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נדב,• עד סימן T א הי
 בשם בש״ת )וכדאיתא תאומו מחמת נא דוה התם שאגי להקשות יש ע״ז גם ולכאורה
 יהרג מדין הוי דשם מפרש יונה דרביגו ומומים. עמוקים דבריו האמור לפי אמנם הרדב״ז(

 כלל דומה ואינו מעשה עושה אינו הרי ולמה תקרבו בלא שם דעובר וע״ב יעבור ואל
!ובלא קריבה למעשה m עושה והחשק התאוד. עצם וע״ב תאוה דרד דהוי קריבה לכל

 והנאה ד,חאןד. ב" הנא© לשם שלא אפי׳ קריבה המעשה עצם א׳ סוגים. שני יש תקרבו“""
 אומרים דאפ״ה חידוש קצת בזה ויש הלכה! בעמק היטב מזה עיין קריבה, למעשה זה עושה

 169—168 עמוד א׳ הלכה במקור מזה עוד ועיין היד, במגע ב״ש א״ב יעבור ואל יהרג בזה
 מכוון כשאינו אפי׳ לאו שיש מר״י הראי׳ לדחות השער" ©,זה שם ]ומש״ב האגרת ובדברי
נצבח[. וגם קמה הראי׳ האמור לפי יעבור ואל יהרג מהדין להנאה

 ובאוצר פכ״ב( מ׳ סי׳ )ה״ו צ״א בס׳ עבשיו שראיתי מה להעיר רציתי אגב ודרד
 לפי תקרבו בלא עובר אינו אנשים גבורת לו שאין דמי ג׳( ס״א ם״כ )ה״ט הפוסקים
 ושרא ליכא, דרבנן איסור נם רב" מלד "קריה הס׳ ולפי מדרבנן, אסור בכסף" ה״נהפא

 ה״א איסו״ב מה׳ דבפכ״ב לדייק יש איפכא הרי הרמנ״ם מלשון דמדייק דמה מרה, להו
 הר״מ כתב קירוב לעגין ואילו ערוד." לגלות גורם זה "שדבר הר״מ כתב יחוד לעניו

 חש״ד לדברי שמדמים ומה ערוה", גילוי לידי המביאים לדברים תקרבו לא "כלומר בפכ״א
 ואין כלל, לזה זה נגע לא עליהם נקפו אדם של לבו שאין לעריות זה שמדמים מה וכן

דברים. של סודן על יעמוד הלכה כמקור מש״כ היטב והמעיין להאריך

תלתא באפי ורכילות לה״ר דין

חסידים. כפר תש״ל א׳ אדר ט״ז ב״ה

 משום בה ליה בא״ת דמיתאמרא מלתא כל בענין בב״ב כעת בלומדי אהדשה״ה.
 ב׳ בכלל מ״ל צ״ע, דובריו לי תדמה זצ״ל הח״ח דברי על התעוררתי בישא לישגא

 איסור על בודאי עבר דהוא אף ג׳ בפני ע״ה גנות סיפר אחד דאם אומרים יש ג׳ אות
 איסור על בזה עבר לא לאחרים אה״ב סיפר זח דבר ששמע מהשלשה אהד אם אבל לה״ר
 איה הברא דזזברך לכל ונודע הדבר נשמע כבר ממילא מזה יודעים ת׳ כיון מטעם לה״ר

ע-־כ. לי׳,
 דיש נ״ל הי׳ ברמב״ם וכשעייגתי ה׳. הלכה מדעות פ״ז מהרמב״ם לקות זה זדין

 הן לשני נזק המביאים דברים ב( ב׳. בהל׳ וכמבואר בגנותו לדבר א( לה״ר. מיני ב׳
ד.׳. בהל׳ וכמבואר בממונו והן בגופו

דברים תאמרו דכיון השני בסוג דק שייר לא ג׳ דבפני היהדא דהאי שנראה ומה
הרע, לשון משום בו אין ולכד יבא, ממילא והנזק ונודע הדבר נשמע כבר ג׳ בפני אלו
תלתא אפי של היתר אין גנאי דברי דהוי משום רע חוד. הדבר בעצם בגנותו לדבר אבל

אינו תבוא ממילא התוצאה ואם רעים, הם תוצאותיו רק דע אינו הדיבור עצם דהתם
צ״ע. וזת דהר״מ אליבא בן הדין בגנות דגם העתיק והח״ח רע. נקרא

 עיינתי כן, כהב הסמ״ג על ושהמהרש״ל בפירושו, הרשב״ם דברי דדהד. מד. גם וכן
 חרשב״ם דברי אבל מבוררים, אינם הג״א דברי ובאמת הג״א, דברי רק ומביא ברש״ל

לית באפ״ת דמתאמרא גנאי של מילתא כל ל״ט בדף כתב הרשב״ם דהנה היטב, מתפרשים
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קלא נדברו ?ד סימן
 דהרשב״ם ונראה ע״ג. עליך, פלוני אמר כר ויאמרו יחזרו אם נישא לישגא משום בה
 סווג יודעים אנשים והרבה מפורסם כבר כשהדבר אפילו אדם של בגנותו לספר התיר לא

 זה ורק קייטינן ברכילות הכא אבל מפורסם בדבר אפילו הרע, לשון לדבר היתר דאין
 עניו רק כאן יש לד,"ר, עליך דיבר שמעון ללוי יאמר ראובן רכד דנראד, הרשב״ם, התיר

 שאמר ורק מזה יודע אינו כעצמו הוא דהרי לוי, על ולא שמעון על ולה״ר רכילות של
 ששמעון שאומר רק לוי של בגנותו מדבר אינו דראובן נמצא אלו, דברים אמר ששמעון

 יגיעו שהדברים השש ולא ג׳ בפני אמרם כשהראשון ולכך רכילות, ענין ווה בגנותו, דיבר
 דע״י תימא מה אלא לה״ר, ולא רכילות גקרא זד, ואין מ□ מקפיד אינו כאילו הרי ללוי

 נראה ועוד הר״מ, של ההיתר גבר לגו יש זה על מק, לו ונגרם האדם יתגנד, דיבורו
 נמצא אחרים לאנשים נס לספר ולא עליו, דבר ששמעון ללוי להגיד רק התיר דהרשב״ם

ט״ו. דף מרכין רש״י לפירוש לגמרי כמעט מכוונים וזרשב״ם דדברי
 מתירים דאיד מאד תמוה דלכאורה — ג׳ הבסני — על דברים הרהורי גם לי יש

 לעיין יש כן וכמו מתפרסם, אינו ב׳ וע״י כ׳, רק יש בלעדו הרי מג׳ לאהד הרשב״ם לפי
הרמב״ם. פי׳ לסי

 גם דמצטרפים וצ״ל צ״ע עדיין הר׳׳מ על אבל הרשב״ם מובן שכתבתי מה ולפי
 דעתו לי לכתוב כת״ר לי ימוזול ערכין. ברש״ש וע׳ ג׳, יש אתד כל וכלפי המספר את

בזד טועה אינני אם בנידון
מ □

תשובה

תש״ל. אד״א י״ז בס״ד

 התטון הדמנ״ם בדברי העיר שליט״א שנת״ר מה מכתבו יקרת לנכון נתקבל היום
 בבאר מפורש שהרי השגה, כאן ואין לזה התכוון זצ״ל הח״ח שגם נראה אבל האמת אל

 זהיר שאינו שע״י אלא בגנותו לדבר ברוצה מיירי דאינו מקטנה יד בשם סק״ו חיים מים
 שכתב ]אף וד,כ״מ הר״מ דברי הכי ומפרש לצערו או להכירו להזיק גורם הוא בסיפורו

 "והמספר הרמב״ם: ומש״כ שבסק״ד[ מהג״זז שמוכח כמו פלוגתא בזה אין י״א בלשון זה
 לבד גורם רק לגנות התכוון xW אלא גגות דברי גם כזה נכלל וכד שגורמים״ דברים

שליט״א. כת״ר בזה שכתב וכמו
 לה״ר והמספר רט״ז: אות ד׳ שער לר* בשע״ת כן מפורש הרי שכתב הדברים ויסוד

 יסוד ועל וכו׳. לחייב ובחירתו להגידו יגרום אשר והבושת המק קוראותיו: חנה שתים
 שלו הלה״ר ע״י בא לא אם דאפילו ס״ו, ג׳, בכלל הח״ת שכתב מד, מסתעף אלו ד״י דברי
 דעה שום יבא שלא לכתחלד, משער הוא אם דאפילו מזה ויותר ההוא לזזאיש רעה שום
 הרמנ״ס מלשון הכי דמדייק בבמ״זז ועיי״ש בגנותו לספר לו אסור אפ״ד, דיבורו ע״י

 וכחכי אסור לזה נסבב דבריו שע״י רק כלל בגנותו יספר לא אס דאפי׳ כתב ושם פ. בהל׳
 מספר כאילו הוי לגנותו התכוון שלא רק בגנותו יספר אם אסי׳ ו»ין ד,׳. בהל׳ הרמב״ם מיידי

כאמור. לחבירו צער או חיזק דגרם משו® הוא והאיסור בגגותו
 שיתכן באופן אלא דאסור לגנות במתכוון נאמר דלא לומר הייתי סבור ומתחילה

 שהרי אסור מ״מ הכירו נתגנה לא סיבה איזה ע״י סוף שסוף אף ית על יתגנה שהבית
באפי כמו ע״י יותר יתגנה לא שהגירו באופן אבל מושהה□ נפש וגסשו לגנות התכוון
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קה סיטואז קלב

 להיפך, משמע מהרמב״ם המדייק הה״ח מדברי אבל לגנות, במתבוון גם איסור אין תלחא“™•
דדש. ד״ח ב׳ נ״ח בב״מ רש״י דברי פשטות הוא וכו

 מדמתהיל לח״ר חלקי משני מיירי ה׳ בהלכה שגם אף הר״מ בלשון הסתכלתי ושוב
 והמספר אה״ב מדכתב אבל לה״ר חלקי השני דכייל נראה לשונו דמסתימת ובו׳ המספר אחד

 הבין באשר מפורש הרי וכו׳ שלושה בפני אלו דברים נאמרו ואם וכו׳ שגורמים דברים
 לגנות במתכוון שלא גנות דברי במדבר דגם זצ״ל הח״ח באמת הבין וכן שליט״א, מעבת״ר

 דברי דעצם אומרים שאנו דמה לו. להצר או להזיק שגורמים לפי — האיסור יסוד —
 בשע״ת יוגה רבינו ואת הגדיר — עי״ז מתגנה שהבירו גורם כשאינו נם תורה אסרה גנות
לאידם". ושמחתו חבידו את ולהרשיע לחייב "ובחירתו רט״ז: אות

 שרצה מה היטב. מובנים אינם עדיין לענ״ד הרשב״ם שיטת בביאור האריך שבת״ר מה
 מסתפק בבמ״ח( 52 )בעמוד הזז״ח — כן נראה לא שיטתא בחדא ורש״י שהרשב״ם לומר
 בעליות מובא וו ושיטה כפשוטו הוא ד״הבעלים" מיוהדת שיטה דלרש״י מסיק ולבסוף בזה,
 אלא — המספר רק הבעלים מיקרי לא שם1 רכילות מאיסור רק מיידי הרשב״ם אבל דר״י

לרעהו". איש בין מדגים משלח משום הוא רכילות דאיסור שסיפרו מי על נם

 בלח״ר כמו האיסור הסיפור עצם אין דברכילות דס״ל נראה הרשב״ם שיטת !בביאור
 )כמבואר לגלוי רעבידא מלתא דחוי כיון לבן לרעהו איש בין מדגים שגורם מפגי אלא

 דגם בלח״ר משא״ב הגורם אינו דהמספר נמצא יתגלה וממילא עיי״ש( הרשב״ם בסי׳ זה
 )מדגים( שגורם מה מלבד ברכילות דגם ס״ל עליו והחולקים האיסור. הוא הסיפור ■עצם

 חרמב״ם של ההיתר בזה אין וממילא האיסור מגוף הוא עצמו הסיפור גם הרי שנאה
 לסי׳ כאמור האיסור הוא הסיפור עצם שאין לה״ר בחלק אלא התירו לא שהם וסייעתו

מהלכה. הה״ח זה דהה
 באפשרותי אין וכעת אותו למדתי לא רב דמזמן הת״ה של הרכילות בחלק עוד וצ״ע

יותר. להאריך
 לא ובשנים שנים רק נשאר שהרי ג׳ כשיש לספר מותר דלמה נתקשה שבח״ר ומה

 יספרו שנים אם לס״ז א״ב מצטרף, דהמספר לומר שרוצה ומה גדולה, המי׳ זו מתפרסם
הטעם. עייש״ה א״ת מקרי דלא בזז״וז מפורש זה אבל א״ת, של דין לו דיש נאמר לשנים

 ההיתר ליכא אלקים דביראי ה׳ סעיף בח״ח מבואר דהנה להקשות עוד יש והגה
 וצ״ל מפורסם, שאינו לאו דהוי לפי באן לומר ודוחק עסקינן ברשיעי דאטו וצ״ע א״ה, של

 שבין המספר לוה גם לחוש יש א״ב לה״ר באבק הכל ב׳( קס״ד )ב״ב הז״ל דקבעו זיכיון
 מה נמי קשה דלא ממילא א״ב לה״ר, בכלל שזה ידגיש שלא באופן יוו על יתפרסם כך

בזה. התקשה שכת״ר

- ______________________________
עוד

עמיתו תשפוט בצדק מעניו

הרה״ג. לכבוד

 תשפוט "בצדק מצות בענין עכשיו עוסק אני הגה — לרב תלמיד שאלת אחר
 *,שערי על השער" "זה בספר וראיתי העניו על קונטרס להדפיס אני ורוצה עמיתך"
בזה לזכות אותו לדון התיוב וז״ל אלקים ירא ההוא האיש אם בד״ה רי״ח שעד חשובה"
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קלג נדברו עה פיטו
 במתהיל שם בהגה״ה ח׳ סעיף ר כלל בספרו חיים דוזחפץ וצ״ע וכו׳ ממצות לא הוא

 ברבעו משמע וכן וכו׳ השפוט בצדק בכלל הוא אלקים ירא של דהדין כותב נבאר" "ועתה
 ב״צדק מדין הוא הכם תלמיד לגבי יט. דף דברכות הגמרא ומביא אבות בפרקי יונה

 מן פטור זכות לכף להכריע דצריו דבביגונים רט״ו בסעיף כת״ר שכתב ומה תשפוט"
 זה ואין מגזה״ב בלבו לפסוק הוא וכר בצדק דמצוח בסברא צ״ע חיים כחפץ ודלא ההוכחה

 לחוש לו מותר לשה״ר בשמיעת וכמו בעי מיהא דלהוש ועוד עדים או חזקות כמו בירור
 וצא שם דהגמ׳ דסובר בת״ח דוקא דהוא לומר אפשר הקטנה להיד ואפילו הכא. וכש״כ

 אפשר בבינוני אבל וכו׳ תשפוט כצדק ממצות ולא תשובה עשה דבודאי בהח״ה חזקות מדין
 לטילף שייר היאך ממש ודאי הוא דברכות הגמרא דאם ועוד וצ״ע להוכיזז דחייב דמודה

 לגבי דוקא הוא גמרא של דהודאי חובה לכף דנוטה היכי עבירה בספק אלקים לירא משם
בגמרא. שם כתיב לא בזה עבירה עבר בלא ודאי דהוי ולא תשובה

 דאם להרמב״ם כחב ג׳ סעיף חיים הפץ בפתיחת — נסשטו רלא שאלות לי יש
 אינו אם הדין יהא מה וצ״ע הפידות מדח אלא אינו צדיק או רשע הוא אם מכירו אינו

 דוקא דצריד דאפשר חובה לכף נוטה הוא אם וגס״מ צדיק או בינוני הוא אם מכירו
 מה לבררו הייב הוא אם צדיק או רשע הוא אם מכירו באינו ועוד צדיק, שהוא מכירו
 רגע בכל עובר הוא אם דן ואינו לדון דחייב בשיעור ועוד צדיק, הוא דאפשר טיבו
תשובה. לראות ואשמה עדיין נסשסו לא השאלות וכל לדון חייב הוא רגע דכל ורגע

 רב בכבוד
יארק ניו ל. ד. ה.

תשובה

ההש״ל. בשלה( )ד׳ שבט י״ד יום בס״ד

שלשום. נתקבל מכתבו יקרת באה״ר. וש״ת אחדשה״ט
 דברים הם ו״ל לר״י השע״ת על השער" "זה בפי׳ שכתוב מה על שהשיג מה א(

רק הוא בצדק של עשה דמצות בזה, שנתקשה הזד ושכלו הרהבה דעתו על ופלא ברורים—
 בתור הוא בה״ח אבל לזכות, להכריע המצוה או שקול, שהדבר כלומר שיפוט צריד אם

 הת״ה בלשון וכן הו״י של בלשונות היטב והמעיין לשיפוט מקום שאין ודאית הזקה
 התענוג על לוותר מוכרה אני הזמן קוצר ומפני ברור שזח יראה זז—ן סעיף ף כלל

 שעובר לזכות אוהו דן אין אם דבת״ה ז״ב מ״מ אבל בקצר* ולכתוב מה להשתעשע
 גס המביאו המשניות על להר״ט סה״ס בלשון מבואר וכן שכן. במכל עשה המצות על

 הח״ה מש״ב וכן אבות על בפי׳ הר״י דברי יתפרשו זח דרך ועל אבות על בפי׳ הר״י
דעובר. הוא דכ״ש כוונתו נמי שם בהג״ה

בצ״ע, ונשאר הכריע לא הה״ח יפה, העתיק לא — הוכהה של מצות בעניו ב(
 בחור זה שאין אף לזכות להכריעו דהמצוה ביון השער" "זה בעל הכריע מסברא לכן

 טצוה גדרי כסי מוכיחו אם אפילו ולהוכיחו מעשה לעשות אבל מיבעיא, ולמיזזש ודאית
 נצדק של להמצוה בניגוד וזה הדעת חלשות מרגיש רוב ע״ס תוכחת המקבל מ״מ תוכח*

 השאיר ומ״מ תונה* מצות אץ לבינוני דגם השער" "בזה שם לצדד רוצה זה ובגלל וכר,
 מצות שאץ הקטנה בהיר שם הכריע מה ודאי בהורת שהוא בת״ה אבל בצ״ע, שם זה

בצ״ע. ונשאר הכריע לא הה״ה שנם ביון תוכחה
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 אלא רגע בכל עובר שאינו מסברא, נראה רגע. בכל עובר אם שהסתפק מה ג(
 שמבואר מה לפי או לה״ר על עבר שלא באופן דיבר אס אפילו או לה״ר, שמדבר פעם בכל

 המאירי והנה עובר. הוא במחשבה ואפילו אבות על בפי׳ המאירי והעתיקו לדיר״מ בםה״מ
 כאדם פועלה כשנודע לומר צריד ואין ת״ל ודאי בתור שהוא כשר אדם על זה כתב
 בכשרים החושד א׳( צ״ז )שבת ז״ל באומרם במחשבתו הטא בדבר יהשדוהו שאל כשר
 הבירו שעשה מה את שמזכיר ב״ז לס״ז בצדק. מצוה שיש מי על זה כתב זהרמב״ם ובר.

בצדק. על עובר לחובתו ומהרהר

 שהרי יצויר לא זה ספק צדיק אז בינוני הוא אם ספק אם אודות שמסתפק מה ד(
 או צדיק וספק הרמב״ם(. )כלשון מפורסם צדיק לא שהוא בהברה .הרי ספק הזא אם

ההוא. במקום זר באיש יצויר רשע
 דבכל וקצ״ע הרמב״ם. בלשון עייש״ה צל״ע הרמב״ם בכוונת הה״ה סי׳ ]ובעיקר

 כלל מצות שאין אלו למעט לרמז נא ואולי האדם, כל את דן והוי במשנה כתוב הספרים
[.6אד העתיק בפתיחה הה״ה ואילו

 מה בבל ויושע ברו״ג, לטוב לבו משאלות שיתמלא וב״ט ובהצלחה רבד. בהוקרה
להושע. רבעי

עי

הנ״ל מעניו מהנ״ל עוד

 הנה ודאית, בתור שהוא חכם תלמיד כענין שכתב מה אורות — הניעני מכתנו
 חיים בחפץ אבל חזקה מטעם דהוי לפרש יש בודאי ע״א י״ס רן* שם דברכות בסוגיא

 לכף לדון צייר חובה לכף נוטה אם דאפילו יונה רבינו של לדינו מקור זו גמרא מביא
 וכו׳ כצדק מצות לקיים שיין* האיד חזקה מטעם ד״יה ראם משפט דצריד משמע זכות,

 מטעם היד. ואם וכו׳ בצדק של המצוה לפרש בא במשנה, שם אבות בפרקי יוגה והרנינו
 חיים מים בבאר י״ה סעיף ד׳ בלל חיים בהחפץ ועוד שם להמשגה זה שייר האיד הזקה

 וכו׳ כצדק מטעם דהוא שט הגמרא רמפרש וודאי כן אם נהוכהד. חייב אם כצ״ע הניח שם
 קטנת" ו/,יד לפרש ריש )ובאמת הוכהה ממצות פוטר דהוא אלא קטנה היד מפרש הוא וכן

 השקול בספק בעלמא אבל מהובהה פוטרו הכי ומשום הזקד. מדין הוי שם רהגמרא דסובר
 ברורה ראיה כאז אין חיים רלההפץ וודאי לי משמע אבל מהובהה( לפוטרו יכולין אין

 בצדק ממצות זכות לכף להכריעו וצייד הוכה לכף שנוטה ספק דהיא אלא חזקה מסעם
 הלשון ומפשטות וכו"׳ לא הוא בזה לזכות אותו לדון "החיוב השער" ב״זד. שנתב ומה זכו׳

 בהגה״ה ה׳ סעיף ו׳ בכלל חיים בההפץ דלא בודאי זה בצדק. המצוד. מקיים ראינו משמע
 ומה מהמצוד- דהוא משמע שם יונה ברכינו זכות" לכף אוחו לדון "נחחייבת ומהלשון שם

 בספר אבל המצוה עובר מ״מ אבל שכך במכל עשה המצות על "שעובר במכתב שכתב
וצ״ע. כלל עובר ראינו משמע השער" "זה

 אוח האותיות בשער א׳ חלק בשל״ה נד אחד ראיתי הוכהה של השאלה ובענין
 והוא העניו בידור לידי לבוא יוכל אם מ״מ וכו׳ לדון הוא שההיוב אף ומיהו ח״ל הב׳

 בירור יש אם בדבריו לעיין ונא עכ״ל עביר מצוד. אז ונר הוכה מצות לקיים וכו׳ רוצה
עמדין(. יעקב ר׳ ע״י עוו במגדול הובא השל״ה )דברי לא. או להוכיחו חייב אם להספק
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(M) מו ®סזאזקלב

 נדברו אז בספר שכתבנו כמו שדה ולא ארץ לא זו שאין מותר לבד נקיים מים אבל לעמר,
 בכל מים גידולי כנגד בחריפות יצא שג״א העמק החוברת על שראיתי ]אף נ״א, סימן ה״ד

 נס להחמיר יש אופן ובכל שכתבנו, במו ראי׳ אץ גיסיו ומהגמרא לו, שומעיו אין עניו,
ובשת. מנוקב שאינו בבלי

הי׳ בכסף בנהמה שלא זת באמת דאס תמוה זד. בכסף כנתפה דלא שכתבתם ומה
 חמיד״א. של ורבו המורים מגדולי הי׳ בכסף הנחפר. שהרי צש כהר דלא לומר יותר מתאים

 אבל הכלי בפי עפר שהי׳ שם המדובר אבל דאסור, הארץ" מ״שדד. ראי׳ משא צבי ובהר
 דבמים סוברים דשניהם בכסף לנהפה הארץ השדה שן כלל הבדל ואץ מותר לבד במים
 הגרה״ז עליו השיג וכבר לבד, מים נם שאוסר דבריו דמשמעות צש כהר דלא מותר לבד

ציון(. בכרם שם )נדפס ז״ל גרוסברג

 סופרים דברי חמורים ש סופרים דברי רק ׳שאסור מדברים תרד אני ומתמיד מאז ב(
 מנוקב ,.®אינו בבלי שהקילו מה צער לי יש שביעית בעגיגי להתעסק שהתחלתי ומזמן כידוע

 לדעתי ההזו״א על וסומכים בעציץ לזרוע לכתחילה שמתירים שמיטה בכל שיוצא ובקיצורים
 הארץ מצוות ספר אהרי נמשכים שכולם הנראה וכפי החזו״א, דברי כסילוף אלא זה אין

 המצב לש כלל ראי׳ זו אין אבל כלום, ע״ז הגיב ולא הספר על עבר שהחזו״א במד. וסומכים
 והיחד. שאפשר,. כמה עד להתיר עצמו את ומישכן מים, גידולי העגין הפרק על ועמד אז,

 נמי שיתירו דעתו על עלתה ולא בפפרו זה השא ולא הנפש היי משום שעה הוראת בבחי׳
 השת אין בבית לזרוע בכך שדרכם דדברים ביניהם, גדול הבדל יש ובכלל השת, לקשס בדי

ניילון. של נג תחת בשדה לזרוע שאסור כמו שדה, מדין מפקיע

 ומסתמא ע״ז לו ועוררתי שליס״א כהנא הרב עם נפגשתי שנה עשרה המש ומלפני
 משמעות לזה שיש להקל יש רק שכתבתם לכם תיתי לכן הבאות, במהדורות כלום תיקן לא

 כמו הפוסקים גפי הוא פסוקה שהלכה מסשס אני אין ע״ז ונם ממש, שמותר ולא אתרת
 שאר בבל כמו מדרבנן כנקוב נקוב שאינו ועוד הגריל״ד הרדב״ז הארץ ושדה בכסף הנחמה
 יראה פרה, על בהוספות מאוחר יותר שנדסס כ״ו בסימן וביהוד בהזו״א היטב והמעיין דברים,

 ובכלל הבית, לקשט בדי בעצת לזרוע איש החזון התיר לא ומעולם יער ולא דושם לא כאן שאץ
 שזח בספר לבן על שחור למש״ב בניגוד הקיצורים זה ובכלל שמועות על לסמוך שלא שיטתנו

מקומות. ועוד שביעית הל׳ שבסוף קש גידולי בקונטרס בזד. הארכתי וכבר למעשה. קובע

)ב( מר סימן

התועלת מפני לה״ר בספור עור לפג? מעניך

 שליט״א סגל זאב יהודה ח הרה״צ מורי עם לשה״ר הלכות למדי בעת הגה אחד״ש,
 - הוא השאלה כת״ר. בשלום דורש וגם לבת״ר, השאלה שאכתוב ואמר למעשה ספק עלה

 סוף ו׳ כלל לשה״ר הל׳ בוז״ח המבואר גווני בכל לשה״ר לקבל דאסור דשון נראה היה לכאו׳
 וא״ב עכ״ל, גווני בכל אסור אמת שהוא בלבו הדבר להחליט דהיינו לקבל אבל ח״ל ש סע׳
 תועלת משום חיים על לשח״ר להשיב צריד. ושמעון חיים, אודות משמעון שואל ראובן אס

 אצלו יהיה )ולא לאמת תדבר יקבל שראובן ראובן טבע יודע הוא אם אד מצוח, איכא ובזה
 דאפי׳ ההיתר לנש י׳ סע׳ ב׳ בכלל הה״ה שש וכמו עור, לפני משום אסור יהיה ססק( בגדר
אסור וכו׳ לאמת זה דבר יקבל כשישמע שתיכף השומע טבע את יודע הוא אס ח״ל תלתא
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קלג נדברו (s) מו סימן

.(יי

 מכשול תתו לא עור אלפני עובר לו והמספר גווני בכל חבירו על גנאי של רמז שום לומר
עב״ל.

 מאידך אבל הדבר יקבל שהשואל המשיב יודע פעמים שהרבה למעשה מאד נוגע זה ודבר
 להעילו. יכול הייתי ואני וכדומה. רמאי עם שותפות ע״י ממון יספיד כשאחד לראות ק׳ גיסא

בשידוך. זה דבר שייר וכו
 שיתודע ואפשר כ״כ צנוע איננו רבו אם דאף vo ר סע׳ ד׳ כלל לשד,"ר בהל׳ וע׳

 ולכאו׳ עכ״ל, לתועלת הוא המספר שכונת כיון לו לגלות שמותר ג״ב אפשר וכר להמון ממנו
עור. לפני איסור בו אין אמאי שם גם

 שהוא האיש טבע את מכיר הוא אס אבל שב׳ ה׳ סע׳ ט׳ כלל רכילות בהלכות וע׳
 מעשה ויעשה לעצמו הדין תיכף ויפסוק גמור לודאי יחליטו הדבר את לו יגלה שאם לו מספר ,

 שהשומע משום לא אבל אסור מעשה שיעשר. משום דדוקא משמע עכ״ל, וכו׳ אסור וכו׳
שסבעו לאיש עניו שום לגלות שלא ליזהר יש ע״ב שב׳ ו׳ סע׳ שם משמע וכן הדבר. יקבל "

 וצ״ע, מותר, שמקבל לאיש הא דמשמע בעצמו, מעשר. לעשות

לתשובתו. המצסה
מנשססר

תשובה

התש״ט. וכו׳ להם והודעת לסדר סוב כי בו שנבסל ג׳ יום בס״ד

 לספר שמותר במד. התקשר, לנבון אשר בזמנו נהקבל מכתבו יקרת באד,"ר. אהדשה״ט
 הלוא בהחלט »ה את שיקבל איש הוא השומע אס שידוכים במקום כגון התועלת מפני לה״ר
מכשול. תתן לא עור לשני על המספר עובר

 לא משום בו יש היוב וגם לספר שמותר כיון עור לפני משום בזד, חשש שאין נראה
 מצוה, מעשר, אלא מכשול מעשה זה אין ולשמוע לשאול רשות לו יש והשואל וכו׳, תעמוד

 נפשי׳ דאכשיל הוא לגמרי זה קיבל אח״כ ואם האיסור, עם קשור אינו שמבקש והתועלת
 אומרים אין דנהרא עברי בתרי לישראל איסור דבר להמושיט דומה ואינו בהחלט. לקבל לו הי׳ דלא
 ואפשר יאכל דבודאי מכשול תתן לא עור דלסני מעשה כאן דיש פיון לאכול לו הי׳ שלא

 שנותן מד, האיסור גוף שזה תתן, לא עור לפני על הישראל עובר מ״מ התחרט לבסוף אם דאסי׳
להשני. מכשול

 מ״ט הסיסור, עצם מצד בזה היתר שיש נאמר אס אסי׳ תלתא באפי׳ של פד,ד,יהד אבל
 הועלת שום שאין כיון עור לסני על המססד יעבור לה״ר קבלת על המקבל יעבור עי״ז אם

עור. לפני של מעשה ע״ז הל בזה
 שאינשי שיחנן אף לצורך בשוק ללנה ורגילות בצניעות הלבושה לאשה לזה ודומה

 הורת בספר כמוש״ב מדרבנן איסור עכ״ס יש להגות שלא ]וגם להגות בפניה יסתכלו מעלי דלא
 מצוד. שנס בעגינינו וכ״ש נפשי׳, דאכשיל רהוא עור לפני משום בות אין מ״מ ההסתכלות]

עור. דלסגי מעשר, כאן שאין פו יש
 בצניעות מלובשת שאינה באשה עור לפני בענין דנתי ג״ז סימן ח״ט נדברו אז ובספר

 הילוק כי הכרה לזה אין אבל להסתכל לו הי׳ שלא הנ״ל מכוה לומר שרציתי מה ועיי״ש
 שכתבתי מה ויע״ש לנעורת, כאש דהוי בצניעות, אינו ובין בצגיעות לובש* אשה בין יש גדול

התשוב* באגרת ר״י בכוונת
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ימן»1^ נדברו אז >ן

 ביעור סחיבת אבל דבר לכל שביעית קדימת בהו ריש אפי׳ נכרים של דבםירות וי״א ז״ל(

 קד״׳ש שומרים שאין בחנויות בקונה להתיר שיש וב״ש עכ״ד. הזקן( שמשון )רבינו סטור

שקובה. סתי שיבער נכרים. של בסירות

& סימן

לה״ר דיני

ת״ו ברק בני פעה״ק לפ״ק תשל״ז שבט ח׳ ה׳ ליום אור ד׳ יום בס״ד

 ונהניתי קצת בחם ועיינתי נדברו אז שו״ת החשוב חססר לידי ונזדמן חמה רבו שלום
 הנצרכים דברים בכמה כבודו הדרת אל לסנות בלבי נתעורר כן על האלו מהתשובות מאד

מאוד. לי נחוצים כי מהרה בתשובה לי ויענה בהם יעיין שכ״ק פקוח והנני לדעת לי

ז למקום אדם ביו או להכירו אדם בין בכלל הוא ה״ו הרע לשון שמיעת אם א.

 באמצע רק אדם על רע שום ח״ו לדבר כוונתי הי׳ ולא בדיבור עוסק הייתי אם ב.

 כיון לא או לחבית לסיים וצריו הרע לשון נקרא זה אם ארם על ח״ו ודברו הדברים נסבבו

ע״זז כוונתי הי׳ שלא.

 ח״ו הכוונה חי׳ לא אבל אנשים על דיבורים ח״ו שמענו או ודיברנו מדברים אם ג.

 על ודברתי ע״ז מקודם ההבוגנהי ולא שהוא מה לדבר שרציתי מהמת רק הרע לשון לסכר

 זה האם מקורם במו ממשיו עמו האהבה ואדרבה שנאה שום גרם לא הדיבור אכל אדם

הרעו לשון שמיעת או דיבור נקרא

 חבית את שירצה עד פכסר יוה״ב אין לחבית ארם שבין בעבירות אומרים זה״ל ד.

 על ממכסרים חז״ל שאמרו אחרים ברברים אבל סיום בלי ע״ן מכפר אינו יוה״כ רק האם

 גם מכפרים בזה האם באלו מאטרים ועור וכו׳ בהלכתו שבת המשמר בל כנץ העוונות כל

ז מכפר יוה״ב אין בלשון דק אומרים שחז״ל כיון לחבית אדם בין על

 לא או למקומם להחזירם ואה״ב בהם ללמוד אחרים של ספרים ליקה מוהר אם 4ז

ז מקפידים שמסתמא

 אם אפי׳ או למי בדיוק יודע ואינו אנשים חרבה נגד ח״ו שחטא יודע אדם אם ו.

 לומר שמתבייש מפני או רחוקים למקומות שנסעו מפני או לפייסם יבול שאינו רק יודע

 םה1 ז העצה םחו בשלום כבר חיים והם כבר ושכחו זמן מהרבה כבר שהיו דברים להם

 שנחוצים האלו הדברים על במהרה לי שיענה חדר״ג מכבוד מאוד אבקש ז כזה בזמן עושים
מאוד. לי
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י'י

תשובה

 תשל״ז שב® י״ב ליום אור נס״ד
לה״ר. מאיסור שאלות בברכה מכתבו יקרת נתקבל חיום

אבל“ לתשובוחלנפרה וזקוק להבירו אדם שבין מכלל ~ג״כ הוי לה״ר שמיעת א( 7
. שהגיע או ידו על נתגנה חבית אם רק הוא המהילה שבקשה המהילה בבקשת תלוי אין באן
 ולא מלבו הדבר להוציא שישתדל תיקונו ואופן זח שייד לא לה״ר בקבלת אבל חיזק, לו

ר(. כלל סוף ח״ח )עי׳ הבית על ששפע למה יאמין

 נכלל הוי נפי בלה״ר ונכשל הדברים שנסבב אלא הבית לגנות התכוון לא אם ב(
 קוראותיו הנה שתים לה״ר .והמספר רט״ז אות ג׳ שער בשע״ת יונת רבינו כסוש״ב לה״ר
לאידם/ ושמחתו הבית את ולהרשיע לחייב ובחירתו לחבית יגתם אשר והבושת הנזק
 הבית את ולהרשיע לחייב ההכוון לא אפי• בושת או נזק לחבית גרם דאם זה או זה או היינו

ח״ה(. ובספר השער זה בפי׳ )עיי״ש

 או ע״י נהגנה הבית אס רק לא או שנאה נרם אם נזה הגדר שאין נהבאר כבר נ(
לזה. ההכוון כשלא אפי׳ חיזק לו שהי׳

^י־ח׳
׳׳0?

 גם מולל עונותיו נל על לו מוהלין בהלכתו שבת הפשפר כל ז״ל שאמרו מה ד(
 נקשה שלענין פסתבד רמ״ב סי׳ או״ה בס״ז במבואר מכסר לבד יוחכ״ם שאין עבירות
 אבל בתשובה הוא שהמדובר הוא וברור בתשובת תנאי זה שהרי מועיל אינו זה המהילה

בט״ז(. )עיי״ש כלל מתבסר אינו חשובה בלא

באינו נם להחסיר ויש למקומו, בשסהזיר אפי׳ רשות בלא ספרים ליקה היתר איו ה(
מקפיד.

 זבה בהפלת עאומדים לפה הדחק בשעה לסמוך אפשר מהילה לבקש יבול דאינו באופן ו(
 בפה אומר דאם ס״ה סי׳ ה״ז נדברו באז נתבאר ונבר אחד, לכל שמוחל יוהב״ם בליל

 מצות שלימות צד על רק זה הסהילה ובקשת המחיל* בקשת בלא אפי׳ מחגי לו שמוחל
 נא״א הוי לחבית עגמ״נ ינחם המהילה בקשת שע״י באופן וכן לעיכוב* ואינו תשובה
אקצר. המאוחדת שעה ומפני ס״ז, בסימן שס כמבואר מהילה לנקש

מא סימן

ועוד כהלכתו שבה שמירת המחילה וב?ןשת לה״ר במיני מהנ״ל מד

•תשל״ז שבט כ׳ סגלה לי והייתם לסוד שלישי יום בעזהשי״ח

 שליט״א הרח״ג בבור לי שכתב פמה באמת ונהניתי הניעני מכתבו יקרת אתדשה״ט!
עכשיו. עד לכבודו מלכתוב התעכבתי הדואר שיבושי ומפאת

 שבת המשמר כל חז״ל שאמת שסה לי שכתב מה על לכבודו להעיר רוצה והנני *
 לכבודו לשאול רוצה אני תשובה בעשה דווקא זהו עוונותיו כל על לו מוהליו וכו׳ כהלכתו

בזכות לו מתבסר ובזה ולהלן מעכשיו עוד יחטא שלא עליו מקבל שאם הוא הכוונה אם
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n Ifc *f

 no כן ואם nswnn ידי על לו מתכפר כבד תשובת עושה אם דתא כתלכתו שבת שמירת
 מקבל שאם כוונתם מסתמא אלא לו מחולין שבת שמירת ידי שעל בא&רם חדל בחנת
 מתכפר לבד ובזת ערוגותיו בל על לו מותלין שבת שמירת בוכות ואו עוד יוזטא שלא עליו

ז nr על דעתו מה הדר״ג יאמר כאלה. דברים ושאר ותעניתים לסיגופים צריך ואינו לו

a להחזירן אפילו רשות בלי הספרים ליקה שאסור הדר״ג כבוד שכתב מה על 
 הקודמים כשנים דוקא שזהו משובה באתה שכתוב אמד פעם ששמעתי להעיר לי יש למקומן,

 בן* כל חיה לא דמום שהיה אחר ואפילו בכתב הספרים בל וכתבו דפוס להם היה שלא
 מה #נל כד כל מקמידין ואין אהד לכל ספרים ב״ה שיש הזה בזמן אבל ’ ספרים
 ואם ז לא או למקומו מחזירו אם רשותו בלי ליקה אסור אם רשותו בלי שלו ספרים שלוקה

 עוד לבקש פעם י בבל עריך אם פעם עור י אותו ליקה עדין אם אמת פעם רשות סמנו לקה
 ליקה מותר אם בספרו ומעיין לומד שהוא הנאה להבירו שיש יודע ואם רשות ממנו מעם
 שני המדרש בבית ונטעא אחד המדרש בית של שהוא ססד נמצא ואם רשותו •בלי אותו

 המדרש מבית להוציא שלא שמקמידים כיון השני המדרש בבית בו להשתמש מותר אם
לאו או לשני אחד

 שונים מטעמים מהילה לבקש אפשר שאי הדחק שבשעת כבודו לי שכתב מוז על ־ ג.
 את שסחזל בפה שאומר וכיון הכיפורים יום בליל שאומרים זכה תפלת על לסמיד שאפשר

 אומדים שאין מקומות שיש כיון הדר״ג לכבוד לשאול רוצה הנני המחילה בקשת *היד
 עצה ואיזה ו יעשו מה לאמרו המנהג שאין או זמן שורן מפני או יומ״ב בליל זכה התפלה'

 שמע קריאת קודם לילה בכל . שאומרים מוחל הריני רבש״ע .גרפם בסידורים וגם נ זה על יש
 מהעבירות להנצל .יעשו מה בן גם זה אומרים שאיגם או'יש זהו על להסתמר יכולים אם

__ ז להכירו אדם שבין

 נקרא זה הרע לשון ששמיעת שכתב מה על הדר״ג לכבוד לשאול רוצח הנני ד.
 רק הסו המהילה שבקשת מהילה בקשת בזה צייד לא אבל להבירו ארם שבץ מעבירות

 אדם בין של הגרר מהו הדר״ג מכבוד אשאל התק, לו שהגיע או ידו על גתגגה חבירו אם
 הרע לשון זז״ו שמע רק במעשה ולא בדיבור לא רעה שום להבירו עשה לא אם ז לתבידו

 צווי על זז״ו עבר ורק ז רעה שוס להכירו עשה שלא כיון להבירו אדם בין נקרא זה למה
 בקשת צייד אין למה להבירו ארם ביו נקרא זה אם זגם ז שוא שמע תשא לא ית״ש הבורא
 שסה הכירו את שירצה עד ובר להבידו אדם שבין עבירות חז״ל' אמרו הלא ז מחילה
 ה״ו שמע אס הדד״ג מכבוד שואל אני ועוד מחילה לבקש צריו לחבירו ארם נץ שנקרא

 אם דבר שום אצלו מעל ולא שמע .לא באילו ממש עצמו ועשה קיבל לא אבל הרע לשון
 לכבוד לשאול רוצה אני כן גם זח ולפי הרעו לשון קבלת איסור על ה״ו כן גם עבר זח

 שגרם או ידו על נתגנה חבירו אם רק הוא המהילה שבקשת כבודו שכתב זה לפי הדר״ג
 בלל להבירו נתוודע ולא בפניו שלא הבירו על דיבר זדו אם זה לסי לכבודו אשאל התק לו

 יודע לא הבירו וגם לעינים הנראה ושנאה קנאה שום גרם לא הזה והדיבור עלץ שדיבר מה
 סמנו וצריו לחבית אדם בץ נקרא זה אם בלל התק ושום .צער שום לו גרם ולא .מזח. פלל

 עדין* לא ידו על גתננח שלא או התק גרם לא שאם הדר״ג שכתב מה לפי לא או מחילה
מחילת. לבקש

 אחד שאס התשובה בשער הלבבות חובת בסמח״ק שכתוב מה על לכבודו אשאל וגס .־.
 ממילא לחשו□ ויכול גדול מהד עלץ ליפול יכול חשי״ת לפגי שלימה בתשובה לשוב רוצה

צריד חלא להכירו אדם בין אבל לו ויחנמר תשובה לעשות יבול למקום אדם שבין בדברים

החכנ אוצר תכגת ע״י הודפס102 מס עמוד {29} ;«ותשובות ;שאלות ומנהג ברוך»הלכה p יהושע בנימין זילבר, !יא ־ נדברו אז



499

w מא סימן Jp
 nvav למי זמר ואינו יודע ואינו שנים הרבה עבת מבד ממילה ואחד אהד לבקש^כל

לאיש יבא אס ונס לפייסם יבול ואיו רחוקים למקומות נסעו אנשים הרבה ונס רעה זדו לו .
 הלבבות ההובת אומר זה על כשהוק בעיניו יראה שנים מכמה לו שעשה מה על לסיים אמד

 בלבות נותן השי״ת אז השי״ת אל שלימה בתשובה לשוב באמת רמה שהוא שמי באדיבות
 הדר״ג לכבוד אשאל וממילא ודו. להם שעשה רעה כל על לבם בכל לו שימחלו חאנשיזם כל
 וישסוך אחדים מעמיס מסכי או לו שקשה מהילה לבקש שלא זה על להסתמן יכולים אס

 ממנו יבקש ולא למחול ה״ו אותו שציער מי וכל הביריו כל בלב שיתן השי״ת לפני בתסלה שיחו
מחילה.

 הנקרא מאכל אודות על שבח בהלכות דברים שני לכבודו לשאול רוצה והנני ה.
 אותו שנותנים טה כל ועל אדום צבע וזה הבשר עם אותו האוכלים צוויקעל יודיש בלשון
 בהאמל רק הוא באוכלים צביעה שאין דמה ז בשבת זח דבר לאכול מותר אם אדום נעשה

 לאז או לשבת כזה מאכל לעשות מותר אס שאוכלים הכלים אח כן גם צובע זה יאבל לבד
 לכתחילה על היתר זה ^אם לכבודו אשאל ליכלוד דרך שוהו מטעם היתר זה על שמעתי ונם
 כיון או יצבע שלא שיכולים כמה בל ליזהר צריו* אס לכתחילה אם ואמילו בדיעבד דק או

כד? לאבלו ויכולים ליזהר צריי לא ליכלוך דרך שהוא

 הארץ על מוגה ווה מיס הרכה כו ויש שרטוב וכדומה מגכה או מטלית יש אם יו.
 שכוונתי ששון או ז סחיטה איסור על לחשוש שיש או קודש בשבת עליה לדרום מותר אם
ז איסור בזה איו כלל זה לדבר ולא לילד רק

 מתבייש אני האלה הדברים על לי לענות בסובו שיואיל הדר״ג מכבוד מבקש ואני
 אוחי שידון הדר״ג מכבוד אבקש אכל הרה״ג לכבודו בשאלות להרבות עח שהרהבתי קצת
 העתי ולא זמן מרבה לש על ולוחצים ודוחפים כואבים כבר האלו שהדברים זכות לכף
 החלקים מן באחד נדברו אז היקר במסרו לעיין לי שנזדמן ושוו זה בעניו למנות מי אל

 כבוד אל לסנות בלבי גמרתי כן על הענינים בכל לו רב ידיו בי וראיתי מאוד ומוניתי
 לי ולכתוב האלו השאלות לכל לב תשומת ליקה הדה״ג מכבוד ואבקש שליט״א הרה״ג

 ונסו חסדים גמילות של מגדולה המצוד. בזח ויקיים האומנים בכל ודבר דבר כל בבידור
 בדעת לעני דעת המלמד הוא שבצדקות הגדולה מצדקה בזה״ל יששכר בגי בסמה״ק שכתוב

 של מצות בזת ויקיים השאלות זה על לי שיענה הרה״ג מכבוד אבקש כן על עכלה״ק.
 הנ״ל השאלות על לי שיענה מכבודו ואבקש מאד בדעת עני שהנני כדעת לעני דעת המלמד
 »ב בש ויגמור יזם בכל וקצת קצת שיכתוב רק ראשון בפעם תיכף כד בל לא אס אמילו
האלו- מתשובות על מאוד פתבה שאני זמן חרבה לא אבל לי משלת

 בעתונים אמילו מחוגים שקוראים נמו שאלה אצלי נתעורר המכתב בכלותי ואהרי
 לשון קבלת נקרא לא זה האס ופלוני מלוני שעשה מה מעמים הרבה שם רואים ההרריים

שמותרו שלשה במני במו הוי וזה כל לשן ידוע שזה כיון או ז הרע

תשובו!

תשל״ז שבם שח בשד
 במשובה המדובר עוונותיו כל על לו שמותלין כתב שלישא שמע״ב מה הוא נכון א(

 לסיגוסים שא״צ עוונותיו בל על מומלץ שבת שמירת ובזכות וקבל© חרמה רגילה )מינימלית(
באריכות מזה עיין ליסורין חתליף דיש ביסורין אלא מכמר 7הי לא שיומב״ם מה ומכמר
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 שאמרו במקום לקצר סוכרת ואני תשער׳ גזה ושם מ״ו אות א׳ ונשצר ד׳, שצר בשע״ת

קט״ו. אות האו״ה צל ההיים כמקור ועי׳ להאריך

 הופעת שלאחר המוסקים וסתימת שלנו בספרים שמתיר מהשו״ת יודע לא אני ב(
 פעם על רשות לקה אם אבל ran על אחוז סעם רשות שאילת מספיק להיפך, משמע הדפום

 ובאנו דיון יש בזה הנאה להבעלים וביש עלמא. לכולי פעם בכל רשות לקחת צריך אתת
 משתמשות איסור אין אמר מכהכ״ג שנמצא ספר דאורייתא. מל כחשש להחמיר ויש לפלוגתא

בו. השימוש ובין הקדמונים הדם ע״ז שיש שי״א מבהכ״נ הססר הוצאת ביו הבדל ויש
למעשה^ דעיקר למקום ארם בין או לחבית אדם בין מקרי זה אס םכריע זה אץ ד(

 דאם שמספרים. מי על ומצד המספר מצד חלקים ב׳ בו יש דלד,"ר יוגה רבינו לשון העתקתי
 מושתתת נפש לו שיש המספר מצד רק הוא האיסור וצער וביוש נזק שום גא לא לחבית

 הלאו בזה תיקו הלה״ר קיבל לא אם וכן מהילה. ממנו לבקש א״צ אבל דופי באחיו לית?
_ ענין. בכל לשמוע אסור שלכתחילה אף כלל. עבר ולא

 המובא הפוסקים רבת אלא בזה לנו אין ולדיגא אמת הלבבות בהובת הגדול רביגו דברי —
ביה. להאריך האפשרות כעת לי ואץ ח״ז, נדברו אז בס׳ המבואר ולסי במ״ב

 במלאכת עולם בברית ומובא ם״כ ש״כ בסי׳ המבואר הדין לו .יש צובע אודות ה( .
 מותר להיתר אפשר שאי ומה לייהר צתד לייהר שאפשר ומה לאכול למנוע דא״צ ס״ה צובע

יע״ש. לכליך דרך דהוי כיון לכתחילה גם

 בשני לי׳ ניחא דלא תשא פסיק דהוי כיון יסהום שזה אף דבר על לדתם פותר 0 ־
 אפי׳ למנוע יש אפשר אס הילוכו דרך זה אץ אם ם״פ כדרכה. שלא סחיפה דהוי דרבנן
לסחיטה. כוונתו כשאץ

 אתד )כלומר המספר שמצד אף יחיד איזה על לה״ר חרדי בעתון לפעמים שכהוב פה ז(
 המבואר פרסים הרבה ע״ס מקילץ יש עובר( ענין בכל המספר אבל ששפעו מהשומעים

לה״ר. לקבל היתר אין אבל ה״ח, בספר

סימןמב

הרע לשון לחטא תורה תבלין

השל״ם המצרים בין

 חטא של החוסר בביאור ר״ט( אוה שלישי )שער השובה בשערי יונה דבינו כתב
 עלי בריתי ותשא ח© לססר לד מה אלקים אמר "ולרשע השלום עליו דת־ ואמר מ״ל לה״ר
 הדבר" באחיך מרמה,'השב תצמיד ולשונו ברעה שלהת פיך — עפו ותרץ גנב ראית אם — פץ

 המשומד ועל הרע לשון בעלי על מגינה התורה אין בי מזה. למדת הנה כ׳(.—ט״ז נ )יזהלים
 שסיפר כיון דואג א׳( כ״א )סוטה ת״ל ואמרו בהורה. לעסוק ראוים אינם וכי .ולנאוף, לגנוב
 מצוח מכבה עבירה ז״ל שאמת ומה הורתו עליו הגינה ולא לו עמדה לא הכמהו אף למ״ר
 מקדה דרך עבירה העובר על אור". ותורה מצוה גר .בי שנאמר תורה. מכבה עבירה ואץ

ע״כ. מעליו העבידה אזהרת עול הסורק על ולא אפרה
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קהנדברומב סימן •י
 מהם הפעם לה״ר המספרים אדם טי עון יגדל כפה והתכונן ר״י כתג ר״י וכאות

 ישהיתון השחת כי עד חורה כדכרי סדבר לשונם וחשכו שפתיהם יכלו כי הגדול עונם
 אדם שיעסוק ממנו להנעל הרע לשון מרפא א׳ ט״ו ערכין דו״ל ואמרו וכר בלה״ר לדבר

 בעלי על מגינה התורה דאין קודם שכתב למה בניגוד לכאורה זה הנה ע״ב. וכר בתורה
לה״ר.

הגיג* ב״ד הפא רבי אמר :גרסינן ממנו מצטט יונה דרכינו הנ״ל דערבין וטמרא .
 חיים עץ לשון מרפא שנאמד בתורה, יעסוק הוא ת״ח אם לה״ר. מספרי של תקנתן מה

 ב״ר אהא ר׳ )שס( ברוח׳ שבר גה וסלף שנאמר דעתו, ישפיל ע״ה ואס וכר ס״ו( )משלי
 הוא ת״ח אס לד,"ר, לידי יבא שלא תקנתו מה אלא בר תקנה לו אין סיפר אומר הנינא
 ושהגורם דעה השפלת צריו לת״ה שגם נראה ע״ש. רכ עתוד ישפיל ע״ה ואם בהודה, יעסוק
 העוסק שבת״ה אלא וגר. יהיר זד הפסוק ר״י שם שמביא כמו" והגאוה היהירות היא לספר

 כסו דעתו משפיל להיות ותבשירו תלמדהו עצמה התורה שהרי להזהירו צריכים איו בתורה
וכר. לשמה תורה הלומד דתנן

 דעסק לבסון? מביאו הגמרא אשר חנינא ב״ר אהא בד׳ דפוסק ר״י מדברי נראה הנה
 בעל נעשה אם אבל מקרה, דרך על העובד זה ובכלל לה״ד בעל שנעשה מלפני מציל התורה
 נראה כן מצילתו, ואינה התורה אור מכבה כזו שעבירה התורה, עסק מועיל אינו לה״ר

בביאורו(. שם קיצר השער זה )ובעל יונה "רבינו בכתנת
 עסקו לא ם* ואהיתופל דואג מעתה אלא שם. דאמרינן א' כ״א דסוסה מהא צ״ע אבל

 ופצלי, מגני בה דעסיק בעידנא חורה רבא, אמר אלא עלייהו, הגיגה לא אמאי בתורה
 מנ״ל מערכיו ד,היפו לכאורה וזה נר, מצלי לא אצולי סגנא אגוני בה עסיק דלא בעידנא

בה. דעסיק בעידנא דוקא מדובר דערכין דד,היא דדוהק-לופר
 והנה ת״ל: המוסד, באגרה ז״ל הגרי״ס של דבריו יסוד על העניז לנו יובן אמנם

 הוא סיבתה(, להכיר נלאו האדם והושי )שהשכל רוהניה בחינה עוד יש ליצה״ר בתבלין
 עסקו שיחי׳ הורה דברי באיזה חילוק ואין כר, מצלי בה דעסיק בעידנא הורה הז״ל מאמר

 וביוצא. מלה״ר נם תצילנו וכיוצא, הפרה את שנגח שור בענין יעסוק אם מהמא תצילנו
 דהגמרא מבואר הרי עכלה״ט. תשמרנו, התורה. רוחניות רק לזה, זה שייכים אינם בי הגם

 התורה ליסוד ולעניו סגולה. בתור רוחניותה, מצד התורה בלימוד מיידי הנ״ל שם דסוטה
 לשמירה עצמו את להכין הנכון והעמוד העיקרי היסוד ולבן ת״ל. כתב הגשמית, בבתי׳

 זו. למצות או זו לעברה הנוגעת זו בהלכה הרב הלימוד רק הוא המצות ועשיית מהעבדות
 מסגו פרוהקת העברה להיות בנפש חזק קנין עושה הלימוד זה כי היטב הדק בעיון ובסרט
 זה כי לה״ר, זזטא על התורה מלימוד סיירי דערכין הנ״ל דהגמרא ניחא, וממילא בטבע.

 אפשר ומכאן ע״כ. בה עוסק שאינו בזמן גם ומשמרתו בנפש חזק קנין עושה הליסוד
 בשבועות ובסרט לה״ד, של לד,חטא התבלין זה ני לה״ר הלכות לימוד חיוב מגודל להתעורר

ב". ט׳ ביומא כמבואר מקדשנו בית בחורבן הגורם הי׳ שזה אלו

. *

 דהנה יותר. וכוללים ועמוקים רהבים הם שהדברים יתברר עוד בזח נהבונן ובאשר
 שינגא א״ל בכי, וקא דדשא בעיברא דתלי יהודה לרב שמואל אשכהי׳ אמרינן, ב׳ ט״ו בחגיגה

 ג׳ שונין שהיו המגדלים אח וכו׳ סופר אי׳ ברבנן בהו דכתיב מאי זוטרא מי א״ל בכית, קא מאי
 במגדל ואחיתוסל דואג בעו בעיי פאה תלת אמי רבי ואמר באויר הפורה במגדל הלטה מאות

 עלן תהוי מה אגן הבא לעולם הלק להם אין הדיוטות וארבעה מלכים ג׳ והנן באויר הפורח
שאני וירואג משני לא הנ״ל סוטה הגמרא למה וצ״ע ע"□ בלבם היהה טינא שיננא א״ל
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 וגס בה. עסיק דלא בעזנא גם ומצלי מגני דחורה כדקס״ד לעולם אבל בלבם היתה רטינא
 זאת ובכל לח״ר בעל הי׳ דדואג דכתב שעיר" מיושב אינו עדיין הנ״ל יונה רבינו דברי
 בביאור השער זה )ובעל לדבריו סחירה דחגיגה מזעם׳ לכאורה וגם סוטה. להגמרא פדמז

ביאור(. חובת בזח יבא לא ד״י על
ופרש״י: ולחוץ. מהשפה אלא דואג של תורתו אין איתא: ב׳, ק״ו בסנהדרין וגס

 לכאורה ג״ב וזה בעי ליבא רחמנא — ושם בלב׳ ולא — פז עלי בריתי ומשא דבתיב
ולחוץ. השפה סן זח מה ב״ב וגם סוסה. לזעמרא סתירה

 בלימוד התורה בלימוד הגשמית הבחינה דמלבד המוסר באגרת כותב ז״ל רי״ם והנח
 והמוסר היראה "התבוננות ז״ל: הגרי״ס בלשון גשםית,.וחיא בחמה עוד ישנה הלכות.

 הרבים את לזכות לבו אל האדם ישים לזאת שס: ומסיים הסחורה". מהיראה הנובעים
 את ולהכיר לדעת אחרים על פקוחות האדם עמי בי והסוסה היראה להתבוננות לעוררם

 למען המוסרי בלימוד עוז בכל יחזיק כי למרבה, למוסר הם נברכים וכי חסרמותיהם,
 שאמרו: מה ובכלל עב״ל. בו תלוי׳ תהי׳ הרבים חכות ד׳, יראת ותרבה רבים בו ישוטטו

 בזה ודל, הגדי״ס שם מבאר א( טז, בתרא )בנא תבלין תורה לו ברא יעה״ר הקב״ד. ברא
 מובנת גשמית במינה והוא ממנה. הנובעת הזאה היא תורה של תבלין כי חז״ל הורונו
 רבמו קדמו וכבר ההלכות(. לימוד )מלבד עכ״ל הנפש, להולי רפואתה סיבת בשר לעיני
 מהתבוננות הוא זח דבכלל זהירות לידי מביאה דתורה בביאור )פ״ד( ישרים במסילת הגדול

 )קידושיו תבלין חזה לו בראתי יבח״ד בראתי ובכלל האדם, בת שחייב העבודה הומר על
 ותיקונו". המעשת חשבון אל העתים קביעת ג״ב זה בכלל "וחנה וז״ל׳ מ בפרק שם כתב ב(. ל,

 גם דמציל גשמית ,בבתי שהוא התורה עסק הוא מלח״ר דלחגבל בערכיו שאמדו מה לכן
 כל שמירת לדקדוק שנוגע מה והמוסד היראה ולימוד ההלכות. לימוד מלל בו, עוסק באינו

בסרט. הרע( לשון בעל להיות )הגורם מהגאוח והרחקה בכלל, התזה

 תזה שנאמר ומבלי מגנא דחורה דאמרמן דמה כחידוש, נראה אשר בזה ואמרתי
 תי׳ זח ז״ל רי״ם שס שביאר כמו )סגולית( הרוחנית מבחי׳ חורה של האור מבד שזה אז

 שהרי מחטא להביל בכוזזה הי׳ וסגולית רוחנית מנחי׳ דואג של תורתו דגם להז״ל ברור
 ברעה תתהלל מה דכתיב מאי הנ״ל בסנהדרין כדאמרינן דופי שום בו הי׳ לא עבמו בתורתו
 לא בדעת תתהלל מד. בתורה אתה גבור לא לדואג, הקב״ח א״ל היום, כל אל הסד הגמר

 של תורתו מפני ובוכה מפהד הי׳ השיננא יהודה ד׳ במגס וני היום. כל עלז נטיי אל הסד
מהנבהוז נאבד זאת ובכל דואג של בתורתו טה הסר הי׳ חיצונית בבחי׳ אם דואג

 ובר מצוח נר בי זסי בר׳ מנהס רבי דרש זו את בסוטה שם מבואר הדבר ופשר
 ומחיה הברקנים ומן מקוצים מן ומתיירא ואפילה לילה באישון מהלו שהיה לאדם משל
 מכולם. ניצל דרכים למרשו! הגיע וכר מהלד הוא דרד באיזה יודע ואינו הלסטין ומן רעה

 של המושגים לפי אור ותורה מצוח לנר תגיע שכבר מאהר מפליא וזה הסוגיא(. כל )יעש״ח
 וכמי דרבים. לפרשת שהגיע עד מחלד הוא דרד באיזה יודע אינו עדיין ואעפ״ב מחז״ל
מוסד". תוכחות חיים "חזו מסיים רמבחוב נפה נכלל שזה הניאה

 וגם מתורה בבל בקי שהי׳ אף מוסר תוכחות חיים מדיד בעיקר ממר מי׳ רלזיראג
 מספרי ופרשת מרצחים לפרשת מגיע כשאתזז שם: בסנהדרין בדאמריגן בכלל לה״ר חלמת
 בלבו נכגס לא מדוע ולחוץ" "ממשמח רק הי׳ זח כל אבל ע״ש. בהן דורש אתה מה למ״ר
 שנפסרו העליונות ממעלות של מתורה חלק על עמל לא חלב׳ סחרת על עמל שלא מפני

 ודור מצרים יציאת וחורת אבות תורת על עמל לא יונה, רבינו שכתב כפו עשה במצות
וזה שזה הרגיש ולא שם( בהגיגה רש״י בחנת )חח מראשון טבעו על נשאר ממילא המדבר,
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קז נדברו »ב םי»ז
 והעסל לקיים, כדי ההסא דיני לימוד הכולל התורה עמל של הגשמית דבחי׳ לה״ר. בכלל

 הדברים מו )חן ניניהם. פירוד לעשות יתכן ולא מפש אחד דבר הם והמוסר היראה בדרכי
קצת(. הרבדים הרחבנו רק הסופר באגרת המבוארים

*

דואג, של לתורתו בנוגע הסוגיות סתירת על והתירוץ הנ״ל דברינו יותר ולהבין
 nn האגרת( דברי )בביאור זצ״ל אמשטרדם נסתלי רבי הגה״ח דברי להעתיק לנכון ראינו

 ידיעה הוא אשר קצת. אהר באופן זה בענק )רי״ם( מאדמו״ר שמעתי אחת לשונו.:.,פעם
 והשני טבעית רפואה האחת רפואות, סוגי שני בעולם יש כי והוא: אדם׳ לבני הנצרך
 מקום ובכל זמן בכל הרופאים זזכמי בו שמשתסשין מה היא טבעית רפואה סגולית. רפואה

 הטבעי, סוגו על הגוף להעמיד כדי ולוזמם הדם לקרר ומחלה ננע לכל שמות בתרופות
 הקמיעות היא סגולית רפואה ומסובב. סיבה בקישור שהוא מה דהיינו טבעית, נקרא וזה

 סגולית נקרא לכך סיבתם, ממנו נעלמו .באשר ומסובב סיכה בקישור אינם הם כי והלחשים,
 ־מעשר, בשעת רק היא הסגולית ז-הרפואה אלה רפואות שגי בין ההבדל הוא מה והנה ורוחנית.

 אהר דוב עפ״י היא הטבעית הרפואה אבל זולתו, לא הקמיע שנושא בעת דוקא דהיינו
 ופר. המחלה יסוד תיכף התרופה ההולה ששוחה העת שבאותו לומר יתכן לא כי המעשה,

 האחת הנ״ל, השמות הרפואות שתי בה יש ליצה״ד, תורה של• והתבלין ברפואה הוא כן•
 הנפש רופאי אל לו רפואת לבקש יבא לה״ר בעון הנפש הולה כשאדם למשל סגולית, רפואה

 ואין וכר יצה״ר לו כראתי נמ״ש התורה ליסוד לו. שרפואתו פנים לו יראו התורה׳ .חכמי הם
 אבות ארבעה ד״ס ללמוד ויכול תורה, כאיזה הז״ל גררו לא כי יעסוק ר״ת באיזה הבדל
 בעידנא מ״ש והוא דוקא לימודו נעת רק זו רפואה להאדם מועיל אינו לכן אבל וכר. נזיקין
 דהיינו טבעית רפואה בתורה עור יש אבל בן. שאמרו הוא הזאת הכהינה ועל ובר דעסיק

 עון של הגדולים בעונשים המדברים זזז״ל מאמרי שילפוד לה״ר בעון חולה כשהאדם
 להאדם וההכרה החיוב גודל מאליו מובן והדבר וכר לה״ר מלדבר עצמו יעצור ובזר. לה״ר
 באשר אליה. לזעיע מאד כבד התורה, של הסגולית הרפואית לבחינה לבא הנד. המוסר. לימוד
 רחוק בזה״ז ובעוה״ר מגירסא .סוסיה פסק לא אשר התורה. מתופשי להיות לזה נצרך

 וכר רגע בכל הנוהג תורה ביטול מעון טהרתי לבי זכיתי יאמר ומי כזו מדרגה־ להמציא
בקיצור. עב״ד

 גם אלא רסופה מהסוגיא סתירה שאין רק לא' למעלה, האמור ולפי ז״ל דבריו ולפי
 ח״ל שהקשו שס התר בדברי נכללים ז״ל רבינו דברי ובאמת דהגיגה. מהסוגיא מיושב יהא

 ת״ת ויי״ליסוזם בתורה עסוק דלא בעיתא מיצזז״ר ניצול לא והלא מכולן ננצל והיאך תימה
 תימא וזה עכ״ל. תורה בלא אמות ד׳ חולו ואינו שעה כל ומהרהר בה ועוסק אומנתו תורתו

 ־בבהי׳ דהיינו מכולם ניצול דרכים לפרשת דהגיע כיון אהר דבר שם אמרו שהרי' לכאורה
 עסק חיינו לבהי׳ית״ה דלגשת שנתבארו הדברים־ הן הן אלא מוסר", תוכחות חיים .דרו

 מוסר ־תוכהות חיים דרך בבה־׳ דרכים לפרשת שהגת־ ע״י הוא רגע בכל התורה וזודהור"
 מוסר תוכחות חיים הדרו לו חסר שהי׳ כיון לדואג הסר הי׳ חה בה, דעסוק־ בבתי׳ הוא והסיר

 עסוק לא במדרגת הי׳ הוא לכן כלכם" היחה .טינא בבחי׳ קודם כמו מושחת נשאר ולבו

מטה. מטה להדרדר שגרם בחי
ד׳ לפגי נעצר ההוא ביום שאול מעבדי איש .ושם בדואג נאמד ה׳ כ״א א׳ ובשמואל

 סועד אחל לפני עצמו עוצר ופירש."": לשאול*. אשר הרועים אביר הארמי דואג ושמו
שהורהו חייגו דוד׳ הלה״ר־על. ואה״כ׳-בתוב דין, בית אב הרועים" .אביד בתורה. לעסוק
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נדבו• ־<»ן» אז קח
 א׳ ד בקידושין שאמרו )כעין הזמן כל בה עסוק חשיב ולא ד׳ לפני נעצר בבתי׳ היתה

 בבהי׳ חיים תורת אישות בבתי׳ הורהו היהה ולא קידושיו( לשון הוי אס ספק הוי דעצורתי
.nr לי׳ סלקא ולא בה עסוק דלא בעידנא מדר היהה לכן מבשרי". ובשר מעצמי עצם 

 עמו וד׳ משכיל דרכיו לכל דוד וחיה בדוד שנאמר ממה ההיפר דהלכת* אליבא שמעתהא
י״ד(. י״ה )שם

*

 שכתוב מה עם שאול של לה״ר של ההמא אה מקשר שהכהוב מה עוד להבין ואפשר
 באגרה ז״ל הגרי״ס דברי ע״ס לשאול, אשר הרועים ואביר ד׳ לפני נעצר הי׳ שדואג קודם

 בהורה עוסקין שהיו שני מקדש אבל וכו׳ ראשון מקדש ב׳ ס׳ דיומא הגמרא בביאור המוסר
 לא עונם נתגלה דלא אחרונים וכו׳ הנם שנאת בו שהיווה מסני הרב מה טסני וגמ״וז ומצות
 נמי הגם שנאת דהרי הנם שנאת רוקא שלאו ז״ל רבעו מדברי ומבואר וכר. קצם נתגלה

 להעוברים גם החמא הומר נהגלה שלא מלל היה החורבן עיקר אלא בהורה. מפורש לאו
בעקבע. ודש למסא nt מחזיקים דלא עצמם

 שעסקו אע״ס ללמוד שרגילים כפו לא וכו׳ בתורה עוסקים שהיו שגי בית דאסרו והא
 יצרו פחבירו הגדול שכל ג״ב סוכה הגמרא עם קשור nt אלא כן׳ אינו רי״ס ולפי בתור*

 אין נהשמו כסופים לבבנו להשבת גם אשר ורמוה גשאות בעבירות ונכשל מפנו גדול
 מלשון ומביאים המורות. יותר הם באיכותם ובאמת ההמון של העבירות כנגד גודלם רואה

 סובה ווסת וכל במצות וזהירים בהורה יגעים שהיו אוהם אנו מבירין שגי בית הירושלמי
בהן. היהה

מג סימן

ישראל ארץ בכל כפים נשיאת מצרת

 אר״י ישוב ומצות יום, בכל בסים גשיאת של הביכה למצוה הקדושה בארצנו זכינו
 בשתיקה הכהנים סני כנגד סנים העומדים להישראלים גם ול־חוזרדים מצו* לעוד גודרת

המצוה. בכלל נפי הם ה׳ כדבר ברכתם לקבל לבם ומכוונים
 פ״ז תמיר ע״ם הראב״ר בסי׳ הובא ה&קצועות מספר ראי׳ מביא ברכה עסק )ובססר

ל״א(. סוכה ריטב״א ועיין סק״ב. ל״ב בלל ה״א — ברוד ביה בססר זה הבאתי כההרדיס, מ״ב
 :יד( מכתב לאור שהועאתי י״ב אות י׳ )עמוד העבודה בשערי כתב החסיד יוגד, ורבעו

 ומכוונים זוכרים היו .אצבעותיהם בעשר כסיס בנשיאה ישראל אה המברכים .והכהניס
נברא". כל שכוללות בלימה ספירות לעשר

 ובכל המונים בכל יום בכל בסים נושאים החדשים הישובים גם א״י, שבכל והעה
 מה מאד מתמיה לכן יום. בכל ג״כ אין שבהו״ל אעפ״י וערעור, הרהור שום בלא העדות

ור״ה. ויו״ט דשבת במוסף רק היא שנ״כ היסה גם זה ובכלל הגליל של בערים שנוהגין
 התנגדות גם מתעודד טבעי ובאופן המנהג, לשגות בוה התעוררו שכבר ושמעתי

 המאמרים יודע אינו ומי התורה, מן מעוח היא שבעצמותו למרות מנהג הוא שהנידון ובפרט
 הכל כי הבנין בל בונים זה יסוד ועל מז* נבהלים ותיכף מנהג על שנאסר סה זמ״ל של

 המנהג אס היסוד על הרגש להשים אגו צריכים ראשיה לכן הראשונה. הפהשבה לאחרי הולד
איזה מסני שעה הוראת בבהי׳ היהח שנהגו החלק ואס מה* הלק רק או האשכנזים כל כולל
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קכט נדבו^ גט—נח סימן ז א

 ממוז״ז דשביעית הרמב״ם בתשומת דממאר שביעית תל׳ ובס׳ נדברו באז שכתבתי ומד.
 אומרים היו הרמב״ם תשובות ראו אילו דרבנן דהוי הרמב״ם בשיטת שאמרו ואלו דאורייתא

 ישעיה הרב הספרדי הגה״׳ק מהקדמונים אחד לדעת שכוונתי שישו מעי בני שישו בי, תדדנא
 שטרנבור להגר״ט כהלכתד. שביעית בס׳ מביאו מכסף נכתר בספרו הב״י( )מזמן זצ״ל פינטו

לדברי. דמסייע כתנא ממנו ומביא לי, זכר זבשפלותי שליס״א

נט סימן

תשכ״א• משנת לה״ר בעניני מכתבים חליפת

א.
יודע דהשוטע כנוונא לוז״ר ®פור

 בפניו שלא אדם בני בפני אבותיו תועבות את ויודיע יספר "ואם — רי״ד אות בשע״ת
 שכינה". פני מקבלת איו לה״ר מספרי כת עו״א עמו, בני בעיני ולחבורתו ריחו את להבאיש

להבזותו. במתנוין דוקא האיסור אם "ולהבזותו", השע״ת בלשון לדון מש״כ השער" ב״זד. ועי״ש

 לו שמספרים האדם אם שדוקא מדבריו לכאורה משמע ויודיע" יספר "ואם מהלשון והנה
 לה״רז ספור משום בכד אין מזה יודע השומע גם אט אבל אבותיו", ©,תועבות יודע איננו

 להסביר הח״ה שרצה )כמו ההימור המקרה זה יודע אינו השומע שאם לומר ניחן שמא או
 בביאורו בת״ר שרוצה כמו או עליו(, שמספרים האדם את לבזות הכוונה בעגין הר״י דברי
השומע. יודע אם אפילו הוא האיסור ואילו לה״ר מקבלי של ת כ ה בכלל נכלל שזה לומר

 לה״ר, של השני לחלק שייך ג״כ שזה נראה ולכאורה א׳. ס״ק ד׳ כלל בבמ״ה ועיין
 לחלק לא אבל נזק, לידי יביא ברבים יתפרסם שאם דבר בענק דעות הל׳ ז׳ בפרק שברמב״ם
 לחכם זה לספר מותר יהא שבן ומאהר שם, בדמב״ם שבס״ב גגות ספור בענין הראשון

 במקום אלא זה שאיו יתכן אולם זי, ס״ק ג׳ בכלל ויעויין אדם. לשום יפרסם לא בודאי אשר צנוע
 בכלל וה אין שלגו בנדון ואילו רעה, שום גורם לא אפילו אסור שאז לה״ר שמספר
מסמרז

תשובה

 אם שדוקא מדבריו לכאורה דמשמע ויודיע" יספר "ואם רי״ד אוח בשע״ת הר״י מש״ב
 — לח״ר ספור משום בכר אין יודע כבר השומע אם אבל יודע, איננו לו שמספרים האדם

 שכאן מסתבר הדבר אבל בעצמו, בוה שהרגיש כמו ראיה כ״ב אין עצמו שמשע״ת אף הנה
 המבואר להדין ול״ד ביתו, לכותלי מדבר כאילו דהוי כלל, לה״ר שם זה על אין יודע שהשומע

 דמי לא וכן דיבורו, ידי על רעה שום להנידון יצא שלא משער אם דאפילו סק״ז ג׳ בכלל
מכלל נפקא לא מ״מ בזה מחגנד. חבירו ואין דבריו יקבל לא השומע אם דאסילו שם להנפסק

מי' עם לר״י השע״ת שהופיע לאחר שנתעורר ירושלמי אהד מחכם נתקבלו וההערות השאלות •

 שע״ת• של היסודות ע״פ לה״ר הלכות בנה שהה״ה כיון הוו״ה, של היסודות בו שנכללו השער, זת

כוחו. ויישר שליס״א, אליאד אשר הרב ע״י אופניו על דיבור דיבור זסודר נעתק
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בדברו «נ סימן טל
 כעגינינו שאגי וכר. קוראותיו מוז שתים לד,"ר דהמספר רט״ו באות השע״ת דברי פי על לה״ר
 תלחא, באפי דמתאמדא מילתא כל דאמרינן מד,א לזה וראי" לה״ר, סיפור שם זד. על שאץ
 בבמ״ה( )ראה היטב מבוא• והחילוק מודים, כולם דבעניגינו וי״ל והסמ״ג, הדמב״ם פירוש ע״ם
—■ כ״ח(. ס״ק ב* כלל

 כמו אחרים, איסורים על עובר לספר מתכוין אס מ״מ לה״ר משום בזה שאין אף מיהו
 אם אבל עמיתך. תשפוט בצדק של עשה המצות על ולפעמים "ואהבת", עשה המצות על

 בסעיף )עי״ש לה״ר איסור על עבר לא דיבורו בתוך אגב דרך העניו זה נתגלגל אקראי בדרך
a דמצד דנד,י להסביר יש ולהאמור להרמב״ם. גם זה באופן אלא מותר איגו תלתא באפי שגם 

 לי )קשה בבמ״ח מבואר מתפרסם שכבר ובדבר במכוון(. אסור אחר מצד אבל לינא, "?ה״ר
מכבר יודע לכד השומע אם ולכאורה לה״ר, על עובר דאינו מקומות, בשני החיפוש( כעת
דמיא. להא דגמי

 אבותיו תועבות סיפור דעצם אחר, באופן רביגו דברי מסביר הייתי הח״ח דברי ולולא
 וכחזקיהו הבן כבוד גורם w ולפעמים האב״ בעוז ישא לא ״בן הלא לה״ר, זה אץ עצמו מצד

 הרגיל דבר ורביגו זה, אוו מבטא הוא צורה באיזה ותלוי לבזותו מתכוין אם דוקא ולפי׳ המלד,
 לספר שאסור גדולה חומרא יוצא הח״ח מדברי אבל לבזותו. מהכוין אם לה״ר הוי בזה דגם נקט
 נפטרו כבר אט או עליהם .שמספר מה לה״ר בזה שאין באופן )אפילו אבותיו של בגנות סתם
 לההמיר ויש דעתי נתבטלה ולמעשה בזה מתגנה שהבן המתים( על לעז הוצאת משום בזה אין

להיתר(. זה ומחזיקין בזה רגילין שכמדומה )למרות

ב.
נרים גן טיהודא המקור

 לה״ר של האיסור מצד מותר לה״ר עליו שידבר להכירו הרשה אהד אם ונשאלתי
 אות ג׳ בשער בשע״ת ר״י שכתב דאע״ס כלומר לה״ר של הפצא ע״ז אין שהרשהו כיון

 שהכירו באופן דאפילו מדבריו נלמד אשר וכו׳ קוראוחיו הגה שתים לה״ר דהמספר רט״ו
 עצמו על סיפר בעצמו הוא אם וכן דבריו יקבל לא שהשומע כגון דיבורו ע״י יתגנד. לא

 התם דשאני לגנותו מתכוון שהוא כיון אסור דמ״מ לגנאי מפורסם שכבר או תלתא באפי
 זה לה״ר מקרי לא ככלל זה לגנותו מרשה בעצמו דהוא היכא אבל לה״ר שם ע״ז דיש
 מפורסם לא שעדיין כיון גרוע יותר דכאן כן אינו האמת אבל לכאורה נראה שהי׳ מה
 צערא דהוי כיון מהילה מועיל דאינו למפרע כמחילה הוי לו שמרשה ומה לה״ר בכלל זה

דגופא.
 איש מפי איש נשמעו אס שגורמים דברים והמספר — ה״ה מדעות פ״ז הרמב״ם נתב

 ובכס״מ עכ״ל. הרע לשון ה״ו להפחידו או לו להצר ואפילו בממונו או בגופו לתבידו להזיק
 ראיה יש האם עב״ל. לג:( )שבת מדליקין במה בפ׳ גרים בן דיר,ודא בעוכדא — המקוד ציין
 כן לא שאם רכיל, תלד לא של או ל ה על גרים בן ר״י כזה שעבר עצמות של גל שעשהו מזה
ז׳(. ס״ק א׳ כלל ח״ב כבמ״ח )ועיין ז עצמות של גל רשב״י עושהו היה לא

תשובה

 ממה הוא שהראי׳ הוא ברור גרים, בן מר״י הר״מ של המקור ציון דבר על שמדייק מה
 ובאמת שמים. בידי ואפילו כ״כ גדול עונש מגיע היה לא כן לא דאם עצמות, של גל שעשהו

כאוגם. דינו אץ פשיעה התורה בכל דגם בזה גמי יש סברא
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עול סורק על הרע לשון סיפור

האלקיס, מלפני ירא איננו אשר איש החוטא ואס — רי״ט( )אות תשובה בשערי כתב
 היא כי יודע עמו שער כל אשר אחת מעבירה נוהר ואינו שמים מלכות עול מעליו הפורק כמו

עמיתו את איש תונו לא נט.( )ב״מ רבותינו אמרו כד בגנותו, ולספר להכלימו מותר עבירה,
 להכלימו מותר ה׳ דבר אל לבו שת לא ואשר בדברים, תוגתו אל ובמצות בתורה שאהד עם —

בדברים הוגהו אל — השער בזה וכתב עכ״ל. עליו בוז ולשפוך תועבוהיו ולהודיע ®*במעלליו
— p גוי אונאת דזקא דלאו וס״ל דברים, באונאת דהיינו לרביגו וס״ל נט. בב״מ אמרינן 

ובו. נתמעט
בעמיד, רכיל תלד לא של הלאו מכלל עול סורק יצא ר לה" לעניו שאף מנין וקשה

 בתועלת ג״ב עורן• יש עול בסורק אף ואם ו עמיהן• נאמר ששם מאונאת זאת לומדים ואיר
 לספר מותר אדם כל שעל פורק, לשאינו עול סורק בין ההבדל מה אז כי עליו, לד,"ר בסיפור

ענין. שבכל הסייגים לפי במובן לתועלת, כשהכוונה לה״ר

תשובה

 בעמיד רכיל תלד דלא הלאו מכלל עול סורק יצא לה״ר לעניו דגם מג״ל שהעיר מה
 ועוד צד: דף בב״ק איתא דבהדיא לק״מ זה עמיתו, נאמר ששם מאונאה זאת לומדים והיאד
לעמך. עמתד בין הבדל ואיו עמך, מעשה בעושה תאר לא נעמד ונשיא דוכתי בכמה

 מד, אז כי לה״ר, במספר בתועלת כן גם צויר יש עול בסורק אף "ואם עוד מש״ב אמנם
 לתועלת", כשהכוונה לה״ר לספר מותר אדם כל שעל סורק לשאיגו עול פורק בין ההבדל

"‘“™" ’ יישוב. וצריו שפיר מקשה לכאורה
קוראותיו" הגה שתים לד,"ר "והמספר רטז אות השע״ת דברי סי על לתרץ סבור ומאיתי

 מצד לתועלת שיכוין ביחד שניהם בעינן לפיכן■ עליו, שסיפרו מי ומצד המספר מצד היינו
 אבל "עמד", בכלל ואינו עול מפורקי הוא אא״כ מותר אינו עליו שסיפרו מי ומצד המספר,

 לשנות דרכו ואין למקום אדם שבין בדברים כמו ועמך, עמיחד בכלל הוא דאם יוצא לפ״ז
 זה אבל אסור, לתועלת כשמכוין אפילו אחר( דין לו יש להבירו אדם שבין )דבדברים אולתו
מהנ״ל. ההיפר מפורש דכתב ו׳ סעיף ד׳ כלל הה״ה מדברי נסתר

 אפילו בלה״ד התורה שהזהירה מה העיקר "בי שם דכתב מה על לי קשה הנ״ל כל ובלא
 ד׳ בלל בתחילת הוכיח הח״ה שהרי לקלונו", ולשמוח חברו את לבזות כונתו אם הוא אמת על

אסור. נמי הכירו לבזות מכוין אינו אם דאפילו רי״ר, אות השער בזה דבריו ומובא

 בזה תועלת שיצא לסי אלא הכירו אה לבזות כוונתו שאין לפי ההיתר דאין נראה לפיכן•
 שם דמיידי אף קיג:, מפסחים נובע באמת ההיתר ויסוד בגשמיות. או ברוחניות או לזולתו
 אות בשע״ת ר״י כמש״ב אחד, מעד נלמד דזד, ואפשר מותר, מ״מ רעל מכלל יצא לא דעדיין

 פורק הלוק ובהם עאכו״ב. הזולת של נפשו לתועלת מותר הזולת של מטון לתועלת ואם רכא,
 שיכוין העיקר ומ״מ עול, פורק שהוא לפי ההיתר עיקר עול דבסורק עול, פורק מאינו עול

 חשוב לא • לפיכך המגונות, מדות מנפשו להרחיק כדי מהפנט ליהנות יוזכוין ולא לתועלת
אבל רעים, מעשים לגגות בדי סתם אפילו מותר, מסוימת לתועלת שמתבוין דבל תועלת, איזה
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 אבל מתורה, חתירה וה דבאופן להזולת, הועלת מזה שיצא למי ההיתר עיקר עול פורק באינו
הותר. לא רעים מעשים למות כדי סתם

 השער, בזה ונתבאר לאמת" "לקנא רכא אות בשע״ת הר״י דכתב מפקפק, לבי עדיין אבל
 לקנא כדי רק מותר יהיה ולמה רעד, בכלל עדייו התם והרי זה, או זה או מד״ה״ה(, )ונובע
 בעעמו הוא דאולי אומרים אנו דהתם ואולי הבריות. בעיני רעים מעשים למות דהיינו לאמת

מהח״ח. משמע וכן להזולת תועלת יעא וממילא יתחרט

השואל שאל שוג

 תלד לא המסוק על אד עמד. מעשת בעושה בעמיר חז״ל שדרשו דוכתי בכמה איתא אמנם
 ואף ז הפסוקים על דרשות נדרוש מעצמנו אנו וכי כזו, הז״ל דרשת מעאתי לא בעמיד רכיל

 בדבר(, שזכרוני כמה )עד הזח מהפסוק מיעוט או הזו הדרשא מביא לא בשע״ת יוגה רבינו
 מעמיתד ללמוד ניתן אם השאלה וחוזרת באונאה, שנאמר עמיתך של הדרשא את מביא אלא

שברכילות. בעמיד על שבאוגאה
 ראיה מביא מחלוקת, בעל על לשה״ר לספר שמותר ברבר בפאר. בירושלמי המקור וכן
 ויקרא על בפירושו הטורים בבעל אמנם )ועיין מ״בעמיד" מיעוט לומד ולא קבלה מדברי

 שבאמת רי״ט, השער" ב״זה כדבריו לכאורה משמע, הרי מפורש מיעוט שאין ומאחר יג(, יט,
 ז לשת״ר סיפור שבכל כשם הסיפור בתועלת תלוי שזה אלא עול פורק על מיוחד היתר אין

שם(. בירושלמי הרש״ל גליון בהג׳ במו״ב )ועיין

תשובה

מידי. לא ותו מות, כתבנו כבר "בעמך" דרשת על שעומד מה

 מחלוקת, בעל על לשה״ר לספר שמותר בדבר בירושלמי המקור "וכן עוד שם ומש״ב
 מחלוקת בעלי דגם טעות בזה יש מח״כ3 *,בעמיד", מיעוט לומד ולא קבלה מדברי ראיה מביא
 בכלל לאו המלוכה לו מגיע דין שע״ם וסבר החורה כל מקיים שהיה אדוני׳ וכן עמיד, בכלל
 אה״ג ובאמת מותר. לתועלת מתכוין אם הלא פסוק לי דלמה להיפר קשה ולנו ו הוא עמיר
 נס לפיכן• תועלת, מזה שיוצא בשביל ההיתר דיסוד בבמ״ה הח״ח זה שמבאר מד. דלפי

 מיוחד היתר שזה סובר זה דהשמיט והרמב״ם אסמכתא(, )והמקרא לזה, יודה הרמב״ם
במחלוקת.

 השער" ב״זד. כדבריו לכאורה משמע הרי מפורש מיעוט שאין "ומאחר עוד ומש״ב
 חכי כתבנו לא — הסיפור״ בתועלת תלוי שזה אלא עול סורק על מיוחד היתר אין שבאמת

 הוא עול פורקי על הסיפור שההיתר בת״ה, הוא מפורש ויותר בשע״ת ומפורש השער", ב״זד.
 ההיתר. עיקר זה ולא תנאי רק זה לתועלת" "מתכוין ומש״ב התועלת, משום ולא מהמקרא

 להגות יתכויו שלא הוא העיקר אן מהקרא, ההיתר שיסוד שבמקום כתבנו, הקושיא ואודות
 אסילו מותר, נמי רעים מעשים לגגות כדי רק מתכוין אם לפיכך הקודמות, מהשנאה או מזה
 זיין אויף מוסר לערנעז )כלומר לאחרים או עליז שמספר להאיש ממש תועלת יצא לא אם

 — חשבון״ זיין אויף מוסר ״לערנען הותר לא אז לתועלת, הוא ההיתר יסוד אם אבל חשבון(,
 תועלה מה יש אם דוקא אלא רעד, בכלל עדיין שהוא ביון אתרים, השמן על מוסר ללמוד
 אס מפקפק לבנו מ״ם הוא חכמה דדבר אע״ם מיהו דברים, של גדרן שם שנתבאר כמו ממשי,

לאמיתו. זה
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 למות אלא מותר אינו אז לתועלת רק המיתר דאם — בזה הוא דהווילוק נראה ובעת
 מותר אז "עמיתך" מכלל נתמעט עצמו מצד האיש אם אבל בכללו, האיש ולא הזאת הפעולה

 והה״וז השע״ת בלשון היטב דוק אותו. לגגות שאפשר מה מכל עצמו מצד האיש לגנות ומצוה
עליו". בוז "לשפוד שכתבו

 אינו "דהלשון חח״ה על שכתבנו השער" ב״זד. שם עמש״ב להרהר שיש היא ואחת
 ". וכו׳ כרמשמע לתועלת שיתכוין צייד לגמרי מעליו מ״ש עול בפורק גם דבאמת מדוקדק

 הוא תמיד וגו׳ משנאיד הלא עליו הנאמר כזה דבאיש מדוקדק, לשונו דכן לגו נראה וכעת
 אמרינו לא כאן דעד מותר, נמי לתועלת מתכוין אינו אם שאפילו — דיוק וביתר לתועלת.

 הוא אא״כ בכד מתגנה הכירו אין אם אפילו הבירו יגנה אהר שישראל רצה דהתורוכלא
 לדבר מותר דין דע״ם דפשיטא בבהמה ה״ה עומ״ש מעליו שפורק מי אבל במצות, הכירו

 מצד כבהמה דאילו מהבהמה, גרוע יותר הוא באמת אכל תנאים, שום בלא לד,"ר בהמה על
 או טונה הנהגה מצד שהרי מעכו״ם, גרוע הוא זה בעגין וכן בחוה״ל, בדאיתא למנוע צריו• וסרהמ

 להרא״ש חיים באדהזת )ראה יתרגל, שלא כדי עכו״ם על לה״ר לדבר אסור מדרבנן נם אפשר
בזה. הרגשנו שלא ופלא פשוט, זה ובאמת ארהותיו(. השם בביאור ושם פ״ג אות

 דלא כ״ב ראיה אינו — וכו׳ בסמוך שכתב רבינו מדברי בדמשמע השער״ ב״זה ומש״כ
לתבירו. אדם שבין דברים על אלו ר״י דברי מביא הוז״וז ובן עול, מפורק דוקא שם מדבר

סא סימן

תשובו! כשעשה לאמת לקנא לה״ר סיפור

 יכול וכו׳ ועושק גזל כמו להכירו אדם שבין בדברים כי ודע — רכא( )אות בשע״ת כחב
 לאמת ולקנא לו אשם לאשר לעזור כדי יגיד, יראה אשר היהיד נם אדם, לבני הדברים לספר
 למות כדי והכוונת זה, או זה או — לאמת ולקגא וכו׳ לעזור כדי — השעד״ ,זה a וכתב וכוי.

 עשה שמא בזה שיין• דלא הרשע, מדרד אדם בני שיתרחקו כדי הבריות בפגי הרעים מעשים
עכ״ל. תשובה

 עשה אפילו כי מדבריו, לכאורה משמע תשובה" עשה שמא בזה שייר "דלא מהלשון והגה
 "הנה שאומר, רכה באות הר״י מדברי משמע כן ואמנם לאמת. לקנא כדי לספר מותר תשובה
 דרכו, עזב לא כי הדבר נודע אם בכפיו, אשר המס על החוטא בגנות לספר מותר כי הקדמנו
 ואילו דרכו, עזב לא אם לספר מותר אז בכפיו" אשר "המם על הוא כשהאיסור שרק ומשמע

תשובה. עשה אפילו לספר מותר יהא לאמת לקנא

 כדי וכו׳ הנזילה את השיב שלא בבירור לו "ונודע אומר א׳ סעיף י׳ כלל בה״ה ואולם
 רעים מעשים לגגות שאף מדבריו שמשמע הרעים", המעשים ולגנות לו, אשם לאשר לעזור
 אסור אז כי השיב, ואם כלומר הגדלה, את השיב שלא בבירור שנודע בתנאי רק מותר
הרעים. מעשים לגנות בכדי אפילו לספר

 באותו הוא רכה באות שהמדובר שמשמע הקדמנו" "כבר — אומר רכה אות ובשע״ת
 עוד ומה תשובה, עשה לא אם דק לספר מותר רכא באות שאף ומשמע רכא, שבאות ענין

 על אף שמוסב ומשמע תהילה", האיש אח להוכיח עליו יש "אמנם נאמר גופו רכא שבאות
תשובי- עשה שלא בתנאי צורך יש לאמת לקנא שאף נשמע וממילא לאמת, לקנא
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תשובה
 אפילו או תשובת עשה לא אם רק לספר »ווור לאמת לקנא בכדי ox השאלה בדבר

 כשאר הוא הרי תשובה עשה דאם פשוס הדבר דהלא השאלה, מובן אינו — ז תשובה בעשה
 זה נם גזילתו ההזיר שלא דק חשובה עשה ואם לאמת. לקנא אפילו לספר דאסור אדם, כל

 מהשע״ת. לזד, ראי׳ שום ואין וימי. מצות בקונטרס כמש״ב תשובה, תשובתו דאין פשרם
 מועיל דלא לא הכוונה תשובה", עשה שמא בזה שייר "דלא רכא באות השער" ב״זה ומש״ב

 אדם שבין מדברים להכירו אדם שבין דברים בין ההבדל דמה בזה להסביר באגו אלא השובר-
 בזה משא״ב חשובה, עשה לשטא לחשוש צריכין למקום אדם שבין דבדברים משום למקום,

זה. לחשש מקום שאין בידו הנזילה שרואין זמן כל

סב סימן

מדרבנן או מה״ת אסור אי לה״ר אבק

 שזה או מדרבנן רק איסור זה האם — הרע לשון אבק הרביעי ההלק — רבו אות בש״ת
רכיל. תלד לא של הלאו על זה על ועוברים שבאיסורים, הקל אד מדאורייתא,

תשובה

 כיון קל, איסור לקרותו שייך לא הלאו על עוברים דאם מדרבנן, רק שזה הוא פשוט
 רק דהוי התם שאני שביעית" של "אבקה דאמריגן והא לאו. אוחו על עוברים דבשניהם

 "שהוא הקטנה היד נשם ממש״ב סק״ב נ׳ בלל בבמ״ח כן זה מבואר באמת אבל עשה. איסור
בראי׳ לגמגם שיש אף מדרבנן. אלא אינו דאבק מוכה אבק", ולא דאורייתא גמורה הרע לשון

כמש״כ. העיקר מ״מ זו,
 רמז ע״י או לה״ר, מדבר בעצמו הוא אם לה״ר, של האיסור דיסוד זה, דין של וגדר

 לא כדכתיב רמז(, ע״י רק ממש מדבר אינו אס קאי זד, לזה, ומתכוין )מש״ב לזה, -"ימתכוין
 כאשר לח״ר אבק ענין כי — רבו באות בשע״ח חר״י כתב אבק של וגדר בעמיד, רכיל תלד

 השער" ב״זה שם היטב נתבאר זה גדר וע״ס לה״ר. אדם בני שיספרו בדבריו האדם יסבב
ומקילין ממנו למדין דאתרים אבק, של גדר תחת נמי דנכנס למספר דגתשב הא רכז, באות

מדרבנן(. דהוי משמע ג״ב )ומזה רבו, באות ר״י במש״ב אבק של הגדר וזה לה״ר, באיסור

סג סימן

כזה הרטכ״ם דכרי וכפיאור שחוק, דיד לה״ד

וכו׳, כיצד הרע, לשון אבק שהן דברים ויש — ה״ד דעות מהלכות פ״ז הרמב״ם כתב
 המדבר שאף מהרמב״ם משמע — וכר ראש קלות ודיר שחוק דרך הרע בלשון המספר וכן

סעיף. באותו זה שכתב אבק, בגדר נכלל ג״ב ראש" קלות ודרך שחוק "דרד בלה״ר
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תשובה

 דהוי שכתב הקמנה היד בשם בבמ״ח ושם ג׳ סעיף ג׳ בלל הח״ח דברי ראה שלא סלא
אבק. ולא גמורה לה״ר דהוי ס״ל חר״מ שגם הרמב״ם, דברי שס ומבאר דאורייתא,

העון, והומר ולה״ר דרכילות הלאו מבאר שם ג—א בהל׳ — הרמב״ם בדברי כיאור ונוסיף
 זה "הרי סעם עוד וחוזר ומדסיים לה״ר, אבק מאיסור ומתחיל דולכותיהן, מבאר ו—ד ומהלכה

 ומה לה״ר", אבק האיסור נגמר שכאן משמע בגנותו", שיספרו להם גורם שזה לה״ר אבק
 לה״ר אלא אבק לא שזה וכו׳ שחוק דרך לה״ד המספר "וכן — הלכה באותה אח״ב שממשיך

 נמצא ועוד כלומר וכו׳ אמר ששלמה הוא וכו׳ לה״ר המספר וכן הרמב״ם דכתב ומה ממש.
 בספר וכמש״ב וכו׳, שלמה כבר אמר ע״ז אבל ללה״ר, אדם לבני נראים אינם אשר דברים

שם. ה״ה
 אבק הוי שם ד׳ בהלכה המוזכר הדברים דכל ומסיק בהג״ה בו חזר בעצמו הה״ה אבל

 הוי וכו׳ רמאות דרך לה״ר דהמספר )פ״א(, אבות על בפירושו הרמב״ם דברי מכה לה׳־ר,
 הקמנה כיד מסיק להלכה מ״מ אבק, נמי הוי ובו׳ שתוק דרך הרמב״ם מש״ב גם ממילא אבק,
 בשע״ת היינו ע״ד" במאמר ר״י "וכ״כ סק״ב שם בבמ״ה )ומש״ב הראשונים. שאר דברי מכת
 אבק וגדר ראש, וקלות שהוק דרך שהמדובר מפורש ולא הרמב״ם בפי׳ ועיינתי עד(. אות

 הרמב״ם וכמש״ב ידברו אהרים שאנשים שגורם אלא לה״ר כלל בזד. אין המספר שמצד לה״ר
 אומרת היאך וכן זה, בגדר אינם הלוא ברמב״ם המובא האחרים בדברים אבל יונה, ורבינו
 כידוע. הרמב״ם לשון בהבנת תמיד מכריע המשניות פי׳ אין וגם לה״ר, באבק ומלן הגמרא

שמצד לה״ר אבק עיקר לה״ר, אבק סוגי ב׳ דיש מבאר ד׳ בהלכה דהרמב״ם בזה יזהנראה“י
 לה״ר יש ועוד גורם, רק זד. גורם, שזה לה״ר אבק זה הרי מסיים וע״ז לה״ר, שום אין המספר
טינה ונפקא דאורייתא, זה אס להסתפק ויש שגאה, משום אומר שאינו האיסור עיקר שאינו
 ג׳. בהלכה שכתב לה״ר איסור של הגדולה החומדא ע״ז ואין לה״ר, בעל בזה נעשה ®""־דאינו
לה״ר, מקרי לא ,המס® מצד אם הפלוגתא ויסוד פלוגת© בזד. יש בהג״ד. במסקנתו הה״ה ולפי

 לפי אבל רסז, באות כמש״ב ממש לה״ר זה חוי ר״י לפי ובושת, נזק להכירו גודם מ״מ רק
ממש. לה״ר הוי לא שנאה משום דאינו כיון הרמב״ם

סד סימן

קתוו ע״י לה״ר
 ®®ר עצמה הכתיבה אין מרי בעתון, פרסום ע״י או מכתב ע״י המתפרסם לה״ר בענין

 הדואר המחלק כלומר המספר, הוא המעביר א״ב לאחרים הידיעה העברת ע״י אלא לה״ר,
 לשד,"ר, בדבר שיש יודע אינו העתונים שמחלק במקום אא״כ המספר, הוא העתוניס המחלק או

 אז כי יודע המחלק נם אם ואילו עביר© לדבר שליוז יש שוגג שבשליה הסוברים ולדעת
 לדבר מסייע משום בכך יש אמנם רכיל, תלד לא של הלאו על עובר המדפיס או העיתונאי אין

עבירה.

השובה

לפרפם. ומתכויו במכתב או בעחוו במו שמתפרסם. בדבר לה״ר דהכותב אומדת הסברא
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נדברו סי,—סד סימן טלו
 והנושא בשמפרסם. תיכן* שעובר ואפשר למפרע, עובד הוא שנתפרסם ולאחר האיסור, גוף זד,

 רק בזה לדון ואין כלום, ולא עובר אינו לד,פרסום מכוין שאינו עתוגים המחלק או מכתבים
כלל. סיפור שם ע״ז דאין כיון רישי׳, פסיק עגין בוה שייד ולא מסייע, מדין

ESTO

השואל שאל שוב

 לדון ואין כלום, ולא עובר אינו להפרסום מתכוין "שאינו עתונים המחלק על מש״ב
 יודע אם לח״ר, מספר משום בכד יהא לא מדוע עדיין לי ברור לא — מסייע״ מדין רק מה

 העהונאי או שהכותב משום וכי ז לפרסום מתכוין אינו אם אפילו לה״ר, משום בעתון שיש
לה״רז מספד חלוקתו, ע״י הוא, והרי המהלק, מעל האחריות אולא לה״ר, על עובר המדפיס או

תשובה

 דהמספר הר״מ שפסק ואף לד,"ר. סיפור של דין עתונים המחלק על דאין ג״ב הסברא מצד
 ף, אות לעיל כמש״ב הקטנה היד ]לסי מד,"ת לד,"ר הוי לגנותו מתכוין ואינו שחוק דיר לה״ר

 דעכ״ס הר״מ[, לשון כפשטות לד,"ר אכק רק דהוי יותר נוטה דהח״ח משמע שם בהג״ד, אמנם
 פשוט וזה רמז. דין רק לדון אין עתונים מחלק על אבל סיפור. שם ע״ז ויש קמכוין, לסיפור

 אגו בלה״ר דגם רמז. נקרא לא הכי דבלאו לגנותו, התכוין אא״כ רמז ע״י לה״ר הוי דמתי
 של מעשה כאן דאין כיון רישא" "פסיק מה שייר ולא תורה. איסורי שאר של לגדיים צריכין
 אומרים שאץ מהרשב״א דמשמע וצידה מצרף לעניו שבת במלאכות גם מצאנו וכה״ג לד,"ר,

בפוסקים. כנזכר הדלת בנעילת כמו היתר מעשה הוא שהמעשה במקום רישא פסיק מה

בה סי&ו

להברו היזק יבוא שלא במשקר

 ע״י רעה שום להגדון יבוא שלא לבתהלה משער הוא אם דאפילו — ס״ו ג׳ כלל בה״ה
 אהד שישראל רוצה אינה דהתורה — סק״ז ובבמ״ה בגנותו. לספר לו אסור אעפ״ב דיבורו,

 נשמעו אם שגורמים דברים והמספר — ה״ו מדעות פ״ז ברמב״ם ועיין עכ״ל. הברו יגנה
 הבמ״ה סברת ולכאורה הרע. לשון ה״ז וכו׳ בממונו או בגופו חבירו להזיק איש מפי איש

 איסור על גם אבל איסור. על עבר לא נזק יבוא שלא שער אם שהרי בזה, שייך לא הנ״ל
 )ועיין רעה, לגרום עלול שהוא המספר שידע האיסור, לחלות תנאי כל הרמב״ם מתנה לא זה

סק״ז(, במ״ה א׳ כלל ח״ב בה״ה

תשובה

 לחשוש צריכין ותמיד יצוייר, לא זה דבר — נזק״ שום יבוא שלא משער ״אם במש״ב
 לחבירו, חיזק שיצא א״א לע״ע העין מראית שלפי אף לחבירו, חיזק איזה לבסוף יצא אולי
 לרשב״י, חיזק יבא שלא היטב בנפשו שער שבטה גרים בן מר״י וראי׳ הרמב״ם. מה סתם לכן

נענש. זאת ובכל
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השואל שאל שוס

 משוט בהם יש איש" מסי איש נשמעו אמ "שגורמים שדברים שנהב הרמב״ם מדברי
 כדי בדברים יש דעתו לפי אם המספר, של דעתו מהי לא הוא המבחן שקנה משמע לה״ר,
 מציאותי המבחן שקנה כלומר, מק, לגרום כדי בדבר יש המציאות לפי אם אלא נזק לגרום

 כדי בו שיש הוא הסיפור טיב אם ,ולפיכן• לאו, אם נזק לגרום כרי בו יש won טיב אם
 אם ואפילו נזק, יבוא שלא שיער אם אפילו איסור על עובר ד״ז המספר אז כי נזק לגדזם

 דברים wבס הוא הלאו י3 נזק, נגרם לא שלמעשה משנה זה אין י3 נזק, בא לא למעשה
מאד. רהב הוא האיסור גדר זה ולפי לגרום. כדי בהם שיש כלומר "שגורמים",

 למעשה אם אפילו אז כי נזק, לגרום כדי בו שאין הוא הסיפור טיב אם ומאידד,
וצ״ע. נזק, שגורמים מדברים אינו שזה הלאו, על יעבור לא מק גרם זה

תשובה

 על להעלות אפשר כזה דבר אם א׳ האופנים, שגי על עובר הוא הלאו ריהטא לפום
 אפילו ׳3 רע, שום נגרם לא לבסוף אס אפילו עובר הוא ואז רע, לו שגורמים הדעת

 גרים בבן במו רע גרמו סוף סוף לבסוף אם רע, לו שגורמים מאד רחוקה המציאות
 צריך ולעולם אנוס, הוי לא עצמו הדיבור על שהרי אונס דין ע״ז לדון ואין עובר, נמי

 "שזה במש״ב כוונתנו היתה זה דרד ועל רתוק. היותר הצד על אפילו הדיבור את לשמור
יצוייר". לא

סו סימן

ט.
סיפורו אחרים שישמעו התכויו בלא

 להבזות נתכוין שלא אע״ס בלשה״ר הפשיעה על "נעגשין סק״ז א׳ כלל ה״ב בבמ״ה
 נהטין ולא בקול לעצמו דבר מישהו אם סק״ב. ג׳ כלל לשה״ר הל׳ בבט״ה וכן בעליהן".
 ספר אם שדק או רכיל, תלד לא של הלאו על עובד האם — שמע מישהו אר שישמעו,

ז ספור היה לא וכאן הפשיעה על עובר אז כי
הרש( שהוא או רעש )מהמת שמע לא וראובן לראובן, לה״ר לספר אדם נתכוין ואם

 שהלה בעובדה כאן יש האם ישמע, ששמעון יתכוין שהמספר מבלי זאת שמע ושמעון
 ואולי ישמע, ששמעון התכוין לא שס״ס או הלאו, על שיעבור כדי לשה״ר לספר התבוין

ז לשה״ר לאיסור מיוחד ענין זה ואין רישיה", "פסיק של בשאלה הענין תלוי

תשובה

 שמוזהרין האיסור בכלל ג״ז אם שמע ומישהו לעצמו בדיבר הראשונה, השאלה בענין
 מכתיבה עדיף דלא בסיפור תלוי ואינו פשיעה, בכלל זה שגם נראה לכאורה — פשיעה על גם

מועד דארם פשיעה בכלל זה וגם לה״ר, האיסור על דעובר הה״ה דפסק ברמז או במכתב
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נדברו סו סימן יח8
 ישמע שאהד יודע אם שתרי לשמוע, יכול שהוא שמי שיתכן הדעת על להעלות דצריד לעולם,

 הדעת על להעלות צריו שומע שאהד יודע באינו א״ב לה״ר הוי לו מתכוון שאינו אף
לכותל. אונים דיש לשמוע שיבולים

 ראובן שמע לא סיבה אי»ה ומחמת ראובן שישמע נתכוין אם דכ״ש מבואר ^"מהנתבאר
 ולא הסשיעה, על נם דהייבין שמעון שמיעת מחמת לה״ר איסוד על דעובר שמעון ושמע
 לא אהד אף אם אבל סס״ר, של להדין באז צריכין ואין לעצמו, בקול דיבר מאילו עדיף
 השומע לאם ול״ד לעצמו, כמדבר דהוי כלל סיפור שם ע״ז שאין עובר, שאינו מסתבר שמע

 בסיסור. תלוי דאינו לעיל להנתכאר נמי ול״ד עובר, דכן ע״י נתמה ולא הלה״ר את קיבל לא
 לגנותו הוא שהרי כפרה צריך שמע, לא סבה ומאיזה שישמע, השב שסיפר בעת אס אבל

בבמ״ח. עיש״ה י״א סעי* ר• כלל בחיית היטב זה סרט ומבואר התכוין,

י,

להשומע סיפורו הגיע בלא

 גתכוין שאם לשה״ר עליו שיספרו מתרצה האדם אם בענין סקכ״ה, בי כלל בבמ״ת
 שאומר שהאיסור משמע ולכאורה נתבוין" להכלימו "זה נה: ב״מ מרש״י וראייתו אסור, לגלות
 גתכוין שאם רש״י אומר שבאונאה שכשם מאוגאה היא ראייתו ורק לשה״ר, משום יהא הה״ח

 כי יצא זה מרש״י הרי לשה״ר על מאוגאה ללמוד ניתן ואם בלשה״ר. כמו״כ אסור להכלימו
 וגתכוין מאחד אסוד הצטער לא אם אף ואעפ״ב להבלים הוא שהאיסור שבאוגאד. כשם

 בפועל ספר לא אם אפילו אסור יהא בגנותו, לספר הוא בלשה״ר־שהאיסור הרי להכלימו,
 במהרש״א )ויעויין ו לספר והתבוין מאחר השגי, של לשמיעתו הסיפור הגיע שלא כגון לשני
כן. משמע ולא בב״מ(, שם בה״א

תשובה

 שיספרו מתרצה האדם לאם דמי דלא מסתבר השני של לשמיעתו הסיפור הגיע לא אם
 בידו ועלה הזיר בשר לאכול כמתבוין דהרי כפרה צייד מ״מ טי, באות שכתבנו כמו לה״ר
סל* בשר

השואל שאל שוב

 מפי שיצאו הדברים את שמע לא אהד אף אך לה״ר. ספר אדם שאם מסתבר לי גס
שישמעו. גח.כוין אם אפילו לה״ר של הלאו על המספר יעבור לא המספר

 על מאונאת ראייתו לפי כי מאונאת. ב״מ מרש״י הח״ח של ראייתו קשה לי אולם
 עובר נתאנה לא אם אפילו שבאונאה כמו כי יצא, תומה עד זו ראיה נמשיד אם הרי לה״ר,

 לה״ר ספר שלא שאף בלה״ר שיהיה צריד במו״ב להוגות, שוזתכוין בגלל אונאה איסור על
 שמע לא מה, משום השומע, אד לה״ר שספר בכגון לספר, נתכוין אס איסור על יעבור

 רעש מהמת אולם ספר, אם או יעבור, לא בפועל המספר דבר לא אם )כמובן הדברים אה
שבאונאה. מרש״י הת״ח של ראייתו לסי האיסור, על יעבור גתכויז אם אז כי דבריו נשמעו לא
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־” תשובה

 לא אם דאפילו אומרק אגו אז שומע וכשיש שומע, ויש מספר כשיש הוא לה״ר גדר
 לא שישמעו התבוין אם דאפילו שומע, כשאין אבל לה״ר, הוא עליו שסיפרו מי בתאבה

 דהראיה דכיון נ״י כב׳ שטוען ומה מלה, בשר בידו ועלתה חזיר בשר לאכול מנתבוק יותר הוי
 לצער התכוין דאס כן, הוי באונאה דגם דקדוק, איבו זה דאונאה, דומיא צ״ל מאונאה הוא
וכר. לאכול מנתכוין יותר הוי דלא כלל שמע לא השני סיבה, איזה וע״י השני, את

יא.

זה שיספרו הדייו והסכים שחייב כדיין סיפור

 אס הדין מהו — הייב וחברי זיכיתי אגי לב״ד חוץ אומר הדיין יהא שלא בענין
 התרצות מועילה שלא י׳( )אות לעיל האמור לפי ? חייב שהוא שיספרו המחייב הדיין הסכים
 לתלות יש ואולי חייב. שהוא הדיין שמסכים מה יועיל לא כאן נם הרי עליו, שמספרים האדם
 או רכיל" תלו מ״לא כן לומדים אם כט.( )סנהדרין במשגה הגירסאות בשנויי זו שאלה

 המשנה, על תוי״ט על ובציון שם הגר״א ובזע׳ במשנה שם )יעויין סוד", מגלח רכיל מ״הולד
 המחייבים שנצח לגלות הדייגים הסכימו אם אז כי סוד, מגלה מדין זה שאם ט״ז( יט ובהתוה״ט

 הדיין הסכמת תועיל לא אז בי רכיל מולד מדין זה אם ואילו סוד, גלוי בכד אק והמזכים
 מנין ותמהתי המחייב, המיעוט בדעת הדייגים שם שהדפיסו מה זמן לפגי )וראיתי ע המחייב
ז(. זה להתיר

תשובה

 לא נ״י כב׳ למה מובן אינו מחייב, שהוא שיספרו הסכים המחייב הדיין אס בדק
 שסיפרו ומי זה שיספרו הסכים וכדומה אהד על לה״ר המספר אם רכילות, ענק בבל מסתפק

 מועיל שאינו ברור ממש דברכילות בזה, הרגיש שבעצמו נ״י ליקירנו ראיתי אמנם עליו.
 גם א״ב הסכמתו. מועיל מה א״כ מדנים" לעורר "שלא רכילות האיסור שהרי הסכמתו,

 הרכילות, מחלקי נמי הוי סוד דגילוי אף גרסאות, בחלופי זד. לתלות שרצה ומה כן. הוא בדיין
 דעתו מגלה שהרי הסכמתו, מועיל לאתר נוגע שאינו סוד דבגילוי וז״ב, בש״ת בדאיתא

 הסכמתו מועיל לא מדנים לעורר ויכול בדיין כמו לאחר שנוגע סוד בגילוי אבל סוד, זו שאין
רכילות. בבל נמו

סז סימן

יב.
לה״ר חשיב אי בקורת דברי

שזה להלכה יסמכו לבל לכל, שהודיעו שקנסרו ת״ה בענין כ״ג, ס״ק ה׳ כלל בבמ״ח
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 ואמגותית ספרותית ביקורת ובן וזיום שנהוג ספרים ביקורת בענין ומה ומותר. לתועלת

 על בקורת מון זה", על ש״יסמכו תקלה מזח לבוא יכול ולא דשמיא במילי קשור שלא בעניו
היתר. כל לזה אין כי נראה שלכאורה מוסיקה על עייר

 ומעמץ לכד מתרצה חדי יצירתו את לרבים שמוציא מי כי לטעון היה אפשר אולי
 וצער, גנות לעניו ולא כספי מק לעמן מועיל זה דבר אד הצבורית, הבקורת בפני עצמו

 כשהלה ולא לגלות מתכוין אס דוקא הוא האיסור אמנם ב״ח, ס״ק ב׳ כלל בבמ״ה כמבואר
ז מוצק לא נראה הזה הבסיס כל אד התרצה,

תשובה

שאסור. אומרת הסברא — בקורת בדברי

יג.
מפצים על לה״ר

 לכאורה יראים(". בספר )רא״מ רבד, להוציא אסור חפציו על "בן ס״ז ה׳ כלל בח״ח
 להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמים דברים "שהמספר הרמב״ם שפסק מה בכלל זהו

 של בתנאי זה תלד, שלא היראים מלשון אד לשח״ר. בכלל ה״ז — וכו׳״ לממונו או להבירו
 מונופול לה שיש הברה שיש כגון השני, חפצי על דבה להוציא גווני בבל שאסור משמע מק
 הוא האיסור והרי מאד תמוד, וזה ז אסור יהא ג״כ דבר, בשום לה להזיק עלול הדבר ואץ

 משמע סעיף באותו הח״ת של לשוגו ומהמשך ז חפצים על ולא אדם, על רק לשה״ר לספר
ז מדאורייתא גמור איסור הוא הרישא שגם

תשובה

 רעה הגורם לה״ר מחלקי הוי חפצים על רבה והוצאת משמע שמד,ח״ה הוא נכון
 התומר דברי ע״ם להסביר נראה והיה עצמי. איסור שזה משמע עצמו ומהידאים לאחר,
 בן ושמעון במעשה בש״ם מבואר כדבריו ובאמת עיש״ה. מצאתי( ועוד ד״ה )פ״ב דבורה
 מחא אפ״ל להיראים ומקור שעשאגי. לאומן לד לו אמר זה אדם מכוער כמה לו כשאמר שטה,

 בהמה על גס ולפ״ז וכר. והאבנים" העצים על אלא דבח הוציאו שלא מרגלים "מה ואמרו
 אמנם בזה, עוד להתיישב יש ולדינא עצמו, מצד לה״ר איסור יש הטבעיים ההפצים וכל

חרושת. הבית על רע שם הוצאת חשש בוה יש תרושת בתי ע״י המורכבים בהסצים

סח םימו

יד.
המתים על לשה״ר

שקר על דק הוא שהאיסור לכאורה משמע, ס״ס( ה׳ כלל )ה״ה המת על לה״ר בעניו
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 וממיא המתים", על רע שם להוציא "שלא ס״ג( תר״ו )כסי׳ השו״ע של הלשון משמע ובן
 על הגאון מציין וכן מהתגחומא, המרדכי שמביא האסמכתא ואמנם שקר. על הוא רע שם

 משמע ז היו חוטאים ויעקב יצחק אברהם ובי למשה הקב״ה שאמר בעניו הוא השו״ע,
 על גם חם והתקנה החרם שאעפ״ב יתכן אולם אמת. היה שלא בגלל רק היתד. שהקפידא

ז אמת

אמת. על אפילי אסור מת על דיבת דד״מאת משמע מחוז״ח

השואל שאל שוב
 שאפילו הח״ח מדברי משמע מהיכן הח״ה, של דבריו מקור לי לציין כת״ר יועיל אם

אסור. אמת על

תשובה

 ובין אמת על בין הוא שלה״ר שקדם הכלל על סמד מדסתם לפרש הח״ח של דרכו
כלל. מוברח שאינו וראיתי פעם עוד עיינתי כעת אבל שקר. על

 לה״ר איסור יהא לא דלמה וה, מה ועל זה מה לדעת התרנו זו הלכה ביסוד אמנם
 מרגישים הם וגם עליהם, שמדברים מה מרגישים המתים שהרי החיים, על במו מתים על

 ועיין ובו׳, עצמות" לכם "נעניתי בב: יומא י, ברבות ]ראה רע. עליהם מדברים אם עלבון
 שמחוייב מי במצוות, עמד □,עמד" דנתמעס לומר אפשר והיה תבריז[, מנשה י. דף בסנהדרין

 על ועובד שחייב מי דדק אינו וה אבל כמצווה. עמן ואינם הפשי במתים אבל במצוות,
 בב״מ כמבואר אחיך בכלל דהוי תושב מגר וראי׳ ואחיד, עמיתד בכלל הוי לא המצוות

 עיין אוזיד, בבל הוא עבד אם ]ומעניו בלח״מ, עי״ש ולוה מלוה טה׳ פ״ה בר״מ ועיין ע״א
ה״ה[. עדות מה׳ פ״ס

 ובין אמת ביו חיים, על כמו במתים נוהג לה״ר איסור דבאמת ברור נראה ולפ״ז
 היה אילו עפר שוכגי של חירוף על "וכן וז״ל החובל בפרק המרדכי בדברי והתבוננתי שקר,
 המת מן מהילה ולבקש קברו על וללכת מנין ליקה לה היה מודה שהיתה או בדבר עדות

 אפילו אלא רע שם מוציא משום ולא הוא דין דע״ם משמע דיומא". בתרא בפרק בדאיתא
 וזר״ו בסימן במ״ב והובא המג״א על ]ופלא דקדמוגים, החרס שם הוזכר דלא בזיון, סתם
 ההיפר[. במרדכי מפורש שהרי קברו על לילד שא״צ מיתה לאחר חירפו דאם י״ד ס״ק

 עפר שומי על רע "המדבר ל״ח סע׳ ת״ר סימן חו״מ בהג״ה מובא אלו חמרדכי מדברי
 אבל שליה, לשלוח או קברו על לילד דצריך שם ומפורש אמה, אפילו רע כל משמע " וכו׳

 שם להוציא שלא וחרם קדמונינו שתקנת ואמרו וז״ל להיפר, משמע לכאורה יומא מהמרדכי
 מהוייב שאינו משמע וכו׳, הוא רק דבר ולא בכה על ראו מה תמהו ורבים המתים, על רע

 ולא מיוחד חרם לעשות ככה על ראו מה ע״ז תמהו דרבים ונראה ע״ז, תמהו ולפיכך דין, ע״ם
 •הקפיד שהקב״ה מאחר הוא ריק דבר לא כי אמר ע״ז התורה, כל כמו האיסור בגוף להסתפק

בפרה דצריד דנהב מהה״א( )גוב? המ״ב דברי לי תמוה ולפיכן* מרע״ה. על גס מיוחד באופן
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נדברו סט—סט סימן ?ןמב-

 מאמר גהזוק לא אם האיסור, גוף על דצבר כפרת דצדיך כתב ולא ההרס, על דעבר משום
החרם. על שעבר זה על גם בסרה דצריד

 שלא מהמרדכי, נובעין דבריו אשר הובל בהל׳ הרמ״א וכן החובל בפ׳ דהמרדבי וי״ל
 בלבד, רע שם הוצאת רק היה דקדמונים שהחרם מזה הנראה כפי הקדמונים, חרם הזכירו
 מהמרדכי נובעין אשר יוהכ״׳ם בהל׳ הש״ע לפיכך מהתנהומא, הראי׳ גם הכל, ניחא יהא ובהכי
ההרס. של הגדול החטא על גם תשובה לעשות שצריד לאשמעינן כעיקר בא יומא

 דדיברה שהי׳ מעשה על שם המדובר אלא להם, נהיה דלא החובל בפ׳ המרדבי אבל
 דלה״ר בלאו אלא עובר אינו לפיכן• ש״ר, מהוצאת מיירי לא אבל וגנות, חירוף דברי סתם

לדינא. נכונים הדברים ובס״ד בתו״מ, הרמ״א איירי ובהם גרידא.

סט סימן

 ודיבה לה״ר הלבבות, חובת בדברי ביאור לה״ר, אמירת מעניו
להרא״ש א״ה דברי ביאור ונכרי שבת מחלל על

תשא כי פרשת תשמ״ו א׳ אדר ט״ז שלישי יום בס״ד

עריו. אני וללמדה היא תורה אבל בשאלות הרב כב׳ את מטרית שאני על סליחה

 הבירו על שמספר שאדם ז׳ פרק הכניעה שער הללבות הובת בספר מובא א׳: שאלה
 לא הרי ושואלים הבא לעולם שבאים אדם בני ושישנם הכירו אל זכויותיו עובר הרע לשון

 וכן הרע לשון עליהם שדיבר הכרם של מצוות שזה להם ועונים ואלו אלו מצוות עשינו
 עליו דיברו שהם הכירם של עבירות שזה להם עונים אלו עבירות עשיתי לא אומרים שם

 הם והיכן ואלו אלו מצווה עשינו שהרי אומרים אם וכן חובותיו אליהם עברו ואז הרע לשון
 "לשון בשפר מובא וכן הרע לשון עליהם שדיברו ברגע הבריהם אל עובר שזה להם עונים
 ויקהל( פרשה מישרים )במגיד יוסף לבית המגיד שהמלאך ז/ אות השמירה כמעלת היים"

 היו אלו דיבורים אדם בני ידעו ואילו ויציב אמת הם הללו הלבבות חובת שדברי לו אמר
 לשאול באתי זה, ולפי וזהב. כסף להם נתנו כאילו הרע לשון עליהם כשמדברים שמחים

 יורד האם ומ המצוות הוזר האם הרע לשון עליו שספרו מזה סליחה שבקשו לאחר אם
 התרים שלא או עליו הרע לשון דיבר שהוא ברגע המספר אל שעברו המסופר של העבירות
מהילה. ולאחר סליחה בקשת לאהר אפי׳ המצוות

 הדין ומה וק״ש תפילה לעניו הרדיו דרך אשה קול שומע אם דין מד. שאלה, ועוד
 להרהר הדין מה כן סהם שמדברת או שמשוררת בין נפק״מ יש האם וכן ברכות לעגין
 לענין וכן הדרך תפלת לענין הדין ומה צנוע לא שהולכות נשים שיש במקום באוטובוס בד״׳ת

ע כזה במקום ששומע ברבה על לענות מותר האם אמן

 התקלקל ואה״ב פעם דתי שהי׳ אדם על ורכילות הרע לשון של דין מה שאלה, ועוד
 את ידע הוא שבמציאות כיון שנשבה תינוק של דין לו אין לכאורה והגה חילוני ונהי׳
•fi&KiT לדל
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סט סימןז א

תשובה

קמג

תשמ״ו אד״א י״ז רביעי ליום אור בס״ד

 על נאמר וז״ל הכניעה ושער במ״ז הגדול רבינו שכתב מד. אודות וכ״ט. וכרכר. שלו׳
 מזימרת מלא כלי בו למדבר שלה הדבר, שהגיעו וכיון לרעה, אותו שזכרו החסידים מן ,".אחד

 החסידים: מן אחד ואמר בזה. וגמלתיד מזכיותד מנוזד. לי ששלחת הגיעגי אליו: וכתב ארצו,
 זכיות זכיותם בספר ומצאו מעשיהם, להם וכשמראים החשבון, ליום יבואו אדם בני הרבה
 וסיפר בכם דיבר אשר אותן עשד. להם: ויאמר אותן, עשינו לא ויאמרו: אותן, עשו שלא

 להם: וייאמר ההיא, בעת אותו יבקשו בגנות המספרים זכיות מספר כקדהסר וכן בגנותכם.
 חובות — וזובותם בספר שימצאו ג״כ מהם יש וכן ופלוני. בפלוני שדיברתם בעת מכם אבדו
 שדיברתם ופלוני פלוני בעבור עליכם נוספו להם: ייאמר עשינון, לא וכשאומרים: עשו, שלא

חרפתם על שבעתים לשכנינו והשיב שנאמר במו הכריעו לא שזבויותיבם מפני והתהייכתם בם
עכ״ל. ד׳ הרפון אשר

 בל בבהי׳ הוא אצלי חוד,"ל דברי לחזק להב״י המגיד שאמר ממה ראי׳ מביא שאתה ומה
 וממד. היא( בשמים לא )ותורה מסיני נתקבלו כאילו חזקים רבינו דברי כי גורע המוסיף
 זד. אח מבסס בזה גם לכן דור, מדור מקובל הי׳ זד. שדבר נראה אחד מתמיד הוד,"ל שמביא

 והשיב הפסוק את מביא לכן המקובל" ומן המושכל מן התורה "מן מקומות בהרבה כמו
 את שהרפו מפני חרפו!־", "אשר בגלל שבעתים עוגש להם מגיע ולמה ובו׳ שבעתים לשכנינו

 ומכיון לד׳, מיצר כאילו לישראל המיצר וכל לשכנינו" הרפה "היינו )שם( שנאמר כמו ישראל
להם(. פת )עי׳ עליהם הם ויענשו לחובתם ישראל של העבירות בל זקפו ישראל אח שהרפו

 מן העבירות יורד והאם המצות חתר אם המהילה בקשת לאתר אם שאלתו ובעיקר
 המחילה בקשת רק מדגיש אתד. למד. אבל שאלת, גדולה שאלה עליו, שסיפרו למי המספר

 מי על ואם בתשובה. תנאי רק זה המחילה ובקשת החשובה, גדרי כל עם ממש תשובה ולא
 הזק נימוק יש הדעת חולשת לו יגרום מהילה ממנו שיכקש וע״י יודע לא עדיין עליו שסיפרו
סו(.—סד. סימן ח״ז נדברו אז בם׳ )כמוש״ב המהילה מבקשת לפוטרו

 שלימה תשובה ויש )מינימלית( פחותה תשובה תשובה, סוגי ב׳ דיש נראה ומסברא
 רבות מדרגות והנה ט׳ באות ת״ל א׳ שער תשובה בשערי יונה רבינו שכתב כמו )גמורה(,
 ובו׳, סליחה תמצא תשובה לכל ואמנם הקב״ד. אל האדם יתקרב המדרגות ולפי לתשובה

 וידוי, הרס* שלשה, התשובה יסודות בי י״ט באות רביגו שכתב כמו השער" ב״זה וכתוב
 גזירה ומכל היסורים מן ונפדה נסלח העוו להיות יתכן "כי ר״י בחב מ״ב ובאות החטא. ועזיבת

 גשע״ת שכתוב התשובה עיקרי עשרים של ויסוד מידו", ירצה לא ומנהר, בו הפץ לשם ואין
השער"(. "זה של הביאורים נוסדו )וע״ז הכבוד כסא עד שמגעת שאמר שלימה בתשובה הוא

 מהמציאות ממש סר שהעון הגדר כעקירת תשובה שמדמה פ״ד במס״י הגרמה״ל וגם
 באריכות כתבנו קט״ו אות להרא״ש חיים בארחות חחיים ]ובמקור שלימה בתשובה המדובר

התשובה(. סוגי ב׳ מעגין גדולה
 הזכויות מה מהמציאות, נעקר שהחטא שלימה תשובה היתד, אם לשאלהד ובנוגע

 אבל החטא מעונש להנצל מועיל שרק סהותה בתשובה אבל למקומן, חוזרות והעבירות
למקומן. חוזרות והעבירות הזכויות אין עצמותיו על עדיין עונותיו

 על מכפר שהמעיל תכלת", רמוני המעיל שולי "על מפסוק על בדרשותיו להה״ס ומצאתי
 ויתמלא מצוותיו לו מחזירים אז לד,"ד על וכשיתכפר בזח״ל, כתב א׳ ט״ז בערכין כמבואר לה״ר
קבלה "וזעה הלשון בזה ז״ל מרן מתחיל ומקודם מאד. גסלא פירוש יע״ש כבתהלח" הרמוז
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נדברו סט סימן טמד
 נוספים ותטאיו עלץ נוספים המדבר של מצוותיו אזי תבידו על לה״ר המספר הראשונים, כיד
 מהראשונים מקובל שזה להנ״ל לאי׳ רזת ע״ב. הלבבות" בחובת הוא וכן לה״ר המספר על

גמורה. כפרה מכפר המעיל שאז שלימה בתשובה בטזז שם והמדובר ו״ל,
 שם המדובר ל״ב ס״ק י׳ כלל ברוך בבית מזה כתבנו ברדיו ערוד, באשה קול מעגין ב(

 זמר בקול וכ״ש זמר הקול להשמיע אסור בזה״ל: כותב אני שיר קול ושמיעת רדיו מהמקלט
 הוא הבל אהר לקול תשתנה משום להתיר רוצים שיש ומה בד״ת גם שאסור נשים של

 שמתירים אמן יש דוחק במקום אמנם ע״ב. זו בלומדות להכיר רוצים אינם עדייו והיצר דהלב
 נםק״מ יש אם ששאלת ומה בכוונה. לאזניו בהשמיע דוקא זה יונה רבינו ולפי ותפלה בד״ת

 אסור ולפעמים כמשוררת, דוקא הוא שבקדושה דבר איסור לעגין סתם למדברת משוררת בין
ואכ״מ. בא״א זה אם במוכרת גם

תמיד בד״ת, הרהור לעגין בצניעות לבושה שאינה אשד. כנגדו ויש באוטו נוסע אם ג(
 מותר צורך ובמקום מותר. הרהור אסור דיבור דבר ערות בך יראה ולא כתיב שהרי מותר
 כשאינו ערוה באשה טסת כנגד כלומר בצביעות לבושה שאינה אשה כנגד הדרך תפלת לומר

 במילואים שם בזה והארכתי כנגדה, הספר עם במפסיק וכ״ש העיגים בסוגר זב״ש בה מסתכל
__________________________________________________ תי״ד. עמוד ד׳ בלל

לדבר מותר בפרהסיא מהלל״שבת אם נתקלקל ואוז״ב דתי שהי׳ אדם על לה״ר לעניו ד(
I .שיש במקומות שגרים אלו כתבתי אהר במקום שנשבה, כתינוק דין לו שאין שכתבת מד, לה״ר 
 להומרא ואולי מלידה שמקולקל מי גם שנשבה תינוק דין ליתן אין באה״ק נמו הרבה דתיים |
בזה. להחמיר יש בגידונינו במו ׳

 בעל בין פלוגתא כאן ויש גברי על לה״ר לדבר מותר אם ענין באותו לענין מעגין ואגב
 תוציא "אל פ״ג באות דכתב הרא״ש דברי בפירוש אורחותיו", "השם בעל ובין החיים" "מקור

 ספר ע״ם מפרש אגי החיים דבמקור ורכילות". שפתים לזות ולא בריה שום על ולה״ר דבר,
 דאם שוגאו אפילו דר״ל שם[ שהקדמנו כמו יוגד, לרבינו מתאימים דבריו רוב ]שע״ס ־"™היראה
 והלא בכלל, בפרהסיא שבת ומחללי אפיקורסים גם א״כ מהכלל יוצא בלא כלל דהוי נאמר
 וכ״ה1 אורחותיו בד,שם אבל לה״ר, על גם קאי רכיל תלד בלא דכתיב דעמיד ד,ח״ח פסק

 ט( )ו, תצא כי ם׳ המדרש ע״ם הנכרי את גם כולל שזה כתב זצ״ל[ סרגא מהגר״י בעיזגים
 בן שאיגו באהיד לדבר לשונן הרגלת אם יוחנן ר׳ אמר דופי תתן אמך בבן תדבר באחיך חשב

וכ״ד, דופי, תתן אומתך בבן סוף הוא[ אחיד כי שעיר אצל שנאמר כמו אהיד פי׳ ]כי אחותו
עכו״ם. על לד,"ר לספר שאסור מבאן ומבואר הרד״ל ומסיק ס״ו פקודי בתנהומא

 אלא עבירה גוררת עבירה בבחי׳ המונה ואין לה״ר איסור עיקר מצד זה דאין ונראה
 מן אהד על ונאמר הכניעה דשער פ״ו הלבבות דחובח וכההיא לה״ר לדבר יתרגל שלא כדי

 אמר זאת נבלה מסדחת כמה תלמידיו, לו ואמרו מאד, מסרהת בלב נבלת על שעבר החסידים
מת, כלב בגגות לספר גגאי שהוא וביון בגנותה שסיפרו מה על וגתהרטו שניה לבנות במה להם
 לשבה זה לסי הרבה שהוא כ״ש שניה בלבן כלב נבלת לשבח טוב שהוא וכיון הי. באדם כ״ש
טבעם, להם וישוב רע לדבר לשונם ילמדו שלא להוכיחם כוונתם והיתה ומבין, משכיל אדם
 הגיח עצמו ארהותיו" ב״השם וגם ע״כ. קבוע, טבע להם ישוב טוב לדבר לשונם כשילמדו וכן

במצות. עמיהן הוי דלא כיון דרבנן איסור אפי׳ בזה יש אם בצ״ע
 דמזזזק שליט״א הלבות משגה בעל המפורסם הגאון ידידי של הא״ח על בפירוש וראיתי

 דבה תוציא אל הרא״ש ומ*ש עבו״ם, על לה״ר לדבר איסוד שאין החיים במקור שכתבתי מה
 והיות ואבנים עצים כמו בריות על וכוונתו בעולמו ית״ש שברא מד, כל על היינו בדיה שום על

שהרי וראי׳ עיקר נראה וכן הג״ל. חוד,"ל מדברי וראי׳ ועיי״ש, נבראו לצביונם שבלם ובהמות
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ע—סס סימן קמהאז
 לכל שלום להקדים תתעצל אל ק״ל ובאות לנכרי ואמי׳ אדם לכל נאמן והיה כתב קב״ס באות
להג״ל. ראי׳ הוי כריה אלא אדם כתב לא וכאן שלום דרכי מסגי לנכרי ואמי׳ אדם

 אבל עכו״ם נם דבולל בריה שום על מלשון הכרה שאין נאמר אס דאמי׳ נראה ולמעשה
 שגאה איסור שאין אע״ם שלו׳ דרכי משני שחששו כמו שהרי הרא״ש, של האזהרה בכלל נטי זה

מחלוקת. לידי ויבואו עליו שדיברו לו גתודע רוב ע״ש מ״מ לעכו״ם ונטירה נקימה
 שראוי טובה הנהגה הוי מ״ם ממש איסור שאין אע״פ ללמוד יש הנ״ל מהמדרשים ונם
 ד׳ משגאיד על מוזהרין אנו אדרבה שלום דרכי שייר שלא אף עול מורק ולענין כן. להתנהג

לעיל עיין תועלת, איזה ממני אלא לה״ר לדבר אין לכן בזה שייר יתרגל שלא הטעם מ״ט ^וכו׳
׳.0 סימן

ע סימן

 מכירה ההיתר על שסומך בשביעית חבירו אבל המתאכסן
כליו של הדיו מה

תשמ״ו במיון י״א ד׳ יום בעה״י.

 בספרו שמשמע מה על והקשיתי לירושלים ברק ממי במונית כת״ר עם אחמול"נסעתי
כדלהלן. ב״י. שאינם כלים ממין

 מדקדק שאינו מי אצל המתאכסן בענק בהערות בסופו, שביעית על עולם ברית בספרו
 ולכתחילה בשבילו, להוסיף להם לומר אפי׳ דמותר ואפשר לעצמם... בישלו ואם שם. וז״ל
זמיר׳. בכל התבשיל נאסר אעו ובדיעבד לבד לו לבשל להם לומר אסור ב״י באינן אפי׳

 יודע המבשל אס גם זה ובכלל ענין בבל נאסר אינו דבדיעבד משמע היה מזה
 בנימין תשו׳ בעל סבר הכי דאמגם הקשיתי זה ועל איסור, חשיב ב״י( )שאינו שהבלוע

אסור. דבדיעבד וס״ל עליו פליג סק״ז סוף בשפ״ד צט בסי׳ הסמ״ג אך זאב״
 היינו ענין" "בכל להתיר כתב שכת״ר מה שכל חשבתי עתה העען אהר ואמנם

א״ש. הכל וא״כ מזיד ואינו היתר על שטומן• במי רק
 השיב האומר ולדעת לבשל, לו כשאמרו גם שרי שבדיעבד במ״ש צ״ע עדיין אמנם,

שרי. בדיעבד איסור, אינו המבשל שלדעת כען ומ״מ איסור,

 לגוי דהאומר כתב רביעי( שעד סוף הרביעי, הבית )בסוף בת״ה הדשב״א והגה
 דהשיב משום בדיעבד ואפי׳ דאסור, עמ״ס בבלי בעצמו כמבשל הוה גוי של בכליו לו שיבשל
 בב״י דבריו והובאו בשבילו, שנתבטל ולמי לו דאסור במזיד לכתחילה איסור כמבטל

קכב. בסי׳
 ואף האומד, מצד אסור דיהא איסור בכלי שיבשל לישראל דהאומר ק״ו לפי״ז

 דלית טעבו״ם עדיף לא מ״מ דעתו( )עפ״י שרי דלדידיה משום שרי דלמבשל נימא אי
לישראל. דאסור הרשב״א כתב ואמ״ה איסור, שום ליה

 וע״ש כרשב״א קיי״ל דלא דייק מ״א חשו׳ ת״ב יור״ד חלק משה באגרות והנה
 כלל הזכיר דלא )צ״ע חג״ל. כפמ״ג וילא בדיעבד שאב״י בלי על גזרה בלל דליבא דס״ל

 בפ״ע, כשמבשל בדיעבד אסור דלמעשה כפמ״ג נימא אי ולכאו׳ ד,ג״ל(. הפמ״ג דברי את
 נימא אי ואף שוגג, והשליח מזיז• שהוא בגוונא בשבילו לבשל לחברו באומר ה״ה לכאו׳

דד,יעו לומר יש עדיין האג"© בטעגת דינו, את הביאו מדלא כרשב״א סברו לא דהפוסקים
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בדב^ לד,"ר עניני אז קפח

לשה״ר בעניו תשובות ni על הערות

 הדבר ידע בבר השומע אם ה״ה ולכאורה ysnh הי׳ לא מפורסם שבדבר כתב א׳ נ״ט "ס׳ ־־
מעצמו.

 להרשיע כוונתו אם לספר אסור מ״מ הלשה״ר יודע כבר כשהשומע שאן• בה״ה מבואר הגה
 מבואר ושם כ׳ במ״ת ב׳ כלל ובויתר י״א בה״ה ת׳ כלל עיין תורה איסור בזה ויש חברו
 שאפשר ואף ע״ש. הדיוט למשל שהוא עד ביותר מפורסם דבר על שאפילו חסידים מספר
 חסידים הספר כדברי מפורסם בדבר מ״מ הדבר בעצמו יודע כבר הרי שכאן לחלק עריץ

 אסור ומ״מ הדבר אמיתות על אהד אף בלב ספק נופל שלא להאמין שמותר בדבר אף משמע
במותו. לספר

 אופן בכל אבותיו על גנות לספר שאסור חומרא יוצא ח״ה שמדברי מעכ״ת שכתב ומה
 יצא ולא יפרסם שלא צנוע לאדם מספר שאם כא״ד א במ״ה ד בלל בח״ה מבואר הנה אסור

לספר. מותר בעיניו יתכזד. ולא מזה נזק לו
יי-׳""

 לתועלת הוא עמיתך מכלל יצא שלא כאהד ההיתר שעיקר ולי״א מעכ״ח מש״כ ס״ג ס׳
 שמתיר רכ״א ם׳ יונה מר׳ בעצמו והקשה מעשים לגנות תועלת כזה די עול כפורק אבל ממש
 שהתברר כל כס במ״ה י כלל ה״ח בזה עיין כלל עמיתך מכלל יצא שלא אף לאמת לקנא

 שמעוה און פועלי בגדר )שגכנס עליו לספר מותר לשוב רוצה ואינו במזיד שעבר אהד על לנו
לקמן. יותר ויתבאר ח״ה( בסוף המוכא מקובצת בשיטה כמבואר לפרסם

 לא דכתיב לשה״ר איסור מכלל מומר שיצא שפשוט שליט״א מעכ״ת שכותב מה
 שהביא שליט״א אייזנבלט לר׳ חיים לשון בספר עיין עמך. מעשה עושה ואינו בעמך, רכיל הלד

 להדדי חז״ל דרשות לדמות אפשר שאי א ערר המד בשדה נמצא וכן השלום מצוות מספר
 לכל שונות במצוות הנאמר אחיד מלשון ראיה להביא )אפשר אחד. בלשון כשנאמרו אף

 לפרנס מצווים אם רנא ס׳ י״ד אחרונים שנחלקו עמך אהיד והי המומר לרבות אחיך אבירת
מומר(. שהתמעט פשיטא אחיך את תשנא לא ולגבי לתאבון מומר

 שלא לב בבמ״ת ח״ת התגר. למה סתם מומר לגנות לא בעלמא טובה מדה רק הי׳ ואם
 יעא שלא שכיון נראה דברים אונאת מכלל יצא מומר אם ואף שהוא. ממה יותר הדבר יגדיל

 להרשיע בחירתו מצד אס לשה״ר איסור עליו נשאר לתאבון( )במומר עמיתך מכלל לגמרי
ואכמ״ל. שלו למומיות נוגע שאינו בדבר לו להזיק מצד אם הברו

 יאמר "מי בגון דאורייתא שהוא אבק של המורים אופנים על לאמר שייך לכאורה ד. ס״כ ס׳
 של עיקרו זה שאין כיון אבק בשם חז״ל לזד. קראו אמנס עתה", שהוא במות שיהיה פלוני על

וצ״ע. איסור

 וקשה לה״ר, בעניני שכתבנו מה על שליט״א קופטן משה ר׳ טהרב נתקבלו אלו הערות •

 והטעייז דא פרשתא על לעבור האפשרות כעת לי ואיז שנה כ׳ לפגי שכתבתי פה על מהיתא עתיקא

יבחר
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ס&ט נדברו לה״ר עניני

 לכאורה רחוקה. המציאות אם אפילו שליט״א מעכ״ת מש״כ שניר. תשובה בסוף מ״ד, ם׳
 פלוני לאוני ויגיע יתפרסם אם לחברו נזק לגרום שיוכל תמצא לבשתהקור כמעט או דיבור בל

 יכיל הרי בשכונתנו יגור וב״ה סלונית דירה לקנות עומד ששמעון לראובן כשתאמר למשל
 הוא לקנות הענין לבטל ויערים ההוא במקום לקנות שירצה אהד עיקש אדם לאזגי להגיע
 הי׳ וכאילו נוק שיגיע הדבר סביר אם רק קיים לשה״ר שאיסור מסברא שנראה אלא בעצמו

 ]או בודאי. ליזהר לו והיה סכנה שעת היתד, גרים בן יהודה אצל והרי המזיק דיבור ^ךבד
 יגיע דיבורו ידי שעל כשכוגתו דוקא אבל לשה״ר משום יתחייב רחוק צד על שאף שנאמר

של בגבולות ביאור צריך ועדיין המזיק[ דיבור והוי רכיל הולד בוה נקרא שאז לפלוני”נזק
זה. לשורר סוג

 העברת הוא רכיל הליכת ענין שכל נראה — לעצמו... בדיבר השאלה בענין בד״ה מ סו ם׳
 על שנענש ייגה ר• שכותב רמה רכיל הליכת כאן איו זה ובלי ליי על לשמעון מראובן ידיעה

 השומע באזני גגות דימר כאן שהיה היינו חברו לבזות התבון שלא אע״ם המזיד על כמו הפשיעה
 שפלוני ידע כשלא אבל להברו בושת שיגיע כזה נזהר לא שהמספר אלא המזיק( דיבור )או

ועיקר. כלל רכילות גדר בזה שאין נראה שומע

 שכל לט. ב״ב רשב״ם לדעת הגה — הסכמתו... מועיל שלא ברור ממש ברכילות יא סו ס׳
 הראשון המספר )כי שמעון לאותו ולספר לחזור מותר שמעון על לשה״ר תלתא באפי המספר
 שחרבה בדיין כש״כ לשה״ר עליו שיספרו שהסכים באחד שמותר כש״כ הריב( על הסכים

גמורה. רכילות כאן שאין אומרים
 בשיטה שעומדים ראשונים של חבילה שמביא שם ובהג״ה ו במ״ה תהילה ב כלל ה״ח ועיין

 )ועוד ע״ז חולקים ראשונים הרבה כי להקל שקשה הה״ה מסיק לדינא אמנם הרשב״ם. עם •אחת
 עבירות עניני שסיפר כאהד שאף כה במ״ח ב בכלל שביאר מה מצד לאסור ואין ע״ש( סיבה
 בלשה״ר עובר כי לגנות במנה לספר אסור מ״מ לסרסם שמרשה בזה והורה תלתא באפי שלו

 התעוררות אלא אהד בע״ד נגד שפסק בדיין לכאורה שייר לא וזה חברו לבזות כחירתו משום
להיתירא(. ד,י׳ הרשב״ם )ולפי מדנים

יסמכו... לבל לשני אהד שקינטרו חכמים בענין צ״ל השאלה בלשון יב ס״ז ם׳
אסור. הסברא שמצד התשובה בענין

 שיהיה העגין לפי להיות יכול התורה ממקצועות כאהד אחד ספר לבקר בעניו זעה
 לספר בין להלק יש קלג( ה״ב הזו״א אגרות )עיין מוצש״ר להיות יכול בקל. אמנם לתועלת

 ועוד מהוזועלוג קרוב פעמים הרבה שהנזק בציבור לפרסם וביו האטת על להעמידו ליחיד
 עלול אדם ובסתם לעם דרך להורות עליו מעמדו לפי אס וכש״ב לבקר ראוי המספר אם תלוי
 כמהו לפי נמדדת לא שהתועלת והכלל רכילות עניני רק .הרצויה תועלת תצא שלא מאוד
 כנגד הכללית תועלת לשקול תמיד ויש מדיבורו היוצאות התוצאות מכלול לפי אלא בלבד
מדיבורו. היוצא הנזק

 לשד,"ד של האיסור שכל יראה ביראים המעיין מגה מהיראים... חפציזג קל לשה״ר יג פז ס׳
 שאהד כאן הביא והיראים — ממש הח״ה שבקט ובמו — לחברו נזק וגורם במדד. הוא חפצים על

 נראה הכי ובלאו עיי״ש. לקבלה לא שהסכים עד לעז עליה הוציא ואחד לחברו מתנה לתת רצה
 ראיה להביא ואין כתיב. בעמן• רכיל תלד ולא כשלעצמם הפצים על לשה״ר שייד שלא פשוט

לממות( מדה )היינו לשד,"ו עגין ועיקר שורש שם שהיה או לומר יש שם שהרי ממרגלים
ואכמ״ל. המדבר לדה■ ישראל ארץ שהפסידו היראים שביאר במו או הלכה גדרי ולא
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לה״ר עניני ז א מג

 מאת. היה במקום אמת היה לגרוס יש בסוף השאלה בלשון מתי□ של לשה״ר יר ס״ח ס׳
 לענין שאינו להיפך מבואר ע״א בב״מ — אוויר מכלל תושב שגר שליס״א מעכ״ת מש״ב
עמך. ותי וחושב גר מדכתיב בפירוש התרבה לפרנסו שלגבי אלא ריבית איסור לגבי אחיד

 מתים על דאורייתא איסור שאין הפוסקים כל כסתימת פשוט נראה עניו של ולגופא
 ליהרג ליוצא פרט שבעמך גטקוים תאור לא בעמד ונשיא עד. בסנהדרין אמרו במקלל והרי

 במקלל רק קללה איסור שייך שלא ממש במתים וכש״ב עמו בכלל והוי בתשובה כשחזר אף —
 פשוט לדבר נראה הכי ובלאו פד•. שם כמבואר מיותר מפסוק מיתה לאחר התורה דיבתה אביו
 יוצא אלא מת להוציא הוצרכו לא במקלל וגם הפסוק חיוב לגבי עמך בכלל נכלל לא שמת

ליהרג
 אטת על ולשה״ר הרם זה ^ל שיש ש״ר הוצאת בין שליט״א מעכ״ת שחילק החילוק לגבי

 ודע ה״ט ה כלל וז״ל הה״הסמו בדברי ומדויק מבואר הדבר חרם בלי בלבד איסורא שהיא
שלא קדמונים והרם הפוסקים וכתבו אפור ג״כ המתים ולחרף לבזות דאפילו עוד

 לחילוק שכונתו ופשוט 9JI הדבר מקור שחילק בב במ״ה ועיין המתים על וש״ר לעז להוציא
הנ״ל•

עא סימן

במלוגמא שביעית קדושת

תשט״ו מטות לסדר שלישי יום בס״ד

 שנתמעט ®שום מלוגט* על תל ק״ש שאיו כתב הלכת ובאור ס׳, אות ת׳ סימן דור כסא בספרו
 כל )ע״ש ונו׳ מתו מלוגטאות מני א׳( תלבה )ס״ת בירושלמי ראמרינז ותא אדם. בכל שווה שאינו

 סק״ד יוקרן וסתמת סתם ונלקטו לבהמת גמי בראויין מיירי ק״ש עליהם שיש לכאורה דמשמע הסוגיא
 לעשות מהו בהמה אוכלי שואלת הגט׳ ובתחילה הואיל להעיר ויש עכ״ס. לאדם צבועין עושין דאין

 שמוי בכך מה עליהן הל ק״ש א*ן מלונמיות ואס מהו, מלונמיות מני שואלת שוב הבי ולבתר צבעין
 מלוגמא עושין אם לספק מקום מת כן אם לארם צבעיו עושין בהמה שמאכל הבעיה נפשטת הרי לבהמה
 כיצד כן אס עלייתו הל ק״ש אין הרי מלונמא משוס ואם פשטנו כבר לנהמה דחזו משוס אס‘ לצנעין

 צבעיו לעשות מהו נהמה אוכלי צריכא "לא שאלתה את מתקנת שהנס שבתר ותו לשאלת. מקום יש
 צריבא "לא זה בלשון לתקן צריבה מיתה לבהמה תזי שמלונמא הבינו מתהילה שגם נבין ואם לבהמה"
 ראיתי היפוש ואתרי ז לבהמה צבעיו לעשות מהו בתחילה( שהבינו כמו לבהמה )שראוי טלוגמא
 משמע וכן לטלוגמא" רק למאכל עומדים "שאין מלוגמא הגם׳ ששאלת הבין שכן סולדא במהר״א
 דבריו עצם ועל בר״ש. הוא וכן לרפואה" מיותרים עשבין "מלוגמא הרש״ם לשון בפשטות לכאורה
 לאדם תוי דלא רפואות מיני בעניו וראשונים, בגמרא נמצא שלא מד. להדש לנו שאין שם הלכה בבאור
 שבת )תוס׳ נפש לכל שווה לרפואה שזיעה להדיא ומרדכי תוס׳ שהרי להעיר יש ק״ש, שאין ובהמה

 זה בבלל גם נפש לכל שווה שלרפואה דבר שבל בן אם שגי( פרק ובמרדכי וב״ה ד״ה בתום׳ לט:
 קב. דף מנ״ק מרדכי על ב( סעיף צד. בלל יו״ם )הלבות אדם בנשמת אדם היי שהקשה ומה סלוגסא
 לבל שווה בעינן לרפואה שהוא דבר שגם משמע נפש, לבל שווה שאינה ה&לוגמא את אני "מוציא

 כאן אץ קושיא ריח אפילו מידי קשה לא ולדידי ח״ל ס״ו סימן סופר הכתב נד על בחב בבר אדם
 אני מרבת ומתרץ איפכא, ולא כביסה מלכם ומרבה מלוגמא מלאכלה ממעט למה דמקשה שם ולמעיי!

 אינו רש"•־ וכתב אדם. לכל שווה שאינו המלוגמא את אני ומוציא אדם לכל ששווה הכביסה את
 וצויד ששוות כביסה לרכות יותר מסתבר אהד ולרבות אהד למעט שצריד כיון לחולים אלא צריבד,

 ואינו לחולים רק צריד שאיו אדם לכל שווה שאינו טלוגמא וממעט לחולים וביו לבריאים בין אדם לכל
 אינו מ״מ רפואה שצריך למי להתרפאות נפש לבל הנאתי ששוה הנס כביסה נמו אדס לבל שתה
לאוכל יותר שדומה כביסה רק לבס מרבי! ולא ואפיקטויוין וזילוף מלוגטא מלאכלד. וממעטינן דומה
עכ״ל. והנן מלאכלה ממעטין בולט והנך כמוהו עורך בו שיש

וניעורו הנאתו אס תהול שביעית קדושת מ״מ נטש לבל שוות אינו שמלוגטא נאמר אם ואף
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tf «»

קצא נדברו במלוגמא שכיעית קדושת

(»’

 שאין מלוגמא יצאתזז ולמה נעו יונה "ור׳ שביעי בפרק שירושלטי אף במקום( יוסף )אמונת שווה
 זעמי ששאלת הרש״ס שפירש כמו שינוי לעניו אלא כלל שבתית קדושת שאין לא שביעית", קדושת
 מי אדם מאכל והם לצבוע שדרכן עשבים מיני ח״ל שביעית" קדושת שתהא מהו לאדם "צבעיו

 אדם דמאכל כיון דילמא או ושרי שינוי הוי ולא בהן משתמרת שביעית קדושת דגצביעתן אמריגן

 נם עכ״ל. להפסד ולא לאבלו. משום ואיבא שביעית קדושת זו ואין שינוי הוו בהו צבע אי ניגהו
 אבל למלוגמא אדם ממאכל לשנות שאסור ההפסד לעניו שביעית אץ,,"קדושת שמלונמא נאמר אגו

 בהמד, ממאכל לעשות מוהר מדוע לי קשה שביעית קדושת שאין נאמר שאם יבש, קדושת לעניז

 ולא הקדושה את מפקיעים הרי שביעית קדושת בו שאין לאדם למלוגמא שביעית קדושת בו שיש
 שיש בבלל אותם מנה שלא טוה ק״ש אין שלדסואה איש מהוון דייק שכבודו ומה לזה. אה מצינו

 חשב שאם ונראה ח״ל ה ס״ק יד סימן איש החזון כתב שלהדיא להעיר יש שביעית, קדושת בהם
עלייחו, הלה שביעית קדושת אין למלוגמא

 שיש הנה ואחד הגה אהד שגסזרו סירות לכו״ע ז׳ סימן מעמר עולם ברית שבת בהלכות הערה
 ש״מ בסימן ברורה המשנה הרי עכ״ל. יתירה, סירתה דהוי דהול עובדא משום אסור לקבצם... טירחה

 סירות שנתפזרו כגון גידולן במקום דשלא לנו להורות אסור בלשון המחבר דגקט והאי ח״ל, לו ס״ק

 בחצר אבל מותר שבבית מבין ואני עכ״ל. ס״ה שלה סימן לעיל ועיין ליכא גמי איסורא אפילו בבית
 כתב שכבודו הדיו לכאורה כן ואם בחצר, שנתפזרו לשון דוקא גקס שמרן של״ד. בסימן כמבואר אסור

דנ״ע. אליבא לא

תשובה

התשמ״ו מנ״א להר ב׳ יום בס״ד

 בשם החלטי לדבר דוד בכסא שמובא מה בטטו״ד שדן מה וראיתי לנכון, נתקבל מכתבו יקרת
 עושים אץ בהמה ומאבל אדס דמאבל נטש לבל שוה דאינה משוס מלזגמא דגתמעט דכיון ההזו״א

ק״ש. עליהן שאין לרפואה המיוחדים עשבים יש אם ה״ד, מלוגמא מהן
 לרפואה רק ראוי שאינו ברפואות דלפי׳ נפש לכל שוה אינה דמלוגמא הטעם שכתבנו מה על הנה

 כיון רק כתבו דלא כלל קשה אינו נפש, לכל שווה שלרפואה וד,מרדכי מהתו׳ העיר ק״ש נזה שאין

 לרפואה שזה דבר משא״ב נפש, לבל שווה הוי לסי' בזה( רגילים בריאים שגם )והיינו לבריאות דהוי
 bsm, הנשמת שהקשה מה גמי ומיושב אי, ט״ו דף בוזולץ התו׳ כמוש״ב שנית דלא מילתא הוי דהולה ממש

ק״ב. דף מב״ק אדם
 שוה שאינה משום אי אסור דמלוגמא הוא הטעמים בב׳ זה דתליא לכאורה הדין ובעיקר

 המשנה )כסוש״ב שוד, וביעורו הנאתו הוי דלא נאמר דאם ביעורו, אחר דהנאתו משום או נפש בכל
 כהפסד.פ״ש דהוי משום אלא "לאבלה" בי׳ קרינן ושפיר האכילה בעצם דינו עיקר א״ב הראשונה(

 שוה הוי דלא נאמר אם אבל ק״ש ע״ז הל לרפואה רק מיוזזד אם לפ״ז להפסד ולא מלאכלה דנלמד
 הבדל אץ לפי׳ הלאכלה, בעצם זה הוי דוד( בכסא וכמוש״ב בש״ס כמבואר העיקר )ושזה נפש בכל

 לרהואה. המיוהדים עשבים ובין אדם מאכלי כגון בק״ש קדוש דהוי בדבר למלוגמא להשתמש בין
 מלזגמא אבל מותר, לאדם מלוגמא גם לכן אדם צרכי דהוי בגלל ק״ש עליו דהל בהמה מאבלי ושאני

 אנל בהפה לאכילת שנוגע מה רק זד, אדם, צרכי בכלל דהוי לפי ק״ש דץ עיקר דכל כיון לבהמה

 למלוגמא. הותר שלא אדם למאכלי אחד בצד ודומה אדם צרכי בכלל אינו שכיה דלא לבהמה מלוגמא

דהוי זיער, גץ חילוק יש האמור ולפי הולה לצורך לעשן מותר אם הה״א של לדינו שנוגע ומה
 שיש במכתבו המומו הכ״ס כהבנת העיקר למעשה אבל ממש, וזולה ובין נפש לכל שווה דהוי למץאות

 לעשן מותר ולפ״ז יו״ם, מלאכת ובין שביעית לעגץ בגמרא המבואר נפש לכל שווה אינו בץ 7זי|
 אסור. יהי׳ רפואה ובשביל מותר יהי׳ בריאות שבשביל וכו׳ בארעא כיציבא יהי׳ ולא חולה לצורך
 מכריע שלמעשה כיון יוסף, ואמונת כהרש״ם העיקר אס הירושלמי בדברי להתעמק הספקתי לא ]עריץ

 מטנו, משמעות שום שאין בר״ש ועיינתי הרש״ס, גם ואפשר הר״ש דברי שראה ההזו״א דברי אצלי

 דמ״ש ד״י לפי בצ״ע נשמד בב״ק התו׳ אחת גירסא ולפי הבדל, שאין ובנ״ק בסוכה הגמרא ופשטות
 זעוד בזה לדון האפשרות לי אץ דיהסא אגב כעת הירושלמי דברי בהבנת ונותן שנושא ומה יעש״ה.

בל״נ(. למועד הזוז
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רכז לתורה קדושים פרשת אזגים

 גנב בעצמו שהוא לומר׳ תשקרו לא זו.

נקיים. ואתם
 לשקר בשמי תשבעו ולא )יב<
 מפני תבתש אם אלהיך. שם את ווזללת

 יחייב והב״ד גנבתי" -לא ותאמר הבושה

 כדי לשקר׳ לישבע סופך שבועה׳ אותך

 אבל שמך׳ כבוד את ולהציל דבריך לאמת

ת״ו. והנורא הגדול השם את תהלל זה ע״י

 בכובש רעך. את תעשק לא >יג(
 מבאן רש״י. מדבר. הכתוב שכיר שכר

 הפועלים כץ עתה המצויה שהאדיבות׳

 איבה -הבר"׳ בשם רעהו אי^זת לקרוא

 לבעה״ב המצוד׳ שבתורה, זו על עולה

 תעשק -לא :־-רע״ בשם הפועל את לכנות

 ואומר ללב קרוב יותר ו-רע" רעד". את

 אפשר החבר שהרי מ-חבר"׳ יותר הרבה
 כ״ח(, )משלי משחית לאיש גם להיות

 את — ל-הבר* לפעמים מוסיפים ולפיכך

 הספד* מבית -הכר לדעה"׳ -הבר »המטרה

 אבל א׳^ )ישעי׳ לגניבה — -הבד״ או

 ל״ה< )תהלים כאח יקר לפעמים הוא -רע"

 עוד ולא יתירה. נפשית קורבה על ומורה

 את לקרוא -רשאים" השבדים שאין אלא

 מצוד׳ התורה אבל -חבר"׳ בשם המעביד

-רע". בשם השכיר את לקרוא המעביד על

 שכיר שכר בעשק התחיל תגזל. ולא

 עד אתך שכיד פעלת תלין -לא ומסיים

 וי״ל ז תגזל" "ולא «הכנים ובאמצע בקר״׳

 ם״א׳ בב״מ האמור לפי א( :דברים ב׳ בזה
 ואונאה מרבית ללמוד אפשר גזל שגם

 הוא כאן האמור תגזל"׳ -ולא י״א( '0 )עי׳

 שכיר׳ שכר לכובש לאוין בשני לעבור

 הציווי׳ באמצע שנאמר שפיר׳ ניחא ממילא

 תלין -לא ובין רעך" את תעשק -לא בין

 בעה״ב׳ את להזהיר שבא ב( > שכיר״ פעלת

ששה שהוא בשעה הפועל את יגזול שלא

 שלא זו"׳ אף -בזו בא והכתוב חשבון. עטו

 יגזול שלא זו׳ אף השכר כל את יעשק

 ילין ושלא השכר מקצת שוא -חשבון" ע״י

שכרו. את
 עד אתך שכיר פעלת תלין לא
 -כי לזה: הטעם מבואר תצא פ׳3 בקר.

 ודרשו נפשו" את נשא הוא ואליו הוא עני

 ונתלה בכבש זה עלה מה מפגי הז״ל,

 ז שכרו על לא למיתה א״ע ומסר באילן
 כרוכה שכיר מלאכת כל רוב שע״פ היינו

 לאכול מה הזה לעני היה ולו סכנה, באיזו

 בשביל נפשו את מוסר היד׳ לא היום׳

 במה היום לו שאין אלא מהר׳ דאגת

 תירה: הזהירה ולפיכך וב״ב, א״ע לפרנס

בקר". עד אתך שכיר פעלת תלין -לא

 כסף׳ לבעה״ב לו אין אם למעט אתך.

 אתך׳ — תלין״ -לא על עובר שאז^אין

קי״ב(. )ב״מ אתך שיש
 אדםבכלל.3תקללתרשבכ לא

j בחרש זו אזהרה נאמדה רש״י.^למה ? — 

 היתר לו ומורה מסיתו היצר מפבישבהרש

 קללתך את שומע אינו הוא הרי לאמר׳

 מלבד > ליה איכפת ולא מזה צער לו ואין

 שומע אינו בתורה האמור הרש הלא זה
 לו ימטיר מישהו אם וממילא מדבר ואינו

 אין אותו׳ קלל שפלוני ורמזים, בקריצות

 מקללו, היק אל קללה להשיב שפתיו בכת

יצ״ה נגד תורה דברה לפיכך —

 בחרש. האזהרה ובאה ומזימותיו,
 ה״ה)7מכשו תתן לא ערר2_^לפג

 בהוד- הכתוב שדיבר אדם\אלא בל >לפני

 מלעשות תורה שהזהירה לומר׳ עוד ואפשר

 רעה לעשות ריצה שהוא היינו כזאת׳ נבלה

 ואין בלבו׳ שונאו שהוא מפני הזה לסומא
 הנני גלויות׳ לו לאמר והרצון העוז לו

לפניו נותן אלא רעתך, ומבקש שונאן•
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רכט לתורה קדושים פרשת אזגים

 הורגין משגים בין שנופלת מריבה שמתוך

 הרכיל, את הדם גואלי והורגין זה את זה

 ולמקבלו רש״י( — ידו על באה שההריגה

 זה והנה ט״ו(. )ערכין עליו ולאומרין

 לעשות, לו אפשר ומה הנרדף הוא האחרון

 משפת נפשי הצילה "ה׳ ג לדזתפלל מלבד

 תורה פנתה ולפיכך רמיה״ז מלשון שקר

 בעמיך!" רכיל תלך "לא :בצו ה״אומר" אל

 ש״אומר זה ובין "המקבל" ביי ריב לחרחר

 "לא ה״מקבל": אל פונה אח״ב ז עליו"

 לא תעמד לא !״, רעך דם על תעמד

 למען ואשמעה, עמדו )מלשין תתעכב

 את הסוף עד לשמוע רבים( ימים יעמדו

 זה ע״י כי רעך", דם "על — הרכילות

 דם תשפוך בישא הלישבא את שתקבל

 עצמך, דם על חס אתה אין אס ר״ל רעך,

 ועל לה״ר המספר על «רעך דם על תחוס

 תעשק ב״לא והנה עליו, מספר שהוא זה

 נקוד שב״רעך" העיין י״ג( )פ׳ רעך" את

 שב״ואהבת ב״רעך", הוא ובן פתח, חטף

 נקוד וכאן יחיד, לשון י״ח(, )פ׳ לרעך"

 שהוא למקבל, לרמז — רבים, לשון סגל,

 שאומרין ואת האומר אח רעים, ב׳ הורג

 ישמע ולא דמם על "יעמד" לא ולכן עליו,

רכיל. ההולך דברי אח

 »ם אבל בעמיך. רכיל תלך לא
 לדמי ונארב נלכה אומרים, — שמעת

 ומחויב דעך* דם על תעמד "לא — פלוני,
 כדי רק ולא מהם. שיזהר לאמר אתה

 אח להציל אפילו אלא נפשו, את להציל

 ולהעיד לאמר אתה מחויב חברך ממון

 לו יידע אתה שאם ומנין בת״כ, הוא •כן
 לא ת״ל לשתוק, רשאי אתה אין עדות

 טובע ראית אס ומנין רעך דם על זעמד

 חיה או עליו באים לסטים או :בהר

לא ת״ל להצילו, אתה שחייבד •עה...

רעך. דם על תעמד

בלבבך. אחיך את תשנא לא )יז<
 ט״ז(. )ערכין מדבר הכתוב שבלב בשנאה

 תשנא "לא לומר! ראוי היה זה ולפי

 אפשר צחות ובדרך — ז אחיך״ את בלבבך

 בך המתחרה את תשנא" "לא לפרש:

 עגמ״נ תמיד לך שיש ובמסחר, בחכמה

 "אחיך הוא שהרי אותו, תשנא לא — ממנו,

 ותסיר לבבך בעמקי תבדוק ואם בלבבך",

 בו שקננו שנאה — הקנאה את מתוכו
ושואף במצות "אחיך* שהוא תראה, אליו,

 ישראל וכל שאתה המטרה, אותה .^אל

 "לא אליה: שואפים בלבותם הישרים

 לשנוא, רוצה שאתה מי — את תשנא

 הלב בעמקי בלבבך", אחיך — הוא שהרי

שלך.

 כהה גדולים כמה עד תוכיח. הוכח
 הועילה, שלא זו, )אפילו תוכחה של וזכותה

 ללמוד אפשר מחטאו( שב לא והחוטא

 הבן )של עצה באותה היו ,ג הז״ל, מדברי

 איוב יתרו, תשליכהו(: היארה הילד

 ששתק ואיוב נהרג שיעץ בלעם ובלעם,

 בניו מבני זכו שברח יתרו ביסודין, נידון

 והנה י״א(. )סוטה הגזית בלשכת שישבו

 בפרעה ומחאתו אלילים, עובד אז היה יתרו

 הועילו, לא ומעשיו בריחה, ע״י רק היתה

 לבדה, בלעם עצת ע״פ גזרה נגזרה שהרי

 המקום שקרבו זכה, אלה כל ולמרות

 ישבו בניו ומבני ונתגייר לעבודתו

 היותר האושר הגזית, בלשבת כסנהדרין

 מחאה בשביל והכל שבעולם, גדול

 שהכתוב איוב, זאת לעומת "אלמית״ז

 וירא וישר תם "איש שהיה עליז, מעיד

 ברח, ולא מחה׳ ולא ששתק ומפני אלד,ים""

 אלא יסורין, בסתם ולא ביסורין, נידון —

קשים היותר יסירין איוב". ב״יהורי
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 הוה ומשו״ה כמלך. כבוד בו נהגו "ה אם מלך
 דמה גם התום׳ על לההפלאה ליה קשיא

 מכ״מ הא כמלך, כבוד בו דנהגו לן איכפת
 עליה איסורא ליכא מלך אינו דבאמת כיון

כבודו[. על דמהל במאי
 התום׳ דכתבו דהא ההפלאה ביאר ולכן

 מלך תורת עליו היה דלא משמע דמסוטה
 דהוה משמע דמהתם רק היא בזה כוונתם

 אחיך מקרב הוה רלא דאורייתא, פסולא עליה
 וביבמות שם התום׳ וכדדחו כרש״י, ]דלא

 בכלל זה הוי וממילא רש״י[, פירוש שם
 וכיון נכרי, איש עליך לתת תוכל דלא הלאו

 מילתא רכל תמורה בריש דאמר כרבא דקיי״ל
 מהני לא עביר אי תעביד לא רחמנא דאמר

 תורת עליה חיילא לא בדיעבד אפילו ממילא
 מודה נמי דאביי דנראה כתב ]ועוד מלך.

 דתהא דינא ליכא אחיך מקרב שאינו דבמלך
 אע״ג מחול, כבודו ושאין עליך אימתו
 לאביי בדיעבד מלך תורת עליה חיילא דשפיר
 רעשה משום והיינו מהני. עביד דאי דס״ל
 שתהא נפק״ל דמהחם מלך עליך תשים רשום

 וא״כ אחיך. גבי אלא כתיב לא עליך אימתו
דאביי[. אליבא אף אתיא התום׳ קושיית

 מסוגיין להוכיח כתב ההפלאה ומכ״מ
 דבבא דמשמע המינוי, חל לא בדיעבד דאף

 אולם מלך. דין לו שאין לו הסכים בוטא בן
 דלאו דקאמר דמאי לומר שיש נתבאר כבר
 אחיך דמקרב דינא משום זה אין הוא מלך

 דנטל משום הוא זה אלא שבאחיך, ממובחר
בזרוע. המלכות

וכו׳. נשיא אלא יהא ולא עה(

נשיא אלא יהא ולא ליה קאמר מאי צ״ב
 לאו גם הוא מלך דלאו טעם מאותו הא וכו׳,
מלך דלאו ליה דקאמר הא דאי הוא, נשיא

 הוה אחיך מקרב דלאו משום הוא זה הוא
 ]ראה בדיעבד אף מעכב אחיך דמקרב ודינא
 ולא ליה דקאמר מאי צ״ב עד׳[ באות לעיל
 תנאי איכא בנשיא גם הא נשיא, אלא יהא

 מה,ב ביבמות כדאמרינן אחיך, מקרב דבעינן
 שאתה משימות כל מלך עליך תשים שום

 שדין וכיון אחיך מקרב אלא יהו אל משים
 ה״ה אחיך מקרב הוי רלא משום לו אין מלך
 הא אי וכן בקו״ש. וכה״ק נשיא. דין לו דאין

 משום הוא דה הוא מלך דלאו ליה דקאמר
 דקאמר הא צ״ב ג״כ בזרוע המלוכה דנטל

 דכיק דנראה נשיא, אלא יהא ולא ליה
עליו. אין נשיא דין המלוק^^ נטל דבזרוע

 את יוליך השמים עוף כי כתיב א״ל עו(
דבר. יגיד כנפים ובעל הקול

 סכנחא משום איסורא הוא רזה כלומר,
 דנשיא ל״ת מצד איסור דליכא היכא ]אף

 מעשה עושה באינו כגון תאור, לא בעמך
 דהא "וש״ם ת״ל: הרמ״ה, כ״כ — עמך[

 ובחדרי תקלל אל מלך במדעך גם דכתיב
 דארגיז היכא אפילו עשיר תקלל אל משכבך

 ואע״ג למילטייה. ליה מיבעי לא שמיא קמי
 מעשה בעושה תאור לא בעמך ונשיא דכתיב

 — לאו עמך מעשה עושה לאו הא עמך
 מיהו עליה, לקי דלא דליכא הוא חיובא

 עוף כי דכחיב סכנתא משום איכא איסורא
הקול". את יוליך השמים

 דאיחייב עבדא שאני אימא איבעיח עז(

במצוות.

 דעבד ז־כיון היא בזה הכוונה לכאורה
 בניית במצוות חייב הוא הרי במצוות מיחייב

 בפ״א ברמב״ם כמבואר ]כאשה, המקדש בית
אע״ג בזה, דהייבת ה״יב הבחירה בית מהל׳
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 ומשו״ה עיי״ש[, גרמה, שהזמן מ״ע דהריא
 בית בניית בעגין עצה להשיאו שרי הוה

המקדש.
 היא התירוץ דכוונת נמצא לפי״ז אולם

 בית בניית במצות דהייב עבד דשאני
 במצות חייב דאינו עכו״ם ומשא״ב המקדש,

 עצה שהשיא על דניאל נענש ומשו״ה צדקה,
 הר״ן בחי׳ אבל צדקה. לעשות לנבוכדנצר
 במצות חייב דב״נ מבואר נו,ב בסנהדרין

הדינין. אלו ויצר בד״ה עיי״ש צדקה,
 התירוץ כוונת דאין לומר צריך כן ועל
 שמשיאים זו במצוה חייב הוא אם בין לחלק

 אלא בה, מחוייב אינו אם לבין עליה לו
 דמחייב מאן בק לחלק היא בזה הכוונה

 לבין במצוות, אחיך דמיקרי בכלל, במצוות
 אחיך מיקרי דלא במצוות, מחוייב שאינו מי

 וראה כד׳. אות בקו״ש הגרא״ו וכ״ב במצוות.
 תירוץ בביאור המאירי דעת עדז׳ באות להלן
הגם׳.

 המקדש בית שאני אימא ואיכעית עוז(
מיתבני. לא מלכות לאו דאי

 מיתבני לא מלכות לאו דאי דביק כלומר,
 אלא העבד לטובת עצה נתינת זו אין

 בדניאל רש״י מש״ב לפי״ז ]וצ״ע לטובתו.
 טובה עצה להשיא דניאל ראה "ומה הכד

 גולה שפלי עניים ישראל ראה לנבוכתצר,
 להננם, עצה והשיאו הפתחים על מחזירין

 הם, רעבים שהגלית אלו עניים לו אמר
 צ״ע הגט׳ בתירוץ משנ״ת דלפי — פרנסם״

 לטובתו לאו הא דניאל, ע״ז איענש אמאי
ישראל. עניי לטובת אלא זו עצה השיאו

 דנתינת המקשן כדעת ס״ל זה תירוץ והנה
 בית דשאני משום ורק אסירא, לעבד אף עצה

הוא מיתבני לא מלכות לאו דאי המקדש

 להורדוס. עצה בוטא בן בבא דאסביה
 רוצח מהל׳ בפ״יב הרמב״ם פסק זה וכתירוץ

 טובה עצה להשיא "ואסור ז״ל: ה״טו, וש״נ
 ואפילו רשע, לעבד או כוכבים לעובד

 עומד והוא מצוה דבר שיעשה עצה להשיאו
 על אלא דניאל נתנסה ולא אסור, ברשעו
 שנאמר צדקה, ליחן לנבוכדנצר עצה שהשיא

 הכם״מ וכ״ב עליך". ישפר מלכי מלכא להן
בתדא. כשינויא הם הרמב״ם שדברי שם

 שזה ואפשר שרי. דלעבד פסק הרמ״ה ]אבל
 וכו׳ עבד דשאני לתירוצא דגריס משום הוא

 וכו׳, המקדש בית דשאני תירוצא לאחר
 הרמב״ם מש״ב אולם בדבריו[. כמבואר

 דוקא הוא לעבד טובה עצה להשיא דהאיסור
 הוא רשעותו משום דאי צ״ב, רשע לעבד

 דאהיך כיון אסיר לא עבדותו ]דמשום דאסור
 יהא רשע לישראל גם א״ב במצוות[ הוא

 שדעת איפוא ונראה טובה. עצה להשיא אסור
 המעלה ליה לית רשע דעבד היא הרמב״ם

 טובה, עצה השאת לענק במצוות אחיך של
 להשיא דאסוד הוא ושע לעבד רק ומשו״ה

 כיון רשע שאינו לעבד ומשא״ב טובה, עצה
 שאינו אע״פ ולישראל במצוות, הוא דאהיך

כד׳. אות בקו״ש ועיק הוא. דאחיך ביק רשע
 הוא דהאיסור ברמב״ם מבואר והגה
 הוא האיסור ושגדר רשע, בעבד או בעכו״ם
 דיש ס״ל המאירי אולם טובה. עצה להשיאו

 ידעת "כבר שז״ל: אחרים, וגדר תנאי בזה
 שלא בעונשיהן השם שמדוכי עבירות בהרבה
 הפלגת לרוב תשובה לעשות בידו יספיקו

 ממנו. היוצאת הפעולה רוע וכובד המרי
 הפרגוד אק מכ״מ תשובה שעשה כל ומכ״ט

 לחכם שנתברר כל וכו׳. לעולם בפגיה ננעל
שהוא זה אי על למנהיג או למוכיח או

חטאיו למרוק עצה להשיאו לו ראוי אק הכת
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 כו יתנהג אלא התשוכה. בדרכי ולהדריכו
 דניאל נענש לא שאמרו והוא קונו. במידת

 אריות גוב בהשלכת או מגדולתו -בירידתו
 וכו׳. לנבוכדנצר עצה שהשיא מפני אלא

 המצוות בעשיית מוטבע שהוא כל ומכ״מ
 א״א לבד בהן חייבות שהנשים באותן אפילו

 בעל וברוך רחוק. צד על רק הכת מזו להיותו
 הגט׳ כוונת היא רזו וכלומר, המאזניים".

במצוות"[. דאיחייב עבד ד״שאני בתירוץ
 הוא האיסור דלהמאירי איפוא ונמצא

 ולהדריכו חטאיו למרוק עצה להשיאו דוקא
 האיסור סיבת שלדעתו ]כיון התשובה בדרכי

 לעשות בידו מספיקין דאין הא משום היא
 רוע וכובד המרי "הפלגת מחמת תשובה

 אבל גברא[, מהאי היוצאת" הפעולה
 טובה עצה להשיאו הוא האיסור להרמב״ם

 ד״אפילו" ורק רשע[, עבד או עכו״ם ]לכל
 נמי מצוה דבר שיעשה טובה עצה להשיאו

אסור.
 אינו שהאיסור המאירי כדעת ס״ל והרמ״ה

 עצה על דוקא אלא טובה, עצה סתם על
 לזה שהמניעה ס״ל אולם מצוה, דבר לעשות
 לישראל, דאעיק גברא שיהא הם לזה והתנאי
 לישראל דאעיק דכותי מינה "שמע שז״ל!
מצוה". דבר למעבד עצה לאוסיביה אסור

 לאתויי הכל המדינה, כמנהג הכל עט(

ודפנא. בהוצא דנהיגי אתרא לאתויי מאי,

 ואינו ודפנא הוצא דמהגי דמאי משמע
 טוב כותל סוג על הבירו את לכפות יכול
 הוא זה במשנה, המבוארים מהסוגים יותר,

 ודפנא. בהוצא אתרא בההוא שנהגו משום דק
 פירקין, בדיש בעליותיו יונה רבינו וכ״ב
 דבעיר בעיני "ונראה וז״ל: מהבא, לה ודייק

עמך אגדור לומר יכול מהם אחד אין חדשה

 שבפתוח כותל בונין אלא ודפנא, בהוצא
 או בכפיסין במשנה, הנזכרים שבכתלים

 הכל סיפא מדקתני לה ודייקנא בלבנים.
 באתרא לאתויי בגם׳ ואמרינן המדינה כמנהג
 לאשמועינן מדאיצטריך ודפנא, בהוצא דנהיגי

 בתר אזלינן ודפנא בהוצא שנהגו דבמקום
 סגי מנהג שאין דבמקום מינה שמעתן מנהגא
וכו׳". בהכי

 "מקוב דקחני דמתניתין דרישא כלומר,
 בונין׳ לביגין כפיסין גזית גויל לבנות שנהגו
 בהם, נהגו אם אלו על לכפותו דיכול קמ״ל
 קמ״ל המדינה כמנהג דהכל דמתניתין וסיפא

 לכפות: יכול אינו ודפנא בהוצא נהגו דאם
מכך. יותר על

 של דהאבנים — פשיטא ד״ה דש״י פ(
 דמתניתי־ דינא לן פסק לא דאפי׳ שניהם,

 על עשאוה שניהם בין שמתחלה המלמדנו

 שהרי האבנים בשוה חולקין היו כרחם

תגבר. מהם מי ויד מונחים שניהם ברשות

 איצטריך. "דודאי ע״ן הקשה הרשב״א
 ומשלי שלי כולה טוען זה אם הכי לאו דאי

 אוחו בנינו ושנינו שלי חציו אומר ודה בניתיו
 וזה חלקים שלשה דה שיטול נותן הדין היה

 אותזין שניים גבי ששגינו וכמו רביע, נוטל
 חציה אומר וזה שלי כולה אומר זה בטלית

 משלשה פחות בה לו שאין ישבע זה שלי
 מרביע, פחות בה לו שאין ישבע וזה הלקים

וכו׳", רביע נוטל וזה חלקים שלשה נוטל זה
 לבאר כתב סק״ג קנד בסי׳ הקצוה״ח ואכן

 הגט׳ קושיית דפירש מיגש הר״י דעת עפי״ז
 לן דקשיא אלא ברש״י, דלא פשיטא הכא

 אבניית דכופין דמתניתין ברישא דתנן דבתר
 המקום הכותל נפל דאם פשיטא הכותל

איפוא קמ״ל י*יאי שניהם של והאבנים
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ד ו ז■3 ג בתרא (03סוכת

 מישראל אפו הוי דלא רחבעם מלך דאיך מתרץ
 לפי והנח עיי״ש, התן העמונית בעמה בן דהא

 רהא זה עדייו יקשה מ״א: סוטה דבר/התוט׳
 ואמו מאביו ממוצע מקרב ממש שיהא עד כתבו

 דינים שגי דיש שמתרץ ה״ס יעיין מישראל,
 בן מון משימת עי3 דלא תיכא ׳3 משימה, דיז

 ירושה דין לרהבעם לו דחי׳ כיון ולכן מלו,
 שבאהיד, ממובחר אינו אפילו למלוך א מותר
 כשמשימין היינו בשימה דין והו ממובהר דדיו
 שיהא היינו המובחרים מן לבתור יש חדש סלו

 דין זד, אין אבל מישראלי, ואביו אטו ממוצע
אי. הו״מ קמא הגוב״י כתב וכן מלד, של בחפצא

ד. דף

 קריש הוא,-ועיין מלו לאו האי בגט׳ א(
 מקוב דבעיגן דהא משמע מכאן שכתב כ"©

 נתמנה דאס בדיעבד נם לעיכובא הוא אמיר
 גבי י״ז ׳ובכתובות מלד, דין לו אין למלך

 ש״מ3ו בתום׳ עיי״ש כן משמע לא אגריפט
 דלא דאע״ג שם שכתבו היינו הריטב״א, כשם

 פ״מ מ״א: בסוטה כדאמדינן גמור מלך הי׳
 למה וא״כ ע״כ נמוד כמלד כבוד בו נוהגין חקי

 כבוד בו נהגו סו״ס הוא מלך דלאו כאן אפריש
 שהי׳ שאני דאגריפם זה גיוזא ולרש״י כמלך,

 ג: לעיל )עיין מילתא, מילא ורק מישראל אמו
 מלך דין א״ב רש״י( לשון שהבאנו ס״ט אות
 אבל ישראל, שאינו שאגי והורדוס לו הי"

 לדין שבאהיו ממובחד דבעינן דס״ל להתוס׳
 פרכינן ומ״ס מלך תי׳ לא אגריפם גס א״ב מלך
 מחול כבודו אין כבודו על שממל מלך והא שם

 שגוהגין משום שס המוט׳ כמש״ר הוא והטעם
 ני&א כהורדום גם א״ב נטור, כסלך כבוד בו

הוא. סלד דלאו כאז אמרינו ולמה הכי,
 נשיא אלא יהא ולא הנא דאמר הקשה עוד

 שאתה משימות כל תשים שום אמריגן דהא וכר
 לו דאין וכיון אחיו מקרב אלא יהיו לא משים

 דאין ה״ה אתיר מקרב שאינו משום מלד דיז
ע״ס זכר נשיא דין לו

 ז־התם שאגי שם י״ז מכתובות להקשות והגד,
 הי׳ להמס׳ דגם אמשר וג״כ הי׳ צדיק אגריפס

 לומר ושייך צדיק ישראל ומי׳ מישראל אמו
 לז אסור ולכז גמור במלד כבוד בו שנהגו
 שתהא וכדי העם כבוד זהו כי כבודו על למהול
 וזהו רשע עבד הי׳ הורדום אבל עליהם, אימתו
 עביד קא מאי בישא עבדא האי מר הוי ואמר
 עביד דקא אלא ישראל שאינו די לא היינו
 מיראה רק זהו כבוד בו דנהגו והא נמי, בישא
 לומר כאן שייך לא ולש אותם, יהרוג שלא

 ותא שאמר וזהו גמור כמלך כבוד בו שגדהגיז
 נשיא אלא יהא זלא שאמד ומה הוא, מלו לאו

 הקו״ש, שהקשה וכמו נשיא ג״כ אינו והלא
 ואי״ז עשיד תקלל דאל ג״כ אמר הלא הנח
 לנשיא, עשיר הקדים ונס בעשיר, מיוחד דין

 רק לפריץ יש ג״ב נשיא שאמר מה נ״ב וא״ב
 לקללו אין משיא כבוד בו שנוהגין חשוב אדם

 עושה שאינו מען ולהכי הורדו© דבריו תבין בן
 בבא אבל כלל, לכבדו אט ולש עמך, מעשה

 דעדף דקרא הסיפא על מנהו היתה בוטא מ
 דאין הח״ם וכדכתב הקול, את יוליד השמים

 בהורה מ״ש לחזור ע״ח המלך שלמה של דרכו
 לטעם צויד מה ועוד תאור, לא ממד ונשיא

 ע״ח שלמה סיירי אע״ב וסר השמים עוף כי
 תקלל אל ס״ס עטד מעשה עושה שאינו ממי

 ובבא הקול את יוליד השטים עוף ש משום
 אסיפא מעיקרא קרא מייתי דהוה בוטא בן

 לא דהזדחוס אלא השמים עוף משום גתכוין
הביו-צכ״ל.

 הכי עביר היבא בוטא בן ובבא גמ׳3 (3
 דתשובח הבונה דבריו ולפי במאירי, ועיין וכר,
 שאין ב״כ שהרשיעו ויש והסד זכות היא

 שאין חיינו תשובה לעשות בידו מספיקין
 וכמו להם מסייע ולא בתשובתם הפץ הקב״ה

 שנחנו שפירשו )ויש לבל את שהכבידו מרעה
 של זכות שאבד מפני המכות( לסבול ה3 לו

 שיתכפר עצה ליועץ לו אפור כזה ולאדם תשובה
 דכד לו שיתכפר רוצין אין השמים שמן מפני
עשה אם »״מ אבל בעונו, שיאבד הדין הוא
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דרד א ד בתרא בסא סוכת

(*•

עז

 ליתו לדניאל אסור הי׳ ולכן לו, מועלת תשובה
 13 בבא על רמקשה וזהו צדקה, של עצה לד

 ע״ז, עצה להורדוס ליתן לו הי׳ שלא בוטא
 הלט״ו, רוצת הל׳ פי״ב הרמב״ם לשו! ועיי!

 י^ד או לעכו״ם סובה עצת להשיא ואסור
 מצות דבר שיעשח עצת להשיאו ואפייה* רשע
 ומלשונו עכ״ל וכו׳ אסור ברשעו עומד והוא
 לחזור רצה שאס משמע ברשעו עומד והוא

 ורק עצה, לו ולית! להדרים מותר אז בתשובה
 לו שיתי׳ שרוצח ורק ברשעו עומד עדיי! אס

 ולהרמב״ם ע״ז, עצה לו לית! אסור אז זכותים
 מ! שפחד ורק בתשובה רצה לא דהורדוס צ״ל

 אסור, ה•׳ ולבן לו לכפר עצה ורצה הפורעניות
 עצה להשיאו לו ראוי אין המאירי ומלשון

 במרת בו יתנהג אלא התשובה בדרכי ולהדריכו
 תשובה( לעשות בידז מספיקק שאין )היינו קונו

 יש אבל כהרמב״ם, דלא במשמע הי׳ לכאורה
 רק וכונתז כהרמב״ש ד,מאירי דברי ג״כ לכוון
 חיינו התשובה בדרכי להדריכו לנו שאין

 מותר או באמת לשוב רוצה אס אבל מעצמנו,
 מדת כנגד אינו וזח בתשובת, להדריכו לנו

 רוצת זרק עדיין כרשעו שעומד מיירי וכאן קונו
העונש. על כפרת

 לו שנתן דניאל נענש מה מפני בגם׳ ג(
 דחייב עבד שאני אב״א וכו׳ הצדקה על עצה

 דעבד מכאן ראי׳ שמביאץ יש הנח במצוות,
 בית פ״א רמב״ם ועיין בד,מ״ק, בבנק תייב

 בבני! חייבת ראשה שפסק הלי״ב תבחירח
 כאשת במצות דסתוייב גמי עבד וא״כ בהפ״ק,
 עבד שאגי לפרש ריש ראי׳, מכאן דאין איברא
 אלא בר,מ״ק בנין אמצות קאי לא במצות רחייב
 שזהו שהובית ב״ד קו״ש ועיין מצית אשאר
 דבנץ מצוה הד על רקאי נאמר דאס תכונה

 דאסור, בעכו״ם לפרש צריכין א״ב בהט״ק
 אסור ולכן בצדקה תייבין שאינן משוט היינו

 הר״ן בתי׳ והלא לגבוכדגצר עצה ליתן הי׳
 וע״ב בצדקה הייבץ דעכו״ם כתב נ״ז סנהדרין
 היינו במצות שחייב עבד דשאני כאן דתכונד,

דגשים פסק הרפב״ם וחנה הטעית שאר כל על

 בהמ״ק דבוגין ג״כ ופסק המקדש בבנין חייבות
 וא׳׳כ המשכן, הקים וביום דבתיב ביום דוקא

 דבשים גרמא שהזמן עשה מצות לכאורה זד, הוי
 מה* גבהמ׳״ק, חייבות נשים ולמה פמורות

 עסקו הנשים דנם ממשכן זה למד דהרמב״ם
 שהזמן במצות והלא געי סעמא מ׳׳מ כמשכן,

 ו׳ יבמות סוכ״ד עיק זעה פטורות, נשיפ גרמא
בזה. שכתבנו מה ר׳( )אות

T)* הלט״ו פי״ב רוצח הל׳ הרמב״ם והגה 
 או לעכו״ם טובה עצה להשיא דאסור פסק

 דבד שיעשה עצה להשיאו ואפילו רשע לעבד
 וזה עכ״ל אסור ברשעו עומד והוא מצוזז

 מלכות לא דאי בהמ״ק דשאני בתרא כלישנא
 זה עשה שלא לפי מותר שאז חייגו !מתבני לא

 ב״ד קו״ש ועיין נהמ״ק, לטובת אלא לטובתו
 רשע ישראל אפילו דא״כ הרמב״ם על שהקשה

 מקרי ג״כ עבד רהא מישראל עבד וט״ש נמי
 עבד הרמב״ם דנקט והא אה״ג ושמא אחיד

 ולבאורת עכ״ל, בגט׳ מפורש שזה מפני הוא
 לו ליתן לנו דמותר רשע בישראל דשאני י״ל

 התשובה על הוא מוזהר שהרי שיתכפר עצה
 הקב״ד, גם שהרי שאני וישראל מתכפר ושיחי׳
 מלשון משמע וק גדת מפנו ידה לא כי אומר
 הוא הו* עבד בתרא דללישנא שכתב הה״ם
 רק בי׳ דדן משמע וכנבוכדנצר, כותים כשאר
 אדרבה בישראל אבל כעכו״ת שהוא משום
 מצוד, גוררת מצוה קיי״ל ואדרבה להצילו מצוד!
 במדריגה יהי׳ ואפילו הממה, עי״ז ישוב ושמא
 יכול מ״מ תשובה לעשות בידו פספיקין שאץ

 גמור רשע שהוא לומר נוכל איד וג׳׳כ לשוב,
 בידו מספיקין שאץ בדין כבר שהוא ישראל על

 עצה להשיאו לגו מותר סתמא ולכן לשות
ברשעו. שעומד אע״ם מצות לעשרת

 דלמה טעם שכתב ונצ״ת מצוד, בתנוך ועיין
 שהתורה וביאר נכרי, איש מלו לתשים אסור

 בגי ההתמנות כל וכיו״ב המלד שיהא הקפידה
 עולם יכבידו ולא ישראל על שירחמו רחמנים
שבא סמי וזהו וכו׳ ותצדק האמת ויאהב עליהם
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 saw אלו awn כל בה שיש אברהם ממשפחת
בטבע להם שאץ גרים ולכן בבניו מון האב

 חמצוה ומשורש להתמנות, ססולץ הללו _ך.מצות
 אנשים תעבוד על לפנות ג״ב שאסור ת אתה

 סברת דוחו ואמשר ע״כ וכר ואכזרים רשעים
 דכשר מישראל אסו ואפילו ס״א: סוטה רש״י

 אותו, למנות הוא וילותא מ״ס למלכות הוא
 !men מ לו שיש משני הוא דזילותא והטעם
 שרעה במניח ועיי״ש האב, מעץ שירש רעות

 אתוס׳ לפי נ׳( )אות ג: הנ״ל הקושיא ליישב
 וכתב חוח, גיורת אמו ומלא רחבעם סלו דאיד

 עבד או עבו״ם מהם אתד בין לחלק ואסשר
 ואחד כגר אבל ישראל, אמד מעי לא כאגרופים

עכ״ל. דמהגי מודים דהתוס׳ אטשר ישראל

 אתרא לאתויי סאי לאתויי הכל בגם׳ ה(
 דלפי שכתב מ״ם עיין ודפנא, בחועא דגמיגי

 מוי מזה פחות אבל הועא רדוקא דס״ל ר״ת
 בהדיא תגי לא דלפה יקשה א״ב גרוע מנהג
 המדינה נמגהג הכל סתם ולא ודפנא הועא
 כמנהג ודפנא הועא דק מכל ליתגי דלא חייגו

 פחות דאפילו מזח דייק ברים )ודמב״ן המדינה
 זה נכלל ולהכי בנן נהגו אם מתגי נם* מהועא
 לשיטת דאי׳ רמזה וכתב המדינה( כמנהג בהבל

 שאין דבמקום ר״ם( בגימוק״י )הובא יונת ר׳
 שבכתלים הסתות רק מועא יעשה לא מנהג
 מהכל הועא התנא מרבה ולכן לביבים היינו

 מנהג כשיש דדוקא להראות המרינה במנהג
בזה. סגי בהועא

 דהאבנים פשיטא פידש״י פשיטת מ׳1ב 0
 דמתניתין דינא לנו פסק לא דאפילו שניהם של

 כרחם על עשאוה שניהם בין שמתחילה חמלמדגו
 שניהם ברשות שהרי האבנים בשוה הולקין היו

 מי דמאי היינו ע״ב תגבר מהם מי דד מונחים
 שהרי מלוקה דין יש מספק גס הלא לפיכד

 ועיין תגבר, מהם מי ויד מונה שביהם ברשות
 פשיטא ככל פירש לא דלמה שהקשה ממר״ם

 שברשות כיון חידוש יאי״ז הוא דפשיטא שבש״ם
עכשיו m לא לרש״י דחלא מונזזין שניחם

 )ולחתום׳ מיגייהו דהר לרשות שנפל דמיירי
 הפקשן דגם פירשו זה-ימלא ניחא ג׳ לעיל
 תפיסה דחוי ורק מיגייוזו דחד לרשות שנפל ידע
 לא זח זא״ב מחני, ולא הספק שנולד אהר של

 בעי דלא היא דהקושיא פירשו ולכן פשיטא,
 )כגון בעלמא דבשלמא ותירץ דלפיכד( טעמא
 דבר מל הסברא הוי בטלית( אוחזיו בשנים
 איתא ראם שניהם של הוי שניהם ברשות הסתה

 טי ברשות להיות לו חי* מהם אחד של דחוי
 דאל״ב הוא שניהם דשל וע״כ לבדו שלו שהוא

 סן אין הבא אבל שניה* של לרשות בא איד
 שבמקרה שניהם של כרשות עתה שמזגה התימה
 שניהם של לרשות שנסלח כן אירע הנפילה

ע״ס וכד פשיסא להקשות שייר לא ולכד ונו׳
 זהו דסו״ס מבואר אינו עדייו ולכאורה

 מולקץ וודאי תגבר מהם מי דיד באן סשיטא
 שניהם מתפיסת הוכהה באן שאין בכן* דמה
 נפל במקרה דתלא עליהם מוכחת תפיסתם דאין

 וברשות הוא שספק כיון מ״ס שניהם של לרשות
 י״ל ע״ז הנה תגבר, מהם סי יד זעא שניהן

 נימא רלא הוא דהחידוש יפרש דהמתר״ם
 מוכחת תפיסתם שאין דביון גבר דאלים כל כאן

 כדחוקים מקרי דאי״ז כדא״ג דנימא זע״א עליהם
 שטתם ונסו דמסונא דודא כאן דיש וקמ״ל
 לבי״ד ססק יש טענותיהם דבלא ב׳ לעיל התום׳
 רק חיא דחקושיא סירש״י ולכן ידולוקו, ולהכי

 יש לבאות! בן דלפינל לטעמא צריכים לטח
 לשיטזע לרש״י יקשה עוד אבל בדבריו, להעמיס

 דמאי דבודאי דס״ל וממכר, במקח ד״ה ב׳ ב״ם
 הש״ס מקשה מאי א״כ יהלוקו אמרינו לא

 הלא דלפיכן* טעמא בעינן דלא היינו פשיטא
 ולכן יחלוקו דין ליכא רמאי בודאי ספק מדין

 ודאי, מדין חתלוקח שיהא כדי לפיכן• מינן
 בודאי נס אז דמנדנא דררא דיש דהיכא )ואולי
לרש״י(. ימלוקו אמרינו רמאי

t£ פשיטא פריד דמאי שהקשה רשב״א ועיין 
 מדאי יזזלוקו, ג״פ לפיכך בלא ■דאפילו היינו

 בולה טוען זוז אם הכי לאו דאי לפיכד איצטריר
ושנינו שלי מעי׳ אומר וזה מימיו ומשלי שלי
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לטשרדהע״א ד׳ דף אכן

 זהו דאדרבה מקדש, לי דועשו מצוה דהאיכא

ואפי' ישמרהו, שעמה ע״י המצוה קיום לרן

בהו, הדרא דלא מלכומא דשאני מירוצא להאי

 דניחש יקשה שלא כדי כן דממרץ רק היינו

הי׳ מסחמא הדבר בעצם אבל לסשיעומא

להקשומ ל״ש וא״כ מחדש, לבנותו צורן איזהו

וכמשנ״ח. לבנות חיוב איכא להא

SniwS .

 הכי עבד היכי בוטא בר ובבא כגט׳ $
ריב״ל ואיתימא א״ר ר״י והאמר

 עצה שהשיא מפגי• דניאל נענש מה מפני
 שאני אבע״א ומשני וכר לגבוכדנצר

 שאני ואבע״א במצוות דמיחייב עבדא

 סי״ב הרמב״ס פסקו זה ודין וכר, ביהמ״ק
 טובה עצה להשיא ואסור הט״ו• רוצח מהל'

 עצה להשיאו ואפי׳ רשע לעבד או לעכו״ס

אסור, ברשעו עומד והוא מצוה דבר שיעשה
 עצה שהשיא על אלא דניאל נמנסה ולא

הגרא״מ בזה והק׳ וכו׳. צדקה לימן לנבוכדנצר
 משום בצדקה דוקא לכאורה זה דדין שליט״א ®

י׳ לקמן כדאיחא משברנה קצירה ביבש דאיכא

 לבנין אבל העכו״ם, מן צדקה מקבלין דאין ב'

 חדא חנא א' ו׳ בערכין מבואר הא ביהמ״ק

 הימנו מקבלים לבה״ב נדבה שהחנדב עכו״ם

 א״ר אילא א״ר מקבלים, דאין אידן וחניא

 מחיב וכו׳ בסוף הא במחילה הא ל״ק יוחנן

 אשר הפרדס שומר אלאסף ואיגרת יוסף רב

 ועיי״ש וכו׳ מלכומא שאני אביי א״ל למלן

 לבנין העכו״ס מן דמקבלין ומבואר במוס׳,

 השיא דהיאן הגמ׳ מק׳ מאי וא״כ ביהמ״ק,

עוד הק׳ ובקו״ש להורדוס, עצה בוטא בן בבא

 חייב דעכו״ם ב׳ נ״ו בסנהדרין הר״ן לפמש״כ

 שאני ,הגמ משנה מאי א״כ צדקה במצווח

 חייב נמי עכו״ם הא במצווח דאימייב עבד

 אינו דעכו״ס משמע הגמ׳ ומלשון בצדקה

 דאיחייב עבד דשאני שכ׳ ועיי״ש כלל חייב

 ומשו״ה דעלמא במצווח דחייב הכוונה במצווה

 אחר בענין י״ל באמח אמנה ממנו. מקבלים

 במצווה חייב דעכו״ם דאע״ס די״ל והוא

 דרשע כיון אסור לזה עצה להשיאו מ׳׳מ צדקה

 קו׳ מיושב ומשו״ה מצווח בשאר וה״ה הוא

 גבי הגמ׳ מק׳ דשפיר משוס שליט״א הגרא״מ

 ביהמ״ק לבנין לקבל דאפשר דאע״ס הורדוס

 בעכו״ם וכן כן על עצה להשיאו אין מ״מ

 מבואר הא מ״מ צדקה במצווה דחייב אע״ס

 אלא ישראל של צדקה ממצווח דאי״ז נר״ן שם

 הצדקה, על דמצווין נח בני של מיוחד דין הוי

 על רק כוסין דאין כוסין, אין זה דעל ונראה

 זה בצדקה דהכפי׳ ובסרט בישראל צדקה

 בחוס׳ כמבואר וכו׳ מאמץ דלא הלאו מטעם

 ל״ש זה ובעכו״ס אכסי׳, ד״ה ב׳ ח' לקמן

 דאיכא ודאי צדקה לימן וא׳׳כ בלאו, חייב דאינו

 ולפי״ז מצווה אינו וע״ז עצה להשיאו איסור

 עבד שאני בתירוץ דהסירוש לפרש יש שסיר

 בנין במצוות דאיחייב היינו במצווח דאיחייב

 בזה ומשו״ה בפירוש זו במצוה דהיינו ביהמ״ק

 במצוה דמחוייב כיון עצה להשיאו ג׳׳כ מומר

 עדיין במצווח חייכ דעבד הדכר עצם אבל זו.

 כמו עצה להשיאו מומר שיהא שיבה אי״ז

ודניאל. נבוכדנצר גבי דמצינו

 חייב דעכו״ס שכ׳ הר״ן דברי ]ובעיקר

ב׳ י׳ לקמן דאיחא אף בצדקה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס44 מס עמוד נח אברהם בן בנימין גרבוז, מכות בתרא, בבא ־ שתיה אבן



שתיה בתרא בבא מסכת אבן מ

 קצירה כיבוש משום מהם מקבלים לאין

לקחה לו מומר הוא עצמו לבעל י״ל תשברנה.
* ]אוצרחחסמת

 הט״ז שביאר וכמו בצינעא, מן־העכו״ס אף

 העכו״ס לאין להיכא סק״ב מ״ל ,סי ביו״ל

 לברמן אלא ישראל לעניי לוקא לימן מתכוון

 ליכא ובכה״ג הוא לרחמן כיון עני לכל מטבעו

 עכו״ס לעניי לימן רי״ל או כ״ב, גלול זכות

וכו/[ קצירה ביבוש ליכא ובזה

 לאיחייב עבל לשאני המבואר לפי והנה

בנין במצוות שחייב הכונה במצוות

 למבואר הא בעיקר להעיר יש ביהמ״ק

 לנשים הי״ב ביה״ב מהל׳ פ״א ברמב״ס

 כיון והא ביהמ״ק בנין במצוות ג״כ חייבות

 ברמב״ס כמבואר בלילה ביהמ״ק בונים לאין

 הו״ל א״כ ב׳ ט״ו לשבועות מסוגיא שס

 קשיא וכן חייבות נשים ומ״ט שהז״ג מצו״ע

 שבועות בקה״י ועיין חייב, עבל למ״ט בסוגיין

 עמלו וכבר בזה עמל שכבר ב׳ אות י׳ סי׳

 ]ובמפתה המורי׳ בהר עיין קמאי בזה

פרנקל[. מהלורת לרמב״ס

 חגיגה בטו״א מש״ב ע״פ בזה ליישב ויש

כ״ט קרושין התות׳ קו׳ ליישב ב׳ ט״ז

 לנשים אותה ולא לאותו קרא רל״ל שהק' א'

 מ״ע להוי תיפ״ל הבן את מלמול פטורות

 וכ׳ בלילה נוהגת אינה מילה להא שהז״ג

 ממ״ע רק זה פטורות לנשים מה רכל הטו״א

 חג לימי לולב כגון למצוה גורם שהזמן

 יוס שופר וכן לולב נטילת מחייבי׳ הסוכות

 היום נמי בתפילין וה״ה בתקיעה מחייב ר״ה

הלילה וכשיבוא תפילין בהנחת המחייב הוא

 להניח חלש חיוב תל ולמחר מהמצוה נפטר

 מילה ומשא״כ היום של המצוה ואי״ז תפילין

 היא המצוה אלא יוס בכל מתחרשת המצוה אין

 לבלילה ורק אחת פעם לקיימה שצריך מצוה

 וא״כ המצוה בקיום הפסקה והוי זמנה אי״ז

 בנין נמי לה״ה י״ל ולפי״ז גרמא זמן אי״ז

 אלא הבית, בניית של אתת מצוה הוי ביהמ״ק

 לא אבל המצוה בקיום הפסק רק הוי לבלילה

 ובהר שהז״ג. מ״ע חשיב לא ומשו״ה בחיובה

 בבנץ חייבות לאינם רי״ל ליישב כתב המורי׳

 רק חייבות אלא גרמא, זמן הוי לזה עצמו

 הבנין, בעיקר לא אבל ובעצמם בממונן לסער

 בלילה עושים אין הבנין עצם לרק כ׳ ועול

 הקים לוביום מקרא נלמל לזה להקימו, והיינו

 מקימו אחה ואין מקימו אתה ביום המשכן אח

 אף מומר וכו׳ הקרשים את לחבר אבל בלילה

 לעצם שהז״ג, מ״ע הוי לא וא״כ בלילה.

 ובאמת בלילה, גס לעשות אפשר העבולה

 על א׳ כ״ט קלושין בתורי״ל איכא לכעי״ז

 ולא ראותו קרא רל״ל שם התוס׳ קושיית

 תיפ״ל בנה את למול חייבת אשה לאין אותה

 ותי׳ פסולה, בלילה למילה שהז״ג מ״ע להוי

 לעשות א״א המילה מעשה ללק המורי״ל

 בנו את למול הבורא שצוהו האב אבל בלילה,

 בין ביום בין המילה בצרכי להתעסק צריך

 בנין ה״ה וא״כ שהז״ג, מ״ע הוי ולא בלילה

ביהמ״ק.

 ל״ה א׳ קל״א בשבת התוס׳ לברי וע״פ

לתפילין ביהמ״ק בנין שלימו ושוין

 לא היום יבנו לא לאם לס״ל והיינו ומזוזה,

להוי לבאר ג״י התלמיליס א׳ רצה למחר, יהא
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ריגיהודהבמלא א3כאורד.

וצ״ע.

ד. דף

 רב והאמר הט עבד היט בוטא בר "ובבא

בן יהושע ,ר ואימימא רב אמר יהודה

 עצה שהשיא מפני דניאל נענש מה מפני לוי

 עבדא שאני אימא איבעית וכו׳ לנבוכדנצר

ביה שאני אימא ואיבעיח במצות דאיחייב

 וצריך ממבני", לא מלכות לא דאי המקדש $

 לגוי, עצה להשיא שאסור לגמ׳ מנלן ביאור

 ד״לא בלאו נכלל שזה לומר יש ובפשטות

 ד׳ הל׳ פ״י ע״ז הל׳ ברמב״ס ואימא מחנם",

 י״ל וא״כ חנם, ממנת לעכו״ס לימן שאסור

 ולפיכך חנם, ממנת כן גם הוי טובה שעצה

טובה. עצה להם להשיא אסור

 כאן דבגמ׳ כן לומר קשה אמנם

 זה, באיסר נכלל עבד גס שס״ד מבואר

 ,,בגמ מירוציס שמי על מלויה הט ולמסקנא

 גס שני ולתירוץ מגוי, עבד שאני ראשון לתירוץ

 שאני רק טובה עצה להשיא אסור עבד

 על דממה לח: דף גיטין רשב״א ועיין ביהמ״ק. •

 בעבד מחנם לא איסור שיש דלומד הרמב״ן

 ממנת לימן מומר מושב לגר הלא וקשה כנעני,

 טובה עצה ואם עיי״ש, כנעני עבד כ״ש חנם

מגמ׳ ראיה מביאים לא אמאי מנס מחנח הוי

דידן.

 של האיסור כותב הרמב״ס הלא ועוד

 של איסור האי ומביא ע״ז, בהל׳ מחנם לא

 זה מכל מוכח וא״כ רוצח. בהל׳ עצה נתינת

 בשלמא ועוד מנלן, וקשה חדש, איסור דהוי

 דלא עבד, לאמרי חדש איסור בעינן להרשב״א

בעינן אמאי להרמב״ן אבל מחנם, לא ביה שייך

 דלא הלאו עם ימד לכוללם יש הלא ־£&, איסור

וצ״ע. מחנם,

 ט״ו הל׳ י״ב פרק רוצח בהל׳ הרמב״ם

עצה להשיא "ואסור ח״ל כומב

 עצה להשיאו ואפילו רשע, לעבד או לגר טובה

 אסור", ברשעו עומד והוא מצוה דבר שיעשה

 כמירוצא סובר שהרמב״ס דלומד כס״מ ועיין

 להורדוס עצה נמן בוטא בן שבבא בגמ׳ במרא

 וקשה עליו. מלר טהמ״ק שבנין משוס רק

 דשאגי זה חידוש להזטר להרמב״ס היה דא׳׳כ

 דמשמע ועוד דבטם, משאר ביהמ״ק בגין

 אפשר טהמ״ק לבנין רק בחרא דלחירוץ מהגמ׳

 הוא הט דבטס לשאר אבל לעבד עצה להשיא

עומד שאס הרמב״ס כומב איך וא״כ כגר,

 אינו שאס ומשמע עצה, להשיא אסור ^רשעו53

 אסור לגוי הט עצה, להשיא יכול ברשעו עומד

אופן. בכל

 סובר שהרמב״ם לומטס אס וכן

 מצינן שלא דכמו קשה, ג״כ השני כחירוץ

 עבד אמאי עצה להשיאו שאסור רשע בישראל

 לגר עבד לדמומ שאין מבארת רק דהגמ׳ שאני,

 רק להביא להרמב״ס היה וא״כ מצומ,3 דשייך

וצ״ע. לגר, טובה עצה להשיא שאסור

 דממני׳ חידושא מהר״ח מביא בהג״ה רש״י
מהשוחפין חד ברשוח נפל אס דקס״ד

 "דכל קמ״ל הראיה, ועליו המוציא, אידך הר

 בשומפמא דידיעא דמילמא גוונא כהאי

 לא מינייהו דמד ברשומא דמגחי אע״ג למרריהו

 דקי״ל מנחי דברשומי נינהו טדי למיטען יכול

 טש מבואר הט אהדדי", קסט לא שוחפין

ואין אהדדי, קפט לא ששומפין במתני׳ חידוש

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס220 מס עמוד צבי מיכאל יעקב בן מאיר יהודה עהרמאן, יהודה אור



דף בארות .... י $?י?ב.ס.י**םי£
 מהבא !וכפיה ביהמ״ק בבנייה חייב הי׳ נמי

הי״ב( הבחירה מביח )מ״א שב׳ לר״מ מהול

 מ״ע דהוי ואף ביהמ״ק בבנייה חייבה דאשה

 חייב לעבד מהנא הוא ומקורו גרמא, שהזמן

 אמאי לא״ב וצ״ע לחייב( המן והא כאשה,

 חייב הי׳ נמי נכוכדנצר והרי דניאל, נענש

 נמי מוייס בסנהדרין הר״ן וכמוש״ב בצדקה,

 הכוונה דאק הקוב״ש ובי׳ בצדקה, חייבים

ביון ורק זה מסויימת מצוה על שחייב

 מוחר ע״כ מצווח חיוב בו יש דבעלמא £

.1להר״מ מקור אק נוחו לייעצו

 עצה להשיא האיסור בעיקר קכח(

 )פי״ב בר״מ מבו׳ לרשע, ”

 עצה כל הוא להאיסור הט״ו( רוצח מהלטת

 כלישנא ]ונקט רשע בעבד ואפי׳ שהיא,

עבד, לשאני תירוצא ואילחי לסוגיין, בחרא

 הקוב״ש והוסיף רשע( בישראל דן ובקוב״ש

 לאף צ״ל ולפי״ז ברשעו, כשעומד לכ״ז

 חשיב מ״מ שהרג מה לתקן בא שהורדוס

 שלא כיון הוא בו שחזר כ״מ כי ברשעו עומד

הורגם הי׳ אכתי דבל״ז ומבו׳ קיללוהו,

ברשעו. עומד חשיב ושפיל עכשיו #

 לוקא הוא האיסור לכל המאירי כ׳ והנדן

לו ליתן שלא בחשובה לחזור באו אס

 לו ננעל לא ישוב שאס דאף לשוב, איד עצה

 הקב״ה עוונו לגודל מ״מ חשובה, דרכי

בחשובי* לסייעו ואק ישוב שלא ליבו מכביד

 למציע בישראל וה״ה בגוי, לוקא ללאו ואף

הגמ׳ שחי׳ ומה וגו׳, בילו מספיקים שאק

 למי המאילי פירש במצווה, לחייב עבד שאני

 כמעט כבר כאשי* רק ולו במצווה שחייב

בידם מספיקים שאק מאלו שיהיה בו ל״ש

חשובה. לעשות

עג מים ע״א ׳

 לאו דאי ביהמ״ק שאני ואב״א גם/ קכט(
לאף וצ״ל מיתבני, לא מלטת

 הרי מ״מ בנוי הי׳ ביהמ״ק כי הברח, של״ה

 להא וצ״ע שרי, ומעלהו ביהמ״ק לטובת

 וכמש״ב העניים לטובח עצתו נחן נמי דניאל

 לנבוכדנצר כן שייעז כ״ל( )ד, בדניאל רש״י

ואמאי ורעבים, עניים אותם שראה לפי

נענש.

 לנהיגי אחרא לאחויי וט׳ הכל גמ׳> קל(

ריש בחו׳ נחבאר והנה בהוצו״ד,

 לדייק ר״ת לברי בגויל( ל״ה א )ב, פרקין

 כל לאחויי אמרי׳ ולא הוצו״ד גמ׳ מדנקטא

 אבל לוקא להוצו״ל לע״כ שנהגו, כמו מקום

 חיקשי לכאו׳ אכן גרוע, מנהג הוי מהא בציר

 הוצו״ל רק דנקטא הגמ׳ לשון נח׳ להניחא

 דביק המשנה לשון יקשה אכתי אמנם

 הנחלים, כלל ולא הוצו״ד לרבות רק דנקטנו

 נאמר ואמאי הוצו״ל להדי׳ למימר הו״ל א״ב

 ]אט המדינה" כמנהג "הכל ובלשון ברמז

 גרוע, מנהג דה״ה וס״ל ר״ת על דפליגי אלו

 הכל לנקטא דמתני׳ גופא מהא דייקו שפיר

 וע״כ, סתמא נקיטנא ולא המדינה כמנהג

 ובל טפי, ולא הוצו״ל נקטא להגמ׳ והא

 לאורח רמב״ן פי׳ ג״ב, יותר גרוע מנהג

ולא בהוצו״ד העולם ודרך נקיט ארעא

במחצלות(

 רביע כשי׳ לפי׳ בר״ת דמוכח החח״ס וכ׳

כחלים לשאני לעיל( )הובאה יונה

 בפני כותל שס להם דיש במחניחק המוזכרים

 שס עליו לאין הוצו״ל כותל משא״כ עצמם,

 ביה לנהיגי אתרא ורק עצמו מצל כותל

 ויכול טחל שס אתרא לההוא עלה משווי

דליכא היכא ונפק״מ בהוצו״ד, לבטח לחובש

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס77 מס עמוד מאיר יהושע מישקובסקי, יחפור לא השותפין, ־ מים בארות



 האלקטרוני( המדרש )בית עציון הר ישיבת
******************************************

 סמט אלחנן הרב מאת השבוע בפרשת שיעורים
**********************************************

ומצורע תזריע פרשות
 יא( ה/ )שמ״ש כעורב" שחרות תלתלים "עצותיו

טומאות ושאר הצרעת טומאת טעמי
 כאילו שנראות פי על אף תורה, של פרשיותיה כעורב׳... ׳שחרות

ונגעים, זיבה הלכות כגון ברבים, לאמרן ושחורות כעורות הן

עליי ערבות הן הרי :הקב״ה אמר ויולדת, נידה

ג(. יט, רבה )ויקרא

ומצורע תזריע בפרשות הדינים סדר .א
י״ג-י״ד( )פרקים הצרעת פרשת מבנה ב.
הצרעת! מהי ג.
ודחייתה מונעת רפואה הצרעת בדיני הרואה הדעה ד.

לאדם עונש - וטומאתה הצרעת :חז״ל דעת ה.
חינוכיים כסמלים השונות הטומאות :הופמן הרב ו.
המטמא הוא המוות :הלוי יהודה רבי .ז

ומצורע תזריע בפרשות תריגים סרר א.
 אמנם 1וטהרה. טומאה דיני בלבד: אחד נושא לה שיש ברורה אחת ספרותית יחידה מהוות ומצורע תזריע פרשות

 חיים בעלי של נבלתם טומאת נידונה ששם אלא שמיני, פרשת של בסופה י״א, בפרק כבר לירון החלו אלו דינים

 ומצורע תזריע בפרשות ואילו בהם, שנגעו וכליו מאכלו את או הנוגע האדם את מטמא במותם בהם שהמגע שונים,
 בלבד( )והוא האדם עשוי בחייו שונות בנסיבות עצמו. החי האדם בגוף שמקורן טומאות נידונות י״ב־ט״ו( )פרקים

2לו. המיוחדות היטהרות דרכי טומאה סוג ולכל טומאה, של שונים בסוגים טמא להיות

 החלוקה את תואמת לפרקים החלוקה דינים. חילוקי כמה סוג ובכל אלו, פרשות עוסקות טומאה סוגי בשלושה

:טומאה סוגי לשלושה הזאת

פסוקים 8 פרקי״ב־ .1

פסוקים 116 ־ י״ג־י״ד פרקים .2

פסוקים 33 פרקט״ו- .3

וטהרתה היולדת טומאת

וטהרתו המצורע טומאת

 זרע שכבת ממנו תצא ואשר זב ־ באיש :המין׳ ׳טומאות
3וזבה נידה ־ באישה

 מידת פי על הוא הראוי שהסדר מניח הופמן הרב ומצורע? תזריע בפרשות הטומאה פרשיות סודרו שיטה איזו לפי

 ]שבה, הצרעת טומאת היא בפרשותינו[ ]הנידונות אלו שבטומאות "החמורה :רמט( )עמי מקשה הוא כן ועל חומרתן,

 של השורה צריכה הייתה ולכאורה ישראל(, ממחנה אף המחנות, שלושת מכל הטמא המצורע משולח בה, ורק
4: תשובות שתי לשאלתו הצענו תש״ס משנת אלו לפרשות בעיוננו זאת!". בטומאה להתחיל הטומאות

 ספורות במילים נאמרת אלא בכתוב מובלטת אינה הופמן רד״צ ציין שאותה הצרעת טומאת של זו חומרתה א.

 אורך דווקא הוא הטומאות סוגי בכל הכתוב בלשון להבלטה שזוכה מה מושבו". למחנה מחוץ ישב, "...ברר :מ( )י״ג,

 הללו, שכן הזבים, ושל המצורע של מזו היולדת טומאת חמורה זו ומבחינה מהן. אחת מכל ההיטהרות של הזמן

 כניסה להם המאפשר קרבנם, את מביאים הם השמיני וביום ימים, שבעת ממתינים הם טומאתם סיבת משפסקה

 33 לבת( עשר וארבעה לבן שבעה )שהם טומאתה ימי תום לאחר ממתינה היולדת ואילו קודשים, ואכילת למקדש

למקדש. כניסתה את יתיר אשר קרבנה את להקריב רשאית היא לאחריהם ורק לנקבה, ימים 66 ו- לזכר ימים

 מאורע היא היולדת של טומאתה שסיבת בעוד חולני, ממצב נובעות בפרשותינו הנידונות הטומאות של רובן ב.

 טומאות על שמענו בטרם עוד תזריע, פרשת לראש היולדת טומאת פרשת הקדמת בת. או בן לידת - ביותר משמח

רצוי. שאינו מצב היא הלידה כי מוטעה רושם למנוע נועדה האדם, גוף של בלתי־תקינים ממצבים הנובעות אחרות

 שתי או לעתים הנחלקת אחת יחידה מהוות נפרדות אחרות ובשנים מחוברות הן מסוימות שבשנים פרשות האם בשאלה עסקנו בעבר פעמיים1

 אין ומצורע תזריע לפרשות ביחס למעלה, שאמרנו כפי תש״ס. ברוקתי ולפרשת פקודי לפרשת העיונים בראש ראה לעתים. המתאחדות יחידות
 י״ד, פרק לבין הצרעת, של השונים בסוגים העוסק י״ג, פרק בין מפרידה מצורע לפרשת תזריע פרשת בין החלוקה זאת. להתלבטות מקום

טהרתו". ביום המצרע ב״תורת העוסק
 שבגופו עצמו, האדם טומאת על הוא אלו בפרשות הדיון עיקר אך וכלים, אוכלין וט אחרים אישים לטמא הטמא האדם עשוי כאן גם אמנם2

הטומאה. סיבות התחוללו שלו
ריב־רטו. עמי ויקרא לספר הופמן הרב בפירוש נמצא לפרשותינו הנוגעות הטומאה הלכות של ויעיל תמציתי סיכום3
 להתחיל לנכון התורה חשבה לכן הטומאה... את העולם לאוויר ביציאתו מיד לאמו מביא אדם שבן "מכיוון כי כך על ענה עצמו הופמן הרב4

בתשובתו. התקשינו בעיוננו אך בה",

1



י׳ע-י״ר( )פרקים הצרעת פרשת מבנה ב.
 עצמאית יחידה כמסתבר, המהווה, נז(, י״ד, ־ א )י״ג, כשלעצמה הצרעת פרשת של המבנה לשאלת באים אנו עתה

 כמעט ואורכו בפרשותינו, העיקרי החלק את תופס הצרעת בטומאת העיסוק 6 5והטהרה. הטומאה פרשות מכלול בתוך

:הצרעת בפרשת העניינים סדר אפוא זהו הטומאות. שאר לכל שהוקדש ממה שלושה פי

 בגוף מקומו פי ועל הנגע מראה פי על הצרעת סוגי א־מד י״ג,
‘החלטה או טיהור והליכי הסגרה הליכי

טומאתו בימי המצורע דיני מה־מו
הבגד צרעת דיני מז־צט

 למחנה שובו את המאפשר שנרפא המצורע טיהור הליך א־ט י״ד,

 לטהרתו השמיני ביום מצרעתו המיטהר קרבנות י־כ

משגת" ידו ואין הוא דל "אם הנ״ל קרבנות כא־לב
הבית צרעת דיני לג־נג

הצרעת דיני כל חתימת נד־נז

 ביחד ולא היחידה, בסיום לג־נג( )י״ד, בתים נגעי פרשת נמצאת מדוע היא ראשונה בסקירה כבר המתבלטת השאלה
7מקומה. לכאורה שם אשר מז-נט(, )י״ג, בגדים נגעי עם

 המאוחדות רבות הלכתיות כפרשיות זו. שאלה על לענות מה במידת לנו לסייע עשויה הצרעת פרשת מבנה על עמידה
 את במקומנו התואמת חלוקה  *8יותר, או פחות שוות מחציות לשתי הצרעת פרשת גם נחלקת אחד, נושא סביב

 פסוקים. 59 ואורכה הצרעת, טימאת דיני בפירוט הוא ־ י״ג פרק - הראשונה המחצית של עיקרה לפרקים. החלוקה

:ה׳ של חדש בדיבור פותחת והיא הצרעת, מן תטתרת דיני בפירוט הוא ־ י״ד פרק ־ השנייה המחצית של עיקרה

טהרתו... ביום המצרע תורת תהיה זאת :לאמר משה אל ה׳ וידבר א־ב י״ד,

’פסוקים. 57 השנייה המחצית של אורכה

 אולם המצורע, האדם של הטהרה או הטומאה בדיני בעיקרן עוסקות הצרעת פרשת של הללו המחציות שתי

 של - דומם חפץ של הצרעת בדיני העוסקת , מחצית לאותה נספח כעין שהיא פסקה, נמצאת מחצית כל של בסופה

:הצרעת פרשת של הכללי המבנה טבלת אפוא הנה בית. של או בגד

ממצורע מארם טמרת י״ד: פרק - ב ממצית המצורע האדם טומאת י״ג: פרק ־ א מחצית
11 10שנרפא המצורע טיהור הליך א־ט

השמיני ביום מצרעתו המיטהר קרבנות י-לב

המטמאים הנגעים סוגי א־מד

וההחלטה הטיהור ההסגרה, והליכי

טומאתו בימי המצורע מה-מו

דיני
מאדם

מבית צרעת לג־נג מבגד צרעת מז-נט
דיני

חפציו
כללית חתימה נד-נז

 את שלם פתרון לפתור כדי בו אין הלכתיות(, פרשות לכמה אופייני מבנה אמנם )שהוא הזה המבנה שתיאור אלא

 ולא לשנייה בנספח הבתים וצרעת הראשונה למחצית בנספח הבגדים צרעת כתובה מדוע לשאול: יש עדיין שאלתנו.

 המחצית בסוף אם בכתוב, לזה זה סמוכים ברורה( לזה זה )שזיקתם הנספחים שני אין מדוע סוף, סוף ועוד: ההפך?
“השנייה? של בסופה ואם הראשונה

 :אליה עד שנידונו העניינים לכל משותפת שהיא בסופם, הבאה החתימה מעידה אתת יחידה הללו הפסוקים 116 של היותם על5
ולנתק הצרעת נגע לכל התורה זאת נד י״ד,

ולבית הבגד ולצרעת נה
ולבהרת ולספחת ולשאת נו
הצרעת. תורת זאת הטו!ר, וביום הטמא ביום להוו־ת נז

מצורע. הוא לפניו הנראה האדם כי הכוהן של הוודאית קביעתו היא חכמים בלשון ׳החלטה׳6
 הבית צרעת של ׳להפרדתה במאמרו שביב י׳ הרב בהרחבה עסק זו בשאלה .5 הערה ראה נה, בפסוק היחידה, בחתימת יחדיו מצויות שהן וכפי7

מדרכו. שונה בהמשך ננקוט שבה הדרך אולם עינינו, לנגד היו דבריו .33־27 עמי טו, מגדים צרעות׳, משאר
 זאת ציינו בעיונינו מעטות. לא הלכתיות בפרשיות ואף בשירה הן בסיפור, הן במקרא כללי ספרותי עיקרון היא שוות מחציות לשתי חלוקה ’

 לפרשת ובעיוננו תש״ס, משנת כולן מות, אחרי שמיני, תרומה, משפטים, לפרשות בעיונים ראה הלכתיות, פרשיות לכמה ביחס אחת לא

זו. משנה כי-תשא
זניח. הפרש הוא פסוקים 116 בת ביחידה המחציות שתי בין פסוקים שני של הפרש ’

 בסממנים נוהג שהוא תוך למחנה, מחוץ בדד המצורע של ישיבתו תוארה שם :הקודם שבפרק מה-מו לפסוקים כניגוד משמשים אלו פסוקים10
המחנה. תוך אל מחזירו הוא עורך שהוא הסהרה הליך ובעקבות מבדידותו, מוציאו הכוהן אלו בפסוקים ;אבלות של

המחציות. בשוויון פוגעת הייתה כאחד הסמכתם או בזה זה הנספחים שהחלפת בתשובה כמובן, להסתפק, ואין11
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 של הליך מכילה אינה הבגד צרעת פרשת בהם. הנידונים הדינים בין ניכר הבדל תגלה הללו הנספחים שני השוואת

 "וקבס ־ כיבוסו לאחר הצרעת סימני נעלמו ואם ;נשרף ־ ודאית צרעת בו שנתגלתה בגד :מצרעתו שנרפא הבגד טיהור

 להליך מאוד דומה שהוא טיהור בהליך חייב הצרעת, מן שנרפא לאחר זאת, לעומת מנוגע, בית )נח(. וטהר" שנית

 שתי :רכיבים אותם על מבוסס והוא ב־ח( לפסוקים בהשוואה מח־נג )פסוקים מצרעתו שנרפא אדם של הטיהור

ואזוב. תולעת ושני ארז ועץ ציפורים
 הנידונים הטומאה לדיני שייכת הבגד צרעת מהם. אחד כל של מקומו את שקבע הוא הנספחים שני בין זה הבדל

 יכלה לא זאת, לעומת הבית, צרעת הצרעת. מן הטיהור בהליכי העוסק י״ד, לפרק שייכות כל לה אין אך י״ג, בפרק

 המצורע ׳תורת לפני מקומם אין והללו מצרעתו, הבית של הטהרה דיני כלולים בדיניה שהרי י״ג, פרק בסוף להיכתב
13 12להפך. ולא האדם, של הטיהור דיני תולדת הם הבית של הטיהור שדיני מסתבר שכן ב(, )י״ד, טהרתו׳ ביום ־ עצמו -

 זו מחצית של בעיקרה אמנם קושי. כל אפוא מעוררת אינה י״ד פרק בסוף הבית צרעת נידונה שבו הנספח קביעת

 למחצית והנספח הראשונה, במחצית נידונו הרי הללו אך בנספח(, נידונים שהם )כשם הטומאה דיני נידונו לא

 דיני אל ישיר באופן מתקשרים מצרעתו הבית של הטיהור דיני מאידך, לראשונה. גם כנספח ממילא משמש השנייה

זהים. כמעט והם השנייה במחצית האדם טיהור
 לו שקדם ממה המנותק עצמאי, נספח רבה במידה מהווה באמת השנייה למחצית הנספח כי להעיר יש כאן

:חדשה פתיחה באמצעות

:לאמר משה אל ה׳ וידבר לג
אהזתכם. ארץ בבית צרעת נגע ונתתי לאחזה לכם נתן אני אשר כנען ארץ אל תבאו כי לד

 הנספח כן לא אך 15א(, )י״ד, השנייה המחצית אף וכך א(, )י״ג, ה׳ של חדש בדיבור פותחת הראשונה המחצית

חציצה. כל ללא בה מאוחה שהוא מז(, )י״ג, הראשונה למחצית
 היות בעת הנוכחי, הציווי לשעת הנוגע דין זה אין :עצמה בה מבוארת הבית צרעת לדיני המיוחדת לפתיחה הסיבה

 השונה אופיו בה. וישיבתם לארץ כניסתם לאחר לישראל שצפוי למה הנוגע עתידי, דין הוא אלא סיני, במדבר ישראל
14הזה. הנספח בגוף מקומות בכמה גם ניכר שלפניו הצרעת פרשת מכל הנספח של הזה

 כולה הפרשה מבנה ונמצא כולה, הצרעת פרשת בסוף לבוא חייב הבית לצרעת הנוגע שהנספח ברור אלו מסיבות

ומחוור. ברור

הצרעת! מהי ג.
 הלכות בסוף הרמב״ם עצמה. הצרעת מהי בשאלה ולדון להקדים יש בכך לדון כדי הצרעת? טומאת של טעמה מהו

:׳צרעת׳ המשותף השם תחת שונות תופעות בהכללת העקרוני הקושי על עמד ה״י פט״ז צרעת טומאת

 ונפילת צרעת, קרוי האדם עור לובן שהרי לזה. זה דומים שאין הרבה עניינים כולל בשותפות, האמור ש□ הוא הצרעת
 בבגדים האמור השינוי וזה צרעת. קרוי הבתים או הבגדים )־מראה( עין ושינוי 15צרעת, קרוי הזקן או הראש שער קצת

השם... בשותפות צרעת תורה שקראתו ובבתים

 תופעות. לכמה משותף כשם אלא אחת כתופעה רואה הוא אין באדם הצרעת את שאף נראה הללו הרמב״ם מדברי

בימינו, המוכרות שונות מחלות עם י״ג בפרק המתוארת האדם צרעת את לזהות המחקר מנסה דורות כמה מזה
מן 16בתורה. המתוארים הצרעת לסימני מאפייניה בכל שתתאים מחלה על להצביע חוקר שום הצליח לא עדיין אך

 הגיוני היה שהרי המצורע, לטהרת הבתים... נגעי את... להקדים צריך היה "לכאורה רנג-רנד: עמי לפרשתנו בפירושו הופמן הרב כותב כך12
 לכך שהטעם אפשר הטהרה. לחוקי קודמים הבגד צרעת הוקי שבאמת כמו הטהרה, אופן על כך ואחר עצמה, הטומאה חוקי על כול קודם לדבר
 לא )מח-נג(, קצרה שהיא הבית, נגע טהרת לתורת האדם. צרעת לטהרת דומה בצורה טהרה הריפוי אחרי לפעמים דורשת הבתים שצרעת הוא,
 את להקדים היה אפשר אי אחר שמצד ומכיוון אחת. לפסקה הבית[ ]של הטומאה חוקי עם אותה לאחד יאה היה ולק מיוחד, סעיף דרוש היה

הבתים". טומאת לתורת האדם[ ]טהרת האלה האחרונים הדינים את להקדים צורך היה האדם, לטהרת הבתים טהרת
 )בראש א בי״ב, אולם א. ט״ו, לג; י״ד, ;א בי״ג, גם כך אהרן״. ואל משה אל ה׳ ב״וידבר פותחות א מי״א, החל והטהרה הטומאה פרשיות13

 בפירוש נמצא הדבר הסבר לאמו־". משה אל ה׳ "וידבר רק נאמר - המצורע פרשת של השנייה המחצית בראש - א ובי״ד, יולדת( טומאת פרשת
רי-ריא. עמי הופמן הרב

 הוא "המחנה" ואל למחנה", "מחוץ אל יוצא המצורע ח(. )י״ד, ב״אהל" מדובר שלפניו שבפרשה בעוד ה״בית", הוא בנספח הנידון האובייקט14

 הבית של החומרים את אף וכך )מ־מא(, לעיר מחוץ "אל משליכים עפרן ואת הנגועות הבית אבני את זאת, לעומת ח(. )י״ד, טהרתו עם שב
 הצפר את "ושלח ז( )י״ג, נאמר המצורע האדם בטיהור הטיהור: בהליך החיה הציפור שילוח על ההוראה סגנון אף שונה כך )מה(. המנותץ

השדה". פני אל לעיר מחוץ אל החיה הצפר את "ושלח נג( )י״ד, נאמר הבית בטיהור ואילו השדה", פני על החיה
 שיער קצת ש״נפילת וודאי נוספים, סימנים לו שייווספו בלא צרעת קרוי אינו כשלעצמו האדם" עור "לוט שט בתיאוריו, כאן קיצר הרמב״ם15

צרעת. קרויה אינה כשלעצמה הזקן" או הראש
 משמש פרה55השם; .Lepra בשם מחלה עם הצרעת מזוהה הוולגטה ובתרגום מתתיהו ט יוסף של היהודים בקדמוניות יכן השבעים בתרגום “

 דוברי של הלפרה אולם ׳צרעת׳. ־ חוור בתרגום ימינו של בעברית מכונה זו שמחלה אירע וכך »)נקן, מחלת של כשמה גם הביניים מימי החל
 בין קשר כל שאין ברור פנים כל ועל הנסן. מחלת ־ בימינו זה בשם המכונה המחלה אינה היפוקרטס( אצל )המתוארת העתיקה בעת היוונית
 אנציקלופדיה טס, י׳ ראה ביניהן הרבים ההבדלים )על לחלוטין שונים המחלות שתי סימני שט במקרא, המתוארת הצרעת לבין הנסן מחלת

מוכרת הייתה לא הנסן מחלת כי (88 עט׳ ויקרא לספר התנ״ך )עולם כותב לוין אברהם ברוך פרופי (.777-776 עמי ו כרך צרעת, ערך מקראית
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 הידועה עור מחלת ששום ומכיוון הסכמה(, אין כך על שגם )אף עור מחלת הייתה שהצרעת מסתבר שבתורה התיאור

 מן נעלמה התורה מדברת שעליה זו שמחלה ההנחה מסתברת בתורה, למתואר הפרטים בכל מתאימה אינה בימינו

העולם.

 הטבעי העולם תיאורי לבין לנו המוכר הטבעי העולם בין ולסתירות לאי־התאמות כהסבר הטבעים׳ ׳שינוי

 שנוגע במה אולם האפשר. ככל בו להשתמש למעט שראוי דבר הוא - פה שבעל ובתורה במקרא ־ הקדומים במקורות

 נעלמו אחרות הרבים, הדורות במהלך צורתן השתנתה שונות מחלות : p הדבר אין ובימינו העתיק בעולם למחלות

 שכן דוגמות, בהבאת צורך אין אותן. ידעו לא שהקדמונים חדשות מחלות הופיעו ולעומתן נעלמו, כמעט או כליל

בימינו. עוד קיימת אינה התורה מדברת שעליה שהצרעת להניח אפוא מתמיה זה אין למדיי. ידועים הדברים
 רק אלא המחלה במהות עוסקת אינה התורה pw המחלה, של טיבה על ברור דבר לומר קשה הדבר, כך אכן אם

 לטומאה זו מחלה דווקא גורמת המחלות כל מבין כי התורה קבעה מדוע לשער קשה גם לפיכך שלה. בדיאגנוזה

 פטורים אנו אין p פי על אף למחנה. מחוץ כאבל בדד ויושב המחנות לכל מחוץ יוצא שהוא עד בה, הלוקה של חמורה
לו. שמחוצה ממקורות ואף עצמו המקרא מן הצרעת על לנו שידוע מה פי על כן לעשות הניסיון מן

ודחייתה מתעת דפואח הצרעת בדיני חדואח חדעח ד.
 פירשו זו הנחה סמך ועל ומסוכנת, מידבקת מחלה הייתה שהצרעת הניחו כאחד, וחדשים מסורתיים שונים, פרשנים

 כי נציין אך זו, דעה בהצגת נאריך לא הידבקות. סכנת מפני החברה על כהגנה המצורע של והבידוד הטומאה דיני את

בה. ההולכים הפרשנים רבים

 ולא במקומנו לא במקרא, אחיזה כל לה אין ומסוכנת מידבקת מחלה הייתה שהצרעת ההנחה כי לומר יש ראשית

 לא ואף צרעת, מחמת אדם של מיתתו במקרא מקום בשום נזכרת אין בהם. נזכרת שהצרעת אחרים במקומות
17יקרה. שכך האפשרות

 חיל גבור היה והאיש ארם... מלך צבא כ״שר מוצג הוא הסיפור בראש ה׳. במל״ב, נעמו על הסיפור במיוחד מאלף

 ואדונו גדולים, מרחבים פני על אנשיו בלוויית ונע נלחם פעיל, צבא כשר מתפקד הוא מצורע היותו למרות מצרע".

 ממנה. להירפא משתדל והוא לו, מציקה הצרעת זאת בכל יח(. )שם דתיים טקסים בעת ידו׳ על ׳נשען־ ארם מלך

 בחיי לתפקודו לו מפריעה אינה אך אסתטי־חברתי, מפגע אולי או מטרד, נעמו עבור מהווה שהצרעת אפוא משמע

 צבאו שר של ידיו על נשען ארם מלך היה לא p לא שאם המצורע, מן הידבקות חשש שיש נראה אין גם היומיום.

גופנית. קרבה מתוך המצורע

 ה; ט״ו, )מל״ב מותו יום עד החפשית בבית וישיבתו הצטרעותו בעקבות יהודה כמלך עוזיהו של תפקודו הפסקת

 רשאי אינו שהטמא התורה מצוות מקיום - דתיות מסיבות אלא רפואיות מסיבות נובעות איע יט־כא( כ״ו, דהי״ב

ובעירו. בביתו לשבת

 המצורע כי התורה מצוות את בכך קיימו ג־ד( ז׳, )מל״ב שומרון לעיר מחוץ שישבו המצורעים האנשים ארבעת אף
 חוששים אמנם הם 18ישראל. בארץ חומה המוקפות לערים מחוץ כיציאה בהלכה שנתפרש מה - למחנה מחוץ יצא

 כמי מתוארים הם אף הארמי. האויב מפני או הרעב מפני אלא בה לוקים שהם הצרעת מחמת לא אולם למות,

יבואו. לימים וזהב כסף להטמין דואגים אף והם ח־י(, )שם נורמלי באופו שמתפקדים

 בביאורו שד״ל שונות. טענות האחרונים בדורות המפרשים טענו מונעת כרפואה הצרעת טומאת של התפיסה כנגד

:טוען־ י״ב לפרק

 להידבקות התורה חששה שאם לי, ונראה במגע. מתדבק ההוא שהחולי מפני היא המצורע הרחקת כי רבים חשבו והנה
הן׳כרי דבר על דבר ציוותה לא ואיך תקנה. שום בהם התורה התקינה ולא המתדבקים, יש אחרים חוליים כמה החולי,

:דבריו מקצת ונביא זו, בשאלה באריכות הירש הרב דן ריג־ריט( )עמי תזריע לפרשת לפירושו בנספח

 תורת חוקי של הסניטרי ׳אופיים על המשובשות לדעות מקור שימשו התורה, חלקי שאר מכל יותר נגעים, הלכות
 תוכל לא ׳אשר מצרים׳ ׳שחין רע׳ ׳שחין אותו כשלעצמה. מטמאה איננה - השחין ־ העיקרית העור מחלת משה׳...
כלל. לטומאה מקום מניח איננו לה( כז, כ״ח, )דברים להרפא׳

 מפי היוצאת התורה זאת נמצאת הטהרה. חזרה יב־יג( )פסוקים רגליו׳ ועד ׳מראשו הגוף כל את הצרעת כיסתה אם
 דווקא והנה גמורה! להחלמה סימן זה הרי הגוף, כל את ומכסה רב בכוח המחלה פורצת אם הסניטרים׳: ׳הרופאים

קדקדך׳. ועד רגלך ׳מכף במילים מתואר האימה שיא הרי להרפא׳, תוכל לא ׳אשר מצרים בשחין

 הנסן מהלת המתקדמים. בשלביה זו ממהלה לנבוע שעלולה בעצמות פגיעה כל נמצאה לא זו מתקופה בשרידים שק המקראית, בכנען כלל
העתיקה. העת בשלהי רק בעולם פשתה

 מוות סכנת על מעידה אינה בשרו" חצי ויאכל אמו מרחם בצאתו אשר כמת תהי נא "אל יב( י״ב, )במדבר המצורעת למרים ביחס אהרן טענת17
נאכל. שבשרו כמי החיצוני מראהו מחמת כמת המצורע תפיסת על אלא בצרעת שיש

המצורעין". את מתוק שמשלהין ישראל[, נ-מארץ ממנה מקודשות חומה המוקפות "עיירות :מ״ז פ״א כלים משנה18
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 ׳שירותי במסגרת תפקיד כל ממלאים אינס הכוהנים ומגיעתן... מחלות בריפוי דן זה שפרק לומר כלל אפשר אי
1’שלפניהם. המחלות את לרפא כדי אמצעים בשום נוקטים הם אין הזה הפרק בכל שהרי התברואה׳...

 בין מבחין הוא ששם (,551-548 עמי א )כרך הישראלית האמונה תולדות בספרו קויפמן יחזקאל של בדבריו ונסיים

:התורה מצווה שעליהן אלו לבין האלילי בעולם מקובלות שהיו חיטוי פעולות

 הבא ברע מלחמה של מומנט כל בהם אין מחלה... או רעה להרחיק באים אינם המקראית בדת הטומאה מן החיטויים
 זה דבר מחלה. לרפא באים אלה חיטוי אמצעי אין בייחוד בכלל. פיזי ברע מלחמה אמצעי הס ואין הטומאה, ממקור
 בכל כי המנוגע. הבית גם וכן והזב המצורע היולדת, מחיטוי :במחלה הקשורים החיטויים מן בבירור למדים נמצאנו

 הבית את גם ג(... )י״ד, הנגע שנרפא אחרי רק מתחטא המצורע המחלה... ריפוי אחרי בא החיטוי האלה המקרים
 כרוך אינו זה טיפול אבל מחלתו, בשעת גם במצורע מטפל הכוהן מח(... )י״ד, הנגע שנרפא אחרי רק מחטאים המנוגע

הבשר... עור בכל שפרחה צרעת ]ש[דווקא כך... לידי מגיעה הטומאה ובין המחלה בין ההבחנה ריפוי... מעשה בשום
20* יב־יג(. )י״ג, היא טהורה

לאדם עונש - וטומאתה הצרעת חז״ל: דעת ה.
 אדם שבין שונות עברות על עונש בצרעת ראו ובמדרשים, בתלמוד אחדים במקומות הבאים במדרשיהם חז״ל,

הרע. לשון על ובייחוד לחברו,

 רע. שם מוציא של דיניו המפרטת המשנה לאחר טו־טז, בדפים ערכין במסכת נמצאים זה בעניין מאמרים כמה

:לענייננו הנוגעים מאמרים כמה הנה

עליו... באים נגעים ־ הרע לשון המספר כל :זימרא בן יוסי רבי אמר
רע. שם מוציא של תורתו תהיה זאת - המצורע׳ תורת תהיה ׳זאת :לקיש ריש אמר
 ועל (3) דמים שפיכות ועל (2) הרע לשון על (1):באים נגעים דברים שבעה על :יוחע רבי אמר נחמני בר שמואל רב אמר

21העין. צרות ועל (7) הגזל ועל (6) הרוח גסות ועל (5) עריות גילוי ועל (4) שווא שבועת

 ואם הפשט בדרך אם הללו, הדברים מן אחד כל המוכיחים המקרא מן פסוקים באים זה אחרון מאמר של ובהמשכו

 נענשה מרים :שונות עברות על ה׳ ביד עונש משמשת הצרעת כי מוכיחים במקרא אירועים כמה ואכן, הדרש. בדרך

 )מל״ב לאלישע שקר שבועת שנשבע ועל שלו הבצע רדיפת על בה נענש גיחזי ;י״ב( )במדבר במשה שדיברה על בצרעת

טז־כא(. כ״ו, )דהי״ב הכוהנים מחאות אף על במקדש להקטיר שניגש כך על בצרעת נענש עוזיהו ;ה׳(

 הרבים על או היחיד על הבאות אחרות פורענויות מתפיסתם שונה אינה כעונש הצרעת את חז״ל של זו תפיסתם

:מ״ט פ״ה באבות המשנה לדוגמה הנה אחדים. חטאים על או מסוים חטא על כעונש

השם. חילול ועל שווא שבועת על לעולם באה רעה חיה
הארץ. השמטת ועל דמים שפיכת ועל עריות גילוי ועל זרה עבודה עובדי על לעולם באה גלות

25 * * 22ליחיד. בנוגע גם להביא ניתן דומים רבים ומאמרים

 על שהעיר וכפי המצורע. של הטומאה חוקי של טעמם מה :שאלתנו על לענות כדי חז״ל של זו בתפיסה אפוא אין

:רב( )עמ׳ הופמן הרב כך

 שמצד כמו אולם מסוימות? עברות על כעונש הצרעת נגע גם ייראה לא מדוע חטא, על עונש היא מכה כל אם באמת,
 גם כך... מעברות, תוצאות בהם לראות שאפשר בלי אדם בני על באים אסונות שבהם הכלל מן יוצאים מקרים יש אחר,
 של כ׳ייסורין האדם על באה שצרעת מקרים שיש ע״ב( ה )ברכות רבותינו שנו כך הכלל. מן יוצא בדרך יקרו צרעת מקרי

חטאים, על כעונש לרוב כן גם שבאות אחרות, מחלות ואילו מטמאת, הצרעת דווקא כי מתמיה הרי זה, מלבד 2’אהבה׳.
מטמאות. איע

 הרב פה. שבעל בתורה שונות מהלכות חלקו הצרעת, טומאת חוקי של הרפואית התפיסה את לדחות כדי נוספות ראיות מביא הירש הרב
רנד. בעמי בפירושו הירש הרב דברי את מסכם הופמן

 הא־לוהים לאיש עניין הוא מחלה של ריפוי כולו המקרא בכל חולים... רופאי ולא נפלאות עושי היו לא הישראליים "הכוהנים :כותב הוא עוד20

כא(. ל״ח, ישעיהו ;א-יד ה׳, מל״ב ;ח-ט כ״א, שם ;י-יג י״ב, )במדבר לכך דוגמות כמה מביא הוא וכאן לכוהן״. ולא
 ועל הגנבות ועל עריות גילוי ועל השם חילול ועל זרה עבודה על :האדם על באים הנגעים דברים עשר אהד ״על נאמר: ר מצורע בתנחומא21

 ועל שקר של מחשבות החושב ועל שלו שאינו בתחום הנכנס ועל שווא שבועת ועל הדיו את המקלקל הדיין ועל שקר עדות המעיד ועל הרע לשון
 לכל ראיות מובאות בהמשך שבתלמוד(. ברשימה הקבלה להן שיש העברות את )הדגשנו רעה" עין על אף אומרים ויש אחים, בין מדנים המשלח

הדרש. דרך על רובן הללו, הסעיפים מן אחד
סדרה לב־לג בדפים בתלמוד באה ואת משנה ובעקבות לידתן...", בשעת מתות נשים עבירות שלש "על נאמר ע״ב לא שבת במסכת במשנה22

אדם... של אישה מתה נדרים בעוון מתים... ארצות עמי דברים שני "בעוון הכלל: ושל הפרט של לפורעניות הסיבות על מאמרים של גדולה
כאלה. רבים מאמרים ועוד אדם...", של ביתו בתוך רבה מריבה חינם שנאת בעוון קטנים... כשהן מתים בנים

 מארבעה אהר בו שיש מי כל :והתניא לא? ונגעים אהבה. של ייסורים אינן ובנים נגעים יוהע רבי ״אמר :לכך ביחס התלבטות יש שם בגמרא25

:אימא ואיבעית ;הוו לא אהבה של ייסורין הוו, כפרה מזבח כפרה? מזבח אלא איע בהרת[, של ושניים שאת של סוגים ]שני הללו נגעים מראות
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 של טעמה את מבארת אינה מסוימים חטאים על כעונש המחלות( ככל מחלה )שהיא הצרעת את חז״ל תפיסת אמנם

 הבית וצרעת הבגד צרעת כי ביארו מז( לי״ג, וספורנו )רמב״ן אחריו הבאים מן וכמה הרמב״ם אולם הצרעת, טומאת

 תפיסה פי על חטאו. על לאדם לאותת נועד אשר גלוי נס עולם, של מנהגו שינוי הן אלא טבעיות, פורענויות כלל איע

 עצם השאלות: לשתי אחת ותשובה מהותה, עצם על השאלה מן הצרעת לטומאת ביחס השאלה את לבודד אין זו

 הלכות בסוף הרמב״ם דברי הנה בתשובה. להחזירו שנועדה ואזהרה לאדם תוכחה הן דיניה וכלל הצרעת הופעת
:ה״י פט״ז צרעת טומאת

 היה ופלא אות אלא עולם, של ממנהגו אינו השם, בשותפות ׳צרעת׳ תורה שקראתו ובבתים בבגדים האמור השינוי וזה
 עמד אם הבית. יטהר ־ בו חזר אם ביתו. קירות משתנות הרע בלשון שהמספר הרע. מלשון להזהירן כדי 2,בישראל

 עד ברשעו עמד ואם יטהרו. ־ בו חזר אם עליהן. ושוכב יושב שהוא שבביתו העור כלי משתנין ־ הבית שהותץ עד ברשעו
 ויהיה ויצטרע, עורו משתנה - שיישרפו עד ברשעו עמד ואם יטהרו, ־ בו חזר אם שעליו. הבגדים משתנין ־ שיישרפו

הרע. ולשון הליצנות שהוא הרשעים בשיחת יתעסק שלא עד לבדו, ומפורסם מובדל
בדרך׳. למרים א־להיך ה׳ עשה אשר את זכור הצרעת... בנגע ׳השמר ח-ט( כ״ד, )דברים ואומר בתורה מזהיר זה עניין ועל

 הרשעים אדם לבני וחומר קל 25בצרעת, נענשה באחיה... שדיברה הנביאה למרים אירע מה התבוננו אומר: הוא הרי
ונפלאות. גדולות לדבר שמרבים הטיפשים

 הן אולם ד, יז, רבה ויקרא במדרש לרמב״ם נמצא האדם על הבאות ההדרגתיות הפורענויות לתיאור )חלקי( מקור

 כדבר אלו את הרמב״ם לתפיסת מקור מצאנו לא והבית הבגד בצרעת העוסקים אחרים במקורות הן זה במדרש

 צרעת לבין והבית הבגד צרעת בין הבחינו לא שחז״ל נראה בישראל". ופלא אות אלא עולם, של ממנהגו ש״אינו

 חטאים ועל הרע לשון חטא על לאדם תוכחה בה יש עולם, של ממנהגו שהיא שאף כפורענות, נתפסו כולן :האדם

לחברו. אדם בין נוספים

 של השחרה הליכי ואת הטומאה דיני את המבארים אלו דווקא אפוא הם שאלתנו אל הנוגעים חז״ל מאמרי

 של לעונשו בהקשר חז״ל מאמרי בכמה מתבארים וטהרתו המצורע טומאת אף ואכן, המחלה. עצם את ולא המצורע,

:בסמיכות ע״ב טז ערכין במסכת הבאים מאמרים שני הנה בתשובה. ולחזרתו החוטא

:)רש״י לרעהו איש בין לאשתו, איש בין הבדיל הוא מושבו׳י למחנה מחוץ ישב ׳בדד תורה שאמרה מצורע נשתנה מה א.
24וגומר. ישב׳ ׳בדד תורה אמרה לפיכך עליו(, נגעים באו הרע לשון שעל

 קול לשון :]רש״י פטיט מעשה עשה הוא :הקב״ה אמר לטהרתוז ציפורים שתי יביא תורה שאמרח מצורע נשתנה מה ב.
שעה[. בכל צועקין שהציפורים :]רש״י פטיט קו־בן יביא תורה אמרה לפיכך בחשאי(, היוצא

:ג מצורע בתנחומא נאמר האחרון למאמר ובדומה

ציפורים, שתי קרבנו יהא הכתוב: אמר לפיכך הרע, לשון שסיפר על קרבנותי משאר המצורע[ ]של קרבנו נשתנה מה
 p שמעון רבי דאמר הצרעת, עליו באה כארז עצמו שהגביה ולפי ממנו, גבוה אין הזה הארז ־ ארז ועץ מוליכות. שקולן

 ידי על מתרפא לפיכך עצמו, שהשפיל ולפי ממנו, שפל באילנות אין הזה האזוב באה... הצרעת הרוח גסות על אלעזר:
אזוב.
 יונה, בני שני או תורים שני שמביא מקום ככל שתיהן... שוחט אין למה :יוסף ]עץ אחת ומשלח אחת ]ציפור[ שוחט למה

 *25 24*  המשולחת[. הציפור ]כאותה עליו חוזרת הצרעת אין תשובה, עשה אם אלא נשחטים[! ששניהם

 הא :אימא ואיבעית ;אהבה[ של ייסורין אינן ־ טומאה בהלכות שנזהרין ישראל, ארץ ]לבני להו הא אהבה[ של ייסורין - בבל ]לבני לן הא
בפרהסיא". הא בגדיו[ ]תחת בצנעא

 כתב וכן סוטה", מי כמו והמופת האות דרך על זה "דבר כי והבגד הבית צרעת על הרמב״ם כתב מ״ה פי״ב נגעים למסכת שלו המשנה בפירוש24
מז. פרק ה״ג נבוכים במורה

 הגוף צרעת גמ - סוגיה לכל הצרעת כי המצורע׳{ תורת תהיה ׳זאת נגעים׳, )׳פרשת עיונים בשני ע״ה ליבוביץ נחמה טוענת ויקרא לספר בעיונים
 בהשגחה אדם על הבא נסי משהו היא פרשנינו, רוב לדעת אלא, האדם על הבאות מחלות כשאר מחלה הצרעת "איו :לא-טבעית תופעה הייתה -

 רק זאת אמרו הם כי ייווכח בדבריהם היטב המעיין אולם מז(. )י״ג, והרמב״ו הרמב״ם דברי על מבססת היא זו טענתה את (.157 )עמי פרטית״
 מובן הגוף. צרעת על זאת שאמר אהד פרשן אפילו יש אם וספק פרשנינו", רוב "דעת אפוא זו אין הגוף. צרעת על ולא והבית, הבגד צרעת על

 טבעית. מחלה היותה את ולשלול כ׳נס׳ הצרעת את לראות מחייבת אינה בתשובה לשוב כקריאה או כעונש הצרעת את וחז״ל המקרא שתפיסת
למקרא. מחוץ הקדמון מהמזרח במקורות נזכרת והיא ח׳(, )מל״ב כמכרים ביהודים העתיקה בעת פגעה הצרעת

 ורמב״ן ראב״ע רש״י, לה ושותפים רע״ה, דברים בספרי מקורה למרים" א־להיך ה׳ עשה אשר את "זכור ט כ״ד, בדברים לפסוק זו פרשנות25
 "השמד שלפניו: בפסוק השמירה למצוות ט בפסוק הזכירה מצוות את קשרו אלא כן, פירשו לא הפשטנים מן שלושה אולם שם. בפירושיהם

 למרים" א-לוחיך ה׳ שעשה כדרך לעשות ז©ר הווי ־ וגו׳ "זכור ט: פסוק את רס״ג ביאר כך הכהנים...". אתכם יורו אשר ככל הצרעת... בנגע
 לא כעוזיה, מלך הוא שאפילו ־ הצרעת בנגע "השמר רשב״ם וט תאסף"(. ואחר למחנה מחוץ ימים שבעת "ונסגר יד י״ב, בבמדבר )שציווה

 לא משה, ואהות נביאה שהייתה פי על שאף למרים, א-לוהיך ה׳ עשה אשר את תזכור שהרי ישב... ובדד וישלחוהו יסגירוהו אלא יכבדוהו,
חזקוני. פירש וט ". ימים׳ שבעת יתסגר אלא כבוד לה חלקו

 חיא כשלעצמה המחלה לא הצרעת: מחלת בעניין לעיל שאמרנו מה את תואמת חטאו על כעונש למחנה מחוץ המצורע של בידודו תפיסת24
 התורה שקבעה והאישי החברתי המעמד הוא העונש אלא ־ חייו את סיכנה ולא רב גופני סבל הנראה, ככל לחולה, הסבה לא זו שהרי ־ העונש

למחנה. מחוץ בידודו - למצורע
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 על לפרש וניסה חז״ל של תפיסתם את תזריע לפרשת לפירושו בנספח הירש הרב הרחיב האחרונים הפרשנים מבין

 מהופעת :שלביה בכל לצרעת הנוגעים פה שבעל והתורה שבכתב התורה דיני של הפרטים ופרטי הפרטים את פיה

ביתו. אל המצורע של לשובו ועד והסגרתו הנגע

:הערות שתי להעיר יש דיניה ואת הצרעת את חז״ל של זו תפיסתם על
 בוא של המוסרי לרקע מקרא של בפשוטו התייחסות כל אין בספרנו י״ג-י״ד בפרקים הצרעת פרשת בכל א.

 הוראה כל לו ניתנה ולא בצרעת, לקה בטרם שחטא כלל נרמז ולא המצורע על נאמר לא ריפויה. של או הצרעת

 של בתודעתו או במעשיו בכתוב נתלה אינו הנגע ריפוי אף למחנה. מחוץ בידודו בימי בתשובה לחזור או להתפלל
27הצרוע.

 היושב היחיד הטמא )הוא טומאתו בימי הן המצורע של המיוחדים דיניו את הללו בדבריהם ביארו שחז״ל אף ב.

 ואזוב(, ארז ועץ ציפורים שתי לטהרתו שצריך הנטהרים מבין היחיד )הוא טהרתו בימי והן המחנות( לכל מחוץ בדד

 ־ אלו לדינים כולל הסבר נדרש שבתורה. הטומאה דיני מכלל המצורע של הטומאה דיני את לבודד ניתן לא סוף סוף

 ורק ־ מת( )טומאת חוקת שבפרשת אלו והן נבלה( )טומאת שמיני שבפרשת אלו הן ומצורע, תזריע שבפרשות אלו הן

המצורע. של המיוחדים( אלו )גם דיניו את להסביר יש לכולם המשותף המכנה בסיס על

 )מלבד האחרות הטומאות של רובן לרוב הסבר לשמש יכול אינו המצורע לטומאת חז״ל שנתנו המוסרי הטעם

 ־ מת באדם או שרץ בנבלת הנוגע הרי עונש(. שהיא במחלה כלוקים לראות ניתן אותם גם שאולי הזבים, לטומאת

 טומאה? התורה עליהם גזרה מדוע ובכן חוטאים, אינם הנידה והאישה בהיתר אישה עם השוכב אף ;חוטא אינו

הצרעת? על מלבד מחלה שום על טומאה גזרה לא מדוע ומאידך,

חינוכיים כסמלים השונות הטומאות הופמן: הרב ו.
 נביא אנו כמכלול. שבתורה הטומאה דיני לכל הטעם את לבאר הופמן הרב ניסה ריט־רכג( )עמי ויקרא לספר בפירושו

כתיבתם. כסדר שלא מדבריו, חלק

 בסעיף מדבריו שהבאנו מה את כך על והעיר כעונש, הצרעת את חז״ל של תפיסתם על הופמן הרב דן רב בעמי

:חז״ל של בתפיסתם ומכריע קל שינוי הופמן הרב עשה וכאן הקודם.

חטאי□ תוצאת הן אחרות מחלות ואף כזאת, היא תמיד לא ]שהרי החטא תוצאת שהיא מתון מטמאת אינה הצרעת
החטא. של הסמלית דמותו הם ]מראה[... המחלה שפני משום אלא מטמאות[ איע אך שונים

 של כסמל משמשת הצרעת :סימבולית מערכת הם אלא עונש, אינם ממנה הנגזרים הטומאה ודיני הצרעת דהיינו,

מהם. ההתנערות את מסמלת הטהרה ואילו אליהם הראוי היחט את לעצב נועדה שהטומאה מסוים, מסוג חטאים

 ועונש שכר של מוסרי מביטוי ודיניה הצרעת את הפך הוא חז״ל בתפיסת הופמן הרב שעשה זה ומכריע קל בשינוי

 את להרחיב לו אפשר זה שינוי אותו. ומעצבת והתשובה החטא אל הנכון היחס את המביעה חינוכית סמלית למערכת

:הטומאה סוגי כל על אותה ולהחיל זו תפיסתו

והקודש, המקדש מן הרחקתו על ושוקד החטא מסמל מתרחק שישראל ומתוך החטא, את טומאה כל מסמלת בכללה
והמעשים. המחשבות טהרת לידי מביאה הטהרה חוקי שמירת האמתי. בייעודו תמיד נזכר הוא

:השונים הטומאה סוגי על הזאת הסימבולית תפיסתו את הופמן הרב מיישם כיצד נראה עתה

28: טומאה של סוגים שלושה נמצא הטומאה מקור משמשי□ שהם בדברים כשנתבוע
)מת(. ושרץ נבלה מת, :חיים ובעלי אדם בני מתים, טומאת א.
ויולדת. נידה זבה, זב, קרי, בעל :המין טומאות אותן לכנות שאפשר האדם, מגוף מנוזלים הבאות טומאות ב.
נגעים. טומאות ג.

 ממחנה כלומר המקדש, מן רק יוצאים הראשון הסוג מן הטמאים מסוימים. שטחים מתוך לצאת צריכים הטמאים כל
 מהסוג ואלה ;" ה׳ אל ״הקרובים הלוויים מחנה היינו השני, המחנה מתוך אף יוצאים השני מהסוג אלה ;השכינה
ה׳. עם ממחנה היינו ישראל, מחנה מתוך גם - השלישי

 החגיגי הכפרה ושמעשה 2’יכונה, ׳טומאה׳ בשם הוא גם ישראל, מקרב השכינה שתסתלק שגורם החטא כי עוד, נזכור אם
 כי לנו יתחוור טז(, ט״ז, )ויקרא ישראל בני טומאות בתוך השוכן המקדש על לכפר מטרתו הכיפורים, ביו□ בשנה אחת

 ושאותם גדולה, יותר או פחות במידה אותם מתעב שה׳ השונים, החטאים סמלי משמשים הטומאה של השונים הסוגים
הקדושה. משטח להרחיק יש

:העברות סוגי שלושה לפי הטומאה סוגי שלושת את נציין אם נטעה לא ודאי לכן
ה׳. כלפי עברות א.

מובהק. מדרשי אופי נושאת ולציפורים ולאזוב הארז לעץ שניתנה הסמלית הפרשנות27
 חטאת קרבנות שנשחטה, אדומה פרה המשתלח, שעיר טומאה: מקור המשמשים דברים של נוסף סוג יש כי הופמן הרב כאן מעיר בסוגריים28

הנוכחי. הדיון מן חורג אליהם ביחס הדיון חטאת. ומי הנשרפים
טומאה". המצוות על העברה גם נקראת מ״ולפיכך ההל בסופו, מז פרק ה״ג הנבוכים מורה רמב״ם ראה25
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הוא. לעצמו אדם של עברות ב.
החברה. כלפי חטאים לחברו, אדם שבין עברות ג.

 העונש בקולו. ולשמוע אותו לאהוב בו, לדבקה ה׳, את לעבוד מיועד האדם והטומאות... העברות של הראשון לסוג בנוגע
 בגידה של לסמל נחיה הוא שהלא לנצח, הקיים ה׳ למחנה להיכנס לו אסור במת שנגע מי מיתה... הוא בה׳ מרידה בגלל
 וקיים החי אל אותנו מקרב קיומן אשר ה׳, כלפי המצוות את הראשון הסוג מן טהרה דיני לנו יזכירו כן כי הנה בה׳...

לנצח...
 החושנית התאווה מן ונבדל רחוק קדוש׳... ׳גוי להיות מחויב ישראל... עם והטומאות... העברות של השני לסוג אשר

 שירד מי השני... הסוג מן הטומאות את לראות אפשר זו מקדושה ההפך את שמזכירים כסמלים להתעלות... ושואף
 השואפים ׳ ה׳ אל ׳הקרובים ממחנה גם אלא השכינה ממחנה רק לא להתרחק עליו והוללות[ תאווה חיי ]של זו למדרגה

לו... דומים להיות
 לחברו... אדם שבין לעברות הסמל הוא הצרעת נגע הצרעת... טומאת מקבילה שלהן העברות של השלישי הסוג ולבסוף,
 כל את מעט מעט מחריבות ואשר בהן לקתה אשר המדינה של בגופה שנראות העברות לאותן דוגמה משמשת ]הצרעת[

 יופיעו ובבתים בבגדים שגם אפשר למחנה... מחוץ בדד ולשבת החברה מחיי להתרחק המנוגע מוכרח כן על שלה... הבניין
 רמז הם בבית או בבגד נגעים לרכושו. סימן והבית האדם, של האופי סמל הוא הבגד חטאים. שמזכירים נגעים מראות

החברה. חיי מתוך לסלקן ויש שברכוש ולאי-החוקיות האופי להשחתת וסמל

 ימצא בכך והחפץ הזאת, הסימבולית המערכת בסיס על לפרטיהם הטהרה חוקי את הופמן הרב מבאר דבריו בהמשך

רכא־רכג. בעמי דבריו את

 בכך הוא חסרונו אך והטהרה, הטומאה דיני לכל אחד מקיף הסבר למצוא בניסיונו הוא זה פירוש של יתרונו

 הם )ולעתים כתובים אינם פירושו פרטי רק ולא הטומאה. מפרשות פרשה בשום הכתוב מן כלל נובע אינו זה שהסבר
 שבתורה הטומאות מערכת תפיסת - פירושו כל עומד שעליו היסוד ובעיקר גם אלא ,50הדעת( על בלתי־מתקבלים גם

 פירושו לפי מהווים הטהרה הליכי והן עצמם הטומאה דיני הן לטומאה, הגורמים המצבים הן :סמלים כמערכת

י זו לכת מרחיקת לתפיסה להביא ניתן אובייקטיבית ראיה איזו אולם ;מערכת באותה סמלים
 אחת )ראיה לטומאה חטא בין אחת לא במקרא המצויה בהשוואה להיתלות וניסה זו בקושיה הרגיש הופמן הרב

:הכיפורים( יום לעבודת בקשר לעיל דבריו בציטוט נמצאת שלו

 החטאים, טיהור על בדברם הנביאים כי בעובדה מוצאים אנו החטא, סמל רק היא שהטומאה לכך ברורה הוכחה
טז(; א׳, )ישעיהו הזכה׳ ׳רחצו מטומאות: הטיהור את להביע בחם משתמשת שהתורה הביטויים באותם משתמשים

ט(. נ״א, )תהילים ואטהר׳ באזוב יתחטאני ;כה( ל״ו, )יחזקאל טמאתיכם׳ מכל וטהרתם טהורים מים עליכם ׳וזרקתי
 סמל את הטומאה מן ובטהרה החטא, סמל בטומאה ראו שהנביאים ביותר, הברור באופן שמוכיחים ביטויים הם אלה

החטאים. מן הטהרה

 הטומאה את משווים אינם להם( דומים נוספים )ופסוקים הופמן הרב שהביא הפסוקים כלל. ברורה אינה זו הוכחה

 הטומאה הייתה לא המקרא תקופת בו לאדם ביחס לטומאה. משווים הם החטא את אלא הוא(, שעשה )כשם לחטא

 היו ממנה והיטהרות טומאה של מצבים ימינו. p לפרשן ביחס שהדבר כפי ההבנה מן ורחוק מופשט עיוני נושא

 והכתם החטא זאת, לעומת לטהרה. טומאה בין תמידית מטוטלת בתנועת נעו האדם חיי היומיום. בחיי קשורים

 הנביאים דימו לפיכך לאדם. מוחשיים פחות דברים היו ממנו בתשובה לחזור והצורך האדם את מכתים שהוא

וטהרה. טומאה של יותר המוחשי לעולם ותשובה חטא של המופשט המוסרי־דתי העולם את במקרא והמשוררים

 המקדש מן האדם ריחוק של מצב היא הטומאה :הללו התחומים בין שווים צדדים על מבוססת זו שהשוואה מובן

 עם מתיישב אינו החטא שאף והורו הנביאים באו ;לא־לוהיו האדם בין מעשי נתק אפוא מהווה והיא ומעבודתו,

 הליך מחייב החטא אף ־ היטהרות של הליך מחייבת הטומאה לה׳. האדם בין נתק מהווה הוא ואף המקדש, עבודת

 אין אולם התשובה. אף כך ־ לקדמותם לה׳ האדם בין התקינים היחסים השבת היא הגמורה הטהרה ;תשובה של

סמלי. הסבר לשום זקוקה אינה עצמה היא :אדרבה לחטא, סימבול מהווה שהטומאה כך על ללמד כדי אלו בכל

המטמא הוא המוות תלוי: יהודה דבי .1
 החבר נח־סב. שני מאמר הלוי, יהודה לרבי הכוזרי בספר כבר נמצא הטומאות סוגי לכל כולל הסבר לתת ניסיון

 הבתים צרעת בהופעת השאר, בין המתבטאות, ישראל, על המתמדת ובהשגחתו ה׳ בקרבת כוזר מלך לפני מתפאר
 כך ועל השכלי", אל הדבר את המקרבות מספיקות הוכחות בזה לך "היש החבר: את המלך שואל כך על והגופות.

: ־שמואל(pא י׳ מהדורת פי על )הציטוטים החבר עונה

 האלה לנשגבות סיבה למצוא כלל נשתדל לא כי הדבר וראוי הא־לוהי, לעניין שכלנו בין יחס כל אין כי לך אמרתי כבר
:אומר אני - מהכרעה הימנעות ומתוך הא־לוה מאת הסליחה בקשת אחר ־ אולם להן. הדומה ולכל

30 למת. דומה המצורע והאבר לגוף, הכללי ההפסד הוא המוות כי המת, בטומאת תלויות והזיבות הצרעת כי ייתכן

והתאווה. הפריצות לחטא סמל היולדת בטומאת לראות למשל, כמו,30
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הוא, זה זרע של הפסדו - האדם יתהווה ממנה דם לטיפת להיות ההכנה ובו טבעי חיים רוח בו יש כי הנפסד, הזרע וכן
 אנשים אם כי לו ובדומה בו מרגישים אין זה הפסד של דקותו מפאת והנה החיים. ורוח החיות לתכונת ניגוד כן, אם

 המתים בקרבת משתנים האדם בני ורוב בא־לוהות... להידבק השואפות הנעלות והנפשות הזכות הנשמות בעלי
 משתנה אינו קשה שטבעו מי ורק מת, בו שהיה בבית מה לזמן מתבלבלות אדם בני נפשות כי הדבר וידוע והקברים,
זאת. בהשפעה

 זאת, גוף הפרשת תטמא זה מדוע בנפשי שנתעורר הספק כלפי זה בביאורך לי "די :באמרו המלך מגיב אלו דברים על

שכיחותם". אף ועל ומראיהם ריחותם כיעור אף על והצואה, השתן יטמאו לא אשר את הזרע... לומר רצוני

 או זו במידה בה תלויות שכולן כולן, הטומאות של המרכזי לציר המוות טומאת את אפוא הופך הלוי יהודה רבי
 שעושה לרושם הלכתי עיצוב היא עצמה והטומאה למיתה, דמיון בהם יש כולם לטומאה, המביאים המצבים אחרת.

 לבלבול ביטוי היא זו וטומאה עמהן, הנפגש החי האדם את מטמאים והנבלה המת האדם. על המוות עם המפגש

 בשיעור אם ־ חלקית מיתה הם הנפסד׳ ׳הזרע ואף הצרעת הזיבה, הזה. המפגש מן כתוצאה באדם שחל ולשינוי

 שהטומאה עצמו, של חלקי מוות עם מפגש עליו מביאים הם כן ועל עצמו, האדם בגוף ־ מועט בשיעור ואם מרובה

לו. ביטוי היא

 רבי דברי על להעיר עלינו זה במקום אחר. במקום להרחיב יש גילוייה לכל ובהסבר הטומאה כמקור המוות על

:הערות שתי הלוי יהודה

 חז״ל למת". דומה המצורע "האבר כי ריה״ל אומר שבתורה( הטומאות כל על לדון יצאנו )שממנה הצרעת על א.

 בנים לו שאין ומי סומא עני, שגם אמרו מקום באותו אך כמת. חשוב המצורע כי ־ מכך יותר אמרו ע״ב( סד )נדרים

 שום אין מדוע :פעמים כמה בעיוננו שעלתה השאלה אפוא חוזרת שוב מטמאים. אינם ודאי והללו כמתים, חשובים

מטמאה? מותו, אל האדם את שמקרבת כזו גם אחרת, מחלה

:המצורעת מרים על אהרן מדברי נלמד חלקי מוות כעין הצרעת של היותה

בשרו. חצי האכל אמו מרחם בצאתו אשר כמת תהי נא אל יב י״ב, במדבר

 אלא למת, המצורע לדימוי שגורמת היא כזאת( הייתה אם )שספק שבצרעת המוות סכנת לא כי נראה זה מפסוק

 של הבלתי-אסתטי ההיבט מן דווקא אפוא נובעת הצרעת טומאת בשרו. שנאכל כמי שהיה החיצוני, מראהו דווקא

 עמי לויקרא התנ״ך עולם )בספר מהלך למחצה כמת אותו הסובבים ובעיני עצמו בעיני נראה היה המצורע ;המחלה

 התבוננות ;בצרעת נגוע היה ההנחה שלפי אדם ראש של לפנה״ס הי״ד המאה מן עתיק מצרי פסל תמונת מופיעה 95

דברינו(. את תבהיר זו בתמונה

 ישכב אשר "אשה וטומאת היולדת טומאת ־ ריה״ל דברי את כמפריכות נראות שבתורה הטומאות מן שתיים ב.

 כן ואם חדשים, חיים נוצרים הללו המצבים בשני הרי :יח( )ט״ו, הערב״ עד וטמאו במים ורחצו זרע, שכבת אתה איש

 לטומאה; כסיבה הנפסד" "הזרע על ריה״ל דיבר בכדי )לא לטומאה! לגרום שאמורים מאלה הפוכים מצבים הם
31חדשים.( חיים המביא הזרע על שואלים אנו ואילו

 :מטמא באלו שקשור מה רק ומוות. חיים של הציר על מצויות דנים אנו שבהן הטומאות כי ברור משאלתנו גם

החי. של ־ האיש וזרע האישה דם ־ החיים ונוזלי למחצה והמת המת הגוף

 שיוצרי הרי חדשים, חיים נוצרים והלידה ההולדה שבמעשה אף כי היא הכפולה לשאלתנו התשובה כי נראה

 אותם יצירת לטובת בהם שיש חיים מפיסת המעשה בשעת מתרוקנים ־ היולדת והאם המוליד האב - הללו החיים

 בולט זה דבר ואחרים. חדשים בחיים הנושק ־ החלקי המוות מן בה יש חיים מכוחות זו התרוקנות החדשים. החיים

 מהם. מתרוקנת היא הלידה בשעת והנה חיים, בקרבה נתרקמו חודשים תשעה במשך ליולדת: שנוגע במה בייחוד

 שנולד התינוק ואילו טמאה, היא כן על ממנה, חלק שהיו החיים את איבדה אמו אך חדשים, לחיים יצא התינוק

טהור. ־ חדשים לחיים

סמט אלחנן ולרב עציון הר לישיבת 2002 שמורות הזכויות כל
»**»*»*•»*»«**»»*••*•»**»»*»**•*********»*********•**»

שלנו: באתר להרשמה" אוטומטי "טופס למצוא ניתן
:http//www. vbm-torah.org/hebsub.htm

לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות בקשה לשלוח או
MAJORDOMO@ETZION.ORG.IL

התוכן: עם
GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

לכתובת: בקשה לשלוח יש השיעורים רשימת את לקבל כדי באנגלית. שיעורים מערכת גם קיימת

 בכללה( ריה״ל לשיטת שהתייחס )בלא זו שאלה על עמד הזוב", טומאת "וטעם בד״ה יא, לפסוק פירושו אחר ט״ו, לפרק בפירושו רמב״ן
 מזרעו, נוצר ולד כי בוודאות השוכב ידע ולו לשאול: יש דבריו על נוצר". ולד ממנו יהיה או זרעו יישחת אם יודע לא "והשוכב כך: עליה וענה
טמאים? והאישה האיש היו לא וכי

9

mailto:MAJORDOMO%2540ETZION.ORG.IL


t

 לה׳ השער זה

ט יבואו צדיקים

החיים לעץ ודרך הקדמה
ח

 וכו׳ ישראל של ורבן מאורן אלקים איש המפורסם הקדוש הגאון הרב כ״ק של מפרו

שמו, מרבן גדול תהלה, דומי׳ לו

ועכ״י זי״ע מללה״ה מזידיטשוב הירש צבי מוהר״ד

הוספות ועליו

 וכו׳ ישראל של ורבן מאורן אלוקים איש המפורסם הקדוש הגאון הרב כ״ק מאת

שמו, מרבן גדול חהלה, דומי׳ לו

 ועכ״י ד״ע מללה״ה שפירא אלימלך צבי מוהר״ר

יע״א דיבוב ומנו״ב מקומות ובשאר מונקאמש אבדק״ק

 ה׳תשג״ז טבת ח״י

תובב״א עיה״ק ירושלים

החכמת אוצר תכנת ע״י !תודפס מס עמוד איזיק יצחק בן הירש צבי אייכנשטיין, חדשה< >מהדורה טוב ועשה מרע סור



כה טוב ועשה מרע סור
מהרצ״א הוספות

 מהמותרות ידיו וכשימשיך הסיפוק. די רק בתענוג,

 בזה גדול וכלל ז״ל. "ו מהרה דברי יקיים בזה גם

 ובישרא הריבה פת בעיניו שוה שיהיה ההשתוות,

 ויודע בינה יתברך השם לו שחלק מי ואשרי דתורא.

 יוחשב אזי דבר, שבכל הקדושה הנעתי להעלות

 שיוכל בכוחו שמשער מי אבל קדשים, כאכילת

 מאזהרת מוז אל בודאי ויין מבשר הפרישות לסבול

זי״ע. ז״ל הרח״ו

 הקונטרס בעל הרב וקיצר שהשמיט מה שנית

 ואפילו מצות, דקדוקי בכל למהר ז״ל, מהרח״ו מדברי

 והנה כאן. עד תסור. לא בכלל שהם חכמים בדברי

 גם שמהר כוונתו אם הקדושים בדבריו להתבונן יש

 דבודאי למימרא, צריכא לא חז״ל וגזירות בתקנות

 וכו׳, וחייב דבריהם על העובר כל מיקרי רשע

 על לעבור חלילה חלילה החכמה ילמוד לא ואפילו

 יותר מופרים בדברי הזהר תז״ל דרשו ובבר דבריהם.

 תעשה ולא עשה בהן יש תורה שדברי תורה, מדברי

 ונראה וכר. דבריהם על העובר כל סופרים ודברי

 המצוה עיקר בהיות אפילו לומר דרצה הוא הכוונה

 בדקדוקי מיבעיא לא דקדוקיה, בכל יזהר דרבנן

 עיקרה אפילו אלא מדאורייתא, שעיקרן המצות

 צריך אין מדרבנן שהעיקר פיק יאמר לא מדרבנן

 לקיים רק וסייגים, ואזהרות בדקדוקים כך כל לדקדק

 שצריך ומה חז״ל. שציוו העיקריות והתקנה המצוה

 לאחוז גדול כלל להודיע הוא הזה בפרט להתבונן

 הכא חזינא קא תיוהא כי עיקר. שיהיה בהעיקר תמיד

 בהיותם המתחסדים העם מרבית אשר בדורותינו

 אפילו נזהרים שהם דהיינו חומרות, אמה אוחזים

 שהיה בהמה מבשר ובפרישה דרבנן, שעטנז מספק

 ומבהמה ומשמוש, מיעוך ית על ועברה סירכא בה

 שיהיה מהרים משומרת ובמצה חכם, בה שהורה

מצה מלאכול ונזהרים קצירה, משעת שימור

 הנה שנזהרים. ידועים חומרות כמה ועוד מבושלת,

 וגדרים בחומרות הנזהר של וחילו כהו יישר בודאי

 מדמים הדעת קלי אשר כעת רואה אני אבל וסייגים,

 נזהר שהוא ומי החסידות, עיקר הוא שזה בדעתם
 הוא והנה המתחסדים. מכת יכונה האלה באזהרות

 י״י אל שב שלא די ולא דחסידי, ממילי וריק ניעור

 לעבור לבבו גבה בזאת שגם אלא נעוריו מעוונות

 אנשים על הרע בלשון סרה לדבר דאורייתא, אמילי

 עינו אשר בדעתו ומדמה לקרסוליהם, הגיע לא אשר

 אמת בין להכיר חזק בינתו וכת לרע טוב בין מבחין

 דאורייתא איסוד התיר מי כדבריו, יהיה ולו לשקר.

 עבירות מהשלש יותר גדול העונש אשר הרע לשק

 דמים. שפיכות עריות גילוי זרה עבודה החמורים

 ומה לרע, טוב בין להבחין יפה דעתו שאין שכן מכל

 עוונות גנות הוא בגנות לספר דעתו על שעולה

 מרתיחות עדיין לו הונח שלא תאותו, וכה נעוריו

 ומה נאמר ומה גנותיו. דברי הן הן והבחרות, הילדות

 בזה נדבר השם ירצה ואם אלה. הטו עוונותינו נדבר,

שמרו וריעיי, אחיי זידיי בן על ינא.דד אליבא לקמן
י ll2M«7n״nH • י

 האדם, בני גנות להזכיר לא כי הס מחסום, פיכם

 חבירים בחברת סרה לדבר שלא שכן ומכל

 בקדשי דופי להטיל מרקד היצר אז כי מקשיבים,

 לעבוד ומועדים בשבתות יחדיו העם בהקבץ שמים.

 לתעות רוצה הרבים בעוונותינו היצר אז י״י, את

 דברינו שכל ידידיי תדעו וידוע השכל. מדרך אותם

 כי כמוהם, כמוני הדעת קטני כגילינו אנשים עם אלה

 גמרא ותתמהו, תראו והנה קדושים. בסוד באתי לא

 סעודות שלש המקיים כל קי״ח דף בשבת ערוכה

 משיח של מחבלו פורעניות, משלש ניצל בשבת

 רש״י והנה גיהנם. של ומדינה ומגוג גוג וממלחמת

 דור בכתובות כדאמרינן משיח, של חבלו פירש ז״ל

עד וכו׳, חכמים בתלמידי קטגורייא בו בא דוד שבן

 בדקדוק זהירות

נוצוות

 הוזומרות לא

 הנז והסייגים

החסידות עיקר

 מדיבור ההר

אדם בני בגטת

ההוספות מעין
 הלכה ע׳׳פ הן במצה, הכרוכות החומרות את ומבאר מהציווי, יותר וחומרות בדקדוקים המצות קיום של השבח מהו יבאר *

 דבר לאכול חסידות מדת זולתה. לשורש ולא פלונית נשמה לשורש שייכות מסויימות חומרות כי יורה תמידות. במרת והן
תורה. מדין בהיתר שנתבטלו דברים נמה חכמים אסרו ומדוע בהיתר, ודאי שנתבטל אינוור

 של עונשו וגודל ולה״ר ברכילות ואסור חבירו פגמי יודע כלא ויהא מטוהרה. לא שלו שנפשו ידע זולתו בשפלות המתבונן •
רעהו. מבזה

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס57 מס עמוד איזיק יצחק בן הירש צבי אייכנשטיין, חדשה< >מהדורה טוב ועשה מרע סור



 סעודה סגולת

 ועצת שלישית

לביטולה היצר

 העצבות גנות
ההוללות יסור

 החיים לעץ ודרך הקדמהכו
מהרצ״א הוספות

 רש״י דברי ממני דעת פליאה ובאמת לשונו. כאן

 שנזכר הגם משיח. חבלי הוא שזה שסט האיך ז״ל,

 בו בא דוד שבן דור באסרם כתובות בסוף זה

 בשם יקרא לא אבל חכמים, בתלמידי קטיגורייא

 ענין שמואל אמר שם בכתובות והנה משיח. חבלי

 בזוזי שם יוסף רב ואמר צירוף. אחר צירוף אחר.

 לבאר והנה אחרים. ענינים בחלק ועיין דבזוזי. ובזוזי

 להאריך, מקומו כאן אין הפשט לפי ז״ל רש״י דברי

 בגמרא דייקו דהנה דעתי. לפי בקיצור נבאר אבל

 יו״ם, )בשבת( הכא כתיב משיח של מחבלו מאמרם

 הנביא אליה את לכם שולח אנכי הנה התם וכתיב

 יו״ם הכא כתיב גיהנם של מדינה וכו׳. יו״ם בא לפני

 ומגוג גוג ממלחמת וכו׳. עברה יו״ם התם וכתיב

 והנה וכו׳. גוג בא ביו״ם התם וכתיב יו״ם הכא כתיב

 ניחא, גוג ומלחמת גיהנם דין דהיינו תרווייהו הנך

 הראיה אבל מהם, דנציל ניחא ]יום[ גבייהו דכתיב

 ביאת אצל כתיב יו״ם הנה משיח אחבלי דמייתי

 מביאה שניצל דמשמע זה יתכן והאיך ז״ל, אליהו

 קוינו היום וזה מאחינו כל ההוא היום והנה אליהו,

 ז״ד טהרש״א )עיין בישועתו ונשמחה נגילה לו

 והנורא, הגדול יום בא לפני שכתב בזה, שהרגיש

 זה לפי והנה משיח. הבלי יהיו שיבא ההוא והיום

 משיח שיבא שהיום ז״ל רש״י לדברי לומר נצטרך

 יהיה אליהו שביאת לן קיימא והנה הקטגורייא, יהיה

 ההוא שביום יצדק האיך וגם בעולם. שלום לעשות

 דוד שבן דו״ר הוא ומאמרם הקטגורייא, יהיה בלבד

 על וכו׳. בא דוד שבן יום למימר ליה והוה וכר, בא

 הענין על לרז״ל יקרא משיח דחבלי רש״י שפט כן

 שאמרו מה דהיינו לתקן, ז״ל אליהו שיבא הנרצה

 וכו׳ לטהר ולא לטמא לא בא ז״ל אליהו אק רז״ל

 בגזירה בכאן למדו והנה בעולם. שלום לעשות אלא

 שלא היינו אליהו, מביאת שינצל יו״ם דיו״ם שוה

 הוא כי ז״ל, אליהו תיקון סעודות ג׳ להמקיים יצטרך

 של התיקון יצטרך ולא מהקטגורייא, זה בלא ינצל

 והנה סעודות. ג׳ מקיים שאמו למי רק ז״ל אליהו

משיח הבלי לרז״ל יכונה שהקטגורייא זה לסי תראה

 והצירופים הפורעניות של הענינים מכל יותר

 עניני כל כי בעי. וטעמא ברז״ל, המבוארים

 בעולם, שהשלום בזמן ברז״ל הנזכרים הצירופים

 אק המציאות עיקר הן שהן חכמים בתלמידי ובפרט

 חיבור וכמד״א עליהם, לשלוט ומקטרג צר לשום כה

 יאשמו. עתה לבם חלק אבל לו, הנח אפרים עצבים

 הרבים בעוונותינו הם החבלים כל כלל זה לסי כן על

 אלקים והודיע זו, להודעה שבאנו וכיק הקטגורייא.

 הג׳ להיות היצר. עצת תראה הנה זאת, כל את אותנו

 עצת אזי מהקטגורייא, להנצל בסגולה הם סעודות

 במסיבה כשיושבים הסגולה, לבטל להסית היצר

 היצר אח בשבת, סעודות הג׳ בקיום הבירים בסוד

 מסית והיצר חכמים, תלמידי על סרה לדבר בוער

 השקר לפרסם שמים, לשם הבונה איך צביעות בדרך

 הסגולה לבטל היצר בונת ובאמת באמת, ולבחור

 לנגד אלה דברי שימו וריעיי, אחיי ידידיי הנפלאה.

מג׳ להנצל בעזרנו יהיה יתברך והשם עיניכם,

אילק. גוליירק

 לשון סיפור דאורייתא מהאיסור הנה עד דברנו הגה

 התורה מן אסורים אחרים ענינים כמה ועוד הרע,

 דהנה למצוה. לעצמם וחושבים לנפשם התירו אשר

 v הדבר נכון ואמת העצבות, מן להזהר בספרים מבואר

 דברים ולדבר וסכלות הוללות התיר מי אבל מאוד,

 ולא בם ודברת מדאורייתא, איסורם אשר בטלים

 מלתא לומר דמותו־ אמת הן בטילים. בדברים

 מילתא אמר דרבה בהא שמים לשם דבדיחותא

 ולשמחם דעתם לפקח הלימוד קודם דבדיחותא

 הצדיקים אצל נפלאה חכמה לפעמים יש וגם לתורה,

 והם דעלמא, במילי ססז הנחמדים דבריהם להסתיר

 חולק שיחת שכתב וזה כסף, במשכיות זהב תפוחי

 הגדולים הצדיקים כן וגם וכו׳. חכמים תלמידי של

 יחודים עושים דבריהם בכל היחוד, עניני מסתירים

 י״י, בסוד באו לא אשר ערך לקטני אבל נפלאים.

 לפקח שמים לשם הוא שדבריהם שחושבים הגם

כאשר במתחסדים להתראות שלא כונתם וגם דעתם,

ההוספות מעין
ההוללות. מתירה אינה סהעצבות שהזהירות לשם ובהוספות פז בהע׳ ראה *

חחכמח אוצר תכנת ע״י הודפס58 מס עמוד איזיק יצחק בן הירש צבי אייכנשטיין, חדשה< >מהדורה טוב ועשה מרע סור



החיים לעץ ודרך הקדמה גח
 איננו אשר ימצא בזה והמשכיל שלו. פרסאות מאות שלש בתוך אחד איש אריה דאבל

אחד. אחדות על סובב והכל הזה, הענין עמוק עמוק כי להאריך, יכולת

v הוא הרע נמשך מאין כי כולה, התורה לכל גדול כלל שהוא תבירים באהבת דמלתא, ורזא ש'יש הגאוה
1 1 והרע השבירה

 והפסולת התאות כל נמשך ונמצא וריעות. אהבה בהם היה שלא דמיתו, קדמאין מלכין מן
ופגם, וביטול שבירה במידות בהם היה ולכן אמלוך, אני הגאוה היא הטומאה אבות אבי מן

 האדם אם אמנם עטז״ל. ?מזזרח״ו שער־הקדושה מספר ובנודע האריז״ל רבינו מדברי כנודע
 אחריה שאין באהבה אחד באחדות בתורה עמיתו חבירו את ואוהב חסד אהבת חיים החפץ

 וקיצוץ פירוד בהם היה אשר הנשברים וכלים הצינורות תיקון זו במרה מעורר אהבה,
 )רצה רעות המרות כל שורש זה והנה עולם. של אלופו אלוף מפריד היה( )ואשר בנטיעות

 בהם אשר טמאים, ועופות בהמות כמו בעולם, אשר הרע כל ושורש הכלים( שבירת לומר
 הדבוק המאוסה והערלה ורמשים ושקצים ונבלות חיה כמוה שאין הטרפה ושורש הרע דבוק

 באהבת אמנם קדושים. ופרשת שמיני פרשת בלקוטי־תורה עיין שבתורה, העריות כל בה
 עבודת סדר פי על ומאודם, נפשם ובכל לבם בכל י״י את העובדים חבירים אהבת ישראל

לחבירו ממנו הזאת האהבה מבחינת אשר מזה נמשך הקדושה, תורתינו פי על אלהינו בית
העולם. לכל טוב רב ממשיכין שלימים וכשהצינורות עליונים, ומרות בצינורות אהבה גורמת שירש האהבה
, , , , . והטוב, התיקון

 ומקבלין ונותנין מושכין היושר, בקו צלולים טהורים מיס הרהטין ומושכין שלימים והכלי□ התשובה יסוד

/™'JS קכ״ב( )דף נשא פרשת בזהר ועיין פזה. על סובב התורה וכל התשובה כל ונמצא דין, מן דין

מהרצ״א הוספות
 מכעיסים פעמים כמה ראה הדור אגשי ואת רבדיו,

 חשד משה שאדוגינד יובן הרב דברי סי ועל לבוראם.

 כן על ח״ו, דעתו בהסיוז לדה הגורם שהוא עצמו את

 רא״ש להיותו מהם יותר לעניו עצמו את החזיק

והבן. אותם, כוללת ודעת״ו לכולם

 אנשי לפני מאמרינו קדם בעניינו אנחנו גם >ע»(

 והמרות התיקון, געשה השלום ידי שעל בריתינו

 וכיוצא והאהבה היראה דהיינו נקודות בסוד שהיו

 התפשטות, בלי בכחו רק דהיינו נקודות בסוד היו

 בהתפשטות פרצוף בסוד השלום ידי על נעשים

 המרות כל ונכללים הגוף, שטח בכל בפועל מדותיו

 וכיוצא. באהבה יראה ביראה אהבה בזה זה

ישראל ר׳ בקבלת שערים הרל״א בלימודי והמשכיל

 זה נעשה השלום ידי על דוקא למה העגין יבין סרוג

 התיקון בסוד עץ־חיים בלימודי והמבין התיקון.

 והבן הענין. כן גם יבין הדר, החדש מ״ה דבחיגת

 גבורותיו, האדם לבני להודי״ע הענין היה שבתחילה

 ואין מלכותו. הד״ר כבוד התיקון בחינת כך ואחר

 ת״ל שאמרו מה תבין רבר ממוצא כי להאריך,

 תראה שהרי ברכה, מחזיק כלי הוא שהשלו״ם

 היו לא והשלום האהבה בהעדר הכלים שבשבירת

 השלום בבחינת כך ואחר ונשברו, הברכה מחזיקים

מלבוש זה והרכב״ה, הברכה בכליהם מחזיקים היו

והתבונן. בין לזה.

 * בידינו סימן אשר במררש שנמצא מה תבין ומזה >פ<

שיפתח הוא בימינו במהרה שיכא האחרון שהגואל

ההוספות מעין
 התומ״צ שע״י והבירור התיקון היא ועבודתנו והנאות, הכלים משבירת הוא הרע שורש כי ומבאר מוהדצ״ה מדברי עוד *

עצמו. וביטול

המריבה. וגנות השלום במעלת ומוהרצ״א מוהרצ״ה של מתורתם *
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בט טוב רעשה מרע סרר
 מקין נפרד הקני ודובר חזי תא לשונו, וזה האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או איש בפסוק

 זכאה וכו׳ באורייתא למלעי בגין רא כעופא במדברא קנא דעביד כו׳ משה חותן חובב מבני
 בעי שטיא חד קם בארבא דשאטין ימא למפרישי מתיל עלמא, לכל פגים עד וכו׳ נש בר

 הספינה נקב תסתום שלא זמן כל הקדמוני המשל זה וידוע המאמר. כל שם עיין כו׳, לנקבא
הספינה נקב סתימת אחר אבל הספינה, תטבע שלא מתוכה המים להוציא יכול אתה אין

 ובאהבת המעוות, את לתקן תוכל וגרמה הכלי שבירת תיקון אחר בזה כן הספינה. תציל בקל *
 כל ולהמשיך הרע כל להסיר נוכל זה ידי ועל העליונים, במדות אהבה מעוררת חבירים
 להחבירים כתבנו וכן וה, בדרך כן גם בזה הארכנו הטהרה מקוה לשאלת ובתשובה הטוב.

v המעוות ושורש מקור לתקן העבודה, תכלית להיותה זו מרה על בזה ומוסרים ענינים בכמה 
 כניסת דרך הספינה, נקב לסתום טובים, ומעשים לתשובה עיקרית זו ומרה נובע. הוא מאין

...... ל״ט(. )דף י״ט בתיקון עיין הים. גלי הזדונים מים

 בין פירוד לעשות זאת, במרה דווקא מתגרים שהוזיצונים תדעו וריעיי, אחיי כן על
 שלוה, שלוים והגוים השם. ועובדי הצדיקים ובין הגדולים, בין והקטנים הקטנים, החבירים

הרבים( )בעוונותינו אחדות הזה בדור להם ויש ביניהם ושלום אחדות אחרא הסטרא ועושה
 ומפריד ר״ל אחרא הסטרא מתגרה השם ועובדי החבירים ובין וכו׳. מיום נהיתה שלא מה

 שלום אהוה אהבה הישראלי בנפש להתאמץ לו יש והשכל דעה י״י חנהו ואשר אלוף.
 אחר אחיי תאמינו ביותר. החבירים ואהבת ישראל אהבת שיהיה המרה, זאת לתקן וריעות

 בים. קנה כנועץ אפילו בזה לדבר שיש מה לכם אומר אני אין בשר, ויגיעות האריכות כל
 משתוקק הייתי מאד מה הבעש״ט תלמידי מן אור בהתנוצץ טליא הוינא כד ונהירנא

 חקר. לאין היה ואחדותם לזה, זה אהבתם בראותי בהם נפשי ומדבק ומשתעשע ומתאווה
 אהבה )וכמה והראוי הנאות האריז״ל תלמידי בין החבירים אהבת הגלגולים בספר כמבואר

 הגדולים ההרים התנאים הזהר בעלי ובין ותלמידיהון(, הבעש״ט תלמידי בין ראינו אשר
 בזהר עיין להאריך, אין לחבירו, אחד ומפארין ואודין בנשיקין לזה זה נשקו כמה ליעלים,

ועתה במפורסמות. להאריך ואין לספר ואין ז׳(. )דף שם עיין ליה, נודין אתרי אנן ויקרא

מהרצ״א הוספות
 שלום הברית בנתינת יבין והמשכיל הצינורות. כי שלום. משמיע טוב מבשר רגלי כמד״א בשלום,

 בימינו, במהרה בעולם שלום ויעשה שיבא לפנחס מסוד הניצוצות הבירור גמר התיקון גמר יהיה אז

בעצמו. אליהו הוא כל ויתוקנו וקיבוץ, לתיקון והפירוד השבירה

ההוספות מעין

 העבודה תכלית שהיא החברים אהבת ענין בביאור ומרחיב המקוה", לשאלת "בתשובה כתב באשר מוהרצ״ה במקו״א ♦
במקוה(. הטבילה זהו״ע )וכיצד ורעות אהבה בהם היתה שלא המלכים ממיתת הנובעים הסיגים בהפרדת

 יסוד האמת עבודת שהיא אחים, אהבת החברים, אהבת בענין ממכתביו אחד כאן ונעתק לוזברים, מכתבו אל מרמז מוהרצ״ה *
טובה. מרה ולכל למעש״ט לתשובה לתורה פנה ממנה יתד ממנה שבלב. והעבודה החסידות כל

 הסט" התגרות

 באהבת דוקא

רעים

 תלמידי אהבת

 הבעש״ט
והאריז״ל

 משמיע משית
שלום
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 הפירוד גרם

 האמת מהעדר
 לומדים ושאין

החכמה

^וצרתחכמח!

החיים לעץ ודרך הקדמה ס
 בכדי החבירים בין ומחלוקת פירוד לעשות אוזרא הסטרא מן המלחמה היה כמה הזאת בעת

למען והאפיקורסים, הרשעים האומות בין ואחדות( )שלוה שלום ועושה אלוף, להפריד
נדבר. ומה נאמר מה הגאולה, לעכב בגלותנו בסבלותינו עוד ענותנו

 v עדרים, עדרים האמת שתעשה מלמד כאמרם פאהאמת מהעדר צומח זה וריעיי, אחיי אמנם
 ומעט פבהאמת. משיג זולתו ואין לבדו האמת לו לבדו, עדר עדר שונים, וחילוקים בסברות

 וזה זאת, נצמח בדור אשר והדחקות העניות גודל מחמת אשר זכות, ללמוד לי יש אשר בזה
 דרכי מן והמדע חכמה מחסרון אשר עלמין רבון אגיד האמת אמנם פגורואים. ליודעים מובן
 בחכמה לעסוק שלא היצר בהסתת והבריח הדלתייים סגרו אשר אבותינו אלהי האל יהוד

 שהיה. וכמעשה ח״ו, ורשע קל נעשה בה העוסק שכל לומר רע שם עליה והוציאו הפנימית,
 מי ידעתי לא החכמה, זאת ללמוד התחלתי שנה עשרים כבן ערך בהיותי כי אחי תדע אבל
* גדולים ומוסרים שמים יראת כלו הזהר ספר הלא הזאת, החכמה על דברים עלילות שס

מהרצ״א הוספות

 בגנות לדבר לא

אדם שום

 יחדיו ושלו״ם אמ״ת וריעיי, אחיי נא התבוננו א<8>

 העיקר ובאין ו׳, כן גם שהוא ומילואה ו׳ תמים,

והתבונן. בק המילוי. יבא מאין והשורש

 כבירים ימים זה )בעניינו( אנחנו גם פירשנו כבר >פב<

 שתעשה הרב, שפירש כמו כך ז״ל מאמרם פירוש

 ילך אחד שכל היינו לה והולכת עדרים עדרים האמת

 הדרך שזהו בשכלו כמדומה יתברך להשם לדרכו

 וזהו ח״ו, שקר הוא חביריו ודרך הנכונה וההליכה

והבן. לעצמה, לה והולכת

 בקרבו תוקד אש כי זה, בנידון האריך נ״י הרב >פג<

 רבנן ידעו אומר ואני בדורותינו. נעשה אשר כל על

 מה בדורותינו הצמיחה וזאת עלה. ועברין מילתא הא

 שאין הנפש, בעניני הן הגוף בעניני הן שהצמיחה

 יתברך לעבודתו עולם הליכות ברורה הלכה לנו

 מסית והיצר וכו׳, פוסל וזה וכו׳ פוסל זה כי שמו,

 נחת עושה ובזה שמים לשם כן שעושה אחד לכל

אשר עם המון ממחלוקת גרע זה והנה ליוצרו. רוח

 לך אין כי וכיוצא, ממון בעסקי מתלוקת להם יש

 איש לכל סרטי זמן איזה ויש שעה לו שאין אדם

 האלה האנשים אבל זה. על בתשובה שמהרהר

 בחושבם מתשובה רחוקים הם הרבים בעוונותינו

מצות. בזה שעושים

 דברים תשמעו אם אפילו וריעיי, אחיי איעצכם והנה

 הדור, לגדול לכם בדוק אשר גדול אדם מאחה כאלו

 בעסקי אליכם יאמר אשר לכל בקולו תשמעו שמוע

 תאבו לא אבל לבכם, לוח על תכתבם ועבודה תורה

 שהוא כחן אדם, בני שום בגנות לספר תשמעו ולא

 לא אם וחווה, מנביא אפילו לקבל אסור התורה נגד

 כי יאמר אשר ישראל לכל אמת לנביא המוחזק נביא

 ואם הכרמל. בהר אליהו כגון שעה, הוראת זה הוא

 על סרה לדבר הדור לגדול הענין זה יבא מאיץ תאמר

 הדור עוונות אפשר ויראה, תורה בעלי אנשים כמה

 דברים ועוד אותנו. אלקינו י״י מנסה או זה, כל גרמו

 של כללו סיפורם. יארך בזה, לתרץ שיש עתיקים

לספר אדם לשום לשמוע שלא יבין המבין דבר,

ההוספות מעין
 שוים וכולם אהת ומטרתם תכליתם שלהם, שאינו ברבי לזלזל שלא התלמידים בחובת ומוהרצ״א מוהרצ״ה רבותינו מדברי *

 אך לשם־שמים, שזה בתואנה לפירוד גורם היצר העם. להמון ענין אינה עצמם הצדיקים שבין המחלוקת נם לטובה.
דוקא. האוזוה חשובה דמשיהא בעקבתא

לשם. ובהוספות ח עם׳ לעיל ראה הזוהר ס׳ מוסר בענין *

החכמת אוצר תכנת ע״י הורפס92 מס עמוד איזיק יצחק בן הירש צבי אייכנשטיין, חדשה< >מהדורה טוב ועשה מרע סור



&א טרב רעשה מרע סור
 שמו, וברוך הוא ברוך הבורא לעבודת ממש שערה וכל אבר כל לקדש איך קומה בשיעור
 תנועה בכל י״י דבר לבקש וחוקר החופש ראש שערות תסמר ממש ז״ל האר״י בכתבי ובפרט

 מהסתפח לרוזקם עליהם היצר בהסתת הטפשים שדמו כמו להיות זה יכול ואיך ותנועה.
 יכולה אין וכו׳ דיו הימים כל אילו באר, די אין נועם אמרי דבש צוף בנופת י״י בנחלת
 ברוך הבורא יחוד שרשי יודעים שאינם זאת ועוד מעדנים. מיני כמה רשות של חללה לכתוב

 אמתת במדרגת מיתרים אינם כי השם עובדי התבירים בין מחלוקת נעשה זה ידי ועל הוא,
 אמת הטעם שזה הגם השפע. נחסר זה ידי ועל שמו, וברוך הוא ברוך בשמותיו אמת אחד

 תחיה אשר החכמה שפע לחסרון הוא אבל ודוחק, ועינוי מעוני מחלוקת הוא זה שבשביל
 מקלקל. "ו ח נעשה החכמה שמן באומרו מסית והיצר היסודות, קלקול נתהוה ומזה בעליה

 ron אותו שבקש וכמו לעולמים, היה כבר שהיה ומעשה מזה. גדול רע שם יש וכי אחי,
 לצאת הרוצה כל הראשונים שבדורות אלמא וכו׳, כסיעת סיעתינו תהא שלא ברכות במסכת
 הגבר אשרי י״י טוב כי וראו טעמו אחיי, כן ועל חפשית(. )בידו נתונה )והבחירה( הרשות

נפש, ובכל לב בבל תדרשנו לנפש לקויו י״י טוב אדם. ותומר וקל גבר אפילו בו, יחסה
ושלום. ואמצו וחזקו

 נכון החכמה עסק בלא בודאי טוב, ועשה מן ז״ל טהרח״ו שם שביאר התנאים שארי והנה
 התפלה, בכוונת לכוין שכתב במה זולתפד דברים בהם לנו ואין לקיימם, נפש בעל לכל

 היום כל אדם יעמוד אם לי תאמין כי העמידה. בשער המבוארת בכוונה דווקא הכוונה שאין
 ארוכה כי כתקנה, בכוונה אחת תפלה יגמור לא“בתסלתו בה ויעיין בה ויאריך זו בכוונה
 בני עם מדרהון די הזה עולם עניני מכל המופרשים עליונים לקדושי אם כי מרה. מארץ
 בדור אבל עולם. של ברומו ועומדים הפנימית המלך בית בחצר העומדים הווין, לא אנשא

 ובשורש שם המבואר הדברים באורך במחשבתו ישוטט אשר רא, סביל מוחא כל לאו הזה
פנים לוווגם לעולם מעולם ועליותם והפרצופים הספירות בזווגי עליונים אורות תיקון

בפנים.

 פההמחשבה, בשרשי מחשבתו ומדבק לי״י נפשו במסירת התפלה כוונת עיקר אמנס *
הגשמיות התפשטות מדרגת וזה במציאותו. בטול למדרגת בא עד לי״י, נפשו וישפוך

 התפלה כוונת

 המס״ג היא

והדביקות

 ותורה תפלה בכל

 ברזא יתקשר

יצדיק

מהרצ״א הוספות
 ונדבר פרטים, איוה בהם לדבר לי יש הקטן לי >פד< לא p וגם הדור. גדול מאמה כן ישמע אפילו בגנות,

 השם. ברצות לקמן השם ירצה אם ־־בהם תירוצים לעצמו יבקש רק המספר, הגדול על יהרהר

בשורש עצמו את לדבק האדם כשדוכה >פה< ודי וכיוצא. רבו אחר להרהר יבא שלא בלבו לתקוע

יכוין האיך דעת ילסדהו יתברך השם אזי המחשבה באמת. להחפץ הערה בזה

ההזספזה מעין

מוהרצ״ה. בדברי ונשנים חוזרים לה', הגפש מסירות התפלה עניז עיקר בהיות אלו דברים *
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&ט טוב ועשה מרע סור
מהרצ״א הוספות

 להתערב ורוצים נכרים במלבושים לעצמם בוחרים

 ישראל. ושונאי התורה שונאי המה הן בגוים,

 יחפצון אלקים קרבת אשר ישורון לזרע וחלילה

 ובפרט קל. בגד אפילו מזה, שמץ אהה לעשות

 וקנאות רבים קלקולים מזה כא אשר הנשים מלבושי
 טליא הוינא כד ודכירנא הזה. המר בגלות האומות

 הרב אדמו״ד כבוד התלבט כמה הבהרות בימי

 עניני על זצוק״ל פעגדל מנחם מוה״ר הקדוש

 עלתה ולא הדבר, על נפשו שמסר וכמעט המלבושים

 וכעת לקרבתו. הסמוכים בגלילות רק לתקן בידו

 והרשעים לקלקולו, הדבר חזר הרבים בעוונותינו

 על הקערה להפוך "ו ח רוצים בנפשותם החטאים

 וריעיי, אחיי ידידיי וכר. שם הכר לא לאמור פיה

 מצויינים להיותם יהדות במלבושי בניכ״ם את למדו

 כי להקפיד יש קל דבר על ואפילו עצמם? בפני

 וסייגים גדרים לגדור וצריכים להגדול יבא מהקטן

 הגזירה יצתה זה בשביל הרבים ובעוונותינו זה. על

 במלבושים בעצמם חפצים בהיותם שיצתה, מה

 יעקב באלקי חלק להם אין אשר הכתות אותן נכרים.

נקיים יהיו י״י ועבדי ישראל בית וכל לחרפות, יהיו

עולם. עד י״י לפני

 לשון אמרו שלא מצרים גאולת זכות במדרש שם עוד

 השם ירצה ואם ענינים, כמה מזה דברנו כבר הרע.

המקשיבים. לחבירים אזהרות בזה הובר עוד לקמן

 הן פשט, סי על התורה עסק בענין לענינינו, נחזור

הכל להתנהג לי נראה פה שבעל בתורה הן ™^בתנ״ך

בתורתו. יצליחנו יתברך והשם לעיל, כמ״ש

 פנים שיש אמת הן רמז, בדרך התורה עסק ובענין

 עניגים ועידן זמן בכל פסוק בכל לרמז התורה ברמזי

 לפי אחד כל שמו. יתברך לעבודתו אמיתיים ודרכים

 יסודות סי על בבינה יתברך השם לו חלק אשר שכלו

 אשר מעשיות בסיפורי גם נצחיות היא והתורה חז״ל,

ועיירות ומדינות אנשים ובשמות ועברו, חלפו כבר

 שמו יתברך לעבודתו נאותים אמיתיים רמזים יש

 הקדושים רבותינו דרכו זה ובדרך ועהן, זמן בכל

 הקודש לדרך ולעשות ישראל בני את דעת ללמד

 לכם אגה אבל אמיתיות. ברמיזות התורה מן סמוכים

 מקרוב חדשים ראיתי אשר את לבבי, עם אשר את
 איזה על שכלם כסי רמיזות איזה ודורשים באו,

 ידעתי לא שלישו. או חציו יהיה לו מהפסוק, תיבות

 הפסוקים את זזריפתא בסכינא לפסוק להם מנין

 עיין הסופר. עזרא דווקנא ספרא האי דפסקינהו

 ויקראו דכתיב מאי רב אמר ע״ב ל״ז דף בנדרים

 בספר וכד, שכל ושום מפורש האלקים תורת בספר

 הפסוקים אלו שכל ושום מקרא, זה האלקים תורת

 הן כי שכל. ושום הפסוקים לפסקות דקרא הרי וכו׳,

 שמו יתברך לעבודתו ושכליות רמיזות שישנם אמת

 לדרוש שיש שכל איזה אבל מהתורה, רענין ענק בכל

 הקודש, ברוח עזרא דפסקיה הפסוק בכלל הוא

 יש אחר דפסוק אחרים מהפסוקים זה בשביל ופסקו

 הפסוקים שפוסקים האנשים ואותן אחר. שכל לדרוש

 שפסק דעזרא אפסקות חולקים הנה אחרות, בפסקות

 כל לדרוש הדורש צריך ולדעתי הקודש. ברוח

 ז׳ דף בגיטק תראה והנה לדרכו. פנים כל על הפסוק

 דכתיב מאי אשי, לרב נתן בר הונא רב ליה אמר ע״א

 דארץ מתוותא ליה אמר ועדעדה, ודימונה קינה

 דמתוותא ידענא לא אטו ליה אמר קחשיב. ישראל

 אמר מארגיזא גביהא רב אלא קחשיב, ישראל דארץ

 שוכן ודומם, חבירו על קנאה לו שיש כל טעמא, בה

 צקלג מעתה אלא ליה אמר דק. לו עושה עד עדי

 גביהא רב הוה אי ליה אמר נמי, הכי וסנסנה ומדמנה

 אמר חוזאה מבי אחא רב טעמא. בה אמר הוה הכא

 דובירו על לגימה צעקת לו שיש מי כל הכי, בה

 להתבונן יש והנה דין. לו עושה בסנה שוכן ודומם,

 ולא ומדמנה מצקלג רק לו הוקשה אשי שרב מה בזה

 נא דרוש למדרש דקבעית כן דאס בסתם, לו הקשה

ונהרות ומדינות ועיירות דאנשים השמות כל כיום

 לקטוע שלא

 לצורך הפסוקים

הדרש

ההוספות מעין

מוהרצ״ה. בתורת יקרה קבלה מצעו שבתורה השמות דרשת בענין *

 שכל לכלל בהתאם פעמים כמה מבאר וכן הפסוקים, להמשך גם קודמיו של דרשותיהם להשלים נהג עצמו שמוהרצ״א מצינו *
עצמו. בפני להידרש ניתן עזרא שפסקו פסוק
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 בעומק להתבונן

חז״ל דרשות

 עבודה דרכי למד

התורה מסודות

החיים לעץ ודרך להקדמה ע
 והי״ה פסוק על במאמרם ומיוסד הלימוד, בענין אזהרות החברים עם לדבר לנו עוד והנה

 והיא אוצרו י״י יראת שיהיה בכדי לומר, רצה אוצרו. היא י״י יראת וכו׳ עת״ך אמונ״ת
ונאמר, ז״ל. מהרוז״ו בשם לעיל כנזכר הרוממות, יראה השיג למען התכלית החכמה

מהרצ״א הוספות
 רב שאמר מה להתבונן יש וגם בתנ״ך. הנמצאים

 יוצדק, לא טעמא, בה אמר גביהא רב נתן, בר הונא

 כרחך על אלא פיררשא. בה אמר למימר ליה הרה רק
 בה, דריש מהכרה גביהא דרב אמר הונא דרב

 ויגור ועדר קבצאל אמר דלעיל דבפסוק לו דהוקשה

 פסוק עשה כך ואחר הקודש, ברוח עזרא ופסקיה

 וערערה ודימונה וקינה תיבות ג׳ מהנך עצמו בפני

 והנה וכר. וקדש אחר בפסוק והתחיל פסקיה, ושוב

 כל כרחך על הנוספים בואוי״ן כתובים כולם

 ליה הוה כן ואם הוו, שטה בהד הללו העיירות

 לפסוקים פסקיה כרחך על פסוקא. בחד למיכתבינהו

 עצמו, בפני לשכל פפוק כל תדרוש היכי כי הללו

 הצורך מן היה פסוק בהד כתובין היו ואילו

 לוה בהם. להפסיק ולא בחד כולהו למידרשינהו

 הראשון הפסוק דורש אתה זה לפי אשי רב הקשה

 האחרון. הפסוק כיום נא דרוש הלוו, בפרשה הנפסק

 הם עזרא שהפסיק דההפסקות מזה לנו היוצא והבן.

 ואין עצמו, בפני לשכל פסוק כל תדרוש היכי כי

 לעזרא ליה הוה כן ראם פסוק בחצי בהם להפסיק

 הקדושים מדברי לזד. עוד ראיות והרבה שם. להפסיק

 נשאל שאול או פסוק איזה דרשו כאשר הקדוש מהר

 אנשים יש והנה הפסוק. בשארית ידרשו מה להם

 מן סמוכים ולעשות דרשות לדרוש בעיניהם חכמים

 עצמם את תולים והנה תיבות, וג׳ ב׳ על התורה

 כבר הנה עולם. מגדול כן ששמעו גדול באילן

 הצדיק של שעה מהוראות ראיה מביאין שאין כתבתי

 כפי הקודש רוח פי על דבריו ועושה בדורו הגדול

 שואלין היו אילו וגם התורה, לקיום הנצרכת השעה

 היה בודאי הפסוק שאר של הפירוש מה הצדיק את

 מהר מצינו כאשר בקודש, והילוכו דרכו לפי אומר

להתנהג לי נראה כן וחביריו. רשב״י בדברי הקדוש

 והשם התורה, ברמזי שכל אמה להתבונן שרוצה למי

בעזרינו. יהיה יתברך

 להתבונן יש מאוד מה דרש, דרך התורה עסק ובענין

 חז״ל בדרשות להתבונן מגעת האדם שיד מקום עד

 השכל, מן ורחוקים זדים לדברים מוח לריקי הנראים

 ולשאול תבונתו חרכי מבין להציץ להמשכיל ויש

 מאמריהם יקרת פניני וימצא יתברך, השם מאת עדר

 שהביאם ההכרה ומהו בפסוקים, ומדוקדקים נכונים

 יתברך. השם לדרכי כוונתם ומה אלה, לדרשותיהם

 שלימה תורה וחכמתם ומפנינים, מפז מאמריהם יקרו

 מלהתבונן האדם יתייאש ואל גבוה. מעל גבוה

 בקצה ליגע יוכל מי באמרו במאמריהם ומלחפוש

 השם להם שהשפיעם שכלם להיות כי תבונתם,

 בעזרתו להם המושפעת שלימה הורה הוא יתברך

 טעם טוב אחד כל ימצא העליונה, החכמה מן יתברך

 טוב ימנע לא יתברך והשם נשמתו, שורש לפי

 בדברי צמאונך לרוות תרצה ואם בתמים. להולכים

 פי על קט במעט פנים כל על להבינם חז״ל דרשות

 בספרי נפשך תדבק עמך, אלקים ויהי איעצך פשוטם,

 v באר בספר ובפרט אריה הגור בעל עליון קדוש

הקדושים רבותינו דברי לחיכך ינעמו ואז הגולה,

ותשמח. ותגיל קדושתם, ותבין

 כל לקיים יראה הנה סוד, בדרך התורה עסק ובענין

 לו שאפשר מה כל טהרח״ו מרן שצוה האזהרות

 השם לפני יתנצל וכוחו ביכלתו שאין ומה לקיים,

 יראה יתברך והשם שלימה, בתשובה וישוב יתברך

 שלא דבר סיו יאמר שלא יתברך ממנו ויבקש ללבב.

 מסי לו שיתגלה התורה מסודות עניץ וכל כרצונו.

 לעבודתו דרך איזה לו למצוא יראה וספרים סופרים

מסטורין יתברך השם לו גילה לחנם לא כי יתברך,

ההוספות מעין

וספריו. מפראג מהר״ל במעלת מוהרצ״א מכותב אתרים במקומות גם *
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 tram* לא
לו נראה אם

דין ע־פ שאינו

החיים לעץ ודרך הקדמה פ
 * וזה רבך, תנועת דוגמת תנועה לעשות לומר רצה ה״ו פסל כמין שהדבר אלימלך נועם

 התורה מן טעם לה יש והתנועה ונותן נושא אתה אם אבל מעשה. ואנשי לחסידים מפורסם
 אשר כל את תשכילון למען שכתוב כמו תעשה. ואז תשכיל אזי התורה, פי על הרצויה וכונה

 * אם כגון התורה, כדרך שלא דבר אתה לעצמו עושה הרב אשר ראית אם ובפרט תעשון.
 זמן אפילו המעשה, לכל שבעולם דבר לכל החכמים שקבעו הזמן ומשנה התפלה זמן מאחר

 תורה דברי על אתה תעבור לא ומפורסם, צדיק הוא שהרב הגם חכמים, תלמידי סעודת
 שעה, בהוראת הוא באפשר שעושה הצדיק והרב אחת. תנועה על אפילו ה״ו, חכמים ודברי

 זכות לכף לדונו אתה וצריך בריאותו. משקל פי על עושה הוא וכחו גופו מזג לפי ואפשר
 עמו ותתן שתשא עד התורה נגד כמעשהו תעשה לא אתה אבל אחריו, להרהר ח״ו וחלילה

 ויכנסו הדבר, לך ויסביר התורה סי על טעם לך יורה וכאשר כן. עושה הוא ולמה מה על
 שקבל לך יאמר אפילו תאמין, לא זה וזולת תאמין, אז בענין, שתחקור אחר באזניך דבריו

 אין וכו׳ חולצין ויאמר אליהו יבא אם אמרו וכבר לו. תשמע ולא לו תאמין אל מאליהו
 בעלי שמו יתברך לאל תהלה לו. תשמע לא בלבד חכמים תקנת נגד ואפילו לו. ^זומעין

 * ז״ל והאר״י וחגיריו והרמב״ן הזהר בעלי התלמוד( )בעלי כמו האמתיים אליהו גילוי
 הזהר אחי לכן שהוא. כל אפילו בתלמוד הגמרא דברי נגד אחד דבר לנו אמרו לא והבעש״ט

 זו, לחכמה גדול מבוא וזהו צזלך. שלום ובזה באמונה, ונותן נושא תכלית הוא וזה בזה,
בזהר דבר תמצא אם והפוסקים. הגמרא נגד דבר יהיה שלא ומאזנים בפלס דבר כל שתשקול

מהרצ״א הוספות
 לך ואעתיק יושק. ושפתים בזה, האריך נ״י הרב )צז<

 הלכה התורה יסודי מהלכות ט׳ בפרק הרמב״ם ™^דברי

v .היינו נביא שהוא לנו שנודע הנביא לנו יאמר אם ג׳(

 כמבואר אמת נביא שהוא לכן מקודם לנו שנתאמת

 האמורות מצות מכל אחת על לעבור הנביא( בתנאי

 למדנו וכן לו, לשמוע מצוה שעה לסי וכו׳ בתורה

 לך יאמר אם בכל השמועה מפי ראשונים מחכמים

 הכרמל בהר כאליהו תורה דברי על עבור הנביא

 לפי הדבר שיהא והוא זרה, מעבודה חוץ לו שמע

מפי שנצטווה בפירוש הנביא שיאמר )היינו שעה

 המצוה אבל שעה, לפי זה על לעבור המקום

 אליהו כגון לעולם( לעד תכון משה מפי שנצטווינו

 שהוא ומפני וכו׳ בחוץ עולה שהקריב הכרמל בהר

 אליהו את שאלו ואילו וכו׳ לו לשמוע מצרה נביא

 תעלה פן בתורה שכתוב מה נעקור היאך לו ואמרו

 לעולם בחוץ המקריב אלא נאמר לא אומר היה וכו׳

 ואם וכו׳ י״י כדבר בחוץ היום אקריב אני אבל וכו׳

 עקר אם וכן בחנק וכר לעולם נעקר שהדבר אמר

 מדיני בדין שאמר או השמועה מפי שלמדנו בדברים

כדברי והלכה הוא כך שהדין לו צוה שהשם התורה

ההוספות מעין

 בהתלהבותם ומעשיהם הצדיקים תנועות כדמות מעשיהם שיהיו המכוונים הדעת פחותי בגנות שמאריך מוהרצ״א מדברי *

ופרישותם.
 רבו. אחר ח״ו יהרהר לא ועכ״ז ותפלה(, ק״ש זמן )באיחור להלכה המנודים מנהגים מרבו האדם יקבל שלא !מוהרצ״א מדברי *

רבם. ממנהג בהיפוך לנהוג שלא התלמידים חובת כי אזהרתו גם ומתפרשת

וההלכה. הגמרא לדברי בסתירה יעמדו שלא והמקובלים הזוה״ק דברי את לתרץ מוהרצ״ה כותב מקומות בכמה *
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מא טוב רעשה מרע סור
מהרצ״א הוספות

 אות, שעשה פי על אף ויחנק שקר נביא זה הרי פלוני

 היא בשמים לא שאמרה התורה להכחיש בא שהרי

 כאן עד גדולים. ומופתים אותות עשה ואפילו וכו׳

 והנה למשנה. בהקדמתו גם זה כל ועיין לשונו.

 שעשה אמת בנביא אפילו הוא זה שכל זיוי תראה

 לנביא נבואתו ונתאמת ומופתים אותות כבר לנו

 על לעבוד אליו לשמוע מצרה יתברך, השס שליח
 לפי רק שהוא באמרו (p גם )וזהו תורה מדברי אחת

 שנתאמת נביא שאינו למי אבל י״י, בדבר שעה

 לעבור אליו לשמוע חלילה הנבואה, בתנאי נבואתו

 ואפילו שעה לפי אפילו התורה ממשפטי אחת מצוה

 לפעמים חכמינו שהתירו ומה מדרבנן. קל איסור

 הוא זה כי עובר מיקרי לא זה הנה לשמה, עבירה

v בתורתו יתברך השם לנו שצוה כמו התורה, משפטי

 ממצות מצוה והוא נפש פיקוח מפני שבת להלל

התורה.

 והכלם יבושו לא בוש כי לי, וירוה אדברה ומעתה

 הדעת, חסרי באו מקרוב חדשים אשר ידעו לא

 תורה בעלי ובגנות הרע בלשון לספר לעצמם והתירו

 שכל גדול באילן עצמם את ותולים ועדה, קהל בתוך

 מן זה הוציאו מאין משובח. זה הרי לספר המרבה

 מהג׳ יותר בעונשם הפליגו חז״ל והנה התורה,

 שמעק ר׳ באמור ראה נא וראה החמורות. עבירות

 כתביה, חייטא יהודא אלא כתביה אנא לאו ברבי

הרע, מלשק כלך ליה ואמר הקדוש רבינו הוכיחו

 ועדה קהל בתוך תורה בעלי בגנות להפליג שכן מכל

 )למצוה( זה וחושבים טובים, וימים בשבתות ובפרט

 מן הייתי פעמים וכמה ותמה. שלימה לעבודה

 לפי מחסום ושמתי הזה, בדבר געגים ואינם הצועקים

 צדיק באיזה גדול באילן עצמם את שתולין בראותי

 היות עם הנה אנוש. אמה הרסת מפיו ששמעו

 מהיכן שיהיה מי יהיה המדבר על לתמוה יש שבאמת

יש באמת אם הנה כי התורה, פי על ההיתר יבא

לפרסמם מצוה ח״ו השם חילול הגורמים אנשים

המוסכם הדין ראה נא לך אבל ברז״ל, כמבואר

ז׳ הלכה דעות מהלכות ו׳ בפרק להלכה ברמב״׳ם

מצוה טוב לא בדרך שהלך או שחטא בחבירו הרואה

המוכיח וכר. תוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו

המקום לבין שבינו בדברים ובין וכו׳ בין חבירו את

בנחת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך
לאו ואם מוטב ממנו קיבל אם וכו׳ רכה ובלשון

לו ויאמר החוטא שיכהו עד וכו׳ וג׳ ב׳ פעם יוכיחנו

ידבר לא תחלה הבירו את המוכיח וכו׳. שומע איני

תשא ולא לומר תלמוד ובר שיכלימנו עד קשות לו

ישראל את להכלים לאדם שאסור מכאן חטא עליו

אינו הבירו את שהמכלים פי על אף ברבים, שכן וכל

וכר המלבין חכמים אמרו p הוא גדול עץ לוקה

מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי אבל

בפניו אותו ומחרפין חטאו ומפרסמין ברבים אותו

 נעות לדבר לא כאן עד למוטב. שיחזור עד אותו ומקללין וממין
ברבים אדם ^ןגןד ףאקנ מןןן שם

האדם. ראש שערות תסמר אשר ז׳, בסרק עונשו

 לספר לאדם היתר יהיה מהיכן הנעים ידיד הנה

 ולקללו ועדה קהל בתוך חבירו בגנות ברבים

 לא אם שבפחותים, הפחות יהיה אם אפילו ולמותו,

 עצמו לבין בינו פעמים כמה בתהלה אותו הוכיח

 אבל לפרסמו, מצרה אז ערפו והקשה רכה בלשון

 פעמים כמה עצמו לבין בינו אותו שהוכיח קודם

 ובפרט שיהיה. מי יהיה ברבים לביישו חלילה

 ולשק דבה בעלי מוציאים אשר וכזבים בשקרים

 אפילו בעיני התימא תגדל באמת הוא כן ואם הרע.

 זה דבר התיר מי )המה( באת אשר הגדולים על

 כשם הוא ערוך מאמר הלא האומר יאמר )באם

 דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה

 * שלא יודע בגנות המספר החכם ולהיות נשמע, שלא

לא ולכך בעיניו, חוטא הוא אשר האדם ממנו יקבל

ההוספות מעין

לשמה. עבירה בענין סוהרצ״א מדברי ♦
תוכחתו. לכבוש ורשאי להחמיר אין המוכיחיס את רודפים שהאפיקורסים שבשעה ומוסיף ישמע, שלא למי תוכחה •
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החיים לעץ ודרך הקדמה פב
הוספות

 הגהות כן פסק ובאמת עצמו, לבין בינו הוכיחו נסתר תוכחה
טעות זה הסמ״ג. בשם הנ״ל בפרק שם מיימוניות יבגליי

 חייב דאינו לענין רק הוא כן, הפסק יהיה דלו גמור,

 פוטרתו דהחוטא עורף בקשיות וידיעתו להוכיחו

 כן פי על אף אבל תוכיח, דהוכח עשה ממצות

ולבזותו, ברבים לפרסמו לו התירה לא זאת ידיעתו

 הרא״ם הרי זה )ובלי בסתר פעמים כמה שיוכיחנו עד

 שלא שיודע גם יפטור לא עשה דממצות פסק

 האדם יאמר האיך לחקור יש לזה וחוץ יקבלו(.

 יאמר אם תוכחה, יקבל לא שחבירו בודאי שיודע

 אפילו זה אאמין לא הקודש, ברוח זה שיודע האומר

 ברוח הם דבריו שכל אצלי שנתאמת האדם על

 במה פרק בשבת כנגדו ערוכה גמרא בי הקודש,

 לפני וידוע גלוי הדין למדת הקב״ה שאמר בהמה

 שקיימו הללו הקדושים )הצדיקים היו אם שאפילו

יקבלו לא אותם מוכיחים ת׳( ועד מא׳ התורה את

לפניך אם עולם של רבונו הדין מדת אמרה מהם,___

®iSr* יתברך השם אמר מיד גלוי, מי לפניהם

שקיימו האנשים אלו חז״ל ואמרו תחלו, וממקדשי

מקדש״י קראם p )ועל ת׳ עד מא׳ התורה את

שם. עיין חסרון(, מבלי לשמים גופם כל שנתקדש

בעלי היו בודאי מהם גדול לנו מי כאלה אנשים והנה

הדין למדת להשיב יתברך להשם והיה הקודש, רוח

דרוח כרחך על אלא הקודש. ברוח גלוי לפניהם גם

הבחירה כי בזה ישפוט לא באדם הניתן הקודש

אין האדם ובחירת יתברך בידיעתו גם )הרי חפשית

 בחוגת ועיין יחדיו, יצדקו האיך משגת האדם דעת סעודה הפרת
י , _ שלישית

 ששני שלימה באמונה זה נאמין אבל ותבין, הלבכות

 בידיעת זה והנה היוצר. בגזירת נכונים העגינים

 יהיה לו האדם ידיעת אבל הוא, ברוך הבורא

 בידיעת הצמצום להיות הקודש, ברוח שידיעתו

 צווח והכתוב והבן(, הבחירה, משפט ידע לא האדם

 היה כן על ללבב, יראה וי״י לעינים ידאה האדם

 מי לפניהם גלוי לפניך אם לומר הדין למדת מקום

 התורה את שקיימו הקודש רוח בעלי שהיו הגם גלוי,

 נדע לא אנחנו זה לפי כן אם תקשה, ואם ת׳. עד מא׳

 שלא מצוה כך וכו׳ שמצור. כשם מאמרם פירוש

 ישמערהא שלא נדע מהיכן נשמע, שלא דבר לומר

שכן ומכל זו, לידיעה מהני לא הקודש רות אפילו

מהרצ״א
 הוכיחו באם הוא דהפירוש לי נראה אנושי. שכל

 והעת עורף ןוה[קשה עצמו לבין בינו פעמים כמה

 לפרסמו(. )רק להוכיחו שלא שוב מצוה אזי פנים,

 בין שחילק יבמתו על הבא פרק יוסף בנימוקי ועיין

 וכו׳, לומר שלא מצוה רבים על דדוקא ליחיד, רבים

 לעצמם התירו ומהיכן כמ״ש(. נראה ולי שם. עיין

 מגנות אלה י״י עם בתוך לספר הדור מגדולי כמה

 המשא את נא נעזבה ותלמידיהם. חכמים תלמידי

 שהוא ואפשר תעמוד אל גדולים במקום כי הזאת,

 על אבל וכר, להרהר דאסור לבדם, להם שעה הוראת

 חסרי החזיקו אחריהם אשר ככרוכיא אצוות זה

 קנאה ומטילים כפנחס לקנאות וסוברים הדעת,

 דופי ומטילים כתורה, שלא לחבירו איש בין ושנאה

 בהקהל טובים וימים בשבתות ובפרט שמים, בקדשי

 הבוקי תולין והם נפשם. על לעמוד הקדושה העדה

 שחלילה הדין, נגד והוא רברבי, באשלי סריקי

 אפילו התורה, נגד שהוא בדבר אדם לשום להאמין

 שאומר לא אם במופת, נבואתו שנתאמת אמת לנביא

 י״י אמר כה במופת נבואתו שנתאמת האמיתי הנביא

 במופת נתפרסם נביא אינו ובאם שעה. לפי יתברך

 השמים באמצע החמה את כעת לנו יעמיד אפילו

 כזה. בדבר לו להאמין חלילה הים את לנו ויבקע

 לצדיק אצלו נתאמת ממנו שמע אשר שהחכם הגם

 התורה פי על הדבר שיורהו לשואלו יוכל אם גדול,

 הרב את לדון נפשו את ידחוק לאו ובאם טוב, מה

הזה. לדבר יאבה לא הוא אבל לזכות.

 סעודות הג׳ מקיום בשבת ז״ל מאמרם ראה נא ראה

 מ״ש עיין בהג״ה לעיל וכמ״ש שם, רש״י שפירש מה

 שם מ״ש תתבונן וכאשר פלאי. והוא רש״י כוונת שם

 שטן, מעשה הצליח הרבים בעוונותינו איך תתפלא

 להיות הראוי מן היה אשר סעודות ג׳ קיום שבעת

 שהוא חכמים דתלמידי מקטיגוריא ולמסתור למחסה

 על לקטרג באסיפה מתחילין אז משיח, החבלי הוא

 קוה פיה, על הקערה ח״ו ונתהפך חכמים תלמידי

 נדבר, ומה נאמר מה וכו׳. מרפא לעת וכו׳ לשלום

 אישים אליכם ידידיי, אחיי ואתם בבשתינו. נשכבה

 עיניכם, לעד אלה דבריי נא ושימו בזה הזהרו אקרא,

 אשר בנפשותם האלה החטאים לעצת תשמעו ואל

ארץ דרך במסכת )עיין בעולם ח״ו גזירות גרמו
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פג טוב רעשה מרע סרר
 לחכמה מצרף בספר )וכמבואר ה״ו הש״ם נגד שהוא דבר שום הזהר יאמר לא בוודאי

 תמצא אזי אחר: ]נוסה מכריע הזהר אזי הפוסקים בין מחלוקת וכשיש קנדיא(, למוהר״י
 הזהר נגד המסרב ואותו אחריו.™ לילך לנו ויש ז״ל[ אליהו פי על שמכריע בזהר לפעמים

 על חכמה דברי ותמצא זו בחכמה באמונתך ותלך כן תעשה אם ואז הדין. את ליתן עתיד
 בעיני טוב ושכל תן תמצא אבל ח״ו, תתטפש ולא לבטח תלך בנויים, והלכה התלמוד יסודי

 רב מובהק, מרב מוסמך אינו אשר לרב תאמין שלא וחומר קל אלו ומדברים ואדם. אלהים
 תאמין, לו הדור גדולי צדיקים ככלם רובם הדור מחכמי ומוסמך מאליהו. שקבל רב עד מרב

הוא, רוח אתה יודע מי כי תאמין, לא הקודש ורוח נביאות הרב לך יאמר אשר הגם וזולתו
 דרכי מן רבות ראיות לזה ויש ז״ל, למחרח״ו שער־הקדושה מן להבא לזה שנביא כמו

 וקרוב כלל, מאמין אינו מוסמך, שאינו אף ארם לכל המאמין אמר, ז״ל ומורי■ התורה.
 לך שאין הגם וכו׳ המשפט )ועל יורוך אשר התורה פי על ונאמר ח״ו. ממש זרה לעבודה

הלכות סוף ברמב״ם ועיין דייקא.™ התורה( פי על לך לברר צריך שבימיך, שופט אלא
המשיח. מלך סימני מלכים

 בעתו דבר כי גדול כלל זה ובאמת לתורה. עתים קבעת ששואלין בגמרא שם ואיתא עתך,
 הבוקר וסגולת החכמה לעסק סגולה חצות אחר כמו עצמו, בפני סגולה עת ולכל טוב מה

וצלול ברור מוחו בלילה יהיה ואפילו הוא תפילין זמן לאו ולילה ולתפילין, הבוקר לתפלת
 צנורות יש כי קטוב. לא בעתו שלא דבר כי אז תפילין זמן שאין תורה אמרה וחזק, ובריא *

)עיין לחוד הלילה ומדת לחוד היום מדת הבורא, ורצון חפץ לכל עת שמו, יתברך במדותיו

 ,מכר הזוהר
 במחלוקות

הפוסקים

 מו רק לקבל

א עד מוסמך

 לשנור שלא

המצ: מזמוי

מהרצ״א הוספות
 ותפילות •אורות וכמה כמה ומבטלים השלום(, בפרק

 עם מצטרף קטרוגם כי ה״ו, יהקבל שלא בקטרוגים

 וכמה וכמה הרבים, בעוונותינו הצורר הצר קטרוג

 יתברך השם ישראל. שונאי על מתעוררים גזירות

 במרומיו שלום והעושה ישראל, שארית את ירחם

 מטה, של ובפמליא מעלה של בפמליא שלום יעשה

 ועבודה בתורה והשלום האמת נתיב לנו ויאיר

 ממשפטי ושמאל ימין נטות בלי וידאה, ואהבה

 האמת, נתיב לנו ויאיר אהבו והשלום והאמת התורה,

אמן.

לפסוק מחלוקת שיש במקום הרב שהחליט מה )צח(

 לקולא. לא אבל לחומרא, דוקא זהו הזהר כהכרעת

כעת. גורם הזמן אין אבל בזה לדבר עוד ויש

 כי בגנות, לספר יטעה לא הרב דברי את הרואה )צט(

 על אינו אם לעיל כמ״ש אדרבה רק מזה, דברנו כבר

 ויהיה יאמין. התורה פי על אבל יאמין, לא התורה פי

 בגגות לדבר מזה יתפעל לא יאמץ לא אם שיהיה איך

 בהג״ה שהוכחתי וכמו העוברים, בכלל יהיה כי ח״ו,

 שהוא הגם תכירו על זכות וילמוד והבן. הסמוכה,

שמו. יתברך לעבודתו אחר בדרך הולך

(p) האדם ירצה אם עצמך הגע לעיל, כתבתי כבר

 על לקטרג שלא

ישראל

זכות ללמד

ההוספות מעין

 וכולם לאחד, כוונתם שכולם הפנימיות נגלית מחיצוניותם, השונים הצדיקים עבודות סוגי שבין הניגודים את כשמפשיטים *
מזו. זו שונות ודרכיהם ה׳ בדרך ההולכים בין להיות שחייבות והאתוה האהבה לטובה. שוים

רגע. יאבד לבל להשגיח וצריך הטו© לתכלית פנה ממנו יתד ממנו ואשר הזמן בסוד מוהרצ״ה שכתב דברים *
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שעא

מפתחות
ההוספות לחלק ולא מוהרצ״א והגהות טוב ועשה מרע סור לסה״ק מתייחסים המפתחות

הענינים מפתח
השדה: אבני

)ממוצע(. נד

אגדה:
 אשר מספר אין בפליאות המבהילות )אגדות קבז

 דרכי שם ויעמיס אותם דיתרץ נגר ובר נגר לית

הפנימית(. החכמה ע״י רק אלא - העבודה

ואמוראים. תנאים גם: וראה

W :אדם
דיבור(. קול, מחשבה, )רצון, מז

דבריאה(: )אדם קדמון אדם

קה-קז

ויראה: אהבה
מקיומה(. והתיקון האהבה, מהעדר )השבירה יא

 להתעורר מדריגה בכל צריך שבתפלה )בעליות סב

 שיסייעוהו הכוונות יותר. גבוהים באהוי״ר מחדש

 את להפריד )אין קכט-קל האהוי״ר(. להתעוררות

החכמה(. מן האהבה

יראה. גם: וראה

החברים(: )ואהבת ישראל אהבת

 באהבה צ״ל התפלה החברים. )אהבת נה-סא

פגם הרואה החב׳. עסק ע״י רק מושגת ובאחדות.
w ושנאה קנאה כשיש עצמו. בו שזה ידע בחבירו 

 אינו חבירו כשאוהב בנטיעות. כמקצץ הרי״ז

 הרע וכל התאות שורש שבה״כ עליו. מתגאה

 התיקון האהבה. והעדר מהגאוה נובעת שבעולם,

 - השלום ע״י נעשים לפרצוף הנקודות והתפשטות

בעליונים, אהבה גורמת זו אהבה ברכה. מחזיק כלי

 תכלית זאת. על סובבים והתורה התשובה וכל

בין. פירוד בעשיית דוקא מתגרה הסט״א העבודה.

 האומות בין שלום ועושה והצדיקים, החברים

 תלמידי הזוהר, בעלי בין שהיתה האהבה והרשעים.

 הנובעים ומחלוקת פירוד הבעש״ט. ותלמידי האר״י

 וכן דוקא. אתו שהאמת חושב שכ״א האמת מהעדר

 מייחדים ואין בחכ׳ עוסקים שאין ממה הפירוד נובע

המון שבין ממחלוקת גרועה זו מחלוקת באמת.

 מאהבת )שמחה עג מתשובה(. רתוקה כי העם,

 אחדות )העדר קיא יחדיו(. והתוועדות החברים

המינות(. להתגברות הסיבה הוא הדעות

גליון: און
ה

ישראל. אהבת ראה: - אחדות
יאוצרחחמנה;

חקירה. ראה: - ה׳ אחדות

אידרא:
החבירים(. )דביקות ז-ח

אין:
 לגבי יש הוא )האין עז הכנעה(. )קוצש״י. עה נה

 לעשות היש. מן להפרידו )לא פט שעליו(. האין

יש(. ומאין אין מיש

אכילה:
 השתוות. שבכחו. למי ויין מבשר )פרישות כד-כה

 )בעליונים(. נד הניצוצות(. העלאת

יוזודים. גם: וראה

הוי׳. שם ראה: - אלקים

אליהו:
)שלום(. נח-נט

אלמוג:
)ממוצע(. נד

אלף:
)אלפיים(. קה )ואל״ף(. ו

והששי: החמשי אלף
 דוקא(. הששי באלף הקבלה )גילוי ד-ז

דורות. גם: וראה

אמונה:
 האמונה על התמימה האמונה )מעלת סה-סו

 יהי׳ ומתנו ומשאו דיבורו )כל עד-עד השכלית(.

צ״ל האמונה הימנה. דעתו יסיח ולא האמונה בענין
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שעג טוב ועשה מפתחות מרע סור
SiMil.'aa(

לשונם. את שידעו עד הנישואין מתירין ואין לה״ק

ישראל(. לבושי על גזרו

גאת:
הניצוצין(. העלאת )תכליתה א

גרים:
)נשמתם(. קכז )ניצוצין(. א

גשמים:
 גם והושאל בעליונים, הוא גשם שם )עיקר עת

קכו קיד לתחתונים(.

ממעזריטש(: )הרה״ם דובער ר'

 )כוונת לוז קטנה(. באצבע אפי׳ נהניתי ללא )פי׳ לז

 דעיילו מוחזקים היו וחבריו )הוא עט המקוה(.

נדרשת(. שהתורה מדות וי״ג )יגמה״ר קטז ונפקו(.

דוד: •
דוד(. )כסא א

 לייתד יכול שאינו בעת כתו יגרע שלא )בקש מא

 ע׳י הדינים יגביר ולא העולם, ככל עכ׳׳פ ויהי׳

 דרכיו שיורהו מה׳ )בקש טה ח״ו(. העצבות

 יוזודים )המציא קיד האנושית(. מהחב׳ שלמעלה

 גדול ודבר קטן דבר הניח )לא קטז מעשיו(. בכל

 הלך )לא קכ וזמרה(. תודה נתן שלא בעולם

ממנו(. ונפלאות בגדולות

דצח״מ:
האחדות(. להורות שביניהם, )הממוצעים נד-נה

דורות:
 והמקובלים הגאונים ודתיקון. דתהו )נשמות ז ג•

נסתמו הראשונים )בדורות צה הראשונים(.

W כדי יון לחכמת ונדרשו האלקית החב׳ מעינות 

 סוד בעלי היו )הגאונים קז ההגשמה(. מן להרחיק

בקבלה(. דבריהם וכל

החמש*. אלף גם: וראה

דינור:
 ומכ״ש בנ״א בגנות וסיפור מלה״ר )שמירתו כה-כו

 בת״וז סרה לדבר היצר הסתת החבירים. בגנות

 הצדיקים ז־ב׳ט. שלישית. סעודה בשעת דוקא

 הם )דב״ט ל חולין(. בשיחות יחודים העושים

והמחשבה. הדיבור )יחוד מז־נ לה״ר(. כרציחה.

ודיבור. קול מחשבה, רצון, ואדנ״י. הוי׳ ודיבור, קול

 דיבורים ת״ת. של חולין שיחת הרבה. לדברים זוכה

 להרבות א״ע יונה לא המחשבה. מן המרובים

דיבורים לדבר יבוא כי יחודים. לשם בדיבור

 אם אפי׳ בנ״א, בגנות לספר )לא ט-טא אסורים(.

 מוזשבה )יחוד סד שמספר(. הדור מגדול שומע

ברבים, בגנות וסיפור לה״ר )איסור פא-פג ודיבור(.

 ה׳ מחלל שהוא למי צדיקים כן עושים אם אפי׳

 אם גם תוכיח. הוכח קודם בו לקיים יש לדעתם,

בגנות, ידבר לא התורה ע״פ שאינן הנהגות רואה

אפי׳ בדיבורו, )יחודים קיג-קיד זכות(. ילמד אלא

 אותיות עיניו נגד להתבונן עצמו ירגיל בלע״ז.

 מייחד )כשאינו קיט מפיו(. היוצאות הדיבור

 שאינו בדבר דיבורו יהי׳ שלא דב״ט. הוי בדיבורו

לתורה(. נוגע

 הקודש. לשון טבילה. גם: £צ©»שואה

)והמתקתם(: דינים

 וצריכים התענית, מן המתעוררים )דינים נ-נא

 קכביקכד כו׳(. בהתבודדות להמתיקם
 ללא ]אלקים[ טבעית ברפואה )כשמשתמשים

 היא הכוונה הדינים. מגבירים הוי״ה בשם המתקתם

 היצר. )מעוררים קל לבטלם(. ולא הדינים להמתיק

בחכמה(. המתקתם

דעת:
 אין אם רוה״ק. דבר. מתוך דבר והבנת )דעת צ-צג

 אם ועבודה[, תורה טעמ1 דעת אין ]תשובה[ בינה

בינה(. אין דעת אין

דקדוק:
 לתפלה לתורה נצרכת הדקדוק )חכמת קכד-קכה

 הוציאוה שהמינים בזה״ז אבל הנסתר, ולחכמת

בלימודה(. למעט יש להבליהם

,״• דתם:
קכ״קכא

הפסוקים: דרשות
 כי הפסוק, מן בחלק רק רמזים לדרוש )אסור סט-ע

 להביא ואין עזרא. שפסקם כפי שלא פוסקם הוא אז

כך(. שעשו מצדיקים ראי׳

דבר: מתוך דבר הבנת
 תשובה(. )ודעת. צ-צב

חקירה. תכמה. השגה. ראה: - הגשמה

הוא:
קיח

תוכחה. ראה: - תוכיח הוכת

שמים. שם ראה: - השם הזכרת

תחכמה אוצד תכנת ע״י תודפס401 מס עמוד איויק יצחק בן הירש צבי אייכנשטיין, חדשה< >מהדורה טוב ועשה מרע סור



החיים לעץמפתחותודרך הקדמה שעו
 ואינן הגשמה הן שמשיג ההשגות כל המושאל.

 במשלים הפרצופים ענין את המסבירים אמיתיות.

 ואין מגשימים, אלא אינם השכל, אל לקרב והקירות

 קיימים שהם מפשוטם הפרצופים ענין את להוציא

 ויש1 הראות לזכי המושגים דקים רוחניים באורות
 להמשיל ניתן האם כלל!. יושגו שלא אחרים אורות

 הרחיק האו״י האדם. למדות העליונים האורות את

 מהיותם הרמב׳ן שאחר הקבלה ס׳ של מלימודם

 המקובל מרב רק לקבל אנושי. שכל על בנוים

 )שמירת פה הצדיקים(. נשמות משאר או מאליהו

 להשגת מהני הבהירות בתכלית שויו״ט וזכירת

בחב׳, בעוסק מתגרים )החצונים פז-פה (.׳החכ
 אלא ממדריגתו, ®!ו אף אחור יסוג שלא וצריך

הוא. גם ויתעלה ניצוצין, יעלה ועי״ז בתשובה ישוב

 יותר יש הפנימית החב׳ בפלפול עליה. צורך ירידה

 שאינו )מי קיא בפשט(. מבפלפול ושמחה תענוג

 לו שאין וכמי באמונה, ספיקות לו יש בחכ׳ עוסק

 לייחד שיוכל החב׳ )מסגולות קיא-קיז אלו־ה(.

 ההכי למד שלא מי ובתפלתו. ואיבריו תנועותיו בכל

 והן בלימודו הן כרחו, בעל האלקות מגשם הריהו

 להרחיק שלמעלה. האיברים ענין שמו. לייחד בבואו

בפילוסופיא(. המעורבים ומשלים מחקירות

 העולם חכמות כל הצפונה החב׳ )ללא קב-קכב

 יובנו החב׳ ע״י )רק קכה-קכז נחשבו(. ותהו מאפס

 חפץ דברי מהם לקחת ויוכלו התלמוד פליאות

 מקום באיזה יבין החכי )ע״י קכז-קכח ה׳(. לעבודת

החב׳ )בלי קבה-קל בתשובתו(. לתקן ויוכל פגם,

 שהיא לשמה תורה ללמוד יוכל ולא כבהמה נמשל

 צדיק להיות ויוכל וסומא, חגר יהי׳ שלא המכשרתו

 למה אבר כל להבין יוכל החב׳ ע״י וכו׳. וחסיד

הוזכ׳ עסק כנטולים. יתרים אבריו יהיו ולא משמש,

W היצר(. לכבוש ועוזר הדינים ממתיק 

עבודה. זוהר. השגה. גם: וראה

אנושית(: )וחב׳ חיצוניות חכמות

 האמונה מעלת אנושית. מחקירה )להדחיק הה-סו

 מהחכמות להרחיק השכלית. האמונה על התמימה

כ׳1הו )ללא קב-קכב ומלומדיהן(. החיצוניות

נחשבו, ותהו מאפס העולם חכמות כל הצפונה

הטבעית(. בחב׳ סומים החכמות ובעלי

תכונה. גם: וראה

ואמוראים. תנאים דורות. ראה: - חכמים

)וחסיד(: חסד

נק׳ ואז החסד, אל החכמה להמשיך )צריכים קכט

תסיר(.

חסידות:
 דרבנן, בשעטנז המדקדקים )מתחסדים כה-כס

 גם החסידות. עיקר על ושוכחים וכו׳ מצה סירכות,

 גדולים בגנות המספרים תורה. גופי על עוברים

 נעוריו. חטאות מגנות הוא החבירים, וגנות מהם
 שמתקבצים בשעה בדופי לדבר היצר פיתוי

 ודב״ט. הוללות שלישית. סעודה ובשעת בשויר׳ט

 יש במתחסדים. יראו שלא בכוונה הנעשים דברים

 דחסידי. במילי ואח״ב הדין ע״פ הענין בעיקר להזהר

 נקי גוף בשביל התפלה זמן לאחר אין ההמוני לאיש

 לבטל אין דגדלות. מוחין ובשביל מהדין! !יותר

 חסידות עניני הדביקות. העדר מחמת תורה

 יאחז לא בנ״א. לפני ולא בביתו ינהג וחומרות

 הדעת שקול צריך עולם. של כטבעו שאינם בדברים

 מעורר לגבוה כולו אם התורה. מדרכי לנטות שלא

 הוא למחר מצוה הוא שהיום שמה אפ״ל קטרוגים.

 את )יכיר לג-לד והמקום(. הזמן האדם לפי להיפך,

 ללמוד מאשר ללמוד שלא שטוב יאמר ולא מקומו

 לשם בנגלה יקמץ )האם מז-מז דביקות(. ללא

 )לא נ מתברכת(. תורתם חסידים הנסתר. לימוד

 יבוא כי יהודים, לשם בדיבור להרבות א״ע יונה

 בין שצ״ל )האהבה נה-סא אסורים(. לדיבורים

 במרה רוקא מתגרה והסט״א והצדיקים, החבירים

 תלמידי^הבעש״ט בין שהיתה האהבה זו.

 שלכ״א האמת, מהעדר נובע הפירוד ותלמידיהם.

 לימוד מאי נובע וגם דוקא. אצלו שהאמת נדמה

 עובדי בין המחלוקת באמת. מייחדים ושאין הוזכ׳

 רחוקים כי העם, המון שבין מהמחלוקת גרועה ה׳

 בגנות שמספרים הדור מגדולי רואה אם מתשובה.

אחריהם(. יהרהר לא אך כמעשיהם, יעשה לא בנ״א,

 )כנ״ל. עג ודב״ט(. בהוללות לא אך בשמחה )צ״ל עא

 להתייעץ עמם והתוועדות החברים מאהבת שמחה

 מאמין פתי להיות )לא עט-פג העבודה(. בדרכי

 ובפרט אחריו, לעשות עושה שהרב דבר לכל

 לא רבו. אחר יהרהר לא אך דין. ע״פ שאינם בדברים

 ברב להאמין אליהו. עד מוסמך שאינו ברב להאמין

 לעשות ללמוד שלא הדור. גדולי מצדיקים המוסמך

 ת״ח וגנות לה״ר המספרים הצדיקים כמעשה

 ע״פ שאינן בהנהגות רואה אם אפי׳ ותלמידיהם.

 על גם זכות ילמד אלא בגנות, ידבר לא התורה

ה׳(. לעבודת אחרת בדרך ההולכים

אוה״ע: חסידי
)נשמתם(. קכז

חצות. תקון ראה: - חצוח
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טחיבוריםמשסט חושןקובץ

x סעיף ט סימן

 ולא ע״ה לשם שינוא שסושש לומר יכול והרי שימשש, אהר מצוה לסעודת
 מני באוכל שא וכן אכילה, ששום סשש אץ ע״ה ובלא לריש, משם יוציאוהו

 עצמו מני יגן שהקשדא העתקתי לעיל שהיי ]צ״ע ע״ה. רטם מני עצמו
 רק היינו סיב ככל נדמה עמו אכל ®"ל שאמרו מה ואולי מפו[, האוכל ולא

 מורה וק הסעודב העל הוא כשהע״ה דזקא היינו ואולי נמריעוס. עמו בשסנ
 ע״ה כשמומין p שאץ מה נמקור״ב מ״ש שיעול שמודה עמו לשון

 עם לסם לאסל י״ס י״ח ןשסות סכתוג שאמר מה rs מורה ואולי לסעודתו.
 של אורחים והכנסת ע״ב לטינת עלו ®ששם היו שלא נר, משה סומן

 אכל לא השרס מלאכי עם רק jkw) אוכל היה מסתמא ע״ה אמו אנרהס
tin ליהן קרו ע״א[ ס״ט !פסחים ®"ל שאמרו מה ואולי למילתו. ג׳ או שהיה[ 

 של שנה חאה וע״ס שם שאוכל הסעודה מל רוקא ג״כ שיט כר, מלתן
 מי גס אומים הכנסת סעודת ואילי וצלע״נג למ9האו מני וגס האוכלם

 ערב נל על מריעות כגדר ואינו מילסא להא מצוס מלל ש״ל שלהם לרה
 ]כרכות ®"ל שאמרו מה לוה ששייך שוהים מעשים מצד נדורו תשת והפרט

 של סגורות שעושים וסעודות נר. מוכה שס״ס מסעודה הנהנה ע״א[ ם־ר
 מטרה שגס וי״ל מצוה, סעודת דהו״ל סשיעא ש״ש משניות כסיום מצוה
 הו״ל עניים מי של ות״ס הלבשה או ססדיס גמילות או ®לס קור או שנדק

 נר או צדק שועל סטרה אך קירוב וגורם מצוה מכשירי שסם מצד נמצוה,
 לסלק יש גופייש, העוסקים כשדר סיקון עי״ו אין אס קדישא, סכרה או תמיד

וצלע״נג הנ״ל, כץ גופה מצוה של מ״ל נוטרות מסעודות

 מל איסור מדר היא אץ מ״מ כסהר, סגר אשת ץ דקיימא שהגם נראה
והוא מהזוה״ק כידוע ממש, עצמות ולא הדמיון כן מדר שהוא

 שהם שלי והר רנמי, כאיכה הוא וכן ממש, דמיון הדמיון כן שאץ ג״ב ט״מ
 עם אן כלל איסור גרר טה שיהיה הנ״ל דמיון נהס שיין לא מלמא מדרמן

 מר גם הנ״ל דמיון לקרב והכריות הסוה״ק נטר מגטן להנהיג שוב וה נל
שוב היותר צד על דאסשר מה מל מיל

הפלאה חידושי

 זו! משה ידע ואיך הרע לשק משום בדה ואין כ״ד. ס״ק םם״זן
 מיל הני ע״א[ ס״ז ןםו״ק מלמידא שיש מפד^ נראה היה לכאורה וכו׳.
 ט המעש קרא כמשב קודם, אמרו דטונא אע״ג ההם האנשים יעיני

 דהול״ל משה, לפני וה אמרו רהשלותים נפקא דמהנא אלא וגר, העלסט
 והסיט ההם האנשים משה לסר p אמרו דהשלושם אלא תנקר, הפירט
 משה, לפר שאמרו ®ה ונפקא עירנו, אמרו כעצמם הס אגל עליהב הדיטר

 הא נראה הסמ״ב נמרי שנסה העיגי[ ד״ה שם !®"ק ז״ל רש״י מדברי אן
 רק השלושים נגד הספקרו לא הדמיים מפל משום מיל, הר הש״ס דמיי®

 שסל ט״ס ]בסד□־ הסומש כ®׳ רש״י נמ״ש ההם, האנשה שאמרו נמה
 דלשנא מסשטא שרש״י, אילל אן נשלמים. שהתפקח תהו מלתו® קללתם
 משמע הפסוק, נל לטכס שדהרו העלט, אמח ולא העלפט, ני המעט דקרא
 אמח השר לקללת מגיעם כ״א הדיטר, והסיט למשה השלסים מרי שהמה
 שאמרו מדבריהם נשמע אין דלשרש״י וק״ל עצמם. על אמח ולא הם גלשן

 הקללה וסלו שפקרו משה ידע מנא משה לפר p שאמח דאן ההם, האנשם
שאמח לא אם עלהס. הקללה שהיפן הוא השלת נאמת דילמא מלת,

וק״ל נרע? אינו ווה מיחש,

א׳. סעיף
ט׳ סימן

הפלאה חידושי
 ונראה הסייג אס ולכדיב קאמר ע״א[ ק״ה !כתובות ט״ס ובו׳. לזכות אסי׳
 בטלה, שנר דאינא כגון וצ״ל לדק, שכר ששל דהו״ל אשור וה כלא דגם משם
 אס ולשינ קאמר לסט ס״ה, כדלקמן משניהם שקס דכעינן קאמר הא ואנסי
 וכן שסד. מורת שקנל משם אסור ואס״ה נשוב משניהם דהו״ל השיב
 מתחוייהו שקיל דלא ה״מ וכ״ס דקאמר 4״ם1 מתונות כשגיא להדיא משמע

 דמוכס נטלה שכר תעיק אע״ג נר. שסד כתורת דשקיל סיכא ה״מ כר,
 דמי, שסיר ה״א נצינעא אכל מרהשיב כשטטל יה״מ דה״א י״ל לכל, שניכר

 דנרייסא דס״ל ונ״ל שהשמיטו. הטוש״ע על וצ״ע שומר. מתורת שא והאיסור
 שחש כאן ובאמת השיב מן רן מנאי מן כץ מהן מאמר כשלוקת אש׳ ה״ב

 הש״ס מקשה ששר ואס״ה שמשים. מוה רק כשלוקס דאש׳ הוא התרים
 מן אש׳ רהא fm לאצלויי דאתי משם מפמוייהו שקיל דלא ה״ע וכ״ס
 הזכאי, אס לונות יקס שלא אתי מ׳ינור כללו והטוש״ע לקבל. אסור לנד השיב

 ולאי שוב משניהם שקנל והוא ס״ה לקמן דנמנ והש״ע מזה. ונץ ®ה ק
 שד לפרו כנואם עמהם מסנה יהמה אלא השיב מן ליקס ®תר דנכה״ג

 יסשינ או שונה ש להתנות יכולים דנאמס ואפשר השיב הוא ש יודע ואינו
 השיב ש לו נחנרר רכש שיד הנא אכל נוה. לדין לו דמה השכר, יתן נדן
 ווה לנד. השיב מן אש׳ אסור שותל, מורס נצינעא שלוקס והיין מנאי, ומי

 לזנו®, ופרש״י לקב לא נקי על ומוסד ט״ת ]תהילים הפסוק ש׳ נלסע״ד
 להסות שם רט״י של הראשק נש׳ כש משניהם שמקכל משמע רעל ולישא
 דלא אע״ג מקב לא דושוסד מקרא דלסא וברייתא 3לקנ דאסור הרי משפט,
 אלא משרהב דמקנל שנא נשמע לא וה״נ לנר, השיב מן טמקכל שנא נטמע
וק״ל. אשש גוונא מל ומשלא הדן, הטיית משוס לאו דטעמא מקרא דליף

הפלאה חידושי
 לא אפי׳ מחטת !סק״ת הסמ״ע עמ״ש כשיתבענו. להחזיר עריך שם.
 ע״ס. פ״א ]ג״ס שא״נ רש״י מרי דאשסשטיה הט״ז התג לססויר. שינ תבעו
 רש״י אש לא דודאי מריו. הממי ולא ןסק״ת. קס״א שמן טז״ד וכ׳׳כ

 אלא שכב כאץ נ״ד ינופו למה״ס נופץ, ג״ד אין מטעה מלא למשש
 נאנק אש׳ שינ שמיס יד לצאת שנא תטעה כלא דאיהו למעוטי רש״י כוונת
 רוצה כאינו מרירי סרש״י לץ בב ]סעיף )שם( קס״א שימן נדקאמר רטת
ומה שוכב אלא מפץ הנ״ד אץ וטוראי אותו, ינופו והנ״ד ששב יד לצאת

 אטק להן הניס ע״א[ ]ס״ב שס כדאיפא מסוייניב שן דהננים נשיו, שפרש״י
 פטור סונעו דנאיט הנותן, נשיסנענו מדקאמר דמשמע נוונש, והסמ״ע ט׳.

 דהמסנה משם להסויר, הנא דמשיב דהא משום ושיט ששב יד לצאת אשלו
 דאמר שלי מל כרנא ע״ס ד׳ ]חסודה כדקי״ל מהר, לא שסד כאיסור לו שנסן

 דלא ליה ניסא מסתמא מונעו כשאינו אנל מהר. לא עטל אי מעטל לא רסמנא
 נא שלא נדני ע״ב[ ס״ו נבב״ס אמחק ®ו וגחלה הדרא. נפשה לשוויא
 ומחל. דראה משום שרה, מסקינן דלא שד, ואכל ששט סשש דאי לשלב

 יד לצאת נדטת למשיב והא ששס. יד לצאת אף סטור ®מו שאיט כ״ו א״נ
 ממט, לקנל דאסור ע״ב! !צ״ד מ״ק להדיא נדמונס תמו, לא אפילו ששס
 יתש דלמה מטעה, נלא ]איידי[ דודאי ששב ידי לצאת להסדר מחריב ואיש
 אי מסרס תר שרת שס דקאמר מהא שכס ויופר יקנלט. שלא כיק ממט

 ששב יד לצאת תטעה נלא להשיר דמסויג הח גטה, מי מאי משש דעטד
 כמ״ש דרתי, שט ט ליה אהדר ל״ת, נ״ה ]ויקרא עמן אמין דוש מקרא שיט

 נתן מדר׳ צגטת דאין הט״ז שנתב הדן מיהו נחרים. ומריו !כאן[ הסמ״ע
 כשממנו מדנא שיב דהנא אע״ג מאמת אמס. דן דדן נ״ל קצוצה, נריטס
 ילפוסא ואינן להשנק, ולא רסן למורא כמשב פשר, כרימת מ״מ הטק,
 דס״ל יוחנן לר׳ קאמר דהתה אע״ג ע״ב ס״א דף נשן איזהו מרק דליף
 הנן ג״נ ס״ל דר״א נ״ל כוומיה, קי״ל ולא בדירן, יוצאה אינה קצוצה דרס

 רנא דהא prmj )יודע( שושה. משוס להסויר דצרין דס״ל אלא לימודם
 אנל ריבית[ ]אבק כאן על קאמר ואיש להשנק רמט רלא הסם יליף טפיה
 בדירן, דיוצאה דס״ל הד ס׳, ר״ד אומו ומפץ ונרש״י נר[, !קצוצה ריטס
 תהו למיו. ולא עמן, אסין וש רממנא אוהל דלדדה הנרב פטורים ולהט
 אדדה. דדה דתא מקשה ילא שט ט נשיו, שיממש ו״ל רש״י מונס
 ששלה מי דהא כן, טמנת דהסנרא אע״ג דר״א, מ״ט המס קאמר ולהט
 ולא כו׳ רתמנא דאמר שלי מל כמש״ל ליה קרא לא דהא יוסק, דרט מ״ט
 אלא מלהסויר, פשוטם המים דלהט ילפותא הנן ס״ל נש דאיהו אלא קנה,

 לומר ודוחק הריטח. להשיר למלוה רחמנא פקדה הלוה וחיות צדקה שורת
 וטה מהר. ערי דאי ע״ס ח ]בתמורה כארי ס״ל דר״א מ״ש קאמר דרננ״י
 וט׳. וש דריש דרגא דקרא, מגופיה אמר רנא ד״ה המוס׳ קושיס שם שושנת

 דרת נוכו׳[ ע״כ שמעשן עצמו רנא דקאמר מהא השס׳ הקש שלא ]ומה
 דטון מלקיב צערן אלא קאמר, סשלומץ לערן לאו דרנא דס״ל משום קצוצב
 בכוונם שש נלע״ד תה וילקה(. לעשה נימק ש״ל לא נדיר! יוצאה דאינה
 ט דר״י מקראי לר״א מקשה לא ולהט לשרהב דרשי ש״א דרנא ז״ל רש״י
ולץ דנריהב נשף הפוש׳ מ״ש מסשן שה הדוחק ולש לר״י. דמקשה שט

הי אוצר תכנת ע״י תורפס264 מס עמוד {7(}7) אפרים בן יוסף קארו, :כו( ־ )א א חו״מ יו ־ פריעדמאן< >מהדורת השלם ערוך שלחן
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שביעי פרק
א הלכה

 רכיל תלך לא :׳שנ תעשה, בלא עובר בחבירו המרגל
 הוא, גדול עון זה, לאו על לוקין שאין ואע״פ בעמך.
 לא לו: נסמך לבך מישראל, רבות נפשות להרוג וגורם
האדומי. לדואג אירע מה ולמד צא רעיך. דם על תעמד

 יותר: מבוארת ללשון "רכיל" הפסוק: מלשון רבנו שינתי - בחברו המרגל
 במניין גם נהג וכך המלך"? אדוני אל בעבדך "וירגל הפסוק: פי על "מרגל",
הקצר?

"בעמיך"(. כתיב: )שם טז יט, ויקרא - בעמך רכיל תלך לא

 כמו מעשה׳ בו שאין ׳לאו שזהו משום - זה לאו על לוקין שאין ואע״ס
 שאין פי על "ואף :5הוסיף החינוך ובספר סנהדרין•■. בהלכות רבנו שביאר

 מיתה חיוב אפילו בו שיש פעמים מעשה, בו שאין לפי מלקות הזה בלאו
 שעליו לוקה, מאורסה נערה על רע שם המוציא אמנם מוסר". בדין כידוע
.4אותו" "ויסרו בפירוש נאמר

 "רבי אר׳ף: דרך במסכת במובא - רעיך דם על תעמד לא לו: נסמך לבך
 רכיל תלך ׳לא שנאמר דמים, משופכי זה הרי קורצין האוכל אומר: יצחק

רעך׳". דם על תעמד לא בעמיך

"רעך"(. כתיב: )שם טז יט, ויקרא - רעיך דם על תעמד לא

ט. ל״ת סמ״ג על משה משרת וראה 1
כח. יט, ב שמואל 2
שא. תעשה לא 3
א. הלכה יה פרק 4
מוסר. בדין שם והאריך דלו, מצוה 5
תש״ם(. )ירושלים שמואלביץ׳ חיים לרבי הזיכרון בספר שנדפסו איגד ר״ש חידושי ראה 6
 "אף (:170 עמ׳ ט, )פרשה אליעזר רבי למשנת גם ציין פשוטה יד יג. הלכה היוצא פרק 7

 על תעמד לא בעמיך רכיל תלך ׳לא שג׳: הורגו, כאלו זה הרי חברו על הרע לשון האומר
 מביאה שהיא ולא להריגה, שקולה הרע לשון שאמירת היא הכוונה שם אך רעיך". דם

כאן. רבנו כדברי דמים, לשפיכות
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ז פרק

ב הלכה

 מזה והולך דברים טוען שהוא זה רכיל? הוא זה אי
 על שמעתי ובך בך פלוני, אמר ובך בך ואומר, לזה,

 את מחריב זה הרי אמה, אומר שהוא פי על אף פלוני.
העולם.

 היה האדומי דואג שבמעשה אע״פ - האדומי לדואג אירע מה ולמד צא
 סנהדריף, במסכת בגמרא במבואר ,12 11 10 9 8רכילות משום ולא הרע לשון משום
הרע. לשון איסור את גם הכולל רכיל", תלך "לא של בלאו כאן מדובר

 פירש־!, משנה בכסף - פלוני על שמעתי וכך כך, פלוני אמר וכך כך
 שעשה פלוני על שמעתי וכך כך פלוני עליך אמר וכך "כך אומר: שהרכיל

 ונראה רבנו". בדברי החכרו לא אלו הוספות שהרי בדבריו, וזג״ע לך".
 סיפור היא שהרכילות ,’2תשובה בשערי יונה רבנו דברי פי על כן שפירש

 אילולי אך עליו. שמסופר האיש כלפי השומע אצל שנאה לעורר שמטרתו
 שהרכילות וסובר זה, בעניין יונה רבנו על חולק שרבנו לפרש יש דבריו,

 בכוונת שאין אף על תועלת. ללא לזה מזה דברים בהעברת עיסוק היא
 זאת בכל לכך, לגרום עלול שהדבר משער איננו ואף שנאה, לעורר המספר

 שהמספר בלא גם אסון הרות לתוצאות להביא עלול הוא בי הדבר, אסור
הוא "איזה כאן: רבנו של לשונו מתוך יפה עולה זה פירוש לכך. מודע היה

 וכן רכילות, היה דואג שמעשה הסובר רכב אות ג שער תשובה שערי יונה רבנו ראה אך 8
 המשנה מרכבת ט, ל״ת סמ״ג על דתיי דינא רקח, מעשה וראה משנה. כסף דעת

בזה. שדנו ב בהלכה המלך ועבודת מרדכי מאמר )אלפאנדרי(,
ג. אות ט ל״ת סמ״ג על משה ברית הקשה וכן ע״ב. קו 9

 זה פי ועל שא(, אזהרה מזנוה, ספר - דוד )מגדל הכוכבי דוד לרבי הבתים בספר פירש וכן 10
 המחלק המלך עבודת וראה ב. סע׳ א כלל רכילות הל׳ חיים החפץ רכילות דין את ניסח

 לשון והשני רכילות שהראשון וכך׳, כך לך עשה ׳פלוני לבין וכך׳ כך עליך אמר ׳פלוני בין
לדה". מזה דברים "המטעין אלא רכילות שאין הרע,

 )קודש עולם והליכות א סע׳ א כלל רכילות הל׳ חיים חפץ על באר עלי קונטרס ראה 11
א. אות ב סי׳ ישראל(

רלו. מצות והחינוך ט ל״ת הסמ״ג דעת הוא וכן רכב. אות ג שער 12
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ז פרק

 והוא זה, לאו בכלל והוא מאד, עד מזה גדול עון יש
 שאמר כי על אף חברו בגנות המספר והוא הרע. לשון
 חברו על רע שם מוציא שקר, האומר אבל אמת.
 ובך כך ואומר, שיושב זה הרע לשון בעל אבל נקרא.
 שמעתי ובך וכך אבותיו, היו ובך ובך פלוני, עשה
 אומר: הכתוב זה על גנאי, של דברים ואומר עליו,
 גדולות. מדברת לשון חלקות שפתי בל ה׳ יברת
הראב״ד השגת

 לא א״א: פלוני. איש עשה כך ואומר שיושב זה הרע לשון בעל אבל
 והורג תליתאי הוא שהראשק השני, מן הראשון קשה אלא כן,

זאת. בינה עצמו, אלא הורג ואינו תניין והשני נפשות

 ובנוי העולם", את מחריב זה הרי לזה... מזה דברים טוען שהוא זה רכיל?
 ברובל תהיה "לא :1המצוות♦ בספר ידו על המובא ,15 14 13ספרא לשון פשטות על

 דברי על הראב״ד של תמיהתו מתיישבת זה פי על והולך". דברים מטעין
 לדעת הרכילות, באמור כי הרכיל. מעוון גדול הרע לשון שעוון להלףי רבנו
הרע. מלשון היא קלה ולכן ,1כלל♦ שנאה מעורר שאינו סיפור היא רבנו,

 הוא חד אין "ומה :17בירושלמי שנאמר למה בדומה - העולם את מהריב
 אחת על תרין הוו אלו דיליה, דלטוריא מן ביה קאים יבול עלמא לית )הפה(

וכמה". כמה

 הרע לשון רבנו, לדעת - הרע לשון והוא מאד... עד מזה גדול עון יש
ונקראת הרע, מלשון קשה שהרכילות וסבר השיג והראב״ד מרכילות, חמור

 על באר עלי קונטרס אך א. הלכה א פרק פאה בירושלמי הוא ובן ד, פרק ב פרשה קדושים 13
שם. סיריליאו הר״ש של פירושו פי על רבנו דעת את פירש א אות א לאוין חיים חפץ

שא. תעשה לא 14
שם. בפירושנו וראה הבאה. בפסקה 15
ומחשבה. דעת פירש זה וכעין 16
ב. הלכה א פרק ברכות 17
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ז פרק

 ברם, עליויי. שאומרים ולזה ולמקבלו למספרו שהורג ׳תליתאי׳״י, בגמרא
 במבואר ,20הרע לשון על אלא רכילות על ׳תליתאי׳ נאמר לא רבנו לדעת

הורגת". הרע לשון "שלשה :21לקמן בדבריו

 ולמקבלו למספרו הורג תליתאי, קטיל תליתאי לשון אמרי: "במערבא ע״ב: טו ערכין 18
 אדם בין שלישית שהיא הרכיל לשון זה - תליתאי ״לישנא שם: רש״י ופירש ולאומרר,

 אחרים הסברים שנתנו שם ומהרש״א תוספות גרשם, רבנו )וראה סוד* לו לגלות להבירו
 משנה כסף על שהולק מה ויטאל ר״ה בשם ]אלפאנדדי[ המשנה מרכבת וראה זה, לשם

 זו שמימרא רכב, אות ג שער תשובה בשערי יונה רבנו דעת ובן ׳תליתאי׳ן. לשון בפירוש
ברכילות. עוסקת

 כסף עוז, מגדל ראה - הראב״ד של תמיהתו את ליישב שונות דרבים הציעו המפרשים 19
 יהודה, להם ט, ל״ת סמ״ג על דהיי דינא א, סי׳ הרמב״ם לשונות ה׳א רדב״ז שרת משנה,
 ר״ח בשם )אלפאנדרי( המשנה מרכבת ידיד, בן ב, אות שמועה יבין ת סי׳ חכמים משנת
 ווייס חפץ על דויים זרע ג, אות כת סי׳ וישב פרשת לשאילתות שאלה העמק ויטאל,
ב. אות א לאוין חיים תפץ על באר עלי וקונטרס ב אות א לאוין פתיחה

 שהוא שלישי, קורא "ולמה ב: אות כו פרשה רבא בויקרא המובא המעשה מתוך מוכת וכן 20
בישא... בלה ליה דהות בגבר הוה עובדא עליו. והנאמר והמקבלו האומרו - שלשה הורג

 לי מהימנת את לית ואי יתי, לשמשא בעי אבוך הדין: לבעלה ואמרת אזלת עבדת? מה
 קאים יתיה וחמא עלוי, ורצד אזל לי. ומפייס יתיב יתיה משבת ואת לרמשא אתית עול
 יתיה אובילין וקטליה. לאבוי מתא עבד? מה קושטן. מילא בבר אמר, יתה. וסיידו גחון

 קטולין, ואיתתייבא הרע לשון אבוי על דאמר אנתתא ולההיא קסולין, ואתחייב לדינא
 לדעת נוספות ראיות שם וראה המלך, עבודת הביא )ובן תלתיהוך׳ קטיל לישנא ואשתבח

 נקרא למה יוחי: בן שמעון ר׳ "אמר יב: מזמור )ביבר( תהלים מדרש לשון פשטות וכן רבנו(.
 משמע וכן עליר. והנאמר והמקבלו האומרו שלשה, שהורג לפי תליתאי, לישן הרע לשון

 והמקבלו. האומרו שנים, הורג הזה ׳הלשון (:174 עמ׳ ט, )פרשה אליעזר רבי משנת מלשון
 ■בפשע שנ׳ מנ׳? המקבלו נאלם; מת שהוא כיון שקר׳, שפתי ׳תאלמנה שנ׳ מנ׳? האומרו
 הורג שהוא ופעמים מות׳... מוקשי ׳קדמוני שנ׳ מיתה, אלא מוקש ואין רע׳, מוקש שפתים

 צדיקים אורחות דעת וכן רמייה". עושי מלוטש ׳בתער שלשה, נמצאו עליו, הנאמר אף
 ט ל״ת סמ״ג על דתיי דינא משנה, כסף פירש ובן רבותינו. ואמרו ד״ה הרע לשון שער

)חעלמא(. המשנה ומרכבת
 הדוקרת חדה להרב דומה שהיא ביון שלישי, או תליתאי לשון נקראת הרע שלשון ונראה,
 המדרשים )אוצר הדברות עשרת במדרש משמע ובן הלהב. צדי משני גם וחותכת מלפנים

 האדומי לדואג דוד אמר לכן הרע, לשון קשה כמה וראה "בא (:440 עמ׳ אייזנשטיין, -
 ׳מפץ וכתיב: ח, נב, )תהלים וגו׳ מלוטש׳ בתער לשונך תחשוב ׳הוות חדה: בהרב נמשלת

 הדה הרב של שרעתה נשם - יה( כה, )משלי שקר׳ עד ברעהו עונה איש שנון והץ והרב
עליו". שנאמר ומי והמקבלו האומרו צדדין, מבל הורגת הרע לשון כך צדדין משני אוכלת

 הי קשי דהוא תליתאי לישן בתר אזלין תהוון "לא טז: יט, ויקרא יונתן בתרגום משמע וכן
חורפוי". תרין מן דקטל כדורבא

 דזיים דזפץ ראה אך טו. משנה א פרק לאבות המשנה בפירוש בדבריו מבואר וכן ג. בהלכה 21
בהגהה. שם וראה אהר, באופן שפירש ב אות חיים מים באר ג כלל רכילות הל׳
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ז פרק

 ׳לשון מקרא, של פשוטו היא שה׳רבילות׳ בעוד - זה לאו בכלל והוא
 הקצר במניין לבן, .“זה" לאו "בכלל אלא אינם רע׳ שם ו׳הוצאת הרע׳

 של פשוטו את להזכיר שם דרכו פי על בלבד, ה׳רביל׳ את רבנו הזכיר
בלבד. מקרא

 רכיל", תלך "לא - ׳לאוין׳ בשני רבנו, לדעת נבלל, הרע לשון לספר האיסור
 לעומתו, ,26 25 24 23 22סנהדרין בהלכות המובא שוא", שמע תשא ו״לא באן, המובא
 מובא ואינו בלבד, שוא" שמע תשא ב״לא נבלל הרע לשון לקבל האיסור
 המספר עושה רעות ששתי הוא, הנראה הסבר. טעון והדבר אלו, בהלכות

 לצד אותו שדן והשנייה, חברו, על גנאי דברי שמפיץ האחת, - הרע לשון
 באיסור וגם רכיל" תלך "לא באיסור גם הרע לשון המספר נבלל לבן חובה.

 מבעלי אחד לשמוע הדיינים על איסור שהוא שוא", שמא תשא "לא
 תשא ב״לא נבלל לעומתו, הרע, לשון המקבל .24עמו חברו כשאין הדינים

 ועושה והולך חובה לצד חברו את שדן בכך, היא שרעתו בלבד, שוא" שמע
.25זה פי על מעשה

 שמע תשא "לא ב׳לאו׳ הרע לשון איסור הובא המצוות שבספר להעיר, יש
 רכיל" תלך "לא ב׳לאר גם והכלילו דעתו את רבנו שינה וכאן בלבד, שוא"

 רכילת זו - בעמך׳ רכיל תלך ׳לא ישמעאל: רבי ״תני :24הירושלמי בעקבות
 המצוות בספר וגם באן גם נבלל רע׳ שם ׳המוציא זה, לעומת הרע". לשון
 ׳לא מנין? רע שם למוציא "אזהרה :27בכתובות במבואר רכיל", תלך ב״לא
רכיל׳". תלך

 דרך על ראיה, זו - נקרא חברו על רע שם מוציא שקר, האומר אבל
 הביאה זו, ראיה האמת. אמירת על אף הוא הרע לשון שאיסור השלילה,

מה לו וייחס אדם שיכזב הרע לשון שאין "לפי :28המשנה בפירוש גם רבנו

 חפץ דעת אך ג, אות ס״א א כלל וח״א ב אות א לאמן פתיחה חייט חפץ על חיים זרע וכ״כ 22
וחומר. כקל מרכילות נלמד הרע שלשון ד חיים מים בבאר ד שם חיים

 ב אות חיים מים באר ו כלל הרע לשון הל׳ חיים וחפץ איתן t וראה ז. הלכה כא פרק 23
בהגהה.

ד. אות א סע׳ א כלל ח״א חיים חפץ על חיים זרע מש־כ וראה 24
.43 הערה להלן ראה 25

א. הלכה א פרק פאה 26
 על חיים זרע וראה ג. אות חיים מים באר א כלל הרע לשון הל׳ חיים חפץ וראה ע״א. מו 27

יונה. רבנו בדעת ג ס״ק א לאמן פתיחה חיים חפץ
טז. משנה א פרק אבות 28
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ז פרק

 לומר רבנו בוונת ואין חברו". על רע שם מוציא יקרא שזה לפי עשה, שלא
 מבואר שבן רכיל", תלך "לא של ב׳לאו׳ נבלל איננו רע שם שהמוציא בזה,

.2בתולהי נערה ובהלכות המצוות בספר ההיפך

 כאן מדובר משנה הכסף לדעת - ואומר שיושב זה הרע לשון בעל אבל
 זה, איסור של רביעית דרגה והיא הרע, לשון לספר תמיד שמורגל במי

 שזה בקביעות, כלומר "שיושב", לכתוב: רבנו ודייק מכולם. החמורה
 שפתי כל ה׳ "יכרת הפסוק: נאמר עליו .50לשון" "בעל נקרא ולכן עיסוקו,
 הבא, העולם מחיי נברת הוא דווקא ולכן גדולות", מדברת לשון חלקות
 הבא לעולם חלק להם שאין "ואלו :5תשובה׳ בהלכות רבנו בדברי כמדויק

 ולעולמי לעולם וחטאתם רשעם גודל על ונידונין ואובדין נכרתין אלא
הרע". לשון ובעלי עולמים...

 אלא נוספת, בדרגה כאן מדובר שאין ,52המפרשים דעת יותר נראית אך
 המובא פי על חאת, בכלל, הרע לשון מהות של יותר מפורט לביאור בחזרה
 לשון "בעלי למיניהם: הרע לשון למספרי רבנו קורא שם - ו בהלכה להלן

 אלא מיוחד, מושג איננו הרע" לשון "בעל שהמונח נראה שם מלשונו הרע".
.55הרע לשון מספרי כל את בתוכו כולל

 )שם ד יב, תהלים - גדולות מדברת לשון חלקות שפתי כל ה׳ יכרת
"גדלות"(. חסר: בכתיב

א. הלכה ג פרק 29
ומחשבה. ורעת רקח מעשה וכ״כ 30
רג. אות ג שער תשובה בשערי יונה רבנו מבאר וכן ו. הלכה ג פרק 31
ב. אות ב סי׳ ישראל( )קודש עולם והליכות דוד, שלל משה, משרת 32
 הרביעית הדרגה את השמיטו ב פרק ואחוה ריעות הלכות חיים ועץ ט ל״ת הסמ״ג גם 33

 המשנה ומרכבת שם, הסמ״ג על דחיי דינא וראה הרע׳. לשון ׳בעל - הרע שבלשון
אחר. באופן הרע׳ לשון ׳בעל שפירשו ויטאל, ר״ת בשם )אלפאנדרי(
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ז פרק

ג הלכה

 בעולם האדם מן נפרעין עבירות שלש חכמים: אמרו
 וגילוי זרה עבודה הבא, לעולם הלק לו ואין הזה

 ועוד כולם. כנגד הרע ולשון דמים, ושפיכות עריות
 כפר כאלו הרע בלשון המספר כל חכמים: אמרו

 אתנו שפתינו נגביר ללשונינו אמרו אשר :׳שנ בעיקר,
 הרע לשון שלשה חכמים: אמרו ועוד לנו. אדון מי

 עליו, שאומרין וזה והמקבלו, האומרו, הורגת,
האומרו. מן יתר והמקבלו

 היא כולה זו שהלכה לפרש יש הנ״ל משנה הכסף לדעת - חכמים... אמרו
 זו, בהלכה המובאים הז״ל, מאמרי שלשת וכל קודמת, ההלכה לסוף המשך
 המשמעות לפי אך רבנו. שהגדירם כפי דווקא, הרע" לשון "בעלי על נאמרו

 נאמרו הדברים המשנה" בפירוש רבנו דברי ולפי חז״ל דברי של הפשוסה
הרע. לשון מספרי בלל על

- הבא לעולם חלק לו ואין הזה בעולם האדם מן גפרעין עברות שלש
 התוספתא מן הביא ובן ,55בתוספתא רבנו של גרסתו היא בך לכאורה,
 האדם מן נפרעין דברים "אילו שונה: בתוספתא גרסתנו המשנה". בפירוש
 אותה העתיק לא שרבנו נראה, אך הבא". לעולם קיימת והקרן הזה בעולם

 לעולם קיימת "והקרן שם: הנאמר את ומפרש עניינה, פי על אלא בלשונה
הבא, העולם בענייני שיטתו פי על ,5הבאי לעולם חלק לו שאין - הבא״

טז. משנה א פרק אבות 34
המלך. ועבודת איתן( ביד )וכ״ה איתן נתל וב״ב ב. הלבה א פרק פאה 35
טז. משנה א פרק אבות 36
ו. אות חיים מים באר א בלל הרע לשון הל׳ חיים הפץ וראה לארץ, המאיר וכ״ב 37

221



ז פרק

 העדר אלא לנשמה עונש בו ואין המוות, אחרי הבא הנשמות עולם שהוא
 "אין הביטוי לפיבך נוספים". ובמקומות תשובה" בהלכות כמבואר קיומה,

 ביותר והמדויק ההולם הוא רבנו, ידי על באן המובא הבא", לעולם חלק לו
זה. מצב לתאר

 שג׳ בעיקר׳ כפר כאלו הרע בלשון המספר כל חכמים: אמרו ועוד
 ע״ב; טו ערכין - לנו אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשונינו אמרו אשר

"ללשנו"(. חסר: בכתיב )שם ה יב, בתהלים הפסוק

 ווה והמקבלו, האומרו׳ הורגת, הרע לשון שלשה חכמים: אמרו ועוד
.43 42 41 40 39 38ועור א הלכה א פרק פאה מסכת ירושלמי - עליו... שאומרין

 בדברי כמבואר חז״ל, ממאמר מובאה זו גם - האומרו מן יתר והמקבלו
 האומר, מן חמור המקבל ידוע". אינו ומקומה ,4המשנה׳ בפירוש רבנו

פיו". על מעשה ועושה והולך הרע לשון על סומך שהוא משום

 הכרת עונש בעניין סז( אות סופר, )מהדורת הגמול בשער רמב״ן מש״כ וראה ח, פרק 38
הה׳. והדעת ד״ה כב-לב טו, לבמדבר אברבנאל פירוש וראה רבנו, לדעת

המתים. תחיית ובמאמר ׳חלק׳ לפרק בהקדמתו 39
 ,20 הערה לעיל וראה ח סי׳ חקת פרשת ד, סי׳ מצורע פרשת )בובר( תנדוומא לדוגמא ראה 40

ע״ב. טו ערכין וראה
טז. משנה א פרק אבות 41
 המשנה מרכבת הגדולה, כנסת ראה - רבנו של מקורו את למצוא טרחו המפרשים 42

 - המדרשים )אוצר אליהו חופת מדרש וראה ישע. ובגדי מרדכי מאמר )אלפאנדרי(,
 לוקה והמקבלו אחת פעם לוקה הרע לשון המספר שכל למדת •הא ו(:72 עמ׳ אייזנשטיין,

גיהנם". לעצמו וגורם שתים
 ארוז וראה מעשה". ביה למעבד לקבוליה אסיר *וכי כת: שאילתא שאילתות לשון ראה 43

 דעת וכ״כ נוספים, הסברים שם וראה כן, פירש שגם כג הערה יג סע׳ ח סי׳ מישרים
ומחשבה.
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ד הלכה

 יאמר מי ביצר? הרע. לשון אבק שהן דברים שם ויש
 שתקו שיאמר, או עתה, שהוא במות שיהיה לפלוני

 וביוצא היה, ומה אירע מה להודיע רוצה איני מפלוני,
 שונאיו, בפני חברו בטובת המספר ובן האלו. בדברים

 שיספרו להם גורם שזה הרע, לשון אבק זה הרי
 בקול רעהו מברך שלמה: אמר זה ענין ועל בגנותו.

 בא טובתו שמתוך לו, תחשב קללה השכם בבקר גדול
רעתו. לירי

 אצל המובאת הרע, לשון לאבק היחידה הדוגמה - הרע לשון אבק
 רבנו מסביר 46 45המשנה בפירוש .44חברו של בטובתו המספר היא ז״ל, חכמינו

 לאומרם מבלי האדם למומי הרמיזה הוא הרע לשון "ואבק זה: ביטוי
 אין כך ראשון, במבט נראה ואינו 47דק שהוא האבק במו כלומר, .44בפירוש"

 דוגמאות רבנו כאן מביא ,49 48זה הסבר פי על הרמתה. מתוך מיד מובן הגנאי
 הרע׳. לשון ׳אבק במושג נכללות הן שגם חז״ל, בדברי המובא על נוספות

 אלא גמור, הרע לשון "שאינו :4אחרי באופן זה ביטוי מסביר לעומתו, רש״י,
 לא הסברו פי על במבתשת". הנכתש מדבר העולה אבק במו הרע, לשון צד

ורק הרע׳. לשון ׳אבק בשם גמור׳ הרע ׳לשון שהן אלו, דוגמאות ייקראו

 בירושלמי ההקשר(. )עפ״י ע״ב קסד בתרא בבא יד, הלכה א פרק זרה עבודה תוספתא 44
 מדרישה נובעות אלא מפורשות אינן אך נוספות, דוגמאות שתי ישנן א הלכה א פרק פאה

הפסוקים.
סז. משנה א פרק אבות 45
בהצנע". הרע לשון תה א: הלכה א פרק פאה ירושלמי ראה 46
יא. פרק הלשון נתיב למהר״ל עולם נתיבות ראה 47
 וראה אחר, באופן שפירש א אות חיים מים באר ט כלל הרע לשק הל׳ חיים הפץ ראה 48

ומחשבה. ודעת סרנא לר״י הרמב״ם גליונות
שביעית. של אבקה קשה כמה ד״ה ע״ב מ סוכה 49
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 הגנאי סיפור לידי מביא אלא בלל, גנאי שאיננו חברו, בטובת הסיפור
.50הרע לשון אבק רש״י, לדעת נקרא, בעקיפין,

- בגנותו שיספרו להם גורם שזה שונאיו... בפני חברו בטובת המספר
 "לעולם ספרא: דרב אחוה דימי רב ששנה 54 53 52הברייתא את 5רבנוי מפרש בך
 ברייתא ".55רעתו לידי בא טובתו שמתוך חבירו, של בטובתו אדם יספר אל
 קמיה יתיב הוה "זימנין לסיפור: בהסבר בתרא« בבא במסכת גם מובאת זו

 ליה: אמר זה, כתב מיושר כמה רבי: אמר תהלים, בספר סידרא פסיק וקא
 הזה... הרע מלשון כלך א״ל: כתביה. חייטא יהודה כתבתיה, אנא לאו

 דרב משום איכא? הרע לשון מאי הכא אלא הרע, לשון איכא התם בשלמא
 של בטובתו אדם יספר אל לעולם ספרא: דרב אחוה דימי רב דתני דימי,

 בפירוש זה סיפור רבנו ומפרש רעתו". לידי בא טובתו שמתוך חבירו,
 גנות לו תגרום שאת לומר, רצונו - הרע מלשון כלך לו ואמר ״... :55המשנה
 השונאו ויצטרך ששונאו, מי ומהם שאוהבו מי ומהם ,5בהמוף אותו בשבחך

 רבי משנת מתוך מוכח רבנו של פירושו רעותיו". לזכור שבחו כשישמע
 לשון לידי מביאו הוא הכירו, של טובתו ברבים המדבר "אף :57אליעזר
רעתו". לידי בא טובתו שמתוך הרע...

 אור הרע, לשון אבק ד״ה ע״א קסה בתרא לבבא בפירושו רשב״ם של דעתם שבן ונראה 50
 הכוללים רכז, אות ג שער תשובה בשערי יונה ורבנו ריט טי׳ בתרא בבא פסקי ח״ג זרוע
 רעה, לו מסובבת כך שמתוך הרע, לשון אבק בתוך פלניא" בבי נורא "איכא דוגמת את

 ע״ב: טו בערכין הגמרא מלשון להוכיח שרצה ידיד בן וראה שם. תשובה בשערי במבואר
 ונראה ממש, הרע לשון שזהו פלניא" בי נורא איכא דאמר בגון ...בישא? לישנא דמי ״היכי

 ט כלל הרע לשון הל׳ חיים חפץ וראה ט. ל״ת והסמ״ג ]מא[ קצא סי׳ היראים דעת היא שבן
שם. חיים ובנתיב שניה בהגהה ג סע׳ סוף

 דברי משה, משרת רקת, מעשה הארץ, פרי קנו, סי׳ אברהם מגן וראה ט. לאוין בסמ״ג וכן 51
רבנו. בדברי שנתקשו ועוד המלך אוצר בנימין, בני מהרא־י, נמוקי ירמיהו,

טזע״א. ערכין 52
 גרסת גנותו". לידי ו״בא רעתו" לידי "בא לשונות: בשתי נמסר זה ביטוי שלפנינו בגמרא 53

 הגרסה המדויקים בכתה־י אך גנותו". לידי "בא היא: ראשונים ובמה ע״א( יד )שבת הרי״ף
 בסוף מדבריו בנראה רבנו גרסת הייתה שכך ונראה רעתו", לידי "בא הלשונות: בשתי

הלשונות. שתי של המשמעויות בין וחילק אחר באופן שפירש המלך אוצר וראה הפסקה.
קסדע״ב. 54
טז. משנה א פרק אבות 55
זה. בעניין נוספים פרטים שם וראה רבו, ג שער תשובה בשערי יונה רבנו פירש וכן 56
דו.8פרשהטעם׳ 57
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פרקז

 עצמו הוא מדאי יותר בטובתו מספר "שכשהוא :65 64 63 62 61 60 59 58מפרש לעומתו, רש״י,
 ואומרים משבחו שזה שומעין אחרים או שבו׳ זו רעה ממדה ׳חוץ אומר
 מתוך אלא שונאו, בפני דווקא מדובר אין בלומר, בידו׳". ובך בך מדת ׳הלא

.8,בשבחו אתרים, או הוא ופוגם, מכך להסתייג בא מדאי, יותר שמשבדוו

 יד כז, משלי - לו תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך
"השכים"(. בכתיב: )שם

 זה, לפסוק אהר הסבר מובא “בגמרא - רעתו לידי בא טובתו שמתוך
 לידי המביא הזולת בשבח לסיפור אלא 6י הרע׳ לשון ל׳אבק קשר לו שאין

 גדול בקול רעהו ׳מברך דבתיב מאי אמר: דימי רב אתא "בי ממוני: הפסד
 שפיר, קמיה וטרחו לאושפיזא דמיקלע כגון לו׳? תחשב קללה השבם בבוקר
 קמאי, טרח דהכי לפלניא ניברכיה רחמנא ואמר: בשוקא יתיב נפיק למחר

 רימי רב ששנה שהברייתא מכך אך ".42ליה ואנסין ואזלין אינשי ושמעין
 טובתו שמתוך חבירו, של בטובתו אדם יספר אל "לעולם ספרא: דרב אחוה

 על לענות באה היא שגם נראה לזה, בסמיכות הובאה רעתו", לידי בא
 רבי במשנת מוכח ובן .44זה לפסוק נוסף הסבר והיא ,45דימי רב של שאלתו
 הרע, לשון לידי מביאו הוא חבירו, של טובתו ברבים המדבר "אף :48אליעזר

 תלין, ספר יוסי ר׳ לפני הביאו אחת פעם וגו׳. גדול׳ בקול רעהו ׳מברך שנ׳
 מלשון כלך לו: אט׳ כתבו. יהודה קפרא: בן לו אמ׳ מובחרת. שכתיבתו ראה
רעתו". לידי בא טובתו שמתוך בכך, יש הרע לשון ומה הזה. הרע

 ע״ב קסד ב״ב רשב״ם וכן גרשום, רבנו פירש זה וכעין רעתו, לידי בא ד״ה ע״א טז ערכין 58
ה. אות מיימוניות בהגהות ציין וכן בא, ד״ה

 חיים הפץ וראה ה. אות ז פרק דעות מיימונית הגהות וראה ]מא[, קצא סוף ביראים וכן 59
 לא והוא שבח בבל מדבר שרבנו הדעות, שתי את שדויבר א-ב סע׳ ט כלל הרע לשון הל׳

 שלא אפילו אסור שהוא בשבת במרבה מדבר ורש״י ברבים, או שונאים בפני אלא נאסר
יב. בהערה שם מש״ב וראה טע׳ ת סי׳ מישרים ארח וכ״ב שונאיו, בפני

ע״א. טז ערכין 60
 דוגמה הראשון בהסבר גם רואה זה, לעומת רכז, אות ג שער תשובה בשערי יונה רבינו 61

 וכן ע״ב(, טו )ערכין פלניא" בי נורא 'איבא גם כך שפירש שם ראה הרע׳, לשון ל׳אבק
 ובסמ״ג ]מא[ קצא ביראים אבל אבק(, ד״ה )ב״ב ורשב״ם נורא( ד״ה )שם רש״י פירשו
ממש. הרע לשון הוא פלניא• בי נורא "איכא בי פירשו ט לאוין

ליה". "ואבסני גורס: ע״א( יד )שבת הרי״ף אבל פירושם. ראה ורש״י, גרשום רבנו גרסת היא בך 62
שונים. אמוראים שני הם ספרא דרב אחוה דימי ורב דימי רב 63
ע״א. לג לשבת פרחיה רבנו בפירוש ראה 64
דו.8 עמ׳ ט פרשה 65
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ז פרק

 ראש, קלות ודרך שחוק דרך הרע בלשון המספר ובן
 אומר: ששלמה הוא בשנאה. מדבר שאינו בלומר

 את רמה איש כן ומות חצים זקים היורה כמתלהלה
 הרע בלשון המספר וכן אני. משחק הלא ואמד רעהו
 יודע אינו כאילו לתומו שיספר והוא רמיות, דרך

 אומר, בו כשממחין אלא הוא, הרע לשון זה שדבר
הרע. לשון שזה או פלוני של מעשיו שאילו יודע איני

 את במשבח דווקא כאן מדובר שאין הסובר הנ״ל, רש״י לדעת זאת, לעומת
 אלא זה, לפסוק בהסבר בגמרא מובאת איננה זו ברייתא - ברבים הזולת
.“נפרד כדבר

 חסר: בכתיב )שם יח-יט כו, משלי - ומות... חצים זקים היורה כמתלהלה
 ר׳ "אמר המדרש": בעקבות הרע לשון בעניין זה פסוק מפרש רבנו "הירה"(.

 קשים בדברים חבירו את ומרמה יושב שהוא מי בל שמעון: בר׳ אלעזר
 אני׳. משחק הלא ואמר רעהו את רמה איש ׳בן ומות. חצים לו זורק באלו

 האש מה מדון׳. ישתק נרגן ובאין אש תכבה עצים ׳באפס אחריו? כתיב מה
 מה מדון. ישתק הרע לשון שאין במקום כך האש, אין עצים שאין במקום -

ריב׳". לחרחר מדינים ואיש לאש ועצים לגחלים ׳פחם אחריו, כתיב

 - שחוק״ ״דרך פסוק. אותו מתוך הרע לשון סוגי שני את למד שרבנו נראה
 איש "כן מתוך - רמיות דרך כאן. כמבואר אני״, משחק הלא ״ואמר מתוך
 ובהיות ברמיזה שלמה "אמר :48למשנה בפירושו כמבואר רעהו", את רמה

 אלא לזה התכוון ושלא מדבריו שהובן במה ידיעה לו שאין מראה הרומז
.4’׳במתלהלה..." אמר ,אחר לעניין התכוון

רכו-רכז. אותיות ג שער תשובה בשערי יונה רבינו דעת וכן 66
כו. )בובר( משלי מדרש 67
טז. משנה א פרק אבות 68
ג. סע׳ ג כלל הרע לשון הל׳ חיים תפץ על חיים זרע וראה 69
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ז פרק

ה הלכה

 בפניו, שלא או חבירו בפני הרע בלשון המספר אחד
 איש, מפי איש נשמעו אם שגורמין, דברים והמספר

 או לו להצר ואפלו בממונו, או בגופו חברו להזיק
 אלו דברים נאמרו ואם הרע. לשון זה הרי להפחידו,

 הדבר ספר ואם ונודע, הדבר נשמע בבר שלשה בפני
 הרע, לשון משום בו אין אחרת פעם השלשה מן אחד
יתר. ולגלותו הקול להעביר יתבוין שלא והוא

 המספר - קבוצות לשתי הרע׳ לשון ׳אבק סוגי ארבעת את חילק רבנו
 שחוק דרך והמספר הקודמת, בפסקה שונאו בפני בטובתו והמספר ברמיזה

 ניכר אינו הרע הלשון הראשונה בקבוצה זו. בפסקה רמיות דרך והמספר
 התנהגות בגלל מיד ניכר איננו השנייה ובקבוצה הדברים, תובן בגלל מיד

.70המספר

 חברו" "בפני הדברים סדר פי על - בפניו שלא או חבירו בפני אחד...
 , *73 72רבא "אמר :7ערביף במסבת אביי סברת זוהי בפניו". מ״שלא יותר המור

 ליה אמר בישא. לישנא משום בה לית מרה, באפי דמיתאמרא מילתא בל
 לי, סבירא יוסי ברבי אנא ליה: אמר בישאן ולישנא חוצפא שבן כל אביי,

 שהכלל פי על אף לאחורי". וחזרתי דבר אמרתי לא מימי יוסי: רבי דאמר
 רבי - יחיד דעת של בשיטתו רבא קם כאן כרבא׳, הלכה - ורבא ׳אביי הוא:
.75כזה במקרה כמותו הלכה ואין יוסי,

 מדברת אינה זו שפסקה יב אות עני במנחת ו אות פ״ט דעות הלבות הקטנה יד וראה 70
 ואהוה ריעות הלכות חיים עץ מדברי נראה )ובן ממש הרע בלשון אלא הרע לשק באבק

 )פרק לאבות המשנה בפירוש רבנו מדברי נסתרים דבריו אך רבנו(. דברי את שקיצר ב פרק
 חיים מים לבאר בהגהה ג בלל הרע לשק הל׳ חיים החפץ העיר שכבר כמו טז<, משנה א

ומחשבה. דעת וכ״ב המלך. ועבודת ה אות
טוע״ב. 71
רבה. ולפנינו: המפרשים, כגרסת 72
נימקו רבים ומפרשים (.944 הערה שו עט׳ ט )כרך הלבה ערך תלמודית אנציקלופדיה ראה 73

אחרים. רבים באופנים רבנו של פסקו את
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 רכא ליה קם רהא יוסי... כרבי לן "וקיימא כתב: 7יראים•׳ בספר זה, לעומת
 הרע, לשון איסור משום חברו בפני גנאי בסיפור שאין פסק ולכן כוותיה".

 עצמו שמראה( )צ״ל: "שאומר בכך דווקא הוא האיסור יוסי רבי לדעת שכן
בפניו". שלא רעות עליו לומר שונאו והוא אוהבו

 לקנטור ביחס נאמר אינו רכא של זה היתר לעומתו, ,76 75 74התוספות לדעת
 כגון לגנאי, שישתמע חשש לגביו שיש בדיבור רק אלא ממש, של ולגנאי
 שהשומעים חשש אין חברו בפני נאמר וכשהדבר פלניא". בי נורא "איכא

 ולדעתו מוגבל, זה היתר ,74יונה רבינו לדעת גם לגנותו. שבא מדבריו יבינו
 רעה מדרך אדם בני "שיתרחקו כדי רשע גינוי של במקרה דווקא נאמר
מעשיו". ויתקן מדרכו הוא גם וישוב

 את לגמרי ודחה שהוא, אופן בכל חברו׳ ׳בפני היתר הזכיר לא רבנו אמנם
מהלכה. רבא דעת

 למעלה - הרע לשון זה הרי חברו... להזיק שגורמים... דברים והמספר
 הוסיף וכאן חברו", בגנות "המספר הוא הרע שלשון רבנו כתב ב( )הלכה

להלן. יבואר ומקורו ,77הרע לשון איסור של אחר אופן

 אית תברא - ״חברך :80 79 78הגמרא ללשון בדומה - איש מפי איש נשמעו אם
ליה". אית הברא - דחברך ותברא ליה:

 כבבא הגמרא מן רבנו הוציאו זה דבר - להפחידו או לו לומר ואפלו
.8° להלן שנבאר כמו ,7בתראי

 אות חיים מים באר ג כלל הרע לשון הל־ חיים החפץ בדבריו שפירש מה וראה ןמא[. קצא 74
ז. סי׳ ישראל( )קודש עולם והליכות ס״א ג כלל ח״א חיים זרע וראה א,

 בשם זה פירוש הביא ע״ב לס בתרא לבבא יונה דרבנו בעליות בל, ד״ה ע״ב טו ערכין 75
רבותיו.

רבת. אות ג שער תשובה ובשערי שם בעליותיו 76
אתר. באופן פירש ומחשבה ודעת המלך, עבודת וב״ב 77
ע״א. טז וערכין ע״א לט בתרא בבא 78
שם. 79
 מים באר ד בלל הרע לשון הל׳ חיים הפץ וראה רבנו, לדברי אהר מקור הביא משנה וכסף 80

ב. אות ט״ב ה בלל ח״א חיים זרע וראה א. אות חיים
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ז פרק

 הדברים בעל ידי על נאמרו כלומר - שלשה בטני אלו דברים נאמרו ואם
רשותי®. ללא אתרים ידי על ונתגלו שסופרו ולא

 זהו - הרע לשון משום בו אין שלשה... בפני אלו דברים נאמרו ואם
 בה לית תלתא באפי דמיתאמרא מילתא "כל הונא«: רב בר רבה מאמר
 גילוי באיסור כאן מדובר ,“המפרשים רוב לדעת בישא". לישנא משום
 נאמרו שאם לחדש, הונא רב בר רבה ובא .85 84 83 82 81בצנעה הנאמרים דברים

 ולכן פרסומם, על מקפיד האומר שאין סימן זהו שלשה׳, ׳בפני הדברים
ברבים. לפרסמם השומעים שלושת יכולים

 בלא בקרקע המחזיק נגד מחאה לדין זה דין משווה “בתרא בבבא הגמרא
 השניים ילכו לא שניים, בפני נאמרת בשהמדואה שם, גם בעלים. רשות

 - בצנעה שנאמרו דברים לגלות רשות להם אין בי ברבים, זאת לפרסם
 את לומר ומקפיד בקרקע, שהחזיק האנס מאימת חושש שהמוחה ייתכן

 רבנו הוציא ומכאן האנס: לאחני הדברים יגיעו שלא בצנעה, דווקא מחאתו
 הרי להפחידו, או לו להצר ואפלו שגורמים... דברים "והמספר הכלל: את
 לדברים נחשבת אינה שלשה בפני הנאמרת מחאה אבל הרע". לשון זה

כאלה דברים כלומר אלו", דברים נאמרו "ואם רבנו: שכתב וזהו שבצנעה.

 אותיות פ׳־ט דעות הלכות הקטנה יד מדברי נראה וכן ט, ל״ת סמ״ג על דחיי דינא פירש וכן 81
 דברי את שפירש ג אות חיים מים באר ב כלל הרע לשון הל׳ חיים חפץ ראה אך יח־כ,
 פרשת פשוטה, יד המלך, עבודת וכ״פ באיסור, שלושה בפני הדברים את שסיפר במי רבנו

ג. אות ו סי׳ ישראל( )קודש עולם והליכות המלך
שם. וערכין שם בתרא בבא 82
 גרשום רבינו נחלות, הלכות סוף גדולות הלכות כח, שאילתא סוף וישב פרשת שאילתות 83

 טז ולערכין לייטנר( מהדורת השלם, בפירושו גם )ראה ע״א-ע״ב לס בתרא לבבא בפירושו
 שם, רמ״ה יד שם, בתרא לבבא בפירושו מיגש ד״י דמיתאמרא, ד־ה שם ערכין רש־י ע״א,

 שם בתרא לבבא בעליותיו יונה רבנו שם(, מקובצת שיטה )ראה ראב״ד שם, רשב״ם
ל )סי׳ שם אשרי הגהות שם, מאירי שם, רשב״א שם, ההשלמה ספר האחרון, בפירוש

 הערה שם השלם סמ״ג )ראה ט ל״ת הסמ״ג דעת שכן הדברים, הקשר מתוך ונראה, לא(.
הרע. לשון שער צדיקים ואורחות (50

 בתרא כבבא התפרש הונא רב בר רבה שמאמר שם, בתרא לבבא בפירושו ריטב״א וראה 84
 )כפירוש שלושה בפני שאומר למי הרע לשון לעניין פירשוהו ובערכין סוד גילוי לעניין

הסוגיות. מחלוקת והיא דלקמן( התוספות
שם. 85
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ז פרק

 נשמע כבר שלשה, "בפני מחאה, של במקרה כמו ,86להזיק עלול שפרסומם
 - סוד גילוי משום בגילויו ואין למפורסם, הדבר נחשב כלומר ונודע״, הדבר
הרע. לשון של מהאופנים אחד שהוא

 לדעת אחר, על גנאי של דברים אנשים שלושה בפני נאמרו שאם מכאן,
 המספר אין כי אחרת, פעם לספרם השלושה מן לאחד היתר שום אין רבנו,
87לאי-הקפדתו! עניין כאן ואין האחר, של הגנאי על ׳בעלים׳ שלשה בפני

 בסיפור - הרגיל הרע בלשון כאן מדובר ,88התוספות לדעת זאת, לעומת
 בי הרע, לשון משום בו אין שלושה בפני נאמר שהוא וכל חברו, על גנאי
 להתגלות עומד שניים, בפני הנאמר לעומת שלושה, בפני הנאמר דבר

 שהייתה שונה גרסה על נסמך זה פירוש הדבר׳. ׳בעל של לאוזנו ולהגיע
 בישא!" ולישנא חוצפא שכן "כל אביי: קושיית שלפיה בגמרא, להם

אמרתי לא מימי יוסי: רבי דאמר לי, סבירא יוסי ברבי "אנא רבא: ותשובת

 שלמד טז הערה י טעי׳ ט סי' מישרים ארה ראה )אך המלך ועודה רבנו בלשון דייק ובן 86
 שרק נזק, הגורמים לדברים גנאי של דברים בין זה לפי וחילק אחרים(, דברים זה מדיוק
 כבר והנזק התפרסמו בבר שהדברים כיון תלתא׳, ב׳אפי נאמרו אם לספר הותר אותם

 בקונטרס דומים דברים )ראה פרסומם למרות עליהם לחזור אין גנאי של דברים אך נעשה,
 מישקובסקי אליהו הרב בשם ג ס״ק ב בלל הרע לשון הל׳ חיים החפץ על באר עלי

 דברים לספר שההיתר נראה אין אמנם ג(. אות ו סי' ישראל( )קודש עולם והליכות
 נאמרו "ואם מדבריו שבן נעשהו, בבר שהנזק מכך נובע שלושה בפני שנאמרו נזק הגורמים

 בפני הדברים שנאמרו שביון משמע, ונודע" הדבר נשמע כבר שלשה בפני אלו דברים
 הותר בבר להזיק, העלולים אלה לאוזני הגיעו ולא לאחרים סופרו לא שעדיין אף שלושה,

 בהקפדתו ותלוי הסוד, גילוי לאיסור קשור זה דין רבנו שלדעת מוכיחים והדברים הדבר.
הדברים. בעל של ובאי-הקפדתו

 הסוד גילוי לאיסור רבנו דברי את צירף שהסמ״ג כך ומתוך סמ״ג, על דתיי דינא פירש ובן 87
 פ״ט דעות הלכות הקטנה יד דעת נראת ובן רבנו, דברי את כך הבין הוא שגם נראה

 ב כלל הרע לשון הל׳ חיים חפץ וראה ומחשבה. דעת כיוון שלבך ונראה ידו-כ, אותיות
 שיטתו. בהבנת מאוד ונדחק אחר באופן רבנו דעת את שפירש ב-ג אותיות חיים מים באר

ס״ג. ב בלל ח״א חיים חפץ על חיים זרע גם וראה
 גם פירשו וכך ]מא[. קצא סי׳ היראים דעת וכן )השני(, בה לית ד״ה ע״ב לט בתרא בבא 88

 שיבולים לדברים דבריהם את שסייגו אלא מילתא, בל ד״ה ע״ב טו ערכין בתוספות
 דרבנו ובעליות לגנאי. נאמר דווקא שלאו פלניא" בי נורא "איכא בגון פנים לשתי להתפרש

 לומר מותר שבהם אחרים מקרים משלו והוסיף דבריהם את הביא שם בתרא לבבא יונה
רבה. אות ג שער תשובה בשערי בקצרה פירש ובך תלתא׳, ב׳אפי גנאי דברי
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 תלתא׳ ׳באפי דין זו, גרסה לפי .8זהי למאמר קשורים לאחורי", וחזרתי דבר
הם. אחד דין מרה׳°י, ׳באפי ודין

 בגמראיי מבואר - יתר ולגלותו הקול להעביר יתכוין שלא והוא
 לאוזניו להגיע צריבה אינה ברשות שלא בקרקע המחזיק בעד שהמחאה

 מעצמן: העדים אמרו אם אפילו אלא מכוונת, קול העברת ידי על דווקא
 כריה הונא רב של הכלל פי על מחאה, זו גם הרי מפינו", יוצא זה דבר "אין
 אדעתיה", ולאו לה אמר דאיניש, עליה רמיא דלא מילתא "כל יהושע: דרב
 כיון בכוונה". שלא אומרו עליו, מצוה אדם שאין "הדבר רכנתי: בלשון או

 הגעת אפשרות את בלומר בבמה?", "מחאה השאלה את תולה ”שהגמרא
 באפי דמיתאמרא מילתא "בל הונא: רב בר רבה בדברי למחזיק, המחאה

 אורחא אגב מכך ללמוד לנו יש בישא", לישנא משום בה לית תלתא
 להישמר השלושה מן אחד כל על חיוב שאין רק היא דבריו שכוונת

 על ייאמרו, - ייאמרו אם אלא מפיו, הדברים יצאו שלא דיבורו על ולהקפיד
 ואין מכך, יותר מדבריו ללמוד אין אך הלב«. שימת וחוסר השבחה דרך

.55תחילה בכוונה הקול העברת להתיר

 כל ד־ה ע״ב טו ערכין התוספות דברי מתוך משמע וכן שם, התוספות בדברי כמבואר 89
ג הערה שם ראם תועפות וראה ]מא[ קצא יראים ספר מתוך מוכת וכן מילתא.

מרה׳. ׳באפי בדין היראים בדעת זס הלכה לביאור הראשונה )בפסקה לעיל ראה 90
ע״א. לס בתרא בבא 91
ו. הלכה יא פרק ונטען טוען הלכות 92
 - ג׳ בפני ומ״ד הונא, רב בר דרבה ליה לית - שנים בפני ״מ״ד שם: בתרא בבבא כמובא 93

הונא". רב בר דרבה ליה אית
 בפני נאמרו אפילו לגלותם שלא ולהקפיד להישמר יש הדברים, את לשמור נצטוו אם אך 94

 מבית כשיצא הדיינים מן לאחד "אסור ז: הלכה בב פרק סנהדרין בהלכות כמבואר רבים,
עלי. רבו שהם אעשה מה אבל עלי הולקין וחברי המחייב או המזכה הוא אני לומר: דין

 דברים שהוציא אחד בתלמיד ומעשה סוד. מגלה רכיל הולך בכלל הוא הרי כן, אמר ואם
 המדרש מבית דין בית והוציאוהו שנה, ועשרים שתים לאחר המדרש בבית שנאמרו
ז, אות מיימוניות הגהות וראה ע״א(, לא סנהדרין פי )על הוא" סוד מגלה זה עליו והכריזו

ועוד. ז סע׳ ב כלל הרע לשון הל׳ חיים חפץ הקטנה, יד
 הל׳ חיים הפץ )וראה משנה בסף וראה ב, אות פ״ס דעות הלבות הקטנה יד פירש זה ובעין 95

 משנה כסף פירוש בין שמבדיל ז אות שם חיים מים ובבאר בהגהה ג סע׳ ב כלל הרע לשון
 משה, ומשרת ביניהם(. הבדל רואה אינו עצמו הקטנה שיד למרות הקטנה, יד לפירוש

 )קודש עולם הליכות ג, אות חיים מים באר ב כלל הרע לשון הל׳ חיים חפץ יהודה, לחם
 הביאו ז אות ב כלל הרע לשון הל׳ חיים חפץ על באר עלי וקונטרס ז אות ו סי׳ ישראל(
 רבנו דברי את שפירש ט ל״ת סמ״ג על זק מהר״ז פירוש וראה רבנו. לדברי אחרים מקורות

מילתא. כל ד״ה ע״ב טו ערכין התוספות בדעת אלה
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4 <»

ז פרק

1 הלכה

 בשכונתם, לדור שאסור הרע לשון בעלי הם אלו כל
 גזר נחתם ולא דבריהם, ולשמוע עמהן לישב שבן ובל
בלבד. הרע לשון על אלא במדבר אבותינו על דין

 של מכוון גילוי אף להתיר יש אחרים«, מפרשים לדעת רבנו, לדעת בניגוד
 בפני אותם בספרו גילה הדברים׳ ש׳בעל כיון שלשה, בפני שנאמרו הדברים
גילויים. על מקפיד שאינו שלשה

 הרע לשון איסור על העוברים למעלה, שנזכרו אלו כל כלומר, - אלו כל
הרע. לשון הלכות של וסיכום סיום כעין והוא שונים. באופנים

 :,8לקיש בן שמעון רבי במאמר שמקורו נראהיי - בשכונתם לדור שאסור
 הארץ עם אם מתניך, על חגריהו - הוא כנחש ונוטר נוקם חכם תלמיד ״אם
 הדברים, נאמרו הרע לשון על רבנו, לדעת בשכונתו". תדור אל - חסיד הוא

הדברים: כוונת היא וכך חז״ליי. בדברי הרע לשון לבעל סמל הוא הנחש כי

 גרשום רבינו נחלות, הלכות סוף גדולות הלכות כת, שאילתא סוף וישב פרשת שאילתות 96
 טז ולערכין לייטנר( מהדורת השלם, בפירושו גם )ראה ע״א-ע״ב לט בתרא לבבא בפירושו

 שם, רמה יד שם, בתרא לבבא בפירושו מיגש ר״י דמיתאמרא, ד״ה שם ערכין רש־י ע־א,
 שם בתרא לבבא בעליותיו יונה רבנו שם(, מקובצת שיטה )ראה ראב״ד שם, רשב״ם
ל-לא(. )סי׳ שם אשרי הגהות שם, מאירי שם, רשב״א האחרון, כפירוש
 כפירוש עליו חולק אינו אבל לו, המיוחד בחידוש רבנו דברי את הביא ט ל״ת הסמ״ג
 הרע לשון הל׳ חיים וחפץ שם מהרש״ל פירוש וראה (,48 הערה שם השלם סמ״ג )ראה
 דברי את שקיצר ב פרק ואדווה ריעות הלכות חיים עץ וראה ו. אות חיים מים באר ב כלל
 שלא לא אם לאתרים מזה לספר הרע לשון אין שלשה בפני הדבר ספר "ואם וכתב: רבנו
יותר־. לגלות רצו

 ועבודת בנימין בני י, אות חיים מים באר ט כלל הרע לשק הל׳ חיים חפץ משנה, סדר 97
אחרים. למקורות הראו המלך

ע״א. סג שבת 98
 כלוא הנחש ישך ׳אם דכתיב מאי לקיש: ריש "אמר ע״ב: טו וערכין ע״א ח תענית לדוגמה: 99

 החיות כל ובאות מתקבצות לבוא לעתיד יא(? י, )קהלת הלשון׳ לבעל יתרון ואין לחש
אמר לך? יש הנאה מה אתה ואוכל, טורף זאב ואובל, דורם ארי לו: ואומרים הנחש, אצל
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ז פרק

 לשמים כוונתו ודאי הרע, לשון שהוא לך ונדמה דבר אומר חכם תלמיד אם
 עם אבל השש. בכך ואין התורה°°י, בכבוד והמזלזלים הפוגעים את לגנות -

 תורה בדברי שיחתו אין בי הרע, מלשון מצילתו חסידותו אין הארץ,
 אסור בן, על קרנותי°י. ויושבי הארץ עמי של בנסיות שיחת אלא וחכמה

 זה, לעומת רש״י״י, מפיו. היוצא הרע לשון לשמוע לא כדי בשכונתו, לדור
 שלם, חסידותו ואין מצות, בדקדוקי יודע "שאינו בדבר: אהר טעם נתן

ממנו". ללמוד וסופך

 המשנה לשון את מעתיק רבנו - בלבד הרע לשון על אלא נחתם... ולא
 לפירושו לרמת בזה כוונתו "בלבד". המילה את ומוסיף 1ערכין" במסכת

 עוונות להם שהיו להשמיעך וגו" אתי ׳וינסו ה׳ שאמר במה "ולמד שם:
 במדבר שימותו דין גזר עליהם נחתם לא אבל המרגלים, עניין לפני קודמים

הרע". לשון בעוון אלא

 מבל יתרה הרע לשון חומרת שבהם עניינים שני אחת בפסקה צירף רבנו
האחרות. העברות

 זה - יב< קט, )תהלים לשון׳ ״׳איש כ: פ׳ רבה בראשית הלשון׳״, לבעל יתרון ׳ואין להם:
 הנחשים את בעם ה׳ "׳וישלח יט: פ׳ רבה במדבר בוראו", על הרע לשון שאמר הנחש,

ונתקלל, תחלה הרע בלשון פתח שנחש לפי בנחשים? מהם ליפרע ראה מה - השרפים׳
 לשק ממספר ויפרע תחלה הרע בלשון שהתחיל נחש יבא הקב״ה: אמר ממנו, למדו ולא

מט: פרק בראשית )בובר( טוב בשכל נתפרש לנחש ונוטר׳ ׳נוקם של ]היחס ועוד. הרע"
 ובין זרעך בין האשה ובין בינך אשית ׳ואיבה בוראו: לו אמר שכך ונוטר, נוקם נדוש "מה

 שבא למי מקום למצוא "שמערים פירש: ע״א בג יומא ובמאירי ראש׳...", ישופך הוא זרעה
ראש׳"[. ישופך ׳הוא כדכתיב: עליו, לקום

 ודברי חכם", תלמיד אינו בנהש ונוטר נוקם שאינו הכם תלמיד "בל ע״א: בג יומא ראה 100
יג. הלכה ז פרק תורה תלמוד בהלכות רבנו

 לבוין שרוצה למי ראוי "לפיכך י: הלבה טז פרק צרעת טומאת בהלכות רבנו דברי ראה 101
 רשעים ברשת אדם יתפם שלא כדי עמהן, ומלדבר מישיבתן להתרחק אורחותיו
 שנאמר כענין הבאי, בדברי מרבין בתחילה הרשעים, הלצים ישיבת דרך הה וסכלותם.

 ׳תאלמנה שנאמר כענין הצדיקים, בגנות לספר באין כך ומתוך דברים׳, ברוב כסיל ׳וקול
 דופי ולתת בנביאים לדבר הרגל להן יהיה כך ומתוך עתק׳, צדיק על הדוברות שקר שפתי

 ומתעתעים דברים ובוזים האלהים במלאכי מלעיבים ׳ויהיו שנאמר כענין בדבריהם,
 ישראל בני ׳ויחפאו שנאמר כענין בעיקר, וכופרין באלהים לדבר באין בך ומתוך בנביאיו׳,

 תהלך ולשונם פיהם בשמים ׳שתו אומר הוא ודורי אלהיהם׳, י״י על בן לא אשר דברים
 שיחת היא זו בארץ. תחילה שהלבה לשונם פיהם? בשמים לשית להם גרם מי - בארץ׳

 משתאות בתי וישיבת הארץ עמי של בנסיות וישיבת קרנות ישיבת להן שגורמת הרשעים
וחכמה". תורה בדברי אלא אינה ישראל כשרי שיחת אבל שכר, שותי עם

בשכונתו. תדור אל ד״ה שם שבת 102
ה. משנה ג פרק 103
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האילן מקום קני דלא לר״י ונראה וכר ליה קני ד״ה ■׳^5‘7יקשיא^ מאי דאל״כ ליקח, הדין מצד דמומר דסברי ע״כ

 באב בכה״ג וא״כ מיגו, מטעם אלא הטרי לא ושמואל דרב
המרי. לא נמי

 לישנא להכוא יחלוקו, אמר מ ד״ה תר ע״א לה דף
דרב דעעמא נשיי שהיה מי מרק דמסרש

 יחליקו ולכן כרמי התימה מידי דאמר כר״מ דסבר משוס
 גדולה אכילו מאיר לר׳ אבל וכר הגט כל ריש כדמוכס וכר
 ממוך ניכר דאינו כיון מסירה עילי דאיכא אע״ג לגרש מצי לא

 מוכה דאינו דכיון לכאורה דבריהם כונמ עכ> הסתימה מידי
 בו, לקמח אפשר ואי קנץ לגבי הוא שטר לאו החמימה ממוך
 למתן זה את יחזירו וא״כ קנה, לא מהם אסד אף הרי וא״כ

 במה צ״ב דבריהם מיקר גם ובאמת יחלוקו, ואמאי כמתנה
 מע על סתימתן דבשעת התם דשאני דגיעין, מההיא דסוכיסו

 בשטה כרי ככא אבל הגט, נסתם למי מתוכו מוכיס כגט אין
 בהכשר, ונסתם מתוכו מוכח היה הראשון כשטר שנסתם

 מסירת דבשפת ומשום מתוכו מוכח מיקרי לא דבכה״ג מכלן
 בשפת דפכ״ה כיון ניכר, לא כקמן מנטה פרשם דאז השטר

 וצ״נג כחתימה ממוך מוכח כיה כשטר עצ סתימתן
מנ״ל, שכר לו שיתן למי ימן א״כ וא״ת וכר שודא ד״ה חר

 וע״כ שוחד, יקח שמא לחוש יש המורה דיני בכל הא לכו,
 שיקח, אכ״נ להו קשיא מה א״כ ליקח, מושר דהכא דס״ל

 דקשיא אלא ליקח, דמותי דסברי דאכ״ג קו׳ בטנת מראה
 לו אץ אשר בהממונות זכות לדיין יהיה מיתי מהיכא לכו

 מתנות של כנאה טובת דץ וכי מקבלין, מרי להגי אלא שייכות
 הוא כרי הממון בנטילת הרי וא״כ חז״ל, לו נשמ כהונה
 הכא דגם תרצו וע״ז לקבל, צריך שהוא ממה מהמקבל מגרע
 ואין הוא דיינא לאו ממון יקבל דאי ממון לחבל איסורא איכא

דדייני. שודא כאן
 עכ> וכר שודא מושה מומחה דיין דדוקא פירש עוד בא״ד

מנה בכולן דגיטין מההיא זה על גם תמהו דלא מה
 אי דגם משום נראה כשליח, ע״י שורא דאמריק וכר לפלוני
 ושם בפיק, בודאי דיץ מ״מ מומחה, דיץ *צריך דלא נימא

 דהשליח הביאור דאין כתם דשאני וע״כ הוא, דיץ לאו כשליח
 שודא כדין אש פשו כבר דחז״ל אלא כשודא, את העושה הוא

 הס דהב״ד שודא לכל דמי ולא שירצה, מה יעשה שהשליח
ב״׳ד. דץ דוקא בפיק ולכן השודא את לנפוש צריכים

לר״י וקשה וכר באילנות החזק זה ד״ה תר ע״א לז דף
 משמר טפי חזקה נקיט דאמאי ועוד וכר

 מבר״י שכתב פפי״מ שמי׳ רט״ז סי׳ בקצה״ח פי׳ וכר, וכסף
 מפר וכמשכיר לאחרים, השכורה בחצר המל״מ בסקירת מיק

 בכחצר, חזקה בקנין לזכות הקונה יכול אי לאחרים, אותה
 דלא מיק המכר״י וכתב להשוכר, שיין כקרקע דשמוש כיון

 כלום, האילנות לבעל לו אץ א״כ ליה דפריך מה חכו מהד,
 אץ• א״כ האילן שייבש עד הפחות לכל לו שיש אלא דאל״ה

 כיון האילנות, מקום קרקע גם בקרקע שהחזיק מי קנה
 זה, פל החזקה מכני ולא שימותו עד האילמת לבעל דשייכים

 עקור ליה לימא א״כ בקרקע, כלום האילמת לנפל דאין וע«כ
 ושטר, כסף ולא חזקה קנץ הגמרא נקטה ולמי חיל אילנך
 בקרקע שמוש בתורת שהוא בחזקה רק הוא דינא דהאי

 דמי דלא צ״ע ודבריו עיי״ש, האילנות לבעל שיין והשמוש
 ולהבי במקומה מועלת החזקה כרי דהכא מיק דמסר״י לדיגא
 חזקה קנץ כאן דליכא התם משא״ב האילנות, מקום גם קונה
 שדוח בפשר קונה דסזקה דמה להקצה״ח דם״ל ואפשר כלל,
 אלא טלן, וקונה באמש הוא הקנץ דמסשה הביאור אץ

 חזקה מהני לא אי ככא וא״כ בכלן, הוא החזקה דמטשה
מקום טל החזקה פעולת הימה לא הרי האילנות, במקום

האילמת.

 פירוש בישא, לישנא משום בה לים ד״ה תר׳ ע״ב לס דף
בערכין יש דבפרק ג׳, לפני שאומר לאותו

 משום ביה לית ג׳ לפני דבאומר דבריהם פשטות טכ> וכר
 א׳ סעיף a בכלל הלשון שמירת ובספר הרע, דלשון איסורא

 בגמרא דמפורש רע שס דמוציא מההיא סמר דברי מל ממה
 ידוע חה וט/ לקחתי כזאת האשה את ואומר ב״ד לפני דבא

 דמה שמה ועוד לאמה, שקר בץ לשה״ר באיסור לחלק שאין
 משה בפני דמרים דמעשה שם דאמרו הספרי לדברי ימנו
 המעשה זה שנקרא המורה בכל מפורסם ואעפ״כ הוה,

 מלשא באפי חברו לגעת מושר יהיה למה תמה ועוד לפה״ר,
 אם הוה מאי מברי, של □יונו על התורה שהקפידה כיק

 בפני שמבזהו כל אדרבא מלהא, באפי לא באפיה מבזכו
 פ׳ בספרי בכדיא וכדאימא יותר, העץ שיתגדל צריך יומר,

 שמטה לא כדבר כשדברה מדים מה תצא כי ובפ׳ בהעלותך
של בגנותו כמדבר נענשה כך בלבד הקב״ה אלא בריה כל

 דיקלא הבין מאן כאי נהרדעי אמרי גמרא ב עמוד
בשם שמ״ק פי* הכומא, פד משפולה לה קני לחבריה

 ימע ולכן מחליף גזפו שאץ משום דיקלא דדוקא מאיר רבינו
 פרכינן מאי א״כ וצ״ע לא, אילנות שאר אבל במקומו אסר

 לא נהלדעי הא אילמת ממקדיש נהרדעי טל י״ד דף בערכין
’ בדיקלא. אלא מיירי

 מיירי אילנות ובשני ובר ורבק דר״ע פלוגתא ד״ה רשב״ם
על דממה י״א סי׳ פ״ה לקמן רא״ש עי׳ פכ> וכר

 הרי וכשורה כחצובא, משכמת לא אילנות בב׳ הא רשב״ם
 ליישב מש״כ וער עיי״ש, קרקע לו אין אילנות בג׳ אפילו

ה״ד. פ״ד ביטרים ה׳ ברמב״ם
 וכר ביהודה כקרקע בעל כיה ד״ה רשב״ם ע״א דף

 מדע שהרי מפרו לחסר המחזיק לזה לו והיה •
 המחזיק דאם מבואר עכ׳> למחות יכול הקרקע בעל שאין
 ואיכא ביהודה דכמפרפר אף חזקה הוה שפיר יודע, אינו
 ולכאורה ע״ב, ל״ו דף לעיל הרמב״ן כתב וק חירום, שמת
 דאץ הואי, בראי בשוקי ע״א ל׳ דף לעיל דאמסו מכא צ״ע

חזקה. הוה לא ואפי״ה למסות יכול שאינו יודע כמחזיק

פכ> תחתיו סלל זה לחפור יוכל שלא לעגץ 'אלא
 קרקע לו■ דאין דכא הרמב״ן כמש״ב הוא הדברים ביאור
 אבל כמוכר, של משדה השרשים וינקו אחרים שיטע היינו
 מסתיו. לספור יכול אינו ולככי לו יש בלחוד האילן מקום

 כאילן מקום כיה ואם וכו׳ לרשב״א קשיא ואכמי בא״ד
 קרקע משכו אפי׳ כשמקדיש כדץ הוא דכן וכר קדום

 המבואר לפי כרשב״א קר י״ל לכאורה מכ״ל, כאילן מם
 נקעים וגם לזריעה, כראוי קרקע דבעינן ק״ג דף לקמן

 דלמטה אף זרע בית כדין פודה דאינו שם אמרינן מים מלאים
 פני פל מים שיש דעתה כיק וע״כ לזרימה, ראוי התהום פד

 מומר זרע דבית דינא ביה נית לזריעה ראוי אינו השדה
 לזרימה, ראוי אימ האילן שמחת בקרקע הכא כ״נ שפורים,

 כרי אילן עכשיו דגדל כיון דהכא דס״ל צ״ל המר ובדעת
 דאילנות מבואר י״ד דף ערכין בגמרא אולם ועומד, זרוע הוא
 שם פרכיק דכא צ״ע דאכמי אלא זרע, בית מקרי לא לבד

 אמרי לא סי ארפא אגב דליבטל אילמת מקדיש על בערכין
 קושית היא הרשב״א דקושית מבואר הרי מיי״ש, וסר נהרדעי

' וצ״נג שס כגמרא

 וכר, מוכר רעה בעץ כמ״ד דהמס נראה ילרשב״א בא״ד
 א״כ צ״ע עכ> מוכר יפה במץ מוכר סברי נהרדמי אבל

 מברי דנהרדמי י״ל הא נכרדעי על בערכין שם פרכיק מאי
_____________.מוכר יפה בעץ דמוכר כר״ע-----------—

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 80 מס עמוד {2}אהרן בן יעקב ישראל פישר, ו
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 מגנה שהוא באופן ועוד כמכוכמס, אחת מג ברבים חברו
 שייך לא בצא״ה שומה, או פתי שהוא מליו שאומר כגון חברו

 אסור בפניו דאף בפניו, אגמי כאילו דכוה דמו׳ הישירא
 ט״ז דף דמוע״ק מגמרא ממה ועוד דברים, אונאת משום
 ואמר ואמי דינא דבי בשלוחא מתפקר דאי ובא דאמר ע״א

 מנקר, ההם האנשים העיני דכשיב בישא כצישנא מממזי לא
 אבל בישא לישנא הוה לא דינא דבי לשלוחא דדוקא ומבואר

 מ״ו דף במרכק ס״ל רבא והרי בישא, צישנא הוה אמר לאדם
 וא״כ לאחורי וחזרתי דבר אמרתי לא מימי דאמר יוסי כר׳
 לומר אדם לסמם אפילו מומר יהא בב״ב כתוספות דברי לפי

 דברי שהשיא ועיי״ש חירפו, שפלוני ג׳ שהם ב״ד בפני
 ופשמות^גדולן דוחק תה בערכין, המו׳ לפי״משפרשו המר

 תלחא לאפי שאומר'כדברים דבככ״ג כפשוטו הוא דבריהם
 איסורא דכל ס״ל דמר והוא בישא, לישנא משום ביה לית

 מוציא הוא שקר על דאי אמת, על דוקא הוא הרע דלשון
 דמבואר רע שם דמוציא מההיא שממה מה ולפי״ז שס

 שקר דבאומר מודו התר גם בודאי ב״ד, לפני כן הבעל דאמר
 וזכו גרוע יומר ועוד שלמא באפי באומר אפילו הוא האיסור

 אמת על שהוא הרע לשק איסור אבל ח? שם דמוציא דינא
 אינו שהמדבר מה הוא איסורו דיסוד בב״ב כאן לסו׳ ס״ל
 דספרי מההיא שתמה ומה עליו, שדיבר ידע שההוא רוצה
 דהרי כלל ל״ק רבים, בפני שמדבר במי ק״ו דאמרו מרים גבי
 יוסי, כר לאמרי“ אנא אמרו דהרי׳ דתנאי, פלוגתא היא

 דספרי דההיא לן לימא ומאן יוסי, דר׳ עליה דפליגי ומבואר
 ככהיא ס״ל נמי דר״י נימא אפילו ועוד יוסי, כר׳ אמיא

 כדק, שלא שעשה משה על דברה דמרים התם שאני וספלי,
 לגנות, מומר יהיה איך עוד שממה ומה כך, היה לא והאמת

 חברו, של קיוגו על המורה שהקפידה כיק מלמא באפי חברו
 וכדאימא יומר עונו שיגדל תלתא בפני מבזכו אם שכן כל

 יומר רבים דבפני המם דאמרו מרים גבי בספרי להדיא
 אזלא דלא ראיה ליכא דספרי דמההיא כמבנו כבר גרוע,

 וס״ל יוסי כר׳ דלא סגרי דהה ומכיון יוסי ר׳ בשימת
 בודאי חברו, של ובזיונו זילומא מצד הוא דלשוה״ר דאיסורא

 של איסורא דהוא יוסי ל׳ לשיטת משא״כ גרע, רבים בפגי
 ידע שחברו רוצה ואינו חברו מל דברים שמדבר מם המדבר

 להאי ליכא רבים בפני במדבר בודאי א״כ דיבר, שהוא
 שדברה מרים גבי השם דשאני לפימש״כ וכש״כ איסורא,

 בגדר חהו כדין, משה שכן בזמן כדין, שלא עשה רבינו שמשה
 דבאופן ומש״כ אמת, שאומרס חשבה שהיא אף רע שם מוציא

 לומר אק שומה או פתי שהוא מליו שאמר כגון חברו■ שמגנה
 אסור בפניו דהרי בפניו, אמר כאילו דהוה דתו׳ התירא
 לאומרו אסור המר לדעת גם בודאי דברים, אונאת משום
 לשק דאיסור למר ס״ל מ״מ ,5מטעם-אגבאמ-מנצ בפניו
 בפניו לומר דמומר דמשום המר כוגת ואץ כאן, אק הרע
 דלשכ״ר איסזרא דיסוד טגמם אלא בפניו, שלא הומר לכך
 חה עליו, שדיבר ידע שההוא רוצה ואינו שמדבר מה הוא

 דלשוה״ר, איסורא ליכא בפניו דאומרו דהיכא דכיק מש״כ
 ה״נ גרים,אונאת-ס מדין אחר מצד איסורא דאיכא אף

 עוד שממה ומה דלשוכ״ר, איסורא ליכא תלתא, באפי באומרו
 לספר ב״ד לשליח רק דמומר רבא דאמר דמוע״ק מגמרא

 לספר אסור אמר אבל פלוני, אומו שמירף מה ב״ד בפני
 קושיא לאו אנשים, ג׳ בפני דמספר ב״ד דשליח דומיא בגוונא

 שליח דהרי מ״ל, אש גם שחירף מספר דהשליח שאני דהמם היא,
 וכשמחרף שלחוהו, מ״ד אלא מדעתו אליו בא אינו דינא דבי

זה ודבר מ״ד, דהיינו מחרף הוא המשלח אס הלי כשליח

 שאמר אנשים צג׳ אפילו לספר בככ״ג אחר לאים אסור בודאי
 שס שעשה השימא ומן רכילות, הוה דזה אוסם, חירף

 שסי׳ הרא״ש סי׳ ובק דמוע״ק, בכהיא פרש״י בק ממצוקת
 חרףשמ בק הוא חד דמרווייכו מ״ד אש חירפו דהם דמיירי
—להלנה ובודאי( להב״ד, חירוף הוא השליח שמחרף בק מ״ד

 I בב״ב, כאן אמר בענק דפירשו כראשונים כדעת לפסוק יש
 J איסור מצד ג׳ בפני לספר דמוחר בודאי היא המר דעת אבל

/ ... אחר. איסור ממערב לא אי דצשה״ר_________
I שנוהגים ר״ש מן ששמע ר״י אומר ועוד וכר מחאה ד״ה תו׳!
 דכתובות בפ״ב דאמריק והא וכר עדמזם העדים לשלח 1
עדות משוב אין בנמב אמד עד שמא ועוד וכו׳ אדם כותב ו

 p מגלע מה ביאור צריך עכ״ל וכר בב׳ אלא שער שאין
עדות לדק אלא שטר לדק צריכיק לא הא שסר, דק בו דאק

בכתב. מדוש לן מכני לר״ת דהרי
שמרוה קיום וכר וכר שמרוח קיום ד״ה תו׳ ע״א מ דף

 ליה’ קשיא מאי צ״ב ולפי״ז עכ״ל וכר שאני
מלתא, ליבעי דמי ב״ד כמעשה אי דמי היכי קנק האי לרבא

לכממילה משום ואי דק, דיניהם שדנו דשנים ס״ל ר״נ הא
שה>'בש שסרות יום1י 50 כי'1 &ר,שי '60’5&״ 'יג

 אלא בסממא מהני לא דשנים בסוה״ד התר לפימש״כ וי״ל
 דלא שלשה דלבעי דפריך הוא ולהכי ב״ד, לעשותם בנמטון

 לסי ניחא לא קיום גבי משא״כ בסמס, אלא לפניהם קנו
 דמי, ב״ד לעשותם כנתטק קיום דסמם משוס תירוצא בהאי

רב על בסנהדרק שם דפליג דנפשיה אליבא פריך דרבא וטוי״ל
דק. דיניהם אין שדנו דשנים וס״ל נחמן

 אומר שאחד אמש כש על נמלקו מה על גמרא ע״ב מא דף
אומרים וב״ה וכר מאמיים אומר ואחד מנה

 אק הא שממה ל׳ סל׳ נתיבות עי׳ מנה, מאתיים בכלל יש
 משום וע״כ לעדים, אומן מקבלק ואיך שקרן שאחד סהדי

 וא״כ אמא, ד״ה במר כאן שכתבו כמו מעה שאמד דאמרינן
 למגס ממאמיים דמעה מנלן דמעה אומרים דאנו אם קשה

 ונראה עיי״ש, עדים ב׳ לגו אק וא״כ למאה מעשר מעה אפשר
 הדין דמצד משום מאה, על עדושן מקבלק דאנו דמה לומר,

 וכרי איכא מאה מל דע״א כיון והוא לשלם, יצמרך כך ק3
 ספק דאיכא נטוס לשבע יטל ואינו שבועה, מחייבו הוא

 ולהכי ומשלם, לשבע יכול אינו והוה אמד עד טד דאיכא
ממאתיים דמעה דנין אנו להכי לשלס יצטרך כך דבק כיק

 מד אפי׳ מיניה חמת איהו בה דדר סכדי לך אית אי גמרא
ומה כרשב״א בשם סק״ו קמ״ו סי׳ בקצה״ח עי׳ יומא.

 כ״ב. פי״ב מוען ה׳ ברמב״ם בזה ומש״כ מכרי״ט מליו שחמה
אחריות עציו וקבל עדים בפני שדכו כמוכר ד״ה רשב״ם

שהביא הראב״ד כשיטת להרשב״ס דס״ל והיינו סכ״ל. |
 במוכר אלא מ״ס אחריות אמריק דלא כז דף בקדושק הרשב״א

 בישוב מש״כ ועי׳ במר. מ״ב מ״ז דף לקמן מש״כ ועי׳ בשטר,
מכירה ה׳ ברמב״ם הרשב״א עליו שממה ממה הראב״ד שימת

ה״ב. פי״ט
 שמים, הבן ובפני שנה האב בפני אכלה גמרא ע״א מב דף

 סק״ב ק״מ סי׳ ובקצה״ח ברמב״ן כאן מר
כ״כ. פי״ב מוען כ׳ ברמב״ם בזה ובמש״כ

 עי׳ ולידייני. מינייכו מרי בי ולסלקי גמרא ע״א מג דף
ועי׳ בפסול מחילשו הוה הא דממהו במר

 ברמב״ם בזה שהארכתי ובמה בזה מש״כ ומרדכי ברמב״ן
ה״א. פמ״ו עדות ה•

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 81 מס עמוד {2}אהרן בן יעקב ישראל פישר,



ישראל בתרא בנא מסכת אבן עח

<

♦

 באב בכה״ג וא״כ מיגו, מסמם אלא המרי לא ושמואל דרב
ממרי. לא נמי

 לישנא לההוא יסלוקו, אמר מ תו׳ "א ע לה דף
דלב דסממא נשיי שכיה מי בפרק דמפרש ־ ™

 ימלוקו ולכן כרתי סתימה מידי דאמר כר״מ דסבר משום
 גדולה אפילו מאיר לר׳ אבל וכר הגס כל ריש כדמוכס וכף
 מתוך נופר דאינו כיון מסירה מידי דאיכא אע״ג לגרש מצי לא

 מוכס דאינו דכיון לכאורה דבריהם כונה מכ> הסתימה מידי
 בו, לקנוס אפשר ואי קנין לגבי הוא שמר לאו הסתימה ממון
 לנותן מ אס יחזירו וא״כ קנה, לא מהם אסד אן הרי וא״כ

 במה צ״ב דבריהם עיקר גם ובאמת יסלוקו, ואמאי המתנה
 הננג io סתימתן דבשעס התם דפאני דגימק, מההיא דסוכיסו

 בשפה כרי ככא אבל הגט, נסתם למי מתוכו מוכים הגס אק
 בהכשר, ונסתם מתוכו מוכס היה הראשון השפר שנחתם

 מסירת דבשעת ומשום מתוכו מוכת מקרי לא דבכה״ג מגלן
 בשמת דסכ״פ כיון ניכר, לא הקנין ממשה עושה דאז השפר

 וצ״נג החתימה מתוך מוכח היה השפר על סתימתן
 עכ״ל, שכר לו שיתן למי ימן א״כ וא״ת וכף שודא ד״ה תח

 קשיא מאי דאל״כ לקח, הדין מצד דמותר דסברי ע״כ
 ומ״כ שוסד, יקס שמא למוש יש התורה דיני בכל הא למו,

 שקס, אה״נ להו קשיא מה א״כ לקס, מוסר דהכא דם״ל
 דקשיא אלא ליקס, דמומר דסברי דאכ״ג קו׳ בטנת ונראה

 לו אין אשר ?הממונות זכות לדק יהיה מימי מהיכא לכו
 מתנות של הנאים מובת דק וכי מקבלין, תרי לכני אלא שייכות
 הוא כרי כממון ממילת הרי וא״כ חז״ל, לו מנו כבונה
 הנא דגם תרצו וע״ז לקבל, צריך שהוא ממה מכמקנל מגרע
 ואק הוא דיינא לאו ממון יקבל דאי מסק לקבל איסורא איכא

דדייני. שודא כאן
וכו׳ שודא מושה מוממה דיק דדקא פירש עוד בא״ך

מנה בהולך דגיטק מההיא זה סל גם תמהו דלא מה
 אי דגם משום נראה השליס, ע״י שודא דאמריק וכף לפלמי
 ושם בפיק, בודאי דק מ״מ מומחה, דיק צריך דלא נימא

 דכשליס כביאור דאק כסם דשאני ופ״כ הוא, דק לאו השליס
 שודא כדק את משו כבר דסז״ל אלא כשודא, אח המושה הוא

 הם דהב״ד שודא לכל דמי ולא שירצה, מה יעשה שהשליח
ב״ד. דק דוקא בעיק ולכן השודא את למשוח צריכים

לר״י וקשה וכף באילנות החזק זה ד״ה תו׳ ע״א א דף
 משמר מפי סזקה קיס דאמאי ומוד וכר

 מכר״י שכתב מפי״מ שתי׳ רט״ז סי׳ בקצכ״ס עי׳ זכו/ ופסן
 מפר וכמשכיר לאחרים, השכולה בחצר סמל״מ בחקירת מיק

finstk smb בכסצר, חזקה בקק לזכות כקונה יכול אי 
 דלא מינן המכר״י וכתב להשוכר, שייך כקרקע דשמוש כק

 כלום, האילנות לבעל לו אק א״כ ליה דפריך מה תהו ממי,
 אק■ א״כ האילן שייבש עד כפמות לכל לו שיש אלא דאל״ה

 כק האילנות, מקום קרקע גם בקרקע שהסזיק מי קנה
 זה, של הסזקה מכני ולא שימותו עד כאילנות לבעל זשייכים

 מקור לה לימא א״כ כקרקע, כלום כאילנות לנעל דאק וע״כ
 ושער, כסן ולא מזקה קק הגמרא נקעה ולהכי חיל אילנך
 בקרקע שמום במורת שהוא בחזקה מן הוא דיגא דכאי

 דמי דלא צ״ע ודבריו פיי״ש, האילנות לבעל שייך וכשמיש
 ולככי במקומה מועלת החזקה הרי דהכא מיק דמכר״י ליינא
 סזקה קנק כאן דליכא כתם משא״כ האילנות, מקום גם קמה
 שדות בנמר קונה דשזקה דמה להקצה״ח דס״ל ואפשר כלל
 אלא טלן, וקום באמת הוא הקנק ממסה הביאור אק

 חזקה מהני לא אי הכא וא״כ בכלן, הוא הנמקה ממשה
מקום סל הסזקה פעולת הימה לא הי* האילנות, במקום

האילנות.

 דיקנא דזבק מאן כאי נכרדעי אמרי גמרא ב עמוד
בשם שמ״ק עי׳ חהומאי עד משפולה לה קני לחבריה

 ימע ולכן ממלין גזמו שאק משום דיקלא דדוקא מאיר רביע
 פרכיק מאי א״כ וצ״ע לא, אילנות שאר אבל במקומו אמר

 לא מרדפו הא אילנות ממקדים נהרדעי על י״ד דן בטרכק
’ בדיקצא. אלא מיירי

 מיידי אילנות ובשני וכף ורבק דר״ע פלוגתא ד״ה -רשכ״ם "
על דממה י״א סי" פ״ה לקמן רא״ש עי׳ מנ״ל וכף

 כרי וכשורה כסצובא, משכחת לא אילנות בב׳ הא רשב״ם
ליישב נמ״כ ועף עיי״ם, קרקע לו אק אילנות בג׳ אפילו

ה״ד. פ״ד ביטלים ה׳ ברמב״ם
וכף ביהודה הקרקע בעל כיה ד״ה רשב״ם ע״א לח דן*

 יודע שכרי מסלו ליזהר המסזיק לזה לו וכיה
 כמחזיק דאס מבואר מכ״ל למסות יכול הקרקע בעל שאק
 ואיכא ביהודה דכמפרפר אן מזקה הוה שפיר יודע, אינו
 ולכאורה פ״ב, ל״ו דן לעיל כלמב״ן כתב וכן חירום, שפת
דאק הואי, בראי מוקי ע״א ל׳ דן לנמל דאמרו מהא צ״ע

סזקה. הוה לא ואפי״ב למסות יכול שאינו יודע המסזיק
כאילן מקום כך דלא לר״י ונראה וט׳ ליה קגי ד״ה תן׳

 מכ״ל מסתיו סלל זה לספור יוכל שלא לענק 'אלא
 קרקע לו דאק דכא כרמב״ן כמש״כ הוא הדברים ביאור
 אבל כמוכר, של משדה כשרשים וינקו אחרים שיסע היינו
 מסתיו. למסור יכול אינו ולבכי לו יש בלמוד האילן מקום

 האילן מקום כיה ואם וכף לרשב״א קשיא ואכמי בא״ד
קרקע משכו אפי׳ כשמקדיש כדק הוא דכן וט׳ קדוש

 כמבואר לפי כרשב״א קף י״ל לכאורה פכ״ל, כאילן מם
 נקעים וגם לזרימה, כראוי קרקע דבעינן ק״ג דן לקמן

 דלמסב אן זרע בית כדק פודה דאינו שם אמרינן מיס מלאים
 פני על מים שיש דעתה כיון וע״כ לזריעה, ראוי כתהום עד

 מומר זרע דבית דינא ביה נית לזרימה ראוי אינו השדה
 לזריעה, ראוי אינו כאילן שמחת בקרקע הכא כ״נ שפורים,

 כרי אילן עכשיו דגדל כיק דככא דס״ל צ״ל הסף ובדעת
 ואילנות מבואר י״ד דן ערכין בגמרא אולם ועומד, זרוע הוא
 שם פרכיק דכא צ״ע דאבתי אלא זרנק בית מקרי לא לבד

 אמרי לא מי ארעא אגב דליבמל אילנות מקדיש על בסרכק
קישית כיא הרשב״א דקושיס מבואר הרי עיי״ש, וסו׳ גהרדעו

י וצ״גג שס כגמרא
וכף, מופר רעה במק כמ״ד דהתה נראה ולרשב״א בא״ד

 א״כ צ״ע פכ״ל מוכר יפה בעק מוכר סברי נהרדעי אבל
סברי דנכרדעי י״ל הא נכרדפי פל בערכק שם פרכיצן מאי
____ מוכר. יפה בסק דמוכר כר״ע ____

פירוש בישא, לישנא משום בה לית ד״ה תו׳ ע״ב לם זץ*
 בערכק יש דבפרק ג/ לפני שאומר לאותו

 משום ביה לית ב׳ לפני דבאומר דבריהם פשטות עכ״ל וכר
 א׳ סעין ב׳ מלל הלשון שמירת ובספר הרם, דלשק איסורא

 בגמרא דמפורש רע שם דמוציא מההיא המר דברי על תמה
 ידוע חה וכו/ לקחתי כזאת האשה את ואומר ב״ד לפני דבא

 דמה תמה ועוד לאמת, שקר בק לשה״ר באיסור לסלק שאין
 משה בפני דמרים דמסשה שם יאמרו הספרי לדברי יפנו
 המעשה זה שנקרא המורה בכל מפורסם ואעפ״כ הוה,

 תלמא באפי סברו לגעת מותר יהיה למס תמה ועוד לשה״ר,
 אם הוה מאי סברו, של בזיונו על התורה שהקפידה כיק

 בפני שמבזכו כל אדרבא מלמא, באפי לא באפיה מבזהו
 ס׳ בספרי בכדיא וכדאימא יותר, כמון שיתגדל צריך יותר,

 שממה Ci הדבר כשדברה מרים מה תצא כי ובס׳ בהעלותך
של בגנותו המדבר ממשה כך בלבד הקב״ה אלא בריה כל

מחכמת אוצר תכנת ע״י תודפס 80 מס עמוד אהרן בן יעקב ישראל הישר, ו
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ח
 פעלי א. בישראל, יש רב עדב מיני חמשה4 ס

 תאוה. פעלי ב. הרע, ולשון מחלהןת
 הרוךסים ד. בבדם, תוכם שאין הצבועים ג,

 הרוךפים ה. שם, להם לעשות הכבוד אחר
 מעלם, גרועים הם מחל?ןת ובעלי הממון. אחר

 פא דוד פן ואין עמלקים. נקראים והם >יא<
.מ העולם מן שןכלו עד

א. א. ובדים אליהו אדדה «. פקודות:

 רב קרב פיני חמשה )י(
■«ךן עין ובו׳.

 זהב׳. ידי וזז?רת ולבן הפל ובין

 ערב מעי חמשה יש כי דע

 ובעלי מחלוקת בעלי - א׳ רב,

 הרודפים הם - ב׳ הרע, לשק

 זנות אחר במו התאוה אחר

 הרמאים הם - ג׳ וכדר,

 ואין בצדיקים עצמם שמראים

 הרודפים - ד׳ שלם, ליבם

 חרבות ובתים הכבוד אחר

 שם, להם לעשות למו

הממון, אחר הרודפים - ה׳

 נשתלחו משם כי הרע לשק ובעלי מחלוקת בעלי הם ׳פארן׳ דהיעו כתות החמש כל כאן והושג

הם ׳ולבן׳ תפלוח, שהוא התאוה אחר הרודפים הם ׳ותפל׳ הרע, לשון שדיברו המרגלים

 זהב׳ ׳זדי והדבזת, הצרות ובתים הכבוד אחד הרודפים הם ׳וחצרות׳ מבחוץ, לבנים המראיןז^צףן

 עמלקים, נקראים והם כולם נגד המחלוקת כי מתהילה ׳פאק׳ ואמר ״.’ הממון אחר הרודפים הם

בזוהר. כמבואר עמלק׳ זכר אח ׳תמחה נאמר ועליהם העולם מן ®יעברו עד בא דוד בן ואק

אן * דברים אליהו ]אדרת

ערג הארץ, מן ממאיס דממו נמיקוגיס: אימא וכו׳. בא דוד בן ואין עטלקים נקראים והם )יא(

וביאורים הקרות
 אז כי תבלין בוא הרע, יצר ברא הוא ברוך הקרוש
 האסורין להמשיך עליק, להתעוררות אנחנו צריכים

 העליון. בפקוד נתדבק לעתיד עד ועועל,1אל״_1מבו
עכ״ד. ולמבין, למשכיל מה ודי
 דזזשיב מינים ת׳ וזיל! שפ< יעתק )באר הגויא״ח כתב פא.

 וחפש נה.( בראשית, )פ׳ מוה״ק מפורשים בע״ר רבינו
 ענקים, נמרים רפאים נפילים עפלקים בע״ד אינק פינים

 ואינק הפס כלי ישראל על קייפין דהם דהשיב והם
 ובעלי מחלוקת בעלי ובינו דחשיב מה והם עפלקים

 כמ״ש התאדה אהר הרודפים הם נפלים הס ב׳ לה״ר.
 וחס נמרים הם ג־ האדם, בנוה את האלהים בני ויראו
 והוא שם להם לעשות כדי הכל דעבדין השם אנשי אותם

 והד המור, אהר הרודפים הו׳ במק ובינו דתשיב מה
 בעי לא באורייתא דעסקק מאתק שמתרפים רפאים

 הרודפים ה׳ במק דמנו דחשיב מה והם להק לשיובא
 ענקים ה׳ פנכפיחס, ח״ה למזח והניס ואין הפסק אחר

 כאן והשיב והם באורייתא דעסקי בת״ח דמללק ואינק
 ומתגדלים כצדיקים עצמם שמראים הרפאים ג׳ במק ומנו
 אמיתיים וצדיקים לת״ח מזלזלים ועי״ז העולם על עצסם

עכ״ד. ר״ע, נג״ע שלהם תיבות שראשי בתות ה׳ והם

 )צז!< בהיקו״ז וכן הנ״ל כראשית נס׳ הווה״ק כד׳ והנה
 וכנ״ט[ ?לד.( בתז״ח וק שם, לתיקונים דמנו ובביאור

 כלי בגלותא׳ ישראל רבני ׳רישק הם ד׳עמלקים׳ מבואר
 ובמו הסבל, דור מגשמות והם ישראל, לעניי וגוזלק המס,

 נרמוו כאן רבינו וכדברי דבריו, בתחילת הגריא״ח שהביא
 הרע׳ לשק מהלוקת ׳בעלי שהם ׳פאק׳ בתיבת זו כת

 ישראל לראשי הרע׳ לשק מחלוקת ׳בעלי ענק מה וצ״ב
 שמטרת ויחק ישראל, עניי את ונהלים שוזומסים בגלותא

 ובמ״ש ישראל, על לשלוט כדי היא הרע וחלשק המחלוקת
 הוא לש״ש שלא שמחלוקת להלן( )תפוב* בתיקו״ו רמנו
וצ״ע. עטרה, ליטל להורות הקופצים מע״ר

 המזלזלים הם דהענקים מבואר דמוה״ק צ״ב וכן
 כצמעים הזו הכת את דמנו מגדיר וכאן חכמים, בתלמידי

 וצ״ב וכו׳. כצדיקים עצמם שמראים כברם, תוכם שאק
 ועי׳ וצ״ע. חכמים, בתלמידי למללים הרמאים ענק מה
זה. כענק סשנ״ח אבן במלזאי עוד
 הזוהר פד הדברים מקור שהובא בליקוטים עי׳ פב.

 רב ׳שהערב כתב ס״ה ולעל רכינו. ומאור והתיקונים
 ועליהם גאותך עליה העשירים והם בישראל סאד דבוקים

מישראל׳. הרוח גסי שיכלו ער בא רור בו איו אמוד

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס2ס3 מס עמוד אברהם בן שמואל מאלצאן, חדשה< >מהדורה שלמה אבן



יא פרק

 מערב הוא שמים לשם שלא מחלקת /וכל רב(
 שכתוב כמו עטרה, ולטול להורות הקופצים רב

וכו/ שם׳ לנו ׳ונעשה ח יא, )כראשית

ט
 של ממדותיו אחרת מדה שולט ודור דור בכל8

שמז-ה עולמו, בהם שמנהיג הוא כרוך הקדוש

ד. ג, תו״וז ! ב עד, חיקו״ז .8 ב. מו, ורקו״ז .7 פקודות:

..
הגר״א ליקוטי קעד

 ושמץ, שאור ומגן, מק 3ל
 נקיה, קולם ישראל ויששארק
 זכר את "ממשה אישמר דעלייהו

 דאינון השמים" משחש עמלק
 ]המבול[ טוסנא ממי לאשסארו

 כל אש "ומשישי כהון דאישמר
 על קיימין הוו לאיטן היקום"

 רישין לאיטו נטן בשמש, ישראל
 שהם ]משוס בגלומא, ישראל על

 ומיל בכלות[ ישראל על הראשים _
 על קוב״ה ישיב לאישמשון
ישכ שימשו ]ומיל כורסייא,
 נשלא מעלמא לישמשון על כורסייא על ישיכ ללא הקב״ה[ ]לנשכע אומי לאומאה נשאו[ על הקכ״ה

וגו׳. מלחמה י״ה נס על יל פי הה״ל . מהעולם[ שימשו על נסאו על ישב

 ׳מון יבואו, לא ישראל אדמס ואל נמ״ש המבול, לור נס אצל כמו רב הערב ׳ישמו׳ רבינו: וכתב
ע״ש לישברר על סבירין יהון הכי מגלופא יפקק כל משפטים ס׳ בר״מ כמ״ש ומנף

 קיימין לאיטן רב הערב עמלקים, הן לישראל 3ר לערב בזוהר כמ״ש עמלק׳ זכר אש ׳ממחה העטן, בל
לראש, צריה היו כמ״ש רישיך לאיטן ׳בגין רשע. למטה קם השמס כמ״ש בשמש, היקום". "כל זה ר״ל
 מיס ה׳ ישראל על שריא זלא י׳ שהוא במעשי מחריב איט ומבן למק בל״ע כמ״ש יה׳ נס ׳על

ב! לי, ]תרה י״ה. כס על חהו המירוס, שהוא לישברר על מבואות

 לא פעמיים׳ במטהו הסלע אש משה ׳וין פא<:ר־דבגין >מיקין בשיקונים אישא וכו/ מחלוקת וכל >יב<
טיפין, אלין על מסלוקש וכמה שס, זעיר שס זעיר טיסין טיפין אלא מיניה נסיק ללא גרים
מימה׳. שייב רבו בשני הלנה המורה ׳כל בהק לאישמר המורים לא גרים ומאן

 רנה צרכם כל שמשו שלא והלל[ שמאי ]שלמילי משרבו »:ז sw כמ״ש גרים, ומאן רבינו: וכתב
נפשה עטרה וליטול להורות הקופצים רב מערב הוא שמים לשם שלא והמחלוקת המחלוקת,

»,[]חיקו״י לטעום. ובא עליהם שכעס להכות טעה רב ערב ידי ועל וכו׳, שם לנו

וביאורים חזןדות
 ׳עו דמ״ש נלע״ד כאן ובז טז, בהערת משנ״ת וע״ש

 ילמדו לא קדושים שישראל היינו העולם׳ מן שיכלו
 שם. וכליקוטים בס״ה כנ״ל כמעשיהם, ויעשו מדרכיהם
 כמותם להיות ורועים וטובתם בשלוותם רואים שישראל

 ליבנו, מתוך לכלותם עריך ולק הגאולה, עיכוב וזה
 ושו״ר כנלע״ד. העולם, מן יכלם ערקנו משיח וכשיבוא
 "אך בהק איתמר ע״ר דאינון וחמץ שאור )נז.<: בתיקו״ז

 ואוטאה הלק, אך מבתיכם" שאור תשביתו הראשון כיוס
 "כימי לקיימא דפסוזא יומי ארבסרי דאינון בי״ד דיתמחון

 לי״ד אור ובג״ד נפלאות", אראנו מערים מארץ עאתך
 אורייתא דאיהו הנר אור ודא הנד, לאור החמץ את כודקין

בלבא נר אור" וחורה מעוה נר "כי בהון דאיחמר ופקודין

 בי״ה ורהימו בדחילו הנר אור דאיהו בעיינין אור
 ור״ל רבעו: ומזב מנייהו. וקהרותא תשוכא מתעבדין

 בשש העגל ועבדו היום חלקו והן הגלות גרפו שהן ז־ע״ו
 אותם שורפין דבשש הלק אך ביום׳ ׳אך נאמר ועליהן

 הן וישמעאל עשיו עכו״ם דאוטין שבעיסה שאור והם
 לעת״ל וכן וכו׳ מערים מארץ עאתך וכימי ומורסן, סובין
 שנאמר ר״ל יתחץ׳ דבי׳ ׳ואומאה וז״ש יתפהון יום בי״ד
 ר״ל לי״ד אור בג״ד ואמר יום, י״ד כס" על י״ד "כי

 והן רב הערב ■תבערו והתורה המעוה דבאור כמש״ו
 ע״ש בדד", יעקב "עין ואז עינין על דמכסיין השופין
 יהבערון ווזזימו׳ בדתילו והתורה המעוה ד׳באור ומבואר

הדברים. הז והו רב, הערב

החכמה אתגר תבנה ע״י הודפ«204 מס עמוד אברהם בן שמואל מאלצאן, חדשה< >מהדורה שלמה אבן
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שהדלי© מאמינות זד׳ או בי כפועל, ההדלקה גפ
 סכ״ב לידי באות והי׳ דעתן מתישבת הי׳ ולא
לסעד פוסק דהטור מביא א׳ ס״ק בט״ז של״ב סי׳

 הר״י הלא הב״י ותמה בשבת. אף מותר
 לומר הט״ז ומה לקול* הטור פשיט ואין• מסתפק

 דהוא יתרה טרוזא מטעם כ״א האיסור דאין כיון
 מהא בעצמו ודוחה לקול* בספקא אזלינן דרבנן
 איפשטזא דלא לעצמו מפנה אהד דבל אבעי׳ מפגיז דבם׳
לחומר* עבדינן איפשיטא וכיון'דלא הרא״ש כתב

דמי לא ולענ״ד טרח* משום אלא הוה דלא אע״ב
 עצמו. בשביל יפנה אהד דבל דכאן'אפשר הדברים ,

צריכים אם שם אבל יתרה, בטרחא מחמריט להבי
 כיון אה ולענ״ד מקליט. ע״ב אחרת עצה אין ן^לסייע

 ולכאורה לעצמו, יפנה כ״א אלא בפירוש שכתב ^^הרא״ש

מהמרינן הכי דסשום קפ״ל הא אלא יתר. שפת הוא :
כאן.
 גזרינן ולא להריצה, דיטל הא כתב ב׳, ס״ק שם שם

בהמתו דברפואת משום סממגין, שחיקת משום
 שכ״ח בסי׳ דאמריבן מהא וק״ל וכו׳. בהול אדם אין

 אסור להקיא וצריך המאכל עליו כבד אם ל״ט סעיף
 הוא סם ליקה דוקא משמע הא ביד, ומותר בסם

 לתחוב בין חילוק ואיזה סממגין, לשחיקת דחיישיגן
כיון לאדם, אפי׳, מותר והי׳ להריצה, ובין אצבעו

 וע׳£ סמסגין, בלא עח« והוא ס*«ין ע״י שאפשר
 בשו״ע. וכמבואר סממני* לשחיקת חיישיגן אן

ת״ל כתב בכ״ם הס״ז מביא חזזית בדין תרמ״ח סי*
 בפוסקים בט בגמרא בט הוקשה מעולם

 מחבר לשום מצאתי מיבעי/ולא ג׳ פסול שנים השתא
 בזה שאומר מה בט״ז ועיט עב״ל• מ״ע דבר בזה

 לאחרונים נהירא א9ד שמביא ברורה במשנה ועיט
 אינשי כדאפרי שלשה שנים ומפרשים הט״ז, דברי

 המשה ארבעה אמד שמואל מפגין, בריש כדמצינו
 על ונפלאתי טוב* אפי׳ בעי ואי אינשי כדאמרי
 שצו־יך, כמה הכוונה התם זל״ז, דמיון דאין דבריה*

 צריך ואם ארבעה, מפנה ארבעה למקום צריך אם
 אבל יותר. מפנה יותר צריך ואם המש* מפנה חמשה

 בשלש* קמ״ל מאי פסול חזזית דשני ביט הבא
 לא אהד דהזזית ביוץ הוא כך דהפירוש נלע״ד ע״ב

 אחד חזזית יש אם p אם מנומר, משום פסיל
 שגירש נראים שאין שענדו בצד אחד ועוד אחד בצד

 נראין בהכרה שלשה משא״ב מנומר, מקרי לא כאחד
 אם שנים ז״ל כוונתם זהו מנומר. והוי כאחד שנים

 מנומר, משום פסול אחת בראיה פיר׳ כאחד נראים
 מיפסל לא אז אחת בראיה נראין אין השנים אם אבל
 אח* בראי׳ שנים רואים בהכרח nn ג׳, שיהי׳ עד

_________>------------__ וד״ל.

2f?>״ jttC זזיים חסץ לם״ הערות
/יכ׳רג^ I זצ״ל קוק הכהן זלמן שלפה ר׳ הרב אא״ז מאת

לא־תעשה. נוצות עבירות פתיחה
 שכנגדו יבוא שלא nn "וק״ו ב׳ ס״ק חיים מים באר

x יבוש לא ע״כ זכר להכחישו
 זה אין לענ״ד אמת". שאינו דבר הסיפור בתוך ירערב
 אבל חבירו. את לננות כוונתו אשר במספר כ״א הק״ו

 שיוסיף יחשד למה אנשים סתם כדרך תומו לפי במספר
שקרים.

 תימא ברכילות". אף זה לאו "וכללנו ג* ס״ק שם
ל"* אינו רכילות האם

 היה הבית דבזמן סדבריהס בהדיא ."משסע י* ס״ק שם
אינני לענ״ד התורה". נון מלקות חייב

 בזפן גם הוי דאורי׳ מלקות חזיר איסור עונתו, מבט
כמוע. התראה הוה לא דהא בזמה״ב א״א ובפועל הז*

 חיים מים באר * כלל לשה״ר, איסורי הלכות
 לספר", אסור היה דינא דבי שלוחא לאו .דאי p ס״ק
דעתו על שתמהתי מה רעלות מהלצות א׳ בכלל עיין
: ■ .. :״״׳ :־ ' ■■״ י ; י ״ בז*

 על "עובר * החיים מקור עשה מצות עבירות שם
נלע״ד לסריס". ד׳א משה אשר את זכור מ״ס

 וד״ל. שקר, שחבר מי כ״א עובר אינו דע״ז
לו יוסיף שהקב״ה Un כל וכז׳ וראה ״ומזון 3י שם

היצר" יסיתנו יותר כו׳1 וירויח בטובה בו
 למדינת דנוסע משמע מג׳ אלו פרק בגם׳ לענ״ד וכר.
 לגלה דמותר מצד* הוי בעלמא להרוחה אף הים

 וגם לטייל, כשנסע. דאסור מה מש* בחזרתו במועד
 בסת* מחומש* יוו.ר יבזבז אל המבזבז אזהרה מצינז
 עתיקי* והדברים גחל. עשיר אפי׳ משמע

וכר. לך" אני דילטוו־ זכי ז״ל "כמאמרם יד שם
 שהעירותי מה י״א סי׳ בבמ״זז י׳ בלל לקמן עיין

לענ״ד. זד. על

 איסור על "דמובר * ס״ק חיים מים באר * כלל שם
לשה״ר. — רכילות״.

 לשת״ר*. זרי קרא שו התורה בכל ספודסס "זאמפ״ב שם
חשוב מש״ה האמת כיוונו לא הלא מבט איעי



-afs

y
/cQj’S>

^׳/

-

 וכו׳ המעשיות" בכל קכ״ז סשבת .וראי׳ י׳ ס״ק שם / ף.וכ חי" ותילכר שס וחדי דריב״ג .ממעשה שם
צדיקים. אגשים המעשים הי׳ שם הלא פלא -f ילרכ ךלת אל לאה מילד, זה קורא איר תי׳מא

m בפניו׳ אף לה״ר am *4ו «Wr'ftttfr ffi 
_ בפניו.

 מגמרא ז־משמע ספי Iran דהוא הו״א .ש״ב שם
ד״ד׳. בשלהזא קולא לתורות בא דרבא ופוסקיס

 לאשמעי" בא דרבא לומר דאפשר גלע״ד מסתם׳ לולא
 להגיד אסור דינא דבי דשלוחא דהו״א והוא אחר• חידוש

 מותר שחי" דברים אפילו האיש, שאמר מד. ב״ד לפגי
 ב״ד לל שיטו חשש יש שעי״ז מפני לאחרי□ לספרם
 דילפינן לאשמעינן רבא כא הה כדין," שלא לחייבו

 וצ״ע. דמותר. אלו דברים התורה מדכתבה
 וזלמידא דתתוא מהא זה להרמב״מ לז .ז־יצא ג ס״ק שם

 לענ״ד מדרשא". בבי דאיתמר מילתא דגלי
 דזה ממילי"דל״ב, כלל מיידי דלא מזה, ראי׳ שום אק

 ממי עיקר מגלין דאין בש״ס פעמים כמה מאינו
 רזיא, גלי דין הלשון ומדויק לפעמים, שתקנו תקנות

 מאי אבץ לא ופירש״י וד״ל. ל״ה, סיפר דין אמר ולא
 רכיל הולך מלה״ב ואולי הי׳, ל״ה דדבר לפרש דוחקו
 דשם ראי׳, דאין נלע״ד דירושלמי מהד וגם מ״ס.
 להרחיב דפירושו דבריך, את ומלאתי דאמר מהא למדו

 כוונת זה ואולי ל״ד- ודאי חה ביאור, ביתר הדברים
 יותר, לגלותו יתכוון שלא והוא שאמר במה הרמב״ם
 דהא ודוק בא״ת, מהמספר ששמע ממה יותר פירושו

 לטובת נתכוון דהא כלל לה״ר אינו הסיפור עיקר
 מילי כלל גלי לא תלמידא דההוא לעג״ד וראי׳ שלמד-
 דגבינות בסוגי׳ בירוש׳ עיין תורד- רזי דגלי כ״א דל״ב
וד״ל. אונייקי בית

 הראשונים׳ מעשיו .לזכור א׳ סעיף מקוה״ח ד׳ כלל 1 דהלא לזה, מתכוין הי׳ אם מלשינר זה אך כתיב׳ בעמך
במקוב חז״ל אמרו דהלא בזה עיון מקום נ״ל \ ל״ת, כמסיח אך ה״ו רשב״י לרעת כיון לא דיב״ג

 אול^ לשבחו כוונתו אם א״ב וכו׳ תשובה שבעלי ו להצטער ה״ל ע״י זה נתגלגל4מ אן עליו קפדנותו וגם
 ממה מותר וי״ש חכם שלאדם ונלע״ד מותר, בעול□} לזה יש עדיין אמר ע״כ בו ראה לא ומזה ע״ז,

 ' וד״ל. המסופר, מעלת תגדל שם/שבעיניו דבריו שע״י עצמות של גל ועשהו פירוש ולעג״ד
שימשח המספר על חשדא .איכא ל׳ ס״ק באמ״ח שם כגל שנעשה עד ע״ז עצמו ולסגף להצטער לבו על

אול^הי׳

בחייו. ש״ע
 לספר- לזה אסור "זפ״כ ד? סעיף החיים מקור שם

איסורין מכל זה שאני מה יודע אינני לעג״ד
 סיפר שהמספר שאומד כיון נאמן, אחד שעד שבתודה

 אותו נחשוד איד מל״ה שנזהר מוכח ורב תלתא באפי
, , ושקרן. למזיד

מקרוביו היה מהסזלשה אזח־ אס ,דח-ה ד- סעיף שם
 ההיתר עיקר הלא כבודו על אתמה וכר. אוהביו" אז

 לאזני שיגיע חושב שבודאי דאמריץ תלתא דאסי
 אוהב או קרוב וא״ב ss בסעי׳ שכתב במו המדובר,

אפשר ועוד בעצמו, להמדובר שיספר מסתבר יותר

טיירי דלא מידי קשה לא לענ״ד ןץ5?םשו<ותז)

•י

 חסספר אס לבדו, הוא ש&ע אאי׳ לספר יכול שקרוב
 לאחרי□ מ כן אמנם ודוק. להמסופד, קרוב שהוא יודע

י• עומד. במקומו האיסור
 ב-ג ליהודא רשב״י .שחשבו יב ס״ק באס״ח שם

 שכתבתי מה 'עיין וכר. והענשת לשה״ר לבעל

•' בפועל. הענישו דלא לעג״ד לעיל
 לענ״ד וכד. -קזכה" יאסדאני .לא כא ס״ק שם שם

 לא דבריהם א״ב ׳1 ב״דהמה דהא ראי', אק משם
■י . ״ ~ . וד״ל. תלת* באפי מתאמרא

 לפלוני סשה פלוני. לספר .דאפילו בג ס״ק שם שם
 המור ל״ה הלא תימא הוא". רכילות בכלל ג״ב
׳ 4 _ הסיפר. ברוב מרכילות

 דדש אע״ג ד״ה בתמ״ז נ״ז .נזב-נו כה ס״ק שם שם
 אין לעג״ד גתכוץ".; להכלימו וכר בשמיה

 לי׳, איכפת דלא בפיר׳ דעתו גילה דלא מכאן,
 f. וד״ס־ תלתא באפי בעצמו שסיפר בזח

 ולעשו?• לגזול ירצה "אס הגהה ז׳ ס״ק באמ״ח ,ג כלל
ביז־ אץ בודאי בתו יעלה ולא זזבירו את

 דומה הנידון אין ובר. בזד!" נזשא-ב ועושק, גזל מון
 לאם אך דרסה הוא ולעשוק לגזול ירצה אם לעג״ד,

 רעה מתשבה אך שהוא דיבר, ולא ל״ה לדבר ירצה
 מעש■• אתני ולא דיבר אבל למעשה, מצטדפ׳ שאינה

 טלה, בשר בידו ועלה חזיר לבשר גתכוץ כמו הוא
 וכמו לה, יסלח וד׳ מפ׳ כפרה שצריך אמרו שע״ז

 בידו עלה לא אך ועשק גזל אם וגזל בעשק גם כן
וד״ל. כפרד- צייד p גם שיהי׳ סיבה מאיזה

 מל״ה שנזהר שידעו ד׳ ירא באיש כ״א המוני באיש
 מותר דין שע״פ בדברים ל״ד. לספר לו מותר ע״ב

 שמדברי אחרי סוצש״ר שהוא להושדו ואסור לספר□
ל״ד- איסור על שעובר נראה אץ
 אני תם וכר. מנאי" ואלז .במשנה לג ס״ק שם שם

ספורסב ושהי׳ כללי ממעשה ראי׳ איזה אדע לא
 ואב מזה, היוצא המוסר בשביל חז״ל והעתיקוה בעתה

 בכי אשר הסיפורים בכל ידינו מצאנו לא p לא
 שאינב פרטיים לדברים מזה לדון שיין ומד.'7ד״תג״ן

לדברי והוכחה קצרתי. כי ודוק ההוד- ובעת מפורסמי□

/

לול.; י״*0י. דל׳-',. 1 .
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 ובחייו ושב פרטי ולאיש השובר" שעשה ממנשה הוא
 בתג״ך ונכתב הראשונים, מעשיך זמר לו לומר אסור

הראשונים• מעשיו
 נתכוץ שלא לומר .מותר ג׳ סעיף מקוה״ת ה׳ כלל

וכר. לוה- גרס שטותו סיבת רק להתריז
 ב׳ קכ״א שבה במס׳ שיש הזרות והרצתי בארהי כזה
 ודוק. וכר. שמיא אבין הכ״א רכ דאמר הא

דבלא״ה כלום ר״י חידש .רלא ה׳ ס״ק באמ״ה שם
 תירוצו אין לענ״ז־ כלום". ר״י ומ השיג שלא ראו

 תועלה, ללא דברים שיאמר. ר״י על קשה רמ״מ עולה
 שלא ממד, כבודו יושפל שלא בזה כיון לענ״ד אך

 געשה שאמרת ארי ר״י אמר ולזה כלום, ר״י על ^^'.
מאיזה מונתו געשה כ״א שועל שהוא אמר ולא

ודוק. כעת. עליו דעהו אין סיבה
על דיבה מוציא אחד .שוזנוני ז׳ סעיף מקוה״ח שם

 בפניו זד, עושה אם ולענ״ד אחר". חנוני נכסי
 נראה כן אחיו. אה איש הונו דאל הלאו גם בזה יש

 הלשה• ביד והמות הזזיים פסוק ע״ז דמביא המדרש מד׳
 רבים בלשון הפסוק רמתהיל מדיוק דמונהו ומבואר

 ראם הכוונה מפרש ע״כ בל״י, ולעמיתך תמכרו וכי
 פירוש תונו, אל אמר ע״ז אחד וקונה מוכרים שני יש

 הקונה בפני הכירו סחורת ימה שלא
רכיל תלך מלא "הא הגהה ב׳ ס״ק באמ״וו ו׳ כלל שם

 רכיל הלך דמלא גר™ לענ׳ד וצ״ע-. וכו׳ נפקא .
 חטיא בדבורו רושם דעושה בדבר ב״א ידעינן לא

 שמע השא דלא בלאוו גסי לי׳ מיל להכי דרבילות.
 שום הדברים יעשו שלא באופן אפילו דנשמע שוא׳

וד״ל. רושם,
 אלא עדות שס חל "דאין ג׳ סעיף מקוה״וז ז׳ כלל

 עדות בתורת שניים אמרם אם נלע״ד ^יבב״ד".

 ב״ד. בלפני זה נחשב שלשה בפני יגיד לא אם באזהרת
סיפור הוא לב״ד חוץ "אבל ו׳ ס״ק באמ״ח שם

 דלא נימא אם אף בעיני תימא וכו׳. בעלמא"
 ולקבל ב״ד להושיב לו הי׳ ב״ד דין ואנשיו לגדלי׳ הי׳

 הי׳ לא דבריהם בי נראה לעג״ד *ד ביס׳ עדותם
 כ״א ברורים דברים הגידו לא בי בב״ד נם מתקבלים

 אל דבריהם׳ לדתות נכון גדלי׳ מצא ע״ג השערה
כלל. חש שלא מה טעה
 גילת שהוא לר״א אח״ב "דנתברר ת׳ ס״ק שם שם

רז שהי׳ .כזה דב״ק נראה לענ״ד הדבר". את
 אמי, תלמיד שום על חשד ואח בשוק ונודע בביר,"ם

זעיכריה כדברים נחשב
 להגיד לז jrn־ שלא פשינזא ״חשס יז ס״ק שן( גשמ

ה״ב בריש לקמן עיין הסדורה". מגדיל דהרי
זה /שהעירותיעל מת

• יי<

h  בלא״ה הלא וכו׳ "וקשר. א ס״ק באמ״ח ט בלל 0ש
מסתפינא לולא לפנ״ע". של דאורייתא לאו ע״ז יש

 דרבנן, איסור שהוא נראה לד,"ר דאבק לתרץ נ״ל הי׳
 נוכל לא דרבנן 'אך שהוא ואחרי. ריבית. אבק כמו

 זמר וא״ב דאווזייתה הוא בזה עור שד,לפני לאמר
 בזה עור לפגי ממנו שמסתעף לה״ר עיקר כמו האבק

 נתישבחי כתבי ™רי ודיה דרבנן, ומה דאורייתא
 א״ב ויהי׳ דאורייתא לל״ה עי״ז יבא שמא החשש כי

 לחשוד אין לענ״ד אך מקשה ושפיר דאורייתא, הל״ע
 רשות ואין אבק, ג״ב לדבר שיכשל כ״א אבק להשומע

 בכ״ט. כמבואר שראינוהו ממה ביותר לחושדו כלל
 חהו לשמוע שמכשילו מה הוא דהל״ע נר™ )וביותר

דרבנן(. ודאי

 מונה היה הוא בריב״ו נזצינו "הלא נ ס״ק שם שם
ת״ח הי׳ הלא ראי׳, אין משם לענ״ד שבחן".

 אפיקורס בגדר יכנס בפניו למי שיבזה ומי הדור. גדול
 בפני הכירו המבזה פירוש ואולי לזה השש לא ע״כ
וצ״ע. חבירו. בפני נם ת״וז
 דהוא מדבריהם "ומשמע הגהה ג סעיף מקוה״וז שם

וסמ״ג דהגת״ם פליגי, לא לענ״ד גמורה". לשה״ר
 דאומר מיירי ור״י והרשב״ם גנאי, בלשון דמפרש מיידי
 דאפשר אכק רק זהו תמיד. נמצא פלניא דכי בסתם

לגנאי. לפרשו להשומע

 שמעל כעכן איש על "וכי יא ס״ק באמ״ח י׳ כלל שם
מבין אינני בעניי לשה״ר". שייר וכר בחרם

 להטיל שצוה א־ ליהושע הקב״ה אמר אם כץ החילוק
 כל וד׳ וזגורל יוטל בחיק כתוב מקרא הלא גורל.

 אני דילטור וכי לו שאמר הכוונה לע״ד אך משפטו,
 עפ״ר שדרכו לד,"ר המספר כמו לבדך לך שאום׳ פי׳ לך

 וד״ל. כפרסום, ויהי" גורל והטל לך אך ביהירות, לספר
 שדברה מה למשה הקב״ף ךגילד,2לדברידא וראי׳
 דמרים לומר ואין אמ.3^9תמל^וצינוז}ר פריה
ועיין. ברמז, דק אמרו דהרי מחילה בבקשם גל\ ואהרן

 מן אחד מלגלג אם "אפילו מ סעיף מקוה״ת שם
עמיך, מכלל יצ< לא עוד אם דוקא זה הפחותים".

יעיין.

 אתה .:דברים אותך הומז "דאס ס״ק באמ״ח שם
שהיה זה דבר לגלות לא אבל וכר להונהו מותר

 הדוק* אותה לכאור׳ מכין אינני לאחרים-. לבינו בינך
cm העני בזח הפירוש להונותו מותר אתה אותך הונה 

 מותר ברבים אותו הונה אם וא״ב אותך. שהוגה ואחא
 על ל״ק מעיקרא וא״ב ברכיה אותו לדונה ג״כ הוא
 לו מותר ואיב מתארים להר שמיע דומי הונה רב

בפגיהה עצמו לתרץ ג״ב

/)
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 למוסרם ובידי טלי הטוסדיס אדס -בני שם שם
לעג״ד שסם". את מלות רבת שלא וכו׳ למלכות

 א״כ למלבות למוסרם דמותר דאפשר שסבר כיון נראה
 יוכל הזכיר שלא מה אך עמיד, מכלל יצאו בודאי
 בל הכתוב מאמר וקיים המה מי ידע דר״א להיות

שפתי. על שמותם אשא
 זז, ס״ק באמ״ח א, כלל בגי.לות, איסורו זזלכות

 רכיל אפ״ה וכר תנקר תתס האנשים העיני -ממש״כ
 המחבר דעת בעיני תימא דב-ד". שלוחא לאו אי מיקרי

 שייך ואבירם בדתן רשעים אנשים דעל דס״ל שנראה
 בעושה בעמיד כתוב הלא רכיל, תלד דלא הלאוו ג״ב

 תנקר ההם אנשים מהעיני יליף הגט׳ אך עמך, מעשה
 מדכתבה הוא ל״ב משום דינא דבי בשלוהא דלית

 דמתרמי למילתא מינה למגמר וודאי שאמרו מה התורה
 הבי תימא לא דאי עמם, מעשה שעושים באנשים אף

 דלא לאו דינא דבי בשלתזא ליתא מ״ע דבעושה מנ״ל
 ג׳. סימן פוף בבמ״זז ג׳ כלל לקמן ועיין ודוק. רכיל, תלך
גמור-, שקר ,יהי שלא כוונתו -וזה יד ס״ק באמ״ה שם

 מצאנו ולא לשקר, דמותר החליט איד בעיני תימא
 עשו אנכי בפר׳ מפירש״י משמע וכן שינוי, כ״א בכתר

 דלכת׳ מלתא בין לחלק יש ואולי אני. ובפ׳ בכורך,
ודו״ק. דדיעבד. מלתא ובין
 לומר אסור לאחר -דאפילו ה ס״ק באמ״ח ג כלל שם

נאמר אם בזה• צ״ע לענ״ד להבע״ד". יודע פן זה
 >ש לומר אסור יהי׳ א״ב לומר אסור נמי דלאחרי׳

 דין לבעל רכילות דיהי׳ מזכין. ותכירי מחייב אני .
ודו״ק. שכנגדו,

 ואני מהקרא ראיה מייתי -מאי ג ס״ק ד כלל שם
ב׳ בלל לד,"ר בהלכות לעיל עיין אחריך". אבוא

■ ודו״ק. ע״ז, שתמהתי מה ג׳ בבמ״ח
 דנתבוה -דאף סקי״א במ״ת ל״ט לדף השמטה שם

 פשוטה ראי׳ ג״ל הראשון". ט״י רשומעיס אצל ...
 שאמרה התנוקת מנצחון בעירובין חגני׳ בן מדר״י לזה

ודו״ק. כבשוה. שכמותך לסמים
 ציבא עם בא שלא -חה ה, ס״ק באמ״ה ה כלל שם

דברי׳ לענ״ד במקצת". הניכר דבר רק וכר
 ודו״ק הניכרים, דברים כמו הוי המובנים

דוב שלומא שם היה ©(-דאז ס״ק באמ״ח ו כלל ^שם

 ביה ולית נסר, ד״ה שנו ברש״י כדמוכזז יהזחב
שסובר הצדיק המחבר כבוד על נפלאתי ל״ב". משום

 המעשה, בזה דרבנן שלותא דין דר״י לשמעי׳ שהי׳
 בלקודת הילד כשהשלית דדוקא פשוט דזה p ואינו
 פה p וגם י״ב. דף מרש״י מוכח וכן ד״ת< בענין

 ומומ ואמרו, אזלו רכים לשון הגם' קמדייק בהמעשה
 מפגי לקבל־ ולר״י לספר להם מותר דהי׳ הטעם

 מפרש ע״ב פדי רש״י וגם גדול. בפרסום- שביזהו
 דלא ומובך כפניו, שלוחו ביזה דרבנן שלוחא ציער
 זה תלה למ כבודו בשביל רשמתי׳ ,לומר; ר״י רצה

 עכ״פ לפניו, בשבא ר״י בפני השליח את שציער על
 כשהולך כ״א כץ דבי׳ שלוחא דק לשליח שאין מוכה
 תוסד״ה נ״ב ביבמות ועיין וד״ל• ד״ת בענין מב״ד

. * דמתפקר.
ו^^ שרי באמת -אבל הגהה ד סעיף ז כלל שם

 שהתיר המדד, על כאן הפריז לענ״ד בישראל".
 מחיובו יותר ממנו ינקום וודאי הנכרי כי לנכרי. לומר

 המבקר. הגהת שהוא ואפשר ודוק. עפי״ד,
רכיל הולכי כאלו -לאנשים סק״ה באמ״ח ט כלל שם

 בעיניי- תימא טנין". שוס להס למפר שאין נראה
 בכלל אינו שהוא מל״ה נזהר שאינו איש על לומר
 ריעך, דם על תעמוד דלא לאו עליו הל ולא ריעד
 לל״ה עי״ז יבא האיש אם נימא נמי מחאה בדין א״ב
 מציגו. לא כמדומני תה המחאה, לו לומר אסור יהי׳
א*כ וכו׳ דדינא ספיקא דהוא -כיון כז ס״ק שם שם

 והוא טליו ולרגל לילך הדין מן אסור ממילא
 דיש ביון מסתברא איפכא לענ״ד בישא". לישנא בכלל
 וודאי ל״ה, בכלל זה אין לכתחילה !תר דמו בזה סברא
 בטבע יודע אם אבידה, .השבת משום לזה להגיד מחויב
 שהוא במה שנתאנה לו כשיודע מזה שיצטער הקונה
וד״ל.
הראשון״. שם את לו מגלה -שהוא מב, ס״ק שם

בש^^ -סשא-ב• ו לכלל בהשמטות הספר בסוף

 תבא הילוכה שע״י מתחלה יוז־טת דהיא כיון דאסתר
 פעולה תעשה לא הדבר עשיית שבעת לדבר לבסוף
 עצם דהרי יפה עולה חילוקו אין לעג״ד אסור". אחרת

 להיות ויכול ישראל, הצלת בשביל כתנת׳ ג״ב המעשה
 הדין דמן אע״פ זאת אמרה חסידות מפני דאסתר
 ואפשר כמ״ש. המעשה בגמר אף לאנוסה נחשבת
 שמפרש כמו. לאנוסה, דגחשבת אף לב׳ דאסורה הטעם
 ה״ג לי׳ גיחא הוה כשרה היתה דאס זכר עלי׳ בעלה

p. לאש© אשה ביז מפלגינן ולא
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fan שא3 - נקףנקף — גקה ^תנא

 .בה ,יושב ומאין מאנשיה נקיה תהיה פירוש כו.(, ג, )חמיה "
 המגלה פירוש (,4 ה, )זכריה נקה כטווז. שזה העב בל צי

 העב אלת כחוב האחד מצד זהיה ואחור פנים כתובה היתה
נקה אומר שניהם ועל לשקר הנשבע .אלת האחר מצד

 .כמו ז(1קט ופירוש . טוב מכל נקי ויהיה העולם סן שיברח1גסק1מ113)8(
 באלה ,כתובה ■האחוזז המגילה פני כן האחת המגילה פני

הוא מיצתה מהקל והמקור . כמוהם כמוך וכן .כוו וו
 )במדבר קמנק״רת וארץ . יב.( מט, )ירמיה תנקה נקה מנקית

 רבותינו בין מחלוקת מו.(, לו> )שמות מנקי^יו ואת ז.(, ד,
 הסניפין אלו 'הטנקיות כי אומרים יש ע׳א.( צו, )מנחות ויל

 השולהן מעל וגבוהין בארץ ועומרי! והב של יתרות כמין שהיו
 ישברו שלא הקשות והס הקנים לסמוך פצולין וטפוצלין

 קשותיו ע״א.«( צו, )שם שאמרו• מהם ויש . הלהם ממשא
 כן נקראו הדעת ולזה . הקנים אלו וטנקותיו סניפין, אלו

. יתעפש שלא הלחם שמנקין לפי
.קוט בשרש טקנ

 ונקמני ב./ לא, )במדבר ישראל ביי נקטת נקים
 לצריו י״י נקט יג.(, כד, ,א )שמואל טמך י״י 1

 ם3תק לא יג.(, י, )יהושע אויביו גוי ?קם עד כ.(, א, )נחום
 לצריו יערב ונקם והשט . יה.( יט, ויקרא תטר ולא נקם

 ומשקל .כה.( בו, )ויקרא ברית נקם מג.(, לב, )דברים
 א.(. צד, )תחלים הופיע נקטיורז אל והקבוץ אהר.נקטה. נקטה
 מאיבי ואןקטה כד.(, יר, א׳ )שמואל טאיבי ונקטתי והנפעל נפעל
ב׳ )מלכיט עבדי דטי ןנקמתי והכבד .כד.( א, )ישעיה פעל

 נקטתי אם כי לו.(׳ נא, )ירמיה נקמתך את ונקטתי ז.(, ט,
 בקשר ובן בכם. נקמה אעשה בלומר ו.(, טו, )שופטים בכם

 ונקטו טו.(, נ, )ירמיה כה הנקטי היא י״י נקטת כי הבי״ת
 ומתנקם אויב מפני וההחפעל .יב.( בה, )יחזקאל בהם התפעל

 להרע בהרבורהו עצמו. שמראה כלומר ,יו.( מד, )תחלים
 פהנוסף פעלו נזכר ושלא 1 נמול ומשלם נקמת לוקח כאילו
 מטנו נקמתו תלקה לומר רוצה כר.(, ד, )בראשית קין ?קם

)שמותכא,כא.(. הוא כמפו כי לאן_קם pi אוחו. מההורגים
ראשם. יכרתו כלומר א.(,)ישעיהכט, ינקפז חגים

. »(דנקיפה הערופה זחנקפיהי(, וערפתו ותרגום •’
ומשקל .ו.( יו, .)שם זית ף$3 עללות בו ונשאר והשם נקף
 ונקף• וד־זכבר . בד.( ,3 )שט נק$ה תנורה ותחת אחר נקקה
 זאת נקפו עורי ואחר לד.(, י, )שם בברזל היער סמי פעל

 ואסר . זאת התולעים ונקרו שברו פירוש. כו.(, יט, )איוב
 בדברי ובן . וכריתה שבירה ענין־ וכולם . העצם על זאת

ע״ב.( ז, )חולין אמרו וכן . הזית בראש המנקף ו״ל רבותינו
עליו מכריזין כן אם אלא מלמטה אצבעו מקף אדם אין

■b

 . טובח כדם מהגה נקוף דם )שם°( אמרו pi . מלמעלה
 המשתה ימי הקיפו כי ו./ יט, )איוב הקיף עלי וטצודו

?קף. כתבנוסבשרש כבד ה.( א, )שם
ב.(, יא, א )שמואל ימין עין כל לכם בנקז־ר

 לילה והכבד . יו.( ל, )משלי נחל ערבי ?קרוה ’
 ??ל תנקר ההם האנשים העיני יו.(, ל, )איוב מעלי בקר עצמי

 .בא.( טו, )שופטים עיניו את רגקרו יד.(, טו, )במדבר
 פעל ׳)ישעידת נקררזם בור מקבת ואל מטנו פעלו גזבר ושלא

 נקרת בב.(. לג, )שמות הצור בנקרת ושמתיך והשם .א.('■ נא,
 והוא . בא,( ב, )ישעיד־ז הצרים בנקרות לבא והקבוץ
 התרגום אמר• וכן . בה וביוצא כסערה בצור הממקר המקום
. ידוע הנקור וענין . טיגרא במערת

 פירוש ,יו.( ט, )תהלים ׳רשע נוקש כפיו כפעל jyנק
ופועל כפיו, בפועל הרשע מאבד הוא ברוך הקרוש

 טז.(, ז, )שם יפעל 'כשדות ויפל דרך על לו המוקש הוא כפיו
 נפעל אחריהם תנקש פן והנפעל . אחד ענין ו?קש נקש כי.

 פעל מבקשי ויבקשו והכבד . תוקש פן כמו ,ל.( יב, )דברים
 נושה עקש . מוקש שמו כלומר יג.(, לח, )חהלים נפשי
 כל ויקה מוקש ישים כלומר יא.(, •קט, ■)שם לו אשר לכל
 התפעל א׳ )שמואל להמיתני בנפשי טתנקש וההחפעל .לו אשר
 ונוקש קשור להיותו ומחחכם מסבב הוא כי פירוש ט.(, (כח,

 שהוא פי על ואף . להמיתני בנפשי מקש ולשום בנפשו
 והלכידה המוקש והתמדת תילווה .מרוב פעול- שמהו פועל

 )יחוקאל ף3 הנקברים במלח שכתבנו*( כמו במחשכרהו
 ואף פעולים בלשון יקראו הדבור התמדת ברוב כי ל.(, לג,
 .בב.( יט, )שופטים הדלת על מתדפקים וכן .פועלים שהם פי על
 הנו״ן בצרי יד.(, ד, השיחם )שיר וכרכם ניד ךך3

.הנין בחירק ,יב.( א, )שם ריחו נר־זן נרדי
 יונה רבי וכרהב .יג.( ד, )שם נרדים עם כפרים והקבוץ

 המושקו*(. הוא כי אומחם ויש הורד*( הוא כי בו נאמר כי
 בושם רהוא כי (4פירש ו״ל עורא אבן אברדהם ורבי

. לכרכום דומה
שכחני. ענינו נא.(, מא, )בראשית אלהים בשני כי

פירושו ו.(, יג, )בראשית הארץ אתם ?עיא ולא
יט.(, )שנינוה, אב״כם את משאתם . סבל ולא

 )שםותכו,ז.(, אתו ?שזגת «•(, מרי )שם שאת ,יוכלו, כאשר
 ארבר ואנכי שאוני טו.(, טו, )ירמיה הרפה עליך שאתי דע

 פי על אף עליכם מלי כוט־ סבלן כלומר ג.(, כא, )איוב
 )בראשית נשאים ונטליהם .לדבר והניחוני עליכם שקשה

בהראות ,בב.( י, א״ )מלכים וכסף זהב נשאת בה.(, לז,

>) Exod.ua XIII, 13. 

*) Deuteron. XXI, 7.

נרד
I I"

*) Supra rad. דבר, initio.
.«י<>*

*) Cantio.1,12.
») I. e. Arab. qoSos rose.
•) Conf, aupra pag. 187, rad. סור .

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס228 מס עמוד )רד״ק( יוסף בן דוד קמחי, השרשים ספר

Exod.ua


.feנשאנשא

נפעל

?שא

?געל

 הנכאים א•(, סו, )ישעיה עטופות קש^יקם .בתנועה האלף
 )עמום מלככם סכות את ו?שאץם ג.(, מ, )שם רחם מני
 בהראות מט.(,4כ )יחזקאל. תשאינה גלוליכן וחטאי כו•(, *

 ה.(, י, )ירמיה ;נשוא •$שוא והנפעל .י( בקריאה האלף
 כ.(, קלט, נמהלים עריך לשוא ןשוא ובן ;?שאו. ומשפטו
 . הדקדוקי( כחלק דקדוקו כותבנו וכבר נטאו. משפטו
 כה,(, כ, ב׳ הימים נדבר* ?שא לאין לויהם וינצלו והשם
 ד,טו.(. )במדבר קהת כני ?שא א.(, טו, )ישעיה לעיפה ?שא
 הוא ואשר ..כד( ל, )ישעיה וכבד.משאה הנקבה ובה״א

 )במדבר נשאתי מהם אחד חמור לא לשלישי יוגא פעל
הרמש והפעל . משא עליו נתתי לא כלומר ,טו.( טו,

 עיניתם מחמד שהם ובנותיהם בניהם לפניו פירושו כה.(, כר,
 דביר אל ידי בנשאר . נפשם אח נושאים הם ואביהם

 ההיא כבעלי בהעלם האלף ובא .ב.( כח, )חהלים קדשך
 אליך דכר הנסת כו.(. לט, )יחזקאל כלטרזם את ןנשו

. א’בה ואל״ף בסמיך שיין בחלוף ,גג( ד, )איוב תלאה
 ארז הכרוכים ובשאת • נסה בשרש אוחו כתבנו וכבר

 תשבחם אתה גליו בשז׳א .טז.( י, )יהוקאל כנפיהם
. חשקיטכש אתה וליו בהחרומם כלומר י.(, פט, )חהלים

 כשנשיא כב, )שמות תאור לא כעסך ונשיא לנחל ותאר
 נשיאם עשר שנים יב.(, טו, )יחזקאל נדבה הנשיא יעשה ובי

נשיאים יקראו להחרוממס והעננים . כ.( יו, )בראשיות
 בשיאים אין וגשם ורוח נשיאים ז.(, קלה, )תהלים נשאים להם־מעלרת והדומים כלם1) ב.( ד, )עמום בצנות אתכם ן;שא

 לשטים יעלה אם הנו״ן בנפול והשם .יד.( כה, )משלי
שיא פרעה א1ןק .ורוממותו גדולתו פירוש ו.(, כ, )איוב שיאיו

 בשרש הנכנסים ומהענינים . ידוע והמשא הטעינה ־מנין
הוא וקל והנטילה, הנשיאה אחד מנין נכנסים כלם הוה

ראש את ת^א כי ,יט.( ט, )בראשית טעליך ראשך את גחך .איו ולפיבר .,מקומי לפי אחד כל ביניהם מעט להפריש
ב׳ )מלכיכם בנך ^ןשאי.עגמם בפני העגינים בל להזכיר

כעיני חן נשאת ו"(, מ, )בראשית כליך נא שא לו.(, ד,
 )במדבר תשא לא ראשם ואת יא.(, ל, )שמות ישראל בני
נשא כי .כא.( כ, ב׳ )שמואל כמלך ידו מט.(, א,

 האויב להם אשא פירוש ו.(, א, )הושע להס יאשא3£תקןא^ לאל• האל״ף בנוח )אסתרב,טו.(, ראיה בל
׳ ‘ לשוא י״יאלותיך שם את תשא לא «•(, מ, םוח8 ׳ '

 ו.(, נ, )ישעיה חבש אהיה לא לאמר ההוא ביום ישא ז•(. כ, )שם
 לו^/^ש^ף לבו)שמות נשאו אשר בשבועה.על השם ישא פיחש

 בפיו נשא ז.(, מ, )במדבר טשלו לבך)מלכיםב׳יד,י.(׳ו!שא
 מדברותיך פירוש (,4 לג, )דברים טדברתיך ושא .המשל זה

 . משה נו1?־ גוה תודה מ^ומד בפיו תמיד ישא לו שגוית
 משאות השא א.(, ב, )נחמיה למלך ואתנה היין את )אשא

 ה.(, כד, )תהלים י״י טאת ברכה .ישא לד.(/ מג, )בראשית
 ועשה ענף ץשא ב.(, 4קנמ )שס ערב מגדות כפי ?שאת

 כב.(, ב, )יואל פריו נשא עץ כי (,4כ יו, )יהוקאל פרי
 רגליו יעקב השא ב•(., יה, )בראשיות נירא עיניו .השא
 יד.(, א, )חת עוד ותבכינה קולן תשנה1 / «•( כט, )שם

 הכתב. מן האל׳ף בהעלם יו.(, מ, )ירבויה נהי עלינו ותש;ה
 ומור בתף ?שאו לח.(. כו, )בראשית ויבך קלו עשו השא
 במו או ומור. תוף כקול קולם ישאו פירוש יב.(, ,to )איוב

 תפלה ץקןא$ . והמור התוף עם ההוללים קולם שנושאין
 1קוד־־ תשא' או לשם התפלה חשז-א פיחש ,ר.( לז, )ישעיה
 יא.(, טב, )שם ועריו סוכר !שאו וכן . כפים אד מזפלה
 )דבריכם כפ?סד את נשא הוא ואליו . קול ישאו פירוש

)יחזקאל נפשם מ^א ואת עיניהם מחטד את טו.(, בד,

 בסגול השי״ן הדפום כספרי מם כיי מתייקים ;בספרים *(
ומלת כותב בפיחשו ורד״ק . נחות והיו״ד והאליף

 נראה למשך והילד בסגול האל״ף בתנועת תשאינה ־
.שי מנחת . בשרשים כתב מן תשאינה/ קורא שהוא

ולא. קט, מכלול (’

 דיא וחרפה .להון אשבוק משבק יתובון אם הרגם ויונתן
 דבר שום עליו הטיל לא (,4 טו, )חהלים קרבו על נשא

 כחלוף ז.(, ד, )שם י״י פניך אור עלינו נקה . תרפה
 שאת אתכם תבעת שאתו הלא .בה״א ואלף בסמ״ך שי״ן

 אך (,4כ לא, )שם ארבל לא ומשאתו יא.(, יג, )איוב
 האל״ף ומוח .ה.( סב, )חהלים להדיה יעצו ?שאתו
 יו.(, מא, )איוב אילים יגורו ?שתיו המכתב מן ונעלמה
 (,4 מט, )בראשית שאת יתר פירשו וטוה .ורוממותו גדולתו
 שעילית לולי ראוי היות והתוקף הגדולה יתרון כלומר
 )נחמיה לבניכם טבנתיהם תשאו ואם . אביך משכבי

 אם כי בנים לו היו לא חקחו, אכש כלומד כה.(, יג,
 כס/ 4כ א׳ הימים )דברי אחיהם קיש בני ונשאום כנות

 ) )חת טאכיוח נשים לתם !;שאו . לנשים ויקחום כלומר
 ענין וקחב נלקחו, ב.(. ב, )מיכה ןנשאוובתים ד.(, א,

 )ההלם י״י מאז ברכה !שא וכן . הלקיחה לענין הנשוא
 סדק )בחובות נשאת בחולה במשנה וכן . יקח ה.(, כר,

 שהיא מטילה נשתמשו וכן .ע״א.( ב, דף א. משנה ראשון
 נסך יין ארזה טול וה, חפץ טול הלקיחזת בענין הנשיאה

 ?שא **•(•’ע יי•/ יר ’י• משנה ששי פרק )דמאי פיחת ואני
 שאת*1הנה •(׳כה ׳ט כים)םל הזדז הטשא את ;עליו
 ׳לה.( ו, )משלי כפר כל פני י.שא לא בא.(, יט, )בראשית פניך
 מלך יהושפט פג* ללי כא,(, לב, )בראשית פני !שא אלי

 בתורה פנים ןנשאים יד.(, ג, ב׳ )מלכים נשא אפי יותודה
 ואינכם בחורה הגדולים סני נושאים כלומר ט.(, ב, )מלאכי

 בי מפרשיכם ויש . תורה דברי על בעברם אותם מוכיחים
 פנים נושאים אינכם כלומד שנים במקום עומד שזכר .אינכם

W* ‘ ״
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Iנשב - נשאמ&אתנה
 י״י עם אין כי והשם . אותה מחללים אתם אבל בתורה

ב׳ הימים )דבריי שחד ופקח פניס )©®א עולה אלחינו ©®א
 ולמה שאמר כמו פניו נופלים והמתבייש החוטא כי ו.(, יט,

 נושא כאילו פנים לו והמסביר ו.(, ד, )בראשית פניך נפלו
ב׳ “)שטואק־ ש® אלהים !®א ולא וכן .שנפלו פניו
. המיחה מן שיטלטנה נפש פני יש« לא כלומר יד.(, יד,
יו•(, י, )שמוח חטאתי נא ®א והסליחה המחילה בענין וכן

 המקום לכל :;®ארד יז.(, נ, )בראשית אחיך פשע נא קזא
ז.(, ד, )שם ®את תיטיב אם הלא יח,כו.(. )שם בעבורם

 פירש וכן . כפרה ילך יחיה מעשיך תיטיב אם כלומר
 והיגא .נ.( מט, )שם ®את יתר מוה ז״יל אבי אדוני

 הוא ווו . העץ עיל הכפרה שיגביר יתברך לגיזל תפילה
 )בראשית אביך אלהי עבדי לפ^וע נא ®א שברכו. הברכה

 זדץ על ובא .א.( לב, )תהלים פצעע נ®!' אשיי יו.(, נ,
מעל ונטילחו נשיאתו היא הפשע וסליחת . «’הה בעלי

 ו.(, לט, )ישעיה בביתך אש־ כל !;®א והנפעל . האדם פעל4||
 לנו ;®א ;®את כה.(, כה, )שמות ה^לחן את בם :;®א

 אבל הנשאת, לתשורה תאר נשאת .מג( יט, ב׳ )שמואל
 הכבד מן שם ;®את כן גם שיהיה ואפשר מהכבד. לנו ?®א

 ושם . יב.( ה, השירים )שיר מלאת על ישבות בפלס
)שמואל הפלך ©®את אחריו ותצא אחר במשקל■ התשורה

 וישלחהו )©®אח ארחה ובצרי . בפתח ,ח.( יא, ב׳ ©®את
מג,לד.(. )בראשית ©®אות !:®א והקבוץ .ה.( ט, )ירמיה

 הימים )דברי משח ©®את את יתברך יזל4ל התרומה וכן
• ט.( כ, )יחזקאל ©®א!תיכם ראשת ואת ו.(, כד, ,ב

 )מלכים ארזים כעצי ®למה את ;®א צר מלך חירם וכן
שלמדת, אח ;®א לנו, ;®א ובאו . מהכבד יא.(, ט, א׳

 )תהלים חיתי לארץ ד?א וכן . הה״א בעלי כדרך בקמץ
 אוהו וסבל אותו נשא שלמה אח נשא ופירוש .נ.( קסג,

 וחנ^ים הרמים עוד והנפעל . הדברים באלה וכלכלו
. כה.( ל, )שם ;®אה גבעת כל ועל ,יג.( ב, )ישעיה

 מלכתו ]©;®א ה.(, א, א׳ )מלכים לאפר מתנ^א וההתפעל התפעל
יד.(, יא, )דניאל חזון להעמיד :;®או ,ז.( כד, )במדבר
 והפעל .כג.( לב, ב׳ הימים )דברי הגוים כל לעיני !!;®א
.בצרי יס(, ה, ב׳ )שמואל פטלכתו ;®א וכי עוד הכבר

 ^!®אם וינטלם נ.(, ט, )אסתר היהודים את ®;®איס
. ר.( א, )עודא מקומו אנשי :;®אוהו ט.(, םג> )ישעיה
ב׳ )מלכים הזה ©©®א זייזת עליו ;®א הנבואה ובענין

 הזה א#ר ©©®א א•(, יט, )ישעיה מצרים ©®א כה.(, ט,
א.(, ל, )משלי אמו יפרחו אשר ©®א א.(, א, )חבקוק

 הנבוגיזה נקראת . יר.( ב, )איכה ומדוחים ®וא ©®אלת
 ישראל אומרים היו וכן . האדם בפי נשאת שהיא ©®א

 הפסוקים עניו ,.(4ל בג, )ירמיה י״י טה־טע<א לירמיהו

היה ל« י״י משא מד• לנביא שואלים כשהיו הם כי , ההם

 קהת כני ©®א כמו ומשא כובד ללשון אלא לנבוגתה דעתם
 ויודע . כבד למשא להם י״י דבר היה כי .(,lb א )במדבר

 יהיה המשא כי אטד לפיכך לנביא, מחשבתם •גלה הנסחרות
 יהיה אדם של דברו כלומר לו.(, מ, )ירמיה דברו לאי®
 ואתם ©®א, הנבואה נקראת לפיכך בפיו נשא הדבר כי משא

 . כבדות לשון בו כונחכם ותהיה אלהים דברי תהפכו
 ה??ג״ל כב,טו.(. )ויקרא א®©!". עון אותם ןהשיאו עוד הכבד והפעל

 חבלים ההיא העיר אל *®ראל כל והשיאו לשלישי יוצא והוא
 ©®אות אותה למשאות המקור בענין והשם .יג.( יו, ,ב )שמואל
 ולעקור אותה להשיא כלומר ט.(, יו, )יחזקאל ",משר®

 )שמואל ואנשיו דור !.*®אם אחר וענין . טשרשיה אותה
 )שופטים החלה וכןוהטשאת . וישרפם פירוש כא.(, ה, ב׳
 .א.( ו, )ירמיה ©שאת ®או הכרם כית ועל מ,(, כ,

 פעל הוא ואשר . כג( לב, )איוב ע®© :®אני כמעט וכן
 □®יהי ?®א וכן ה.(, א, )נחום מפניו הארץ !©®א עומד

 לענין כן השרפה שנקראת ויחכן .יג.( ז, )איוב משכבי
 שני פרק השנה )ראש במשנה וכן . למעלה הנשא הלהב
 שיחיה ואפשר . משואות משיאיו •ע״ב.( כב, דף ב. משנה
 )שם היא המכוה ®את ,ב.( יג, )ויקרא ספחת או ®את

 המכוזז צרבת שאמר כמו שרפה, ענין זה מענין כח.(, יג,
 הראשון מהענין להיות והנכון .שרפה ענין שהיא )שם/ היא

 תזריע )פרשת בסיפרא ז״ל רבותינו פירשו וכן . הגבהה לשון
 ספחת בהרת זו בהרת שאת וו שאת א.( פרק קיט, עמוד

 שאח! לשון טח . לשאת שני עמוק מראה לבהרת שני
 לשק מח .החמה ממראה נבוהים שהם צל כמראה מוגבהה
 הצל. ממראה עמוקים שהם החמה במראה עמוקה עסוק?

 הפהנות אחת אל נא ©קחני שנאמר טפילה, ז ספחת לשק טה
. לו.( ב, א׳ )שמואל ’!לחם פה לאבל

 נפעל והכבד .(4י יט, )ישעיה נןז ®רי ;®או מוה הנפעל
הפעיל לך יכלו השיאוך יס(, ג, )בראשית השיאני הנה®

 אכן ט.(, לו, )ירמיה נפשתיכם ©®או זל ז./ א, )עובדיה
 חזקיתו לכם !®יא אל י.(, ד, )שם הזה לעם !־.®א© !",®א

 ההסתה ענין להם והרומים כולם . כט.( יט, ב׳ )מלכים
 כה./ יט, ב׳ )מלכים נצים גלים להשית אחר ועניו . והפתף
 בהם נקוד מדויקים ספרים ויש .דגושה והשי״ן הה״א בפחת

 ולואת לעשת. משקל על נחה והה״א פתוחה הלמד לחשת׳
 בחוב כאשר ^־®א!ת ומשפטו ®אה משרש יהיח הקריאה
 ®את וה®□" ]!®את והשכם .כו.( )לו, ישעיח בספר במקומו
 ©®א{ןן למחאות פעמיך הרימה אחר ומשקל .מו.( a )איכח
 ומשקל . יה.( עג, )שם ל©שוא!ת הפלתם ג./ עד, )תהלים

 ©®און הרבהושמטה. ענין .כו.( כו, )משלי ן1}©®א ®נאה תכסה אהר
והכבד .ז.( », )ישעיח בו ;®©ה י״י רוח כי נש^

 רזפעיל אתם !!®ב יה./ קמו, )ההלים מים יזלו רוחו *®ב
. והר״חוף ההפרחזז ענין .יא.( טו, )בראשית אכרם
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נשה - נשג
 ».(,פט, )חהלים. בו אויב ישיא לא .שבועה השופט יחיימו*לנשג

שיקוז מושה לו יהיה לא כלומד האל״ף כבעלי ונקרא נכתב
 את השיגו ולא מט.(, כה, )מקרא ידו השיגה או

•טהר פן ט:(, טו, )בראשית אבתי חיי שגי יטי
 )דברים הדרך ירבה כי }השיג! יר.(, טו, ב׳ )שמואל והשגנו

 השג כי ד.(, מד, )בראשית אליהם ואמרת והשגתם ו.(, יט,
יד, א׳ )שם פיו אל ידו משיג ואין ח.(, ל, א' )שמואל תשיג

 לו שיג וכי שיח כי והשם .וההגעה ההדבקה ענין כלם כו.(, שיג
 השנות או אהר עם לו יש ענין כלומר כז.(, יה, א׳ )מלכים

 יעלה אם שיא כמו הנו״ן בחסרון שם שיג • במלחמה אויביו
 שנכתב פי על ואף וכמוהס .ו.( כ, )איוב שיא! לשמים

 להריון תניע כלומד יד.(, ו, )מיכה תפליט ולא ות&ג בסס״ך
. אותו תפיל רק אותו תפליט ולא

j-jgfa באלף המקור ובא .>ז.( נ, )איכה טובה נשיתי 
ילדך אור .לט.( מ, )ירמיה נשא אתכם ן;שיתי

 ומשפטו הפעל לט״ד ה״א במקום היו״ר יה.(, לב, )דברים $שי
)ישעידת ת;שני לא ישראל והנפעל . תנשה ועקרו תשה

 בארץ הזרת ומהענין ממני*. תנשה לא פירוש כא.(, מד, “
.נשכחים הם כי המתים מקום והיא .יג.( פח, )תהלים ;שיה נ^רח
 :שה כי יו.(, לט, )איוב חבטה אלוה וז^זה כי הכבד והפעל הקעיל

 אלהים ;שני כי כתבנו וכבר .ו.( יא, )שם מעונך אלוה לך
 מזה שהוא אומרים ויש . ;שש בשרש נא.(, מא, )בראשית

 שיתי3 לא אחר וענין . הירק תחת והפתח מהדגוש, השרש
 גשו ולא מהם נשיתי לא פירוש ».(,טו, )ירמיה ;שו־כי ולא
 מהם אני בקשתי שלא הכפל וענין דבר, כפל והוא בי.
 בהם אני נשיתי לא או . טעוומם לי נתנוהו לא הם ונם
.בי״ח בלא והלוה בבי״ח קשור הוא המלוה כי בי, נשו לא והם

 אלה ונ#א-בו □(, כד, )ישעיה כו נשא כאשר כגשה וכן נשה
 );^א בו, נשא כאשר ונכתבו ח, ,א )מלכים להאלותו

איש וכל הבי״ח קשר בלא ובא . ה״א במקום באל׳ף בו
.ובסגול באל״ף והוא . ב.( כב, ,א )שמואל נשא לו אשר נשא

 הבי״ת קשר בלא פעמים למלוה הטלה שתבא פי על ואף
 לקהת בא! ןהגשה כמו עליו טורה והענין הקשר הסר הוא

 פירוש א.(, נ, )ישעיות טג!שי טי או א.(, ד, ב׳ )מלכים
 הקשר בי והמלוח, הלוה נושה שיקרא רחוק ואיננו בי. מנושים
 יקרא שובר וכן .מורה הענין הקשר וכשחסר ביניהם מפריד
 כנשה וענין .ביניהם*( מפריד והענין והקש• והמוכר הקונה
 לפי ב.(, כד, )שם ל!ת3 ?טלו־ שוכר אחר בו, נשא כאשר

 ולדעת . אוכל משאת והאתר כסף משאת בו ה8רו שהאחד
 בו משלו ונשים שחתם ;שים נשה׳ מזה התאר התרגום

 הכבד והפעל . ביה שליטו הובא וכמדי יב.(, נ, )ישעירז

 לפרש רש .י.( כר, )דברים מאומה משאת ברעך תש־ כי
 שיהייבך כלומר ו.(, יא, )איוב מעונך אלוה לך ישר. כי מזה

לא.°(, ח, א* )מלבים אלה ונעזא־בו פירוש וכן .מעונך אלוה

*) Conf. rad. שכר «nb flnem.

 המות שיהיה כלומד טו.(, נה, )שם מות :שי וכן .ממונו
 ראשי עי אל כמו אל״ף בחסרון והוא . שיקחם כנושה להם

 . י.( נג, )ישעיה הקלי דכאו הפץ וי״י (,4קםאךד )תהלים
 נשי אחר ומשקל .ז.( ד, ב׳ )מלכים ;ש:ך &ת ושלטי נשי והשם

 תשא י•(/ ה, )שם כאחיו איש משא לם(, י, )נחמיה יד כל ומשא
 טשץת נקבה דרך ועל י.(. כד, )דברים הזה המשא את נא נעזבה
 מראיות כערכים והקבוץ .י.( כד, )דברים מאומה טשאת
 משה ב.(, טו, )דברים ידו משה כעל כל ויתכן .מ.( כב, )משלי

 נ#ה רבותינו אמרו לג.(, לב, )כראשית הגשה גיד .מטה בפלס שם
 ועלה, ממקומו שנשה כן נקרא כי ע״א.(, »א, )חולין יל

 לפרש נכון והיה .מטנו לו וסר מקומו שכח כאילו כלומר
 ל.(, נא, )ירמיה גבורתם $תה מן הנפסק ניד הנשה גיד

 גבורתם נערתה לחבר הוא שטוב אלא השרש כןמוה גם ויהיה
 נשים ומלת .נשת בשרש ה.(, יט, )ישעיה מים ןנשתו עם
. אנש בשרש אותם כתבנו נשיך נשיהם׳ וכן

 ובפתח . בתלם יא.(, י, )קהלת הנחש .ישך אם
מפגי ונקמץ לב.(, כג, )משלי :שך כנחש אחריתו

 הנשנים ג(, ט, )עמום ונשקם הנחש את אצוה . ההפסק
 פעל ח, )ירמיה אתכם ונשכו והכבר .וג( נ, )טיבה בשניהס

 ׳ שהרבית לפי .ז.( כא, )במדבר העם את וינשכו יז.(,
 )דברים :שך אשר דבר כל נשך נקרא האדם נושך כאילו היא
 הפעיל נשך והשם .)שם( לאחיך השיך לא והכבד .כ.( מ,

 נשך עובר השיך ולא ♦ נקודוות בשש )שם(, אכל נשך כסף
 כמו נושך האוכל או והכסף משיך הוא המלוה כי לשלישי
 אמח ו״ל ורבותינו ;שוך. והלוה ישך אשר רבד כל שאמר
 אחר וענין . ללוה אזהרה שהוא ע״א.(, סא, מפיעא )בבא

 נש;ת ההיא כיום •ויפקדו ז.(, יג, )כחטיו־ז נשקדז לו לעשות
 לשקה, כמו הוא .מר.( יב, )שם שכ!ת«5 על ומשים

• w־0

 ?של כי ת(, יט, )דברים העץ מן הברזל ונשל נש^
והימאים .עומדים הם אלה ט./ כח, )שם זיתך

 נפשו אלוה ?של כי .א.( ז, )שם מפניך רבים גוים ןנשל
 כמו תמורתו הנח ובא בדגש :של משפטו . ח.( מ, )איוב
 בשרש נכתבגו ועוד .כט.( כה, )בראשים נזיר יעקב והד

 )שמואל בו פנע ;ש בפלס ה.(, נ, )שמוח נעליך של שלה.
 קעל )מלכים טאילות היהודים ארת י;של,1 והכבד טו.(, א, ,ב
. והסתירה ההסרה ענינם ו.(, מו, כ׳

Q5W כשמה אשר כל ט.(, י, )יהושע החרים משמה כל ואת 
. ’ דומה כב.(, ז, )בראשית באפיו חיים רוח נשמת

 רוח, אל נסמך ולפיכך נשטה יקרא חיים בעלי רות בל כי
 ויהי וכן . תנועה כלומר חה נשימת לו שיש כל כלומר

א׳ )מלכים ?שמה מ נותרה לא אשר עד מאד הזק חליו
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&וד - wתשמז
 יט.(, כ, )ידמיח תוכיחר וטשב־ותיך רעתך תיפרד שלישי טשוקה

ממר פירוש ח.(, יא, )הושע למצוקתי תלואים ועטי *
 יפנו אן ידעו לא בצרתם תלואים הם עמי שעושים המשובה

 ושמחתים וכן הפועל. סימן איננה לטשובחי ויו״ד .לעזרה
 בי .(’הדקדוק בחלק כחבתים וכבד z*(תפ^תי בבית

 )ירמיה נצחת משקה לב;(, א, )משלי תהרגם פתים משובת
 )שם ישראל משבה שובה והתאר . שמות אלה ,ה.( ח,
(,’ טרודים ים י נ וע העי״ן מנחי חאר המשקל בזה ובן .יב.( ג,

 .הסמ׳ד באות פירשנוהו וכבד בסמיך. any*. הכבד והפעל. . פשוקה בפלס מרודה מטנו הנקבה תאמר
 פן ,כה•( ט, )ישעיה ואשוה תדמיתי טי ואל ^ך^/ לשלישי( והיוצא ה.(. ח, )שם הזה העם מדועקז׳ובכה מטנו

תהיה כלומר ד.(, כו, )משלי אתה גם לו ת׳קזוה והחארוילך י.(. מז, )ישעיה שובקתך היא ודעתך חכמתך
,יד.( נ, )ירמיה קווקבים בנים שובו ,יו.( נז, )שם שובב
 נחמתי שוקי אחרי כי מזה מפרשים חש . הטרד ענין כולם
.יט.( לא, )שם
1t2f□ נם והתאר .ב.( יב, א׳ )שמואל ישבתי זקנתי 

קטו כי והשם יא.(. טו, )איוב בנו ישיש גם שב |^שב
 שיקה גם הנקבה ובה״א .ד.( יד, א׳ )מלכים משיבו עיניו שיב
במו מהזקנה יותר היא השיבה ,ט.( ו, )הושע בו זרקה שיקה

 ששיט p בא.( משנה חמישי פרק )אמח במשנה שאמרו
 ושבתי הפסוק דעה וכן לשיבה, שמיס בן זקנה4

. זקנתי אחרי
שרפו על ב.(, מ, )דבריס בשיר אתם ושדר! ^ךף שיד

.7 ,Jesaias LVT י(
 הפועל פעטיסעל המקור על והכנחיסאשר עב. לז, מכלול (’

 היו״ד המדבר בכינוי בהם וישחוה הפעול על פעמים עצמו
 ברוב יבואו והיו׳ר שהנו״ן פי על אף היו׳ר עם והנו״ן לבדה

 יר.(, ב, )שטות אומר אחה הלהרנני כמו הפעול על
 .להם והחמים ,ד.( כב, )ישעיה לנחמני האיצו ואל

 )יחזקאל אותך ובדברי כמו הפועל על תבוא לבדה והעיד
 על אף טג( ה, )שם הרעב חצי את בשד־*חי ,מ.( נ,
 4הפועי על והיו״ד הנוין מצאנו כן כי שוה הכל בן פי

 ודתיו׳ד ג( טז, )שם הנחל שפת אל והנה בשובני
 בב,ינ.(.... )במרבד י״ילתתי מאן בי הפעול על לבדה
 )ברואשית ■f? אתה תחי טוב הפעול, על חי לח והנה
. הפועל על יט.( כט,

 כי4פ נסכתי ואני כמו בשטות בן נם הדרך ווח
יב.(. עד, )שם מקדם מלכי ואלהים והפכו ו.( ב, )תהלים

 ננעי מננד והפכו יא.(, לט, )שם ננעך מעילי חסר וכן
 ולמשובחי והלואים ועמי וכן .יב.( לח, )שם יעמודו
 יט.(, ב, )ירמיה תוכיחך ומשבוחיך הפך ח.(, יא, )הושע

 ילי׳י גדרי הפך »נ.(, נו, )תחלים נדחך אילהים עלי
 )ישעיה תפלתי בבית ושמחתים יה.(, קטו, )שם אשלם

 ותוכחתי ה.(, לח, )שם תפלתך את שמעתי הפך ג(, נו,
 תוכחתי אל אשיב ומה הפך כה.(, א, )משלי אביתם• לא

יד.(. עג, )חהלים לבקרים ותוכחתי א.(, כ, )חבקוק
>) Juab• LVIII, 7,

 כמו פירוש ב,וא.(, )עמום לשיד אררט מלך עצמות
 )ישעיה שיד משרפות עטים והיו דוץ על השיר. ששורפין

 פירוש ווהו בהם ביתו קירות שד מ בו פירשו ועוד יב.(. לג,
 הנקמה דרך על וזה . השיר במקום אפרם שנהן לשיר

 דאדום מלכא נרטי דאוקיד על יונתן חרנם זבן .ידוע והמיון
 לישרים ועט? מזה מפרשים חש . בביתיה מירא ושדיגון

 (.,צצים ופטורי כמו הנח חמורת והדגש י.(. יד, )בראשית
על ואף בג(, יג, )איוב רגלי בסד ותשם מזה עוד ומפרשים

 ;שור־בה)שםג,טו.(, לא חפציך וכל .וערכו בשוחו כמוהו
 לזא כלומר ,ד.( ז, )אסתר הטלך כנזק שוה חצר אין כי

 ביהודים המלך שינזק בנוק לו שיש וזהב בסף בכל הצר ישוה
 הפעיל סו, )ישעיה ותשוו תדטיוני לטי הכבד והפעל . יאבדם אם
 אם הלוא אחר וכבר .ינ.< ב, )איכה אשוה-^ך טה ,ה.(

 ?על אנסינט״ו ודמיון ערך כענין כלם כח,בה.(, )ישעיה סניה קווה
 פני שישוח פניח שוה נאם הלוא ופירוש . (’בלע״ז

 .חריץ והנח תל הנה יהא שלא ושוים דומים שיהיו האדמה
 נתפעל כז,טג(, )משלי נשתוה מדינים וזקורת ההחפעל עם והנפעל

 סנריר ביום טורד דלף עם נשחוה מדינים אשת פירוש
 חביח ,לבעד־ ואין בחח והמטר מבפנים טורד הדלף כי

 וישמע בבית עמו תריב כי מדינים אשת לו שיש מי כן מנוחה,
 אל הענין טוה ופירשו . רעים דברים עליה מדברים בחוץ
 שי לנא הגרזעה כי כלומר לא.(, טו, )איוב נתעדן בשו יאטן
 השקר שהונא השוא ישים אך והנכון, השוה בדבר יאמין

 מבחח שכתוב ספרים שיש פי על ואף יאמץ. ובו חטורתו
 ולא אחר ועניו . שוה כמו’ ענינו והו כאל״ף הקל* במקום

 שעשיתי מה לי ההנאח ל?א פירוש כג(, לג, )איוב לי שות
 מח כל כי מכיר ואני עתה כי הרעים, במעשי נהניתי שלא

 )יאסחר לי שו־ איננו זה וכל . הוא וריק הבל שעשיתי
 ענץ כלם ,ח.( ג, )שם להניחם שוה נאין ולמלך ,(4י ה,

 קלא, )חדלים ודוממתי שויתי לא אם אחר וענין . הנאה
 לנגד♦ י״י שרתי ,ב•( פט, )שם גבור על עזר שיתי ,ב.(

 שרתי משפטיך בחרתי אמונה דרך .ח.( טו, )שום תמיד
 אמונח דרך לבגדי משפטיך כששויחי כלומר ,ל.( קיט, )שם

 ?קווה (,4כא, )שם עליו רושוה והדר חוד . בהם בחרתי
 וחדגום . השמה עניו כלם לד.(, יח, )שם כאילות רגלי
מענין שויתי משפטיך פירש יונח ודבי .ושוי*( דשם

.Began! VI, 18 י) 1

*) Adverb, forma eat in Lexlob Prow, egaument׳, 
Gall. igalemenl •eqnaliter.

•») Geneaia IV, 15.
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___ Cעוח - עוה
טוב (,1ברחת ורה אשר בפלס ר.(, יט, )יחוקאל הזה| השרש ומן! !כוגנתים השרתים בלומר ה,פני שיח אם

שנ1ועוט — עודותשטט

 וטדוחיבש שוא משאות ,ח.( ל, *1)משד■ כזב ,שה^ודבר
יא.(, מו, )ירמיה רפאות הרבית לשיא יר.(, ב, )מיכה
 אל ישמע לא שוא אך כט.(, ו, )שם צרוף צרף לשיא
 בניכם את הכיתי לשוא יו.(, לה, )איוב ישורנד־ן לא ושדי

 )שמוה לשוא אלהיך י״י שם את תשא לא ,ל.( ב, )ירמיה
 כאיל׳יף והונחה ,הפעד־ לט״ד ה״א הטורה והנתל׳ף ,ו.( כ,

 והאל״ף ^ו צו, משקל על הוא כי בחב יונה ורבי . חטא
שקר. כענין ,הואת המלה וענין . והיא הוא כאלף נוספה

 עגין ענינו שפעמים שקר כמו חנם בעגין ענינה פעמים אך
 והבל השקר בי אחר ענין והכל (,1שמרתי לשקר אך םחנ

 אלהיך י״י שם אח חשא לא ופירוש .שאינו ודבר תו©ו
 מי כי . לצורך אם כי בשמו השבע שלא לחנם, לשוא

 אחר ,אטה אומר שהוא פי על אף שהוא הדבר על שנשבע
.שוא שבועה משום לוקה לחנם נשבע אלא לצורך אינה שהשבועה

 מאן האי כד.( שלישי פרק )שבועות ירושלמי בתלמוד אמרו וכן
. שוא שבועת משום הינץ-לוקה דאינון הינץ על רמשתבע

 הכיתי לשוא פירוש .הכן לטננא לשוא אנקלום חתם וכן
לקחו. לא מוסר כי אותם הכיתי לחנם כלומר בניכם, את
 מה־שואבראתאתכל על , רפאוה הרבית לשוא וכן
 הכבד והפעל . להם והדומים מח.(, פט, )תהלים אדם בני

 אמר כאילו א.(, י, )הושע לו יעוות פדי הואת המלה מענין
 מעשה בחש בהי(, ןכחש ותירוש כרוך לו יבחש פרי

,1ישראל־ בוקק נפן השלישי מענין לפרשו ויש וית«(.
 פרי תאמרו ואם מצליח, ואינו פירוה עושה שאינו כלומר
 כרוב מעשיו, ייטיב לוגהוא וייטיב הוא ברוך הקרוש לו ישוה
שאמר כמו מצבות הטיבו לארצו כטוב למזבחות הרבה לפריו

 T (.4ויבעט ישורון ־־וישמן
 כהבו יוז.(, ב, )משלי .,ביתר־ מות אל ישחת כי ^ןןיךן

 משרש שהמלה ואפשר . השרש בזה יונה רבי
 הספרים ברוב שנסצא אלא יהודה, רבי זכרו לא לפיכך שחח :
I החי״ה כמשפט פתוה היה הכפל מפעילי היה ואילו קמץ 
 • (4 הדקדוק בחלק שכתבנו כמו התשלום עמה יבא שלא :

 )ירמיה לנפשי שוהה כרו כי יד.(, כב, )שם עמוקה שוחה עוולות
 ו.(, נו, )תהלים שיחת לפני כרו בחרק אחר ומשקל כ.(. יח, שיחה

 נם שיהיו ואפשר . פה.( קיט, )שם שיחרת זרים לי כרו
. נולה בפילם שוחה להדגש ראוי והיה שחח משרש אלו

 ימורת ולא ,ח.( כח, )יחזקאל לשחתיורידוך אחר ומשקל שחת
כד.(, נה, )חהלים שתת לבאר יד.(, נא, )ישעיה לשחת

נר־זפש ?שחתם ,יג( צד, )שם שחרז לרשע יכרה עד

 מן רעת כפלם ישת משרש שיהיו ואפשר .(ג נחת כף
 ו.(, ב, )ירמיה ושוחה ערובה בארץ .קבר כענין וענינם .דעזי

 . וחרב מישר בארע יונתן תרגם וכן .והרבה שממה ענינו
הכבד והפעל . .(30 בר, )בראשית בעודה לשוח ^ןךן

 הפעיל בי שיחוזי ,טו.( קיט, )תהלים אשיחדז בפקודיך
 ח,(, ים, )גיגיוב לארץ שיח או ינ.(, סט, )שס שער ישבי
 תשיחך היא והקיצות י.(. ה, )שופטים שיחו דרך על

 ילך רתהירת כילומר עמך והשיח פירוש ,כב.( ו, )משילי
 שיח )וההילים בשיח* אריד ודזשם . עטך מדבר כחבר
 וכבד . .(4י ו, )איוב משכבי בשיחי ישא נ.(, נה,
 פעלל דורו ואת ה.(, קמג, )תהלים אשוחח ידיך במעשה אחר

 לשוח כמו והוא דבור ענין ענינם ת.(, ננ, )ישעיה ישוחח מי
 והדומים בשיחי אריד וכמו התפלה, דבור שהוא בשדה

 לפניו אשפך וכן . התלאות וספור הצרות דבור שהוא לו
 קב, )שם שיחו ישפך י״י לפני ,נ.( קטב, )תהלים שיחי
 ידעתם אתם אבל טו.(, א, א׳ )שמואל שיחי מרב וכן א.(,
 ואת ענינו פירוש ,יא.( ט, ב׳ )מלכים שיחו ואת האיש את

 שח והוא יג.(, ד, )עמום מדד־שחו לאדם ומגיד וכן .מעשיו
 כלומר כו.(, יה, א׳ )מלכים לו שיג וכי שיח כי וכן .בצדי
 . במלחמה אויביו השגת או אחר, עם ומעשה לו יש ענין

בכל וישטו ,ח.( יא, )במדבר ולקטו הע□ שטו ^ןן^ן
)שםכד,ב.(, נא שוט ח.(, כר, ב׳ )שמואל הארץ

 פעלל בחוצות עףטטו הכבד והפעל ו.(. א, )איוב בארץ משוט
 הארץ בכל משוטטים הטה י״י עיני א.(, ה, )ירמיה ירושלם
 )דברי הארץ בכל משטט׳ות עיניו י״י כי ,י.( ד, )וכריה

 התפעל )ירמיה בגדרות והתשיוטטנת וההתפעל .ט.( טו, ב׳ הימים
 מתור כנען*(, ארץ את התרו כענין ענינם ג.(, מט,

 שוט )ישעיה שוטף שוט הענין בוה כתב יונה ורבי . הארץ*(
 שוט קול ,בא.( ה, )איוב תחבא לשון בשוט ,טו.( כה,

• לך שטים היו אחר וענין .ב.( נ, )נחום אופן רעש וקול
 ופירושו ,כו.( כו, )שם אותך השטים ,ח.( בז, )יהוקאל
 משוט .ככ<( כז, )שם משיוט תופשי כל והשם .לך השטים

 משוט ו.(, כז, )שם טשיוקוך עשו בהירק והמ״ם בדגש הנח ובהבלע
 ,מעונין• כמו בשוא הט״ם משוטןך המנהג על משפטו ויהיה

 שיט שטוליכין אניה פירוש כא.(, לג, )ישעיה ש:ט אני . מברכיך
 לפרש והנכון ריט״ר•(. בלע״ו השיטה ענין במשושים* אותה

 בשרש שכתבנו כמו בזה ענין או מיון ענין אוהך השטים
 באחד כתב יהודה ורבי .,יוק דשו יונתן תרגם וכן . שאט

לסוס שוט אחר וענין . הראשון בעניו ש;ט אני מהפנים

•) Hosea EX, f.
*) Peat xxxn, tf.

t) 1 Sam. XXV, 21. 

*) Habac. m, 16.

)* ע״ב. סו, מכלול

1) Jesaias XXX, >4. ») Eccles. IV, 6.
») Numerorum XIII, 9. *) Ibid. 85.
*) It remare} Prer. et Gall, romer TVaigut,

החכמה אוצר הכנת ע״י הודכס377 מס עמוד )רד״ק( יוסף בן דוד קמחי, השרשים ספר
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6יט איוב הקיף עלי ומצוד) 4 ה?ף
8 פו ישעיה מואב את־נבול הזעקה הקיפה 5 הקיפה

8יא מ״ב סביב על־המלך והקפתם 6 והקפתם
18םה תהלים ההד עלי ?במי...הקיפו 7 ד״קיפז

5א איוב המשתה ימי הקיפו ?י ויהי 8
7כנ דה״ב את־המלך הלוים והקיפו 9 והקיפו
17כב תהלים חקיפתי מרעים עדת 10 הקיסמי

241 מ״א סביב $ת״$ם מקפים !1 מקיפים
3ד רה-ב סביב $ת־הים סקיפים 12
5 נ איכד, ותלאה ראש ו;קף עלי בנה 13

27יט רקדא ראשכם פאת תקפו לא 14 תקיפו
9 יו תחלים עלי וקיפו בנפש איבי 15 :קיפו
14 ו מ״ב על־העיר רקפו ל;לה ו;באו 1« בקיסי

13מח תהלים חזקיפוה ציון ספו 17 והקיפוה

2,1 חבט: הפה, ׳6

34 י ישעיה פ?ל;ל הןער ס?כי ונקף 1 ונקף
26יט איוב נקסו-זאת עורי ואחד 2 גקסו

2 ׳1 ויז1 • 2,1 חבוט: ז׳ ®ף
6 ת ישעיה זית פנקף עללות פו—ונשאו 1 כנקף־

13כד ישעיה בציר אם־כלה ?עוללת דת ?!קף 2

פצע מכה, ב" קןפה1
24 נ ישעיה נקפה קנורה ותחת * נק&ד,

נקרה נקר; נקר, נקד, : נקר
5-3 כנ״ל: נ.קר( ]פ׳ ב( 2,1 ועקר: דקר א( פ׳ גלוי

6:נחצב נחפר, נקר! פי1 ג(

3 עצקדו נקר ;5,4 עיניו נקר ;2 ,1 עץ קר_1

2יא ש״א ;מין כל־עין ל?ס ?נקור 1 בנקוד
17ל משלי י־נ!זל3עך עין...יקרוה 2 יקרוה
17ל איו□ מעלי נקר עצמי לילה 3 נקי
14 טז במדבר תנקר ההם האנשים העיני 4 תנקר
21 טז שוסטים את־עיניו ...וינקרו ויאחזוהו 5 ומקרו

1נא ישעיה קךתם1 בור ואל־־מקבת 6 נקז־תם

נקיק י™ קרוביס: . 2 ,1 נקיק; נ׳ נקרה־
2,1 צור )קלת 1

22 לג שמות הצור קרת121 ושמתיך 1 בנקרת•
21ב ישעיה הסלעים ובסעפי ה^דים בנקרות 2 בנקרות"

נקיש אר׳ התנ_קש; נ_קש, )הנקש(, נקש עקש. :

נפ׳ז[ יקש ]ואולי 1 בפח: הפיל לכד, א( פ׳ נקע
2 נלבה: נקש! נס׳1 ב(

4,3 הכשיל: לכד, נקש! )פ׳ ג(

5 ללכוד: ומם התנקש! ,]הח ד(

17פ תהלים רשע נוקש כפיו ?פעל 1 )ז( נוקש
30יב דברים ם1אהרץ ?ן־תנקש לך השמד 2 תגקש
1קס! התלים לכל־אשר־לו נושה ;נקש 3 ינקש
13לח תהליס נפשי מבקשי וינקשו 4 ומקש!

9כה ש״א להמיתני ?גפשי מתנקש אתה ולמה 5 מתנקש

הלם דפק, ארמית: ׳6 נל!ש
6ה דניאל גקשן לךא דא וארכבתה 1 !TO

קשה! נם ]עין מסכן יום, קשה ת־ נקן^ה
21 ח ישעיה ורעב נקשה בה ועבר 1 TO.־

44־18,12,11 6,5,2,1 למאוד: פלי אז הזמר א( י נר*
17־13,10־7,4, ;אור,הצלחה,ישועה )כהשאלה! ב(

 ;4 לצוה גר :7 ישראל 11 :8;; נר אלהים::; נר ־

; 1 נר אור ; 6,5 תמיד נר :12,10,9 רשעי□ נר
 2 לרגלו נר :30 המערכה נרות

ההל ;24,14 נר האיר ;17,15,12,10,9 נר דעך -

 ,33,32,23,20,6,5 ד1 לה5הן ;19 גר היטיב :16 גר

22,3 נר ערך ;25,7 גר ה3פ ;18 גר כבה ;35

28 בגרות חמש -

10כה ירמיה נר ואור רח:ם קול 1 גר
105קיט ונהלים לבלך ר־ללגלי12

17קלכ תהלים למשיחי נר ערכתי 3

23 ו משלי אור ;תורה מ?וה נר כי 4
20 כז שמות תמיד 1) 1לו8לה-1ז;י שלן א נר"
2כד ויקרא תמיד נר זית...להקלת שמן 6
17כא ש״ב ישראל את־גר תכבה ולא 7

27כ משלי אךם נשמת ן; גר 8
20כד משלי יךעך רשעים נר 9
נ7כא איוב עך7: גר-רשעים ?מה 10

3 ג ש״א :??ה ללם אלך■,ים ונר 11 וגר"
9משלייג :ךעך לשעים ונר 12

293ב ש־כ ;;נירי ?י־אתה נ! נרי
29יח תחלים נרי תאיר בי־אתה 14

20כ משלי חשך ,?אשון נרו :לעך 15 נרי
3כט איוב ראשי עלי גרו בוזלו 16

6יח איוב :ךעך שליו וגרו 17 ינרי
18לא משלי גרה ל;לה•3 לא־:בבה 18 נדד.

7ל שמוח :קמירנה את־הנרת בהיטיבו 19 הנדות
8ל שמות את־הנרת אקרן ובהעלת 20
25מ שמות ;;לפני הנרת ו:על 21
4כד ויקרא את־הנרות ד,מנרה...:ערך על 22

2ח במדבר את־הגרת ?העלתך 23
2ת במדבר הגרות שבעת ;אירו 24
7בט דה־כ את־הנרות רכבו 25

49מ״אז והב והמלקוזיס והגרת וקערה 26 והנרות
21ד זהב,דה־ב ןהמלקוזים והגרות הלרת)27

12א צפניה בנרות את-ירושלם אחלש 28 בנרות
2ד זכריה לגרות. מוצקות ןש?עה 29 לנרות

37לט שמות המערכה נרת את־נלתיה 30 נרות-
37כה שמות שבעה את־גרסית וששית 31 נרותיה
3כהד שמות את־גרוזיוו והעלה 32

4מ שמות את־נרתיה והעלית 33
9ד במדבר ואת־גרתיה המאור את־לנרת 34
3ה במדבר נרתיה העלה המנורה פני מול 35

2ד וכריה • 37לט 23 לז 14לה שמות נרתיה 30-36

ג5דה״אבח ונרתיה ולגולה במשקל-מנורה 40 תרותיה
15כח דה״א )גלתיה לשגורה ?לשקל 4!

11 יג דה־ב ונרתיה הוהב ולנורת 42
15כח דה״א זהב רתיחס1ו4מדותיהםג

20ד רה־כ מרתיץם ואת״וזפערות 44

16-1 שאול: צכא שר אבנר אבי - שפ״ז ־נר
50יד ש״א שאול דוד בן־גר אבינר 1 נר
5כו ש״א שר־צבאו בן־נד ואב□־ 2

12,8ב ש״ב 14 כו ש״א לן־נר א?גר(>וול 12-3

28 כו דה״א • 32 ,5כ מ״א • 37 ,28 ,25 ,23 נ

51 יד ש״א פן־אביאל אבי־אבגר )גר 13 תר
390 33ח דה-א את־קיש הוליד ;נר 15-14

36ט דה־א ןנדב ונר ו?על וקיש 16

הכותים אליל - שפ״ז גחל
30 יז מ״ב את־גלגל ?שו ואגשי־בות 1 נרגל

3־1 !בזכדנצר: ראשהקוסמ״סשל שפ־ז שךאצר נרגל
3לט ירמיה ללנר־גבו שלאצר גלגלי 1 נךגל
3לט ירמיה לב־מנ שראאר גלגל 2
1נ0ל ירמיה לב־מג שראצר וגלגל 3 וגלגל

4-1 ריב: מחרחר מתאונן, ח׳ בךגן
22 כו 8יח משלי פלתלוזמים גרגן ד?רי 2־1 רוו1

 מדון ישתק נרגן ובאין 3
אלוף מלליד ונרגן 4 ונרגן

3-1 משוכח: צמת־כושם ׳1 נרד

וקןמון קנה ולרפם גרד 1 נרד
ריהו נתן )רדי 2 גרדי

עם־נרלים ?פרים 5 נלדים

6-1:הנביא לירמיהו הסופר ברוך, סל אביו א( סס-ז

7 לצדקיהז: מעווה שר שריה של אני ב(

 1מה נ1מ 8,4לו 16,12לב ירמיה ן-נל;ה3ברוך 8-1 ך;ה1

59נא ירמיה ?ן־מחס;ד, ?ן־נלןה את־שר;ה 7

3-1 ברוך: אבי נך;ה הוא - שם־ז נר״הו

61מ 32,14לו ירמיה פן־נלןהו ?רוך 3-1 ר;הו1

רפה 1»י - »*ל 'ת !נר?•!

 נשואה, נשיא, השיא; התנשא, נשא, נשא, נשא, : נשא
שיא, טוא, ?!שאות, משאת, משאה, משא, נ&את,

שיאון ש-פ שאת;

 במליצה )גס טלטל העכיר, הרים, א( ס׳ נ&א
,3! ,29־20 ,18־14 ,11־9 ,6 ,3 מהשאלה(:

,70 ,66 ,65 ,62־54 ,51 ,50 , 48 ,46 ,44־38 ,36*34

 שאד רוב וכץ 95־93 ,90־83 ,80 ,79 ,76־73
בצרופים( )עץ 594־97 המקראות

!מ 2,281,1מ,«*,ן«3,105/6,81,52ל:3לקה,ק ב(
82,19 הכיל: החדק, ג(

,189 ,165 ,164 , 78 , 77,72,71 ,69,68,4 סלח: ד(

190, 193, 253, 266, 300 , 304, 313, 318, 321,

594 ,558 ,548 , 547 ,545־54 3,412,348,347 ,335

,63 ,53 ,47 ,45 ,37 ,33 ,32 ,30,13,8 ,7 ,5 ל:3ס ה(

,160־158,155,136 ,117־111 ,96 ,92 , 91 .67 ,64

162, 259 . 263 , 266 , 282 , 299 , 316, 328, 330, 

,449,442־439,421,420,418,358.357,339,337.336

567 ,511־503 ,474 ,473 ,466 ,464 ,456 , 454־452

)בצרופים( ראש־ ־נשא עץ - ספר מנה, ו(
)בצרופים( פנים" ־נשא עין ־־ יתרון נתן בכר, ז(

בהשאלה(: )נם גבה התרומם, נ^א( האנס׳
626־601 ,596 ,595

 600־597 נתן: טלטל, העבר, כג־ל(1 ט(

 638־630 ,627 העלה: רומס, 1נ^א א,5מ '8) י(

 648־639 התרומם: 1א£3חת )הה׳ יא(

650 ,649 העביר: השיא[ הס׳1 יב(

.44־ ,411 ,410 ,147,107 )אשה( נ׳ ;64אימים -בשא

 נ׳ברכה :326 ברית נ׳ ;265ג׳?כי ;514,494,448
;362 הוד נ׳ ;279 דעד ׳3 ;277 בשניו בשרו נ׳ ;363

J567; 3׳ n0T306 .116,92 ,33 חסא }׳ ;587 ׳.

 ;552,547,545,304 חטאתו נ׳ ;474,454,452,442,339

;432,431 ג׳חסד ;432,209,133 חץ ך ;44נ׳קלקו

;449,330,102,63,53,45 חרפה נ׳ ;467,349 חרב ג׳

,288 , 264 , 260 ,140 ,85 «, ,62־55 ,51 ,50 ידו ׳3

 כלמה ג׳ ;589 .392 ,99,48 ןדיו '3 ; 538 ,408 ,289
;570 ,566 , 511־509 , 477 ,464 ,328 ,162 ,160 ,136

 לבו'T 271 , 568,283; 3&5 )׳ ;VBD 17, 275 ׳3
 מספר נ׳ ;346 מדברותיו נ׳ ;438,129-126,84

 משל ג׳ ;87,11 משא ג׳ ;3® מעשר ג׳ ;556,106
 נ׳גהי ;18 מתנות נ׳ ;478,399־393,359,75 ,15,14

; 591 ,584 .583 ,580 ,577 .121 ,120 .6 03 ׳1 ;534,265

;W 66, 103, 166, 270, 272, 320, 348, 466&3 א&1

□158 ,155 ,117 ,115*111 ?,8 ,77 ,72 ,71 ,30 Kt,
159, 164, 165, 189, 316, 318, 336, 337, 420, 421,

.274 ,95־93,65 עיניו נ&א ;473,456,453,441־439

.423 ,383־370 ,329 ,325 , 324 ,309 ,296־290 ,287 ,284
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לסאת עוד יי ולא־יוכל 3?

,557 ,551 ,541־539 ,513 ,496 ,484 ,480 , 444 , 424

;122 עגף נ׳ ;366 צל שא1 ;582 , 579 ,578 , 565־563

 ,B'lB 261,218,187,148,104,49,12 !׳ ;19312נני2 }׳
331,323,322,305,286,280,278, 338, 345,343, 368,364, 

 י?ע5 )׳ ;445,07,43 סרי )י ;451,450,446,409,406,369
 ,404־141,402,400,386,384,1M ל3ק ׳5 ;544 ,543 ,321

 ,157,!56קינד, נ־ ;537,536,493-490,488,459,422

,142,139,101,89,88,35,2,1 ראש '2 ;569,555־552,188

 לגליו }׳ ;586,585,573,572,546!,333,)332,307,303,276
ל™ 'I ;437,434,433,428,427,413,355 דוה ׳1 ;385

,310,301,269נ׳שם)לשוא( ;468נ׳׳!לום ;315.314

315,314,76,74 תפלה נ׳ ;302 שמע ני :342,334

 כלים גושא ; 184,173 אפוד נ׳ : 192 אלמות נושא -
,243 ,207,201־197 ,195 ,185 ,182־174 ,172 ,171 ,167

;244 ,243 ,186 ??ל KiTO ;249 |J» נושא ;244

246,202,196,183 צנה נושא

 247(8,242-240מנאה נושאי ;239-226אארון נושאי -

253 פשע נשוי ;257-254 פנים נשוא ;252 צץ -נשוא

633 ,632 נפשו את נשא -

2ד במדבר קהת ?ני את־ראש נשא 1 ;שוא

22ד במדבר גלשץ כני את־ראש נשא 2

5י ירמיה יצעדו לא כי־ ינשוא נשוא 3

6א הושע להם אשא נשא כי 4

14א ישעיה נשא נלאיתי לשרה עלי היו 5 :שא

3יה ישעיה תראו ארים פנשא־נם 6 כנשא

131 בראשית מנשוא עוני גדול ז משוא

7ד בראשית שאת אם־קיטיב הלוא 8 שאת

1מד בראשית שאת יוכלץ שר8מלא---? 9

אס דברים אתכם שאת לבדי לא־אוכל 10
 271תירמיהי3ילגלתישאתמשא...כיוםהש !'

5יה משלי לא־טוב פני־לשע שאת 12

 21ל משלי שאת לא־תוכל ארבע ותאת !3

1כט 1 כ! איוב משלו שאת איוב לסף !4)5

 71שמותכ אתו דוברים...בשאת והיו 16 !שאת

16י יחזקאל את־כנפיהם הכרובים ובשאת 1־ •בשאת

 31כ יחזק׳ בני?ם ?העביר מתנתי?□ וכשאת 18

 לוד בראשית אתם ;כלה...לשאת ולא 19 לשאת
27בדא׳מזז אתו את־הענלות...לשאת וירא

 5 מו בראשית אחו לשאת פרעה אשר־שלה 21

5לז 14כה שמות את־האלן לשאת 22 3

 15,141ל 2כהז שמות את־השלתן לשאת 26־24

4ל שמות בהמה אתו לשאת 27

7לת 27 לז שמות בקם אתו לשאת 28.9

17־ ויקרא הצלה את־עץ לשאת 30

151 במדבר לשאת ?ני־קהת ;באו ואקלי-כן 31

14במד׳יא לא־או?ל...לשאתאת-פל-העס 32

22יח במדבר למוח חטא ולא־יקרבו...לשאת 33

8 י דברים ברית־י: את־ארץ לשאת 34

28ז1 שופטים ראשם לשאת ;טפו ולא 35

28ש-אב לפני אפוד אחי■-לשאת ובחר 36

נשאתי

ונשאתי
נשאתת

נשאת

ונשאת

'“נשאי
ונשאתני
נשאתים

נשא

13לח יוזוקאל חאב כסף בז...לשאת קלבז 38

 11מה יחזקאל הבת החמר מעשר לשאת 39

>2דד.-אטו Wהאלהיס את־ארץ לשאת 40 1

261דה-אב את־המשכן אין־לשאת 42

 8ת יחזקאל פרי ולשאת ענף לעשות 43 ילשאת

18ה קהלת את־וזלקו ולשאת ממנו יאכל 44

9 ח יחזקאל מ׳( באות משאות ערך )עין «44 למשאות

15טו ירמיה חרפה עליך שאתי דע 45 שאיל

 51םט תהלים עמים פל־רבים בחיקי שאתי 46

24יד דברים שאתו תוכל לא כי 1־ שאתו

2כח תחלים ,קלשל אל־דביר ;די ?נשאי 48 ש«י1ב

תשא

21יט בראשית הןה לדבר נם שניך נשאתי הנה 49

8ו שמות אתה... לתת את־;ךי נשאתי אשר 50

30יד במדבר את?ס לשכן את־;לי נשאתי 51

151ם במדבר י1שאו1 מאם אחד קמור לא 52

(18)19לא ירמיה נעורי קלפת נשאתי כי 53

7יב יהוקאל לציגיקם נשאתי על־פתף 54

6כ יחזקאל להוציאם לקם ;די ?שאתי 55

15כ יחזקאל במלבר להם ;די נשאתי 56

 23כ יחזקאל במדבר להם את־;ךי נשאתי 57

 42,28כ יחזקאל אותה לתת את־;די נשאתי 58(9

1418 7 לו יחזקאל את־;ךי... נשאתי אני 60 1

12מד יחזקאל עליהם ;ךי נשאתי פן על־ 62

8םט תחלים חלאה נשאתי כי־עליך 63

16םח תחלים אפונה א?יך נשאתי 64

11קב תחלים את־עיני נשאתי אליך 65

8קנע תחלים ?משי נשאתי כי־אליך 66

31לד איוב נשאתי קאמר אל־אל פי 67

26יח בראשית ?עבורם לכל-המקום ונשאתי 68

19יד במדבר הזה לעם נשאתה ו?אשר 69

26ב מ״א ;הוה אלך את־ארון כי־גשאח 70

5לב תחלים חשאחי עון }שאת ואתה 71

3םה תחלים עמך עון נשאת 72

15ט נחמיה להם לחת את-;לך אשר־נשאת 73

4יט מ״ב השארית... בעד תשלה ונשאת 74

4יד ישעיה בבל על־מלך קזה המשל ונשאת 75

4לז ישעיה השארית... בעד קפלה ונשאת 76

5ד יחזקאל בית־ישלאל עון ונשאת 77

6ד יחזקאל ית־;הוךה3 את־עון ונשאת 78
!1קב תחלים ,והשלי?} נשאתני כי 79

30 מז בראשית וקבלתני... ממצרים ונשאתני 80

58 טו יחזקאל נשאתים את ואת־תועבותיך 81

6י> בראשית לשבתיחרו הא׳ אתם ולא־נשא 82

13 י שמות את־האלפה נשא הקלים ורוח 83

26לה שמוח בחכמה אתנה לבן נשא אשר 84

21ב ש-ב בלוד במלך ,ידו איש״-נ^א 85

11מ״אי מאופיר זהב אשר־נשא 86

 25ט מ-ב הזה את־המשא עליו נשא וי: 87

31ב1 ירמיה • 27כה מ״ב ראש:הו;?ין—;שא 88/9

6כב ישעיה אשפה נשא וצילם 90

4 ט ישעיה י נ^א הוא חל:נו א?ן 91

12 ט ישעיה נשא חטא־דבים והוא 92

15,6יח יחזקאל אל־גלולי... נשא לא ועיניו 93/4

12יח יחוקאל עינה נשא ואל־הנלולים 95

19יח יחזקאל האב ?עין הבן לא־נשא מדע 96

223 יואל פליו נשא כי־עץ 97

1 מ הושע ?;שלאל הוא אפלים...נשא כדבר 96

10 ג חבקוק ;שא ;ליהו רום קולו תהום נתן 99

19ב חר נשא לא הזית ועץ 100

4ב זכריה ראשו לא־נשא ?פי־איש 101

3טו תחלים על־קלבו לא״נשא וחלשה 102

4כד תחלים נפשי• לשוא נשא לא איזר 103

19לד איוב שרים פני לא־^א א^ר 104

דה״איח" מכל־הגוים נשא אשיי והזהב 105
23 בז דה־א ?ספרם דויד ולא־נשא 106

21יא דה-ב נשא שממה״עשרה נשים פי 107

12בת שמות את־שמותם אקלן ונשא 108

29כח שמות ...על־לבוב־י א...את־שמות5ום 109
30כח ונשא...את־משפסב־יעל־לבושמות 110

38כח שמות הקרשים את־עוץ אקוץ ונשא 111

1ה ויקרא עונו ומךא :ניד אם־לוא 112

 17ה ויקרא עונו ונשא ואשם ולא-;דע ”3

22 סז ויקרא עליו-כל־עונתם השעיר ומזא 114

א4נ>

 16יז ויקרא עונו :??ס...ונשא לא ואם 115 ונעא

15כד ויקרא חטאו ונשא אלהיו פי־לקלל 116 »׳»״ו<

16ל במדבר ואפ-הפרןפר״-ונשאאת-עמה 117

 r 34 ש-א מהעדר שה הארי...ונשא ובא 118

4ט מ־כ בית־אל את־עפרם ;נשא 110

26ה ישעיה מרהוק לגרם ו־נשא־נם 120

12יא ישעיה לגרם נס ונשא 121

23 י! יחזקאל פלי ועשה ענף ונשא 122

19כט יחזקאל שללה ושלל קמנה ונשא 123

3ב מלאכי אליו אקכם ;נשא 124

 31א דברים אלהיך... י: ?שאל אשר 125 נשאף

10יד מ-ב לבך ונשאך את־אדום הכית 126 משאך

 19כה דה-ב ל?ך ונשאך את־אדום ק?ית 127

21לה שמות לבו אשר־נשאו פל־איש 128 נשאו

לוב שמות לקרבה... לבו נשאו אשר של 129
16ב מ״ב ו!של?הו י: רוק טן־נשאו 130

26י ישעיה מצך:ם ?לרך ונשאו 131 משאו

10 ו עמוס ומקלפו דודו ונשאו 132

2ה אטתר בעיניו קן !שאה 133 נשאה

14 ג יחזקאל ותקקני נשאתני ורוק 134 !שאתך

 24יא יחזקאל כשלימה ;שאחניותבאני ורוח 135

6 לו יחזקאל נשאקם גו:ם ?למת :ען 136 נשאתם

19מה בראשית ו?אקפ את־אביכם ונשאתם 137 משאתם

 26ה עמוס מלככם ספות את משאתם 138

49;שאואת-ראשאנשיהמלחמהבמדברלא !39 נשאו

28יח ש-ב המלך באלני את־:ךם נשאו 140

8נב ישעיה קול )שאו צפיל קול 141

3 ם! תהלים ראש ;שאו ומשנאיך «!

m3 31צ תהלים ;; נהרות ;שאו

3 צג תהלים קולם )הרות ;שאו 144

1כד״ איוב עמר או4מ ורעבים 145

7ה שה-ש מעלי את־לדילי ;שאו 146

2ט עזרא להם מבנתיקם בי־נשאו 147

161 איכה )שאו לא כק;ים ?}י 148 נשאו

13ה איבה נשאו טחץ ?הולים 149

 קלט!^ תהלים עליך ל#וא נשוא 150 נשוא)-נשאו(
י*^ שמות אתך ונשאו מעליך והקל 151 משאו

25ד במדבר המשכן את־ץ־יעת ונשאו 152

17יא במדבר העם ?משא אקך ונשאו 153

13יזי במדבר את־זנותיכם ו;שאו -154

י^ יחזקאל הללש ?עץ עמם ו;שאו 155
17 כו יחזקאל לך ואמרו קימה עליך ונשאו 156

32 עז יחזקאל קינה פניקס אליך י?שאו 157

12,10מד יחזקאל עונם ונשאו 158/9

13מד יחזקאל ותועבותם פלמתם ומואו 160

2ב מיכה תשאו וחמדו...ובתים 161 ומזאו

 26לט יחזקאל כלמתם את־ ונשר 162 )״ונשאו( ומזו

!1יב דה-ב ונשאום הלצים באו !63 ומזאום

7לד שמוח וחטאה ו?שע עין נשא 164 נושא

181״ במדבר ופשע עץ נשא 165

15כד דברים את־נפשו נשא הוא ואליו !66

54ט שוטטים כליו נשא ויקרא...אל־הנער 167

3 י ש־א גך:ים שלשה נשא אחד 168

3 י ש־א לחם ככרות שלשת נשא ואקד 169

3 י ש-א נבל־לן נשא ואחד 170

 r-6,1 ש-א כליו נשא ןיאמר...אל־ה}?ר 1־1/2

 3יד ש־א אפוד נשא ?שלי י; כהן 1”
7יד ש-א כליו נשא לו ויאמר 174

־12יד ש-א )כלים( !כליו נשא)־ 182-175

 5 י,4י דח-א • 5,4לא 21 טז

41 יז ש-א לפניו הצנה נשא והאיש !83

18כב ש-א בד אפוד נשא שמנים...איש 184
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 37כנ ש־נ ןךצך;ה יואב ?לי נשאי( )נ• נשא 185 נושא

(186 (T”=n 29ה מ-א סבל נשא אלף שבעים

14מ-בנ נשא פני־;הושפט...אני לולי 187

1ה עמוס קינה עליכם נשא אנכי אשר 188

181 מיכה על־פשע וכבר עון נשא 189

8צט חהלים להם היית נשא אל 190

משך־הזלע נשא ובכה ?לך וזלוך 191
6 קבו תהלים

6קכו תהלים אלמתיו נשא ברנה בא־;בא 192

19יט משלי ענש נשא נךל־־חמה 193

16א דניאל את־פת־בנם נשא המלצר ויהי 194

39יא דה-א בן־צרתה יואב ?לי נשא 195

7יד דה־ב ורמה צנח נשא והיל 196

13יד ®־א אחריו כליו יונתן...ונשא ו?על 197 ונושא־

 13יד ש״א אחריו ממותת כליו ונשא 198

6לא 17,141' ש-א כליו ונשא 201-199

7 ת ש-א לפניו הלך הצנה ונשא 202

 25יא ויקרא בגדיו יכבס מנבלתם המשא 203 הנושא

28יא ויקרא בגדיו יכבס את־נבלתם והנשא 204 והנושא

40יא ויקרא בנזייו יככם את־נבלתה והמשא 205

10 טו ויקרא בנךיו ם3י? אותם והנושא 206

4לא ש״א כליו לנשא שאול ויאמר 207 לנושא-

 22 י מ״א ו?םף זהב נשאת תרשיש אף 208 נושאת

 15אסתרב ?עיני... וזן משאת אסתר ותהי 209 נושאת

25לז בראשית נכאת... נשאים וגמליהם 210 נושאים

מצרים מטוב נשאים תמרים עשרה211
23מה בראשית

3 נ יהושע אתו נשאים הלו?ם והכהנים 212

8ו יהושע היובלים שופרות שבעה נשאים 213

13 ו יהושע היבלים שופרות שבעד. נשאים 214

24 טו ש-ב האלהים ברית את־ארון נשאים 215

2י מ״א וזהב בשמים נשאים ןמלים 216

1ט דה־ב ו;הב ?שמים נשאים ונמלים 217

9ב מלאכי בתורה פנים ונשאים 218 ונושאים

9לא רבדים י? בלית את־ארון הנשאים 219 הדשאים

 20מה ישעיה פסלם את״עץ הנשאים 220

4ב זכריה יהוךה אל־ארץ קרן הנשאים 221 9

 27טו דה״א את־הארון הנשאים וכל־הלוים 222

111 נחמיה עמשים בסבל והנשאים 223 והנושאים

17 י במדבר המשכן שאי1ונ?עו... 224 נךאי־1

21 י במדבר המקדש נשאי הקהחים ונסעו 225 9

25לא דברים ?דית"?? ארון נשאי 226

14,13,81 יהושע )הארון( ארון־ נשאי 239-227

 26טו •דה־־א 13ו ש״ב • 33ה 18,16,10,9ד 1??15ג

 181 שופטים המנחה נשאי את־העם וישלח 240

2ח ש-ב מנחה נשאי לעבדים לך׳ מואב ותהי 241

6ח ש-ב מנחה נושאי אךם...לעבךים ותהי 242

15יה ש־ב יואב כלי נשאי נערים עשרה 243

11נב ישעיה י? פלי נשאי חברו 244

18ה דה-א יחרב מגן נשאי אנשים 245

(25)24יב דה-א ורמה צנה נשאי 246

2יח דה־א מנתה נשאי 1לךר רהיו...עבדים 247

6יח דה־א מנחה נשאי עבדים ויהי...לךרד 248

7יד דה-ב קשת ודרכי מגן נשאי 249

23מה בראשית כר נשאת אתנת יעשר 250 נושאות

 21ם דה-ב זדנב נשאות תו־שיש ארות 251

241ל ישעיה עון ?שא ?ה הישב העם 252 נשוא־

 1לב תהלים חטאה ?סוי נשוי־פשע אשלי 253 נשוי־

1מ־בה ?נים נדול...ונשא איש ה;ה 254 ?**'

3 ג ישעיה פנים ונשוא שר־ןזמשים 255

14ט ישעיה ונשוא־פנים זקן 256

8כב איוב כה שב פנים ונשוא 257

3 מו ישעיה מני־רחם הנשאים 258 הנשואים
12א דברים טרחכם לבדי אשא איכה 259 אשא
40לב דברים ?די אל־שמים ?י־אשא 260

22ב ש״ב אל־יואב פני א^א ואיך 261
14יח מ׳ב אשא עלי אשר־תתן את 262
4 מו ישעיה אטבל ואף אשא ואף 263
22מט ישעיה ?די אל־נוים אשא הנה 264

9ט ירמיה ונהי בכי אשא על־ההרים 265
6א הושע להם אשא כי־נשא 266

14ה הושע מציל ואין אשא ואלך אקרף 267

9 ז מיכה לו חטאתי פי אשא יי זעף 268
4טז ובל-אשאאת-שמותמעל-שפתיתהלים 269

1כה תהלים אשא }?שי י? אליך 270
5 סג תהלים כפי אשא ?שמך בת;י אברכך 271

4 פו תהלים אשא נפשי אדני ?י־אליך 272
13קטו תהליס אשא כום־?שוצות 273
1קכא תהלים אל־ההרים עיני אשא 274
9קלם תהלים םי־שהר?5 אשא 275

15 י איוב ראשי לא־אשא וצדקתי 276
14 יג איוב בשף ?שרי אשא על־מה 277
21לב איוב עני־איש אשא אל־נא 278

3 לו איוב למרחוק דעי אשא 279
8מב איוב אשא אם־פניו כי 280
24כא דה-א לי? לך—אשי לא־אשא כי 281
13נה תהלים ואשא יחרפף לא־או?ב כי 282 ואשא

48קיט תהלים אל־מצותיך ואשא־כפי 283
לאס! בראשית וארא עיני ואשא 284 ואשא

יטו שמות נשלים על־?נפי אתכם ואשא 285

 21 כג שמות

 3יט ויקרא

כ?; ויקרא
26ר במדבר

35כה ש״א פניך ואשא בקולך שמעתי 286
5ה יחזקאל צפונה דדך עיני ואשא 287
5כ יחזקאל ?עקב בית לזרע ח-י ואשא 288
5כ יחזקאל לאמר... להם ;די ואשא 289
1ב זכריה ואו־א את־עיף ואשא 296
5ב זכריה עיני )את־( ואשא 298-291

5 י 3ח דניאל • וו 9,1ה
1ב נחמיה למלך ואתנה את־ה??ן ואשא 297

36לא איוב אשאנו על־שכמי אם־לא 298 אשאנו
19 י ירמיה ואשאנו חלי זה אך 299 ואשאנו

 ־!׳ מיכה

 3א חבקוק

י2ב חר

5כד תהל־ם

 13 ז איוב

 2; 2 איכה

 14ח קהלת

 8א מלאכי

 אי■ מלאכי

r 10 בראשית

 38 כז בראשית

כט! בראשית
 בטח בראשית
 1אד1י בראשית

 :יסב בראשית
1-5 מ: בראשית

24יח ברא׳ למקום ולא־תשא תשעה האף 300 תשא

7ב שמות לשוא אלהיך את־שם־י; יזשא לא 301

1 בג שמות שוא שמע תשא לא 302

12ל שמות י-3 את־ראש תשא ?י 303

32לב שמוח חטאתם אס-תשא ועתה 304

15יט ויקרא "דל’?? לא־תשא 305

17יט ויקרא חטא עליו ולא־תשא 306

49א במדבר תשא לא ואת־ראשם 307

17יא במדבר לבדך אתה ...ולא־תשא 308

19ד דברים השמיטה עיניך ופן־תשא 309

11ה דברים אוז־שם־י?...לשוא תשא לא 310

26יב דברים ובאת קז־שיך...תשא לק 311

23ה מ-א תשא ואתה שם ונפצתים 312

 9ב ישעיה להם אךם...ואל־תשא ושת 313

14יא 16ירמ'ז וקפלה לנה בעךם ואל-תשא 314/5

4ד יחזקאל את־עונם ה;מים...תשא מספר 316

6יב יחזקאל תשא על־כתף לעיניהם 317

3יד הושע וקח־טוב עון ?ל־תשא 318

ו2ט משלי תשא לבדך ולצת 319
18יט משלי נ?שך אל־תשא ואל־המיתו 320

21 ז איוב פשעי לא־תשא ומה 321

15יא איוב ממום פניך תשא כי־אז 322

26כב איוב פניך אל״אליה ותשא 323 ותשא

23 לז ישעיה •22יט מ״ב עיניך מרום ותשא 324-.5 ותשא

!6נ תהלים עלי־פיך בריתי ותשא 326

 22ל א-וב תרכיבני אל־רוח תשאני 327 תשאני

54 עז יחזקאל ?למתך תשאי למען 328 חשאי

27 כג יחזקאל אליהם עיניך ולא־תשאי 329

15 לי יחזקאל תשאי־עוד לא עמים וחלפת 330

50לנ בראשית פני ?שא אולי 331 ?שא

13מ בראשית את־ראשך פלעה ישא 332

15ברא׳מ מעליך את־ראשך ?רצה ישא 333

כד שמור. לשוא את־שמו אשר־ישא את 334
לפשעכם ישא לא ?י 335
ישא עונו ואכליי 336
ישא עונו גלה אחתו עלות 337
אליך פניו י; ?שא 338
ההוא האיש ישא חטאו 339
!2יא במדבר את־זדנק האמן ישא כאשר 340

511! דברי□ את־בנו ישא־איש כאשר 341

1177 רבדים לשוא את־שמו אשר־ישא את 342

17י דברים פנים לא־?שא אשר 343

49כה דבריב מרחק נוי עליך י; ?שא 344

כחסג דברים לזקן פנים לא־?שא אשר 345
לגו דברים מדברתיך ישא לרןלך תכו 346
:9כד יהושע ולחטאותי׳ לפשעכם לא־ישא 347

11-ד ש־ב נפש אלהים ןלא־?שא 348

בז ישעיה חלב אל־גוי גוי לא־ישא 349
נד ישעיה לאמר ההוא ביום ישא 350
ח: ישע-ד דמשק... את־חיל ישא 351
54 • ישעיה מצר־ ?דרך ישא־עליך ומטהו 352

• 1מ ■שעיר ישא ובחיקו טלאים יקבץ 353

מב; ישעיה ישא ולא יצעק לא 354

amnrי_קה־הבל ואת־כלםישא־רוח 355

12•ב יחזקאל ישא והנשיא■..אל־פתף 356

5111'״ -חוקאל האב בעון לא־ישא בן 357

 יחס- יחזקאל הבן ?עון ישא לא ואב 358

מש עליכם ישא ההוא ביום נ59
ישא ומדון ליב ויהי 360
בגדו ישא־איש...?כנף הן 361
הוד והוא־?שא 362
י; מאת ברכה ישא 363
 כל״פפר פני ישא לא 364
משכבי ?שיתי ישא נ85

בנעוריו על םוב...?י־ישא 366
 בעמלו לא־?שא ומאומה 367

פניך הישא או ק?ךצך 368 הישא
 פנים מכם הישא 369

ו?רא את־עיניו ו?שא־לוט 370 רשא
י!,4כב 2יח בראשית ??שא)...(עיניו 383-371

 511-,7 ■הושע • 2כד במדבר • 29נע 5,1לנ 63כד

!6כא דה־א • 24יה 34 יג ש״ב • 17יט שופטים

ו?בך קלו עשו וישא 384
ו?לך לגליו ?עקב ו״שא 385
ו!בך את־קלי וישא 386
ואת־נשיו את־בניו ו?שא 387
המעקים את־ראששר וישא 388
פניו מאת משאת ו?שא 389
את־האלבה ו?שא 390
את־בצקו העם וישא 391
 ••־■-א אל־העם את־;ךו אהרן וישא 392

, ב: במדב- ויאמר משלו וישא 399-393
- י- 15 כרך,

-־ שופטי: ויקרא קולו וישא 400

׳■•: " א ש ו;לך ■וישא .דוד. ו?ש?ם 401
ביד! ש-א ?ך’? קלו שאול וישא 402
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ר״שאו

4ל ש״א והעם...את־קולם דיר :■שא 103 שא2י
32 ג ש״ב מעך. את־קולו המלך :■שא 404 .המשך(

29 יג מ״א את־נבלת... הנביא :■שא 405
32ט מ״ב מאמר אל־ההלון פניו משא ■106

7י יחזקאל הכדים אל...לעש ויתן משא 407
20 קו תחלים אותם להפיל להם :דו :ישא 408
9מב איוב איוב את״פני י; יישא 409
21 יג דה־ב עשרה ארבע נשים :■שא־לו 410
3כד כ דה" שתים }שים יהמז־ע משא־לו «1
22לב איוב ע&ך י&אגי כמעט 412 יעיאג*

12יח מ-א לא־אדע אשר על ישאף י; ורוח 413 ;שאף

11לב דברים על־אערתו ■שאהו ,:קחה 414 י?זאהר
21 כז איוב מלך קךיס שאהו’ 415

20ד מ״ב אל־אמו ויביאהו :■שאהו 416 חשאהר
48ט שופטים על־שכמו משם משאה 417 ויעזאה
14יח משלי "שאנה מי נכאה ורות 418 ישאנק

21ד, ש״ב ואנשיו דוד משאם 419 רישאש
181 ויקרא תשא עונה מעגו האכלת :הנפש 420 השא
31ה במדבר את־עונה תשא ההיא והאשד, 421

16כא בראשית ותבך את־קלה ותשא 422 ותשא
64כד ברא• ותו־א את־עיניה רבקה יתשא 423

7לט בראשית אל־יוסף ותשא...את־עיניןץ 424
1יד במר׳ את־קולם ויתנו על-העדה :תשא 425

3דד מ״ב ותצא את־בנה ותשא 426
1יא 3ח יחזקאל רוח אתי ותשא 428־427

5א נחום מ^ניו הארץ ותשא 429
19ב רוח העיר ותבוא ותשא 430

9ב אסתר לפניו הפד :תשא 431
17ב אסתר לפניו והסד :תשא־חן 432
121 יחזקאל אחרי... ואשמע ריה ותשאני 433 ותראני

5■חזק׳מנ אל־החצר ותבאני דוח ותשאל 434

4ש״בד והנס אמנתו יתשאהו 435 ותשאחו
24מ ישעיה תשאם ז2כ?ף וסעךה 436 תשאס
16מא ישעיה תשאם ורוח תורם 437

41 ג איכה אל־כפים לבבנו■ נשא 438 נשא
34יד במד׳ ענה עים3אך אח-עוגתיכם תשאו 439 תשאו

1יה במדבר המקדש את־עון ונשאו 440
יחז במדבר כהבתכם את״?וון תשאי 441
32יח במדבר חטא עליו ולא־תשאו 442
21 יז ירמיה השעת ביום ?שא ;אל־תשאו 443
25 לג יחזקאל אל־גלוליכם תשאו ועינכם 444

8 לו יחזקאל ישראל לעמי תשאו ופריכם 445

2םב תהלים תשאו רשעים יפני תשפטי־עיל 446

12ט עזרא לבניכם אל־תשאו ובבתיהם 447
251י נחמיה לבניכם מבניתיהם ;אם־תשאו «8

18 ו מיכה תשאו עמי וחרשת 449 תשאך

81איובי תריבון אם־לאל ת»אק הפניי <5״

10יב איוב תשאון פגים אם־בכתר 45!
49 כג יחזקאל תשאינה גלוליכן מזטאי452 תשאינה

43כזז שמות ומתו ערן ולא־ישא: 453 ;שאו

9כב ויקרא הקא עליו ;לא־ישאו י־54
50א במדבר המשכן את־ ,?שא המה 455
23יח במדבר עונם ישאו והם 456

6,4י הישע’ )הגובלים שופרות ש?עה ישאו 457 8

14כד ישעיה ;רנו קולם ושאו חפה 459

6ל ישעיה חיליהם ישאועל־כתףע;רים• 460

 21לח ישעיה ;ימרחו תאנים דעלת ושאו *6’

11מב ישעיה ועריו ר3מך ושאו462

29015 ירמיה להם ישאו יגמל־הם 463

29לד יחזקאל הגוים כלמת עוד ולא־ישאו 464

10לט יחזקאל מן־השךה עצים ולא־ישאו 465

81 הושע נפשו ישאו ואל־עונס 466

 ישאונף
Kir והו 

 הראוהו
ר״שאןהו

מר ישא
ישארם

רי׳סארם

 3ד מיכה חרב אל־גוי גוי לא־ושאו 467

 3עב תחלים לעם שלום ארים ושאו448

3 צג תחלים ךכ;ם נהרות ושאו169

2איובו ישאו־:חד ...במאזנים 470

12כא איוכ וכגור כתף ישאו 471

20מ איוב ושאו־לו הרים כי־בול 472

19ב ויקרא ישאו עונם אעלה את־שארו 473

20כ ויקרא ;מתו ערירים ;לאו חטאם 474

9 ו במדבר ושאו הקדש.,.בכתף עבדת 475

60 ישעיח ושאו ולבונה בלם...והב 476

ז לו יחזקאל ישאו כלמתם המה 477
6ב חבקוק ;שאו משל עליו כלם הלוא־אלה 478

17 ז בראשית את־התבה וישאו המים :יךבו 479

25 לז בראשית ךאו»1 עיניתם :•שאו 400

26מב ברא׳ על-חמוייהם את־שבךם :■שאו 481

5מו בראשית אביהם את־בעקב ?־? :■שאו 482

13 נ בראשית כנען ארצה בניו אתו :■קאו 483

שמותידמ את־עיניתם ישראל בני־ וישאו 484
6 נ יהושע הברית את־ארון דשאו 485
8ד יהושע אבנים עקרה—שת רלאי484

12 ו יהושע ;;את־ארון הכהנים רשאו 487

 4ב שופטים ויבכו את־קולם העם :;שאו 488

 31 סו שופטים אותו •יקברו ו;עלו אתו וישאו 469

2כא שופטים ו*?פו .(קולם . ;;שאו). 493-490

ו2ב איוב • 361■ שמואל־ב • 4יא שמואל־א
23כא שופטים למספרם נשים :;שאו 494

4ד ש״א רית־;;...3 ארון את משם ו״שאו 495

ו3ו ש״א ו;ךאו את־עיניהם ווק(או 496
32ב ש״ב רקברהו את־עשהאל וישאו 497

16כג ש״ב אל-ך׳ :;באו וישאבו-מיס״וישאו 498

3ח מ״א את־הארון הכהנים :■שאו 499

22 טו מ״א הרמה את־אבני :■שא: 500

23ה מ״ב לעניו :;שאו נעריו אל־שני ייתן 501

8 ז מ״ב ובגדים ווהב כסף משם וישאו 502

8 ו מ״ב ו:טמגו מלכו משם נישאו 603

29יד מ״ב על־וזמוסים אתו :•שאו 504

13בח מ״ב בבלה אח־וחשתם :;שאו 505

 17ב1 ירמיה בבלה את־פל־נחשתם וישאו 506

את־פנפיהם הכרובים :•שאו 507,8
22יא 19 י יחזקאל

בור את־יוךךי כלמתם וישאו 511-509
30,25,24לב יחזקאל

15יונהא אל־ה:ם רטלהו את־יונה :■׳לאו 512

12ב איוב מרחוק את־עיניעם :■שאו 513

4א רות מאביות נשים להם :■שאו 514

9 י דה״א ואת־כליו ראשו את־ משאו 515

12י דה-א שאול את־גופת משאו 516

18יא דה־א אל־דויד ו;באו יישאו 517

15טו דה-א האל־ ארץ את י-הל;:ם1? :תלאו 518

 4ח דה-ב את־הארק הלו■□ משאו 5•9

 12יד דה״ב מאד הרעה שלל ,-יישא520

6 ם! דה-ב הרמה את־אבני משאו 52!

12צא תהלים אובך1;ש על־כפים 522

7םו יסעיה :סבלהו על־כתף ■שאהו 523

11 כד דר,-ב אל־מקמו וישיבהו ,;:שאה 524

231י במרבד שנ:ס3 במוט ,;;שאה 525

4,3! ש־כ בנךיאב מבית ::שאהו 52׳«7

28כה דה״ב על־הפוסים :■שאהו 528

5סד ישעיה ;שאנו קרוס ועוגנו 529

28יד מ״א אל־תא והשיבום הרצים :שאום 530

 7 סו ישעיה ■שאום ה?ךבים נהל על 531

5 י רקדא למקנה אל־מחוץ בכתנתם משאם5,2

22 כג דה״א

17ט ירמיה

אהיהם בני־קיש משאום 533
נהי עלינו ותשנה ותמהרנה 534 רתשאגה

9ה זכריה את־האיפה ותשאנה• 535 ה1רת&א
9א רות ותצפינה קילז ותשאנה 536
14א רות עוד יתצכינה קילן ותשנה 537

12תהליםי ;דך נשא אל ;:קומה 538 נשא
יראה עיניך שא)־(נא 541-539 שא

5ה זכריה • 12לא 141 בראשית

3 כז בראשית כליך... שא־נא ועתה 542
1־ ג בראשית אחיך פשע נא שא אנא 543
17 נ בראשית עבדי... לפשע נא שא 544
1י? שמרת הפעם אך חטאתי נא שא 545

^6לא במדבר השבי מלקוח ראש אח שא 546
25 טר ש״א את־הטאתי נא שא ועתה 547
28כה ש״א אמתך לפשע נא שא 548

26,25ט מ״ב )-קה׳ בחלקת השלכרו שא 550-549

5ח יחזקאל צפונה ךויך עיניך שא־נא 551
1יט יחזקאל ישראל אל־נשיאי קינה שא 552
21כ יחזקאל קינה על־צר שא 553
ו2כח יחזקאל צור על־פלך קי}ה שא554

2לב יחזקאל על־פרעה... קינה שא 555
401 במדבר שמתם מם§ר את ישא 556 ו&א

271 דברים ותי?נה וצפנה ;מה עיניך ושא 557

18כה תהלים לכל־תטאותי ;שא 558
12יא כמדבר ?חיקך שאהו אלי כי־תאמר 558 &אהו

W 19ד מ״ב אל־ שאהו אל־הנער רא?ר 560
18כא :ראשית את־הנער שאי קומי 561 שאי

36ד מ״ב בנך שאי ויאמר 562
4018מט ישעיה וראי עימך שאי)־(פביב 563,4

2 ג ירמיה על־שפ;ם שאי-עיניך 565
52 טז יחזקאל כלמתך שאי גם־את 566
351ב יחזקאל זמתך... שאי ;נם־את 567

19ב איכה כפ;ך אליי קיפי-שאי 568
29 ז ירמיה קקה על־שס:ם ושאי 569 אי4ח

«טז יחזקאל כלמתך ושאי בושי ;גם־את 570
sn ויקרא למהנה את־אחי?ם...מחוץ שאו Jp שאו

2כו2במדברא שאואת־ראשפל-עדתב":5ז2׳3

6ז6ג יהושע הכרית את־ארון שאו 574/5
ד® יהושע מרדן פ״יד הפ? שאי־לכם 578
י^" ישעיה שאו־נס הר־נשפה על 577
26מ ישעיה וראו עיניכם שאו־מרום 578
6נא ישעיה עיניכם... לשמ:ם שאו 579
6ד ירמיה ציונה שאו־נם 580
1 ר ירמיה משאה שאו הכרם ;על־כית 581

20 מ ירמיה וראו• עיני?ם שאי( שאו)־!׳■ 582
12גא ירמיה שאו־}ס ב?ל אל־חומת 583
27נא ירמיה שיפר תקעו אךץ3 שאי־נם 584

9,7כד תהליס ראשיכם שעדים שאו 585׳6
3סא תהלים ותנו־וזף שאו־זמרה 587
8 צו תהלים לחצרותיו ,ובא שאו־מנחה 588

2קלד תהלים את-;; וערכו קדש שאו־ח־בם 589
29 סז דה״א לפניו ובאו מנחה שאו 590

21 ירמיה ושאו־נם ;השמיעו 591 ושאר
9כד תהלים ע;לם פתחי ושאו 592
12א יונה אל־ה;ם מזטילני שאוני 593 שאמי
3כא איוב אדבר ואנכי שאוני 584
19א יחזקאל הארץ מעל החיות ובהנשא 595 רבהמזא
21 א יחזקאל הארץ מעל ובהנשאם 596 ובועשאם
43ימ ש״ב לנו נשא אם־נשאת 597 פ׳1שא1
28כה שמרת את־השלהן ;נשא־בם 598 תשא

1מ״ב.י*־ עביהך על־אשר :נשא 599

»#־־.
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נ&א
א0ו

נושא

$2א

א0י
השאת
השיא

יישיאני
לקיאך

הזדאוף
;ש״א

;שיאך
תקיאו
;שיאי

r

8לט ישעיה ?ביאך ר0קל־? ןנשא 600 *0ו
13נב ישעיה קאד וגבה א0ו ;רום 601 עמ«ד(0

9א1 ירמיה צד״קחקים ונשא 602
12יא דניאל לבבו ורם• ההמון ונשא 603

2יד דה״א מלכותו למעלה כי־נשאת 604נשאת)»י<
12כ ישעיה ושקל כל־נקא ועל 605 מוא

22 ישעיה מגבעות יהיה...ונקא נכון 606 א0ו
1 ו ישעיה ונשא רם על־כשא ישב 607
7 מ ישעיה יגשא הד־גבה ?ל 698
15 נז ישעיה עד שקן ונשא רם 609

1ד סיכה מנקעות הוא ןכון...ונשא 610
25ל ישעיה נשאה קל־נקעה וצל 611 גטאה

7ה זכריה נשאת עקרת ?כר ולנה 612 נשאת>מז&
13ב ישעיה והנשאים קרמים הלבגין ארוי 613 והממים
14ב ישעיה הנשארת כל־הנבעות ועל 614 אות8ה!
לנסנ ישעיה אנשא ?תה ארומם ?תה 615 א?1א

4מ ישעיה א0י קל־גיא 616 זא2£
12 סו ישעיה או0ת על־צד 617 מ^או

19א יחזקאל האו?גים או0א...;0ו?ה 618 תשאו
20א יחזקאל לעמתם ינשאו )לאופנים 619
21א יחזקאל האופנים או0אם...י0דבד, ׳620

13משליל או0; ועפעפיו 621
5 י ירמיה יצעדו ?י־לא ינשוא נשוא 622 £שוא

22מט ישעיה אנה0ת ?ל־כתף וקנתיך 623 ממזאנה
7 ז תחלים צורךי בעקרות משא 624 א0ה

צדע תהלים האלץ שפם א0ה 625
תהלימברד עולם שתתי ולנשאו 626

12ה ש״ב 8? ?עבור ממלכתו נשא וכי 627 ׳9 נשא
110 מ־א ארזים ב?צי את־שלמה נשא 628 גשא»'

2ד עמום בצגות אתכם ונשא 629 ומוא
11ה אסתר ?ל־לשלים ?שאו אקר ואת 630 נשאו
36ח עזרא לאל ואת־בית את-ה?ם ונשאו 631 ונשאו

ו4מר 27כב ירמיה את-נפשםלשוב מנשאים 63213 מנשאים
30 אסתר את-ה״הח־ים מנקזאים 634
1 ג אסתר שאהו1גלל...את־המן-ו; 635 וימזאהו

4סג ישעיה עולם כל־ימי ;;!שאם ויגשלם 636 <אם

4א עזרא פכקף מקמו י0א ;נשאוהו 637 עשאוהו
9כח תהלים ?ד־העולם ונשאם ורעם 638 משאס

14 ח יחזקאל אתנשא לבלאי שקלה ממלכה 639 התנשא
32ל משלי קללנשא אם־נבלת 640 ,®הנשא

5א מ-א אמלך אני לאמר ו?!דנ;ה...מת!קא 641 מתנשא
11כט דה־א לראש לכל ולמתנשא 642 והמתנשא

24בג במדבר 'אנשא וקאלי ;קום כלביא 643 יתנשא
23לב דה־ב כל־הגוים לעיני ויגשא 644 חגשא

15כט יחזקאל ?ל־הגדם עוד תתנשא ולא 645 תתנשא
7כד במדבר ?לכתו ותגשא מלכו מאנג ו;רם 646 ותנשא
3 טז במדבר י; על־קהל תתנשאו ומדוע 647 תתנשאו

!4יא דניאל לזון להעמיד ינקאו עקך פריצי 648 ;!שאי
ז6כב ויקרא אשקה עוץ אותם ולשיאו649 והשיאו

!3ח ש-ב לקלים ההיא וה&יאו...אל-העיר 650

תרומה)ו( משאת, נ׳ נ$את
43אלנוש־ביט0אונ0הז!כל.א?לנו...אם־ 1 נ?אה

1 נסח: א( פ׳ נ#ב
3,2 רזה: הזריט הפיח, לשיב[ ב(,)י׳פ'

נשף ו םה1 ?ריבים•■

7מ ישעיה בו בה0 ;;רוח כי 1 נ*«בה
18 קמז תהלים ;?לו־מים דוחו ב0 2

11 טז בראשית אבדם אתם ב0ק?;ס...ו ו;לד 3 ר?כ

2,1 הרים; נשא, א( ״■־י״ ח׳ ב>&א
3 התנשא; אתנשא! אתפ׳1 ב(

35ב דניאל רוחא למון ונשא 1 ונשא
15ה עזרא בהיכלא המו אול־אהת עא 2 שא

!9ד עזרא מתנשאה ?ל-מלכין עלמא מן־יומת ו. מלנשאה

משא נשא; א( : נשא
משאון משאה, ;השא נשא, נ(

 .׳ שח1 של ־משנו! אירה פ' 1 שא1
1;שכה א(

5-2 דרש: הוב, תבע ב( ■י*

 39» ירמיה נשא אלקם ונשיתי העי לקן 1

22 ו דה־ב י 31ח מ״א להאלתי אלה א־בו0ו 2׳3

2כב ש״א up ר־לו0ז וכל־איש 4

2כד ישעיה fa א0 ׳10?? ,10? 5

1 לרע! התפתה א( '01

16-2 פתה: הסית, השיא[ ו«ד1 ב(

 פתה 1 )סות( הסית !)נדת( הזיית קיונים:

16,9,8,3,2 ל־ לשיא ;15-12,10,7־4 )את־( השיא

I 13יט ישעיה גף שלי או0 ן0ז שלי נון!לו

10ד ירמיה הזה לעם השאת לקא א?ן ג

101 ירמיה ה?ה לעם לשאת השא אכן 3

16מט ירמיה לקך זדון לקיאאתך תקלצתך 4

13 נ בראשית ואקל השיאך הנחש 5

3 עובדיה השיאך ל?ך ןדון 6

 ד עובדיה שלמך י0א לך ;כלו השיאוך 7
 14לו ישעיה «29ית מ״ב חזק;הו לקם א0אל־8(9

16נה ונהלים עלימו...(1מות)פ״־ישימוו ;שיא 10

II 23פט תחליט בו... אריב יא0לא־

 15לב דה״ב לזק;הו ?!הקם אל־וקיא !2

 10לז ישעיה • 10ים מ״ב אלליך... ך?!0אל־ 1344

 9 לז ירבדה לאטד !פשתיקם אל־תקאו !5

8כט ירמיה נקיאיכם לכם אל־;שיאו 16

(1673) H&,( 'הם )בהשאלה(; )נם עד־ הניע הדביק, א
 50־56 ,47־38 ,36 ,27־18 ,16־8 ,5־1

 37,35-28,17,7,6 ביכלת(: היה ;דו( לקיגה1 ב(

45 הזח: הסיג. גבול[ לשינ1 נ(

8ל ש-א תציל )הצל תשיג השג > לקג

 4מד בראשי והשגתם האנשים אללי רדף קום 2 והשגתם

5 כו ויקרא את־בציר דיש לקם והשיג 3 1והשי

6יט רבדים הדם...והשיגו נאל פן־ירלף 4 והשיל

14טו ש-ב והשגנו... קן־ומהר 5 והשתנו

49כה ויקרא ונגאל ;דו או־השיגה 6 השינה

 26כה ויקרא גאלתו עלי ומצא היו ולשי)ה 7 והשינה

 9מ! בראשית ולאהשיגואת-יםישניחייאבתי 8 השים

 6זכריד,א ?!בתיקם השיגו דבלי-ללוא אך 9

 13ס תהלים אפפו-עליךעות-לשינוניקונתי 10 השינוני

2בח דברים והשיגך—ובאו...כל־לברכות 11 והשינוף

!5כה דברים ובאו...כל־הקללות״.והשינוך 12

45כח דברים לקמלך ?ד והשיגוך ורלפוך 13

 3א איכה הקצרים קין השיגוה כל־רךקיה 14 לשינוה

י6יד ש-א אל־פיי ;דו ואין־קשיג 15 משינ
;8מא איוב תקום בלי הרב משינהו 16 משינהו

21 יד ויקרא משגת ;ד) ואק הוא ואם־דל 17 משנת

!2כא דה-א למקנת או;ביך וחרב 18 למשנת ;

I 9שמותטו שלל אחלק אשיג אדלף »ו אשיג

 8ל ש־א האשגגו הנדוד־הזה אחלי ארלף 2״ האשיטו 1

ג8ית תהלים ואשיגם אויבי ארדוףואשיגם ׳
8ל ש״א תציל והצל תשיג השג 22 תשיג

3 כ! ויקרא את־זרע ;שיג ובציר 2 ! ;ש־נ

שה1

61 תהלים ה;י לארץ ו;ךמס השג 24 רש!

25לא בראשית את־ועקב לקן וי_שג 25 רש!

25םט תהלים ;שינם א?ך וקרון 26 ;שיט

6מד בראשית אללם וילבר וישנם 27 רשינם

11ה ויקרא תלים לשתי ;דו תשיג ואס־לא 28 תשיג

 221' ויקרא ;דו תשיג תלים...אישר תי0 28

32,31,30יד ויקרא );ד...( ;דו תשיג 35-30

 21 ו במדבר • 8בז47כה

16מב ירמ-ה תשינאתקס החרב..;קם והיתר, «נ

7 מו יחזקאל רדו תשיג ר0?? לשר ואיפה 37

9ב הושע אתם ־לקיג1)רךפה...ול? 38

20 בז איוב ?להות a;a; תשיגהו 39 תשיגהו

9נט ישעיה צך,קה תשיגנו ולא 40 תשיגנו

 9 י הישע קלהמה בגקעה לא־תשיגם 41 תשיט

 5ב יהושע תשיגום ?י אלריהם קקר דלפו 42 תשיגום

להס! ישעיה ;שיגו ושמחה ששון 43 ;שינו
19ב משלי ל;ים ארתות ולא־;שינו 44

2כד איוב דלעו פלו עדר ;שינו נקלות 45

נא!! ישעיה ;שיגון ושמחה ששון 46 ;שינון
9יד שמות על־ה;ם הנים אותם משיגו47 רשים

5,כד מ״ב ידה) נעלבות אתו ו;»נו 48

5לט ירמיה ;לחו ??לבות את׳צדק;הו ו;שגו 49

8נב ירמיה ירחו ?ערבת את־צדקןהו משיגו 50

שדד עין - (4ב )מיכה !שלי!)

נש;ה: נשי, השה; נשהם׳, נשה"ו, נשה, א( : נשה
בעשו! ישיה,

משה נושה, השה; ,110ב(

Itfy!3-1 שכה; א( פ׳ ,־

 4:נשכח נשה( ,)נם ב(

 5 השכיח: )פ'נקה! נ(

7,6 החסיר; השכיח, 1ד,שד, )הם׳ ד(

 n נ איכה טובה נשיתי נפשי משלום נתזנח 1 נשיתי

39 בג ירמיה נשא אלקם יתי0ן הנני לקן 2 תשיל'

18לב דברים לשי ;לדך צור 3 תשי

21 מד ישעיה תנקני לא ;שלאל אתה 4 ני0מ

51 מא בראשית יאלהיםאת-כל-?מלי3ק3?י־ 5 נשני

1לט; איוב חכמה אלוה כי־השה 6 השה

6יא איוב מעונך אלוה לך כי־;שה 7 ;שה

11-1 חוב: תבע א( פ־ 2)שה

13 כנ״ל; ה[0ו 'DnJ ב(

!3,12 ק־ לשה ;10-7,3-1 ־3 ה0

טוס! ירמיה ולא־נשו־בי לא׳נשיתי 1 נשיתי
טוס! ירמיה ו־קי0ולא־ לא־נקיתי 2 נשו
כדה דברים בו נקה אתה אקד ולאייש נ נישד,
קטח תהלי□ לכל־אקר־לו נוקה ינען׳® 4

1ד מ־ב לקחת...ל?בךים בא ה0וה 5 והנושה
24כב שמות כנקה. לו לא־תהוה 6 כנושה

2כד ישעיה בו נשא ?אשר ?נשה ־ כמשה
נשאים( )־״■ נשים אתם באליו איש־ משא 8 גושים

ה: חמיה1
הס! נחמיה וךגן כסף בהם בשים 9
1 הג בהמיה בהם בשים אתם שר810

:נ ישעיה לו אתכם אשר־מכרתי מנושי מי 11 בעושי
כדס; דברים מאומה משאת ^ר?נף כי״תשה 12 תשה

2 טי דברים בר^הו :שה שמוט״.א#ר 13 :שה

H671 2,1 השת: עצב ה,0ה ניד ז׳
הנקה.. את־גיד ב־; לא־יאקלו על־כן2־1 חושה

הנקה בגיד הנקב בכף־;רך נגע כי
לבי: בראש־ת



צב יראום ולבריות לשמים שרע איסורים ד! עמוד ספר
 תאמץ אם מאמון מאמין וחמרוקופצת, ידו שפושט אדם לך יש תניא אתידך. תקפוץ ולא לרמאים,

.כמותי אפיץ שתהית אח לו להיות סופך ותקפוץ

]רלה[ 21ר

 תטה לא שופטים כפ׳ דכתיכ כרכור אפילו משפט ימו שלא )א( לדיינים יוצרינו צוה .תטה לא משפט
למדנו לעוזרו שלא יכול איני קרובי פלוני איש תאמר לא משפט תטה לא בספרי ותניא משפט

]תטה[. )יטה( בלא עבר מעשה עשה שלא אע״פ כפיו ההטייה ומשעלתה בפת היא זו שהטייה מזה

רה נילז[ רד סימן
 תטה לא דכתיב מזה יותר לזה דינים לבעלי )א( דיינים יסברו שלא לדיינים הכתוב צוה .תכיר לא פנים

לפניהם תסביר אס כי מהבייו יותר האחד מביר שאתה בדין תראה אל פי׳ .פגים תביר ולא משפט
 ותניא .יחטא אשר הטא בכל הטאת ולבל עון לכל באיש תאמר אל פגים תכיר לא )ב( כדתגיא בשוה
 אשר חטא בבל ת״ל )ג( מנין נפשות דיני ממונות כדיני אלא לי אין באיש אהד עד יקום לא בספרי
 אלא לי אין .יחטא אשר הטא בכל חטאת ולכל עון לכל באיש אחד עד יקים לא בספרי )ותניא .יחטא
 ת״ל מנין הכהונה מן ולהוריד לכהונה להעלות יחטא( אשר חטא בכל ת״ל מנק נפשות דיני ממונות בדיני

 סופנו אם יהטא אשר חטאת לכל ת״ל טנק אשה לעדות )ד( לאיש אלא לי אין הטאת ולבל עק לכל
ר׳ דברי להשיאה באשה )לשבועה( הוא קש אבל קס דאינו הוא )ה( לעון איש ת״ל מת אשד! לרבות

ראש תועפות
 וקופץ ותתר ידו דמששש נמי ר״ל ט׳ תקטן לא מהספרי כסמוך משכ״ר וכן לבבך אלז תאמץ לא עז״נ הרחמנות 3להה לגגו את מאמץ
 שם לפר״י משא״ב אכפיי׳ תוד״ה ב׳ ח׳ נב״ב לפיר״ת היא העשה קייס הלא אלא בלאו א״ע נותן איני אס גלא״ם אגל זז בלאו עיבר
 מתנה איצימא פריך לקמן דהא ראי׳ והביאי עשה איסור על חייל לאו איסור דאין דמוקי ד״ה ב׳ כ״ג שטעות התיס׳ מש״כ בזה וא״ש
 ולא תאמן לא לאו איכא בצדקה דזא הכתבים תלי, «ף בתשובות הנרפק״א ע״ז ותמה לו החן נתן דכתיב היא סיני מהר מו״ע לעני

 עשה אלא דליכא בבה״ג מיירי דילמא הגמרא פריך מאי א״ב עשה כ״א לאו דליכא צפני בצדקה גווני איבא דהא א״ש הנ״ל וצפי תקפיץ
 רוצה הי׳ אם לפלוני לסייע לנו מה יאמר שלא תאמץ לא וז״ל כ׳ סי׳ הסמ״ק כ' כן ולא עשה איסור על לאו אישיר ליזול דאין אע״ב לחוד

 מ״ס הי׳ הנדפס בביאור חדש השם וכ״ב תאמץ בלא שבר אתה הזאת מהמחשבה נותן אתה שאפי׳ תאמץ לא ח״ל מצרנו יותר מרויח הי׳
 שאול כלילת ונס׳ .לבנך תאמץ לא על עבר קא זועפות בפנים נתנה פלא ואע״פ מקודם נתנתה על ומצמער לבבו את שאומץ כל דהיינו
 לאיזה מתנה שאתן שנשבע היכא משא״כ ממנו ומבקש פני כבא היכא רק הוא הקפוץ ולא תאמץ דלא ל״ת להך כ׳ א' שגיא7או.ת...א
:מרעק״א ד הביא שלא עיי״ש מאומה ממנו מבקש איס דהא בלבד עשה רק גביה הזי לא שיה*' עני ®’5*י*"*

יכול איש אפילו קרובי ,פ איש נאה פ׳ איש עשיר פליני איש תאמר לא □ה״ל הספרי ז׳ הניא בנדפס מ' בספרי ותניא ט׳ לדיינים )א(
 #איני שיטת ונס עשיר פלוני איש ציתא כלפנינו ובספרי #איני" שצ״ל מ״ס ו#איט" מיותר אפילו דהיבת ברור כאן ולפמש״כ מובן ואינו כו׳

 דלא אינש אשאר אלא קאי אדיין דלאו הדברים בפי׳ שדחק זעיי״ש ס׳ אות שם עין במאיר כמש״כ נפסי״ו אלא אינו לעוזרו" שלא •טל
 הפייה ומשעת ק יאמרו שלא לדיינים יוצרינו שצוה מפורש היראים רגיש בדברי אבל .המשפש דיין יסה כך מתוך שניא הכי לדיין לימא
 א׳ ר״ה מהוסת מ״ש א״ש רנינו מרי ולפי ,מהיראים עין הפלים פין והמאיר משפם ר.םה בלא ענר מפשה סשה שלא אע״פ בפיו

 למור דילמא קל״ו סי' החו״י והקשה משפט הסה לא נאמד מר הרי כו׳ החייב את לזכות שלא ללמד אם ת״ל מה תקח לא ושוחד
 תשה לא גה כאן רביט למש״כ אבל מיי״ש מיישבו למו״ז דוד דברי ,ובס במלח משקלותיו סימן סל רח״ל אמרו דבכה״ג לקיחה משעת
ש י״א דרוש בדרשותיו הר*ן אולם ,בפה מאמירה נרע לא משפם להסות שוחד לקיחת וא״ב מעשה פשה שלא אע״פ בכה הוא משפט
 שלא יטל איני קרובי פ׳ איש נאה פ׳ איש תאמר שלא הספר• וז״ש הגון שאיש דיין לממנה אזהרה הוא משפט הפה דלא הספרי מרי

רס״ז: ט׳ להלן וכי׳ פיי״ש הדייניה מישי זה צדק משפט הפס את ושכפו ועז״א וצדיק ממחה בנטמיד להזהיר מצרך לשכך דיין יאישיבש לעוזרו
עד יקים לא שופשס בש הקב״ה צוה ר״ה]רמ״ד[ סימן ט׳. פלוני איש תאמר אל כנים חרד לא בספרי כדתניא ;ב( כצ״ל. פנים )א(

 למ״ש ר״ל רביט שכ* א.והםםדי שצ-ש׳ רא״ד הנתון כ״כ ר״ה תיבת ט״ס תכיר לא פנים ר״ה ר״ד סי׳ לעיל ומש״ב כצ״ל ס׳ באיש אחד
 כאן נכתוב תכיר צא וצ״ל וש״ש פנים תשרו צא כתוב וננדפס פני פ׳ איש עשיר פלוש איש תאמר שלא סניס תכיר צא קמ״ד '6 מריס בספרי

 לא בזה וגם עכ׳׳ל לדיין כך לומר פלא היינו עש פ׳ איש תאמר פלא םשס הכיר לא לקמן וה״נ נתב שם עין והמאיר
 הסמ״ג אגל פגים הכיר לא ר״א ש׳ הלאוין ממין שכתב בהיג נשיפת אזיל ורטש קאי דאדיין להדיא דמפרש היראים דברי ראה
 וכ״כ ט׳ דיינים להושיב לממונה זו אזהרה י״ז[ ס׳ ]שם בספרי ותניא נמשפע סשם הכירו לא דברים נס׳ כתוב בזה״ל כ׳ קצ״ד לאוין
 ילמדו שלא ולתלמיד לעד לעיל תנא לי׳ מוקי אתד עד ע״ס יימת ולא )ב( .רפ״ד ל״ת נפה״מ הרמב״ם מדברי והוא תי״ד ש׳ “השני
 דכוזנת שש׳ באיש ד״ה שופטים פ׳ הזהב רביד נספר ועיין רי״ג לאוין בכמ״ג הוא וכן לאיש וצ״ל ט״ס )ה( .איש לעדות צ״ל )ד( .חובה

וכ׳ לכשס נאמן ואינו נם ליתן דנאמן קדשתיה אני ואמר א' וגא לש וא״י נתקדשתי אשה אמרה ב׳ דס״ג בקדושין למ״ש הוא הספרי
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 לעץ אוטד יוסי ר׳ יהודה ר׳ דברי להשיאה )באישה לשבועת הוא קם אבל קם אינו לעץ אומר יוסי ר׳ יהודה

 ראוי אינו להשביעו ראוי שאינו דבר בחברו שיודע אחד עד מבאן למדנו לשבועה( הוא קם אבל קם אינו
 קא זיגוד אתא חטא טוביא ל[ ]קי״ג פסחים בערבי בדאמרינן .עלי׳ דמפיק הוא ביש דשם עליו להעיד )ו(

 מדרבנן מלקית ההוא איחו .באיש אחד עד יקום דלא לאו )ז( פי׳ איגוד רבא נגדיה ביחידי עליה מסחיד
 בהן נוהגין אץ נפשות ודיני רשע דרשע בנז״ש נפשות ודיני מכות נ'[ ]ל׳ג בסנהדרין איתק*ש דחא הוא
 כו רש עבירה אדם עבר אבל ועבירה איסור הפרשת בו שאץ )ה( ודוקא נוהגות. שסנהדרין בזמן אלא

 נכשלים שחבריו מאכלות אסורי או לבעליהן שנאסרות וזונות והקדשות עדות פסולי בגון לאחרים מכשול
 והשומע ולפרסם להגיד לאדם כמוה ומצות תורת ואיסורי השבועה על נחשד להיות וגרם אדם חטא או בחן

 בהחוא א׳[ ]פ״ז האומר בפ׳ בקדושין בדאשכחן באיש אחד עד יקום בלא בלאו ואץ יחדל. והחדל ישמע
 בו שגער מציגו ולא אפקה זיל תרי כבי לך מהימן אי שמואל וא״ל אשתו שזינתה שליח שהעיד ממייא

 תורה מפר אמי דר* לקמיה דאתא ההוא נ'( ]רי הנזקץ פ׳ בניטין ומצי״ו .ביחידי שהעיד מה על שמואל מר
 אק ]מ״ה בהכותב ובכתובות בו. נערו ולא הלקוהו ולא וט׳ לשמן כתבתיו לא שבו אזכרות לפלוני שכתבתי

 איסור הפרשת יודע ואם .וכו' אשטעתא דחשידא איתתא דחהיא ידענא )לא( לדבא חסדא רב בת שאט׳
 נכשל שאינו אחרים לדברי יחוש ולא יאמין לא שהבעל בפי' ויודע בבעלה שאטרח אנוסה או זנות כגון

 יותר ולא עלה דספיק הוא ביש שם .איטר להפרשת יועיל לא שעדותו שיודע אחרי הבעל אם כי בדבר
.למעלה שפרשתי כמו בלאו גט ליה וקם באיש אחד עד יקום דלא בלאו ליה וקם

]שב[ רו סימן
 תצא כי בפ׳ האטד דין לה שיעשה האומות ]ז׳[ מן )א( שאינה שבויה ,היוצר צוה .תתעמר לא בה

התעמר לא וכתיב וגר' תאר יפת אשת בשטה וראית דכתיב ,שפחות מעשה בה ישתמש שלא

ראם תועפות
 אלא w פ״י לעצמא לסתירה לנד לא ר״ל להשיאה באשה הוא » אבל בססרי ועז״א לכנסה מותר קידשה שהוא אחד עד יש ואם הר״ן

 המרי פל באור יהודה אהלי »׳ ודלא מכ״ל נ״ל יראים ומסר בפסיקתא לה סייתי »ה דין ומשום שקידשה עלץ rvoz למי להשיאה
 דצ״ל נראה )ו( יסווג בסרה ועיין באורך סיי״ש אותו מחייבין אין בשנים שאפי׳ לקמן עמת לסעע אצסריך ובאיש היא אסמכתא הספרי דדברי של

 הני' לפנינו מא עדי' והסמ״ג ומשכיר הסמ״ג וכ״נ שליס״א[ ]מרא״ד כצ״ל ם' ההוא מיהו באיש מ' לאו משוס פי' )ו( .רשאי.]מרא״ד[
 בעדותו נאמן שאין להורות רק נאמר יקום דלא הלאו דפיקר משמע יקום לא דנתיב וד״ם ש״ר ד״ה סס רשנ״ם מסי* והנה ספא. רב

 והסמ״ג פאן היראים דעת אולם ב״ד על רק נאמר זה לאו שעיקר רפ״ח ל״ת להרמב״ס בסה״מ וכ״ע דבריו את נ״ד •קבלו ולא מדדי
 מעין וגס* בזה שהאריך להמצ״מ ח״ב מצוחך דרך בס׳ ועיין שם לסס"מ מהרד״ע ובתי' י" אות לפתיחה ע״ח בבאר חס״ח בס׳ כ״כ ק אינו

 דדעת לומר אפשר מעשה נו שאין לאו הוא הרי שלוקה פתב דאמאי עליו שהקשה ומה בזה״ל של עיי״ש והסמ״ג היראים ד׳ יישב החכמה
 אותו ויסרו כדכתיב זו אזהרה מל ולוקה רכיל תלך מלא שאזהרתו מוש״ר בכלל היא הרי נישא לישנא משוס האיטר שמעם לזן הסמ״ג
 אנל המעשה על להעיד אתד עוד כשינא לצירוף שראוי משום לה״ר נכלל ה״א ה״א יקום דלא אזהרה לאו אי רק מעסה ט שאץ אע״פ
 קי״ל דהא בזה /,הסע מל תמה והס״ד ח״ל העמודים הווי וכ״כ ענ״ל רכיל תלך דלא לאו פל עובר הוא הרי ע״ז הכתוב שהזהיר אחר
 שפסק כמו מעשה עשה דלא אע*ג לוקה ומוש״ר עליה מסיק לש לשום כמ״ש הוא ״ר6מו דבכלל ולק״ס מליו לוקץ אין ממשה שא״ב לאו

 ©רשתי כמו כלאו נמי לי' וקס הסיק בסוף כאן היראים מש״כ אני אומר ובזה «מכ״ל ג״ס מסין והסמ״ג גערה סהל' בפ״ג הדמג״ם
 ]דלא בל* נמי צי׳ וקס בסוף למדצ״ל באיש אתד עד יקוס דלא בלאו ליה וקס כתג לזה מקודם דהרי מיותרים הדברים דלכ^רה למעלה

 שלימ״א מגישוועז מהרז״ו והרה״ג ,העמודים והווי המעס״ח כמש*כ לרבינו דלתיים והדברה קצ״א[ ]סי' למעלה שפרשתי כמו רכיל( תלך
 אלו תיטת כתב לא יראים בספר הרא׳ים אבל מלי' דמפיק סוא לס דשום לוקה עליו והעיד קה ואם כסב שהסמ״ג אף מאמת הערני
 כסרמב״הרפ״ו לקי לא רכיל תלך לא על וה״נ יקום דלא לאו סל עקות סלא היראים דדפת י״ל שפיר וא*כ צוקה" עלץ והעיד קס *ואם
 מדרמן לזיביד תא מנדי* דסכצ״ל ור״ל קאמר ועוד חדא ט' איתקש דסא הוא מדרבנן מלקות ההוא מיהו היראים ומש״כ רעות סהל'
 בנדפס אימ ע״ס ט׳ זדזקא )ח( .ונכון דכ״ע אליבא וזהו כו* איתקש דהא ומסעם מעשה ט שאץ אלאו דלקי אמרק אי אפי׳ סוא

ס״ה בשם ד״ז כ' עמת מהל׳ פ״ה מיימוניות בהגהת וק שס שמו נזכר שלא אלא כאן תינו כמש״כ שס שמבואר ר״ג לאמן סע׳/ ועיין
: הרא״ס דבר הוא ובאמת

 ח? אצו היראים ע״ד שכ׳ ססק״א סע״ו לאהע״ו מלואים באבני וראיתי בנדפס וכ״ה שליס״א הנרא״ד סניה ק האומות ז׳ ק )א(
שלו ופנית מפרי וסוא ממס כל תמים לא בדין ואינה אומות פאר תוך שהיא כל יפ״ת דין שייר אומות ׳0 גס דסא ונפלאתי

 סלן יסודה לר' אבל פר״ש אתיא מספדי נ׳ ל״ה ©פה היא ערוכה ממרא ולק״מ סליל בממש רס״י וכסש״כ שבתוכה המענים לרבות
 נתב לא תקל״ר מ׳ החינוך דנס׳ ודע יהודה. כר* שתסס היראים פל לחמוס אין וא״כ ותות׳ ברס״י ועיי״ש נשעה כל תהיה לא בכע

דשם: החינוך דברי וכר לא חינוך והמנחת שד״ס ©׳ שם פר מסמס והוא כדרט זס לאו על דלוקין
הקג״ה
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 ומהן ז האדם של ההבעה חירות היקף מתו היא: השאלת ,p על אשר

זוז בחירות לשימוש ההגבלות
טלו" תמלילי החוק ברם׳ כאן. ישנת מוסר זשל מידות של !tom לכאורה,

 הגבול ומהו המשפט יתערב היכן עד תיא: והשאלת הם. מומר ארגי — אדניו
ותתומוז כגדרו לו שיאיב

 מראיין, הכהן מאיד ישראל רבי עומד אף ומוסר הלכה בין הנטל שאלת על
 שהאסמכתאות הטענת את להפריד בא הוא בדבריו חיים"׳. "חפץ לספרו בהקדמתו
 מתבססות בספרו הוראותיו אין לדבריו׳ גרידא• מספרי־מוסר לקוחות לתלטתיו

דבריו: ואלת ממוסר! להבדיל הלבה׳ אדני על אלא
הלכה, עיקרי על מיוסד הוא הספר שכל טון הקורא" בעיני יפלא "ואל

 יונח׳ לרבינו תשובת* "שערי מסמר ראיות מקומות בכמת מביא אני למת
 במאמריו היטב למתטנן לעיגים נראח באמת כי ז מוסר" "ספרי מכלל שהוא

 ובפרט הדין! מגדר יצא שלא דבריו את ודקדק ששמר מקומות בבמה הקדושים
שלו". הרע לשון בדיני

ראשונה׳ ממדרגה מומרית שאלה אף הוא הרע לשון ועניין מאתר
 כמר־אב־ואם, של אחר׳ מוסרי ענין ם7 בהתנגשותה שאף בן על לתמוה אין

"חפיךחיים״י: בעל קובע וכד השני! את הראשון מכריע
 עמר אם וביו מרצונו, בעצמו מפר אם בין המטר באיסור חילוק "אין

 אביו ואפילו אסור! מקום מכל לו. שסט■ עד והפצירו בדברים ועידו עליו
 דבריהם׳ לסתור שלא ובמוראם׳ בכבודם שמהוייב רבו או
 מסטר שבתוך יודע והוא ופלוני׳ פלוני ענין להם שיספר ממנו בקשו הם אם

להם*. לשמוע לו אסור הרע, לשון לאבק רק אפילו או מרע, לשון לידי לבא יוברח
 ברם, הזולת, התנהגות על וביקורת ערגות מרשים תברר, היי אמנם,

לקטלז יש מי ובפני המבקר, מיהו ז לביקורת הדרך איזוהי חיא: השאלה
 כנגד הרע זלשון שמאהר ההכרה, הוא זו לשאלה החוקי להסדר היסוד

 בדיד אלא זה היזק להתיר שאין הרי ההברתי, למוסר ומזיק לנפגע מזיק מישהו
<p לעשות החוק שמתיר

 במטר יש ולעתים גובלות׳ עבירות עם גפגשת יש׳־זהיא הרע לשון עבירת
 בשעה דברים"•, "אונאת על כגון אחרים•, איסורים על עטרה אף הרע לשון

מטטרים». הם שעליו האדם בנוכחות הדברים שנאמרים
 עבירת של היסוד כללי ניחנו תרע, לשון שעניינה שלפנינו, בסקירת

 לקביעת כאמצעי־עזר האחרות העבירות גדרי ניתנו לעתים ורק הרע׳ לשון
טטד על הענישה השתלשלות מובאת בראשיתה הפיצויים. וגובה העונש מידת

 ההלכה פי על שלהן ואבק ורכילות הרע לשון איסורי הלבות על מיוסר "הבור «

והאהרתים". הראשונים הפוסקים התלמוד p היוגתא

 ה. סעיף / בלל הרע, לשון איסורי הלכות — א הלק תיש״ "הפץ ד

a שם בפתיחה ראה

הי״ב! פי״ד, מבירה הל׳ רמב״ם מ״יו פ״ר, מעיעא ובבא •ז כה, ויקרא עיין 9

רבה. סיט הו"/ שו״ז

 החוק לפקודת ריש/ נס גסג סעיף השוה יג• לאוין חיים*, ל״הפץ נפתיהח דאה 10
"בושת". על בענישה הכללים על מה, סיט בכרו, חיים יאיר לרבי יאיר״ ״חוה שו״ת »הפלילי
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mm וקונו t ועל תרע לפון על nr'jjn !ןליד mvaa הןמ־י BSP
 זו: לעבירה ענשים למטיל שנהגו לטרי© ax מתוכה השונו© בתקופות מרע, לשון

 תובת לנפגע׳ פיצויים הובת וקנסות(, הרמות גירויים, )מלקו© פליליים ענשים
הרע. מלשון »ן כתוצאה שנגרמו נזקים ותשלומי התנצלות פירסום

הרע. לשון הלכות את למצות באו לא שלהלן שהרבדים מאליו. מובן
 M בשמה התקדימים ועל זו עבירה על להענשה הנטייה על למצביע אלא
pi השונו© הסאנקציות ואת העבירה עיקרי את להדגיש

 העבירה עיקרי את המגדירים שבפרקים הרי **,הענישה על כבסקירה שלא
 ובמקום דוגמאט••® כצורה ניתן אלא לתקופותיו׳ החומר הוצג לא והסייגים

כהכרעתו. — כעניין פסקו את »הפץ*היים* כעל שפסק

1962—חשכ״ב תרע, לשון תוק הצעת

דיני© מערכות שתי לפי הרע לשון מפרסם אתראי כארץ החוק עפ״י
 — האזרחי ובמישור !1936 הפלילי, החוק פקודת עפ״י — מפלילי במישור

.1944 האזרחיים, הנזיקין פקודת עזרי
 מהוראות אוחדו (142 )עט׳ 1962—תשפ״ב הרע, לשון הזק בהצעת

 כד* דרושים הנראים "שנויים הכנסת תזו אחיד, בחוק והאזרחיות הפליליות
יותר"**. וממשית ליעילה ולעז ריבה מוציאי מפני מהגנה את לעשות

 הדברים הנ״ל מתוק להצעת ההסבר בדברי נאמרו העברי, למשפט אשר
הבאים•*:

 במסורת לה קדומים שרשים — ואיסוריה דיניה פרטי הרע. לשון ״סוגית
 רגיל תלו ,לא האזהרה: נאמרת טס )ים, ויקרא במפר העברי. תמשפם
 הרע בלשון ראו השונות לתקופותיו העברי המשפט ומבטי בעמיר

 דעות תל׳ )דמב״ם מישראל" רבות נפשות להרוג וגורם גדול "עוון
ה״א< פ״ז,
 ענפה במפלות בהרחבה נידונו שבהצעה והחידושים העקרונות מן כמה
 העבריים המלכה מגדולי אהד ח זח לדורנו וסמון* העברי המשפט של

 שם על כד קראו אשר תיים". "חפץ בחיבורו אלת דינים פרטי בכל
 לראות ימים אוהב חיי® החפץ האיש ,מי יג־־יד: לר, בתהילים האסור
 אלה מקורות סקירת מתוך מרמה׳. מדבר ושפתיו מרע לשמד נצר טובו

 הרע לשון בעבירת בלולים המוצע, בחוק לאמור בהתאם ני למדי© אנו
 ונץ היהיר על שנאמרו בין פ© שבעל והן בכתב המובעים דברים הן
 הוטלו הרע לשון עברייני על המת! על ובין ההי על בין חרבי© על
 פליליים ענשים שונות ובפזורות בתקופות העבריים הדין בתי ידי על

 מרע לשון מספר את למייב נהנו ואף לנפגע, פיצויים תשלום וחובת
עשה". אשר ממעשה על התנצלות בפרסום

 תעברי שבמשפט ההלכות להשוואת מלב תשומת ניתנת אף בסקירת לזזלן
ביום. בארץ הקיים שבחוק ולאלו הנ״ל החוק שבהצעת אזלו

 ופני. ראפון פרק למלן, 11

©ז. ,141 עמ׳ ש© 13

התו© לחמת תהסבד דברי ממון 11
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התורה לפי הר? לשון מספר דין ראשון: פרק
העבריין וזיז האיסורים *

 תלך ,לא האיסור על העברית- ההלכה לפי עובר, הרע לשון המספר ׳"יא•”
 על ברם, מלקות! הוא "לאו" על העובר של עוגשו בלל בררן■ •1בעמיד׳ רכיל

 כו ואין תואיל במלקות*, תורה מדין מעניש הדין בית אין רכיל הליכת איסור
מעשה*■

 שהמספר על־אף הזולת, אונאת כדי בחם שיש רבדים סיפור ואף □
 הואיל ז□ לאו על תודה מרין לוקים אין עמיתו׳*, את איש תמו ,לא על עובד
מעשת"•• בו שאץ "לאו והוא

j .ברברים ״ביישו הוא: חכלל הנזיקין, דיני בשטה אף יהר־על־כן —
 אף הרע לשון מספרי על מטילים"מזלומי־בושת אין כלומר. מכלום"*. סטור

הדברים. את עליו שספרו למי בושת שנגרמה במקום
 אלא בדבר אץ להבירו, כספי נזק סיפורו, ע״י המספד. גרם אס ד.

 מלפעות פטור הוא כד ומשום ב״גרמא", נזק על מפצים ואץ בנזקץ", "גרמא
מנזקי. על

המאורסה תוה על רע שם םועיא □

שם־רע, הוצאת על התורה מן עונשין לפיו אהר, מן־הכלל יוצא קיים
 א, מאורסת בעורה לאחר נבעלת כאילו ארוסתו, על שס־דע המוציא והוא:
כספי*. ותשלום מלקות הוא שעונשו ששיקר, ונמצא

ש/" הדבר ונמצא ישראל בת על רע שס "המוציא הרמנ״ם: מוסק יכן*
 מותן בעמיך. רכיל תלד »,לא שלו ואזהרה אותר! ,ויסרו שנאסר: לוקה, —

 עצמה"*. של הם הרי יתומה מיתה ואם מזוקק, כסף סלעים מאה משקל לאביה
 לה מצאתי ולא בעלתי זו גערה :ויאמר לבי״ד שיבוא הוא ז רע שם הוצאת ״כיצד

 הם ואלו שארסתיה אחד תחתי שזיגתוז לי נודע הדבר על וכשבקשתי בתולים,
בפניהם"•*. שמנתה עדי

זד* פ״ז, רעות הל׳ 6ופנ* ג טז. יט, ויקרא 1

דה"" .דתא ובספר דלז מעודי ההיוון? מטר > ה״א □מי• מהדרין הל׳ רמב״ם עיין 3

 0הל*—שס״ג טורקיה, הנסי ממולי הגדולה", .בוטה על3) מבוית חיים ר׳ של פירושו —

 זדים משה רבי של פירושו — משה* ב״ברית המובא בפירוש ראה מאידן מ. לשין □למגר

שס. גדיל(, מעוות ספר )- לספ״ג קליידווארדין, אב״ר אהרן, אברהם בר׳

□של טעוזז ההינוץ, מפר 5 יו. בוו, מקרא *
לוז. מעי׳ □ת מי׳ שו״ע 1 א עא״ קמא בבא 8

ק״נ-רב למווינה־גיישטאוס, איטרליו ישראל לרבי הדשן, תרומת שמת עיין 7

 הספרדים קושסא דמי )מגדולי יהיא ז׳ הם לדכי הם, *הלי שו״ה »שז סימן

 □ומשי יואל שו״ת קט» מימן ((,150-1470) ר״ל-ש-נ ממרי, גירוי שלאחר נווד
 הגיג* מהדור* א (1875—1808) הקס״פ-תרל״ת לבוב, של )יבוז נטמון שאול יזיף לרבי

4תרי* בשגת והגה ד״ה ק* סימן ד, חלק

א. מו, —ב מד- כתובות 1 יג־יס כנ< דברים עי׳ 8

ר,*ו. □ש 10 וו** פ״ג, בתולח גערה הל׳ רמב״ם 9
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רא הןכרי^^ במשפס ןליד. ריצנישד, וצל הרצ לשו! על :וקוגו נחום

ובפוסקים בתלמוד ענישה שני? פרק

ימראל בנוה על רע מם ששא *

 רע. שם הוצאת על עבריינים נענשו בהם מקרים, כמד■ מוצאים אנו בתלמוד
p :מצאתי. פתוח פתה ליה: אמר נממן, ורב לקמיר, דאתא ההוא מסוסוי

 הוא נחמן רב והא ליה■ חביטא מברכתא כופרי, אסבוהו נחמן: רב ליה אמר
 בנשוי■ באן בבחור באן :משני אחאי רב מסרי. ליה ומסבינן מתימן 1 מהימן ואמר

 לא בתור דקל... של וזריות במקלות מלקיות הלקוהו מסרי: "אסבוחו רש״י: וטי׳
 מסרי*. ליה מסבינן ולא מתימן נשוי פניו: שמעין על מסרי ליה ומסנינן מתיש,
 שמוציא הלקוהו׳ פירוש ליה: מביטא "טברכתא מסבירים: התוססות• ובעלי

 שיהיה לסגיו המטות זונות וכי משקר׳ שהרי ישראל, בת על דע שם
בקיז".

 חייב נחמן רב כי נראה נממן רב דברי את אתאי רב של תירוצו לפי
 נשוי שאינו שבתור משום אלא זנות׳ על משוד שהוא משום לא המזור את

ישראל. בת על רע שם שמוציא על היא וההלקאה זו, בטענתו נאמן אינו

ושביה ויגוו פצשה ב.

הרע לשון על לענישה כתקדים זיגוד הלקאת .1
לה״ר, המספר את לענוש ניתן בי משתמע ממנו בתלמוד, אתר מקור

 והלקה שחס* טוביה .על והעיד דין לבית שבא זיגוד על • הטסופר המעשה הוא
 ססא: דב לו והשיב ו* מנגיד וזיגוד הטא "טוביה זיגוד: טען זיגוד. את ססא רב

 בעלמא רע שם כי* אסהות לחורו ואת באיש׳, אתד עד יקום ,לא דכתיב: "אץ,
 בעוד הלוקה היני הוא מדוע זיגוד׳ של תמיהתו על בלומר, ביה". טפקת קא

 והתורה מאחר ללקות, עליו כי סס* רב לו משיב — שחטא זת הוא שטוביה
 שם הוצאת אלא בעדותו אץ כן ומשום ימיד, עד של לעדות מאמינה אינה
 עדותן*, יתקבל לא בעדות נאמן אתה שאץ "מאתר הרשב״ם*: מפרש וכד
 תלד ד,לא לאו על עובר אתה הדי להעיר, מצות עליו לד אץ

רכיל׳. תלד "לא הלאו על שעבר על היתה שההלקאה מורת לשונו ׳״».ל רבי
 ברבר התקדים על תסתמכו שהפוסקים מוצאים אנו מאותרת יותר בתקופה

 לענישה באסמכתאות וטוביה זיגוד של המעשה ועל נחמן רב שהלקהו הבחור
שם־רע. הוצאת על

א. «, כתובות 1

a ,קובו־נתנאל 1 שם תחרש ותוספות כ סי׳ * פרק שס, נחרש וציין מגרכהא ז״ח שם 

.113 פיפן א. פרק שפ> ים־של־שלט* !ת nix שס, חרא״ש צל

כ. ,vp פסחים ג
 בךנתו חתוססות, בצלי מראשוני והתלמוד, המקרא טסרש ®זיר, ב״ר שמואל רני 4

<1158 — 1080) תהקי״ה — תת״» אלפים ד׳ רש״י, של
 1 פצשה״ בו שאין ״לאו הוא זה ״לאו״ שהרי תור* פוץ זו הלקאה פץ אמנם, 9

 מרס"! בשנת גפפו איזמיר, רבני )מגדולי פאלאג׳י •צמק נסים וחפים לר׳ ללב*, "יפה ציץ

.3*0 נ* סיש פ,*1ה ורו, (<1907)
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anי 1סי

:’בתשובותיו )הרשב״ש(, דוראן• שמעון בן שלמת רבי דברי ואלה .
 מוציא אלפא ...בית אסהיד חיגוד חטא טוביה אמרו: פסחים ערבי ״ובפרק
 קמא בפרק כתבו מפרשים קצת מכת־מרדות...« חייב זזבידו על שם־רע

מצאתי... פתוח פתח ליה ואמר מזמן דרב לקמיה דאתא ההוא גבי בכתובות־
 מוציא דהוי משום א®! העריות על דחשוד משום לאו נחמן רב דהלקהו דתא
 והסכמת ז״ל הגאונים תקנת ומן הדין מן זה על ישראל... בנות על רע שם

כבודה". לפי לה כראוי שיפייסנה עד תתירוהו ואל הוא נדוי בר האחרונים
 ז • בך על ומעיר • קלעי שמואל רבי זיגוד, מעשה על מסתמך, בן

 קטטה דרך שלפניו( )בנידון והבא עדו/ להעיד בא זיגוד( )בענין דהתם "זאע״ג
 ליה מייישיגן לא קטטה דרך הנאמר "דבר ז״ל! תרשב״א וכתב קאמד, ומריבת

 כזה ב״קול" מתחשבים שאץ כיון לכאורה פן )ואם אויבים" דאפקוה קלא דהוי
 להחמיר לענין מקום מכל בס׳ יתחשבו שלא קול המוציא את לענוש אץ

שם־רע, ולהוציא לבזות טסי׳דכיוון דגרע אמינא ולהעניש
 ואפילו עמו, שני עד יבוא אולי דהושב להעיד הבא במו מאיסורא לאפרושי לא

למחרף". לייסר ראוי א״כ חבירו... על שם־רע הוציא כי פפא׳ רב נגדיה הכי
 גבאי־צדקת על זמזמה שטפל אהד על גשאל 10חיים בר׳ אליהו רבי אף

 רע שם מוציא שהוא ספק .אץ פומק: והוא הצדקה מעות על משוד שהוא ק•
אצל פלילי_אםילו עוון שהוא וגוזל׳ רשע שהוא חטא אשר עון על מכירו על ׳

מגבאי את האשים שתלד׳ כלומר, — צדקת )כספי הגבות אצל וכל־שת הדיוט 0,
 אף־על־םי זה, על מלקות וחייב המורה( פלילית עבירה שהיא במעילה ףך

שנים מי על זת מברר שאינו ביון מקום מכל תדבר, שאמת טוען שבתי שרבי
«. וכו׳״ אסהיד זיגוד פסחים ערבי פרק דאמריגן בחהיא לעונש׳ חייב עדים

s

רכיל׳ תלד "לא על אינה זיגוד שהלקאת הדעה .2
תלך ,לא הלאו על תיחת לא זיגוד שהלקאת דעות אגו מוצאים מאידד׳

 ממאת׳, ולכל עון לבל באיש אמד עד יקום ,לא הלאו על שעבר על אלא דביל׳,
מתקבל/ יחיד עדות שאץ במקום ביחידות׳ להעיד איסור הגא שעניינו

 שופטים בפרשת "בתוב הסמ״גיי: במפרו »מקוצי משה דבי של לשונו וזו
 ותניא יתטא׳ז אשר חטא בכל חטאת ולכל עון לכל באיש אתד עד יקום ,לא

ראוי שאץ דבר, עון במכירו שיודע אמד שעד מכאן ולמדנו בספרי...,

הראשון< )הרשב״ץ וידאו אמה כן שנעץ דבי אביו, בבירת אחרי באלג׳יד, רב «

<1ז« — 1400) ונ״ז — ק״ב
קיא. סימן הרקב"®. •ו״ת ד

 בשנת בשאלוניקי ונסבו ובשאלוגיקי בביוץ בארבה, ברבנות ושימש בקוראו גילו •

נקרו. (1581) שמ״ב

בה. סר שנשאל, משפסי שו״ת »

(■1610 — 1530) משישי לאלף הרביעית במאה בקושסא הרבנים ראש 10
הו"/ מ״ב, דוד, יוסף לרבי ווו, בית בתת בשו״ת ועיין קי* סי׳ ראנ״ה שו״ת 11

ע״ג< / ודף ו, >וף לר. בי׳ עוות״ הלבות

 ותחילת החמישי האלף בסוף התובבות נעלי מגדולי 1 שמופת Coucy על־שם 11

ריב• ®־העשה, »וות 13 <1ח־נ )הסאה חששי האלף
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רג מברי »»» עליה המיטה ועל הרע לטון לל 8ועובר נחום

 לוקזע/ — עליו ותעיד op ואם עליו, להעיד יקום שלא להשביעו
 קיג( )דף בפסחים כדאמרינן עלית, מפיק דקא תוא ביש דשום
 משום פירוש לזיגוד. דבא« נגדיה עלית, קמסתיד זיגוד אתא חטא, טוביה
 למדין בסנהדרין שהרי חיה׳ מדרבנן מלקות אוחו אמנם .“יקום* ד,לא לאו
נוהגת""*. שסנהדרין ממן אלא דנין אין נפשות ודיני נפשות... מדיני מכות

«p של שהלקאתו חרשב״ץ", דוראן, צמה בר׳ שלמה דבי של דעתו נראה 
כעד־יתיד. עדות מתן איסור על מיתה תנוד

 תזקן כנגד דברים שאסר עליו ש״טענו ראובן על “נשאל הוא
 חקתל בפני רבים נספר־תורה"על־דעת ונשבע בביודהכבסת עצמו ומחרים וקם

 שעת ובאותה אדם! לשום מפיו יצאו ולא תדברי□ אותם מעולם אמר שלא
 נשבע". בשקר ובי דברים אותם אמר אליו בי ואמר בפניו ומבתיש שמעון קם

 משיב: הוא ועל*ס* ו ראובן את לפסול בדי שמעון בערות יש אם תיא: ומבעית
 לשבועת.... אלא קם, אינו *nut דעד לראובן• פוסלת שמעון של עדותו .אין

 דטובית מההיא במבתישו, ללקות הדין מן חית אדרבא,
 לפי זכות עליו ללמד שיש אלא מנגיד, וויגוד תטא

 לבית בא ולא ותתבמשת, ם ר וזה נעשה אתד שבמעמד
אמת". תוא חח להעיד, דין

 הוא האיסור שבסים נראה לתעיד" בא ש״לא שמעון על מלימוד־הזכות
בלבד. בבית־דין עדות מתן לענין האמור באיש׳, אחד עד יקום "לא

 תסמ״ג של פירושו על במפורש המסתמכים פוסקים אנו מוצאים ובן
ערות• מתן על מיתת שההלקאה כלומר, רויגוד. טוביה למעשה

u סםא. רב :למנינו

 תלויים 'מאידך והיראים" וחםט״ג מהד הרטב״ם טבין הטיסות• והבדלי ייתכן »

 כגירסתנו( )טלא ברטב״ם המובא תמסה <3 >קיג• פסחים הגמרא בדברי הגיומאוח בטינוי

 תשובתו כלומר, עילויה". טסקת דקא הוא רע טס אין, :א״ל ז מנגיד תיגזר חטא .פוביה :הוא

 .דכתיב אח״ב ורק עליו! הרצאה רע טב היא*. ההלקאה להצדקת ם» רב טל

 ס ו ק י ,לא •דכתיב !היא we רב טל השיבהו לגירסחנו ואי© !״ וגו׳ אהד׳ עד יקום •לא

 בלומר, ביה׳/ ספקה דקא מא רע טס ביה• אסהדת להוריה ואה ,׳ ט י א ב אהר עד

 רנינוביץ, לררנ״ג סופרים, בדקדוקי ועיין וגו׳. יקום׳ >לא ז היא ויגדר להלקאה היטידה החטובה

טב לפסחים,

u העטירית במאה ההוססות )מבעלי ממיץ אליעזר לרבי יראים", ר8ב.ם עיין כמו״ב 

 והלמו הוצ׳ ,רה סי׳ העמודים״, •ווי פירוט עם תרי״ח ליוורנו )הוב׳ רמד סימן חחמטק• לאלף

טאין אלא יראים"• .ספר לטון עם כמעם זהה הסט״ג טל לסוגו ראס״< *תועפות פירוט עמ

 תועפות□ ועיין בסמ״ג. הנמצאות — לוקה* עליו והעיר קם .ואם המלים יראים• ב.סםר

 לוקה• טאיגו ה״יראים' וברי אה לפרט טייהבן ז, ס״ק טס, טיף, אבא אברהם לרבי ראם".

זה. במקטר זיגור טל ההלקאה עניין אה הסמ״ג• בדברי מני* טח״יראים" על־אף

<1444 — 1361) ר״ד — קכ״א נאלסיר• ספרו חכמי מגדולי 17
כח(,טדעחוטגם )אוה הרקיע זוהר בממדי ועיין 1 טו סי׳ ה״ב התטב״ץ, טו״ה 13

אהר. עו עפ״י הרין אה יתחבו טלא לביזדזשין המופנית לאזהרה בנוסף בבן, מוזהר העז
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פינירד

שומט, של פסולו על מד־יחיד שמעיר אחד בעניין קובע המחרי״ק״י,
 לו מיה טריפות( באכילת יבשלו )שלא מאיסורא דאפרושי תטעם "אלמלא כי

 אחד עד יקום ׳לא משום שוחט, אותי על רע שם בהוציאו עד. לאותו ללקות
 זזיגוד חטא דטוביה אהתיא בסמ״ג בדכתיב וגו/ גאיש׳

מנגיד*.
 של דינו מוסק הסמ״ג, דברי על בהסתמך מדינה" די שמואל דבי אף

גדול קצת )זעער( מוא ש״אם לאנסו׳ רצה שכביכול ראובן׳ to דיבה שהוציא נער -
 הסמ״ג...". כתב שהדי להענישו, הדין מן שהית ובר־דעת

רבי פוטר בית־הדין, בפני תרבריט נאמדו לא בו אהר, ובמערת
 הדברים סימור של תנאי המצריך תסמ״ג, של בעקבותיו אמארילייוי* משה חיים

 והא להענישו... ראוי .אין המסמר: את לענוש יהא שניחן בכדי בבית־הדין
 דוקא היינו שונאן... שתקב״וז מג׳ קיג, רף פסחים ערבי בפרק דאמריגן

 כמ״ש רב־מפא, דהיינו בית-דין" במני להעיד שבא התם
 יא במחודש חרב״י ובמ״ש בוו, רם״י להדם הטפה ובספר 4רי לאוין הסמ״ג׳

 שום לפני להעיד בא שלא דקרן, בנידון אבל קלג! אות שם בבנפה״ג דייו נשם
 בלום, א אין — בעלמא ספור דרך לוי שמע באשר תדברים אומר אלא בית־דין,

 יוכל שלא להחרים ראוי אבל ...ללוי הדבר גילת בו בעדה דקגאתו דמשום כיון
מפיו*. באלה דברים עוד להוציא אדם

 רבי משיג אמאדילייו משה חיים רבי של הפוטר פסק־דינו על אמנם,
 ואין מספיק, טעם בלי ממלים הללו .רבדים ולדבריו, מאייו"! יצהק רפאל

 על דקובל ומההוא ים© עולה ולגדף ולחרף לביישו ביוון דאו מההיא, דמיונו
 שראה או שעשה לזזבידו שהימר כהאי־גוונא דבל מרוא© יראת כאשד תכירו

 מוח! גדול וגידוף הידוף לך אץ דידן, כנידון ואיסור, מבוער רבר בהבירו
 זה בדין קלו, סי׳ ח״ס יעקב שבות ס׳ בתשר ועיין הב© ליכא גמי וקובל
 אלו דברים אומר היה אילו ואדרבא יעזי״ש! חייב, דלפעמים במבידו דקובל
 לעונש, ראוי דאינו אפשר מהז", איסור דבד עשית .למת בעצמו: הדבר לבעל

קמכויף. ולהפרישו דלהוכיחו

 תיתה זיגוד שהלקאת הסמ״ג דעת אף לפיו פירוש, 3
לשון־חרע על

 וזיתה שלא אף דיבה הוצאת על המחייב מאייו, יצחק רפאל שרבי מעניין,
 דברי את למעלה שהבאנו כפי ג*8הם דברי על מסתמך הוא זק* בית־דין׳ בפני

 דקא הוא ביש דשום לוק© עליו והעיר קם ש״אם הקובעים הסמ״ג,
שם־ביש, הוצאת של טעם לנתינת זקוק אינו הרי ולמוד© יה*.על מפיק

 פפר1> ווששי לאלף משלישית המאה בתהילת איפלית רמי גידל שלון, יופף ר׳ 18

4ל פורש מתר"© שמת 1 <1480
 שו*ת ! (1580 — 1506) ש״ג — רס״ו »16ד.־ כמאת כסורקיזו ישראל תנמי מגדולי 30

רפו. מימן יו״ד, מתרשר״ס

»© פי׳ וו•© מפת דבר שמת !(two — 1681) תק״ת — תג*ת בפאלוגיקי, רב 31

שו*ת י(1810) תקעייא בשנת שס וגפפר באופיר ברבנות שימש קופסא! יליד 33

 מאגדדיאטפולי, מרדכי שמשן בן מנחם לרבי זומשפפ", ©דכר ועיין מ. סי׳ אכהע״ז היס*, .שפת

ו. אות כ© סי׳ ווו"©
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רד! העברי במשפט עליה הענישה ועל יורע לשון על רקוברז נחים

<!p ן
p'h'Z

 משום ולא ׳,כאיש אתד עד יקום ,לא הלאו על היא ההלקאה שלדעתו מאחד
 דבריו בפירוש אהדת למסקנה מאייו יצחק רסאל ר׳ מגיע מכאן רע. שם הוצאת

 ו3אי באיש׳ אחד עד יקום הלא לאו דמשום לומר ״יש לדעתו הסמ״ג• של
 התראה! שם היד. רלא ועוד מעשה"! בו "לאו-שאץ דהוה־ליה להלקותו, יכול

 במוציא כדאשכחן לקי, — רע שם עליה דמפיק כיון אבל
 מ,לא ואזהרתיה אותו׳..." .ויסרו בדכתיב דלקי, המאורסה( נערה מל רע שם

 משום ביה אית זה דלאו כלומר, — יקום׳ ד׳לא משום פי׳ שכתב מה רכיל׳. תלו
 הלאו משום מלקות מחייב אינו הסמ״ג אף לפירושו כלומר, עליה". ולקי רע, שם
רע. שם הוצאת על אלא באיש', אתד עד יקום ,לא

 אף שהרי זו. בדרן ננקוט אט הקיים בקושי מרגיש הוא להלן אמנם,
 דבריו את הוא אומר אם אלא לדקה אינו המאורסה( נערה מל רע שם מוציא

 שזיגתה אמר אם אנל זוממים׳ העדים ונמצאו עדים לו ו״שיש דין בנית*
 זה ואם־כז מאליהם... עדים שבאו אעפ״י לקי, לא ערים הביא ולא תהתיו

 בלאו־הפי ברם, רעו*. שם משום ילקה איו בעדותו הבידו על רע שם שתוציא
 לזיגוד רנא "נגדיה אומד: הסמ״ג שמרי דחוק• הוא הסט״ג לדברי פירושו

 לאו יש זה שבלאו היא, שכוונתו לומר, )וקשה יקום׳" ד,לא לאו משום
רע(. שם הוצאת של הלאו על היא ההלקאה וכי רע שם מוציא של

מסקנה. לאותה מוביל מוא שאף הסמ״ג, לדברי אחר הסבר אנו ומוצאים
והוא: הס^ג, בדברי אהר קושי לתרץ נא ברלין" צבי חיים גה רבי

 מעשה" בו שאין "לאו זה לאו והרי באיש׳, אוזר עד יקום "לא על לוקים כיצר
הסט"□ בדברי חדש פירוש שומעים אגו תירוצו ואגב ז הוא

 בבית־דץ יחיד בעד עדות מתן איסור של שטעמו חיא ד״סמ״ג דעת לדבריו׳
 רע", שם ב״מוציא נכלל הוא הרי שכן, ומאחר הרע, לשון משום הוא

 שם־רע )במוציא לוקה הוא הרי זו אזהרה ועל רכיל׳, תלד מ,לא היא שאזהרתו
 אחד עד יקום "לא הלאו נא ולא מעשר" בו שאין על*אף המאורסה( נערה על

 זו עדות וראויה שמאחר נאמר ושלא הרע. לשון בכלל שזוז ללמדנו אלא באיש׳
 הרע. לשון משוס בה יהא לא לפית יפסקו וממילא נוסף, עד של לעדות להצטרף

 אחד עד יקום ׳לא של )באיסור אהד עד עדות מלקבל התורה שהזהירה ומאחר
דע שם כמוציא ולוקה רכיל׳ תלו ׳לא על עובד ביחידות שהמעיד הרי באיש׳(,

 דרכים פרשת "והרב הסמ״ב: דברי את טייב" יצהק רבי אף מפרש ומ
 לוקין אין מעשת בו שאין לאו קיימא־לן דהא בזח, תסמ״ג על תמה ע״ס סו, )דף

 שבחב במו הוא, רע שם מוציא דבבלל מידי, קשיא ולא עליו...
 עשד, דלא אע״ג לוקה רע שם ומוציא וכו׳! עליה מפיק ביש רשום )הסמ״ס
חרטב״ם"". שפסק כמו מעשה,

*ואים, ספל זל העמודים" •טי ! (1830) 1תק« בשנת שם ונפטר בתוניס רב שימש 24

 1 תקט״ב( )נפטר אח״י של דמו ימיו וכפוף במיגץ אהרנן■ בפיורד□ דייו שימש 23
קעז. vf (i860 )למברג מחכמה• •מאין

ז. אות בה. סי׳ שם ראם• •תיעפות בפירוש וזיין רמו. פי׳
שלובריי, ב״נר־מוד.־■, אנו מוצאים מעשה*, בו שאץ ה״לאו נדבר לקושי אמר הסבר 25

 התורה בו שגלתה זומם, לזר הובר ודומה שקר, כעדות זדותי הדי נאמן, אינו זה שזר מאחר
 כללים, ממני, הוקיה היים לרבי "שדי־הטו•, ראה ברם, להענישו. נדי במעשה צורך שאין

חזקים. בטעמים עליו שהשיג ?לב, בלל טוף ל, מערבת
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XV6 י1י
ובושת אוטות־דבוים ג.

 אום !,?ונש אין הקבוע הדין שלשי כו" על הצבענו ראשון בפרק
 עמיתו, את איש תונו ,לא של האיסור על עוכר שהוא על־אף להכירו צער הגורם
 תשלום חובת שאין ציינו׳ כמו״ב מעשת". כו שאץ "לאו הוא זת שאיסור ממר
 הנגרמת לבושת בניגוד גרידא׳ דברים מאמירת כתוצאת הנגרמת בושת על קיימת

 או הרע לשון שמספר מי לענישת בסים אין אלה כללים ולפי ממעשה כתוצאת
הבית. את מבייש

 עבריינים ולקנוס לענוש יש לפיהן תקנות׳ נתקנו להלן׳ שנראה כפי ■ברם.
 עונשים. להטלת ולמקור לאסמכתא להיות הפך "אונאת־דברים" איסור שאף כן אלו,
 לסוגיהם: גנאי שמות למבנים כקשר קבועות סנקציות קובעת “הברייתא כבר

 קונסין )"תיו הארבעים את סופג — ממזר בגדויז יהא — עבר לוזבידו ״הקורא
 לכלל סתירה זו בהודאת ואץ לחייו". עמו יורד — רשע רש״י(! — מרתת* מכת

 מתשלום לסטור רק היא הכוונה כי י*. מכלום" פטור — בדברים ״ביישו הקובע
 תורה מדין המוטל בושת מדמי לפטור בלומר, שם. במשגה האמור ממון,

המבייש על
מקום". בכל בדבר לגדור דין לבית ש״יש ״״ הרמב״ם גם פוסק וש
*•: גאון שרירא רב בשם »•> הרא״ש יהיאל, ביר אשר רבי לגו מוסר וכר

 לסי בראוי שיסייסגו עד אותו מנדים — בושת־דגרים על ״האף
מבושת בדברים בושת ש״יותר מאחר הדבר, מסתבר בי מוסיף והוא כבודו"",

חבירו". על מוציא שאדם ודיבה הרע בלשון גדול דבר לך דאין חבלה", "של
דברים "המשה ברבים: הכירו המבייש בדבר הרא״ש קובע ובתשובותיו*•

 — בדברים ביישו הז״ל: שנו וכך הם׳ מעשה ידי ש! וכולן בחובל... נאמרו
 להטיל לדבר וסייג תקנת לעשות ישראל מושבות מקומות בכל נהגו אמנם סטור»

 בבל דין בית יעשו יש העניו׳ לפי הכל המבייש, ולקנוס לשון בעלי בסי הכה
 יבררו, at״ נ אוזרת״ ובתשובה והמתבייש״. המבייש לסי הבל הראוי, לפי ענץ
 לילן לו יש הירוסין, דברי על בעיר קבועות תקנות שיש

רגמדא". •דינא אהר ולא התקנה אהר
בן־ממזר*. ממזר חשוב. מזור ש־גרולים, שקרא "עשיר על נשאל " הדשב״א

4 הערת ואמון, פרק לפעלת דאת 27 א. כ* קידומי! 26
2s ה״ת. ס״ג" ומזיק חובל חל׳ 29 ■מם לקידומין, הזקן ר״י מל בשירומו עיין

יד. פי׳ ח, מרק ב״ק, 30

תמס״ו(. — תרס״ו )ר״א הגאונים תקופת מל לפיופה ■ספין סופכויה* גאון 31

 אס כו, ס״ק א, סי׳ הו״ם צל אליהו* ב״באר »«ל שק הרב פרן מל ספקו וראה 32

 מאין או הנזוי, יותר סכום אותו הפביימ ימלנז מבאמר מסוייט פסים לקצוב יבול בית־תדין

הדיינים. מאמדו לאומר הקרוב סכום המביימ כשימלם הניווי את פתירים אלא לדבר, קצבה נותנים

 הגד״א בביאור ובן מם, אליהו, ובבאר כו ש״ק * סי׳ להו״ם הגר״א בביאור ציין 33

פז. פ״ק תכ> בסי׳

כף, צל מפציר רלר, סימן תו״ם. .פציוהיי•□ וציין 1 שט קא. כלל הרא*מ, מו״ת 34

נססקיו. כפו הנידוי צגיין את מזכיר הדא״מ אין מבין

פ״א. ק* כלל 33

1 קה סי׳ החובל, סרק סוף לכ״ק. ב״מרדכי• מובאה תתנו!. פי׳ ה״א הרמכ״א מו״ת 36
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רז העברי כמשפט עלית הענישה ועל תרע לשוז על 1 וקובר גווים

 שנתכנה הכינוי על כלומדי ה״תואר". של השני הלקו בדבר משעלה נתעוררה כאן
 שבקש הגדולים כבוד למי "אף משיב: הוא כד ועל בחיים. אינו שכבד אביו, מ

 עצמו ויסגף לעצמו יחוש והמחרף במד כבודם הקר ניקר ונגע שמגע בקבר לפגום
 גדול עץ יש מאד כי תקוד" יש אולי לו. ויתכפר יתן ממון גס וכמלקיותי בתעניות

בארץ". אשך כקדושים לשלודיד ועונש
p דברי "על מרוטנמדג כרוך ב״ר מאיד רבי של פסקו " ב״מרדכי׳ סובא 

 הית "נפקא־ברא* אזהה שקרא בדבר עדים היו אלו לראומ• לאה שבין קנטורין
 לפי והמתבייש המבייש לפי בממון׳ או במלקות או לקנסו׳ לקהל
 לפי הכל אלא קצבה. להם ואין אלו. חם קנסות דיני כי הקהל׳ עיני דאות

מעדת". עיני עליו ישיתו אשר ככל אדם. שהוא מה
מן: העובדות אונאה. על לענישת בקשר פסק שס מובא אתר•• ובמקום

 אותו". שאינה עדים ותביא בדברים׳ אוניתני שמעון: על מוען "ראובן
 בו וממכר במקת אונאה שיש כשם :דתנו ממתניתין, פסוק זח ״דין היא: והקביעה

 לאו על עבר שהרי אותו, מלקים מלבו בדברים... אונאה יש
 בעוד אונאה׳ על מדרבנן•*, מלקות של עונש באן שהומל למדנו. גמור".

עלית לוקים אין תורה דין שלפי
פסק• ממירזבודק•" סנהס של-רבי ב״נימוקיף אנו מוצאים מאוחר יותר

 שאסרת "וסת :כד על ללקות הראוי סן שהיה פוסק היא בה אונאה, בעניין הלבה
 שעשה מרמתי כתבים יש הדי בתועבה׳ ונקבר שהמיר דישקד, מדת של אבית על

 בעל היה "אם וכו": תונו׳ "לא על עבדת לפיכן יהודי, ומת תשובה
 ה הית ו עפד.... שוכני על ודברת הראשונים", מעשיך וכור לו יאמר אל תשובת

 במשת־דברים: להענשה הנמקה נותן הוא אהר« ובמקום מלקות". תייבח
 לפייסו... מיהייב דברים אונאת על אפילו אלא והכאות. הבלות מבעיא "ולא

 סין• את תתן .אל דכתיב**: הדא מן וחבלות. להכאות נבלזת־פה הגאונים והשוו
כשרף". את לחטיא

 ששת, בר יצזזק רבי של תשומתיו בין פוגשים אנו מעניינת תשובת
 אתד כהן קלל יהודי כי לפנין■ בא מעשה "שאלת׳ השאלה: נוסה ווה הריב״ש••.

 ותפשת כהן, היה יען להענישו לך ואמרו העס׳ גפני נמרצות קללות ואבותיו
 העניינים ברוב נוהגים הואת בארץ ויען הבידו, ישראל על עונשו מצאת ולא

 •אמרו חזק׳ עונש יענש נביאים קרוב שהמקלל מכללן אשר הישמעאלים כהקות
 ואמרח אהרן, זרע להיותו הכהן. מקלל או לסכזת לעשות ראוי p כי היתודים

 :חריכ״ש משיב כן על אותם״, השגת שלא הראשונים מדברי להם סמן שאיזה אולי
ברוד הדבר העם. שאר על ולהדרו הכהן לכבד התורה p עשה מצות שהיא ״ומאתר

מה סי׳ הרמ״א בשו״ת יכן ק׳ סי׳ יי״ו חלק בתשובותיו זי השונה מגיא הרשדש

שו. סי׳ ,3,מזו פרק בנא־מיזא׳ מרדכי 38 פא. פי* החובל׳ פרק דיש ג״ק, 37

ה״מרמי" על שק" אזשי .חידושי א! סי׳ סוף חו"/ סור על ונ״ה ב״י עיין 39

ז. מ״ק ש/

 רבי ניסוקי ,04ה* >ממאה חששי לאלף השמה הסאה בתהילת אשכנז חכמי מבדולי 49

/ טי׳ בוש/ דיני ודייל, מהר״י לחשובות מנספחים ■ממירובורק מנחם

מ. / קחלת 43 יז. מי* שס, 41

אר. מי* חריג״ש שו״ת !(14ה־ )המאה הששי לאלף השניה במאה ספרד הנמי מגדולי 43
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י »יו רח

 שבשאר אעס״י תעם, משאר אחד חרף משאם יותר לעונש ראוי אותו שהמחרף
 13 לגעור ראוי בדברים׳ מכתן במבייש פטור״, — בדברים ״ביישו קיי״ל העם

 אנשים בשאר ואף לו! שימחול עד ולרצותו ממילת׳ ממנו לבקש ולתבריתו ברבים
 עריו איו שיראו• מת בפי בדבר גדר לעשות לגית־דין שיש ז״ל תרמב״ם בתב
.“ובמגדפו" במחרפו בנזיפה לגעור שראוי בכהן לומר

 שמעון, יתחייב לא דמדינא »אע״ג סופק: איטרלין" ישראל רבי גם
 דוברי פי ולסכור וסייג גדר לעשות בדי לקנסו הבית־דין רצו אס מקום ...מפל

 ובן הענין. לפי צורו להם שנראה מת בפי בידם. הרשות רע, שם ומוציאי שקר
לעשות". ראוי ובן חרא״ש. בתשובת משמע

p בטור למלכת שרירא"* רב דברי את ממורים בעל יעקב רבי תביא 
ממשפטי*. מושן

משומדים"" אומתנו אנשי לקרות שרגיל "מי על •* זאב בנימין רבי קובע וכן
 ומזה "משומדים", אותם שקדרא מזאת גדולת אונאת "מת
 תשובת באותה מסתמך הוא p חנדוי״. עליו בוין pזל )ליוזמת(. משבים ימנעו

 עמודי מבמת קמן "מא ומסיק: גאון, שרירא רב בשם זזרא״ש שמביא ההלכה על
 דמשמתין ..דשמדות. שם לו לתזכיר וכל־שכן תבירו על רע שם שהמוציא עולם.

אותו".
 המבייש נגד בסאנקציות לנקוט שיש להלכת נפסק בשולחן־ערוך ואף

 בדברים "המבייש קארו•*: יוסף רבי פוסק דיינים בהלכות רע. שם והמוציא
 מוסיף בזזבירו תובל ובהלכות כבודו". לפי בראוי שיפייסנו עד אותו ן י מנד

 רע שם והמוציא מבתימרדות... אותו דסכין אומרים "ויש הרמ״א®•:
".,בדברים" המבייש בכלל תוי תבירו על

 מיץ על מדובר בא בסיסקא למעלה )שוזזכרתו מה בי׳ טפואל מטפסי נטו״ת גם 44

הללו. הריכ״ש דנת על ■ומסתמן בוע

41 הערה למעלה עי* 44 »!•־ סימן הישן הדופה טו״ת 49
4ל ס׳ סימן 47
 בנימין טו״ת !(16ד>* )הניאה הטיטי לאלף הטליטיה במאה בחון יטדאל מחכמי 48

דוה. >*0 ואב,

ס״ו. *, ש* חו״מ 1 (1975 — 1488) טל״ה — רס״ח 49

• לטולוזן־עדוו מפה״□ מהבד □«a - ts» טל״ב׳ - )דפ״ה איסרליט סטה ר׳ »

לה. פעי* הב, סי׳ טס

 מעיר, רלד, פי׳ הו״ט ננבנטת׳ חיים לרבי "בעתזיי• בטו״ה «.5 פ״ק טס׳ סמ״ע עי 91

 בדבר להסהמק יט ולכן א, בסימן ולא הב בסימן רק אימרים* ה״יט דעת מוסיף טהרמ-א

 פוסקים שמביא טם ועיין לא. וווו חולק שיטנו לויין דק או ג* למלוק אם בחגה׳ סזגהו

 הוא נרם בלבד! מלקים ולא שמודים, - טרידא ברב טפובדים מדבריהם שנראה

 קו* >כלל הדא״ט הרמב״ם. מדברי טהוכית גאליקו• אלישע לרבי המיוחסת הטובח טם מביא

 מנתן איו וכי טרידא, כרב טלא זו( to) וחדיב״ט והס(. התנה )ס״ הרטב״א תשובה
 טיפייסחו עד לנדותו מותר טרירא רב לדעת אפילו וכי יהיד! דברי הם דבריו וכי מלקים. אלא

 נמקא־טינה טיט שבע, הוא לס( אות המור הגהות הב מי* )חו״ם "בנסתיהגדולד•" ובספר בלבד.

לבעל שסיים כל אוהו, דמותן ליה דסבירא "למאן בו סיום! טל בסקרה הטיסות טחו נין
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רם הו במשפט עליה

גאון׳ שרידא רב בשם הרא״ש כדברי פוסק שהוא לאחר *«, יפה מרובי דבי
 את איש תונו ד,לא לאו על מבת״מרדות אותו ומכין אותו "וקונסין :מוסיף הוא

 חז״ל תקנו מכל־טקום עליו, לוקיו שאיו מעשה בו שאץ לאו שמא אעפ״י עמיתו׳,
עיניהם". ראות למי בממון עצמו שימרת עד מכת־מרדות להכותו

 *ש בי הראשונים, דברי על בהסתמכם יותר מאוחדים פוסקים השיבו וכן
 שמואל רבי של בתשובותיהם היתר, בץ אגו, מוצאים וכך המבזים! את להעניש

קלעיא. שמואל ודבי ׳5אדרבי* יצחק רבי חנירו מדינה*"" די

 מלשוךהוע שנגרמו נזיקין על פיזוי חובת ד.

מהוצאת כתוצאה כספי, למק הגורם שאדם כד על הצבענו ראשון בפרק
 בנוקין", "גדמא אלא זה ואץ מאחר הניווק את מלפצות הוא סטור שהוציא רע שם

 דעת יש הנזיקין דיני של זה בתחום אף ברת עלית מלפצות שפטורים
בנן. צורך־שעה ראה אם נזק על פיצויים לפסוק המשפט בית מוסמך בי

 התלכד, על־אף כי קובע, והוא “יחיא ן׳ תם ר׳ בפני באה זה בנידון שאלה
 העתים יודעי לחכמים מסור מדבר מקום "מכל הנזק, על מיצוי מחובת הפוטרת

עיניהם". ראות לפי ולענוש לקנוס להם נתונה והרשות מרצות לגדור
 שהוציא אחד בענץ מסיגטי* טיימלבוים יתודח יקותיאל רבי פוסק בן

 הכספי לנזק המוסק מתייחס כאן משרתת. לאנוס ניסת שכביכול חזן, על שם־רע
 שמבואר "והגם :“וקובע ובפרנסתו׳ במשרתו שנפגע כן על־ידי מחזן שסבל
 עד לגדות דק בזיון, על לרון בחוץ־לאדץ בי״ד ביד רשות שאין א׳ סי׳ סזו״ם

 פרנסתו, כל הפסיד על־ידי־זת אשר ושו*ב, חזן על רע שם בענין אבל שיפייסנו.
בזד"". לדיון( )עצמם להכניס הבית־דץ על היוב יש ודאי

 מלקין, ואף או מנדין, ולא רפלקין ליה דסבירא מאן אנל !אוהו »וים הנדוי^ץ קודם דתו

 ו״לא לאו על דעבר משום אוהו, מלקץ לבעל־ותו סיים אס דאף ברור יראה

אוהו•. גזלקץ אץ תשונה עליו קבל אם דרבנן... מלקות אלא דאינו דפבר ואפשר ! תונו׳

 הפאת >םוף הששי לאלף הרביעית בנאד, הרבנים מגדולי והרש״ל, הרמ״א תלמיד גג

וזג. סי׳ שם גם ועיין א. סי׳ שושן שר לבוש ! <1rn ותהילת 1ד.־«

 4קם סי׳ שם ועי׳ ק. סי׳ יו״ד, סתרשד״ם שו«ת 55

ק». סי׳ ריבות. ובדי שו״ת של״ס! )נפטר שאלוניקי סנוולי «

נאלנסי. פשדו לרבי גאלנסי, סהד״ם בשו״ת עיין בטו*כ □ש שסואל, משפטי שו*ת 55

 •7 ■ר,ערד ראשון, בפרק שהזכרתי, ומשיב•, .שואל ושו*ת ם פיטן
קם. טי־ .תומת־ישרים', למפר ה״א תם׳*, "אתלי שו«ת 96

 תרפ״ג — תקס*ת שבטראנסילתאגיה. נסעט ימיו ובסוף קהילות בכמה ברנזתז שימש 57

(1808 — 1883^
ו סימן או״זז אבגי־בוק, שו״ת 58
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&w3־fi
-------W----------------------------------------------------------רקובד נחום
העברי• במשפט עליה הענישה רעל הרע לשרן על

לה והסייגים העבירה עיקרי :שלישי פרק
הועדרה /

 מאד עד מזח גדול עוון "יש קובע: הרע, לשון ®סור אוו בהגדירו *, חרמב״ם
 אעפ״י תכירו כגנות המספר והוא: הרע, לשון — והוא זה, לאו בבלל והוא

אמת". שאומר
איש, מפי איש נשמעו אס שגורמים, דברים "והמספר אחרת•: ובהלכה

הרע". לשון זת הרי — להפחידו או לו להצר ואפילו בממונו, או בגופו חבית להזיק
 אדמו בגנות סיפור .1 ראשים: לשני מתחלק חרע לשון אימור בלומר,

a או בגופו לחנירו להזיק איש, מפי איש נשמעו אס שגורמים, דברים סיפור 
».להפחידו או לו למר בממונו׳

 ספור משום בכן* אין השני׳ של לידיעתו הגיעו לא שהדברים במקום ברם׳
 אוו הזול/ לידיעת להגיע צריכים הדברים היו הנסיגות לפי אם אף הרע׳ לשון
 היווה אם פורסמה כאילו הרע לשון "רואים כי הקובע החוק, למעת 4 סעיף

 היווה צריבה הנסיבות לפי ש או אליו. והגיעה הנפגע זולת לאדם מיועדת
 בדבר הזקה־משפטית ביצירת לראות יש — הנפגע״ זולת לאדם להגיע
מזולתי. לידיעת הגיעה אמנם הרע שהלשון ההוכחה

 מדברי אלא התורה מן אמור שאינו הרע" לשון "אבק על כאן מדוגר ]אץ
 לשון "אבק הרע. לשון באבק נכשלים שהבל הגמרא• קובעת עליו ואשר חכמים,

 דבריו שע״י גורם אלא עצמה, בגגות מסטר אדם שאץ במקום או" הוא הרע"
 אופנים: בכמה הרמב״סי מדגים זה איסור הרע*. לשון אתרים עליו יספרו
 שהוא במות שיהיה לפלוני יאמר מי ז כיצד הרע" לשון אבק שהם דברים »ויש

 וכיוצא היד- ומת אירע מה להודיע רוצח איני מפלוני, שתקו שיאמר: או עתה:
 הרע׳ לשון אבק זת הרי — שונאיו בפני הכירו בטובת המספר ונל האלו. בדברים

 גדול בקול רעהו ,מברן שלמה: אמר העניו זה ועל במותו, שיספרו להם גורם שזת
רעתו"[. לידי בא טובתו שמתון• לר, תחשב קללה השבם, בבקר

ק«-רפ. עם' השדמה החונות דאה •

ש/ה״ד" ג □ה" ס״ז, דשה הל 1

 ספוד משוס בגן אין לו, שפסוסר מה יזוע סבר לו שמספרים האום פאם ונראה, 3

 אה ויודיע יספר "ואם )ריס: תשובה* ג״שערי יתת רבינו של לשונו וראה הרע, לשון

מא, ס״ק חיים מים נבאר ד, סלל ח** בזד*/ 01 שין !■אבותיו...׳ תועבות

 מזיר בשר לאכול המתמון בעניין מו, ס״ק ד, בלל ודי/ חיים. מים באר תפוח אמנם 4

פל/ בשר בידו ועלזו

א. קפה, בהוא בגא 8

ת״ד.• דש/ ס״א. ס, כלל זד*/ זד*/ »מו מאמר תשובה. שערי שיו 6

 מרתא בר שמואל בר יצחק רב על מקומו/ וג׳ בשנים דאישחט תורא חמא ע״ב:
 לסדתגו זיר/ רבי א״ל שם: שנאמד במו קיבלת. ור״ז שזפז־י. טשזפדי שקל

 •למדתנו ופירש״י: ותום׳. רש״י גי׳ ב״ה אדם. בני וב׳ סביגץ נשגי משנתינו רבינו
קטכשר". מכינין בשני אפי׳ בסכין׳ אותזץ שנים :דקתגי משנתינו, זו, בלקיחה רבינו
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שפז-----העברי נפשבט ג ישבר נחום

in להצעת 1 סעיף של לשוט pin מרע "לשון : 1963 — תשכ״ב הרע, לשון 
 כאחת בכבודו... w אוזר באדם הפוגע לדבר אדס... שטחן פרסום היא

...״».האלה הדרכים

הדקו פלה דברים ב.
 הס ולא להפחיד או להצר להזיק, כדי הדברים בסיפור יש אם הוא המבחן

נזקי. גרמו למזמך,

 שלושה בפגי נאמרו ענבר דברים על מזרה 4

נשמע כבר — שלושה בפני אלו דברים נאמרו •ואם היא: הרמב״ם״ רעת
 לשון משום בו אין — אחרת פעם השלשת מן אמד הדבר ספר ואס ונודע• הדבר
יותר". ולגלותו הקול למעביד יתכון •שלא בתנאי הרע",

 שלושה בפני שנאמרו הדברים כי ההגה* על מבוסס m והיתר ומאחר
 מקרים לאותם בייזזס זד, להיתר סייגים שקיימים הרי בת, ביו להתפרסם עתידים

 הדברים שסיפור בגון, להתפרסם. עתידים בתהילה שגאמרו הדברים אין בהם
 או ידידים למשל: ולפרס* להמשיך עשויים שאינם שלושה בפני תחילה היה

 בייזזס קיים ההיתר איו וכן «» הדברים את עליו שמספרים האדם של קרובים
 שהסיפור או ,“מוזילה בה שסופר »ו אחרת בעיר הדברים סיפור על לחזרה

לאחרים*י, לגלות שלא תזהיר הראשון שהמספר או גדולה", בעיר היה ׳*הראשון“
התפרסמו. שהדברים ההגהה קיימת אינה הללו המקרים ובבל מאוזר

במציאות" מקום אין •כמעט כי הי* ההפץ־חיים דעת אלו סייגים ולאור
 הרמב״ם של כהיתרו לפסוק יש אם לדבריו׳ ספק, ובכלל הרטב״ם", של להיתרו

•“עליו חולקים אוזרים ופוסקים מאתר
 שזהר זו מסבת הרע לשון מהמפרסם אחריות מסירת איבה מתוק הצעת אף

 הרע ללשון ארם של אחריותו •אין :3 סעיף לשון תו נאמרו. שכבר דברים על
 שבבר מה על חזרת אלא היתה לא הרע שלשון (1) בלבד זו מהמת פוחתת

אלה נסיבות לשקול המשפט בית רשאי •יהא קובעת: שההצעה אלא נאמו..,".

הפלילי. הזזוק לפקודת נ03 מעיף האזרודים׳ הנזיקין לפקודת (1) 16 סעיף השוה 8

 שהועיל בלומר, פעפיוי, •החנו ביו הגמרא מנהיגה פס * פו, ערכין עיין אולם׳ 9

 באים מנגעים גורם מה <1פעפי אהגו ז״ה ש* רפ״י )עיין לקפסה וגרם הרע לפון סיפור

 מים כאר ועיין העביר* על גדול כחן פל מעילו פכפד — ■מעשיו אוזנו •לא אס ואילו 1 עליו

 שאילתא ויקר* גאון אהאי דרב לשאילתות שלום* ב״פאילת ועי* פו. פ״ק ד, כלל גז"* סיים

 פהספפר כמקום נאים וממים מעשיו"( •אוזנו ן- השאילתות נגירסת הסגרו שלפי קת. אות *0

 הגדול הכהן פל מעילו פאז למעשה, התכוון לא כו ממקום להבדיל למעשה, ההכוון

 מעשיו* •אמנו לדעתו כס. אות שם, שאלה*, *העסק המי״ב של פירושו ראה ®!ידך, מכפר.

עליו. באים נגעים שאז הרע, הלשון מסיפור המספר שנהנה פירושו,

ה״ה• שם, 10

ס״וי ש* גג ה. מעיף כ, כלל ה"* ואזץ־היים׳ עיין 11

פ״י. פ* 1ג 4*0 שם, זזייס הפץ 14 יר. ס״ק ודי* מים כאד פם, 13
פל דינו בעניין פה סי' חרמ״א בשו״ת ועיין ד. ס״ק פ* חיים מים ובבאר פ* 18

הבושה• דיני מנהיגת ששפע׳ פה על החוזר
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פיני שמו

 דברים ולפי »*. #יצרים״ לפסוק או הדין את לגזור בא כשחש הנסיגות שאר בין
 תחילת נאמרו לא אם אף בפיצויים או בעונש לתקל המשסם בית רשאי יהא אלת

דוק© שלושת בפג* וודברים
בגדאדס ואגו אדם ר,

 מושגים על ולא ם׳ אד על דברים למסור ביזזם רק קיים וגרע לשון איסוד
 מתייתם תרע שמלשון במידת אלא ומקצוע, תאגידים על לא ואף ד® כגון מופשטי©

 של דינו תמוד אף יתא ואז תאגיד. או מקצוע ד® אותת וזבדי לבני־אדם
היחידי*• על תמסאד של סדינו הרבים על המספר

 -בגי על אלי ו״דת״י "עדה" על הרע לשון מנדידה אינה החוק הצעת אף
וכרי*. אדם" בני "הבד דה". "בני עדה",

•י, לשה״ר לספר אסור עליו ואף אדם בכלל הוא אף הקטן

תמת על תרע לשון ©

 עד מזמור זה רבר שראו מוצאים אנו הט® על הרע ולשון לביוש אשר
 הבאנו ונבר המתי© על רע ושם לעז מוציאי כנגד והרמות תקנות שהתקינו

ממזר*• בן ממזר • ,•בן*גדולים שקרא ״עשיר על הרשב״א של דינו פסק *• למעלה
 ביוש בדבר מדוטנבורג גרוד גי׳ מאיר רבי של פסקו מובא כ״מדדמי״יי

 מיה מוד® שהותה או בדבר עדות היה אילו עפר, שומני של חירוף על "וכן המת:
 דיומא". בתרא פרק כדאיתא הט® מן מהילה ולבקש קברו על ולילו מנץ ליקה לה

 ותרם קדמונינו תקנת שמיתה ואמרו. אבותינו "נהגו :אזורי* ובמקום
 שהבינו אלא עוד׳ ולא שמר* שומני שהם המתים על רע ושם לעז להוציא שלא

*.‘וויהם" מאלו יותר עפר שזכני בפוגע הממיר ש״מהר״ס
מם® על דינה נדנד מיוהדת תקנה לתקן הנמים שהוערכו העונד© מעצם

 של האיסור בגרר הדבר שאין מאוזר מותר, הדבר תיזז זו תקנה שלולא להסיק אין
 הקיים האיסור את לחזק שבאו כך. התקנה nt לפרש ניתן כי — חדע לשון

בלאריהפי*.

 ranw &© פ«ק שד וגסים* השדה״© הנזיקין לפקודת m m 16 מסעיף שין מ

.6נ©© קיימת איוה זו
u סרק להלן דאה pm© ©קע© סימן ממיץ, *לעזר לרבי יראים"• ©ספר עיין אזל 

 דג© להשיא אסור וממונו תכירו עסקי על .ואפילו האומר: מיל׳, הלן ,לא באיסור

 והגיא דכה". מוציא וניגש* שקו, על שהר וגינה אהד ונא להכירו מהנה להוו טוו"שרשח

 הפיר ם1 ועיין א< סו, )ערכין ץ ד א ה רכה שהשמש על המרגלים של מעונשם לדבריו ראיה

 עמי, איסור אינו זה איסור לרבדיו שאף ברות© לומר נראה גד© ס״ז. © כלל ח״א ודי©

 1 א כסעיף לעיל כסוגדר כממונו, או בגופו לאדם להזיק *19 ברברים שיש כמידה איסור אלא
האזדהיי© הנזיקין לפקודה »ג סעיף והשוה

 החוק לפי קיימה אמה עבור׳ על לשוךתרע גרגר זו׳ הוראה הודק. להצעה 6 מעיף 10 *

דאה' מפומה© בתנאים מלילית זזוישיח! דגר מהוה באנגלית מאידך. כארץ. כיום ההל
Gotiey, Libel ud Sluder, p. 11

 4*0 © גלל וכור* ב! ס״ק היים סיס בבאר ם•© ז, כלל ה״ג, גה•© עיין סג
רז<—רו עם׳ הקודמת )בחוברת m הערת ג, פיסקא שגו, סרק ג1

ש. מי* »© 3» ©« סימן תחוגל׳ סרק ב״ק׳ מ •

קי© סימן ראג"© שו״ת השוה » ק© סי׳ הרש״ל שו״ת עיין ג4
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שכס העברי wn» עליו! העמסה יעל הרע לסון על :רקובר נחום

 בדבר תמת על הרע לשון שיעור על אלא וההרס התקנת נתקנו שלא ונראה
 ב״מרדכי" המובאים הדברים מתוך עולת זו מסקנה אט□ סיפור על ולא שקר׳

 המוגה הוא רע" שס ו״הוצאת רע". ושס לעז "להוציא על מדבר הוא גו זה׳ בענין
 ערוך"; בשולחן המחבר של לשונו pi 3• שקד דבר על הרע ללשון המתייחס

המתים". ל3 שם־רע להוציא שלא והרס קדמוגגו "מקנת
 מביא אותה להרס באסמכתא התבוננות מתוך גס ערלת מסקנת אותת
 בבתו" על ראו מת תמהו: "ורבים אומר: הוא החרם על בדברו ת״מרדבי"•*.

 מהם". הוא ריק דבר "ולא משיב: הוא כד ועל זו! תקנת להתקק ראו מת בלומר.

 שאמר משת׳ על בעם תקב״ת כי מסופר בת אגדה"♦, מביא והוא טעם־לנו. יש בלומר.
 ויעקב יצחק אברהם "וכי חטאים׳" אנשים תרבות אבותיכם תהת קמתם ׳והנה

 את שאמרת למדתי ממד רבת״ע׳ )משת(: לפניו אמד ז כד לבניהם שאמרת תיו׳ חטאים
 ולא ,בנפשזתם׳ אמרתי אני לו: אמר בנפשותם*. האלה החטאים מהתות

 לתם שקרא בכד אבותם׳ על דבר׳ שתוצאת על מיתת ההקפדה בלומר. ׳באבותם׳".
 על רע שם מוצאת על תימת תקב״ר׳ של תסרוגיא וו אגדת לפי וחגה ,חטאים׳.

 מדברי משתמע אף ובך חיוזד. חטאים ויעקב יגתק אברמם "וכי שקר: על מאבות
 הוצאת על ולא סתם׳ תרוף על מדבר הוא בהם לעיל׳ שתובאו מראשונים׳ המרדני

ומתר□ מקדמונים תקנת את באן מוכיר אינו ולס רע׳ שם
עפר׳ שובני על רע "ממדבר היא«: איפרלש משת רבי של לשונו אמנם׳

 המדובר ובאן דין". בית ראות בפי ממון ועונש ותשובת תעניות עליו לקבל צריו
 מלכת שאין נראה ברם׳ רע״ן שם "הוצאת על דוקא ולאו רע". "מדבר על
מרין. על אלא החרם, על מתבסמת וו

 כדין דינה המת, על הרע "לשון תיא**: בנידון׳ מתוק הצעת של לשונת
 ילדיו׳ ממת׳ של בדווגו את בת בנפגעים יראו זה חוק ולעניו חחי׳ על הרע לשון

ואחיותיו". אחיו הוריו׳

אפת ונר ו.

 inn אמת׳ שסיפר מהמת פוחתת הרע ללשון אדם של אחריותו אין
 אבל אמת׳ שאומר פי על אף תגידו בגנות ממספר "הוא תרע" ו״לשון
 סוטרת אינה מתוק הצעת אף מנירו"**. על רע שם מוציא בקרא שקר האומר

לצמר"". עגין בפרסום "הית אם אלא אמת", הוא שפורסם מת "אם מאחריות

ה״ג. ס״ז׳ דעוה׳ הלבות רפב״ס ראה 39

פ״ס. ה׳ כלל ה״א׳ ה״ם, כהסן ודין 1 ס״ג הרו׳ סי׳ אורוויהייום מ
את מציין י, מ״ק סם לסו״ז בביאורו סווילנא זוגו״א ואף 4ג0 ההובל, כפרק 29

סבסו״ע. וו להלכת כמקור ולהלן הועחוסא

a ת, סם 19 יד. לב, כסוכר׳ 39 ■1 ואתהגן, הגהופא ■39
הוא אף ■המסתמן קי* סי׳ ראנ״ה" בסו״ת ועיין !לח מעיף תב סימן הו״ס, סו״ע »

ספי". והמיר עפר׳ וסוכני "כמון על המררכי וגרי על

כיוס. המקומי בחוק קיימה אינה כוו הוראת ׳8 מעיף 13

היי* טיב ובבאר ב״א זב כלל ה״א, חיים בהפץ ועיין ש* ועזה הלטה ימכ״ם 33

* מ״ק סם,

M במקום חפומר האזרהיי* הוזיקין לפקודת 19 וסעיף מ, סעיף החוק ומעת יאה
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סיגי

רעה טונה העדר 4

 להרע בסיפורו, התכוון שלא מהפת פוחחת המספר של אחריותו אין •®־אף
 שאינו כלומר, ראש, קלות ודדן שתוק דדן חרע כלשון המספר "וכן הנפגע: לאדם
 ייענש תרע לשון ש״בענין מגירונדי•*, ימת רביגו קובע ובן בשנאת"*•. מדבר

 את הרמב״ן מבין אף וכן מבורו". לבזות נתכוון שלא סי על אף גו, הפשיעה על
 לרבדיו, «.ממצרים׳ בצאתכם בדרך למרים אלהיך ה׳ עשח אשר את ,זכור הציווי

 במתכוין בין במתד, בין בגלוי בין הרע( )מלשון ממנו לתמנע נו גדולה "אזהרה
 הזזמץ־־תיים*•.• גס פוסק ובן כלל"**. להזיק מתכוין שאין ביו ולחמות להזיק

 לכך". מתכוון איגו לגין המרו את למות המספר מתכוון אס בין מינה נפקא "אין
איש בשמעו אם להזיק, שעלולים בדברים אף אלא גנות, כדברי רק ולא

 כן: על יתר .4לנפגע* להרע נתכוון לא אם אף אחראי המספר יהיה איש מפי
 ',4‘דבורו" ידי על רעה שום להנידון יבוא שלא לכתחילה "משער המספר אם אף

 אובייקטיבי הוא שהמבהז מאחר הרע, לשון סיפור על עובר הוא זח במקרה אף*
סובייקטיבי. ולא

 לבן* גורם בפשיעתו שארם במקום שאף לכאורה, יחייב, הפשיעה ומושג
 לשון בסיפור אשם יהא אהר, לידיעת יגיעו הרע לשון משום בהט שיש שדברים

 איננה החוק הצעת אהר. לאותו הדמיים תובן את להעביר נתכוון לא אם אף הרע
 באילו הרע לשון ש״רואים הקובע 4 סעיף מלשון שמתקבל בסי זח׳ מקרח כוללת

.4הנפגע..."* זולת לאדם מיועדת היתד, אם פורסמה
 אחריותו "אין : (2 )סעיף ההצעה קובעת — לנפגע בפירסום׳ הכוונה ברבר

 לנפגע נתכוון לא שהמפרסם (3...) כלבד זו מהמת פוחתת הרע ללשון אדם של
 עונש, קובעת החוק הצעת שאין אלא הנפגע". של קיומו על ידע שלא או

:4לפגוע• כוונה חיתח אם אלא אזרחית, בתובענה לנפגע מפיצויים להבחין

 שטובת אף עונש הדורש מפלילי, החוק לפקודת )א( 305 מסעיף להבדיל אמה, היו שהדברים

 לפקודת 0) סב( 18 וסעיף להצעה (2) 3 סעיף והשווה 1 הדברים פירסום nt דרשה הקהל:

□האזרהיי הנזיקין
 שלדעת ב, ם*ק בבארסים־וזייס ג, כלל ה״א׳ זזיים, במפץ ועייו ודד. שס, דמנ״ם 31

 "אבק ולא התורה, מן ואסור גמור הרע״ ״לשון שזה חיא הרמנ״ם של דעתו אף הקמנה• ה״יר

 שדעת ה, ס״ק לבמ״ה כהערה שם דאה ברם, 1 חכמים מוכרי אלא אסור שאיזו הרע*, לשרן

הרע•. לשון ק3>א אלא זח איסור אין וזדםב״ס שלשיטת הי* ההטדהיים

ט. ,13 דברים מ ער. ננאפר תשונה שערי 38

□ש לדברים, הרפב״ן פירוש 38
חיים, מים בבאר א, כלל ה״ב, שם וראה * ם*ק וזיים מים בכאר ד, כלל זד* 39

». הערה לעיל ועיין ז. פ״ק

שם. היים מים בבאר m זדב, □היי הפץ שין 80

מ. ס״ק ד, וככלל שט, □היי מים בבאר ועיין 1 ס״ז 4 כלל ה״א, זדים, הפץ 41

כרכר הגעת*הידיעת,ולא כדבר לקבוע אלא כא אינו סעיף אותו של המשכו 43

יעוד־היויעח.
 ומאירן• ,האזרחיים הנזיקין למשות )זז( 1ו־« ft) W14 מעיף השווה ז. מעיף 43

הפלילי, החוק לסקוות (1) תסב (1) 301 מעיפים
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העברי ב»»» עלית העויפת ועל הרע לפון »ל יישבר:

 שגזו מאסר — דמו לפגוע, בכוונת יותר או אדם בגי לשני מרע לשון "המפרסם
אחת".

 דאת כזו׳ כוונת ובהעדר לפסוע, ככוונה ומחפירות מקילות לנמיכות אשד
חמישי. בפרק להלן

ההבעה זדו *

בכתב, שהיא בין בעל־פד! היא הבעתו שדרן בין אמור הרע לשון מיעוד .1
רמז. דרן■ נץ שלימה בצורה כץ אהדת" צורה בכל ובין

 מהפד חוא אם בץ הוא הרע לשון של זת "איסור מזמץ־חיים": לשון וזו
 אם גץ הילוק בו אץ וגם במכתבו זת דבר עליו כותב שהוא או ממש גפיו עליו
 הרע הלשון עליו מספר הוא אם ובין בפירוש שלו הרע הלשון עליו מספר הוא

הוא". הרע לשון בכלל בכל״גווני רמז, בדרך
— אדם שנותן פרסום היא הרע ״לשון (:1 )סעיף היא ההוק הצעת לשון

אחר"". אמצעי בגל או בקול בציבור בתנועה, — נדמות בציור, נכתב, בדמו*
 היא הנפגע לאדם הדנרימ התייחסות אס בין האיסור קייס כמו״ג .2
 בעת מבאר אינו אס "אפילו מבללא": אלא משתמעת היא אץ אס נין מפורשת

 הסיפור ענץ ומתון■ סתם. מספר הוא דק עליו, מדבר שהוא מאיש את הסיפור
הוא". הרע לשון נבלל — הזה המספר ביוון איש איוה על למשזמע נשמע

 שהתייחסותם עולבים, דברים המוות בעניין חיים גן אליהו רבי גם קובע כן
 לו אמר שלא שבתי רבי שטוען "ומה «:מסורשת בלתי היונה לנעלב

 ...אזמלו חשוד. שאינו עצמו על הוא שאמר השוד^ולא שהוא בפירוש
 שהוא בפירוש לו אמר כאלו שבתי רבי הייב שבתי רבי כדברי חיה

 "איני להברו: שאומד במי הראשונים בדברי זו הוראה התנרח וכבר השוד,
• ״ ..•מלשין״ ״אתה • בפירוש לו אומר באילו דהוי ופסקו גנב״, ״איני מלשין״,

 שתהא צורן אץ הרע לשון "לעגץ היא": זו, בנקודת החזק הצעת לשון
 יהיו בה שנפגע הטוען לאדם והתייחסותה שהיא דיה ובשלמות! במישרין מובעת

הרע". לשון בכוונת שנוצרו חיצוניות נסיבות מהון* או מתוכה משתמעות

הועלה לפם הרע לפון ספור פ.

תועלת׳ לשם הרע לשון לספר המיתר הוא הרע לשון סיפור לאיסור חשוב סייג

— הרד, ״לפון פל גופו אלוו הרע*, לפון "אנק זה איסור אין ס״ה, א, כלל 44

 במוח מספר אינו פד,לוז במקום אף הוא "אגק" כי 1 זה שרק בתחילת לפעלה ההגדרה ראה

 ה"* ח״ס סיס נבאר פס, עיין 1 במוחו אזורים יספרו דבריו פע״י לכך גורם אלא כלל,

כ. ס״ק #, כלל

 a) ג01 סעיפים ראה מאידן ו האזרחיים הנזיקין לפקודה (1) 16 סעיף הסוה 48
 ,dander לנין ככהכ, הנעו! פהיא ,Ubd כין המנהיגים השלילי, ד,הוק לפקודת 0) רמש

יותר. קל עוגפח ואפר בעל־פח׳ הטובעת

4s העכורה כמד מפלילי החוק כפקודת וכללים אין כפו״ג ס״ד. 4 כלל ח״א, היים, מפץ 

jaba ללא של על־ידי הבעה לא ואף ברמים הרע לפון הנעת

תפ*ב< ירופלים בדפוס תעז, )דף .קיא סיש הראנ״ה, פו״ח 4?

(3) גסג וסעיף האזרמיי* הנזיקין לפקודת סיש* — 16 סעיף הפוחז ! 4 סעיף 48
הפלילי. הודק לפקודת
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iסיגישלב

 ומולח דבר פלוני jwt nan at הרע, בלשת •מכלל חחפץ־וויים: של וכלשונו
 ותועלת »ה״״«. חיוצא לתועלת או חבירו של לגנותו מכוון אם — במספר תלוי

לחלן. שמודגם כפי שוני® באופנים להיות tfrin כאמור.
האמור. להיתר מוקדמים ותנאים סייגים ישנם נו®

מתון וסיפור שנמנע אדם להציל פדי תדע לשון סימור .1
לאמת קנאה
חיים••: בחפץ ובמפורט יפת מפורש m נידון
הזיקו, או עשקו או שנזלו בגון לחבית׳ עולה שעשה לאדם ראה אהר •אם

 אותו והונה שציערו או שביישו או לא" או מזה •ומים והניזק הנגזל אם בין
 ביקש ולא נזקו את לו שילם ולא תגזילת את חשיב שלא בבירור לו ונודע בדברי®

 לבני הדברים לספר יבול ביחידי׳ זה מר ראה אפילו עתו. על לו להעביד פגיו
 יזהר אן הבריות! גפני הרעים המעשים ולגנות לו אשס לאשר לעוור בדי אדם
הן: ואלו בממון. שנבארם פרסים השבעה אלו יחסרו שלא

 שנתברר לא אס מאחרים. שמיעת ידי על ולא נעצמו תדבר זה שיראה ©
אמ® שהדבר אח״כ לז

 לחיזק 1א מושק לגזל ברעהו הענק את תיכן יחלים שלא מאוד שיזהר ©
היז© או גזל נבלל דין זרם הוא אש העגין עצם אה תיטב יתבונן רק וני•©

 מיטיב לי להועיל יבול אולי ובלשוז-רכה מתהלהי• החוטא את שיוכיח 4
 מה הזה האיש אשמת את לרבים יודיע אז לו ישמע לא ואט דוכיו, את עי״ז

ז< בסעיף אי״זז לסמנן יבואר תוכחתו. יקבל שלא בו •ודע )ואם רעוע*• על שזמיר
שהיא. ממה יותר העולה יגדיל שלא ד.
 מהפגם ח״ו למנות ולא ד. בסעיף לקמן שנבאר ובסו .“לתועלת שיכוין ©

מכבר. vto לו שיש שנאת מצד ולא נחבירז. מתן שהוא ההוא
 יצמרן שלא אוזרת. בעצה גופא הואת התועלת את לסבב יכול xm אס ו.

לספר. אסור גותי בכל אזי עליו, הלשת״ר עגין את לספר
 יתא שהיה הדין מכפי יותר לחנידון חיזק הסיפור זרי יסובב שלא ז.

 רכילות בהלכות לקמן עיין ד״ז וביאור בב״ד זה דבר על זזו נאומן עליו הועד אילי
מקומר, שם בי מ, בכלל

a נזק למניעת הדע לשון פיפור
 לחציל בסיפורו מתכויז כשהמספר חו© מיתד־התועלת הכלול חדא הדיג

סז. ס״ק ״©n מיס בבאר ז, כ» זד* היי© הפץ 4•

בי — א סעי* י. כלל וד* 80
H ידברו דבר רדכס תפסיבים .ואכג© 1 ושוק )מאסר יוטו לרגיגו הסובוד ©סעדי 

 •מאן מאן ואס הרע© מדדנו אוסינו הובסה בורך להרעיל ירכלו אולי ©זוס* אה ספוסמה

 להיתר סוקדס ותנאי mm namn *אין מסהמע מלסמו מעלליו*. דרכיו את לרבים יודיעו או

 סיית סלזעתו זז, א ס״ק י, סלל ©11 וד© היי© סיס כמר עיין בר© הרע. לסין ספור

ההל© הוכיחו לא אס סלוני סל מומו לסרסם סאסוד היא הרסרם

ס״ז. י, בלל זד© מ״ם הסן זרו פ®

 אס אף בי לוסי• נוסח תמסץ־מ״ם סל דעתו לתועל© הממן לא הסססר אם »

 ר, כלל זד* סם עיין חדע לסון סיפור איסור על הפספד שבד מעל© בסהת למעסה

סש* — » ס״ק זיים מש בנאד
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שלג העברי בספבס עליה הענישה ועל הרע לפון על ן רקובר נחום

 מדברים את לד יסוו לא אס לד להיגרם תעלול מגזע לו• מספד שהוא האדם את
אד/ אותד כלפי הקיים חשד על אף לספר סותר m ובמקרה

והם: להיתר, סייגים יש באן שגם ממובן
לבסס כדי אדס לאומד המיוחסים בדברים יש המספר של הבנתו שלפי א• —
האמור. הזזשד את

 משדד שמלה מזי גדולה ידמו* רעה אדס, לאותו המספר, ייחם שלא 4
זו". שבפיסקא 1 בסעיף למעלה האמורים 4*ז—ה הסייגים וח עלי/

 או גאוה בגון מגתה׳ מדת w אדס רואה "חס והוא: הריג׳ קייס אמנם׳
 nr דבר לספר לד גבון מתורה"וכיו״ב, בטלן שהוא או רעות׳ מדות שאר* או כעס
 העיקר בי ממעשיו׳ ילמדו שלא כדי עמו יתחברו שלא ולהזהירם לתלמידיו, או לבנו

 הבידו את לבזות כוונתו אם הוא אמת׳ על אפילו הרע, כלשון התורה שהזהירה מה
 פשוט ממעשיו ילמוד שלא הכירו את לשמור כוונתו אס אבל לקלונו׳ ולשמוח
 מתנאים שאר בקיום מדן אץ אף זח ובמקרה איכא״יי. נמי ומעות דמותד.

למעלה"• האמורים
זו: בלשון חיים" ההפץ בדברי מסוכמת זו הלכה
משער והוא אהר עם דבר באיזה להשתתף רועה שזזבירו רואה אחד "אם

 ההוא; הרע הענין מן למעילו בדי לו׳ להגיד עריד רע׳ עניו עי״ז לד יסובב שבודאי
הז: ואלו מרמים... ה׳ לזח עדין• אך

 יתבונן רק רע׳ לעגין בדעתו העגין את תיכף יהליט שלא מאד יזהר /
רע. בעעם הוא אם מתחילה מיטב

שהוא. ממה יותר לרע העגין את בסיפורו יגדיל שלא 4

ההקפד. פרם בו ממקדה להבדיל אמד׳ עם מהייב בהסכם התקפר אהד אס למפל׳ 54

 הדברים •סיפור למסמר פידוע במקום הפני׳ כלפי הקייס מפד על העדרים ®הד לספר אק

 ממפפם פבית גמעה הפני, לבד גזק יגרם ועל־יוי-גו ההסכם׳ גימול לידי יביא הללו

 הקיימות הראיות במרת בהתמפב זה ביסול מפדיק היה לא

 יו, ס״ק ויי/פם מים ובבאר ה סעיף ,פ מיי/ה״/כלל הפץ .עיק ל ו יס ב ה להעדקה

בדין׳ פלא הווה הפרה בלס בדני האזרחיים׳ הנזיקין לפקודת 3ג סעיף והשוה

 כין הדאפון ההגאי פהוא מעבמו׳ הדבר אה ידע פהסספר עדרו אין זה ממקרה 55

 ענין »םע אם ..,מאמרים. פמע אם רק אפילו בזה די ו״לכאוחז הקוד/ בסעיף המנויים אלה

 המפות או לזה׳ להזיק רובה פאתו מגון אתם, את יגלה לא אם לאתרים היוק למידה סיכול

 בדבר להאמין אסור זק רעל־פי זעם דלקמן׳ ושיוחס בבל וכיו״ב, גנב פהוא ליקה רועה פזה

 עיפפוד מ* אזני׳ את לגלות וברקי מיבעי לוזופ אעסי״ב הרע, לפון קבלת איסור ממסה זה,

<0 ס״ק / בלל ה״ב, חיי/ מים )באד עזפי* את
 הוכהה בדבר הקורס׳ בסעיף תנפנה הפליפי ההגאי כאן מופיע אתו בן במו

 עבר עכבר אוס על מדובר היה פלמעלת ספוס עליו׳ הרע לפון סיפור לפני העבריין

 פיוזקן נראה "אולי העבריין את הז/לה להוכיח ■עדין ולבן לאפה׳ לקנא בדי רק הוא והסיפור

 .לפמור הוא פהסורבר באן אנל לעהרעהה"׳ גנותו לספר אק עליגן הדבר את בעבמו הנידון

 אפילו ז הרבתה יועיל מה וביריב׳ דע פוהף או גנב •הוא תזה׳ סאיפ רעה לו יגיע פלא לאחר

פם(. חיים! סיס >באד דברו" *קייס לא אולי בזה׳ עוד •עפה פלא יבסיהזו אס

סז. ס״ק פ/ חיים׳ מים בבאר עיין « י. סעיף ר, כלל ה״א׳ חיים הפץ 5«

— א ע«0 ׳0 בלל ה״ב׳ 55
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י 1 ו ס•לד
השכגגדו על שנאח מגד ולא ועזקין לסלק דהיינו לתועלת רק שינויו ג.
 עניניו לפניו לגלות שיגמרו מבלי מזו מתועלת את לסבב יבול מוא אס ד.

עליו. לפפר אץ — לרע
להגידון. ממש רעה הספור ע״י יסובב לא אמ רק מותר אתו זח בל 4ז

תשבנגדו, עמו עושת שהיה חטובה עי״ז ממנו שיוסר רק ממש עמו יריעו שלא דמיינו
 רעד• סיפורו ע*י לו יגיע אם אבל מותר׳ מ״ם לו, רעה מוא זח דגר דממילא אף

לקמן". ויבוארו סרטים עוד לזה יצמיד כי עליו. להפר אסור ממש׳

קובלנא דרך הרע לשון סיפור 3
על שהעיד על ויגוד של הענשתו על התעכבנו 3 פיסקא שני כפרק א.

 פוביה. את להרשיע כדי בת שאץ עדות־יהיד היתה שעדותו משוט שחטא. טוביה
 מעדותו התועלתי מנופי שניטל חרי טוביה את להרשיע נאמן חיה לא תיגוד מאחר

נענש. כך ועל רע, שם תוצאת אלא בח נשארה ולא
 בסיפור אף להיתר בסים ממשמשת התועלתיות את •« חיים החפץ מדגיש וכן■

 השונאים הלצים טהאזילים הוא שהחוטא דואה הוא אם "אנל בית־הדץ: בפני
 בנקל כאלו ואנשים העברייס )של טמניו דבריו יתקבלו לא מוראי למוכיחם...

 טוב כן על »חטא לידי הפעם עוד שיבוא להיות יוכל ואם־כן באולתם׳ לשנות להם
 להבא. על מהאיסור ויפרישוהו עונו על ייסדוהו שהם בדי העיר, לדייני שיגידו להם

 בונת ובל ..לו. מתקבלים יהיו דבריהם אם החוטא. של לקרוביו דהוא־הדץ -ונראה
 ובל אחר... דבר על לו בשנאתו לא השם׳ ובקנאת שמים לשם תחיה חמססר

חברו, על יעיד לא אחד עד חרא אס אבל כשנים. ראוהו אם זח
עלית"®•. סומכין שאין לפי זוגם עדותו כי

חרם. של בסאנקציה ממלווה תקנה שנתקנה מוצאים אנו זו בסוגייה ס
מעניינת תשובת מוצאים אנו היים«, בן אליהו רבי של תשובותיו כץ

 לשלוח חשוד שהוא לחבירו אדם יאמר שלא מהרם מוסכמת "הסכמה בדבר הדנה
 מועל שהוא בחברו אשמה אדם יטפול לבל תקנח בלומר. הקדש". במעות יד

הקדש. בכספי
 היתח הטוגה האס זו. תקנה של משמעותה בדבר ספק נתעורר זמן לאחר

 והמאשים אשמתו. לביסוס הוכחות שיש ארם אפילו )במעילה( להאשים לאסור
 לא שמא או זה׳ ממעשה ולהפרישו המעילה את למנוע כדי הדברים את אומר

 לביסוס בידו הוכחות שאץ במקום הדברים את שאומר מי על אלא מתקנה נתקנה
טופל■ שהוא האשמה

 כשברור אפילו היתה "שהתקנה הדבר שמסתבר היא׳ חראנ״זז של דעתו
 את מקנטר יהא ואחד אחד כל p לא דאס 1 בעדים תדבר מברר שאינו פל אצלו.
 בת. שיש למדות התקנה של צדקתה מסביר והוא הדבר". היה שאמת ואומר הכירו

זח בחשש להתחשב אין לדעתו הנגזל". מהציל האנשים .למנוע כוי לכאורה.

□ סעיף ד, פלל □ה• »
 לתועלת הסונה נובר פה׳ סימן קלעי, שמואל לדבי שמואל סשפפי גשו״וו ועיין «

 שהיה על*אף לספר אדם על ציודה הדיו פנית ונתקום אהר. של עבירות על פהקוכל הדרושה

 רפאל לרפי שפת־חים, שו״ת עיץ — לו מאמץ היה לא כת בץ הדין ובית בדבר יהירי זו

ה. סיפן פוף העזר, אנן הלק מאייו, יצהק

קיא פי• הראנ״ת׳ שו*ת 61
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rftV תעברי א»8ג הןנייזהעליו! ועל הרע לשת על 1 וקובר נחום

 הו* כלום לאו אחד דעד ביון דיב* מוציא אלא דאינו גמור תודח דין ו״זח מאחר
 הוצאת אלא כדבריו שאין הרי נאמן׳ אהד עד ואין מאוזר כלומר׳ לעיל". כדכתבגו

גדיד* דימן
 אזהה לפרש שיש הטענה לאור התקנה משמעות אה הראנ״ח בורק ולבסוף

 שיהא כלומר׳ התקנה. ללא איסור קיים אין בחם מקרים על אלא תחול שלא בו
 איפסו אדרבא׳ :תאמר •שמא המעילה. אה להוכיח שניהן במקום אף להחשיד אסור

 דהיינו הדין, מן אסוד חיה שלא מה על אלא אלו החרימו שלא מסתבר*
 שאסור ליה חישוק להחרים׳ לי למה בעדים ידוע כשאינו אבל בעדים׳ שידוע כל

 ז הכי כלאו הקיים איסור על הרם של בסאנקציה לנקוט מת ולשם מוינאז״ן
 1 היא מילתא •לאו תקנוה: של לסרשנות בייוזם חשוב בכלל משיב הוא זו טענה על

 לקיים רצו הדין מן אסור שהוא טי על שאף למימר׳ דאיבא
 האיסיס׳ על מעבירות )לשמירה עצמט לזרז כדי בחרם׳ התורה אכור

 כן. התקנה את לפרש ניתן כלומר, המצוות". את לקיים נשבעין גגי ובראמריגן
בלאו־הכי. הקיים האיסור את לחזק כאה שזו

 על־ידי לו שנגרמו ונזקים פגיעות על הקובל אדם לגבי קיים חריג 4
ייענש. לא — טענותיו אמיתות את להוכיח יכול הקובל אין אם אף זה במקדה פלוני.

 או אותו שהלשין הבירו על •הקובל ממירזבורק": מנחם דכי קוכע בך
 רבי מסתמר זו הלכה ועל בדבר". עונש אין אומר׳ קכלה ובלשון הואיל לו. שנגב
 עצמו על לקבל הקובל שעל מוסיף והוא בו׳ שנשאל בעניין ומיל•*. יעקב

 על־ידי שנפסקה להלכה׳ בסים משמשים ודבריו לבייש. מיתה לא בחינתו שאמנם
 ההגהה לשון w •“ערון■ ולשולחן לטור* בהגהותיו איסרלש׳ משה רבי

 פי על אף מה׳ וכיוצא לו גנב או שמסרו הבירו זל שקובל •מי בשלחךערוף:
לביישו". כיוון לא דהרי פטור, מנל־מקום עליו, לברר יבול שלא

 שנדון בעניין אמארילייו** משח חיים רבי מסתמן האמורה ההלכה על
 יושב שראובן חיום מהי »שכינו שמעון לכותל סמוך שלו שהחלון ״ראובן בפניו:
 שמעון את ראובן ושמע שבנו שמעון לכותל הסמוכה החלון בצד נשען והוא בביתו
 שהיו ושמע דבריהם׳ את לשמוע היטב אזנו את והטה כלתו׳ עט מדבר שהיה שבינו

 שהיה ראובן שמע בלתו עם שמעון מדברים שהיו ומתון* מכוערים׳ דברים מדברים
 יכול היה שלא לראובן הדבר לו והרע בעלמא׳ כשמיעה כלתו את מנשק שמעון
 שמע׳ שמועה אלא ראובן ראה שלא משוס בי״ד׳ לפני הזוז הרע הדבר לפרסם
 לאתרים הדבר וגילה לר ובא לוי חברו עם הדבר וגילה בו בערה קנאתו וראובן

 ב״ד ועשו לב״ד נשמע והקול פסיק". דלא ,קלא ונעשה לרבים הדבר שנתגלה עד
 ראובן, מפי שיצא לב״ד הדבר ויודע ומאת, השמועה יצא מהיכן וחקירה דרישה

 בשמיעה אשת־איש על רע שם הוציא בי ראובן׳ את לענוש ג״ר מבקשים והיוס
לאן". או חזה הדבר על קנם חייב ראובן אם בעלמא...

בויזת. ♦דיג בתחילת פפיוזנודק׳ מנחם ובי נימוקי <3

 תפיפי לאלף חיוליפית הסאת ומחילה חפניזז המאה בסוף אפנגז רמי מגדולי 43•

קסת. סי׳ ומיל, מהר״י פו*ת 1 חוי״><0) פולין הלו• יעקב ובי פל תלמידו rfwn נוזסאח

* פ״ק ׳an ע1י0 חריט לסור ram דרכי 64

 4 פ״ק פס׳ נסמ״ע ועיין ״*0 תנא, סיש זזו״ס <3
לחקן(. — זת : 31 הערת פגי )בסדק א1 סי* ח״ב׳ ספה׳ ובו פו״ה «
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י I י0שלו

 לחבידו אמר אלא לבייש, ראובן כיון שלא "היון משיב: הוא זו שאלה על
no .אמו חא»ז אס לווענישו. ראוי אין ששמע vtov ששמע טה אלא לוי עם דבר 

 אלא " ב״ד שום לשני להעיד בא שלא דידו׳ בנידון .יותר.. זלא פחות לא לבר
 דטשזם ס^ביםבלו לו איו בעלמא׳ מישור דרך ללוי שמע כאשר הדברים אמר

 הידופץ דברי לחבירו באומר האפילו ללוי, מדבר גילת בו בערא דענאתו
 כנסת הרב ובמ״ש פטור ולגד□ לדודו• ביוון זלא דיבורית לתרץ מצי אם וגידזפץ
 תכ״א׳ סימן בריש בהו״ם וכ״ב נ״ה אוו! יוסף בית בהגהות ת״ו בסימן ו״ל הגדולה

 הקובל דאפילו ז״ל׳ מור״מ שם וכתב לבייש. שיבוץ עד אלא הבושת על הייב דאין
 פטור, עליו. לברד יוכל שלא פי על אף בזת וביוצא לו גנב או שמסרו תכירו על

 דברים עוד wxvto אדם יוכל שלא להאדים׳ ראוי אבל לביישו... כיון שלא כיון
מפיו"•׳. כאלה

מועד עבריין על מרע לשון סיפור 4
מייס״״י: מ״הפץ קובע מועד♦• עבריין על מרע לשון לספר למיתר אשד

 חטאיו, על למתמרט ודרכו מנהגו אשר באיש דוקא הוא שכתבנו מדינין אלו •ובל
 דרך על יתיצב ותמיד עיניו לנגד אלתים פחד אין ני דרכו את בחנת אם אבל
 אשר אתת מעבירת מחר שאינו או שמים מלבות עול מעליו מפורק מזו טוב׳ לא
 לגלות רוצה שתוא מעבירת שאותה נץ דמיינו עבירת שהיא יודעים עמו שאר כל

 אמרת עבירת פעמים כמת במזיד שעבר או בממד׳ פעמים במת תהוטא עשה
 עבר עליו יצרו שגבר מתמת שלא מיגזז מוכת כן אם עביות שהיא לבל המפורסמת
 לק עיניו׳ לנגד אלתים פחד ואץ מולו׳ תוא לבו בשרירות אם כי ד/ ע^^רי

מוכית אם וכל־שבן ...בפניו שלא ובין בפניו בין בגנותו ולספר להכלימו סותר

 בעקבותיו הולך אסאדילייו מטה חיים טוני ׳3 פיסק* טני, ורק לפעלה חורגט בבד 67

מדין. בבית מעדים ד»0 טל תנאי המוריד הפפ״ג טל

ונד• שו״ת ׳emo — ww ידע, — סוסתו איוגאם יוסף וני טל בתטונהו ועיין «

סו. ס*ק ר׳ פלל זד* חיים, מים ובטור > 3מ מיפן □יוס

 )ויקרא עמיתו׳ את איט תונו ולא מפסוק על הדל דזדטים עבריין לאונאת אפר «

 תרע לשון על נדת׳ א< נס׳ פאיעא )נגא תתתדי אל ובמוות בתורה שאתן .עם 1 יה ,70

 לטון סיפור אין לפית era יס׳ )ויקרא בזמיר רכיל תלו ׳לא לפסוק דומה ודטח נמסות לא

 מרושת על אלא סונר אתו ריס( )במאסר יונה ונינו אף זת מיסוד אלל העבריין על תרע

 ודת פ״ת פאת ידוטלסי )ועיין 7 — ו סעי׳ ד, כלל ודא׳ נהפץ-ה״ס מן הנ״ל, טבאונאה

 על אברתם ובמגן טס׳ מט״ס גליון ובהגהות מחלוקת. נעלי זל הרן לפון לפאר המיתר בענייו

 יג "סי לויקרא הסורים" •נעל בפירוט עיין בר* <3״0 קנוי, סימן חיש׳ אורה ערוך טולהן

 כת טאילתא בראשית׳ גאון׳ אתאי ורב לטאילתות הנאי׳יב טל פירוטי טאלה׳ ובהעמק

וז״ע. * שת

 עיין מחת׳ עבריין על אף הרע לטון לסיפור תנאי התועלת מהזיה מאס תטאלה מנר

 הנגוע מרע לטון מספר טל לאיד" ת׳שפחת »זמת תאשור נופר ריס. מאמר מטמת"׳ נ״טעדי

 מים בבאר ר, כלל חי* ודיס בחפץ ועיץ עליוו מספר טשא תאדם נגוע בו פגם באותו

 לדברים ומתייחסת יטידה להיות אויבת התועלת אין עול טנפווק וייתכן לב• ל, ס״ק חיש

 ארם, בני בעיני העבריין טל מחבאטחו טמגנע כללית תועלה מספיקה אלא חמסופדים׳

טפ< ,מטובה* ב׳״טערי )עיץ עליו תבוז וטפיבת

ס״ו. ו׳ בלל ודא׳ הפץ־זוייט »
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שלז העברי בפספס עליה הענישה ועל תרע לשון על :רקובר נחים

 ולשפוך רבים ns מער חטאיז על ולגלות לפרסמו דטותד זמר, ולא מזו אותו
 המצטרך אהדיט פרשים לשכוח שלא לחמר יש אד למוטב..• שחומר עד עליו בח

חיים"". סיס כבאר דכונבתים לז©

מרע לשון לספר וחברתית פוסרית חוקית. מובת .5
במקרים הרע. לשון סיסי לאיסור מהסייגים כסת מדגימים 3ו־ 2 ,1 סעיפים

 אלח מקרים לפרסמם. חייב אף והוא ויש הדברים את לספר רשאי ואדם יש חנ״ל
 מר© לשון דברי לפרסם חברתית או מוסרית חוקית׳ להומו ממסגרת את גותגים אף

 לשח דברי לו לספר מבר בקשת עעם nt חברתית כחובח לראות שאין כמיס,
 לטובת מתנכלת שזו בשעת כביבול. חברתית׳ תזבח למלא ייתכן לא שחרי תרע,
_ תרע. מלשון מסופר שעליו אדם אותו

 מכלל זת בכל חילוק שום דאין .ודע, מבא: בכלל זאת קובע 7חיים* החפץ
 an»מעצמו לו לומר ובין לו שיאמר מאתו ודורש שואל חבידו אם בין שכתבנו,

 להגיד עדיד P גם דבר. מאתו דורש אין אם אפילו ז© שבכלל הפרטים כל ישלמו
גווני". בכל אמור — הפרטים ישלמו לא ואס לו!

 יד כינוד־אב־ואם, עם מרע לשח איסור שמתנגש בשעת אף יתר־על־כן,
 שממוייב רבו׳ או אביו .ואפילו מדברים: את לספר ואין העלית© על מאיסור
 ענין למט שיספר ממנו בקשו מט אס דבריהם, לסתור שלא ובמוראם בכבודם

 אפילו או לשח־מרע, לידי לבוא חברח מספור שבתוך יודע וחוא ופלוני, פלוני
«.לתם״ לשמוע לו אסור מרע, לשח של לאבק רק

 בין .מיו :’קובעות* לפרסום וזבות חומו בדבר החוק הצעת־ הודאות
 על המטילים יחסים מפרסום נעשזו אודותיו או לו אשד מאדם ובין המפרסם
 אי שפרסמו, בסי מדבר את לפרסם חברתית חו מוסרית חוקי* חובת המפרסם

 של מוצדק אישי ענין על חגגת או שמירח לשם שגעשח בפי הפרסום נעשה אס
״.16 בסעיף באמור המפרסם, פטור אחר, אדם של או המפרסם

 המתוארות מנסיבות באמת לב בתום רבר .המפרסם :קובע 16 סעיף ואילו
 ממור נסיבה, באותה ומסביר הדרוש מגדר יוצא אינו והפרסום 23 עד 18 בסעיפים
פרסום*. אותו נשל זח חוק לפי אזרחית או פלילית מאחריות

 טענו בי ואשר בפניו, שנדון בענק ממשפט בית דברי זו בנקודת מאלפים
 לפקודת 00 (1) 20 סעיף של במובן ממוסרי* ממונח למס היתח ני מנתבעים

 הפרסום. למס חותר לכן וכי ברבים התובע של הרעה ההתנהגות את לסרסם הנזיקין.
 להפנות היא החברתית או המוסדית .החובה :’המשפט" בית משיב זו טענה על
 המשטרה »מדינ© של ממבצעים לשלטונות תלונת או תודעת בדרן מדברים את
 ישרות לפנות או הנאותים, באמצעים שינקטו מנת על ונציגיו, ממשפטי מיועץ או

 בקהל. m מסוג דברים למפיץ חובת כל אין תלונה. או בתביעה חמשפט לבית
ונזקו ספק שתועלתו במעשח מוסרית מעלת בל לראות יכולים אנו אץ :מוא נחסוך

 המוקדמים התנאים ואת הסייגים את פונה הוא לב. ם*ק סם. זדים מים בבאר ?1

 עול בסורק איירינן לא סהברכנו הפרסים אלו .ובל :»יץ הוא רבדיו סמוף אולם לפירמום,

לאיסור*. ביסדאל סמפורסם אמת פעניחו מזור דאינו דק ה״ו, לגמרי מעליו סמים מלכות

© סעיף © סלל ה״© סם, מ © סעיף ס, בלל מ״© בד

האודה"© מחיקים לפקודת W 00 •ג סעיף והסחה 11# סעיף ז♦

j«*-a י״ד, טהוויים פסקים 1 ואת׳ אפלגוים נ. בדגודידן י 113/56 ©א ד5
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טינישלח

י« »

 דרגים לח ייחד חדת או כשלעצמה, חשובח ממרח זזיא לדיו עברית חעטדת ודאי.
 ואלו. הדרכים בין אינני האשמח דברי של ברבים שרפום מחן. לסטות ואין משלח
 חיתו! האשמה בי שמתברר במקרה ברבים. אדם פני הלבנת — ודאי שבו הנזק
האיש, חטא שאמנם ובמקדח שנעשח. לעוול ממש של תקון את מבוססת׳ בלתי

חטוב". שמו לשלילת מראש לדונו ולא מוםמו לגוף העונש מטלת את להשאיר יש
 קבלנו חמיקין חוק גוף את "אמנם :משובח מלבה ממשפט בית קובע ובאן

 הנזיקין כשפק' משלנו. רוח 13 להסיח אנו שמצווים מקומות יש אן מאנגלית
 ברוד הרי חברתית", או מוסרית חוקית, "חובח על הנ״ל )א( (1) 20 בם׳ מדברת
 מטילה. הישראלי הדין אשר חובת דמיינו חוקית", "חובה של פירושה פח לטלנו

 שהמוסר חובה אחת: תשובה אלא *ין כאז אף ממיז הכרתית או מוסדית הוכה
 המוסר עקרונות אותנו. מחייגים במקומנו הבריות בין החליטה ומהעני חישראלי

 כהיות אחרים עמים של המוסר מעקרונות במעט, אם בהרבה׳ אם שונים, -שלגו
 מוסר גנזי לגו לאומה. מאומה בגינוניו לפחות השונה לאומי רוחני נכס המוסר

 אולי אן כאן, למצותם טתטוניס אנו אין ואחרונים• ראשונים במורשת עשירים
 הוא והמוסר המידות טהר אשר המתנדבים שורת אנשי את להפנות המועיל מן

חלמת ממדע, )בספר מרמב״ם אותם שניסה בפי קדמונים לדברי מעיניהם, בראש
>*לו(: ח״ז פ״ו, דעות,

 למוטב להזהירו מטה טובה׳ לא בדרן שתלו או שחטא הכירו הרואה ״»
 עמיתך׳. את תוכיח ,הוכה :שנאמר הרעים. במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו

 ציין המקום. לבין שבינו בדברים טז לבינו, שבינו בדברים טן הברו, את המוטה
 אלא לו אומר שאינו ויודיעו רט" ובלשון בנחת לו וידבר עצמו, לבין טנו להוטחו
.״ ...הבא מעולם לטל למטאו לטובתו

:שנאמר שיכלימנו, עד קשות לו ידבר לא תחילה׳ מכרו את המוכיח ״ה
 תלמוד ז משתנות ופניו מזטהו אתה יכיל חכמים: אמרו בן הטא׳. עליו תשא ,ולא

 ש© וכל ישראל את להכלים לאדם שאסור מכאן ,,חטא עליו תשא ,ולא לומר:
 אמרו כן הוא. גדול חטא עליו, לוקה אינו חברו את שהמכלים אעפ״י ברבים•

 אדם צר/ לפיכן הבא. לעולם הלק לו אין ברבים חברו פגי המלבק הנמים:
 שהוא נשם לו יקרא ולא גדול, טן קטן טן ברבים חברו לבייש שלא למהר

ממנו*. כוש

י אחרים וסעדים סאנקציות :רביעי פרק
 במקומו, אר *, לעונש מוסף חמשסט בית רשאי הרע לשון סיפור על בתביעה

וביניהן: אחרות. פעולות על להמליט

 ה»תו איסור או הרע, לשון משוס ט שיש החוטר השטוח *

יש חרע׳ לשון סיפור בדבר תקיים חכללי חאיסור מלבד ט אנו מוצאים

נחקוטזו, ר׳ נטו״ב שני. נפרק לעיל ראה □השוני ההקדיפים ועל נכללה הענישה על 1

 על מידח־נערטידח כעונש זה ציזוי ראייה ועל הטצודע של מדודו על מדברים אה לעיל,

הרע. לשון סיפור

 לפדייה נוסו׳ □התעלו תונה מסלה מ ,00 ־סי׳ ס-ה, כ״ק □שלט של ים עיין ג
כטמון. המלקות
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שלטמכרי כמי*®® עליה הענישה ועל הרע לשון על :רקובר :חום

 ברוד, ש ספציפי*. במטרה הרע לשון לספר שיוסיף מי על הרם הדיו בית והטיל
 משוס בהם שיש דברים בתוכי הכולל ועמר חפצת לאסור או להשמיד שיש
הרע. לשון

לנפגע פיצויים »תן מ

 בביריות למטרות או ח, ד? ב ל קנסות לשלם דבה טוביאי וחוייבו יש
 למשל, בהבחנה׳ ת" י יש א נפגע שאדם במעוט ברם, «.מעשיהם על בעוגש אחרות׳
הנפגע*. — לתובע הכספים מגיעים שנפטרו׳ התובע בהורי מפגיעה

 לסעד זכאי הרע. לשון פרסום יש על "הנפגע כי: קובעת הקוק* צעתה
פיצויים...". לנפגע לפסוע רשאי בתובענה הדן המשפט ביח אזרחית: בתובענה

 פירסום ע״י נגדו שבוצעה העבירה על התביעה לפג* הנפגע מהל אם אמנם׳
לפיצויים. זשת *׳ חיים ש אליהו רבי לדעת לנפגע׳ תהיה לא חדברים׳

סליחה ובקשת התנצלות נ.

ההתנצלות חובת .1
 עליו וחובה עוונו, על לעבריין למהול כדי גרידא׳ המיצוי, בתשלום אין

 פי על •אף חברו; את המבייש לגבי • המשגה עובעת ובן הנפגע. סליחת את לבעש
 עבירות כל לגבי פוסע • ומרמב״ם ממנו*. שיבקש עד לו נמהל אין לו נותן שהוא
 את זועגיט לא אפילו ...לחבית אדם שבין עבירות ״אכל לחבית; אדם שבין

לו". שימחל עד בו ולפגוע לפייסו בדיד בדברים, אלא חבית

ההתנצלות פירסום דיד .2
 של טעמו לפוגע". למחול שלא לנפגע ההלכה מתירה הרע בלשון אמנם,

 כעשת את שמע ולא חרע הלשון דברי את ששמע אדם שיש שייתכן הוא, דבר
 לכד, לשאון* יש ש על «״אמת הם ששמע שהדברים ויחשוב ומחרטה הפיוט

 הלשון סיפור את ששמעו אלת כל לידיעת שתגיע כוו בדרן תהא שההתנצלות
 ®דלת ולבעש להתנצל הפוגע על המטילים בפסקי־דיז אנו פוגשים ישי הרע•

.,מצויים* רבים נו הכנסת׳ בבית הנפגע

ההתנצלות נוסה .3
 בדרן המשפט. בית ידי על שיאושר או שייקבע הראוי »ז ההתנצלות נוסה

בדרן סליחה׳ לבקשת •התנצלותו" את "ינצל" המתנצל בזז האפשרות תימנע זו

4 ס. פיסק* שלישי, פרק למעלה שחכצנר משחי ובר בשו״ת למשל, עיין 3

קמו. סי* מייל, מהר״י■ שו״ת עיין 4

תשובה בפתחי >מובא קפא סי׳ תו«מ חתמ*סופר, ובשו״ת שם שלמה של ים עיין 5

 נדרן מ״ל ומיל טהר״י מדברי שלמה של הים וגרי מת שמאבחן הן, ס״ק תכי סי׳ הו״מ

להצעה. 11 סעיף 6 הרעו* שתי בין סתירה תהיה שלא ברי האמור*

לס. אות במור. הגהות הב, מימן הו״ס הגדול* בכנסה ועיין קיא. סי׳ ראנ״ח שו״ה ד
ה״ס. מ״ב, השובה הלכות » .1 ם״* קמא בגא 8

הרט״א. הרו, סי׳ אורה־הייס. שו״ע עיין 10

ו. ס״ק הבג, סי׳ הו״ס סמ״ע 1 ה ס״ק שס׳ מגן־אברהם עיין 11

שם. שלמה, של ים »שס אייל, סהר״י שד״ה 1 הקנה סי׳ לקידושין מרדכי מהוה עיין «
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י J ״ Bשם

 זרות מילות שמוסיפיט רשעים׳ "ויש הרש״ל»: לוחשי שלמזו רבי מתאר אותת
 P »על ז תיא הדש״ל של ועעחו !פשע״ על חמא להוסיף ברי רמאות׳ על בפתילת

,14 תרמאימ« טפי במלת׳ מלת עבור׳ השליח מפי ופיוס מהילה בל יהיה
עו... ליתן .רשאי המשפט שבית החוק". המת קובעת להתנצלות׳ אשר

התנצלות". או תיקון לפרסם
 או הנאשם "חתגעל מדין: להמתקת השמעה להיות אף עלולה ולהתנצלות

 פלילית בתובענה מדין להמתקת עילה זו מרי התובענה׳ הגשת לפג• הנתבע
 ובמדח בדרן פורסמה שההתנצלות ונלכד אזרחי/ בתובענה מפיצויים ולהפחתת

תנאי"•'. בשוס מותנית חיתה ולא מרע לשון פורסמה שנהן

פפקיהדין שדפוס ו.

 13 להיות שעלול במקום הענישה דבר ואת פסק־דין לפרסם אין בלל בדון*
 את ייסרו p גם ״השופטים כי ׳” חיים מחפץ קובע וכך לנאשם. בושת גרימת בדי

 וגור פסק־הדין בפירסוס ודאו •ש בדם׳ ברבים". פגש ילבינו ולא כמענע החוטא
 העבריין. של ענישתו מדרכי כאהד ואף אזורים להזהיר כדי בו שיש גודם החן
 והם: .מכרזת"" צריכים מיתות־בית־דין מחייבי ארבעת “הברייתא לפי וכן■

 אלה׳ של להורג הוצאתם בשעת זוממין. ועדים ממרא ז® ומור/ סורר מ המסית׳
 עבירת שעבר על בבית״דין נמרג פלוני כי ולפרסם לחודיע יש

.’פלונית•
»*, במשה שחברה מרים של עונשה לפירסום הרמב״ן•"׳ של הנמקתו גס

 ולספר לבנינו למודיע נעמדנו מרים במעשה pi. אוזרים: להזהיר בדי היא
 עריקים׳ של בגנותן לדבר שלא להסתירו׳ גס ראוי שמיה ואעפ״י לדורו/ בו

 תרע וז9ל אזהרת שתחא ברי ולגלותו׳ להודיעו מכתוב עיזה אנל
 נבשליס ארם ובני רבות רעות וגורם גדול חטא שהוא מפני בפינו׳ שומה

תמיד". בו
 נוהג על מעיר אף הברית"׳ לתזות "שגי בספרו ד׳ורביץ«»׳ הלף ישעיה דבי

 מעד שהוא "דבר •*: עבריינים בנגר שניתנו חן פסק* לפרסם בזמנו מחן בתי של
 שלו בגנותו לספר שלו הדין זת כי בגנותו". תספר "אל לומר שייך לא חעמש
ועושים פוסקים חבית־־דין יום ככל שמעשים כמו ז/ ברבר

ש« שלם/ של •ס 1ג

 שפ. וחל׳ מוור״י שו״ת »יו אות יוסף ביה ושמות ׳an סי* הו״ם הגדולה בומה במרב 14

u ס״ה. ד. בלל א׳ מלק 11 04 סעיף 1« 4 הערה דאה

ה״ונ ס״ג׳ מפרים הלכות 0*3דפ 1 א פס׳ ממוריו 1«

 )לדברים הופנ״ן של פירושו לפי אלא׳ הרבים׳ להרתעת היא ההכרזה רק שלא משיק 19

 הרבים. את בו לייסר אלא הפאו׳ מודל הומת "לא ופורה פורר בן יוק׳ בא׳

 כמיהתם שיהיה בדי לגור׳ ימותו באשד p שיזהיר הבהוב יוד יכי לאחרי/ הקלה יהיה ושלא
 בו". למות ראוי שיורה הפא בהוראתו שאין לפי בזקרממרא׳ p הזכיר כי ®הרים׳ תקגה

הענרייניש־בכוונ את להרתיע כרי משרתה עגמה העדשה אף כלומד.

ב. —- א יב׳ במרבד ג1 יז. כה׳ שם בפירושו פג

בירושלי/ ואורב פולניה בעדי בתהיאו <100 — 1א0) ש״ץ — ש״ב ומקובל׳ רב גג

ג< תם׳ אמשמוום )י* שוש• .פה כלל שבעל־סזו. הודה של״ה׳ »
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שמא הונגרי בפטפס ולמן תעגיטת תל הרן לסון על !רקונר נחום

 נותן שמזיין משום מזא גנות, דברי אמד אדם על מכרזת
בכך". ליענש

 רע ייעשה זהפירסום המשפט, בית של דעתו לשיעול נתון תדבר ברט׳
 פוסע כך פסע-הדין. בפירסום שעלת שיש המשפט לבית נראה שאנן במעוט
 עיני ראות לפי תלוי "זה :בכלל עבריין של דינו גזר פירשום בעניין M זדים מתפין

 שלא לתבא׳ על לו טועלת ממית תוכחתם אם האיש׳ את בית־דין
 וגם עבד׳" יוסר לא "בדברים פעמים דבמוז מעבירת׳ את עוד יעשה

 בבור נתחלל זוז ידי שעל רבים׳ בו ידעו אם שעשת׳ חעגין לפי
 בל לעשות מבית״דין על טוטל בודאי למבא׳ על משרעת יגדרו לא אם ה״ו משם

 רבי, אמר בסנהדרין: וכמ״ש מוסר׳ זיעתו יראו שרבים נדי יטלין׳ שתם מת
 בתו״ם ומובא מתורת׳ מן שלא ועונשין מכין שבי״ד שמעתי יוסי: ברבי אליעזר

 ,מותר הצדקה כל ללא ממשפט בית של עו ממרת שאדם בטעום ולכן׳ "׳,ב בסי'
 הזכרונות בספר גנותו את לרשום ואף בגנותו לספר
דודים"•". לדור

אלו: מן תרע׳ לשון למשפטי בעשר פירסומים בעניין מחוע"" מצעת מוראות
 בשל זמרתית או פלילית בתובענה המשפט בית תליני על דבר ארם יפרסם "לא

 ממשפט, בית ברשות אלא — מדין פסע ולמעט טענות כתבי לרבות — מרע לשון
 איסור על מעובר באמור! בתובענה" מרין פסע של פרסומו לאסור רשאי שהוא

לירות". 5000 ענס או מרשים ששד׳ מאסר -ך דינו זמ׳ סעיף לפי

בעונש להחמרה שיקולים :חמישי פרק
 ואיסורו מש חומרתו. בכל מאיסור על ועובר מרע לשון מספר ואדם יש

 הפוסקים מדגישים שבחם מערים׳ יש הפסיקה של הענפה בספרות יותר. על הוא
 יש עניין באותו כי קובעים ומם ויש שבפניהם" ממקרה של ממיווזדת חומרתו את

 למביא משופם שעל השיקולים" סן אמרים יבואו כאן בעונש! כמיותר להחמיר
הרע. לשון מספד של דינו גזר על מהכרעת בעת במישוב

דגים על לטוךחדע סיפור א.

 שמחרף בכאן׳ "אבן עובע: מחרף של דינו את בפסעו ׳4 * * 1* לוריא שלמה רבי
 בעבור רבה ממוציא שילקה פשיטא בישראל, בשרות נפשות שתי

 שהטיה לסי ובמוז במת אמת "על מדינמ": די שמואל רבי מרגיש ובן שניהם".
 הפורטוגזים קהילת של מפרוטועולים בספר רבים". נגד באלזו דברים

 דברים ש״דבר בבן ענישה׳ על בנימוק מוצאים אנו מ״ל׳ «— תט״ז לשנות בהמבורג׳
כראוי"". למעוישו מוחלט ולח מ״מעמד׳/ על קשים

זה עבור סבוה אם "כל־שכן העבירה: חומרת את מבליט חיים* החפץ אף

 מ סעיף ד׳ כלל זדונ זדים" תפז » סנ ק*0 4 כלל גדא׳ ודיס׳ 0« באר ג4

40 סעיף 34
jp סי* סתרטויש׳ Mt ג יא. סי׳ תרט״ל, •ו״ת 1

וזרס״ג(. )ירושלים ההלפוד חתימת nm חןונטים ן אסף 41 חרג טל נספרו סובא 3

׳0 אות ׳m קסע
יג. סי׳ י" נלל זדא< 4
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Besses!

גי »ם שמב

 אם אפילו מוא לשון־חרע... איסור כי 4nn פלילי עין כודאי זמיר. לכל סתם
שבישראל". שלמה עיר על וכל־שכן סדמי. איש על מספר

 גמר «יבי ועל מנפים תלמידי על תרע ל»ן סימור ב.

חכמינג תלמידי לביוש ימסו יתירה חומרת
 : ■ הרמב״ם בדברי אנו מוצאים בספרד nr בענית מנוהג ועל זו מלס! על

 מרבד לגדור לבית־דין ויש מתשלומיו. מן פטור בדברים... זובירו את •®■*המבייש
 בושת לו לשלם חייב חלמיד־חכם בייש ואם שיראו. כפי זמן ובכל מקום בכל

 תלמיד המבייש שכל הדין נפסק כבר בדברים. אלא ביישו שלא סי על אף שלימה!
 מן דינר וחמשה שלושים משקל ממנו וגו&ין אותו קונסין בדברים אפילו מכם

 בחוצה מן בארץ מן מקום. בכל וה קנם שמבין מדינו חיא חבלת מחוב...
 על מומלין שחיו תלמידי־חכטים ויש בספרד. בכך תמיד אצלבו מיד מעשים לארץ.

אומרים מיו הדייגים אכל ביניהן! פשרה ועושין שתובע מש להם! נאת ובו זד.
זהב". ליטרא לו ליתן אתה חייב לממיש:

מדם חיח ש״אם הרמב״ם, דברי על בהסתמכו זאבי. בנימין ו*מ מוסק ות
 ראם בתב דהרמב״ם תדע ליה! עבדיגן דתרתי ליה׳ עבדיגן ולהלקותו׳ לנדותו

 ממן מרדות מכת לחכותו חדייגים רצו ואם אותו מגדיו זוכם תלמיד מרף
אותו*. ועונשין

 ושליחי ציבוריים בתפקידים מעוסקים את למבזים אף התייחסו זו ובחומרה
 י מדינת די שמואל רבי נשאל p בכללו. בצימר בפגיעת בחם פגיעת שראו מציבור.

 אז שהאיש ספק "אין היא! ותשובתו ׳’ב״גסילות־הסדים מעוסקים את המבזים על
 מנשוא, עוונם גדול ה׳ בדרכי ההולכים קדושה חברה על סרה דברו אשר מאנשים
 ובפרט במצוה׳ לעוסקים לחלוק ראוי אשר הכבוד גדול מ גדול... עונש וחייבים
 אומניות בעלי וכל דבכורים; ג׳ פרק דשנינו חסדים. גמילות — כזאת כמצוח

 בכבוד שחייבים למד אתה מבאן לפניהם... עומדים שבירושלים
 דמיינו גב על ואף תלמיד״חכם... מכבוד יותר במצות מעוסק

 4במצמ הרגילים שבר גודל משם למילף איבא מבל־מקום במצות עסקם בשעת
 אפשר מיח מאת. מצות לעשות תמיד ומובנים חמיומדים כאלו אנשיס מ וכפרס

פתלמיד־חנם". בכבודם וריבים ממנת בטלים שמם בשעה אפילו לומד
 אגו למדים הציבור על ממונים מבזה בעניין ומשומת רבות מלבות

 רגילים הגבאים אמנם אם לדבריו חראנ״ח. חיים׳ בן אלימו רבי של מתשובותיו
 החירוף היה אם יתר־על־כן, המבזה. את לפטור כיי בבו אין ויגדפום. שיחרפום לכן

 עם "ני : • דכריו זאלח ביותר. גדול חממה של שעונשו מרי להפקידו, מנוגע בענית
 שוה איננו זה כל מקום מכל ומגדף... מוזרף בטיל לשמוע הגבאים חק בי היות

 יותר, בו להחמיר יש ואדרבה, חבירה את מחרף בכל המחרף לסטור
במלאנת־שמים ועוסק לרבים ממונח מיוהו אחר

s הי• פ-ו> תלמודחורה מל׳ שס יעיין 1 ו — יו הל* פ״ר, ומזיק, הובל הל׳□
באומר. וד׳ 1 ממי«ם ירושלים ר לפי קפד מבר ר» סימן זאב, בנימין שו״ת «

קפב< vi משיכות
 ק. סימן יו״ד, פהרשר׳ם שג״ת ד

a זגג סשז ואנ״ח, שו«ת
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»

trail רעובר t שמג העברי במשפט עליה הענישה ועל הרע לשון על

 בדבר מחריף n*n ax וכל־שבן קעביד, ושליחותייהו
עליו"•. שנתמנה ג1»גו בעמק משייד

 לומר קרוב מקמל. עסקי בכל לפקח הקמל מן ב״ממוגח יתר״על־כז׳
 נוסןק לאו בקללתו שיש ז״ל הריב״ש שכתב מדיין. לדין קרוב שדיגו
 המבוססת בתביעה הוא המדובר ובאשר גדוי״«. או מדדות חייב אותו והמקלל

 לא היא הפגיעה באן כי הנפגע. של ממילתו אף תועיל לא מעיבוד שליח ביזוי על
 התביעה ימחול מרדכי רבי שאפילו שנראה "ועוד. כולו: בעיבור אלא בלבד׳ בו

 הענש ל ב היי הקהל׳ שליה מבזה דין שבתי לרבי שיש לזמר באנו אס הנזכרת׳
 כמיניה כל ולאו עעמו׳ הקהל בזיון הוי הקהל שליה שבזיון הקהל׳ פבזד מעד

 אלא דין בית שליה המבזה על החמירו שלא בעעמו׳ מבואר דבר וזה למהול!
«.עצמף׳ לבית־דין בזיון אוהו מחשיבים שמם מפני

 הציבור שליה את לפטור הראג״ח של בדעתו שעלה אלא בלבד׳ זו ולא
 או בגופו הזיק׳ או שהבה בית־דין שליה ואף מאחד מחעיבור. אמד את שביזח

 טועא הוא אין מקרה שבאותו אלא מעונש. פטור לדין׳ לציית המסרב את בממונו׳
 שליח בדבר המלכה עם ההשוואה על בהסתמך העיבור שליה את לפטור סיבה

 הזח לא הנזכר מרדכי שרבי אלינו שהוגד :"מאחד! נימוקים משני וזאת בית־דין׳
 טמונזתו בזמן הקהל שהתחייבו החובות על אלא הגזברים׳ ממעות כקשת על ממונה

 וכיון הציבורי(׳ תפקידו בגדר פעל לא אלו כספים גביית בזמן שמלח )כלומר.
 בית־דין ששליח אמדו לא כאן שעד זד: ע ו «. הקהל שלית דין בזה דיגו אק שת.

 לקבל בדי מזיקו או אותו כשמכה אלא סמור׳ אותו׳ ומיק או המסרב שחבה
 האלה׳ חחירומין אבל דינא, עיית ולחיות הדין, את עליו
 אלא מחובות׳ לפרעו אותו לחכדיח כדי נאמרים ץ3שאי

כלל״»י. רומח זח שאין פשיטא עליו׳ והחימח הכעס ממני
 ‘ערוך• לשולחן בפירושו ,"תש*ך כהן׳ שבתי רבי להלכה פוסק אף ובך

 הלוי מיכל יחיאל ורבי *.חכם בתלמיד — הקהל וממוני ש״ראשים
 וראשי ממוני "והמבייש משלהן"": "ערוד בספרו להלכה זאת מסכם אפשטיין••

 מעוות. של ובהתמנות במעות העוסקים כל וכן תלמיד־חבם׳ כמבייש ריט חעיר
.1* לזא״ חכם בתלמיד דינם

לרבים הרע לשון סיפור .1

 שהשומעים שבמידת מרי הפגיע/ מידת לפי נמדד לשון־הרע שאיסור מאחר
השומעים שיתרבו "וכל החפץ-חיים••: לשון וזו האיסור. גדל במידה בת רבים. מם

לו. אוס הפור הגהות סב׳ סימן הו״מ הגדול/ בכנסת גם שיו 9

m בננסת־הגוולה ועיין 12 ש/ 11 קיא. סימן הראנ״ה. שו״ס 10
<1ס1) שס״ב בשנת נולד עייר׳ השולחן ממפרשי 14 שם. הראנ״ח, שריס 13
.0 ס״ק הב, סימן תו*/ 13
u 1905 — 1834) סרס״ה — סקצ״וו ן ובנובוחורדוק בנובתיפקוב ברבנות שימש>
גד. ס״ק סב. סימן ווו*מ 17

סב״ד. לשנס בהמבורג השווטונזים קהילת של הסדוסוקולים מפפו בליקוסים עיין 18

 הו"/ הלק הזן׳ דוד היים לרבי לב". ב״ישדי ועיין 1 יס אות ׳94 קסע שס׳ אסף׳ ש. )הרב

״«0 ב׳ בלל ה״א׳ 19 ו. סימן ד׳ אוס
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מיני שמד 1

 כעיני גנותו שנתפרסם זת על־ידי יותר מתגנח שחברו מפגי חמספר, עון יתרבה
אגשים". כמח

 ככיוון כרבים. לפירסום מיוחדת בחומרת מתייחסת הרע לשון מוע תמת אף
 עילת יחווח יותר או אדם בגי לשני פירסום רע מחבעח לכי כלילית. הענשת של

 והאדם לאור מוציאו יהיו בעתו! פירסום של במערת וכן פלילית". לאחריות
כלילית*". אחריות אחראים הרע לשון דבר את לעתון שתביא

גאעואי •לא הרע לשון סימור ו.

 והוא מיוחד. "תואר" אף נתייחד באקראי ולא קבע דרך הרע לשון למספר
 שיושב m — הרע לשון כעל •אבל מרסכ״ם*״: וכהגדרת ז תרע" לשון ״בעל
 "כסף בפירושו עארו. יוסף רבי הדברים את ומסביר פלמי" עשה וכו כך ואומר:
 *בעל יערא לא חבירו בגגות אדם שיספר "אעפ״י שם": הרמב״ם על משט!"

 תמיד שמורגל מי אבל במערה׳ אלא בן סיפר שלא שאפשר מפני הרע•׳ לשון
— הרע״. לשון נעל יקרא ההוא הרע, לשון לספר

 החפץ מסביר וכן■ יותר. חמור זח של עונשו אף כי ברור שק׳ ומאחר
 בעון הורגל ה״ו אס אנל מכירו. גגות סיפר במערה רע אס אפילו זד׳ "כל :״ ווייס

 ועונשן לשוז״ר בעלי בשם וח״ל בפי נעראין הם כאלו אגשים • .■בתמידות זח
 זת ונעשה ח׳< תורת על עוביין לבם וזדון נפשם שנשאם אחרי גדול יותר הרבה
 מ נ וש רע שם במובאת שמפא "מי בי לפסוע׳ נהגו אף וו ומסיבה כחפער". אבלם

כספי*". געגס מעונש את ולהמיר לפדות אותו סגימין אץ שוב סא""דת
 מדע לשח בפירסום הוא כשהמדובר זת׳ בכיוון היא אף מהמידה החוע מבעת

: (9 )סעיף ההבעה לשח ווו בעתת•
 אדס הורשע הפרסום שלפני משנתיים ותוך בעתת׳ הרע לשח "פורסמה

 על בנוסף המשפט׳ בית רשאי עתון׳ באותו שפורסמה אחרת מרע לשח בשל
שיענע". לתעופה חעתח now לאפור .7 בסעיף מאמור העונש

ועת nnea תדע לשון מיסוד ת

בבן* יש מדברים׳ מסופרים עליו לארם להרע מרע לשון ממספר התנוון אם
העונש. עביעת בחישוב זאת אף להניא יש ולץ ׳“חומרה משוס

 פירסום ורע לפגוע׳ בכוונה הרע לשח פרסום בענץ מחמירה החוע מבעת אף
 להבחין בפלילים׳ המפרסם יענש עליה עבירה ההבעה׳ לפי מהווה׳ כוו׳ בכוונה

אזרחית". לתובענה עילה אלא מחווה שאיגו לפגוע׳ כוונה ללא טפירסום

לתבעה י סעיף ואת סב

 חגויעין לפקודת 17 סעיף ותשווה לתבעזג 10 — 9 וסעיפים ס< סעיף מת 31

לפח« רגסג 0) ג01 וסעיפים תזמרתיים׳

ורב, סיג דעות חלשת גב

ס. לאויו תספ״ג׳ על גובנשתי תיים דבי של פיתזיו דתיי׳י. כ״וינא עיין אולס, 33

ב סעיף א. כלל ת״א׳ 34

סו. אות הסוד ועתות נ. סי׳ לתו״ם ממשתי תיים לדגי ג״מסודתשולת". שין 33

סס. זר׳ ס״ת. כ״ע. שלפת של וגיס

.9 מעדת שלישי. סדע לעיל וראה א׳ ס״ע גנאו-סמדתיים ד. כלל ת״א. מרת׳ עיין 33
למעת־התוק. 11ר 17 סעיסים י׳ מ

—•_____________________י____________________________________
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שמת ד,עבדי נסשפם עליה הענישו. ועל הרע לשון על :רקונר **?סיס8

 של קיומי קל ידק ®לא או לנפגע. המפרסם נתנוון לא אם כי חחצעח׳ קובעת ובן
 בא מהוא מסיכות שאר ביז אלת נסיבזח לשקול המשפט בית דשאי יהא מפגע׳
 דרך נאמרו הדברים אם להקל יש אטנס, .’פיצויים• לפסוק או מדין את למור

 והרופים׳ גידופים דברי של במקרים בעיקר אגו. מוצאים זו בנקודת וקטם* מריבת
אמירתם. בשעת האומר של הנפשי במצבו התחשבות

 מאמור עם מפוסקים משווים הנתבע של הסובייקטיבי במצבו זו התחשבות
לבבו" יחם בי הרוצח׳ אתרי מדם גואל ירדוף ta, :»tm גואל אצל
 •מראת •*: בספל כעונש תגופגית מענישת ממרת בעניין נפסק אף ובן »*. ומבתר ...
 על־ידי דק שם בתוצאת אלא לפדותו ראוי אין ראשונה נפעם דאף לי,

לבבו׳". יהם .כי על־דרו "עריבת.

שקר שהוא הרע לשון סיפור ו.

 עון .יש :רע״ שם .מוציא ותוא שם. נתייחד ר ק ש ב תרע לסמן למספר אף
 בגגות ממספר והוא: תרע, לשון — והוא זד« לאו בכלל והוא מאד עד מזה גדול

X’ תכירו״ על רע״ שם ״מוציא :נקרא שקר מאומד אבל ן אמת שאומר אעפ״י הכירו׳
הרע", לשון של באמיתותה מאמין "שהמפרסם בתקרת בי קובע* מתוק תצעת

 לגזור בא כשתזא מנסיבות שאר ביז אלו גסיבזת לשקול ממשפם בית •רשאי יתא
פיצויים"••. לפסוק או מדין את

ופשםעותם וברים ויבד ז.

 אף להביא יש עצמו"*•. בפני איסור הוא גגות של ודבור דבור ו»כל מאתר
 הד* בפרסום יש לפעמים בי להתעלם׳ אין מאידן, מעונש. קביעת בעת זת שיקול
קלי־ערן• דברים מריבוי יותר גדול פשע משום אהד דבד של פעמי

 .דברי על כשנשאל בכרך*•" חיים יאיר רני עומד זת שבדבר מקושי על
 הדין פי על •לדבר כי בתשובתו׳ קובע הוא מיצים". בעלי בין נשלו אשר ריבות

 בל על ועוכל תומן משפט ומאזני סלם יתן מ* ב* בתורם© קשת האלה ברברים
•». קשת״ או הוא מקל מעט. או תזא מרב קינטוד׳ דבר

ו. •ש, דברים as לומע© ג סעיף ואה •ג

ד«״ה בשחת גס עיין לבם׳ יהם *י דדן ועל פקינמור כתוצאה שנעשהה עמדת בעטין 30

 נ< ןבדן מ״א זצ״ס חיי, בעי שו״ת ו(9תפ* ירושלים בדפוס תעז, )עם* קיא וביפן 1 סיסן

ת״ב פ״א׳ ושבידהתפש רוצה הלנות הרפב״ם על פרבבורחמשגת ז רלד סיסן

 רע •ם תומת על סשפביח הביעה .סבל ני קובעה היא אף תאזדתיים, תגזיקין בקורה

 בי שבלים... להיות עשויים שיהיו נל־פהם פיצויים הקלה ל*ם ..לתוכיוו. תגסען רשאי

 — תמקתז ספינות אל לב השומה מהון דשאי שדה ההשפס ובית ען,0» ההגדה הפוען

» )סיי הפיצויים״ אה בשובו am נל־שמוא כעניין או מעניינים אוהב בבל להתחשב

נתלח־ כשו״ת ועיין »ד׳רש״ל נשם פו, אות הפור הגהות נ סי׳ וזד© כנסת־תגדולה »

פו. סי&ן שבע©

 השגה דאה פאידף שם! שנ©8 סבפף ועיין ה״ב! פ״ז, דעו© הלנות רפב״ם 33

a אות טז. שאילתא לבואשי© השאילתות על שאלה מעמק 1 שם הראנ״ד.
בהערה. — ה עשק היי© לחפץ בפתיחה עיין 3* להגעה. 1 סעיף דאה 33

<1701 — 1638) השישי לאלף ©שאשית בבאה המובהקים אשבגו מהנפי 33
©0 סיסן יאירא .תות שחת 38

r י•
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לתועלת לזדר כענין

 מזיקו, שאיע ותועלת שמזיקו לתועלת הר״י בדברי א(
בו. והגדתם ההיתר ובביאור

 ביבול והדינים מותר, גגות בכוגת דאף דר״י ברבותא ב(
לתועלת. ובונה להמנע

בזה. הח״ח ובקושית לו, ברור כשאין התועלת בדין ג(

ממחאה. וקושיתו ביודע דרק הח־׳ח בדברי ד(

 שיגרם ובמקום בספק להשתתף שרוצה לא׳ תועלת בדין ה(
בזה. הה״ח ובדברי נזק,

הדברים. וסיכום ממון הפסד חשש דאין במקום ו(

להוכיחו. דצריך הה־ח בדברי ז(

להכלימו. אסור לחבירו אדם דבין הרמב״ם בדברי ח(

שהזיקו מה לספר הד״י בדברי

בדברים כי דע רכ״א מ׳ בשע״ת הר״י כ׳ א(
 ובושת וצער ונזק ועושק גזל כמו לחבירו אדם שבין

 היחיד גם לבנ״א הדברים לספר יכול דברים ואונאת
 לאמת ולקנא לו אשם לאשר לעזור כדי יגיד ראה אשר
 מבואר הדבר והנה עי״ש. רכ״ח במאמר עי׳ וכן וכו׳,

 אותו ויזיקו אותו יגנו שלא האדם זכות דאין בסברא
 דיודע כל כולל וזה השני, את בו מזיק שהוא בדבר

 עצמו את לשמור שידע ומספר השני את להזיק דהולך
 את לתקן שיוכל לו לספר כשהזיקו ובין ינזק, שלא

 וגדרי בדבר ראיות אף דאיכא בס״ד לק׳ ועי׳ ההיזק,
הדברים.

 דהזיק במקום שלא תועלת בענין

נעשה שלא בדבר בתועלת בהיתר לעי׳ יש אמנם
 בענין וכגון להתיר, יכול שזה עליו הנאמר מצד עולה

 כיו״ב וכן שידוך או שותף או פועל ליקח שרוצה
 לו, שיש חסרונות מעי כל עליו לספר מותר אמאי
 דאי״ז ס״ל פעמים הרבה דאדרבה דנתרצה לומר ול״ש
 שהשני אף מדברים פעמים הרבה וכן זה, שיאמרו ראוי
 עליו שידברו נתרצה לא ובודאי לזה כלל דעתו אין
 צ״ב והנה נצרך. ולא תועלת בזה אין דלדעתו כיון

 י״א סי׳ ד׳ כלל בח״ח ועי׳ וטעמו. בזה ההיתר מקור
 דאין ברי׳ לכל חיי שבקת לא דא״ב שב׳ מ״ד ובבמ״ח

 אשר איש עם להשתתף התורה אותו שתכריח סברא
 דרישה בלי מהותו את שלשום מתמול לו נודע לא

 לידי אח״ב לבוא יכול כך שע״י ועוד אחריו בחקירה
 שלום. נתיבותי׳ שכל ידענו וזה גדולות ומריבות מצות
 ומש״ב לפירש״י. ל״ט משבועות להוכיח שדן מה ועי׳

 שהמוחה למחזיק לספר דמותר להוכיח מ׳ בבמ״ח
 כה״ג כל לעי׳ למש״ב שטרו, את לשמור כדי מחה

בסברא פשוט הוא להזיק דדעתו הא לספר להזיק דרוצה

 עביר דלא בכה״ג אבל עליו יספרו שלא זכות לו דאין
 שב׳ ואף בגנותו, לספר שמותר ראי׳ אי״ז לכאו׳ היזק
 והפרטים הדבר בגדר לעי׳ יש תורה אסרה רלא דע״כ

עפ״ז. המותרים

לה״ד איסור בגדר תלי ואי הנ״ל ההיתר בביאור

 הא הוא לה״ר דאיסור אמרי׳ הוי אי והנה
 אף חבירו[ את כמזיק ]ולא תבירו בגנות דמתעסק

 את לגנות דעתו ואין אקראי דרך דמספר אף דאסור
 רזה נחשב חבירו בגנות סיפור של הדבר דעצם חבירו

 נחשב הגנות לשם כונתו דאין ואף שעושה המעשה
 תועלת לשם נאמר כשהוא אבל גנות, מעשה המעשה

 השני בתועלת דמתעסק המעשה שם נחשב השני של
 לאיסור. כלל ליכא ובהא בראשון כלל שמתעסק ולא
 אמאי צ״ב בדיבורו לו דמזיק דלה״ר דהאיסור א״נ אבל

 אף ולכאו׳ דחבירו. תועלת לשם להזיקו מותר דיהא
 ברמב״ם איכא הא בגנות התעסקות משום דהאיסור א״נ
 ]ואף וצער היזק לו שגורם מחמת דהוא לה״ר דיש

 מה הוא האיסור לכו״ע בזה ולכאו׳ גנות[ אינו שהוא
 מותר בזה דאף משמע הדברים ומסתימת שמזיקו
 רכילות לכאו׳ וכן חבירו. לתועלת שמספר במקום
 ואף עליו לחבירו שמספר בזה שמזיקו הוא האיסור

 זה שאין בכה״ג ואף חבירו לתועלת מותר לכאו׳ זה
 ולכאו׳ מותר. שיהא אמאי צ״ב ולכאו׳ עולתו מחמת
 יאמרו שלא האדם מזכויות אי״ז היזק דהך דצ״ל נראה
 מזיק בכלל נחשב דאי״ז עי״ז אותו ויזיקו גנות עליו
 להזיק דלא שיראה האדם הנהגת דזה ואלא גרמא, ולא

 דאי לומר מקום יש שכן וכיון זה, בענין אף לחבירו
 לו שמותר גדול הפסד לא׳ יגרם הדבר מניעת ע״י

 דאי״ז כיון היזק עליו לנאמר עי״ז דיהא אף לספר
 שלא עליו הנאמר מזכויות הוי ואי קטן, היזק אלא

 חבירו את להציל להזיקו דמותר לומר ל״ש א״כ יזיקנו
של הנהגה אלא דאי״ז כיון אבל גדול יותר מהיזק
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נ לתועלת לה״ר בענין

 עדיין אבל מותר. דבכה״ג אפשר יזיק שלא המספר
 לשקול דצריך הוא בתועלת ההיתר לעולם אי צ״ע

 הנאמר והפסד תועלת לו שיש האדם של ההפסד מניעת
 הנאמר מזכויות שאי״ז היזק הך דלעולם ואפשר עליו.
 בלא בסתמא ואף היזק בכונת אלא נאסר לא עליו
 לתועלת דמספר כל אבל היזק פעולת נחשב לעולם כונה

 את יזיק שלא תורה אסרה לא היזק לכונת ולא חבירו
 דחבירו בהיזק דמתעסק נחשב דאי״ז דיבורו ע״י חבידו

דלא הערות בקובץ מש״כ ועי׳ בכה״ג. אלא נאסר ולא
 בכונת אלא לחבירו אדם דבין מצות בהנך תורה "-"אסרה
 שמזיקו אותו של לתועלת דמזיקו אזיל התם אבל הסק,
 לטובת אף דמותר דרך הך לפי נתחדש הכא אכל

 מותר יהא לו מיצר או דמזיקו בלה״ר ואף חבירו,
 יהא עליו הנאמר של דההיזק אף חבירו לתועלת לומר
 צריך דלעולם או״ד היזק. הך עליו נאסר דלא יותר
 השני של מההיזק יותר עליו הנאמר היזק יהא שלא
 להיזק סתמא נחשב דבגנות ואפשר לו. שיספרו בלא
 כשלא אף אי לעי׳ ]ויש השני של הפסד כלפי קטן
 דלהזיקו בלה״ר אבל הפסד[ בלא עמו לעבוד לו נעים

 השני כשהפסד רק דמותר הכונה לעולם לו להצר או
 אי״ז לפועל יקחנו שלא דההפסד לבאר ויש יותר. הוא

 פועל כזה רוצה אינו דהוא נחשב רזה להפסד נחשב
 מהגנות. סתם הפסד לו דיגרם אלא ההפסד סיבת זה

 נזק שגורם שמקום לדון דין יש אי צ״ב דהדבר ונמצא
 אי השני תועלת לשקול צריך אי עליו לנאמר צער או
 ובגנות מותר, ענין דבכל או הראשון מהפסד יותר הוי

 דאין משום אי לעי׳ דיש ואלא דא״צ, אפשר לחוד
 הפסד נחשב אי״ז דסתמא או להיזק כונתו באין איסור
 שלא היזק דהך מש״כ ע״פ י״ל ושמא וצ״ע. גדול

 פעולת נחשב ובכונה היזק פעולת נחשב לא בכונה
 אותו יזיקו שלא האדם זכות הוי דלעולם דיתכן היוק,

 ע״י יוזק שלא אבל היזק מעשה הנחשבות בפעולות
 ראי׳ וליכא זכות, לז אין חבידו בטובת שמתעסק השני
 שלא האדם זכות אי״ז דלעולם לתועלת דמותר מהא

 צער לו שגורמים מעשים לו יעשו ולא בגנותו ידברו
 נחשב זה דאין חיזק בכונת שלא דרק ראפשר ונזק

וצ״ע. זכות לו אין היזק פעולת

גנות בכונת אף לחדש דכונתו הר״י בדברי

 דמותר חידש חזר״י רהא נראה הי׳ ולכאו׳ ב(
 אף תועלת בכל מותר הא עשקו או שגזלו במקום

 לגנותו דכונתו אף מותר דבזה דקמ״ל הזיק שלא
 בזה גרע אבל לו שיחזיר לתועלת דמזיקו אלא ולהזיקו
מחמת אי״ז דמתיר הא אף ולכאו׳ דלעי׳, מההיתר

 נחשב דלעולם והיזק בגנות בהתעסקות נידון דאי״ז
 יזיקנו שלא זכות לו דאין סברא זה רק והיזק גנות

בדבר להזיקו דאסור ואף עושה, שהוא הגזל במעשה
 בזה דיש כל לאסור ל״ש גופא בהא להזיקו מ״מ *^חר

 ראי׳ דהביא משמע דבר״י לעי׳ דיש ואלא תועלת. צד
 דהתם צ״ע ולכאו׳ להעיד, א׳ לעד דמותר מהא לזה
 חבירו, בהצלת מתעסק רק לגנותו דמתעסק נחשב אין
 ושמא עדים, מב׳ ראי׳ מייתי לא אמאי לעי׳ יש וכן

 פעולת נחשב זה ממון של ממש הצלה דהוי רכל ס״ל
 דישבע הצד ועל ספק אלא אי״ז א׳ עד אבל הצלה

 קשה מ״מ אבל מותר, ומ״מ מעשית תועלת יהי׳ לא
 צריכים אנו דלזה אותו שמגנה ע״י כשהתועלת למילף
 של לעדות ולכאו׳ לספר יכול דמזיקו דבמה לסברא

 רכל נימא ושמא בלא״ה, אף להתיר לן הי׳ א׳ עד
 לתקן צריך והוא כראוי נוהג שאינו דבר עליו דאומר
 כשאומר ול״ד ולהזיקו לגנותו נחשב זה לשם ואומר

 ורק בו דמתעסק נחשב דאי״ז עמו ישתתף שלא לשם
 נחשב כה״ג רכל ס״ל ולכן ישתתף, שלא בשני

 לתועלת בזה להזיקו דמותר אלא בגנותו התעסקות
וצ״ע.

לה״ר בלא לתועלת להגיע דיכול במקום

 שלא זכות לו דאין דמותר דהטעם דמאחר ונראה
 לתקן לצורך לחבירו שעשה העול במעשה אותו יגנה

 בענין ולעשותו בגנותו למעט לטרוח דא״צ אפשר העול
 אומר דהמוחה ממחאה לדבר ראי׳ ולכאו׳ אחר,

 למחות דיכול דאף משמע ובפשוטו גזלן דהמחזיק
 לי׳ ניחא אי אלא מחוייב אינו בב״ד לתבעו או בפניו

 הדבר ויתפרסם ג׳ בפני אלא בפניו שלא למחות טפי
 בזה יגנהו שלא זכות לו דאין מה״ט והיינו מותר, נמי
 כשא׳ לעי׳ יש עוד עי״ז. תועלת לו דיהא דיתכן כל

 משמע לא להעיד א׳ שבא או בב״ד חבירו את תובע
 שנצרך הדיינים אלא ישמעו שלא מב״ד לסלק דצריך

 תלמידים דאף משמע אלא נצרך דלא מאן ולא לדין
 אותם להשיב יצטרכו שמא משום ]ולא לעמוד מותרים

 דאף ומשמע רחוק[ צד להתיר דיכול ראי׳ אי״ז וכן
 אין מ״מ לתועלת שלא ששומעים אנשים כאן דיש

 רוצה אי וה״נ ב״ר, בפני לומר מה״ט שימנע זכותו
 ישמעו שלא לראות א״צ תועלת לו שיהא לא׳ לספר

 אין לתקנו עצמו הגנות בסיפור דמתעסק רכל אחרים
 בלא כדרך להתנהג ויכול קיים עליו הנאמר זכות

 שדעתו כשאמר אבל שהזיק אחר כ״ז אמנם להימנע.
 זכות לו שאין סברא יש בהא דאף שב׳ אף להזיק
אפשר עדיין הזיקו דלא כיון מ״מ לתועלת יספר שלא
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נ לתועלת לה״ר בענין

 היזל, לידי יבוא שלא הלה״ר סיפור בלא דיכול דכל
 דאי״ז מסתבר וכן אחרים, ישמעו שלא וכן להמנע חייב
 אפשר עדיין ההיזק למנוע ורק היזק בכונת לגנותו מתיר

 דמחמתו דכיון מחמתו שאי״ז התועלת מן יותר דמתיר
בס״ד. ויתבאר להתיר נוספת סברא יש

ודאיותיו להמנע דחייב הח״ח בדברי

דמותר דמתנאי שב׳ י׳ כלל בח״ח עי׳ אמנם ג(
 אחרת. בעצה התועלת לסבב יכול אין אי רק לתועלת

 ממעשה להוכיח דמש״ב בזה, שב׳ בראיות לעי׳ ויש
 אני וכי ואמר חטא מי לו אמר לא דהקב״ה דעכן

 בעצה דאפשר הא דבפשוטו צ״ב ולכאו׳ לה״ר, מדבר
 עליו שאומרים זה יתגנה לא דלעולם הכונה אחרת

 יאמר אני אלא דיבור ע״י בלא ואלא דיתגנה כל אבל
 ליכא לכאו׳ התועלת יהא ועי״ז לראות שיבואו לאחרים

 יתגנה שלא לחסוך וא״א היתר כאן דיש נפ׳^כיון
 דחי׳ כמו דהוי א״נ אף ולכאו׳ לאסור. אין לכאו׳

 אי נפ״מ לא יתגנה שלא דא״א כל דוחה שהתועלת
 ע״י שיעשה עדיף לגנות צריך אי ואטו ע״י יתגנה
 נימא בגנות התעסקות של צורה דיש א״ג ושמא נכרי,
 וזה נכרי, ע״י אלא ע״י לא יעשה אי דאף ענין דיש

 ואינו התורה כל על עבר דעכן נראה ולכאו׳ חידוש.
 וביותר לה״ר. עליו לספר ומותר עמך מעשה בכלל

 שיעשה לראות צריך בע״א אטו מע״א לה דלפי׳ א״נ
 ולכאו׳ להעיד. עליו מצוה ואדרבה אחר בענין התועלת

 מי לגלות רלא הקב״ה במדות אלא ראי״ו ע״כ התם
 יש עצמו על שדורש דאדם ואפשר רצונו, על שעבר
 שהוא בלא ידעו דב״ד ואלא הוא יספר שלא הנהגה
 התורה חלקי דבשאר ומש״כ חידוש. זה ואף מספח
 הי׳ לכאו׳ ל״ת דוחה מעשה מש״כ צ״ב ק, מצאנו
 זכות לו דאין האיסור בעצם הפקעה דה דהכא נראה
 לא בגנות התעסקות ואף שמזיק בדבר אותו יגנו שלא

 סיבת את בזה שאין וכיון הגנות תיקון לצורך נאסרה
 דאיתא מה וכן ל״ת. דוחה עשה כדין אי״ז האיסור

 דיכול ברודף וכן לשמטו יכול רהי׳ א׳ כ״ח בב״ק
 דמזיק כמו נחשב דהתם נראה מאבריו, בא׳ להציל

 ולכן הרדיפה או ההיזק למנוע כדי אחר בדבר אותו
 אבל אסור, ביכול אבל יכול כשאין היתר דיש אף בהא
 שהוא מה את לספר גופא בזה מזיקו דהוא גופא בהא
 היתר ואי״ז ההיזק למנוע כלל איסור ליכא זה מזיק
 מזכויות אי״ז היזק הך רכל למש״ב וכן להציל, כדי

 דצריך דבמקום כלל דמי רלא אפשר עליו הנאמר
 כשזה אבל בא״א רק רזה אפשר זכות לו ויש להזיקו
אותו מחייב זה אין מזיקו דעי״ז כל דהאומר הנהגה

 לומר מקום דיש ואף ולהזיקו. לגנותו שלא בזה לנהוג
 התועלת בשביל שמחויב מה רק הותר לא בזה דאף
 בעדות ]וכן במחאה הדין רכן נראה דאין כמש״כ אבל

 מיוחדת תקנה הוי דמחאה וא״ל לעי׳, וכמש״כ בב״ד
 לה״ר בגדרי מותר רזה הראשונים בכל דמבואר דהותר

תלתא[. אפי לענין וכמש״ב

לתועלת במתכזין דתקא הח״ח כדברי

 אבל תועלת בכונת דרק במש״ב לעי׳ יש וכן
 דאמרי׳ רהא נראה הי׳ דלכאו׳ לעי׳ ויש אסור, בלא״ה
 יספרו דכולם סי׳ אין לי׳ אית תברא דחברא במחאה
 דמותר דמשמע אלא המחאה, לתועלת בזה ויתכונו

 תועלת בזה דיש דכיון דברים סיפור בתורת לספר
 לעי׳ ויש איסור. כאן דיש נחשב אי״ז העולה לתיקון
 והנה אסור, יהא בכה״ג אי חבירו בגנות רשמת במקום

 שמותר אחר אבל דאסור מספר הי׳ לא זה מחמת אי
 לתועלת עושה שלא נחשב דאי״ז מסתבר הי׳ שמח,

 נחשב דאי״ז למעבד איסור בזה אין שמח דאף ומה
 לשמוח לשם דעושה דבמקום אלא התועלת, ע״ש

 דאף נימא דשמא לעי׳ יש התועלת מחמת ולא בגנותו
 הגנות לשם דדעתו כל התועלת ע״ש נחשב דסתמא

 ב״מ רש״י מדברי להוכיח ]ומש״כ אסור. לתועלת ולא
 שאין במקום דאף ראי׳ דאין לעי׳ מש״ב עי׳ ב׳ נ״ח
 וא״נ מותר שהצער במקום וה״נ כלל צער מזה לו

 לאסור דאין אפשר בזה ואף בפנ״ע איסור הוא דאסור
וצ״ע[. שיעשה, צריך כשהדבר

ממחאה וקושיוזו ביודע דרק הח״ח בדברי

 שיודע הראשון אלא היתר דאין הח״ח וכ׳ ד(
 שיהא יתכן דאיך מסתבר רכן ובודאי הוא שכן בודאי
 והא עולה, שעשה ספק מחמת אדם לגנות מותר

 ידעי רלא אף לי׳ אית תברא תברא מותר דבמדואה
 דעל אפשר המוחה, עם או המחזיק עם הדין אי כלל
 כדי שיספרו למחזיק לי׳ ניחא המחזיק עם דהדין הצד

 ממ׳׳נ מותר ולכן שטרו את לשמור וידע לאזניו שיבוא
 ורוצה גזלן דאינו או עליו לספר ומותר גזלן דהוא או

 דבלא״ה בנ״א דיש ]ואף שטרו דישמוד שיאמרו
 בזה לדון דמותר אפשר דיאמרו להו ניחא ולא שומרים

 ברשב״ם דמבואר מהא דהק׳ בבמ״ח ועי׳ הרוב[. ע״פ
 שאמר המוחה על רכילות דמספרים דאף בב״ב

 דישמור למחזיק תועלת דהוי כיון מותר גזלן שהמחזיק
 להם מותר דיהא מחה דהמוחה דמנ״ל וקשה שטרו
 ודאי בתורת אמר לא דהתם תחי׳ שב׳ ועי׳ לספר,
או האומר בשם לגנותו לו דמותר דה״ג יצא ולס״ז
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ד לתועלת לה״ר בענין

 קרובה התועלת דהתם כ׳ ועוד כן, עליו תשמע לומר
 דבתועלת הדבר גדר צ״ב זה ואף בספק אף מותר ולכן

 ]ועי׳ מספק להזיקו מותר ואמאי בספק מותר קרובה
 את דכשמפפרים כיון דמחאה ואפשר בס״ד[, לק׳

 המוחה או המחזיק עם האמת אי מספרים אין מחאתו
 אין בהא ולכן אותו דמגנים כלל נחשב אי״ז א״כ

 שיאמרו רכילות מחמת רק הוא האיסור וכל איסור
 למחזיק ולומד שם[ בב״ב בראב״ד נראה ]וכץ למחזיק
 שהוא משום השטר את שישמור לו דאומר תחשב

 בספק אף מותר ובהא גנות של תועלת צורת אי״ז מחה
בס״ד. וכדיתבאר

בספק עמו להשתתף שרוצה לא׳ תועלת בדין

 א׳ על לו דלומר התועלת לענין לעי׳ ויש _ה(
 יש אי בח״ח[ בפ״ד ]תתבאר עמו להשתתף שרוצה
 דאי״ז דההיתר דכיון ספק, דיש לומר בספק אף להתיר

 אין בספק אף "נ ה בניזק התעסקות או גנות התעסקות
 היתר זה דלכאו׳ לעי׳ יש אמנם להתיר. ויש מתכוין
 דאי״ז דיתכן וכיון רע שם במוציא לא אבל בלה״ר

 אומר דאין ואף רע, שם הוצאת הוי מגנהו והוא נכון
 ספק שהוא כשר אדם על להוציא לכאו׳ ודאי בתורת

 דאף יתכן אי לעי׳ ויש רע, שם הוצאת נמי הוי (נולן”
 ולכן רע שם עליו יוציא שלא השני מזכויות אי״ז זה

 דאף לחלק דאפשר מש״כ וע״פ דלעי׳, בהיתר הוי
 אין בכונה שלא מ״מ יזיקו שלא זכות לו יש דבכונה

 בכונת שלא כל רע שם במוציא אף שמא זכות לו
 הנ״ל בהיתר הוי ולכן זכות לו אין לתועלת אלא היזק

 לשקול דצריך אפשר דמותר א״נ דאף ואלא וצ״ע.
 "נ א אף השני, לתועלת ביחס עליו הנאמר של הנזק

 נמי דבעלמא א״נ ואף ענין, בכל מותר ספק דבלא
 יותר גדולה תועלת צריך יהא ספק במקום לשקול צריך
 נחשב וזה נכון שלא גנות עליו דיצא צד כאן דיש כיון

 משום אותו להזיק שההיתר למקום דמי ולא טפי, היזק
 להזיקו, מותר שיהא בירור דצריך להיזק עשה שהוא
 דאי״ז אפשר למחזיק לומר הרכילות דמחמת כ׳ ועפ״ז
 תועלת דיש נחשב זה אלא היזק של פירסום נתשב
 זה ולכן לגנותו של תועלת ואי״ז השטר לשמור שידע

 דהתועלת הח״ח כונת זה ושמא בספק, אף מותר לעולם
נחשב אלא הגנות ע״י דהתועלת נחשב אי״ז קרובה

וצ״ע. בספק אף מותר וזה בתועלת התעסקות

 לו שיגרם ובמקום בספק במש״ב הח״ח בדברי
מק

 כשיש בספק דלומר הח״ח מדברי נראה ולבאר
ויש דמותר, הרשב״ם מדברי ראי׳ איכא לפניך תועלת

 ס״ל ולכאו׳ רבותיו כדעת דפי׳ ראשונים דיש לעי׳
 אף אלא כלל אמר שלא ספק רק ולא אסור דספק
 ברור אין אבל לעו שהוציא הצד ועל שאמר בודאי
 וא״צ לערער לבוא דעתו אין דשמא לתועלת דצריך

 דאפשר מש״כ ועי׳ אסור. ולכן השטר לשמור להזהירו
 שטרו שישמור תועלת בצורת למחזיק לומר דלכו״ע

 דלא ואפשר אסור לי׳ אית תברא דחברא ואלא מותר
 ולכן גנות אומרים אינם דהם שב׳ סברא להך ס״ל

 שלא למחזיק לבוא שיכול בענין דמספרים רכל מותר
 לספר אסור רכילות של כסיפור אלא תועלת בשמיעת

 למחזיק לומר אבל בתועלת ולא ברכילות התעסקות רזה
 בבמ״ח ועי׳ עי״ש. בראב״ד, לפ׳ לעי׳ וכמש״כ מותר
 הרא״ש מדברי לסייע דכ״ב סק״ט ס״ט רכילות בהל׳
 מיבעי׳ דלמיחש דאמרי׳ רהא שכ׳ ס״ה פ״ט בנדה
 היזק ובפשוטו לאחרים או לו היזק שיבוא היינו

 הספק להם יספר וא״כ ע״ז שיזהירם היינו דאחרים
 דאף דדן נראה אמנם בספק. אף דמותר וע״כ לו שיש

 גורם ראין דוקא וה בספק דמותר לרשב״ם דמבואר
 אבל נזק אי״ז רכילות ואף גנות דברי דמדבר ורק נזק
 שאמת הצד רעל ואף דאסור, אפשר נזק לו דגורם כל

 שלא להזהיר לו יש דאדרבה נזק נחשב אי״ז הדבר
 נזק נחשב אמת דאי״ז הצד על מ״מ ויוזקו אותו יקחו

 מהרא״ש שהביא דמהראי׳ צ״ב ולכאו׳ דאסור. ואפשר
 לומר דמותר נראה הי׳ אחרים להזהיר דמותר דמשמע
 וזה להטמן להם יתן ולא רוצחים ספק שהם לאחרים

 מי יהא שלא הפסד כמו לכאו׳ הפסד להם נחשב
 שלא מחמת הוא ההיזק דתרוויהו לפועל אותו שישכור
 לי ומשמע הפסד, מזה לו ויהא בדרך עמו יתנהגו
 יספרו שלא היזק שהחשש במקום דודאי הח״ח דדעת

 הם אותם יטמינו דאי התם וכגון מאוד גדול הוא
 לשני הידק דיש אף מותר המלכות מן מות בחשש

 בטורח שיכול רק או מות בחשש אף אי לעי׳ ]ויש
 להזיק ועי״ז בממון שיווק בספק אבל עצמו[ להחביא

 אי״ז רשמא p בהא פרנסה לו יהא שלא השני את
 הנאמר מזכיות אי״ז דלעולם כמש״ב צ״ל ולכאו׳ היתר,
 כונתו שאין בכה״ג לפחות בספק עליו לומר שלא עליו
 תשש כאן דיש כיון דמ״מ ואלא השני, את להציל אלא

 רק מותר ואין לשקול לן דיש אפשר לשניהם הפסד
 מינות חשש דכשיש כ׳ ומה״ט גדול, השני בהפסד

 פריצות בו שיש בית דהוי בכלה או במלמד או בחתן
 מכל ביותר גדול הפסד חשש כאן שיש נחשב רזה

 בח״א נראה וכן בספק, אף מותר הבית של הרוחניות
 מדות לו שיש מאדם להרחיקו דאף מ״ג במ״ח ד׳ כלל

בגורם דאף להדי׳ שם כ׳ דלא ואף מספק מותר רעות
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 דמותר הרא״ש מדברי דהביא מהא מ״מ לחבירו נזק
 נזק לו דיגרם בכה״ג דאף משמע נפשו להציל בספק

 דיש הנידון וכל גדול, הפסד כאן דיש מאחר צער או
 אין דשמא לדון יש בהא לתרוויהו ממון הפסד כאן

 נראה ומ״מ השני, לתועלת מספק הראשון להפסיד
 מאחר אסור אין ענין דבכל דאפשר לאיסור ברור דאין

 הפסד דיהא אף מותר השני תועלת לשם דעושה
 פעמים כמה הזהיר ומ״מ גדול, בוצ״ע וסיים לראשון,

 שישמור ע״י שיעשה מה הוא וצער נזק של הכונה רכל
 בהא לא יוזק אי אבל וא״ת בשב יוזק שלא עצמו

היתר. ליכא בהא ועשה בקום או עצמו דשומר

ממון הפסד חשש דאין במקום

 הוא בספק דמותר מה רכל לעי׳ יש עדיין ו(
 הדין מה אבל וכיו״ב ממון הפסד חשש דיש במצב
 או לשותף רוצה הוא אלא ממון הפסד דאי״ו בענין

 דאי״ז או מספק לספר מותר אי מעלות בעל לשידוך
 ובמקום רע, שם הוצאת של חשש כאן דיש כיון מתיר

 ישתתף לא דמספק הא ]מלבד צער או היזק לו דגורם
 דמותר דלעי׳ לצד אף דאסור לומר מקום יש עמו[

 בעל כשרוצה אבל ממון הפסד למנוע שבא במקום
 מחמת עליו הנאמר את להפסיד היושר מן אי״ז מעלות

 חוזר רזה אפשר היושר מן דאי״ז ומאחר מספק, זה
 כשהוי אלא להזיקו היתר דאי״ז הדין מן אסור להיות
 במקום אמנם שרוצה. מעלות בשביל ולא השני הצלת
 עליו שישמע גנות הדברי עצם אלא וצער היזק שאי״ז
 להזיק דעתו כשאין כאיסור נדון רלא דמותר אפשר

 לומר אסור דיהא נראה אין לכאו׳ אבל ספק, דהוי אף
 ראי׳ צריך הדבר אמנם גמור, בבירור שיודע רק לו

וצ״ע.

הדברים סכום

בספק. לתועלת לומר מותר מתי הדברים, סכום
 רק ישמע עליו ולנאמר ממון הפסד חשש דיש כל א(

 הפסד חשש דיש כל ב( מותר, הפסד[ ]ולא גנות דברי
 מותר התכלית הפסד שהוא ברוחניות כגון מאוד גדול

 חשש דיש כל ג( מותר, הפסד יהא עליו לנאמר אי אף
 נשאר הפסד חשש נמי יש עליו ולנאמר ממון הפסד
 הפסד דמ״מ יתכן אי לעי׳ ]ויש גדול בוצ״ע הוז״ת
 חשש לו דאין כל ד( מותר[, קטן הפסד כלפי גדול

 הפסד חשש יש עליו ולנאמר במעלות רוצה אלא הפסד
 ואפשר ג׳ מבדין יותר חמור השותפות[ מניעת ]לא

אלא הפסד חשש לו דאין כל ה( דאסור, דפשיטא

 דישמע אלא הפסד ליכא עליו ולנאמר במעלות רוצה
 הדבר אבל אסור דיהא נראה אין לכאו׳ גנות הדברי
 לספר והנידון הזיקו דכבר במקום ו( וצ״ע, ראי׳ צריך

 לכאו׳ תועלת מזה שיצא דאפשר שמגנהו בענין ההיזק
 ברור[ אי״ז דשמא בח״ח ]ועי׳ לגנותו היתר דאין אסור
 ואי מותר לכאו׳ למעשה לתועלת הדבר לספר אבל
 ובמקום ג׳, באות כמו דהוי אפשר נזק עליו לנאמר יגרם
 בזה דאין ציערו או ביישו אלא ממש נזק לו הי׳ שלא

וצ״ע. לחוד בגנות אף מספק דאסור אפשר ממש תיקון

 אחר בענין לסובב ביכול הדין ואיך

יש אחר בענין התועלת לסובב יכול אי ולענין

 לומר סברא ויש טפי דחמור לומר סברא דיש לעי׳
 בגנות דמתעסק נחשב דאי״ז דכיון דאפשר דקיל,

 יתכן אבל לטרוח, וא״צ להתיר יש א״ב מותר ובהיזק
 ובהיוק בגנות התעסקות נחשב סתמא דלספר דכמו
 בגנות התעסקות נחשב לא השני תועלת צורת רזה דרק

 דוקא א״צ השני תועלת דבשביל דבל ואפשר ובהיזק
 התעסקות שם המעשה על עדין נחשב א״כ בכה״ג
 הדבר צורת רכן דבל מסתבר מ״מ ובהיזק, בגנות

בתועלת, התעסקות הדבר שם עדיין נשאר בסתמא
 השני כלפי עליו הנאמר על היזק לדון רבעי׳ .־"■ולדרך
 חיוב יש יוזק שלא לסובב דיכול כה״ג רכל אפשר

 צורך מחמת אלא היתר דאי״ז כיון בזה לטרוח יותר
 שמא אחר בענין לסבב יכול ואי השני של התועלת

 לילך שרוצה שמע דאי אפשר ומ״מ להיתר, ליכא
 להצילו לחבירו יספר שלא זכות לו אין בהא להויקו

 שיחזור כדי בזה כבר לגנותו מתיר דאי״ז ]ואפשר
 לראות וא״צ מותר לתועלת לספר אבל הגנות[ מחמת

 לסלק רזה כיון אחר בענין התועלת דיעשה יתכן אי
מכוחו. שבא חיזק

לתועלת כונה א דוק בעינן ואי

 נראה הי׳ לכאו׳ גנות לשם במתבוין לאסור ולענין

 ואין לה״ר הוי מספר לחוד לגנות הכונה דמחמת רכל
 לגנות נחשב דהתעסקותו תועלת תעשה אף היתר כאן

 ההפסד כמה דאזיל לדרך ]ואף היתר, בזה ואין והיזק
 אבל ואסור[, והיזק גנות נחשב לתועלת דעתו דאין כל
 מחמת ורק דאסור מספר הי׳ לא הגנות דמוזמת כל

 התועלת ע״ש המעשה לכאו׳ נחשב מספר דהתועלת
 מסתבר עושה הי׳ לא זה דמחמת כיון מהא דנהנה ואף

 מתעסק נחשב יהא שלא המעשה את הופך דאי״ז
וצ״ע. בתועלת
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להוכיחו ויצריך הח״וו בדברי

 אסור ובלא״ה תחי׳ להוכיחו דצריך במש״ב ז(
 ולכאו׳ לה״ר, משום בזה דיש משמע ובפשוטו לספר,

 לתועלת, אומר דלמעשה כיון לה״ר דיהא אמאי צ״ב
 בענין לסובב דיכול .רכל מדין דהוי לומר מקום ויש

 דכיון דס״ל ואפשר לה״ר, לספר יצטרך שלא אחר
 לא א״ב יחזור דעי״ד צד ויש אותו להוכיח דמחוייב

 במזיד דעובר נחשב דאין מאחר לגנותו עוד הותר
 אף הח״ח דלמש״ב ואף בו, שיחזור להיות דיכול

 בענין לסבב דיכול מדין להוכיח מחויב יהא בלא״ה

 הוכחה ע״י בו שיחזור הצד דאי דנפ״ט אפשר אחר
 הי׳ לא אחר בענין לסבב דיכול דמדין רחוק הוא

 עוד הוכחה ע״י שיועיל צד דיש כיון מ״מ מחוייב
 מבואר בר״י דלכאו׳ בבמ״ח כ׳ אמנם לספר, הותר לא

 יחשדו דלא לה״ר אבק משום אלא מדינא דאי״ז
 הוכחה מצות משום דמ״מ וב׳ תועלת, משום שאי״ז

 איסור יהא דמה״ט סברא דיש ומשמע להוכיח צריך

 כראי׳ רזה כונתו ושמא דיאסור, אמאי וצ״ב לספר
 בהוכחה, יחזור שלא כמו ומתנהג להוכיח דעתו דאין
 איסור הוי הוכחה דבהלכות חידוש זה לכאו׳ אבל

 להוכיח דעתו שאין וכל להוכיח שדעתו כל לספר
 בשע״ת ר״י מדברי ולכאו׳ שמספר, במה חומר שיהא
 בגדרי הוכחה מצות ויש חיוב־־מדינא בזה דאין נראה

 חייב, דאינו משמע אבל בפנ״ע ענין הוא הוכחה
 ויש דפליג, ראי׳ דאי״ז כ׳ כבר דר״י מעליות ומש״ב

 היתר יש אחר בענין שאפשר דאף ראי׳ זה אי לעי׳
 ושמא תחי׳, להוכיח מדינא מחויב דאין מהא ללה״ר

 יועיל שלא לי׳ דמסתבר במקום דהכונה נדחוק
 כיון להמנע מחייב זה דאין אמרי׳ דבזה ההוכחה
 ג׳ כלל בבמ״ח ועי׳ ודוחק. יועיל דלא לי׳ דמסתבר

 לה שהי׳ נענשה דמרים לפ׳ דא״א דמבואר י״א
 וצ״ע נענשת, היתה לא בודאי זה דבשביל להוכיח

 בודאי דהא אחר בענין אפשר דמדין נימא שלא אמאי
 בכה״ג לי׳ דניחא רכל ומשמע הוכחה, מקבל הי׳ ׳

 הוכחה מדין וכן לה״ר מדין אסור זה אין להוכיח
 או מתקבלת יותר ההוכחה תהא רכן לי׳ דנראה כל

ומשמע הוכחה, משום עולה בזה אין בכבוד יותר

 בענין התועלת לסבב דאפשר ענין בכל דלא דנקט

וצ״ע. לה״ר הוי אחר

 אסור לחבירו אדם שבין דדברים הדמב״ם בדברי
להכלימו

 בדברים בד״א ה״ח דעות מהל׳ פ״ו רמב״ם ח(
 בו חור לא אם שמים בדברי אבל לחבירו אדם שבין
 ומחרפין חטאו ומפרסמין ברבים אותו מכלימין בסתר
 כמו למוטב שיחזור עד ומקללין ומבזין בפניו אותו

 נראה דאין הח״ח כ׳ וכבר בישראל, הנביאים כל שעשו
 שיפרסם ממה תועלת לו שיש במקום לחבירו אדם דבק

 תועלת נחשב זה אין כה״ג רכל אלא לו אסור שיהא
 ית״ש לכבודו לאמת לקנא ענינו דעיקר ואפשר ממש,

 והי׳ לחבירו, אדם שבין בדברים מותר דאק ס״ל וזה
 לקנא דאי״ז היתר לו אין שנתק ראותו דהכונה מסתבר
 היתר ליכא וזה לו לנעשה לקנא דורש אלא לכבודו

 דעושים כל אחרים בנ״א אבל כהוגן שלא רעשה אף
 כמו נידונים לחבירו אדם שבין דברים אף לאמת לקנא

 אדם שבין דינים על עשו הנביאים וכן שמים. דברי
 במנ״ח שכ״כ ושו״ר וכיו״ב. הדין והטו שגזלו לחבירו

 שימחול שמצוה משום אסור דהכא ומש״ב ר״מ, מ׳
 דאי״ז אלא לגנותו, לאסור סיבה אי״ז דלכאו׳ צ״ע

 לכבודו קנאה דאי״ז אפשר לאמת לקנא ורק תועלת

 ואלא הר״י על דפליג ראי׳ ליכא ולפ״ז וכמש״ב. ית״ש,
 בזה. וצ״ע לאמת לקנא לניזק אף מתיר הר״י דשמא
 רק וכו׳ להכלימו דמותר ברמב״ם דנראה מה ועפ״ז

 כשבא אלא דאי״ז אפשר תוכחתו קיבל שלא אחר

 הוי בסתר הוכיחו דלא רכל ולהכלימו לאמת לקנא
 לחבירו תועלת כשהוי אבל חטא עליו תשא ולא בכלל

 תחי׳, אותו להוכיח חיוב להך דליכא אפשר שיחזור
 תשא לא בכלל הוי בפניו כשמכלימו זה רכל יתכן עוד
 תשא לא בכלל אי״ז בפניו כשאי״ז אבל חטא עליו
 תועלת בשביל רק לא לגנותו מותר ושמא חטא עליו

 אסור דאי דאפשר אלא לאמת. לקנא אף אלא השני
 אף א״כ ית״ש לכבודו דמקנא מתפרש דאי״ז בפניו
 אבל איסור הך בכלל אי״ז אי אף ראוי אין בפניו שלא

וצ״ע. וכמש״ב שניזק לאותו דוקא זה
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ח ז מישרים אדחמ

 ס׳ז רמב׳ס )א(
דעו© מהלכות

 מימרא עיי )נ(
אמר יהודה דרב

 צ/ סנהמץ מ
 ע״נ. ק׳ו ישם ע״ג
ו’ס עיריק )ג(

 ת״ת ואפילו רט* אנוש שתקות רות שפל הוי מאוד )סה( מאוד כח(1 .
SctwSr תועבת דכתיב מה הוא קטן וכי מקצת* ולא טינה )©( לא בו יהא לא 

לב. גבד. בל ה׳ מ״ר. סיד אמת
 להתנאות שלא גדולה הש* להם כשנותן הוא ישראל ומטרות כב «ק^?ל’

 חשק בן ועל )סז( לפניו, בענוה עצמם למעט אלא כך, ידי על P» מ״א
(qnhnte ,ובתיב דברי, על וחרד רוח ונכה עני אל אביט זה ואל וכתיב בהם 

שלום. רוב על והתענגו ארץ יחמו וענוים דללמל^ס^
to מקרא מ׳יא*

ח וגו׳. מרומם

י*5

רכיל לילך שלא

 ויכול בעטך, רכיל תלך לא )א( שנאמר בלאו עובר בחברו המרגל א
דפ על תעמד לא לו נסק־ לכך מישראל נפשות להרוג ?/רום

 בטערבא )ג( ואמרי האדומי, )נ( דואג ידי על אירע טה ולמד צא רעך,
עליו, ולמאמר ולטקבלו למספרו ]א( הורג תליתאי קטיל תליחאי,

ביאור
 שיתרחק למרוח הוא מאד, מאד התנא שאמר דמה מסנש דעות מהלטח ס״ב הרמב״ס מאוד, ]מ&

ס״י בשלישו כתב pi מאד, עניו במשה שנאמר מה מסרש וק האמיץ, קצה עד הנאוה עמדש»5־8
 משמנה אחד מ שיהיה צריך מ״מ רב אמר אשי גר חייא רג אמר איך להנין אנו צליכין לס״ז אק דאבו©

 התנא ■על האמוראים יפלגו האיך שם, יהושע דרב כריה הונא לרב ל’ם וכן W9 ה׳ ©טה בשמינית,
 שלי לקיים מפידא למהוי רבעי מאן רבא שאמר מ’לס ואף עליה, דסליג אתר הנא דליכא לוטם, דרגי

 חסידות מדת לוימס דהי לומר אעשר היה וא״כ בחוי״ט, ג׳ משנה ס׳ג ס״א ועי׳ מ״א ל׳ ב״ק דאגות,
 ביה, דלית בשמתא שס כ©מה שאמר גוסיה ליכא קשה if מ שמותר, אמרו לדינא והאמוראים מלמד,

 שמתא הוא גוזר איך כן שיהיה למשל מלמד והתנא גאות שוס ט יהיה שלא מא חסידות ממו ואס
 עטה זלאחרינא מכולם גדולה חסידות למ״י דאיכא בערס החסידות, נמדת ואוחז ביה דלית מאן על

 ט שיהיה לח״ח מצריך האץ עדיין קשה שם גססה א״ל ב״א שיא לרב גס עיג, ל ע״ז מכולם גדולה
 התנא, של צוויו ונגד חסידות מדת נגד שהוא מה קאמר, וכו׳ מ שיהא צרך ח״ח שהרי קצח, נ©ח

 נראה p על ;קאמר סחמא דהא בן, מולה לת״ח ילא אדם כל לשאר דוקא לוימס דמי לומר שוחק
 כמשה ח״ח לך שאין מאד, מאד רוח שסל יהיה ח״ח שגס למ מירא ירכא מנא ורב שיא » שגם

 כלואר כששגית, משמנה אחד יראה אלא רוח, ש©! כ’כ יתראה לא בסרהסיא אכן מאד, מניו היה ימ'מ
 מו גמליאל לרגן הקדוש מינו שאמר. דיך ועל הבריות, על מומלח אימתו שתהיה כדי שח ג©ת סעס
 ונראה בפרהסיא. דהיינו שם ומסרשיק ע״ק ק״ג כמטח בתלמידים, מרה וזרוק נרשם נשיאותן• נהוג

 כל דבסני דטון בחר״נו, יע׳ש אדם כל מני רוח שסל ומי מאיר א״ר י׳ נשנה פ״ד באטת כך שמ©ס
 אלא לאימה בסרהסיא אדם כל דבסני רוח, כסל אלא מאד, לוח שסל שיהא אמל לא י"* איר אדם
 כ׳ ©׳ ש׳ ח״ח איט כנחש ונוטר מקם שאינו ח״ח כל אז״ל ועד״ז מאד, חח שסל לא אכל רמו שסל
 אבל מאד, רוח כפל שיהיה מודים עלמא כולי בסנימתו, וברוחו, שנדע© סלוגחא, כאן אין וא״כ ד*. פיק

 לשובלתא. פאסא כי ליה שמעשרת מועט, דבר גאות, קצח אלא כו, כל רוח שסל הת״ח אהיר לא נסיהש^
כדאמריק לצמיד על בשם מגשם כיון עוד ואפשר סיש״יוהראב״רוהכ״מ, ש' למספרו. ]א[

 וה״ה להאומרו, הורגת א״יכ ע״ג, ס״ד נדרים בברייתא נלאמרינן כמת חשוב ומצורע שם נעירוכין
למקבלי
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רכיל הולך וכתיב בעמך רכיל תלך לא והנאמר שגם־על עליו,

ט״ומיאבמפנה סוד. מגלה ר1
אטת אם אפילו חברו, בגנות ר[ )ג המספר )ה( מזה חמור יותר ג rr- — חסונ3 _ - ׳ CP 4מ

ביאור
 ורש׳י ע״ב. ג״ח ב״ע מים כשסיטח דהוי שמחביק עליו ולמאמר הרמב״ם, שכתב כמו משו שחמור למקנלו

ע״ש. 1? נאעל שההרג הרכיל את פירפשמשךמרנהשטסלמבץהשניםהורגץזהאסזהוטאליהדסשמין
 לא אשמלך שאל ואלי לדוד, גליי! וחיכ לחם שנתן אמימלך מל שאמר דואג כהלשנת כמו אטת. □[I״•־׳

זה כדברו, שהתנצל כש לשאול עכודה שעושה סשג ואדרבה לו, >»ח בזה שאין מנמק, היס
 כמכל שמא מא כן משמו מקד רכיל לזה ומלן מזה לכרס שמוען כיון למכרו, גגות ט שאין אע״ע

בעלמא, לדוגמא הוא לדשץ, דואג שנקש מה ונראה דעות. מהלטח פ״ז רק כ״מ וט', בעיירות המשיר
 ונפרס מקרא, קצת וכדמשמע מ׳ ס״ק וכדלקמן אמר לשה׳ר דרך דואג דילמא למדחי איכא מהמם דאי

 כמהדרין לב אמר ימדה יב כדאמר דוד על שדני במה נתטין הרע ללשון כמקדם בלאיה אשמון שכבל
 C?fr??)cg מסנהדרין בין מדואג נץ צינתי,\דש כאשל ע״א ל״א ןמסנהדר לאייה נראה ♦ויוסר ;עלב צ״ג

 כבר דואג מ״נו עצש להתנצל יטל היה שאנדמלך אע״ג דידאי לאים/ לשמש דאיכא היכא דוקא )מדינו
 לא שפא אשמלך, שעשה מה לגלות לו היה ולא עליו, לאורב דוד אמ ®שד שהוא פאול ממר שמע
 הנין ושיט, על' רט מבד יאמר אס מהדינים אמד p וכמו באמו/ היה באשר התנצלותו, פאול יקבל
 /לאבלשק ימי הנידון ידע לא כלוס, יאמר זלא קישתו אס ffyso האחרים, הדינים על איבה לי יהיה

ואע*פ»וממדם’על^5%ו»רשךסיון בדבדס"מלמאך^יךלחק בלא״ה
 כמשמע ודלא הרמב״סשס, דבר לפנש צריך ועד״ז רכיל, תלך לא משוס בזה שאין מאה לזה, ומלך מזה

לשמר להרמב״ס ליה מנא דאל״ב ?אפונה, בהשקפה לכאורה ,פדברז
 שסמך במה p מרמז קרא שנם ואפשר לאיבה• למיחש הראיידבגונ^דאיכא”בהרוו שהר ראייה, אץ
 כןלשעינת די ומל לאיבה למוש ק באם דדוקא להורות בעמך, יכיל הלך ללא רען* דם מל תעמיד לא

בדבר עליו^אמ למאמר זחהי או צער שיבא ששל יש אס וה״ה רניל. תלך לא משוס ביה אית דמים
ש*׳. ס׳ק ש׳/5רני חלך לא משוס”שבר“אי» wFלדומה בהם לשש יכמלמא"שאץ

שלמק משלה ש׳"י^׳דשאס־אומרעליו^רמ"אץלו ^רכא״ח אוז» ’מ^דט בננוורומזב ]נ[
 השחל דברם שבשאר אע׳ג לו, למשל צריך באץ ומהר״ו והסמ״ג מיישני מהות בשם שם והביא

 מהמנ״א משמע יק שקי, על רע שס עליז שהוציא א״ב אלא זה שאץ נראה אק ע״ש, אכזר יהא לא
*wT ל״א פ״ק ועי׳ שס, ע״ז מקני, ומשלה שס, עג״א למשל, היא ענוה עדת בזה גס מ״מ1 :,ה מ״ת 

תפיס, מנאי האמת ל»ר בשהר משמע וט', לגנאי ואלו ע״א ל״ת ביומא דתנן ממה ומה
משום שוב טה ולק שלהא באפי דממאמרה סמילהא מי בפרהסיא, עפו שעשו שמה כיון לדחות

 שבזמן כיון מ״מ לשה׳ר באבק דוקא שזר "ז1 בס״ק השס׳ לפקח ואפילו ס/ ס״ק עי׳ בקא לקנא
 מתקנת אלא אסור אינו המשס על יס שס דלהוציא כיץ בה, לן לק תו העמיס מהו כבר המשנה חיטר

 שאמר זאההקאמתץ שספרו ומה י״א, סעיף ש׳ ההיא התקנה עדיין שתה לא המשנה ובזמן קדשניט
 להם להזכיר אין שיקים שהמה טון טנהו, נרתה מלו שצ מנותן לספר אמר ממתה שם טומא ר״ע
 שומעניהשרליה דסני מאן האי ע״ב ב״ה מגילה אשי מ שאמר ומאי ש׳ד, ה׳ סי׳ כדלעיל אטתס גנק

שאני, יודעי! שרבים שומעניה דמי טון ועוד נגשש, לספר לא אבל לבזזיי דוקא לומר ק ש', בג׳ לגזרי
נראה ובן דזקא, שם דמחירן בטנא אלא ולספר, לגלות אסור בסתר תשא שאם נראה ז׳ מסעף גס

י״ד. סעיף סוף ל״ב ס' פי׳ שש י״א ס״ק ה׳ מ׳ ועי׳ ד׳, מסעיף
אמד מ אופנים, לארבעה רעה מה מצאת חלק דעות מהלטת פ״ז הלמב״ם בגנות. המספר ד[1

ממור
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--------w----- מי־שרש-ח ארח—___________________

 שמעתי *p פלוני אמי כך ואומי לזה מזה והולך מריה ששימן זה מיל איזהו וניע, mm ממזר
 לאו מלל והוא למאד עזי מזה גדול עין יש ;העולם אח מחרב זה הר אמת שטא אע״ם פלוני על
 שם מוציא נקרא שקר האימר אכל ;אמת כאימי אע״ס חכרו גננית המספר ומא הרע, לשין וטא זה
 ואומר אטתיו היו וכן ק־ עליו שמעה• וכך עלוני אמר כך ואומר שיושב זה הרע לשק בעל אבל • רע

 המחץ עכ״ל, וכו׳ גמלות מדברת לשק מלקות שפחי כל ה׳ יכלת הכתיב אמר זה מל »אי של תרם
 ט.,ה^ב1. -.לש4יוגה סבונתט£ב_ היא הזאת שהחלוקה נראה אק ע״ש קנ״ו סי׳ בא״ח המג״א גה

 נדא^( והאמוראים החגאיס יזנלש מכירהאאגל על להקל כד לעצמו, לו מאוח שם מלק לכל »א אשר
 אבותינו על ח גזר נחתם שלא מצינו שק חק ע״א ע״ו בעירוכין שהד רע, שה היצאח גס כולל דלשה״ר
 וט׳ כך ואבנים עציה על רע שס המיציא ומה בברייתא שס ואמרגן ובו׳ הרע לשק על אלא במדנר

 וא״כ ;ישראל אק של מנומס דבר פלא על כך משוס נתייקר דסנחרב ע*א צ׳׳ד מהדרין יעי׳ ׳ל;כע
 דבריהם קורא סאיך דברו אמח ואם לשה״ר, במשנה דיטרס קורא האץ המרגלים דברו שקר אם סע/

 באנולחרן אס ואף רע שם טצאת גס מלל לשה״י המשנה דכלשק ע״כ אלא רע, פם מצאת בבדיתא
 בברייחא קירא וזה שקל היה וקצת לשה״ר, במשנה קורא יזה אמה טה רעה תה פהוציאי מס דקצת

 על אלא במדבר אטתינז על דן גזר נמחה פלא במשנה מוכיח האץ לפ׳ז גה מ״נו שסרט, טצאת
 בשביל טה שנחתה ומה אטתינו, על ןדי גזר בשבילו להחחה כדאי היה לא לשה׳ר דלמא לשה״ר,
 <0ג לשה״ר טלל התנאם שבלפק >נ׳כ ^אלאהרמב״ס, פל החלוקה לס• מלפה״ר שחמור רע פס מצאת
 גמ׳9 נדמו ~רבמשתיא דתיי דאע״ג נ״הע״א הומה עי׳ דברו פקר המרגלים ואה רע• פס מצאת

 אמל כתר אנל משמע שקמיססאח, היו ולא שכתב שס ,מפרש' נראה וק שס, מ׳א סהדש״א עי׳ מ״מ
 גדול כמה וראה בא דאמריק גופה מבדיחא נראה וק מ״ש. ריש"רשב מהמכלול נלאה וק שקרנים טו
 שס במוציא יסיים בלשה׳ר שפתח טכ״ל וט* ואבנים עצים על רע שס המוציא ומה וט׳ לשה״ר של נח
 שחמור רע שס טציאו שהמה החס שאני דלמא ממרגלים, לשהיר פל נח למטת ליה מנא זא״כ ר?

 האמודאיס^( נראה)מלשק וכן 2 לנג שס מוציא גס טלל לשה*ר הברייתא בלשון שגם ט״כ אלא מלשה״ר,
 לקישיוט^אסטה יא״ר וט׳ עליו באים נגעים לפה״ר הספסר כל זמרא בן יוסי רבי אמר ע״ב דשם

 ואץ רע, שם מוציא במצורע כתיב האץ לשה״ר על באים נגעים אס וא״כ עכ״ל רע שס מוציא מרת
 שאמר פליג יוחנן תי על שגס לומר צריך טה דא״כ ועוד זמלא, בן יוס• רני על פליג מ־״ל נראה
 מלללשה״ר מא רע שס מוציא אס אנל לשה״ר, מהם ואמד באים נגעים תדס ז׳ על ע״א ע״ז לקמן
 מכד שם כדאמרנן טה, שקל והתם לשה״י, דוד קבל מ דאמל ע״א נ׳ו משבת מוכח וק שטר. אתי

 ליה קלי זאפ״ה רע, שס מוציא נקרא כזה הלמב״ס של החנוקה ולט ע״ש, וט׳ מא דשיקרא חזייה
 דבראממבממילחו ט שאץ הרע לשק כל ר״מ משוס יוחנן מי דאמל מהא הט נלאה ק וכמו לשה״ר.

 בלשון רע שם דמוציא נראה איפכא ^גס לשה״ר. קרי שקר אומר אם שגם ע״א, ל״ה טעה עכ״ל וט'
 רע שס לו אמר לזיגוד, שפא מ עדה כאשר ע״ב קי״ג בפסמיס בהרי אמת, אזמד נס מקד חכמיה
 אומו קרא האץ זיגול, העיד שקר אס אמח אס ידע פלא פפא מ וא״כ ע״ש ביה מפקס קא בעלמא

 ראייה ^שאץ טון tic tib רע, שם ממוציא דקל לשה״ר אלא ואינו דבר, אמת דלמא רע, שס מוציא
 ן דלשה״ל נלאה מזה יותר ועוד ) רע שס מוציא מקרי אמת שאוסר אע״ס עדם, שני ט מל אלא גמרה

 / לו להצר שגורס בין שקר, בין אמת בין עליו להנאמר רע שהיא אחר, אדם טל אומי אשל תר כל טלל
 I א״ר שס נעירוכין שהרי רע, שס ומוציא לשה״ר רטלזת טלל וא״כ ולנזק, לאיבה למוש פס או ולהפחידו

 דרש, מ״ס ען לשק מרפא שמקרא ביק וא״כ עכ״ל וט' לשה״ר מספר פל מקנהו מה bnn בר חמא
 קאי, הקל על דקרא ליה סנירא ואם רע, שם למוציא ולא הרפואה טא הרע ללפק דדוקא ליה מנא
 ס״ל כחי? סממא לשק שמרפא טק תלא נאמר, שבשלם הקלה שטא הרכילות על מקא דלסא א״כ

 ואפשר הרע לשק כלשון שלשמן האמורא וכלל רע, שם ומוציא לשה״ר יכילזח מרפא, טא לשק דלכל
 מחלוקי אמד מלק גס ומ״מ הכל, כולל דלשה״י היא גם מודה מ״מ שלו המליקה לפי הרמכ׳ם שגס

<rx כ׳, ל״א ירמיה אפרים, שם טל נקראים ישראל שכל כמו סובא, כה״ב ואשכחן לשה״ר, ג״כ בסיעות קמי 
שגס שס׳ל נראה דעות מהלטת פ״ז רש מהנ״מ אכן — בפרעוח. אסרס נקיא חמד שבע גס פ וט

בלשון
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 המרגיל כגולם ורע שקר, על (nJ רע שם מוציא אם שבן כל לא חבר,
הרע. לשק לספר עצטו

 שביון יחדי עליו ולהעיד לביר )ו( לילך אסור שחטא אדם ראה אם ד
חברו. על רע שם מוציא אלא אינו נאמן, אינו W אחד שעד

 פסקו אם בגין שיודע, טה יגיד 1ז1 טאיסורא לאפרושא כרי אבן ה

ביאור
 שס ומריו היאנ׳ד. להשגת בחשובש ע״ש בלשה״ר נכלל רכילות ואין ולשה״רלמוד, למוד מילות ממלט בלשון

 למד למדולשה״ר דרטלזת ונו׳ הורגת לשה״ר שלשה שמאמרו רביע ודעת שכתב קשין, גלא״ה לנ&רה
 לישנאחליהאיקטל אמרו אלא כלל, לשה״י מנר לא שם בעימטן והרי מלשה״ר, דדייק ושעכ״למשמע

 שמגדיל והייט מליחאי, ללישנא כפירושו שס מ״א כהמרש״א שבר דהכ׳גו בזה לחח גלאה אכל הלימאי,
 ואפשר ;קאמר לשה״ר המספר כל והוא שם, רנעשמעאל דבי אשנא וקאי עבירות, שלש כנגד עומת

 ומספר גט׳ דמים משפיטה לשה״ר קשה שכתב מצורע, רש הילקוט הביאו ההנמומא טל סמך שהכ״מ עוד
נקשו אס בדבריהם נטעה ולא חכמים דבר שנבין כדי זה לבאר והוצרכתי מכ״ל. וט׳ שלשה מיג לשה״ר

זה. שאמד ס״ק מר׳ כיוט• רעה מה מצאת מיני מארבעה אמד על רק כאלו דלשה״ר לישגא
מלך מלא אומר אלעזר רבי לן מנא רע שס למוציא אזהרה אמרנן ע״א מ״ו בכתובות על ח[1

 לניד אזהרה ההוא .מהאי אמר לא מיס נתן ור' וטי רע דבר מכל ונשמרת אומר נתן רכי רכיל
 ממוציא קיל רכיל דהולך פס״ל הרמנ״ם לשיטת ששר אתי זשא עכ״ל וט׳ אה וקשה לזה ק־ יהא שלא
 נמלטת פ״ז הראב״ד ולשימח רט, שם יוציא שלא כש״כ לא רכיל לילך שלא שמוזהר כיון וא/ רע, שס

 את אלא שרג ואיט הנין אלא שאינו רע שס מוציא מפא/ חליתאי, שהוא ממור רכיל ששלך שם/ דעות
 פל מלזקות כארבעה ללא לשה/ מיני מל רע שס מוציא גס נכלל מיל למלל דס״ל לומר יש עצמו,

מדק ״ס3ל»ימ3-»136■- הרטב״ס,

 שוא שמע משא לא בכלל לשה״ר מנמר מלל ראב׳יע משום נמת דלרב ע״א ססחיסקי״ח ,ועי
 ריש •יש מכלול וטי׳ — ע״ש. שנו לא בכלל הוא רע שס דשציא כתב ב' ס״ק בד״ט רנ״ח ש׳ ובת״ט

דבת ויוציאו נש מגונה ודבר שקר שא דנה שציא אבל הוא, אמח אם נקרא דבה דמביא שכתב ושב
זה. שקידה ס״ק ועי' האק,

 קי/ ב״ק מיי, כני ליה מהמניק דרנק שליחא ההוא מינא שאמר מה לפ״ז ונראה נאסן. אינו ]ו[
מתפקר in ע״א ע״ז במ״ק דאמריגן מקרא, סמך לו יש אלא כן אמר מסנרא לנד לא ע״ב,

 ו^אילאו.ו&מ תנתר. סקס האנשים העיני דכתיב טשא כלישנא מתחזי לא ואמר ואחי רנא דני בשלימא
 " דטהיתן /c^fr^o p ל^ד־ונ$מד שמותר טון ט״ש.)וא/ ידע הוה לא משה למשה ליה אמל דשלימ

 יןכ*ד6ש כיק ליה חישק פס נמ״ק מקרא לי למה להקשות ואין /;^־ת^י־שאל/ץףוךאסור־־^ג
 נאבק דוקא דהיינו ס׳ל לשיטתם המס' דהא •/ בס״ק החזס׳ לששת נלא״סמתלזלמוד משלשה פחות

 ואפשר גמור, לפה״ר בעלמא היה אם אפילו להגיד ב״ד השליח ששתר קרא איצטרך וא״כ ע״ש לשה״ר
 גם וא״כ — נ׳. ס׳ מ״מ עי׳ שממה לימיד נמי אי למד, ב״ד לראש אפילו להגיד שמר ב״ד שהשליח

 ולהעיד, לילך אסור שלשה של לב״ד גם אלא עליו, ולהעיד •שדי לדיין לילך שאסור לבד לא המוס' לשיטת
 לשה״ר אלא לשה״ר אבק שי לא שוב וא/ דברו, לפרש צדך העדות חקירת ידי טל הב״ד לפני מדאי
 חלסא באפי דמהאמרה במילהא אמר שמש לש איח בלא״ה ורשב״ס רש״י המוכ״ס ולשיטת גמור,

 נמ״מ רמ״א שטעה, לידי שמניא אמד, עד רק שא אס גס •שד שבעשן בדבר pא י', סעיף כדלקמן
נ״ו שס הגט' כמסקנת ע״ב נ״ה ב״ק יששע דרבי בריחא מעש, אינו אס שמים ביין וחייב רכ״ח, ש׳

י״ד. סעיף ל״ב ש׳ ועי' ע״א,
החונות בהשמשודהאפטטה, ייעגא לתא שאמרה רביתסדא מנת ראייה הניא שימוני הגהות יגיד. ]ז[

פא
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 t)) ראה אם או לב®, יגיד עליה שהשוד בו יודע ותא לאוד שבועה טקום ,"י*“
מלטא לבעל, יודיע עליו ונאסרה בעלה חו« אשה שמתה ידע או

 יתבענו אס שבממון כדבר גס כשנים, לבעל או לביד מהימן W תש«״אבמ*מ1עד
מטון מתיבק עדים ששני שכשם יחידי אפילו להעיד ח*ב לו שיעיד ׳מ’כ

מרדה ונמצא לשקר ישבע ולא ישלם ואולי שבוע/ מחייבו האוד כף 2” )מ(
מעיד. אינו אם שמים בדין )מ( וחייב בעדותו, זה ע״ב^מפס^

לומרלולרבו מותר בחברו, ערוד. דבר יחידי הוא ראה אם כן וכמו ו »»'• ״אע ’,’ש®
אינו אס אבל כשנים, להרב נאמן האומר אם ודונ^ג החוטא, של )פ( דרג מפקנא )פ(

yp”’® לו. יניד לא בשנים לוזרב נאמן
והוא ואסורים, לשה״ר אבק ר,ם אבל לשה®, שאינם דברים ויש ז

ביאור
 שם אמר שפא רב גם שהרי ו', בס״ק נדלעיל דממונא מילחא דהוי לדחות ס המם מיהו ע"/

 הגהות אק יחידי, שמח על לזיגוד מדה עצמו שהוא ש על אף הוא פרוע דששרא ביה •דסגא p גס
 מו״מ הד״מ שמה״ע נראה p ועל ע״ש, מדבריו כנראה פפא רב תמת מא שם בפסמיס גרם שימני

 ממצבות והנה ע׳יא. ס״ו קדושין זנתה, אשהו סמיא לההוא שאמר מהשליח השניה ראייה אלא הביא לא
 מהימן דלא טיאי יודע אס כ’וא חיי, ע• לנעל או לב״ד מהימן ® אלא מהני דלא נלאה שס וקדושין

 שמ״מ אפשר אנל מועילים, דבריו שאין טון ישהוק, לאפרושיי־מא־סירא הוא אם פגם משמע חר מי
 w סברא דאשפחן כמו עדים, שט® ואפשר הקול מצא הדבר יתברר ך5 יד שעל לב״ד לו מודע יגיד

 שהביא שם במ״מ בד״מ ועי' עמו. שעורף אמד למד אלא עוד צרך שאין נפרע כתוטח, רש בפרש״י
דמייי• שס הד״מ שמפרש וכמו מקרבן, הרע ובעלת לקיים להעיד ח״ב עבירה דבר שהרואה מפרס סם

כדלעיל. יעיד לא אחד בלא׳ה אבל אמד, אשלו מאיסורא לאפרושי עדים.® ב. שים
משמר, סהר שיהא לו ויגיד שילך בממונו מק לאדם שבא למוש יש אס הדן דהוא נראה .pv® ח[1

 שהאנזהר כד אמד, מימה אם ללוקח, לו לומר שמעה שכהב ב’ע ל״ע ניב מפרשנ׳ם וראייה
 ואמר כפניהם שמימה חיי דאיכא ®יד דהחם גב מל ואף לזה, הדומה בכל ה״ה ק ואם פ׳ש סמלו

 מ״מ ולהגיד, לילך לז שאץ לזמר אפשר היה אמד בפני אלא הדבר נאמר לא אס וא״כ מא, גזלנא סלוני
 ששא, לישגא משום ביה דלית אמרק חלהא באפי דמתאמרה מילחא' שדוקא ועוד בנך, לסלק שברא אץ

 יודע אס לנרדף לומר וחייב שטל כש״ב לא ;שנים לפגי ® אמד לפני ששמה נין בזה שלוק ®ן וא״ב
 הלך ללא רעך דם על העמוד לא שסמך קרא לסו נמי זה שעל ואפשר ולהמיתו, לרד® שלוע! נאמד
 אלא מוך דם על העמוד לא סננה חשש יש אס מ״מ רכיל, לילך שאסיר אע״ס להירוח בעמך, מיל
ט׳ ®"ק ע•' ^^מוי/ שפסק ושד וינצל, עצמו ששמור כדי לו והניד מלך

') גילה ולא וט׳ מעט״ס ששמע ® שם שנהב

י י^ו יגל® p cfi הי*ר אלא ימעט״ם p מע5ש ייקא לאיד 'יאני לענ״ יט׳ מבמ א״ז י /
waaV ממק לו שהדמות^ גקע^שד דמילהא הא®ר דנקע ועטים רכיל, הלו לא משום בזה ואץ

מאבימז וא״ככמו ע״א, ע״ג »מדן איטר יען^לשגר דם גוש, אנידש
 להא ע״נע, קרקע באטמן דה״ה ע״א ל״א ב*מ ועי' ממונו, באנידח בזה דמ״ב ה״ה להצילו, מ״ב ני®
 משני דבלא״ה לומר ודוחק מ״ש וט׳ גפקא מהנא והא המס מקשינן מ® דאל״כ ועוד ילשק, מממונו גז®

 לרט שגס זה שאמר בסעיף הדין שנפשק ולפ׳׳מ — פס. ונב״י ברמ׳א ס״ז רל״ע ש׳ י״ד וע* פשר,
 לפני מ בר מדא בגניה ®נא רב שסיפר דאשמזן »® ששר אחי שנים, ®לו נאמן אם להגיד מוהר

המשד מן עצמו להועא צדך שהיה ועוד הד, כבי נאמן היה הונא דרב ע״ב, ס״י עיריטן יק, שמיאל
י״ד. ט׳ ועי' מר, ללא שצערו

נמצא
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מושרים ארח

 נסצא tel )יא( היק שאוסר עק באור, בלתי האדם מטי )•( תסספר
 כמת שיהיה לפלוני )יב( יאמר סי שיאמר או פלוני! אצל אלא אש

 וסד. אירע כסה להודיע רוצה איני מפלוני שתקו שאומר או עת* שהוא
 קלות ודרך שחוק דרך לשורר המספר וכן אלו, מדברים וכיוצא הי*
 בתכטתו"^תלהלה אמר ששלמה הוא בשנא* מספר שאינו כלומר ראש
 לשורר המספד וכן ;אני משחק הלא ואמר וגו׳ ומוח חצים זקים הירח
 שדבר זה שדבר יודע אעו כאלו לתומו שיספר והוא רמאות W הרך

 או לשורר מה שדבר יודע איני אומר בו כשממחין אלא הוא לשה״ר
פלוני. של מעשיו שאלו שאומר

n יב(םדאי1יותר חברו ג(ניא[בטובתייםםר) אל לשורר אבק משום ק ונטו

סקוס מראת
 ממנים )י(בייש

נאטתס׳אמי״ז.
 כמסהנא )יא(

שרוטןמ״וע״ב•

ת^ס5ל)יג(
90 rp<סת 

Mfl
 רבדימיאמוה )יג(

כמלא לרב
 ע״א עי, שמכון

קנודע׳ב ונ״נ

ביאור
tel טון אמל »*» שיחפלסס הדבל עצם על מקשד איע עליו הנאמר שהאיש אע״ג אש. נמצא 

אש מצוי שעה וכל הוא עשיר כלומר ש* בפייוכין כמסקנא לשה׳ל דיך אוסו אומי שהאומר
 נלאה וכן ע״א רש קס״ה מ״ב הישב״ס שכתב כמו לשה״ר אבק והוא נפנש״י, הגשילין לנשל מיהו

 יר שמל מאה לש״י וכמה ;p שרוכץ>מסע3 מסמס׳ גם הה מעץ ומאחיו לאבוס המוב״ם משמש
 מוי אי ;וס׳קי״ג ב׳ פ״ק ש׳ דדואג משא אמרם קנאת עליו מטולי עשיר שהוא קיל עליו שמוציא בן

 הטו למשניה ואגסי ואזלו אלמיה איגשי ושמעיה at מסי איש המרים ישמש כך ירי שעל לחיש שיש
מומו שן שמגרה נש אי פ״ב שפ״ת ,כו מ״מ ,ועי ע״ש רמי דרב הא על ע״א מ״ה בשרוטן משרש

ג*. ס״ק ושס ג׳ סעיף ב״א ש׳ עי׳
W *שאינו ממילא כ’א הזאלשה״ר, שמר הה שמר יודע אש כאילו דרך'רסאוש שחבר איון רטאו 

שמספר אלא לאיר, שזהו יוחג שאיכר להתנצל יכול היה לא שא״כ להדיא, האדם שש מפרש
 אבק בכלל הוא וא*כ ולחון משו הוציא שלא מה נס מעצמם יבינו השומעים ומ״מ ביאור, בלש בגגות

הרמנ״ם. משאש הסעיף דש כדלעיל לפה״ר,
 מנכו״ם ש״ק בתוספתא בפירוש הוא וק דעות, הלטח רמב״ם לפה״ר, אכק מלל והוא בטובת. יא[1

 0»ל לשס״ר אבק משני מבא של נשבש ריחן חלם ישנו לא לפה״ר אבק שם יתניגא
שונאיו, בפני כתב הלטמזמית הלמנ״ם אבל מדליקין כמה במרק וקהרי״ף לש״י, פתב p מדאי. ]יב[

 אשמן הד מבא, בשבת בלל לפשר שאץ ,לברייתא סחמא נדמשמע אלא דאל״ט לכך, והוצרכו
 שכתב וכש מ״ח דאבות ש״ב חכמים של שבחו שמנה דנ״ו כש הנדהם במונח שספרו לחכמינו גם

 גס י׳, משגה ש״ג ביומא תראה הה וכש מנשא, בן לר״ש מ״ח ש״ו פס שמצא pi שם, שימיני הגהות
 במוח אחיו בלונא לרט שנח אלטא ורט ע״א, ס״ה גשן מבשם פל שבשן שנה שה יהודה p אש

 ע/ י״ח שמבין בשניו שלא וטלו בפניו אומדן אדס של שבחו מקצח אלעזר בן ילשה וא״ר ע״ק ס'
 אינו אס שא מגונה שמלה משמע ע״א, ע' קדושין לעולם בשמות ממר ואינו שמל הפוסל כל ואמת
 שצדן כמוך לרעך ואהבת במצות כלל ה״ג דשת מהלכות fp והרמב״ם אדם, בני בשבח כלל מדבר
 בלטח לו ימחו מנשה ומאן לשטחי שד שומעניה דששר מק האי משי רב ואמר מבד, בשבח למר

 לשש ע מכה״ג שונאיו בשני או מדאי טוהר איירי דיש ללב מלקו p על ,* נ’ע כ׳יה מגילה ראשו מל
 רט לאמי מהא ק״ק אנל — איהנהו. המוייהו והרמנ״ס ששרשיי גראה ולדמן ונמחו, רעש ליד שיבא
 מדאי ייתר ישדהשימא של מוגש סשר לא התם והד ע״ק קס״י ב״ב דש, מ7 משום מלשה״ר הלן
 ליהודה שונא שה לא רט מדאי שונאו, בפני שה לא נם כתביה, שימא יהודה אמר, נמק בקיצור אלא

 שמפה וכמו א* ס״ק ג׳ ש׳ ש׳ למסריה, דשד דחמא אשכחן דלא לאו, איסור דמי מונס, שמא
לש היא שונאיו לפני שכתב והימב״ס מדאי ייתר לש"׳ שכהב ידמה נראה כן על ;קנ״ו ש׳ if fa המג״א
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וגנותו. רעתו ]יג[ לידי בא טובתו שמתוך שונאיו, בפניי או DV® מראת
לאטרהמקום ברבים יפרסם לא לו, והטיבו בבית נתאכסן אם נם ט

 אנשים ישמעו שמא בשבילי, טרח וכך שכך ?/!לוני )יד( יברך ,פ״א• פ״ו
בבוקר גדול בקול רעהו מברך נאמר זה ועל אותו, ויאנסו ]יר[ וילכו

win. לו. תחשב קללה השכם
והמספר בפניו )מו( שלא או חברו בפני ]טו[ לשה״ר המספר אתר י

בגופו תבוזו )טז( להזיק איש טפי איש נשמע אם שגורמים דברים מ״כ ל״ג שנח

ביאור
 וגשמו, רעמו לידי ק■ ידי על שינא לחוש שיש אוסן ככל שאסור וה׳ה ק, כחנו לדוגמא אלא הקא,
 חייפא יהירה שאמר במה א׳יכ מקושר, גנו של המעשה אמל היה סדרא דססיק שהמעשה שס בג/ וא״כ

 נגד שעשה מקישר גט כחיבח גם לזכיין הניא וכחיבמו, שמו שהזכיר ממוך לבי, ב»י p ואמר מניה,
 מלשה״ר כלך בד״ה בנ״ב שס הרשנ״ס שכתב ומה — ס״ג. ה׳ סי׳ דלעיל להא ודשא תי, של למש
 הקטן דשמואל אמעשה ממיך נראה נחנו, לא הוא שבאמת אע״ג טכ״ל כחבחיו אני לומר לך שה זס׳

ש׳/(. י״א ש' עי' כלל לספל אץ רשעים בשבח אבל — םכ׳ג ס׳ ש' טי' ע״א י״א סנהדרין
ומשרשלס גנותו, ליד נישק בחרא ובלישנא רעש, ליד גרשנן בעירוכץ לישנא למד רעתו. יג[1

 דליד ניגש, שלי למרי ואפשר ע״ש, גנותו שינו דרעשו ננהו שלתא סד דחלווייהו נלאה בב״ב
 וגמר נגן יודע שהוא עליו ואמי דוד בטובת ששפר דדואג דומיא אמרים קנאת עליו שמעורר שינו רמתו

 בלשס״ר אלא אמרוהאג לא הזה הפסוק כל רב אמל יהודה ת ואמר וגז׳ דני ונבון מלממה ואע של
 ס״ק כדלעול הרע עץ נמש משוס נש אי ע״ש, )יהרגהו פאול » שיקנא כדי ופנע״י ע/ צ״ג סנהדרין

מלא יאמרו משבחו שזה ששומעין אמרים או ט שיש v רעה ממדה מין יאמר עצמו שהוא היינו וגטחו ע׳,
בעייוכץ. כפרש״י בו יש וכך כך מדה

 ל״א ס', ס״ק ש׳ לממשה ליה אנסי! ואזלי עשיר שהוא אלשה אינשי דשומעין פלש״י והמסו. ]יד[
סוב אורגז דאמרינן והא ס״ג, ט׳ ש' עי' ממונו שמכלץ עד אירשם אצלו שמהאכסנין ליה אנסי

 בין דהחם ע״ב כ״ג ב״מ החום׳ מלקו מ,’נ ברמת מנילי אלא טרח לא כעהיב שטרח מה כל אומר
בסתר דשינו כתב שם נב׳*מ והנ״י סכ״א, רס״ב ש׳ בח״ט הוא וק מהוגנים, אדס בני

 משום בה לית מדה באפי דמתאמרה שלתא ל5רבא־ •אמר ע״ב פ״ו בעילונץ תכרו. בפני ]טו[
למה צ״ע א״כ ענ׳״ל וני' דאר״י ס׳ל יוש כתי אנא ליה אמר וכו׳ אביי ליה אמי נעא לענא

 שהמזב״סס״לבזה לחרן אפשל ושה שס, הכ״מ הקשה וכן יוש, ורבי כתא שלא כאביי הרמב״ס פסק
 אכל לשה״ר, אבק דהיינו פלניא, ב• נורא בעין דוקא דשינו וט', כל ד״ה שס בעירוביז התיש' כסברת

 גמול בלשה״ר והרמב״ס בישא, לענא משוס ביה אית בפניו אמרה אפילו סברו על קמר דני אמר
 עליז הנאמר בפני נאמר אם לשה״ר שנאנק בכך, לחלק להרמב״ם ליה מי אכתי לפ״ז גם אבל איירי,

 בה לית ד״ה ע״ב ל״ט ב״ב כהחוס׳ הגירסא לו שמה שהרמנ״ם נראה p על ;לשה״ר משוס בו אין
 מעולם דר״י הא חלת, באפי דממאמרה שלתא מל דשינו עלה, מייתי בשייכין ע תפרק שכתבו וט'
 דכל הזנא ת בל דתה הא על שיתי דר״י שהא מדבריהם להדא שנראה עכ״ל ונו׳ תר אמרתי לא

 גירםתהרי״ן<בסרק לסי דאניי, וא״ככיון נעיניוכיןפס, דתא הא על ולא מלחא, באש דממאמרה שלתא
 דלא פסק ומש״ה ט שמזר משמע תא, ישתיק בישא, ולענא מוצפא שכן כל לו השיב מדליקין, נמה

 במהששישי pא — ע/; דיבא הא מל דר״י מילחא בסשרינו שהוא כמו גרס שם הרי״ף שהו כושה.
 דא״נמ״ב משיש, ס״ל לא הרמב׳ס ע״כ הבעלים ישמעי אס חושש היה שלא ייש ד' תד בלב שס

 ע״ב, ס״ו שמבין מדבריהם גם שנראה נמו לה״י, משם ט שה לא עצמן הבעלים לפני אמרה שאם
הזי דלא פסק חלסא בי מסאמלה ואי לשה״ר, לשי כמב הבעלים לשי אמרה שאם איפנא, פסק ושא

לשה״ר
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ח מישרים אריח

wמחזהנקיס ןאם לןעףלוך!ח ואפי?(ן בםםוגןן

 ™המנ? ונודע, הדבר )י/< נשמע ניח[ כבר שלשה בסני W אלו ]טז[ דברים
.tf» ט״ז_____________________________________

 היו זולתי שהיי הלני, על עדס שני לו שיש באשי בדבריו, שיתפם יתיירא זלא מנר, יפרסם מהשלשהץ־ י׳חי/ק
Hhim )אמורי, ותזרמי דגל אמרתי לא מעולס דריי הא הביא זה ועלכפניהס\ המר שנאמר שמס עוד

ביאור
 מ ס״ל לא מר שלשה, מני שאומר לאוהו תלתא ביה מתאמרה על מ״ב שס שפירשו במה גם לפה״י,
 שנים בסר נאמר אס לי מה להנץ דיש הרמב״ס, לשימת לפרש נלאה אכל מליו; שהמה זה מסעיף מלאה

לו seSe ©m נאמר ate כר הוא התילות ואלאשלש^ לפני או מל, לפל גמולה מלות דהוי

 וראייה עדות לי שהיה לא אס כזה לנר אמרתי שלא שאמרתי, מה ויגלה שישמע מאמיר אלם מ שמא
 מוצפא הוי אלמה הבעלים בפני אמרה אה אכל פלשה, בפני נאמל אס דוקא שייך זהו וא״ב הדבל, על

לאכיי• כאשקפתא נישא ולקנא
 גאמלו אס שגס מלים דאיכא משים נראה וט', אלו יכלים יכחכ הרמכ״ם שדקדק מה טז(^אלן.1

שבסעיף לפה״ר אבק בטן כזשובמשוסלשה״ל, יש לאחדם מהשלשה אחד פשר אס מ״מ ג׳ במי
 דמהאמרה מילחא בשילוש ל״נו שבב״ב המוס׳ לשימת גס אז, גס שייכים י״ב מ״ק שהבאתי שהעממים ת'

 יהודה מ עליו שאמר דואג לדבר וסמך ק, נלאה נמי שלשה בפני שאמרה לאיתי שטנחו הלמא באפי
 מסששהזקרא מראה ההוא במעמד אחרסיקס עיר שהיו אע״ג בלשה״י, אלא אמר לא הפשוק שבל א״י
 ממם אין שס נמלי ז', רסעיף סלניא בי אלא נורא משתכח דהיבא הא כן וכמו לשה״ר, קראו ס״מ

 לשה״ר, דרך אותי ®מל שהוא מפני אלא מקסידץ, הבעלים אץ זה שעל הדכר, פרסום מפני האישור
 מפום יאפשר ביאור, בלמי רבדס ישמע שהשומע שם, שהובאו לשה״ל טנא שאד כן וכמו מ', ס״ק עי"
 וא״כ האומר, עליהם ס׳ק ולא בו שאץ מה עליו, הנאמר מל מהוגנים בלמי אמדה רבדס שימשזב בך

 כמי נקונן שלא דני אלס עשה שאס לומר אהנל היה שד ־־ גופא. מלשה״ר לשה״י אכק ממיר בזה
 נאמר אס לי רמה ר,לשהי משוס 0 אץ בזה שכס בפניקס שנעשה מה מהשלשה אמד ספר אס שלשה,

 שנחלק לאו אם שלשה, בנצי נעשה אס כן גס שיין נאמר אס של פהגועס שלשה, בפגי נעשה או
 משש לא גדלה ני מאותו ובהמית ההיא, בעת תוקפו היה העושה של שילדי אפשר שלשה בפני שאם

 שמפרסם ומ5ל אין •לרו ושבו שפבעמחאותו אתר אמ״כ אבל הרואים יד על הדגל לגילוי השעה ׳(באותה
 לאומרו, להם היה לא להפלפוס מששין שאינם לא אס לפרש״י, מהבעלים שלשה בפני נאמר אס מפא״ב1

 מהם לאמי אפיל כעלחס, כמוס לביס במושב דבר נאמר אם אבל מסתמא, רוקא ה״ט אק — זל״נג
 מד המגלה שכל נלאה והכלל ב', סעיף לשל ועי' ע״א ל״א סנהדרין מברימא מראה דבריהם לספר

 אסור בזה וא״כ ,׳ ז' משנה ס״ג מהדרין חוי״ט ועי׳ סוד מגלה רכיל הולך מנתיב מיל הולך הוא הר
 ז' ס״ק דעות מהלטח ס״ז מיישני הגהות ועי׳ לאמרי, לאמר שלא בשלוש שהיר אינו האומד אם אפילו
 שוס ופרש* לע״ה, סוד מנלץ שאין בברייתא דאמליק ע״ב מ״ע מפסחים קלת משמע וק י״א, ש׳ ולקמן

ע״ש. ומגלה רשל שטלך לש סתר דבל
 וסלש״י בקא, לקנא משום בה ליש תלהא באפי דמתאמלה מילחא בל אמדנן גמ׳5 שלשר- בפני יז[1

שאם מילה דעתו גילה שזה לשה״ר, אינה אותה המגלה שלשה כפני אמדה הכמליס אס בעימבין
 אייד ל״ע ב״ב ולפמב״ס מדליקץ במה בסרק הר״ן גס כתב ומה טכ׳ל וט' משש אינה אומה מגלה

 אדם אם איירי שם החום׳ )לשימת ע״ש עליך פלוני אמר כן עליו שנאמר לזה יאמר מהשלשה אמד אם
 »״כי ?שיסמם נראה בעימבץ מהמם׳ גם יוסי, דמי ונטוס שלשה, כפני מבלו על דבר אמר אמר

 ונ״ע דהךשמרא בפימשא מחלוקת ג׳ ק וא״כ ע׳ק סלניא בי נורא בכגון אלא בזה מותר אץ ולשקחס
הל לש״י של השרשיס שני שמללין נראה הדבל, בשעס בפנים, שהכאת׳ הרמב״ם ומרי לדינא, שבא

גקעיק. דכן נראה p על רשב״ס,
ליה אק מביא מזנרך ומברא ליה איח מברא רחמך משוס מע׳ שאמדנן מה שינו נשמע. ]יח[

53ft
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ח מישרים ארה

נקום טראת
 )ימ(א״מםי׳סו״ו

 מהמנידט.
feaow )יגו(

ברכוחיסגדא.
)נ(מימלאידב״ל
•05 $0 (to)

 דיני מימרא )מ(
סבתירא יהודה

ע׳בוצ״ז צ״ו שמו
 דמי תשא )מ(

משום יוחנן
 סםמיסס״ז מביי

מ*כ

 לשון משום כו אין אחרת ניט! פעם הדבר מהשלשה אדו ם«־ ואם
יותר• ולגלותו הקול להעביד יוזכוין שלא והוא הדע,

המתים, ב(1 על רע שם להוציא שלא וחרם קדמוגיגו )ירו( תקגה יא
 הדין, p נכא[ אסור חכמים תלמידי של מטתן אחד לספר אבל
 דין שהבית דברים מגיד )כ( אחד והוא כבודן, )יס( תובע שחקניה

)מ( להוציא החן מן אסור בן וכמו בגיהנם, )נא( ונופל עליהם, מגחן
 שמרב צחק )בב( אדם שום על לעז

חוטאים אם אפילו ישראל על קטגוחא ילמד שלא נזהר יהא יב
)ע( אלתלשן שנאמר זה על והוזהרנו מלשין, בכלל שזהו ביותר,

יברך. לא אסו ואת קלל שאביו דור הוא אס אפילו אדוניו, אל עבד

גזירת[ שמשום נרחק כן על (עסי. שימי לשאי סמך לן מנא לפ״ז אבל ויעקב, יצחק אביהם הראשונים

ביאור
 לחוש יאין נישא לישנא משוס ביה איח נמי חלחא כאפי ממאמרה אפילו דלמא זה משום אי ק״ק אבל

 לעטר ישראל נחשדו וט מגיד, אם בלאו ועוני ולהגיד, למזור שאסור טון ליה, איח מברא *pan משוס
 שפיר, אמי לשה״ר נאבק דהיינו סלניא בי נורא במק דאתי המוס׳ לנדרה טלמא דאורייתא, נלאו ■

 אדם שאין מהדברים מא לשה״ר שאבק טק שיגיד, לודאי וקרוב למוש יש מ״מ להניד, שאסיר דאע״ג
 שהסל לב אמל יהודה מ שס מ״אואמל ב׳נקס׳ה א״ר עמרם דרב מימרא כדמפתיק יוס נפל מהם נישל

 למס שאין דאעיג לדדיה, גס ליישב ונראה קשה; לפרש״י אבל לשה״ר, באבק דהיינו ומפקיק נלשה״ר
 ואין המל לפרסום מושמץ אק שהבעלים לא אס מ*מ גמור, לשה״ר דרך אוחו יאמר מהשומעים שאמד

 אבק מץ יגלה מהשומעים שאמד למיש להם שהיה שלשה בסל p לומר להם היה לא כך, מל מקפידין
ביאור. בלחי לאמרים שיניד דהיינו לשה״ר,

 שבושו במה משא שלא ט״ב, ל״ג בשבח גרס p יהודה רבי מל זטמ ללמד יש ולס״ו אהדת. יט[1
 להעביר נמטין לא בודאי והוא להדא, סשס כנראה שלשה כפני הדברים נאמרו שהר דבריהם,

ע׳/(. היה מה שגכיא ראייה שם החוש׳ הביאו שמר יומר ולגלותו הקול
 מי ולא מה, על ראו מה ממהו שמיס שכתב’ דיומא, במלא סרק המרדט בחב p הסתיע כ(1

פל לבש״ע הקב״ה לפני משה אמר ואתחנן סרשח חגמומא דרבי לאגדה באנו ט מהם הוא רק—
 וכי משאים אנשים חיטת אבוחיכס ממח קסמם והנה וט׳ אמרח אתה א״ל ונו׳ למה עלי הזס הפעם

 האלה הממאיס ממתוח שאמרח למדתי ממך א״ל כך לבניהם שאמרת היו ממאיס ויעקב יצמק אברהם
 מעמם מה על ראו מה תמהו שמיס מה ונראה עכ״ל. באטתס ולא בנסשומם אמרמי אני א״ל במשומם

 ולא ידעו אז ידעו זלא משום או האק אחר מספר כאלו המס אמר המספר בל שאמר יצחק דיב משוס
אטמיגו ננטד שנוגע שאני המנמומא פבענק ואפשר סי״ד ה׳ סי׳ ועי׳ ע״א, י״ה במוח להו איכפת

(rfrr יפיס, מאז0פצו לא ומשוס ט גזרו זה, שבסעיף ושאר־זרק 
לעז. איךלהוציא דמ״מ ואפשר

סמ*?■ ה׳ סי׳ לעיל ני* בישע מיהו

וז׳׳ק

?MJ ?ו

״^4
 ברייתא מוחו, אמר נס לכבדו חייב שהר שמח, אביו בגנות לססי שאסור דכש״כ נראה החן. p כא[1

ב’מז נו׳ י״ד דרשה מי׳ סאטו בק״ו ללמוד דש למו הוה האיטי p ונמו ע״ב, ל״א קדושין
 ־ ץ משמת אס לט, ר״ט מל שאמר טל מטניוחיז מפני שיניו שהושחרו לר״ש ואשכחן הישב״ן, בפס ל״א פ״ק
 Jb) זי״ב. כ׳ ס״ק מי׳ לט, עד חלמיד שינהג הכבוד לפי שלא קצה זה והיה ע״ב, נ״ב נזיר יודנ/ איני ט מזר

 ( s מוציא אחה לאו ואס ע״א, וצ״ז ע״ב צ״ו שנח לר״ע בתירא p יהודה רט שאמר ממה צחק. ]כב[
׳ הוא p כיבדו אס אבל לעז, מוציא נקיא כתרו אינו אם שדוקא קצת משמע עכ׳ל וט׳ לפז

אינו
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סכ״מ ורמב״ס

 סימרחרדפת ?כה(
ג'. •סעיף י״ד ,ס

 עובר להאומרו, שמאמין כח( כר1 הרע, לשון המקבל ]ע[ יג_גק

שוא. שמע תשא לא בו(1 שגאמר כלאו, )מ( *”*

 לא מקום מל הרע, לשון לקבל שאסור כשגם אכן יד
 להיות לו, )כה( לחוש כז(1 שצריך אלא שסוחר לבד

ועי׳ •כמם׳ tfn ע״א ס׳א מה שמין דמי ממסה

ביאור
 פ״ק דלעיל מהחנחומא משמע pi שגלה, ואתה כסתה שהמלה משוס אלא לכס מוציא משמם אסמי איש
 שמוי tfsh קאמר, ששל משה משאם סיו אילו משמע סיו, מסאים ויעקב יצחק אברהם וט שאמי ל,

 מאה מ’ש לענק אק — וצ״נג ג' ס״ק ועי׳ וג', ס״ב כדלעיל דוגל שאמש אע״ע ענות לסער אפור
 הביא ת״ח של מסחן אמל ממספר המימרא מל שסר מדנא, אפול לצמאי מעשו אמר אמש לספי פנס

 סס לק דופק שהיו מל ופרש* השקוה, דוגמא שאמר על ונדוהו וט' מיורש אש משקין שאין המשנה
נמהו ומ״מ אמת, טה שאמר מה א״כ ל,’עכ וט׳ סנמריב פל מיו ממי ואנסליון שמעיה שהיו השקוה

סס״ו. ה׳ ט׳ ועי׳ ע*/ נ' מדריס ®ששא דההיא ממעשה נראה וק גנאי, הן שאמר על
חה והמקבלו האומה מרגש לשה״ר חכמים אמה ועוד מדעיה, פ״ו הרמב׳ס כמג המקבל. ]בג[

 האממד והמקנלוגרעיושרק העתיק 4קנ״ בט׳ וסמניא האומה, ק יוחר וסמקבלו עליו שאומה
 חשא לא ומשוס הט' כריש כדלעול רכיל מלך לא משוס לאוין כשני ©ע האומה שהה למה, &S1 ע״ש.
 שיק ׳©1 שוא, שמע חשא לא משוס אלא ©כל שאק המקבלו משא״כ שס, כעצום כדאמריק שא שמע

 האומר מן יזהר גרע המקכלו ומה הורג/ לפה״ר ששלשה מקדם שהניא הא מל שקאי יאפשר ה׳
 להנאמל נידם הורג הוא המקבלו מםא״כ טדיס, מעשה ©שה ®נו אנל להריגה גרס אלא ®נו שהאומה

 לא על המה לאוין על לעטר יכא כך יד על שהמקבלו נראה ©ד שס. והכ׳מ בעיריכץ כפנש״י עליו
 להוטמו לו טה גם עליו, הנאמר ירצח לא אס גס מטור, ולא מקים לא ועל בלבבך אמן אח ששנא

א קדושין מולא, אלא ננכא ממלא ל® נס וכה״ג, מוטח הוטח של עשה מצוק ניטל זא״כ להאזמר
לח• ט' ועי׳ בכך מרגילו האומר לדנה אזנו מעה שהוא ממוך ע"/

סעמא מ® עליה אלשק הדר ט הוא דשיקלא חזייה מכד אמדנן מ״א א כשכש שמאמין. ]כר(
ד« לשה״ר, לקבל ©תר הוא דשקת ט יודעין פאק ממי שנפתמא לא עכ״ל וט׳ מיניה קבלה

 טס לא אמח טס אם וגו׳ ניהשליס משב מא הנה ציבא שאמר דמ® נמי ® נקע, דעדיסא אלא ®ט,
 מ', ס׳ק כדלעיל ולעט לילך ©מר דבכה״ג ממפיבישח, משמר סהר שיהא נדי לדוד p שאמר לשהיי,

 הלבש לא למה שואל פטה מסה מראה לציכא, כהמלס להאמין דהייט קבלה, לגמרי לא אעש׳כ ומד
 ואמר מדק מפושק טה אמ״כ וגס ל®, אס לנא עס אמח אס לחקור פרצה משמע מפינושח, עמי

לציבא קצח שהאמין מה אפילו ולשמאל מ״א, ממש״א פי* ©לקין כספק המוטל ממון השדה שיחלוקו
טה. דמזא הניכלק מרים מפני טה

 מ®® שאינומכס, דבר, בלא ולפרש״י, לגרסת מ״א נ״ו בשבת הקשה ח״א המרש״א שמאמין. ו&3]
מכם שאינו שאמר שמה שאמ״ס טד קשה לא ולע״ד בקיטא, והגיח מ״ש וט׳ טליה אלשק הדר

 מה דגם טהדראלשק, אמל שטר ס״מ מפינה/ על ®בה לדור טטה סבה !®נס לדוד, טגע זה אק
 שחמור הוי, רע שם מוציא ואפילו ממיטפח, פל בגנותו טפל שהרי מלשיטח, הוי מכס שאינו שאמר

ג*. מרף עי׳ נמרה, וחכם דבר מלא מצאו דוד שהרי טסר, ששקל טון ממלשק,
אס שקר, מא שהנאמר א״כ אלא ©בי שטנו משמע ומהחרטם יקרא מפנסיה תשא. לא ]כו[

 מני פלא לדק מיי המסעים לעדן מסנהדרין סכ״א מ’הכ שכ» כמו שקר גס איכא מסתמא
ס״י. סעיף ועי׳ עליו, הנאמר כפני פלא כלשה״י וה״ה מו, בעל

 ראי גמר, נתניה כן דשמעאל ממעשה לא מינטה, ליה מרחש שס בנדה דאמריק מס לחרש. ]כן[
מהשם
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מקים טראה

 ה* הנא )ש(
אלא וכר המר

 לו ששה מתון
 שם. ,וט למש

מיימוני )©(הגהות
 דדטוח פ״ן
 סיא. ו״ו משגת
 דמי מימרא )מו(

יומקמשוסר״מ
 שעהל״הע׳א.

 fp רמב׳ס )ש(
4דדטוי

וו מישרים ארח

 הפסד לאחרים או לו יגיע )ש( שלא עלי! הנאסר מן ונשטר נזהר נכח!
ידו. על ונזק

 אחר )פט! קצת להאמין )©( רשאי הניכרים דברים רואה ואם טו
שהםלשיןאוטרדבר»ןת משום אבל עליו, הנאסר טענת ששמע

 לשודר מספרי של דרכם )כת( שכך זה? £«נמו־םשום אין בתחילה
דבריהם. שיקובלו כת בתחילה אמת דבר לוטר

 )מ( לדור אסור נל( הרע, לשון לדבר הרגילים לשה״ר בעלי טו
דבריהם. ולשמוע עטהם לישב שאסור שבן כל לא בשכמתם

ביאור
 מ', ק’ס עי' הממירה שכת ממה ספקו דאפילו נו מעה נפש דפקוח התם דשאני לדמויי, מציק מהמם

 שאנו כיון וסעמא נן, אמריק מספרא אלא בעלמא, משא״כ קרח, כן יומק לעצת לחוש לו היה ק ועל
 עשה על יעבור שלא בישא, ללישכא למימש צריך א״ב שם, שמאחי כמו מכרנו ונוף ממון להציל מצווץ

 במקבלי, אלא תשא לא מל עובר שאינו כיון רעך, דם על תעמוד לא מל סכנה ובמקום לו, והשמתו
 ממשה היה שכבר לדמיון הביא ההוא ומעשה כיד, ס״ק ועי׳ לו, חושש רק אינו אם לא אבל שמאמין,

 לו. הנאמר גם ונאשם הרע, המעשה ונגמר נעשה להם משש שלא ועל הנאמרים, בדברים ממש ששה
לי, ויחוש ישמע אלא משמוע, אונו להסיר צריך אין לשה״ר שומע שאס משמע מכאן נזהר. ]כח!

 דכחוטת ישמעאל ר׳ דבי והנא ודר״א קפרא דבר דישא שהביא פנ״ג מ״ה בעל כהמסיד ודלא
 פה וניטל ליצנות עק הנמים, שאינם אמרים בדברים איירי המס רק ע״ש, לשה״ר עלן על ע״א ס'

 לא אבל לו, ולמש לשמוע ימל לשה״ר אבל כלל, לאוניו ישמיט לא כאלו שדברים בנרייהא, ע״ש וכה״ג
 בעלי דברי ולשמוע לישב לבלתי נם ק, כתב השומע להזהיר שאינם דברים על מ״ה שבעל מראה יאמין,

 י׳יאס״ו. ועי'סי׳ דובר ששקר מ שיודע ממי לשה״ר שומע אם או כדלקמן, לשה״ר לדני הרגילים לשה״ר
ממילה שאמר מה שהרי יו,על הנאמר עענת ששמע אמר שדיקא פשוע נראה p ששטע. אתר ]כט[

כפרש׳ישס, כדבריו, שהאמס יראה שאם אמר, תנאי על רק למפיטשת אשר כל לך הנה לציבא
 וא״כטקשכל שהשיב, מה ושמע עמי הלכח לא למה למפיטשמ ששאל אמר רק אמר לא הממן ופשפשו

 אמיכס בין שמוע ועוד לגמרי, לו בחמה אלא להמיר לנו אין מהא, אלא אינו מייממי הגהות לא״ח
 ביה דקזא ״גאע דוד שהרי משם, ראייה כ״כ נראה אין לגמרי ולהאמין לקבל גס כתיב צדק ושפפמס

 7 המבס^^פנ״ג ודברי — כ״ד• ס״ק כדלעיל ספק מטעם השדה שימלקו אמר פ״מ מרים, מרים
 f»J כזאת פיצהלדזלה יצחה הדבל להאמין ביה מזא נכרים מרים שאמרו זה מדון ואם שכמב ממוהץ,

 ‘ יסלקו וירבעם למבטם ואמרה ב״ק שיצחה והיינו עב/, וט׳ וכמה כמה אמח טל לשה׳י קבלת בסבת
 לשמואל אבל ב״ק, הךדיצתה אמר והוא לשה״ר, דוד קבל שאמר לב לשישה אלא אינו חה ע״ש, המלטת

 יי נראהמיומא וק ביה, חזא המרים דברים דאמל מא ושמואל כן, שאמר מצאנו לא לשה״ר דוד קבל לא שאמר
 לשימת לא אנל המלשח, במלוקת מיניה דאישלעו ליה אית לשה׳ר דוד קבל שס״ל לרב דמקא ע״ב ב״ב

 ללמד השדה למלוק דוד שאמר במה בזה גם ואפשר — ע״ש. לשה״ר דוד קבל שלא ליה דאית שמואל
 בפיש״י. מ׳ ב׳ שמואל עי׳ נמלה להעביר האי שהמלך p לטשוה ביכלהו שהיה לנד שלא דוד, על זכות
 את ישראל בית לי ישיט היום אמר שמפיטשת שאמר נמה לחלומי! לצינא האמין שלא שבשגס אלא

למפיטשת יהיו שלא כדי השדה שיחלקו אמר כן ועל י״ד, כסעיף לדבריו למוש צריך שה מ״מ אני, ממלטת
וססאו. חד מלטח מד לפעול ישל ידם על אשר למג, ונכסים עישר כן כל

,P כתב שמסברא נראה והיה הלזה, דן מוצא מקום הראו לא הרמנ״ם מפרשי לדור. אסור ]ל[
pi להתרחק אורחותיו לכוין שרוצה לש ראוי לשכך שם שנהב צרעת הלטה בסוף מדבריו קצה נראה 

מישיבתן
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סקום מראה אמא כמי )ל( היא עם אם **”8^ יבא אים ’™P״1 חמא כ״ל1 יעסוק היא ת׳ח ואם רוח, שבר בה וסלף שנאסר דעתו ישאל

?* הנ׳ל r?6W שגאטי תורה אלא עץ ואין חיים, עץ נלא[ לשון טרסא שנאסר בתורה
w דשה )לב( בה• לסומיקים היא חיים עץ

 סוטהימע"ע״א יייי׳ייייP0™ *33 לי יי! י׳יע לשי! ספר בבר אם אבל יח
ש® )לג('עימכין מדברת לשון חלקות שפתי כל ה׳ יברת שנאסר הקודש --־■ברוח

חסדא^רמרל וכתיב פני0ל'3*501*שידרשכתל חבטים טרו^ יותילגד
שם. tepw אוכל, לא אותו לבב ורחב עינים גבה אצסית אותו רעהו בסתר מלשני
 «יי»השמ^ה^ הקב״ד, “®w ר*?<שה אטםפיי דמתגי דאיכא חכמים יאטרי

 .fy ז׳ מנגניח ,־ אובל לא אתו אלא אותו חקרי דאל בעלם להוד יכולין והוא אני אין
 דמי דשה )לו( סלטעלה, עליו ואני סלמטה עליו אתה לגיהנם הקב״ה שאוסר )לד( ואסרו
 שמואל ודר/תרב׳ המספר כל ואסרו נעצרים, נלבן הגשסים לשורר שבעון )לה( ואמרו

 שם. וד״י גממנ• ט )לח( וראוי בעיקר, בפר )לז( וכאלו עליו, )לו( באים נגעים )לנ£ לשהיר
דב7 $ן וכל לשה״ר המקבל וכל לשורר הספסר כל )לע( ואסרו באבן, לסוקלו

מל אמר מסדא > .. ״״
ע״א. קי״ח שסמים יאנ״ע משוס ששת דלב דשה )לט( שם. עוקנא

ביאור

 לדבריו סיעתא נראה אגל ע״ש וכו' וסכלומן שטים בשת אדם יומסס שלא מ" עמק, ומלמר מישעחן
ז׳. סעיף י״נו סי׳ ועי' ולהלן ס׳ב כ״ג סי׳ מדלקמן

כי ק נם כחיג התורה ועל לעולם, וחי ואכל עליו כמע עק בגן מברא מזייס עץ חיים. עץ ]לא[
 להנאה אסכן ע״ב, קי״א כמונות עי׳ ידה על תהיה לעמיד המחייה גם ימין, ואורך מיץ היא

 זה, שאמר בסעיף כדלקמן מקנה לו אין לשה״ר סישר כבר שאם דאמרינן מה אכן חיים. עץ שם ויאה
 מן אמד יאץ לתקין, יטל לא מעוח מהו דמאי סלוגמא איכא ע״א ע׳ שמגינה לכאורה, עיון צרץ

 להודיענו אלא בא לא חנינא ב״ל אחא דרבי נלאה כן על לשה״ר, שסיפר מי על לקרא דמוקי הסנאים
 גדול עונו שאין ודאי אבל המורה, בלימוד או הרוח מסלוח עליו הנאמר בריצוי מקנה לו אין טפל שאם
 יומאפ׳וע׳א. ישמעאל דרבי כדרשה ממרר,ין רפויים מלין ויה״כ שמשונה שבמורה כריחוח מחייבי יומר

 פלא הקנה לו יש 0 מורגל שאינו מי למר ובין לזמר וכין ע״ג שכמב דבר פשר ידע מ״ה בעל מחכם
 שאם ג״כ גראה עכ״ל בעוני נכרת נמרה w ועוד בדבר המתמיד אבל למכהו משא ש ט שד ׳נהוג
ב׳ סרק ענוות החוי״ט כתב זה וכעין התשובה. בפני שעומד דבר לך שאץ לו ממגפי משונה עשה

!ח״ב. ד״ה ה׳ משנה
 מטל נעצרים שהגשמים שם בתטגיה יוסף ורב קשיגא רב שאמר הן־ דהיינו נראה נעצרים. לב[3

והיימ כדלעיל; לשק מרפא שהיא לשה״ר מספרים היו לא בחולה עיסקין היו שאס מורה, טפול
 ברעה, מתהלל מה אחה במורה נטר לא למאג הקב״ה לו אמר ע״ב ק״ו בסנהדרין יצחק מ דאפר

 שהטעם ואפשר מומו, ידי על סלשה״ר כמחמיהעלשלאגיצל ע״ש, וט׳ לשה״ר לספר המהלל למה זסש״י
ולמוץ. מהשפה אלא הימה לא שמומו שם דמי הא משום היה

כשדברהנאנויה למדם ימעלה שעשה מה לבט אל ולהשיב בפה לזכור גצמוינו נך ומשוס נגעים. ]לג[
 מן מדבר באמץ חשב עליהם נאמר מאשר גהיה ולא מלשה״ר שנתרחק כדי נביאה היותה עם

אשר אנו זטר ספרי• ולשון למרים, אלהץ ה׳ טפס אשר אח זמר יתברך אמרו והוא דופי, חמן אמך
עשה 9
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מקום מראה

)מ(שבתצ״גע"/
 דר״ל משה )מא(

xc עילולז
מעצי »א )מג(

•05 btenp
 דר״ל דישה )מג(

M0 ח׳ סערת
 זי״ט“ע ׳,ע )מד(

 עבהאדהכריז
אלכסנדר? מי

 דתי מימרא )א(
אכא נר ירמיה

ע׳א. מלב »מה

 כעון )מ( ואמרו לכלבים, להשליכו ראוי בחברו עקר עדוח המעיד
 לשטים, עד עונות שמגדיל )מא( מטרו לעולם, באת אסכרה לעודדו־
 עוד העול וזולת ;וש״ד ג״ע ע״ז עבירות שלש כנגד עתות )מג( ומגדל
 גדול ועוגשו סמנו, הנאה )מג( לו שאין בזה לחטוא הוא גדול שטות
 מצרות שוטר ולשמנו פיו שומר כן על תוקפו, יצרו שאין ביון ביותר
 נצור טוב לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש )מד( סי וכתיב נפשו,

 מרמת מדבר ושפתיך מרע לשונך

ט
לשקר־ שלא

 ועת )א( כמה ודרשו עיני, לנגד יכון לא שקרים א[1 דובר כתיב א
עלק האטתוהשלוסאהבו, וכתיב שכינה, פגי טקכלין אין שקרנים

«5

ר ו א י גי

 מדם והלא לשה״ר על אלא כאי© ממים שאץ ללמדך זה אצל זה מנין מה ופי למרי© אלהיך ה׳ עשה.
 כך שלם של ולמינו משה של ולשבחו משה של ילהנייחו משה של בפרו אלא דברה שלא מרים ומה ק*ו

 בלבבך יטל וט׳ את זמר כספרא ושנינו וכמה, כמה אתת מל כרכים מכירו של בגעתו המדכר נפגשה
 שתהא זכור מקיים אני מה הא אמור הלב שמירת היי מאד לשמור הצרמת מגמ השמר אימר כשהוא

אומה, הטרם מלשה״ר כלומר טמנו אזהרה והוא הבאנו שלא הצרעת מנגע נשמורש פירוש כפך, שוגה
 שנמצא מאחר ס אסתר המגילת שם ונתב הרנמ״ם. של המצות מרן עלהרמלץ^הזישהוטף/ כמכיל

 העיקר »מ'שהוא אליו סותר דימה איזה נמצא לא אם המצות במרן להביאה ראוי נפפרא או בססר' כן
 ידי על נס והספרא הספרי דלפי י״ז, דסעיף הא משום זו מצות הניא לא שהרמב״ם ואפשר עכ״ל וט'

 שגי נקע אלא זי, נקש לא דראבר״ח וכק לשס״ר, לידי יבא שלא מקנה היה למרים שנפשה מה הזכירה
 בר שמואל ורבי ור״ל זמרא בן יוסי דמי ומור ;דדן ממ׳ הרמב״ם ומסק דסליג, משמע אחרים, מרים
 ממטשהדמרים, דרשי ולא באים, נגעים לשה״ר דעל אמרינא מקראי שס בעימכין דרשי יוחנן א״ר נחמני
 גדול סני יהדר שלא לפרש איכא וט׳ עשה אשר את הטל וקרא ;והספרא כהססרי ס״ל דלא משמע
ומ׳ג המלך אמות שהיחה למרים, אלהיו ה׳ משה אשר את זמר שהרי מחנות, לשלש מין מלשלמו לעמיו

שס. החזקיני שפירש כמו ימים שבעח למחנה מק נסנרח זאעפ״כ
על לנשגט אזהרה הוא אכן כעמיתו, איש תשקרו ולא קיושים נפתח כתיב שקר בערן שקרים. ]א[

 מוקמיק משפעים נשתה תרחק שקר מדבר דכהיב הא גם ע״ב, ק״ה כ״ק עי׳ ממון בערן שקר
 מ* וא״ב ממנינו, הלמד דבר בשניהם והוי ע״ש, ול״א ע״ב ל׳ מטעות והעד© הד״רס פח »ל לקרא
 טה איח אנל בעשה, ולא בלאו לא ©נר שאינו נראה דאמין, בכה״ג שלא דטלמא במילי שקר שדני
 מגיעים השאח© ר״ע להם שאמר ע״ב י״ד בחגיגה משמע וכן עיני, לנגד יטן לא שקרים דובר משום

 סשים ט אין טה דאיירי בטנא דהחם אע״ג וט" שקרים דובי• שנאמר משו© מיס מים מאמרו אל וט׳
 הרמב״ם גם שקרים. מבר משוס הזהירם מ״מ ודינים עדס לענק איירי לא וגס ממק לערן שטעה
 והלטח ל׳תרמ״ע עי' שם דנ״קפטעות הא טל אנא בעלמא דברים על זה ועשה לאו הטא לא נסה״ע
 ילא מת לו שמח דמי סי״ב ח״ב ט׳ ט״ד דסהקינן מה ולס״ז סנהדרין• מהלטח ופכ״א ה'ח ס״א שטשח

נראם טכ״ל הימק שקר מדבר שנאמר היא תי ולאמי מקי לו אין עליי פיאל אס מיהו וט* לו נודע
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154(rfo)נחפה

ו

0Ku שא® ונזל נזל הוא ממון אונאת סדק כו׳
הואעומז נניס ע״י השם בחלול וק אדס כל מאש..

 מלול דהא• ונלפע״ד יסרקבח״ח■ ומה אדם מל
 דהנה • מרים אונאה על קאי פאן החסיד השסשכהב

 דגניים באונאת שנסב החסיד דברי קשה לכאורה
 מאחז״ל שס הביא החסיד והא ממון לאונאת וק״ו

 וזה בטש שזה ממק מאונאת דברים אונאת גדולה
 דבלים באונאת כאן החסיד כתב א״כאיך בממונו

 מזיל מדברי מהופך ק״ו כאן הלי ממק לאונאת וקיו
 אופנים שני שיש לזמר אט צריכים וע״כ • פס שהביא

 את שמחרף מה אמד אופן הייט דברם כאוכאין
 מחרף שהוא ובזה דברים אונאת נקרא נמי זה מבירו
 דברים דאונאח מז״ל אמרו מ״ז צער לו ויש אוחו

 שמחרף בזה היינו בטפו חה ממון מאונאת ממור
 משא״ב • ממק אוחו שמפסיד ממה לו חמור אותו

 שאיט בדברם אוהו שמטעה הייט אותו פשמאנה
 כשמטעה ה״ט ממון אונאת אז צער מזה לו מגיע
 החסיד מיירי ובזה דברים מאונאת חמול בממון אותו
 דט® צמר בהם שאין כאלו דברים ואונאת באן

 . אונאת על קאי השס וחלול השם מלול הוה אפ״ה
 דט® צער מא דברים דבאונאח דברס׳וא״מא״כ

 אונאת חז״ל אמרו א״כלמה מיתה וחייב חילול מה
 קיו מה זה והא מיתה שחייב צער ®שלו דברם

 ק על • מ״ל דט® צער להם שאין דברים מאונאת
 דט® צער בהם שאין בדברם הפס חילול נלפע״ד

 אצלם אשר אמוטת שארי טל קאי כאן החסיד שכתב
 אונאת על מימה חייב איט דבישראל מישראל ממזר

באונאת אפילי מיתה חייב ואצלם דט® בצער דברים
r--------וד״ל: »ט7 צער בלא דברם

 ן tsb יאסין אל איש על רבת םוציאי ישמע ו*ם ק*ףן
 לכאורה החסיד דברי להבין יש ולפע״ד * יאמין ייל I במאמץ עצמו יעשה אלא שונאיו וע שטא כי
 אות ס״ג חשובה בשער שנהב מה‘ דבריו מתריס

 ואולי לה״ר לקבל שלא המרה מן וז״למזהרט יי׳א
 מקשיב מרע ע״ה שלמה •ואמר כזב ודבר ®א "הוא

 כתות שחי פירוש • הווה לשק על מזין שקר ®ן נמס«
 הוא כי זדק ו^טל מרט איש אחת לה״ר מקמוה

 וזדון ,ס עלחבירו ואשם ואוהב'®ס בכשרים ששד
השני והפת • מיס הדברים כי •להאמין השיאו מו

• גכםף
 מוח לשק טל ומאמין ומקשיב מאק מא גס אי^עשר

 יחבל אס לאשש שקר מדבר ירחיק שלא אחר כי
 מות שס 19•' עיי״ש לה״ר לקבל וימהר כזב נפ®

 לה״ר על השומע יודה כאשר כי ודע ח״ל כתב הסמוך
 מאמין. אק אס גם ממטר עם ידו ומנוח דחו אנט

 ומאמין כמקשיב נפשו אח והראה לשמוע רק לדסרו
 קטן וטרם לרעה עוזר זה גס ב״א יעפני ל4לד
 טל רעה דבהו אח המניא יר ומחזיק ר9ן0ל

 ופנים נשם מחולל צפון רוח מ״ה שלמה ואמר • ן(^ח
 העבים תפזר צפק רוח כאשר סחר®׳ לשק נזעמים
 בראות כי לה״ר ימנעו נזעמים מיס ק הגשם ו#מע
 ,דברו® נשם המק קול זוערסיחדל השומע אחגיד

 דבתו המביא ידי ומחזיק שכתב בזה הגה • עכ״ל
 משמע לדברו שמק®? שמראה בזה שמעט רעה
 בפני רק הטעם זה הוה נ»י אמר בפני שלא אפי׳
 • הלה״ר לקבל טרסלהשומעים אשר יותר חמור אדס
 כמאמץ עצמו שיעשה כאן החסיד כתב אץ וא״כ
 להמספר מכשול יגיע מ״מ יאמין לא שבל® ואס

 דברו יאמץ שלא לומר להחסיר והיה מ״ל ירו לחזק
 החסיד עודכמ״ש יספר שלא כדי ס אלא,יגער כלל
 בין חילוק שיש ונלפע״ד • סתר לשון נזעמים ®יס שם

 שרואה ימיד דהנה מרבים לשומע מיחיד השומע
 דבל שראה העק לגלות לו אסור בחבירו עבירה דבר
 לרבו לגלות יכול אך אותו מלקק ®מיד שמעיד עוד

 או® שירחיקו כדי לו אסיממיט סודו ולאיש בהצנע
 ר״כ ומוח רט״ו באוח שס החסיד כמ״ש מחבוךחס

 אוחו שירחיקו בר היינו להם לגלות לו שמותר והא
 מצוה עיניו לנגד אלהיס פחד .שאק איש הוא ואס

 ®אמר ה«מעים של נפשם מעל למען מטחו פר6ל
 רע ®אח ה' יראת ונתיב עול איש צדיקים מעשה

 המוחזק באיש והיינו רי״ח באוח שם החסיד כמיס
 משא״כ בל® אוחו לשטא דמוחר הוא אז לשטא
 אוחו לדק צריך לחוטא מוחזק שאיט אדס בסחם

 עשה שמא עמיתך תשפוט בצדק ®אמר זטת לכף
 בסהס א®׳ זה ובכל • ר״ח בחוח שם זה נל עיין חשובה

 • בל® אוהו לשטא שלא רק להרחיקו #*ך אדס
pvfrfctefl שונאך חמור הראה כי חז״ל מאמר בזה 

 ולכאורה " מדבר הכתוב ישראל איט בשונא בי ן5ר«
 שעבר שראה וכגון • ישראל במנא נאמר לא ל&ס

— *עבירה "-------------------י---------------------------------—

_____________________________________________
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 י החסיד לדברי אכן • בלס לשטא ש©© עבירה
 בסהם למוא אסור מבירה שעבר לאה שאפילו
 • השובה שמשה מוח לכף אותר לדון דצריך ישראל
 םהס3 דברה וההורה כשרוח מזקה ישראל דסהס

 איט בשונא אלא ©ימ״סכחגב לא ע״כ ישראל•
 שטברעביר^ כשראה בסהוא^ראל והנה • ישראל(
 אוהו שירחקו כדי סודר ולאיש לרס לספר שמוהר

 שממ&י׳יס מיס אבל המספר ביחיד נאמר זה כל
 או לרס המספר ליהיד כמו להרביס הדין יש אז

 כדי לספר שמוהר שהדין לו שמאמינים ©דו לאיש
 שמספרים והרבים r» לשטא או©,ולא שירחיקו

 סוראי מיחיד יוחר להאמיןן|פם ראויס המה אשר
 לשנוא שלא זס להמוי^כל כדי לשמוע ©הר
 המסיר דברי שפיר יהיה וגזה • חשובה עשה דשמא

 לזאהכחב אי מיס בלשון להם יאמין אל שכהב כאן
 יאמין ואל לסרמיקו• כדי הייט כמאמץ עצמו יעשה
 כאן המשיר שכחב במ )אך • מיל אי© לשטא הייט

 ידענו לא שונאיו הס שמא משום יאמץ שאל הטעם
 עשה שמא בשית שכחב הטעם כתב לא למה

©מסיד משום אן דברים אריכח כאן ויש • חשובה
------------ לחצרודיל: נ© לט יש קיצר-------

 להבין יש • שעור לר. אץ וטרד. תלמוד כי אף
•' קצם בוה ונארך ©יל דברי עס״י החסיר .דברי

 למור אי מ״ע ר״ט סליגי מי די בקדושין דמה
 מלמודו לפמק שמוהר מהא וקשה גדול* מעשה או ברול

 וכמ״ש החסיד כמ״ש עצמו לפרנסה ב©״מ ולע©ק
 שמוסר כ״ש א״נ ׳0 כפו מיגיע הנהנה גדול סרל

מצוהבזויוחיוהר יהיה ולא מציה לדבר להפסיק
 ואפשר גדול• לי©ל למיד מ״ט וא״כ הפרנסה ממצוס

 ,הורה כל משוס להפסיק ©הר לפרנסה דווקא י״ל
 בשארי »שא״כ בטלה• ©פה מלאכה עמה שאץ

 המסיר שנהב לט יקשה זה אק • גדיל ל©ד י״ל מצוה
 ידעת הלא וז״ל יו״ד אוח שלישי הלק השובה ־בשערי.

 כ© דומה בלבל בחולה העוסק כל סרל אמרו כי
 קלה והמצוה כולם כעד שה״ה אע״פ אלוה לו שאץ

 הלא .יכטר ולא ימד לא אשר והפלא גדולה שכרה
 פיזור• מא טורח בה שאץ הקן שלוח במצוה ©יאה
 ואסו״ל ימים והארכה לך ייטב למטן נאמר ממון

ארון שכולו ליוס ימים והארכה ט׳ אומר יעקב ל

עח בכסף
 שבא אחרי ביאור צריכים לפע״ד ודבריו סיענ״ל■

 מהא לחוד מח״ה יו© גדולה היא שהמצה להוכיח
 המצוח עושה שאיט הייט לחוד' במרה העוסק רכל
 הא מובן וא״כאיט אלוה לי שאץ כ© דומה הוא

 ח״ח והא • כילה כנגד ח״ת שאמרו אע״פ ©הב
 ©שה איט דאי ועושה הלימד מיידי ט״כ סלם כעד

 וא״כ • .כלל נחשב המרה אץ אז לחוד לומד רק
 על ולעמוד החשיד• דקאמר כו׳ שאמרו אע״ס מחי

 שס המס׳ שיטח להכין להקדים נלפע״ד דבריו
 מפרש הוא אץ המשיי שיטח נבין ואח״כ בקדושין

 דברי כל לן ©בניס יהיו וממילא השיטוח כל שס
 שמביא גדול לימוד ד״ה שס המס' לשין חה • החסיד

 אמר יוחנן ר׳ י״ז ד' דבב״ק חימא כו׳ מעשה לידי
 מר אמר והא ופרץ אמרינן לא לימד אמרינן קיים
 עי ופילש״י מעשה• לידי מביא ©לי©ר חיח גדול

 דאמרינן יוחנן לר' וא״כ מדול נהלה קען כמי נחלה
 ההם ©פח אלמא כ״כ חשוב שאיט לימד כ״ש קייס

 אמרו למה א*כ וליל עכיל• גדול דמע© מהכא
 ©מעשה אחרי מעשה לידי מביא ©לימוד גדול לימד
 שאינו מה לרשום ואמרהי גדול. מע© הל״ל גדול
 לרש״י מקשים שהמס׳ )א( • המם׳ בדברי לן ©בן
 פירש״י דוגלת משמע ט׳ במי גמלה מי ©ירש מה

 זולת שפיל הוה איד מזבן איט פדיי^ ©יל הוה
 מל»דגדזל יוחנן לר׳ פריךבב״ק מה )ב( פילש״י•

 משים הייט גדול דל©ד הא בקדושין כהב רש״י הא
 יוחק ל׳ קאמר ששיר לס"! א״כ • ©הי שישאירו

 חלתי שהוא ולי© חדא אלא זה דאין אמרינן קייס
 מה דא״כ שם ליס קושיה שזהו )וא״ל אמרינן• לא

 וכל קיים שייך לא למד דחסלא שש׳ ריח של הירון יהיה
 לפ״ו עדיץ עיי״ש נמי למד ע״ב קייס שאמריק שד

 והא הלחי בו שיש גדול דלימוד שנהב לרש״י יקשה
 להירוןהחוכו )נ( ©מ• בו יש ע״כמפ©נמי עדיין

 מהא יוחנן לל׳ מ״ק ממרא דפריך הא בקדושין
 ©ד וכל מע© לילי המביא היינו בדול דלימוד

 למד פ״כ ק״ס שאומד וכיון קייס שייך לא למד הלא
 מהרצים שהמס' טיי״שמשמע אמרינן לא לימד ולמה

 המס׳ דהאלרש״ישכהס איטמוק ועדיין לרש״י כן
 פויס המה עדיין עדיף מעשה ע״כ במי נאלה מי

בידו שיש בקדושץ י״ללרש״י זה הנה )ד( • גדול ולא
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3סוטרים אגרות

 שימי׳ למוד תנו ולא חצות/ אחר וישכים הלילה תחילת כעורים
 כאלו הלילה כאותה ואילך מחצות השכם עומדים ישראל כל

 כאשסורת לאכול כהגו מזה וגדולה חוקותיהם אחר כנדרים אכו
 השינה כדירות למור שאין טכ״ש המינים יחקו שלא ער״ד.
 וממילא לכטרי חצות קודם הלימוד מנעו בהשכל ע״כ ההיא בעת

 טו״ט בעלי ומכיש חצות, אחר ויקום הלילה תחלת ישן חית ",.בל
 אוחה הלילות כתחלת מסתמא יום בכל לחורה עתים הקובעים

 חובתם לשלם חצות אחר יעמדו וע״ב ותטכהג ממני נמנעים הלילה“
 אלו ד בעבודת עוסקים וכמה כמד, יהי׳ וממילא ביומו יום הבר
 ולקיט בעיני, הגון וה ומעם שככה׳ המלך וחמת מטה, ואלו ממה

 שהסברה כיון מותר ומקצתו אמור שמקצתו יום טצינו תיכן
 אט״ו ולדברי יום, טצינו היכן ד״ה שם טפחים תום׳ כט״ש נכונה

 המותרים דברים וכדומה טנלחין ואלו ט׳ להתיר הו״ל עוד קשה נ״י
 שיש למד אתה הדברים ומחוך מ״ש המחוור ע״ב אבל בימי

 כימי ישטחינו וה׳ לאיד שטחים לצים טושב בהקובעים לנעור

עיניתנו
מטטר״מ סוטר משהיה _______________________________

־--------------־ ג —-ת=
 •קזוימלעף. *®קורץ כשחוק שעוסקים אותם על ולהרעיש לפחות יש אס בענין

נעוהיי
 כסא על יושב בהיותי דבר שואלי להשיב כתבתי זה

 מדינת לנו אתאינא הכא והשתא דרעזניטץ, ק״ק בטעהרין הוראה
 מה /ןטן על השחוק אפרט בי הנסיון על עמדתי ט״ד, ק״ק הגר

 יראית איסוף, בו נהגו קדושים וישראל חנם, יטי הי׳ הזמן ובתוך
במלים בהיותם ולד,"ר מחלוקת עניני לכמה באו עי׳? כי בעיני

בי' _ועתהטשהקים בסוד לישב-לעשותכ״א דרכם ואק מטו״ט

 מ^ל^אטרתי—רבמ5לידי-_מכיאה^ הכמלה אמורות ידם
 בעובדא מצאתי ואון כי הנהינו וקדמונינו נביאיסהם בני ישראל
 משנת על דסנהדרין ט״ב בירושלמי נ״ב והובא וישלח ט׳ דרבה

 ר״ל וא״ל וכעם רבי שמע וכו׳ טעונא יומי סוסו, על רוכבי׳ אין

 מכניסים שהם השם למכחישי מוכה ,חדקלד אט צריבין דכי
 יהי׳ שלא כדי בהם ומשחקים שלהם מרמיאות לבתי מוטום

 טעונאה יוסי קממה לידי אוויבו אלו עם אלו משיחים
 ת״ל יט״ת שם וכ׳ ע״כ, עלות ואקטדת דאורייתא מילי אמר
 טירושו וגם כדין שלא רבי בית של נשיאה לבי דמנתר אע״ג

בפסוק
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סופרים אגרות4

 לעוסקים טובה להחזיק שראוי מאחר מ״ט עיקר אינו בפסוק
 הבטלה ע״י קטטה לידי מלבוא העם שמונעים בטלהטאחד בדברי

 והנה עכ״ל חודה בדברי שמדבר לזד. טובה להחזיק שראוי כ״ש
 ושארית היום כל בלימודים לשמוע לנו ישמעו לא בעו״ה עכשיו

 לאמור ראוי. .אין ע״כ והשחתה קטטה לידי יבואו וע״ב הלילה
 כ״ק כמבואר וימות לרשע הלעיטהו דאטר כרשב״ג דקיי״ל אע״נ

 חולץ בחום׳ והובא פ״ר. מ״ג בדמאי יומי ר׳ דעת ובן ע״ב ס״ט
 בכך רשע מקרי ישלצדדדלא הבא מ״ט וכו׳ התם ד״ה ע״ב ו׳

 אלא עבדי במזיד לא ועוד בהא, אימורא לאינשי משמע דלא
 אותן על עוד לאמור לי נראה לא לכן בא ממילא הקטטה

 תליתאי לישנא לאחרינא נזק מזה יומשך כי ובשגם הימים

 בידינו אץ ם״נ י״ז מי׳ חו״ט בש״ע הרב״י ועט״ש שלשה הורג
 מחני אי נאסר שכבר מה אך תילם, על הדח משפטי להעמיד

 'מי׳ יו״ד בש״ע הובא רשב״א תשובת מלשון קצת צ״ע ."היחד
 ולדבר לתורה סייג או לרבים נדר ההסכמה אסהיחה מב״ח רב״ח
 י״ל ואולי עכיל. שחוק של בנדר וכן להתיר יכולים אינם טצוה
 גיטיןל״ה בתום׳ קצת וצ״ע הנדר להתיר לחורה סייג הוה הכא

 להתיר שבעירי בד״צ יסכים אם וק״ל.ע״כ וי״ל וכו׳ קסבר ד״ה יב9-
 טכשורי. שיבא מטינא בל״א בלעטין שקורין קוויטלעך כגון קצת

 מצאתי לא ד׳ בתורת לעמוק כה להם אשר חודה ללומדי אמנם
 אר״ח ע״ב ט״ו בעירובץ כמבואי* שכתבתי טה בכל תקנה
 בתורה יעסוק הוא ת״ת אם לה״ר מספרי של תקנתא מה בר״ת

חיים. עץ לשון מרפא שנאמר
כתבתי הנלע״ה ישראל ולבל לנו חיים ישבות וה׳

) טפפד״מא( טשה״קסופר
 j שלא נדר טתירין דאין אע״ג כ׳ קצ״ב סי׳ מהיי״א וכ״כ

 ותיקים אנשים וכמה השחוק על כלום טזהירץ ב״ר אין לשחוק
 מושב הוה הא האלו הותיקים על ותימה ע״ש בשחוק רגילים
לצים.

ד

 השחוק להתיר שבא הקורא יטעה אל הסוסר: אמר - א(
 על להרעיש לכך שצריכה ושעד. כטקום מחויב אם הטורה לעורר ב״א

וקלל. הדין בעיקור דעתו והעלה יד בחווק אותם ולמנוע כן שעושים הדעת קלי
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V
יעה תפארת סד סימן אדרת

 והוספנו ע״ש ב( אות שונים )ענינים ח״ג ודים משמרת בספר כירב וירע ע״ש בלאו
 את לעשות או ציוויו את מלעשות לתמנע או ברירות שתי למצוה יש דלפי״ז )שם(
 שעשה שזה שמכיון והיינו וירש, פסחה רחמנא אנוס יכול אינו ואט מרצון ציוויו

 עובר עצמו הוא בפרך, בו תרדה דלא בלאו המצות את מכשיל מרצון שלא ציוויו את
 לאו הדל אם עיור דלפני לאו גבי )שם( )וכרש ודו״ק. מכשול תיתן לא עיור לפני על

ע״ש(. ג( )אות שם תיימ במשמרת ירע ירש מעשה בו שיש

 לאלו ולמכור לחכנע אדם לאותו שאין לירד יותר שנראה נשמע הכל דבר סוף
שאין בפרך בו תרדה דלא לאו לגבי )וה״ח שמכשילם מפני לו אשר את שחמדו

 ישראל וצור להתיישב, יש ועדיין מרצון(, שלא דגר איזה לעשות לחביוו להשמע לו
נפלאות. מתורתו ויראנו משגיאות יצילנו

סד סימן
 בין בזח חילוק יש וחאס עעמו, על חרע לשון לסבר לאדם מותר תאם

אותו. מכירים שאין מקום לבין אותו שמכירים מקוב

 אל והובא טהרתו ביום המצורע תורת תהיה "זאת ב( פסוק יד )פרק בתורה נאמר
ע״ש, ג( )פסוק רש״י כמוש״ב הרע לשון על באים שהנגעים כידוע הכהן".

 טז פרק צרעת, טומאת הלכות )סוף הרמב״ם של המאלפים בדבריו באורך עוד ועיין
 הרע, מלשון להזהירו בישראל היה ופלא אות אלא עולם של ממנהגו ושאינו י( הלכה
שם. ועיין

 שפעם חיים החפץ על שמספרים שכתב מצורע( )פרשת יהודה קול בספר וראיתי
פגשו גביו, על ספריו חבילת עם לביתו הולך תיה שהכירוהו טרם אחת

 הולך ששמעו חיים החפץ הצדיק פני את לקבל בעגלה נוסע שהיה אהד עשיד יהודי
 והכניסו הכירו לא גבו, על ומשא הדרך טורח מהמת מזיע כשהוא בדון פגשו לפניו,

 פני את לקבל העשיר א״ל מועדות, פניו לאן חיים חפץ הרב שאלו בדרך לעגלתו,
 צדיקים, כולם צדיק, ענוה, מתוך חיים החפץ לו ענה שעח באותה חייפ, חפץ הצדיק
 שעה, באותה חיים החפץ על מלגלג שהוא חשב בעגלתו יושב מי הכיר שלא העשיר

 תמה לעיר, שהגיע עד ברגל חיים חפץ חרב הלך בינתיים מעגלתו, והורידו עליו כעס
 לו אסרו זה, מי שאל בעגלתו, שהיה האיש פני את לקבל יוצא שהקהל שראה העשיר
אמר שעה באותה סליחתו, וביקש לרגליו התנפל עשיר אותו נזדעזע חיים, החפץ
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תפארת סד סימן אדרת חגו

 לא החג לשון איסוד כי החג, לשון בהלכות הדש דבר לי נתהדש עתה חיים החפץ
 זכיתי ולא ע״ש. הרע לשון לדבר אסור האדם עצמו על גנו אם כי אחחם, על תן

 שאמר בסוף סבר ומח עצמו, על הרע לשון לדבר שהתיר בהתחלה סבר מה להבין
 בתחילה וחח עצמו, על אף הרע לשון לדבר שאסור חדש דבר לו התחדש שעתה

 לרגליו נפל עשיר שאותו בגלל וכי וא״ב עצמו, על הרע לשון חבר ולק שמותר סבר
 שנראה גם )ומה עצמו? על אף הרע לשון לדבר שאסור ראיה זה סליחתו את ובקש

 בחונן, עשה חוא שהח חיים החפץ של סליחתו את לבקש חייב היה לא שהעשיר
סליחתו(. את ביקש נעימות ואי חסידות ממרת ורק

 החפץ זה שחוא עשיר לאותו גילח לא חיים שחחפץ תל׳ל המעשה בעיקר וחגה
אוכל שהיה טרפון ברבי מעשה א( )פרק כלה במסכת כיו״ב מציגו חיים,

 שעמד עד סרפון רבי שחוא לו אמר ולא רבה, מכה הכהו חאחס בא שלו, קציעות
 ובוכח צועק חיה בשערו, ותלש בגדיו קרע שהכירו כיון בו, ותכיר אחס אותו

 שכל תודח, בכתר להשתמש רצה שלא למה בל וכל וכו', רגליו לפני ומתנפל
 מה )שם( יעקב בנחלת ועיין ע״ש, הבא לעולם הלק לו אין תורה בכתר המשתמש

 ויש ע״ש. אחר בעניו קצת זה מעשה הובא )סב.( בנדרים ושבגט' בזה לפרש שכתב
 קצת ג׳כ טרפון דרבי זה מעשה הובא ה״ב( )פ״ר בשביעית בירושלמי שגם עוד להעיר
 כיעו״ש, הל״ל בנדחם בהגט׳ מהמובא הן כלח במסכת מהמובא הן אחר, בענין

 שסבר כמו הוא שהעיקר ר״ט עם מהמעשה מתבאר לכאורה ראשונה דבהשקפה
הוא החילוק אולם חיים, תתפץ זה שהוא לעשיר גילה שלא בהתחלה חיים החפץ
 זה שהוא לעשיר גילח לא חיים שהחפץ רק לא חיים החפץ שבמעשה ופשוט -ברור

 פני את לקבל בא שהוא חעשיר שאמר מח על ואמר לגלג ג״ב אלא חיים, חחפץ
 חיים, החפץ על מלגלג שהוא העשיר השב ולק צדיקים, שכולם חיים החפץ הצדיק

 הרע לשון לדבר אסור עצמו על שאף המעשה בסוף חיים החפץ שאמר מה חחו
 לא ששם חנ״ל סרפון רבי עם במעשה ומשא״ב עצמו, על הרע לשון דיבר אק שכאן

 ורק רע, עד מטוב עצמו על דבר לא סרפון שרבי משום הרע, לשון של ענין היה
 זה ולגבי תורה, של בכתרה ישתמש שלא בכדי ו״ס זה שהוא לגלות רצה שלא

 עצמו לפטור שודאי היא שם חר׳ן בדברי שמבואר כפי )שם( בנדרים חנט׳ מסקנת
 לעיקר ועכ׳פ וע״ש, וכו׳ לקמן כדאמרינן מותר בו חייב שאינו במח תורה בכבוד

 לשון לדבר אסור או שמותר דר״ט ממעשח ראיה אין הל׳ל חיים החפץ עם המעשה
 בסוף חזר מדוע כ*כ מוק אינו חיים דחחפץ המעשה שבגוף אלא עצמו, על הרע

וכנ״ל. המעשה,

 שאמר זה שדבר אף עצמו על הרע לשון לדבר לאדם שאין נראה תכי בלאו אולם
בדברי וכאמור הסאה, כסוי פשע נשוי אשרי שכתוב משום אמת, זה עצמו על
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רעז תפארת סד סימן אדרת

 )שם( רב והתבאר )שם(, הציון ובשער ב( סעיף תרז )סימן במ״ב עצמו חיים החסין
 בין הן למקום אדס בין שהוא בחטא הן חטאו להודיע מותו מסורסם החטא שאס
 חטאו, להודיע אין במפורטס אף למקום אדם שבבין ס״ל ותגו״א לחבירו, אדם

 p לעשות רב ובכת מסורסם, באינו אף סוחר לוזבירו אדס דבבין חרמב״ם ושדעת
 אטור השקד, מלבד חנה אסת שאינו עצמו על שאומר חוע בלשת מדובר ואם וע״ש,

 שאם נראה אולם ומישראל, מה׳ נקיים והייתם ונאמר תשד, לידי עצמו להביא נ״כ
 אלא הרע, לשת כאן שאין משום איטוד, בזח אין ומרב חכם שאינו עצמו על אומד
 בעצמו ומזלזל גדול, לחכם מפורסם וחוא אותו ממרים שאין במקום ורק ענות, לשת

 לשומעים נראה שבכח״ג מכיון אסור אז דק עצמו הוא שזח יודעים ואינם לעיניהם
 המדובר זה שהוא עצמו מגלח אם ורק לתשד, עצמו ומביא הדע לשון מדבר שהוא
איסור. אין ,p ואומר

 חיים שהחפץ לומד שיש )חרל(, חיים החפץ עם המעשה את ליישב נראה ועפי״ז
על שמלגלג מזה נראה צדיקים תרבה שישנם שאמר שבזאת מבד בתוזילה

 בכל שמעשים משום הרע לשת בזח שאין צדיק, חיים שהחפץ שאמר העשיר דברי
 שאינם או תכמים שאינם עצמם על אומרים מעם טווסים אף אדם בני שהרבה יום

 העשיר שאין הזה שבנדון וראה חיים, החפץ התבונן אח״נ ושוב ומר/ צדיקים,
 על שאף לו התחדש שעתה שאמר מה וזהו הרע, ללשון נחשב כזה דיבור אף ממרו,
 לשון כאן אין אותו שממרים שבמקום כזו, לשון דהיינו הרע, לשון לדבר אסור עצמו
 של ללשון נחשב זה אין כזה שבמקרה אסור, אותו ממרים שאין במקום נרם הרע

 שאסור לו נתחדש שעתה אה״ב חיים החפץ שאמר ומוז החג ללשו! אלא ענוה,
 והתנפל הזדעזע שהעשיר זה בגלל רוקא לאו שזהו י״ל רק עצמו על חרע לשת לדבר

 מלגלג שהוא עליו הושב שהעשיר כשדאה קורם, עוז■ אלא סליחתו, ומקש לרגליו
 כזו שלשון חיים, לחפץ התברר ואז מהעגלה, אותו הוריד pול חיים החפץ הצדיק על

 נחשב המרו לא שהעשיר בכח״ג מ״ם עגוח, לשת חיא אותו שממרים שבמקום הגם
 וזהו ענוה, לשון בזח דאה ולא עשיר, אותו עליו שכעס והראיה, הרע, ללשון הדבר
 הרע, בלשת אלא עטה, בלשת שמדובר כאלו בנסיבות רואה אינו אדם ששום משום
 וכתב וזיים הוופץ של זת מעשה שוזמא יג( )סימן בחיים לחפץ המפתח בשרת ושרר
 אם ושאפילו המעשה בעלי עליהם חתמו שלא ממעשים הלבות ללמוד לנו שאין
 שבפני זח מעשה לפרש יש חיים החפץ מפי אלו דברים תצאו הדבר שהיה ונכון אמת

 מת לאסור שיש אפשר עליו המספר האדם שהוא יודע ואינו ממרו שאינו מי
 בשעי׳ת יונה רבינו וכמוש״ב וכו', אחר על הרע לשון אומר שהמספר סובר שהשומע

 וע״ש האבק דבק בו לשוח״ר שמספר חשד לידי עצמו המביא דאדם רכז( אות נ )שער
ומח מתחילה הח״ת סבר מח חמעשח עצם רב תתבאר ובדברינו תלי"/ כמוש״ב וזח
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תפארת סד סימן אדרת רעח

 שכתוב משום במכירו אף אסור עוונות שבדברי חילוק שיש תתבאר וק בסוף סבר
כמבואר. וח״ז חטאה, כסוי פשע נשוי אשת

 מותר אם שם דבריו כעיקר שח יג( )סימן בחיים לחפץ חמפתח בשרת עוד וראיתי
על )סז.( בערכין רש״י מדברי להוכיח וכתב עצמו על הרע לשון לדבר לאדם

 בישא לישגא משוס בה את תלתא באפי דמיתאמרא מילתא כל שם דאמוינן הא
 ג׳, בפני אמרוה שהבעלים ורל: עצמו/ספירש״י על חרע לשון לדבר איסור שאין

 וזושש אינו אותו תגלח שאם דעתו תחילת גילח שזה הרע, לשון אינו אותה המגלח
 לזזבירו וזח לחבית מגלח וזח אח, אית חברא דחבון להתגלות דסופח ידע דמידע

 בדברי מפורש דחרי )חרל( בחיים לחפץ המפתח בשרת ע״ז וכתב ע״ש, שיודע עד
 ואם הלאה, לספר איסור בזה אין שיאמת, שמוכן דעתו גילח שהמספר דכיון רש״י
 הלאה לספר יכואם חיינו היאך גנאי עצמו על לספר איסור הראשון המספר על היח

 זח חסאח, כסוי פשע נשוי דאשרי ומצד ע״ש, חושש אינו עצמו שהמספר מחמת
 ובשרת עליו, לספר איסור להם אין לאחרים, סיפר שכבר ומאחר עצמו, עליו נאמר

 שכתב עלינו( ויש בז״ח סק״ג ב׳ )כלל חיים החפץ הב״ד )שם( בחיים לחפץ חמפתח
 אדם על גנאי אמרו שהבעלים כוונתו אם חנ״ל )טז.( בערכין רש״י בכוונת לחסתפק

בעצמו למדובר גם חגנאי לספר לשומעים מותר שלשח בפני הגנאי שאמר וכיון אחר,
 שאירע עוונות מעניני עצמו על שסיפר רש״י שכוונת או וכך, כך עליך אמר שפלוני—

 רבת ושפשס חוששים, אינם שחבעאם כיון לספר שת ש&וה לפני שסיפר וכיון לו,
 דבר עצמו על לספר לאדם דמותר פשוט וא״כ השני, נפשט דש״י רכוונח חוא הורח
 גנאי אמר שהמספר הקטנה( היד שהבין )וכמו הראשון כפשט נפרש אם ושאף גנאי,

 עליו שסיפר הראשון על גנאי בודאי הוא המדובר באוזני והדי שלשה, בפני אחר על
 אלא המדובר, אצל מתגנה סוף סוף הגנאי עליו שיספרו שמרשה בכך מה וא״כ כך,
 כיון גנאי, עליו שידברו חבית מוכן אם חבית על לספר לאדם איסור דאין ע״ב

 יג( סעיף ב )כלל חח״ח ושכ״ב רבתם חוסיף ועוד עצמו, על לספר לארם שמותר
 מעניני זח )ובכלל וצער מק לו להגיע שיוכל רבתם תלתא באפי לחבית גילה שאם

וע״ש. לאחרים, לספר לכתחילה ממנו השומע מותר כח( בס׳יק כמבואר עוונותיו

 נשוי שאשת אסור, אחר מצד אולם איסור אין הרע לשק דיני ולפמע״ניתכןשמצד
ב( סעיף תת )סימן במ״ב חמובארים הנדרים כל )לפי הסאה כסוי פשע

 המפתח שרת בעמח״ס עוד בזח שדיבר העירני שליס״א, נקי חגי הרח״ג חרירי חנ״ל(,
 וראיתי לה־לז(, )עמודים חיים חפץ ספר בסוף הנדפס באר עלי בספרו בחיים לחפץ

 ראיה שהביא תמר עלי ספד משם חובא ושם בקצרה, מדבריו חלק על שחזר שם
 בתפילתו שנענה ר״ע שנכנס עצמו על לשוח״ר לדבר שאסור מ״ד( )פ״ג מהירושלמי

בנות, ב׳ לו שחיו למלך תמה הדבר למה ודרש בתפילתו, נענה שלא ר״א את לפייס
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 כדי נותן ולא רוחו עוצר ולכשירה שתלך, שרוצח מה כל לתצופח יתנו אומר וחיה
 וכי עדח, בקרבן ופירש הכי, למימר שרי ומי שם בירושלמי והקשו קולח, שישמע

 כמסקנתו שם באר בעלי וסיים הגון, כאינו עצמו להחזיק הציבור בפני לומר מותר
 שום ביאר לא אולם מותר, אותו מכירים שאם )תל׳ל( בחיים לחפץ חמפתוז בשרת
 מדובר שכאן שחגם י״ל שהתבאר מה ולפי וע״ש הנז׳ מהירושלמי להונתה יישוב

 להחזיק הציבור בפני לומר אסור פרט לשווז״ר, מצד לחוש ואין ר׳ע, את שהכירו
 דאשת דין מעיקר גם ולכאורה חטאה. כסוי פשע נשוי אשרי מצד הגון כאינו עצמו
 שאם עצמו, על הרע לשון לדבר לאדם איסור שאין משמע הסאה כסה פשע נשוי

 אסור בלא״ח והרי הסאה, כסוי פשע נשה דאשרי הפסוקים קנרל מאי א״נ אסור,
 אפי״ה שאסור דהגם ולומר לדחות יש מכאן רק להומה שאם אלא הרע, לשון משום

 סד: ביבמות מהגמי שהומה תט( )סימן לשמה תורה בשרת ושרר הפסוק, משבחו
 ח״ח. שחיה בפרט שס, בגם׳ הקפיד שהוא רס שמותר לומר ח״ל מומיו, לגלות שאין
בזח. מ״ש ותלאה( תמא )עמוד ג פז עטרת בשרת ועיין

 על שמספר עצמו״הגם על שמדובר יודעים ולא אותו ממרים שכשאין מדינו ועלה
ממרים ואס נכונים טעמים כמה משום p לעשות אסור הרע, לשון עצמו

 לא אם ואף הסאה, כסח פשע נשוי אשרי משום שעשה עונות לספר אסור אותו,
 שמשקר שמלבד משום אסור עונות שעשה עצמו על מתם שאומר רק באמת עשה
 שאינו אותו( שממרים )במקום עצמו על אומר אם אולם חשד, לידי עצמו את מביא
 )ולשוה״ר ענוה. לשון אלא עצמו על הרע לשח בעצם זה שאין איסור, אין ומרב הכם
בפנים(.' עיין המכוסים, מומיו לגלות בגון עונות( גילח )ללא עצמו על ממש

סה סימן
 הפטור ככמות עוסק נקרא חוא האם עבירה מדבר לחנעל שמתעסק מי
 את לקיים התחיל לא שעדיין מזנות לקיים שחולף מי והאם הטעות, מן
נקרא בחזרתו גב והאם המעות, מן המסור כמעוח עוסק נקרא המערה גון*

המעות. מן חפמור במעות עומק

 להנצל שמתעסק שמי שכתב א( אות בהערה דסת )סימן ה״ג תשובה בפסקי ראיתי
בקידושין חעחין המצוות, מן ופטור במצוה, עוסק נקרא רב עבירה מדבר

 עושי כה גיבורי נאמר זה שעל )מ.( חערש מצוה, כעושה שכר לו שנותנים )לס:(
 מדברי דבריו לתזק חש ע״ש, מצוה כעושה דחשיב )כג:< במכות שנינו pו ע״ש דברו
הנזהר בשכר דרך ימצא אולם וז״ל" שכתב ט( אות ג )שער תשובה בשעה יונה דמנו
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דלאשטע. טן חרש. רבים• ל׳ לאתקללו כחוב כאלו לאתלוטון, י״ת. לי״ם

שומע. שאינו מרש' דוקא דלאו והשמיענו שומע. שאינו מי סי'
 שאינו המת ולאסוקי שומע. ואינו בפניו שלא קללו אך ששומע אום כל אפי׳ אלא

 י״ד(. סי* נבת*ב מאוז״ל וכפירש״י כפניו יקללו אס אף עוד ישמע ולא בחיים
 יחיד. ל* עוד ת׳ טמיא ב״י או רבים• ל׳ עררים כתוב וכאלו סומים. פי׳ סיטיא.
שאינו אף םת״כ פ"ירש״י אל ירמוז י״א(. ד׳ )בשמות כת״א עוירא תיתס ומולא

 הוגנת שאינה עער. לו ההן שלא דכר כאותו סומא הוא אם י3 בעצם
 תירגמו ולא תשים. לא וכת״א תשימו. לא כתוב כאלו זוון.2ת> לא להכשילו.’

 שמע דלא בגין חרשא חלוטון לא מגי׳ ובהג״ב נתן. שרש כתרגום יהב משורש
 ב״ל1 אכסניא וקדם וכמ״י( שומע שאינו בשכיל בפניו שלא אום לבל ןוה״ה

 שהוא בעירך או במדינתך אורת ולפני פי* נו׳. לסמיא מדמי דהוא אפסנאי!
עצה לו ותשית בהם מתנהגים איך וענינים תהלוכותיהם יודע שאינו לסומא ^דומה

וכנז״ל: ותכשילהו הוגנת שאינה
עול. והיושר.נק׳ הצדק נגד שהוא שקר דבר כי וכת״א. עול,שקר. ס״ח. >י״ם

לדל. פנים תשאו לא כתוב כאלו למסכנא. אפין תטבון לא
 בדרך בנקיות ויתפרנס בדין ואזכנו זה הוא עני תאמר שלא מת״נ רש״י כמ״ש
 רבים. בלשון יתרגמהו ויכן ראב״ע. נד׳ והעדים הדיינים אל ידבר ולס״ז כבוד.

הטהדרו הוא להבירו המוקיר כי גו׳, חייקרון ולא גי'• תעשו לא עם ולהשוותו
-------------------־--------------ם?שיאג יבפנ ימייפהו-----------------———---------

ברש״י וע״ש ב׳. ט״ו •בעירוכין כן ,נק לה״ר1 תליתאי לישן גו׳ לא ט״ס. )י״ט
 משני סי׳1 חורפוי חרין מן גו׳ 1ע״ש כי׳ תליתאי שקטיל ועל

 אכלו ח׳ ג׳ כבדניאל ולהכריז. למיכול סייפי'( חריפא ת׳ הרבו צור חידודיו.
 קרא וכן שמיא. מן אכלי ת״י י״ד( כ״ב )ש״ב משמים ירעם וכן הכריזו. קורציהון.

 גם הרשב״ם*{. כד׳ קול השמעת ל׳ בגרונך. אכלי ת״י &׳( נ״ח )ישעי׳ בגרון
 ערוך ע׳ הרכילות, חוזק על להורות אכל. בפעל לזה השתמשו והרומיים היונים
 קשה שהוא הרע לשון אהר הולכים תהיו לא פי׳ עמך. גו׳ קאהוטו לדר. השלם

 כסי׳ קורצין ונק׳ לה״ר. והוא קורצין להכריז מידודיו שני מן שהורג חרב כמו
 ב׳(. ל״ב )יומא במם׳ ומרקו קרצו מל" שהוא קרץ( ע׳ ובמעריך ימואנו די הר״ם

 בדניאל. הראב״ע וכ״כ ע״ש. בשרו הצי יאכל חברו על ופלשין רכיל שההולך
 .שמדבר א׳( מ״ו וכתובות מ׳. פי׳ ובת״ב אוז״ל והוא עמך. לבן להצר 1ה׳ ג׳

 ומוכר מזה קונה בעיירות המתזר רוכל כמו שהוא ע״ש. ולה״ר רע שם במוציא
 )בירושלמי ועיי׳ בתולה(. נערה מה׳ )בפי״ג הרמב״ם וכ״כ דבריו. ומטעים לזר■
 והמפרש מקורו. ידעתי לא פיפיות בש/י ההורג כחרב שהורג ומעז״א זד<• ס״א מאה

 לא מצאתים. ולא חרב. כמדקרות בוטה יש י״ה( חו״לעה״ם)םשליי״ב ד׳ שהם כ׳
 יא וענינו בדין. להםהיך.עלו.י רעך של זכות תמנע לא פי׳ בדינא. נו׳ תמנע

 על נהרג יהי׳ שיא דמו ולהציל בדין עליו להעיד חבירך של זכות מונע •תהי׳
/ לו יודע אתה שאם מנין א׳( ע״ג בסנהדרין וע׳ ס״א. סי׳ >בת״כ וכאז״י הנם.

z-----------------------------------------------------עדות. ....
 לאולאכלויי בעלמא עיזא א׳( ה׳ ובב״ב חכמים בד׳ ומורגל הרפב״ן, אזוכ״ב

 שאי׳ ברש״י וע״ש לי(. בשינוי הביאו סזרמב״ן לה. המיבלי בעירו גברא ולא בעיא.
 ה' אכל 'ע׳ ערוך וע* עכ״ל. יונתו בת' הכרזה ל• כל וכן כו׳ ולגעור להזעיק

באורך! דמכ״ו וע׳
9 12
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 הסמיכות נדרש־מן וזה גר. תעמוד לא ת״ל עליו. ישתוק רשאי אחה מאין ממת 1

 רעך. סוד לגלות ולה״ר מרכילות שהזהרתיך הגם ויאמר .,גו רכיל תלך לא אל
אתר. צריך סוד, ותגלה רכיל תלך שבזה הגם לחבירך עדות ידעת אם עכ״ז

 :לה״ר בכלל זה אין כי סודיי. ענין יתגלה שעי״ז אף ולהעיד. לגלות
פל בהג־ב. וכ״ה כצ״ל. הליתאה לישגא אזלין.בתר תהוון לא וירושלמי/

 ככתוב >כצ״ל לא רעיך. על כתוב כאלו בעמיך ומלת חבריכון,
 אל* עמידה אין א׳( ל״ט )בסוטה כאוז״ל תשתוק. תעמוד יפרש תשתוק, י׳( •"-־בלי

 כר. של סגיגורן ישתתק מיכאל. יעמוד תק״ס ר׳ ,ישעי ובילקוט ,ואי ,,כו שתיקה
 עמוד (,א ל״ו ובכורות ובש״ם בי. ותתבונן עמדתי ,ם כ׳( ,ל )באיוב ופירש״י

סי׳ בדינא. גו׳ בוטן כצ״י. רחברך אידמא על ושתק• שתוק פירש״י ועמד.
 של* דמו תציל ובזה בהדין. אמת יודע שאתה בעת רעך של הדם על השתוק לא

 דחברך ארמי׳ על תשתוק כ»׳( לא )צ״ל ולא הגי׳ ובהג״ב כנז״ל. בתגם יהרג
ד׳, אמר כה ,כ כאלו ד׳ אמר כדין בדינא. זכי דהוא ידע דאת בזמן

:כב׳ ד׳ אנא תירגם ולא ד׳. אמר אם ני כדין. מלת ליחא ובהג״ב
—בראשית—'צואריו תלקת עי )מלר־־זמיקו* שעיעיא רוטללון לא י״ס. ")י"®4

 תדברו לא ,פי בליבכון, בו׳ צוארוהיז שעיעות תרגום—ט׳יז כ״ז
 בלב. ,וא כפה א׳ שמדבר היינו בלבכם. אחיכם את לשנוא בפיכם הלקוח שפתי

 ויש שלום מראים לבבות בשני ופירש״י ידברו. ולב בלב ג׳( י״ב )תחלים ככתוב
 כדאי׳־ לבבות. בשני היינו בלבך. ולא בלבבך אמר וולכן עכ״ל. בלבם טמוגה שנאה

 ידבר רעהו את שלום בפיו ז׳( ם׳ )ירמי׳ ,הב ע״ד והוא .1א׳ נ״ד ברכות במשנה
 מרמה. ישית ובקרבו שונא ינכר בשפתיו 1כ'ד כ״ו )משלי וב׳ ארבו. ישים ובקרבו
 ,וע .,ב ט״ז ועירוכין מ״ב. ,סי ובת״ב וכאוז״ל מלב. שנאת על האזהרה ועיקר
 משאו לא ובתוכחתך( מתבייש אם אך סי' הובא. גו' אין ברם אגדה(. מדרש

 פניו את תלבין לא וכפירש״י תטא. בשבילו( כמו עליו )מפרש בשבילו ותקבלו
 מצות בזה תקיים ולא תטא. בשבילו תשא בוה אדרבה כי ברבים. תיכהתךז >עם

 ת״ל משתנות ופניו מוכיחו את יכול ש® ועירוכין מ״ג. סי׳ ובת״ב וכדאי׳ תוכוזה.
 תטא. עליו ותשא משתנות פניו שיהיו עד ברבים תוכיחו לא ,פי גר. תשא ולא

 עצמו לבין בינו וזבירו את המוכיח זה ווטא. עליו תשא שלא באופן תוכיחנו אלא
 י* אם תטא הסי׳״שתשא ואין ע״ש. כאן הישר הדרך מני תעה והמפרש )רא"®.

להזהר שצריך בסבתו. עליו ,הפי רק חטאו. את תשא ולא צ״ל ,הי שאז תוכיתהו.
:ובשבילו בסבתי תטא עליך תשא שאז ברבים יביישנו בל

ול» וכת״א .,גו נטרין תהוון ולא תירגם באיו דבבו, נטרין ולא י״ח(. )י״ט
משנאת שמירת היא שנאה. תטור ולא כחוב וכאלו דבבו. תטר .

כצ׳י• כוותך לחברך וחרחטי׳ ». בנתל״ג ,ועיי רשב״ם. ,כפי בלב ,אפי
 לר ואהבת ל״ה ם׳ ,ולק שיתרגמו וכמו כמוך. לרעך ואהבת תרגום והוא וכת״א.

ואמר עצמו. כאל לרעו אהבתו ,תהי אופן באיזה ומפרש כוותך. ,לי ותרחם כמוך
בשביל ולעשותו לך שונא אתה מה אשר האופן( )בזה ,פי ,,לי גף אנה ו״£ן

 י״ל הספר. כוותךכגי׳ מלת וובל* אליו. אהבתך ההי׳ זה ובגדר לו. תעשר. לא עצמך(
 וכבר קינחנו!. רתק ובחנם שבכתוב. כמוך מלת ,פי הן לי׳. ',גו אנח דמן שהסלות

גדר _ ־' ׳♦ --------------
בחילון• אל כתוב כאלו שבב' את סלת' יפרשו וכת״א. עסך". ,לבני א(
. .:־ ־ ... !• *' . ׳. דטינ״ח;
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מישרים אהבת
א׳.

 לבבך בכל ברכות, חז״ל אמרו וכר. לבבך בכל אלקיך ה׳ את ואהבת

 מה לאמר הרשות לנו יש הנה וכר. יצריך, בשני לבבות( שני על )המורה

 הרשות יש ע״כ להלכה, זה נוגע אין כי הזה, הכתוב בפשט בעינינו גם שנראה

 הנה אמתי. לדבר שכלנו לעיני שנראה מה הכתוב בפשט לאמר אחד לכל

 יוצרו את היצור יבין לו כי לאמר לבבך, בכל וכו׳ ואהבת הק׳ תודתנו אמרה

 יצור כל ויבין פעלתו, אתה כי פעול כל "וידע בתפלה אומרים שאנו במו ית׳

 שחיים הטובות כל בעד ליוצרו היצור חובת אמתית וישכיל יצרתו, אתה כי

 יש אז מיוצרו, ליצור שיש הטובות שכל ותכלית קץ לאין עמו, עשה וחסד

 לבבות אלפים לו היה לו אם כי לבד, אחד בלב לא ב״ה, המקום את לאהוב לו

 יתד היה ולא לו שיש לבבות אלפי בכל ב״ה המקום את לאהוב לו היה ג״ב

 ית׳ יוצרך את לאהוב לך שיש לבד, אחד לב אלא לך שאין ומכ״ש המדה. "^על

ב״ה. מקום של מאהבתו פנוי יהי׳ אשר בלבך מקום איזה ימצא ולא לבבך, בכל

 1 תעמוד ולא בעמך רכיל תלך ״לא ׳ר, לה אסור גודל בתורה מפורש הנה
ץ העם כל ואמר בסתר רעהו מכה "ארור דמים, כשופך ונחשב רעך", דם על

 אמרנו אשר זה עניו כבודו ירשום בדפוס יבוא לא אשר א׳, פרק במקום :הערה

הק׳. בני־יישיבהגו לפני כבר לא

 לזכור בעיני ישר כן כי זה יהסר בל זמנו גרשם אשר ועגין עגין כל :הערה עוד

בו. נכתב אשר זמנו ענין כל

 שאני כמו ר. מ. ממני הנרשם כבודו, ישנה אל הפאדערבלאס נוסה הערה: עוד

 לאור, המוציא הוא הו״כ כי יודיע שמה יכתוב כבודו אשר כהקדמה רק לאור מוציאו

רשותך. בלי להדפיסו לאחרים ואסור הזכות להו״ב נתחי וכי

לא
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מיישרים אהבת לב

 מנביאים עמהם. והשכינה ישראל כל מפי נתקלל לה״ר המספר הנה אמן",

 של האיומים מספר לאין לה״ד של מהעון לדבר מאוד הרבו וחז׳ל והכתובים

 בתורה עבירה לך שאין נראה ובכ״ז לפורטם, קשה אשר נוראים, עונשים

כלה״ר. העולם אצל הותרה — אשר

 הגדולה הרעה בשלמה בחכמה ולתור לדרוש לבי על נתתי וכאשר

 המחוללת הסבה למצא לבבי בהדרי לחפש והתחלתי עצמי, על ומשתומם הזאת,

 הרופאים שנוהגים כמו הנפש רפואות בדרכי להתהלך ראוי כן )כי הזאת המחלה

 לבקש יגשו ואח״ב המחלה, שרש למצא היא עבודתם ראשית הגוף, ברפואת

 של ושרש עיקר בע״ה מצאתי ההתבוננות ולאחר להמולה( ומזור רפואה

 לקיים נחפץ כאשר אמר, ז״ל רש״ז אדמו״ר לאמר, הזאת, הרוחנית המחלה

 ישרות ולראות להתבונן עלינו רצוננו, כעד שהוא במה הק׳ התורה מצות

 אותנו שצותה מה וגעשה היצר, יעף ואז הישר, שכלנו מסכים כן כי הדבר,

 עלינו, המצוה שנעשה הוא רחוק שכלנו, הסכם אחר נחפש לא ואם הק׳ תורתנו

 בזהנוכחתילדעת, והנה מהתורהץ ראיות ע״ז וחביא רצוננו, דכע הוא אם

 ששכלנו מפני הוא בינינו, הזה העוו התפשטות — של העיקרית הסבה ^כי

 אדם, של בגנותו לספר לנו אסור יהא מדוע כי לה״ר, לאסור מסכים אינו

 שכלנו יבין לא האמת, מלגלות אסורים אנחנו נהיה ומדוע הוא, אמת הדבר אם

 בעינינו, אמת, הוא אם לה״ר לאסור התורה מצות לקבל לנו קשה ע״כ זאת,

 אשר לה״ר, לספר שונות ואמתלאות היתרים למצא אנחנו מבקשים ותמיד
 מתלא, ע״ז׳^כהדין היתר לנו יהא שלא לה״ר של ענין בנמצא עוד אין כמעט ;

 לבקש גדע המחלה שרש שידענו אהרי והנה שלם(. והעז שבע, הזאב שיהא

 שמחנו, מאשר פחות לא הזאת, רפואה בהמצאת לשמוח לנו ויש ע״ז, רפואה

 אדמה לפועלים נתן אם למשל ונאמר ר״ל, הסרטן למחלת רפואה מצאנו אם

 הקוצים, מכל ולנקותה לתקנה ודרדרים, קוצים מיני כמה בה עלו אשד עזובה,

 השאיר אחד וכל חובתו, שמלא אחד אף היה לא העבודה, מקושי והפועלים

אבל יותר, או פחות אחר, במספר וזה זה, במספר זה קוצים, מיני כמה בחלקו

V השאיר זה העבודה קושי מפאת עבודתו שהשלים אחד גם שאין השוה, הצד
 של פעולתו יגנה אחד שפועל היתכן אחרים, מיגים השאיר וזה אלו, מיגים
י צרכו, כל מתקן אינו שדהו ואיך פלוני, של מעשהו מה ראו לאמר, רעהו,

 קושי שמפאת בידעו וגם ג״ב עליו להראות יוכל חברו שגם נאמנה, בידעו

 וגם עבודתו, השלים הוא גם וכי כראוי, העבודה להשלים אפשר אי העבודה

מאומה. מזה מתפלא ואינו זאת, יודע כעצמו האדון
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יגמישרים אהבת
 המעט זה על חברו את ישבה אהד שכל בהיפוך, להיות הדבר והנה

 מפריעים וכמה שתקן, חלקו על בעצמו הוא ועמל יגע כמה נאמנה, בידעו שתקן,

 אשר עד המפריעים, כל כנגד ללחום לו היה קשה וכמה בעבודתו, — לו היו

 החלק על יתפלא אם כי מתקן, הבלתי החלק על לב ישים ולא שתקן, מה תקן

 כל למרות לעשות הפליא חברי הגם האח! ויאמר: ע״ז, ויתמה המתקן,

וחרולים. מקוצים מחלקו הרבה ותקן המפריעים

 יש סכלות כמה נבין ומזה לבאר, צרך ואין מאליו מובן הנמשל והנה

העון. גדל כן הסכלות, גדל ולפי לה״ד בספור

 אופן בשום אפשר שאי מפני לה״ר, לאסור גדול דבר עוד יש והגה

 המעט מן המעט אף שגגזים מה וכל חברו, רעת על מעט להגזים לבלי לבון

 והוצאת רע, שם מוציא לכלל ובא לה״ד מגדר יוצא הנה חברנו, רעת לספר

 די ע״ב כפרה, לו אין אשר פלילי, עון שהוא אהד כל יבין חברנו, על רע שם

 בלי עמיתנו על לה״ר נספר רב ע״פ )גם לה״ר. של הגדול להאסור בזה

 תוכיח הוכיח על בזה עוברים ואנו מקדם, להוכיחו לנו יש עכ״פ כי תוכחה,

 ספור לאסור השכל ע״פ להבין לנו די שבארנו מה בבל והגה עמיתך(. את

ע״ז. התורה מצות לבב בחפץ ולקבל לה״ר,

אדם, של הידועות הפשיות דעות של בגנות לספר מותר לדעתי והנה

 המדות שכל מקומו( זוכר )אינני הז״ל אמרו אשר האחד, דברים, שני מפאת

 לא השקר שמדת השקר, מדת לא אבל באדם, נטועות רעות והן טובות הן

 אין וא״כ שקר, בעצמו עושה הוא האדם אבל אדם, של בנפשו ׳ה הקב נטע

השקר. מדת יסוד על בנויות הנן החפשיות והדעות ע״ז׳ לאדם אמתלא שום

 לפרסם מותר ע״ב הכוזבות, דעותיהם אחרים ילמדו לא למען והשנית,

ממנו. להזהר שידעו נשחתות, דעות לו שיש הזה האיש על

 בדבר תועלת יש ואם זאת נחוץ אם מקדם, לשקול יש זה, להיתר אבל

 מוכשר העת אם וגם מזה, דוחני נזק להמספר יגיע לא אם ישקול וגם זה,

 היתר שיש אף כי מאוד(, לזה ראוי שאין וכדומה וי״ט בשבתות )כמו לזה,

 דברים בכלל להיות יוכל לה״ר, מכלל ויצא חפשיות דעות של בגבות לספר

 הכתוב מזהיר בכ״ז המותר, בדבר אף לה״ר ספור כי גרוע, יותר ועוד בטלים,

 מבשר ולהיות להרע, מרכבה עצמו את האדם יעשה שלא מרע, לשונך נצור

 רעות מבשר בגדר הוא הנה המותר, בדבר אף אדם של בגנות לספר כי דעות,

חברו. של בטובות ולספר טובות מבשר להיות ביותר לבחור ויש ד״ל,

תר״ץ.( חשדי )ב״ד

✓ר

»
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טטיי משה בתרא בבא מסכת אהל
pb פג

 ובזם להקפיד. דרך שאץ יודעץ הפל אמרוה אכל'בפירוש
 אכלאים .כמכירה שנהנה אפפ״י ומ״ש .הרמכ״ס דברי יטנו

:המחזיק ולפיד .קאי  פ’דר דכש ולמד״ג .וט׳ החזיק זה דיה חוסי ט״א לן
z וע׳ מענה מחמה ובאין ג״ש בחזקת איירי ור׳ז
 מגיא וטלה לקק איירי הט • לדה״כ קני דבססמא אילמה

 המסןיק זוכה היה באילנות כמקשר לאו דאי כיין ואר״ז בסמוכה.
 זה קנס החזיקו דשניהם השתא .להיפך ובן בסס גם בקרקע

 הקרקע דנם לומר דא״א טון אמר ור״ע .אילמת וזה קרקע
 לקיים מניחו היה לא בודאי דא״כ .הקרקע לנעל האילנוש ששחס

 דחולקין י״ל בקרקע שלק האילנוש לבעל דיש וטון . אילנושיו
 קרקע דשייר אמריק ודאי כה״ב ולוקח ובמוכר .המזיין דשניהם

 האילנוס כצורך ישייר אמריק ומסתמא .ושי עקור לימא דלא
 ובמבר האילנות. לצורך משתמש בהוא טון למשוש ששש ולא

 קרקע סכר דלא לומר מהימן מוכר רעה בפין לאילנוש^׳ד
 ואפי׳ .נאק אינו יפס בעץ ולמ״ד .קרקע קנה דבסתמא אף

ההומא: עד ממשיה נאק איס א' כדקל
V□' ולפ׳ז .קיימא דר״ה אליבא אילנוש. מפר ד״ס הום׳ 
 לב״א משיי יפה דמין דכיון .דסוגיא כפשטא ייל ׳
‘כעומ״א. אילנוס לזא״זדג׳ מבוי ה״נ לר״ה. זא״ז כמו  דאפילו סברי ומק אמכסיס. לישיב ד״ה תום׳ ט״א לט

z הרשב״ם שהביא בירושלמי רב דעת וק .,וט 
 מארן אף למרס חזקה דאין פשיטא. א״ל ד״ה ס״ב ל״ס לעיל

 והטעם שמואל. סדפליג סמק מממש אטלו ומ״כ לארץ.
 ומ״מ משאה. אינה בפניו שלא המסאה שנס מפני חזקה דאין
:דמשנישיו כרבט מארז כאומה ייי•* r*g יייזי

 להו דאטר להיכא סדע .,ג בפני ומ״ד ד״ה ר»כ״ם ע״ב ן
I בפני אפילו לה״ר סוי הסס הא ראיה. מאי א״י .,וכו 

J בשלשה לה״ר מי לא וששם > רבים nah לשנס ־ד״ה ; hShh 
 לס וקרי .כסוףג' שמימש שהיא .,עוט נ׳ שנה ולסוף

:המס׳ קשיח בזה ליישב לל p ממאה• לזמן ראשונה .וכו' קמיע מאי וא״ס .,ב בפני משאה דיה הוש׳ טיא מ
 ס״ל ליש״י אבל .ר״ס בשם ר״י לדפס רק הקושיא

 . שלוש והכא כשבם מט ולא מטהם דבכ״ס דטק י רמשא
 קיום ד״ה שם ממסה: משו לגלוש לכה״פ ה״אדצריך

 מוכח הא ק״ל. מאי א״י ו©׳• בפ״ב ראמדנן והא שטרוס.
 ופ״כ ב״ר. פשט לא אי מהני לא דפמואל בלא דגם השם

 ב״ד דמלשון שטר ואמר בב". דמי לטעום מקים דים ממום
 ומפני. ד״ה רשב״ם ע״ב :בכ'מ דממיי לשמואל ראיס אץ

 בדבור אלו וכמין אלו דברים וט׳. פשד וט״דממך רבא סודי
 v כשדה הוה הכא וב&מש ועייןבב״י. לכאורה. צ״מ שאמ״ז

 וניל .אונסו יסברר לא דבלא׳יה כסטנן מורמה אלא .ממש
 אנסו שמא ניחוש לא מ״ט לן מקשי דלא שמק רטנו. פירוש

 ואי מוטב משדותיך אשש לי תפטר אם דלדל סתם שדה טל
 ימלא לא אם דמ״ס דכיון רטנו משט ואהא וט׳ אפבשיה לא

 אס דדוקא .ומקני נמר אונסיה אגב ל״ש פרדסו יפסיד רצונו
 אבל ומקני• נמר אמרינו הכאה מק אמד דבר הוא האונס
 ואי מוטב דמי טקלס אי וא״ל האונס שבידי עצמו דבר באוש

 אינו הפרדס דמסירס ומקני נטר ל״ש מ״ס שלי הוא הרי לאו
• ע״,! לקק ועמ״ש ♦ ססם לשדה ול״ד «בבשירסו .שקה כל מדקת© .לי אמר שלא י״ה תום׳ מא

 לא אמד יוס דמזקש פשיטא כל. ל־ל דק״ל ר״ל
 .נמלקה תום'ד״ם ע״ב ופיכבג״ם: טמנה. בלא ממי

 דפסיק מיוסר*ן.וצ״ל נמק" ,רב דשיטס נמק.נ״ל דפסיקרב
s יוסי ’כר במטס דפסיק אר״י וקאי .מוטה

.וט׳ דפדיפא סמא אלא • ס״ד יאי י״ה 'הזם
 אפ׳ה שטר בלא דאף דאפשר סשק. כשטבלפק

 דבמי פ«מ נראה הקושיא ובעיקר בטור. טק כמחאה. הוי
 איסט. מהדדי הלשק וכ״נ בסדגומא. הבר״סיש ב' להוקמי
 »6לה א״ל גם' ע״ב :איחנהו שרווייהו סשם שדוטו ובמוכר

פלגא סד כל למיכל אורמייהו דמפי ממזכר ודאי יכו". גיסא

 שטרא לפיכסב אורסא טלה דכדזבין משום רק סלטלה מנ״ש
 כלסלגא לרבינא ולפ״ז גיסא. לאידך א״ל לפיכך ט ולהזהר

 שנוטל לומר ד״ה רשב״ם :כה״ם לדנא וכ״כ .חזקה שם אק
 לקצור ששה כש סשבם אס דשמק רבינו לשיטס נ״ל וט"•

 אץ הפירוש מסרו לא ואס בדין. הממדה בעש היינו בשמשו
 אין דסא ממש» ברשוס היורד כדק שיגדלו מד נמסק אומרק

 טורד דיס גמורוש בפירוש אבל .לו משומבדס סטרו שדה
 ברשכ״ם לפפ״ם בסמיך. כדאמר שוסף. ד״ה תוש׳ ברשום:

 גם ,גמורים בפרוס רק מטל דאינו ממש ברשוס כיורד דאינו
 דאינו טק שכח למק שמואל דברי לסרב דא״א ,מיופבס קושיחם

 שאט כפו נראה ברשוס טורד דלשק נ״ל ועוד .נרשוס טזדד ממש
 נהי אריס אבל שזקה. וצ״ש ברשום מרד שמא טכהיו יודמק
 אריס ואיט ג״ט שהשזיק כל ראשונה. משעה ברשוס דרד

. הסולם כדרך שלא כ״כ רשוס לו שנק צ״א אבוס בשי של
:חזקה לו ויש  טיט הכא א״נ • שמפחידה מפני ד״ה תום״ ט״א מג

z .דסשקר סבדיק סרמומם משום דאי צ״ס וט׳
 .להכשירו כדי דמשקר נאמר שמטר לוקש דקאמר האי א״כ
 דבלא .פפא א״ר ד״ה רשב״ם ע״ב :סרטומוס ם יטה ובלב
 איט למסר שדהו שומר דמבירו הא ד״ל וט׳. שבידו שלק

 ע׳ וט". יאוש בה מכני .מכר דוקא ד״ה תום׳ ט״א מד : זה אס גם כומר ממילא סלקו לשמור דצריך רק בשברו
z ויל .הוא דמדרבנן שהכריעו ל׳ סוכה בדבריהם 

 טו דמששלה מזקק בידושלט טק סקייקק. שקנס שזהו
 ובגזלן • זוכה מיד הקונה טאוש שאסר ונקט לעוצם. פורפין
 .בסטר ומשני ד״ה רשב״ם ע״ב :סקט לא שטס דלא ישראל

 ד״ס א׳ מ״ס ולקק .וגזלה מכרה שלא י״ל .מעולם גזלם ולא
 הקשה .וט׳ ה״ל דלא ד״ה תום׳ אצ׳ל: דא״כ כ״כ. לא אבל

 שהוא בקנק דדוקא בזה ר״ס שטנם ול״נ וט׳. חזקים ממ׳״ר
 החוב נפק• וממילא מצחו לטיב נאמן ההודאה פ׳י מתחייב

 דפימה ולקוחות. ליורשק דעיקרו בשפבוד משא״ה ב״כ. מל נם
 :לטיבם הודאתו ממי לא .כשטס דהל מליטא נבי בלא״ה
HD "לשקן לו שמסר ר״ל דאיכ^דים. אי ה״ד נם 

z ק בסזקס השבח הוי להכי ושקט סלוני ספן* 
 בצי הסוס׳ שמיהם וטישבא .בש״כ קונה אומן ©מא אי וכ״ש
 ודאי הא וט". וא״ם לו. נשנה י״ה הוני וגמגום: דוחק

 בסקצש דמודה שמפה בטה״ב טיב מ״ס דק&מר דהפסע״ם
 לפסור רק ל״צ הנשבטן כל דדש מעמי דהנהו ילל סוא.

 אהר וספל נשבע אינו בלא״ה שטר אכל משמעה. הבעהיב
 אמיג ומדכר. זמניה מט ט אנפשיה רפי הביש דבמל זמנו.

:ציה למפרע בידה אנדה כל דאין
AO וט״ שצריך דנפשיה אונם בא© ד״ה רשנים.

z היינו דנפשיס אונס נ״ל הלשון סשס לשם לכאורה 
 לדבר טפט שאינו אחר. מכס הבא לאונס יל״ד .דסלוקח

:ביסוד זס  ימסו דזט דס״ד .זט׳ נפי הסם ואפאי גס׳ ס״א מח
z הוי להסטס אנוס שבמה״ב טק סמי גזלן ליד

 דלך וטמסא וכו׳ רב האמר ומש© .למזלן משש לסם כאנוס
 מזלן: מ״י כסכמשו בלא בה מוחזק דהוא קטן. הוי לא מדק
 רנן מה© לא אחדוס נס וט/דלדדה דאפר ולששאל שם

 מם כפפות אחריות מליו שקבל דטון ..מגזלן להלוקח במכר
 אבל .אנסו לא והלוקח לגזלן ונק המטרה משם ממנו כקיבל

 לו •ש משש שם :ממשש פט אחריות מה© לא בגזלן
 דהוי דסני דד״ס למטמא אלא מקשה דלא נראם .מא״ל
 דס״ל לדין אבל וט׳ דמזבק כל משום מרצוט כסכר מסם

 , גזלה דמר כאם הקנהו שלא בגזלן ל״ש וט׳ הוא סברא
 הלכחא שקשה לא ולפ״ז .נזלה מה׳ ספ״ש הרמב״ם וכמ״ש

 ובימה שלוש וקיי״ל .בדי© כר״נ הלכה דקיי״ל .אהלכסא
 . שינס ד״ס תום׳ ע״ב :בס״ד ע״ב מ׳ לטל ועמ״ש .זבינא
 סכי הלכסא דלים שם טבשס משמע וט׳.אבל לטבלא דהדר
דרבק. אדמשא אלא מקדשא לא איהי דהכא מ״ל מ״ס. מ׳/!

ואע״ג

יז?

ויל•

החכמה אוצר תכנת ע״י הודםס96 מס עמוד הלוי הירש צבי בן משה אלעזר הורוויץ, א ־ משה אהל



 רק .כרים במשפה א״א מהדאפר פסני צא דאמיב מעיקרא.
 מעיקראםבר וצוח כהן. כברייסאדא״א כמופן א״א אמר אס
 דאסח ע״כ ,ליה ויהיב לה במי דלא מק מזי כיון רל

להט בהן. א״א אמ״ב שאמר כמקבל והוי מיניה, דפשיה

משה בחרא בבא מסבת
:הבא ה״נ ירושה קופה עובר ואי  אנפלצאוטטם דקאי נ״ל ונשרפא. חלה מתני* 3״V המד

אן* שצמו. דמשל פשימא דבלא״ה .דרישא * '
 הטא ולק .מיבש ק הריי כמ״ש באונס וסלס לאומנוס בנפל

 דין בקצור הניא וגם .בנחלום לא שוחפין בה׳ זה דין הרמב׳ים
:ביה דאיירי דמלס דינא הך משום שס לאומנות

אהל
 לייפב לססד״נ ומי. למש לכ״ג כאן. תד״ה ע״א הרדן

בצוס איידי דר״ל הרפב״ם. עפ״י הנירסא z י

101 נא

קבל לא האיש חה לו. שאמרו ד״ה רעבים ע״א אבלימרשב״ג מבדים. ומרבה וט׳ ודברים מלין השם פדר
ק זה מוס למשוב לרנינו זה מנין א״י .,וט *' לא והבעלים מעיקרא• בעי דלא סופו דהוטש דטון צ״ק.
דר״ס כסמרא .דידה אדמסא רק אפקרינכו לא בחייהן ידמו

מנין
:למול איכפת ומה ,הפוסלים _
 וט׳. וגססם דהס״ל שנאמר. ד״ה רשב״ם ע״א המץ ייר5 מ״מי •ט׳י לי״י >* אכל ’מ״ש• סוליה קט״זנע״ב כ׳ק

:וצ״ע לקמן מס׳ מפורשים דבריו לכאורה ׳ י ומומזקין מופמין דב״ד וציל .קמא רל מטו ליא אמאי מעם

 טשבין ואין חני צא .וכו׳ גס מסטן םר.ני׳ ע״א tt® •היא 0"033י יכו׳ יל933 ’3י סטעיס מידה I*® נה
־ בעלה שיהא מד לאשה z י דלישנא. באשגרחא רק מועטים נכסים הוזכר מטרה ולמטן

 ל״ס והא ננומחין. אינם שמא מיישינן לבשראי אבל ימפו לא
 חתימת פל או טציהם יסמס וכסראי קמאי יטעו דלפא

 • ל״ח טעיום דלר סתם• ששלצה לפניהם שיעידו העדים
 וה״ה עלים בסר אבל דייקי. לא רד במי דרק ולמסקנא

 הרי״ף טון ולזה • בפשיטוס נישא דייקי מוטסים שאינם ב״י
: דיבפות ספי׳ב  א״י וט׳. הבא האפר והשהא הנס. וזד״ה 3ע״ הלט

משום כאן אמרו לא פ״מ דהא .קשה מאי z י
 מוציא באשריך לבמל. לוקט הפסיד לא והסה .דבעל ססידא
 גט בד״ם רפביס . מובלים ססייא איכא באו״ד מידו:
 מי אחר שהוצטם וכו׳• שקדם למאחר שבשב זה יישב דמין
 דכק משומא ראשונה קושישס גס »״ל ובזה הפסדו. שקלם

 : קדים מטל פסידא סנשואין קודם זוזי ללוה מס ^דנא
 מרי אס אני רואה • וט׳ כהלכשא וללא ר״ג. אמר ד״ה שם

 כמו אזלא טסיה שייטא וכל הסוגיא. בכל מקוימים אימון
 ,ואלו אלו מהם שחוט כד שכפים מד מט וא״ם • לרנק

 והמושר טיסזן להכנות טון הכנים כמזון מנ״ם בזה שדפקו
 עד לבנים נס שאץ דכל בפשטיה. אשי ולארמון לבגיס.
 ל״ש דלרמן הייט וט׳ ליכא ואי ולפריך .יחד נתונים שיבנט

 מעטים בין נ״מ ליכא דאליטיהו רבא ואמר הבי. למעלליה
 והכקלא • לכנוס והמושר שיערו עד לכנות דהמיד .לרכיס
 שלקם לסי מפסידם מים ומסמטטו. לאדמון. רק וטריא
 דר״י ובעיא .לכיס הבנים זכו ומשרבו שלקן. לפי ובטס
 הנמס טס שיזוט בניס לסופלש מממטא אי הוי סר״א

 יל*ש מזונותיהן מוס שקלי מרובי! והמן ממפמי לא אי אבל
 וכן מנים רופא הוה משה דאלו הפשדסי. זכר שאני בשביל
 ומימרא ברור הפסד מקרי לא גוביינא דסמסר וביח .נטלהו

דהכא דרבק. אליבא בבס הייט וט׳ מס הבש אצל דאלמנה

 כסף מקנס שדה שלקחו מלקוחות לטרוף יוכל ולא :ד המו של שלנ״ל לדבר נקנה יוסר דלדידיה סדר?. הפוכה יי״נ דסברס
 .ולטרוף ולמזור לטרוף הלוקח עם קמטא ויעשה .בעצמו המוכר אבל .יט׳ לעיש אק אכל .דסק דה שט ל: דברשלב פקנוס

■**a דידילימ ^דהרי . iMrftin fts m* s*״ r״eS1 כסמם* היורשים וימר זד המז חם המכלים xwu נפת* ש

 דהוזכר הרמביס לסי׳ ואף מזוטס• כדי נשאר שלא ור״ל
: להלכה ראיה אין • לרנוחא

Op לגרסחט .וט׳ מסיים שפס הכא .יסומים תד״יז עא 
כ״א בסוסה וע׳ • כלל ראיס אין מטעכד שס ’
 ולסס״ש .וטי לר״י סיפא אמריק. מי ד״ה שם מוס׳: ב׳

 ל״ר, ממעטא לא אי למוש מעליוחא והוי לאדמק רק ד»״מ
 מנסבס אי גופה דנס גריטושא דמשום לומר שייך דלא ,כלל

;•מר כשה שעדיף לה ליס  לפק רל וכו׳. מדיסא דבש למימרא גם׳ ט״א א0ה
מדיף דבן פפיטא הדבר מוף אבל .ממון י

 רה תום׳ ע״ב זכרים: שכניו סי אפרי מפורפש לכדייסא
 אבל .כר״ס ס״ל לא י״לדר״נ בפכיסזס ומי. וא״ס איתיביה.

בביט המס׳ לדברי וכ״ש .קנס לעובר דהנמכה מזד לר״פ

כהטס. היורשים..............
יורשהכל. והוא זרים. והנשארים כהן הוא אם מאכיל ומינו

 דסיל משמע הדרה. ובלא אסו. ד״ה ודם׳ ״□V העד • שימאוט׳ וצימא. דיס שם ינמס:
מר דאס זלעד״נ :הדרה בלא לשלם דא׳צ וכו׳ שישנו בקדבר למק פשוט סא^ סם.PP1 לאאג

 לדור מצה אינו ואם .הוא שימר עד ממונה לטכב א״י נישה .כירושה הוי ירושה לשון דמהני כ ב לר א-ל המחנות. ככל

למס

 ברייסא לפרש קשה אבל וט׳. קשה ובבבל ל״ק. רם חום׳
שני וסלה המערכה למק צופין דמי בבל לבני ראשונה

 .דוסא סס״ק מפרשיי .פולים מא״י הרוב ולרגל .ופצבין שמחין
 מצויה ואינה בשפיכוסא• אסיא ט מלה אמלינן בפ״ב ולטל

 קשה וטהו • המוט• ד״ה תום' ע*ב :עננים שפפזרס להגשים
 להחזיר שייבם השובר אחר גס הא אביןד״ק. לא וטי. צי

:מ״ס מדהם ומי׳ • שקבלה דמים  נכסים דלטן וט׳. נכסי לאו לזמני דאסול נם׳ ע״א ה^א
 מכמש: סרשש נמ״ר כלאיחא מזה לוס מנסים z י

 לא ואם וט׳• מדם מוצאים היו .אנא חד״ה מד
 מי שמיי כלל מכניא צא בדקסו ימצאו z ״

 ולא והלא. רה שם במכירה: כלל לז הודו לא המשפחה
 דל״א מוכת מכ״פ מדם דכעי ביטא לאי למד״ג .עדם מטעם
 .גמי ופסים באמנה וא״כ כדין שלא מוממין מדים אין חזקה
 למ״ד ול״ד סימניה. ללהט נבי ודאי במקוים להסס אלא

 פצי הלכך .כדן פפ״נ השטר נעשה דהחם במדים אמחטתין
:לקיימו דא״צ באמנה סבר

V W מ״ס משפטים מכילסא טי׳ .אמם סקברם גם׳ ״ב 
’ z משום ואולי פנאסלל׳תונמ׳ג. והרמב׳ם תטה לא

:ומקניא אק גמרה רפפתן
3’V Op לקק רטבים סי׳ ודוחק. וט׳ איסא וחס חד״ה 

z *מובלע היה רק הקשרים בשוך רבי שראה ״"/ס״ד“י 
____________j שפיר ואתי . כיותר  והרמנ״ס וט׳. בטובתו שדם ים®־ אל נם׳ ע״י מסד

.לקנוסו ליבוא אסור שינא צפני דרק פסק z י
 שטה יציל • טיי״ש ספ״ג דמנלה לגט׳ לפסור דלא היט ט

 הימב״ם בפי׳ ]ועי׳ דלעיל מקושר משמח בקפילא מליו רבי
פ״א.ש״ך(:^ לאבוס

 מכל .בשוכר ולסיפך
 ואסור לראיה שהשטר היכי רק למימי דל״ש .דלקמן הני

 מתחייב.אבל דמס כלא הוא. דקובטא אףבדדעיק לכשוב•
 ה״נלטתבין: בדדעיקדפדמ. ובשובר. מנורשש. אינה מט
 ה״א דמסחפינא לולא וט׳. ושימא וליחוש. ד״ה תוס׳ ע״ב

 כקושיא פל לה ומנרש להא ומפרש גריס דהרשב״ם
 פאי דא״כ רחוקות• שפשות ל״ח דהחסודאי דצקק יוכף דב׳

 כתובה שגבה הגט סוציא אם ס״מ הא זב־ז• שפנרשק פהני
 איסור משוס עט רק ל״ה ע״כ אלא .מידי '%0 לא זאשזנד

 ויתנו והאשה האיש שעות שויס שיהיו שיישען .איש אשש
עדים: בפני .וט׳ הלואה טכס לאו .ל״צ וממי ד״ה רשכ״ם ע״א הסט

לרטט הפרישו ומי לש. אישא הסוגיא בכל ׳ ׳
אביו על שטמס ב׳ לו שיש מ״ש פטר דח״ל .בגזל צאוקפיה

 לקק דמוטח טמא ובהט כלל. שיישען לא דלגזל י״ל ולפ״ז
:י״ר ב״מ הסום׳ כמ״ש פשיטא בגזל ואי .סופר טפוש דאחריוס

החכמת אוצר תכנת ע״י חודפס100 מס עמוד הלוי הירש צבי בן משה אלעזר הורוויץ, א - משה אהל
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 ידע ודאי וט׳. למוד מגל למימרא גמרא ע״ב 1י
מונחי וסט נע® כלים דג׳ דלעיל ממסטמין *

 נלא״ה אבל זליז. בשסמוכין דדוקא דס״ד אלא ®בא. קראי
 כה*ג שמוס בכמה כדאשכח • להיפוך וכן כמר בכלל גבל

דאם הא. ליס סבירא צא מחנישין אבל יהודה. דיר וניחא
: חד למיחני ה״ל ק  .,וט שמצרו השנים ל® מגרע .מחן דיה רשיי מ״א "*"יד

z ופונדק סלע הבאה שנה לכלי מחן אלא ל״ד:
 דבמשנה ונ׳ל ,וט׳ קצם ®מא יש .יאמרו ד״ס תוס׳ ע״ב
שהוסיף בכהנים רמשא חני כך לפ סורס דין קמ״ל .
 לבושם אדם בני שומז לסי אבל מסי. מפלוס הנסוב בהם

ז יםמלכ בבס יייתא *יך
1D וט אמרי במערבא מפקא מטיהו הי • גם׳ ע״ב,. 

z דלא מר® ואימא קושיס ליישב דאסו ג״ל
 למדרש דמססבר . מסקא משהו ד® מירוצא להו סססבר

 נדולוס. כבלהיר נקבה לשון גדולה בהו דכתיב ופ״ז ג״ע רק
: אפיא מסברא שיד במסרבא ואמרי גדול. כשב בש״ד אבל

1לא'במי שאמ״ז ובדבור האוסר. כפני דמסאמרא. ד״ס רש״י
 ,ך ולו' גה׳יר אבל מעשיו. אהני ד״ס רעיי מ״א ט! : ג״כ בעכיס בפגי לומר מוגס שסיס לא אס בפניו דוקא .

z מעשיו אמי בין לסלק צריך ודאי סרוח ואנסוה
 אגיע אבל נקטה. מדא גמרא אלא ,להיכל שבא כשזי®

 .דאהני הא ד״ה תום׳ נ אמי וצא אהני דל״ש רבה וש״ד
 דמכפרים בגדים הני דודא' ולטד״נ .וט׳ מפרש יש ועוד
 י״ל א״כ1 ל״ז. סנהדרין עצמם המוס׳ וה״כ בחשובה דוקא

 וע'כ .מכפרין דאק כרמך טל בן ואם שב. בלא באים מנפים
 מראוס דד׳ דברכוס בס״ק היא דמחנימא .מראוס מדי שלא

 המנטה לשק מאצמיח דיליף הרע מלשון פריך לק ,כפרס מזבח
 דר׳יי משני ולא אר״י בברטס ודפריך .מראוח ד׳ רק וצ״ש

 יסורים אינן נגעים סמס לשכלל לש דודאי אחרוס במראוס
 .־־מפי גפשיס מסר גם' ע״ב1ת{רינ0א מחום טיל וסנא _ש״א.
 דאמרינן הא איירי ונכה״ג ישמע. אולי ליהונתן דמספקא אלמא

 מכים וק כלל. א״צ ישמע לא מדאי אבל ®נמה. היק מד
לס״ס הא איירי ובכה׳יג צ.’א עוד ישמע שלא ברי ועמה קצח

1 שס ריןה למילות צורך ואין סבמ״י------------------ פשוט' nibיש קרא מם שיק', ד״ה ׳0® ע״א יץ!
 היינו . דוקא הערכה דבעי קרא דגלי משום

 וקרקעות באדם דדוקא ונ״ל הכהן. לפני השוסא בעם שיעמוד
 בעלמא ®לתא גלוי שומא ♦ דבריה בשאר אבל משרס. דצרין
 חייב וט׳ הביס נפל נקק דמק מזבח כקדפי ומי מא.

 ביח ובערט הכהן כערכך בהמה בפרט !■:®ב והייט לבלם.
 הערף נשעח תלויה פטמים דבהמס הכהן. יטריך כאשר

 כגון כהן שימח בטח ופעמים .עלי זו בהמה דמי דאמר כגן
 אחוזה ובשלה בכהן רק מלוי וכיח .הקדש זו מפה לקמר
 דכסיב אלא הערך בעם דחלוי משמע בלבד כערכך כ®ב
 .משבק פדיון שמח דבחר כיה לקמן ודרבינן מערכך ונגרע

 לעמן מנהו אשזס דשדה לדין יקום כפרק■ מנין מינו ואס
 לקרקמוס מקש כעבד הנישום כל דשם אבל .ערטן

 רק גשמית אינס אמוזה דשדה ♦ מקנה שדה דהייט הנישומים
 אצבע בין וברגל .ואכ״א ד״ה תוס׳ עיב :השנים לפי ממשב

 מנעים ששמט כמו קאי הרגל דאכף כנ״ל צו״ד לאצבע.
 ה״ח פי״ב צרעח שמאס ה׳ מ״ל עיק .בסו® ,באו״ד :מ'מ ס״ס

 והסם הך דהא . יישוב צריכין ופ״ם .מאד ערבים ודבריו
 מלשון ואינו ליה אמרה נמרא שס לסנהדרין וט׳ מלל

 ידעיק ומנא וגבמס דקרמח גז״ש רק אמר לא ור״נ • סברייסא
 אומה רק נחקים טומאש אינה דאדם דקו״ג וניל .בהא דע®

 מטהרא בכו דגם ר״נ וסבר .בשר כעור בנגעים שמטמאה
 כלרשא קיי״ל צא ואק דהכא מדרשא יליף ופ״כ .פרימה
 ע® בכלל רק ב® מטהרא לא ופרימה המל״מ כמ״ש דסכא
 מגדים ופרימה עיי״ש. מ״ה דנגעיס פ״מ כמשנסט מבשר
ובנסקים בעל״מ שהביא כש דבס״כ ומדרשא עמקים ילפיק

חוס׳

 ילפיק ל® לדמי דלים דטון מהם בגלים וילפיק נן״ג כ®כ
 לשלף דצ״ש ביאה. היא זו שיבה היא דזו מקרמס קרח

 .שג® דיה שם :קרא צ'צ דלהא מטהר דלא דאדס מקו״ג
 ניטא דלא דבמי משמע דבגס׳ אף .וט׳ אפרינן לא דאצא״ה

עייןבא״ז שנה. משיב יום דל׳ דאמר למאן שלם.היינו למטן
: רכ״א םס״י סססים ׳0  וט*. אלסק רטט והקשה ,דילמא או ד״ס תוס׳ עיב 0י

טל העשרה כל ®סכיש דוקא צריך דהכא לעד״נ ׳
 ער ששפין מחולקים הס ואם כסיב, כמים דמשרס סשומא,
לאו ואס השוות, חשבון מל טלם רוב וסן ,משרה ®הכיש

שבסן: משר ימן  בסשימוסייל הכי. הכא לשיוך מומר. דיה תום׳ ס״א כ
z ואין ד״ה שם :לממני שייך סיפא משום דהכא
 כתיב יד השג דגני לפי ונראה .לממצה היקש ואין .נידונין
פחוסים: דלפעשם בדמים ול״ש מסלע, יפמס דלא שקל

 אתא דלהכי דמי״ל וצ״ע .וט׳ דאיכא וי״ל לאשיי. ד״ה שם
 דאלא״ס ,בניטלה אף ממט דריב״י רבק דודאי למרה דילמא

 מקרא זט׳ובים אפיקמרה טיפוס אצו בראש שדי משט צא
 אקלושם לה למשש נ״ל .וט׳ מ הדר הקדישו גם׳ ס״א כא :הפיס בניטלס להקל סמך יס ומכאן ,הסם דמיי® דאיוב

 שיך להט ,לנגע דפי 1יסלמזבס5מ ]מון הגוף ׳
 ספקעסשעטדוואיט אינס דמים בקלושח אבל וט׳ היט שפיר
 כקושיא אבין לא .הטס שכר כלומר .מ״ג תד״ה :סש מעלה

 ההקדש פרכוס הוציאו ולא לנהלו נמכוק בלא דכק ז״ל לשרוסו
 ולסמים .להקדש הדירה שכד ומעלה בו בדר סס בכל ®מל מט

 כ״ב. מנחוס מ׳ נפסלו, דמלר טמא. איירי למזבח דבטצים
 שמואל אמר הדיה ע״ב ממשלה: שיצאו במש כקדשים והוי
 כשה כעס מתניחין דודאי ה״נ ולו״י .הששה כשעם שזהו

 בפס איירי דלרצוט קרא וגס ,מנן ממכש אין דהא איירי
 בהטא וכ״מ אותו, יקריב א״מ פחח אל כדכתיב הקרבס,

 זוגיה בר דהוא קאי, אסקרבה זס דלרצוט ו׳ דר״ה בסוגיא’
 בר ראי® אשרה, דבחר אהפרשה לקאי שפמיך מוצא דקרא
 בכל למשין הסם כדסוכח אהקרבס דקאי מאש ללא זוניה

 הפרשה רצק^״ש דליבש גלי לא בפחיך דמוצא וקרא ,כששם
 מבטה בדסטס דקוקי מקמי בדששאל וה״נ רצון, בלא בעצמו

 מקמ״לוסטך כנ״ל, ל״ש דבהששס כשהאיירי, דבסס ס״ד
 הפרשה דבעס ט״כ הבטס בדפטש בדמסט קך .וט׳ מטנא
 דל״ש כק בדמבריס דאיירי לפרש צריך הוי לא דלהכי איירי
 ולא דבדמבריה לשם ה״ל כשה בעת אי אנל .טפיה עליה

 מכפרה דידיה שקרילסוסא איירי, דבהפרשה ואע״ג לססוס,
 דבכשה ואע״ג וט', דליכש ליה טמא דלא זיטטן כדאמריק

 הששה בעח כש אירצי דאמרינן משם הייט בכס״ג ל׳צ טפא
 ,רצון כ״כ בש דצא מבטה דפריש בכה״ג לכפרה גם ומהני
 טמש דלא להששעט ר'פ מצרך בכפרה דישא דעיקר ומשום

:בס״ד בר® והכל .אש בהשכם גם דשמואל  אדסט דסשך נראה .וט׳ נפרש! אין מ״ש נם׳ ס״א כב
קמטם. ואצ״ל גדולים כחם קשישא אטי

 לשטן ספ״ג שישט ע׳ .הקלש בין יתומים בין קולט. ד״ה רעיי
 רס״י דטנס וי״ל , wkwj ש״א טרושלש וע׳ ,שס ובלמ״מ

 אש תדיר! :כדינו שישרי׳ סד ובכל ובהקדש, ניחומים רצופין דבש
 בגט׳ דהא טנסם, טנסשמק ממט נמלם • כר״נ והלכה .ר״נ

 רחוקה ראיהם ונם שבא, או דר״י בטס ש״ה בהליא פשק
 מהסם ראיה ומה ,בגדולים הסם איירי דלא ל® דמנא ממט
 אינך יפרשו דע״כ מהיחומים דנסדשם טשניוס מכמה טפי

 #1 ®ם׳ ע״ב ו ממק מי' הביאו ראיה ומאי ,בגדולים אשראי
 בסטטוס, ולטד״ג וט׳. לנספים נמי ליס ®קשי ליה. אמר

 אמרה מזרה במר דר״נ וסבר נפסא כר״י סש מצי בדר״י דרים
 בשסר״ג לה אמר גופים אי® רבא אבל מוסים, הלכסא ול״ל

 דר״נסיל מטמא דפירשו דכול® דמשקרא, ש״נ סבר והכא
 דר* בטס ש״ס הצכס דפסק גמ׳3 כדשכס להלכה סט

לקק: יבא וכדאמר

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס142 מס עמוד הלוי הירש צבי בן משה אלעזר הורוויץ, א - משה אהל
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 איתחזק שבדין יוחנן, דר׳ לדין איתהזק דיי
בו״ע ערער ובדין מהימן, ע״א אי בגם׳ "מיבע״ל

 קמייתא חיקה נגד נאמן ע״א שאין בה מירו
.1וצ״ע

 בסוגיי׳ במ״ש בסמיין הישבא ד׳ ביאור ויהי
 קלא עליה ונפק היא, דכהן באבוה לן רהוחזק

 שיצא לומר צקך למה וק׳ הוא, וב״ח דב״ג
 לא קול דבלא הי־שב״א ותי׳ ערשב״ם, הקול

 "רע״א כלל, המכשיי בעד ביה משגחינן
 ולא מעלה לא כבי לן דמוחזק במאי לאחזורי
 בב- שהוחזק דבמקום כמש״נ •ביאורי מייייד",

 כלים, הוסיף שלא כלום אינם העד דברי לכהי
 הע״א ודאי הספק מברר הע״א היה ואילו

 שהע״א אלא כביה ומשגחינן החזקה על מוסיף
כלל. מכרי־ אינו באמת

לו הו!דנה ות1מי1־======ב

 עפ״י לכהונה שהעלוהו מה באמת ולפי״ז
 הוא הע״א ענין שכל היתי* חזקה זה הוי ע״א
 הדמב״ן שהק׳ ומה לכהן, ליה מחזקינן פיו שעל

 דבממונא התם שאני קרקעות חזקת מעדות
 ע״י ורק בירור בממון שבעינן והיינו חיי, בעי׳

 היא, דשלו אבהתא בעדות לן שנתברר
 הוא ההורדה רכל בלל, חזקה ואי״ז הודדנוהו

 בטל הבירור הוכחש ואם שנתברר מפני רק
 "מחזקינן" הרי סגי דע״א בכהונה משא״ב הכל,
 אח״ב שבאו ומה הע״א עפ״י בכהונה ליה

 הייני בפסול, ליה מחוקי׳ ולא הפוסלים שנים
 ערעי אין רהא בחד סכי לא דהפוסלים משום
 לפוסלו כרי עדוה בידור ובעינן משנים, פחות

 אלא איסור" "חזקת אינו שפסלוהו מה לבן
ודו״ק. הוא, ערות

לובצקי צבי נפתלי ה־־ב
לשה״י• סיפור ־,איסו ביסוד

 לחקור יש לשה״ר, סיפור איסיר ביסוד הנה
 והסיפור הדיבור היא האיסויי האם

 על גנוה של בזה דריבור רהייני היבשלעצמו,
 מיהו לשה״ר, איסור משום בי יש ישיאל איש

 הדברים ויספר שימסור דצריך תנאי בו יש
 איסור בי אי! אוזר בפגי שלא דדיביר לאחרים
 כמבוי לשה״ר סיפור באישי- תנאי וזה לשד,"ר,

ד. אי׳ לאוין פתיחה בה״ח
 וסיפור בדיבור לשה״ר תשיב דאין דדמא או

 הסיפור הוא האיסור דיסוד אלא בלבד,
 שנמסר הידיעה היא רהאיסוד לאחייים

בלבר. הדיבור ולא לאחרים,
 וכיו״ב, בד״א לעשרה לשה״ר בסיפר ונפק״ט

 עצמו הדיבור היינו האיסור דיסוד נימא דאי
 איסור אלא אי״ב בני״א לי' בסיעפור אפי׳ א״ב

 הסיפור ע״י לחבירו בזיון כשמתוסף !ורק אחר,
מצד מיהו איסור(, תוספת בו יש בני״א לי׳

 אי אבל אחד, איסור אלא אי״ב לשה״ר איסור
 פלוני נניח העביית הוא האיסור דיסוד נימא

 יש בני״א לעשרת בסיפיי־ א״ב חבירי על
 מסר שהרי לשה״יי, איסורי כעשרה להחשיבו

 איסור אחד בכל ייש גנוה פעמים י׳ והעביר
בפג״ע.

 בפתיחה הח״ח נסתפק זה דסבק נר׳ ולבאי׳
 המספר נמי ועבי שם וו״ל ר, או׳ לשה״ר להל׳

 כי מכשול, חתן לא עור דלפני בלאי והמקבל
 על שיעבור חבי-ו לפד מכשול נותן אתר כל

 בין חילוק יש אך בתורה, המפורשים לאוין
 זה בלאו עובי דהמספר בזה, והמקבל המ&פי

 ואדרבא מועטים, או רבים השומעים אם בין
 בי זה לאו עליו יתרבה השומעים שיתרבו כל

 כן לא אנשים, כמה לפני מכשול נותן הוא
 אם רק זה בלאי עובר דאינו אפשר המקבל

או הלשה״ר עתה ממנו שומע לבדו הוא
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 היה לא מאצלו עתה הולך היה ואילו הובילוה
בישא. הלישנא לספר מי אל לו

 בעת אתיים שומעים בלעדו יש אם אבל
 זה, לאי על השומע עובר דאין אפשר מעשה

 זו, בפתיחה המפורשים אחרים לאוין על אם כי
 אבל הסיפור התחלת אתי בא אם זה וכל

 אה״ב שבא אף לפניו לספי שהתחיל הראשון
 בודאי אנשים עוד הזאת הרעה השמועה אל

עב״ל האיסור הותחל ידו על כי גוני, בכל עובי
הח״ח.
 שלא ומה וז״ל סק״ר חיים מים בבאר ועי׳

 משום אפשק בלשון וכתבתי זה דבי החלטתי
 דלפני לאי על יןךקעובר גם אולי צ״ע לי דיש
המספק על תירה דהדפידה רתזינן ביין עיי*

 בפסחים בדאיתא שוא שמע משיא שהוא על
רעובר אפשר תשיא, לא נמי ביה קרי א קיח
 דומיא זה בלאו מהשומעים אחד כל על

 שיתרבו^בעסקיו דבל בני״א לכמה איסור דמאביל
וא״ב המאכיל, על האיסור יתרבה האוכלים

 דלפני לאו על מהשומעים אחד כל עבר ממילא
 רלא בלאי המספי מכשיל שהוא על עור

וצ״ע. תשיא
 לנזיר יין בום דהנותן וראי זה הנה רכריו ובי׳
 עור לפני על הנותן עובי דנהרא עבי* בתרי

 אינו דהנזיי ברור זה אבל מכשול, התן לא
להכשילי לפלוני מבשיל דנתן עור אלפני עובר

 הנזיר רהא ושר״הף היין ממני שמיכל בך ע״י
בעצמי. האישור עובי

 דהבא לומר צד דיש הוא בזה דהסבק אלא
 משום ולא איסור הוי גופא זהו לנזיר הנתינה

 דיסור אלא לשד,"ר, שמיעה בעון שמבשילו
 לחבירו להשמיע הוא לשה״ר סיפור איסור

 השומעים שיחיבו ככל וךפי״ז גנוה, דבי־י
 לעוד השמעתו מחמה המספר עון יתרבה

בני״א.
בעון למספר מבשיל השומע גם ולפי״ז

 הו• לשמעון מראובן בנית דהעברח ההשמעה,
 באיסור עובר שומע בל וא״כ האיסור גוף

עור. דלפני
 היינו לשה״ר איסור דיסוד נימא אי אבל
 אין בני״א לי׳ כשסיפר גם א״ב הגנות, בדיבור

 אלפני עובר השומע ואין אחת איסור אלא בו
עור.

 איסור המספר ר5ע השומע רעיי ואע״ג
כללא מיהו לשה״ק בשמיעת השומע דהבשיל

 דלפני לאו על עור לפני איסור דאין נקוט בדך
 מקוב שנת; על עובי• העור שאין דהייני עור,

 מדברי ייצא ברור גב תה לעור, להכשילו
 לפני איסור על עוי לפני איסוי דאין הח״ח
לפני איסיי על שומע בל עבי ודאי דא״ב עוק
 המספי. שהכשיל על עור

דביי לשמיע שרוצה באחד לרינא ונפק״מ
 לשתפו שיוצה כגון לתועלת, חבירו על גנות

ענינו, לברר והוקך עניניו, ובשאי
 מתמה גניה לשם בסיפורי מתבוי; והמספר

 דיש נימא אי לתיעלח, כונתי ואין וביו״ב שנאה
 א״ב ממנו, ששומע אתר בל על למספר איפור

 כיון לתועלת אפי׳ הגנות לשמקי אסוי ודאי
 היתי ולא עיר, בלפני המספי את רמכשיל
עור. בלפני אחרים להבשיל לתועלת

 היא לשהיר איסוי־ ייסוד נימא אי אבל
יהא לא השומעים יתרבו אס ואפי׳ גנאי, דיבור

 מכני לשמוע מותי ב א׳ אחר, אישיר אלא בזה
 על עוי לפני איסוי דאי׳ להיעלה, גנוה

המספר.
 ז״ל ב הל׳ ו כלל לשה״ר הל׳ בח״ח ויער׳

 נוגע הרבר איען אם רה איסור אין דבשמיעה
 להבא על לו ניגע דדבר אם אבל להבא, על לו

 הסיפור מתחילה שהבין בגין הוא אמת אם
 איך בסיפורו להיאותו בטובתו רוצה שהוא

 ברעהו והיה ובה״ג, מהימן איש אינו שפלוני
או עמו להשתתף או בעסקו לרגניסו מתחילה
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 לכתחילה סוחר כה״ג וכל עימו שידוך לעשות
 דמה כיון ממנו ולהשמר לזה לחוש כדי לשמוע
 של גנות לשמוע כונחו אין לשמוע רוצה שהיא
 יבוא שלא עצמו אוז להציל שרוצה אלא ועירו

עכ״ל. ומריבה מצה לידי או מק לירי
 מותר אינו טה מוהר ד״ה סק״ג במ״ח ועי׳

 נוכל אם א שאבאר: אלו אופנים בשהי י־ק
 מצד ולא לתועלת כעוין ג״ב שהמספר לימר

 הרי דאיל״ה ב סעי׳ • בכלל ובדלמטן •מנאה,
 עיניו וגם הוה, להמספר בשמיעתו מבשיל היא

 אינו שנאה מצד משפר שהוא מי כי רואות
 בבלל ‘לק המבוארים הפרטים ביתר ג״ב גוהר

 אנשים לפני זה דבר לספר התחיל אם ב הנ״ל,
 בלאו עבר לא זה דבאופן בואו, קודם אחרים
נבמ״ה. עב״ל בפתיחה וכדלעיל עור דלפני
בעי׳ רלא עע׳ הוז״ח על באר עלי בספר יעי׳

 פשוט וזה נקט, או או אלא יחד, התנאים ב׳
 מותר יתיר אפי׳ לתועלת כבספר דאם •יכוברח
י', כלל לק׳ כמבז׳ לשכנע

 לשה״ר לשמוע הח״ח התיר איך צ״ע ומיהו _
 לאחרים, הגנות לסכר התחיל אם לתועלת

 שמיעה כל על עובר רהמספר נימא דאם
כשמכוין התיר אמאי שוא, שמע משיא משום

=======nu'n11 לח ההלכה

 כ׳ לשם כאן דציין ר או׳ בלאוין והלא לתועלת,
 השומע בשמיעה יש אם ספק רהוא במקו״ה

 דאולי בבמ״ח הספק בי׳ וכן עור, דלפני איסור
 ה״ג וא״ב חדש, איסור יש לשומע סיפור בל על
 יש מ״מ לתועלת אלא השומע בונת אין אם אף
 משיא באיסור שמבשילו משום לאסור לנו

שוא. שמע
 כ׳ הח״ח רהא א זה, דבר רמותר לומר ואין

 אף לשמוע אסור יחיד שומע הוא דאם באן
 רמצד ועוד שנאה, מתוך דמספר כיון לתועלת
 גם בעזן דעירז להכשיל איסור ריש נר׳ הסברא

 דברי סוחרין לכאו׳ וא״ב לתועלת, כונחו אם
אהדדי. הת״ח

 כבר שהמספר הכא רשאני לתרץ מקום והיה
 חה שוא, שמע ולהשיא לשה״ר באיסור עובר

 דהא איסור, מוסיף אינו תועלת לשם ששומע
 כבר הרי והמספר דבריו, לשמוע לו מותר

 שפיר דייסת כד מיהו לאחרים, בסיפורו התחיל
 חדש איסור בו יש שמיעה דבכל מוכה

 הח״ח אסר ובזה ששומע, יחיד כמו דלשה״ר
 לכאו׳ יא״כ שנאה, מחמת המספר כשכונה
 לאוין שב׳ ארבריו ו בכלל הח״ח דברי סוחרי!

וצע״ג. ר או׳

לינדר יחזקאל הרב

קוצר גמלאכת וניתוק חיבור בגדדי

 הקוצר תנא ב שם ובגט׳ והקוצר, א עג כתני'
 מלאכה כולן והאורה והמסיק והגודר הביצר
יכו׳. כאן האי אר״פ אחת,

 דלאו פשוט ודאי המלאכה מהות בבי* והנה
 מלאכת בהם שייך גופים ב׳ של חיבור בכל
 מיותר חיבור דדוקא וע״כ בהפרדתם, קוצר
 של חיבור או לקרקע האילן של חיבור מעין
 בניתזקם, קוצר מלאכת בהם יךשי ריאיל} חלקי
משום מחייב שבניתוקו החיבור גדר ויל״ב

קוצר.
 והבוצר דהקוצר ובברייתא דהכא, במתני׳

 אילן, של חיבור גבי הקצירה הוזכרה וכו׳,
 מחטת בין ומושלם גמור חיבור שהוא

 גידולו דרך משום בין זל״ז, חלקיו השתייכות
 חיבור אתה לברד ויש חיוהו, סקור משום ובין
המלאכה. שם עיקר הקובע הוא

 מעציץ החולש א צה לקמן במתני׳ והנה
וכו׳, סוטר ור״ש פטור נקוב ושאינו חייב נקוב
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שליט״א לובצקי מיכל יחיאל חרג
שמש בית

תלתא דאפי וברדתרא אנפי־ה בתרי דמשתמע במילתא
 ה״א ב׳ כלל רכילות הל׳ חיים בחפץ

דמשתמע מילחא בדין דן בהגהה
 הרע לשק איסורי בזה יש אי אגפיה בתרי

 בכה״ג המדבר על להטיל שאץ די״ל ורכילות
 כלל לגנות בכונתו שאין באופן אסור שום
א״ז לגנאי דבריו מפרשים השומעים אם ואף

 ודאי דרבנן אסור ולכא׳ המדבר
 תוס׳ וכמוש״כ לעבירה הוא דמםן£נ איכא

 יעויין שם בשא״ר וכ״מ ע״א ג׳ דף בשבת
 הפושט עובר ודאי מדרבנן מסייע דאסוד ברץ

 שא״ז אף לרשות מרשות מהמוציא לקבל ידו
 עברי בתרי דוקא שהוא דאורייתא עור לפני

 לנזיר במעשיו גודם בלבד שהוא דנהרא
תודה. אסוד ליכא בלא״ה אכל יין לשתות

 דשו״ט מפורש חיים החפץ בלשץ אמנם
הוכחתו דכן ליכא. מדרבנן אסור דאף

 בההוא ח״ל ע״ב עט דף בב״ק ממש״א
 לטבח ומטריה רב דטרפיה דמגרומתא עובדא

 אסי ור׳ כהנא רב כיה ופגעו דמי מלשלומי
 תרתי רב בך עבד ליה ואמרו הבהמה בבעל

 תרתי אולימא תרתי מאי בגט׳ וקמקשי
 היוצא יאמר שלא מנץ והועיא וכו׳ לריעותא

 וכו׳ מחייבץ וחבירי מוכה אני דין מבית
 איסורא ספק אוכלך רלא למעליותא תרתי אלא
 פירשו לא אסי ורב בתא רב כרחך ועל ובו׳,

 בהחלה הגט׳ מקשי מאי דאל״ה דבריהם
 הבהמה בעל יחשוב פן חששו לא ואפ״ה

 דכוונח לדחות ויש לגריעותא. שכוונתם
 ורב כהנא רב סיימו איך תרתי מאי הגמרא

 דאמוראים א״נ וכו׳ אילימא דבריהם אסי
אוחו ידין וודאי שמייהו פקיע הוו רב ובפרט

 ן לו יהי ולא למעליותא דכוונתו הבהמה בעל
 דעלמא באנשים אבל עליו תרעומות עי״׳ז

 אם תלוי זה דדבר ואפשר ואסור לך אימא
 הראשון בפני זה באופן לומר מתבייש אדם
 לעיל ועיין עליון. שמדבר זה בפני ]ד״ל

t בביאורינו ב׳ אות ב׳ כלל ״ר לשה בהל׳ בבמ״ח
י עכ״ל. התום׳ שיטת את

1'

 ! לדבר לכתחלה להתיר הח״ח דספק מבואר
י וצל״ע אגפיה בתרי המשתמע באופן

 ובאמת כנ״ל איכא ודאי דרבנן אסור דעכ״פ
 ספק שכל חיים החפץ הזכיר כבר בשאלה

 I זכות לכף ידון השומע ומסתמא משום
 ) לכף ידץ לא שמא למיחש בעינן אי ואבע״ל

 נקיים והייתם תורה צותה דהרי וצלע״ג זכות
 תורה דירדה עמיתך תשפוט בצדק שצותה אף

 את להזהיר שצריכין בריות של דעתן לסוף
 1 העושה בין ידו על מכשול יבוא שלא כאו״א
במעשיו חשד יתן שלא נקיים בוהייתם מצווה

) עמיתך. תשפוט בצדק נצטוה והרואה

 מגרומתא מההוא ראיה ליכא רע״ב שצל״ע
דמשתמע רבכה״ג פי׳ התום׳ דהרי

 ובלשון דוקא תלתא אפי בעינן אגפיה בתרי
 שיטת בביאר ה״ב כ״ב לשה״ר בהל׳ הח״ח
 מינכר יהיה לא תלתא אפי דעי׳ כתב התום׳

 j התיר רלא משמע גגאי לשון בלשונו
 באריכות כ״ז יעויין אגפיה בתרי בשישתמע

 בח״א באריכו כ״ז יעויין הב׳. כ״ב בזז״א
 ; ועיין כתב הגה״ה שבסו״ד ואף ה״ב ב״ב

i נראה אין התום׳ שיטת את בביאורינו לעיל
הנידון. כל רדתה
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שמט ירושלים אנפיה בתרי דמשתסע כמילתא או*ת

 היינו דה לשון שכתב דהח״ח יתכן»ר
מגרומתא, מההוא הראיה שדחה משום

 שהעתיק יונה דר׳ עליות בלשון באמת אבל
 שפירש נראה באמת הספר בסוף חיים החפץ
 שיש לשון אומר שהמספר התום׳ בעלי בכונת

 להם יש שהשומעים אלא לגנאי משמעות בו
 דרב אין דמסתמא לגנאי ;ונתו שאין לתלות
 דמה י״ל וא״ב תלתא באפי לגנות המגנה

 שבעצמו בדבר היינו תלתא אפי דהצריכו
 תלתא האפי׳ ועי׳ לגנאי יותר בסתמא מתפרש

 וכל אנפיה לתרי שמשתמע לתלות מקום יהי
 יחשב ולא מותר הוא הדי זה מצב שנעשה
 ובפרט השומעים של לבב רוע מחמת לשה״ר
 הגנאי כל נפקע שבזה זכות לכף לדון כשיש

 שמדבר שכל כלל אטור בזה שאין י״ל מעיקרו
 זכות לכף לדון שדרכן השם יראי לפני

 אין תשפוט בצדק במצות עלינו כמצווה "
 לא התום׳ ובאמת כלל לרשיעי לחוש למספר
 גנאי אינו הגנאי לצד שאף בדבר אלא התירו
 ב׳ בכלל יעו״ש לשה״ד אבק הוי אלא גמור

 דבריו יפרשו שכאשר בזה המעלה ולבא׳
 בכה״ג אבל מעיקרו האיסור כל פקע לטוב

 שהשומע בזה גמור גנאי הוא בעצמו שהדבר
 של איסורו מפקיע אינו זכות לכף ידינהו

 שיופקע באופן דדוקא י״ל ולפי״ז המספר.
 אם הח״ח הסתפק זכות לכף כשידין האסור

לכתחלה. היתר בוה יש

 אמרו הגמרא דבלשון להוסיף יש ןלפו״ף
תלתא באפי דמתאמרה מילתא כל

 דדוקא וי״ל בישא לישנא משום בה ליח
 אבל בזה לית מה״ת דלשה״ר בישא לישנא
 משום בגט׳ סתמו ובכ״ז בזה יש מסייע אסור

 וכנ״ל ליכא מסייע אסור שגם אופנים דאיכא
 שבפשטות באופן המספר את להאשים שאין
 יופקע שבזה זכות לכף לדק השומע על מוטל

 אבק אלא אינו שבכ״ע מעיקרו הגנאי כל
בהתירא הרמב״ם לשיטת וכן עיי״ש לשה״ר

 לישנא משום בה דלית לפרש יש תלתא, דאפי
 דבר התירו ולא הוא בדיעבד בלשון בישא

 לגנות מתכוין בלא דוקא דהרי לכתחלה זה
 ה״ד שם בהגה״ה בח״ח שכתב הקטנה וליד

 אלא זה פרט להזכיר כלל נתכוין כשלא
 וה״ג ועו״ש פרט עוד דבריו בתוך שנתגלגל

 אסור וכלפי מעשה לאחר דהיינו יל״פ לתום׳
 אלא איכא דילמא מסייע אסור אבל תורה

 האסור כל שפקע אופנים ישנם דלמש״כ
 שם הח״ח בלשק משמע ולדינא וצלע״ע

 הגנאי לצד ישתמע שלא דצריך ה״ב ב׳ בכלל
מההוא הראיות שדחה משום ויל״ם כלל

אגפיה. דתרי להיתר מגרומתא

 תלתא דאפי בהיתר דנתחדש עכצ״ל ולבאר
דסמכו גדול חידוש התום׳ לשיטת

 באפי שידובר שכל האדם דעת אומדן על
 שהמספר משום אם בין לטוב יתפרש תלתא
 יפרש השומע אם ובין בלשונו יותר יזהר

 חזקה על סמכינן לא ולכאו׳ לטוב דבריו
 ניחא ולנ״ל בכ״מ כמבואר תורה באיסורי
 לבקש חייב אם ונפ״ט בדיעבד על דהנידון
 מלב ולהוציא וידוי התשובה סדר או סליחתו

וקבלה. וחרטה השומעים
 השיטות בביאור ב׳ בכלל בח״א ןיעויין

הרמב״ם דאף נקט תלתא באפי
 דשיטת למש״כ ולכאו׳ התוס׳ להיתר מודה

 אץ בגם׳ מקור בלא א״ב מחודשת התום׳
 תלתא באפי דין דמם׳ ולרמב״ם כן לחדש
התום׳. דשיטת להיתר דס״ל מנין אהר באופן

 דצריך לשיטתו הה״ח דברי וכל דאה״ג ף"?
גנאי לשון בלשונו ישתמע שלא ליזהר

 באמת תלתא באפי התירו בכה״ג ודוקא כלל
 דעליות דאליבא מש״כ לפי אבל חידוש א״ז

 בתרי הלשק עצם במשתמע אף יונה ד׳
 דהרמב״ם לומר אין תלתא באפי התירו אנפיה
בביאור בותיה לדינא נקט לא הח״ח וגם טל״ב

התום׳. שיטת
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שצד
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to—-— אברהם אור

כ״ד סימן

 פלוני אמר כף ואומר לזה מזה והולד דברים שטוען זה רכיל זהו אי — ב׳ הלכה ז׳ פרק
 מזה גדול עון יש העולם, את מחריב זה הדי אמת שהוא אע״ב פלוני על שמעתי וכף כד
 אמת, שאומר אע״פ הכירו כגנות המספר והוא הרע, לשון והוא זה לאו ככלל והוא מאוד עד

 ואומר שיושב זה הרע לשון כעל אכל הכירו, על רע שם מוציא נקרא שקר האומר אכל
 על גנאי, של דכרים ואמר עליו שמעתי וכד וכן• אבותיו היו וכף וכד פלוני עשה וכך כד
:גדולות מדכרת לשון חלקות שפתי כל ה׳ יכרת הכתוב, אמר זה

 לשון כוו גדול כמד, וראה בוא פרטא בן אלעזר א״ר תניא איתא, טו. דף ערכין בגט׳
 חבירו על רע שם המוציא כך, ואבנים עצים על רע שם מוציא ומה ממרגלים, מנלן הרע,

 דבר פפא בר וזנינא רבי דאמר פפא, בר חנינא דר׳ משום דלמא וממאי וכמה, כמה אחת על
 ממנו הוא חזק כי תיקרי אל ממגו, הוא הזק כי דכתיב, שעה באותה מרגלים דברו גדול
 אמר ר״ל אמר רבה אמר אלא משם, כליו להוציא יכול אין הבית בעל כביכול ממנו, אלא
ע״ב. שהוציאו הארץ רבת על רעה, הארץ דבת מוציאי האנשים וימותו קרא,

 וכתב הנ״ל ד,גמ׳ דברי שהביא פ״ב, סוף הלשון בנתיב עולם נתיבות בספר וראיתי
 קשיא זו ואין בלשון, חטא ג״כ ממנו הוא הזק כי שאמרו מה הרי לשאול ויש וז״ל, זה על
 רק בלשון, חטא נקרא זה אין ממנו, הוא חזק כי שאמרו בשביל ג״ב החטא היה אם אף

 ית׳, השם נגד דברים מדבר כאשר שמים יראת בו שאין אדם נקרא וזה הש״י, נגד שדברו
 לשון נקרא זה אין בדברים, ומגדפו ומהרפו ומקללו רעים דברים חבירו נגד מדבר אם וכן

 רהא הלשון, שם על נקרא החטא ואין חבירו, עם שמריב מה העיקו הוא שם כי הרע,
 וכן בישא, לישנא משום בה לית מרא באפי דמתאמרד, מלתא כל טו:( דף )ערכין אמרינן

 בלתי רק בישא לישנא זה אין בפניו, הכל ית׳ הוא כי הקב״ה, נגד אומרים שהיו זה דבר
 זה חטא בודאי הארץ, עם ריב להם היה שלא הארץ, רבת שהוציאו מה אבל שמים, יראת
 קלקולו, הוא וכך הלשון מדריגת מצד מאוד מאוד הלשון חטא אשר הלשון, שם על נקרא

ז״ל. המהר״ל עכ״ל מבואר וזה הלשון בעצם תולה הזה וחטא

 היינו וכו׳, חנינא דר׳ משום דלמה דממאי הגט׳ קושית הבין רהוא מבואר, מדבריו והנה
 דהקשה הוא כך ומשום בהקב״ה, כפירה כעין אלא הרע דלשון חטא היה לא במרגלים דשם
 נימא אי אף דהרי מובנת, קושיתו אין לכאורה אולם בלשון. חטא היה שם גם דהרי בזה,
 דאיך היא, הגט׳ קושית פשטות הרי הרע, דלשון ענין בזה היד, מעלה כלפי שאמרו מה דגם

 על המדבר כך ואבנים עצים על אם דהיינו הרע, דלשון העניו בחומר ק״ו משם נלמד
 כלפי גם אלא היה, בלבד ואבנים עצים על מדבר לא התם והא וכמה, כמה אחת על חבירו

 לומר ייתכן שפיר הרי אבל כך, כל חמור הדבר דד,יה הוא כך משום אולי וא״כ הקב״ה,
אשר על שם נאמר העונש דהרי משני וע״ז כך. כדי עד המור הוי לא חבירו על דהמדבר
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שצה דעות הלכות

 ז״ל המהר״ל וקושית ק״ו, האי לנו יש שוב וא״כ בקרא, וכמבואר הארץ רבת הוציאו
ביאור. צריך בזה

 אמר טו: דף בערכין דאיתא הא על פ״ז, שם עולם נתיבות בספר זה כעין כתב עוד
 שכן כל אביי א״ל בישא, לישנא משום בה לית מרה באפי דמיתאמרא מילתא כל רבה

 אמרתי לא מימי יוסי רבי דאמר לי, סבירא יוסי כרבי אנא ליה אמר בישא, ולישנא חוצפא
 האדם כאשר הרע לשון אין כי ר״ל וז״ל, הנ״ל בספר כתב וע״ז ע״כ. לאחורי וחזרתי דבר
 להכות יכול לפניו הוא שכאשר בלשון, נתלה זה שאין אחרים, עם וקטטה מריבה לו יש

 דבריו, על ולהשיב כנגדו לעמוד יכול הוא אז חבירו לפני הוא כאשר וגם ולהרגו, אותו
 הרע לשון נקרא שיהיה רע כך כל זה אין כנגד, לעמוד ויכול דבריו על להשיב שיכול וכיון
 בדוקא' זה אין אם אמנם בפניו, שלא הרע הלשון אומר אם דה״ה שביאר מה יעו״ש וכד,
 הרע, כלשון זה דבר נחשב לא שוב הרי בפניו, אף לאומרה מוכן היה דשפיר והיינו כך,

 יעו״ש. הרע דלשון הדין לו דיש הוא דוקא בפניו שלא לאומרה דמקפיד היכא דדוקא
 דערכין ׳גמ ההיא על הראשון בפי׳ רש״י שפירש וכמו יוסי רבי של כוונתו היא כך ולכאורה

 שאמרו מה וכגון בפניו שהוי דבל הנ״ל, בפ״ב שביאר מה כפי הם אלו ודברים יעו״ש.
וכמש״נ. הרע דלשון הדין בוה אין הרי הקב״ה, כלפי המרגלים

 דאיתא מהא הללו, המהר״ל דברי על שהקשה בהגה״ה ב׳ כלל חיים חפץ בספר ויעויין
 לקחתי, הזאת האשד, את ואמר התם, דקאמר רע שם מוציא פרשת לגבי רל״ה פסקה בספרי
 איירי התם רע שם דהוצאת מבואר לן הרי ע״כ, בעמידתה אלא דברים אומר שאין מלמד

 רכיל תלד לא ת״ל מנין רע שם למוציא אוהרה מו. דף בכתובות קאמר זאת ובכל בפניה,
 הקשה ועוד בפניה. נאמר דהוא ואע״ם דרכילות, באיסור נכלל שפיר זה דדבר הרי בעמיד,

 היה במשה שדיברה מרים דמעשה דאמר, נתן רבי דעת בהעלותך פ׳ בספרי דאיתא ממה
 בפניו דאף הרי הרע, לשון נקרא היה דוה מקום, בכל הדבר ומפורסם ידוע והרי משה, בפני
בצע״ג. בזה שנשאר ויעו״ש הרע, ללשון נחשב שפיר

 באמת הרי דמרים, בההיא נתן רבי משיטת שהקשה דמה בדבריו, לעיין דיש אלא
 שם היתר, שלא מלמד ה׳ וישמע התם, איתא דהכי פלוגתא, בזה דיש שם בספרי מבואר

 משד, של בפניו אף אומר נתן ר׳ ה׳, וישמע שנאמר בו דברו עצמו לבין בינו אלא בריה
 ס״ל דת״ק לן הרי ע״כ, הדבר על משד, דכבש אלא משה, והאיש ה׳ וישמע שנאמר, בו דברו
 משום בה לית בפניו דהוי דכל רבה דקאמר דערכין גמ׳ בההיא והרי משה. בפני היה דלא

 דבריו סמך ורבה בישא, ולישגא חוצפא שכן דכל וקאמר עליו חלק ואביי בישא, לישנא
 רבה היה כמו״ב ולכאורה שנויה, במחלוקת זה דדבר נמצא הרי וא״כ וכנ״ל, יוסי רבי על

 דבפיו ומשום בפניו, שלא היה דשם דסבר ד,נ״ל, דספרי כת״ק בזד, ס״ל דאיהו לומר יכול
 דברי ועכ״פ פשוטו. לפי יותר הדבר מבואר יוסי רבי דבדברי ורק הרע, כלשון נחשב לא

 וא״כ הרע, לשון זה אין דבפניו דסברי יוסי רבי דעת וכן רבה דעת לבאר באו המהר״ל
והרי הרע, כלשון נחשב שפיר בבה״ג דאף דסבר נתן רבי מדברי בזה להקשות שייך מה
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אברהם אור שצו

 שפיר דאביי וע״כ וכנ״ל, בזד, חולק אביי דהרי גופא, גט׳ בההיא שנויה במחלוקת זה דבר
 דעת לפרש שבא המהר״ל על בזה יש קושיא מה אמנם בספרי, נתן רבי כדעת בזד, ס״ל
יוסי. ורבי רבה

 היה ז״ל המהר״ל דברי דמפשטות משום והיינו ז״ל, ד,ה״ח קזשית בביאור י״ל ואולי
 ממש״ב משמע הרי וכן הרע, לשון הוי לא דבפניו משום והיינו האמת, דהוא ס״ל דכן נראה,
 יסוד לפי הדברים ביאר דכמו״ב המרגלים, לגבי דערכין ד,גמ׳ בביאור לעיל שהבאנו בפ״ב

 דשם בספרי נתן רבי דאמר ממה עליו קשה הרי וא״ב וכנ״ל, הרע ללשון נחשב לא דבפניו זה
 דלא קאמר שם דת״ק ואף הרע, כלשון הדבר נחשב זאת ובכל רבינו, משה בפני הדבר היד,
 לו דמודה י״ל דשפיר נתן, רבי על דחולק משום דהיינו כלל מוכח הדבר אין הרי בפניו, היה
 שלא דהיינו שם המעשה היה דכן הפסוק בפירוש הבין דכך ורק הרע, לשון הוי בפניו דנם

 הרמב״ם פסק שם הרי כך והרי נתן. ארבי דפליג הוא הדין דמצד כלל מוכח אינו אבל בפניו,
 הרע לשון זה הרי וכו׳, בפניו שלא או חבירו בפני הרע בלשון המספר אחד וז״ל, בה״ה כאן

יעו״ש. עכ״ל

 חייבין אין דהרי והיינו ז״ל, המהר״ל על ז״ל הח״ח של תמיהתו לבאר נראה ועוד
 הרע, לשון הוי לא בפניו שהוי דכל דהיינו כפשוטן, רבה דברי או יוסי רבי דברי לפרש

 דאיבא פלוני, בי דנורא כה״ג כגון פירוש וז״ל, כל ד״ה שם בערכין התום׳ שכתבו כמו אלא
 היה אפילו חבירו על קנטור דבר אמר הוא אם אבל בישא, לישנא משום אמרה דלא למישמע

 כל וז״ל, שם במהרש״א הדבר ביאר וכן עכ״ל. בישא לישנא משום ביה אית בפניו, אומרה
 בפניו, גם לאומרה חש היה לא האומרה אילו בישא, לישנא קצת מיניה נראה שהוא גם מלתא

 אומרה, היה בפניו גם אם פלניא בי נורא כגון והמשל בפניו, שלא לאומרה בישא לישנא זה אין
 רש״י מפירוש משמע שכן שכתב יעו״ש עכ״ל, בישא לישנא משום בה לית נמי בפניו שלא

 שהייתי בישא, לישנא דהיינו דבר אמרתי שלא יוסי, דרבי המימרא בביאור קיח: דף בשבת
 בפניו דגם להדיא, ס״ל בספרי נתן דרבי דחזינן מכיון והרי הבעלים. בפני לאחורי לחזור צריך
 ליישב יש ושפיר וכמש״נ, בזה עליה דפליג מוכה לא הרי שם ת״ק ואף בישא, לישנא הוי שפיר
 לשון דהוי באופן איירי נתן דרבי ומשום ורבה, יוסי רבי לדברי סתירה בזה יהיה דלא הדבר

 באופן הדבר לפרש לנו למה א״ב הרע, לשון דאינו לפרשו שניתן באופן איירי והם ממש, הרע
 ובכך ד,נ״ל, הרמב״ם שפסק מה כפי דהלכתא אליבא שלא וגם בדוקא, מחלוקת בזד, שיהיה

 מההיא ז״ל הח״ח שהקשה ]ובמה וכמש״נ. עולם הנתיבות של פירושו על הקושיא מתבארת
 בזה, שחולק מי שם מצינו ולא בפניה, להיות דצריך התם דאיתא רע, שם מוציא לגבי ספרי
 כתב לא ה״ו בתולה נערה מהל׳ בפ״ג הרמב״ם וגם זה, דבר נזכר לא דידן בגט׳ הרי אמנם
בזה[. לעיין יש ועדיין יעו״ש, מלשונו קצת כן לדייק יש דאולי אף להדיא, הדבר

 אי ואביי דרבה מחלוקת בד,היא הביאור בהקדם והוא זה, בכל לומר נראה היה ואשר
זוגים אלף י״ב אמרו התם, דאיתא סב: דף ביבמות יעויין דהנה הרע, לשון איסור הוי בפניו



>

שצז דעות הלכות

 זה כבוד נהגו שלא מפני אחד, בפרק מתו וכולן אנטיפרם, ועד מגבת לר״ע לו היו תלמידים
 וז״ל, המהרש״א שם וכתב ע״ב. אסכרה נחמן א״ר היא מאי רעה, מיתה מתו וכולם וכו׳, לזה

 הבירו, בגגות מספר והיה הרע לשון דיבר אחד דבל דאפשר אסכרה במיתת שמתו ואמרו
 למה וכוונתו יעו״ש. עכ״ל לג.( )דף מדליקיז במה פרק כדאמרינן אסכרה הרע ללשון וסימן

 מרה והוא הרע, לשון על לעולם באה אסכרה הרי יוסי בר׳ אלעזר ר׳ דלדעת התם, דאיתא
 עכ״פ והרי בגט׳. יעו״ש בפה שגומרת במיתה נענש הרי בפה, חטא דהוא דכיון מרה, כנגד
 נעשה האיסור שמעשה אע״פ חבירו, בגנות לספר דאיסור הדבר דיסוד מזה מבואר נראה
 היה דזה מבואר הנ״ל יבמות בגט׳ רהא חבירו, בכבוד החסרון הוא עיקרו הרי הפה, מכה
 בגנות שסיפרו במה נתבטא הר״ז ולמעשה בזה, זה כבוד נהגו שלא על דהיינו מיתתם, טעם

 תבירו בכבוד שמזלזל במה הוא חבירו, בגבות דסיפור האיסור ושורש דיסוד לן הרי חבריהם,
אחרים. בפני ומגנהו שמשפילו במה

 מילתא רכל קאמר דרבה טו: דף דערכין גט׳ בההיא דפליגי מה דזהו נראה וא״ב
 של דרכו כפי הדבר לבאר וייתכן בישא, לישנא משום בה לית מרה באפי דמיתאמרא

 שלא רק שייך וזה דוקא, ללשון המיוחד חטא הוא האיסור יסוד עיקר רכל הנ״ל, המהר״ל
 ולישגא חוצפא שכן דבל התם, לו אמר אביי אולם לעיל. מש״ג כל וכפי בפניו, לא אבל בפניו
 הרי אולם הרע, ולשון בפה הוא האיסור מעשה דצורת דודאי דאף דס״ל משום והיינו בישא,
 בזיון מעשה יותר הוי בפניו הרי וא״ב חבירו, בכבוד וחסרון ובזיון החוצפא יסודו עיקר

וכמש״ב. הבירו בכבוד וזילזול
 בההיא והיינו דברינו, בראשית ז״ל המהר״ל על ששאלנו מה ליישב נראה היה ולפי״ז

 המוציא ומה ממרגלים, מנלן הרע, לשון של כה גדול כמה וראה בוא דקאמר, דערכין גט׳
 זה על ופריך וכמה, כמה אחת על חבירו על רע שם המוציא כך, ואבנים עצים על רע שם

 יכול הבית בעל אין דכביכול שאמרו במה והיינו מעלה, כלפי דברו דהתם משום דדלמא
 וע״ז בארץ. דברו אשר על במיתה דנענשו כתיב דבקרא רבה ומתרץ משם, כליו להוציא
 דלא ותירץ בלשון, חטא היה הקב״ה לגבי גם והרי ד.גמ/ קושית היתה דמה המהר״ל הקשה
 בפניו נחשב הכל והרי הרע, לשון הוי לא בפניו דהא הקב״ה, לגבי בלשון חטא לומר שייך
 לגבי דגם נימא אי אפילו רהא מובנת, אינה קושיתו דלכאורה ע״ז ושאלנו הקב״ה. לגבי

 ראיה להביא יכולים דאיך עומדת, במקומה הגמ׳ קושית עדיין הרי בלשון, החטא הי הקב״ה
 שהלשון משום התם שאני דאולי רעה, במיתה המרגלים שנענשו ממה הרע לשון לחומרת

כך. כל חמור אינו אולי בחבירו המדבר אבל מעלה, כלפי היה הרע
 כאן, מש״נ וכפי הנ״ל ואביי דרבה מחלוקת בההיא תלוי באמת זה דדבר י״ל ואולי

 הוא בזה הפירוש הרי לאביי, וכדס״ל בפניו אף הוא הרע לשון דאיסור גימא דאי והיינו
 של דיבור ידי על חבירו בכבוד מזלזל שהוא במה היינו הרע לשון איסור דיסוד משום
 מכיון אולם וכמש״נ, יותר גדול זילזול כאן יש הרי דבפניו אביי דקאמר מה וזהו גנות,
שמים בכבוד דהמזלזל הדבר דפשוט ודאי הרי בכבודו, הזילזול הוא האיסור דיסוד



♦
אברהם אורשצח

 והיינו היא, אלימתא הגט׳ קושית וא״כ אדם, בני בכבוד מד,מזלזל ערך לאין יותר המור
 חמורה, במיתה דעונשו חבירו על הרע לשון דיבור חומר על מהמרגלים נלמוד דאיך
 הוי לא דבפניו רבה כשיטת נימא אי אולם שמים. בכבוד וזילזול הרע לשון היה התם והרי
 הרי גדולה, יותר חוצפא הוי דבפניו אביי של לטענתו דמודה ודאי רבר. דגם אף הרע, לשון
 חבירו, בכבוד הזילזול משום זה אין זה, על הבא והעונש הרע לשון דאיסור ס״ל דרבה ע״ב
 דאין ע״ב וא״כ לרעה, בלשון במיוחד שהשתמש במד, והיינו עצמו, הלשון בחטא דיסודו אלא
 דבפגיו ודאי הרי בזה, מתוזשבין היינו ראם ומשום האחר, לגבי בתוצאה מתחשבין אנו

 שהשתמש במה והיינו המדבר, האדם מצד הוא והעונש האיסור דעיקר אלא יותר, חמור
 שביאר וכמו בפניו שלא דוקא דהיינו דוקא, בלשון חטא שהוא שי״ל באופן לרעה בלשונו

 כלפי אפילו או חבירו כלפי הרע לשון בין בזה נפק״מ אין שוב א״ב כבר. וכמש״ג המהר״ל
 חמור הוי בפניו גם הרי חמור, יותר דהוא ודאי בו שדובר מי מעלה דכלפי דודאי ואף מעלה,

 נענש דהוא עצמו, המדבר לגבי אלא בזד. דנין דאין וע״ב וכנ״ל, בו שדובר מי כלפי יותר
וכמש״ג. לרעד. לשונו בשימוש

מעלה, כלפי דיברו דמרגלים מהא פריך דמאי ז״ל, למהר״ל ליה דקשיא זהו וממילא
 כך ואבנים עצים על אם דהיינו כאן, דאין בודאי דק״ו ואף בלשון, חטא ד,יד, שם גם והרי
 אזלא סוגיא דד,היא לומר ואין הלשון. חטא בחומרת איכא שפיר סתם ילפותא אולם וכו׳,

 דבר דנאמר הוא רבה דבפני שם מבואר דהרי וכנ״ל, מידי קשר, לא שוב וא״ב אביי, בשיטת
 ומכיון יעו״ש, הארץ רבת על שמתו דכתיב מקרא ד,גמ׳ לקושית דתירץ הוא רבד, דד,א זה,

 אם דאפילו למהר״ל ליד, קשיא שפיר הרע, לשון ליכא דבפניו דס״ל דרבד, אליבא דאזלא
 אולם אדם, מכבוד שמים בכבוד הזילזול דחמור אביי, כשיטת סבור היה שם המקשה

 החומרא עיקר וזד, בלשון, חטא היה שם דגם ומשום מידי, קשר, דלא לתרץ לו היה רבה
 הוי הקב״ה דלגבי המד,ר״ל מתרץ ולזה הדברים, נאמרו מי לגבי חילוק אין ובזה והמחייב,

 ולפי לעיל. זד, כל וכמש״ג בלשון חטא זה אין דבפניו ס״ל רבה הרי וממילא כבפניו, לעולם
 דהיד, בספרי דקאמר נתן דר׳ מההיא המהר״ל דעת ביישוב כמש״ב י״ל ודאי הרי זה כל

 אין דבפניו דס״ל רבה דעת ליישב הוא ד,מד,ר״ל דברי עיקר דכל ומשום רבינו, משה בפני
 פ״ל אביי כשיטת נתן ור׳ כוותיה, פסקינן דלא י״ל שפיר דאמת אליבא אולם הרע, לשון

וכמש״נ.
 הלשון דענין מבואר, נראה היד, פרטא בן אלעזר דר׳ הלשון משמעות מפשטות והנה

 דמשמע הרי וכו׳, כך ואבנים עצים על דמה הק״ו קאמר רהא לאביי, כדס״ל הוא דשם הרע
 ענין מצינו דהיכן לשאול ואין שבדבר. וד,בזיון הזילזול מצד הוא בזה האיסור דעיקר דס״ל

 שאמרה מה לגבי ממש כר,"ג מצינו שפיר דהרי ואבנים, דעצים בכבוד ומיעוט ובזיון דזילזול
 ופירש״י ע״ב, עליו ערותך תגלה לא אשר מזבחי על במעלות תעלה לא יתרו, פ׳ בסוף התורה

 שהרי ממש, ערוד, גלוי שאינו ואע״ם פסיעותיך, להרהיב צריך אתד, המעלות שע״י ח״ל, שם
בהם נוהג ואתה הוא, ערוד, לגלוי קרוב הפסיעות הרחבת מ״מ בד, מכנסי להם ועשה כתיב
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שצט דעות הלכות

 תורה אמרה בזיונן על להקפיד דעת בהם שאין הללו אבנים ומה ק״ו דברים והרי בזיון, מנהג
 על ומקפיד יוצרך בדמות שהוא וזבירך בזיון, מנהג בהם תנהג לא צורך בהם ויש הואיל
 אבנים לגבי אף וכבוד דבזיון ענין שייך דשפיר לן הרי עכ״ל, וכמה כמה אחת על בזיונו
 גופא, ישראל ארץ לגבי להדיא מבואר מצינו כמו״ב והרי וכדומה. צורך בהם שיש כל בלבד,
 מגילה, מם׳ ריש בר״ן והובא מגילה, בירושלמי דאיתא במה והוא כבוד, של ענין בה דנאמר
 יהושע, מימות בדוקא ולמה בט״ו, קוריז גון בן יהושע מימות הומה שבמוקפות הטעם בביאור
 ובנויה דפורים, נס בזמן הריבה שהיתר. ישראל לארץ כבוד לחלוק כדי בזה הטעם שם וביאר
 פרטא בן ר״א דברי להבין יש שפיר עכ״פ והרי העניו, כל יעו״ש נון, בן יהושע בימות

 ע״י ישראל ארץ בכבוד הזילזול שפירושו הרע, דלשון הענין היה המרגלם דחטא כפשוטן,
 כד ואבנים עצים על ראם ק״ו, להאי בזה י״ל שפיר וממילא לאביי, ובדס״ל גנות של דיבור

 אברהם באור זה בכל עוד מש״כ ויעויין כאן. שנתבאר מה כל וכפי שכן, כל לא חבירו על
ב׳. סימן הקינות בסדר תעניות הלכות על

כ״ה סימן

 בני תטור ולא שנאמר תעשה בלא עובר מישראל לאחד הנוטר כל ובן — ח׳ הלכה ז׳ פרק
 ולא זה שור השאילני או זה בית לי השכיר לשמעון שאמר ראובן הנטירה, היא כיצד עמיך,

 הא ראובן לו ואמר ממנו, לשכור או ממנו לשאול לראובן שמעון בא לימים שמעון, רצה
 אלא תטור, כלא עובר כזה העושה כמעשיך, לך אשלם לא כמותך ואיני משאילך הריני לד

 לפיכך לנקום, יבא שמא וזוכרו הדבר את נוטר שהוא זמן שכל יטרנו, ולא מלבו הדבר ימחה
 הנכונה הדעה היא וזו כלל, יזכרנו ולא מלבו העון שימחה עד הנטירה על תורה הקפידה
זה: עם זה אדם כני של ומתנם ומשאם הארץ יישוב בה שיתקיים שאפשר

 איסור זה אין הרי דנטירה, איסור האי עיקר דבל כאן, הרמב״ם מדברי מבואר נראה הנה
 אלא צריך, שהוא הדבר לו ומשאיל לחבירו הסד גומל שפיר הוא הרי למעשה דהא בעצם,

 הרמב״ם שביאר וכמו הנקמה, לידי יבוא שלא גזירה כעין הוא בנטירה האיסור טעם דכל
 התורה דהקפידה הוא ולפיכך לנקום, יבוא שמא וווכרו הדבר את גוטר שהוא ומן רכל וכתב,

 רק הוא הנטירה ואיסור הנקימה, רק הוא האיסור דעיקר להדיא מבואר הרי הנטירה, על
לנקום. יבוא שלא וסייג גזירה

 ו׳, בסי׳ לעיל דבריו הבאנו וכבר ח׳, כלל ז״ל ענגיל להמהר״י טוב לקח בספר וראיתי
 לאיסור סייג משום רק ענינם שיהיו דאורייתא באיסורין מציגו אי זה בדבר לדון דהאריך

 איסורין. בכמה כה״ג מצינו דשפיר וה, לדבר דוגמאות וכמה כמה שהביא ויעו״ש אחר,
דיש להדיא מבואר כמו״ב הרי תטור, דלא לאו הך בביאור כאן הרמב״ם מש״ב לפי ולכאורה



הלט דף בחרא בבאאורצח
 דשם אביי לשק את בע״א הרשב״ם שהביא
 לכאורה וא״כ לגלויי דעבידא מילתא דהיינו
 התימה היא ומה הונא רב בר דרכה היינו

 אביי סבר חזחם דבסוגיא אלא אביי, את שיזכיר
 כלומר מילתא גלוי לענין אלא שאינו דבר רכל
 בי נורא שאומר וכגק בישא לישנא לשם שלא

 בישא לישנא כעין להתפרש שיכול אף פלניא
 להמפרש יכול הרי בכאן גם וא״כ מוהר ס״ס

 הרשב״ם שמסיק וכמו השטר שמירת לענין
 בשנים סגי בזה כאביי דסבר מ״ר וא״כ להלן
שנצטרך בישא לישנא איסור כאן אין שהרי

 סבר לא ג׳ כפני ומ״ד בר״ה רבה של 'להיתר“
 פלניא בי בנורא דגם דהתם כרבה אלא כאביי
לאפוקי שלשה כאן צריך ולכך ל״ב משום איכא

מאיסורא.

 בר״ה, דרכה אי״ל דכו״ע לא בד״ה רשב״ם
גילוי לך אין בפניו רמיהה וכיון

 המחזיק, ידע ודאי שהרי מדה גדול מילתא
 אם מילתא גלוי לשק בזה שייך מה ולכאורה

 משמע דהנה ואפשר בעצמו, למחזיק אמר כבר
 בפניו שלא דמחאה ל״ח לעיל דשב״ם מלשק

 אבל לעיר מעיר לכה״פ מיתה אם רק מיקרי לא
 דהכונה אפשר וא״כ לפניו מיקרי עיר באותה

 אלא ממש בפניו שלא מוחה אם דאפילו באן
 דאמרינן גדול מילתא גילוי הוי ס״ס עיר באותה

 לשיירות כאן "צ א דהרי המחזיק יודע ודאי
 יש ועוד לעיר, מעיר כמו הקול את שיעבירו
 בכה״ג לאוקמי רשכ״ם דנחית גופא תה .להוסיף

 הנך דבכל משמע הגמרא לשון דמרהיטות היינו
 נצטרך שלא באופן להעמיד רוצה אוקימתות

 איך במציאות יפלגו תלמידי תרי דהנך לומר
 מרקי ולכך שלשה או שנים אם יוחנן ר׳ אמר

 פלוגתייהו לאדקמי שרצה דבתחילה בכה״ג לה
 מחאה דדן אמר דר״י כך מתפרש בר״ה בררבה

 לשיטתייהו אמוראי הנך אזלי ולכך ל״ה כדן
 ומר בג׳ ר״י דברי מוקי בר״ה רבה דאי״ל דמר
 בה בעינן דמחאה אמד דר״י מוקי ואח״ב בב׳

 בפניו מחאה אם לשיטתייהו ואזלי מילתא גילוי
 בפניו שלא ואם בתרי מילתא גילוי הוי וממילא

 בב׳ דגם לפרש רשב״ם האריך ולכך שלשה בעי
 דר״י מוקי ולבסוף דר״י גי״מ לפרושי איכא
אי וסליגי מגולה שתהא בעינן דהמהאה אמר

 וכמו ממש מגולה או מכוסה לא הכתה
שמפרשב״ם.

 בכמה אפילו ע״פ דמלוה אע״ג )א(. לית תוד״ה
טעמא, הוי דהתם לקמן כדאמר - עדים

 גופא לקמן והא להקשות ס״ד מאי ולכאורה
 יזיף, דבצנעא טעמא אמר קלא דל״ל דאמר

 אמרינן דהחם ממ״נ מכת דמקשה ואפשר
 סגי רלא ובטלוה בשנים וסגי קלא איכא דבמכר

 ולא מהני לא בג׳ גם ולכך קלא דל״ל בב׳
 בשלשה מ״מ בשנים קלא דליכא דאף אמרינן

 קלא דל״ל דבר דגם כ״כ מילתא גילוי הוי
 בג׳ ומהני בב׳ סגי רלא והכא נמי משתמע

 שלא מהם דמבקש והיינו יזיף דבצנעא -ומשני
 רלא הא והכא התם שפירשב״ם וכמו יפרסמו

כמו כ״כ צועקים דאין משום הטעם בב׳ סגי
בעדם. מכר

 מדמין דאין לתום׳ "ל רק דהכונה אפשר ועוד
לה״ר גבי והא לה״ר לדן חזקה דין כאן

 דעתו מגלח דהמספר משום הוא ההיתר דעיקד
 עליו שדבר ההוא מזה שיודע מתיירא שאיננו

 דאפשר משלשה היוצא בקול באמת סגי ולכך
 שישמע דבעינן חזקה גבי אבל עי״ז שיודע

 כזה בקול סגי לא דלמא בדוקא מחאתו המחזיק
 ראי׳ מייחי וע״ז טפי מילתא גילוי בעינן אלא
 גבי לא ע״פ דמלוה לקמן אמרינן דהרי

 לא ואמאי עדים כמה היו אם אפילו ממשעבדי
 וע״ב בשטר כמו מילתא גילוי דהוי מלה״ר נילף

 מזאת הלוקח ממש שידע דבעינן דכיון דחטעם
 דכצנעא התם וכדאמד מהני לא ולכך המלוה

 מילתא גילוי בזה עשה דלא דכיק והיינו יזיף
 בחזקה, וה״נ קלא לה כלית חשוב בפרהסיא

 הכתה אין בצנעא התם דאמר דהא חוס׳ ומת׳
 בפועל מהם דמבקש אלא מפרסם דלא

 במחזיק אבל קלא בזה אין ולכך שיצניעוהו
 תוס׳ מח׳ ועוד לה״ר, כמו ממש הוי מבקש דלא

 הנוגעים שידעו ובמלוה במחזיק דבעינן דאה״ג
 שידע באמת דבמחזיק דמי לא מ״מ בדבר

ידע. לא ובטלוה

 ג׳ לפני שאומר לאותו פירוש )ב(. לית תוד״ה
מודה דבאמת דהכונה מפרש מהדש״א

 דקאי לפרש צדך דבסוגין רשב״ם לפירוש
אלא לאחדים ויספדו כשילכו בנ״א ג׳ אאותן

החכמה אוצר הכבה ע״י הורפס101 מס עמוד {14;«}בבלי זונדל»תלמוד קרוזר, :סנהדרין ב״ב, - הש׳׳ס< >על החמה אור



צטהחטה לט דף בתרא בבא

 סוחר, זה דגם לדינא כאן להביא רצה דהתום׳
 הרשב״ס בכונת לעיל שנתבאר מה דלפי ואפשר
 דהיכא מהא רבותינו פירוש לדחות במש״ב

 הוו רלא דמשמע שותא לכו תפיק לא דא״ל
 לומר שייך ולא דמערער שלוחי אלא העדים
 את לתרץ התום׳ בא וע״ז לה״ר צד בזה שיהא

 אלא שלוחין דהוו הוא כך דבאמת דבריהם
 המערער מצד היינו במחאה שיש לה״ר דענין

 שיהא בעינן ולכך הוא גזלנא סלניא שאומר בזה
 יוכל ולא ג׳ בפני שיאמר ע״י מצדו בהיתר
 רצה שלא משום מיחה רלא דהא אח״ב לטעון

לה״ד. לספר

 חברא דחברך בחד סגי הוי סהדוחא. תוד״ה
גילוי בעי שנים בפני ומ״ד - אי״ל.

 אינו דהתוס׳ כיון ולכאורה "ר, בלה כמו מילתא
 גי״מ ליכא דבחד סבר זה דמ״ד בלשונו מזכיר

 בעינן מ״מ גי״מ דהוי דאף אלא מחאה גבי
 דלה״ר דומיא הוי בחד הבא והרי דלה״ר דומיא

 לעיל מפרש התום׳ דהנה ואפשר ומ״ש, בג׳
 לאותו היינו לה״ר גבי תלתא באפי דענין

 דלה״ר הבא שמפרש כמו והיינו לפניהם שאומר
 דמילתא סתמא הרי מבנ״א אותו שמעלימין ביק
 בפני שלא הוי ולכך ההוא לאדם יבא לא

 אומר אם ורק לה״ר איסור בזה והוי הבעלים
 וה אח דלא-מספר דעתו מגלה הרי ג׳ בפני

 בנ״א שלשה דמתוך דיודע ובהעלמה פגם כנותן
 וממילא שבהעלם דברים אף שמספר אחד יש
 מילתא גילוי ווהו ההעלם אה כמסיר עי״כ הוי

 ולכך גלויס כדברים שבהעלם מדברים לעשות
 חד בפגי מחאה בענין דסגי ב׳ בפני מ״ד סבר

 בין חילוק שום ואין שבגלוי דברים הוי דממילא
 ג׳ כאן יש לשנים מספד אם הד דגם לג׳ חד

 שמגיע ער כתשע תעשה שמספרים בג׳ וכמו
 בעינן בזה דגם סבר ג׳ בפני מ״ד אבל לבעלים

 שבהעלם דברים שאינם מהמספר דעת גילוי
 עצם שאין שאף מפני ואולי בלה״ר וכמו

 אח יפרסמו אולי אבל שבהעלם דברים המחאה
 שם את יזכירו שלא כדבעי המחאה לשון

 ודק לארעאי, יאכיל יאמרו שלא או המערער
כתתו. נראית ג׳ בפני לספר שמהדר מה ע״י

 המופלג והק׳ היא, מתניתין וא״ת כיון. תוד״ח
מר׳ לפשוט בא דאיך רובינפיין שלום

 דבא לומר כאן שייך לא דהרי לדרבנן יהודה
 הכא דהרי דוכתא כבכל פליגי לא כאן עד מכח
 דעיקר סבר דר״י דכיון פלוגתייהו עיקר זהו

 דאי הרי וא״ב אספמיא משום הוי חזקה תקנת
 לרבנן אבל אחת מפעם יוחר למחות אפשר

 צריך דלמא כאן שנמצא למי היתה דהתקנה
 דהתום׳ דלס״ד קשה ותו שנה, כל למחות באמת

 בשנה מיחד, לבק ג׳ בשנה מיחה בין הבדל דאין
 והיינו דא״צ לחדש רב בא גוונא ובכל א׳

 וא״כ שנה בכל דצריך ס״ר הוי גופא דממתניתין
 אחת בשנה והרי ג״ש רחזקת דינא יתפרש איך

 לא מג״ש דבפחות וכ״ת חזקה, הוי מיחה שלא
 ולכך שטרך אהוי לי׳ דאמרינן משוס חזקה הוי

 שנה כל מיחה לא אם ג״ש לאחר רק חזקה שייך
 דהוי סבר לא יהודה דר׳ בהדיא הרי א״כ

 הוי דכפניו סבר דהרי שטרך דאחוי ריעותא
 מר״י לפשוט שייך איך וא״ב חזקה לאלתר
 למחות דצדיך נאמד דאם לר״י רק דלמא ארבנן

 דאי דממ״ב ג״ש דחוקת דינא בטלה שנה כל
 שנה בל מחאה שייך רלא הרי אספמיא משום

 שנה ימחה לא דאם הרי קרוב מקום משום ואם
 לומר שייך לא והשתא חזקה להיות צריך אחת

 לאספמיא בע״כ דומה אין דהרי אספמיא משום
 אבל מאספמיא, יותר למחות מצריכו אתה דהרי

 שנה כל למחות צריך דבאמת אפשר לרבנן
 ואפשר דשטרא,. ריעותא משום הוי ג״ש וחוקת
 דטחדשים משמע בתירוצם התום׳ מלשון דד,נד,

 שהיא דמודה משום הוי שנה רכל דטעמא אז
 דטעמא סכרי הוי לא דבס״ד ומשמע שלו

 משום טעמא דהוי סברי דהשתא ואפשר משו״ה
 פעמים ג׳ כשעושה אלא מחאה חשיב רלא

 הוא דמשטה דסבוד המחזיק לטעון יכול ואל״ב
 בזה דהרי יהודה מר׳ לפשוט שפיר שייך ולכך

 בטעמא בפלוגתייהו כלל לחלות שייך לא
 לרבנן גם השטאה כאן אין לר״י ואם דחזקה

 וכנ״ל למיפשט ליכא גופייהו מרבנן אבל
שטרך. אחוי מטעם דאפשר

 אהך פליגא - טעמא ולהאי וצריך. תוד״ה
דאף פליגא רלא מפרש הרא״ש דהכא,

 מחאתו בטלה ג״ש מיחה לא ראם הכא דאמרינן
 לבטל נאמן דאינו שיבטל שייך לא החם אבל

דהרי עי״ז לאחדים חב כשהוא המחאה
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 לט דף בתרא בבא אללצח

לא הבונה

ה
11234567 !אוד׳וז

 דשם אמי לשק את בע״א הרשב״ם שהמא
 לכאורה וא״ב לגלויי דעמדא מילתא דהיינו
 התימה היא ומה התא רב בר דרכה היינו

 אביי סבר דהתם דבסוגיא אלא אמי, את שיזכיר
 כלומר מילתא גלוי לענק אלא שאינו דבר רכל
 בי נורא שאומר וכגון משא לישנא לשם שלא

 משא לישנא כעין להתפרש שיכול אף פלניא
 להמפרש יכול הרי בכאן גם וא״כ מוהר מ״מ

 הרשב״ם שמסיק וכמו השטר שמירת לענין
 בשנים סגי בזה כאביי דסבר מ״ד וא״ב להלן
 שנצטרך משא לישנא איסור כאן אין שהרי

 סבר לא ג׳ בפני ומ״ד בר״ה רבה של להיתר
 פלניא מ בנורא דגם דהתם כרבה אלא כאמי
 לאפוקי שלשה כאן צריך ולכך ל״ב משום איכא

מאיסורא.

 בר״ה, דרכה אי״ל דכו״ע לא בד״ה רשב״ם
גילוי לך אין בפניו דמיחה וכיון

 המחזיק, ידע ודאי שהרי מזה גדול מילתא
 אם מילתא גלוי לשון בזה שייך מה ולכאורה

 משמע דהגה ואפשר בעצמו, למחזיק אמר כבר
 בפניו שלא דמחאה ל״ח לעיל דשב״ם מלשון

 אבל לעיר מעיר לכה״ס מיחה אם רק מיקרי לא
 דהכונה אפשר וא״ב לפניו מיקרי עיר באותה

 אלא ממש בפניו שלא מוחה אם דאפילו כאן
 דאמרינן גתל מילתא גילוי הוי מ״מ עיר באותה

 לשיירות כאן א״צ דהרי המחזיק יודע ודאי
 יש ועוד לעיר, מציר כמו הקול את שיעבירו
 בכה״ג לאוקמי רשב״ם דנתית גופא רזה להוסיף

 הנך דבכל משמע הגמרא לשון דמרהיטות היינו
 נצטרך שלא באופן להעמיד רוצה אוקימתות

 איך במציאות יפלגו תלמיד־ תרי דהגך לומר
 מרקי ולכך שלשה או שנים א□ יוחנן ר׳ אמר

 פלוגתייהו לאוקמי שרצה דבתזזילה בכה״ג לה
 מחאה דדין אמר דר״י כך מתפרש בר״ה בדרכה

 לשיטתייהו אמוראי הנך אולי ולכך ל״ה בדין
 ומר בג׳ ר״י דברי מוקי בר״ה רבה דאי״ל דמר
 בה בעינן דמחאה אמר דר״י מוקי ואח״ב בב׳

 בפניו מחאה אם לשיטתייהו ואזלי מילתא גילוי
 בפניו שלא ואם בתרי מילתא גילוי הוי וממילא

 בב׳ דגם לפרש רשב״ם האריך ולכך שלשה בעי
 דר״י מוקי ולבסוף דר״י גי״ם לפרושי איכא
אי ופליגי מגולה שתהא בעינן דהמחאה אמר

 וכמו ממש מגולה או מכוסה
שמפרשב״ם.

 בכמה אפילו ע״פ דמלור. אע״ג )א(. לית תוד״ח
טעמא, הוי דהווס לקמן כדאמר - עדים

 גופא לקמן והא להקשות ס״ד מאי ולכאורה
 יזיף, דבצנעא טעמא אמר קלא דל״ל דאמר

 אמרינן דההם ממ״נ מכת דמקשה ואפשר
 סגי רלא ובמלוה בשנים וסגי קלא איכא דבמכר

 ולא מהני לא בג׳ גם ולכך קלא דל״ל בב׳
 בשלשה מ״מ בשנים קלא דליכא דאף אמרינן

 קלא דל״ל דבר דגם כ״כ מילתא גילוי הוי
 בג׳ ומהני בב׳ סגי רלא והכא נמי משתמע

 שלא מהם דמבקש והיינו יזיף דבצנעא ומשני
 רלא הא והכא התם שפירשב״ם וכמו יפרסמו

 כמו ב״ב צועקים דאין משום הטעם בב׳ סגי
בעדים. מכר

 מדמין דאין לתום׳ "ל דק דהכונה אפשר וקוד
לה״ר גבי והא לה״ר לדין חזקה דין כאן

 דעתו מגלה דהמספר משום הוא ההיתר דעיקר
 עליו שדבר ההוא מזה שיודע מתיירא שאיננו

 דאפשר משלשה היוצא בקול באמת סגי ולכך
 שישמע דבעינן חזקה גבי אבל עי״ז שיודע

 כזה בקול סגי לא רלמא בדוקא מחאתו המחזיק
 ראי׳ מייתי וע״ז טפי מילתא גילוי בעינן אלא
 גבי לא ע״פ דמלוה לקמן אמרינן דהרי

 לא ואמאי עדים כמה היו אם אפילו ממשעבדי
 וע״כ בשטר במו מילתא גילוי דהוי מלה״ר נילף

 מזאת הלוקח ממש שידע דבעיק דכיון דהטעס
 דכצנעא התם וכדאמר מהני לא ולכך המלוה

 מילתא גילוי בזה עשה רלא דכיק והייגו סיף
 בחזקה, וה״נ קלא לה כליח חשוב בפרהסיא

 חכתה אק בצגעא התם דאמר רהא חוס׳ ומת׳
 בפועל מהם דמבקש אלא מפרסם רלא

 במחזיק אבל קלא בזה אק ולכך שיצניעוהו
 חוס׳ מת׳ ועוד לה״ר, כמו ממש הוי מבקש רלא

 הנוגעים שידעו ובטלוה במחזיק דבעינן דאה״נ
 שידע באמת דבמחזיק דמי לא מ״מ בדבר

ידע. לא ובמלוה

 ג׳ לפני שאומד לאותו פירוש )ב(. לית תוד״ה
מודה דבאמת דהבונה מפרש מהרש״א

 דקאי לפרש צריך דבסוגק רשב״ם לפירוש
אלא לאחדים ויספדו כשילכו בנ״א ג׳ אאותן
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טשפטטר סימן דייגיש הלמח ׳ אורח
 זלא העש וכל שאמר הא ומדוק עליך. גצב העם וכל לבדך
העם. את לשפוט משה וישב מזה דכשיבלעיל כמו והעם אמר
 והם יושב שאמה נטן אין העש כל דאיכא כיין לו שרמז אלא

ה״ח( מה' )פ*ד הרמב׳ס לפימש׳כ היא ע״ז והמשיכה עומדים.
 יישב הדה הי׳ פונה וברא וכי׳ בראש יישב הרב מלמדים כיצד 6״53

 בלח־מ היפב מביאר וביאורו עכ״ל כו׳ עומדים והתלמידים
 להש יהי' כי אלקים לדרוש אלי יבא כי משה שהשיב וזהו שם.
 ותירום־ו האלהים חץ את והודעתי וט׳ ושפטתי אלי בא דבר

 להניד הא׳ בחינית ב' על היו שס העומדים רבים כי והכוונה
 ד׳ חקי לשמוע והב׳ לרעהו. איש שביו בדברים דבר פשר להם

הי׳ שפיר והתורות החוקים ללמוד דכאו כיון כ’זא .ומורותיי
וזהו לתלמידיו. השונה רב ככל עימרים העם וכל יישב הוא
 ויש ושפטתי דבר להש יהי׳ כי ויש אלהים לדרוש באים שלא”

 הדבר שוב לא יתרו לו אמר ז’וע וגו׳ חוקי את והודעתי אשל
 למטת העם מכל מחזה אתה רק להעם עושה אתה אשר

 ולא לרעהו איש בין לשפוט הא' נה הבח מעליך להקל שופטים
כל וממילא בעצמן להש הגיר אשר טד להתמהמה יצט־כו

בשלום: מקומי על יבא הזה המס
(HiH לעיל )לכמתלה אלא איני דועפדו דעשה מבואר )ם״א

 מיתר לכתחלה גם דלרבים ולפימש״ה לעיטבא לא
קכ״ו( )סי־ באו׳־מ באחרונים למבואר להא לומה היז א״ה

 א״צ דבליעבד מוסף והתפלל בשחרית ויבא יעלה שדלג דיחיד
 פל סימך לכתמלה נס שמעה צבור דשליח כיון והתפלל לחזור
 דיחיד דיעבד נרע ולא דצטרא טרחא משום מיסף תפלת

 ליחיד דיענד גרע לא ועמדו לענין הע דרבים מלכתחלה
ע׳ת( )דף בפשחים כזה מציט ובאמת דרבים, מלכמחלה

נם לכממלה ובצבור בדיעבד אלא אינו יביחיד שם ובמום׳
כןוה׳גכן:

 בביאורי .מלה על הדת להעמיד בידינו אין י0 ג׳ סעיף
הואיל רל וז״ל כתב מ״ע לסמ״ג ששון מהרי

 מביניט מחלוקת כל להסיר אט צריכים הטיס בין שרויים ואט
 יש ובזה ,ע'כ זכו׳ ביניהם בשלוה קיימים להיות שמכל כדי

יהי׳ ולא מרגיע לא ההם זבטיס בדברים דכתיב הא לבאר
 לב להם הי׳ לא דאס והוא רגז לב לך ונתן רגליך לכף מטח
השתא משא״כ הנוים כין מנוס להם הי' בשליה חיים שהיו רגו

.נכק: תה גיעתר לא ההם ובטיס לנן חתליתה דיג<רק
שלא האחד בע׳ד דברי לשמיע לדיין אסלך* ה' סעיף

פי׳ זה איסור הנה חכרו. בע״י בפני
 משא לא כתיב גס אחיכם בין שמוע מדנתיב נלמד דזה השמיע

 מלטעון ימש לא שגי בפני שלא האחד דברי שיאדכשיכמע שמע
 משא״כ שקר מלטעון טש דאינו הטעם והנה ,ושקר כיא

 דאיכא שם ומבואר ל״א( )דף בשבועית רש״י כע ,בפניו
 בין שמוע ומשים הרתק שקר מדבר משים גם תשא לא לבד

 דכששימע פרש׳י ושם (’ז )דף דסנהדרין קיפ3 הוא אחיכם
 )דף בסיטה רש״י וכע הדיין באזני שקרו נכנם אחר דבלי

 טענת מטעים הוא אס גם דלפי׳ו נמצא המטעים ד״ה א(’כ
היא דמילתא אורחא אלא בריבי כראשון צדיק ט״ר אסור אמת

ק: גס שקר בסוטן
 תשא לא על איתא קציו( )סי׳ משפטים ט במכילתא הנה1

מבע״ד ישמע שלא לדיין אזהרה אחר דבר שוא שמע
 ימי יבא האלקים עד שנאמר טמו דיט בעל שיהא טי ׳

 שיהא טד לדיין דבריו ישמיע שלא לנע״ד אזהרה ד״א שניהם,
 ,הנה היא כך וביאורי ע״כ האנשים שני ועמדו שנא׳ עמו דינו בעל

 מאנשים שגי ועמדו יכתיב אהא הקשה מנ׳ל דשטעות ייפ בירושלמי
 מה וע׳ש האנשים שט למכתב וליל לבר האנשים ועמדו ונכתוב

 דרש ולק כיג המכילתא לבעל לי' קשי' זה וקושיא ,כזה שתי'
 אלא כע*ר בפני פלא אחר יטעין שלא מא דהכימה מזה

ס־כ( )דף ביימא וכדאמרינן כאחד, ד’ב לפני עמידתן שיהא
 ובקימה במראה שיק שניהן שיהיו מציתי יוה״ב שעירי שני

 שעירים מיטיט מזים שעירי שני יקח ובגמרא ,כאחר ונלקיחתן
וחד למלאה חר כו׳ שיין שניהן הא ש שני ת״ל מה שנים

 מרסי ספרים אית שם ישנים ונתיס׳ ,לדמים וחד מה לק
 מזה דרשינן שעירים שני מדכתיב אצמא כאחד חיזן ללק וחד

 עמידתן שיהא האנשים שני מועמדו ררשינן ה*נ כאחד לקישתן שיהא
 חברו שיהא עד לדין ימיו ישמיע שלא יהייט ,כאחד ביי לפני
 שניהם מר יבא האלקים מעי ניב דרשו זה דרך ועל ,עפו

 ידעינן שניהם ומיכתיב דבריהם יהיל״ליבא הוא מיותר דשניהם
 יטעין שלא בשיה האלקים עד יבא שניהם של דבריהם שיהא
 הדיין על תשא לא מתחלה עמו,ודרשי תמו כשאין אחר
 בזה: דיל] ממי וכמו לבע״ד אזהרה תשיא לא מלשין דרשו ושוב

דאסיר האנשים שני מועמדו יילן הש״ס הביא דלא )הא
 כמו עמו חכרו שבא הודם דבריו להשמיע לבע׳י

 שט ייעמיו מסיק ל׳( )דף משביעות משים הוא במכילתא
 אייתר לא וא׳ב ע״ש לנז״ש שני מ־כתיב מייד בעדים גם האנשים

 ש.י מיעמיו שיה עמידתן שיהא מעינן מיימי לא ולכן שני האי
 מעד ישמע דלא מייתיבדיין ילא הא יתיישב דלא אלא אנשים,
 דאיכאלא אלא הגמי נתיתי ,וצ׳לילא שניהם דבר יבא האלקים

 וי*צ מזה. מיירי לא בקרא עיי דמרומז מה אבל בזה תשא
 כאמד ממידתן שיהא שני דכמיב הא א״ש משחעי בבע״ד דאי
 בסנהדרין נתן ור׳ דרבנן בפלוגתא תליי בערים גם דמיירי ואי

 א״ש יא״כ ,כאחד יעידו שהעדים בעינן שם דלרבנן (,ל )דף
 כאחד רלקימק דומיא כאחר העראתן שיהא שני רכתיב הא

 דבריו שומעי! דש׳ל שס נתן לר׳ אבל השעירים שגי נילקח
 בעינן לא א״כ דבריו שומעין למחר וכשיבא היים זה של

 כאחד, לעדותן שני האי למדרש ליכא א״כ כאחד העדחן
 שמעת כבר־פ בעדים דמיירי לגז״ש דאתא לדידי' צ״ל וע־כ

 דם*ל נתן דר׳ כרבנן אתיא כמכילתא וא*כ ,ודוק העדות
 העדים הייני האנשים שט ועמדו בב״ד כאחד העדמן דכעינן

 הריב להם אשר ה״ה א*כ ,נאחר ב״ר לפני עמידתן שיהא
 עמירמן שיהיו שט ועמדו האי נ״כ עליי׳ קאי בבע״ד דמיירי

 מכרו שבא קורם טעטתיו לדיין להשמיע ואץ כאחר ביר לפט
 בניד שיעידו בעינן דלא נתן כר דקי״ל אכן אבל ,כן גם

 בב״ר עמידתן שיהא אנשים שט ועמדו לפרש א״א ואע כאחד
בב״ר עמידתן שיהא ידעיגן לא ייטן בבעלי גם א״כ ,כאחר

וא״ש: זה לימוד ממי מייחי איט לק כאתד
מנע*ד ישמט שלא לדיין אזהרה דילן »מ׳ מייתי דלא )הא

 שניהם דבר יבא האלקים מטד טמו חברו שיהא עד
 רהא במ״א שביארתי לפי׳מ בזה דסלוי י״ל במטלתא כמי

 למיו קנס אדס״מוריש דאין להורות היא בקגם שניהם דכתיב
 שבועת מ*ו( )דף עזת נשב וכיוצא מ״ב( )רף בנחוביח כמטאר

 ולדות ל׳( )דף ובתמורה היורשים בין ולא שניהם בין תהי׳ י׳
 ,ולדותיהן זלא ודרש־ק שניהם גם דכתיב משום מותרין אתנן
 מ־בא ריב״א בשם שם כתבי ע״ב( )דף בב״ק ,התום והנה
 לנטו קנס מיחש אדס וסרל דכתיבזת סיגיא אהך פליגא ורע
 ואחא היירשים נין ולא שניהם האי למדרש א״א לדירהו וא'נ
 מבע׳י כששני אלא ישמע לא שסדין דמכילתא ררשא להאי

 לבטי קנם מורים דארם להמכילתא ס״ל וכן לפניו, מומרין
 ■אבל לפניו, מומדין הנע־ד כששט אלא יכמע שלא דריש ולק

ללא שניהם האי אתא לבניו קנם מורים אדם דאין דקי״ל לפי־מ
 :זה לימור מס׳ הביא לא ולק היורשים בין .
 דבר יבא סאלקיס עד משים »מ' מייתי לח דלכך טף־ל

 איש יחן ני >ךז( ,דף בב״ק דמנזאר עפי״מ שרהס ׳
 ומבטו קטן כשהוא שנמנו אלא לי ואין כלים קטן נתינת אין

 סטין גדיל כשהוא ומבע קטן כשהוא נתט קטן כשהוא
 שתהא טי שניהם דבר יבא האלהיס עד לומר תלמוד
 טחן דמקשינן שם בשיטה ופי׳ כאחד שיין והביטה נ־ינה
 סי׳ דאי נתינה בשעת גדול הי׳ דהנפקד היכא דט לנפקד

 בשפת גדול הי׳ המתן נחי הט היא מרעת אבירה קטן
 שיין ששניכם דרשיק שניהם מדכהיב והייני נח־נה נשטח

 שניהם האי איצנוריך ואע נתינה, בעת כיו גדילים ות־וויי•
 חמיו שבא קידם אתר דברי ישמע לשלא מוה ידעינן ולא להט
שיהא במכילתא שדרש מה וטוצא תשא. מלא יליף להט

_______ — «— — -
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משפט יי סימן דיינים הלבות 1«ורד 7S

 ם שנ מפי רבנן ודרשי קניד( )דף בביב מציט נאחד עמידתן
 בנורה חלק מקיש שם דריש ממד מצרא אחד למא דיהניק

 המכילתא וא״ב לנחקר טחן להקיש בביק רריש וס״ג פשוש לחלק
 שלא שק שניהם לברי שיהא כר־נ אסיח ז»מ׳ ברבנן אפיח

 דבריך: קצר לו' אומר ואחד צרט בל מדבר אמר יהא
D*l5Z1Ttt1 שיה'׳ דרשינן שעירים ובשני הגיל סיב דיומא

 דקיייל מה לפי נ? דכחבשנים משים והוא שווים
 מ״ע לקיים ומחויבים וכתבתי בעמידה דינים בעלי ד״ה וממיר
 בכשיי. להודיעם או הפש־ר שליח עי* להגיד לדיין ואין יועמדו

 מ־עדועמרו, לקיים הפשיר לשמוע לפדרו ממויבישלבא אלא
 ועמדו ,לקיים ביחד לשניהם אלא אחדבזאח״ז להגירג״הלנל דאין
טמירמן שיהי׳ אמרינן אנשים שני משיב כיין דה*נ האנשים שט

:כנ״ל כאחד
 ,דרבנן או דאורייתא הוי אי נזה שמך יוסף במיני טיייץ

 משמע מר דבדיעבד מהריב׳ל משיה דלפי ונסב י *
 לנמחצה בין לחלק אין ימדאירייסא מדרבנן אלא דקיט

 דנרל קוצרין דיה י״א( )דף פסחים שום* ועיין עיש. לדיענר
 בקרשים חדבע־ק לדיענר לכתחלה בין משלקינן רנסבדאוריישא

 אם ברה ליש( )דף מטווח מט ועק ,לענב הכתוב שנה
 דרק דם־צ לוקחין אין ד״ה רה( )דף קדושין ובמט הקדש.
 בדאוריישא, לא אבל לדיעבד לכששילה בין לחלק יש נדג־נק

 דסדאוריימא p גם שנשנו וכי דה ג'( )דף בגינון מט וכיה
 ש״מ נשר דעבר אי ומעתה לכשמלה ליענד נין חילוק אין

 כחבו שם רה( )דף בקיומן המט והנה ,הוא דמירבנן
 ומזה ,מיש הוא לנסחלה דיעבד גס מקנה דאיכא דהינא
 אשר גט לישן שלו הגט בסרר מהרייל yvA ראי׳ הבאתי

 לתקנו יטל אס מר בדיעבד בגט׳ יאמדק סינא אפי׳
 מקרי לתקן דיטל ניק לנתחלה רק דיעבד מקרי ילא ימן

 וימלט יחזור בדטר יגימין קמא בסרק שתפצא נמו לכתתלה
 חהר׳י הגאון בשם סקמ׳ז( ליב )סי׳ באויח המניא וציה עיב,

 מסף וכיה דעבי, מקד לא למקט אפשר ומאחר מפיזנא
 ליש ימי חה ואפשר בזה, עיש ומצהטס( מממן )טז משנה

לקולא. דרבנן בספיקא אזלינן לא ממרין לו מש דביבי ממדן
כאן: מקימו אין נזה ולהאריך

 ונראה בפוסקים, נחבאר לא לשמוע מושר אי
הסמעים זה נדוש ררשע כיון יאסור סשיט

 נאמר והד ט׳ ממקל משפט יצא סברוואיב שיבא קודם מדו
 )רף בקנהדמן כמבואר לפשרה ואסר לדן אסד תרדוף צדק צדק

 הראשון צדק י״ש( )משלי יכמיב הא יתבאר ומה ציב(,
 ובא ציל. ט׳ הלשון משפט ולפי וחקרו, רעהו ובא בדנו

 דמנש וישב ט בזוטק ימטאר עפי־מ ונראה וחקרו. שט
 צדק ט השט שבא קודם ראשק טענת לשמוע יאץ בא'כ'י

 וחקרו, רעהו ובא מעמסיואלא שמטעים קמה בריבו הראשון
 רעהו ובין הדין זה איש בין ושפשש יסדו ט במפילסא ואיסא

 וחקרו רעהו ובא אלא וזהו כרעים נפטרים ששניהם הפשרה זה
נזה: בלא זה לשמוע אין ברעים ששטהס בפשרה אפילו

 לא והשנים הטענות שמע מהב״ר אשד באם לחקור
שיבאר מה מהני אי שמע לא מהן שאתו או שמעו

 ישמפו סטר נל שיהיו צדכין או לשלמי השנים או האחי להם
 במס סגי או האמח לבאר יוכלו שבזה מהבע״י המעטת

 ראש ונראה לשלישי, המעטה יבארו והם מהם שנים אז שאחי
 סגי לאידך המעטת מוסר הדיין איך ושומעים עומדים הבעיר

 כקבלו דהוי ואפשר מהט, לא אצלם נעמדים כשאינם אנל בזה
 כל ט׳ נשלא שנים או אשד לפני נשטעט חסלה עליהם
 ימהני שביארט כ® זה על כקבלו ומי שמעט נעה הניי

 בפרשה מאירוח הפגים שנסב ומהא נן. גס בסורג® גס הקבלה
 משוס שישאל סמך על יודע שאיט דיו למטח אין ולכך שופטים
 משמע ע״ש עצמן מהבע׳ד המעטח לשמוע צג*לן ימ*י

 אם p למ!ק יש אבל סהבע״ד. לשמוע צריכק הכ״י יכל
 י״ל דאז שי״אוי פי ובץ ראוי האי® ממי המממש שומטן

בזה: סגי יבמקצס

 לשמוע אסור אי ההוא ברבר דיין טט׳ ביודע נסתפהתי
אסור מבעיר דוקא דשמא המספר אחר מפי *

 טענותיו יטעים רלא זה שייך לא באחר אבל טענותיו דמעים
:לו ולא חוטא אדם אין ני כדין ,שגא

 בדרך מבעיר לאחד פסק חכם שים ינחוב )לא למיא
שלא נ־ז פסק בלא רמסו לו שיכתוב אי א־כ

 גם שקר לטעון ילמדו דבריו ממין שמא שניהם דבד ישמע
 להיפוך לכמיב ויצטרך אחר בדרך השני יטעין שאחיה משים
 מל שמה »( )שאנה לדקה מעיל בשויח לחכם. זילותא ואיכא

 השואל אצל מהימן שהנשאל היכא להקל ששמנו האחרונים
 דמאין שקר ללמוד ושלא לא או אמי האמת לידע שכוינתו

 אטש מאוהרש שורשו האיסיר שזה אשד בזה לחלק להם
 בשם רש׳י זיל הדיינים כטורני טצמך חעש על שאסרו העילם

 מינך ל״ב לך ולימא איניש קרמך אתי כד ז״ל גאק יהודא מר
 סיכא בעינא אלא דיני בעל את לי דהוי רינא לי ליפסיק

 לדיינא אסור חברי על לי דאיש היא ומענשא שביעה דגא
 מרנאוש של כמנהגם לי׳ ולשיאה בדינא כלים לי׳ לסשתע•

 רבני חזי פוק ועכיז ומסיים מכיל. ומחוי ומקדמי מיניי' מעי
 ובאמת מכיד, להו ברוק שהוא לחי להשיב רסעכי קשישאי

 הלכה מ״ב )פ*ט בירושלמי p להדא ומביאר שבח שפיר
 אשיח בעינה חיישה הוש ווא בר דריש קדיבתי׳ כהרא ר(

 פרגך מן קצין אין אסייך אהין קצין לה אמר יוחנן דר׳ לקמי׳
 עצמך מעש אל מנינן p ולא לך יהיב בעלך קצין לא אין

 דט לישיר לגלוש אסיר ארב״ל חגי ומדר׳ הריינין כעורכי
 בעלה לה גלי כך בגין כשרה אשה להיא ר״י ידע דהוה בגין
 דלכך פי׳ עכ׳ל שמעין לבעלה ולא קצין ולא בעי והוא יקצין בעי

 ללמוד באס ולא כשדה להיאאשה ידע משוסדהוה דנה לה אמר
 הרי במר, חשש ואין במלה רשוח בלי עבדה ולא שקר טענת
 לטעון מדבריו ילמוד שלא בשואל לט דסמוך דהיכא לההיא

בהררי וישולתם רבנן עבד ושפ:ר דט. לו לגלוש מומר שרך
:בזה שכ׳ וכמו דירמלמי מהש״ם קודש

כעורכי עצמך חפש דאל אהא כסב דאטת פ*א י*ט1בת
 ומסדרים שעורכים אנשים כאומן הרב שני הדייגין

 דנו לבלות לאדם שאסיר הדיינים לפני הדן בעלי טעמת
 בדינך ששזכה בשביל כך עשה לו ולימר היין בעלי לא'

 כך עשה הרע״ב דמכהב ענ׳ל, עמו שהדן שיודע ואעפיי
 )דף דכתוסח מעשה על היא מכינה כך טיק תהא כשב ולא .

 וניעטש־ו דבריו סדור ללמדו אבל מעשה לעשות פ׳ו( ודף ניב
 .מז־ ולתשמש להתחסד אין ילהיב אפשר שקר בו שאין כל

 בעלמא דברים סדור דאף אלא כן אינו דלהרמב״ם וראי אבל
 דט לגלוש אבל הדברים סדור ללמדו ביז והנה אסור. נמי

 וכמבואר לו לגלות מותר אסו שהאמס יויע אם לישיר
 )פי׳ רתימא הלא מסנא א״ר ד( הלכה דביב )פיט בירושלמי

 בהוא אבל דני׳ יריע דלא בהוא דט( לגלוש ליחיד דאסור הא
 מושר אשי שהאמת ידע דאס הרי ,מ״ב מילתא א״ל דניה ידע

 מצמן־ תשש ראל אהא גס קאי רר־מ דהא י״ל ולהרע׳ב .לו לגלוש
 אבל סעטתיו לי לשדר מישר אשי דהאמס מידע שם הדינין כעורכי

 יהודא מר בשם שכ׳ ,ומהרש" זה, על קאי איט *להרמב״ם
 עורכי משוס איכא בדבר דין ימי׳ לא אם דאף ז״ל ■באץ

I !מיט שאס פיו( )דף בכסוטס שכי כרש״י ללא מבואר הדייני 
p , עימ: מושי בדבר דיין ._ - _ -L

 )דף במכוש המתורגמן. מפי שימע הדיין יהי׳ לא ר 'סעיף
סנהדרין שהא שלא עדם שנים עפיי ד״א י'(

 ולמצות מדרבנן אלא איט דזה נראה התורגמן. מפי שומעת
 סנהדרין מה׳ פ׳ב הרמביס מש־כ ונקדים .לעיטצא ולא כעלמא
 בץ בגדולה בין בסנהדרין מעמידן אין וזיל. א( )הלכה
 השורה בחכמס מופלנין ונמנים חכמים אגשים אלא בקטנה

 שיהיו כדי וט׳ שכמות משאר קצת יודעים מרובה דמה בעלי
 בצדק מנוקץ שביי כשש ו׳( )הלכה ושם אושס. ליק יודעים

 להשתדל וצריך הנוף. מימי סכל ממחים להיות צריכין כך
מראה בעלי קומה בעלי שיבה בעלי כונן שיהיו ולחפש ולבדוק

נמכי
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I5?ר 1 ע נאמן או״ךןםי׳הנץ אורח

טבחטייח הנחות

 בשטטה אלא נפרע דלא דכא מ״ז האמרוטם וחממו פלל•
 מכיס החינוך מדברי אבל וזקניה• גדולים ביורשים אף מא
 מלטצש. יוחר איח כמוך ללמך ואהבח דבמצזח דאף טצא
 :טצש מבממון יומר במשנם לשם חייג ואלממח ניחומים מ־מ

 מל במזמלים דאפי׳ ונראה ט׳ בנחח וינהלם מד(
מחילה בני לאו דיחמי מהני לא יי־־^צמרס

הגוף בצפר דאישוח ה״י ]ה״ה בפשל״מ מי* וז״ה. ביבש....4
:יסומיס וכים בגדולים, אפי׳ ממילה מהני אס ..

 לשןהרמב״ס ט׳יכ״זשא גדולים וברחמים ע{□ )£ךן(
 כריה שכ׳ טור וט׳ש דיטוח[ דה׳ ]מפיו

 נמנים הן צוטקים שחם המולם־שכ״ז וסח שאמר מי להן כרח
 ואף טכ״ל. צפקמו אשמט שמט אלי יצמק צמק כ״א שנאמר

 זכר( )לשון אוחו חסנה אם ימומים אן נאמר דבכחוב
 אלא אלמנה דה־ה הרא״ט כ׳ זכר( )לשין צפקחו אשמט

 מטל. אלמנה כמו לדבר ידם ולא קטן שיהא היחוסיחק
 וא׳ מרובה מיניי אמד ימיד לשון אומו מטנה כ׳ ובמכילסא

 ישראל שכל יחיד לשון דכחוב כ׳ ובבמה״ם שעש. מיש
טכ״ל. טלן טט כאלו באחד ענה אם שאפי׳ זב׳ז סרבין

:ט״ש שם המנ״ח המרוח בזה וסר
 אם מקירוח ט״ב מקר בסנ״ח מאם. ישם ואהל 0מ

 דמס״י טמו הקטנים מיו שנתגיירו גר
 אפשר מ״מ דמי שנולד דכקמן קורטח להס אין כמו׳ דיני

 ובאן כח• חששי דהס דממעם דיחוס זח בלאו שבר ואיט
 דאינו ייל איטמשכמו א״כ אב כרחמי עטרו שעומד האישלואב

 קטן טבד וכן נז( הלאו זה לטנין ישם נקרא טליודאיט שבר
 מהטבע אמרהאב.מ״מ יסוס לו דאין נהי וששמה ממבד המלד
 וסיים וט׳ זה לאו בכלל איט ג״כ אפשר מליו מרמם דשא דאב
 דהאנפ״מ זה»וצ״ט לאו טל לוקין דאין כיון כ״כ נם״מ דאין שם

 דאף ׳זכ שם בצ״ס בטצשהניח שהמנ״ח כמו לטרוח לפשל למטן
 לטרוח זהנפסל טללאו שממי דמי י״ל מ׳ימ מלקוח בו דאין
 משרהכש מבירה ש״ל ממלקוח יומר מפורש דטונשו כיון

 ש״מ באו״ח כמ״ש ב״ד למיחח שניחן בלאו למדוה שנפסל
 דנפסל נראה כמסר דהוי מ״א[ ]באוח טכיליזלפמיש ל״ד סי'

 לשכיח דיש ל״ג[ ל״ב ]סי׳ טווח דיני בא״ב וטי' למדוה•
סש״ה: למדות דנפסל ודאי מדרבנן דטכ״ס משם

1 (TOרה׳ ]בס״ו הרטבים לשן מאם• ישם אחד 
וסנהדרין[ ]פ*ב ברמב״ם וטי׳ דישה[

 הבע״ד דאם שיט ישם גר משפט חטה לא דכחיב דמה
 לאוין בג׳ שבר ישם הי׳ ואם לאוין בב• שבר נר שא

 סי" דיינים ]דיני בא״ב זצ״ל ואא״ז חצא(. כי כספרי )וב״ה
 השרה הוסיפה מאמו גס ישם סוא אם דמ״כ שכיח כיב[
 דגר מאב יחום יהא שלא משכמח צא גר דהרי ללאו

הגהות
 כה משי להם משים הממס מפרש דבחינוך דחף ילעיב לבאר גז(

אר דאין יומר ולא התר סעס שזהו לימל גא זה אין אבל וכר.
 היין והרי המצוה. לחיזור, השכל אל לקרב אלא בקרא מעמיס זודכין

 סס״ו )כרמב״ם וימומיו מלך של באלמנומ אפי־ נאמר וגו׳ מומה דלה
 נאמר וכי בממס גמלים ימוס או אלמנה ימצא אס וכן דעות( לה•

 הספק עיקר מבין אימי בלאיה אך העגה. דלא הלאו נאמר לא כעליהס
 קפן. ממש דהוי הפי• אין דמי שנולד כקם; שנאמר הכלל דהא מה

 במיצב ולא הגירות. מיום פנים י״ג שיעברו פד במצות יחויב לא דא״ע
 דאמרינן והא ב״ד. ירי או אביו עיי מגירוחו יטיס שמונה שיפטר מד

 פריוח ולעדן סיח( )יבמוה ניוהו בימי שעבר על נענש שאינו רק נקשן
 ואף צח( כ״ב )שם שאר להס שאין מקודמים פשפיותו מקרובה ועדות

p ובן נדא( )א״ט שיר דקייים כר״י קיי־ל בניומו בניס לו הי׳ אם 
 עמים כשהי• זמנים מגופם ה־ם( רפיז סי• )יוו״ננ לנמלה בטר © &ין
 אפי׳ נפסק לא והיסס ;“בלא בן בלאק דכחיב אמריו ימוש להו אית

 דבקנון אסריק לא לבן מאב קורבת רלפגין הרי יוחנן. לר כשנתגייר
 נמנירו א□ ורש סניוהו עוד נשאר כק או האב אם אפי׳ דמי. שנולד

 בא־א )פי׳ דסויר המצוה וקיים לבן האב קורבת נשאר דלכויע שמהם
נקרא ואינו יתוש להם דאין עבד נכי וממילא שם(. בביש סיז סיא

ח״ד

 ישם ככלל שא גר וא״כ נח( דמי שטלד כקטן שנחגייר
 שא לשלם הא ישם הוא אס לאו נחוסף ומה מאב
 השרה הוסיפו מאש גם ישם שא דגם א״ו מאכי ישם
 שרה דכצר דכ׳ קס״א[ סי׳ ]א״ד הכנה״ג כנטל ולא ללאו

 רניח באבק ישמים משח להלוח לטנין הרשד״ם בטל זקן
 מם דכי סמ״ק כששת אלא זה• בכלל מאם ישם אין

 דה״ה ומשלא דל״ס מלאו לפנין ישם שי מאם יתום
 זה בכלל מאש ישם דגם כ׳ ט״ו[ ]סי׳ דבש״ט להקדיש

 דאי׳ ז״ל מא״ב הביא לא אמאי קיל״ט ולכאי׳ טכ״ל• וט׳
 ישם חטט׳ לא דלטנין משרש ן־כ׳ פאן כרמב״ם מדברי

 כחיטך ובס׳ הארכתי. לש״מ ובחי׳ הלאו. בכלל ג״ב מאם
 האב מן בין הרטבים לשן מלהביא השמיט ]מצוההנז׳[

 אצל בן אלי יצעק כי אמרו דרז״ל כיון דס״ל אפשר וט׳.
 מסרו שיעמוד מי לו דאין אב לו שאין רוקא הרי ט׳ אביו
 :והלא בכלל אין אב לו ויש מאס ישם משא״כ אומל בכלל שי

 סנהדרין^־־[ טי׳ וכו׳• ששטן זה רכיל איזה שם 0*10
 המחייבים שם אקמזכיריס דב״ד סי״ט( )ובמו״מ

 חייב ופלוני זכאי סלוני יצא סחס מחכים אלא והשכים
 ג־כ חוחס המחייב הדיין שאוש ואף רכיל. חלך לא משם

 שלא אף כשלישי שהדיין הפוסקים דכןדטח הססי׳ד טל
 בירושלמי ]כדאי׳ הפס״ר טל לחשם מחויב להשנים הסכים

 קיום מנימת מגרוס כשסחימש וכ״ש ה״א[ ס״ג סנהדרין
 המשפט( ושמר וקצהיח בס״ח )עיש לחשם דמחוייב הפס״ד
 שברים דיינים השני המחייב מי בסס״ד כשמזכירים ואטפ״כ

 כשיצא לומר לדיין דאשר ס״א בש״מ וט״ש רכיל. ל״ת טל
 שהדיין להמחשיב לומר וגם וט׳♦ מזכה הייש אט מב״ד
 משנה ברבר שמעה כטן לשכדר דמצי ואפי' כדין אוחךשלא חייב
 יאמר אלא לכבמ׳ד לומר אסיר אבדה♦ השבח ממטם מצוה דיש

 כשאו׳ ואם ט״ש. רכיל ל״ח טל עובר להצט״ד והאומר וט׳ להדיין
 אס שיחבט לבע״ד מצוהלומר רצה ולא מהסס״ד שישיר להדיין
 לקנש ראוי מה ודיין עלהאמח שיודה ער אחר לב״ר הדיין
 דכביד ]מ״ו[ בכש׳ ועי׳ כשי. וכטר ש״ש יהמלל שלא באופן

 ט״ש. רכיל ל״ת משם לזה וקשה לזה רך יהיו שלא מוזהרים
 :ט ילשד אדם אשרי חיים במסן האלו דינים וליבן בירר וכבר

ו׳.5אמח שאומר אטפ״י מבירו במוח מספר שם מט(
 משלא חשר יוחד טור העבירה בפניו היינו

 שםאגורה]ס"3ז[.’סק תיכ סי׳ ]חו״מ בס״ח כמ״ש בפניו.
 אמח ששא בגטח כשמביישמבירו להחמיר & דיוחר מזהב[

 זטר חשבה ובמל גרים בבן מראמר וראי׳ שקר׳ מכשהוא
:טס׳י חש׳ ו?שס מו״י הש׳ בשם ט״ש כי׳

 ממה ייקר חמור וזס כר. אבושו היו וכך כך שם 0
 שכני טל דהמדבר פליט. ששה וכך כך שאומר

טפר .
 לא הנר האב זה נחשב יהא דהא יתום דן לו יש מו הנן. ולא אב

 כבנו יתום שמגדל מי או אפכרגסם ליתום יש ואם מאכטרופס. יומר
 מוכח מהית הלא ולנאו׳ תענה. דלא הלאו כזה ביתום נאמר לא

 גר דפי׳ יתום נר משפם חפה לא נדכהיב מר האר לגן אב דקורבת
 וכיה ד.ק״צ סצוה נחימך )טי׳ וסח עמי שנתגייר מאביו יתום שנמשה

 דכל הרי לאוין(. ג• יתום ומר לאוין בב• פוכר גרידא דמר ברמב״ם
יתום: נקרא לא חי סגר שאביו זמן

 לאס אב כין הנפ״מ מהו להבין זכיתי ולא הקודם. גאות עמש״כ נח(
 חפה לא בהירה הכתיב לערן דדרן הכא דמי מילד כקטן למנין

 נמי אס בקורבח סתורה מדן דהא יתום. הפי׳ מהו יתום גר משפם
 תורה דן רפים רם יויד וכרע ברמב־ס כמבואר כנולד כקסן הוי

 ואך פ־ש. דמי שנולד דכקטן והטעם יכר. אמו סיפא לנר שמוחר
 האב הרי מדת אבל האכ שאר על ולא האם שאר פל גזרו מדרבנן
 וגו׳ הטה לא הכתוב נפרש ואיך דמי. שנולד כקטן לפנין בוים והאם
 האב דקורבק א״ש הקודם באות ילמש״כ מאכ. ולא מאס בימום דוקא

 שנהניירו דאכיז כפשוטו הכתוב ואתי בלאדן. p כלאק כ׳7מ נפפק לא
יתום: הכתוב קראו האב ומת בט פם

1 ד
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 חו״מ ברמ״א מי׳ ממון ועונש ומטנית השיבה צריך טסר \ן
ט״ש: סליה[ ח״כ ׳,]ס 11
I )ט*. מחליקה בסלי סל לשה״ר לומר מותר נא 
ד״ז• שהשמיט הרמב״ם מל הקשי האחרונים |

ה*י[ ]סכ״ד סנהדרין בהי זה מזכיר דהרמב״ם וי״ל י
 ג״כ ישם לשה״ר משים דברים באמירה חייב ב״ך שליה דאין

 ובמרק מחלוקה. בטלי טל לש&״ר לססר דמוחר משים הממם
 ובירושלמי הנקר. ההם האנשים המיני מרב׳ זת ]מ״ז[נלמד

 ומלאחי אחריך אבוא ואני מרכחיב לה יליף פ״א[ ]סאה
 המיני דמקלא ביוחר. ומפורש בנביאים שהוא דבריך אה

 ובסמ״ט לספר• שלא מהר ליה דהשליח י״ל וגו׳ האנשים
 הי׳ לא אסור הי' ראם הוא רהראי׳ כ׳ י״א( סי* )בחו״מ

 צריך הי׳ רמכ*פ דוחק קצה וזה עיש. בחורה טמבו משה
 ומכ*פ לדין. להזמין דב״ד שליחא דמכדריגן ללמוד לנסוב
 מל לשה״ר לספר דמזחר מזה למדין משה שכחבו אמרי
ובם׳ ד״ז. להביא הרמנ׳ם הכסיל לא לכך מחלוקה בעלי
 כחב בסהר. רעהו סכה טה׳יס כ״ז( )דברים והקבלה כהב

 ובירושלמי ע״ש. מחלוקת בטלי אח ממעט רמהו דבמלח
 לנו ואין כן יל רז דרשו שלא ראי׳ יש מכאן הביא שלא הח׳

אמר ושליח לאו אי במרק סי' רפ׳י והנה סמצמנו. לדרוש
 נביא. הי׳ דהרי אף מים, משה ידט הוי מנא למםת”~

 כי נטאה עפ״י דן הי׳ צא אולי לטצמו כטגט בדבר אבל
נאמן אמרי בספרי זה במנין וכחבחי היא. בשמים לא

באליטה:
וכר. לפלוני אירט מה למודיט רוצה אינו □א״ד 0נ

מלשהירממש. גרוע יוחד טוד כנראה וזה
 שיחוודט היוה יכול גנא' של הדבר דיודטים ממש דבלה״ר

 עבירוח טל לחשוב יכולים שחם באומר אבל פקר• שזה
 ברמ״א זה וכמין המה. שקר אם כלל יסברר שלא ממורוה

מוודאי יהירה חשובה צריך טבילה דשסק הדיג( )סי׳
מ״ש: מבירה

J3) כי מלהיר. כלך וא״ל כו' קמיד דבביב וציט שם 
הי׳ ששם י״ל הש״ח לממס בשלמא הממה״ש

 אסור מדי יוהר דדוקא לפרש״י אבל מייטא יהורא שונאי
נשיאה( ריי אוה )סיף בשה״ר וטי׳ מרי׳ יוסר ל״ם שם ־*מלא

 יספר אל שונאיו בפני דוקדו דפי׳ הסמ׳ג טל שהקשה
 של שונאו ל״ה ר׳ דהא מלה״ר כלך ר׳ אסר איך במובחו

 ר״ש לבד אנשים טוד שם היו דילמא וקשה מ״ש׳ מיימא ל״י
 אסור. שונאיו בפני דרק כסמ״ג דברי ובטיקר אילם. ור׳

 האומר דכל ס״ד( )עירובין בקיא העהדש״א לפמ״ש יל״מ
 משוס הורה של הונה מאבד בכלל הוי וט' נאה זו שמוטה

 גס א״כ ע*ש, נאים שאינם אמרים דיש מינה דמשמט
 לו יש השבחים אותן דרק ומשמע אסור יהא אוהביו בפני

 שמונים כ״ס דמציט זה ליש אדם דבבני משמט אך יוסר. ולא
 שבמן סיפר דריב״ז באמה וטי׳ חכמים. של שבמן בגט'

סה מיד וכתבתי ע״ש׳ לזה אין לזה שיש ומה סלסידיו של
j עיש דר״י הא כי ל״ה ז׳ אוס ס״ה ברטח משניות טל בספרי: 

CU I לשון זהו ט׳. שחוק דרך לשה״ר המספר וכן שם
הגהות --------

 ®דו לגלית איש של דידכו שס דג׳ א׳ש הה׳ ׳km שמביאר כפי גט(
שלא אלא האיסור בכלל משמש אץ אגלה שלא ומשבש במצעו

 מטם אטר אס מסחשק מא החט׳ ונחחלח כד נעצמו הוא יגלה
 ממש. עצמו על אלא חל שבועט שאין עת והשיב ממט ש־א ששלוחו

 הימה דטונחו כפרט טרש שאינו כנודר כמו נכנע לא שלוחו פל אכל
1&B אף מורישה. מסרט יהנה p ול*א שלוט דהוי אחר ע״י טחר 

 בעצמו יחלום שלא רק היי דהנדר דאמריק נטעם כמוט ש״א שלומו

 w מאופן שירצה לגר לגלות דמומר משם דאיל י״ל בלא״ה אן ע״ש.
 לשמעון. ויגלה אמ«כ ילך מיעט ואך שלי® טשהו דאינו שלוט. ל״ש
 מכוץ פמוקיס המיס אך וכי. הזן כל לומר ד׳יניל בנודר כמו והוי

 נקסיק דלא הס׳ מחשד מטאר ועמס מחר. שליחות במזרח דאפי׳
וכן יגלה שלא לו אימר אינו אס אע" שייך יאמר יבגל הא להלכה

 מזבחי כבר בלא״ה אסור וק״ר דשחוק ואף הרטבים׳
 רב שאמרו דמה הרמכ״ם לדמה ב״ה[ אוח א׳ ]בסי׳

 ובלאו במשה טובר חולין שימח דהשח י״ט[ )יומא וראב״י
 ובסי׳ ה׳[ אוט ל״ר )בסי׳ וטמש״כ אסמכחא. רק הוי

דר,משיב ]קי״ז[ מפסחים וקצ״ט קי״א. וסי׳ ה׳ אוח ס״ח
למוד: כאו״א בטלים ודברים וקיר שמוק

]סס־ז בכ״מ טי׳ כו׳. מבירו בפני המספר שם ה(3
 לא אמאי הרמב׳ם על שממד דעוה[ דה׳

 לישנא משום בס ליס מריה דבאפיה אניי נגד כרבא פסק
 רב יטקב הטין גי׳ דטס״י כ׳ הקוק ם* והגהות בישא׳
 חלמיר כי' דר״ס דוחק וזס ט״ש. ל״ק לבא במקום ספא
 דר״י הא בי אנא אמר וגם אב" א״ל הלשין ומסגנון אביי
 כן. יאמר לא לרב דהלמיד הוא. רר״פ משמט לא ס״ל
 נורא אאמרי קאי .ירצא דאביי חוס• לפמיש שם סי' מור

 בפניו אפי׳ נמי דרבא אליבא קנסור בדבר אבל פלטא בי
 בם׳ ועי׳ יטקב. במיון קדמוהו כבר מ״ש. לישנאבישא איכא

וצעיק: דנגמים[ מ״ס ]פי״ב ובר״ש א[ מ׳ ]מציה יראים
 כו׳ יאמר בבל שהוא דבר לחבירו לאומר מנין שם 0נ

חש׳ בשם שק״כ( רי״ח )סי׳ ירד פית טי׳
 להגיר יטל לשמעון סודו יגלה פלא דככשבע ממוקים מיס
 מודשין דאמריס ]מ״ג[ דנדדים מהא לפמטין יגיד ולוי ללוי

 טד יאמר בבל טל עובר טי הלא ויל״ש ט״ש• בטדו
 טמוקים המיס טונה ואי לשמעון. אמור לך ראובן גו שיאמר
 ושלומו שלימו ת״ה לשמעון אמור לן בפי׳ יאמר דדאובן

 והא גט(. מנדרים ראי׳ ומאי מוהר ואמאי כמותו ש״א
 בכתב ,שאפי אפשר יאמר בבל שהוא דבר לחבית דהאומר

 יכהוב בבל הוא כתב ע״י אפי׳ השומע וכן זה. שייך ג״כ
 טיו שמעה אם האחרונים האריט כבר שמטה דלמנין ואף
 לבטא דכחיב שנוטה גבי דוקא י״ל שמטה. הוי כתב

 לאאיז ובא״ב ל׳ ס" סהד״ק חו״מ טב״י )מי׳ בשפחים
 יאמרדילפינן בל למטן משא״כ כת( סי׳ נדרים דיני ז״ל

 נזיר מי׳ שבכתב דברים טל גס נאמר ואמירה אמור מלך
 רש״י ומי׳ אמירה. בלשון דממשבה כסטרה[ ד״ה ]ברש״י י׳

 הוא טחב דקקני האומר האי בשער וטלן ד״ה מי[ ]גיטין
 מותנך אני משה אל ויאמר )יתרו( בפכילתא וכ״ה כוי.
 דמ״כ הוכיח שם והרמב״ן כן. לו כי באגרת רי״א וגו׳

 אלא כסיבה. גם מלל דאמירה הרי ס״ש. כסב באגרת
 ל״ה דאמירס כתבו כי"[ יטל והא ד״ה ]ד׳ גיטין בתיס׳

 היא )א״ט במח״ס וטי׳ שס. הרשב״א בחי׳ וכ״כ בפה אלא
 והניח והרשב״א החום׳ כדמת בראיות דהזכיח מ*ט( סי׳

 במכילתא דהא )וצ״ט למיל שהבאתי הרמב״ן דברי בצ״ט
 שליח ט״י כאן ס" דרש״י והא כסי(. דבאגלת ריי סובר
 ורש״י בוצרה. כר״י סי׳ ולא שם. במכילתא המורטי כר״ב

 כסיבה גם כילל דאמירא שובר הגז׳[ ובנזיר ]בנימין בעצמו
 בכל: כתיבה אם סליגחא יש וטכ*פ במק״א. בזה כתבתי
בל משים ככתיבת גס להמטיר דיש נראה ט״כ אמירה.

יאמר:_____________________
U) קרדומך השאילני א״ל כיצד מחבירו הטקס שם

מ* טבהמ״ח
 )ריש מבואר 5דבט״ הטעם ואפ״ל זה. הניאו לא וסט׳ע הרמב״ס
 אמור כבישים דברי לאמר יז״ל לאפר האי מל אחרמן חדשות ייקרא(

 לישראל לאפר וט׳ והטבע לסם ואטר צא לאמר דא וט׳ להם
 מהרש״א בח״א ועי׳ ע־ש. עצמו □שביל לא עט מדבר הי־ ישראל כשטל
 צא בממש ,כפרש• י*צ בטני דכסיני לאמי הגי דכל דכ־ ד( )יומא
 לכך וכו׳ למשה רק הדיבור של••? מופד באהל אבל וכו■ להם ואמור
 על מפולש כידבט פלא וזה וטש. יאמר בבל שהוא ד*א מיניה ררט
 בדיש הביאם בחופש ומדי הנזכרים דרשיח סועד מאהל לאמי האי

 דרשום לירוש דיש ראם מהמהרש״א גס מוכח זאה ומכיס ויקרא.
 לא והטיע דהרממז אש יאמר. בכל כל דורשים היינו לא אמרות

אמרום; דרשום לאמי מהאי דרשינן דבחי״כ הזה דרש להלכה נקמו

אוצר תכנת ע״י הודפס33 מס עמוד {6} ;«ומפרשיו ערוך שלמה»שלחן בן נתן מנחם אוירבאך, :ד - נאמן אורח
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יהודה אהלי
 הש״ס בסוגיות והארות חידושים ביאורים בירורים כולל:

שונים מנינים ותשובות.
 השגה ראש ברכותפסחים במסכתות החידושים

ומכות מציעא בבא קידושיו יומא
 ירושלים הקודש מיר בישיבה לימודי כתקופת חוברו

כרבנות כהוגתי ובשנות

 ישראל את של בזכותה דשמיא ובסייעתא דעת לאדם ההוגן בעזרת
- -מאת

אושפיזאי הלוי יהודה מנחם
לויה דבי זעירא

1ג למת ואב״ד רב הראשי הרב

S

קוגסרם ובסופו

מרדכי גדולת
 ההוחסיו שלשלת תורה הדרי בכל בקי האדיר הגאון מדה מאת

מ״ל תאומים פרנסל מרדכי מנחם מדר

 גן רמת התלמוד אמר ישיבת בהמאת

רמתגותשמ״ה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס1 מס עמוד הלוי בן־ציון משה בן יהודה מנחם אושפיזאי, א - יהודה אהלי
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התשובות חלס

גנב בשם מישראל אדם וסריאת רע שם הוצאת בדין

שאלה:
 עליו שהוציא ם׳ הנתבע את מאשים א* התובע א.

על מהפה שהוא הפועלים בין רע שם
 בשם עליו וקרא בגניבות עמהם שותף והוא הגנבים

 שרצו המפעל של העובדים בועדי אתו וחחדיין גנב
 על עמד פ׳ הנתבע כי הצליחו ולא ביניהם להשלים

 חשדותיו מסר כן לגנבים שותף הנ״ל שהשומר דעתו
 לקח אמיתיים שדבריו להוכיח ובכדי המפעל לבעלי
 השער דרך ועבר בתיקו המפעל מוצרי של חבילה

 תיקי לבדוק חיח ותפקידו בשמירה עמר שהוא בזמן
 שזה בקורת בלי לעבור לו ונתן השער דרך העוברים
 ועם התיק עם הלך ומייד השומר של מתפקידו
נאמן לא שהוא לחם להראות המפעל לבעלי החבילה

 תביעת כאן ויש מעבודתו. אותו והורידו לתפקידו £

בין רע שם עליו הוציא פרנסתו, לקיפוח שגרם מטון
גנב. בשם אותו וקרא מכרים ידידים

 אבל עליו שמוען חדברים בבל מודח ם׳ הנתבע
שהחשד משוכנע שהוא טוען הוא לצדקתו

 אטר למפעל ונאמנות יושר מטעמי ולכן אמיתי שלו
 במוצאי קרו הנניבות כל טוען הוא דברים, ועשת
 שהוא ראה הוא בשמירה נמצא שחוא בזמן שבת

 קבל היא בגניבה נתפסו או שנחשדו אלו עם מתידד
 שהואשם מאהד שטחה בעריכת הנאה טובת

 בית של החבילות לקח ולכן נניבח על במשטרה
בגלל ממנו פחד וחיא יבדוק אם לראית החרושת

 לעשות נמנע לכן אחריו עוקב שהוא יודע שהוא
 מעבודתו. שיפטרוהו התכוין לא והוא חבקורת

בעלמא חשדות שהן הדברים כל על משיב א׳ התובע
 רוצה שאינו בגלל במוצ״ש שומר שהוא מה

 שהוא איש עם קשר איזה לו שהיה מה בשבת לשמור
 בבאי הוא שהתובע היות בגניבה נחשד שהוא אומר

 סדר והוא הלוואה הנ״ל ביקש גמ״ח קופח באיזה
 זה גם בגניבה שנתפס אומר שהוא האנשים ועל לו
 שהיא מהאנשים הנאה טובת שום קכל ולא נכון לא

 מוכיח הוא בביח״ר כנהוג תיקו בדק לא ומדוע תזכיר
 מסויים מעמד להם יש במפעל החודשיים שהעובדים

כשעוברים העבודה אחרי תיקיהם אח בודקים ולא
השער. את

 ועדי כל הוזמנו והעומדות: הבירורים סיכום
שני בין היחסים להסדיר שרצו העובדים

 בבירורים מעירבים שהיו האנשים כל חקרו האנשים,
 העוברים של איש משום נשמע ולא החשד בשמיעת
 כילם התובע, על השד כל שניהם את המכירים

 לו היתה שלא וסוכם אלו דברים לשמוע הופתעו
 והיות שעשה מעשים ולעשות לדבר הצדקה

 אחרי עד השומר עבידת את הפסיקו שהבעלים
 יצא החודשית המשכורת לו ושלמו ברבגות הבירור

 את קבלו לכן פרנסה וקיפוח היזק לו היה שלא
בקשת רק ופסקי המעשה על וחרטתו חחתנצלות

כדין. סליחה
*

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס171 מס עמוד הלוי בן־ציון משה בן יהודה מנחם אושפיזאי, א - יהודה אהלי



יהודה שבזרע מוציא דיו אהלי סנד

תשובה:
 ובתשובה זו בתביעה ההלכתי הדיון נברר ובס״ד ב.

הסיפור א. :אלו והסה היבטיו מכל בנידון
 המפעל לבעלי הדברים ומסירת העובדים בין והפרסום

 הרע לשון לאיסור בהקשר שסופר כפי התובע על
 רע שם להוציא החמור האיסיר בענין ב. ורכילות.

 של האיסור ג. גנב. מישראל לאדם ולקרוא בכלל
 של ויושרו בנאמנות* דופי הטלת ע״י פרנסה קיפוח

 אבידה השבת של מצוה ישנה מאידך ד. התובע.
 ישנה ה. והפסד. מהשחתה הבירו מטון ולהציל
 י״ט )ויקרא רעך דם על תעמוד שלא בתירה אזהרה

 ישראל של וממונו גופו לחציל מכאן ח״ל שדרשו ט״ז(
הגדת של בתורה הדין וישנו ו. עדות. לכבישת וגם

Q ראה שאדם םד» בל על לחובה בין לזכות בין עדות 
 שיש שתשב הוא הנתבע של שטענתו והיות ידע או
 ומפר דבר לכן בטפעל הגניבות בדבר עדות לו

 יש אם שספר הדברים כל לברר ויש שנהג. בדרך
 וחשדות השערות שחיו או עדות של ההגדרה בהם

בסעיפים לברר ונקדים טסש. בהם שאין וריטנים
ממון. והצלת עדות בעניני הדנים ר. ד./ ד/

ושמעה תחטא כי ונפש (,א ח׳ )ויקרא אמרה התורה
 לא אם ידע או ראה או עד והוא אלה קול

 שצונו )קעה( מצוח בם״ה וכתב עונו ונשא יניד
טיחח, שהעדות טי ובין שנדע טה בכל בבי״ד להעיד

 הייבין ואנחנו הריסתו. או ממונו הפסד או הצלתו. או
 שסענו או שראינו טה בכל הדיינים ולהודיע להעיד

יתברך: מאמרו העדות הגדת חיוב על ראיה והביאו
 זו מצוח על והעובר ידע" או ראה או עד .והוא £

 יניד לא אם אמרו והוא גדול ענשו העדות ויכבוש
 טצוה עדות שיודע שמי משמע טלה״ק עוט. ונשא
 מופקדים שהם לדיינים להידיע יהייב להעיד עליו

אם אפילו שנדע דבר בכל התירה קיומי שטירת על
זו. בעדות המעונין ע״י העד נתבע לא
האזהרה ובאה :אומר היא )רצז( ל״ח ובמצות

 שמי רעך דם על חעטוד לא באומרו
 רואה הוא כי זאת כן נם תכללהו העדות שיכבוש

 באומרו אליו להחזירו יכול והוא אבל הבירו מטון
 ונשא יגיד לא אם כן גס העניו בזה בא ובבר האמת.

 עדות עליו יודע אתה שאם מנין ספרא ולשון עוט.
דם על תעמוד לא ח״ל לשתוק רשאי אתה שאץ

 אדם כל על חיוב שיש משמע כאן טלשוט נם רעך.
 .שאין :הספרא לשון טטש הוא וכן שיודע מה להגיד
 של ברישא שמבאר ורשם לשתוק" רשאי אחה

שזח וכר נפש בהצלת מלהתרשל שחזחירט הטצוה
 הנוף להצלת פעילה והשתדלות זריזות על צווי ™.הוא

 לבי״ד ללכת חייבים דבר בכל בעדות כן הטמון או
עדות בין בהגדת הבדל ואין ולספר הראוי ולמקום

טטון. עדות בין איסורים או נפשות
מחלק הל״א פ״א עדות בהל׳ הרפב״ם והנה

 יתבעו אם רק להעיד טחוייב מטון שבעדות
 בבי״ד להעיד מצוח ת״ל: להעיד הטסון בעלי אותו
 את בה שיחייב בעדות בין שיודע. עדות בכל

 שיתבעט והוא חבית, בה שיזכה עדות בין חבית
 או ראה או עד .והוא שנאמר ממוטת בדיני להעיד

 של אזהרה ענין אבל עונו" ונשא יגיד לא אם ידע
 גם להעיד שיתבעט צריך איט רעך דם על תעטוד לא

 להשיב, םצוה אבידה בהשבת כטו ממוטו/ בדיני
 כטבואר. המוצא טן החשבה דורש לא האבידה שבעל
 אזהרת עוד צריכים מה לשם בזה לברר ונראה
 ולא הספרא לפי עדות כבישת איסור על בתורה

 הוא וכן באחרונים ראיתי יגיד. לא באם מסתפקים
 הדין בעלי קבלו שאם ב׳ סע״ק כה בהו״ט בנתיבות

 ואיט לחעיד ראוי שאיט אף לעדות פסול או קרוב
 ולבוא ללכת הוא חייב יגיד לא ואם לאיסור שייך

 משפט השער אומר וכן אבידח השבח מטעם ולהעיד
 חייב בד״ט להלכה שנפסק טח ב" סע״ק כה בסימן
 ערות של הדין מטעם זהו שיחבעט. רק להעיד

 כמוך לרעך ואהבת או אבירה השבח מטעם אבל
 ניחא זח ולפי ישראל. טמון לחציל להעיד חייבים
 שאדם א( עדית: בבישח על אזהרות שתי שישנן

 טשתלבים שהעדים בנלל האמת את לומר חייב
 ע״י הדין מהוצאת נפרד בלחי חלק והם הדין בקיום
 שחם לחבית חסד נטילות בזה יש ב( לאמיתו. בי״ד

 הל״ג פ״ו בח״ד הרטב״ם פסק ובן לו ועוזר ממוט על
 מישראל אחד כל אח לאהוב אדם כל על .מצווח

 יט_יח( )ויקרא במוך לרעך ואהבת שנאמר בגופו
כאשר ממוט על ולחום בשבחו לספר צריך לפיכך

עצמו. בכבוד ורוצח עצמו מטון על חם חו
שהמקרא הכתובים שמפשטות לברר נראה והנה נ(

מדבר יניד לא ואם — אלה קול .ושטעח
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 קרבןוכן חייב שהלא שקר על ונשבע שציחש בטי
 שהגמרא בענין פשיטא בד״ח נו. ב״ק מחום׳ נראה

 פטור לו- מעיד ואינו לחבית עתח חיודע אומרת
 דאורייתא פשימא שמים בדיני וחייב אדם מדיני

 דאם למימר מגי דחא החום׳ אומרים וכו׳", היא
שמדויק ומתרצים שבועתו. על כשעבר עובר יגיד לא

עדות. כבל שמדובר משטע המקרא
הר״ם לוסד מנין בכלל מקשה עדות בחל׳ והרדב״ז

 רק יש אולי להעיד עשה מצות שישנה
 הגדת של הדין לומד שהר״ם ומתרץ יגיד לא אמ לאו

 משמע כן ובאמת וט׳ עד והוא דוקא מרישא עדות
ע.1י או ראה או עד והוא הדגיש שהוא מסה׳ימ

הוא שהלימוד מפרש שהר״ם זו הנחה לפי והנה
 התום׳.־ קושיית כלל תהיה לא כתוב, של מרישא •

ככל עדות דין לומד השאילתות שבעל גם ומצאתי
 רישא מן כלל, ישבע כשלא גם דבר

 כסהדוחא ־דידע מאן :ואומר אחרת בדיר דכתב
 ממהיד לא ואי ליה ואסהודי למיעל מחייב דחכריח

 תחטא כי ,ונפש שנאמר: כאיסורא קאים ליה
 בחיכא קרא דהאי ואע״ג וגו׳". אלה קול ושמעה

 כחיכא כי טילי חני ליה, מסהיד ילא שאשבעיה
 למיקם אכל שבועה. קרבן עלה לאיחיובא שבועה

 דכתיב כאימורא קאים נטי מסהיד לא כי באיסורא
 אלטא אלה": קול ,ושמעה וחדר תחטא" כי ,נפש

 קשה היה בעח״ש הנה כחטא. קאים גטי שטע לא כי
 שהתורה כיון אהדת בדרך ותירץ חתום׳ קושיית לו

לקרות שעלולים ההטאים הכתוב בראשית מצינה
W במקרא כתחילה שמוזכר החטא אז עדות בהגדת 

 מוזכר בעדות שבועה קרבן ודין הדברים לכל מתייחס
 שמדגיש הפירוש הוא זהו הראשון לא השני

 חהטא כי הנפש אחרי נכתב אלה קול ששמיעת
 מביא הוא זח קמע אחרי עדותו, יגיד שלא חמתיהם

 תעמוד לא על עובר העדות שכובש שמי הספרא את
 רוצים וסה״ם בעהש״א שהוא ונראה רעף. דם על

 ולפי עדות כבישת על והעונש החיוב אח לחוק בזה
האזהרות שתי בין מתותי הבדל ישנו כבר שביארנו

 האמת וקיום לבירור דין זהו יגיד לא אם א(
 בש״נז הלימוד בל כפי וגו׳ תעמוד לא כ( לאמיתו,

 ולהסתלק להתחבא לאדם שאסור הוא עג. בסנהדרין
שבו חיוב וסעשח בסכנה, נטצא שהכירו ממקום

 וגם האבידה. שבמצוות והשמתו הדין עם קשור
 שום לזה ואין רעים ואהבת חסדים גסילוח במצות
אינם בעדות שישנם התנאים וכל עדות בדין שייכות

להיפך. ובן כאן
• *

 )רצז( במצוד. הביא שבסה״ם אף הרטב״ם ד(
ביד אבל הספרא, של הדין את

 בה״ר ולא הזה הלאו בה״ע לא מביא אינו החזקה
 מסכנה, להבירו ההצלה בחיוב הדוגמאות כל שמביא

 וקשה ע״ז מעיר השאילתות על שאלה בהעמק ונם
 אני ובס״ד עיני" יאיר "וה׳ שמסיים טאד הדבר לו

 אני שעפר )אף בזה הרטב״ם שיטת לבאר מנסה
 היא תורה אבל הנצי״ב הקדוש הנאון רגלי תהח

 ומונה איבורת בסנהדרין הגמרא צריך(. אני וללמוד
 ג( גוררתו. חיה כ( בנהר. המובע א( המקרים.

 בפ״א הנפש ושמירת בה״ר והר״ם עליו. באין ליסטים
 על עובר פציל *אינו להציל חיבול כל אומר: י״ד הל׳
 של הדוגמאות מונה והוא רעך דם על תעמוד לא

 סכנת להביא שעלולים מקרים עליהם וסוסיף הגמרא
 הסתמך שהיא נראה והגה ממון, הצלח ולא הנפש

 כבישת הכתוב במשמעות דורש שאינו התלמוד על
 לעשה. ללאו להלכה נספרו הביא לא לבן עדות

 המחלוקת שמבאר לברכות אורה בקרן ראיתי
 דרבנן או דאורייתא שפע קריאת אם כ: בברכות
 שם. התום׳ לדברי אסמכתא הוא בשכבך והמקרא

 אם בענין התנאים בין הקומבית המחלוקת חיא ומה
 פמיר הוא התורה ומן דרבנן או דאירייתא ק״ש

 שאינו שדבר היא הרמב״ם ששימת בידוע וביאר:
 ולבן התורה טן לא זח הכתוב בסשמעוח מפורש
 מפרש התירה כן אינה שק״ש שסיבר התנא

 משמעית שם יאין תירה בלימוד רק מדבר שהכתיב
 שק״ש שסובר ומי התירה מן אינה ע״ב ק״ש של

 מפורש משמעות ישנה שמדיוק סובר דאורייתא
 שחייבים בפרשה מדבר ובקיפך בשכבך שהמקרא
 הן יה לפי מדאורייתא היא ולבן ובקימה בשכיבה

 עליהם חיסיף שהרמב״ם וטר, שבתלטיד הדוגמאות
 בביפו ואפילי מעשה היוב עליהם שיש דברים הם
 א' להשתדל חייב רק מפו על יחוס שלא אדם של

 מעשה בעד להם ולשלם אחרים לשכיר או בעצמו
אבל יהרא״ש( המאית לפרוע חייב )והניצול ההצלה.
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 ומלה ולא טמון בהצלת טרם רק הוא עדות הגדת
 הש״ם םתטת כפי הר״מ סובר ולכן בטמון ישירה

ט. ב״ק במאירי ראיתי זה. במקרא כלול לא שזה
 אדם מדיני פטורים עדותם שכובשים עדים שואל
 נתייאש אם שנפרצה חברם ממחיצת שונה זה מדוע
 מתל*ן והוא באחריותה חייב גדרה ולא הכרם בעל

 pf נרמא ואף מעשה כאן אין עדות שבכבישת
 הכרם ובטחיצת דיבור במניעת אדם לחייב דאין

מחוך מתפשטים שהגפנים שלו מעשה יש שנפרצה
התבואה. את ומקדשים גדלותם

ההשלמה, לבעל )המכוון שלפנינו חדורות מחלי
 בודאי שנודע מאחר תירצו המהדיר(

בידים בטרם הוא הרי כך ידי על בא שהאיסור
 פטור עדותו כובש מדוע הנימוקים שני לפי ע״כ. £

 מהווה שהוא טשום שטים בדיני וחייב אדם טדיני
 זה על אין ולכן עדותו בכבישת לחבירו הפסד טרם

לבן רעך" דם על חעטוד "לא של המקרא משמעות
עדות. בהגדת חזה הלכה טביא לא הרמב״ם

התנאים בדיוק מגדיר א.—כ״ת סימן בחו״ט
 התורה פי על עדות בהגדת הזקוקים

 שיודע טי כל דין בבית ומתקבלים נשמעים שדבריהם
 קרוב או שפסול מי למעט בא להעירו: וראוי עדות

 תועלת להכירו ויש בנידון. טוהלטת ידיעה חומר או
 שהעד קרוב או שפסול טי למעט בא בעדות::

 באטת והוא בעדותו תועלת טביאים שדבריו חושב
 המקרא מטך על להעיד: חייב בדבר, יודע איט
שיניד יטנעט אם )הסט״ע( ידע. או ראה או עד והוא

 השביעו אם רק שחייבים שבועה מקרבן דילפינן לו: £
 יעיד לא אחד עד הרט״א וכתב להעיד. ממט ותבע
 לאדם אסור שבועה. לידי שמביא בדברעכמטין אלא

 שלו להיות צריבה הידיעה יודע, שאינו בדבר להעיד
 בהו״ם ההגדרות לפי יהנה )סט״ע( עצמי. פי על

 והשטעתם דברים ספור איט עדות הגדת עדות בדיני
 העד לשה״ר וספורי ברכילות המצויות הבריות לכל

האמור. לפי ניצב שאלוקים במקום לבי״ד לבוא חיים

 כפי העובדות להלן יבואר החלבה הגדרת ולפי
הנתבע וחשובות התובע בדברי שסוכמי

הנתבע. העד להגדת בהקשר
*

 חובה ואולי היתר, היה אמ לחקור עלינו עתה ח(
לבעלי לגלות הנתבע עתה שהוא למאשים

 בגניבות מעורב שהוא פ׳ על חשד לו שיש המפעל
 להעיד בא ולא יחידי גם שהוא כיון או בביח״ר

 וכפי רכיל, חלף לא עם שלו הענין כל קשור בבי״ד
 ראיתי ג( ב( א( בסעיפים השאלה את שהצגט

 בחל׳ בנידון שעומק זצ״ל הח״ח מרן של בספרו
 או שגזלו ביחידות שראה אחד על ורכילות. לשה״ר

 לעזור היודע חייב יודע לא הלה אם אפילו הזיקו
 אמנם לאנשים. לספר נם ומותר חבירו טמון להציל

 )ראה פרטים הרבה עם קשור הספור של ההיתר
 בברייתא מעוגן זח חידוש וחנה מקו״ח( ,י כלל

 אדם שחייב רצז כמצוח חרמב״ם ולפי עב. במנתדרין
 הנידון אין באמת אבל חבית ממון להציל להשתדל

 להציל מדובר לא כאן ההוא לציור בלל דומה שלט
 עם התהלך שהנ״ל אירע פה הנגזל או הניזק מטון
 וגילה והמכרים חעוטתם בין אותו ופרסם חשד

 את מצא ולא טמון חציל ולא המפעל לבעלי החשד
 כשיש הדין באמת טח לחקור לנו ונשאר הגניבות.

 החשד היסוד על לעשות מותר האם אדם על חשד
 לחזחר למפר לגלות אם טגע שזח לטי או לנחשד,

 פלוני על מידע ממט שואל אדם כשאין ובפרט טמט
 מבוקש בלחי זה שאדם הדיו ע״פ הוא נבון באם

בענין. יתערב
 לחיות מותר אופן באיזח שפוסק: בח״ח ראיתי

מכווין תזה המספר אם לכתחילה ^־^כיל
 רוצה שהבית תאה אחד אס הנזיקין לסלק בספות

 שבודאי משער והוא אחד, עם דבר באיזה להשתתף
 בכדי להגיד צריך רע עניו זה ידי על לו ימבב

 שהוא כפי פרמים ה׳ עם קשור זה גם ובו? להצילו
 מבאר הוא שם בבט״ח והנה (,מ כלל )בהא״ר מבאר

 להציל בכדי רכיל להיות פח התירו כיצד בהרחבה
 אחד באם כך. כל ראיות הרבה ומביא מהפסד. הבית
 לו לנתם מתכנן שהלה לו ברור הדבר כלומר רואה
 אבל דביל ’ להיות לו חתית שאז ונזק הפסד
 הוא רק דבר שום לו התברר לא שלפניט הנידון

 חשדא בענין דבר. ראה ולא חשדות של בנין בנח
 )וברא״ש רבא אמר גרים סא. בנדה שהש״ם מצאט

 מיבעי, לא דלקבולי אעפ״י בישא לישנא האי רבינא(
שם השליך אשר וחבור דכתיב מיבעי. ליה למיחש
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 ביד חכה אשר האנשים פגרי כל את ישמעאל
 אלא הרגם. ישמעאל והלא הרגם גדליה וכי גדליה.
 שאמר קרה בן יוחנן לעצת לודש לו שהיד. מתוך

 ולא נפש להכותך ישמעאל אח שלח אמון מלך לו
 )לפי הרגם. כאילו הכתוב עליו מעלה חלילה, חש

 לישנא פוסק שם הרא״ש ובפסקי פ״ט( שלחי הרא״ש
 ליה חיישינן מיחש לקבלו מיבעי דלא אע״ג בישא

 לו יחוש לא אם היזק לו שיבוא בענין הוא אם
ליה. היישינן לא מיחש אפילו אחר בענין אבל
פלוני המפעל לבעלי ומספר אדם בא כאשר זה לפי

ולהשדו. לחוש לו מותר הוא חשוד
את המספר לפ׳ יש היתר איזה ידענו לא אבל

 הוא זה כנ״ל שפסק הרא״ש וחנה החשה
 אמרינחו ד״ח התום׳ וכדברי שם הגמרא פי על £

 גלילא בני להציל רצה לא מרפון דר׳ שאמרו
 אם לחם ואמר אדם שהרגו קלא עליהו דנפק

 בזה מקרה וכנון למלך ראשי חייבתם אתכם אטמין
 ולא הפסד לו יבא שלא ולהזהר ללשה״ר לחוש יש

 לחוש שיש במקום שם הרא״ש מפרש וכן לאחרים.
 בשאילתות וכמבואר לחוש. חייב החיזק ולאחרים לו

 כמו )טעיו״ט( שם וכתב שלח( פר׳ )קכט גאון דר״א
 כן חיזק לו יבוא שלא לעצמו למיחש ליה שמיבעי
 לרעך ואהבת בתורה נהל וכלל שנא. דמאי לאחרים

 שהקפידו תאים אנו אהיקם בן בגדליה וגם כמוך.
 הזכיר לא אבל הש. לא שהוא שהוכו האנשים על

 האנשים את רק עצמו להיוק חש שלא מח על הכתוב
שחייב ראיה מביא הוא מכאן הכתוב. הזכיר שהוכו

 לא שהדין ברור זח ולפי אחרים לחיזק גס לחוש ®

 רואה או יודע שאדם במקום נאמר לא רכיל תלך
 אף הרשב״ם שכתב וכמו לאחרים. הפסד או סכנה

 שפלוני מזכירים חלוא בישא לישנא היא שמחאה
 אחרים נכסי לחציל מצוה חיא אבל בנזלגוחא. יושב
 כשם חזה בשומר שהחושד נאמר לא מדוע זח ולפי

יחיד. כן כספו על ולשמור מטנו להזחר לו שמותר
מטנו. שיזהר למעונין הזה החשד לגלות מותר לו

*

 על סא. בנדה הגמרא מספרת החשד בענין JW1 ו(
שחרגו קול עליהם שיצא גלילא בני חנו

בטענה הקול את קבל טרפו} דר׳ והסכימו נפש

 הזה הדק למדו ומכאן מיבעי. שלמיחש רבנן שאמרו
 ושם אליו. ולהתיהם הלש״ד. לקבל מותר נזק שמקום

 שאומר שם במאירי ומצאתי דין. בבית נבדק לא הקול
 אחיו( נשבה כי העברי לאברהם וינד הפליט )ויבא
 ילפינן עוג. של לדבריו שחשש פיו על מלחמה וערך
 אסור שזה אע״ם אדם על רע שם הוצאת שכל מכאן

לחוש. לוחייב נוגע שזה האיש מ״מ
והיא השאילתות על מסתמכים וחרא״ש התום׳

 והלוא לחוש לו מותר אם מסתפק בעצמו
 בחבית לחשוד לו ואסור בנופו לוקה בכשרים החושד

 או עדיף, לנזקו לנפשיה החשש האם הספק והיה
 אותו שטהזיק הבית על רעה לשמוע לחשוש האיסור

 בנדה הש״ם לפי חטסקנא והסיק עדיף. לגנב או למלן
 מהשלטון לחייו שחשש ר״מ של תשובתו ופירש,

 של הביאור לפי והנה עובר, ואינו מיבעי שלמיחש
 חוץ היבט עוד הזאת בשאלה יש השאילתות

אדם להחזיק שאסיר לקבל, לו שאסור מלשה״ר
בו. לחשוד ואסור כרשע

 מותר המפעל בעלי אם אפילו שלנו בנידון לועה
מיתר והח״ח הרא״׳ש ולפי לחשוש. לחם'

 ברור אבל נוגע שזה לטי החשד אח למסור לחושד
 האיסורים כל על עובר החשד שממציא שהאיש הוא
 אחר אדם להחזיק לו ואסור רע שם מוציא והוא

 לו אסיר ואולי דבר. ידע ולא ראה שלא בחשד
 נטור. שקר שהיא להיות יכול כי שלו ההשד להעביר

 לישגא משום לו ואין תלתא באפי הוא שהתירו ומה
 המחאה הלוא וברשב״ם בש״ס ומבואר לט. ב״ב בישא

 ישראל ממון בזד. שמציל אלא לשה״ר עם קשורה
 חבית על ננות דברי בישא לישנא ברבים לדבר אבל

 בודאי זה השיטה אופר אמיתיים שאינם דברים
 שם הרא״ש מדברי ראיה להביא לי ונראה אסור.

 לחוש יש דווקא זה .וכענין שמסיים ז־נדה בסוגיא
 או לו היזק לידי לביא שיכול היכא בישא ללישנא

 חשש )שר״ט עובדא כחך יחוש לא אס לאחרים
 אהר בענק אבל אחיקם בן בגדליה וכהחיא לחייו(.

 ילפינן כלל. ולהאמינו ללשה״ר לחשוש אפילו אסור
 סייג ללשח״ר לחיש הזה לדין נתן שהרא״ש מכאן
 רוצח שחיא מי ע״י הדבר נאמר כאשר א( גדול.

 שרוצים לגדליח שאמרו כסו אדם בנפש לפגוע
של; וחששותיו פחרניתי מחמת אדם אם אבל לחירגו
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יהודה רע שם ממי* דיו י ל אה סנח
 להעביר לו אסור דבר. שום טעולם שמע שלא אף יחוע

 כאלו השערות סתם בי כמלה או סודי ממידע הדבור
 מביא שהרא״ש הדוגמאות לפי ב( להאמין. אין

 אף לחוש שההיתר משמע וגדליה דר״ם העובדה
 בגלל אולי אבל נפש, סכנת בגלל הוא לקבלו שאסור
 לא ששמע שהדבר משום מחיר. איני טמון הפסד

 המערער טוען במחאה אהד. לאף לאמיתו נתברר
 אינח הטענת אולי בנזלנוחא חיא בשדי המחזיק פלוני

 ליד* שבאה השטר שי על יוכיח הוא אמיתית
 מה אבל דין. פי על בירושה או במתנה או במכירה

 רק אמיתי הוא מהזיק שפלוני טוען שהמערער
 אדרבה ?רב לשה״ר היא בנזלגוחא שאומר הד,יספה

במתם אבל בשמרו שישמור להזהירו מצוה יש
A ישר לא אדם שהוא בחבית חושד שאחד חשדא 

 לכף האדם כל אח ח -והוי מל דין יש אדרבה
 ספק יש חשדו לפי נם הלא ראה לא ואם זכות"
לכף ולדידנו בעיניו זכאי להיות צריך והאדם בדבר

הדין. הוא ומ זבות

 מישראל אדם כל על רע שם מוציא בעניו תעה ז(
שבין בעגיגים רע שם עליו מוציא אם הן

ישגר. לחברו אדם שבין בעגינים בין למקים אדם
 עבד לחבית הקורא כה. בקידושין ערובה סזניא

 יורד רשע הארבעים. את סופנ מטזר בגדוי. יהא
 שאומר שטה הקורא בד״ח החום׳ ופירשו לחייו. עטו

 טרה בגדר הוא הקורא על העונשין בנידון הש״ם
אתר שהוא הכוונה עבד לחבית כשקרא מדה כנגד

 וכן נדוי. שהיא ארור נם שהוא איחו מקללין כך £
 בלאו עבר שהבית אומר הוא ממזר, לחבית הקורא
 וראיתי בלאו. עובר כדין הארבעים את סיפג לפיכך

 שקרא באחד ט״י שאלה לובלין מהר״ם בשו״ת
 שמשיב וגנב. וזייפן מפזר ועברים מומר להכירו

ומבאר בקידושין כמבואר באתר דינו הדין מדת לפי

 כן אם מדח כנגד מדח הוא שהכל החום" ביאור לפי
 בלאו .שהוא הבית על שמוציא רע שם הוצאת כל

 וגנב ויו״ט שבתות מהלל כגון סלקוח בכלל הוא
 למדנו מלקיות. ארבע ההוא האיש חייב זד. ולפי וגזלן
 עוון הוא גנב מישראל לאדם קוראים באשר מבאן
 ובמעמד במפעל ותיק הוא שהתובע ובפרט נתל

 ביושרו רנון שום השנים כל עליו נשטע ולא מכובד
 הטור דבר הוא פרנסה קיפוח של הענין נם ונאפניתי.

 שהתלמוד ומצינו טעבודתו. הורידוהו מיד הלוא םאד,
 אם בודאי -רשע" בלשון פרנסה שמקפח למי מבנה

 בחשבון לקחת יש הזולת לטובת לדאוב מקום יש
 בספרו הה״ח ולכן כזה. לעניו הקשורים הצדדים שני

 להתנהג איך ודינים פרטים פרטי חרבה עם מתנה
 העטקות יודע שאינו הפשוט והאיש התורה עפ״י בזה
 הטורים באיסורים להכשל יכול בנקל אלו הלכות של

טובה. כוונתו תהא אם אף

 העובדים ועדי עם הרבנים לפני שנתברר ואחרי
מחפש ,ם שהנתבע נתברר בענין שטפלו

 יבתק אם השומר את ולנסות הסרוטד. חטעשה לעשות
 ראה, אם הוא שמה חח״ח של הכלל כי תיקיו את
 אבל ראיה. ולא ידיעה לא חיתה לא ופד. ידע או

 כי פרנסה קפוה התובע לשוטר היתח שלא ^נתברר
 ברבנות דינו שיתברר עד זטנית עבודתו הפסיקו
 חייב שהנתבע הרבנים פסקו לכן משכורת לו ושלטו
 מצאתי וכן או״ח. בשו״ע כטבואר כדין סליחה לבקש
 לטרוח ההיא בתשובתו מלובלין הטחר״ם שנם

 מסיים אבל חומרת משיב הוא דבריו שבתחילת
 תיקון לעשות ופוסק הנאשם כב' על הם אני הפעם
 ואהבה שלום ישפוח וחקב״ח מחילה ולבקש בדבר

 כפיהם מיגיע והמתפרנסים ישראל במחנה ואחווה
 וצווחה תקלה להם יארע ולא באמונה עבודתם יעשו

ברחובותינו.
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קנטיהודה עבודה לנפגעי בימוה תגמול דיואהלי

עבודה לנפגעי ביטוח תגמולי

 כתאונת ידיו באצבעות שנפגע עובד שאלה:
אשור קבל בה, שעבד במכונה עבודה

 במכונה עבודתו לבצע מסוגל שאינו כחוק רפואי
 ימי עבור לאומי מכיסוח תגמולים לו ושלמו שעבד

 זה עבודתו ממקום בטלותו ובימי מעבודתו, הבמלה
מותר אם ושאל אחרו/ בעבודה מתעסוקה תרויוז

לאומי. טבייטוח התגמולים לקבל לו ®

בתורה המקור לברר יש דברינו בראשית :תשובה
 עבודה לביטול הגורם נזק בעד לתשלומין

 לניזק שחייבים בטלה( )ימי שבת בנידון קשור וזח
 בתורה שבת דדיו ואע״ג יתו" שבחו "רק בכתוב
 מדין מכוחו או מאדם הבא בהיזק רק הוא חיובו
 בתלמוד ההלכה שנפסקה אש או לאדם, המזיק אדם
 ממונו משום נטי ליה שאית ואף חציו, משום אשו

 בג.( )ב״ק דברים. בארבע לחייבו בינייהו איכא
 מאדם אינה הלוא עבודה כשעת במכונת והתאונח

 דין ואין להלן( יבואר )ועוד המזיק מטון רק המזיק
)ט. בב״ק כמבואר המזיק מממון הבא בנזק שבח

 למעון יש וגם בעמיתו", שור ולא בעמיתו "איש לג.(
דאזיק ואיהו בעמדתו מעשיו על אוזראי לבד שהעובד

 של הממוני שהיסוד נראה מקום מכל אבל אנמשיח. ®

 שבת בדין בתורה, המקור על לבסס יש עבודה נפגעי
 חיובו זח שבנידון ההלכתי היסוד בס״ד בזח ויבורר

ונדריו. ־

 בארבע הטחוייב המזיק סוב חנח החלי ובזה א(
שבת רפוי צער שהם הנזק לבד דברים

 תשלום הייני שבת. בחיוב דק נדון ולעניננו ובושת
 בחורה מפורש הוא נזק ידי על שנגרם בטלה ימי

 רעחי אח איש והכת אנשים ירימו "וכי ככתוב
 יקום אם למשכב, ונפל ימית ולא באנרוין או באבן

 שבתו רק חמכח ונקה משענתו על בחוץ והתהלך
ומפרש יט( יח — כא )שטות ירפא״ ורפא יתו

 לחיל* וכפירש״י לבמלין ויפול למשכב ונפל ־"אונקלום
 פ״ה( )שטות במכילתא הוא ובן ממלאכתו, שמבטלו

 כד( )ויקרא אומר שהוא לפי זו פרשה נאמר למה
 וכי ת״ל שטענו לא ורפוי שבת אבל עין תחת עין

 אלא למדו לא עין תחת עין מהבתוב ופירש״י יריבון
 נאמרה לכך שמענו לא וריפוי שבת אבל איבריו דמי

 הכתיב בא — במכילתא להלן מבואר וכן זו, פרשה
 שהשר טה כלומר בו, המחוסרים דברים ללמד

 וע״ב כאן, למדך שש( )ויקרא יבה כי ואיש בפרשת
 כי איש בפרשת הנזכרים ובושת צער כאן נזכר לא

שלא ורפוי, שבת דין להשמיענו בא שכאן לסי יכה
שמה. מהכרים

 "איש לאדם החייבל באדם כאן מדבר הכתוב תעה
שבח דדין מפורש משמע רעהו" את יכה כי

 איבריו דמי לחיוב נוסף המזיק אדם רק בו חייב
 מבואר היא וכן עץ תחת עין מהכתוב שלומדים

 שם מפורשת ובמשנה מקומות בכמה ב״ק בנמרא
 דברים, חמשה משום עליו הייב בחבירו החובל פג.

 המזיק שממין ומה ובושת. בשבת ברפוי בצער בנזק
 דאזיק אדם תנא ד. שם איתא דברים בד׳ תייב אינו
 והיא נזק רק שמשלם שור דאזיק אדם ותנא אדם
 וילפינן דברים ד׳ משלם אינו אדם דאזיק דשור חדץ

 מק״ו דברים בארבע חייב שור ויהא מ. בב״ק זח
 שור דברים בד׳ הייב בכופר "חייב שאיני אדם ומה

 דברים בא-בע הייב שיהא דין אינו בכופר שחייב
 בעמיתו, מים יחן כי איש כד( )ויקרא קרא אמר
 חיא הזאת הדרשא בעמיחי, שור ולא בעמיתו איש

 ילפי ורבנן לב.( )שם כמפירש עקיבא דר׳ אליבא
 בן או הכתיב מדיוק דברים מד׳ פטור המזיק ששור

 בא, )שטות לו יעשה הזד. כמשפט ינה בת או ינה
 לשור לו יש הוה במשפט "הוחי׳ מדגישים והם לא(

 ולכאורה כחבירו, החובל אדם משפט ולא למזיק
שאינו דברים ד׳ דין ללמוד מרחיק הש״ס מדוע קשה
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65 לג המלד דיעות מהלכות פ״ז "/אוצר
>/, j>W’ נ>ו^,(ה״ן ז׳יד'>0׳ v י »»* r ׳" ן X am X?? __

׳*אי y’jstyf הא0׳
 7יוצז «יני מפלוני, שחקי שיאמר או ^עתה:

 בדברים ומוצא היה. ומה אירע מה להודיעו
 בפני חבירו בטובת המספר וכל האלו.

 גורם שזה הרע לשון אבק זה הרי שונאיו
 אמר העניו זה ועל בגנותו. שיספרו להם

 השכם בבוקר גדול בקול רעהו מברך שלמה
 לידי בא טובתו שמתוך לה תתשב קללה
 ע״א[ ןדט״ו דערטן ס״ג כגמרא כר: רעתו
 דכחיב מאי אמר דמי רב אמא כי הכי. אימא
 וטרחו לאשפיזא דמיקלע כגון כר רמהו מברך
 דהכי לפלניא נברכי׳ רחמנא ואמר כר. שסיר קמי"
 חני לי*. ואנסין ואזלין אינשי ושמעי קמאי טרח

 אדס יספר אל לעולס ספרא דרב אחוהו דימי רב
 רטחו ליד בא טובתו שמחוך חטרו של בטובתו

 יספר אל למולם מקיימה מי הא כר דאמרי איכא

 וקלח ן היטב. שם עיץ ,כו גטתי ליד בא כר
 טובתו שמחוך אמר קמא בלישנא מדומ למיין יש

 גגוהו, ליד בא אמר בחרא ובלישנא לרטחו. בא
 לי׳ אדסמיך קמא לישנא דבאמת לכאורה ויראה

 אמברך דקאי ,לי דסמיך דמי דרב אמימרא "קאי.1
 כי׳. לאושפיזא דאזיל כגון ט׳ גדול כקול רמהו

 לטיבה לו רחישה משביחו שהוא זה שבח תמצא
 ומחסר לי* ואנסי אינשי דשמע• רעמו הוא הנה

 ולא רעמו ליד בא בדקדוק אמר וט״כ ממונו.
 רעה אך אבל בזה גטח לו מה כי גטחי. ליד

 בכהאי לאו קאמר בחרא לישנא אולם בממוט.
 של שבחו ומספר היושב בכל אלא כלל גזנא

 וכדברי' גטחי, ליד יטא שמא לחוש יש ובזו חבירו
 פירש שרש״י ]והגם נ״כ, גטשו לספר שיטא רטט

 הוא דע״ם יתכן מ״מ כן. רעמו ליד בא על
 רעתו: שייך לא ובזו גטחו[ ליד בא על וצ״ל

 סדר בעל קוצןייח ליישב לסענ״ד ניחא וכזה
 יו״ד )אוח ואמוראים חנאים סדר הדורוח

 יספר דאל רהא הסמ״ג כשם שהביא חייטי[ יהודא
 ]וקלה שונאיו, בפר רק הוא חבית של בטובחו

 להסמ״ג[. שקדם כאן רטט בשס כן הביא דלא חימה
 ט״ב[ ]דקס״ד פשוט גט מפרק וצ״ע מליו וכחב
 דרט, קמי׳ סדרא פסק ברט שמעון דר׳ בהא
 חייטי יהודה לי׳ אמר זה החב מיושר כמה רט אמר

אחוה דשניא כזה הרע מלשון כלך לי׳ אמר כחט׳

 החם והרי רעמי, ליד בא ט׳ לעולם ספרא דרב
 רט לי׳ חשיב הט ואפי׳ שונאיו בפני ט׳ לא

 אמר דרבי לחד! דדתק מה שם ימיין הרע. לפון
 חבית בשבח עצמו ירגיל לבל שמעון ר* לנט כן

:שס עיין שינאיו בפט ישבחו סן
 לא כאן דעד נכי;. הדבר שנחבט מה ולפי

 אלא שונאיי. בפני ורטט הסמ״ג כתב
 שמא בשבתו יספר שלא הטעם כחט דהס למה
 ולא בחרא כלישנא והייט בנטתז, גס לספר יטא

 המוכה דממנין קמא לישנא דאיירי חמא, כלישנא
 הבדל אק ודאי טו געת. ולא לזה רעה מאליו יגיע
 לביא יותר נקל באוהב ואדרבה לשונא אוהב טן

 יטא לא השונא ני לשולי. שיגיד מזה רעה ליד
 אדם כל שאר משא״כ ממוט, לכלוח באושפיזו אליו

 מהס. נפשי יציל לא אשפיזא ג״כ ואוהבים אהובים
 פשוט[ גט ]פרק מ״ב רהחש שפיר אתי וא״כ

 דמי רב חמר דחניא כזה הרע מלשון כלך קאמר
 רעתי. ליד בא ט׳ לעילם ספרא דרב אחוה
 והיינו בכוחי, ולא רעתו דקאמר קמא כלישנא וטיט
 כהב בדמיון יכן רעה. 'וצמח זו דמטובה משום
 דהיא אף לכתבי׳ חייטי יהודה לי׳ דאמר מיושר

 כתב כל כן יד דעל רעמו הוא מ״מ אליו שבח
 לשין ואין לכתט. חייטי ליהורא יביאו נבחר
 אולם אשור. אוהביו מפני ואף מזו גדול הרע
 איירי דוקא. שונאיו בפני דכחט והסמ״ג רטט

 כן שפיר. ואמי קמא. כלישנא ולא הב' בטעם
: נטן נראה

 מדקדקים רביע דברי דאין זה לפי לדקדק יש מיהו
לידי בא ט׳ המשפר וכל שכחב במה

 רעהו מברך בחכמתו שלמה אמר זה ועל גטחי»
 העניינים ב׳ שזיווג ע״ס רעתו ליד בא כו׳

 דקא שונאיו ובפני גנותו ליד בא זכר דמתחלה
 וא״ב בגעתו. ג״כ שיספרו הב' הטעם נסי וטיט

 מפירש והד כו׳ שלמה אמר זה ועל כהב איך
 כהא׳ טיע ט/ מברך דשלמה דקרת כגמרא

 ניד ו,א רעתו ליד בא טובחו דמחוך דאושפיזא
 כהב ואץ רעשי. לידי בא רטט סיים וכן נעמו,

 רהוא משמע ט׳ בחכמתו שלמה אמר זה ומל
:וצ״ע ליישב ויש הקודם, מם אחד ערן

בענץ

 עלינו יגן צן עפות כגמדים למושעות. לנו האל כעורת דעות, הלכות לה סליקא
 פונה ענה והחל מאות. ותמש ותשעה תשעים שנה ׳,וקללות שנה תכלה גבאות. ד'

ז העולם לבריאת מאות ושש אלפים חמשת שגת ושלום, חיים שנת וברכת.

ון"3י " יAf <4 י׳^//ל,

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)63 מס עמוד הכהן יעקב בן צדוק רבינוביץ, המלך אוצר
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 חא־ח מ״ת ובגוב״י קס״ס וסי• גיד סי׳ הא״ה
ק•'. סי*

 לעיל בתוס' ע* כר. עניינא pלoד אתם מאני ע״ב
ע״ב. סוף כ״א

 בשנושאין ופירש״י ומושב. סעטד עושין ואין במשנה
פעמים *געה יושבין וויו לקוברו הסח אח

 הוא ומוסב ומעמד כ׳ נסית״ם הרמב־ם וגן גו*.
 אגל עי*. הסח אח ללוח ארס גגי טתקבצים כשהיו

 סעטדוח סבעה דמי כ* ע״ג ד״ק נ גג* חרשב״ס
גהרסג״ם ונ״ם הקנר סן בחזירחן עוסין היו וסוסגוח

 יוחד סשסע 0* הש״ס ובסוגיה .0* רגמ״ה ",""בסי׳
וצ״ע. 0* לנ״ג גחירושי כסס״ג ורגמ״ה נהדסג״ס

 לגופיה הר בפרשת בתוניס נהנים ע*וה שם
אלא ואמא״ס מיעוט אהד מיעוט הוי ואירן

 סם וננגלי ה״א ס״א הוריוח ירושלטי ע׳ ליבו*
 ע״ג ד*נ 0* וגחוס׳ ור״ם ד״ח רס״י ע״א ד״ג
 ולמנחות ע״ג כ״ז לזגחים גחידוסי יגמס״ג הרי ד״ה
 ל״ו סי* ח״ג סמ״א גח' מצאתי סיג ע״ג. ד״ט

דהוריוח. הירושלמי מדברי גזה שהעיר
והחגהלחם דנתיב לקרקעות איחקש וענד שם

ג״א. סי* הגרע״א גת* ע' כו*. אותם
 דבי ע״א ל״ג בברכות ודאסריגן מסגי. ד־ה רש״י

אלסין ולעייגין עיינין לאלפין קורין דאב״י
 גבי ע״ז בשבת ג״ב ניחא ובחגי ע״ב. בדרשה ההיא

 ובעירובין כו* גרעיגין או גראיגין גמיעה או גמיאה
 דכולהו ע״ש. עכוזו או אכיוו טאברין או מענרין נ״ג

בתפילה. ולא בדרשה
 בעבד דמיירי קאמר לא אמאי וקשיא ואד* תוד״ה

 נוב״י ע* כו*. להקדישו אדם שיכול כנעני
נ״ר. סי׳ וואה״ע קסא

 וסתרנס בתוויה קורא קטן במשנה ע״א ך כ*דף
עובר ואינו שמע על סורס אינו אבל

 ובת׳ שכ״ו סי׳ הדיב״ש בת׳ ע׳ כר. התיבה
כ־ו. סי׳ חי״ר יצחק באר

 ע׳ הוא. כבור גר קטן כבוד משוס מאי אלא שם
מ״ג. ס״ס ח״א טהרש״ם בת׳

 שכרעיו כל מסרש סופרים במס׳ פוחח ד״ה רע״י
 מבית בס׳ בזה שהאריך סה ע׳ כו/ נראין
הצניעו* קונטרס ה״ג סאיר

 בקביעות ש״ץ להיות היינו עובר. ואינו תוד״ה
משהביא להיות יכול בעלמא באקראי אבל

 ועמש״ב ע״ב כ״ד בחולין החוט׳ וכ״ב בר. שעדות ב׳
 סק״ס. נ״ג סי׳ סנ״א וע״ע שם בחידושי

הוא יהודה ר׳ דהא קשה ראה. שלא מי תוד״ה
 המצות מכל סטור סומא החובל '0 דאמו

הא״ה ובה״ס כ״א סי׳ ד* כלל הרא״ש בת׳ ע׳ כר.
קי״ב. סי׳ הא״ח מ״ת ובנוב״י ט״ו סי׳

שלו אונקלי בית על ונתנן זהב ציסן במשגה ?"ב
 קל״ז סי■ הריב״ש בת' ע׳ החיצונים, דרך ה״ז

א׳. סי׳ הא״ה קפא ובגוב״י

 הדמ״א וכ* נו. נזרקה מינות שמא תיישיגן מ״ס שם
לדבריו אמתלא גוחן אם דאמילו מי״ת נ״ג בסי׳ "

 תא״ח ובת״ם סקכ״ה הגר״א בביאור וע״ש מהני לא
כ״ז. סי׳

 ולא משוס דאסוד הוא סוהה גדול קסן. ר״ה רש״י
מוזהר אינו קסן אגל דבר ערות בך יראה

 דברכות מסוגיא הוא גדול גבי רש״י דברי ע״ב. כו׳
 קטן גבי דבריו טוף אבל ע״ב. קי״ד וכ״ם ע״ב כ״ה

 הקדימו וכבר דיכא בסו״א נדד,עיר מונן. כלתי
סק״י הגר״א כביאור וע״ש טק״ז ע״ה סי* בסג״א

ה*. סי* החיים ובארצות
 שהעם לסי סומין. בידיו שיש כהן ד״ה רש״י

בם׳ וע״ע עה״ג עמש״ב כי. בו ססתכלין
 אברהם דבד ובת׳ ע״ה סי׳ נסים נשיאות ח* הטנהיג

ל"* טי*
 צריך סושנם בית חיסר כשהוא בתסרן תרד״ך,

סידש ור״ח הריבוע ויתקלקל כד ליזהר
 ובב״י ר״י ד״ס סי* תפילין ה' התרוסה בספר וע׳ בר.
 דבר משיב ובת׳ בתפירה דביוו ומ״ש ד״ח ל״ב סי*

ד*. סי* ח״א
 אסר הנינא דר׳ קמיח מחית ההוא ע״א כ״ד, דף

דהיינו משמע לכאורה כו/ הגדול האל
 נשתנה ובכ״ז ע״ב. ל״ג דברכות עובדא תהיא

הסב הגרסא
 יוסף רב תנא אותי משתקין בעריות המכנה שם

 ה״ב אה״ע ה״ס בת׳ ע* אמו. וקלק אביו קלון
י״ה. סי*

 שיסד מה על אלהנן להר״ר קשיא ספני. תרד״ה
שגי בשם אוסרים שאנן גקרושתא הקליד ־

 אהר כיוס תשמטו לא בנו ואת אותו צדקו פסה של
 ע״ד נהמד ביאור סש״ב התירוצים בשער ע׳ כו/

הקליד*.
 ובתשובת סירש־י ע׳ בטהורים. געסוליס ע״ב

ט״ז. סי׳ הרסכ״ס בן אברהם רבינו
 ליה שרי שומעניד. דמאגי סאן האי אשי א״ר שם

קדיגן נמאן גופיה אשי א״ר זכן בר. לבזוייה
 צדיק בר לרשיעא ואפילו רשיעא בר רשיעא

_______JX-3״3 סנהדרין___________

 לשבוהיח שרי שומעניה דשפיר מאן האי שם
ראשו. על ברכות לו יגוהו דשצחיה ומאן

 בטובתו אדם יססר אל לעולם אחז״ל הלא ואילה,"ק
 די״ל רעתו. לידי בא טובתו שמחוך הבית של

 נסי סירש״י וכן דשבת בפ״ב הרי״ן כ* דמשו״ה
 מדאי. יותר בטובתו שמספר ע״א ט״ז בעי־כין
 ע״ב קס״ד בב״ב הרשב״ם נ״ב כתב זה ובדרך
 כדאמר לשכוחיה שרי שכה דסתם להודות ע״ש.
 גא זה דסתוך סבאי יותר ירבו*. שלא רק הבא
 סוגיות שתי להשוות כדי הרמב״ם אסנס גנותו, לידי

 המספר וכל ת״ל דעות מה* ה״ר בפ״ז כ׳ הש״ס
 בהגהות ע״ז וסיים ס׳. שונאיו כפני הנידו בטובת

. סייפונית ._______

החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס494 מס עמוד חיים אברהם בן יצחק שמואל הילמאן, מועד זרעים, תנ״ך, - הישר אור



מבהיערמגילהאור

 היה דיביו דהה ״rw *והטו ב«י הבי זיסתית
 הסהרה** נזה ו3הה*רי במתי סוב ע״ס. סבחן סוגה

___________גיס. ,סי בליקוסיז יהחיס_________
 מוסטת לוקודן היגר. כר nano מיד גגי כ&ענה

 ה״ס כת׳ 3 תיב□ יקוד לה מספהרח בר
יוד. סי׳ ה״ו

 יוקהין ספרים ססדים יקהו סספטת ק״א ב״ו דף
י״ד. סי* י־ג כלל הרהיס בת׳ תזרהיד

 כיג ססואל א־ר תיבת לוקחין המסת בית שם
מ*. מרים סל כיהכיג אלא ליס ימתן *׳ר
רנ״ג, יסי* ס״ה סי־ או״ז סהריה גת• ק

 ורטעה כר יהודה סי מזיקו ודה m רועיה עם
בחיקו מכנסת יהויה סי מחלקו ימית ודתה

 הכל היה רבדייתא ססמע הסו כי. מימין סי
 היר הסה כר לוי ר כסס ודי עיב נ״ג נוכחים

ועמסיב עיב קייח 00 וכיה הנמה. כר הסה ס□
 גוסלין הזססיוק כעלי קרסים קורות להיכן עם

*רק* *ירה סיס *כיי *סר כזרוק הותן
 וסירס״י כאוסם־זיר- ומסכא גולפא *יגס למיסבק

 ק»ת ויייד ק׳־כ. כב* סי* ור״ה נמסר- סיוס הס
 קרסים מעורות סלסד לפיס הרי כנס. דוקה מדוע

בקר. קורות 01 ודו בהם ריר* וסלסי□ תורה ספירס־י
 הנסי נסקסר הקיר סיבי סכקה סכרו הכי עם

יגר. ספיר סינייה כה יסיסתה *פילו מקיר
 ניל ריס הרה׳ס ובת־ ק׳ה סיף ב״ג ביב תוס' ד

 הריבים בת׳ וק״ק קסיז סי' חחים וטרם ממיסי
רפי□ סי

 סוכני דלה דהקיג כהה סקה וגס והסהי. תוד״ה
 רכר כת' ד 4לר״» בנגעים ליססה למן יס

ייז. סי׳ הכרהס
 וחד הסר חד ורכיגה הוזה רב כה סליגי מתנה ק״ב

 רינ ומיסין >׳« ס״ז ככ״ם כהיג נר. סדי
ק״ב. ג״ב ולבטרות סס בחידוסי וקססיב ק״ב

 קרוסה תססיסי גזדקין סטה הססיסי ת׳ר עם
חן והלו כר סטר, תססיסי הן מלו נגגזין

 ונארטת כיה סי׳ סאגיא ע׳ כר. קרוסה תסמיסי
כי□ סי* החיים

 וחמץ וטה9 מקבל *מו ינחת הקסוי קץ וכלי עם
 לסגטיו בחידוסי m3 ה*דכתי הסוס*□ בפני
ע"□ כ״ס

 תכריכין *ותן עוסין סבלו ספרים סספהות עם
סי* *ו״ה סין ק׳ גניזתו. הי* ווו סטה לסת

 וכקוגסרס קק״ד סי׳ ודיר סית ובנוביי סקיו קנ״ר
כסוניין. סור .ככור

 וככלי *כר ת״ח זמל *ותו מגזין סבלה ס״ת עם
י״ז. ם*■ וסרח ס״ת טב״י ק כר. חרס

כיו כרמת רס״י ע׳ כר. ארגז קססרה ד״ה רעף*
זד*. ריס

 במזגיחיז *סר ל* ר״ס דה* קסח אמור□ תוד״ר,
 וס״ס סרי תנאי קל הבל קולס ססכד הלה
יור. סיי ה״ה סהרסיס בתי ק׳ מ׳.

 והיז״ד סהדל־ת סססק סכהן תססיסי. תיד״ד,
נר. גמירות איתיזת המן הרטעת סבקסר

 עיב ליה וסס תפילין דיד. רסיי ק״ב ל״ד סגחות ק׳
□0 בחידוסי ובמסיב *לו תוריה

 הגדולות נה ספרה דכחיב תסיח ומיד ק״א כ״ן דף
דעבד ואליסק *ליסק עסה «סר

4ק»יז סי׳קא־ו ה*יח הים בת׳ ק׳ דקכד. הו* כרהסי
 סקסה. ליו* סביה סוזלסיר ליסוד סהני דילם* עם

י הריבים ובת' י״ד סי׳ י״ב כלל הראיס בת׳ ק׳
רסיה. ,סי _

 זקסד. יהרה. לסבת כרהח חהו לה גסי *סה עם
הבי* ק״ב סי* גיסין דנססגר, הה בסיסה

 כגעגי. כקבר איידי דהתם ססוס גיחה. זד, טק־זו
 ורבו וימיו וקר* איירי. רביסרהל הסו םס*'נ

 בסנהדרין כדהסרינן גח יכני ולא גאסרה ליסראל
 וא״כ בני. הידיד. קיא ס'כ יבסית וק׳ ע*כ ניס

 רפרו קר* ולא קבלה, דדכרי קר* הכא נקם »ס*י
 ובגיסין ק״ב ד׳ב הגיגה בתיוד וק׳ ראירייתא. ודט
ם׳. סי׳ החים היס בת׳ וקיק מ״ק. תהי ל* דיה 00

 סזוילתות ק׳ אהד. לו סיס לו סאיגו.ט־יך ד״ה רע״י
ג*. אות 00 וכהקיס ה׳ סי׳ נח ם׳

 לגבי כדיביל רהלכה סססק סבאן טיוזיר" תוד״ח
בתום* וקיק קהיג קסס״ב כר. יחונן דד׳

 ובקדזסין ק״ב ריס סיכ ובקירובין קי* סוף ל״ס נימין
ייי. סי כ׳ כלל הראיס וכתסוטת קי* כיג

 סאס תנאי קל אלא כיהכיג סוברין אין כססנה ע״ב
קולם_ ססבר אותו סוברין וחכי* יחזירוהו יחנה

 בזה. סהארין סה יוד סי׳ חיא מהדסים ‘בת ד כר.
דגהרדק*. סנילי לסלהו קדסתיגט הט הי עם

דםי□ סי• חייד תיס בת׳ ק׳
הרבותא בענין הגה ברכה. כל* בפי נסאתי ולא עם

 סאלר. בהעמק זע׳ מספרסיס. האריכו כזר.
י״א. אות קכיה יפ0 כד,קלותן ם׳ לסאילתות

 סלא מבהמה האוכל כל יטוק ואיר ק״א כ״ח דף
סכליס אוכל באילו סתנותיה חורסו

 טוחיה הלכת* דלית ססום פי* טותיד- הלכתא ולית
 מסא״כ אכל די* ה* פריד* דר* רמת* חוח למט

 רטת* הוה ל* או מחק גד׳ פסוקה הלכה הוה אי
 ס־א ריס ונסלתי פס״ז ופדה בכפתור זק׳ כלל,

 קני□ סי׳ סופסים מ׳ לסאילתוח סאלה וכהעסק
איל ט׳ *מד נאסר לסד, ככס נאסר 0* דכי עם

 מאיח סית גוביי ק* סכקרדו, סיוחד *חר
קל״ס. סי׳

 סט מתנות ליה מסדרי הוי ט ■לקזר דר׳ עם
 טה לא ליח סזסגי טי ט סקיל טח לא גסיזוה

 ל* גסיאה סכי ליה מסדרי טח ט ריז בר אזיל
 מד. ע* כר. אזיל ליה מוסני טה ט סקיל טה

קם־ד. סי׳ ה״א בתסב״ץ כזה סושזריך

מחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס495 מס עמוד חיים אברהם בן יצחק שמואל הילמאן, מועד זרעים, תנ״ך, ־ הישר אור
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הים חמישי פרק שבת איי
 לאימזידיסקדופין הנס אמר מם איט זה הא סאמט• גם נלקחו סקדושץ יחזיר

 דמ״ל והגיל • למסוע לא ולהבא מכאן איש אשח איסור ויגרש •כמס שהנס' רק
 דאין כחוטי! ירע לההיא דומיא • ישאיל דוד טח ימלממש דהגיסין ז״ל לרש״י
 אשקטנהו • גס הוי לא מדאורייתא אף • נש לסהוא רבנן דחקנו • בגיסץ אונם
 הסוס׳שס כפ״ש מלל• היי אונם שאר דגם טון כאן• אף ־ מיניה לקדושין רבנן

• דרבנן לגס דומה ט״• מנה ה״ה'אם שטי( יהא שמא או )וכמ״שרש״ימכלטן•
• חקח עיונמם ואס • ז״ל רש״י כ׳ שסיר • מיכה לקדושין אסקטנהו לרבנן וא*כ
 לקדושין רבנן דאסקפינהו פרונתם• מלשון הוא הראיה ועיקר • הקדושין היינו

 שאני מפס הסי׳ כשיהיה גם • לפסרע ״אאסיי דלא פויה־ גסר״י א״כ • מיניה
 לב״ש( )יס״ל למאי • כזה עוד לי ^ונתיישב כ״נ( דף יומא מ״ש •)ועיי' כעולם
 נירשכל א״נאיך יכר• ערות כה מצא אא״כ אשתו אס אדם יגרש לא דק׳י׳ל
• מסגי וגירש דאסענר ט״ל ואף • דכר עמס כה מצא לא אס • למלחפה הימא
 • מאי ולאיכר ממה לא כה מצא לא • גימין סוף הש״ם ששאל מאיזה יא״כ יקשה

 לסלסמס היוצא של גירושין אהני מאי • מהני לא דאי • גירושין יפהגי ליה סיפוק
 עי׳ •ולא ־מ״ש ט׳ ליהלאהדורי כייסיק •ומהו פירש״ישם דפש׳ה )ואמור • כ״י

 דמלממת מם ר״ס דסמר א״ש למ״ש אמנם וק״ל( הגירוכיןט׳• עהני אס כסשושו•
 במקצס נגע הפיה״ו שהרב * מדפסי טב * ודו״ק קדושין בהפקעת טה כ״ד

דוד של יעסו נתקררה לא • ז״ל מיישם בזה לשרש • בסייושט מלש ומיי׳ • דברינו
־ :^אס ™*ו״ ״׳k■■■■- ד■ ■״ ״י —

 •צמה • ט׳ שחלקו וציכא אסה לפפינושת מד שאמר בשעה ט' ר״י אמר שם
א״ל ר״י ואפר המלכות• את תחלקו וירבעם רחבעם • ב״קט׳

 ולא טכביס עבודת ישראל ענדו ולא מב״ד נחלקה לא לה״ר דוד קבל לא אלמלא
 וירבעם רסנעיס וזיל • לזה זה המאפרים למסיך ריצה סוהרש״א עיי׳ • ט' גליט

 יחלקו p • והעבד האיון השדה אח שיחלקו שאמר במיה והייט • קו׳ •מלקו
 • כיומא טיש״י לו מספיק תאינט מא כזה וטינתו ע״כ• והעבד הפלך העלטס

• נחלשו לחלק מסיד •טא מיה מגד מדה שהוא שכ׳ • אפרעו דיה )י׳כ״ב(
 בלשון מיה כעי המדה ־ לרב הזל״ל לא יא״כ ־ ם״כ פלכוס הפסידנמלס *®ךדהוא

 דולאתמטנושת שהפסיד טעה • לומר לרב הו״ל והכי הפסד• בלשון רק חלוקה־
 נס״ש * משלו נוסך ז״ל מוהרש״א הוסיף ס׳ע • רחנמם אס הקב״ה הספיר • ט׳
"ל כג • משתווים מסיסים המלוסס שנושאי במס הוא • מה מגדייס סעדה עקר ט

• ב״ר עלטס נמלקה לא דס״ר מי קבל לא אלמלא במ״ם השניים רב דברי אמם
 לא שהרי • ט' מחלקו זציבא אחה כמאשר הנזמים סלוקה לשון על טק לא כי יורו

• לה״ר קבלהו כזה הפכה עיקר עשה אכל • מלכיב״ד חלוקת הסבב לסבה עשהו
 החלוקה מא ׳ בזה ההספד שעיקר משמע • ט׳ כ״ד מלטס נמלקה לשון ט ועור

 מא אס גם • אחל־ ארק או מהם חלק נעל עבד אס שנטע עז )סבלי ־ לשנים
 אמנם • צ״ב זה ופל • טכטם עבודת שעבמ׳ישראל סבכה החלוקה ושזאס מד( מזרע
 אמרשידעט דלשם•( מחט וחורף • שלום נהר )בד׳ ההשהלשלוס זה בארנו אנמט

 • כ״י נהש״י יטקס שטא ממה •וצא נמולמה המיוחדת הישראלית אומה שסטלס
 נשמו רז״ל )וכפ״ש • ט׳ טלכס חיים אלהיכם בד' הדבקים ואסם ה“פרס וכמאמר
מיותם• עצמום מא בד׳ דבקומם ט מזה מבואר ב״י( דבוק׳ה שהיא מפני יסעלה•

 הלא הנביא וכמאמר • הדביקה פזאס ג״כ נצמח זו באופה שיש הכחניי אחדות א״כ
 הפרדס ח״רכזמן ההיסך מזה פטאר • באחיו איש נבגד מדוע • למלט אמד אב

• שע״ד נזה פוהח״ע וכפ״ש • אנשיה פלט טן סיטקוס ג״כ ססבסל יס׳• מסט
 מחיש •סלד כאשר אס ט • יוסר או מהאישים איש שום יספר ולא יאבד ולא זז״ל

 אסס והנה • ע״כ ממט נדדו כי להם אוי הנביא כמ״ש ביניהם ספסיוך ההוא הספד
 ט״ו( פרטן )כפ״ש • לה״ר מססרי כס מא הקב״ה של מממיצחו סנדסיס מהכתות
 למסיטשח דור שאמר טעה בפיש ל״י שהשמיעט חה האופרו מן קשה והפקנלו

 וציכא אמס אוסר שגזר עד • לה״י דוד שקבל כלומר • ט׳ ססלק״ו וציבא אסה
 )אמר • קינה לבת טשראליס האומה נין הימה אסר • הדטקוס נסנעלה א״כ • ס׳

 דוד ניס מנכות נמלקה לזה ימשוך( אדם בל ואחריו הלט האומה רא״ש מא שמד
 אנשיה פרסי כץ עצמה ט כאומה אשר והאחדות הדביקות ג״כ נתבשלה כלומר
כעמך וט • ט' אמס חטבה עפיסוני אסס במאסר • כ׳ חגיגה לקמן )וטי'

:(בארן אחד טי ישראל

אשד, במה פרק
0 3Dרעום מורות אוט ממרין אין מאמרה פצוה העושה נל ר״ח אמך* א

 מרם נהן אוסו מבשטן שאי; החליש רק • מציה טמר מאש הרעות מציאוס נהחלע
טס יודעין אט אץ אולם ־ רע רנר יי״ע לא • מלשון זס לסר ט וטיט בואן•

 פגשרין אין ■או קדפסה מקדם בואו וידע ט־ אוחו ממרין אם בעליו אל ההבדל
 לססמיך לצה הנו׳• טהאלה" והלל לו• זיע צדיק אחרשעכ״פיש ט־ אוסו
 ההסקסרוס • הפשש לס• אשר לראשיתו. סכם( לב ידע ומסע )ועת סטק סוף

 המקבל כל ־ פלכים פה׳ םפ״ס ז״ל הר״פ למ״ש ט בביאורו ונאפר קשה ביניהם
 וטא • לשה״ב חלק לו ויש העולם אומת מחסידי ה״ז לעשותן ונוהר מצוות שנע

 • רטט פשה ע״י והודימגו בתורה הקניה בהן שצוה מפני אוסס רעשה אותם שיקבל
 ואט תושב גר זה אין הדעת• ספרס משט עשאן אס אבל גצפוובהן־ נח שבט

 טם ד' טי׳ ־( אלהים כבוד נם׳ )כ״ה ע״כ פמכטהם אני׳ל • אוס״ה פחטדי
 זה אשר כבודאלטסמלזה■ המחבר דבט טוסוהוססס הבאתי קדשיםי״ע•

 • שכליים דברם סלם שסם ט׳• ו׳פצוות ששפר ארפפיו ט מסט ויתבאר מוט•
 יוסה לא אבל ועפולה חכם איש יהיה במעלותיו־ ונתססד שהססלסף ואת גם אף

 to • sbass נתונים אלקיים שהם •צד wb טשמוי עד לעוה״ב or במטר
 כץ הבדל• שיש לכד לא ט טסךולוסר להוטף ונ״ל • ט׳סכ״ל אנסיות שכליות

 הפוהיב־אנל וכוס בעמן • הדפת הכרת תצד אם כי • עבדו לא לאשר אלקיס עובד
 »ספס צו ופושטת מזששפוס המה אם טס״ז• בעסקי ניניהם הבדל יש טשף עוד

 לי ספבפ-ויסבארו פן לפעלה הוא אשר פפקושהאלקי לו מושפעות או פחקהפככיי
 שטם פעל נטל ט מי׳ רט רכא )פצוייןכ׳( שנסכו מקום פ׳ פסחים פו״ל בוה

 כעוטן כאן לשמה• בעושי! כאן כיצד הא חסדך• שפים עד גדול ט ונתיב חתדן־
 אעיע ובמצוות בסויה אדס יפסיק לעולם ט׳ א״ר כדר״י * לשמה שלא
 • קורא ט׳ פס׳ המט׳ ליישב ז״ל וסר״ן הסום׳ נדחקו • מ״ב ט׳ לשמה שלא
 מה »י אפגם • פ״ש • נברא שלא לו טח לשמה שלא בסורה העוסק שסכל דאי׳

 הכרס מסט * ופצווס בסורה מהעוסקים ר״י טיט בפסחים ט • נאמר שהפירוט
 או ונצוח הקנטר לטוטו לא )נם בנבואה נתונים שהמה מצד לא • לנד הדפס

 ופנהגו־ותארם המנע פדרכי הנמשכים משדיהש״י לו יושט עכ״פ אז ט המכבדות(
 שהמה לעי ר״ל לשמה• בעושים אבל שט״סמסדך* עד וטיט השמש• הסס כשם

 ולהאכילו רויה■ טס להשקותו • וסוסן השבע יאורי וחרבו דללו אס גס או אלקייס*
 • יס׳ כאסרו • הסמים פן ז* פאת • הנסיים העטטס לפלקוש יסער טהו * סטאה סט
 שפי״ם גדולפע״ל •ט נאסר זה ועל ייפשט* טמא אשגנהו חשקואסלתהו ט ט

 יש נפליהן• אס המוצאות הרעות בס ט גשסנדטס( )כד׳ טסףאמלט עוד חסדך:
 אס המוצאות הרפוס ט והוא * רוולדו •צמחו מאץ • תוצאותיהם בבחינת הבדל

 • מונס •למונס השמים סן ד׳ מאם הסה •מוצאיהם לשמן ומצוות בחורה הפוסקים
 • אהבה ופחואריפיסודיסשל * עודפת לסחורה או • הפעמים עוטטהם לכפרת אס

 דנטטן סאצסגנין ט * לוס והטפת • ומסלותיהם הכוכבים פמפרכוס יוצאים ואינס
 • לו ידועים להיפיב או להרע • השססוטה בהושעח והשתלשלותם • דרקיע שנילי לי׳

 אין • ינא יומם ועד נואם עד הצדיק• על הבאות הרטת אס ידע לא כלוה ועם
 אוסן טלו לבדו לד׳ בלט ידעה לא זאת־לזהאיש אלהיסעשסה יי אם ט זה

 שפירסה כלומר * מצום שומר • הגז׳ הדרש לרמת המקרא כיאור מהו החעלופוש•
 האישלאיידפדבר w אשרצויתני( )כפאפר־כנל מצוסויס׳ עשותו מצד הוא בקיומה

 )כלומר ופש» עת ט • רואים טאנמט אף לנעליו• טאולאטדע סרס כלומר • רע
 "דע להתפעלות• טאו ערס נס ריל • מכם לב ״דע והכמה( וטאך • המת״י מאמי

 אס אף ליל • מצוה שאיטשופר כט רק זה אין • הנחלות נפנפי פסהחכמוחו זה
 • אלק״ צווי שהיא חצי לא הרסת• מסכרת רק מקיימה •איט הפצוה אס יעשה

 מצווה שטא כלומר מצלה• ששמה מצד אותה שומר שהוא ט אכל יחי• ומאמרו
 איסא לא הצוער • רע מר ״דע לא • סנטרה מט מסה סט • טט מהר וטעות

 כזנקסמטד יט׳ וכזה כוס לו• ולומר • •וכללהמווי׳ מלכא מלס די ינשתא על אינש
 רעות• בשורות אוט איןפנשרין אפרו־ הסבפ״־ווהו מרק הזמן תחת טקשאינט

 האומר מט שנאסרה ע״ד ־ הפצוה המקיים אל בלומר ־ מצוהכפאמר״ה שעושה לפי
 אשד רעות נשורות מבשרץ אץ • הלוה להאיש • ופלטה בדקדוקיה • ית״ש המטוס
האיש סיודיפט עד סופן־ תחת ואינו המה סאלטם שמעשה אמר כעטד* תבאנה

:ודו״ק • חכ״ם איש הפחואר האצפגנין • הזפגיי

גתל מל פרק
עיקר ול/ט • פוהישיא טי׳ • ראו לא ידיו ומעשה •כיסו לא י׳ “ פועל אס סכ^א •סליו מושב ואיט ומזלות מקומות לחשוב היודע ל5 10

 אס גשומה מט׳ אס v שגה הגלגלוסיי־ הסרק מחשבון vrto הוא ־ וו מצוה
 אץ מקום של רטט עושים ישראל 06 ט * לדפס סזם ט ויוסט־ * כטרש״י • שהונה

 בשמד • לעולם באה פורפרות אין • יחפאו 06 להיסך וכן • מהם פתייראץ
 בד״א • הב-פה כלשון ממואר השדוד ט וידענו ישראל• בשביל רק • המערכת

 שטם במעשה העולם של ומנהגו י טמר גא הג״ס ויאפר החוצה אוסו ויוצא
אצבסוטך אראהשטךפפש״ה ט ע״יאפרו• • ידי״ו כמעשה פסואר • וארן

ואס

מחכמה אוצר הכנת ע״י הורפס44 מס עמוד הלוי משה בן ליב יהודה אדל, הים איי
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 עליו שנאמר ומי והמקבלו האומרו ,ג הורג הרע הלשון הנה אסל ,מ ה' אל הפעלות שיר )א( כ0
r גוסו אל צלמו עליו שנאמר ומי מש מאבדים ומקבלו אומרו ני שוה צלומם אין והנה

 דוד הסשד יומר וכן עצמם מהנהנים הנהנים עיר שן שנשאו ושאול מאג הפסידו יומר כי כמדע בלמי
 בלכחו כאשר לי והצלה עלי נאמר הרע כשהלשון שהוא לגופי לי כשהצרה הנה אמל p על ממשטשש וציבא
 מפלס ויענני כבל ובקראי מראשי לי בצרחה ה׳ אל הנה ט נצול היימי בנקלה כי רע אין משאול גרדף
 קבלפיו ולא הרע לשון אמרתי לא כי בדבר חמא לנפשי היות בלמי על רק זה ואין ישמע יסמיך והוא אדבר

 משסה נפשי הצילה כי הוא הלא ה' מאמך שאבקש מה אד )ב( .לי הימה והצרה נאמר היה עלי אס ט
 פקר הלא חאמר ושמא ולאומרו לי והשן עליו שנאמר נמי היא שהצרה נפשי אש ואפמא אקבלם בל שקר

 הקדש רוח משיבה )ג( .לקבלו וקל רמאוח בישי שנאמר רמיה מלשון אמר לזה שירא ולמה רגלים לו אין
 צדיק אילו ט מאליך אחה שתרמק ולא שאצילך חפלה שחצפלך הרע לשון לך האומר דוד לך ישן מס ואומרש

 משיב )ד( .רמיה בלשון טוש לקבלו לך יוסיף ומה רמיה בלשון נאמר היוש על ואם שמים בידי אימ ע^1
 ריקם שחר שאינו הרע ללשון כרומה וכריש אעשה מה הלא לומר ,כו שנונים גבור חצי ואמר המע״ה דוד
 ויפנש יעבור קכון ברגע זה ט מהם וירחיק בבואן האדם שיראם המחרגשוש רשש טחר והיה ישן ש כי

 בהן מדוח שלש הנה ט ,וכו גבור לחצי ידמה הלא ט השב אומר ואין אוש העבירו עד נרגש בלש כמעט
 יבה אפשר ועדיין שנון החן היוש ,ב .מיד לפלש כח ברב שחבא גמר איש אומה המורה היוש אמד מיד לפלש
 מיעו עד ושורף אוכל יהיה שיכה מקום בכל בחן ארס יהיה אס אמנם .וכסף כירך בו ממיח בלש באבר

 למען קל דבר ולא מאד עצום הרע לשון שיבחר אחד רשה בלשון אלה שלש הנה אמר ישה ולא הלב אל
 אס הלא שאמר ושמא שנון כמן מהרה קל להעבירו לשק רשש בחלקת וייפה ישק ,ב .יכה גבור כמכש

 אחר איש כל שיחממו עבירוש ישר ככל יקרך שעה אחר סלא מיד יפלש ט כת^דמוסו שעצר לא בהאמר
 טה השא הרע הלשון אם לומר צריך אין הלא ט פה איננו זה גם אמר יוכל אשר ישקו וישוב העשושם

 ורחוק חיצוני באבר חן למכת שדמה שהכאש חיצוני דכר שה אפילו אס ט המקבל לב אל בעצם מגע דבר
 נו ושורף חשד הולך שדנו שנאמר אחל אדרבה ט אמור ששוב לא עכ״ז וכחף כירך משש וממקום מהלב
 ברעיונו ילך שהלוך הזה הדבר כן ישש עד ישקוס ולא הלב עד האלם ילך שהלוו בארשות הבאס כמן

 יבנו לא רחמים שגמלי ז״ל מאמרם זה ויורה רשמים גמלי עם וזהו אחור ישוב ולא הדבר יכלה עד המקבל
 שאלתי יחשב לזר לא כן שעל הנה במוט חדש י״ב אוכלש והשמידה ט האש שהשל רומם ומצאו בדקו ט

ז כו' מון שמים בידי שהכל ששס ילאש מעמן ששא שוש עם מזה ויצילוני ישישני השמים pa ואש
 אל מהנוגעח הרע לשון קבלש של הזאח הצלה עלי שקשה אמש דברי איך נא ראה אמר וכו' לי אויה )ה(
 או יום ולא נכריה באק גל גרש ט וגופי לעצש שה לי אוי הלא ט עלי הרע לשק זולש בקבלת עצמי

 לא הצרה והנה )ו( :לשאול עלי שנאמר הרע לשן דבר על קדר אהלי עם שמש זמן משך מן יושם
 מל נפשי לה שכנה לבש ואדרבא מסא אשר שן בה היה שלא שמחה ששה נפשי אך לגופי רק אז שחה
 אום שלום אני אם הלא ט )ז( ההם. כאנשים שלום שנא עם רצונה בסיב רבש שכנס שהה לה הנוגע
 ואז למלחמה המה מדד ששיש מדה בכל כו׳ האק אדוני האיש דבר ד״א כמה קושי שין שמא אדבר
 שונאים רק ארבם לשים ובקרבם שלום לדבר ממסים שו ולא למק מציאיס שו לבס שלוע ושממה צהלה נפשי
 מבקשי עצמם מראים בשהם ורמים ידברו ששלום עמה כן שאין מה רשה בהם שה לא p ע״י ט שלום

כקימקז ולא דוד צרת על לו שצל שהורה ציבא עם לו קרה כאשר p לא ולבם צערי על םודואגי שאש  הסמטא ולא בלמ״ד למעלוס כאן אומרו אל לב לשים ראוי ,וט עיני אשא למעלות שיר
שמא המעלוש בשביל השירה דבלי אס ידבר אמנם .המזמורים שאר כבכל בה״א ״

 שלה ישה לפיהן האדם הכנש הדרגוש לש מזו למעלה זו מדרגה על מדרגה האדם אס מעלה יסמן
 כל על סשא ויסכן המזמור ידבר הגלום בני שעל המפרשים דעש הנה ט ושא בס״ד יבא כאשר במעלוס

 מיי לשוב לב וישן בלש אק ששיע ט באמרו האלשס אל להביס הגלום בצלח לט אל מושן וישד ימיד
 כבל ט עזרי יבא מאין האנוש הס ההרים אל שני אטא סנה ששראלי האיש יאמר ט והוא ישברך
 והוא ואח ששה ששה ה' מעם עזט תהו שמשם אביע על אם ט להשען לי אק לכן )ב( אטס. וטס

אפי ששה אני אשר החדשה והאק החדשים השמים כאשל ט הנביא מאמר על ז״ל לטשנו אמרו הנה ט
עשיש

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס 386 מס עמוד חיים בן משה אלשיך, אל רוממות



יושר אמרי הנ״ח סג״ז wסי׳שיזז
 דמוחר הפרמ״ג ישם מיו׳ סי׳ יור״ד במ״פ וטמ״ש שם

 מילס מצגת ■?שום מלטש מיי כרמליס דק• חלק להביא

 כן <אס יד " וכלאחר שטח דהוי מ״ל והמסס עיי״ש
 כזה דמתקן ע״ג למטמ אוסר דס״ק כק ט׳־כ
ם6ד כיץ אכול בפיו אף לכך מה״ח הזא
 תקשו שוב וא״כ מ״ל כמכרש״א מה״ת אשור כדרכו מבד

 בדאו׳אשור דפ״ר סיד האכוי נהידדשא״מ לראב״ש נם
 דבאמח פירש אחריתי הושענא לי׳ דאיח הבמ״ע משני ולזה

 בדשא״ממוחר להך מדרבנן מן היא בירט ענבים חקק
 משום בפיו אף ואוסר חיק דפליג והא שרי בדרבנן דפ״ר

 דהא מעה לצורך וג!•/; אחריחי הושטנא לו ביש דמיירי
 דהא אסור "/רט ושל?; שטת אף לק אחריתי לו יש
 והכא מצוה משוס רל! הוחר לא כדרט שלא שטח גם
 דמתקן האיסור גל באמש אבל מצוה ליכא לי׳ דאית כק

 - מסעם ראב״ש ללי׳ ושפיר מדרבנן מנבים- מימוש נרי
וא״ש: שליא בדרבנן לפ״ר דשא״נג

. . , הוי דזה תענה זלא .... ז... _ .................."
נס חרעולהו. להפקיר יותר בנקל באפשרי הלא המצוה ואף הכי בשביל לעדית נפסל ספיר מלקות בו שיש לאו

־ עז סימן
 שמפרנהמלל לייטש מו״ה ובקי החריף הרב דיו-רוד

שטלעמיח אבדק
 הגיד אשר בעירוA מיכאל הר- ומ״ד מימני מכתבך

סכיניו לו הראה גי? השפוך בכפר א׳ שרב טל
 מכפר בטה״ב ׳.;גמה זא:י. ומיד ט לשמוט כשרים ואינם
 מובהקים לשרב וכלח־׳רו משחיטתו לאטל ט״כמנמו מיל

 כיח ומחה עצהיו״ט הול כי והעידו סכינו לפניהם והראה
 בק^ רגיל ונם וש״ר בה די הוציא כי מ״ל השרב טל נקפו לגו

 לכאורה והנס .(יעהסכיננד אין כי שרב מל כזאח הגידל
 לעטר ורגיל wrSTo סי׳ שטרד הרטבים דמח לסי

 כחט מר אך ק וה״נ סכין בדקת צריך א׳ מבירה
 לטדוח בה שנפסל בעבירה מונחו דהרמב״ם המחברים

 ת״ךמכ״מ סי׳ מזרע כדאי׳ רשע דנקרא אף ש״ר .ומוציא
 ט שאין לאו דהוא זה בשביל לעדוח דנפסל אשכמן לא

 ש״ר למוציא לאזהרה מ״ו בכחוטח דאמרו דאף ג מלקות
 לשבא־׳מ דהוי לוקק אק מכ״מ רכיל חלן דלא מקרא

 נראה וגם ל״ד סי׳ ,ז חור. למדומוע׳ נפסל לא ובלשא״ע
 עלאשחושזינחה ג,ק מכיש• ש״ר במוציא הייט זו דאזהרה

 שם שהקשו ר״י >י״ה שש כחוטת מוס׳ מד׳ שנראה כמו
 טלאשחושזינחם ;רר שהוציא אדם כל דא״כ רש״י טל

 לו שאין אמר רון ש״ר הוצאח איט והכא עיי״ש ילקה
 ש״ר משופ_הוצאת2 כ״ב בזה אקפקדכהשבי^יב הרגשה

0 דטבר לדון יש דלכאורה אלא

 אפרוחים לגבי המשתמר שלו בשובך שהם אף מצירו זה דנח גחו ונ״ש גגכ מנותנא נין
 - חייב דאינושלו כיק אפ״ה לברוח יוכלו שלא וביצים קטנים שו״^מק5רזד~ש5יך^ם6ר6חמדה5ז

17 P קונהלאשלאמדטתו^ מצירו דאין כיק שאני התם בשילוח ; ’ ־ ־  מדעתו שלא לא קונה חצירו דאק כיק £ט X אלא
»־ >»־ ני4 ™ד pro <4 So כסם ״ לאnt.. 1 י ’ “

 אף דבאיסורק ה ל״ז מ״ט במניח בב״ד העיד דלא
 להטיד דל״צ מק 1ל׳נ משום לקה לביד חץ מאמר

 מכ״מ כאיסורק דינו אק אדם דלפסיל אף וה״נ מ״ד
 ואחיי תא משום נאמן יפה שלו סכק שאין שאומר בזה

 תענה: לא טל לומרדעבר ויש לזה ב״ד וא״צ לך

 מ״ע שם דבמינוך תמי׳/יה המנ״ח שדברי מלבד אבד
 למיג במו׳ בזה והארכתי-־ א־פכא מוכס ל״ז

 ס״־ד׳דפשימא ירד משל״א במו׳ ראיתי הלום וגס ס״ד
 לומר שא״י כל ■תענה דלא לאו שיק• באיסורק דגם לי׳

 בפני העיד שלא אף עי׳ר. מעשה שנטשה כגק אני ממדה
 באיסורק היינו לדבריכם גם אבל תמוהים דבריו וגס ב״ד

 אדם לפסול כצל נאמן כ״א אין הכא אבל נאמן שע״א
 צריכין לן ואמרי 6:1 משום רק מכחישו שמרב ובפרט

 דלא לאו ול״ש כלל נאמנורנ טנק בזה אבלאק לברר

תענה.

דהיינושהרמי שהסכינים אף מומם היו

 הרגשה דטקר לט כק לא ממקרא דילמא טובים היו
 י״ס• סי׳ בירד הובא הריי כמ״ש הלב במונח תלוי

 שהסמים הזה הדבר השרב הגיד מ״שכח״ר לסי אך
 ומצאה הסכינים שראה רב זמן אמר מומם לא י .
i חיק למיד לו הי׳ ק כדבריו שאס לסול מקום סקפידא 
 שנאם ומחמת הדבר ששקר ונראה מאיסורא לאפרושי ;
j עכ״ם ראוי וא״כ דברים. מיפה אמ״כ ביניהם שנחהוה 
j פיני ראות כפי קצר זק פל ולהעבירו השרב לקנוס 

 מיכאל הר׳ השרב בפי מה לשמוט צריכין מקודם כח״ראך
 א אין ואם רב זמן ששתק זה טל המנצלות לו יש אולי

 זמן על להעבירו או בממון לקנסו יש מקובל התנצלות
 בדקתסכק אולהצריכו לפוסלו מ״ו מקום אין אבל מה

 י״ממחשו׳ סטי׳ ׳3 סי׳ המב״ש כסב כא וגס לטיל כמ״ש
 כקדקיל ס״מ משה כגון אינשי במיני ממיימןיל מהרי״ל

 סמן בדיקת בלי אף משחיטתו לאמל כשר הטולה בעיני
 שהמליצו כמו מוצא אשי בעיני קיל ד לשה וה״נ מיי״ש

 ט״כ לשה״ר דהיינו מכלבא דטניא ליה מזיל מאמר ט׳ז
והנלע״דכחבחי: מיכאל הר׳ השרב של לחיותו לירד ק״ו

ע״ח סימן
 שמעון מרה הצדק הגאון הרב ידידי לכבוד

מרלוי אבר״ק נ״י סופר

 מצית בענין כח״ה נסתפק אשר וט״ד הגיטני יהרתך
וכנף מזומן שאינו אלא נוהג שאינו הקן שילוח

 שזכה דכל דחזי אלא ד״ה בלש״י קל״ס בחולין /הנראה
 ואי קמ״א מולק בגמרא מבואר וכן מזומן הוי בבצים
 שלא לו קינה אדם של חצירו דאמר דריב״ח להא איתא

 דבלאזכה ומוכח למזומן פרט קרא מ כאן קרי מדעתו
 שכן וכיון מזומן הוי לא המשתמרת מצר הם שהביצים אף

 תרנגולתו שיפקיד בנקל הקן שלוח לקיים באשר הרי
 יקיים טליה ותשב ביצה ושהמיל שלשם שני ביתו שבתוך

 שאק מוז התרשלה לו קונה הכית דאק שילוח מצות
 אדס של מצירו למ״ד דאפילו כלל בתרנגולת לזכות רצונו
 כסוס׳ זכה לא לזכות רצונו באין אבל מדטתו שלא לו קונה
 מצירו לו שיזכה רוצה דאינו מרמתו בשלא נ״ד ב׳ב

 יושבת הנקר שתרעולת כ״ז זכה לא צלא״ה ובביצים
 רצ״ב. סי׳ וירד שם קמ״א שולק מט׳ כמסקנת טליהן

:היא גדולה ושאלה
 שילוח מצות לקיים אשר דאי מוכרח הדבר ולעמד

דש״ס סיד למה דאל״כ כזה קל באופן הקן
לקיים קן שימצא כדי וגבעות בהרים שיחזור קל״ט חולין

 זה הנקר והביצים התרנגולת אס רק תלוי הדבר אם
 נקיט למה מזומן הוי הפקר אינם קם מזומן אינו הוי

 בהפקר אלא טהג אינו ליחני מזומן שאינו לשק במשנה

 למה לפניך אלא קל״מ חולין הגמרא בלשק לדקדק יש וכן
 גם לחייב לה משכחת הרי ומרדו לנמק־ שהיו לאתויי לי

 אח״כ וילדה האם שהפקיר רק בביתו לפניו מתה כשהם
 שהפק־רו אן לפניו שמזומן דכל כפשוטו דהרבר נלט״ד לזאת
 ודוקא לפניו ומזומן בביתו שהמעולה כיון משילוח פמור

 חייב בפרדס קננו בבעליהן שמרדו וחרשלין באווזות
 חרש״חו הפקיר אבל הק מזומן לאו דמרדו כיון בשילוח

 שאינו אף מקרי מזומן מורדת נעשה ולא ביתו בתוך
לרריב׳חקרי איחא ואי פרק־בש״ס ביצים דגני והא שלו
ולא לדריב״ח ליחא דאי ומוכח למזומן פרט יקרא כי כאן

.1 .... . . ׳ י.
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 יצרו לומד שייך ואדרבא ממון וציכאמימוד איסורדרבנן בכ׳א“דא
 הרב ידי״נ כמד ג׳כ טון ולזה מפסל ונא כאונס ומשיב תקפו

 , יעיא ראמרבק׳קעמפנא רעהפישנ׳י שמחה מ׳ הגדול הגמון
 מיששל נא מלקות דליכא כיון חרופה בבאעלשפחה גם מ כן וכמו
 וצ״ע.. מראיריישא מפשל קאי מלקות במקום דקדק נאמר אם אבל.
 משוד הרא׳ש דכ׳ הא דכחב הן ס מ'ב )שי׳ קידושין במקל ומיין

 גמור ימוד באיסור מיירי לא עמהם ומתייחד רגיצ הייט העריות סל
 אסמכתא וקרא מדרבנן הוא אה דאפילו לעדות פסול זה מנד דא־כ
 ממון כמימור ם ל תוקפו דיצרו כיק לומר ויש מדרבק טכ״פ שמל

:ממון חימוד מחמת דרבק טל שיעטר בטיק הנ״נ רמ״א ולדעת

 בטעל אבל מלקות של לאו ט דאין •הואיל בצנעה דוקא היינו י״ל
 עצמו דמתיר מאיל למות רשע כמו הוי ט שוגטץ דקנאין בפרהסיא

 )סי׳י״ע( חאהיע מהרח״ש חשוכת ומיין מדאורייתא ומפסל למיתה
 )דף סנהדרין מס׳ הרין ולדעת• בפנה׳ג כתוב שכן ראיתי אח׳יב
 אין אמז בדיני מן בפרהסיא כמו בצנעה דיש-כרח דאפיל פ׳ק

m ידי ויוידיי תיהי׳ כ׳דמששנא• גזרו כלום לו :ושיו  » לסרתית כדי מלקק שיהי׳ חשמונאי ב״י גזרו כאם א ששין
 המסר כרת מפני בעצמן שמדין שאין רשעים אדם בני שיש טיירה
 דיש כיון כן ואה ע״״ש האישי מן יתרחק המלקות וכשניג לשמים
 רץ מט״ש להכעיס מאס אוכל מן מדאירייחאנמור מכרת

__ י. סא■מדאורע דויזת^ וי״ל למי׳ נ״ח ]דף שסדרי!
לא! סל ה׳א עבר דלא אף החורה ולמן ~

ומשיר הוא המודדין ומן זר י
 מעמת הרמטם)פיא( .כתב

 פסולי ככלל למטחן הצריט לא והמומרים וסאפיקורסץ דסמוסרין
 ואין ממלין דאלומורידין'ולא מאיל דמטארמה״ע שיש עדות
בריב״ז ראיתי ושב .למות רשע בכלל והמה לעוהיב חלק לסם

 דרבנן ע״ד שהשבר העיטור במל משם והביא מלקוש בסם שאין
 דלא מדבריה׳ אף לעדות פסול איט עט״מ ומיטת שגי ירע כגון

 דאם ב״י מדמיי משמע .ממון בחשד הלא דרבק פסולים אשכחן
בדבריו עיי״ש מה״ח פסול אמסור אמר כמחזת דכתב שע״ו( )שי מדרבק אף לעדות ממל לא מדרבק שאיסורו דבר טל דעובר נאמר
מאירות »ים משם דהביא כדג( י״ו )סי* מאיר בית בס־־ וראיתי מדרבק אף מפשל לא מלקוש בו שאין ית ל מל העובר קנמי

 דמציט הב״י של ו ק כך על למיפרן איכא דהא להעיר יש ולכאורה
 שאינו דבר חורה מאיסור חמוד דרבנן דאיסור ליהלרמב׳־ס ?מבייא
 לאכול tic נשבע דאם וסובר וכדומה שעור חצי כמו מה״ח "מפורש

 שטעה מלמל שטעה אין לוקהונ׳א ואכל נבילה.ועבד שיעור מצי
 דרבקמקרי איסור על ובמבע בסורה המפורש דבר דאיט הואיל

 תסור דלא לאו על אוקמוהו דרבק הואיל שיני מהר ועומד מושבע
 על העובר דמהיע ־ל י ואייה סק״א( רל״ע )סי׳ ירד ש״ך ועיין

 הוא דלאתהור לאו ובהלל דממורעכ־פ משסלמדרבק דרבנן איסור
 לוקין דאין tfi ביד מיתת לאזהרת שניחן לאו הוא תסור דלא ולאו

 איסור לקלות איט חה נפסל מ׳מ ב״ד מיתת לאזהרת שניחן לאו על
 ]ובסלע )ס׳קא׳( התומיס שהעלה כמו האיסור מומר מחמת רק

דמחמר וכתב אחריו מחר כ״ה( אוח )ח׳א כוללת בפתיחה ארח

 דרבנן קנשא מסוד והה״ד דגרמי להשסקים דהעלה צ׳( סי׳ )חיב
 ממור דנהי עליו השיג והב״מ שיכרתו עד מדרבנן אלא פשול אינו

 שלך לא אדאורייחא מבר וגס חייב שאי מ״ש מ’מ אדם בדיני
 שדה מטחים פשתים עליו שכתבו רמב׳סוש״ט לשן והביא רכיל
 אולם .מ לעיין בידי אין פם ותשובת , עכ״ד דת פסול דמא
 זעם אשר דעשה למסור הוסזק שלא ממר על טונחו אולי שאה
 להדיא הדמב״סוהרמב״ם למרטכמ״ש אסור למסור שחזק ואינו
 בלא לא אבל מעטים רפמותין כסב עליהן למסור במוחזק איירי

 במסר פלטאיגאון רב משם קכ״ו( במהרי'ק)סי׳ מטארpו מחזק
הפיט מכשיר אפשר ואותו עיי״ש התורם 1ס פמל יעא מחזק שלא

*?ו/
> "״י י?(

 נאמרלאזהדח זה דלאו כיון החומים סברת אולם ציע. דא"במיתה
 מלקר דא׳ב ואמרינן ובהמתך אתה מלאכה דנ״ח כלאו ונכלל ממה

 תוס׳ בדברי מבואר וק זה. בלאו יש דחומר משום הוא הטעם
 חגטב דלא דלאו אף דמפסל בנפש גניבה בעדי פיו( )דף סנהדרין

 מן נפסל מ״מ א׳ממיתה מכר שלא וכ״ז ב״ד מיחש לאזהרת ניחן
 שבח דאיסורי דמחמר בלאו כ״נ חמור לאו טל דעובר vti הגניבה
 דלא לאו על בעובר ממי p בזה[ ו׳ץואכ״מ )דף יבמות ועיין ממירי

 מ׳מאוקמו ממרא זקן על לאזהרתמיחחב״ד ניתן הלאו חשרדגוף
 שאינו תורה מדברי וחמיר תסור דלא לאו על איסורייכו רמן

 איסורי טל העובר משא״ב מדרבק נפסל דלכך י״ל נמי כן משרש
 למנין דמ'מ הב״י דעת אולם מדרבנן אף נפסל דלא לומר יש חורה
 מדרבנן ומסל חורה אימר חמוד יותר דמשקרבעדומ מטל חשש

:הטל ק״ו מכח
 ל״ש לתיאבון מבר אם ל״ש כתב מןמעהס דבש״ע אף ודגה

שאיט הייע להכעיס הפירוש כ’ע להכעיס עבר אסי
 אף בזה באיסור שבועט להכעיס ועושה השקר לא אבל לתיאטן

 בכלל אפיקורס רמבים כ' וכבר ואפיקורס מא מין בדדבקבכלל
 למטחם מהמים הצריכו ולא לעדות וססולין מגיים ופשושים הוא מין

 חיי( פיק כשיד ב׳ )ס* ירד בפימ וראיתי .מרח ססולץ וטדאי
לכה״ח שמר בכלל להכעיס דמומר המחבר דשססחם שהקשה

 ג״כעלסשמ השיג• דמתחילהמשפע שערכ ראיתי1\אשה למדות
מדאורייתא מים מדרבנן כ״א תשלומקאיט חיוב אם דאף משעם
 לדעת שכדמת ראיה כתב שוב אולם .לחנירו התק לגרום אסור

 דסבר אדר*מ דר*מ נ'ג(דסריןהתם )דף דגישן הפ״ממש׳ס
 בשבת ובמבשל חייב מזיר ושוד שגג אמד ומנסך ומדמע במטמא

 וש׳ קנים לא בדאורייתא בדרבק ר״מ קנים כי ומשני יאכל בשוגג
 כאן אק התק דל״ש כק מא דרבנן אישרא ומדמע רש״ימטמא

 השוגג אף קנים הלכך חיזוק צריכין שמיים ודברי דאורייתא אישרא
 אישר tib איש התק שמי׳ דלא נדבר להכירו דהמזק מונח הרי

כלא מידל^ו דיינין לא דמה׳ית כיון במסיר הה׳ד וא*כ דרבנן
 דבר* ודבריו1הכחס,. ובעי דרבט אישרא אלא ול״ה הלל הזירע
סל שבר מ״מ הא דרבנן אישר ה״א דל״ה מסור על לומר תימת

 ושבר שמיס מ׳מחייהבדיני דייניקדד׳ג לא אם ואף רהיל תלך לא
 דאוחיח׳ דבאיסור ולססומיים הרשעדממס והוי רכיל תלך לא על
 פסול ממון במימוד מ״מ מעשה ט שאין לאו כמו מלקוח בא״ב אף

 דוקא דבעיק המרי׳ק דעת רק מה״ת נמול זה גס ודאי פד׳ח
 במסור ומה׳ט שלו שאינו ממין שלוקח גזלן כמו מלקוח מ שאין בלאו
 שלך לא על מדאורייתא דעיבר אף ממקשא״ש ליקש דאינו כיון

 אם אף או שמים בדיני דמייב אף מלקוח כו ואץ הואיל מ׳מ רכיל
 על דעובר נאמר אם אבל מיפסל מ״מלא מדאורייתא חייב דד׳ג

 yb נ״כ ממר טדאי מהרי״ט וכדעת הכרזה בעיק לא דאוריישא
• : דאורייתא מל דשבר הכרזה_____________

יכירן? במזיד טהר שאינו בהיזק לחבירו בידים במזיק דה־ד מ״ש גם ובאה׳ מלקות בו שיהיה דבש משמע ולתיאבון להכעיס כלל זבמימ
 הטוב׳ אץ דנשיע והברור כגויופסול. מי נמבעלמ״ע אף להכעיס

 ועוש*נ!)סכ*ב( וכמ״שהרמב׳ם מט• פחות הוא חה מסם בלסכעיס
 >זה והצרכתי לאיסור היתר בין הבדל אצא דאין להכעיס רק

 שת׳ זכמ׳ם ועבד מק״ומאשה דגויפסול שפ' אמד למחיר שראיתי
 דהוא ואף קידושין וקדושיו מומר כן שאין מה מ(’)דף.פ ביק
 ב*מ ממש דלהכעיס בזה וטעה .לבריות רע איט מ׳מ לשמים רע

 ב/והיה מאח שבע טל רק מצווה אינו דגוי מטי נרע זה הבועט
 *מאח בכל דמייב ישראל אנל לימוד וצריך לעדות להכשירו ס״ד

 תסור דלא לאו שכרמל זה בתימן אף והבועט סופרים ודברי תורה
 .ושש״ט הרמבים כמי׳ש מגוי ופחוש מלקות של מסבירה ומסור
 חיש ועיין ככ״מ כמו ממש להכעיס טל אינו הכוונה ע״ב ובכאן

נראה ועוד מאדל. פשוט וזה )לו( ע־׳ז מט שוד ובבכור שם ירד

 ליפת אף הכרזה ובטי דרבנן פשל אלא אינו מזק דליב
 לחבידו 'להזיק אישר'ממת דליכא לומר חימא הדבר .מהרי׳ט

 שכתב סי׳כ״ג( י’)פ מק שלמה של ביס ומצאתי .שאיטטכר בהתק
 ואפילוכלדד״ב התקלחבירו נעשות אשר מדאורייתא דאף להדיא
 • ואהבת משום החורה מן אסורין מ״מ החורה מן דפטורין מתקין

 ■י vm חייב דישראל לנוי לאסהיד אף קאי ושה מכ״ל כמוך לרעך
 )ש׳נךז( יחפיר לא פ׳ ביב נרשה ראיתי וכן .עיי״ש שחייב באמת
 סש לפני משום אי לאינשי הזיקא מימה דאתי מידי למנרה דאסור

 ובאמת .מיייס ממך לרעך ואהבת משם ואי מכשל חתן לא
 • כרמבים וכשיש לשונאו המותר דמבירו נראה הי׳ דבריהם לסי
 ולא ט והתרה עבירה שעבד לכדו ראמ. דאה .ג“רו הלטת שף
א׳ה מיי״ש מרשעי וישיב שימשה.חשוכה עד לשונאי מצוה ה׳ז חזר

דאורייש׳ איתור דליכא נימא כמוך לרעיך ואהבת נ״ב נאמר לא בזה ולא המורידין( מן דמא כיון למיתה עצמי דמתיר שאיל תזמור
 ?(9 )סוף רמביס כמטאד כח בידיט יש אם להרט ומאס יימפלק
 רשע בי* דכי ביד מיחס חייבי מל העובר כמו מי א«כ רו״נ הלכות
 בחייבי מודה דשמס רשע דבש רבא ואף מא רשע ובכלל למוש

 ומט׳ע )דף:»( סנהדרין רץ מי׳ושי כמטאר וכריתות ב״ד מיסות
מדרבנן פסולין טיוח דטעלי ד׳( )ס״ק הסמים דכתב הא היה,שאה

:היזק א לגרום
 לחית לט ממס דהחורה אומר הייתי דמסחפינא לאו אי ארלח

שאינו להיזק אף טרם יעשה שלא ישראל של ממון על
 חשס מה מל חז? שרש הבית אס ופינו הכק ואס ממשב ניכר

הכהן יאמר שלא מהרה א שאין חרס כלי על רק מסה לא המרה
_ לממא . לה

J ו
A

4 אי*
*
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<=• רכיל. ההוק- דק טו.

 זה דין מכלל רכיל תלן לא בדטזיב רכיל לילך השווא( רל סקורכל הר* כתב
דלג( ואסרו לז. רך רכיל םי• לזה וקשה לזה רך יהא שלא לדיין אזהרה נסי

 הן ואלו הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם סירותיהן אוכל אדס עבירות שלש
 מלשון נדזלה כתיב רבכילהו כולן. על הרע ולשק דמים ושסינות וע״ז עריות גלוי
 זמני נרול דמים בשסיכות הנתלה הדעה אעשה ואיך עריות נגלר נחלות. הרע

 שפחי כל י״י יכית הרע מלשון נחלה. המאה הזד, העם המא אנא רכתיב ע״ז סנשוא.
 הנ״ה אסר רסיה לשק לן יוסיף וסח לך יתן סה וכהיב נתלות סרנדה לשון חלקוה
 האיברים שבל ועור מם של ואהה נשר של אהה סחיצות שתי לך נתתי אני ]לשון[
 לך למסית יכול אני סה סלסמה ואתה סלסעלת שאני ועייג( סנסנים ואת סכחו״ן

רתסים. נהלי עס שנונים נמר מני בתריה כתיב סר,
לסלחסה והולכק עת עוביין ]שחכם[ )שמלן( דורות הראשונים בתחת סצאנו עודד(

 טבריז אליהו שהיי אתאב של דוח בנק דלמודין[ בהם היה שלא ]לסי תועתק
 החביא נביאים הסשים כי סניד מישראל איש ואק לכדי לייי נביא נותרתי אני ואוסר

 שהרבה לוסר צימק אנו כרחך ועל אחרת כסערה והששים אחת כסערה עובדיה
 שואל היד. כודאי אלא סזון להם טססיק היה סאק כן לא ראם יודעין היו מישראל

 כארבעים אותה חדשין והיו תודה כעלי היו שאול של וחדו אדם. כני מהרבה להם
 לסי וניצוהין לסלהשה יורדין שנד. ייב של תינוקות ואסילו פגים ]ותשעת[ )ושתים(

חד הלא לשאול ]ויאשרו[ )ויניח( מיפים ]כבא[ )ומאי( שג׳ דלסזדק כהן שהיו
עסגז. ססההר

 מה לסעכד ודרס לקמלי אסור הך לאשתעויי שאסוד וכשם ס( ז״ל אהא ה״ר בוע
אסרי דאי ליה שבעי ע״א[ רמת ]דף נפשית ולנמורי כיה מיחש אבל מעשת

 אזוזרח נסי זה דין וככלל מ״ו(; »״מ )ויקרא רכיל תלך לא ברכתיב קכ״ר: סי׳ חסידק לשן
 בירושלמי ב( תהיה(; לי רך רגיל זלשן or )ארש״י ע״א; סשכיתמ״ו וכר לזה רך יתא שלא לדיין
 נםרעין כמן דברים ארבעה וכנגדן זבד הזה בעולם מםרזחיחן אדם רבדים אלי דםאיו: םיא

 ם׳(; ל״ם )בראיית יכו׳ אעשה ואץ־ טלן. כנגד הרע יל*] קייסתוכו׳ והקרן חזח געולס האדם !0
 ד׳(; י״ב )תחלים וכו׳ יכדת ל״א(; ל״ב )שמות זנר חמא אנא י״ג(; ד׳ )בראשית מנשא w גריל
 איבתו שכל ועוד ג( ע״ג. גרו ערכין בבבלי ג״ב הוא זה יכל נ׳(; ק״ב )שס זכר לך יתן סח
 גחל• עם שניגש גמר תעי ק״ב( )תחלים וכתיב להוסיף אגי יכיל no סיישג ואתת וקימין אדם של

בעיבין. שם ,ועי בשס״ק הוא וכן מ״ל לדמו ח8לס וגיהנם מלמעלה אני חקכ״ח אסר רתמים
 וכו׳ ומשים בגא ב״ב(; י״ח א׳ )מלכים וכד מתרח• אגי דסאה. ס״א בירושלמי שם זה גל ד(

 בראיות; ומסדרת מבואר •ותר ושא וחלשןשס כ״ה. סי׳ וישב ׳0 בשאילחזח (0 כ׳(; נ״ר )תחלים
 הסקבלו וכל הרע לשק הממשי כל עזריה גן אלעזר ר׳ משס ששת רב ראמר לקבולי אסר כן

 שמע תשא לא שנאסר עיא(. קי״ח )אסהים waheh vtonb ראוי לחברי שקר עדות המעיד וכל
\ 9 7091 wאמע תעליטץ 3799 ימ (tvotr 3 כ״ג np qhגסי יח iren m! דסיזןכד מדם fra
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610™ ג»ירכיל ההולך .."דין ." £

 סינית נסערה ולסיסר לסיתש ליה טבעי לצעודך w לסקסלן עלן סדרו סלניא לית
 סבעיא ולא וכו*. ליד, מנעי לא דלקבוליח אע״נ ביעזא לישנא דאי ]סר[ דאסר

 דאסר ראיתיה סילתא אסילו אלא הוא שקרא רהא לסיסר ראסור דליתיה וסילתא[
 שיאסר עד לסיסר אסור לסיסרא לסיזל רשותה ליה יהיב ולא רוע סאן ההוא ליד,
 דסי. אסור לך דאסד וכסאן סרהסיא הוי תלתה י1» ליה אסר אי אכל אסור לך לו
 ואסרו כסרהסיא. ליד, דמה דמי שסיר לאדורינא או לסריד, ליה ואסר אזיל וכי

סלוני עונה והגוי מי ססון מלת לסת[ ן )סד,( לנוי שואל הכית לבא לעתיד במדרשו(

 בלא מחש ישוך אס כתוב!( מס לסדהסות יצודנו רע הסש איש בארץ ינק נל
 דורס ארי לו אוסר אצלו החיות נל סתקכצוח לבא לעתיד רל ודרשו מוי לחש

 יתרון סח ג״ב לו ואוסר לך ]יש[ מאה סח אתה ואוכל ]#ורף[ )דורס( ואב ואובל
 אדם של בעקבו נושך מחש וכן נאסססיא ומסית באן )לו( שאוסר הלשון לנעל

 סבל ליסרע השליסוהו הרע לשק סססר לכל ראשון שחיה לסי סרגיש הגוף ובל
 לו. גרסה שהיא לסי בארץ סשוהת מחש לשק ולבך הרע לשון סססר

 שנאסר וסי והסקנלו האוסרו אדס בני שלשה להרוג גורסת הלשון דלק( ואסרו
 שוא שסע תשא לא שנאסר לכלבים להשליכו שראוי ט( דל אסרו וגם עליו

 שנאסר בצרעה לוקח ונס אותו. תשליכק לבלב בהריה ונתיב השיא לא ביה קרי
 וסד, חסיד חסצסצסיס צסריס קינן סניא ולבך רע. שם הסוציא המצורע תורת זאת

 סצינו גם חיים עץ לשק סרסא שנאסר בחודה[ ]יעסוק הרע לשון יססד שלא תקנתו
 מציגו קינות כססרי( ונס ]ססאנם[ )סאונס( רע שם סוציא נסליס המה שענש

 ראו שלא סה נסיהם שאסרו לעיניהם סירס שהקדיסו לסי לעיין ס״ה שהקרים
 בעיקר בוסר א״ב אלא הרע לשון סססר ארם אץ חכמים אסרוע( וגם בעיניהם.

 אסור דל אסרו ועוד לגו. ארון סי אתנו שפתינו נגביר ללשוננו אסרו אשר שנאסר
 ]וכתיב[ )שני( ננותו לידי נא שבמ שסחוך מדאי יותר חבירו של בשבמ לססר
 סן הרע לשק יססר שלא עשה סזנות זו לסריס אלהין "י עשת אשר את ובור

כסריס. בציעת ילקה

 לא דלקנולי אור! נישא לישנא מאי ע*א( ס״א )נוח סר דאסר וכו׳ אינעי לסיתש אנל מעשת
 עלויוז קרח כ! יוחנן ליוו ואשר אחיקם נן כנדליח אשנחן דמני נע• סימא לשימי■ ליח סינעי

 אשר ונו׳ ישסעאל שש משליך אשר ותנור דנתיב ואיענש לשילמיח חש ולא נמנית נך ישמעאל נן
 לחוש לו שתית שתוך אלא חרט ישמעאל ומלא מרט נדליח וני ש״ב[ ]ירשיח גרליח גיר מנח

 תלתא קשי ליח אשר אי אכל מרט! כאלו הכתוג עליו ומעלת איענש חש ולא קרח גן אתנן לעצת
 #רו ערכין שס וכו• נט־חסיא ליח רחוי דמי ש€יר למדיח לית ואמר אייל וני ע״א; #רז ערכין ונו׳
 לי שנירא כדיי אנא איל חוא נישא ולישנא חוסא וראי מא עליו יחקשו נן רבו! אשר נשוט ע״ג

 ושש כ׳. ■׳ רנח כראשית ו( •רש״י. עי״ש לאמורי ותורתי דגר אמרתי לא פיפי יוסי ר• יאמר
 איש מרע לשון ואוסרים נאים מיו ונמש שמש לחקנ״ת אוסרים )ענו״ר( ומן שנואר: יומר הלשון

 שש ונס ק״ס( )תחליש ונר לשון איש שנא׳ לגיתנם ושורידן ואלו אלו טשל ותקנ״ח מגדו על
 ונו׳ ו״ל ודרשו י״א. י״א קחלת »( משי. עד קכ״ד סי׳ שש בשנרק ות וכל כן; איתא נילקוס

 ונו׳. תליחא• לישנא נסערנא אשרו שס. ערכין ונר רל ואמרו (0 שס. ונילקום ע*נ ש״ו ערכין
 אר״ל ע״ג סרו נערנין שס ג״כ ונו׳. נגיעת לוקח יגס ע״א; קי״ת #סחים זכר ז״ל אסרו וגש מ(

 תרע לשון ססארי של תקנתו שת שם ונר תקנתו וסת וכוי; ממידע תורת תהית זאת יכתיב שא•
 תנ״ת שעגש מיט גס ונר; חיים עין לשון םר»א #רו( )ששלי שנאמר כמורת •עס׳ק תיא ת״ת אס
 איכון שנשגלת ט׳ >( שעשת. מעושת סן תסור גטו מאושר גמא נששגת ע*א ס״י שס ונו׳

 ושש( אשר ר׳ עשת )■שוק לעי, ונר( טחס עלץ־ »ו )■שוק ש״א מקדיש תניין ניתא נאלסא
•(.0 כ״ר )רכרים וט• אח וטד ל( ע״א. סרו שם וכו׳ זיל אמרו ועוד ע״ג. ש״ו כערכין ג(
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במדבראסופתקקד

 מקפיד המלעיז היה שלא לן ברי רק אם נמי, בפניו שלא שאפילו קאמר, מינה עדיפא יוסי ר׳
.‘בישא לישגא משוס בה לית בפניו, אף דברו לאמר

ואפיקורסות דיבה ד.
 שהוציאו בשתיים: שחטאו להמרגלים שמצינו פרשתנו. תירוץ את המהר״לגם דלה ומכאן

 הענק בני את להכרת ה׳ יכולת מבלתי כביכול, עצמו, הקב״ה על ושהלעיזו רעה; הארץ דיבת
 שנענשו הוא רעה הארץ דיבת שבהוצאת הלשון חטא שעל מנלך בגמרא, ושאלו כנען. שבארץ

 אחר, מקרא והביאו שחזרו עד בעיקר. שכפרו ממה אלא העונש, וזומר גבע לא שמא ־ כך כל
הוזמוו. העונש הוחל רוקא הארץ שעבוררגת המלמדנו,

 ד״לא הלאו של גופו על עבירה משום הארץ, דיבת בהוצאת אין הכי בלאו שהלא ותמהנו,
 עשה מאילו חמור בדבורו, הפוגם שאדם אלא מכאן, ללמוד חכמים באו ולא בעמיף. רכיל תלך

 שגם וקשה, בפרשה. האמור מרגלים של עונשם מהפלגת נלמד, זוז ודבר בידים. מעשה
 ^נן>א, כלפי רבדס והטיחו בקב״ה שדיברו מה על אלא נענשו, הארץ דיבת על שלא לכשתאמר

 הומר אודות מכאן, ללמוד לך יש סוף וסוף הוא. שבדבור חטא עדין ■ ממנו״ הוא ״חזק כביכול,
המהר״ל: והשיב הלשון! פגם של עונשו

 זה אין ממנו/ הוא חזק ׳כי שאמרו: בשביל כן נס החמא היה אס ]ש[אף קשיא. זה "ואין
שחיוו, יראת בו שאץ אדם נקרא, וזה ית/ השס נגד שדיברו רק בלשון, חמא נקרא

ית/ השס נגד ובריס מרבו נאשר

 אלא מרה" "באפי של ההיתר נאמד שלא וסוברים, הדבר, בעיקר חולקים שם, ערכין תוס׳ אבל *
 לה הסמוכה דרבה מימרא אאידך קאי זו שמימדא מפרשים, היו ]שהם בלבד, הרע לשון לאבק ביחס
 טעם מה שביאר סק״ב( במ״ח ב׳ )כלל הלשון שמירת ועיי עי״ש[. הרע, לשק באבק דמיירה מינה, לעיל
בישא. לישגא מיקרי בלשונו, מבצע שאדם חטא בל ולדעתם, גופיה. הרע מלשון האב□ בוה חלוק

 שם, חיים החפץ הכריע בך שהרי חרא, כדבריהם. לנקוט לנו יש למעשה שהלכה מובן, ומאליו
 מהר״ל לדברי ]ואף דלחומרא. דאורייתא ספיקא הוי ספ□ אלא הדבר יהא שלא ועוד, כבתראי. והלכתא

 שיטת את ליישב מנת על אלא למעלה, דברנו באו ולא כמובן[. איכא, מיהא דברים אונאת איסור גמי,
שלפנינו. בפרשה תפיסתו עומק אח ממילא הימנה וללמוד בוריה. על ולהעמידה המהד״ל
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קקה מקרבות לד סלח אסת®

 נקרא זה אץ בדברים, ומגדפו ומקלל! ומווופו רווים, דברים חברו נגד מדבר אם "וכן
הלשון. שם סל נקרא הווסא ואין חברו, מם שםריב מה העיקר, הוא שם כי ,,הרע "לשון
בישא׳. לישנא משום בה לית מוא, באפי דמתאמרה סילתא ׳כל אסרינן: דהא

 רק בישא, לישנא זה אץ - בפניו הכל יוז׳ הוא כי הקב״ה, נגד אומרים שהיו זה דבר ״ובן
 בודאי הארץ, מס ריב להם היה שלא הארץ, דיבת שהוציאו מה אבל שמיס. יראת בלתי
מפ״ב( נשם הלשון*. בעצם תולה הוה חםא1 ,,כו הלשון שס מל נקרא זה חמא

 שמנצל במי אלא מתקיים, אינו הלשון שפגם אמרנו, הן נוספת. רבותא המהר״ל חידש כאן

 ממללא הרוח אלמלא לעשותם, ביכלתו היה שלא דברים לבצע מנת על הדיבור, סגולת את

 ואיסור יתירה חוצפה - פיו בשבט ומכהו בפניו חברו עם המתקוטט כן ועל הקב״ה. בו שנטע

 אבל להרע, בו והשתמש פיו את שפצה שהגם כאן. אין בישא לישנא אבל כאן, יש דברם הונאת

 בידיו. השימוש חלף בלשונו, רעהו את להכות שהעדיף בלבד, תימצי׳ ׳היכי אלא הזה הדיבור אין

 לבדו זה ותן באדם, האופיינית לסגולתו ייחוד ביטוי נתן בפניו, שלא עליו להלעיז המחזר ורק

בישא. לישנא מיקרי

 שם חילול וגרם גדול חטא חטא שודאי הגם שמיא, כלפי לשונו ומגביר פיו הפוצה ואף

 בפניו. כמדבר הריהו ולעולם כבודו", הארץ כל ש״מלוא לפי הרע. לשון משוס בזה אין - שמים

 בין חילוק שאין בישא". לישנא משום בה לית מרא, באפי דמתאמרה מילתא ש״כל אמרנו, והן

 במעשה ה׳ חילול לעשות בידו כאן שאף חברו. עם למתקוטט הקב״ה, עם כביכול, המתקוטט,

 דיבת שהוציאו מה רק הלכך, הייחודי. ביטויה לידי הדיבור סגולת כאן באה ולא בדיבור, כמו

בישא. לישנא קרוי לבד והוא ללשון, ייחודית המתייחס חטא הוא לבדו זה רעה, הארץ

 ארץ על רע שם שהוציאו על שנענשו מנלך ששאלו, הסוגיא. של תורפה הוא גופא, וזה

 שכפרו על אלא עונשם נתרבה לא שמא הלשון, לחטא שיש הססויים החומר ומחמת ישראל,

 הארץ דיבת את שהוציאו מה בעקב אלא מתו שלא הכתוב, אמר מלא שמקרא והשיבו, בעיקר?

 בעיקר, כפרו שאף שהגם הלשון. פגם חמור כמה מכאן, ללמוד לן שיש שכן כל ומעתה רעה.

רעה. הארץ דיבת בהוצאת שלהם ממללא ברוח שפגמו שום על אלא מתו לא מקום מכל
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דברים קלילות ה•
MKSS

 שניה )הגה״ה חיים החפץ שהשיגו מה על להשיב בידנו המהר״ל, ובינו של בסודו ומשעמדנו

סק״א(. לבמ״ה

 שמצא עד בצנעא, אחרו ותו בחברו המרגל לך שיש הרע. בלשון מציגו אופנים שני שהנה
 פניו את ומלבין בפרהסיה, בגנותו מדבר לדברים, פומבי ועושה חוזר זה וכסיל מגונים, דברם בו

רכיל". תלך ד״לא לאו על עבר זה הח כן פי על ואף בלבד, אמת דבח אלא זה אמר ולא /ולבים.
דוקא. שקר של דבחם משמעה אין ש׳רבילות׳, ' -

 נאותה חברו. על וע שם המוציא והוא הראשון, מן חמוד דבו זה, לאו בכלל יש עוד אבל
 ואקרב לקחתי הזאת האשה את ואמר וע שם עליה והוציא רבחס עלילות לה "ושם שקחנו:

 הדבחם נתבררו הדר דמילתא, קושטא אבל כ^יד(. )דברים בתולים" לה מצאתי ולא אליה
 אזהרה אותה בכלל כן גם זו ואף שקר. עליה וטפל עליה העליל אבל היתה, שטהורה בשמלה

4ז,נ דעות ה׳ )רמב״ם רכיל" תלך ד״לא

 תלך ב״לא עובר אינו בפניו, חברו של בגנותו שהמדבר המהו״ל קבע שלא הדבחם, ונראין
 לו משמשת הלשון אין בזה, כיוצא שכל אמת. של גנות עליו שסיפר בכגון דוקא אלא רכיל",

 אין שקו, של רע שם עליו ומוציא חברו על דברם המעליל אבל להכותו. תימצי׳ ׳היכי אלא
 לשקר אין שהח זה. בלאו ועבר נישא לישנא בכלל זה הח בפניו, כן עושה אם ואף ברבו, חילוק
 אלא בפניו, נמי אפילו להתקיים לו אפשר אי הכאה, של זה ואופן לבדו. הפה יח על אלא קיום,

 ולישנא חוצפה ]דאיכא[ אביי:״כל־שק, של טענתו קיימא בודאי זו, במון לבדה. הלשון ידי על
]כהדדיך. בישא

דתניא: הא בזה וניחא

 אלא דבריו אוסר שאין סלמד, • וגו׳״ לקחתי הזאת האשה את ואסר רע שס עליה ״והוציא
פזס( רי3»ז בעסידחה"

 מן נלמדת היא אף ישראל, בתולת על רע שם למוציא שהאזהרה מו,א< )כתובות שאמרו וכיון
בפניה, כן כשאומר אמוחם שהדבחם שהגם בפירוש, למדנו הח בעמיך*. רכיל תלך "לא הכתוב

זה. בלאו עובר הוא כן פי על אף
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קקזמקרבותלד שלח

 הוא לעולם שקר, של שדיבור בשקו. הברו על במעליל דוקא הדברים נן שלהאמור, אלא
 של גנות ומספד המובל על ורק אחו. באופן להתקיים לו אפשר ואי לבדה, הלשון מתעלולי

 יש דבחם ואונאת בעלמא, עמו כמתקוטט אלא אינו בפניו הוא שאם מהר״ל, אמר לבד, אמת
כאן. אין בישא לישנא כאן,

פלניא בי נורא ו.
 להם אפשר עצמם מצד שהם בדברים חברו, על אמת של חבורים מדבר שאדם עוד, ומציבו

 הרע, לשון אבק דמי היכי שאמרו, וכאותה לגנאי. וומזם אותם, והטה הוא ובא להתפ^שבח,
 עצמו מצד שהסיפור וכוורא". בישוא דאיכא בי־פלניא, אלא ו נורא משתכח "היכא שאומר, כגון
 מלמדם, והטעסתם הדבוחם ניגון אבל דבחם. הודעת אלא פנים, והלבנת קנטור דבח אינו
ולגנות. לזלזל אלא זה נתכוין שלא

 שאינו שכיון בכות. של כדבר מתפרש זה שאין אפשר בפניו, אמרה אם בזו, כיוצא שכל אלא
 אם אבל .‘סק״ב( שם במ״ת )עי׳ בעלמא גיחוך דבר אלא שאינו מינה שמע בפניו, מלבטאו בוש

 בדבוחם אבל בלבד, פניו בהעוויית או ניגונו בהטעמת לא לגנאי, להחא הדבחם את פירש
גמור. הרע לשון כאן הח בודאי גלויים,

 הראשונה, בסמיכות: רבה של מימרות שתי שם שנשנו שם. ערכין הסוגיא מחוך מוכח זה דין *
 לה וסמוך הרע; לשון אמן משום בזה יש כז׳", בי-פלניא לא אם נורא, משתכח "היכא שהאומר,

 שהמימרא שם, חוס׳ חידשו זה ומכה בישא. לישנא משום בה לית מרה׳ ׳באפי שהוא שכל אחרי/
 על מוסבת השניה שהמימרא סוברים ]שהם בלבד. הרע לשון אבק דוקא אלא מתרח אינה השניה

לה[. המשך ומהוה הראשונה
 הרע בלשון אפילו אמורים שהדברים בפשוטה, השניה המימרא את ופירש עליהם, נחלק והמהר״ל

 אק שודאי בפניו. שדי הרע לשון אבק שגם מוכח, נראה לדעתו אף מקום, ומכל שנתבאר. וככל גמור,
 אחרי ז/ את לבאר הגמרא טרחה ולא אסור, נמי בפניו ואפילו טפי חמוד הרע לשק שאבק לומר,

בצמידות. המימרות שחי את שהעתיקה
 עצמו הטעם אוחו מחמת זה אין בפניו, שרי הרע לשק שאבק שזה אפשר, שפיר מקום ומכל
 כל הרע לשון אבק כאן אין בפניו, שהוא שכל משום אחר, מטעם הוא אבל גמורה. הרע לשק דשריא

מינה ונפקא עצמו[. הרע מבלשק יותר לה״ר, באבק חכמים החמירו שלא לומר, אפשר ]ועוד עיקר;
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במדבר אסופת קעח

 חשוב זה הרי נמי בפניו ואפילו חילוק, שאין מהר״ל מודה זו בכגון שאף הדברים, *-ונואק
 באן היה לא למאורע, בריבות שנתן והפירוש המבארת הלשון אלמלא כאן, שאף בישא. לישנא

בלבד. שפתיים וביטוי הבעת באמצעות אלא קיום, לפירושו ואין כלל. גגות דברי

 לקח": אשו הכושית האשה אודות "על במשה שדיברה מחם של חמאה היה זה "וכגון

אח". מורד פירשנו ולא ־ דיבר" בגו גט הלא ה׳ דיבר במשה אן הרע "ויאמרו
ורס״י( יב,ב )בסובר

 )עי׳ הרע בלשון שנכשלה הכמים, ואסרו לגנאי. משה של פחשותו את מחם פירשה כאן
בספח: עלה ותני וופי״י(. כד,מ דבהגו

 שנבט אלא משה/ ואיש ה׳ ׳וישמע שנאמר: ,1ב דיברו משה של בפניו אף אומר, נתן "ר׳
הדבר" על משה

 בה את מרה, באפי דמתאמרה מילתא ש״כל נקטינן, שבעלמא שהגם שאמרנו. הדבחם והן
 משה של למעשיו צביון להעניק מנת על בפיה מחם שהשתמשה באן אבל בישא". אשנא משום

בישא. אשנא משום בזה יש נמי בפניו אף ־

עלילה מבקשים ז.
 הגם ־ ממנו" הוא הזק "כי מעלה: כלפי דבחם שהטיחו נמי המתאם כן אם תאמר, שמא

 שדבח אמרנו והן שמיא. כלפי שקר דבח עאלת הוא ודאי הלא אבל מרה', ׳באפי זה שהיה
בישא? אשנא משום נהם יש לעולם שקר,

 שאינם יודעים שהכל דברים עאו ובודה בפניו, חברו על המגזס שכל הדנחם, נואק אבל
 שמו את מכפיש הוא מקום שמכל ואף רע. שם הוצאת משום בזה אין - בעלמא גוזמא אלא

 יחם את גס בהכרח, משנה הוא מטבעו כלפיו, זה שהפנה והזאול רכים. בפני זילות א וגורם
מותיחם הם מקום מכל דבחם, של גופם את מקבאם שאינם שהגם משבתו. את השומעים

 תשוב נמי בפניו אפילו גווג* תאי דכי לומד שיש בפירוש, לגנות הדברים את שפירש להיבא מה,
דוס. לגמלה. ובמ״ש בישא. לשיגא
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ק?נמ מקרבות

 הוא. בישא לישנא בכלל זה אף בודאי בפניו, שלא זה היה אלו כן ועל זילות. של רושם בלב,

 הוצאת באן שאין כיון בפניו, שהוא כל אבל ממרחקים. שלוה כחץ לשונו את הגביר סוף שסוף

 שאין בו, להכות מגת על הבאי דברי עליו ומטעין עמו כמתקוטט אלא זה אין שקר, של רע שס

בלבד. דברים והונאת חוצפה אלא כאן

 שלעולם ומק עלילה. מבקש אלא שאינו יודעים הכל שמיא, כלפי רבתם ובודה המטיח ואף

 ארץ של בגנותה שדיברו במה רק אלא בישא, לישגא משום כאן היה לא מרה', ׳באפי הוא

דוה. בלבד. ישראל
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הקדמה.
 בד״ת הימי חכל*" שם בהפ״ד ומיושבי גבר" עלי חסדו כי דבר" אהלל בד׳

 והביאני לקולי" מקשיבים חברים ובלוית התלמידים בפלפול בתה״ק ולחדש עמלי" לשים

 לאור יתאים לשואלי" ד׳ דבר השבתי אשר למולי" שדי תנובת פרי לראות הלום עד

 על לשקוד וחילי" בחי לחזק העתיד על ואתפלל העבד על ואווה גילי, לשמחת

וערבי. שהרי לבבי" בבל לעבדו בקרבי" ויראתו אהבתו וישים ולילי" יומי תורה דלתי

 שכתבתי מהנוסח שנוי באז יש פעמים כמה כי הקורא בעיני יפלא ואל

 ולפעמים התשובה, ששלחתי אחר דברים איזה לי נתחדשו לפעמים כי להשואל,

 מהתשובה העתק אגלי נשאר לא לפעמים גם בעיני" הוטב שלא מה מתוכה הוצאתי

 שואלים סכמה א׳ דיו נשאלתי ולפעמים זכרוני" לפי הדברים ורשמתי ששלחתי

 שב״ז נ״דז געידוביו התורה כדרך והוספתי וגרעתי ואתת" תשובה מכלם וצרפתי

מעם. כה מתא בה שמש6ם שאדם

 יחשוב ולבל סממני" עבה קטנם אשד וצדיקים לגדולים תשובות בספרי יש תעה

 מכתב בשולי שכתבו שהרבה להודיע מחויב א״ע מצאתי צריכי, לדידי בי הקורא

 הנני ולפעמים הנ״ל, בסגנון בע״ם לפעמים או בד״ת" הערה הכותב בעין ספק בדרך

 לאותה ראוי ואינני התשובות" בתוך והעתקתים להם, כתבתי הספק לפשוט השי״ת

 כעין הדוב אהר שנגררו אך כאלו" גדולים לאנשים משיב נקרא להיות אצטלא

בראשונה. ד״ה א׳ שורש בסהס״ג הרמב״ן שב׳

 והרה״ק זצ״ל !גאליציען! מאשפצין בעריש דוב ר׳ הדהיק הקדושים אמתי וזכות

 והגאון זצ״ל( אלימלך נועם בעל הק׳ רבינו של עיסו זצ״ל בעבדיו אבריק משד. ר"

 חבורי רשיר״י׳ הלכה" בדבר אכשל שלא לי יעמוד בקודש, ולמעלה זצ״ל, שלמה מניני

 י״ר טעות בו יש ואם להלכה, יתקבלו שבו טובים ודברים להמעיינים" לתועלת זה

 ופושטות מדומות הלכה פירש״י ברחבה ואתהלכה הפסוק בי ליקויים יתקבל, שלא

אפו. ע״ע וז״ז זרעי ומפי מפי דית ימוש ולא מ״ה< קי״ט בתהלים בישראל

 אסקופה מישראל, מוכה נקודה ולכל ד׳ לעבדי בטל להיות המתגעגע רברי

הצדיקים. חכמים רגלי תחת נדרסת

צבי ארי׳

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)2 מס עמוד הנדל חנוך בן צבי אריה פרומר, א - צבי ארץ
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צביג סיטן עווית

a״*

 דל קנה תינו דלעת מחמור לא כמק שכמבמי ומן*, "י(
בלא עובר ממנה לו ליק דהמפציר םע״מ בנו

 כדאי אינני הוא, יחיל דטח אולי כ׳ שליט״א וכ״ק מחמוד
 מוכרחים הדברים והרמישה הקלושה דלפנ״ר בוה״ק לדון

 שכליי מהיקש ק לדון ראוי הי׳ ר״י אמרן לא ואפי׳ מעצמן
 החומד כל יוד סמי׳ שנ״מ ׳,ם והשו״ט הרמב״ם פסק לפי

 ממנו שיקנהו שאפשר כ״ל או ףח3 כליו או אממו או עבדו
 טובל הר״ז ממט שלקחו טד בו והפציר רטים טליו והכביר

 כיון מ״מ מלטמו מכר דבסיף דאע״ג הנה שחמוד בלא
 מחמוד בלא טובל מרצוט שהוציאו טד הפצרתו בסיבת שנא
 מפציר שאם במחנה כש״כ p מטות לו שנתן במכל ואם
 איך נל״מ אי״ט כה״ג בממנה ואם טובר, ממנה לו לימן

 גרט ממיט מטוס לו דנחן משום ואמו טובר, דבמכר נאמר
 שוס יורט איט ובעניי שמיא בשמי ומורא בארעא יצינא
 כ״ח כ׳ אשרזה\ו לעניו מהנה7-מכב כיו וחילוק סברא
 מהפוסקים א׳ דעת שהוא בדבר לוכמי בכמה דמציט הרמה

 והביא p פוסקים אין עליו מפורש מולק נמצא שאין אף
 דוקא בשרו על לבטינן חגירה לענק יראים מש״כ לדוגמא

 שבס במוס׳ להיסך מפורש היראים בדברי הנה עכחדה״ק,
 מכנסים של לאבנט וויטרא מחזור בשם טריחוחא בל״ה )י׳:(

 טל מא דאבנמ ואע״ג הטרו׳ את רואה לבו לענק מוטיל
 וכ״מ שם הרא״ש וכ״כ כמובן. הבשר מל ולא המכנסיים

 לבו משום בו אין מכנסיים שלובש דמי שם בר״ן להרי׳
 ובזה הכק משוס לחגור צריך דמ״מ ]רק הטרו׳ אמ רואה
 טל חולקים ראשונים דרוב הנה וויכורא( מחזור מל חולק

 במקום אבל והרץ, והרא״ש והמום׳ וייטמא המחזור היראים
 אם מאד תחיהני ראשון איזה טל מפורש חולק נמצא שלא

 ז״ל והרמ״א כמותו. נפסוק שלא דבר איזה ממצא המצא
 הראשוטם שדברי כ״מ ת״ל ב' סעיף ריה סי׳ בחו״ס

 עליהם חולקים והאחרונים מפורסמים והם ספר טל כפוניס
 לפעמים אם אבל כבמרא• דהלכה האחרונים אחרי הולכים

 אחרים ונמצא ספר טל זכרונו טלה ולא גאק משובת נמצא
 שאפשר האחרונים כדברי לפסוק צריכים אץ מליו חולקים

 טכ״ל כהו הדרי הוי ידמו הוי ואילו הגאק דברי ידפו שלא
 וליס דק ליס אחרונים חולקים בפי׳ נמצא לא דאם משמע

 ומסממא יחיד שהוא אף קרחק גאק דברי לדחות דא״א דיין
 רק מציט לא וט״כ ז״ל מהקדמונים פוסק בשאר ה״ה

 כשיש והייט המנהג אחר הלך רופפת שהלכה במקום
 מנהג במר אזלי׳ רבים נגד ביחיד אף לפעמים או פלוגמא

 מלמא נהוג וכדאמרי׳ טיי״ש סק״ז ס״ה סי׳ ירד ש״ך כמ״ש
 אקצירי האידנא מצלינן כמאן )ט״ז.( ובר״ה סבי כתלמא

 דא״ח ואלו אלו מ״מ ט״ז חולקין דרבים אף כי׳י ואמריפי
 )י״ט.( בביצה דאמרינן הא לבאר אמרחי מנינא ]ובהאי הן

 הביט דהנה וביארתי הלשק ותמו׳ מעלמא שקלית תנאי
 הטולם מקיימין החורה בלימוד וכן העולם, אמ וברא בחורה

 וברא באורייתא אסתכל מוב״ה מרומה פ׳ □ה״ק כדאי׳
 כל וא״כ עלמא ומקיימי בחירייחא משמדלי וישראל עלמא

 ובמקום העולם וקיום ועמוד יסוד הוא המורה מדיני דין
ושיטה שיטה רל הרי הן דא״ח ואלו דאלו כיק פטגמא שיש

 זו שיטה מחזיקי המגאים אומן שסילק ,מעלמא' שקלית
 בטך א״ס בוניך ח״ח נקרא ומה״ט העולם קיום מהיות

 א׳ מצר בנאים של מ״ו דמקואות בפ״ט וק נונייך א׳א
 חלק לו יש ח״ח דכל משום כמפורשים, מי־ש ח״ח טצ וקחי

דאמרי' בהא נלט״ד ענינא ובהאי כאמור*( העולם במין

 סברא כל דהנה הוא, ברומא פלוט דר׳ הא בנח׳ בכ״מ
 יש אן מ״ל העולם מקיום חלק הוא במורה ח״ח של

 כמס שאין סברא ויש לעולם ומציאות קיום שממשיך סברא
 העולם מחריבי הקליפות להסיר מועלם ומ״מ לכן יפה

 שאינה שאע״ג הוא ברומא דר׳ הא פי׳ וזה בחון, העומדים
 להסיר ומועלס סברא קצת הוא מ״מ להלכה גמורה סברא

 שוב להעולם, מנגר הלאה החוצה ולהכריחם החיצונים
 לכוז פיקמ6 ברייחא :ע״ד הכ״א במקו״ז לזה סמך מצאתי

 טצ דממנא דההיא ודינא ומשעבודא מגלומא ולבנייכו
 אמורא או מנא של סברא שכל והכלל בטיט, מל גלוחא

A ובכלל מלה מורה שם מ״מ הלכה שאינה אף ס״ח שאר 
:הוא[ העולם בנק

(Vאין שאסר חכם גבי דט״ז ברפ״ק לאביר בשם רץ ׳ 
z איסור מהוס להמשיך יטל דחכם להסיר רשאי מברו

 רימב״א ויטויי׳ כמוחו. הלכה שאין במקום אפי׳ בהוראחו
 מנאים ב׳ איפלני דאי זה בטנין גדול חידוש )י״ד.( יבמות

 כל ביד הרשות הי׳ אוסר וא׳ ממיר א׳ אמוראים ב' או
 מסיכה באומה ודוקא שירצה מי כדברי למשוח ישראל איש

 דממו לפי מהות להמשיך לחכם כח יש ט״ז לפניהם שהי׳
 טוד כזה מאורט בא אם אבל אתו האמס אק אם אפי׳

 שדומה אף המחמיר אחר הלך בדאורי׳ אז לפניהם הפטם
 למהר״ל טולס נמיבגח ויטויי׳ עיי״ש פלוגממם לנדק לגמרי

 נכק ויותר ראוי ויוחל ת״ל מ״ו פרק המורה נמיב ז״ל
 בדרך ילך שלא לחוש יש ט ואף התלמוד ממך פוסק שיהי׳

 האמס לפי ההוראה שחהי׳ לאמתו הדק יפסיק ולא האמח
 משוך ומבק טמן שלו שהשכל מה רק לחכם אק מ״מ

 הוא אהוב כ״ז מם ממטה וחכמתו מבונמו וכאשר התלמוד
 ואץ שכלו מן שמתחייב מה כפי מורה כאשר השי״ס אל

 שפוסק ממי טוב יושר והוא רואוס שטיטו חה אלא לדיין
 כמו שהולך כלל הדבר ממם ירט ולא א׳ מבור מחוך

 הריטב״א דברי טם מסאים והוא טיי׳ש וט׳ בדרך טור
 אשר כפי הימר מהוח להמשיך יכול מ״מ שמוטה מי דאפי׳

 כשמאטל השי״ם אל אהוב יהי׳ איך ]ואל״ה חכמתו חבינהו
 ואלו אלו טנק תה הוראתו[ במטות לישראל אימר דבר
 .כהסמיר סברא קצת בזה ייש מיון הן חיים אלקיס דברי

 לס׳ בהקדמה רמב״ן וט׳ היתר להמשיך זו סברא מומלח
 ההנדסה כחכמת החורה סברום שאין במש״כ ה׳ מלחמוש

 חברו כדברי אמם שיהי׳ א״א זה כדבר• האמת שאם
 ב׳ השיש וכ״ז יפו״ש בתורה משא״כ אחר באופן שאומר
 חולק שאק במקום לא אבל סחיר וא׳ אוסר א׳ דינמת

בדבר:

אזמגלוכ אבד״ק צבי ארי׳ הד״ק מול המשתחו׳

ד סיטן
הנ״ל. להרד״״ק שנית תשובה ב״ת

 גזל בין החילוק לבאר שליט״א כק״ה וכ׳ מזר אשף
וט׳ מצוי שאינו בחפן רק הוא ושימור לחימור

 הם סק״ו זה שלפני ,,בם שהקש-תי מה ליישב רצה ובזה
 פ׳ מזוה״ק להמיר יש ולכאו׳ יש״י, דפח״ח מטם של דברים

 ל״כ6ד הדברים כל החמד בלא התורה פרטה דמש״ה יתרו
 ט כתיב דבחורם ואמ״ג אסור דאוריי׳ חימודא דגם ס״ד

 אך מאמין, אל מצאתי ולא ויגעתי מאד, הדבר אליך קרוב
ואין וט׳ לקטמן קשין שד״ת ז״ל אמרו זה דלעומס לק״מ

למימט. ליה למה לה סברדלא אימא אם ר״ת אלא )ט׳־( בעירוכין פ״ז קצ״ע *(

ד״ס
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81 יאצביד סימן שרתארץ
 ציין ומורח בטלמא, חסיווס ממדת רק סדנא איט מרץ

' ספרי: בשם הלת״ס דבר* שס
 ל״יו ובודאי מלי׳ עצמו שממית כ® אלא מחקייסין די׳ת

מא:
 ואמו ,נדב" פגי ימלו רבים מפ׳ הרמה נ״ם ימ״ען

ברול יזנה רבים דברי הלא איסורא, מברי רבים
 אסור בושה מיומנו רק שלם בלב ימן לא אם דרק ללומ

 לכט יי־מ ולא מפיצה בנפש לו ימן נתץ ס יודט אס אבל
 נדכה רות לו שיש מליו מירה שמו ונדיב שר? לו בתתו

ל® שהק׳ מה ונפש ובלב נותן יפה במי! וטלאי /
 וט/ סיום בקידוש הפתחים ~טל לשאול מותר 'דבריאיך

 מפין דהרי שרי בצדקה לר״י לאף בפשיטות כתבתי בת־משי
 לו, בתתך לבבך ירמ ולא מצוו׳ הטק ובצדקה הצדקה מל

 אט ®כ מושה הוא מבירה לב ברוט טחן הטהן אם וא״כ
 שאתה וטד כדין, שלא דהוא טץ ולקפידתו לו חוששין אץ

 בב״ח, בסוף הרמב״ן מ״ש בממוט מט בנופו טפט
 שהביא כמו מא דליכא בעשיר אלא דבר לא יוגה ורטט

 כ״ק ששירן ומה )כ״ה.( משממות בעצמו שלימ״א כ״ק
 וא״א מאד גדול חידוש זס ממט דרש כשלא דסיי׳ד שלימ״א
 גם הוא נמ״ח דהרי כ״ק שכ׳ ומה ראי/ בלא לאומרו
מלו׳ בממונו גמ״ח פירש )מ״נו:( סוכה לש״י הגה בממוט.

 בעשיר גם שייך שפיל וזה ובהמה, כלים ומשאילו מעות לו
 פשוט נראה מתנה לטשיר ליק אבל בנ״א, של ירק וכך

 דשבופום מהא לטטח נלע״ד יומר וטוד מיובא, דלינא
 שם דפריך בהא דהנה מא מקיים לא לו יק אס ־אפי׳

 מ״ז הק׳ טא סיני מהר ומומו מושבע לפני צדקה אילימא
 ישראל מכל יותר מצת' זה אץ דהרי קס״ג ט' בששב״ן

 לו יק דאם טון דס״מ ותירץ ועומד ®שבע יחשב ולמה
 ומזה ומומד סושבט חשיב מחריב דאיט אף מצו' יקיים
 מחריב שאיט דבר דאף דשם השאלה לטנץ חדש דן הוטח

 מושבע משיב מצו' יקיים יעשה שאם כל למטת בהכרח
 ממוייב דאיט זו לא לעשיר דבמתנה ונדנה יעו״ש ועומד

 ®די. משני לא דאל״ה מצו׳ מקיים לא יק דאפי׳ זו אף
 ברמ״א להדי׳ מפורש הדבר ט מכרתי בזה דבט ימרי
 משום שהתירו שבוח וכל וז״ל א׳ סעיף של״ג ®׳ או״ח
 אורחץ מקרי ולא אורחים לצורך ג״כ חותר מצו׳ צורך
 אצל שגתארחו איר®] שזיק או בביתו אצלו שנתאר® אלא

 הרב שו״ע לשין הטל, ]שבאו® תכירו כשזימן אבל אחדים
 רק ,מצו סעידת הואינ אורחים חקרי לא אצלו לסעוד ז׳ל[

חליה־ צמנץ r)®■>מטרם, י-ייי־ ־
 מדת רק שהוא הרמה חוו״ד הביע שליט״א שכ״ק כיון

 וקדושי ישראל אור אביו כ״ק נשם עוד וכ״כ חסידות
 דבריהם ובודאי כלל בזה להסתפק אין שוב זציקללה״ה

A :הס ®ים אלקיס דברי הקדישיס

 הלח׳ח להדי׳ כ׳ כן' כי עאכ״יו שלו וודאות על כך שלו
 ט בפרך ט תעב׳ לא ספרי בשם ה״ו מבדם מה׳ פ״א
 דליכא משרש הנה ®רין, כנן מלה אחה אבל רודה א״א
 שמ״ו מצו׳ החינוך בס׳ להד׳ וב״כ חורין, בבן זה לאו
 מ״מ טהג מ״ט שאין לפי בזה׳ז עהגת שאינה ואע״פ וז״ל

 ב״ב מטים בהיות ®ום נם זה בענין ליזהר לכ״א ,ראוי'
דבבן להד׳ מטאר הנה יעו״ש וט׳ הרבה בה 'להמר

 ,אין מעווט להשתמר דרט ®®ם ומב מקרה ע״ד בחטא
 רק חעאו על לגלות אסיר כתב לא הנה חטאו, על לנלמד

 זהירות רק איסור משממות ט אין זה ולשון לגלות אין
 ואכיר כ׳ לא ברבים פניו ילביט ולא רכ״ו ב®׳ זק בעלמא
 אימר בזס דאין הנם מטו להלבץ ואין רק פניו להלבין
 מלשון סק״ג קפ״ב ®׳ יו״ר המו״ז דייק ממש וכעי״ז גמור,

 מתחת ®׳6ו וכו׳ במבושיו יד לשלוח ואמר שכ' הרמב״ם
מבורו

ג׳ p ד כלל חיים תפז בם׳ עמש״כ כתב® זה וכןיין
אסור מבירה שמשה בחברו כשרואה דגם והלאה ’ ׳
וי® ®׳ לר״י משמ״ח זס ומטח לה״ר משוס לספר
 ״מונלמ1טתז ללמד מהראוי בזה נכשליס בנ״א הרבה

 רק הל^יז״ל ג* ולא זמור אישיר w ראץ הקלושה
 כשדבר רי״ד סי׳ בשט״ת והנה בסלמא. חסידות למדת
 אבותיו סזמבות ויודע יספר ואס ט לה״ר מספרי מכס
 במיני זלהבזזתו ריחו את להבאיש בפניו שלא בנ״א בפני
 אם וק השטנה פגי מקבלת אינה לה״ר כת נא׳ ע״ז מ®
 ואח״ב לאשונים מוונס עליו מספר והוא הטבה בעל הי׳

 ד״ס מל שמכר יראה אם ט ודט וז״ל רמ״ו סי׳ מהחיל
 אולי ט ע״ז אשם אשם חטאמיו מל טלה והוא בסתר

 ,ילא וטי ברפיונו ויטט הרמה מדרט שב ההוא המטא
 בסליל יורה נכק ולא ]לשין צטע לחנם זולת לגלותו נכון"
 רק לה״ר »ן חומר טה שאין וכש״כ גמור אי׳ בזה שאין

 חטא וירא חכם החוטא ואם וכו׳ והטוב[ הישר ק שאיט
 *(!משמע יפו׳ש וט׳ משונה עשה שבאמת לחשוב ראוי

 דהרי תשובה משה שבאמח להתליע אי״צ ביטני דבאיש
 איסור וכל לשנאו®, למסר :()קי״ג בפסחים מפולש

להד׳ כמבואר בה דפחיך חנם שנאת מצד הוא לה״ר
)ל״ג:( שבס ברש״י והנה ימש"/ )י׳••( יומא בש״ס להמעיץ

 מומר שיהי׳ מבירה דבר ט ראה שלא חנם שנאת ט
I ®מבירה ט בראה וא״כ יטו״ש זה טבור לשנאו 
j קבס ויי׳לה״ר\ויע איסור בי׳ דלית ס״ה לשנאו® דמותר, 
 את ואיש כ״ביודל פ׳ סוף מט׳ ס׳ שבסוף הקודש חגרת4

 מנד לה״ר גדולה ט וט׳ תיזשוט אל בלבבב׳ רמהו רפס
להד׳ ר הנה וט׳ כך בדבור ואם ושורד ג״מ ס״ז

תמו׳ ולפאר' בקו״ח ולמר מדבור יוחר ממיר רכמחשבה
 יומא מהנס׳ למש״כ ראי׳ ומזה איכא, לה״ר מה ממחשבה

 ומיקר בה דפתיך חנם שנאת מצד לה״ר מון דמיקר )י׳:(
 -]ילכאד יותר, חמור השנאה מחשבת ט״כ בלב ®א השנאה

אמרי׳ דכה״ג משובה משה שמא ספד״א דהוי לדק יש
 ר״ג ונמלא גמור צדק שאני ט״מ האשה את המקדש

שקול. ® דהוא סנה בלט, משובה הרהר שמא מקידשת
 מ״מ להיפך נ® אימא המם דהרי מהמם ראי׳ אין ט״כ אך

בלט, ט״ז הרהר שמא מקודשת צ״ג ונמצא ר״ג שאני
 מחזקת ארם להוציא שקול ם׳ דזה בטלמא אא״ל וטלאי
 מליו ולחוש גמור צדק בחזקת שמוחזק מי ובפרט כשרות

מה״ד כמ״ש החמירו ז־בקדישין וע״כ בלט ע״ז הרהר שמא
דנסצמו משום או frfn חומרא משום דהתם שע״ו סי׳ __

 אדם לאין הקרושץ שיח׳לו שרצוט מאץ ואט כך ׳*"*י^אמר4

 כתו הוא ק דמסמחא חולץ ע״כ לבטלה דבריו לר״י^י׳י׳יי^זוציא שע״ת מדברי לזה סמך שליע״א כ״ק ט לאשר
 סר אבני ויטזיי׳ הלמ״מ, וכ״כ הקרושין שיחולו כד שאומר -7Z שלא וגו' ובאחיכם לאו לפנין ס' סי׳ ג׳ שפר

 V להוטה אץ וא״כ מהרשד״ם בשם סק״ו קכ״ה סי׳ אהט״ז י־כ/׳ ממדת רק ג״כ טונחו נראה ושם וט׳ ארס בשום ישתמש
נכשל אם אבל רי״ט סי׳ יונה ברביט סש בסוד כלל[ משם’. ספיקות'׳ל טל ואם מסופק, בלשון כמט וכ״ק וט׳ חסידות

דלסונ־ וט א״ל חטא מי רטש״ע אמ״ל ישראל תטא ליהושע הקנ״ה שאמר בשעה :()מ״ג מסנהדרין ע״ז לי ק״ק (
בהש״י משא־כ במ״ד שייך זה השובה שעשה לחשוב רצריך משום לה׳ר איסור דטיקר הנ״ל ר״י ולדברי אני, ’

 וטון ט״ד אצלט שהדן כמו המורה מקיים דהקב״ה וי״ל משונה, עשה שלא ועד יורע ית׳ שהוא זה ל״ש תפליחות יודט שהוא
®י״ש המכס מן עצמם יבריחו שלא ל׳( )דף סוכה וכעי״ז מקיים מ״מ הממם ל״ש ית׳ יאללי אף אסור שאצלט

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)34 מס עמוד הנדל חנוך בן צבי אריה פרומו, א ־ צבי ארץ



שו״ת ארץמ
 חלק הנה הרהור ליד יבא שנא ידו ימים לא הטרו
 ולא כסב מבורו זממה אמר ,כ מזלה בגזה לב* אזהה
הוש* מצד רק אישור אין דכזה אלא אפור כי ולא ימים

 דיד; ראך כמין משמ והוא יעו״ש יסירה זהרהוא קדומה ,
5קפאז מל הקמנה יד בש* שהק׳ מה לי'שכ יש7ובזד |

 הא וק* לשה״ר אזהרה שהוא שיא שמע משא לא
 בא ראסברה ל״ג־ שבה ופי׳ אמס טל אף אסור לה״ר

 והק׳ שקר דוברי וגו׳ ישכר כי מדכסיב ויליף לה״ר מל
 בכ״מ מבו׳ עוד ג״כ אמס פל אשור לה״ר הא מהרש״א

 אמס בו שאין לה״ר כל ל״ה. סוטה מ׳ שקר הייט דלה״ר
 שקר הוא דלה״ר להדיא משמע כסופו מהקיים איט בסמלסו

 באין עמים דברים משרה טל חושב נשא ס* במד״ר כן
 שאמר ממרע״ה זה״ר שאינו דבר חברו על האומר ונו*

 שדברו ואהרן ממרים שקר והאומר וגו׳ יאמינו לא הן
 אמר זס״מ לה״ר היו אלו דשני וידוט מיי״ש מרמ״ה מל

 שהוא דבר או שאיט דבר שאמר מחמח רק החמא במדרש
. אמס מל גס אסור לה״ר הרי »״ל ק* יליאק ■לקל

 אברר שמשה נירהש מל שאיט לה״ר דדוקא י״ל לפמ״שו ׳
גנא^י־ של אודבר בפלמאאוחסרוןימעלה עוולה על רק

 עבירה על לה״ר אבל סאמ על אפי־ אסור־^ה״ל מ״ז'
 דאל׳כ־כזך שקר כשהוא איסילרק אק בזה מברו שעשה

 בזה זאץ~5»״ מוסר וא^׳לשגאוחומוחרס״הלדבר
 ט״ז: בערכין להד* מוכח וכן חנדדוס מדס משום רק

דבפק^כר־ ע״ז ׳(קר ח* נדולנרי׳ש^ רב בר יחייא דר״ה בעובדא
 ומעיד בחברו דבר הרואה מהן וא׳ שונאן הקב״ה ג׳ קי״ג דף ־ ',

 ט שראה כדבריו שהאמס מדע הקב״ה הא וק׳ יחיד. ט
 וי״ל שונאו. ולמה עליו לה״ר לדבר לו מומר וא״כ מבירה
 חבלו לביס הנכנס וא׳ שונאן הקב״ה ד מ״ז: מנדה
 איסור ולא דאורייסא איסור לא סה אין זטדאי פתאום
 הנק שאיט דבר שהוא משום שונאו הקב״ה ומ״מ דרבנן

יונה רביט כמ״ש הוא הטן שאיט דיבר מודנא בנ״י וגם
:לגלותו נכון ואץ

ה סימן
 פוזר מ״א וזימר זזתסיד להדבני ב״ר-

ני? בלרדז קופעליע יוסח
 שעושין ציציה בדבר השאלה וט״ד הגיעני. מכסט ילדת

ויש מאבדן( )מלמקטרישע חשמליח מכונס על
 כיון סחורה ט לעשוס מומר אי לשמה נע® שלא חשש

 בין בזה לחלק לאין כ׳ כסדו והנה לרבים. מכשול ®ורם
 דכאן )ע״ז(. וסנהדרין )מ״ז( כחולין שני לכח ראשון כח

 המצוח ממינס וכעין יי ערמא יאפי׳ ייס'ב ל39® ""ל
 :עכ״ד עלעקמרי של ברחיים למחון ישרי לשמה שממונה

להיפך מבואר מעשה. 5דל״ לכ״ת לי׳ דפשיסא מה ודגה
 דציציס א*( )סי* ח״ב לאו״ח חיים דברי כשו״ס

 לומר אפשר’ אדם• מעשה שאיט כ' ושם פסולין. מאשין של
 ע״ש!( )דף הלכה בחקר אן ליכא. גרמא אפי׳ דהסם

 לשמה. דצריך היכא פסול גרמא ע״י דאפי׳ העלה מדה״ס
 כמה יען אמנם י״ד(. ,)סי חיים באורחות דבריהם הובאו
 לחפש נכון כאלו בציציח היום משחמנון מישראל אלפים

 כאלו ציצית לקטח אם כזה נשאל הייסי ואס היסר. קנס
 ער להשיר בזה מורה הייסי לא טדאי יד״ח בהם נצמח
כלל שואלים יאץ ק נהגו יען אך אחרונים. גמלי יעס

 ן זנוח קצס לחפש מון להשחמירים יטי® א”
מהני ומ״מ כחו ע״י שהוא ממתינה ה״י כ״ס והנה

 ®"מ דמה לדחוס יש לפע״ד שמורה• מצום »נץ
 ®הי׳ שמחמירים חסידים מנהג על חמה קכ״ח( )שי חס״ס

קוצרים אץ יא״כ מצו□ מצוס לשם מטמר הקצירה גס

צבי ד פימן
 מ״ס( )סי* כראיסא פסול נכרי ע״י אפי׳ הא נכרים מ״י

 אפיים פסול למה עוד הק׳ שם החמ״ם דמה ונלפע״ד
 לא הרי לשמה זאפיסם בחירה כמיב אמו נכרי ט״י מצה

 מצה לשם יהא דהשימור המצות אס ושמרחס רק כמוב
 עם בשלמא מצה. לשם ולשמור מרחוק לעמוד יוכל וא״כ

 גזה משא״כ לשמה. הכסיבה במינן לשמה לה וכחב דכמיב
 לשם□ יצמרט ואפיי* דהלישה בחורה כלל נזכר לא הרי

 מ״ו( מגיף סנ״ג )סי׳ ז״ל הרב בשו״ע לפענ״ד אמנם
 בחורה האמור זה השימור ומהו שס. וז״ל זה ליישב נחכוון

 וישמדל ישמרנה חימון ליד לבוא קרובה אוסה כשרואה הוא
 עלי* באו שכבר ואילך לישסה מסחילס עק סחמון שלא בה

 בידם בה להסעסק ימהר לא אם להחמיץ קרובה והיא מים
 דעסלהסעםק בר ישראל צריך זאפיימה ועריכסה בלישמה
 מאון ידיו אם שכל מה מ״ש. וט׳ מצה לשם הללו בעסקים

 דהעסק דכיון הזהב בלשוט מ״ל מאונים קו׳ ליישב ז״ל
 בכלל זא®'• ועריכה דלישה העסק עצם משוב החמין מונע
שסהי* המצוס אס ושמרסם יכחיב ומאי ושמרסס. לשין

 ושמרסם. בכלל זאסיי׳ ועריכה הלישה מצה לשם שימר ־
 )נ״ג( מנמוס בלש״י גם מטאר שכן מצאמי העני ואני

 שעה כל בבצק שיעסיק היינו זשימזר וט׳. מנין בד״ה
 )מ״ח:( בפסחים ומה מ״ש. )מ״ח:( בפסחים כדאמריק

 איסא שם אך בבצק. שימסוק היינו ושימור כלל נזכר אינו
 כ׳ זו הקדמה ומפ״י מ״ש. המימון מונע בבצק דהעסק

 שומרו דזה כיון שימור חשיב עצמו דהעסק ז״ל רש״י
 דאין מהח״ם. הראשונה קו׳ גס מיישב ובזה מלהחמין.

®חן אחר דדוקא א״ש ולהנ״ל נכרי. ע״י שמורה קוצר*!
 העסק כל חשיב ימחמן בבצק יעסוק לא דאס בקמח -מיס

 עסק שיהי* ובמי* כנ״ל. ישסרחם בכלל ואפי׳ ועריכה דלישה
 דבעיק נימא אם אף לישה דקודם המלאכוס אגל ישראל.
 בעומד סגי שוב וא״כ ושמרסם. בכלל אינו מ״מ לשמה
 רק בסורה קצירה דל״כ מסימון ושומרו מרחוק ישראל

 ישראל.וז״בבעזהי״עוא״ב מ״י הוא ®מול והרי ושסרסם.
 דאא״ל כיון לשמה ,דמני אף לישה הודם שהוא מחינה ה״ה

 העומד בישראל ®י שוב ושמרסם בפנל עצמה דהטמינה
לנ״ר ראי* אין ולפ״ז מחימוז. ושומרו טחינה בשעס מרחוק

: לשמה לענץ יועיל גרמא ע״י דהנעשה
)ס*.( בב״ק דאמרינן לפייט ליק 'ש לכאר• אך

 למנץ גרמא דהו׳ דאף הרוס וליבמה ליבה למבין 1
 מסייעחו ולוח בזורה חייב שבס לענץ מ״מ נזקין

 גרסא גם מ״כ סורה אסרה מחשבס דטלאכס משום
 כמלאכס הו׳ לשמה יבמי במידי וה״נ כמעשיו. משוב

 קולו. חומרו נמצא מעש□ לגרמא מ®' וממשבה מחשב□
 ד׳ ]וביאור כמעשה הוי גרמא גם מ״כ לשט□ מעי דכיק
 שמחשב אף מחשבה דל״צ דמילי הנ״ל )ס׳.( בב״ק הגט*

 כמעשה גרמא ל®יא המעשה טל כ״כ פומלס המחשבה אין
 עם קישור להמחשבה יש אזי מחשבה דצריך במידי רק

 רסני ד״ה מ״ה: גיס־ן בפנ״י מטאר זו וסברא המעשה.
 דדרך משום מורס דהיי״ד כ׳ שס ביא״ש אמנם חיגנלב ר׳

 )סי׳ העוזר באבן אן לנ״ד. אי״ר ולס״ז הוא. כך המלאכה
 וכן )ד״ס( דגיסץ פ״ב מרדכי זע' להיפוך. מטאר שכ״ח(

באהעו״ז ג״כ מטאר מטס חק לענין הבונה ס״פ בר״ן
: מעשה s®n גלמא גס מחשבת דבמלאכס

מקק ולא ופסב דל®* )כ׳.( ®ימין לזה לה״ר ויש
 עוף מעשה משה דלא מוטס חק דהיינו ומסקינן

 לס״ל וק׳ ש□ רש״י ע׳ ממילא הכסב ממשה וחש־ב האוס
גמורה. מעשה ב® לשמה ®ט יבמי דכיק מיפ״ל קרא

: ®י עלמא גם לשמה דלמגץ וע״כ
D23K31 דכסוב מחשבת מלאכת מנץ דכל ,נ pppy

כדאסרי׳ לשמה מי המשק מנין משוס הייט
בירושלמי
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רטו סימן מבוטאטש(או״ח אברהם)לרב אשל

אגרהם אשלתריג

י״צ: כן הברכה. סמרו סיים כאצו גיה והמ הברכה

 כו׳ השלישי המדור ד!, נא, רום הק׳ סיש סוהר שכמוב מה אפן. ב. סעיף עם
בעיון שטרוד מני כן שייך רלא נראה המברך. אסר ׳אמן עונה שאינו ומי

 סה שייך הרי מקום מכל לענוש, שרשאי הגם הק׳. מורה כדברי כשיסה או
 לפעמים, דאורייסא ממיוג גם סוטרס וטררא מהמצוה, סטור במצוה העוסק

 רק בהמלט כן שייך רלא נראה גם וצלע״ע. מדרבנן רק שאינו סה שכן ־־־־וכל
 בקי, שאינו* להוציא שנמקנה הסזרה וכמפילס סונמס, יד רבים להוציא במברך

 על כך כל עונש מז״ל מיקט לא שאולי ןמסיד, ברמס בשארי כן שאין מה
 ששמע ונר רכה,'הב של קביעוס ןן^ם^א^^מ^^מוכיו Aob עטיס מטעם

ביון להאמיט, bib uj סברו, על ~משד
1נ«ו, שומעניה יסאני על שכן וכל אן, 4® ]נדה מיבעי למיסוש לן לקיימא

 ט שהכל, מרכס הדובשטן נס לסטור להדא כוונמי דוכשנין. כן גם לסט
 לו, שייך שהוא מה על כצלייס הברכה שמברך מק חסידות, מדס שייך צא סה
 הכוונה יהיה אם צריכה שאמה ברכה גרס סשש סה ויש לכממלה. גס p נכון
 כההיא זה והד סינף ודאי שיאכצס שיוד^ מק הדוכשטן, לסטור שלא

 והגם א(. ]יומא צר^ה שאינה ברכה לגרום שלא סה על קורא דבעשור
 ליה הוה הכא מקום כללייס^׳־מלל ברכה יד סשוב היוסר נסטר אין שממה

 לפס דמי ולא צריכה. שאינה ברכה ליה הוה לפטור שלא יסטון ואם כמפורש,
 ידים נטילס ממוסר הוא הסס מ שהכל, שמברמן רבא קידושא אסר בסעודה

 יעשו לא ק׳ שבס בליל יי״ש על המקדשים )ולוה כלל. לסטו כאינו זה והד
 ועל מין. גס זה מנהג נשמקע וכעס להמוציא, ידם נטילס מן לקדש כהסברא

 קשה גם הק׳. השידה שיר רבה מדרש על משה מדי עיין גמגומים, יש יי״ש
 למטר, שכר פה אין וכעס צמאק. לרווס משקה בדרך ואינו כשיעור, לשמוס

 ליה הוה עלמא לבולי הרי עכשיו. לו ואין שלו רק מלמכור עיכב שהשר מק
 מהיוס מדמה שאינו נראה p גס שכר, כשיש גס אך מדינה. ממר מבושל דבש
 מק קפידא, אין לשהכל מזוטס ברכס להקדם ומצד לכו״ע(. מדנה סמר דבש

רבא: קידושא קודם לאכול שאסור
החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס {24} (15) אפרים בן יוסף קארו, :רמא(

 שע״י לן דקיימא שכמו י״ל המשמיע, שאומר מה כל כששומע וגש לה. צריכים
 הוא p מצטרסס, לכר טוכה ממשבה כי ג!, סעיף קע נסיען המשק אין שמיעה

לו: דצריך מה מן כשומע ליה דהוה כהנ״ל

 ואוכלים לעשרה להצטרף אחר לבית סעודתם בסוף ההולכים פק׳ידז. טג״א
 פוטר אחד שאין י״ל פירות, לפניהם הובא אח״כ אם כזית, שם

xgn גם הקבע מהני בסעודה שהקבועים שמפורש הגם הפירוח. בברכת
 בקבועים־בתחילת רק הוא שכן י״ל מקום מכל הסעודה, שבתוך לסירות

 כשהברכה משא״ב בהמו^וא, חברו לפטור יכול מהם אחד שהיה הסעודה
 הצטרפותו אין חברו, לפטור יכול אחד היה לא הסעודה שבתחילת
חברו: אתד יפטור שלא המנהג שבהם סירות לגבי מועיל לזימון

 שכתב )כמו זה, את זה פוטרים שקבועים שנהגו הגם ביין ואולי
או זה לפטור נוהג שום שמעתי לא כעת ח, ס״ק ]ט״א האחרונים

 הסובךיו וזובח ידי לצאת לגבי ומ״מ בקבועים. גם ברבה בשום זה
 _ להוצד ומכוק היין על מברך אחד אם מועיל בסעודה, משקים על לברך
 שאוכליו הסירות דה אחר לגרר מועיל הקביעות אין מ״מ מהספק( כולם

הפירות: בברכת זה את זה שיפטור אז

 יז לצאת צריך זחוא ממשמיע ברכה שומע אודות אחר במקום כתבתי
ר הצריכה, הברכה תיבות בפיו ואומר אמרת, ברכה חובה

 לוח שיש שס בוזבהי מהמשמיע, ומלכות שמ שומע במה עצמו את סומך
 ע בלליית ברכה מאומר ומלבות שמ בשומע אך חובתו, ידי יוצא שאינו

 ברכן של התיבות לו אומר והוא זזובה, ידי יוצאימ יהיו שהשומעים מנת
 כגון והיינו שמיעה, ע־י ומלכות שם באמירת חובתו ידן ויוצא פרנויית,

 חובתו ידי חברו להוציא שיכול ודכוותיה, דקידוש הגפן פרי בורא ברכת
 פרמיית הברכה חובת ידי יוצא שהשומע הנהנין, בברכת גס בשמיעה.
היסב: פרסיית ברכה לומר מהמובחר מצור! גדעון, שום לו ואץ

היטב^- וצלע״ע ,1שלו שנכון נראה

ו\ה־ח)בא יושא ■rnrwrnriTTW’BF־

ריד סימן

 הרא״ש בשה שכסב מה ונפקאן ומ״ש ]ד״ה בב״י עיין ומלכות. שם א. סעיף שו״ע
י״י/ במפלס מלכום סיקנו לא מדוע שסגן !סימן והרוקס »[סימן ו פרק נגדניס

 והד ואדטס שררוס לשון הוא דאלוהוס מצד כן גם וי״ל שם. א[ ]ש״ק בט״ז ועיין
 שם, כבשו״ע העולם מל מלטס בסינס להיוס שצריך מצר אך מלכוס. בבחינת זה

 p ואם ספיקות, מיד נסיק דלא מודה מקום מכל סה, שם שצידד העוזר האק וגס
 זה אין ועד, לעולם אלהיט ה׳ בשם נלך שאנסט ישראל בט אעם דקאי אלהיט

 מורה והלשון ומלכוי/ שררוס בסינס כן גם הוא אדטס דשה והגס ממש. כמלכוס
 במקום הק׳ שם במורס שאומרים כיון זה כל על הכל. על ושררוס דאדנוס כלליוס

 שס p שאין מה מלטי/ במקום גס עולה איננו שמו, וברוך הוא ברוך הוי״ה שס
 רק אומרים הברטס סיומי בכל שהרי דהברכה, שם במקום נאמר שאינט אלהיט
ח«,1ו> י\1י #n«1 לי n/n !in mA ייי ייי. !#ייייי

־ )קנ ג או״ח ג 622 מס עמוד פריעדמאן< >מהדורת השלם ערוך שלחן

 הכל שמע מקום מכל כי כדליסה, כנך אמירמו שמיעה, גרעון על סוששים
 על ומלכים משם מק על וסמך ומלכים שם רק שמע לא אם וגם מסבירו.
 מטבע סגטן איט ק׳ ומלכום שם בלא המאמר מקום מכל בעצמו, אמירפו

 שאמר ברכה על אמן לומר ומוטל היה כלא מאמרו ליה הוה זה יד על ברכה,
 מלשון בעצמו שאומר מאמר סיום קודם אמן לומר כן גם ורש>אי סמרו.
 ובמה הק/ המורה מן שהיא הק׳ המורה מרכס וגם כך. אסר ולסיים הברכה

 אמירמו בהג״ל מקום מכל הפרק, ssxfo אמן אומר איט הק׳ המורה שמן
 כד אמר שסיים גס שלו, מאמר אסר גס לומר רשאי כנ״לדזאולי כדליסה מך

לעיקר טסיל מאמרו געשה מקוס מכל כי סבירו, מאמר סיוס של דיטר
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 דשא*ל ולעולם כפניו דהיינו כו* שאיל לקראת כוי הנשים
 דאיהו לק-א שכקיה דלתא אי . כדוד רככית הנה נתי

 כל ואמרו דוקא האלפים הכה ושאול אנפשיה ותוקי רתיק
 דסטעס טעתא כתי זאזיל כן הבי; ושאול . כפניו שבחו

 והוא יתגאה שלא כדי הייני כפניו שכחו מקצת שאומרים
 שהדי מתגאה היה בלא ירע הוה יש-אל וגס יודע היה

. עליהם הקפיד ולא ייכזיהו זה יושיענו תה כפניו אמרו
 שאינו כי שידעו כפניו דכ-וכלשכחי ודאי הא כן אס

 משים הדב-היה כעיני־ וידע אכו ח־ה זה על מתגאה
 לפי הקפיד ולא אח־ת כעס אותו ככיזו אח־יתי דאיכא

 נתנו לדוד ודאי הא יל שא אמי■ וכה " מתגאה היה שלא
 נתנו לי’ כפניו שלא שהיה בשביל שבתו כל בהוא ה״ככייז
 כככיזו אפינו שס-י כפני בלי השכח יאמ׳־וכל האלפים

 אם כמרי על מחלתי זה יושיעני ואמי־ומה מקידס איתי
 וזהו . לדוד יהיה והמליכה מלך להיות רא״י איני כ;

 שיהיה הכ-יחו אכיש עכדי שהי־י . הייליכה א־ נו ועיר
 שכת כל שאת־ו המשחקות הנשים תדכי־י הא-ן על הלי

 ימשך לא ׳דאי הא < ממגמה היה שלא לפי כפניו שאיל
לו ועול איותו וזהי « הא־ן על מלך יהיה ודוד מלכותו

« כי' המלוכה אך .
 כפניו אדם בל שכחו מקצת שאומדי' כידינו עלח .

ואנוכפ״ג . רז״ל כמ׳ש בפניי שלא וכולו
 שמתוך חכ־־ו של כבבת* אדם יספ- אל אמי־ינן דע-כין

 של לדב-בשבחו שאין משם נ־אז . גנותו לידי בא שבחי
 אל כתב מכת כפ'כ ז״ל ף והיי" . בפניי בנא אף יידם

 וה־מכים . כו' מדאי יותי חכיו כל כפכחי אדס יכע־
 חכ־ו בל בשבחו אדם יכפי־ דעותכתכאל פ"זמהלפית

 אוהביו שבפני הי'ט׳ הכמ״ג וכתב . כו' שונאיו ככני
 מוני היה הוא כאבו* שאמדו וכמו שבחיו נמנות דחי שכיר
 תאן דאיל ההיא גבי ט פש גט בפי־ק ועיין . ן׳כ שבחן

 משום הי־ע מלשון כלך ל’וא כתביה חייטא יאודה כמכיה
 אין הרי״ף שלדעת נמצא « יעש’פ-כזסאלי

 יכא כך מתוך שמא תדאי יותר חבי־ו בשבח לכפר לאדם
 בפני כלל בשבחו יספר ולהרמב'סלא . גנותו לירי
 כמהר״ר השלם החכם דכר אשד את והטיב . א»ושונ

 דרכי אשמרה אמרתי >צתוכ כפינת זל עדן ןגפ שמשון
 לפי ואשמרה . הדי׳ף סברת שהוא . בלשוני מחטיא
 אנו אף . זל ס”הרמכ כסכי־מ לנגדי רשע בעוד מחסום

 ממלכת שיהיו יש־אל של בשבחן כשדבר שהקב״ה נאתר
 ומשה כפניהם שלא למשה הדיכור היה קדוש וגוי כהניס

 ה* דיבר אשי־ הרכי־ים כל את כפניהם לדכי־ עתיד היה
 שכחם תקצ נקם לות־ צייך היה כ; אם וגדולה ויקר שכח
 אודלמאאףכזהחיישינןשמאיכאלידי " שאמרנו כמו

 הדכ-י׳אשר אלה נאמד לכך «ז״ל הרי״ף כהכרת גנותם
 על תעלה לא לחשה הקביה אמר .«ישראל כני רל תדבר
 הזהר .כפניהם שהוא ביון שכחן מקצת לסם לומד דעתך

 ותאמ׳כל לך שאמרתי מה כל להס תאמר אלא תפחות פלא
 שבחם מתוך שתא מתיירא אתה ואם . כפניהם שבתן
 כלומר תושף אל לו אמר לפיכך . גנותם לידי בא אתה
 במספ-בשבחו הייני גנותו לידי שיכא ה-י״ף שכתב דמה
 כדי תוסיף ולא תכחות בלא אמר ולפיכך " מדאי יותר

 שהי־כה לפי הזה כסדר תאמר אלא גנותם לידי חפא שלא
 אתר ולא ישראל על יותר צדכר לסקכ״ה לי היה שכחיס

 ליתר קרא ודייק • כפניהם לדכי• עתיד שהיא מה אם כי
 וראה « ישראל בני אל תדבר אשי■ הדכיי' אנה
 של מו לאליעזר אתר ל״ב פרשת יכה בבראשית חדש זה
ושיה שאמד מי של שבחו מקצת שאומרים מצינו הגליל ר״י

 , מעשיך נורא תה לאלקיס אמרו שנאמר כפניו העולם
 עד חסדו לעולם כי ליז׳כיטוב הורו אומר כפניו שלא
דשלא תאר יפה בעל הי־כ שם ופירש . כאן

 כמו בפניו שלא הוי מדב-יסעמו כשאינם היינו בפניו
 , נסתר כלשון וסופן נכח כלשין תחלתן ככי־כייז שאמרו
 נמצא שהקב״ה האגדות כפירוש הטעם ז״ל ה־שב׳א וכתכ
 . ,וכו יתבי־ך מהותו מצד ונסתר מציאיתו מצד
כילקוט זל מאיד־ס בינת לפי־ש אפשיי זס כי ועל

 אכירה . נאה נאה לה׳כי אשי־־ה פשוק על
 כו' ותצאןהנשיס כמד״א ודם לבכר ולא לה׳את־וס . לס'

 כאןלהיאיז־־וה אכלכי' ודודב־יבביתיו שאילכאלפיי הכה
 לות־י הכינה אלא < יזמיה והוא . ע"כ ודם לבשי• ונא

 כמוכה מי בשירה כדכזיב נגח בלשון שדב־ו לה'אמרוה
 יוק- שבחים אמ-ו לא ולפיכך . ה' ימינך ״ ה' באלים

 רוצהלימ-לא . ודם לכשר ולא . כפניו שהוי לפי מאלי
 לב'ו סקכ״ה של גדולתי שמספי־ים כמו נסת- כלשון אמ-ו

 כמד״אבדודכי־כביתיו . גכירותיו האדם לבני להידיע
 לאח־יס אייז־־ייגדולתו שהיו בפניו כלא שם שהיה דייקא
 לנכח לה׳א׳י־וה כא; אכל . שבחיו כל אמ״ו הכי ומשים

 ,שבחיו אמרו לא שהרי ודם לבשי־ ולא עתו מדב־ים שהיו
 נכשיי שכחיו מימיים היו שאם נשק■־ כלשין ודם לבשי
 , יאף , ייוקי• יתי׳ הקכ"ס כשבח לספי להם היה ודם

 כשביל: היא דכייו של בשבחו יספ־ שלא שאמי־ו שהטעם
 תענ׳ח׳־ו כלפי זה טעם לוח־ יכילין אנו ואין יתגאה שלא

 דכא ואת ביס וכתיב . לבש גאית הימל־ כתיב שהדי
 חכדא וי־כ היניא ־כ בה פליגי דס־טה בפיק " ־וח ושפל

 ותהתב־יכמאן דכא את אני אמי־ וחד דכא אתי את־ חד
הד על שכינתו השיה הקכ״ה שהיי דכא את אני דאמר

 ע״כ למעלה סיני הי גבה א ול סיני
היאמישב אי־ דכא אתי למאןדאתר לדקדק ש’י

 הר על שכינתו הקכ״ה השרה שהרי זס דכר
 אק, אני כפירוש דמשמע למעלה סיני הר גבה ולא סיני
 מהןהיא ואחד מרות דיג במ׳שכב־ייתא ונראה . דכא

 הכתויהשלישיז שיכא עד זה את זה המכחישין כתי׳ביס שני
 • אתד כתוב כיצד וזיל שם ואידיו . ביניהם ויכריע

 ,׳השתיםמ אומי׳ אחד כו'יכתוב סיני ה־ וי־־דס׳על א.ימ־

 ■ מן כי השלישי הכתוב הכריע ליס־ך קוצו את השמיעך
 , השמים הקכ״השמי שה־־כין מלמד עמכם דב־תי השתים

וירד שמיס ויט וכס"יו ודכייעתהס סיני הר על העליוכי'
. עיב

 מן כי דכתיב ק־א סכייע איך זל ה-אביר ור׳קשה
הכתוב סוקר היא ה־יגם דבייתי השמים

 ;השמים מן אם כי הכתיב את־ ק׳שלא וירד דכתיב האחר
 כדבריו לעמיד ויש אה־ן כספ-מדות ועיין " דכי־תי
 עוד . המעיין שיראה כתו סיפן ועד מ־אשס

 עוזו ושכינת האד׳,כבודו כל מלא הקכ״ה שה-י לדקדק יש
 פי“היאע וירד עליו לומר שפיר ושייך מרומים בגבהי
 אין הכתובים דמלתא אעיק-א כן ואס השמים מן שדבר

 לו' ואפשר . להכייע צ־יכין שאנו זה את זה מכחישין
 שכיכה ירדה לא אית-מעילם ד״י תניא דסוכה פ״ק במ״ש
 שנאת'השמים למ-וס ואליהו חשה עלה ולא מעשרה למטה
 י-דישכע' ולא ופ-יך , אדס לבכי כתן לה'והארץ שמיס
למעלה ומשני . ה-סיני היעל וירי והכתיב למטה

 עלה ומשה והכתיב פי-יך והת־ . ’כו טפחים מעשרה
 « כאן עד מעשרה למטה ותשני » אלהאלקיס
 מעש־ה למעלה מנין אתרן דשבת קתא פ-ק ובירושלמי

אתך ודברתי שס לן ונועדתי דבתיב אחרת רשות שהוא
מעל



כה כד סימן חיים אורח אבני ישפהלח

 בדיירתו גר sk ד: ענף
מתחתיו כנסת בית שנפתח ־לפני

 נפשו ששומר הרמ״א דברי על כתב י״ח ס״ק המ״א

 מקור שהוא קנ״א סי׳ או״ח בכנה״ג וראיתי מזה. ירחק

 זה מדבר ירחק נפשו שומר מקום ומכל וז״ל: המ״א דברי

 מבתיו אחד בבית מדרש שעשה שראיתי מי שכל

 הצליח, לא המדרש שע״ג בבית משתמש והוא התחתיים

 עכ״ל. להבנות זכו לא מהם מתו מהם מנכסיהם ירדו י^מהם

אבל בניס, במיתת שנענש הזכיר הנ״ל הט״ז גם ובאמת

 שעשה מי שכל שמעיד יותר חריפה היא כנה״ג של עדותו

נענש. כן

 שהוא היכא רק התמיר כנה״ג דגם נראה אמנם

 מתחתיו מדרש שעשה כנה״ג וכלשק לכתחילה, עשה

 למעלה דירה לקנות שהולך בעניננו וכן לכתחילה. דהיינו

 אבל תחתיו. מדרש לעשות לכתחילה כמו זה גם מבהכ״נ,

 שכרו או בנו ואח״ב עליונה בקומה דר כבר הוא אם

 כיון שרי רזה מהדירה, לצאת חיוב אין בזה מתחתיו,

 נפשו לשומר אף ובזה לו, עשו והם כלום עשה לא שהוא

מותר.

*1

פו סץ yi! _ כה סימן

האוכל בחדר מנתו את לקח מי לחבירו לספר הרע לשון איסור יש אם

תשל״ט וירא פ׳ מוצש״ק

 קובני דניאל והשנון החריף הבחור תלמידי לכבוד

 שלימ״א;

רב; וישע שלד

 ביקש האוכל בחדר יושב שבהיותך השאלה ע״ד

 בא והנה מנתו. את לו לשמור הישיבה מן בחור ממך

 אם ושאלת אזהרותיך. למרות המנה את ולקח אחר בחור

מנתו. את לקח מי למפקיד לגלות רשאי הנך

 בהלכות שאלה ששאלת ידיך את לחזק עלי ראשית

 נדירות, זה בשטח השאלות הרב שלצערינו הרע לשון

 מה לא אבל לעשות רשאים מה האדם בני ושואלים

 מזה, להפך מפורשת משנה לנו יש ובאמת לדבר. רשאים

 זזמור־ בפיו האומר נמצא א׳: ט״ו ערכין במשנה דאיתא

 מאה נותן רע שם שהמוציא ופירושו, מעשה. העושה מן

 חמישים, רק נותן הבתולה את ואונס מעשה והעושה סלע

 יותר להיות צריך היה כן ואם שם. רש״י שכתב כמו

 מן להיות שזכית ואשריך הרע, לשון בהלכות שואלים

השואלים.

י׳ כלל הרע לשון בהלכות בספרו חיים החפץ והנה

 רשאי שיהא בכדי הנצרכים תנאים שבעה כתב ב׳ דין

 הגזלן, היה מי אחרים אדם לבני או לנגזל לגלות אדם

 מתקיימים הם אם ונראה ונפרטם לנגזל. לעזור בכדי וזאת

דידן. בנידון

 שמיעה ידי על ולא בעצמו הדבר זה שיראה א.

 ע״כ. אמת שהדבר אזז״כ לו שנתברר לא אם מאחרים,

 הוא הדין טעם ת״ל: חיים מים בבאר הדבר ובאר

לאחרים ויספר ילך איך וא״כ לחוש, רק לו אין דבשמיעה

 קבלת מצד הוא האיסור דטעם ומשמע עכ״ל. ודאי בגדר

 והאמין שקיבל בזה מראה הספר, ילך ראם הרע, לשון

 מכיר הוא שאם ויתכן האחר. מפי ששמע הזה הרע בלשון

 נחפז ולא האמת לגלות דבר בכל שחוקר כאדם הנגזל

 לומר והיינו ספק, בגדר לו לגלות לו מותר אולי במעשיו,

 שום לו ואין הגזלן הוא שפלוני בעלמא שמועה ששמע

 ובזה הענין, את לחקור יש רק אמיתית שהשמועה יתעה

 בכה״ג ומותר הרע לשק כקבלת נחשב דלא לומר יש

גזל. מי בעצמו ראה "ה בלא דידן ובנידון לגלות.

 ילך ואיך —שכתב הח״ח בל׳ מדויק כן וכאמת

 רשאי ספק שבגדר ומשמע —ודאי בגדר לאחרים ויספר

 האי מדין לו לגלות סיבה שיש נראה ועוד לגלות. הוא

 מבעי ליה מיחש מבעי לא דלקבולי אע״פ בישא לישנא1“

 יכול כן לעצמו, לחשוש שמותר כמו וא״כ א׳(. ס״א )נדה

 את ימצא בזה שמא לדבר יחשוש שהוא לנגזל לספר

 ע״פ להחליט ממהר שאינו בתנאי זה גם אבל גזילתו.

 שמכשילו נמצא כזה, אדם הוא אס שהרי בעלמא. שמועה

 ע״פ שלא לגזלן מעשים שיעשה וגם הרע, לשק בקבלת

י׳ דין ו׳ כלל ח״ח ע׳ כזה לאדם לספר לו אין ולכן דין,

י״א.

בדעתו, הענק על תיכף יחליט שלא מאד שמהר כ.

 הענק עצם על היטב יתבונן רק בזה, וכיוצא ועשק לגזל

 באמת נראה בעניננו והנה המק. או גזל דין פי על הוא אם

 אינו ישיבה בחור שכל שידוע כיון כלל, גזילה כאן שאין

 מנתו לקחת רשאי אינו שהרי שמקבל, האוכל את קונה

 רוצה הוא אם לאכילה לו ניתנת אלא בשוק, ולמכרה

שאין כיק לרשותו, נכנס לא אכל שלא זמן וכל לאכול,

v
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 וכל שיאכל, למי אוכל הגשת אלא האוכל מכירת כאן

 לומר יש ולכן הישיבה. משל אוכל הוא הרי האוכל

 בה זכה לא עדיין זו, מנה אחד בחור תפס שכבר דאעפ״י

 שכן לומר יש גיסא ומאידך לזכייה. ניתן לא שהאוכל כיון

 פוסקים כמה שכתבו וכמו שלו במנה אחד כל זוכה

 והארכתי בסעודה, מקבל שהוא במנה אשה לקדש לשיכול

 כאן נכנס ואיני בעזהי״ת. שיופיע חו״מ חלק בשו״ת בזה

 עכ״פ אבל מקומו, זה שאין כיון רינא האי של למקורות

 שדין יתכן פי שעל כיון לנגזל לגלות יוכל לא דברינו לפי

שלקח. מה לקחת המנה את שלקח הבחור רשאי היה

 ראוי כאן הנה וכר. מתחילה החוטא את שיוכיח ג.

 חייב ד״ה ב׳ סע׳ תר״ח סי׳ הבה״ל שכתב מה להביא

 אח איש דוקא וז״ל: ומ״א ס״ח בשם שכתב להוכיחו

 יוכיחנו שאם אחר איש היה אם אבל בו גס שלבו אחיו

 לדון יש ולפ״ז עכ״ל. להוכיחו אין ממנו וינקום ישנאנו

 יקבל שלא יודע אם דאף ז׳ בסע׳ לקמן הח״ח שכתב במה

 שלשה בפני שעשה הרע הדבר את לספר יש עכ״ס תוכחה

 על הרע לשון בסיפור כנהנה נראה יהא שלא כדי אנשים

 זה. בעבור בו להתנקם עלולים דמ״מ וקשה עיי״ש. חבירו

 שלא שיודע היכא על רק נאמרים שדבריו מסתבר "אמנם

 להתנקם שעלול היכא אמנם בו, גס שלבו וכגון בו יתנקם

 ושוב לחבירו. לעזור מנה על היזק לסבול חייב אינו בו

ח׳. סע׳ שם בהדיא כתב שכן ראיתי

 שלושה לפני לספר דצריך שכתב רמה נראה ויותר

 אלא נאמר זה אין הסיפור, מן כנהנה נראה יהיה שלא כדי

 לנגזל, יעזרו שהם כדי לאחרים לספר רוצה דהוא היכא

 בזה שאין ניכר שיהא כדי כמה בפני לספר לו יש אז ורק

 א״כ לנגזל, רק מספר שהוא היכא אבל הרע. לשק משום

 שזה ניכר ודאי שהרי הלה״ר, מן כנהנה נראה אינו

 צורך אין ובזה הגזילה, את להשיב שידע כדי לתועלת

לדינא. וצ״ע שלשה, בפני לספר

 זהטעם שהיא ממה יותר העולה את יגדיל שלא ד.

 רע שם מוציא זה בעבור ונקרא שקר, בכלל דהוי הוא בזה

 בזמן היטב היטב לדייק דצריך בזה ונראה עכת״ד.

 סיפור, מספר הוא כאשר אדם של טבעו שהרי סיפורו,

 או טוב עשה שגזל הגזלן אם הרגשותיו את להוסיף דרכו

 רעב שהיה וכגון רע, שם בהוצאת יכשל בקלות וכאן רע.

 שחלילה ואעפ״י גנב. ולכן גדולים חובות עליו שהיו או

 לכף הגנב את דן המספר אם עכ״פ אבל בכה״ג, גם לגנוב

 הרי ותאוות, ממון חמדת בעל כאדם ומגניהו חובה

 שקר. הוא שהדבר כיון רע שם עליו מוציא שנקרא

 לגנב יבוזו לא כ״ב( פסוק ו׳ )משלי הכתוב דיבר ומפורש
אדם בני שאין והיינו ירעב, כי נפשו למלא יגנוב כי

 את לספר ליזהר יש ולכן רעב. היה אם הגנב את מביישים

הערות. בלי שהם כמו העובדות

 ההוא מהפגם ה״ו להנות ולא לתועלת שיכוון ה.

 ע״כ. מכבר עליו לו שיש שנאה מצד ולא בהכירו, שנותן

 לזה. מקורות שהביא י׳ ס״ק שם חיים מים בבאר ע׳

 ל׳ במדבר ברש״י מובא הספרי מדברי מקור עוד ונראה

 מדבר, הכתוב במה לה, יסלח וה׳ הספרי: ת״ל ו׳ פסוק

 ידעה לא והיא לה והפר בעלה ושמע בנזיר שנדרה באשה

 היא זו למתים, ומטמאה יין ושותה נדרה על ועוברת

 הרי עכ״ל. וכו׳ מופר שהוא ואעפ״י סליחה שצריכה

 עבירה, לעשות היתה שהכוונה כיון כפרה דצריך דחזינו

 מצוה מעשה הוא שהמעשה אעפ״י לענינינו גם וא״כ

 ויש כפרה. צריך ממילא לתועלת כוונתו יהא לא אם מ״מ

 כאן שהיתה ודאי מחשבתו שלפי התם דשאני לדחות

 אם דנים אנו גופא זה על כאן אבל עבירה, מעשה

לאו. אם עבירה מעשה עושה נקרא שגאה לשם כשמספר

 גופא הזאת התועלת את לסבב יכול הוא אם ו.

 עליו הרע הלשון ענין את לספר יצטרך שלא אחרת בעצה

 מן מקור הביא הבמ״ח והנה לספר. אסור גוונא בכל אז

 מי הקב״ה את יהושע ששאל א׳ י״א סנהדרין הגמרא

 ופרש״י גורלות. הטל לך אני, דילטור וכי לו אמר חטא,

 הקב״ה מ״מ דהרי בזה, לעיין יש ובאמת רכיל. דילטור,

 את מספר הוא עכ״ס הרי וא״כ הגורל, מסובב הוא

 או בקול מספר הוא אם נ״מ ומאי הגורל, דרך הרכילות

 דהוכרח היכא דאף מזה נלמד ואולי הגורל. דרך מצביע

 אלא בפיו, להוציא שלא יראה עכ״פ "ר, לה לספר אדם

 מסתבר דבזה במכתב, לכתוב או ביד להצביע עדיף

 שאמר הקב״ה כוונת לפרש יש ובזה קל. יותר שאיסורו

 לומר בלי לך לגלות שאוכל כיון והיינו אני, דילטור וכי

 הרע. כלשון יחשב בקול הגילוי אז בהגרלה, אלא בקול

 של מעשיו על יודעים שאנחנו מה שכל לומר יש עוד

 וכמו ממעשיו, שנלמד כדי עבורינו לדוגמא הוא הקב״ה

 אף רחום הוא מה בדרכיו והלכת הפסוק על חז״ל שדרשו

 לנו שיש הקב״ה לנו הראה כאן אף וא״כ וכו׳, רחום אתה

 שאצל ואעפ״י לה״ר. לספר בלי התועלת את לסבב

 ע״י לנו יש הלימוד עכ״פ אבל ממנו, הכל הרי הקב״ה

הדוגמא. לנו הראה שהקב״ה

 את הזהיר שהוא לנגזל לספר דאסור נראה ובניד״ד

 כלום יוסיף לא בזה שהרי החפץ, את יקה שלא הגזלן

 להשיג יוכל להשיג שירצה התועלת ואת הענין, לתועלת

 התועלת לסבב יכול ושפיר הזה, הפרט את להוסיף בלי

 בניד״ד מצוי לא ובלא״ה הזה. הפרט את לספר בלי

 ישלם לא מ״מ המנה את אכל כבר אם שהרי תועלת,
אם אמנם תועלת. ללא מחלוקת רק כאן אין וא״כ בעדה,
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הפרטים, כל שיצטרפו מאד דקשה חזינן והדי יתכן שנית, חבירו מנת לקחת שבדעתו המוכיח רואה
בזה למהר יש תורה דין סי על צודק מי בשאלה ובפרט להבא. על ממנו למנוע כדי לספר שמותר

 הרבה. יותר לנידון המק הסיפור ידי על יסובב שלא ז.

©אד המתבגר רגו דוש״ת והריגי דבר על וה באופן עליו הועד אילו יוצא שהיה הריו מכסי

פיינזזנדלר פסוז ישראל ע״כ. וכו׳ דין בבית זה

כו סימן

השוק; ממחירי יותר גבוה במחיר שמוכר לספר הרע לשון נחשב אם
השוק ממחיר פחות שמוכר מי על לפרסם אם

תשמ״א! א׳ אדר כ״ח
 שליט״א מגורי חיים הרג הרה״ג חו״ב נפשי ידיד לכבוד

 יצ״ו; נתיכות הנגב כישיבת ור״ט יצ״ו זמרת כולל ראש

אחדשה"©;
 בחנות שיקנה להכירו להודיע יש אם השאלה

 משום כאן יש שמא או בזול, יותר מוכרים ששם אחרת

הראשונה. החנות לבעל שמזיק כיון לה״ד

 המוכר על לה״ר איסור א: ענף
השוק ממחירי יותר

 מים בבאר ט׳ כלל רכילות הל׳ חיים החפץ בססר
 מלקנות חבירו למנוע רוצה אדם שאם כתב כ״ז ס״ק חייס”“5^-*

 אבל השוק, משער יותר הוא המקח ששווי בהגות סחורה

 לו דאין אפשר אונאה, שעור שהוא שתות בו אין עדיין

 אם דדינא ססיקא הוא משתות דפחוח משום וטעמו לומר.

לחומרא הכא זיל אמרינן ולכן להונות, לכתחילה אסור

 "ר. לה איסור לענין לחומרא הכא וזיל אונאה לענין

באר שם בעצמו הח״ח כתב שהרי לי קשה אמנס

 הוא הכירו אצל הפסד שרואה רכל א׳ ס״ק חיים מים

 תעמוד לא של שהלאו המכילתא "ש וכס לו, להגיד חייב

 הרמב״ם וכ״כ עדותו, כובש דין בתוכן כולל רעך דם על

 בעד יתרשל שלא צריך בהפסד דגם רצ״ז לאוין בסה״מ

 אונאה איסור שאין נפשוט אם אפילו וא״כ ע״ש, הכירו

 ממה הפסד לו שיש עכשיו עכ״ס משתות פחות על

 ע״מ לו לומר מצוה יש א״ב השער, מן יותר שמשלם

 דדינא ספיקא שהוא שנפסק כיון ועוד ההפסד. מן למנעו

 המוכר גס א״כ שתות, משעור פחות על גם להונות ואסור

כן. לעשות שאסר השו״ע דברי על עובר

 ודברי עון. ממכשול מציל הוא זה בדיבור וא״ס

 ששפיר י״ל דבריו ולולא צ״ע. זצ״ל הח״ח הק׳ רבינו

שכב׳ וכמו לכתחילה, של מאיסור להצילו כדי לספר יכול

 יכול הכירו את להציל תועלת כאן שיש שכיון העיר,

 בו שאין בשווי לו למכור רוצה שהמוכר אעפ״י לו לספר

 הח״ח דברי על המליץ שליט״א אחד וגאון אונאה. שעור

 בעצמו יודע אינו שהמוכר בזמן איירי שהח״ח לומר שיש

 השוק ממחיר יותר שמוכר ומה המדויק, המחיר את

 נאמר לא ובזה בשוגג, כן עושה הוא משתות בפחות

 אס כי במוכר למחות שצריכים לכתחילה של האיסור

 משתות פחות על למחות צריכים אז דרק במזיד, במוכר

 את שאמר הגאון והוסיף כלל. איסור אין בשוגג אבל

 נכק למעשה שהרי הח״ח על התמיהה ליישב כדי דבריו

לעיל. שכתבנו מה

 המוכר על לסרסם ב: ענף
השוק ממחירי פחות

 שער לפי מוכרת שהיא אחת חנות שיש היכא אמנם

 פחות מוכרת שהיא אחרת חנות על יודע והוא שבשוק

 משום לומר שחייב בזה לומר שייך אין שבשוק, משער

 משער פחות שמוכר כיון שהרי רעך דם על תעמוד לא

 לומר שייך ולא לקונים, מתנה כנותן אלא זה אין השוק

 ואין בהפסד, אלא רעך דם על תעמוד לא של ענין שיש

העיר. שכב׳ וכמו הפסד, זה

 מה מדין להכירו להודיע שצריך מ״מ ונראה

 ללכת מ״ע שהוא בדרכיו והלכת התורה מן שנצטוינו

 חסד אהבת בספרו הח״ח וכתב הקב״ה של מידותיו ע״ס

 מלהטיב עצמו שמונע תה ת״ל: א׳ ס״ק מ״ע בפתיחה

 שזירז זו במ״ע עובר המעכבתו סיבה שום בלי לרעהו

 כיון וא״ב עכ״ל. בתורה מקומות בכמה עליה הש״י

 אפשרות שיש היק לו ולהודיע אתו תסד לעשות שיכול

 בדרכיו. והלכת משום לו להגיד חייב הוא בזול, לקנות

 ואמרו בה, ילכו הדרך את להם והודעת של מ״ע יש ועוד

כאן אף וא״ב גמ״ח, זו הדרך את ל׳: וב״מ ק׳ ב״ק חז״ל

!
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מא ישסה כז כו סימן חיים אורח אבני

 נקרא זה אף בזול, סחורה לו ולהשיג לו להטיב שיכול

 ס״ק מ״ע חסד אהבת וע׳ הנ״ל, הפסוק מן ומתחייב גמ״ח

ב׳.

 שהוא אעס״י כי חסד, משום כאן שאין לשאול ויש

 השער כמו שמוכר לזה רע עשה הוא מ״מ לאחד מטיב

 שכתב ברמ״א ו׳ סע׳ קנ״ו סי׳ בחו״מ ע׳ אמנם שבשוק.

 אחרת עיר בבני למחות יכלים העיר דבני הא י״א וז״ל:

 בני כשאר שמוכרים ללקוחות פסידא בדליכא דוקא 1%^

 אבל העיר, בני משל יותר טובה אינה סחורתם וגם העיר,

 נהנים שאז טובה יותר שהיא או בזול יותר נותנים אם

 עכ״ל. לעכב יכולין סחורות מוכרי אין מהם, הלוקחים

 בני גבול ומשיגים אחרת עיר בני שבאים שאעפ״י לנו הרי

ממה נהנה שהציבור כיון לעכב יכולין אין זו, עיר

 כמו מכרו שהראשונים אעפ״י ומשמע בזול, שמוכרים

 פחות למכור מוכנים שאחרים כיון מ״מ שבשוק השער

 הם שבמציאות אעפ״י כן לעשות להם נותנים השער, מן

הראשונים. של גבולם את משיגים

 מוכרת שהיא חנות שיש שהיכא נאמר אנו אף וא״כ

 החנות אנשי יסבלו עליה סיפורו ידי שעל אעפ״י בזול,

 שיוכלו כדי לספר מצוה אופן בכל השער, כפי שמוכרים

 משום בזה ואין המוזלים, המחירים מן להנות אנשים

 שהוא כיון גמ״ח מצות יקיים בזה אלא הרע, לשון איסור

לאנשים. מטיב

דוש״ת; עוז ידידו והריני

פיינהנדלר פסח ישראל

r

כז סימן

 במזלג, לאכול שרגילים מאכל כגון: במשקה שטיבולו לדבר נט״י דיני
 רטובות, בידים לאכול בקפה, הביסקויט טובל ידים, נגוב בחמאה, תירס

כוונה בלי ידיו נטל לאכילה, הנטילה בין לדבר

 בדיני חידושים וקצת דינים ליקוטי כמה רשמתי

 שרבים וראיתי במשקה. שטיבולו לדבר ידים נטילת

 המ״א שכתב ואעפ״י ידים, נוטלים ואינם זה בדין מקילים

 הרבה דעת מ״מ שיסמוכו, מה על להם דיש קנ״ח סי׳

 כ׳. ס״ק קנ״ח סי׳ המ״ב וכמ״ש בזה, להחמיר אחרונים

 רגילים בנטילה כי בזה, נזהרים שלא מה שעיקר ואמרתי

 החומרות בלי אבל זמן, מצריכים שהם חומרות בכמה

 יוכל אדם וכל מאד, מועט הוא הנטילה של הזמן ^לו

 את שמנגבים הדין רב זמן מצריך ובעיקר בזה. להחמיר

 צריך לא ובאמת הנטילה, ואחר הנטילה לפני הידים

 כמו במשקה שטבולו דבר לענין זה בנגוב להחמיר

 בענין קולות כמה גם לפרסם אמרתי ולכן לקמן. שאבאר

 עבורו. קל שהדבר יראה אדם שכל כדי הזאת הנטילה

 יותר לבן של עונשו קשה ב׳ מ״ג במנחות אמרו וכבר

 להשיגו, וקל יותר מצוי שהלבן כיון תכלת, של מעונשו

 לדבר ידיו ליטול יזדרז אדם כל זה ידי ועל בזה. וה״ה

בסוגריים. כתבתי לדינים והמקורות במשקה. שטבולו

במזלג לאכול שרגילים מאבל א: ענף

 לא ולכן במזלג אלא ביד לאכול רגילים שלא מה

ולא משקים, לשותה דומה זה הרי ביד, דנגע עביר

 ט׳ ס״ק קנ״ח סי׳ או״ח הט״ז )כמ״ש נטילה. בזה הצריכו

 )דמבואר ומבושל צלי ועוף בשר ולס״ז כ״ו( ס״ק ומ״ב

 במים רטוב הוא ראם ואחרונים( ה׳ סע׳ קנ״ח סי׳ בשו״ע
 בסכין בשר לאכול נוהגים בימינו מ״מ ידים, נטילת צריך

 צריך שלא הנ״ל לדין דמי א״ב בידים, אוכלים ולא ומזלג

 צורך לפעמים,אין מעט שנוגעים ואעפ״י ידים. נטילת

 הוא אכילתו דעיקר והיכא שם. המ״ב וכמ״ש בנטילה

נטילה. דצריך פשוט בידים

חמוץ מלפפון דין ב: ענף
 המוץ מלפפון שיאכל מה מועיל שלא מסתבר

 אמנם בידים. אותו לאכול שהדרך מקום זה אם במזלג,

 במזלג, לאוכלו שהדרך ותבשיל בסלט מעורב הוא אם

נטילה. מצריך ולא המלפפון בטל א״ב

בחמאה תירם האוב? ג: ענף
 משבעת שהיא כחלב נחשבת נתלית שהיא חמאה

 שעדיין תירס האוכל ולבן נטילה. שמצריכים המשקים

 צריך עליו, מרוחה לחה וחמאה שלו, לעמוד מחובר
 צריך אינו במרגרינה התירס ימרח אם אמנם נטילה.

כשמן ודינה סויה משמן מיוצרת שמרגרינה כיון נטילה
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*®דד.דעות הלכותבאד

מסיב מון »פ׳ מקשה דקידושין }ובפ״ק מנמר בנים הנני זמטט ׳ רבו ער כאביי מס לפוסק י״ל שפיר א״כ רבא ולא רבה פס בריס

 שסיפר לפלוני גסגעס סיהבה&יטר באם לפ״ו ואיה .הפל מכה ם$ל
 גס דסיפו מאפר שלשם ממת שפיל- פייר ובכהיג r לה ממר שפיר הר
 רק הוי לס״ד own מקשה שפיר מ״ע המקבל רעת פלמי שמשה תה

:שלשה ממה שייך לא וננהיג סמרו גסת דסיפר
 הורג ואים סגק והשני חליתאי מיקרי ז״לדהראשק הראב״ד

 מת רכיל דסולך דאמריק מאי דטפדש רס״ק ייל א״ט אלא
 והותר מלץ קם רמה לו משה שסבירו מה כשמע חה ה״ע סליסאי

 סשא״כהשני .בחטאו נהת הוא המסמר ;ה אבל לוה מתק הרה .וגואל•
 רלא מדא מרים בשיי מצוק מבית גמס רק דמכזפר פספרלה״ר זפייע
 נפשות אכל הגטס עציו שסיפר ליה רמה יצמח דטססמא רקסרן מיקרי

:לפוס סו® ton מחמס א^ע רק כלל איעמרג
 וכו׳ חכילו בפני שלא או סמרו בפני נהיר המספר אהד מ מלכה

 ולא כאביי בכאן רסוסק במאי פחמה בכית ועיין
מרן בגת׳ ובאפס משא. לישנא משום ביה ליס מפניו רסובר כתא

 בפ״ח הרמב״סז׳ל ומפ עררססם אף ותא כאבי* דהלבה תס.דסובר
מהל׳ בפ׳ד וכן מה ער כאבי* וסייע »״ק אלא מימיר דאק שבש מסל׳
 שכי בהה״ט )ועיי״ש רבו ר״י לער כמס פוסק יו״ע הצואס גבי ירק

 כיון סמטא לסך רלטיל לעיין מש .כרבא מפי דמסחנר משום הממם
 ל״י על כרבא לפהיק שראוי מכש״כ מס לער סו^כאביי ךמעב״ס

toidfe משום ואפשר מראמי פדיסא ודכא להלכה פדר״י עדיפש לבס 
 לפסק ששמא צדק* מסיה בזה כר״י לפסוק ראיס סמא ז״ל ^^רהרי״ף

 אמרינן לא מג״כ נראה מ*מ אכן .בזה כתא לפשוק יל הרטבים
 במאי מקשי 5דא״ תוסס ער ויבא כאביי לפסוק במר כלל הוי דגם'

 מביס יוסר תןז$3 וש׳ ם׳ הל׳ שבס פסל' בפי״ו ז״ל הרמב״ם מרסק
 לגבי כתה וסייע רפיטש ר׳ ומר מג׳ ממור בו מטמין־ ראם

 הוכיח ל7 כר&״ש מ5מ .בעירוב הפיקל כדברי להלכה משוס ויט*כ
 הני גבי הנבל מדטקשס בעירוב סמיקל כדברי סלכס ל״א מערש הלל רשנ»י

 אמר ואפשר הלכהכר״יאע״גדר״יפמפיר&ם. ור״י שמואל ך£ר*.וסא
 היבא תוסס ער ותא כאביי לפסוק מכל רק ל7 סרמב״ס מהבר 4

ירט בפ״דפסל׳ הה״מ ומסדה שטטייסו דסססבר

מ:פרק תיתבותד־ח
 חייב אביו קשן אבל טודפ סשזרין וקטנים ומבלים * הלכי•

שאחרים היכא דכל בגט׳ ואע״גדאיסא וט׳ ללמדו 4
 דמיפטר שאני סקוסקסן מכל בעצמו גס ללמוד מא מחויב ללמדו מצווך

* המצות מכל ■׳ ־
 חייבת אינה פאוס^ילהיא מה אס ללמד חייבם אינה 'זסאשס

חייבת דאינה יוחרדעוכס מבואר ומט׳ .בעצמה ללפור
 דרשא דוה '׳״לטאי# זהדמב״סלא ללמדה5*0האב מדאק

 שס״ג ,בסי המ״א 9כתש* בסו במיסך גס מחריב דהאב כדן סיא תש־תס
פ'כ במסיכס ולא בנדכס אס ולמדתם מפורש קרא$7 וכיון • ן״א*?6>

: בעלמה ללמוד שייבם אינה דהיא מוכס
אח ללמוד טסוייב p אסבע ללמוד ארס שחייב £3150 ל •3 וולכח

p בסיוב ומסופק שהאריך בלנרט ומיין וט׳ בע 
 לישן מסייג אי מס מרתק או הויטה״ח אי »ו מלימוד השכל נסינס

 רק הוי שמי דהמיובמד» •מאי עשה ורמסו . רם מק עכר׳.־לימור
 . פיי״ש בחרא מגא בפ״ב בגע׳ שהובא & יהושע ומתקנת• עדיבנן

 הסקמדידי׳ לסיקךרעיקד שם משמע דצפאינ־מ איעמונן לפע״ר .אבל
 שה&בתניאיל »י.לאמ ה״ה וממילא אב לו שאין לאזע רק מה לא
 האב אס ■•חקנה הוצרךלשוס רלא משמע משיר אב לו סיפ לגר

 גספה״ח. ימוד‘ ליסןעכג׳ מחויב פ״ס עסהבן ללמוד יכול איני 'במצמו
 של לימוד שנר כי? ל עיר מודאי >רור ©יהנלפע״ד דתסתפאא ולולא

 עליהם לפזר דעמף?יץ מצות משאר וו מעה דמ׳^ז מהם בעי ובן «9
 לימן עסיס ר.*»8מ; א'«7 וסאי .ויל סנא״ט בסס המרי׳ המש״ה עמק
דושעפם ליס דררשיק ZsfiMW p סטר לימור מהל

שס בגט' ת»רש tob דכא עמא*י^8^*08
 ד»מ' מ״ק ; מנמלה לפי oeifr ן|<»רהרד#שי מגדקדא דאכמוינן

 הבית בן ול מ שת ליסן לנרסמרי ס״ליתמיקדא הוי מסיק ה8טק
מסים »מ׳ י&סרן הציל■ האי מנ׳״ש שכירו מן כס סד דמצוה כיק ®ה״ס.

 הן־ליקגא ]ולפיו משכר אקילמטטאפר ואיו חסר אסם ולמדסה דכסיב
 ופיססרי אפס הוא סדרשא דב&פס רזקא לאו הוא לריש סלי דפפיקרא

 דהקשה *to ליישב. יש ובזה פסה[ מחייבי הסתה מכס רק פה׳ס
 .הספרי פקןה סאיך א*כ בע pi מבע שכר ליסן מסוייב דאי הלח*פ
 סבידז מן לגס כיק מין־ ולמי לבניך דוהודעסה. קרא .למכתב דלפ״ל
 ובכו שכר ליסן פסוייב דנהני לומר קרא אצטריך והא • ללמוד מאויב
 ממכרת נלמד שקל נסינח סיוג דעיקר הרלניחא ולפי .מיפאר חבירו
ts*n היושב .ששר דכתיב מאשם נלמד מכירו מנן וליפטר פצוה האי 

 אס רזלמרסס מקרא ד*לקז רקידופין בפיק עוד מל רסקשס מאי נמי
 והודטסם רכברכסיב לגופים הוא מיותר קרא רסא בנותיכם לממש בניכם

 אסאולהג״ל משער סבירו בן למעט ורלמא • אשא במתיכם למעט וט״כ
 לס?ע קרא הך ראי הגמ׳ דסובר י״ל ובלא־ס .אסא סם מי דוה תשא

 מים המי >גמ דזלמדמם בהריאבקרא דלכחגב הו״ל . אסא סנירו בן
בהדאכיהיכידלא בעם בני רוהודמסס בקרא כדכסיב בשכר דפמייב

 טקרא מס׳ מקשה לא ושמאי ולמדתם. למיכתב למיל לבניך ומדעתם
 דקרא הפפרי רלפמנרכ ואפשר . מהויעסם לקרא דקדיס דושמסם
 מער שכר ליסן ולא בחנם חיוב מי ובודאי חבירוג״כ לק קאי דושננשם

 דמיילי דומדפסס קרא משל^ב שכר גס לסייב רולמדסס הקרא צריך
 למ^ז אין דולמרסם קרא ל״צ מש״ס סצוה האי דמ״ע בשכר ג״כ

 »ןן שצריך ו׳ נהל׳ ו״ל סרסב״ס דמשיכ נראה ולפ״ו אסא[ בנומיכס
 רסורה •הטונה אק ,טל® שמחב סורס שילמד ער »י מגור שכר

 ®to סאי דפ״ש ffn ר5ש נשינס בלא ללמדו מכ?פ החיוב מי שבט״פ
 דאק פלל ללמדו סייב אינו שמג״פ רמלה דה״ק יע״ע מצזס משאר
 רהמ&מזאיע משוס שכר. לסן סייב איע שמגיש סורס מל מש״ס למר
 החב trb ללמוד בחיוב fxn ז״א שימ״פ. עלסורה שכר ליקש רשאי

 בס® snots מרס עסו שילמור מלמד מצא לא שאם וי בהל׳ הרפב״ס
 ifo ללמדו מחויב ראע ללו בבט א״ש 5וא״ כשהר ללמוד מא מסרב
 דטכאן'ואילך מראה nnsn ,בסל כוונסהפ?מ רום ונראס שבע׳ס* מרה
 סייבללמדד אינו סו טלו שכפסב סירס שליבבדר כל רס״ק ללמדו סייג אט
 בוא״ו אסם דקליק אוסס רולמרסם מקרא זס רנלמר ]ואמור יומר

 רקסביתרסמפע ואטיב מחיוב לגמרי זה ופפטט .שבטית תורה לממס
 ה״ע לנסר* to הש&ד טסיוב רק ליס ממטע ולא שסר דאהם ממסורס

 רק !ט״כ הכמ* כגרשס opmott מקרא שמפיק שוב שבידו רבן רשיובא
 ס3א.»3ץ0ל קרא דליכא snots במרס סשא״כ אסי שכר מחיוב לממש
 to-nr -itob שהקשה טס גמי פיושב ולפ״/ ליס[ ממעט לגמרי
 to$ דת*ב זקסני דהא ק בן זבולן עי רקימשק בטיע הגע׳ משני

 משנס ללמדו חייב דאיע דקסני והא בסנה סייע הכל בע לבן גם
 8T07 לבשכר בסנה ביו לסלק אק רמסבלא נישא ולהנ״ל .בשכר מיירי

 • וכמש׳יכ משכר ךא5 מימטס דע״כ, שאני שבילו וכבן מאה האי
 ואזיל לבשכר בחנם בק שבטית בסורם לחלק כסב 7 בהל׳ הלח־פ ובאמת

: בזה לפיתסו
 שהביא זיל התרס שימת על הלנימ רחמה 7 בהל׳ עוד ןיןןןיי

רק שכר ליסן האב עשריב שבגג״פ סורה עבור ,דאפי השוד
 למל® שממב סורס ק3 חילוק •יש tb 3btA שטחא ליס דחיקא באס

 to* ק p זבולן -גביי כן ,הגט מסנץ לא אמאי דא״כ והר^זה .שבע*פ
 לפפ^דלכאורם ונראה . toto ליס רשיקא בלא והא שששא ליה בדחיקא

 7הגנ דאמר סא מתנזן ראיהו איו הנ׳ל דע זיל הרמיה למר מסיק
 הי^ן טל ללמוד גורלהשיוב דסיק ללמוד חייב ס»מ עד דקילונרן כפ״ק
 ליס ררסיקא אז סיס ידוע האיש רזה ק מ כזבולן ל״ס ומפרש מגיס

 שפר שכסן או טמלאס® ועמל הכל בע לבן למר ופ״ע מובא שמתא
 מקשס ולהכי ק[ p זבולן רוקא הגט' נקינן ]פש״ה הכל טטר לימוד

 ברתיקא נ״כ הברייתא לפוקי ואע״ג משגה ללמדו משרב דאיע מהכרייסא
 דן p כזמלן שפטר הגמרא ומסרן מ p מזבולן קשיא ס״ע שעהא ליה
 אף קדןממיבללממ מזמלן ילפיק זה רןדס״קדלטנק p מטלן ולא

רק ■מסס לא סכל לימד חיוב לענק אכל כ?בולן שמתא ל״ה מ׳סי׳קא
 ׳גצמם לצגגע סי׳יג דאינו י9ז3וק שמפא ליס בדסיק£ ומיידי כםברייסא

רןכאתר*רסשא סטלןק ולא p p כזבולן דגמי לישנא שפיל ומרריק
 י * בסיד רל ח״בבשיסססתרס משי׳ ילפיק פילסא

נדרים במס׳ בגמרא והנס וט׳ המדינה מנהג היה ז
 אספה לאגד ההיא בטח ׳7 צוה ואוחי קךא מעיקרא

וכם־ב '.

החכמה אוצר תכנה ע״י הורפס139 מס עמו׳זי יהודה בן אברהם שלוזאווד, א * יהודה באר
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ן ד קב סי בזז בנין רא^קהל
! ש» נאי & היימי

TJp דעת עי נעית ולא לנבור שטסה יל מג״אנק 
הזעסמכרש" לפטמל שתילין ענו׳לק כ»/ז׳

9®• «wto wo• יש# פת תשמיש ולטנו כלוי־ פית ומניד לי־ 
 גנחה דיין עיא תשמיש משים מם קטע יקמיממש סאיאע/

סביהין ירן לסלם שהרי היא יתשמס סלטתפידש jw» »ת ימ* 'מ
הת לנמר לאסרנשנילפעם ראן מתר! משמע ®גל שת תחת אתו

 שהעתיק הרג על לתימה מחיש ירוחם רטט מם ®®ו3*’ ®מ’
לא ן«4נ כתג לא ולמה המחסר וגר* על דתשקין למאה ,ר דני׳
הכלוכועת הרלי נספח שש ג«3 ט יגי צי״ייהיהני תה י®*

 אמר אד הגע׳ הלנו סאן •מיש הדנ^יידט על f» סקשה ריאך
8•• to*טק »א הוא ותשמיש תשמיש פרהא הא אימא »• 8י 

 חוק והנה כקטר עכל האג יימ« נתשמיש היי רסחססמייסת
 היןינעליקס הורינתהלהעשהעלמ-תאזלנהיץ שמד* נרתמךם ענש
 נגס' נחייסכמזש נכפמני הללי תר ט כלל הטין סן אט ולו

 הע רמא והלא • לנסר שנפשה א ר• BW כלל מלואןמ*ן
 רממעאנלאם תגמיש קיא הפרכת כ א הקודש דלתותלאמן P אם

 ארי לכילס מדת עלה דאקייניתק לארס קמל סקחיש רלתות״לאזן
 תפורש ויקר וגהויד נמקם למי' שנפשה לון עיע סא9>9 כאקדא

!כמנהגו נלניט «ןני אלא א המג־ טינת תה קדושת
 מים נהר־ן מניאר הפעם אהר נשת להטת אמר 'gj ס^יי

 s מאסר כ״נא אנלגקוזשה fpn שניי׳ נש? למינן
 הין שת יגל למ׳תה אט׳1 וטי יןו!שע שאנס יא שק .

 טע יי, ובש ישא ותוקן למיהג לן לה« רמתן להקל נראה
 כתג • נארק מנירם ליטת ונכר ל>מת ראסועק too רא' זלל

 לעשר בסן סס מתיליתין אם לכפק 0> ש׳קשג •אי חית משינת
 : v» יוודרק ע שניר ונסם ננהג נה להדליק פמס ממט

p MJ א« נתב ישס שת יא ש׳ יעי׳ וני להדליקם אשר
 לנסר מתנה סדו5עאיכ1לפגתןמו אז כגון נשתנה *
mo מתנשל לאתר אס רמות '3 יש דשם שג תקשו ועש• שסי 
 wjw.© הני נסליגתת תלי׳ כאן נס ואכ למתלה ט לגאת »תר

 טי הש״ך זכ־נ וכו'ימידתוט■ להדליין שקיהןאטר
 •קמנ ט אלם לאמרנק דאעיג רתקנלק ש שק מש ש

 והקדש ענייה נסקוש אנל לי־ ודש נקונן איני אמד סכסלהוטא
 אקמד׳לץן □א סיק 1 מקנלקעכיל סלכנמקרק

 מסולק0 »שן הארדלקמלסאט״אר >ל הנדלהיס׳ ונר ים*
 נר נ« חניה נדקר'נר הנדלה לבס שמדליק «• סשאיכ הבדלה עסי

 נ המטה משה כשכנל נראהחקאנסל להוליק ומקר מק
 אסר ובעמים פק6 מהרא נתשיגת סי' ל נסק דזרץ דזר■

 ממקפנמיוישנע נדמאשחאהשהפכרם פי' לקננה ’
 .1_קה1השנ ל ייי״ש »ש 3'0 סה תרוויח מה ט ■קגלנה & מא1

 סמל היא ייא"תו לקבלו מותר נכר' רשים אסחי/ה »ק^ךמך
 שמויני ראי' ■מת והלך כך כל נס;ש הלא מןזיז «ךבל

 מלמנש דבאזת אבל קעל האד כ״ה המלך לרד קנת סתא 'oax אלא
 ממים נכח? נח׳;׳:׳ ראנו יק לקנל מק טבלי׳ שנרם שאפי־ שע

נר הימזל ?■־5 סא^וכיי ׳^י"5^ אשה טנרם דנרם חאן

MSrgiga^^
ידים תנטיל הלכות §  

;^S****^*SS5!5CSCS5v§SS2SS©55J׳
' ט משי־ יס׳ ינתכנ־ת יסי ר׳ שכה א הק מגיא ר-,רץ ךמי׳  

שהי מטם למעלה סכות ש '» jbnb 00 שהתכטז
■״56׳’עיסדבג׳שעוסכיחינטילטסוהי׳אכללאחי ’ 

מתכנה יה וכי מחת ואומל זל אלד »«׳ מס על  
המשה ק מקימת : TVxm ״״,g
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חלק אזז י׳עע בגדי בעזז
to משכנתאהיידיימ׳תשוסילזולעגלהתוס• 6ה: יא־״ WP3״H

pUi fjmt למסר רי0 איס מליג• לחכידם לפח אב זד־צ הניח יבתב
נ« משכנתא אכ בחנמיס והלכה ךגושת- ■ש »כ תלד'לני׳ס חון
 סיולממד מהפיכקיס לאתר י*ד *לא ׳W ממג ליס ממיס ■י׳

 חל>« מחיוה אלא החיה* מדני• רמד מ ניאהלמ.דא? P* »־ל
 תלמידא קימי אמא *8*ייw vm 33 ®״’3גגלית.(!* כך שכתב

 #מל תר פאק פי •t? נקחבתא ירס אנא ומשכינה אגרה
 לינש רמז מל התיש רני• לכי והלא למילין מגת• ושא סלח קימתי

 ליתיד אלא אשיא t>jsas» ואין עליו קחשחי *איל דגי אא אפי שיי
 אשר מטרה נם והוריה ול»ל ממס סימיא אי ותו והוריה ול#ל ממס

ס»׳6ר מכיסא ליתא פחשא האי אלא ל״יי מיס של שמין אץ מימן
 קאיירייי רנקרסתה שיד ומשסנה אגירה הפא חסדנן לדנים לכיס #צ

 י־״לח כשר נמכר אחו נד לירכא התסטק עיתסאני למסר יסתיר
Pכל 9ת שמא ותנה הניח עמל ל״ל׳ן ** י®* *״״ 56״ 

 ק^עגתנסאהיתמ שלא □ה גנ0 הנ'ח על שכתב המג־א האיגאן
 כגגהנסאי לכה!כ והיל עטסי• ייןכייתו משנה נתל• סכה לא הלא

 פפקיטןם#םי ^ינכ לא3 י’דגיל הלח■’ ®"ימא 8 *לא1 ימלנדאשיתי
 חלפש ת על״הו חילקן שנא אפי מה מ׳ נמס נסייע מסחר
 סרסתמו על״הזאלא נהלי' דליבאחילק כאן סמש מרס כשתי שהלכה

 יאילתתוסי מחלקת לסמטא ולח םותמהי לפסק tn no י״הטפקים
 יפליג• כלל הניא חין ג'כ לרננןתה אנללא אלאלדס זה ניומ לא

 93030 ומתיי שליש' מכירה אוסר rfn הפוטס נמית וחכמים ר׳ת
 כל ומלק המשא על ידמה ואיה אפכא not• מגן לידס לטס משל

 קכי׳נחגשא מגהלאלאוקשל מאי כתג שלא נדמים הלח הגאון
 נתלאי ירי ומט ממש שגג גמן האי אם תלא מי׳סותי לחג סא ואם
 •vn שהטא מה עליוגם נעי־ג יאב י6מ1 האמת על להעמידן והיל

 כחטדושהנאה אין ה נלא אכל וט׳ חושה מ*כ המיכדאםמז
 הרע לששת אגל המן לדעת מא ק כאמת ום׳ של לנר לעשת
 אין חושה נט אש* נרט* נשל מודינ לעיל שהבאתי כהרמנץ שפוסק

 המעות על הקדישה שחול אפל למסר מדם כת שאן סע שדם עת
 לחיכה. ואמאינדיו שרי בהסעות שכרא אפי׳לששתיט׳ ממרס אמד

 הניא מחל* מסעשהשלאלכמדרא סלל ראי' אין היווססתא וסתרי
 סל נשע סייר הראכ׳י לויסות לי כדאי חי מל ומפרש תוספתא האי

 ולשישמסראס ס חלק אתי ארם שם נתן ולא משלהם רמאי כדט*
 1 ירמכיםוררבשכסלנמ׳׳עישנארם׳אכוגרוגםמגעעתךק

■ על מת קדושיו למל שמנדך זס' ואה עיי אש׳ ^ץן יה0
 }ךדכ יביא! יקזההאק■ המעות להוניא ואחת ת1המע ’
 על כמי המעות על לחולק מניאו קדמה יאמלי מקדושתן מלי המעות

 גשסעות^מיר ושנא ומנהה* 04תק משר שממאראי ומה נסע
 כתב משאמ פרק נל• למלן יוציא הקדש ואין הקדש תם למאן דאי׳ אן

 תפקע מנוח; גמר לאיור ולולב סכה כמו מסה מכשיר כמי דהוי הדמלן
)לדני להם ונא לננןנירכ מעות ננו JJ1Q : מריק קדושתן

 מנהג למפלה פקדמש תר לקטה להם שגא ימת• ניע ט׳1 ממה
 שכאדמלתא משוס י־לדנקעק וכחושתסארלעילשהואתמאיקגרל

 המחנרמיל דהאנהנ !איקשי' לאימנרנה קורת אי אננ׳ם קנו לאם
 טיט ממט למעלה שקלישת! לתר למטר מותי מנינה נהיל אפי*
 לפרשם מתק אנל הדלי מנע לפנות אהר לכתחלה אנל מעני דוקא
 לא לירי נסיק טב המג׳יא טינת ים השת עמל וניע הימנים לנר•
 התנה הלמנים הר קשי'לי־ מאי העתי לא שכג״כהרניאנל ונאמין ליג

 אחר ומטת לגני, אא אם אנל הכינוי מן אתר ממקום התעית טכנו
 שנגמלנרכה 30 גמלה סטה היא אם אתית לייטה אפי׳ למסר מתר

 אנ« >רע מהל מיס המוניים חל המק ונגמר נעשה גנר אבל או
vo הסעת ס שנישן מטה תר לסם ונא טזע לננין מסת «ני 
 כצינור מ! לפדיון יגס אלא נהיג את ימכרו ולא סמ4» ,מ 0ח אנל זס׳

 801" היסב^ כהן א״נ רריג סי' נייד ג׳ע תשע המר וכתב
 מתיקומשיש וכן גילם שתיהן »יתוףוס הנינה■ מן הגנאים שישתילו
 :וריק עגוקסןס** שלמין רכיבתא מי נלנושששמרחאעל הדנרי׳

רמו ת»ת שהיא פל התקנה מנר ה״ג! נלים אט וןץן מ 0
____ 1 ונל הגזלה מאור גרפים ׳

ב״נוהמ וכההוא שנגר 0!3הל דל וסי טס שתי' סי יז סעי־
 b n ו "•to ם°^ יי״ מם1י

 שהיאשג נמ^ם לטלס קניע נהיר למור, מניס אס אנל אחי יחיד של
 וי לרכישטסעמל מטם ישאןשאןסה טלם

T® אן ט הפעם להחמקס ,יכול׳ הניסי אן ך״ ממי*
רץ גרטם נה שקראי עמו מתחילתה ע«י ט ת גס ■

טט® מני׳הו דלכהליתר שין• ולא הקודש נאמן מיזע תירי מוטו
כל מטחי כללה גילמ ״ןו־ ,־.•w כפלה נדי. להם 0• אא־נ •
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 בזמנינו שבת מחללי הלכות
שנשבה תינוק גדרי בירור

תשובה לבקלי והנהגה הלבה

ידי על דשמיא בסייעתא הובר
אדלר מנחם

 ה׳תשס״ח תוכב״א ירושלים
השמיטה שנת
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 בסיוע לאור יוצא זה ®ר
 אייזנברג משפרות קרן

 ז״ל מרדכי ב״ר יצהק ר׳ לע״נ
 ע״ה שלמה ,ד בת אלה ומרת

ת.נ,צ;ב.ה.

אדלר מנחם
 02־6515248 ירושלים א17 שאול גבעת

02־5344761 הספר בעגיל
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מבוא

 בזמנינו חילונים של דינם

בפרהסיא שבת ומחלל מומר גדרי

לכך, כהקדמה ומצוות. תורה שומרי שאינם ליהודים הנוגעים שונים בדינים עוסק זה ספר
חילונים, בזמנינו המכונים של דינם מהו לדון ובפרט ההלכתי, גדרם את לבאר יש

 ומי א-ו[. ]סעיפים לתיאבון ומומר להכעיס מומר מפר, בשם נכלל מי להגדיר יש כן כמו
ח־טז[. ]סעיפים בפרהסיא שבת מחלל בשם נכלל

 ובני האלה הטועים אותם "בני ג׳ פרק ממרים בהלכות הרמב״ם של מדבריו נובע נוסף נדון
 הגויים לבין שנשבה בתנוק הוא הרי עליו, אותם וגדלו במינות אבותם אותם שהדיחו בניהם

אנוס". שהוא דעתם על הגויים וגדלוהו

ענינים. בכמה לדון ויש
 דינים לגבי רק שמא או דבר, לכל הוא כישראל האם זה, ׳תנוק׳ של דיניו משפט מהו א.

יז[. ]סעיף בזה הרטב״ם כדעת מברי עלמא כולי והאם מסוימים.
 ששמע "ואע״פ שם הרמב״ם מ״ש לפי שנשבה, תנוק נקרא שבה האונס דרגת היא מה 3

כב[. ]ת, דעתם". על גדלוהו שהרי כאנוס הוא הרי ודתם היהודים וראה יהודי שהוא אח״ב
 נחלקו כפירה ולעני! שנשבה. תנוק היותו מחמת כאנוס, נחשב העבירות בכל האם כ

יה[. ]סעיף אמונה. ללא ישראל, ככלל להיות שייך האם האחרונים,
יט־כ[. ]סעיפים כלפיו. להכירו" אדם "בק דיני לבין הכלליים דיניו בק חילוק יש האם ד.

כה־כז[. ]סעיפים המעשית וההנהגה כא־כד[ ]סעיפים בזמנינו הדין קביעת ה.
 בסימנים הספר, בסוף ביאור וביתר הלכות פסקי של באופן במבוא בקערה נתבארו אלו דינים

בכך. העוסקים

0) החכמת אוצר תכנת ע״י תורכס)20 מס עמוד מנחם אדלר, בזמנינו שבת מחללי - ודעת ביש



וח$תמבואכי!ח

כמידה
 וכץ פה*. שבעל התודה שהיא בפירושה הכופר וכן בתורה־־שבכתב, הכופר א.
 דברי לכל כגוי דינו האמונה? עיקרי 3משלשה-עשר באחד מאמין שאינו מי כל

הבא? לעולם חלק לו ואין

 הל׳ ]וע״ע ו-ח. הל׳ ס״ג תשובה בהל׳ רמב״ם ע׳ א.
 ממרים הל׳ הי״ד, פ״ד שחיטה הל׳ ה״י, פי״א עדות
ה״ב[. פ״ד

 שבע״ם בתורה הכופר את מנה שם, הרמב״ם והנה
 אלא הי״ב(, פ״ב עירובק הל׳ )וע׳ אפיקורס בכלל

 הט״ז פ״ד שחיטה בהל׳ פסק כיצד שצ״ב,
 גביו. על עומד כשישראל כשדה צדוקי ששחיטת

 ההקטרה על כה״גרק היומשביעים ממה מוכח וכן
 כשר. עבודות ושאר שבשחיטה ומשמע ישנה, שלא
 בכמה מצינו ]וכן ע״ש. יה(, )ב, החוו״א בזה ועמד

 הוא הרי צ״ע ולכאו׳ לפנ״ע, שי! דבכותי מקומות
 וראה סק״א[. תקכו מ״ב וראה שבע״ם, בתורה כופר
 ח״ט צי״א וע״ע ל. בהערה ושם י ובסי׳ א הע׳ פי״ג

טו. מא, סי׳

 בדבר מאמין שאינו מי קיט, בסי׳ תואר הפרי כתב
 לכל כמומר דינו חז״ל דברי או התורה מן אחד

 )ד״ה קלה סי׳ ה״א מהרש״ם בשו״ת וכתב התורה,
 כסניף, גם מלצרפו ות״ו צע״ג דדבריו ובדבר(
 אי מכפר, יוה״ב אין האומר )ז.( בכריתות דפליגי
 ההו״א מה לכה״ת כמומר דינו ואם עליו, מכפר

 פסול. מומר של קרבן וכל כמומר דינו הרי דמכפר
 כל )קלב:( דחולין מהא כן הוכיח יואב והחלקת

 בכהונה, הלק לו אק בעבודה מודה שאינו כהן
 ציוה ולא הם הבל דברי בלבו שאומר ופירש״י.

 חלק לו ואק בכהונה חלק לו אין להקריב, המקום
 אבל בעבודה מודה באינו דוקא ומשמע בקדשים,

 ככופר חשיב ואי שבתורה אחרת במצוה כופר אם
הקדשים. בכל נאסר א״כ

 יש המהדש״ם דלפ״ד גולדברג הגרז״ג והעירני
 כותי שחיטת אמאי הנ״ל, הוזזו״א קושיו! את ליישב
ס. נז, הע׳ וע״ע כשירה. וקראי וצדוקי

 האמונה׳ ׳עיקרי הם מה הראשונים שנחלקו אף ב.
 ג[, אות י׳ בסימן באריכות ]ונתבאר בהם צורך ומה

עיקרים, י״ג ישראל כל בפי כך נקבע כבר אמנם

 דההלכה אחר[ ]בענק מבריסק הגרי״ז שאמר וכפי
 הלשם וכמ״ש הרמב״ם, וכדעת בסידור, שכתוב כפי

 ה׳ ברוח ז״ל הרמב״ם יג( דף ח״ב הדע״ה )בם׳
 רוב יר( ח״א )אגרות החזו״א וכ״כ בו. דיבר אשר

 י״ג של גמורה בודאות החיים את לערוך הרגלי
 אהבת לי הקנו ־ נטעו עליהם ישראל שעם העיקרים

עיקריה׳. וי״ג ׳האמונה בס׳ ודאה מצרים. בלי הורה

 אחרית לגבי במה׳ זק תלו, סי׳ רשב״ש ובשו״ת
 הוא מחודש אינו שהעולם המאמין וכותב: הימים

 וה, להאטק הייב ישראל בר וכל התורה מכחיש
 בחוק מזיק? אינו לא או להחרב עתיד אם אבל

 ושהדבר זה על יכולת ית׳ שלאל שיודה עם האמונה
ברצונו. תלוי

 הקד׳ הרמב״ם וכ״ב תשובה. הל׳ ברמב״ם ע״ש ג.
 יאמק "באשר הי״ג, העיקר בסוף תלק פ׳ לפיה״ם

 נכנם הוא אמונתו, בה ונתברר כולם היסודות באלה
 ק אינו ראם סק״ב( )קכו ד,מ״ב וכ״כ ישראל". בכלל

 וכל העתירה, בגאולה או המתים בתהית מאמק
 • >ו בגמול gfi השמים מן בתורה מאמק אינו אם שכן

 ספרו בריש הת״ח וכ״כ הוא. גמור אפיקורס ועונש,
 ה׳ בתורת הכופר נקרא "ומין ישראל אהבת

 מי פ״ב: ריש לישועה ציפית ובספרו ובהשגחתו".
 לו שחסר עונו גדול המשיח בביאת מאמק שאינו

ייחשב. בתורה וכופר וכו׳ עיקרים הי״ג מן אחד
1 ועוד(. )ט באגרותיו הזז״ח בזה והאריך ך

 "אינם דהמינים ה״ה פ״ב ע״ז הל׳ רמב״ם ע׳ ר.
 הבונה דאק י״ל אמנם הדברים". מן לדבר כישראל

 תשובה מהל׳ בפ״ג לפמש״ב האמונה, עיקרי כל על
 כפירה ענינם ]וכולם מתים הנקראים דחמשה ה״ז

 תשובה ]דהל׳ וכופר דאפיקודס י״ל וא״כ בעיקר[
 אמנם וצ״ע. דבר, לכל כגוי דינם אין ה״ח[ פ״ג

 אחר התרים הם "והמתים שכתב ע״ז בהל׳ ע״ש
 וע״ש שאמרנו", בדברים בסכלות לבם מחשבות

אינה שמא אמת היא שמא בנבואה "ופעמים ה״ג

0) החכמה אוצר הכנת ע״י הורפס)21 מס עמוד מנחם אדלר, בזמנינו שבת מחללי ־ ודעת בינה



טמבואמנה

פח שבעל תורה
 הפרשנות הם חז״ל שדברי בכך כופר אם בין פה, שבעל בתורה הכופר ב.

חז״לז שאמרו מה כל את מקבל אינו אם ובין שבכתבי לתורה ההלכתית היחידה

 אינה" שמא השמים מן היא שמא בתורה ופעמים
 זו לבבכם דאחרי בלאו נכלל דהבל שם ]וסיים

 אפיקורס בשם קראם תשובה בהל׳ וא״ב מתות[,
 הוא אחר דינם ומ״מ )-תורה(, כופר ובשם )-נבואה(

לט. הע׳ לקמן וראה כגוי. שדינם לענק
 תשובה בהל׳ הרמב״ם וכ׳יס חלק, ר״פ סנהדרין ה.

במרכה״ה. וע״ש ו-ח הל׳ פ״ג
 להביא בזה כיון "שלא תלק, ר״פ במאירי וראה

 מי לעזה״ב׳( חלק להם יש ישראל )׳כל במאמרו
 שיחטא מי כל וכן באלקות כופר או ע״ז שעובד
 ראיתו והביא הדתיות ובסודות התוריות בפינות

 שמאחר כלומר עריקים, כולם ועמך מאומרו
 העם, מכלל שהוא עד להאמין שראוי מה שהאמין

 עד העריקים שם ממנו מפקיעים החטאים רוב אק
 כפי נענש אלא וכל מכל העוה״ב מגחלת שיגורש

 כבודו לסי ומרוריו שכרו אח״ב יקופח ולא רשעו
 כולל אתו ישראל׳ ׳כל שלשק נמצא למעט". רב בק
 עצמה המשנה בלשון זה ונרמז מאמינים, האינם את

 מזרע שאינם אלו את כולל שאתו ועמן במילת
 הבאה, בהע׳ תימן באגרת הרמב״ם כמש״ב ישראל

 .48 עט׳ הכהן צדוק לד׳ עקרות פוקד וע׳
 והודיענו :תימן אגרת בתחילת הרמב״ם כתב והנה

 מאמתים שהם סיני הר על שעמד מי שכל הבורא
 עד בניהם ובני ובניהם הם רבינו, משה בנבואת

 הרת מדרך שנטה טי שנל לדעת יש לפיכך עולם,
 ההם, האנשים מזרע שאינו ההוא במעמד הנתונה

 בנבואה, המסתפק על )נ:( בנדרים חז״ל אמרו וכך
 ׳מי בלשון ]ויל״ע סיני. הר על אבותיו עמדו לא

 היעב״ץ וב׳ פקוק. עצמו שהוא דמשמע שנטה׳
 שמסיר מאחר שם( היה אילו )ד״ה להגדה בביאור

 שלא בידוע כאפיקורס, ומתלוצץ הבושה מסוה
 שיצאו אותם מזרע ואתו סיני, הר על אבותיו עמדו

 דצ״ל נבנצל, אביגדור הג״ר העירני אמנם ממצרים.
 אבותיו" עמדו "לא שכונתו הרמב״ם בכוונת
 שיצאו תורה גדולי יש שהרי הרוחני, בשורש
כופרים. מזרעם

 דהא הק׳ )בא:( ברכות עמ״ס הלוי משמר ובס׳
 הר במעמד שעמד אף כסר, רקרח בירושלמי איתא
 "מי יעקב הקהילות לו שהשיב מכתב והביא סיני,

 באמונתו להתבלבל אחרות סיבות כשאק אמור וה
 להאמק רוצים שאינם הפילוסופים ע״ד שהוא רק

 החושים, מן באחד בו כיוצא הכירו שלא דבר שום
האותות כעק ענינים בעתת ראה לא שהוא וכיון

 אתו הכי משום בתורה, המבוארים ■,.והמוסתים
 בזרע ליתא וזה ח״ו, הקבלה על סומך ואינו מאמק
 אם אבל בתמימות, באמונתם הקשורים ישראל
 תביאהו הטומאה רות או בחטאים האדם ישתקע

 הטמאים מאכ״א האוכל כגק רת״ל, כפירה לידי
 למה יתאוה אם וכן וכיו״ב, האדם את והמטמאים

 יכול שיהיה כדי בכפירה יפרוץ אסרחו, שהתורה
 אמורים אתם הרמב״ם ודברי וכו׳ תאותו למלא
 מעליו להקל רצק ומבלי תאותו שמבלי למי אלא
 ראו לא שהם ילפ ם,נימאמי בלתי נעשים תורה עול

 במכתב וע״ע שהאריך, וה״,\ע״ש דבר בעיניהם

שם. לשנדפס”שך־זצ הגרא״ט

 "יצא ענק ביאר מט( )יו״ד יציב דברי ובשו״ת
 שלא בידוע )ב.•( בנדרים מ״ש ע״פ עמיתך" מכלל
 רב מערב הני )כה:( ובביצה וכו׳ אבותיו עמדו
 קכה: נשא כה. ]בראשית בזוה״ק וכ״ה קאתו,

 בס׳ וע׳ קעג[. תיקונים זו״ח ויב. ו תיקק תיקו״ז
 בתשו׳ דאיתא כו אות לה״ק מאמר משה ויואל

 שאינו כפירה דברי שאמר מי על שיד, סי׳ הרשב״א
 מו בסי׳ במ״א ואיתא אבינו, אברהם של מזרעו
 נשמתו בו יצאה שפעמים המקובלים בשם סק״י

 שם החיים כף וע׳ גוי. נשמת בו ונדבקה בלילה
 מה וע׳ א(. א, )דברים אליהו באדרת וע״ע סקל״ב.
 מאמר יוה״ב )הוטנר( יצחק בפחד דרכו לפי שביאר

ב. אות לז

 כופר ]הנקרא ה״ח פ״ג תשובה הל׳ רמב״ם ו.
 בפירושה הכופר "וכן לעווז״ב[ חלק לו ואין בתורה

צדוה כגח מגידיה והכחיש שבע״ס תורה והיא
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w-י ודעתמבוא

 חכמים׳ התלמידי הועילו ׳מה האומר וכן לו". ומובן שמסתבר מה את אלא
 ואפילו ’שונות[ בהוראות לו נשמע שאינו ]או ת״ח המבזה וכן ,0התורה בלימוד
כגוי. דינם אלו כל בלבך^

 רפורמי ראביי כגון כבוד[, או ממק ריוח ]עבור לתיאבון כופר של דינו גם כך
?,קונסרבטיבי או

 בב״י )הובאה בתשובה הרשב״א וכ״ב ובייתוס".
 הוא חז״ל בדברי מאמין שאינו דמי קיט( סו״ס יו״ד
 מהל׳ פ״ג ריש רמב״ם וע״ע נסך. יין ויינו מין

 שאינו דמי סקי״ח ב׳ יו״ד חזו״א וראה ממרים.
 שגדלו בניהם ורק כמומר דינו חז״ל בדברי מאמק

 שזו יא בסי׳ נוכמשנ״ת כשוגגים נחשבים כך על
 נ, סי׳ ]החדש[ ה״ד יו״ד ובאג״ט דבריו[. מסקנת

 כפירה הוא והגט׳ המשנה בחכמי זלזול דברי
 דברי בשו״ת וכ״כ מסית. הוא והשולחן והמדפיסן

 מאמינים שאין שאותם לג, לסי׳ בהשמטות חיים
 אפיקורס דהם מה״ת לעדות פסולים חז״ל בדברי
 סי׳ ח״ג מכתבים חיים בשפע וע׳ אחיך, בכלל ואינו
 שבע״ם. בתורה כופר יא^בענין בסימן וע׳ קצב.
 דלפמ״ש כתב סק״א שפה שבת תוססות ]ובס׳

 שצדוקי דכעינן )סט.( בעיריבין ורשב״א התום׳
 וי״ל כרשב״א, רלא משמע בפרהסיא, שבת יחלל

 צדוקים דשאני נ יו״ד מהרי״א בשו״ת לפמ״ש
איתם[. שהאמת וסוברים דטועים

 "ואפשר ממרים מהל׳ פ״ג ריש הכס״ט כתב ז.
 שדורות וקיבלו קיימו המשנה חתימת שמיום לומר

 עשו וכך הראשונים, דורות על יחלקו לא האחרונים
 רשות ניתן לא שנחתמה שמיום הגם׳ בחתימת גם

 דברי בס׳ והגרא״ו עליה". לחלוק אדם לשום
 הרמב״ם וכ״ב הדבר. ביאר ב׳ סי׳ סופדים

 שבגמרא הדברים "בל תורה למשנה בהקדמתו
 עיר כל וכופין בהם ללכת ישראל כל חייבים הבבלי

 ההנהגות בכל לנהוג ומדינה מדינה וכל ועיר
 בתקנתם וללכת גדירות ולגזור הגם׳ חכמי שהנהיגו

 כל עליהם הסכימו שבגט׳ הדברים אותם וכל הואיל
ישראל". חכמי
 חכם בשום כח "אין טו( )ת״א חזו״א באגרות וראה

 על לחלוק המשנה חתימת אחר התורה מחכמי
 ברשותו התורה מחכמי חכם שום ואין המשנה
משרשי התלמוד. חתימת אחר התלמוד על לחלוק

 בין בגם׳ בין במשנה בין הנאמר שכל האמונה
 לנו שנתגלו הדברים הם הם - באגדה ובין בהלכה

 ספק הטלת לשמוע אנו ונרתעים נבואי. כה ע״י
 של כשמועה באגדה בין בהלכה בין חז״ל בדברי
 ככופר הוא קבלתינו לסי מזה והנוטה רח״ל, גידוף
לעדות". ופסול נבילה ושחיטתו הז״ל כדברי

 שאינו "מי סק״ח( )קיט הואר הפרי כתב כן ח.
 מאמץ שאיני. הכונה אין רז״ל, בדברי מאמין

 מה כל את מקבל שאינו אלא כלל, בדבריהם
 בוה מקבל, לו שמסתבר מה את ורק רז״ל, שאמרו

 נ, יו״ד אסאד מהר״י נוע׳ כגוי". נחשב כבר הוא
 אינו בטעות אונסו שלבו מי אבל מלגלג אם דהיינו

 > פעלים רב וב׳ יג[. בהע׳ ערוה״ש כ׳ זה וכעין מין,
 דינו חז״ל מדברי אחד בדבר כופר דאפי׳ יא, ח״א

 ח״א ישפה אבני ממהרש״ם, א׳ הע׳ וע״ע במומר.
כא. ח״ה יהוסף זכר קמא,
 [ שאינו עלמי מסתפק לט בסי׳ הבה״ל אמאי וצ״ב

 j את פביא ואינו ככופר, דינו אם חז״ל, בדכרי מאמין
 !פ״ג ממרים בהל׳ והרמב״ם סקט״ז קיט הש״ך דברי
ישראל. בכלל דאינו ה״ב

 מאי דאמרי הני כגון אפיקורס, ע״ב, צט סנהדרין ט.
 )ופירש״י, תנו לרידהו קרו לדידהו רבנן לן אהנו
 א״ל עליהם(, מתקיים שעולם יודעים אינם והם
 לא אם רכתיב הוא נמי בתורה פנים מגלה האי אביי

 שמתי לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי
בתורה(. שכתוב במה שכופר )ופירש״י,

 פ״י ואשק מאמר העיקרים בס׳ עיין הדבר, וטעם
 הקבלה צד על זענו כי אפיקורס נקרא ת״ת המבזה

 מציאות את לדעת מספיק אדם שאין המופת צד ועל
 מציאות המפרסמים ת״ח והמבזה מעצמו השם
 השם. מציאות הכחיש כאילו הוא הרי השם

 אין ]לענין בפיה״ט הרמב״ם וכ״כ בסנהדרין. שם י.
 מילה היא אפיקורס ומילת לעוה״ב[ חלק לו

התורה. בחכמי והזלזול ההקלה ופירושה בארמית

ע־
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יאמבואכינה

לתיאבון פוטר
 ו׳מומר לתיאבון׳ ׳מומר זה, בשם נכללים מומר סוגי שני כגוי. דינו מומר* ג.

 למומר נחשב אחד בדבר אפילו להכעיס מומר בדינם. הם וחלוקים להכעיס׳.
 שיבואר. כפי התורה, בכל מומר הוא אם רק למומר נחשב לתיאבון מומר ואילו
 מצוות רוב"י או כל״י על במזיד עובר אם שבת[, ששומר ]אף לתיאבקיי מומר

 ]ואינו איסורים במקצת לתיאבון מומר ואילו כגוי. ודינו מומר נקרא התודה,
יי. כגוי דינו אין שבת[ מחלל או זרה עבודה עובד

 הוא מורידין( )של דאפיקורס )בו.( בע״ז הרץ וכ״כ
 יו״ד בש״ך והובא חלק, בפרק וכד׳ ה״ה המבזה

 אלא ידזשלים חרבה לא קיט: שבת זע׳ סק״ו. קנה
ת״ה. בה שביזז בשביל

 לשבת דמשזמד כתב (1קצ )סי׳ המהרי״ל אמנם
 אסזר להכעיס משומד וכן נכרי כמו הוי ולע״ז ן

 ומגלה אפיקורס הני כל אבל משחיטתם, לאכול ן [
i J לא מנשוא עוונם וגדול אע״ג הלק, דפ׳ פנים 
 יחשוד אלו דברים דדוקא לשוזיטתם לפסול מסתבר !

 בעלמא, וחוצפה קטן דבר בעיניו נראה ך#נליהם
וכו׳, עבירה שום על לעבור חשוד אינו !ומש״ה

אפשר זה כל שידע מרבנן צורבא הוי אי מיהו !

 אבל להנאתו עביר אי אהד לדבר במשומד דהשוב
 בענק אותו ומפרש זה דבר על חושש דאינו משום ;
 א״ב אסור שאינו בעיניו ונראה פילוסוף ע״י אהר 5
i קעביד אפי׳ להחשיבו אין ובנכרי עבר לא אשחיטה 
 להכעיס, עושה א״כ אלא שאסור, ויודע להנאתו '

מא, ה״ט צי״א וע׳ סקכ״א, ב׳ בפר״ח ]והו״ד עכ״ר.
 )לקמן הגר״ח כסברת דלא הם דבריו ולכאו׳ סו[.
קטן, דבר בעיניו הוא אם לן איכפת דמה פה(, הע׳
י-יא. בסי׳ משנ״ת וע׳ הוא. אפיקורס סוף סוף הלא
 דמה ה״ז פ״ג תשובה בהל׳ הלח״מ מש״ב וע׳

 מבוא אלא אינו ■ אפיקורס רבנן מבזה שאמרו
 וראה אמיתי. אפיקורס אינו אבל לאפיקורסות

 וכל הלק בם׳ דהמוזכרים לריקאנטי המצוות בטעמי
 בלבו, לאהוב מצווה שאינו אף וכד׳ גאוה בעל

 בשם יא כסימן וראה לחץ. השנאה לגלות אסור
כופר. דין לו יש אם הגר״ז

 החיים נפש דבס׳ עה, ה״ב הזו״א באגרות ראה יא.
 בחשבו בלבו ח״ת דהמבזה כתב ב-ג( פרק )פרקים,

 בכונתו הוא מעולה אבל התורה בידיעת שההדיוט
מכזה בכלל זו מחשבה ממנו, מעולה שמים לשם

 את לעשות השיטה צב, ה״ג ושם עיש״ה. ת״ח,
 זזלק והיתר באיסור הוראה שנים, לחלקים התורה

 נכנעים להיות שני, חלק החיים בשוק והוראה אחד
 ולהשאיר הראשון, בחלק הדור חכמי להוראות

 הישנה השיטה היא השני, בחלק בחירתם לחופש
 עם את הדיחו אשר באשכנז המינים ירידת של

 לפליטי נשאר ולא בגויים שיתערב עד ישראל
 הגדרים להודאת והיתד איסור הוראת בין ההפלאה

 ומבזה בתורה פנים גילוי היא זו הפלאה והגזירות,
 לעוה״ב חלק להם שאין אלו עם ונמנה ת״ח

 יראה החזד״א בד׳ ]והמעיין לעדות. ונפסלים
 נכנעת אינה אשר מסוימת לקבוצה שכוונתו
 וד״ל[. ציבוריות, בשאלות הדור חכמי להוראות

 באמונה שונות דרגות ובענין סא. אגרת שם וראה
 יעקב הקהילות מש״ב וע׳ צו. ה״א שם מש״ב ראה
 הנליזה תהילת היתה שזו בהקדמה עולם חיי בם׳

 ]וע״ש ובהקדמה ח כלל חיים חפץ וע״ע באשכנז.
 מבזה משום גם ת״ח על לשה״ר בשמיעת שעובר

 זקן[. כבוד בענין וע״ש מכבדו, שאינו ביק ת״ח,
 אה״ע וע״ש ועוד. יג,ג ת״ד או״זז באג״ם ב״ב יב.

 ששומר )אף לעדות פסול קונסרבטיבי רב מו, ת״ד
אצלם. שמשרת כיון מצווח(,

 אין - בפוסקים המובא ׳מומר׳ שלשון לדעת יש יג.
 דת׳ ׳המרת של בזמנינו המשמעות את ורק אך לו

 ןע״ע עבירה׳. ל׳עובר נרדפת מילה גם הוא אלא
מה. הע׳
יד. סעיף ב סי׳ חדשד.( )שמלה שוד תבואות יד.
 ]וצ״ב שם ו&ר״זז רע״א וע׳ ס״ה ב יו״ד שו״ע טו.

 מומר דרק דס״ל סט: עירובין יעקב הגאץ מש״ב
כגוי[. דינו m או לשבת

 דעת שפתי ב בסמ״ג הו״ד סט״ו, ב תבו״ש טז.
באם סגי אלא בפועל ׳רוב׳ בעי דלא וע״ש סקי״ז.

y

a
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ודעתמבואיב

 כגון בהיתר, דומה מאכל לר שאין מפני זה מאכל האוכל לתיאבון, הגדרת ד.
 בגלל האיסור במאכל שרוצה או בטירחהי", אלא כשר מאכל להשיג יכול שאינו
 יבחר לגמרי שוים יהיו שניהם כאשר ואילו 0י שונה טעם או יותר •זול מחיר
.3בכשר

 לתיאבון, או להכעיס כונתו אם יודעים אנו שאין ׳סתמית׳ בצורה עבירה העובר
 והיתר איסור מאכלים שני לפניו מונחים אם אמנם .כא לתיאבון כעובר נדון

 כמומר בסתם אף נדון באיסור ובוחר אסור[ שהאיסור ויודע טעם ]באותו
מ. להכעיס
 בשאר העבירה לצורת להקיש ניתן זה ומאופן אכילה, בעניני הינה זו דוגמא

איסורים.
 שהורגל כגון לתיאבון ושלא להכעיס שלא להיתר איסור בין מקפיד אינו אם ה.

 לעמוד יכולת לו שאין כדעתו שהסכים או כהיתר לו ונעשה שעטנז ללבוש
ע. להכעיס אינו זו במצוה

 תזיינו בבורא,, מאמין שאינו מחמת עבירה שעובר זה הוא להכעיס, הגדרת ו.
 מבטל אם וכן י3 היתר[ של אפשרות לו היתה ]אם אחד איסור על עבר אם אפילו
.13אתת פעם ואפילו ה3עשה ממצוות אתת כך מחמת

 לבדוק יש בפרהסיא, שבת מחלל אינו של דינו את להגדיר צבואגו האמור, לפי
 על אפילו להכעיס עובר או לתיאבון התורה מצוות רוב על עובר אינו אם תחילה

כא. סעיף וראה אחד. דבר

 רגיל שהעולם מפורסמות עבירות ג׳ על שעבר נודע
 שעטנז לבש ראשו פאת הקיף כגק. בהם, להיזהר

 ממנו פרק מסתמא ואמרינן חזקה חח מאכ״א, ואכל
 )רי״ד שמים במלאכת והו״ד מצוות. עול רוב

סקט״ו. א כלל במברגר(
 סק״ד ב היטב באר וע׳ ס״ב. ב׳ סי׳ שו״ע ת.

 ד״ה כו: ע״ו בתום׳ )ומקורו כלהכעים דינו דבזמנינו
 של צ״ל ׳זמניהם׳ של מומרים שם תוס׳ ומש״ב אני,

 תבו״ש וע׳ קט. ח״ג תשובות קובץ וע׳ ׳זמנינו׳(
 כתבו לא האחרונים הפוסקים שכל "ואע״פ סי״ג
 הבאר ]של לדבריו לחוש ראוי מ״מ כלום, מש

 ההוא המומר ענק לסי בזה המורה וירוץ היטב[
הדור". פרצת ולפי
 שו״ע וע׳ ע״ב. כו ע״ז ע״א ג בחולק רש״י ע״ם ש.
 כשירה, דשכש היכא נבילה שאוכל כנק ם״ב רנא

להכעיס. היינו
בפש״ם מ״ש ע״ס סי״ג, ושם ס״ב ב תבו״ש יט.

 ישראל פריצי• הם המינים דחולק, פ״ק לר״מ
 דרך המצוות ועוזבים ליבם מאד התאוות שהשחירו

 התאוה תועלת מעשה באותו שיגיענו לא זלזול
 סקט״ז[. ב בחזו״א ]וכ״מ וכדומה.

 בטירחה רק הדבר ברוך ראם סקט״ז תבו״ש ע׳ כ.
 ריטב״א ע׳ אמנם לתיאבון. במומר דעו אק מועטת
 עיכוב שום כשאק היינו היתרא שביק ד.( )חולק

 ולתקן לטרוח אבל ונבילה, כשירה בחנות שיש
 וכ״ב מתעכב. אינו טובה סכק למצוא או הסכק

 היתרא דשביק בגם׳ דמש״ב יג( רנא, )יו״ד ערוה״ש
 רוצה שאינו כשאומר דהיינו י״ל איסורא ואכיל
 )בהערה בפיה״ט אמנם שכיח. לא וזה כלל בהיתר
 מאמק שאינו מחמת העובר דגם מבואר הבאה(
להכעיס. מיקרי

 הל׳ בכ״מ ]וכ״מ כ חו״מ כת״ס ס״ב, ב תבו״ש בא.
הי״זק. פ״ד שחיטה

כשרות החזקת את בזה שאיבד כיון שם, כת״ס כב.
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וד?^מנה ממבוא

זרח עבודה עובד
 כטולתיאבון בצנעאכ" שעובד ואפילו התורה[" מן ]האסורה זרה לעבודה מומר ז.

כגוי. דינו התורה? מצוות שאר מקיים ואפילו
 ושאר הרחוק ]במזרח בזמנינו המצויות השונות והכתות הדתות דין את לברר ויש

 אלו. בהבלים ו׳מאמיץ׳ ׳עובד׳ ובגדרי מקומות[
 כפיים. לנשיאת כהן בעניו כג מעיף א בפרק וראה
שבת מחלל

 לי, זרה עבודה כעובד הוא הרי [גלתיאבקל ]אפילו בל בפרהסיא אשבתל המחלל ח.
.”ל דבריו לכל כגוי ודינו

 הנ״ל. הכם״מ מדברי וצ״ע בדינו. ומחמירים
השולחן ערוך דהכתב שם.וכעק התבו״ש כ״כ כג.

 דאינו רואים אנו בעוה״ר והאיתא
 וטמטוםהל^.אולס הרגל ומדר מפני אלא /להכעיס

 נפ״מ ולבאר זו. קולא הזכירו לא הפוסקים שאר
 אינם סביבתם הרגל שמחמת אלו לאותם זו בהגדרה

או עירוב בו שאין במקום טלטול על מקפידים
 סט. הע׳ וע״ע לאשה. ראש כיסוי
 באריכות כמבואר הראשונים, בזה דפליגי ונראה

 כמומר דדינו הכריעו והאחרונים עו בהערה
לתיאבק.

ס״ה. ב יו״ד שו״ע כד.

 לט כבה״ל והו״ד סק״ג, רנא סקט״ז, ב ש״ך כה.
 חכם בשם סקנ״ט ב דרנ״ת וע׳ אפילו, ד״ה פ״ב
 בפרהסיא. מבטל דדוקא מג סי׳ צבי
םי״ד. ב תבו״ש כו.
פקכ״ו. ב תבו״״ש כז.
 סק״ג, שפה המ״ב וכ״פ פקי״ו, ב יד״ר ש״ך כה.
 סק״ו שם ונהה״ט סק״ו רסו חו״מ סמ״ע וע׳

 כמה בעינן ובצנעא אחת נפעם סגי ובפרהסיא
פעמים.

 בע״ז, ׳לתיאבון׳ דליכא סקב״ט, ב תבו״״ש בט.
 )יט( הוטנר להגר״י וכתבים באגרות דאה אמנם

 דיליף )ה.( בחולין הגם׳ ]כגון התנ״ך בתקופת
 ע״ז העובד לתיאבון[ מומר שחיטת דמי מאחאב,

 מרים היית >קג:( בסנהדרין וכמ״ש לתיאבון היינו
 דע״ז יצה״ר שחיטת לפני והיינו ורץ, גלימתך שולי
 מין. - בפנ״ע סוג הוא אח״כ אולם סט:( ויומא

ס״ה. כ יו״ד שו״ע ל.

 דאל״ב במאמין, מיידי כגוי. שדינו שבת מחלל לא.
 כמ״ש ודלא כגוי, דינו שבת חילול דבלאו תיפו״ל

נו(. הע׳ )לקמן ציון הבנק
 להכעיס "מומר ס״ה: ב׳ סי׳ יו״ד בשו״ע כ״כ לב.

 שבת לחלל או לע״ז מומר או אתד לדבר אפילו
 חוץ אפילו התורה לכל מומר שהוא או בפרהסיא

 לכל "מומר ]ומש״ב כגוי". דינו - אלו משהים
 מומר דאילו לתיאבון, מומר היינו התורה",
 וע׳ סק״ו, לט המ״ב וכ״כ אחד. בדבר סגי להכעיס,

סט״ו[. ב סי׳ חדשה שמלה
 שפה שבת תוספות סקכ״ט, ב׳ סי׳ שור תבואות לג.

 משב״ו שכ״ה פמ״ג תה(, יו״ד ב״י )ע״פ סק״ב
 יו״ד חזו״א סק״ד, שפ״ה סקמ״ו, ג״ה מ״ב סק״ו,

 יו״ד לג, ח״א )או״ח האג״מ דעת אולם סק״ג. ב׳
 שבת מחלל ראם בדעתו(, לה בהע׳ וע״ע ה, ח״ב

 מדברי וכ״מ ככופר, אמו הממון, תאות מחמת
 ב-□ בסימן באריכות וראה כג. ח״ב ציק הבנק
 הבני״צ[. דברי שייכים לא דבזמנמו ם בהע׳ ]וראה
 ח״ה קסו, ה״ג שבה״ל י. ח״ב אש שרידי וע״ע
קצט. ח״ז קלה,

 ועל קמב( )ג, שע״ת וע׳ ה. חולק סט. עירובק לד.
 כל כנגד שבת שקולה ז״ל אמרו השבת מצות

 המחלל או ע״ז העובד כי חז״ל ואמרו המצוות
 כולה, התורה לכל מומר הוא בפרהסיא שבתות

 ]וראה במגעו. היין את ואוסר נבלה ושחיטתו
 ע״ז כעובד ממש הוה דלא פג( >ח״ו חת״ס בשו״ת

 שבת שמחלל צירוף ובעי צמעא סגי לא ולכן
 כתב ועוד לג(, ח״א או״ח אג״מ )וכ״כ פנים בגילוי

הוה והתם ממקושש בפרהסיא שבת חילול דילפינז
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MOV

וחןתמבואיד

 מן הוא דבר, לכל כגוי דינו שבת שמחלל זה דין אם הפוסקים נחלקו ט.
מדרבנן* או התורהלי,

 שהשבת כיון עבירות, שאר מעובר חמור שבת מחלל של שדינו הדבר, טעם י.
שבת המחלל לכן ,לט בראשית מעשה חידוש על ומורה ל", וברית אות נקראת

 ג[. בסימן וראה נט נו, מא, הע׳ ראה בפרהסיא.
 א״צ אמאי תמה דיסקין שהמהרי״ל כך כדי עד

 בעבודה שדינו שבת תילול על הנפש את למסור
 של הידוע ]וכיסוד שאלצ״ג מלאכה דהוא ותי׳ זרה,

 קודש מקראי ע׳ מקושש(, לענין קיט ב״ב מהרש״א
סח. סי׳ נוראים ימים
 השו״ע לשק וכ״ה שבת. הלכות בסוף רמב״ם לה.

 שבת שמחלל או שהמיר ישראל ס״ב( קכג )אה״ע
 רסד יו״ד וברמ״א דבר. לכל כגוי הוא הרי בפרהסיא

 וכ״ה כגוי. דינו וכו׳ כולה התורה לכל מומר ס״א
 בפרהסיא שבת להלל מומר ס״א לט הגר״ז בשו״ע

 ס״ב. עב שו״ע קצור וכ״ב דבריו. לכל כגוי הוא הרי
 טעמים שנתנו בכ״מ שמצינו ממה לדק יש אמנם

 לכל כגוי דינו שאק ראיה זו וא״ב מומר, לאיסור
 כפים נשיאת קשירה, בר שאינו בתפילק ]כגק, דבר.

 דקמ״ל י״ל )אמנם הבמות׳ כהני יעלו לא ׳אך מטעם
 פד(, הע׳ פ״א ראה כפים, ישאו לא ששבו אחר דאף
 שממונו כיק ריבית חתנות, משום עכו״ם פת

א[. הע׳ פ״ט וע״ע מופקר,
 אף מדינא והנה כתב: לג או״ח אג״מ בשו״ת ואמנם

 ומטעם לע״ז כמומר הוא בפרהסיא שבת שמחלל
 כפים לנשיאת פסול דהוא האחרונים סברי זה

 לאו כי טובא, בזה לפקפק יש אבל במ״ב, וכדאיתא
 בפ״א בשיטתו משנ״ת ]וע׳ דבר". לכל הוא כללא

 בזה השבתי שלא "ומה שכתב באג״מ וע״ש ס[. הע׳
 בשו״ת וכ״ב בזה". לדבר שקשה מהדברים הוא כי

 דינו שבת מחלל דאסרו בהא מט, ח״ב מהרש״ג
 אק מח: ת״ג ושם נאמר. מילי בכל לאו כגוי

 שקדושיו חזינן שהרי לגמרי לע״ז למומר לרמותו
 ומכל הגט, להולכת שליח עושה הוא וגם קדושק

 ]וראה כגוי לגמרי אותו תופסים אנו דאק מבואר זה
החת״ס[. בשם לד הע׳

 מחלל של דדינו ג( סי׳ )ח״ב דוד בית בשו״ח וראה
 שחיטה, כמו בו, המפורשים לדברים רק כגוי, שבת

דינים, לשאר אולם האחוה, ולדיני סת״ם, כתיבת

 משנ״ת וראה כגוי, דינו מדרבנן ]ואולי כישראל דינו
 וכ״ב אלי׳[. ׳שובה ובסו״ס ג׳ הע׳ בג בפרק

 הח״ח. בשם מה בהע׳ וראה יד. בר״ה הריטב״א
 הים מרגליות יח, ח״ח צי״א נח, סי׳ שדך סאת וע״ע

 שו״ע על חיה נפש ובספרו א אות מד סנהדרק
מומר. בעניני ס״ו קד סי׳ או״ח

 מחכמי אזהרה נדפסה )סתהק( שבת׳ ׳שמירת בס׳
 לפני צובא וארם בירושלים והאשכנזים הספרדים

 C,{ לו לתת למנק, לצרפו אק שבת דמחלל שנה, מאה
׳7 ? לקבל לא ישראל, בקבר לקבור לא לתורה, עליה

| קדושין להם־ לסדר ולא עמהם, להתחתן לא עדות,

 דהוא מהם לקנות ולא קצה, בחו״ט הח״ם עפ״ד
1 שלום. בשאלת אפילו ואסורים פנים, להם כמסביר

 מן חוץ )סט:( בעירובין רש״י מלשון כ״מ לו.
' התורה לכל דכמומר שבת לחלל או לנסך המומר

 ]וע״ע כולכם ולא מכם מדכתיב ליה דאמעיט דמי
 הגט׳ בדרשת וכ״מ ב[. בסי׳ באריכות רש״י בדעת

 שדייק וכמו המומרים, את להוציא מכם )ה.( בחולין
 רע״א. בהג׳ וע״ש סק״ב ב׳ סי׳ ביו״ד הש״ך לה

 ביו״ד הרמ״א למש״ב כמקור זאת הביא ]והגר״א
 כגוי[. דינו מילה( )לענק לכה״ת דמומר ס״א רסד

 ולא לכה״ת במומר דמיירי י״ל בגס׳ ואמנם
 לחלל מומר דאף דכתב בש״ך ע׳ אבל במוזל״ש,

מה״ת. הוא שבת
 של מהילפותא הוא שחיטה, גבי גוי פסול אי והנה

 מיבעי הרמב״ם[ ]לדעת מזבחו׳ ואכלת לך ׳וקרא
 לו שיש דהיינו המומר, את להוציא ׳מכם׳ של לפס׳

 שחיטה, לגבי ואף התורה לכל גוי של נוסף דין
 שאתו גוי לאפוקי ואכלת׳ ס׳וובוזח ילפי׳ אי אולם

 ]והיינו זה מפס׳ נלמד מומר ה״ה א״כ זביחה בר
 טו, סי׳ צדק צמח שו״ת וע״ע שחיטה[. לגבי דוקא
ד. סי׳ חולק יוסף שלמי

 פמ״ג השתא(, ד״ה ל׳ )ח״א יעב״ץ שאילת ע׳ לז.
 ]עפ״ד ב סי׳ ליו״ד רע״א הג׳ סק״א, א״א תקיב
נבלה. מידי מטהרת מומר שחיטת יד.( )חולת הר״ז
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טומבואכינה

 בראשית במעשה כופר וגם הקב״ה, לבין ביננו הברית את מכחיש בפרהסיא
בעיקר. וכופר

 כגוי הוא הכפירים ויום 8טובים ימים המחלל של דינו שגם אומרים. יש יא.
כך. על שנחלקו ויש דבריו. לכל

 זביתה, כר מיקרי קדושין שקדושיו ניק והיינו
 ולא מדרבנן, רק ואסורה מעליא שהיטה ושחיטתו
 שחיטת כס׳ וע״ש טשא, טומאת לשין החמירו
 נ, יו״ד אסאד מהר״י פג(, )ח״ו תת״ס חולק[,

 סו-פז(, )כלל מ מערכת שד״ה ה(, ז״ג1) מהרש״ם
 סקי״ב, קכד ]ובסי׳ פקע״ה ב׳ דרכ״ת מט, מהרש״ג

 בשס נכלל הוא אם להסתפק שיש כאופן דנפ״מ
 )ח״א יבי״א ש, ת״ה צי״א בפרהסיא[, שבת מחלל

 יציב דברי בשו״ת נרחב בירור וראה יא(, יו״ד
 להכעיס. בגדר ואילך( לג )אות ושם סב( )אה״ע
 מ״א דפליגי סק״ה, א״א לס סי׳ או״ח בפמ״ג ]וראה
 מדרבנן, או מה״ת סת״ם, לכתיבת פסול אי וט״ז,
 א[. הערה ופי״ז ה הע׳ כס״ב וראה

 ועוד. י־כ. שזקאל כ. לא, יג. לא, שמות ראה לח.
 היא "השבת שכת: הלכות בסוף הרמב״ם וכ״כ
 כל לפיכך לעולם, וכינינו הקכ״ה שבין האות

 רשעי בכלל הוא הרי המצות שאר על העובד
 הוא הרי בפרהסיא שבת המחלל אבל ישראל,
 דבריהם". לכל כגוים ושנשם זרה, עבודה כשבד
 סמך מא( )טו, במדבר בדש״י שהובא בספרי ומקורו
 את שהמחלל לך לומד ע״ז, לפרשת מקושש פרשת
 כנגד שקולה היא שאף ע״ז, כעובד הוא הרי השבת

 בהערה, פ״א לה״ח עולם שם בס׳ וראה המצות. כל
ה׳אות׳. ענין בביאור

 וע׳ קסט, סי׳ רש״י )ובשו״ת בחולין שם רש״י לט.
 )עח: בסנהדרין תוס׳ ונ״ב ב(. בסי׳ עפ״ז משנ״ת

 מוז. הע׳ ולקמן הרע״א בהג׳ וע״ש לא(, ד״ה
 רש״י דברי את ביאר סקכ״ד, ב׳ ביו״ד ]וזזחזו״א

 עדות בפנינו מעשים שמעשיו היינו שבת דמוזלל
 בזה הושב אינו עצמו שהוא אף הש, השקר

 יובן ובזה לה״ג• המשנ״ב בהקדמת וע״ע מאומה[.
 לשמירת להתקרב שרצה לאחד החזו״א שאמר מה

 )ראה שבת. שמידת עצמו על קבל שראשית תומ״צ
 יב(. סעיף לג בפרק וראה קב, עט׳ ה״ה איש מעשה
 "לקבוע באה שהשבת לב(: )מצוה החנון■ כס׳ שאה

חבל שהיא העולם חרוש אמונת בנפשותינו

 ע״ב ה׳ יבמות תום׳ וע׳ הדת". יסשי כל המושכת
 שבת בשמירת טפי הוא הקב״ה וכבוד כולכם, ד״ה

 העולם את שברא המקום על דמעיד מצוות מבשאר
 ככופר שבת המחלל כל ובתולין בעירובין כדאמר

 דשבת לאוי ע״א ד שם ]וראה בראשית במעשה
 ומש״ה ע״ז כעובד מתל״ש דקי״ל ופירש״י חמירי,
דחי[. לא גרידא לאוי אפילו

 מלשון דייק ו, מאמר )פסח( יצחק פחד בם׳
 הם חמשה ה״ז, פ״ג תשובה בהל׳ הרמב״ם
 וכו׳ האומר כתב הראשונים ובד׳ מינים הנקראים
 של דדעות ומבואר זולתו, אלוה העוכר ובחמישי

 מצד הוא ובחמישי אפיקורסים עצמם מצד הם ע״ו
 במעשה כופר מצד הוא שבת דמחלל ובמו העבירה
 מאמין שהוא וצווח עומד שהוא אע״ס בראשית
 הרץ מצד שבת לחילול תפסינן בראשית במעשר,
 שבת כחלול הוא בצנעא וע״ז כפירה, של כמעשה

 כיק מחל״ש הדמב״ם מנד. דלא שא בפרהסיא,
 ובע״ז הדעות מצד באפיקורסות זו בהלכה שעסוק

 אפיקורס שנה הדעות, מצד הוא במעשה גם
 יצא ולא מתעסק אלא אינו מצוה מעשה העושה

 שהיום יודע אינו ראם הרא״ה משיטת דגדע ש״וז,
 עבירת דק דהוא ע״ז בעובד אבל י״ה, יצא לא פסח
 שלו מצש שהמעשה לומר ל״ש הדק, מצד ע״ו
 המשמר כל בגם׳ איתא ולכן מתעסק של גדר הוא

 דרק אנוש כדור ע״ז עובד אפילו כהלכתו שבת
 בעובד משא״ב מצש, שם למעשיו יש ש באופן

 שמירת על אק בהם שמחויק הדעות עצם מצד ע״ד,
 עב״ד. מצוה, מעשה שם שלו שבת

 נב( עם׳ שסז, )סו״ס שחיטה בהל׳ זרוע אור ב״ב ».
 מבי״ט בשו״ת ממ״ש מתבאר וכן הגאונים. בשם

 "הקראים שמשק רבינו תשובת בשם לח( )סימן
 את ומחללים שבע״ם התורה על ועוברים מאחר

 כופרים מאילו שבתות, מחללים כאילו המועדות
 בנקש״ב שובא כמומרים". נסך יק ויינם בכה״ת

 ג אות ת״ד כוללת בפתשה ןשפמ״ג קכד. סי׳ ריש
סקי״ב[. קבד דרכ״ת וע׳ בזה. נסחפה

גי

'ג
V׳׳׳
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toודקתמבוא

__ שכת חילול חופרת

 .פב המקדש בית לחורבן והביא ביותר, הוא חמור שבת חילול עוץ יב.
 לתחית קם ואינו »ישראל מכלל בכך עצמו הוציא בפרהסיא שבת המחלל יג.

 רוצח™. אל היחס מאשר יוחד חמור להיות צריך אליו והיחס המתים™
 ליתן הוא ועתיד עונשים, לגבי ישראל מכלל יוצא שאינו הדבר ברור אמנם, יד.
.םו דרבנן איסורי על עבר ואפילו שעבר, עבירה כל על הדין את

 מסתפק ג, אות ח״ר כוללת בפתיחה הפמ״ג מא.
 קכג באה״ע הרמ״א מדברי דייק והתבו״ש בזה.
 שדינו משמע פסול, ביוה״ב שנכתב דגט ס״ה,

 פ״ג סוף ברמב״ם מקורם הרמ״א ודברי כשבת.
 שחיטת ובם׳ מיו״נק, תמיר !דווה״ב גירושין מהל׳
 בסוף דכתב לשיטתו בזה אזיל דהרמב״ם בתב חולין

 כנגד שקולה מהן אחת כל וע״ז השבת שבת: הל׳
 סופ״ג בירושלמי )ומקורו המצוות שאר כל

 שבת דמהלל רש״י מטעם אינו וא״ב כנדרים(,
 הקב״ה, שבת שלא דמעיו־ הכפירה מצד ע״ד כעובד

 ובזה החומרה מצד אלא ביוה״ב, קיים אינו דזה
 אור וע״ע כשבת. חמור נמי דיוה״ב לרמב״ם ס״ל

 ה. סימן גולדברג לגרז״ג המועדים
 אינו יוה״ב דמחלל פג, ח״ו חת״ס בשו״ת ע׳ אמנם
 הרע״א וכ״ב בראשית. במעשה כופר דאינו מומר,
 בית לדבר(, דאיה למצוא )וטרח ג מערכה בדו״ח

 שת מנ״ח ע״א, ה׳ חולין רש״ש יח, ח״א הלוי
 דרכ״ת סק״י, ב׳ יהודה יד טז, ח״ב טוטו״ד סק״ב,

 מומר. אינו יו״ט שהמחלל כ״ש ולדבריהם סק״ע. ב׳
 ירושלים חרבה לא קיט: שבת וע׳ כז. ת, ירמיה מב.
 )יג, נחמיה וע׳ השבת. את בה שהיללו בשביל אלא
 את עלינו אלקינו ויבא אבותיכם עשו כה "הלא יה(
הזאת". הרעה כל
 קצה )חו״מ חת״ס בשו״ח במש״ב יעוין מג.

 מקהל מובדל הוא הרי שבת המחלל בתהילה(,
 דמילחא כללא וכר הדת מן כיוצא ונידון ישראל
 ה׳ אל שישוב עד מישראל שמו נמחה כאילו

 "כשחסר )עה( הת״ח במכתבי וראה וירחמהו.
 שיש אבר באותו חיות לו חסר מצוה, אתו לאדם

 ישראל, איש בכלל הוא עדיין אבל ההיא, מהמצוד,
 מכלל לגמרי יצא אז השבת, לו הסר אס משא״ב

 חת״ס ובשו״ת נחשב". ואפס ולאין ישראל איש
ממצוות הוא אצלנו שבת ששמירת ידוע צט. או״ח

 הוא הרי כהלכתו משמרה שאינו ומי הראשיות
 עיי״ש. כולה, התורה לכל ומומר ככופר

 לא שבת דמחלל מא( )אות הת״ח בשיחות ב״ב מד.
 שהוא הרמב״ם כתב שהרי המתים בתחיית יקום
 העם להמון זה דבר לפרסם וצריכים דבר, לבל בגוי

 לעולם, בבוץ לשכב מוכרח יהיה שבח שמחלל
 לו אין ואפיקורס. כאפיקורס, דדינו מהא וכ״מ ע״כ.
 בכ״מ מבואר חלק פרק ריש ובסוגיות לעוד,"ב, חלק

 בזה. זה תלויים שניהם ועוה״ב דתתיה״מ
 ע״ב( )קג תרומה פרשת בזהו־ נפלא דבר וראה

 שבת. למהללי בשבת שובח אינו דהגיהנם
 מחלל רהא פ״ח, אמרים בליקוטי הח״ח ב״ב מה.

 רוצח עם אותו קוברים ואין הנסקלין מן הוא שבת
 קלמנוביץ אברהם הג״ר וב״ב הנהרגין. מן שהוא

 לא אנו הח״ח, בשם סד( עט׳ הלב )קולמוס
 נחומדתה, השבת גדולת את כלל מרגישים

 לגבי ׳יחסן׳ הוא שבת מחלל שלנו בהסתכלות
 יחסן הוא הרוצה שהרי להיפך הוא ובאמת רוצה,
 הנסקלין מן הוא הרוצח שהרי שבח המחלל כלפי

 רשע קוברים שאין הוא והדין הנקברין מן והרוצח
 ככבוד מורד הוא שבח והמחלל קל רשע אצל חמור
 הגר״י וכ״כ כעולם. שמים שם ומחלל שמים

 חשוב יותר רוצח הדק מן שמש( )ממזרח לוינשטיין
 שלא למחות הרוצח יורשי ויכולים שבת, ממחלל

 הח״ח ואמר אביהם. אצל שבת המחלל את יגיחו
 אמותיו בד׳ עומדים ולא מרוצח מתרחקים אנו

 אם ובפרט אצלינו נכבו־ חוא שבת המחלל ואילו
 כגוי. הוא הדין שלפי למרות צדקה, נותן הוא

 )קובץ בשמו וסרטן אלחנן הג״ר כתב וכעי״ז
 למלך מעשי אני ׳אומר מאמר הנדמ״ח, מאמרים

 מאמינים אנו הרבים בעווונתינו רסח( עט׳ ח״א
 מעיד הכומר ראם חז״ל, דברי מעל יותר לכומר

אנו גם יהודי מכלל שיצא איש אותו על בחתימתו
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תמבואכינה

 הברכה את העולם ומן ממנו מסלק והמהללה הברכה/ ׳מקור היא השבת טו.
לעולם™. צרות ושאר יסורים להביא במעשיו וגורם

, בפרהסיא שבת פחלל נדד
 בשם נקרא אופן בכל שלא כיון החילול, אופן לגבי לזמנינו, בנוגע לדון יש טז.

 זה. שם לקביעת הנצרכים תנאים בכמה דנו והפוסקים בפרהסיא. שבת מחלל
סט. םישאנ מחעשרה בפני היהי שבת שהחילול נצרך האם א.
.1׳כשרים׳ להיות צריכים העשרה האם □

 יהודי אדם אין באמת אבל לנכרי, אותו מכירק
 שהתורה ואלו ליהודי. תכירהו התורה אס בלתי
 שום להם תועיל לא יהודים שאינם דינם גמרה

 יחזרו אם זולתי יהודים, להיות בעולם תחבולה
 ימיו. כל בעיקר בפד אם אף יועיל שזה בתשובה

 חזי ופוק ג, אות עו סימן מהרי״ל בשו״ת ומש״כ
 אפי׳ אתרתן ]דת עצמו על דהמקבל דבר עמא מאי

 פילי לכל והשוד ומיינם מינייהו פרשי באונס,
 בגילוי לא סשא״ב דורות, לדודי בקמיהם ולשמצה

 עכ״ד. עבירה, בשום ולא שבת בחילול ולא עריות
 גדרי מצד ולא העם של בפועל היחס מצד היינו

 דממה י״ל ואמנם נסך(. יין שיתו )יפשוט ההלכה
 מצד גם ]ואמנם כוותיה. סבר זה במנהג שמסתייע

 לענק כגק למחל״ש( מומר )בין הבדל יש ההלכה
 קב[. הע׳ בפכ״ד ע׳ מעליא, זרעא מיניה נפיק
 מאגרת להוכיח מזמנק(, )ד״ה קצט הבה״ל כ״נ טו.

 יליף דהרמב״ם וע״ש יא, בסימן ]שהובאה השמד
 לר״מ הגדולה התקופה בס׳ וע״ע מאחאב, לה

 עבירה על אפילו הדין את ליתן עתיד דרשע כשוק,
 נדתי בס׳ לפ״א בהג״ה חיים החפץ וכ״כ קלה.

 "שאיש שלפנינו מדורות אחד גאק בשם ישראל
 עתיד המצוות, עול מעליו ופרק ע״ז עליו שקיבל
 דברים וכדומה המוציא ברכת ביטול על אף להענש

 אהד׳ ש׳גאק ונראה ע״ש. סופרים" מדברי שהם
 ה׳ אות בסופו ראש בנהר כמסופר הגר״א, הוא

 כמה וראה בהג״ה. ס״ב פ״ה שלימה ובאבן ע״ש,
 אג״מ וע׳ סי״ח. ח״ב ׳הגאון׳ בס׳ וה בענק מעשים

 שטים שם הזכרת על גס דנתבע נ, ח״ב או״ח
 לה(. הע׳ בפ״ב לס״ז משנ״ת )וראה לבטלה

 מתפרנס גנב החזו״א, בשם ראיתי פלא ודבר
 דבל וכוונתו שבת. מחילולי שבת ומחלל מגניבות

לפי הפרנסה אליהם תגיע - בהם התרים אינם עור

בחירתם.
 שנתרבו מה ס״ה, אמרים בלקוטי הח״ח כ״כ מז.

 מפני מאר, מאד גבר והמחסור בעולם יסורים
 פוגמים וכשאנו קדש שבת היא הברכות כל שמקור
 אמר שכך ידוע ]ואמנם הברכה. מסתלקת בשבת
 ממנו, ברכה לבקש שבאו לאלו רבות פעמים הח״ח

 עליך[. תשמור והיא השבה על תשמור
 סק״ג, ב ובסי׳ קנו סי׳ ביו״ד הלל הבית דעת מה.

 )ח״ז רשב״א בשו״ת ]וכ״ה עשרה בפני חילול רבעי
 N קיט, בסי׳ בכ״י הובא שטו(, קצר, ח״א וע״ש קעט,

 ן איתא זה וכעץ נב[, עט׳ שחיטה הל׳ זרוע ובאור
 "אף רסד( )יו״ד השלם לשו״ע רע״א בגליק

 כן דעביד יימר מאן מ״מ שבה ומהלל דמפורסם
 בדעתו(, בסמוך משנ״ת )וע׳ מישראל" עשרה בפני

 מופנית ]התשובה סד ח״א ציון הבנק דעת וכן
 נטע וע״ע כג[. ח״ב המפורסמת בתשובתו לשואל

 ם, יו״ד צדק אבני כט, סופר חתן יא, או״ח שורק
ב אגרת הוטנר הגר״י אגרות
 עשרה בפני דא״ע כתב סק״ד( )קנז הש״ך אולם
 להיקרא מהעבירה יודעים שעשרה במה סגי אלא

 וק קנה[, ח״א תשב״ץ קס, מהרי״ק ]וכ״ב פרהסיא,
 שבת תוספות סקי״ז(, שפ״ד ב )יו״ד הפמ״ג דעת
 ס״ב, עב קצש״ע טז(, >ב, תבו״ש סק״ג, שסה

 רבעי כתב לז, ה״ד שם אולם ה, סי׳ )ח״ב האהיעזר
 דעת וכ״ה סק״ד(. )שפ״ה המ״ב וצ״ע(, עשרה, בפני

ג(. הערה )לקמן האג״ט
 מה לבאר דכתב לא( ד״ה )עה: בסנהדרין תום׳ ]ע׳

 המקושש מיתת לענק רבינו משה של ספיקו היה
 היה הסברא מתוך היא, הנק סתם דמיתה *אע״ג
 ככופר שבה דמהלל דבסקילה, ע״ז לעובד מדמה
 הרע״א והק׳ בראשית", במעשה דכוסר בעיקר
שבת דמהלל באמת מנ״ל א״כ הש״ס. בגליוו
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ודעתמבואיח

 קדוש חיוב האם האחרונים שדנו במה תלוי ד״ז
 בפני דוקא בעי ישראל[ בני בתוך ]דכתיב השם

 וכמו הנושאים, בין לחלק יש אולם בשרים, עשרה
 לגבי לעשרה מצטרפות דנשים באחרונים שכתבו

 למנין. מצטרפות שאין אף קדוה״ש לענין פרהסיא
קודמת. הערה וראה
 רק מדבר הרע״א דלכאו׳ רוטמן, ר״נ העירני אמנם

 ב׳ מספיק ומתוכם עשרה בפני שחילל עדות על
 העירני ועוד כלל(. ׳פתזסיא׳ בשם דין )ואינו כשרים

n3nהנצרך עדות דק מהי מוכן דאינו גולדברג 3״ 
 אדם ולדיני צריך, אק בודאי שמים דלדיני כאן,

 לצרפו )כגון באיסורק נאמן דע״א בע״א, סגי לכאו׳
 ומיבעי כשרות: חזקת נגד שהוא דאפשר אלא למנין(
 להנך אם נתבאר צו לט, הע׳ כג ]ובפרק שניים
כשדות[. חזקת איכא אינשי
 תלי לא בזמנינו הרע״א, לדברי דגם נראה ועוד

 ברור דהדבר עשרה, בפני שבת שחילל בחקירה
 הבאה(, בחע׳ האג״ט כתב זה )וכעין היה שכך

 לא עוד כל מומר דאינו י״ל עדיין לדבריו אמנם
כמותו. עשרה בפני חילל דשמא נחקור

 ש״ך ע״פ נ( )יו״ד אסאד מהר״י בשו״ת כתב נא.
 דדוקא הן: )אוח עב או״ת ונובי״ק לח םו״ס חו״מ

 בק המתפשט קלא ע״פ ולא שבת שמחלל שהעידו‘1"’'
זה, על יעיד "מאן רע״א בהג׳ שם ]והקדימו ההמק.

 אה״ע בפ״ת וכ״ב נינהו", עדות פסולי כולם הלא
 בשו״ת ובעי״ז אריה[. פני משו״ת סקי״ח מב סי׳

 וע״ע קפד. ח״א שו״ט סו, ח״ג קכז, ח״א מהדש״ם
 אהרן זקן כט, ח״א להועיל מלמד ס, יו״ד צדק אבני
 לב. ח״ב בניהו דברי ט, אה״ע ח״ח יכי״א ב, ח״א

 מחללי לגבי קנב, ח״ב יו״ד אג״מ בשו״ת ]וכ״ב
 דמותר עדות עליהם קיבלו שלא בצנעא שבת

 צי[. הע׳ סי״ח וראה צדיקים. בק לקוברן
 אלו בדברים ירק מי כתב, יהודה זכרון ובשו״ת

 ולא יחשבו שנשבה חנוק רק מהם וכמה שבלב
 חלילה. ממש כנכרי דינם ואק מזידים מיקרי
 כד( ח״ג עד. )ת״א אלעזר מנחת בשו״ת אולם

 הוזכר שלא רעדות זה תנאי על להשיג האריך
קיא, או״וז מרדכי לבושי בשו״ח וכ״ב כפוסקים.

נא. יללשח ךכ על עדות יךרע האם .ג
.ע שיחלל צריך פעמים כמה ד.

 בפרהסיא במחלל דדוקא י״ל הרי בסקילה, בצנעא
 משה מהג״ר ושמעתי בסקילה. ודינו ע״ז כעובד הוי

 כ( סי׳ משה תורת וכרון בם׳ )ונדפס וצ״ל קופשיץ
 סקי׳ב יא בסי׳ ופלחי הכרתי שיטת ע״פ די״ל

 מיקרי והתראה עדים שני בפני דגם דחידש
 י״ל וא״ב פג, סי׳ ח״ו ח״ס בשו״ת וכ״ב פדהסיא,

 ממילא בבי״ד שמעידים עדים ב׳ ויש בצנעא דגם
 בפרהסיא[. והוה פרסום מזה נעשה

 וע׳ נשים, לענין מסתפק שפה בסי׳ החיים כף מט.
 פעלים וברב מצטרפות. דאין סקמ״ט ב׳ יו״ד כה״זז

 עצמו הוא אי ]ויל״ע דמצטרפות כתב יב זז״ג
מצטרף[.

 היו "ואם רסד( )יו״ד לשו״ע רע״א בהג׳ כתב נ.
 ואין נינהו, עדות פסולי כולם א״ב כמותו עשרה
 מישראל". עשרה בפני שבת חילל אם לחקור חיוב
 קעה(, יו״ד )ח״א הילדסהיימר ר״ע בשו״ת וכ״כ
 )ח״ב להועיל מלמד בשו״ת תלמידו בשמו, וכ״ב
 עט׳ )ח״ב איש במעשה החזו״א בשם וכ״ב נב(.

 בעתן ואולי דכתב לז( )ח״ד באחיעזר וע׳ "פה(,
 ]וראה נא. הע׳ בשמו וראה מישראל. כשרים עשרה
 ובשארית עכן בענין א הערה ובפ״א צא הע׳ לקמן

כב[. סי׳ ישראל
 ע( ח״א יו״ד ב,יט. א,כג. )או״ח אג״ט בשו״ת אולם

 מלשק להוכיח נראה וכן הרע״א. על לחלוק האריך
 ברצק העוברים האנוסים ד: סי׳ הריב״ש שו״ת
 הם הרי בפרהסיא שבת חלול על עצטס לבין בינם

 נבילה להם ליתן ושרי דבר לכל ע״ז כעובדי
 איסורין בשאר העבירה ואם במגען, יין ואוסרים

 יין אוסר אינו אבל רבד לאותו כמומר הוא הרי
 כוותיה שבת מחללי בין דגם הרי עי״ש. במגעו
פרהסיא. מיקרי
 למנין, בצירוף תלי מילתא רהא דס״ל באג״ם וע״ש

 - כישראל אותו שמחשיבים לקולא התם נימא ואי
 פליגי ]ובהא העשרה. מן הוא דאף כאן חומרא הוי

 הא ואמנם ס(. הערה ס״א )כמשנ״ת האחרונים עליו
 חילול מגדרי אלא עדות מדין אינו ׳פרהסיא׳ דבעינן

 טפי׳ ׳פקר דבכך שבת" "מתלל של באופן השם
לבאר וא״ב נו(. הע׳ וראה לד בהע׳ הח״ם )כמ״ש

0) חחכמח אוצר תכנת ע״י נמתודפס מס עמוד מנחם אדלר, בזמנינו שבת מחללי ־ ודעת בינה



יי׳^
דרבנן" באיסור אפילו או דאורייתא באיסור חילול צריך האם ה.
.גהכ!רתר ׳אומר שהוא או החילולגי חומר יודע אינו אם ו.

יטמבואבינה

 ח״א ביבי״א המנח״א, קושיות את שיישב במה ]וע׳
 שנתפרסם רהיכא כה, ה״ג האחיעזר וכ״ב יא[. יו״ד

 היכא תסתפק אלא עדות, קבלת בעינן לא הדבר
 סהדי׳ ה׳אנן גם א״ב פסולים בין הדבר שנתפרסם

 עו, ת״א הרע״א בסברת שדן nqjgan] פסולים
 שנפסל יודע שהוא באופן רק לעדות נפסל דאינו

 ב,ד. א,ע. )יו״ד האג״מ וכ״כ זק. בעבירה לעדות
 לעדות, מתל״ש פסול לגבי מא( כד, ד, א,נב, אה״ע
 דסמך כמו הדבר מתפרסם סגי אלא עדות דא״ע

 וכ״ב מורידין. לענין ממרים בהל׳ הרמב״ם ע״ז
 קשה קעו, ח״ו הלוי בשבט וראה סו, ח״ב מנח״י
 בענק נ, יו״ד אסאד מהרי״א של הקולות על לסמוך

 ב. הע׳ פנ״ד וראה בזמנינו. מהל״ש
 אנו אם צ״ע מד, סי׳ בהראי גאוני בשו״ת וכ״ה

 ולפי כן אומרים שרבים מאהד זאת לברר מחויבים
 בתשובת וע׳ הבריות. בק מפורסם שהוא הנראה
 צ-צד, ח״ה משה באר בשו״ח וע״ע קב. הב״ח

ז-ט(. אות פ״ה טו )ח״ת צי״א ו, משה מורשת
 )סט. בעידובק דמתוס׳ שם, הלל הבית כתב גב.

 ]וע״ש פעמים׳ ׳כמה רבעי משמע הוציא( ד״ה
 נזהר ואינו שבתות לחלל הרגיל "אדם דכתב בתום׳
 א»של מיידי בסוגיא דשם כתב גיסא ולאידך כלל",
 שהוציא כך אירע כעלמא שכמקרה אלא ברגיל
 מפעם דביותר משמע וקצת שעה לסי דחוק שהיה
 ד״ה )ש. בהולק בתום׳ וע׳ וצ״ע[. מוסר, הוי אחת

 בית ]וכ״ב מומר חשיב לא אחת דבפעם השוחט(
 )י. בזבחים בש״ם וכ״כ סק״ח[. קכג אה״ע שמואל

 מדבריו להבין יש ולכאו׳ טוך, תום׳ בשם א( אות
 טוטו״ד, בשו״ת ]וכ״ב מומר נעשה שנש דבפעם

 וע׳ בזה. שהאריך שגגות מהל׳ ס״ג מל״מ וע׳
 בהערות ובאריכות מתש״מ, ושם סק״א גב קצה״ח

 שם[. חולק שחיטת ובס׳ הנדמ״ח הרשב״א לחי׳
 נעשה שאינו מטעם רהוא התום׳ בדברי פירש שר״ן
 החילול של הזמן הוא שאז השחיטה סוף עד מומר
רע״א. בחי׳ וע״ע שבת,

 קיט( בסי׳ בב״י )הובא קעט ח״ז רשב״א בשו״ת וע׳
 פעמים. ג׳ רבעי גב( )עם׳ שחיטה הל׳ זרוע דאור
קס( )שורש ]והמהרי״ק תום׳. בדעת החזו״א וכ״כ

 מ״מ בפ״א, מומר נעשה שלא דאף תום׳ בדעת כתב
 בפמ״ג הו״ד ע״ג, עומד גדול וצריך נאמנות לו אק
 שם[. ושבה״ל נב ת״ב רע״א שו״ת וע׳ סק״ב יא

 ]וע׳ אחת בפעם דסגי כתב סקי״ז( )ב׳ הש״ך אולם
 הר״ן ומ״מ )ש.(, בחולין בד״ן וכ״מ סק״ב[. יא ט״ז

 נעשה אינו דרבנן דבאיסור כתב )סט.( בעירובק
סט.( )עירובק יעקב הגאון וכ״ב אחת. בפעם מומר

 בצנעא דמיקרי שורה ר׳ בפני דכיסה מהא להוכיח“■
 על והקשה סגי, אחת בפעם זאת דאלמלא ומשמע

 כאשר כן כתב דחוס׳ ותי׳ פעמים׳ ׳כמה דכתב ס׳1ת
אחת. בפעם סגי זה ולולי שעתא לש דחיקא

 בסי׳ אולם בזה, מת׳ שהביא סק״ד שפה מ״ב וע׳
 או ד״ה ״א0) לט ובבה״ל סק״ב שעה״צ שפא

 ב׳ יו״ד תזו״א וע״ע ע״ש. כש״ך, הכריע מומר(
 צח, ח״ג א, ת״ב הלוי שבט וע׳ וסקט״ז. סקי״ב
 יא שמים מלאכת ס״ב, יא כו״פ ס״ה, ב׳ יו״ד רע״א

סק״ה.
 דבעינן מט( ת״ב גג, )ח״א מהרש״ג שו״ת וע״ע

מלאכות. בכמה שבת דזילול
 באיסש מחלל דגם סק״ג(, )ב׳ הלל הבית דעת גג.

 סט. בעירובק מרש״י כן ]והוכיח כמומר נדק דרבנן,
 שם הריטב״א דעת ובן כאן, תוד״ה שהוכיחו במו
 קסט, או״ז חקטו, מרדכי יג, סי׳ רא״ש אמר, ד״ה

 שפה השו״ע וכ״פ נ, אות מעירובין פ״ב הגמ״י
 קצה, וזו״מ וזת״ס וע׳ ס״ג[, שפה השו״ע וכ״ם ס״ג,

 ם״מ דרבנן, באיסור רק אפילו בשבת, תנות הפוחת
 רב וע׳ דשביתה, עשה שמבטל כיון מומר הוא

יב. ח״ג פעלים
 יש הראשונים מד׳ הלל הבית ראית את אמנם

 והשפ״א הגאו״י סקנ״ה, ב התבו״ש כמ״ש לדתות
 רשות ביטול לענק דדוקא סק״ח, פז והתזו״א שם
 סג. גו, הע׳ לקמן וראה כמומר, דדינו לתום׳ ס״ל

 אדרבנן דעבר דמאן מ. משבת הוכית שם ]והשפ״א
 ואי שבת, מאיסור והוכשו עבריינא, למיקרי שרי

 שבת מאיסור הראיה מה לכה״ח מומר דהוא נימא
דרבנן[. איסורי לשאר
 בקו״א, שם הפר״ח הלל! הבית על נחלקו אולם
דעת שפתי ב׳ סי׳ )יו״ד הסמ״ג ב, סוס״ק ב׳ סלתי

0) החכמת אוצר תכנת ע״י חשפ«)32 מס עמוד מנח□ אדלר, בזמנינו שבוז מחללי ־ ודעת בינה



ודעתמבואכ

פרהסיא. נקרא האם יי, אדם בני מפחד וכן ני, חשוב אדם בראותו ימנע אם ז.
קרקע™. בעבודת רוקא מומר נעשה האם ח.

 ]דע׳ רע״א בהג׳ ושם שם( בפ״ח הו״ד מ, אות
 בדבריו וע״ע ד אות פ״א שבת עמ״ס רע״א תוספות

ה(, )א, תחכפ״א שפ״ה, בסי׳ הגר״ז ג[, במערכה
 מ״ב וע׳ יא(, סי׳ ח״ב יב, סו״ס )ח״ג פעלים רב

 פו(. כלל מ׳ )מערכת שד״וו סק״י, לט סק״ה, שפה
 בעירובין יעקב גאק שם, מאיר לבית ציין והמ״ב
 שחייב במלאכות )רק סק״ח כ׳ יו״ד פ״ת )סט.(,

 שמסתפק אפילו ד״ה ס״ה שם בה״ל ודאה מיתה(,
 סק״ע. דרב״ת וע׳ מוקצה, באיסור מחלל לענין
 ח יו״ד אסאד מהר״י סקט״ו, ב׳ תשובה פתחי וע״ע

 קכת, או״ח שיק מהר״ם שו״ח נעשה(, )דמדרבנן
 כא יהוסף זכר צד, ה״ו מהרש״ם ב, אות פא חו״מ
 סו״ם דו״ב מט, ח״א מהרש״ג כט, סופר חתן ב, אות

 שהוא ביין בשוגג להחשיבו יש לפרנסה ]המחלל גג
 לג, הע׳ ס״א וע׳ כפקו״ג, שבת החילול את חושב

פז או״ח חזו״א סקי״ב, קכד סח, ס״ק ב׳ דרכ״ת ם(,
 מז. ח״ב יו״ד אג״מ סקט״ו, ב׳ יו״ד ח-ט, »^ז״ק
 דמחלל רמחמר לאו לענין ע״א, ו׳ יבמות רש״י ]וע׳

 מהל׳ פי״ג עזרי ובאבי ע״ז, כעובד הוא הרי שבת
 על שדן שבת להל׳ בפתיחה הפמ״ג על תמה שבח
 מומר נעשה אם תתומין או רמחמר בלאו מומר

 בהג׳ )הו״ד רש״י מדברי זאת פשט דלא לבה״ח,
 ע״א ה׳ חולין שחיטת בס׳ וע׳ יב(. אות לב למנ״ח
 לט(. הע׳ ראה בחולין, לטעמיה אזיל דרש״י
 מבריסק להגר״ח דס״ל במה תלוי זה נדק ולכאו׳
 לב( אות א סי׳ להגרא״ו סופרים בדברי )הו״ד

 לדברי לשמוע החיוב אי והרמב״ן הרמב״ם דפליגי
 בם׳ וע״ע עי״ש. שבת׳ ׳איסור שם יוצר תכמים

 א. סי׳ שבת עמ״ס אפרים משכנות
 שבת במחלל להקל מצדד כה, ח״ג האחיעזר
 ועוד( ציון, המין סברת )ובצירוף דרמן באיסורי

 ולא ריק בנדון רק היא זו "והוראה שם סיים אמנם
 ואפילו בפרהסיא שבת מחללי על כלל בדרך לדק

דרבנן". באיסור
 פשרנים דתיים אותם לענק טובא נפ״מ האמור וכל

 או מוקצה כגק דרמן באיסור מקפידים שאינם
 כרמלית[ הם שלנו דרחובוח גיסא ]אפילו טלטול
מסתפס ס״א שפה הבה״ל אמנם מאד. הדבר ומצוי

 באיסור נטי היינו אם מומר דנעשה זו דעה לפי גם
מוקצה.

 אבל מזיר הוא שאם סקט״ו ב יו״ד חזו״א ע׳ גד.
 לכה״ת, מומר אינו מיתה תיוב שיש יודע אינו

 מומר. הוא בכה״ג דאף ס״ל סקכ״ט ב והתבו״ש
 שגג ריו״ח דאמר מהא ה, אות ג סי׳ זז״ג ובאחיעזר

 בלאו שהזיר ראף מבואר בלאו tthv אע״פ בכרת
 ראם העבירה, חומרת כל יודע אינו אם מומר אינו
קרבן. מביא אינו הרי מומר היה
 יב, ח״ג פעלים רב וע׳ או, ד״ה ס״ה שפה בה״ל נה.

סקי״ב. קכד דרכ״ת
 1 רבה והאלוה סט.( )עירובק חיים התורת דעת נו.
 יד.(, בחולין תום׳ בדעת אריה לב )וכ״ב שפ״ה סי׳

 >״■ המ״ב וכ״פ׳ פרהסיא. נקרא זה אק גוונא דככהאי
 ’:V או״ח נמוקי המנח״א, של בספרו ]וע׳ סק״ו שפה

 _ £ יו״ד חיים מחנה להקל, דבריו וצירפו שפה[, סי׳
 3'־־ ־ מהרש״ם שחיטה[, ]לענק סקע״א ב׳ דרכ״ת ג, ה״ב
 בשם וכ״ב בו(. )עה, אדם והחיי שסב וסי׳ ה׳ ח״ג

 שו״ח וע״ע פה(. עם׳ )ה״ב איש במעשה החזו״א
 ]לענק לציק אוד מט. ה״ב ו, אות כה יו״ד מהרש״ג

 לט. ח״א נתן להורות קעב, ח״ב שבה״ל נסך[, יין
 ה״א. בתשו״ה בענינם קוגטרם וע׳

 כג( )ה״ב ציון המק סברת את לבאר יש ]ובזה
 מומר מיקרי לא ,.קידוש ועושה שבת דהמחלל
 כגוי שבת המחלל שאין שחזינן דאהר לכה״ת,
 גדול, אדם בפני מהלל דאיגו וו סברא ומהני לגמרי
 הוא מאמין שעדיין הכפירה בגדר סברא והיא

 אלא בבורא׳ ׳אמתה מחמת אינו שלכאו׳ )אע״פ
 מיקרי דלא אמרי׳ דבכך וי״ל יראה, מחמת

 דהמתלל דירעינן היכא נמי הכי א״ב בפרהסיא[,
 דדינו אמרינן לא בראשית במעשה ומאמץ שבת

ככופר[.
 אם כי דמהני זו סברא מצאנו דלא י״ל אמנם

 בעירוב רשות ביטול לענק )סט.( בעירובין בסוגיא
 דבשאר שמעגו לא ועדיין מדרבנן, דהוא הצירות

 .p אמרינן נמי תורה[ באיסורי ]ובפרט דוכתי
 בסימן ]הו״ד הרדב״ז בדברי זד, כעק חילוק ומצאנו

עירוב בהל׳ הרמב״ם ממש״ב להוכיח דאת אז

0) מחכמה אוצר תכנת ע׳׳י חה־פס)33 מס עמוד מנתם אדלר, בזמנינו שבת מתללי - ודעת בינת
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שנשבה תנוק
 ]במה כאנוס הוא הרי דתם, על הגויים וגדלוהו הגויים לבין שנשבה תנוק ה.

 ששמע אע״פ ודתם[ מהיהודים כלל יודע שאינו מחמת התורה מצוות על שעובר
ודתם« היהודים וראה יהודי שהוא כך אחר
 נחלקו הגויים"[, "בין שגדל מחמת ]ולא לכך שהתחנך מחמת עובר ואם

 בכדי ידיעה׳ ה׳חוסר גדר מהו כלומר, שנשבה׳. ׳תנוק בשם נקרא האם הפוסקים
.ס ׳נשבה׳ שיקרא

סא. עבירה לעבור מותר׳ ׳אומר בענין בהערה וראה

’־דתם, המירו ולא שם רכושם כל בעזבם ערומים
 בגויים התעדבם דק הם קדושים ישראל בני אמר,

 נאמר עליהם לא אבל חמורות עבירות לידי הביאם
ולא רכושם כל הפקירו שהרי ע״ז כעובד שהוא ן*?,

<3

4
? ...

 לגבי דוקא כן כתב דהרמב״ם כגוי, דינם דהצדוקים
 שלא בדבר יש סברא וגם דרבנן, שהוא עירוב
גרועים, שמעשיו אף זה, ובאדם ממעשיו, ילמוד

 סופר בחתן כתב דומה ]וסברא זה. לענין כגוי אינו
 אע״פ ה׳, יראי בחברת שמתכבד דזזיבא נד, סי׳

 רק סברא דהיא ונראה לקרבו. מצוה סושע, שהוא
 לשוב קרוב ב׳חזקת׳ הוא שכך דכיון הקירוב לענין
ט[. ובסימן פג בהע׳ עוד וראה בחזו״א(, )וכ״ה

 קיט דרכ״ת )ע״ם כתב נו, ח״ג יצחק מנחת ובשו״ח יי(
 מה מהני דרבנן באיסור רק במחלל דדוקא סקל״ד(

 דאורייתא באיסור משא״ב גדול אדם בפני דנמנע
 דאר באיסור דאף משמע המ״ב מדברי ]אמנם
זו[. סברא אמרינן

 שיעקב דהטעם הגרח״ק בשם כתב שיווה דרך ובס׳
 קדושין )ע׳ מומר שהיה אע״פ עשו, משחיטת אכל
בפניו. לחטוא מתבייש היה שעשו כיון יה.(,

 דנים איך לדון כתב שפה בסי׳ שבת תוספת ובספר
גדול. אדם בפני נמנע היה אולי בפרהסיא, מהל״ש

 שמחלל רואים שאנו כיון י״ל ומיהו וכתב,
אדם, כל בפני יבוש לא דמסתמא אמרינן בפרהסיא

 אד חשוב אדם בפני דסתבייש תזזינן היכא אבל
עב״ד. לדינא. צ״ע ועדיין כישראל, דינו

 והצדוקים באן( ד״ה )סט. בעירובין תום׳ ע״פ גז.
 מחללים היו לא ולפיכך מהחכמים יראים היו

 דאין הדר ר״פ פרץ רבינו תום׳ וע׳ בפרהסיא.
 כך כל עושים ואינם מעשיהם כך כל מקולקלים
 בגליון ע׳ אמנם )לג:(, בנדה כדאמרי׳ בפרהסיא

 וצ״ל נשותיהם על רק איתא דהתם כתב פיק הר״י
 צדוקים דהיינו כתב )סם.( וברשב״א )יט:(. יומא
השוה הר״ם ואמנם מתייראים אינם בייתוסים אבל

 מצדוקים שיליף כאן בתוד״ה וכ״מ דינם, את
 בייתוסים דה״ה הר״פ בתום׳ להדיא וכ״ה לכותים,

פ. הע׳ וע״ע מתייראים[.
 הקרקע בעבודת שבת המחלל דרק העיטור דעת נח.

 להך כלל נחתי לא הפוסקים רוב אולם כמומר. דינו
 דינו אופן בכל שבת דהמחלל להו וסבירא מילתא,

 מ״ד, סי׳ אה״ע וב״י מ״ג סי׳ בתשב״ץ כמ״ש כגוי,
 סי׳ ח״ב מהרש״ם בשו״ת אמנם העיטור. על דפליגי

 ה״א להועיל ומלמד ה[, ח״ג קכא. ח״א ]וע׳ קנו
 ב סי׳ ליו״ד רע״א בהג׳ היטב וע׳ דעתו, צירפו כט,
 כה. ח״ט מנח״י ובשו״ת רסד. וסי׳ ס״ה

 שו״ת א( הסברים. כמה נאמרו העיטור, וכסברת
 דאין יג( סי׳ ומהדות״ל פ׳ סי׳ )מהדו״ת יקרה אק

 סי׳ )אה״ע לחם מטה שו״ת ב( לשכחה. בזה לחוש
 פה( )אה״ע יצחק היכל ג( פרהסיא. ודאי דהוא ד(

 ועוד תשבות׳, ובקציר ׳בחריש בתורה מפורש דהוא
 וכן הקרבנות, עבודת וצ״ל בעיטור ט״ס שהוא ר״ל

 ד( כה. סי׳ או״וו )מינצברג( ישראל בשארית הוכיח
 יכולים מלאכה דבכל עו, או״ת ערוה״ב שו״ת

 למחר לעשוח יכול כאן אבל לתיאבץ שהוא לתלות
 יבי״א וע׳ בלהכעים. דינו היום לעשות שבחר וכיץ
 ע״א. ה׳ חולין שחיטת בם׳ וע״ע יא. יו״ד ח״א
 ה״ג, ממרים מהל׳ בפ״ג הדמב״ם לשון ע״פ נט.

ע״ש.
 אות אבי, מדרכי )דוגמא הח״ח של בנו מש״כ וראה
 שבת מחלל על תמיד דואג היה שהזז״ח יה(,

 יינו וגם ע״ז, כעובד הז״ל שעשאוהו בפרהסיא
 רוסיא בפנים לאחינו נעשה מה בדאגה ואמר אסור,
 הגזירה כשיצא אמנם בשבח, פתוחים מסחרם שבתי
יצאו ככולם ורובם ממוסקבה בנ״י את לגרש

 נפש מסירות דגילוי וה, דבר בגדר )ויל״ע המירו.
 שלא דאף ועוד פנימית. אמונה על מעיד אמונה על

 הוא ולכאו׳ בפרהסיא, שבת חיללו מ״מ המית
 על מעיד בפרהסיא שבת דהמחלל רש״י כשיטת

'A הבנין ייסד ועפ״ז כופר, ראינו דוזינן והבא בסירה 

שיטתו[. את לד( )בהע׳ ציון
 מת׳ את סק״ו( א׳ )יו״ד ההזו״א ביאר ק ם.

 בסימן הובאו ]שדבריהם הקראים לענין האחרונים
 את מכירים שהם כיח שנשבה, כחנוק דינם האם א[,

 פירשו שאבותיהם במידת-מה ויודעים היהודים,
 בצדוקים האחרונים שנתלקו "ומה ח״ל: מהם.

 היינו כאנוסים, תשיבי אם האחרונים ברורות
 ישראל ממציאות שיודעים הידיעה שיעור בהכרעת

 אי סוררת, כתף ונותנים מהם פירשו ושאבותיהם
 לא או מזיר למיוזשב ידיעה כשיעור להו דיינינן
 איש כל על לדק צריך ובאמת הם. אנוסים ואכתי
בסי׳ בב״י החזו״א דברי ]ומקור בסרט". ואיש
 כאונס דידהו "מזיר שם, ומ״א בט״ז והובא שפה,

 כונת דלזה ויתכן בידיהם", אבותיהם דמעשה הוי
 סליגי לא דהם צ״ב אולם ׳האחרונים׳, החזו״א
יוסף, הבית בזמן ל׳אדודונים׳ כונתו ואולי אהדדי.

א[. בס׳ בסוה״ס בדעתם משנ״ת ע׳
ד-ה(, אות עת סי׳ )ח״ה החכמה בצל בשו״ת וראה
 בתורה שבת שיש יודעים ברתך רעל לזמנינו, בנוגע
 אבות שגם ואף להו, ניחא בהסקירא שהם אלא

 לבניהם לימת לא הרי השבת, את חיללו אבותיהם
 אלא השבח, את לשמור צריך אין התורה שמן

 שפנו משום השבת את חיללו שאבותיהם יודעים
קעב, ח״ב הלוי שבט וע׳ ולמצוותיה. לתורה עורף
 כי "ואם הבני״צ דברי שייכים באד״י אם רב צ״ע
מי מ״מ ים,החופשי אחינו לבין שנשבה תנוק הוא

r ח״ת ע׳"שבט׳הלוי קודש״ץאמנם משבת יודע לא 
ולבן עול סורקי של שנתגדלבסביבה דמי )א( קסה

L,. תנוק מיקרי ואמונה מחומ״צ קיבל ולא שמע לא 
_________ _______ שנשבה• ׳ ’

 שסבור מחמת שבת מחלל של דעו מה לדק יש סא.
הרי שנשבה. תנוק כל ולכאו׳ שבת. לחלל שמותר

 )ואינו שבת לחלל שמותר דסבור מותר׳ ׳אומר דוא
 בדברי ג בסי׳ משנ״ח ודאה שוכח(. שפירושו שוגג

 למזיד ]שקרוב מותר אומר בין רמוזלק הבני״צ
שנשבה. תנוק לבק ממש[ מזיר ואינו

 להרוג מותר אומר אי דפליגי ע״ב ז׳ כמכות ויעוין
 קרוב דהוי או גולה שאינו סם׳ בעינן ולא הוא אנוס

 התמעט אמאי התום׳ והק׳ מפס׳, ונתמעט למזיד
 ושבת תלב גבי שנשבה בתנוק הא מותר אומד
 )סח:(, בשבת כראמרי׳ חטאת, וחייב שגגה מיקרי

 אומר למעוטי יתירה שגגה דכתיב הבא דשאני ותי׳
 גמור שוגג בעינן דהכא הריטב״א וסי׳ מותר,

 למזיד[ קרוב אלא גמור שוגג אינו מותר ]ואומר
 חי׳ ועוד שהיא, כל בשגגה סגי קרק לגבי והתם
 דישנה דסבר לגמרי הגוף כל עוקר אינו דהתם
 שאינו לגמרי מותר שאומר מיירי והבא וע״ז, לשבת

 מן ופטור טפי■ המיר ולכן איסור שיש כלל יודע
הגלות.

 ואומר שנשבה דתנוק וריטב״א תום׳ מדברי ומבואר
 לפוטרו פס׳ איכא גלות דלגבי אלא נינהו, חד מותר

 אנוס אינו מותר אומד קוק לגבי ואילו מגלות,
 וכמ״ש למזיד קרוב הוא ואדרבה קרבן, וחייב

 ולא ללמוד לו כהיה ה״י רוצח מהל׳ בפ״ו הרמב״ם
 ]וע״ע עליו, נהרג וב״נ למזיד קרוב דהוה למד

 רע״א ובשנ״ת אומר ד״ה ט: דף מכות לנר בערוך
 שהאריך ע; סי׳ אה״ע יצחק עין בשו״ת שו״ר רו. סי׳

מותר[. אומר בגדרי

 הוא אנוס מותר דאומר פי׳ כריתות ריש רש״י והנה
 דמ״ד אליבא )סט.( בשבת וכ״כ מקרבן, ופטור
 דאנום מטעם מקרבן, סטור שנשבה חנוק דסבר
 הל׳ רמב״ם )ע׳ דחייב דפסקינן אנן ולס״ז הוא,

 ]אולם שוגג אלא אנוס אינו א״כ ה״ו( פ״ב שגגות
 מגזיה״ב. פטור אלא דאנום פטור דאינו בתום׳ ע״ש
 וביאר ע[. לא, בהע׳ ושם ג( )אות א בסימן וראה

 המשולש )־חוט ג חשו׳ ח״א סוף הלוי בית בשו״ת
 מותר אומר בין לחלק דיש במכות, תום׳ ע״פ יג(,

 ופטור אנוס מיקרי ובזה מעולם, למד שלא מעיקרו
 שוגג. הוי שכת ולבסוף בהכיר אבל מקרבן נמי

 בעוקר היינו הוא אנוס מותר דאומר רש״י ומש״ב
 אל לשום לו היה רלא הוא אנוס דבכה״ג הגוף כל

אסורה דע״ז היה יודע אבל שאלה, שום לשאול לבו

0) החכמת אוצר תכגת ע״י תודפס)35 מס עמוד מנחם אדלר, בזמנינו שבת מחללי - ודעת בינה 0) החכמת אוצר תכנת ע״י ג)תודפס4 מס עמוד מנחם אדלר, בזמנינו שבת מחללי ־ ודעת בינה



מבוא עכינה

עבת וחילול כבירח
 נקרא הגויים, בין שגדל מחמת סגשבת והמחלל »הכופר גם האם נחלקו, עוד '"׳יח.

 מחשיבו אינו שבת וחילול לכפירה ביחס ידיעה שהוסר או שנשבה׳. ׳תנוק בשם
®י. שנשבה׳ כ׳תנוק

 טעם והנה הרעים. פרטי לבו אל לשום לו היה
 לו והיה משום למדד קרוב מותר דאומר המ״ד

 כיק הכי למימר ליכא שנשבה בתנוק אמנם ללמוד,
 בקרבן, וחייב שוגג הוי לק ישראל שהוא ידע שלא

 למדד קרוב מותר דאומר אביי נגד כרבא והלכתא
 משום הוא מגלות דפטור ומה קרבן וחייב הוא

 סי׳ נדרים במחנ״א בזה וע׳ כתיבי. בשגגה דטובא
כב. הת״ס ובשו״ת ג

 הגוף כל ועוקר מעיקרו מותר אומר דאסי׳ נמצא
 ולענין כרש״י, ודלא שוגג, הד שנשבה תנוק כגק

 למזיד דקרוב בגלות ליה סגי דלא גולה אינו גלות
 קרוב יותר הוי שכה ולבסוף בהכיר אמנם הוא,

 וידעו האיסור הכיר רכיון מעיקרו משכוה למדד
 למד לא מאם ללמוד לבו אל לשום לו היה יותר
 דהוא הדבר מן מקצת על מותר באומר וכ״ש כלל

 שיודע לזמנינו טובא נפ״ם ]ולפ״ז למדד. קרוב
ישראל[. שהוא

 שבת דמחלל או( )ד״ה ס״ג שסה בה״ל וראה
 אם אבל עול בפריקת כן עושה אם היינו בפרהסיא

 כן לעשות לו שמותר שחשב בדבר מוטעה הוא
 הוסיף ןובמוקף מומר בכל זה שאין מסתברא

 דהוכיח מה אמנס הוא[. שוגג בכלל מותר שאומר
 קאמר דההם צ״ב סט.(, )עירובין הוציא מתוד״ה כן

 לפי דחוק שהיה בעלמא במקדה שהוציא דמיירי
 מומר אינו אחת דבסעם תום׳ בונת ולבאר שעה,

 וראה בתום׳, כך שביאר למ״א ציין סק״ד ]ובמ״ב
 מותר". ד״אומר דינא ומנלן נב[ הע׳

 פרט בחוץ, קדשים השוחט לגבי קח: זבחים נוע׳
 לי למה אנוס תמה, ובתום׳ ומוטעה, שוגג לאנוס

 האי ושמא סטריה, רחמנא אונס והא סשיטא קרא
 הד מותר דאומר ומשמע מותר. לאומר סרט אנוס
 בעי דלא גמור אנוס אינו אולם משוגג, אגום טפי
כלל[. סם׳

רהא בשבת. שגגות סוגית בכל טובא לדון ויש

 וכ׳ יקרבן מביא אי בידו וזה זה העלם התם אמרי׳
 שיש רק יודע שאינו היינו מעיקרו דשכוח הרמב״ן
מלאכה". "איסור

 בכפירה דליכא מבריסק, הגר״ח בשם מפורסם סב.
 אפיקורס, ג״כ הוא בשוגג דאפיקורס שנשבה, תנוק

 אונס אמונה, דלענין ט׳, בסימן נתבארה וסברתו
 אמנם בפועל. מאמין דבעינן דעבד, כמאן אינו

 חובה שיש הגר״ח נקט נפשות, הצלת לענין
 ]בתום׳ פח. הערה ראה אחר, ומטעם להצילם,

 איסור מעולם לו נודע לא ראם עד, ד״ה עב: בשבת
 ראיה היא ולכאו׳ בע״ז, מודה כיק ישראל אינו ע״ז

 הוא אא״כ תום׳ כותב וביה מיניה אמנם לגר״ח,
להיפך[. ראיה היא וא״כ שנשבה, תנוק

 ה״ה, וזמנים במועדים )הובא יעקב הקהילות וכ״כ
 על שנשבה תנוק דין שאין הקה״י( בכתבי ונדמ״ח
 הגר״ד בשם ה׳ ירושלים אוצרות בם׳ ןוכ״כ כפירה.

 בעניני טעות בענין ט לסימן פ בהע׳ וראה בהר״ן[,
דעות.

 דמ״מ משמע סק״ו( א׳ )יו״ד החזו״א מדברי אולם
 מדרכי פירשו שאבותיו "אותם דכתב: הוא, אנוס

 לכל כישראל דינו תורה ללא נתגדל והוא הציבור
 חשיב לא אי ידיעתו שיעור למוד צריך ונמי דבר

 הוא, כופר אם דגם דבריו, מסתימת ומבואר מדד".
 בשבט ]וב״ב הגר״ח. בדעת ודלא אנוס, מיקרי מ״מ
 תנוק דיש ההלכה פשטות )ד(, קפה ח״ה הלוי

וע״ז[. בכפירה גם שנשבה

 דפליגי ה׳, בישורון שיינברג הגרח״פ מש״כ וראה
 גם תלוי או מציאות הוי כפירה אם והחוו״א הגר״ח

 הוא כאשד לחזו״א ס״ל )ולכן הגברא ברשעות
 בהע׳ החזו״א מלשון אמנם "רשע"(. אינו ב״אונם"

 ]אמנם מציאות הוא שבת חילול דאדרבה משמע סט
 דמות אולם שנשבה, בתנוק ולא במדד מיידי שם

מיירי וההזו״א פליגי דלא י״ל ועוד איכאז. ראיה
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ודעת מבוא «p כד

שנשכח תנוק דיני
 ׳אנוס׳ שהוא כיון האם שנשבה׳, ׳תנוק של דיניו הם מה הפוסקים נחלקו עוד יט.

שכל או אוסר[* שאינו ביין מגע לענין ]כגק, ™דבר לכל כישראל דינו במעשיו

 ונתבאר למוטב. להחזירו שאפשר שמוחזק במי
ט. בסימן באריכות

 דעת דהא מצווה, נח שבן במה שוגג שייך אי יל״ע
שוגג, גביה דל״ש דינו( ד״ה נד. )סנהדרין רש״י

 פ״י מלכים בהל׳ תזרמב״ם אברהם בברכת ]וע״ש
 בן דגם נימא לכאו׳ לפ״ז וא״כ עליו[, פליג ה״א

 תנוק ביה למימר ל״ש מצוות ד על שעובר ישראל
 לגבי )וכן עריות כל לגבי p נימא ואי שנשבה,
ברז, בבני בבירא היתרא דהאי סיתא נפל אמונה(,

 נח בבני מיוחדת סברא היא שם אם יל״ע אמנם
 מיוחדת סברת שהיא או מיתתם׳ זוהי שלהם ׳אזהרה

 שבן )ט:( במכות שאמת וכעץ מצוות, הז׳ בחומרת
 דימו שם ואמנם למד, ולא ללמוד לו שהיה נהרג נח
 אומר של בשוגג שהרג גוי לבין מומר אומד בץ

 מותר דאומד לרבא )והיינו הנ״ל מטעם נהרג מותר
ועיין. הוא(. אנוס דלאביי הוא, מזיר
 של זה שם )סט.( בשבת בגם׳ ימצאנו אמת הן סג.

 מיירי התם אולם שבת, חילול לענין שנשבה, חנוק
 כלל נזכר ולא קרבן, ומביא שוגג מיקרי אי לענין

 א. בסימן וראה דיניו. שאר הם מה
 שפה סי׳ באו״ח השו״ע ממש״ב להוכיח יש ולכאו׳

 סק״א, המ״ב וביאר רשות, מבטל דצדוקי ס״א
 כיון מ״מ בפרהסיא, שבת שמחלל אע״פ דצדוקי

 יכול בידו, אבותיו ומנהג אבותיו מימי כך שמוחזק
 צדוקי דאף פוסקים כמה ודעח רשות, לבטל

 לבטל יכול ואינו כגוי דינו בפרהסיא שבת כשמתלל
 "תנוק לך אין והנה עכ״ד. ממנו, שישכור עד רשות

 שא״צ בדעה שהתחנך הצדוקי מן גדול שנשבה"
 כתב ומ״מ דרבנן(, במידי )עכ״פ שבת לשמור
 בשעה״צ ומלשונו כגוי, דדינו דס״ל דאיכא במ״ב

להחמיר" יש בודאי שבזמנינו קראים "דלענין
 סק״ו קנט ביו״ד הש״ך כמסקנת שהוא משמע
 תנוק דין בקראים עכשיו שאין כדעה להכריע דנוטה

 ]אמנם אבותם. דעת על שגדלו אף שנשבה,
 ומשמע ממעשיו, ילמדו שלא טעם הוסיף בשעה״ע

כישראלז. והשיב אנוס דזזוא אמרינז זאת דלולי

וז)37 מס עמוד מנחם אדלר, בזמנינו שבת מחללי - ודעת בינה;

 דעת את הביא ס״ד( שפה )סי׳ הלכות שונה ובס׳
 יכול מאבותיו דמוחזק סקי״ד סז באו״ח הזוזו״א

 המ״ב. דעת על כחולק רשות לבטל

 ׳תנוק דאמרי׳ בג(, )ח״ב צען המין דעת אולם
 p ם״ל אס ]ויל״ע שבח, ול9ח לגבי גם שנשבה׳

 שבת דמחלל למי״צ ס״ל עוד כסירה[. לענק גם
 ביק לכה״ת, מומר מיקרי לא קידוש שעושה

 עליו, חולקים ויש בראשית. במעשה שמאמץ
 הע׳ בסוף ראה ]אמנם ג. בסימן באריכות ונתבאר

המי״צ[. דברי כל ל״ש בלא״ה דבזמנינו עו והע׳ ס

 אחד אף על ידענא לא רוטמן, ר״נ והעירני
 בחילול שנשבה חנוק שאץ שנוקט מהפוסקים

 מכלל ויצאו הואיל נדון יש בצדוקי ורק שבת,
 אלא מצאנו לא בזה )וגם דמי אחרת וכדת ישראל

 הע׳ וראה א-ב(. הע׳ פ״ט וראה רשות, ביטול לענץ
מעשיהם. שקלקלו קראים גריעי במאי נו-נז

 חילול לענץ נמי ס״ל אי הגר״ח, בדעת יל״ע סד.
 היא ראמונה הגר״וז סברת אם דלכאו׳ שבת,

 דעבד, כמאך אנוס בה אמרינן לא ולכן מציאות,
 למעשה א״כ ככופר, נידון שבת שחילול מביון א״ב
 אמרינן לא כאן רעד י״ל אמנם מאמץ. אינו

 לענץ אלא אפיקורס, נקרא ג״כ בשוגג דאפיקורם
 היינו ,ככופר שנדון אף שבת מחלל אבל כפירה,
 מיקרי א״ב עושה, ואתו שבת ממושג שיודע מחמת
באנום. משא״ב בראשית, במעשה כופר

 שבת "המחלל סקט״ו: ב׳ ביו״ד החזו״א ומש״ב
 מומר נעשה אינו בכרת או במיתה שגג אי בפרהסיא

 פשוט נראה בזה שגגה". כאן שיש כיון התורה לכל
 דהתם דנפירה, לשוגג דמי דלא מסכים, הגר״ח דגם
 כאשר שבת, דחילול בשוגג ואילו מאמץ, אינו מ״ט
 או שבת שהיום שכח אלא שבת, ממושג יודע

 את להחשיב אץ בודאי בשבת, אסורה דו שמלאבה
 שכלל בראשית, במעשה בשביתה ככפירה מעשהו

 ביו״ד החזו״א למש״ב ענץ ואינו עליו, יודע אינו
 היינו שבת דמחלל רש״י דברי את לבאר סקכ״ד. ב׳

0) החכמת אוצר תכנת ע״י !ס



כה מבוא כינה

 אינו הכי בלאו ]אשר מורידין" דין בו נוהג שאין רק הוא זה שם שמצאנו מה
בישראלע. הוא נהשב שבהם 00מסוימים דינים לגבי או הזה™! בזמן נוהג

 אף הזה, השקר עדות בפנינו מעידים שמעשיו
 איירינן דהכא מאומה. בזה הושם אינו עעמו שהוא

 ]וע׳ שהיא. כל עדות כאן ואין בשוגג שמעשיו במי
 לעדות פסול לענק סנ״ד, לד סי׳ חו״מ בשו״ע
 לכה״ת מומר גדר אם ויל״ע שבת, חילול מטעם
זה[. בדק תלוי
 הכרעת על בהסתמך וטובים רבים בפי שגור כך סה.

 הרמב״ם עפ״ד סקכ״ח( ב׳ סק״ו, א )יו״ד הזזזו״א
 בתורה כופר שהוא שנתפרסם "מאחר ממרים כהל׳

 המינים כל כשאר מעלק ולא אותו מורידק שבע׳׳פ
 השמים מן תורה אק והאומרים והאפיקורסק

 מהם אהד ההורג כל ונו׳ והמשומדים והמוסרים
 אותן בני אבל מכשול. והסיר גדולה מצוה עשה

 אבותם אותם שהדיחו בניהם ובני האלה הטועים
 כתינוק הן הרי עליו, אותם וגדלו במעות ונולדו

 שהוא דתם על הגויים וגדלוהו הגויים לבק שנשבה
 וראה יהודי שהיה אח״ב ששמע ואע״פ אנוס.

 על גדלוהו שהרי כאנוס הוא הרי ודתם היהודים
 שטעו. אבותם בדרכי האוחזים אלו כך טעותם,

 אותם ולמשוך בתשובה להחזירם ראוי לפיכך
 ימהר ולא התורה לאיתן שיחזרו עד שלום בדרכי

 שנשבה דתנוק התזו״א כתב ועפ״ז להרגן", אדם
 להחיותו אנו ומצווים דבר, לכל כישראל הוא הרי

 ביו״ד הגר״א ומדברי הצלתו. בשביל שבת ולחלל
 "וכל שנשבה בתנוק ריבית איסור לגבי סק״ו קנט
 שאינו דסבר משמע לגמרי", שוגג שהוא זה שכן
 וכדעת להחיותו שיש אלא מורידק לגבי רק דין

 בהע׳ הנ״ל הגר״א ע״ד סמיך דההזו״א ]ת׳ התזו״א.
 וכסי לתיאבק, מומר כלפי הטבה חובת שיש עת

ה[. בסי׳ שנתבאר
ה. סעיף סי״ג ראה סו.
 הרמב״ם מדברי דינא להאי הוכיח החזו״א סז.

 רק וה דין נאמר התם רהא צ״ב אולם ממרים, בהל׳
 ש בס׳ מקרלק הגר״ד הכריע וק מורידין. לענק

 וז״א סוף קדושין הל׳ הלכות )פסקי דוד
 רק היינו ממרים בהל׳ הרמב״ם דמש״ב בהשמטות(,

 מיקרי דלא שנשבה תנוק מורידין דאק לגבי
רעים שאר וכו להחיותו מצווים אק אבל להכעיס,

 הערה עוד ]וראה במצוות הוא מאחיך להו דילפינן
 הגר״ז בשו״ע וכ״כ החזו״א[. בדעת צ סח, סו,

 לתומרא(. דנקט במוקף ע״ש אולם פ, )סעיף
 הרמב״ם של הנכונה דהגירסא א, בסימן נתבאר וגם

 בתשובה להחזיק ראוי "לפיכך היא: הצנזור[ ]לפני
 לאיתן שיחזרו עד שלום בדרכי אותם ולמשוך
 לזאת דפרט והיינו להרגך, אדם ימהר ואל התורה

 וכ״ב כגוי. דינו מורידק, מדק להרגן, ימהר שאל
 ישראל רואים שהם "אע״ם רה( )סי׳ זאב בבנימק

 שהורגל מה אחר להימשך האדם טבע מ״מ ודתם,
 מפתים שהם כיק ומ״מ שוגגים, הם ולכן מקטנות
 אף מורידק דק כלפיהם נשאר עמנו בני ומדיחים

 יחזרו שמא להורגן ימהר שלא אלא שוגגים, שהם
 ]בשו״ת דהגרי״ז בשמיה מטין וכן בתשובה".

 זו גירסא לשק על דסמיך תם[ ח״ב תשו״ה
 אם אולם קודם להדריכו דישתדל וביאר ברמב״ם,

 )קובץ הגריש״א וכ״כ להרגו. מותר מתעקש עריק
 בהל׳ הרמב״ם מ״ש נה( ה״ב קנ, ח״א תשובות

 על עון עליו שאק כתתו אק כאנוס הוא הדי ממדים
 שנשבה דתנוק קי״ל שהרי שעושה העבירות כל

 שגגות, מהל׳ בס״ב הרמב״ם וכמ״ש קרבן מביא
 וכמ״ש בשים שממיתים כאבותם דינם שאין אלא

 ימהר אל הרמב״ם סיים רלכן יד( )ח״א המבי״ט
 שומר ואתו המתגייר שגר כתב )ולפ״ד להרגן.
 לכפרה, וזקוק ועק הטא מלאים חייו כל מצוות
 האג״ם על בזה ופליג לו. מותר הכל גוי ישאר ואילו

יד([. הע׳ סט״ז )ע׳
 דין בימינו דאק טר( )ב, ביו״ד החזו״א כתב סח.

 ש״ך ]וע׳ הסירצה תיקק בכך שאק כיק מורידין
 נמי שרי מורידין רבדק הרשב״א בשם סקנ״ת שפו

 ה״י[. פ״ד רוצח הל׳ הרמב״ם וכ״ד בידים להמיתו
 לבל או מורידק לדין רק כתתו אם להסתפק ויש
 פשוט דלכאו׳ רוטמן, ר״נ והעירני ההרחקה. דיני

 דבריו, מכל כמבואר מורידק דק על רק שכונתו
 מדברי להדיא מבואר וכן בהם, אק אחיך שם ואילו
 אלו על הרע לשק היתר לענק ד׳ בכלל הח״וז
 ש. הע׳ פכ״ו וראה עמיתך. מכלל שיצאו
למש״ב קרובה החזו״א של זו דסברא ונראה
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ודעת מבוא rכו
חשד גמילות - במצוות אחיך

 ׳אחוה׳ משם הוא שחיובם חסדים, וגמילות הנהגה דיני לענין נחלקו, עוד כ.
 אינו שבפועל כיח ׳אחיך׳ מכלל יצא לתיאבון מומר האם ,עא ׳להחיותו׳ וממצות

דבר". לכל כישראל דינו ולהלכה »=.במצוות׳ ׳אחיך
שנשבה™. בתנוק אלו דינים לענין הפוסקים׳"־ נחלקו כן, כמו

 ממנו למנוע דאין לפנ״ע, לגבי פק״ז( )יב בשביעית
 תמוד באיפור נכשל כך שע״י באופן האיסור, את

 לתת דשרי האחרונים כתבו ]וכיו״ב שנאה של יותר
 )והוא חמור מאיסור למונעו כדי קל איסור לו

 פרק וע״ע בידים(, איסור לו לתת דמותו־ טפי חידוש
 שאם תוכחה לגבי מצינו כן וכמו כז[, סעיף יט

 ב סרק ]ראה להוכיחו אין למזיד יהסך או ישנא
 בעצם דינים אינם אלו שדינים ומוכת יא[, ט, סעיף

 תכלית בעלי "מעשיים", דינים אלא מצה( )כאכילת
 לא - זו תכלית קיימת שלא כמה ועד מסוימת,

 בדעת פח בהערה נתבאר וכעי״ז המצוה. קיימת
עי״ש. מבריסק, הגר״זז

 זה שם גזבר דבש״ס זה, בדין טובא לדון יש סט.
 שנשבה חנוק לענין )סט.( בשבת אחת פעם רק

 בשוגג נדון אי אמוראי דפליגי שבת, שמחלל
 לא אולם מקרק, ופטור כאנוס או קרבן להכאת

 אי איירינן והבא רעיו. שאר הם מה כלל נזכר
במומר. שהוזכרו דינים שאר לענין זה בשם מיכלל

 בשם שנקרא שנשבה תנוק דין הביא הרמב״ם, והנה
 מורידין דין לענין ממרים מהל׳ בס״ג רק זה אנוס

 מהל׳ ה״ו בפ״ב כתב קרבן ולענין סז[ בהע׳ ]וראה
 מהר״ם בשו״ת מזה והוכיח בשוגג, שדינו שגגות

 פא(. הע׳ )וראה אנוס דאינו קלב( )יו״ד שיק
כגוי. דינו למורידין[ ]סרט דינים שאר דלכל ומבואר

 מדוע ממיר ירוחם ר׳ המשגיח תמה שכן ]ומובא
 דזה ותי׳ אנוס, הוא הלא קרבן, מביא שנשבה חגוק
 שהעלם וכונתו ׳אדם׳. מהו יודעים אנו שאין מפני
אנוס[. בגדר אינו כזה

 בגדרי שהאריך ע סי׳ אה״ע יצחק עץ בשו״ת שו״ר
 הגם שנשבה חנוק אמאי דן יט ובאות מותר, אומר
 אברהם כנסת ובס׳ קרבן, חייב לאנוס, קרוב שהוא

דהרי הרמב״ם דמש״ב ביאר ז אות לח סי׳ )יבמות(

 של ושגגה אונס לגדרי כלל נוגע אינו כאנוסים הם
 פכ״ה באריכות ]הובא שמיא כלפי עונשים היובי

פב[. הע׳

 א[ בסימן ]שהובאו קדמונים הנך מכל מבואר וכן
 להחיותם, אץ שבת מחללי שהקראים דכיון שכתבו

 דין )מלבד דבר לכל כגויים דינם את שסתמו הרי
 יש ]ואמנם בידיהם. אבותיהם שמנהג אף מורידין(

 החזו״א, כמ״ש הידיעה" "שיעור מצד שדנו מהם
 סה[. מזע׳ כמ״ש בפרט, כאו״א על לדון יש וא״ב

 דבר, לכל כישראל שדינו נמי דסברי י״ל ועדיין
 חילול לגבי מסוימת בסברא רק נאמרו ודבריהם

 ראה ואמנם עליו. מחללין אץ שמחלל, דכיון שבת,
 דמחללים ס״ל והוזזו״א דהרע״א ט הערה ז׳ פרק

 אץ דסברי הנך וא״ב שנשבה. חנוק על שבת
 לקמן וראה כגוי, שדינו מחמת הוא לבאו׳ מהללים

 בזד, לדון יצאנו ח׳ ובסימן הגרש״ז. בשם עה הע׳
באריכות.

 סק״ב, שעה״צ שס״ה בסי׳ המ״ב שהכריע נראה וכן
 שבת במחלל אינו בשבת מבטל דצדוקי ההיתר דבל

סג. בהע׳ ראה בפרהסיא,

 להסתפק, דיש במה רחלי המח׳ בביאור נראה ע.
 שמעשיו כלומר, שנשבה, כתנוק המוגדר דה דאף

 אלא שמענו לא כאן דעד ידיעה, מחוסר נובעים
 ]ד״נשבה" להכעיס מכלל נסיק כך ידי שעל

 אץ אבל נינהו[, אהדדי דסתרי מילי חרי ו״להכעים"
 בכל דינו אלא מומר, שם כלל עליו שאין הבונה
 וממילא להכעיס(, )ולא לתיאבון מומר בכל עניניו
 לתיאבון שבת כמחלל גרץ שבת מחלל שהוא היכי
 להיאבק מומר גם הוא בד״ב ]ובזמנינו כגוי ודינו
 חומרת ללא גם במומר, נדון וא״ב התורה, לכל

 בץ לחלק יש שמא או ע״ז[. כעובד שבת מחלל
 בידיעה הנעשים במעשיו מזיר דהוא לתיאבון מומר
תנוק משא״ב הרע, יצרו אחר שהולך אלא ורצון
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מבוא כזכינה

 כלל מעשיו את עושה ואינו הוא, דאנוס שנשבה
 לכאו׳ וא״ב אסורים[, שהם יודע אינו ]שהרי במזיד
 כדק דינו שאק באונס שבת שמחלל למי הוא דומה
 בשוגג, שבת המחלל ]וכן בפרהסיא. שבת מחלל

 הובא סקט״ו. ב׳ יו״ד החזו״א כמ״ש כגוי, נדק אינו
. סד[. בהע׳

 מובן אינו הראשק דהצד רוטמן, ר״נ העירני אמנם
 תנוק של קולתו כל הא לתיאבק, למומר דמיונו מה

 לתיאבון ענק ומה בשוגג דחשיב משום שנשבה
שוגג. אצל

 ׳וחי מהפסוק ילפינן ]בהלואה[ להחיותו מצות עא.
 להחיותו, מצווה שאק היכא וממילא עמך, אחיך
 לחלק יש ושמא ולהיפך. אחיך, בשם שאינו הזינן

 אינו עדיין ומ״מ להחיותו, מצוה דאמנם ביניהם
אחיך. בשם

 רנא, סי׳ ביו״ד השו״ע מש״כ הוא הרבר יסוד עב.
 מתנ״ע הל׳ בסמ״ג הובא )קנו, יראים בס׳ ומקורו
 דם על תעמוד לא וכן והלואה, צדקה דמצוה קסב(,
 ומומר במצוות, באחיך אלא אי^נוהג רעך,

 לו להלוות ולא להחיותו מחויב’ אינו לתיאבק
 ׳מאחד כתיב ובהלואה עמך׳ ׳והי^אחיך דכתיב
 האחוה מכלל יצא במזיד שעבר "וכיק אחיך׳,
 כיון )כג.( ממכות כן והוכיח בעינן", במצוות דאתוה
 שקיבל קודם אבל אחיך, הוא הרי דינו את שקיבל

 אחוה. מכלל יצא שרשע למדנו אחיך, אינו דינו את
 אחיך, אבירת לכל מהפס׳ )כר!( בע״ז דהתרבה ומה
 ולהלוותו, להחיותו לענק אחוה מיניה ילפינן לא

היא. דשלו כן אמרינן כאבירה דרק

 חיובי, דק הוא ׳אהוה׳ דדין ליראים ס״ל ולבאר׳
 אק ולכן מצוות, מקיים שבפועל דבעינן כלומר,
 אינו )דבמציאות לתיאבון למומר גם להלוות מחויב
במצוות(. ׳אחיך׳

 שאינו אף שנשבה, בתנוק דגם י״ל היראים לס״ד
 אינו ואונס הוא, אחק לאו מ״מ אונס, מהמת מקיים
 ובסי׳ סז הע׳ לעיל דוד היד הכריע ]וכן דעבד כמאן

 שהוא שנשבה תנוק דשאני נימא או כט[, הע׳ ה
ודברי אהוה. מכלל יצא לא דלכו״ע במעשיו. אנוס

 הערה ]וראה לתיאבק. מומר לענק רק הם היראים
כדעתו. אזלינן לא להלכה אמנם עי[.

 דיעוין היראים, בשיטת אזלינן לא להלכה עג.
 מומר להציל דמצוד. שנקט קנח, בסי׳ בשו״ע

 ונמצא סק״א. רנא בסי׳ הגר״א הכריע וכן לתיאבק,
 תנוק דה״ה נימא וא״כ במצוות, אחיך בעינן רלא

 לתיאבק מומר שמצילים דאף י״ל ועדיין שנשבה,
 שבת שמחלל שנשבה חנוק מצילים אק מ״מ

 וע״ע לג[, הע׳ ]ראה לתיאבק ליכא שבת דבהילול
פח. הערה

 אני( ד״ה )כר: בע״ז רתום׳ הגר״א מש״כ ]אמנם
 בתום׳ ע״ש ולהלוותו", לפדותו "מחויבים כתב

 י״ל עדיין אבל בריבית, להלוותו שאסור רק דאיתא
 אבל ריבית, איסור אמנם יש להחיותו מצוה דמשום

 פ״ג )ה״א חסד באהבת אולם להלוותו, חיוב אק
 להלוותו, שמצוה ודייק הגר״א, כדעת הכריע סק״ב(
 כישראל דינו שחזר וצ״ל צדקה. לו לחת גם והוסיף

 מישרים ארח וע״ע דינים. ושאר להחיותו חייב ולכן
בזה[. שהאריך סק״א ג׳ סי׳

 לרמב״ן, הרמב״ס בין קדומה מח׳ היא לכאו׳ עד.
 עח הערה פכ״ה ]ראה לקראים בריבית הלואה לענק

 הכריעו קנט( )ביו״ד והרמ״א והשו״ע ה[, ובסימן
 שיש כלומר בריבית, לו להלוות דאק כרמב״ם

 דעת וכן ׳אחיך. שם עליו שאק אף להחיותו, מצוה
 שבת[ שמחלל ]אף שנשבה דתינוק כח( )ב, ההזו״א
 הצלתו בשביל שבת לחלל ואף להחיותו מצווים
 בשם גם וממילא ׳אחיך׳ בשם נכלל החזו״א ]ולדעת
 הכריע סק״ו( )שם הש״ך אולם ו׳רעך׳[. ׳עמיתך׳
בריבית. לו להלוות ומותר להחיותו דאק כרמב״ן

 לענק נחלקו לא כאן רעד נתבאר ה׳ בסימן אמנם
 תנוק שם עליהם יש אם הקראים לענק אלא ריבית

 שנקרא מי אבל מעשיהם, שהרעו מפני שנשבה,
 דלא ונמצא להחיותו. יש לכו״ע זה, בשם ב׳אמת׳

 )ושמא, אחוה בענק היראים של כהסברו קיי״ל
 אולם ׳אחיך׳(. דמיקרי באנוס מודה עצמו היראים

 ס( הע׳ ולקמן א בסי׳ )שהובאו האחרונים לדעת
 דמותר נראה להחיותו, דאק הדמב״ם בהבנת
ביראים. וס״ל בריבית. לו להלוות
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ודעת מבוא rכח
חזה ממן

חזת בזמן חילונים חגדרת
 שהם מכירן כ׳מומרים׳, דינם ומצוות, תורה שומרי שאינם אלו הזה, בזמן כא.

 שבת ׳מחלל של ההלכתי בגדר אינם הם פעמים אמנם, בפרהסיא. שבת מחללים
׳מומרים׳ בגדר הם כלל בדרך מקום, ומכל טו[, בסעיף התנאים ]לפי בפרהסיא׳

 סקכ״ד( ב ובסי׳ )שם הש״ך מדברי נראה ומ״ם
 מודה. הדמב״ם אף מעשיהם את הרעו שכאשר
 הפוסקים ממש״כ עדיפי לא זמנינו בפוקרי ולדבריו

 שם ]וע״ע ישראל בחכמי מזלזלים דהם הקראים על
 עולם הליכות בס׳ בכ״ז וע״ע עח[. הערה כה ובפרק

 ונתבאר כא( י׳0) ישראל׳ ׳קדוש בסופו בקונטרס
 ראם כב(. )יו״ד הח״ס מ״ש ]וראה ה בסימן בסוה״ם
 אין בניהם את וממשיכים דרבנן באיסורי מזלזלים

בניהם[. על אף לחרס
 לא דהכא מהנ״ל, נפרד נדון הוא זה נדון עה.

 שנאמרו מסוימים בדינים אלא הכללי, בשמו עסקינן
 אם גם וא״ב וכדומה, ׳רעך׳ ׳אחיך׳ בלשק בתורה
 מ״מ כישראל, שנשבה תנוק של דינו את נכריע
 כיק כישראל דינו שאין אפשר אלו, דינים לענין

במצוות׳. ׳אחיך אינו שלמעשה
 דגם לומר אפשר דשפיר אויערבך, הגרש״ז כתב
ימיו שכל כיון מורידין ולא מעלין אין שנשבה תנוק

 אפי׳ יהודי שהוא יאמין ולא כעכו״ם עצמו ",יחזיק
אפשר בשגגה התורה כל על ויעבור לו יודיעו

. k, ואין כגוי בטעות לחיות מאשר שימות יותר דמוטב 
y4 דעת. שום להם שאין ושוטה לחרש כלל שייך וה

 עלה לא מעולם אמנם הוסיף[ עליו, שהשיגו ]ואחר
 בק שנשבה כזד, איש על לרחם שאין דעתי על יק-

 כוונתי כל אולם לגברי, עצמו וחושב הנכרים (
שהוא במחשבתו ימיו כל שישאר שברור דבכה״ג ץ

 שהוא כגק לה ומשכחת כגוי מעשיו בכל ויתנהג גוי
 כי ישראל שהוא שיודע בעולם אחד אף ואין תנוק

 בכה״ג וכו׳ הבור מן להעלותו עכשיו שיכול זה אם
 המות לו שטוב אפשר מ״ם גמור שוגג שהוא אע״ג

 אך החול, בימות אפי׳ אותו מעילק ואין מהחיים
 בחיים חפץ הקב״ה שאולי זה על מחליט אני אק
 לדק יש וממילא להצילו. ומצוה זה אומלל של גם

 כנכרי ימיו כל שיתנהג לודאי הדבר שקרוב דבכה״ג
ספק של בגדר זה ואת השבת אח מחללק אק דאולי

 זצ״ל אויערבך הגרש״ז דברי עכ״ד. נפש, פקוח
 ונדמ״ח ג( אות פ״ב יז )ח״ט צי״א בשו״ת הובאו

 ותמה מ(, אות לד סי׳ )ח״ב שלמה מנחת בשו״ת
 עבירות וכל הוא כשר כיהודי הלא הצי״א, עליו

 אנוס בהיותו אצלו לעבירות נחשבים אינם שעובר
 כתב מורידק דק לקביעת קנח( )יו״ד והשו״ע גמור,

 תמיד, בו ושונה ברשעו עומד שיהיה דבעינן
 תמיד בו כשונה שעובר מה נקרא אינו ובנשבה

 עצמו להנאת עבירות מעושה עכ״ס גביע ואינו
 rוהגרש דמו. על לעמוד ואסור להצילו דמצוה

 כתשו׳ וע׳ ואילך[ אמנם ]ממילת עליו השיג הנ״ל
 ספ״ו. טו וח״ח ח(, אות פ״ב יז )ח״ט הצי״א

 התורה, מצוות על שעוברים מאד מצוי בזמנינו עו.
 כגק לתיאבק, ולא להכעיס לא אינו שהרשע באופן

 מה׳ היא ובאמת כלום". בעיניו "אינם שהמצוות
 )מז.( בגיטין דמבואר לרשב״א, הרא״ה בק קדומה
 היתרא דאיכא היינו לפדותו[ ןשאק להכעיס דמומר

 וביאר איסורא, ואכיל היתירא ושביק קמיה ואיסורא
 ח:( דף א, שער ראשק )בית הבית בתורת הרא״ה

 ]שאינו להכעיס ולא להיאבק לא מומר הוא ראם
 להכעיס, כמומר דינו מביניהם[ אחד על מקפיד

 הוי דלא ום״ל עליה פליג במשה״ב והרשב״א
 ומתכוק שלפניו ההיתר את בשמניה רק להכעיס
 בק מקפיד שאינו ובאופן דוקא האיסור את לאכול
 יו״ד הגר״א וכמ״ש לתיאבון מיקרי להיתר איסור

 אולם כו:(. בע״ז אני בתוד״ה )וכ״מ סקט״ד ב׳
 מין והוי האיסור אחר רודף מיקרי רזה סבר הרא״ה

 הריטב״א דעת וכן פסולה. ושחיטתו ככופר, ודינו
 מק לך אין דא״כ דוקא, לאו דלהכעיס )כו:( בע״ז
 להכעיס, מיקרי לתיאבון שאינו כל אלא מזה, גדול
 רלתיאבק להיאבק, ד״ה ע״א ג׳ חולק מרש״י וכ״מ

 רכל וכר נבילות אכיל היתר משכה לא "כי מיקרי
 וראה איסורא". אכיל לא היתרא למיכל דמצי כמה

בגדר וויל״ע שם. ע״ז עמ״ם מהרי״ש בחי׳ באריכות
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מבוא כטוזבינה

 כופרים מהם׳" רבים וגם ,עולתיאבון התורה לכל מומרים שהם מחמת כגוי ודינם
 האמונה™. עיקרי מי״ג באחד או שבעל-פה בתורה או שבכתב בתורה הם

ל»ןשח - הזה בזמן חילונים של דינם

אולם ׳מומרים׳, של הכללית הגדרתם לעניץ היינו הקודם, בסעיף האמור כב.

 ומהו היתר מהו יודע אינו כאשר ובסרט ׳מצי׳,
 איסורא[. ועביד היתרא שביק נמדוד היאך איסור,

 מהרשב״א טפי הקל ב( תדר ל )בית רד״ך ]ובשו״ת
 - לאכילה ראויים שאינם דברים אוכל שאינו דבל

 גזירה מהמת באנוסים וכן לתיאבון, מומר מיקרי
 כן[. עושים להנאתם - משם בורחים שאעם ואף

 כדעת נקט ס״ה ב׳ סי׳ ביו״ד הרמ״א ולהלכה,
 קנו )ואה״ע וסקט״ד סקי״ג ביהגר״א וע״ש הרא״ה,
 דוקא דהיינו סק״ג, רנא הש״ך כתב אמנם סק״ז(,
 כראוי, לשחוט חושש שאינו דביק שחיטה לענין
 יש ובדומה הצלה תיוב לגבי אבל וביתה, בר אינו

 לענין הוא בגיטין הדין מקור דהא ]וצ״ע לפדותו
 דמומר סק״ו, לט במ״ב והו״ד הצלה[, חיוב

 מתבונן, ואינו עסקיו אתר הולך אם היינו לתיאבון
 לברור מקפיד אינו "אם או( )ד״ה בבה״ל ושם

 איסור, או היתד בידו, הבא מן לוקח והוא האיסור
 ראם הבה״ל כתב אמנם להכעיס", מומר בכלל אינו
 שאינו מיקרי זה באופן תפילין מנית אינו

 זו. מצווז לענין מבשרות מופקע כלומר, בר-קשירה,
 במלאכת ]והו״ד סקי״ג ב סי׳ חדשה השמלה וכ״ב

 חזו״א וע׳ סקט״ו[. א׳ כלל במבדגר( )רי״ד שמים
 כת״ס בשו״ת וע״ע זו, במה׳ שהאריך ד-ח ב׳ ביו״ד
 בצל קמג(, )או״ה שיק מהר״ם כ(, סי׳ )חו״ם

 בסו״ס ומומר מין בגדרי וע״ע עה(. )ה״ה החכמה
 כ. הע׳ ולעיל ד. סי׳ יוסף שלמי וע׳ אלי׳. ׳שובה

 החילונים רוב של שדינם כתבתי זה, כל ומחמת
 דינם מקום ומכל לתיאבון, מומר כדין בזמנינו,
 ]פרט כמומר. שדינו התורה לכל לתיאבון כמומר
פה[. הע׳ וכדלקמן הצלה לחיוב
 שמסורת אלו והם ׳מסורתיים׳, במכונים ויל״ע

 אשר המזרח, עדות מקרב בעיקר בידיהם, אבותיהם
 בשבת לתפילה הולכים כלל בדרך אחד, מצד

 שני ומצד בה׳, ומאמתים כשרות שומרים וחגים,
 צניעות. בעניני מקפידים ואינם שבת מחללים

הבני״צ. סברת בהם מהני דלא נראה האמור, ולפי

 הם דמ״מ בפרהסיא, שבת כמחללי דינם דאין
 דעת מתני לא וכן התורה. לכל לתיאבון מומרים
 ככופר, נדק אינו לתיאבון לשבת דמומר האג״מ

 שבת, מחלל לקרותו שלא אלא מהני לא וה רכל
 אא״ב התורה. לכל מומר הוא עדיין מקום מכל אבל
 לתיאבון דמומר בהא גם קיים שנשבה דתנוק נימא
ח״ב הלוי שבט בשם ס׳ הע׳ וע׳ ע[. הע׳ לעיל ]ראה
 y. בכולהו, פקר דמיקרי ליה דסשיטא ™*#קעב
 מומר שענין ר״ל סק״ו( ה )כלל חיים שבילי ובס׳
 בך דנוהג גדול המון סביבם רואים ובית מורד, הוא

 ישראל, כלל הנהגת מכל שפורשים חשים ואינם
 להו דקיל תער איסור לגבי רע״א בשו״ת מ״ש וכעין

 צ״ב, זו סברא אולם לעדות. בכך נפסל ולא לאינשי
 תומ״צ שומרי שאצל יודעים שכולם דכמדומה

 נכנסים וא״ב אסורים וכד׳ וצניעות שבת חילול
 טו הע׳ א בסי׳ בגדרם עוד וראה הח״ה. דבר בגדר
יא. בסו״ס וע״ע טפי, גרע שדינם הגרנ״ק בשם

 אלה רוב דכיום, באומרים, ששמעתי ואף עז.
 שבת שמחללי אע״פ )באר״י( מצוות שומרי שאינם

 שמחמת נימא אי ולפ״ז הם. מאמינים מ״מ הם,
בפרהסיא, שבת מהלל דין להם אין הנ״ל, התנאים

 ]לולי לתיאבון כמומר אלא ככופר, דינם אין וגם
 נבדקו אלו נתונים אמנם .po בהע׳ הגר״וז סברת

 ולא המחקר, בדרכי ׳מאמין׳ או ׳דתי׳ הגדרת ע״פ
 ועיין. ובדומה, אמונה עיקרי י״ג לפי נבדקו

 נגדירו מה מחמת בדבר יש חילוק אמנם, עח.
 לבה״ח מומרים שהם זה מחמת ראם כמומר,

 אבירה להשיב וכן להחיותם יש עדיין לתיאבון,
 ברמב״ם וכ״מ קנא, סימן ביו״ד הגר״א ]כהכרעת

 עב-עג בהע׳ באריכות ונתבאר רוצח, הל׳ בסוף
 בגדר הם אם אולם, ה[. ובסימן עב-פב הע׳ ובפכ״ה

 א״כ אלא אלו, דינים בהם נוהגים אין ׳כופרים׳
 הדבר תלוי בזה וגם שנשבה, כתנוק יוגדרו

להחיותו. מצווים אס פה[ ]הע׳ במחלוקת
שמעולם וכדומה, בחו״ל הנידחים במקומות עט.
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וחןת מבוא ל

 קלקולים ודעותיהם במעשיהם שיש אף בזמנינו, המצויים החילונים למעשה,
 להיות התחנכו קטן שמגיל מכיון אבל כמומרים להחשיבם עצמם מצד הראויים

 רבים בגדרם. האחרונים נחלקו התורה[, לכל מומרים ]או בפרהסיא שבת מחללי
מי ויש ,8,שנשבה כ׳תנוק [עטישראל ]בארץ אלו של דינם שאין הסוברים הם

 גדלו והם ציבור מדרכי פרשו שאבותיהם מחמת שנשבה, כתנוק שדינם "*שאומר
הוראה זו אין לדבריו, גם אולם [,88להוכיח בידינו שאין מפני ]וגם א8דעתם על

 אלו של שדינם נראה ויהודים, יהדות על שמע לא
 מהרב שמעתי וכן כשוגגים. תומ״צ שומרי שאינם

 הע׳ א בסימן ]ראה גרשז״א בשם נבנצל אביגדור
פג[. הע׳ הע׳ ולקמן יד,
 באריכות שהובאו האחרונים מדברי עולה כן ם.

 הידיעה מידת א( דבריהם. תמצית ונביא א׳ בסימן
 מבי״ט, ]רדב״ז, במדדים. לדונם מספיקה בזמנינו

 מזרע באים שהם דידעי היכא ובסרט מהריק״ש[.
 דבריו לסייע ויש המבי״ט, כמ״ש ישראל,

 דאחר ד( הערה )שם הרשב״ש ]ודעת מהרמב״ן.
 ע״ש אולם בכופר, הוא הרי חזר, ולא וידע ששמע

 הם הרמב״ם דברי ב( האמת[. שהיא שהכיר רבעי
 שאר לכל אולם להרגן׳, ימהר ׳אל דין לגבי רק

 מהם מונע שלהם האונס ואין כגוי, דינם הדינים,
 ורדים, גינת מהריק״ש, מבי״ט, ]רדב״ז, גוי. דין

 למדדים. הופכם הדור בחכמי זלזול ג( הגרי״ז[.
 גו״ר, ]רא״ם, ישוב שלא בחזקה סברא והיא

 לקמן ראה החוו״א, כוונת זו ואולי ויטאל. מהר״ש
 ישראל את אחריהם מושכים כך ע״י וגם פג[. הע׳

 כן, המצב שאין בזה״ז וא״כ בסיה״מ[. ]הרמב״ם
 להקל מקום כאן יש ואולי היתרא, האי נפל

 תנאים מתקיימים בד״כ שבהם ׳מסורתיים׳ במכונים
 עמנו מתנהגים מ״מ שבת, שמחללים דאף אלו,

 ]ואמנם ולומדיה. תורה ומכבדים ותמימות ביושר
 לשוב קרובים ג״כ זה מסוג אנשים כידוע,

בתשובה[.
 טעמי, הני מכל לזמנינו טובא לדק יש ומעתה
 עמנו, בני ברבת המצב הוא רכן לומר ובושנו
 שאע״פ הקראים, מן ׳טובים׳ יותר שאינם ובודאי
 בכל ׳רבניהם׳, דעות אתר ונמשכו ׳כת׳ להם שהיה

 ולא כמומרים, הפוסקים רוב ע״י רעם הוכרע זאת
 וע״ע מנהגיהם. לבין שנשבה" "תנוק דהם אמרינן

עו. הע׳ סוף

 אויערבך, הגרש״ז פיינשטיין, הגר״מ דעת וכן
 א. בסו״ס כמבואר וואזנר, הגר״ש אלישיב, הגרי״ש

 יו״ד כא, אה״ע ח״ח טו, א״ח ח״ז וז״ו, יבי״א וע״ע
מט־נ. יו״ד יציב דברי יה,
 ]הובא בלשונו וראה החזו״א, בשם מפורסם כן פא.

 מדרכי פירשו שאבותיו "אותם שנקט פה[ בהערה
 לכל כישראל דינו תורה ללא נתגדל והוא הציבור

 בשם לב( עם׳ )זז״ה איש במעשה וכ״ב דבר".
 התזו״א עשאם כבר דהיום, החילונים הגרח״ק:
 )כונתו גוריון מבן חוץ אמר אך שנשבו׳, ׳תנוקות

 יעקב ובתולדות ופירשו(. ושנו שיחנו לזקנים היתה
 רק שנשבה תנוק כתב שהחזו״א הגרח״ק בשם כתב

 שיש שידעו אלו על ולא מקטנותם כך שגדלו באלו
 תהיה כמה אמנם לבירה, ומנהיג מסיני תורה

 הגרוז״ק בשם הובא ]ובטק״א לנו. ידוע לא ידיעתם
תנוק כספק דינו החילונים של חנם שבזמנינו

r______,י לתומרא[ דבר בכל ואזלינן שנשבה
 ׳ פרק שבת, )הל׳ שני תוט בסו״ס שליט״א והגדנ״ק

 עול דסורקי מדבחו והעולה בענין, האחך מ(
 יהודים שיש שיודעים אף לכך, שנתחנכו שבזמנינו

 לקרבם ומצוה שנשבו כתנוקות חנם מצווח שומת
 וגם פקו״ג. מפני השבת את עליהם לחלל וחייבים

 אותם לשנוא אק ולכן להחמיר יש המסופקים באלו
 את עליו ומחללים בחבית להם להלוות ואק

 יודעים שאין כיק בשבת דרכים תאונת ובכל השבת,
 שבת. עליו לחלל יש שם נוסע מי

 דעות מהל׳ דבהגמ״י כת( )ב, יו״ד בחזו״א ראה פב.
 מקבל שאינו אחר אלא לשנאותו רשאק דאין כתב

 מולק הגר״י בשם הביא חסד אהבת ובסו״ם תוכחה
 כן והביא מה״ט הרשעים את לאהוב דמצוה

 קודם הוא אצלנו הוא כי מלובלק מהר״ם מתשובת
 להו ודיינינן להוכיח, יודעים אנו שאק תוכחה

ז. בסימז והארכתי בזה. לנו אפשר אי ולכן כאנוסק
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מבוא לאבינה

פג. ידיעתן׳ שיעור ולמוד אחד כל על לדון ׳יש אלא כללית
 כל אין וגם אלו, במחלוקות להכריע, כח בנו שאין מכירן הלכה, ולענין כג.

 ההכרעה קשה ובפרט לא, ומתי שנשבה׳ ׳תנוק בשם נקרא מתי שוים, הענינים
 לדיני הנוגע בכל לכן, בזמנינו, ואחד" אחד כל ידיעת "שיעור של המציאותית

ככל ככופר[ ידוע ]שלא בפרהסיא שבת מחלל כלפי ולנהוג להחמיר יש תודה,
 צדקה, לו לתת בתוליו, לבקרו חסד»י, גמילות דיני לענין כגון, ׳אחיך׳. *׳*■דיני

 להיזהר יש אולם, ולהחיותו™. להצילו יש וכן טובה. עצה לו להשיא לו, להלוות
 ייי, לקולא שנוגע במה ומצוות, תורה שומר שאינו מי כל את כאחד לכלול ולא
לגופו" דין בכל לדון ויש

הרוב. אחר הולכים אם פו בהערה וראה

 "תנוק סק״ו(: )א׳ ביו״ר התזו״א לשון הוא כן פג.
 מותרת, ושחיטתו כישראל דינו הנכרים בין שנשבה

 כשיעור עמו וישתדלו יודיעוהו שאם בחזקת שהוא
 שב. לבלתי יזיד לא לשוב, ראוי שהוא ההשתדלות

האחרונים בדורות בצדוקים האחרונים שנחלקו ומה
 הידיעה שיעור בהכרעת היינו כאנוסים, השיבי -אם

 מהם פירשו ושאבותיהם ישראל ממציאות שיודעים
 עהיךי כשיעור להו דיינינן אי סוררת, כתף ונותנים

 ובאמת הם. אנוסים ואנתי לא או מזיר למיחשב
 אותם כן וכמו בסרט. ואיש איש כל על לדק צריך

 ללא נתגדל והוא הציבור מדרכי פירשו שאבותיו
 שיעור למוד צריך ונטי דבר לכל כישראל דינו תורה

מדד". תשיב לא אי ידיעתו
 דהטעם מבואר, דבריו בתחילת ממש״ב אמנם

 לפוטרו כישראל, דינו הגויים בק שנשבה שתנוק
 עמו ישתדלו שאם בחזקת" "שהוא מפני הוא

 והוא סוסו׳[, שם על ]ר׳נדרן ישוב הראוי כשיעור
 שיודע רכל פ( ובהע׳ א )בסי׳ האחרונים כסברת
 ]ויש בחזקה. לו חסר חתר, ואיטי היהודים מנהגי

 חלל לענץ הבה״ל מש״כ ע״פ זו סברא להטעים
 הרהר דלמא הח״ס מ״ש וע״פ אחת, שבת עליו

 להן ד״אץ זה וגדר ו[. הערה בפ״ז וראה בתשובה,
 הגינת כתב בזה שכיוצא מצאנו לשוב", חזקה

 עמנו שמתנהגים הרמב״ם שהתנה דמה ורדים,
 תבונה לידי יבואו "דכאשר מטעם הוא בתמימות

 מאיר בבית וע״ע לתשובה". קרובים הם זו ומידה
 שלא בחזקת הוא שנשבה "ותנוק ד( בסימן )הובא
הוא". שגוי וסובר בקטנותו שנשבה ביק ישמור

 ׳חוזרים שמצויים דאתר לומר, מקום היה ולכאורה
 עדיפי ובזה שישוב׳ בווזקת ׳הוא א״ב בתשובה׳

 מכל הגויים, לבין מנשבה החילונים לבק נשבה
 נוהג ולבן כן, לומר נובל לא עריץ לצערינו מקום,

 יודעים רובם שהרי הקראים, כמו הנהגה דיני עמו
 שדר מי ]מלבד בהם וכופרים הדת מנהגי המה

 החזו״א[, סברת אסש״ל שעליו רחוקים, במקומות
 שאנו שבינינו דאלו הנ״ל, האחרונים וכמ״ש

 נוכמ״ש זה. בכלל אעם שבים, ואינם להם מודיעים
 הידיעה[. בשיעור שנחלקו החזו״א

 לתיאבק מומר דספק מד:( )גיטץ שור בכור ע׳ פד.
 הו״ד ולפדותו, להחיותו מחויבים להכעיס, או

 שערי ]ובס׳ כ הו״מ בת״ס וע׳ סק״א, רנא בפ״ת
 מפראג מהר״ל חי׳ בשם כתב סקע״ב, פ״ה צדק

 קאי הוא אולם להצילו[. דאין רנא(, )סי׳ יו״ר לטור
 וסברתו קאכיל׳, לתיאבון ׳אימד התם דאמרי׳ במה

 זה בשם דמיקרי שבת מחללי לענץ לנו תועיל לא
 קסט(, )סי׳ בפמ״ג ולמבואר לתיאבון. כעביר אף

 צדקה. לו לתת א״צ עליו, תנוק שם אי ספק במקום
 חיים החפץ דמדברי ה׳ סו״ס בסימנים ע׳ אמנם

 דהוא בספק להחמיר דיש מבואר הלשק בשמירת
 על זהב זר וע״ע סו<, הע׳ )וע״ע דאורייתא ספק

 לו מחזיר דאי סו הערה ו׳ כלל הספיקות קונטרס
 דאיסור דררא בזה ליכא מצוה ספק מחמת אבירה
תחנם. ולא ספות למען

 כיק סקכ״ח, ו כלל חיים החפץ הכרעת היא כן פה.
 ומשם ׳להחיותו׳ ממצות נובעים אלו שחיובים

להקיש נוכל וגם מהרי״ל(. בשו״ת )כמ״ש 'אחיך׳
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כלפיהם חםד חיוב

 שדינם ננקוט לא אם אף כלפיהם, חסד חיובי לנהוג יש שבזמנינו אומרים יש כד.
פח. שנשבה תנוק כלפי חסד חיובי ושיש שנשבה כתנוק

 דהוא ולומר ׳להחיותו׳ לגבי אתיך בדין שנכלל מכך
 עניני לשאר וה״ה כמוך׳, לרעך ׳ואהבת בכלל נמי

 עליו לדבר או לבוותו אין וכן תמר, כלפי אחיך
 הגרנ״ק. בשם פא הע׳ וע׳ היותו. מניעת מצד לה״ר
 להחיותו, דמי שפיר אי אחר, מטעם עוד יל״ע אמנם
 שידוע וכעין בעבירות, ימשיך ההצלה ע״י שהרי

 בשחרור לטרוח אם שנשאל החזו״א על עובדה
 שלא כיון להצילו שאין וענה הסוהר, מבית פלוני

 הו״ד תעו, ח״א ]תשו״ה המשפחה טהדת על ישמור
כ[. הערה פכ״ג

 נמצא דבר׳, ׳לכל כישראל דדינו החזו״א דעת וכן
 וגמ״ח לה״ר דיני וכן להחיותו לענין האמור דבל

ומהלל להכעיס במומר נוהגים שאתם וכדומה,
 בפ״ז. ראה שנשבה׳, ׳חנוק על שבת מחללים3*3 בו ונוהגים שנשבה תנוק לענק כן הרין אק שבת,

לחלל שיש מבואר הבאה :ע׳בו הגר״ה ]ומהנהגת מדברי להוכית סז הע׳ י בסי׳ נתבאר ]וק גמ״ח דיני
שבת, עליו לחלל שיש החזו״א וכ״ב יוה״ב, עליו עליו[. מתאבלק אמאי דאל״ב כאנוס, דדינו הרמ״א,

 רשאים היאך דאל״ב בדבר, יש שחיוב מבואר ואמינא( ד״ה יא ענף פב )ח״א אה״ע באג״ט וכ״ה
ולאמו[ ]לאביו כהנים טומאת לענק וכן כן[. ™?"""לעשות מורידק. ואין דמעלק ליה דפשיטא

דאורייתא. לאיסור נוגע שהדבר כיון מד-מה, ח״ג אש שרידי קכד, ח״ב אהק זקן וע״ע
 ישראל שארית פט-צג, וז״ב אה״ע יצחק היכל

כב־כד.
 מכתב נמצא ואמנם, הנ״ל. הספיקות כל מכה פו.

 בישול לענק תש״נ( תשרי בצפונות )נדפס מהחזו״א
 בישול דהוי תורה, שומרי אינם של חרושת בבתי

 דממכתב שליט״א הגריש״א בשם ושמעתי עכו״ם.
 תינוק דין להם שיש סבר לא ההזו״א דגם מוכח זה

לקולא. שנשבה
 בשבת[ להצילו ]כגק, לפנינו הבא במומר יל״ע
 והאם ומיעוט, רוב לפי האם אותו, נדק היאך

 נדק והאם המדינה. אנשי כל הספק בכלל נכנסים
 ס״ט. קי יו״ד שו״ע ע׳ דפריש, כל או כקבוע

 אף היינו קבוע ענינים, בכמה לעורר יש והנה
 החכמ״א שהוכיח כמו הקבוע ממקום בהולכים

 אחת בכנופיא שיצאו זמן כל ה( )אות הקבוע שער
 ושאר ממסעדה היוצאים אנשים להציל ]נפ״מ

שבת[. כמחללי הידועים מקומות

 ע׳ האיסור, ניכר שבו מקום כשיש רק היינו קבוע
 הקבוע שער וחכמ״א ב׳( )החלק סק״י קי פמ״ג
 ]ואינו היא מי יודע ואינו אשה קידש וכגק ב( )אות
דרבנן[. איסור אלא

 אחר הולכים במדבר חיה במוצא ע״א ס׳ חולין ע׳
 ע״ה רוב לגבי )כ.( בכורות תום׳ וע׳ הרוב.

 דינו את לברר האפשרות חוסר א& ותלוי מעשרים.
 ]שלא בדין ספק הוא לפנינו הבא המומר של

 המציאות בבירור ספק או רבותינו[ בזה הכריעו
 לא בכלאים והחזו״א ס״ס. בכללי הש״ך וכמ״ש
 או כמיןאהד הוא הדר סירות של דינם האם הכריע
 הרב־בלאט[. העירני הנ״ל ]כל ספק לה וקרי שונה,

אי האחרונים דפליגי שבח, חילול לענק כגק פז.

 להציל שטרח; מבריסק הגר״ח על מסופר פח.
 דאז(, השמאל ממפלגות באחת )דובר ׳בונדיסט׳

 מדברי ונשאל יוה״ב, בחילול כרוך שהיה באופן
 וענה כגוי, שדינו ה״י( עדות מהל׳ )פי״א הרמב״ם

 זה שדק דהולין, פ״ק בפיה״ט רמב״ם עפ״ד
 מהפסד הציבור את להציל בכדי הוא דמורידין

 הרבה יש כי השעה צורך דה אק כעת א״כ אמונה,
 ח״ג מו״נ ]וע׳ מורידה או מעלה מיתתו ואק כמוהו

 לבער שעלעו אלא עונש מתורת אינו מורידק מא,
 השיטה דברי את והוסיף מביננו[. הכופרים את

 צריכים כולם אלו "ודברים ב״ק: סוף מקובצת
 בהם מכוונת העיון מאזני ושיהיו באומדנות להרבות

 יהיו אל ולעולם מדע, ומביני גדולים חכמים ביד
 עובדות ]ע״ס דם". לשפוך ממהרים אדם של רגלים

 בזד. וכיוצא קסזק. עט׳ ח״ב בדיסק לבית והנהגות
 נגד מסית עבור שטרח זוננסלד הגרי״וז על מסופר

וואלך. לביה״זז להכניסו חולה שהיה בזמן הדת
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לגיח^מבואגיגה

הוא ישראל שחטא 8אע״ ישראל
 מלאים ישראל ׳פושעי וכן הוא׳»" ישראל שחטא אע״פ ׳ישראל חז״ל אמרו כה.

 לחילונים'בומנינוי/ ענין זה אין אמנם כרימק׳י מצוות
 נקראו מקום של רצונו עושים שאין אע״פ ׳ישראל חז״ל שאמרו מה כן וכמו
אולם ישראל׳ ׳כנסת כלפי הקב״ה של היחס מצד אלא זה אק »,למקום׳ בנים

 ההזו״א מש״ב ע״פ הגו״ה, של בטעמו נראה עוד
 שאק ביוץ מורידין דין בימינו דאין טז( )ב, ביו״ד

 הגר״ח של שטעמו ונראה ואף הפירצה. תיקון בכך
 הדבר בשורש אולם החזו״א, של מטעמו שונה

 ל׳מטרה׳ הוא אלו דינים דטעם אחד, לדבר נתכוונו
 לגבי רק שאתו הוסיף שהגר״ח אלא מסוימת,
 התזו״א ]ולמעשה, דינים. לשאר ה״ה אלא מורידין

 אחרינא, מטעמא להצילו דמחויב כן ס״ל נמי
 דור ובאותו אלא שנשבה, תנוק בכלל הם דלדבדיו

 ופירש׳[. ב׳שנה דמיירי יתכן הגר״ח של
 הש״מ דברי ענין מה הגר״ה, בדברי צ״ע אולם

 דין דבטל נימא אי ואף דם", ב״לשפוך דמיירי
 מנין אבל בפיה״מ(, הרמב״ם )עפ״ד מורידין

 לפי ובפרט דינים, ושאר להחיותן אנו שמצווים
 מצווה אינך אחיך שאינו שביק היראים מש״כ
 אנו שאין מגוי עדיף לא וא״ב אחיך׳, ב׳וחי כלפיו

 בודאי אבל בדבר איסור שאין ואף עבורו, טורחים
 הוא ואם וכדומה, עזרה של ׳חיובים׳ כלפיו שאץ

 שיש היכא ובפרט בדבר, איסור יש לכאו׳ אפיקורס
וצ״ע. יוה״כ, חילול
 קנח בפי׳ השו״ע בשיטת אזיל דהגר״ח ונראה

 שמצוה עג( הע׳ ובסכ״ה עה, )מזע׳ הגר״א וכמ״ש
 ]מטעם דבזמנינו וס״ל להיאבק, מומר להציל

 יש ולק לתיאבון, כמומר דינו הדר שחידש[
וצ״ע. להצילו.

 העם, חטא קאמר מדלא ופירש״י, מד. סנהדרין סט.
 באלו בסוגיא ]וע״ש עליהם קדושתם שם עדיין

 היחס בענק לקמן כמבואר והוא עק[. עבר חטאים
 ואילו קדושק תפיסה לענק נפ״מ וכן הקב״ה, של

 של הכלל לפי בפוסקים נקבע אליו שלנו היחס
עמיתך". מכלל "יצא

 ועיקר כלל יתעה בלי זה משפט על חוזרים ורבים
 אינשי דאמרי היינו וע״ש הדבתם, נסובים מה על

הדס הקוצים בק )־הדס שמיה אסא חילפי כיני אסא

 הלכתית. קביעה דאינו ומשמע שמו(.
 ע״א. ו׳ ומגילה ע״א לז סנהדרק ע׳ צ.

 מעשי אני ׳אומר במאמר וסרמן אלחנן הג״ר כ״כ צא.
 מלאים ישראל פושעי בידינו שמסור דמה למלך׳
 הוא, ישראל שחטא אע״פ וישראל כתמק מצוות

 אלא הדת בעיקרי במאמינים היינו אלו מאמתם
 אי בכופרים אבל עצמן להנאת עבירות בעלי שהם

 כרימק, מצוות מלאים שהם עליהם לומר אפשר
 הרמב״ם וכמ״ש להכעיס, בעוברים שכן ומכל

 וע״ש ג[. הע׳ לעיל ןהו״ד בסנהדרק בפיה״ם
 מדברי דבתו סייע )-רוגטשובר( רוזין שהגר״י
 יד. בסי׳ באתכות ונתבאר רוצח. הל׳ בסוף הרמב״ם

 משו״ת למנק צירוף לענק ט׳ הע׳ א׳ בפרק וראה
 החטא שע״י דאע״ס כו( )או״ח אסאד מהר״י

 מ״מ טומאה, רוח עליו וחלה נשמתו מסתלקת
 ישראל. בני בתוך ונקדשתי ביה וקתנן הוא׳ ׳ישראל

 הגר״ז משו״ע כן שדייקו ויש נה[. סי׳ בלבוש ]וכ״ה
 נדוהו לא ראם סקמ״ז(, שם במ״ב והובא סי״ד )נה

 מיתה עליה שחייב עבירה בעבר אפילו מצטרף
 שחטא אע״פ ישראל׳ ׳חטא כעכן דכתיב והטעם
 וביה מיניה אולם קאי. ובקרושתיה הוא ישראל

 בפרהסיא שבח דהמחלל נקט שם שוזמ״ב חדינן
 זה. לענק ישראל בכלל אינו

 כשר, אדם על קריעה בענק ב הע׳ פי״ה ]וראה
 נשמת ופירש״י קה:(, )שבת שנשרף לס״ת שדומה
 ריק לך שאק שנשרף לס״ת דומה הניטלת ישראל

 שט יו״ד ב״ח וע׳ ומצוות. תורה בו שאץ שבישראל
 פירשו )בה.( ובמו״ק מומר. על לקרוע אק דלק

 אור, ותורה מצוה נר כי דכתיב נר קרויה דתורזז
 אדם[. נשמת ה׳ נר דכתיב נר קרויה גשמה
 לענק )מד.( בסנהדרין הגט׳ לשק מפשטות אמנם
 היה הוא׳ ישראל שחטא אע״פ ׳ישראל עק חטא
 מהרש״א וכ״ב שהוא. חטא בכל דמיית לומר מקום
לכל הוא ישראל התורה כל עבר ואפילו שם.
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 החוטא" לישראל להתייחס כיצד שלנו התנהגות לדרכי הוראה משום בכך אין
 זה. בפרק כאמור ההלכה כללי לפי נקבעים ההנהגה ודרכי

סוכות וטירות שלום דרכי

 פעמים ההטבה, בדרכי עמו לנהוג אין ולכן כמומר דינו שהוכרע באופן גם כו.
 שונים: מטעמים הדבר שמותר

ךצה.כ ידלי מביא שהדבר ובאופן ,,שלום" דרכי מפני א.

 ׳העם׳ להם קרא שלא פירש, דרש״י אלא הדינים.
 קדושתם" "שם עדיין שחטאו שאע״פ ישראל אלא

ועיין. עליהם,

 ממן האם ור״י ר״מ דפליגי )לו.( קדושין ע׳ צג.
 למקום, בנים נקראו מקום של רצונו עושים שאין

 תקראו כר״מ, הלכה הכא כר״י, הלכה דבכ״ם ואף
 מצאנו ]ועוד קיר. סי׳ הרשב״א בשו״ת כמ״ש בנים,

 של דמן על מצטער שהקב״ה )מו.( בסנהדרין
 יא. פרק ישראל נצה מהר״ל וע׳ שנשפך[. רשעים

 בתומר ראה אמנם יד. בסימן באריכות ראה צג.
 אפר לעד החזיק ׳לא במידת שלמד פ״א, דבורה

 מחזיק הקב״ה אין בחטא מחזיק שהאדם "שאפילו
 להתנהג לאדם ראויה מידה וזה אותו שראה וכו׳ אף
 ואפילו עבירה עובר אותו שראה וכו׳ הבירו עם בה

 ית שבוק - עמו תעזוב עזוב תורה אמרה הכי
 יועיל אולי באהבה אותו לקרב מצרה אלא דבלבך,

 יג-יד. הע׳ ופכ״ז ג הע׳ בפכ״ה ונתבאר זו". בדרך

 מקבלים שאץ דמה ה״ה פ״ב ע״ז הל׳ בלח״ט וראה
 אותם נקבל לא שאנחנו היינו בתשובה המינים את
 מת הוא שיחזור ומי שיחזור קשה דבר שהוא לפי

 שב שלא הרי מת שלא וזה יצרו כפיית מחמת
 לו יש שב ואם לשוב לו שאפשר ודאי אבל כהוגן,

 שלם בלב ששב יודע יתברך דהאל לעוה״ב חלק
 פ״ג תשובה בהל׳ הר״מ כמ״ש תשובתו, ומקבל
 בתשובה הרמב״ם למש״ב ביק ]והלח״מ הי״ג.
 לבינם שביננו דברים לענין במינים הם דהרי )רסד(

 חלק להם יש ולכן מתקבלת תשובתו למקום אבל
לעוה״ב[.

 גויים עניי מפרנסים ס״א, תא יו״ד רמ״א ע׳ צד.
 קנא ובשו״ע שלום. דרכי מפני ישראל, עניי עם

 ולהספיק מתיהם ולבקר ענייהם לפרנס מותר סי״ב,
שלום. דרכי מפני אבליהם ולנחם

 כהב סא( ס״ק פ״א אבירה, )הל׳ חושן בפתחי אמנם
 שלום דרכי משום מומר בישראל יש אם לדק

 ולכאו׳ אבידה(. השבת )לענין שמים שם וקידוש
 אשה משאלת ס״א. בגיטין מפורשת משנה היא

 וריחים וכברה נפה השביעית על החשודה לחברתה
 וכ״ב שלום. דרכי מפני אלא אמרו לא וכולן וכו׳

 במומר׳להכעיס אף דרכ״ש דאינא תא יו״ד הב״ח
 הע׳ פט״ו וע׳ לפדותו, שא״צ אלא לפרנסו יש ולכן
 יו״ד אג״מ וע״ע עב-עג הע׳ פכ״ה בו, הע׳ פי״וז לג,

עט. ה״ד או״ח קפד, ח״א
 מה כג( )ח״א יעקב הקהילות באגרות מש״ב וראה

 גבי כעל הלך מפורסם, רשע של ללויה הלך שפלוני
 שהיו וכדרך מלכות שלום כעין בזה וראה גחלים,
 הקודמים בזמנים פרק או שר של פגר אחר הולכים

 קמינצקי הגר״י בתולדות ]וראה שלום. דרכי משום
 כז. הע׳ פי״ת וע׳ נכרי[. מת שליוה (325 >עמ׳ זצ״ל
 עם גויים עניי מפתסים איתא א.(0) בגיטק צה.
 עם ה״ז פ״ז מתנ״ע הל׳ רמב״ם וע׳ ישראל, עניי
 פ״ה סוף הד״ן אולם ה״ט, בפ״א וכ״מ ישראל עניי

 והשו״ע בפנ״ע, כשבאים אף דמפתסים כתב דגיטין
 וכתב ׳עם׳, מילת השמיט יב(, סעיף קנא )סי׳ ביו״ד
 סק״ב תא הש״ך וכ״ב בדוקא, דאינו סקי״ט הש״ך

 היתד שהוא מורה ׳עם׳ דלשון כתב סק״ט ]והט״ז
 עי״ש, מצוה, שאינו בודאי אולם בדבר איסור ואק
 תא הגר״א אמנם סק״ב[, רסו בחו״ם פרישה וע׳

 הוא ד׳עם׳ ס״א תא הרמ״א בדעת כתב סק״ב
 מ״ה סי׳ פ״ת יומא חיים שמועות ובס׳ בדוקא.

 "ליכא דבפתסה בכתובות תום׳ לשק עפ״ז ביאר
 אמנם מפרנסים, אק בפנ״ע דכשבא האי", כולי
עי״ש. כך, כל עבירה ליכא

 הטבות, שאר או מילגות לנתינת נוגעים אלו ודברים
 יש וגם ׳עמו׳, זה הרי הציבור לכלל ניתנות דאם

לחילונים. גם יתנו לא אם השם חילול משום בדבר
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להמבואבינה

חמור" ערן שהוא השם", חילול מניעת ב.
 גאוה כגון רעות, במידות להתרגל עלול זו בדרך הנהגה ידי שעל מפני ג.

כלפיהם[. הטבה ׳חיוב׳ שאין לאותם ]גם 8וכעס" ועזות-פנים""

 הלואתו שהפקעת דאע״פ ס״ב, שמ״ח רמ״א ע׳ צו.
 ואמנם השם. מחילול להזהר יש מותרת, גוי של

המותר, בדבר אף הייגו השם חילול שגדרי מצאנו
 בנק רב אמר השם, חילול דמי היכי פו. יומא ע׳

 וכד לאלתר דמי יהיבנא ולא בישרא דשקילנא אנא
 ואין ת״ח ומשמש ושונה שקורא מי כגון אמר אביי

 הבריות צם מחת ריבות ואץ באמונה ומתנו משאו
תורה שלמד לפלוני לו אוי עליו אומרות הבריות מה

 שלימדו לרבו לו אוי תורה שלימדו לאביו לו *?אוי”’
 מעשיו מקולקלין כמה ראו תורה שלמד פלוני תורה
עג. מד, הע׳ פכ״ד וע״ע דרכיו. מכוערין וכמה

 דברים "ויש הי״א פ״ה יפוה״ת בהל׳ הרמב״ם וכ״פ
 אותם שיעשה והוא השם חילול בכלל שהם אחרים

 דברים בחסידות, ומפורסם בתורה גדול אדם
 שאינם ואע״פ בשבילם, אחריו מרננים שהבריות

 נותן ואינו שלקח p» השם, את חילל ה״ו עבירות
 ונמצאו לו שיש והוא לאלתר המקת דמי את

 בשחוק שירבה או מקיפן, והוא תובעים המוכרים
 או וביניהם האד׳ן עמי אצל ושתיה באכילה או

 בסבר מקבלן ואינו בנחת אינו הבריות עם שדיבורו
 ברבדים וכיוצא וכעם קטטה בעל אלא יפות פנים
 על שידקדק צריך חכם של גדלו לסי הכל האלו
 אם וכן הדין. משורת לפנים ויעשה דבר בכל עצמו
 עם בנחת דיבורו ויהיה עצמו על החכם דקדק

 פנים בסבר ומקבלם עמהם מעורבת ודעתו הבריות
 ואפילו להם מכבד עולבם ואינו מהם ונעלב יפות

 ירבה ולא באמונה ונותן נושא לו להמקילין
 אלא Tan ידאה ולא וישיבתן הארץ עמי באריחות

 ועושה בתפילין ומוכתר בציצית עטוף בתורה עוסק
 יתרחק שלא והוא הרין משורת לפנים מעשיו כל

 מקלסין הכל שימצאו עד ישתומם ולא מהם הרבה
 השם את קידש זה הרי למעשיו ומחאוים אותו
 ישראל אתה עבדי לי ויאמר אומר הכתוב ועליו
 הי״ג. פ״ה דעות בהל׳ וע״ע אתפאר. בך אשר

המתנהג חשוב אדם השמד! באגדת הרמב״ם וכתב

 במקדוו וכעורה פחותה בהנהגה אדם בני עם
 ובמיון בכעס בנ״א ויקבל ומתנו ובמשאו וממכרו

 תהיה ולא הבריות עם מעורבת דעתו תהיה ולא
 עם מתנהג יהיה ולא הבריות עם מעורבת דעתו
 וכו׳ השם את חילל והגונות יקרות במדות בנ״א

 כשאדם וכו׳ גדול חיבור אלא לזה יספיק לא ואולם
 אצל מכוערים שהם גצנינים מן עצמו ימנע גדול
 את קידש בעיניו, מכוערים שאינם ואע״ם בנ״א

 )הקדמה פרקים בשמונה כתב ]והרמב״ם השם".
 היה מריבה במי מרע״ה של דזזטאו אבות( למס׳

 איש דאצל השי״ת עליו ודקדק הרגזנות, לצד שנטה
 ומדבריו שמתנועותיו מפני השם חילול הוא כמוהו
 העוד,"ז הצלחת אל להגיע ומקוים למדים כולם

והעוה״ב[.

 אדם "כל יא, פרק ישרים במסילת הענין את וביאר
 צריך הדור בעיני נחשב שהוא מה ולפי מדרגתו לפי

 לאיש הגון שאינו דבר עשות לבלתי שיתבונן
 ראוי כן וחכמתו, חשיבותו רבות כפי כי כמותו,
 וכו׳ בה ודקדוקו העבירה בדברי זהירותו שירבה

 חם בו מתהלל שמים שם הרי כן עושה איננו ואם
 הלימוד שמרבה מי כי הוא התורה כבוד כי וחלילה,

 מה וכל חמדות, ובתקון ביושר כן כמו ירבה בה
 ללימוד בזיון גודם בלימוד שמרבה למי מזה שיחסר

 לנו שנתן יתברך, שמו חילול וחלילה חס וזה עצמו
 nr על להשיג בה לעסוק וציונו הקדושה תורתו

פ״א. אמרים בליקוטי ח״ת מ״ש וע״ע שלימותינו".

 ה״ד( )פ״א תשובה בהל׳ הרמכ״ם פסק שהרי צז.
 והגיע חשובה שעשה אע״פ השם, את המחלל

 אינו יסורין עליו ובאו בתשובתו עומד והוא יוה״ב
שימות. עד גמורה כפרה לו מתכפר

 עבירות מג׳ המור השם דהילול החזו״א בשם ומטין
 יתחלל שלא בדי ע״ז לעבוד רצה המלך רוד שהרי

 גם היינו אם ויל״ע קז.( סנהדרין )ע׳ שמים שם
הנ״ל. יומא בסוף השם בחילול
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וחןת מבוא לו

 בדרכיו׳?, ׳והלכת שנאמר טובות במידות להתנהג מצווה מישראל איש כל ד.
שהוא האדם על וחומר וקל ק" מעשיו׳ כל על ׳ורחמיו היא הקב״ה של ומידתו

 "מידת הב״י: בשם סק״ה א׳ סימן משנ״ב ע׳ צח.
 בלל ממנה להשתמש ראוי ואין מאד, מגונה העזות
 ממשו קנץ יקנה כי יתברך, ה׳ לעבודת ואפילו
 יתברך". עבודתו במקום שלא אפילו עז להיות
 במצוה אלא אינו זה רכל בבה״ל, ע״ש אמנם

 במקום אבל עליו, מלעיגים ובנ״א לעצמו שעושה
 ורוצים התורה על המתקוממים אפיקורסים שיש

 העם את יעבירו ועי״ז העיר בעניני תקנות לעשות
 בכגון דבריו, גשמעו ולא בשלום וסתת ה׳ מרצון

 עצתם ולהפר עמהם ולהתקוטט לשנאותם מצוה זה
שיוכל. מה בכל
 ויש ה״ג, פ״ב דעות בהל הרמב״ם מש״ב ראה צט.

 אלא בינונית במידה בהם לנהוג שאסור דעות
 רעה דעה הכעס וכן וכו׳ האחרון הקצה עד יתרחק

 עד ממנה שיתרחק לאדם וראוי למאד עד היא
 על ואפילו לכעוס שלא עצמו וילמד האחר לקצה

 שרוצה פרנס היה ואם וכו׳ עליו לכעוס שראוי דבר
 יראה למוטב שיחזרו כדי הציבור על אימה להטיל
 דעתו ותהיה לייסרם כדי כועס שהוא בפניהם עצמו

 בשם קב הע׳ ]וראה עצמו. לבין בינו מיושבת
בפיה״מן. הרמב״ם

 וע׳ הוה, קפדן אליהו קיגד״אבא סנהדרין ע׳ אמנם
 ה׳ רצון עבירה עוברי נגד רהקפידא חיים תורת

 רוגז אית )קפד:( וישב זהר וע׳ היא, מעליותא
 דטב דרבנן רוגזא ולתתא, לעילא כריך דאיהו
 צריך ג א, משלי הגר״א ובפי׳ ולתתא. לעילא
 כפי כדרכיו לאיש ברשעים דין לתת הכעס למידת

הדין.
 כל )סו:( בפסחים דאיתא ממה ביאור שצריך אלא

 וילפינן ממנו מסתלקת נבואתו נביא הוא אם הכועס
 עובד שהיה יהורם על כעס ששם ואף מאלישע,

 שרי אחר בענק א״א אם דרק ארי הגבורת ותי׳ ע״ז,
 אין ג״כ יועיל לא שהכעס ידוע אס ומאידך לכעוס,
 צדיקים בארתות וראה אלישע נענש ולכן לכעוס
 ובני גד בני על משה שאמר לפי הזריזות(: )שער
 בנו בן נעשה לכך חטאים אנשים תרבות ראובן
 גם ולכן כעם, שמים שלשם ואע״ם לע״ז, כומר

תענית ווע׳ כעסו. ישקול עבירה עוברי על כשכועס

 מרתחא דאורייתא היכא דאף הגם׳ במסקנת ע״א ד׳
 בניחותא(. נפשיה למילף מ״מ ביה,

 שכמוהו דת״ת ת״ת מהל׳ "ז פ סוף רמב״ם ויעוץ
 ׳עד שם מסיים ]ומ״מ למחול לו אסור בפרהסיא

 דכיון ומשמע לו׳ ויסלה מהילה ממנו שיבקש
 רבינו וע׳ לו[. לסלוח ראוי סליחה ממנו שביקש

 למקצת מותר שהכעס ופעמים יב( )ה, באבות יונה
 כל )כג:( ביומא חז״ל אמרו לכעוס להם וראוי בנ״א
 ומציגו וכו׳ ת״ח אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו ת״ת

 ]וע׳ נענש כבודו על ומחל כעס שלא על בשאול
 ההנהגה צורת היא מה ור״י ר״ש שנחלקו סג: נדרים

 וע״ע לה( )ג, שע״ת וע׳ התורה[. בכבוד הראויה
 לכבוריהתורה. כעס בענין לז הע׳ כז בפרק משנ״ת

 חילונים. כנגד זו במידה לנהוג אם ויל״ע
 להחזיק התורה מדרך סק״ד( גו )או״ח תזו״א ע׳

 כמ״ש המידה על ולהעביר אדם כל עם שלום
 לכעוס לחכם ראוי שאץ וכשם הרמב״ג/״הנ״ל,

 ראוי אץ כן רות, חולי מתוך לו במריע ולנקום
 המשכלת נפש חולי מתוך לו המריע את לשנוא
 למטורף בליעל בץ ואץ המידות, משקל וחסר
 דברי את שביאר מה ]וראה כלום. ולא הדעת

 ע״פ מג(, וכתבים )אגרות הוטנר הגר״י התזו״א
 מיירי דהחזו״א רוז״א, העירני אמנם ע״ש[. דרכו,
 ׳עבודה )לענין לו שהרעו הגויים שנאת לענץ

 הרשעים שנאת אבל כז( הע׳ פכ״ד ראה עברית׳,
 אשנא. ה׳ משנאך כדכתיב מצוה היא רשעותם( )על

כב. הע׳ פכ״ז וראה
 ומצווים כותב: ה״ה( )פ״א דעות בהל׳ הרמב״ם ק.

 הדרכים והם הבינונים האלו בדרכים ללכת אנו
 למדו כך בדרכיו. והלכת שנא׳ והישרים הטובים
 היה אתה אף הנון נקרא הוא מה זו מצוה בפירוש

 מה רחום היה אתה אף רחום נקרא הוא מה הנון
 להודיע וכו׳ קדוש היה אתה אף קדוש נקרא הוא

 להנהיג לאדם וראוי וישרים טובים דרכים שהם
 ומבואר כוחו. כפי אליו ולהדמות בהם עצמו

 ]וראה בדרכיו" "והלכת הוא המרוח ענץ כל דשורש
 זה[. בענץ חסד לאהבת הנצי״ב הסכמת

"ואץ ה״ח פ״ט עבדים הל׳ ברמב״ם יעויז הא.
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ירע•
 שביחס אדם שישנו כיון זו, בהנהגה לנהוג ואין פעמים אמנם, אלקיס׳ק? ׳צלם

קי. השם וחילול אכזריות משום יש אליו החיובי

לזמבואכינה

 אבל הערלים, □נדם אלא מצויה והעווה האכזריות
 שהשפיע ישראל והם אבינו אברהם של זרעו

 בחוקים וציום התורה טובת הקב״ה להם הקב״ה
 וכן הכל, על הם רחמנים צדיקים, ומשפטים

 הוא בהם להדבק שציונו הקב״ה של ^נס^גמ
 בהל׳ לשונו ]וראה מעשיו׳". כל על ׳ורחמיו אומר

 היא דכן ומבואר האכזריים, הגויים י( )ב, תשובה
 מלכים בהל׳ בדבריו עוד וראה הטבעית[. מידתם

 חוליהם לבקר חכמים ציוו הגויים "אפילו הי״ב פ״י
 ענייהם ולפרנס ישראל מתי עם מתיהם ולקבור

 ׳טוב נאמר הרי שלום, דרכי מפני ישראל עניי בכלל
 דרכי ׳דרכיה ונאמר מעשיו׳, כל על ורחמיו לכל ה׳

 מדין שהוא ומשמע שלום׳". נתיבותיה ובל נועם
 שהוא ה״ו, פ״א דעות בהל׳ וכמ״ש במדותיו הדבק
 חסד(, לאהבת בפתיחה )ע׳ טובות למיתת שורש

 אלא בעלמא טובה עצה אינה שלום׳ ׳דרכי ומש״כ
 מרגלא מ. ברכות וע׳ התורה. ע״פ בנ״א הנהגת דרך

 מענה ביראה עתם אדם יהא לעולם דאביי בפומיה
 קרוביו ועם אחיו עם שלום ומרבה חמה משיב רך

 אהוב שיהא כדי בשוק נכת עם ואפילו אדם כל רעם
 הבריות. על מקובל ויהא למטה ונחמד למעלה

 שלום אדם הקדימו שלא ריב״ז על עליו אמת
 דרכי דאינו ומבואר בשוק. נכרי ואפילו מעולם
 ע״א פו ביומא הגם׳ כענין אלא בעלמא שלום
 של מקורו זהו ואולי השם, קידוש עי״כ דיוצר

 נועם, דרכי מדרכיה נלמד שלום שבדרכי הרמב״ם
 בברכות ]וע׳ 4התורתיו ההנהגה צורת שהיא דהיינו

 ומטעם בידו, עלתה ולא מין לקלל רצה דריב״ל )ז.(
מעשיר[. כל על ׳ורחמיו

 פרוטה שנתן שך זזגרא״מ בשם שיתה דרך !בם׳
 שלום׳ ׳דרכי בזה שאין דאע״פ ואמר סומא עני לגד
 דמצד אמר והגרח״ק ׳ורחמיו׳. משום בזה יש מ״מ

 טפי[. בעיק שלום דרכי ומצד בפתטה סגי ורחמיו

 ׳בגד׳ חוס׳ לתי׳ יט הע׳ כ״ח בסרק המבואר ולפי
 וכ״ב בגד, מעשיו כל על ורחמיו דאיכא מבואר

 הל׳ מריש ןוצ״ע מלכים מהל׳ פ״י בסוף הרמב״ם
על דפטור מנ״ה וע׳ עליהם[. לרחם דאסור שכ׳ ע״ז

 בסנהדרין בסוגיא מבואר רכן גוי, וקללת הכאת
 איסור. בכך דאין אריות גת שכותים לצד )פה:(
 משמע טוב לא ׳המעניש׳ דצדיק הגם׳ תקטה וממה
 בע״ז בתום׳ ןוכ״מ מיתה דוקא ולאו עונש בכל

 ולא בקללתו להזיקו ביקש גד שהוא הגירפא דלפי
 טוב׳[. ׳לא בגם׳ כתוב וע״ז להרגו,

 אדם חביב יה( )ג, באבות פי׳ יו״ט התום׳ קב.
 לכל נאמר אלקים" בצלם "כי דהפס׳ בצלם, שנברא

 בני מצוות ז׳ >נז:( בסנהדתן ילפינן רהא האדם, בני
 שנברא נא׳ שעליו אדה״ר, של בפרשה מפסוקים נח

 אה מקיימים נח בני ראם ת״ל אלא בצלם,
 ציוה שה׳ מפני ולא הדעת, הכרע מפני מצוותיהם

 פ״ה מלכים בהל׳ הרמב״ם )וכמ״ש זכותם איבדו
 ביחס לא אכל_ לעוה״ב זכותם דאיבדו ד״ל הי״א(,

ודו״ק. כלפיהם,
 ערב לפנות הוריד דיהושע צא( )אות בתפא״י וע״ש

 מהסם׳ ילפי׳ זה ודין תלה, אשר המלכים את
 שגם ש״מ תלוי, אלקים קללת כי כג< כא, )רבתם

 שלא וכ״ש להיטיב האדם יראה ולכן צלם. יש לב״נ
 וגם ע״ש. אלקים, צלם לו שיש למי ולהלבין להדק
 פב״ה ראה בע״ח׳, ׳צער מרץ לצערו אק הכי בלאו

לד[. הע׳ ל״א פרק כ, יה, הע׳
 של זלזול משל בדבתם, שם רש״י במ״ש ע׳ אמנם
 וישראל תלד תוקנו ברמות עשד שאדם הוא מלך
 המלכים הורדת ]לגבי כהב הרמב״ן )אולם בניו. הם
 או הארץ טומאת משום בהם שהיה יהושע[ ע״י

 אחים(. ב׳ של המשל מן אלקים לקללת שחשש
 שצלם באבות שמואל מדרש בסי׳ כמ״ש והוא

 עמו והסכים לב״נ, ולא לעמ״י רק יש אלקים
 אדם חביב בכלל הרשעים אק "בודאי מהרח״ו
 עלם יש עמ״י לרשעי אם נדל״ע בצלם". שנברא
 פי״ח וע׳ יש[. שלגדים נראה שם ומדבתו אלקים,

פה. הע׳
 בשם פ״ה ג׳ מאמר ח״ב הברית בס׳ ןומש״כ
 כל את "יאהב ש״ה( )ח״א קדושה שעת מהרח״ו
 שהיא ונראה ליתא, לפנינו הגויים", ואפילו הבתות

במדרש אמנם מבואר וכך צנזורה, של "תוספת"
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דרבנן ואפילו איסור להתיר אין אבל ?י*, עמו טובה הנהגה לגבי זה כל אמנם

rbודעתמבוא

קי. שלום ודרכי איבה מפני

 ענק ]ואולי אדם׳ ׳חביב בכלל שאינם בשמו שמואל
וראה בדרכיו, מוהלכת ונובע לחוד הוא הבה.^

 תורה בלקוטי שהאריז״ל ובפרט יח[, הע׳ פכ״ה
 והרי ערבוח, היא רעים אהבת מצות ששורש בחב

 לג([. סעיף פ״כ )ראה ערבות ליתא ברשע

 של שוד המשנה על דב״ק פ״ק לרמב״ם סיה״ט וע׳
 בעיניך יקשה אל פטור גוי של שור שנגח ישראל

 המידות שלימות בו שאין שמי לפי זה, דבר
 האמת. על האדם בכלל אינו האנושיות

 ע׳ מגוי, גרע רשע שישראל מצינו מסוימת ובנקודה
 לבן משא״ב לברכה זכאי אינו דאהאב לט! סנהדרין
 לברכה ראוי לבן שבית מהרש״א ע׳ אמנם ופועה,

אסנת. בגלל פוטיפר בית וכן בנותיו בגלל

 על המרחם כל )כב:( ביומא חז״ל כמ״ש קג.
 ה״ה פי״א סנהדרין הל׳ רמב״ם וע׳ וכו׳. האכזרים

 את שמטעין אלו על "שהאכזריות מסית[ ]בענין
 למען שנא׳ בעולם היא רחמים ההבל אחר העם
 פכ״ט וראה רחמים". לך ונתן אפו מחרון ה׳ ישוב

 צח בהערה וע״ע במו״ג. הרמב״ם בשם טו הע׳
 גוי. על לה״ר לט, הערה פכ״ו העזות, מידת בענין

 נראה מעשיו", כל על "ורחמיו הרמב״ם ]ומש״ב
 זו מידה בו נטבעה אכזריות, של הנהגה ע״י דמ״מ

 בדברים אוה״ח שכתב וכעין המותר. במקום גם
ע״ש[. רחמים", לך "ונתן עה״פ

 אות פ״ק ב״ב )מהדרין רמה היד מש״ב ראה אולם
 במצוות דליתא היכא אבל מגוי, גרוע ע״ה יהא פא(

 דעה בו שאין מי כל י.( )ב״ב וכמ״ש לפרנסו אסור
 דעה בו שאין למי פת והנותן עליו לרחם אסור

 זה דבל כתב הריטב״א אמנם עליו, באק יסורין
 הכי לאו הא ברעב ימות ולא אחרת בעיר כשימצא

 שאינו כל עמך, אחיך וחי ביה וקרי להחיות מצוה
 שנא. סי׳ חסידים ם׳ מ״ש וע׳ משומד. או מין

 אדם בביתו יקבל שלא סג.( )בראשית זהר ע׳ אמנם
 והוא ס״ט, ארץ דרך במם׳ וכן לרשע שהושרו

 שאינם אורחים עליו דיקפצו טז: בערכין כמ״ש
וראה וכדומהז. גניבה בעניני שהוא ותראה מהוגנים

בגוי. וחמלה רחמים בענין טז יא, הע׳ כה בפרק עוד

 ונדמ״ח תשל״ב, )מוריה הירש הרש״ר ב״ב קד.
 לישא אנו שמחויבים אע״פ מרפא(: שמש בשו״ת

 אולם כפרניות בדעות המתגדלים עם בשלום וליתן
 לגמרי, מהם ולהיבדל מהם להתרחק עלינו מוטל

השם. חילול בה יש רפורמית לקהילה וההתחברות

 שהוא "גוי הי״ב( )פ״י מלכים הל׳ רמב״ם ע׳ ■•-־־קה.
 חסדים וגמילות ארץ בדרך עמו נוהגין תושב גר

 שאמרו וזה להחיותו, מצווין אנו שהרי כישראל,
 בגר לא שלום, להם כופלין אין סב.( )גיטין תכמים
 חוליהם לבקר חכמים ציוו הגויים אפי׳ תושב.

 ענייהם ולפרנס ישראל מתי עם מתיהם ולקבור
 טוב נא׳ הרי שלום, דרכי מפני ישראל עניי בכלל

 נעם דרכי דרכיה ונא׳ מעשיו כל על ורחמיו לכל ה׳
 הראשון דהדין ונמצא שלום". נתיבותיה וכל

 כישראל" חסדים וגמילות ארץ בדרך עמו "נוהגין
 לעבוד שלא עצמו על )שקיבל תושב בגר רק נוהג

 דין זהו שלום, דרכי מפני השני הדק ואילו ע״ז(,
 תושב. גר ואינו ע״ז, העובד בגוי גם ונוהג בפנ״ע

 יומא עמ״ס חיים בשמועת וע״ע פענח. הצפנת וכ״ב
 דבר לכל חסד גמילות אינו זה דין אולם מה. סי׳

 קו(, הע׳ כדלקמן תחנם, לא משום אסוד )ואדרבה,
 שלום׳, ׳דרכי משום בזה שיש כמה עד מותנה אלא

 הכל שנוהגים אלא מיוחדים שאתם בדברים
 המת לוית או חולים ביקור לבקר ]בנק, לעשותם

 הדבר במניעת ידע שלא ובאופן חילונק, שכן של
קא. הע׳ וע״ע עמו. להיטיב א״צ

 דאף פ״ג ה״ג המהר״ל( )לאחי החיים בס׳ וכ״ב
 אבינו. אברהם שעשה כדרך אורחים יכניס לגוי

 של במ״ע נכלל הלא חכמים" "ציוו מהו צ״ב אמנם
 ישראל כלפי חסד חיובי אמנם בדרכיו". "והלכת
 פ״ד ריש הרמב״ם כמ״ש לרעך בואהבת גם כלולים

 לרעך ואהבת מצד הוא אם תלי ולכאו׳ אבל. מהל׳
 מצד הוא אם משא״ב וברשע בגוי נוהג אתו כמוך,

 שהביא הרמב״ם מלשון כדמשמע בדרכיו והלכת
שאמרו וכעת מעשיו". כל על "ורחמיו הסס׳ את
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לטוהמבואכינה

 מעשיו על עינים בעתע נמדד מצוות השומר אלו, ענינים שבכל לנבון, דעת בז.

* קז. התועלת על רב בזה שההפסד ופעמים ובדיבור,

 ]כאשר וביזוי זלזול של בדברים ומצוות בתורה עמנו שאינו למי שהתייחסות ודע

 משום בה שיש מה מלבד דע״ז?"[, וליצנותא השם׳ ׳מלחמות משום בכך אין

 ויעידו הרמב״סק", וכמ״ש אהבה׳ ׳עבותות חוסר משום גם בכך יש השם, חילול

 במידות ההנהגה וכן קי לזולת פנים הארת אשר התועים, אחינו עם העוסקים

 “*** ומצוות. לתורה ביותר הטוב המקרב הם /’וישרות? טובות

 חנופה משום כגון הדין, מן איסור זו בהנהגה שאין באופן הם דברינו כל אמנם,

ברמיזה. וד״ל הכל, לפרט אפשר ואי וכד׳

 רשעים מיתת על מצטער שהקב״ה )לט:< בסנהדרין
 אף א״כ בתשובה[, עשו שלא מחמת דהוא ]ויתכן
חסד. יעשה לרשע

 וע׳ ההוא(. ד״ה )וע״ש כו: ע״ז הריטב״א כ״כ קו.
 לגוי קורבה משום שהם דבאיסורים קנד יו״ד ט״ו
 זה כעין נימא האם וצ״ע, איבה. משום היתר אין
 רפיון לידי יבוא ראם בו, פוגעים קנאים בדין גם

 בסופו לצדיק צבי ובס׳ יהרוג, לא אחרים אצל
 דגם כתב, טו( )פרק טהורות׳ ׳אמרות בקונטרס

 יתרבה שנמנע ע״י אם תלוי התורה דכבוד עשה
עי״ש. ח״ו, להיפך או התורה כבוד

 סיבת שיש מאתר וי״ל תחנם, רלא מהא צ״ב ]וכן
 הספ״ע )וכמ״ש חינם מתנת זו אין שלום" "דרכי
 עמ״ס חיים שמועת בס׳ וע׳ סק״ב(, רמט בחו״ם

 לז[. סי׳ דוד בית מלכות ובס׳ מה בסי׳ פ״ח יומא

כל קיב( )ח״ג אגרות בקובץ החזו״א כמ״ש קז.

 אסורה התורד! סדרך חיובית בלתי קטטה של צעד
 דיבורו ׳אין בגרר ח״ו היא שפלה והנהגה מה״ת,
 כמו בזה רב ההפסד ולעינינו אדם׳ בני עם בנחת

 סא. אגרת שם ראה )פו.(. ביומא חז״ל שסיימו
 צו. הע׳ וראה סה(. )עט׳ הנדמ״ח מאמרים ובקובץ

צח. בהערה כמבואר קח.

ה״ג. פ״ג ממרים הלכות קט.

 אהרן היה כיצד אדר״נ, בשם יב א, אבות רע״ב קי.
 שעבר באדם יודע כשהיה לתורה הבריות את מקרב

 צהובות פנים לו ומראה עמו מתחבר היה עבירה
 יודע היה אילו ואומר מתבייש אחד אותו והיה
 ממני מתרחק היה כמה הרעים מעשי זה צדיק

למוטב. חוזר היה כך ומתוך

 נאה ואין קע, או״ח חת״ס בשו״ת וראה קיא.
 שימחלו להם ושבח מרותם על לעמוד לחכמים

השם. לעבודת רבים מושכים הם ובזה
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לעתיםסר דרוש - לחשות עתבינהתל

הבלתי״ראויים בדיבורים הלשון לרסן השתיקה, למעלת דרושים

סד[ ]דרוש
השתיקה תועלת על ראשון דרוש

>
קסה.[: ]ב״ב פשוט גט פרק כתרא,

 אלא: דעתך? סלקא - הרע לשון הרע. בלשון והכל בעריות, ומיעוטן בגזל, רובן רב: אמר יהודה רב אמר
הרע. לשון באבק

 ברצותו ז״ל, הלבבות", "חובות בעל האלהי, החסיד
הפרישות אל האדם בה להביא נכונה דרך להמציא

 כתב הנראים, ובאיברים הגופניים בתרשים שיאות, מה כפי
 בראשונה שיתחיל הפרישות[, ]שער השער מאותו ה׳ בפרק

 האיבר הנעת שתהיה עד השפתיים, ולבלום הלשק לאסור
 הלשון להיות הלשון, מהנעת קלה יותר שבאיברים הכבד
 וכר. קלותו בעבור מכולם רבים וחטאיו בתנועתו, מהיר

 שכשישמור האוצר, לשער הלשון בהמשילו העניין והמתיק
השער ובהיות בו; שיש ומה האוצר שמור יהיה השער

 חסימת כן, אם נמצא, וכר. הפץ שאינו מה יצא |^!תוח, ’
אוצר אל מעולה שמירה סיבת — השפתיים ובלימת הלשון

שלמותו. ממחיצת חוץ דצא יחטא לבלתי הגוף,

 ד(:—ב לט, ]תהלים באמרו ע״ה, המשורר, רמז לזה ואולי
 למיי אשמרה בלשוני, מחטוא דרכי אשמרה אמרתי:
 החשיתי דומיה, נאלמתי לנגדי. רשע בעוד מחסום,

תבער בהגיגי בקרבי, לבי חם נעבר. ובאבי מטוב,
בלשוני. דיברתי אש,

 הוא העצמי, מהרשע נרדף עצמו רואה כשהיה כי אמר:
לבלתי להכשילו מבקש — לנגדו ובהיותו הרע, יצרו

 חזק יותר תיקק לזה מצא לא היא הישרים, דרכיו ישמיר
 הלשון, דהיינו השער, בשמירת להיזהר שהוא ממה ובריא
 הוא כבר בלשון, מזזטוא בהימנעו כי בה, תטוא לבלתי
 ובמה — דרבי״ ״אשמרה וזה: הדרבים. מכל בזה שמור

"מהטוא שלי? הדרכים אל זו מעולה שמירה תהיה זה

 ואיך בלשוני. חטא שום מלחטוא בהיזהר — בלשוני״
 בעוד מחסום לפי "אשמרה באמרו: ביארו זו, הזהרה תהיה
 לנגדו, יהיה הזה האויב שהרשע עוד שכל — לנגדי״ רשע

 יתרחק לא זמן בשום כי חייו, ימי כל ספק, בלי שהוא,
 יהיו ודאי בזה כי מלדבר, ויבלמהו פיו יחסום לעולם ממנו,

ובטוחים. שמורים דרכיו כל

 וזה וגו׳. דומיה" "נאלמתי באמרו: השתיקה, מתועלת וביאר
 שהיה מי פרק ]פסחים[ כירושלמי שאמרו מה על לדעתי, מיוסד,

ט[: ]ח, טמא
 - קל-וחומר לחכמים; שתיקה ימה חייא: רבי תני

 אויל "גם :1כח יז, ]משלי אמר שלמה וכן לטיפשים.
מחריש. חכם לומר: צריך ואין - נחשב חבם מחריש

 הירושלמי על יעקב• !׳עין זלה״ה חביב, בן מוהרר״י והרגיש
יךאה לטיפשים, וחומר קל תחילה: דמאמרו ש□[:

 ומאמרו מבתכמים; כטיפשים יותר וצודק מבואר שהוא
 יותר שהוא משמע מחריש, חכם לומר צריך ואין בסוף:
 בין חילק ע״ה, והוא, מבטיפשים. בחכמים וצודק מבורר

 בעצמו הוא הרגיש וכבר נחשב". ל״חכם שתיקה", "יפה
וכו׳. אמר שלמה וכן דקאמר: הלשון, דוחק

האנשיס כל דיבורי שאין מהמבואר הוא כי אפשר: ולי
 שמתעסק, במה ידבר אחד כל כי בנושאיהם, שוים

 בענייני ידבר שהחכם מלאכתו; לפי אליו מיוחד פרטי בעניין
 ודברי דעלמא במילי ידבר ההמוני והטיפש ודעת, חכמה
בעל שהוא מי בדיבורו יצדק שיותר ספק, ואין הבאי.

•*
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לחשות עת בינה
 נטה ולא מעניינו שאינו מזולתו הדיבור, אותו מלאכת
 החכמים, אפילו כי חייא, ר׳ אמר ועתה, אליו. מטבעו

 יפה השתיקה אצלם תהיה חכמה, בדברי תמיד המרבדים
 והסיבה הזמן כפי חכמתם, בדברי מלדבר שישתקו מאוד,

 הפרטית; מלאכתם היא החכמה היות עם כן, המחייבת
 חכמה, מדבר השתיקה להם שהאות לטיפשים, וכל־שכן

 ששמר ע״ה, לשלמה, ממש תמצא וכן בה. מבוא להם שאין
 שאינו למי שתיקה על קל־וזזומר ללמוד עצמו, זה סדר

 אמר: כי מלאכה. אותה בעל שהוא ממי הדבר, באותו שייך
 שאפילו "גם", במלת לומר שרצה — מחריש״ אויל ״גם

 רבדיו עסקי שהם הבאי, מדברי וישתוק כשיחריש האויל,
 מדברי מחריש לחכם לומר צריך ואין לחכם, ;חשב "זביחוד,

וטבעו. החכם מעניין זה שאין אלא בטלה,
בלבד לא כי זו, בשתיקה והכרח צורך כך כל יש כן, ואם

 אפילו אלא והרעים, הפחותים בדברים תצדק
העת שיגרום מה כפי סאות, והמעולים הטובים בדברים

והזמן.
 מטוב" החשיתי דומיה "נאלמתי :ע״ה דוד, שאמר מה והוא

בה שנדבקתי עד בשתיקה, תועלת כך כל מצאתי —
 מבעיא לא ונאלמתי, ונשתתקתי הדברים, לכל כלל בדרך

 תהילה דומיה להם אשר הרעים, דעלמא במילי מלדבר
 טוב שהוא ממה — מטוב״ ״החשיתי גם אלא מטבעם,

 הזו, השתיקה ידי על ונמשך שיצטרך. מה כפי ונאות,
 לסיבת אלי הבאה והצרה והצער הכאב — נעכר״ ש״כאבי
 ממנו ניצול שאני ואבד, כלה — ״נעכר״ הוא הדיבור,
 לשוני מרגיל כשאני להפך שהוא מה השתיקה; בעבור
 לבי "חם וזהו: ולזולתי. לעצמי רעה גורם אני כי לדקר,

 כי בלשוני, מדבר כשאני — אש״ תבער בהגיגי בקרבי,
 המלחמה, אש בה ובערה והמריבות, הקטטות תוצאות ממנה
 בסיבתה. באות שבעולם רעות וכל תקלה בשר ועד מנפש

— במאמרנו ע״ה, רב, בדברי זאת כוונה להבין ואחשוב
 מדרגות סדר שום מצאנו שלא בו, נדייק כאשר

 רצה אם כי בהפך. ולא למטה מלמעלה לא אלו, בחלוקות
 ורוב בעריות מיעוט לומר: לו היה והולך, מוסיף להיות
 והולך, פוחת להיות כוונתו ואם הרע; בלשון והכל בגזל

 דקדוק על נעמוד ארחין ואגב במיעוט. ויסיים מהכל יתחיל
 "הכל" בחלוקת למה חלוש: הוא אם[ ואף ן= ואם קטן,

שלא ומיעוט, רוב בחלוקות בא שלא מה הה״א, אות הוסיף
והמיעוט. הרוב אמר:

 כנודע; שלוש, האהבות להיות כי לדעתי: ירצה, אבל
והצלחת שלמות — לאדם המקווה היא הטוב ואהבת

 אחריהם, נמשך כשיהיה והמועיל, הערב אהבת אבל נפשו.
 רוב — אלו אהבות משתי כי אמר: לכן אבדנו. גורמים

 מגזל; יינצלו לא ולפיכך המועיל, באהבת נכשלים אדם בני
כי לך, דע אמנם, בעריות. והיינו בערב, נכשלין ומיעוטן

תלאלעתיםסד דרוש -
 מיני וכל עריות, בין גזל, בין כלומר: לכל, כאשר הכל

נקבצו כולן — אחרות ומגונות פחותות רעות, מידות
נתהוו. וממנו הרע, בלשון ונמצאו

טו:[: ]ערכין בערכין יש פרק שאמרו וכאותה
 עוונות פנדל הרע לשון המספר כל לקיש: ריש אפר

 לשון המספר כל ישמעאל: רבי דבי ותניא לשמים. עד
עבודה־ - עבירות שלוש בנגד עוונות מגדיל חדע

כר. שפיכות־דטים גילוי״עריות, זדה,

 אמר ולפיכך הרע. בלשון איתנהו עבירה גופי דכולהו הרי
שבעולם עבירות שכל לומר — הרע בלשון הכל רב:

 לשון ופריך: ומתהוים. נמשכים וממנו הרע, בלשון נמצאו
 ; ®כאילי יממנו בא שהכל דקאמי דכיון דעתך? סלקא — הרע
 שאינם יש וכמה כמה והרי — הפחיתויות ליתר סיבה הוא

 אחרות! פחיתויות בהם שיש היות עם הרע, לשק בעלי
לשון אבק אלא ממש, הרע לשון על דוקא שאינו והשיב

יום. בכל ממנו ניצול אדם שום שאין הרע,

 והעבירות הרעות אבות אבי היא הלשון דיבור אשר ואחרי
ברבים, מומיו וסתרי מצפוניו לגלות לנו יחוייב כולן,

 משחית הוא אשר הדברים בכל עוותתו לתקן נוכל למען
בהם.

 תוכחות בענייני מעלתכם עם לדבר בהיכנסי כי אמת, והן
תיקון, שצריך במה ולהדריכם העם את ולהיישיר מוסר,

ז״ל, מאמרם, זכרוני אל בא יען בי, יבוא ורעד יראה

*
: :[]ו דבויכות קמא פרק

 . יראת® בו שיש אדם כל חונא: רב אסר חלבו רבי אמד

 דבר "סוף יג[: יב, ]קהלת שנאמד נשמעים, דבריו שמים
שפור, מצוותיו ואת ןרא חאלהים את - נשמע הכל

האדם". כל זה כי

 אחרים, שהמוכיח — מעצמו מובן דברים של שפשוטן ועם
תוכחתו; דברי ויקבלו ישמעו אז שמים, יראת בו יש אם

 טול להשיבו: יוכלו לא שיניך, מבין קיסם טול שכשיאמר:
 בלשת מדאפקיה מקום, מכל — עיניך מבין קורה

 עתיד, לשרן אמר רלא הדרה בלשרץ אמרו וגם "שמיעה",
 נשמעים, דבריו יהיו או: דבריו, יקומעו לומר: לו שהיה

 לחביריו איוב שאמר הדרך על בכוונתו, מבין אני — וכיוצא
 הוכח יוכיח ומה יושר, אמרי נמרצו "מה כה-בח: ו, ]איוב

 והוא נואש?" אמרי ולרוח תתשובו מילים הלהוקח מכם.
משיחנו, במלך שימצאו המעלות שבחי מגדולי מצאנו כי —

יגלה, מהרה

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס171 מס עמוד אפרים בן עזריה פיגו, ב - לעתים בינה



לעתים סד עת בינה תלב

דך: יא, ]ישעיהו ע״ה הנביא, מאמר הוא
ומכה ארץ, לענר כמישור והוכיח דלים, בצדק ושבם

רשע. ימית שבתיו וכרוח ביו, בשכם ארץ

פיו" בשבט ארץ "והכה אמרו: דבשלמא יקשה: באמת, כי
הטבע מחוק יוצא ניסיי, ענין שהוא ניחא, — וכו׳

 בצדק שישפוט אבל במשיחנו; בסגולה וימצא האנושי,
 שלא למימר צריכא וכי בהא? רבותא מאי במישור, ויוכיח
 אצל בהכרח מצויה היא זו מידה הרי במשפט? עוול יעשה

מעוול רשע, בליעל, "איש יקרא ובזולתה בינוני, אדם כל
וחומץ".

 שמות שני הם והייסורין התוכחת כי ירצה! לדעתי, אמנם,
כי בעניינם; שונים רבדים שני על יורו נרדפים,

 הדיבור: בכלי נאמרים דברים ידי על בפה, הוא התוכחת
וכיוצא, כיבושין דברי שהם — והשפתיים והלשון •הפה

 הייסורין אולם, כלל. בגופו יגעו לא השומע, לב אל מגיעים
 המתייסר, בגוף ובבשר בעצם נוגעים הם כי זה, בהפך הם

 ואין המעשה, בכלי נעשה ממש, פועל לזה יצטרך ובהכרח
 מגדולת כי הנביא: ואמר כלל. לזה מבוא גרידא לדיבור
 שהוא מה בהפך בענייניו יהיה שהוא הזה, הקדוש המלך
 דיבור יצטרך האנשים שאצל מה כי האנושי; המין בטבע

 אין שפתיים, מוצא שום בלי ממש, בפועל יעשהו ואמירה,
 המעשה, בכלי האדם כל שאר שיעשו ומה ;דברים ואין אומר
 הדלים ישפוט הוא כי — וזה בעלמא. בדיבור אותו יעשה

 פלוני איש לומר: בפיו, המשפט ובבירור הדין באמירת לא
 בכל בעצמו, שהוא אלא חייב; אתה פלוני איש זכאי, אתה

 והגמור המוחלט הצדק תמיד יעשה מעשיו, ובכל פעולותיו
את לשפוט יבוא בו, הנמצא הצדק באותו וממילא, —

 בו שיראו מה אדם כל בלב חזק רושם יעשה כי ^ולתו,
יצטרכו ולא מעוקל, דבר שום מעשות ויתרחקו הצדק, ”

 ונמצא יראו, ממנו כי טענה, שום בשביל למשפט להתקרב
מאליו. נעשה המשפט

ס.[: ]ב״ב חזקת פרק דסוף כההיא
 הוה הרבים. לרשות הנוטה אילן ליה הוה ינאי, רבי

 הרכים. לרשות חנוטה אילן נמי ליה דהוה גברא ההוא
 לקמיה אתא עליה. מעכבי הוו הרכים, רשות בני אתו
 בלילה למחר. ותא השתא דל ליה: אמר ינאי. דרבי
 אמר לקמיה. אתא למחר דידיח. לההוא קצייה שדד,
אמר: ליה. אית נטי מר הא ליה: אמר קוץ. זיל ליה:
דירי, קוץ לא אי דידך; קוץ דירי קוץ אי - חד דל

וכו׳. את. תיקוץ לא
 האידנא "זיל האי: בולי לארוכי ליה למה א( :למידק ואיכא

יבוא שאם ופשיטא למחר. תא לימא: למחר"? ותא

 סיבה שום לו נתן לא ולמה ב( עכשיו. ללכת יצטרך למחר
 רביצה קמא פרק פפא, ברב כדאשכחן דינו? שמענה מה על
 וכו׳, השתא זיל גוונא: כהאי לאושפזיכניה קאמר דכי נד.[

מיום־־טוב אמורא מותיב לא דרב טעמא:_משום קאמר
I 1123*547 אה״ה

 — וכו׳ קוץ״ אי — חזי ״זיל באמרו: וכן־’ג( וכו׳. למחר
שכבר שיזיע כיון יספיק, וזה קוץ, נמי דירי בקיצור: יאמר

נקצץ.
 מורה שהיה האיש מזה הבין ע״ה, ינאי, רבי כי לי, ונראה

על סומך בהיותו האילן, קצוץ לבלתי לעצמו היתר
 שלא תדע, בוה; כיוצא אילן לו היה הוא שגם ינאי, רבי
 הוא אלא זו, תביעה לפניו לתבוע הרבים רשות בני באו

 שיאמר בחשבו השאלה, להציע ינאי רבי לפני לבוא הקדים
 לעכב הרבים רשות בני יוכלו לא ושוב עמו, שהדין לו

 שמעשיו ינאי רבי שראה וכיון דין. בית שום בפני עליו
 מעשה ידי על שגם רוצה היה אילנו, שיקיים לזה גרמו
 אמר ולכן כלום; לו שיאמר מבלי עוותתו, האחר יתקן שלו
 תכלית שאין לו, להורות — למחר״ ותא השתא ״זיל לו:

 שילך הוא, המבוקש העיקר אלא למחר, החזרה כוונתו
 שמההליכה לו רומז שהוא כאץ, יתעכב ולא לחוץ עתה

זה למה לומר: זה, על לב וישים שאלתו, לו תתברר לחוץ
 בדבר התנצלות, בלי דיני ויתעכב תשובה, שום בלי וישלחני

 על בפרטות מקפיד והוא אצלו? פשוט ספק בלי שהוא
 כוונתו שודאי יבין, כך ומתוך הוא! דבר הלוא ההליכה,

 ויעשה בשלו, לעשות ינאי רבי יצוה מה לראות עכשיו שילך
 שמא חשב, השאלה, עם עדיין אליו וכשחזר הוא. גם כן

 רבי של מאילנו כלום ידע לא מעיקרא לשאול זה כשבא
 עשה מה לראות ללכת דבריו על לב נתן לא ולפיכך ינאי,

 לו: כשאמר אך קוץ". "זיל מיד: לו השיב זה ומפני בשלו,
 :משתים אחת והוא ספק, בלבו נכנס אז ליה, אית נמי מר הא
 מאילנו היה מה לראות הלך ולא כוונתו, הבין לא שזה אם
 אף כי קצוץ, מצאו ולא והלך שהבין ואם ינאי; רבי של
 שליחותו. עשה לא השליה אולי לקצצו, שלח שהוא סי על

 לא שאם לו, להגיד ישוב למען וכו׳, חזי זיל אמר: כץ ועל
 כן, אם נמצא, פנים. כל על לקוצצו לשלוח ישוב נקצץ
מעשה ידי על המשפט דבר להגיד רוצה היה ינאי שרבי

עצמו. בשל
 צדק5 שישפוט המשיח: המלך בו שנשתבח מה הוא וזה

כלום. להם לומר שיצטרך מבלי הדלים, את בו הנמצא
 תוכחות דברי להרבות יוצרך לא להוכיח, כשיבוא גם

 ימצא אשר היושר ידי על תהיה תוכחתו אלא וכיבושין,
 להידמות ישתדלו ובאמונה, ביושר דבריו כל כשיראו כי בו,

 הייסורין — זה ובהפך תוכחת. לשום יצטרכו ולא אליו,
 יעשהו הוא המעשה, לכלי בהכרח שיצטרכו הגוף, ועונשי

שפתיו וברוח פיו בשבט ארץ יכה כי בלבד, דיבור ידי על
רשע. ימית
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 כלומר: — יושר״ אמרי נמרצו ״מה איוב: מאמר הוא והוא

ב&על נעשה דבר הוא האדם שעושה היושר היות עם
 ודברים. אומר שום הוצאת שם אין כי קול, השמעת בלי
 היוצאים שהאמרים המשל, נעימות דרך על אמר מקום מכל

 וחזקים, נמרצים אמרים הם באדם, הנמצא היושר מן
 דבריהם ונכנסו יצריחו, אף יריעו כאילו גדול, קול משמיעים

 הוכח יוכיח "ומה כמוני! עשו לאמר: אדם, בני באזני
מכם כשהוא התוכחת הוא ועצום גדול במה — מכם!״

 שלכם, הגוף יהיה דיבור; שום מבלי עצמכם, מצד הבא —
 והישרים הטובים המעשים מצד המוכיח, מאליו עצמו הוא

תחשובו?" מילים "הלהוכח הכי בלאו כי בכם. הנראים
 לחשוב תצטרכו להוכיח שכדי בעיניכם, נראה האם —

 חקות למען המליצה, ביופי ומילין דברים לחבר מחשבות,
 נוחלים, אתם וכזב שקר התוכחות? כוונת השומעים בלב

 האמרים יחשבו ורוח להבל — נואש״ אמרי ״לרוח באמת כי
 ביופי הבלתי־מתקשט הוא מהנואש, הבאים והדיבורים
 העיקר כן, ואם בשומעים. רושם שום יעשו לא כי המעשים,
והמעלה היושר פועל הוא גדולה, הברה קול המשמיע

עצמה.
 יראת בו שיש אדם כל בו: אנו אשר המאמר כוונת היא וזו

שמים שיראת פי על אף כלומר: נשמעים; דבריו שמים
 הם אשר מעולים מעשים לעשות האדם את מביאה

 מקום, מכל — והברה קול הוצאת מבלי אלמים־דוממים,
 כאילו להו, אית דקלא נשמעים, מעצמם הם וענייניו דבריו
 את "רואים שהאנשים לומר יצדק ובזה כרוביא. כי צווחי

 בחוש להישמע מורגל הוא אשר שהדבר — הנשמע״
 בחוש אותו מרגישים הם עכשיו האוזן, ידי על השמע
 תוכחת היתה כאילו רושם ועושה העין, ידי על הראות
 יראת בו שיש אדם כל לומר: חלבו רבי ודקדק מגולה.
 דברים, וקול הלשון מכה הבא התוכחת בעניין כי — שמים

 ויודע חכם יהיה צריך בהכרח כי לזה, מוכן האדם כל אין
 המעשים ידי על הנשמעים הדברים אבל ;הדיבור בטיב ובקי

 האדם מין כל בזה יוכללו שמים, יראת מחמת הבאים
לא. או יהיה הכם שמים, ביראת המקושט

יג!: ]יב, ע״ה קהלת, מאמר והוא
 ואת ןדא האלהים את - נשמע הכל דבר סוף

אדם. כל זה כי שמור, מצוותיו

 להשמיע אי־אפשר ממש, קול ידי על המוכיחים כי יאמר:
יהיה הדיבור שבסוף או אחת, בבת דבריהם כל

 נשמעים הם הדברים בהכרח כי תחילה, שקדם מה כל נשמע
 אמנם אהרון. — ואחרק ראשון; — ראשון זה: אחר זה
 לגמרי כולו נשמע הוא בלבד הדבר בסוף אשר נושא, יש

עם כי המצוות. ושמירת שמים יראת והיינו: — אחת בבת

תלג לעתים סד דרוש -
 המצוות, לעשיית והכנות הזמנות כמה לאדם קדמו היות

 ולתכליתה, המצוה לגמר כשיבוא הנה, — אליהן שיצטרכו
 שיצטרך ומה הפועל, שלמות כל אחת בבת תכריז היא

 לעשות בשתיקה ומחייב ומכריה תכליתו, עד לבוא אליו
 מצוות ידי על להוכיח שתשתדל מייעצך אני ולכן כמוהו;

 מהשמעת זה אופן — האדם״ כל זה ״כי טובים. ומעשים
 גדולה חכמה לזה יצטרך ולא אדם, לכל מוכן הוא קול

כל זה "כי דרשו ועוד האנשים. כל אצל בלתי־נמצאת
ו־[. ]ברכות שם עיין האדם",

 המעשים בכשרון תלוי התוכוות עיקר כי זה, מכל ויצא
עירום כי ואירא, זחלתי כן על כמוכיח. הנמצאים

 וידיעה, חכמה מכל וריק שולל ממעשים, זה טוב מכל _^,אנכי
 בכפליים להם צריך אני אשר תוכחות? בדברי פי אפתח ואיך

 תוכחת וישר, באמת כי — אשיב זאת אך כפליים. וכפלי
 ביי ותעשה יותר תתעצם למען אותה: עושה אני לעצמי זו

 מהוגנים הבלתי הדברים ברבים מודיע אני חזק, רושם
 לשאתעורר ה׳ ויחץ אתבייש, זה ידי על כי תיקץ, הצריכים

דבר על יסייעני הוא יתברך; לעבודתו, עלי המוטל לעשות
שמו. כבוד

 העולם רוב היות הודיענו, במאמרנו, ע״ה, רב, כי ונאמד:
בכל ניצול אדם שאין הורונו וכבר בגזל, נכשלים

 שום זה למכשול אין כי הוא ברור ודבר גזל. מאבק יום
 נינוה, אנשי שעשו הדרך על ממש, בהחזרה אלא תיקון

 ומן הרעה מדרכו איש "וישובו ח[: 4 ניתה להם שהוכרז
 הימים בדרושי פירשנו כאשר בכפיהם", אשר החמס

 תצדק וכמה שם. יעויין בס״ד, עס, עם׳ ט, נדתש הנוראים
 תחילה גזל. מיני הרבה יש כי בגזל", "רוב של זאת גזירה

 שמים, מקדשי וחמור גמור גול בינינו שנמצא במה —
 נאמר עליו אשר הנהנין, בברכות ההשקפה מיעוט והוא

 כאילו ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה כל לה:[: נכרכות
כת, ]מעילי שנאמר ישראל, ולכנסת להקרוש־ברוך־הוא גוזל

וגו׳. ואמו" אביו "גוזל כד[:

]לה.[: שם ואמרו
 ומלואה/ הארץ "לה׳ אך. כד, ]תחלים כתיב - דמי לוי

 נתן והארץ לה/ שמים "השמים פ«[: קטו, ]שם וכתיב
באן ברבה; קודם - כאן קשיא: לא אדם״. לבני

ברבה. לאחד -

 "השמים באמרו: העניין, מפרש עצמו הפסוק כי ויךאה:
אמר: לא — וגו׳ המתים״ לא וגו׳, לה׳ שמים

 על נאמר שם הוא אדם", "לבני אלא: לאדם, נתן והארץ
 יחזקאל בתחילת בילקוט הביא כאשר והצדקות, השלימות

 ניתזקאל אדם" "בן נפ׳ה: אליהו דבי תנא בשם 1שמ ח־ב, ניל״ש
גומלי בן צדיקים, אנשים בן כשרים, אנשים בן — א[ ב,
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 מה הוא הרע, הלשון של השלישית מהחלוקה ואמנם,
דרושנו, עיקר שהוא הדיבור, לענין שנוגע

 טז פרשה רכה, בויקרא ז״ל, מאמרם, בהצעת בכללותה נאמר
שאמרו: ]כ[,

 הוא הדא - ב[ יד, ]ויקרא המצורע״ תורת תהיה ״זאת
 מעשה חיים". החפץ האיש "פי :1יג לד, ]תהלים דבתיב
 סמוכות שהיו כעיירות מחזר שהיה אחד כרוכל

 חיי? סם למזכן כעי מאן ואומר: מכריז והיה לצפורי,
 כתורקליניה, ופשיט יתיכ חוה ינאי דבי עליה. אודקין
 תא, ליה: אמד חיי? מם בעי מאן דמכריז: שמעיה

ולא ליה צריך אנת לאו ליה: אמר לי. זכק הבא, סק
 ספר לו הוציא לגביה. סליק עליה, אטרח ^דכוותך.
מה חיים", החפץ האיש "מי פסוק לו הראה ®זחלים,

 ועשה מרע סור מרע, לשונן• "נצוד בתריה? בתיב
 ]משלי ואומד מכריז שלמה אף ינאי: דבי אמר טוב".

 אמר נפשו". מצרות שומר ולשונו פיו "שומר מ!: כא,
 הייתי ולא הזה הפסוק קורא חייתי ימי כל ינאי: דבי

 והודיעו: הזה הרוכל שבא עד פשוט, הוא היכן יודע
 ישראל את מזהיר משה לפיכן• חיים". החפץ האיש "מי

תורת - המצורע״ תורת תהיה ״זאת להם: ואומר
דע. שם המוציא

 לעבדו אלהים יחנן אולי ונכבדים, רבים בו דשו כי ואם
הוצרכו, למה א( בדבר: נעורר וכעת דבר. איזה לחדש

 הסמוכות בעיירות מחזר היה זה שרוכל להודיענו ו״ל,
 מעשה בסתם: יאמר המבוקש; מעיקר זה ואין ^צפורי?

למה ינאי, רבי וכשקראו ב( וכו׳. מכרת שהיה אתר ®רוכל

 לו דמה דכוותך"? ולא לי צריך את "לית לומר: כפל
 לו יאמר לעצמו, מבקש היה ינאי שרבי כיון לדכוותיה?

 תהלים, ספר לו הוציא ולמה ג( לי. צריך את לית בלבד:
 המפורסם, וההרגש ר( וגו׳? האיש" "מי הפסוק לו אמר ולא

 מדברי ינאי לרבי נתחדש מה כי הוא: הכל, בפי השגור
 לא שהרוכל ביק וכו׳? קורא הייתי ימי כל שאמר: הרוכל,

 לשונו רק הפסוק, על הוסיף מבלי נכתבים דברים אלא אמר
 "מי בדקדוק ידועה, ז״ל, הראשונים, והמצאת שהוא. כמות

לנוכח. לשונך" ו״נצור לנוכח, שלא חיים" החפץ האיש

 פנים, בשני — הלשון חטא כי בביאורו, נאמר תמהנו
נגלהו בדיבורו שיסכים מה — הראשון כלל: דרך

 עד לרע שבלבו מה בלשונו בפירוש יוציא כי נסתרו, עם
לטובה, מרעה דבריו שיחסוך — השני שיהיה. איך חברו,

חברו, קילוס או לטובה נאמרים נראים מילין מפיו יוציא כי
להפך. ממש היא המסותרת כוונתו ותכלית

לעתים סד -דרוש
 :P ]ט, ע״ה ירמיהו, הנביא יד* על יתברך, ,תרעומתו דרך על
רעהו את שלום בפיו דיבר. פרסה לשונם, שחום חץ

ארבו. ישים ובקרבו ידבר,

 וקרינן: "שוחט", דכתיב: במאי הרמז לדעתי, ובא,
גדולה, הכנעה בפיו מראה הזה הרמאי כי "שחוט".

 במה וזה בעצמו, שחוט הוא כאילו ונדכה, נשבר היותו
 נקרא כן - עצומה בהשתתויה רעהו אל שלום שמדבר

 באמת שהיא מה אמנם, השפתיים; בהנעת במבטא זו מלה
את שוחט הבלתי־נקראת: כתיבתו היינו הפנימית, כוונתו

להמיתו. להפילו, ארבו, ישים בקרבו כי זולתו,

ז[: קב, !תהלים ע״ה המשורר, במאמר אצלי הנרצה והוא
למלחמה. המה אדבר ובי שלום, אני

 שאמר: כמו כי כבדה, היא "למלחמה" במלת הלמ״ד ואות
מלחמה; המה כן: גם יאמר למ״ד, בלי שלום", "אני

לשלום. אני בתהילה: יאמר או
מהרמאים הזאת, הרעה הכת על שדיבר לסי כי ירצה: אך

 משפת נפשי "הצילה ב-ה: נשם, באמרו תונף, ואנשי
 שחוט חץ כדמיון גבור, לחיצי אותם ודימה וכר, שקר"

 וחלילה, חס כן, אינו לבבו בתוך הוא כי אמר: כן על —
 "אני הוא: ווה ובקרבו. בתוכו באמת הוא כן כדבריו אלא

 כי וגם השלום, עצם לבבי, תוך בעצמי, אני — שלום״
 ידברו אולי אם המה, אבל עמדי; אנכי כן שלום, אדבר

שתימשך למלחמה אלא עצמו, לשלום כוונתם אין שלום,
ערמותיהם. כפי השלום, מדברי

ג־דן: סד, ]שם אמר יחד המינים שני ועל
און. פועלי מרגשת מרעים, מסוד תסתירני

 אלו רעות כיתות משתי יצילהו יתברך: אליו, יתפלל
מסוד "תסתירני בכבידה: והתחיל אותו. המצירים

 הצפק הסוד מאותו ומסתור למחסה לי תהי — מרעים״
 יכתירוהו כי לי, וידוע גלוי שאינו אותי, מהמריעים והמכוסה
 הפועלי־און מאותם — אק״ פועלי ״מרגשת וגם במרמה;

 דברים יטיחו מלא ובפה עלי המתרגשים ממש, נגלה בפועל
 שננו "אשר באסרו: החל, באחרק אחת; אתת וביארן נגדי.

 אלו מינים שני — מר״ דבר חיצם דרכו לשונם, כחרב
 החרב משונים: כלים בשני הכאות מיני לשני בלשונם ידמו

 המקה ובשעת בידו, עודנה בה האדם מקה החרב, כי והחץ.
 הסקה מהאיש נעשית המקה ונר$ה כאחת, באות וחרבו ידו

 ברורה, בשפה המדבר האיש כן שעתא; בה ומיד, תכף
 את מקניט עצמו הדיבור ובעת בחרב, שנונה לשונו נמצאת

 אותו, יורה כשהאדם כן: אינו החץ אך וביה. מיניה חברו
הירייה, אותה וברגע בשעת מכה שום עושה אינו הנה,
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לחשות עת בינה תלח
 שבעדו בגוף ונתחב הולך הוא בידו החץ שיצא אחר אלא

 סוד ככה בו; נוגעת המשליך יד אין שעה ובאותה ומכהו,
 מכים שאינם דברים מדברים רעתם, המסתירים המרעים

 הדמיון בא כן ועל שלהם. את עושים הם כן אתרי אלא מיד,
לשונם". שחוט "חץ יתברך: בדבריו,

כל אבי־אבות הוא הלשון חטא — שיהיה אופן ומאמה
 אמרנו כאשר ויתהוו, נמשכו ממנו כי העוונות,

למעלה.

טו:!: ]ערכין בערכין יש פרקן ז״ל, מאמרם, והכאנו
 מגדיל החן לשון המספד בל לקיש: כן שמעון ר׳ אמד

בשמים "שתו עג,ט[: ]תהלים שנאמד לשמים, עד עוונות
כארץ". תהלך ולשונם פיהם ־-

 עד העוונות שגודל דבריהם, כפי כי מבואר: וחחדנש
שיאמר ראוי היה הרע, מלשון נמשך לשמים

 פיהם. בשמים ושתו בארץ הלכה לשונם להפך: הפסוק
אל יאות, שלא מה בפיהם המדברים אלו ירצה: ואפשר

 האמת כי בארץ, למטה אלא פגם עשו שלא יחשבו
 הגדולים העוונות מחמת פיהם, שחו ממעל בשמים שגם הוא
 טהורה לשונם היתה עכשיו עד כי בזה, והסיבה השמים. עד

 תבלין שהיא תורה, בדברי לעסוק מקום לה והיה ומעולה,
 על עכשיו, אבל החטא; מן ומצילתו לס נקידושק הרע ליצר

 מעלתם תאבד — באח״ תהלך ״לשונם הרע, דיבורו ידי
 כי עפר, זוחלת האח, ושפלות בתחתיות ומהלך ורומסותם

 הוא מכוער, כלי עם תורה, בלמוד פרי לעשות יאות לא
 למלאכה. תצלח ולא רעים, בדבלים ומלוכלכת מטונפת לשון

 שייחס זה מה א( הרגישו: לדעתי, כי, למאמרנו. ונבוא
משפט, אמר: ולא המצורע, אצל "תורה" לשון כאן

 וידבר בקיצור: אלא כלום יאמר לא או וכיוצא; חוקה או:
הכהן. אל יובא טהרתו ביום המצורע לאמר, משה אל ה׳
 המצורע" "תורת לומר: ירצה פנים, כל על אם, ועוד: ב(
 זאת ויאמר: מיותרת, היא "תהיה" מלת מקום, מכל —

 והרבה ט ו, נויקרא העולה" תורת "זאת כמו: המצורע, תורת
 "מי בפסוק זה שיובן אמרו כן על יא[. א; ז. יח; ;ז ]שם, כזה

 מטוב שהורה, מה מתוך אשר הרוכל, מעשה עם האיש"
ינאי רבי הוציא שעשה, מה בכל ענייניו והשכלת מידותיו

הפסוקים. הבנת לימוד פרי
 מתאווה היד, לאשר הזה, זד,עניו המשכיל הרוכל כי — מה

הלשון, בשמירת חהא מעמי רבים ולהדריך להיישיר
 ממנו, הנמשך ההפסד גודל לסיבת הרע, מהדיבור להזהירם

 וחשב לכך, והגון ראוי לבלתי עצמו מחשיב היה והוא
 מקום הגדולים, בכרכים זו והכרזה פעולה עושה היה שאם
 ישראל, חכמי שלומי למשפט, כסאות ישבו שמה אשר
גדולים, במקום העם את מוכיח להיות פנים עזות לו זה יהיה

לעתיםסד דרוש -
 במה להוכיח לבם את ישיתו לא ההם החכמים כאילו

 הוראה "המורה משורש כענף אצלו זה והיה שיצטרכו,
 עיר שהיתה בצפורי ולפיכך, — ».[נעיחכין רבו״ במקום

 מכריז היה לא וסופרים, חכמים מלאה גדולה, במדינה ואם
 הפרזות, ערי שהן לצפורי, הסמוכות בעיירות אבל כלום;

 החכמים מדרך ואין ההמוני, מהכת הן הסתם מן אשר
 מכריז, היה שם תורה, במקום אלא להתיישב השלימים
 ואומר לבב, בתום ההולכים מאותם קהלות לו להקהיל

 היות ידע הוא כי היי?" סם בעי "מאן להגזימם: להם,
 יתחייב בהם אשר העוונות כל אל בשילוח גרמא הרע הלשון
 תלוי החיים שקיום נמצא לעצמו. מיתה וגורם בנפשו

 המלך, דוד מפסוק יבואר כאשר הרע, מלשון בהתרחק
להפרישם חיי?" סם בעי "מאן מכרת: היה כן על ע״ה;

הלשון. נזקי מיני משני
 ’ • הוה ע״ה, ינאי, רבי כי שברה, במה שנפל מקרהו וקרה

הרוכל: לו והשיב קראו. הכרזתו וכשמעו פשיט,
 כי לו, לרמת רצה — דכוותך״ ולא ליה, צריך את ״לאו
 ממש למדברים — האחת כיתות: לשתי אלא היו לא דבריו
 זאת, הכתה צריך אתה אין ודאי הצד, ומזה הרע; לשון

 והשנית רע. דבר מפיך יצא ולא שלם אתה ספק, בלי כי,
 כמותך אעם טוב, רק רע מדברים שאינם שעם לאותם —

 אמנם, לרעה. היא הנסתרת מחשבתם כי התכלית, בכוונת
 יהיו רע מלדבר שיזדהרו שבמה — ״דכוותך״ שהם אותם

ולפי לזה. יצטרכו לא — הכוונה בטוב לך וידמו כמותך,
 לו. שגילה עד בו סידהב בפירוש, הרבדים ביאר שלא
בעצמו, להתבונן הזה הרוכל הצדיק מכוונת היה כי אמנם,

 לפתוח לו יאות לא בעלמא אמירה בדרך אפילו כי
 , שפתיים, בביטוי המשורר פסוק לו לומר ינאי רבי בפני פיו
 אבל, וחשיבות; המוסר מגדר יוצא זה היות לו נראה כי

 • ובשתיקה תהלים, ספר לו הוציא סרק, עוד היות לבלתי

 וגו׳, חיים" החפץ האיש "מי הפסוק לו הראה מיוחסת
 "לאו שאמד: וממה חיי", סם בעי "מאן הכרזתו מתוך אשר

 שרצה מה מובן הוא אמרנו, כאשר דכוותך", ולא צריך את
 כפול, היותו מלבד א( כי עליהם. ופירושו בפסוקים, לדייק
 בלשון למה ב( לדעת: ראוי עוד "ושפתיך", "לשונך" אמרו
 מלת ועוד: ג( "מרמה"? אמר: ובשפתיים "מרע" אמר:

 מרע", "לשונך אמר: שבתתלה כמו כי מיותרת, "מדבר"
 ד( ממרמה. ושפתיך כן: גם יאמר רע, מדבר אמר: ולא
 לשונך נעור אחת: בחלוקת לאמרו יכול תית תפסוק וכל

הבא הפסוק שייכות וגם ה( ומרמה. רע מדבר ושפתיך
וגר. מרע" "סור אתריו

 ע״ה: התסיד, המלך שאמר הפסוקים יפורשו זה, כל ומבני
החיים חי להיות החפץ האיש הוא מי לדעת התרצה

 כדי הימים שאוהב מי הוא הלוא האמיתיים? הנצחיים
המקווה. האושר ולהשיג השליטות קורב בהם לדאות
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לחשות עת בינה

 העיקרי המפתה בידך בהיות זה, תשיג הדרך אתה זאשכילך
 בא שהוא — האחד הדיבור: חטא מיני משני להנצל

 שהלב מה שאומר הלב, שליח שהוא גדר כפי מהלשק
 אבל בעלמא, דברים דוברת הלשון אין ואז לאמרו, גומר

 עצמו הרע כשמדבר הוא וזה המדבר; הוא הלב בעצם
 אמר: זה ועל מרמה. או העלם שום מבלי ?ידברו, שרוצה
 בשליחות תאמר שלא מהלשון הסהר — מרע״ לשונך ״נצור
 תשמור מזאת, יתירה ועוד, בפירוש. ממש הרע הלב,

 יהיה לא טוב, אלא רע ידברו שלא פי על שאף השפתיים:
 ובערמה, כמרמה בעלמא, בדיבור ולחוץ, השפה מן זה

 השפתיים. לדיבור זה יתייחס אז כי הלב, הסכמת מבלי
 מזה, שנמשך מה בשביל זה על כך כל להזהירך מרבה ואני

הלשון תשמור שאם — טוב״ ועשה מרע ״סור והוא:
 דע, כל מעשות לסור תוכל הדיבור, כלי שהם ^והשפתיים

הלשון, מטמא אתה אם אך התורה; ידי על טוב ®לעשות

העוונות. מרשת תינצל ולא בלתי־טהורה, תהיה תורתך גם

 עם הזה, הפסוק הרוכל לו כשהראה ע״ה, מאי, רבי והבה,
וירד לבו שת והתשובה, מההכרזה לו שקדם מה

 ע״ה, שלמה, שאף להבין נתעורר ואז דברים, של לעמקן
 הימים שכל ואמר: וגו׳. פיו" "שומר שאמר: כזה, מכריז
 וב״לשונו"; ב״פיו" כפול, אותו ודאה זה, פסוק קורא שהיה

 וממה פיו ישמור ממה שיאמר מבלי סתומים דבריו ושדיבר
 היה — ל״נפשו" ה״צרות״ ייתם ולמה לשדנו; ישמור
 מה על בהבנתו נסמך ע״ה, שלמה, ספק, שבלי שופט.

 היכן; יודע היה לא ינאי שרבי אלא אחר, במקום שנתפרש
 ומפורש פשוט הוא מקום ובאתה היכן יודע היה לא ירצה:

 שבאמצעות עד — פיו״ ״שומר של זה פירוש סתמיות
מה כסי וגו׳, לשונך" "נצור פסוק מתוך כי .tor הרוכל

 מה על — פיו״ ״שומר כאן: p גם יובן מדבריו, ®ונתפרש

 באמיתות הלב שליחות בלי במרמה, בלבד, בפה שאומר
רע מדבר פנימיותו, בשליחות — ״ולשונו״ מחשבתו;

תלט לעתים סד -דרוש

 שיינצל כיק כי — נפשו״ מצרות ״שומר ודאי זה ממש;
 טוב, ולעשות מרע לסור גדול מפתח הוא הדיבור, מחטא

נפשו את מציל ונמצא לשמים, עד עוונות הגדיל ולבלתי
הנצחיים. החיים אל ומביאה שתת, מני

תורת תהיה "זאת לישראל: ע״ה, משה, שמזהיר מה והוא
 מוציא שהוא מי יאמר: — טהרתו״ ביום המצורע

 על אף זה, הנה — מהלשון זה הטא בידו שיש רע, שם
 לא כאילו נחשבת היא והדי כלום, אינה תורה, לו שיש פי

 התורה זאת — המצורע״ תורת תהיה ״זאת אך אצלו; היתה
 "ביום דוקא עליו, להגין המצורע", "תורת ותיקרא תהיה

 ישמור כי ממנו, וישוב זה מחטא יקוהר כשהוא — טהותו״
 תורה, תהיה ותורתו טופ-לו, אז בי הדיבור, מעוק לשונו

 מתחייב היותו תחת חיים", "חפץ היותו באמת בו וייאמר
עוונות ולהגדיל להרבות בשימשיכהו הרע, בלשונו בנפשו

וחטאים.

 כשאמרו כן, הדבר היות בעצמם שהרגישו ישראל, זה רמזו וכבר
:P בא, !במדבר

ובך. בה׳ דיברנו כי חטאנו,

 הנחשים בהם נשלחו ובמשה, באלהים העם כשדיברו כי
סיבת והכירו ידעו והם ה־ס, שם,1 רב עם וימת השרפים

 לומר: וכוונתם וכו׳, דיברנו" בי "חטאנו, ואמרו: המיתה,
 הוא כזו, משונה ממיתה כך, כל חמור לנו, שבא העונש זה
כמה שחטאנו לנו נמשך ובך בה׳ שדיברנו מה מתוך כי על

וחטאים. עוונות

י[: טו, ]משלי ע״ה החכם, אמר לזה ומקביל
וגר. חיים עץ לשון כרפא

 מחולי חלתה אשד הלשון. אל נעשה אשד המרפא ידצה£
למוטב, שמחזירה אותה, מרפא וזה הרע, הדיבור

לעולם. ותי יחיה נפשו את כי חיים, עץ ודאי הוא

החכמת אוצר תכנת ע״י תורפס179 מס עמוד אפרים בן עזריה פיגו, ב - לעתים בינה



בינהתט
?**מ®•

לעתים סה דרוש - לחשות מוז

סה[ ]דרוש
השתקה תועלת על שני דרוש

טו:[: !ערכין בערכין יש פתן
 רפיה?" לשח לך יוסיף ומה לך יתן "מה גן: ,3? ]תהלים דכתיב פאי ופרא: כן יופי דכי משום יוחנן ל״ אפר
 פבחו״ן, אדם של איבריו בל מוטל; ואתה וקופץ, אדם של איבריו בל ללשון: הקדוש־כרוך־הוא אפר -

 לך יתן "פה - בשר של ואחת עצם של אחת חופות, שתי לך שהיקפתי אלא עוד, ולא מבפנים; ואתה
דפיה?" לשון לך יוסיף ופח

 יתברך, הוא, כי לו בהתאמת ממקומו, מתר יחרד אנוש לבב

נחוץ ודין חרוץ משפט יעשה לא הארץ, כל השופט
 ומעללי ממש מעשה לידי שבא במה בלבד, אדם לפעולות

 מוצא בפרטות כן גם ורואה ומביט צופה הוא אבל איש,
 פי מפרי למען דבריו; היו ומה פלל מה ושומר שפתיו,

להפכו. הן לטוב הן דיבורו, פי על ואחד אחד כל ישבע איש

 דאמרינן :[,!ד. דחגיגה קמא בפרק ע״ה, אילא, רבי חמה כן באשד
המט:

 שילא. בר דכא דבי בדרגא פליק חוח אילא דבי
 הדים יוצר הנה "בי קרי: קא דחוה לינוקא שמעיה
 אפר: י![; ד, !עמום קדחו" פה לאדם ומניד דוח ובורא

לו? יש תקנה שיחו, מה לו מגיד שרבו עבד

 זו, להגזמה אילא ר׳ עתה נתעורר איך מהדיוק: בו ויש
הוא קראו לא היתכן הנער? מפי זה פסוק בשמעו

 כשהגיע הראשונה בפעם ולמה פעמים? כמה לכן קודם
 על נאמר הפנים בזה והלא לזאת? לבו שת לא זה לפסוק

 בכי הוי קרא להאי מטי הוה כי רבים: וכן שלימים כמה
 פעם שבכל היינו מטי", הוה ד״כי נאמר ואפילו ה.[. !חגיגה

 רבי דעת היה כן ומסתמא בוכה, היה פסוק לאותו שהגיע

 חזר הנער מפי ששמעו ועכשיו זה, בפסוק כן גם אילא
 לנו מה יקשה: מקום, מכל — מדרכו שהיה מה לומר

 אותו קמעו בעבור עתה זה שאמר במה הדבר לתלות
 היה ויותר אדם? לשום וה אומר היה שלא כיון מהנער,

 הוה כי האחרים: בכל שאמר כמו הגמרא שיאמר צודק
 ;ככה על נתעורר שכבר הוא אמת אס ,,וכו קרא להאי מטי

 ואגב נפקותא. שום ליכא מעשה ידי על זה מאמרו כי
 נחית? או בדרגא סליק אי לן איכפת מה ידוייק:

"כי מתחיל: בעמוס, הוא זה, פסוק כי לומר, לנו ואפשר
שיחו", מה לאדם ומגיד רוח ובורא הרים יוצר הנה

אלהי ה׳ ארץ, במתי על ודורך עיפה שתר "עושה ומסיים:

 בין זה פסוק כשקרא ע״ה, אילא, ר׳ והנה, שמו". צבאות
 כץ® גם שיש כמו תמיהה, לשום נתעורר לא הכתובים, שאר

 זה פסוק על בכה אהד הכם אשר אחרים, פסוקים כמה
 החכמים שכל מההכרח, אינו כי זולתו, פסוק על אהר וחכם

 אירע עתה אמנם הפסוקים. בכל להתעורר שיש מה ירגישו
 היה אשר שהתינוק ושמע בסולם, עולה היה אילא שרבי

 בלבד, תחילתו הפסוק מזה קורא היה למעלה, בבית שם
 מה לאדם ומגיד רוה ובורא הרים יוצר הנה "כי שהוא

 ואין סוסו. עד לסיימו התמיד ולא בזה והפסיק שיחו",
 תהילתו, אלא שמע לא אילא ורבי סיימו, התינוק שמא לומר
 ודאי רהא — לסופו שמע ולא ממנו נתרחק הילוכו ומדי

 הבית אל בסולם למעלה עולה היה אילא רבי שהרי ליתא,
 אליו; יותר מתקרב היה שבעלותו וכל-שכן הנער, שם אשר
 סופו גם אמר שאם פשיטא הפסוק, תהילת ממנו שמע ואם
 אלא - עלותו הד יותר קרוב בהיותו כן, גם שומעו היה

 a האי מאי נתעורר: ומזה אלו. מדברים יותר אמר שלא ודאי
 שלם,™ פסוק לקרוא מדרכו אשר לקרא, ינוקא דאפסקיה

 אמר: ולא קח", קא "דהוה נןאמרו: ושמא !הוא דבר הלוא
 בלבד, אחת פעם אלו דברים אמר שלא נראה קח, דקא
 "הוא דרך: על פעם, אחר פעם בהתמדה, קוראם היה אלא
 אילא, רבי לזאת לבו ושת שה; רשי* ג; א, נאבות אומר" היה

 אומד אלו דבחם אשר הפקחים, זה, העבחם מילח ואמר:
 רעד, יאחזמו לבב אנשי כל כי על עליהם, כמשתאה אותם

 ואם לו? יש תקנה שיחו, מה לו מגיד שרבו עבד באמור:
 קיר, אזובי יעשו מה כן, אומר כמוהו בלבנון אשר ארז

 לב, כל ונמס יאחז שתיל סשיטא היום? כמונו רוח, קצח
על יוכיחנו כאשר יתברך, תוכחתו, על ישיב מה בחשבו:

הרעה. בלשונו בחטאו נעמו, לא כי אמחו

 !תהלים ולומר להכחז ע״ה, למשורר, הניעתו זה עניין וחומרת
יב־יי[: לד,

האיש פי• אלפדבם. ה׳ יראת לי, שפעו בנים, לכו
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־• י

לעתיםסז דרוש -עתבינהתנד

סז[ ]דרוש
השבועה על מיוסד לדיבור, רביעי דרוש

 קו[: קיט, ]תהילים שנאמר המצויה? את לקיים שנשבעץ מנין רב: אמד גידל רב אמד ]ז:[: דנדרים קמא פדקא
 ליה דשרי לן משמע קא אלא מיני? מהד ועומד מושבע והלוא צדקך". משפטי לשמור ואקיימה "נשבעתי

נפשיה. לורוד

 לאבות בפירושו ז״ל, הרמב״ם ישראל, חכמי תפארת עמדת
משתיקה", טוב לגוף מצאתי "ולא משנת על יס, נא,

 נזהר — ב׳ מצווה; — א׳ חלקים: לחמישה הדיבור חילק
נוכל וכבר מותר; — ה׳ אהוב; — ד׳ נמאס; — ג׳ ממנו;
 כי ומצוה. מותר, איסור, והם: שלושה, תחת אותם ולכלול

 הקלה השיחה כמו האדם, בעיני שהנמאס מבואר הוא
 יתברך, הוא, גם ודאי וכיוצא, תועלת בלי בטלים ודברים

 במין יכנס מכל־מקום, — בפירוש אסרו לא ואם ימאסהו.
 לא דברים "ברוב יט[: י, נמשלי ע״ה החכם וכדברי האיסור,

 הדברים שריבוי בעיניך שיךאה אם כלומר: — פשע״ יחדל
 יכבס ולא האנושי מצד נמאס דבר אלא אינו יתר בשפת
 יוצא אינו מכל־מקום, — חטא אשר עוון שהוא מה בכלל
אמרו, וכבר יתברך. נגדו, פשע מהיות חדל ואינו זה מגדר

 "ומגיד פסוק על ה״ח פ־ה דעות. הל׳ רמב״ם, ה: ]דוגיגה ז״ל
 אפילו מיתה בשעת לאדם לו מגידים שיתו": מה לאדם
 האנשים, אצל הנאהב וגם לאשתו. איש שבין קלה שיחה

 מי — הפחיתויות ובגנות השכליות המעלות בשבח כמו
"אמרו :p ג, נישעיהו כאמרו ה׳, בחר בזה גם כי ידע לא

 בצד־מה יכנס הוא גם אם־כן, וכיוצא; וגו׳ טוב" כי ^דיק
לא בו שאין ספק אין בזה המותר, ואמנם המצוה. ^:גדר

 למדיניות המוכרחים הדברים לדבר כגק איסור, ולא מצוה
והאמונה. היושר קו על בהיותם האדם,

 המעולה הכהן בשבח ו[ !ב, ע״ה מלאכי הנביא דמזם ושלשתם,
אמד: והקדוש;

 בשפתיו, נמצא לא ועולה בפיהו חיתה אמת תודת
מעוון. השיב ורבים אתי הלך ובמישור בשלום

— בפיהו״ היתה אמת ״תורת המצווה: הדיבור בחלק כי
במה האמת לבקש יומא, כוליה מפומיה גירסא פסיק לא
 לשמה, רצויה, בכוונה — אמת״ ״תורת והיא אמת, שהוא

 פניה לאיזו או להתגדל או לקנטר לא תורה, של לאמיתה
 נמצא לא "עולה כי ממנו, רחק — האסור ובדיבור אחרת.

 החברה: וצורך המדיניות מצד המותר בחלק וגם בשפתיו".
לתכלית מדבר היה לא — אתי״ הלך ובמישור ״בשלום

 שיוכל להתקיים כדי מוכרח שהיה במה רק גופו צרכי
יתברך. עבודתו, לעבוד

 הדיבור, סוגי בכל ועיקרי פרטי חלק יש כי נמצא ואנחנו
ומצווה, ומותר אסור אלה: שלושה בו שנכללו

 אתר וחלק אסור, שהוא מה ממנה יש כי השבועה[; !והיא
 החלק להשבע. מצוה בו שיש מה ממנה ויש היתר, בו שיש

 ראשונה אשר הדיברות, בעשרת עניינו מפורש בא האסור,
 לקוננו, בינינו לשלמותנו שנוגע ־מה כל קלל בתחילתם

 תשא" "לא לך", יהיה ו״לא "אנוכי" דיבורי שהם יתברך,
 אמיתית והוראה נפלא סדר בהם ומצאנו־ראינו ו״זכור".

 שהוא — יתברך עמו, להשתלם צריכים שאנו מה בעיקר
ומעשה. דיבור מחשבה, הידועים: הדברים בשלושת

בן: מה, ]תהילים ע״ה המשורר כמאמר
 לשוני למלך, מעשי אני אומר טוב, דבר לבי רחש

מהיד. סופד עט

 אליו שיידמו ולעוררם, האנשים לבות להלהיב אמר
בתכליות שיהיו הדברים, שלושת אלו בתכונות

 דופי צד בהם יקצא שלא שבפנים, השלם על הטוביות
 בענין כי בשלשתם. נשתלם גם־כן הוא כאשר כלל, וחסרון

 בי נכנסה לא מעולם — טוב״ דבר לבי ״רחש המחשבה:
 דבר ותושב רוחש הוא תמיד אבל ורעה, פוסלת מחשבה
 מעשי אני "אומר המעשה: ובענין טוב. היותו עליו שיוחלט

 ונאותים, מצודקים כך כל הם מעשי כל הלוא — למלך
 המלך אל ואפילו חשש שום בלי ולספרם לאמרם שאוכל
 למלך לומר לבו אל האדם יערב לא ספק, בלי כי, ממש;

 יוכל שלא שבקנים, בטוב המעשה היה לא אם שעשה מה
 סופר עט "לשוני הדיבור: ובענין דופי. שמץ בו להמצא
 אצטרך שאחר־כך דבר אמרתי לא מעולם — מהיר״

 דפיו; מחמת אמרתי, כן לא לאמר: דיבורי, את להכחיש
 שנכתב שמה כמו כי — מהיר סופר כעט יהיה הלשון אלא
 כך, אמרתי לא ולומר: להשיב אין בספר ונחתם ברזל בעט

 בצדק כך כל מדבר לשוני כן מהכתיבה, לשנות אין כי
 "ויכתבוץ עד בי. לחזור אצטרך שלא עולה, שום בלי ויושר,

כה. יט, נאיוב וגו׳ מילי"
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□CU ZflUtQ - C GttC rtlUU cl NGUO rtGtU. QQ S6TUU.Cq <G/t UCCU NUvl UUCGU

luacd u$dc cam. M&.1 *zud- 
n:]:

id 12L1rz,ut z^aua ztz^.xi uxulu au z&xau uoac [z&a <^x‘

u.,12 atitz, z,12zacc‘ xcz, xcuza zs12״ zacizsu «.1x cz, 6g«l* 
XLUL UGdia Z,x Utl aCU2Q Liczaczu□‘ C6 XC6GZ,L cz,cl 
czkJ uzaciziu‘ c<. cl ulxlL cxluu zacu־ xcz, cnz,u 
GdLQ 12u2 zaczaczu zaw2Q* imzaiu XCUUG ft«L! z,xo.az,L 

uaxu uzaiQ cicid uxczjuq o. zaa cz,cl cxlul
<,MQU: C6 UQC6Q «.dux UGdia uuix ״cxi zaczL״* z,azd

aw,׳q•
4^-zl dux <^Qd1Q uuix cxu as# Co aa aa?41

id zuau z^uiL zaziu* uuau ucuic [zaa* ^xl eu:

z,zlu cixu‘ xzaxz, aaL zauzaczs z,ug<.q 1cu<. cgcq uixu* 
z,5^1.u zaatG* xcz, acz,-ad1G‘ zcuu cz,□.’ z,12llxu zacu 
ic^.zacl za^x uuxu z,<.zaczr cici zax J cxi zaia axiu 
12xz,U6□‘ Zhenia 1z,zaa1‘ lcz, uauud giu z,x uztzaui‘ 
6UC1L — zacz, gu zaxuu zsizau xai xz,x cusguglu 
6x1 dzLul zaccz, gzuz,lu<.L 1axza<i uxub ztaL xz,ulul* 

cdzau uzacicu! xzai* cz,< QGd* uauc a^uzaczt*
XXL!: 6LXU6 C6 zaxz,u dzau gxu. xu zaixz^ aziaL* 1u<x 

Ltt/
cx^ua ici/ cuau xzau tUuu*. 401. ltzUu 40u 
x^Lua 4qL qq^ xzau xtru 41.au' 141ru uaq4u

XGl if. [cixzxu ex* cc.crb

izaczt z,t zaz,x uadu z,l lcl/ 
uzaza X6QL1* aau zaixai czaodza xo.az,L axciua 6״u 
ZjUzaaa az,12zac« xg6Z,l cgu zauix gluu can cz,6 zaia 
dxiu* C6 CZ,GLl CGU LCGU UL66CCL XI UGUzaiU 
LC6LXX‘ xJ Z,CL Z,UXl<.L C1U’ xL XU LU CZ,CL CXGL CllL

XZ,X U6UU CXZjGX ULX‘ C5J, zaCLZCU UU6C61 
ixi^q' 12z,d uzacisiu zaxd cul z,x x6Q1u lz,x gxlu

uxiuiu uzacucu uxqliu*
Z^UCOZ, UGZOZ,l.U L^utucl X^ Uza^GLU* LCUCXUU cxi 
luclu ״iciu xu 61a uzacu״ ex zsz, uuz,d ua«za6 — 
aad LGzaucU CGzai cl* zauix ad 1u auzaciztu uxqliu! 
 ex z,uzaz,6□ uz,d uuciu iz^uuuidi ggu zauix ״z,x uzax״
XXZ, GULUL LXULLUL LZ3XU UZaUZBeC UCU^Q CUb lUCll 
z,cz,u<. 6cca cu zaia uiun us‘ uz,«.z,u* axauu cucu 
2,uza1«.za cz^cci auzacu auiuu cxaicu ax^xiui* tuc1L‘ 
C6 ״xcc*1״ zacucii xuu exau‘ uix ‘״z,x 6U6U z,L״ 

zaaczL xz,61* lcxl uuciua uxz,1 acLiaa xz, cl.: 
<^cl uuuc□ uix‘ tUciL‘ ZjUiuccl caxtz,(, xtd cgu

ukcu xau siu u,: xua C6 a.1u cuu <^u, xi uzte4 
uucu aau *t, ux0t uaaiu ^qc. uaux«^ <^xau: 1u

Ul XXZ^, GCUW UCUIC (CRUX if C-Cb

GXLU LClQZ, X<^6U zaCl־
uzacixu izacu uaxiu — z,lgi zauzacuiu z&au u«.x 
ixdwau״ — zac«. zac□□ u*u clciz, lu. 12gz,L: zaci 
XtdL* LULX GU zaXGll CGLlza UUc^G [ia'OLil: ״caCZW* 
uaxiu zax^u czacxu/ caxxuc ciu zaiai zaa azaacu 
tu^ci z,uzacs z^cuu u,! luzauu - czax:t ad«a 
UXUU — CZaZfU UzaCLZU!‘ Z8X1 XC6 GdwC GXLU XUU‘ 
aucul ciu z,xza1u zau«. axuu 1z,zaa1L zau a j<. azaGcu□: 
lcu zaaau azaan u«.u czaczC ^1u xxgl xz, dJ u2«.u 
uc^u ip z,x Ju□ xu zacixuii xcz^ 1x1t1: c«, cz,
— c<. uici dzau .,xai uu x״u zaczacx 1u«.u az!1 *□,״C6 
luicm 112 czgqlzJ ״czacxu*. 1xd«.au z,zaan azaacu XldL״ 
xxa!2 cxai zauix ad«Q xi uaxiu zaxtu 12, z,uzacx1 ® 

xu2 z,1 z,uzacx־ uu uix: acd zaczaczul cu zaczaeixu 
axiu cal uzacixu xxau cxu uix«.xl xiuu cgu׳ g, u, 
cc^m’ g ua xu czacixu cza*zacx uxlq uix xizau
— acz,.ad1a‘ uiuzrci ic caz, x״u zaxd ulci cl 
*xud‘ 1cz,.<acl zacxai uau czacixu ssgu da□ axu2 
z,igi zazta uau cz, ad, zacixu' llL ce£ aau zaz,x 
zaac<.x — ״z,zaau gzSgcu xudL״• xaca‘ ucucu‘ z,lxu/
XU UGXIU״‘ Z,<aU 6U6U* LZ,X XGU UGXllUl C^zail UGQlz!

CGXGLCL‘ xzai ua CL GULdud: Z,GU XGl: ״z,d«□ 
LCZjL, xz, uz,z! uzacixu xzai «,za cu qiL axiu‘ tuix ucuxu 
zaai‘ <,uc1L‘ gguzg iuix‘ ״.ucil‘ cuuaa «.cgl cxlq• 
XiCLU GG6 XGUQ LZ,GUl Z,Xza1U Cl‘ IZ,X U CZ, Ud.□ 
zaudaua czaaxaj z,cu1z,6□ clcl 112* g ucu□ zaiaxca

czaiuu xaidu a‘ idua xa ex□□; ixu z^lil^ 
LOU CXZBU CUL U1U‘ xzau CXllCUMl LXtCl cgu cczaz,<.Q

GXGl X״U‘
IGUL GXGl fcXUd — GUGU X1ULIU11‘ Zt□ U61UI LUld 
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יעקב בית
 שכשיטסר מרב שאמר ופה וכו׳ וזמיר לו מותרת אדם של שאשתו אעפ״י ל׳ הלכה

 ואמר הלילה, באמצע אלא הלילה בסוף ולא הלילה נתזזלת לא עמה יספר לא עמה
 האדם שצריך אהר פירוש פי׳ בתוספות במעיו׳ נתעכל הסזון שאז מפני שהטעם

 שפא מלילה ובתמלת אמרת באשה הרהור לו יהיה שלא אשתו עם שיזדווג בשעה
 מפגי הלילה ובסוף תשמיש בשעת בה ויחשוב אשה איזו עם דבר מקרוב עתה
 כל הלילה באמצע אבל עליהם דעתו ויתן בשוק ההולכות הנשים קול ישמע שלא

 שבע שהוא ספני ישמש לא הלילה שבהחלת פי׳ הרב אבל ישנים׳ הם .,עולם
 ואלו פרק שלהי בנדרים ועיקרו רעב׳ כשהוא הלילה בסוף ולא פלא ובסנו

.,וכו יפים בניו מה מפני שלום אימא את שאלו התם דאסרי׳ סותדין
 זה בל נאים׳ מים עד וכו׳ דעתו שתתישב כדי מעט עסה וישחק יספר

 בברכת וכו׳ ת״ח נוהגים גדולה צניעות י׳ הלכה ונו׳. שלום דאימא עובדא במהוא
מבואר. והוא הרואה סרק

 עשה טוב לא ואשר טדכתיב בחרא דבבא פ״ק וכר בהרשאה יבא ולא י׳ג הלכה
 התובע אם אבל אמת במרינה והתובע כשהנתבע רוקא המפרשים וכתבו בעמיו,
 חבידו מטון מציל לך שאץ מצוה עושה זה הרי אחרת במדינה והנתבע v במרינה

הים. למדינת וילד הכירו טמון יסול אחד כל p אומר אתר, אי שאס סזו •ותר

ששי פרק
iSSBi?n3!S

 אדם לכל שראוי א ה! העולם שירד הרב כוונת וכו׳ אדם של ברייתו רדד א' הלכה
 האשה סרק בכתובות זה עיקר הבריות׳ עם מעורבת רעתו שתהיה שישתדל

 וב״ש והסודר" נאה כלה אוסרים ב״ה הכלה בפני מרקדין כיצד ת״ד שנתארמלה
 עם מעורב אדם של דעתו יהיה לעולם דברייתא ובסיפא שהיא, כמות כלה אזסז-ים

 בה שיש במדינה שידור להשתדל אדם בל שצריך הרב בתב זה וסמני ריות^הב
 ובודאי עפהם דעתו שתתערב מעשים לעשות שישתדל כדי צדיקים ואנשים
בין ירוד ואם סובים במעשים אס כי והצדיקים החכמים עם דעתו תתערב

 יקרה שאם הרב ואמר עטהם. דעתו להתערב כדי בהפך לעשות צריך רשעים
 שבכל או ממנה לצאת יבול ואינו רשעים במדינת דר שהוא אדם לאיזה מקדד,

 ואל יזזידי שישב אלא תקנה לו אין טובים לא כלם הם יודע שהוא המדינות
 העיד וכן אורחים סלון במדבר יתנני מי הנביא אוסר שהיה כמו עפזזם יתערב
 שכלם אעפ״י מפנו שעברו הדודות בל בזמן ותמים צדיק איש שהיה נה על הכתוב

 עם יחידי הולך היה אלא לעולם מתערב היה שלא סעס תודה ונתנה רשעים היו
 ולא הולך היה האלהים שעם בלו׳ גוו התהלר האלהים את הכתוב שאמר וזהו הצלהים

 שלעולם ואסר ב׳ הלכה ותמים. צדיק איש היד, זה ומפני הרשעים דורו אנשי עם
 ובו שאמר הפסוק מן הכפים זד. ולמדו ותלמידיהם החכמים עם להדבק אדם צריך

 ותלמידיהם החכמים עם הדבק אלא השכינה עם שידבק לאדם אפשר וכי תדבק׳
 באבות שאמדו כפו ותלמידיהם החכמים רגלי בעפר להדבק צריך שג״ב ואסר ובד.
 הכמים שכוונת דעתי ולפי דבריהם. את בצמא ושותה רגליהם בעפר מתאבק והוי
 שאעפ״י התנא אמר ות בזיון לידי יביאנו ההרגל הבירו עם שרגיל שסי זאת היא

 לך שיאם., ואפי׳ ופעם פעם בבל דבריהם ותשמע החכמים תלי בעפר שמתאבק
 כסה ששתה אעס״י המים שישתה מי כמו בעיניך יקל אל רבות פעמים א׳ דבר

 תמיד. עליו חביבין יהיו תודה דברי כך עליו חביבץ יהיו צמא יהיה אם פעמים
 שנא׳ כגופו מישראל ואחד אהד לכל לאהוב האדם שצריך הרב כתב ונם ג׳ הלכה
 אבל ובמצות בתורה רען הוא אם דדוקא משמע פסחים ערבי ופר׳ כמוך לרעך ואהבת

וגד. דע שנאת י׳ יראת שנא׳ אותו לאהוב אסור הוכהה מקבל שאינו רשע הוא אס
 אהבת על הב״ה צוה למה סעס שנתנו במדרש ראיתי וכד הגר אהבת י׳ הלכה

 א׳ ונתחבר רועה לו שהיה לאדם ה״ד למה משל ומשלו הרעים מאהבת יותר
n^|F בעל טצוה והיה המקנה עם ויום יום בכל ובא הולך והיה המקנה עם הבר 

 לבעל הרועה ושאל הצאן משאר יותר המדברית ההיה אותה על לרועה ית3»
 וחיות בהמות כמה הצאן אותו בתוך שהיה מטנו תמה שהיה הענין זה על המה

 אין אלו לו והשיב עליהם לו מצוה היה ולא המדברית היה מאותה יותר טובות
תחת עצמה והכניסה לעצמה משולחת במדבר היתה זאת אבל ביישוב אלא היותם

מהאחרות. יותר שתשמרנה עליה עיניך שתתן ראוי שעבוד
וכד. שיכנו עד להוכיחו אדם הייב עד וכד בדברים הבירו את המוכיח ז׳ הלכה

 הניח מה ספני ז״ל מהרב מקוצי הרמז״ל ותמה יוצאה בהמה במה פרק בשבת
 הבאה עד דאמר כרב ופסק נזיפה עד בערכין יש פרק דאמר יוחנן ד׳ דבי*

 עוז המגדל בעל והשיב יוהגן. ברבי הלכה יוחנן ור׳ דרב וזלמודא בכולא וקי״ל
 בגמר׳ הוזכר שלא וצרפתית ספרדית אהת גירסא בגמרא שמצא והיא תשובה
 הביא שמא בזה כוונתו חיתח ז1ס יודע ואיני עזאי p אלא יוחנן רבי בריתא מותה

 יש ובבריתא אמורא הוא יוחנן ורבי תנא הוא עזאי pr עזאי בן עם יוחנן ר׳
 מ• יש אמנם ושמואל, יוחנן ור׳ רב אמוראים נזחלוקת יש ובגט׳ תנאים מחלוקת
 כוווזיה, פסק זה ומפני לרב מסייע תנחוטא שבמדרש בעצמו ]סמ״ג[ הביאו שהשיב

 שהיה עד וכו׳ מאלו אלו נשתנו מה הב״ה לפני הדין מדת אמרה התגהומא ודל
 נתתי גוי דכתיב וישעיה כירסיה הכאות ולקבל שמך לקדושת *התבזות להם

עכ״ל. וגד לסבים
נד׳ וכן כוותיה הרב פסק לרב ליה מסייע שהפסוק שבעבור אוסר ואני

 ושמואל הכאה עד אפר רב הוווכהה היכן עד יש פרק בערכין הגמרא פישון
 יהושע ר׳ הכאה עד אופר אלעזר ר׳ כתנאי נזיפה עד אמר יוחנן ר׳ קללה עד אמר

 סקדא שלשתם יצחק בר נחמן רב אמר מיפה עד אומר עזאי p קללה עד אוסר
וכתי׳ וגו׳ המרדות נעות בן לו ויאמר ביהונתן שאול אף ויחר דכתיב דרשו אהד

 וקללד הכאה כתיב הא נזיפה עד ולמ״ד שם ואסרו החנית אח עליו שאול ויסל
 ומד, נפשיה׳ עליה מסר בדוד יהונתן ליה דהוה יוזירא חביבותא דאגב התם שאני

 למ״ד הקשו ולא נזיפה עד למ״ד אלא הקשו לא למה הסוגיא בזאת לדקדק שצריד
 קללה עד למ״ד בתוספות שהקשו אעפ״י הכאה עד למ״ד הקשו ולא קללה עד

 שפשט ודאי אלא הכאה עד למ״ד הקשו לא למוז סוף סוף שהשיבו מה והשיבו
 לקבל רוצה ואינו לחבירו שיוכיח למי שיקרה מה הסדר ולקת הכאה עד הכתוב

 ביהונתן שאול אף ויתר הכתוב שאסר וזה בו גוער הוא אותו כשמוכית שמתחילה
 והוכיחו חזר המרדות נעות p לו אמר אוזרת פעם והוכיחו יהונתן וחזר בו שגער

 למ״ד אבל הכאה עד למ״ד מהפסוק קושיא שום [r«J P ואם אוחו. הכה שלישית פעם
 אלו ולדברי התנית. את שאול ויטל של מהפסוק קושיא יש קללה עד או נזיפה עד

 ליה מסייע וקרא הכאה עד כמ״ד הרב פסק זה ומפני בדוהק הפסוק לישב צריך
 וכתבו וכו׳ מותה ואינו למתות בידו שאפשר מי וכל דחיקי. אשנויי ספיד ולא

 חייב אינו ממנו יקבלו שלא בודאי ידע אם אבל ממנו מקבלין אם דווקא המפרשים
 הב״ה לפני הדין מדת שאמרה יוצאה בהמה במה פרק משבת ראיה והביאו למהות

 נענשים, היו לא לפניהם גלוי היה שאם משמע גלוי מי לפניהם גלוי לפניך אם
 טיפטר לא תוכיח דוזוכח מעשה אבל סטודיו דמעונש שאמרו המפרשים מן ויש

 דהוכת מעשה ופטור ממנו יקבלו שלא כשיודע שישתוק דמוטב הסכימו וריבם
 את להוכיח אדם שחייב ואע״ס ח׳ הלכה טזידין. יהיו ואל שוגנין שיהיו דסוטב תוכיח
וזבירו פני המלבין של עונשו ידוע שכבר ברבים להבליטו שלא אום צריך חבירו
ועת הבא. לעולם הלק לו אץ ברבים תבירו פגי המלבין שאמרו במו ,^ברבים
 כגון וה״ד חטא, עלץ תשא שלא באופן הוכיחנו עמיתך את תוכיח הוכיח *™

 בדברים דווקא .הרב וכתב ברבים. אותו הכלים ולא עצמו לבין בינו שהוכיחו
 בישראל. הנביאים כל עשו שכן ולתרסו להכלימו צריך קבל לא אם למקום שבינו

מקום שיש הרב כיתת להוביהווכו׳ רצה ולא חבירו עליו שחטא מי ט׳ הלכה
 רצה ולא ונמו אותו שחירף מי כגון חסידות מדת והוא הבירו את להוכיח רצה לא שאם

 רצה ולא וגדפו אותו שחירף סי כגון חסידות מדת והוא חבירו את להוכיח רצה לא
 על אלא תורה הקפידה שלא משובשת דעתו או ביותר הדיום שהיה מפני להוכיחו

ע״כ. הסרק. סוף עד מבואר והכל הסרות מדת זו זה לו שמחל כיון אבל המשטמה

שביעי פרק
 והשיג וכו׳ מזה גדול עון ויש וכו׳ תעשה בלא עובר בחבירו המרגל ב׳ הלכה

 נפשות והורג תליתאי הוא שהראשון השני סן הראשון קשה אלא לא ז״ל הראב״ד עליו
 של שלישנא סובר שהראב״ד אומר )ואני עצמו. אלא הורג ואינו תניץ והשני

 שפרש״י כמו להם שלישי שהוא לזה מזה סוד סגלה שהוא הרכיל על הוא תליתאי
 בגמרא וכשאמרו הרע לשון בעל על וצא תליתאי שלשון סובר הרב אבל ז־ל,

 הרע לשון בעל על הוא תליתאי לישנא אסרי בפערבא בעדכץ יש ם׳ בעדבץ
 אלא אדם שום מנות שמספר אינו הרכיל הרב דעת שלפי הדביל על ולא נאסר

 והוא כת׳ מזה גדול עון יש שכשאמר נד׳ לשונו ומדיוק לזה, זה של סודות שמגלה
 יזבירו מנות מספר ואינו סוד שמגלה אלא אינו שהרכיל גר׳ חבירו בגנות המספר

 ואע״ם נפשות ג׳ הורג ושהוא הראשון מן קשה שהוא באומרו הרב סי׳ יפה וא״ב
 ]ושלא( )ושאינו( סוד שגלה היה דואג שענץ וסובר העולם. מחריב הראשון שהעון

 ב:נות מדבר שמה לסי הראשון מן קשה הרע שלשון פי׳ כן ואם אדם שום מנות דבר
 מוקפת שהלשון שפי׳ תוספות של השני כפי׳ תילוזאי של לישנא פי׳ והוא חבירו
ואס בתוכם שלישי והוא בשר של והשני עצם של הראשון ההיקף הקפות בשתי

נפשות am במו שהרכיל ג׳ עליו נהרנץ הרע לשון בעל שג״ב אמר יפה כן
 הורג שאינו ז״ל הראב״ד שכתב ומה !הכהניס. עיר נוב והיא עליו נהרגו רבות

 הגנות עליו שנאמד מי אותו הדבר ישמע שאולי פי׳ עצמו נפש אלא נפשות
הרב אבל בפניו׳ אמרו אם וכ״ש אחת, נפש אלא הורג אינו וא״ב (ויהרגנו

לחבירו ויאמר הרע לשון בעל יבוא ולפעמים חבירד על גנות ידבר שלפעמים סובר
 בזה אותו ויחרף עליו שנאמר אותו עם מריבה יעשה וזה אחר אדם של גגות

 את ויהרוג הדם גואל ויבא זה את ויהרוג זה ויקום חבירו עליו לו שאמר הגנות
 שכל שסובר מפני בדביל ז״ל פרש״י הפי׳ וזה מתים. ג׳ נמצאו הרע לשון בעל
 שיש שהדבר סובר הרב ;אבל ננוח. בו יהיה ואפי' רכיל שהוא ג׳ בץ שיבא דבר

 לישגא שאמר ה:מרא מלשון הברה לו ויש רכיל ולא הרע לשון יקרא גנות בו
 יאמר ואץ נפשות כסה נאבדו כבר הרכיל על נאמד ואס לתליתאי קטיל תליוזאי

 העולם את סחריב שהדביל הפדק בחחלת התחיל זה ומפני בלבד. תליתאי קסיל
 סוד פגלה הוא הרע לשון שבעל ]ז[ ובערך דואג בענץ אירע שכך נפשות נמה והורג

 אבל שכתב בדבריו דקדק והרב הראשון, מן יותר קשה הוא חברו מנות ומספר
 וכד וכך אבותיו היו וכך וכך סלוני עשה וכך כך ואוסר שיושב זד, הרע לשון בעל

 שיספר צריך אינו רכיל שבענץ גר׳ וכו׳ גנאי׳ של דבריט ואומר עליו שמעתי
ע״כ. רכיל יקרא הכי שבלאו זזבירו מנות

 זה מקבל היה לא אס הוא ברוד וכו׳ האומרו מן יותר והמקבלו ג׳ הלכה
 הרע לשון יקבל לא דדוקא שכת' מי ויש מהם אחד שום נהרג היה לא הרע הלשון

 לקבל רשאי ניכרים דברים ראה אם אבל הרע לשון מאותו גנאי דבר ראה לא אם

יוצאה. בהמה במה פרק בשבת כדאמרינן בו ולהאמין
 על יש פרק בערכין מבואר זה וכו׳ בפני חבירו בטובת המספר וכל ד׳ הלכה

 בפגי אבל שונאו בסני מדבר ששם ובודאי וגר גדול בקול דעהו טברך שאמר סטוק
 במס׳ תלמידים של בשבחן מספר היה זכאי בן יוחנן ר׳ שהרי רשאי אוהבו
ומיידי אוהבו בפני אפילו מדבר שהוא נראה שמואל רביגו דעת לסי אבל אבות.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס16 מס עמוד {9} ;«ומנהג החזקה»הלכה ליד הוספות :להרמב״ם תורה למשנה הוספות



יחזקאלהרמב״ם גליונותביתרמו

 ורט סרו ממצוש השיג שלא מראה אבל כו׳ רטנו

 אלא לה שייכת היא הר״א שלדעת מעונה אלא

 היא עונה הרי וצ״ע קטע. בשיעור אלא חיוב שאינה

 והיכן אישות בהלכות הר״מ וכמ״ש עשה ולא ל״ת

בל״ש. כוונה מצינו

רביעי פרק
 כשהוא אלא אדם יאכל לא לעולם א. הלכה

אליהו אדרת לסי ראה, סרשת ססרי רעב.

 וגר. נסשך אות בכל וגר מאוה ט כ׳, י״ב להגר״א

 שימאוה, עד יאכל שלא ד״א מורה למדה תאוה, ט

 מולה כמו המאוה לשטר רק יאכל שלא יכול

 משאוה שאמה זמן כל נסשן אות בכל ת״ל טוהט׳ס

 בא״א, שם ומסיים בשר. שאכל שמשאוה ובעוד

 לאשר ואף שימאוה קודם יאכל שלא שורה ולמדה

 ולסי״ז ע״ש. המאוה בשעת רק יאכל לא שיתאוה

הגוף בטאוש משום בזה אין בשר באטלש עכ״ס

ארץ. דרך הל׳ משוס גס אלא בלבד

שעות. כ״ד שנחלב אחר שהא וחלב ט. הלכה

רשאי. הרשיש אם אבל

 וגר. מצוה שומר בססש אבל מצות. ולחם שם.

זה הרי לרפואה להם נצרך אם אלא י. הלכה

 וכר גטר איזהו נאמר זה כגון ועל גבור.

למרחץ. שיכנס קודם עצמו ובודק ט״ז. הלכה

ה״ו. ה׳ סרק עיי׳
 מכוון למה צ״ע עשרה. הכל ובשיעור שם.

וגס יום. בכל מרשץ אין והט המספר,

 בפי״ד כמטאר יום, בכל וענוגים לרטס רק הבעילה

טוס. פעמים שסי לסחוש הט ואטלה מאישוש.

 צ״ע. לדרך. יציאה ביום ולא י״ט. הלכה

מפני וחובשים. מכים דין ובית כ״ג. הלכה

 לא ואם עירו בני מעשי על אחראי שהש״ש

ישמעו. לא ב״ד יהי׳

חמישי פרק
 לא הראשונים והחסידים והצדיקים ב׳. הלכה

אפילו נראה שלהן. שאינה מסעודה אכלו

 בה שיש נראה כאן רטנו ומדכמב מצוה. מסעודש
גזל. נועם מלבד דעוש הל׳ משום גם

יש אם שבת ללילי שבת מלילי אלא ד׳. הלכה

 כשב הקדש באגרש ז״ל והרמב״ן כח. בו

 ישסר לא שבש ללילי שבש מלילי השטר בהיוש ז״ל,

 קבל שכבר לסי נראית שולשה ממנו נשלש שיהי׳ דבר

 אשר הט אמר ולפיכן ממנו, להשפיע שיוכל כח

לא כלומר יטל לא ועלהו לי׳ וסמיך בעמו ישן סטו

עכ״ל. שולשה לו הטא

ן6סנ־\ יתטף£ >זיי

 לא כאן לאלתר. המקח דמי ונותן י״ג. הלכה

בס״ה למעלה שט השנאים הרמב״ם הזטר

 ה׳, בשילול מייט דהשם משוס הי״א, מיסוה״ת

ודר׳ק. ש״ש, בדרן מייט והכא

" שביעי -פרק--------------
 בהשגה עיי׳ הרע. לשון בעל אבל ב׳. הלכה

לשון בעל שהוא היא השומרא והט וצ״ע.

 הוא זו סיסקא על ההשגה שטשום ונראה הרע,

 מוכס וכן כו׳ גדול עון יש סיסקא על וצ״ל ט״ס

כמו רטעי הוא לה״ר בעל שהט שני שקוראו ממה

ז״ל. הרכ״מ שט

 רמאות. דרך לשה״ר המספר וכן ד׳. הלכה

לשה״ר, אבק אלא דאינו משמע ז״ל מלשונו

 שהוא בשטל וט לה״ר עיקר הוא הלשה״ר אס וצ״ע

 גס באבק, מייט ואי אבק אלא יהי׳ לא רמאוח רק

 שיק. )ובמ״א אבק. אלא אינו רמאוש דרך בלא

 הרמב״ס, דכמב גוונא בהאי רק דהוא לפרש ונראה

 לשה״ר זה שדבר יודע איני אומר ט כשממסין אלא

 הוא ממעט כבר זה וכאוסן רע דבר הוא וכאילו

אלא אינו ולכן השומעים אצל הרושם את בעצמו

_______________לשה״ר.( אבק___________

 וזוכרו הדבר את נוטר שהוא זמן שכל ח׳. הלכה

נטירה מלה למה צ״ע לנקום. יבוא שמא

 עטרה, גוף עצמה נטירה שהי׳ לא ולמה מקימה

 יש דבאמס י״ל ואולי שיק, )ובמ״א זה. לו ומניין

 אש שיעזוב סטרו אש מוטס שהט זו בדרכו טוב צד
 עושה שהוא ממנו וילמד הטלוס, דרך הרעה, דרכו

 ראשה מ״מ רעה, עמו עשה שהוא אסט גם טוב

 שט מהטעם ודאי בלאו, זה לאסור המורה

 ייטיב שחטרו שבמקום שסששה מפני הרמב״ם,
 שזהו ונראה לנקום.( ויטא דרכו אש הוא ירע דרכו,

ז״ל. הרמב״ס של מקורו

.a! ח ״ק
תורה תלמוד הלכות

ראשון פרק
 תורה. ללמדו חייב אביו קטן אבל א׳. הלכה

ממצוש אלא חינוך מצוש משוס לא כלומר

 בניכם. אש אושס ולמדשס מקרא עליו המוטלש ש״ש

 בהט לה מני א׳ מ״ב סוכה דבבטיסא מאי וצ״ע

בלבד. מינוך משוס אלא חיובן שאין הנהו

על מצוה אלא בלבד בנו ובן בנו ולא ב׳. הלכה
 התלמיטם כל את ללמד מישראל חכם כל

מפי לבניך ושננתם שנאמר בניו שאינם אע״פ



יצחקהבית צלעותביית
 ע■ מולה םהיא העפר ניסוי *»9 בדקדוק פיאה צי* ומידע מפלא פקיל

 וכאפס גאין כעיני׳ הוא אס ר וייזום לירי עגיאה והאסוום כאמור, אסדות
 פלוס ומג הכלל• סיום נקיא סוס .מריו וע׳י פריו נאמלעום •סי׳ ואן
 ורגלי׳ •ויי סיסי׳ נקיים ליוי ינוא ועיי פנייו, אש אהד כל תיו או ני

 הם ותל ידיהם ויפצו ע״רשפייפתי לסנייו להויק •לן ולא ימול נקיופסלא
 למי לנא סדין פוס פלן לדוכסא אויפא הא ואמי להפייעא אמלד וע*ו

 הגניה מסמללעס והכונס ממיא, מיסק־נין כמס לי׳ אסרו מיצה, תכנית
 סאסדופסוא פמגהפרסאופפעס אמי ליסעכחיס כמיס דעה pbo ספעלא

 פלפאוס סלפה ואפי שאל ספודום ציי־ בני שנאו אפיי לי׳ ויסניק מנינן ס׳
:הנביא ואליהו הממיס פס״ת הקורס לוס והוא

צמה. פוציא רנני' פיניי נאמצעום סהוא סעפי מנע מניאיני ואזורי (1)
נל! ננתמד׳ דמים ויציצה ששאלו אפינא דגי פנא דני• נבאר

 מקוס פוססת ואינה רוסני היא הנסס האמון סכמי ליעם ייסא.הנה נפקא
 סלי׳ ייאמרו מהנים איננה הנפש והמאסיאליססן האפיקורסים לדעם אן

 מהגם היד אסינא יג• שגא והגה בשמים היא וגס הפלואייוס כעץ שהיא
 בניעפיי רמים ויצילה פאלי ע״כ מקום ותופשת נשסים ג״נ הוא פהגפס האומים

 סוננתענלצד שהקליפה כיון רופא גסקא עהינא ומים והי שנתרקם פהסיף
 נפודו ננל׳ עפים אסוי אס והימנ״ן הפרועים הנעל גוה פלפלו ונאעם
 ולדעפי ימאל הסיני השיג והוא פיו חי׳ בפ״ם נזקגי נואימא נניצפו
 לנר שהיא לדעפנס אן מקום סופסם ואינה יומני הוא נעוף אף השמם
 ששאלו לא p על אין פקשה שלא וכמו על היכי פאלסס לא לעה נשפי

: נפק אץ*
 לסנליי שוי דלא ענא לן אפו* נ״ס •הושיע לי' אמרי אמינם מי ושני )ס(

ודיס׳ להד אמר נפיעא מיל סיס לא פשפוהו גודיא אייסי
: לסנליי שוי דלא פנא היינו סיפרוה מיא

 לן ואפוי שא פייעא ההוא לי■ א»ר נ׳ש גי רנה לי׳ אפי ונ״נ ובגנו
וקיפו והיה אפרקיד וגני דמנסעי נמאן ודעי ופינהו אזל• עיגל מפי

 וזקיפא גמלא יכ*נ קא כי ביינה פ«ד׳ פ״עא ועייל מנייהו יסד בירכי'
 »ןםני הוה ולא מנ״הו רסד דמנילפא קרנא פרא שחקו ני׳ ננע ולא רומסי׳

 לא ענ״הו עירי דשקל דמאן דגעייי מריהו מדי שקלה ז״לעא ליי אמי לן
 אפרי דימן לקמי׳ אסאי כי נין מספני והוה אהורשא אולי להו סספגי

 א• למידע סכי עניד הילכפא צמאי חינפא. ננ*פ וכל סעיא אנא כל לי׳
 ן— :סוציא לעיענא לן אינעי כנ׳ה אי סופין למימנא לן אינעי מ״ש

 הספא להתגונן הכונס עדני מם• לן ואפוי פא אמי פ״עא הפי מד,
 ן כ* ספדה נארן שמאסו על הי׳ סעאס עיקר והגה הוה, דמה מדור

 מיקר ונאמם ודנם פלג וביו אין שהיא יען אי• ייושם לעיקר פם» סס
 מועיל האין זפנימים האמצעי קו ספס שהיא נשכיל ה" •שלאל אין נימש

 ליפןלנגו שניקש למלך משל שלש פ׳ נפדים אמיר כן על ופהיס לקדושה
 בספרי שפירשתי כעי ואיאנה אלן אמר פוגיס ונם נאה עשייה אפה
 גן על בפנס לפלאוס הגופמם פניני אך לגס פל שפו לא המוני אנשי אולם
 נסאן דרמי ריח וה ועל האין אם ליאוס עמלים נשלוס המוס נאק מאחי

 לדני פשו ילא אפיקיו וגני ושם•׳ אכילה מיוג מנושמיס שסם דפנספי
 מיס נפומש ר׳די נמ*ש הרע לשון שדיניו העיגליס ספא והנה ענייה.
 בשכלן יאה כן על חרה ולדני יכיל להליך היע לשק נעל ודין עיוני]

 כדין יכיל לילך ופונן וקוף יבלו שהי׳ ענייהו יסד בייט׳ וקיסו שהי׳
 סויהכשניל שאחיה שהנמל עי כרגלי׳ עויק ׳'op וכל הרע לשק עחפרי
 נרה שמעלה הנהמה המה סהרה סימני השני הנה ט מפייס אינו שפרחה

 רעגפנים הוא נרה מעלה שאינה פי׳ או ונהמה p כל יעגפנים אינה הוא
 דייחע אינה פרחה שמפרסת ונהמה ננפש רמה פסגה ומנום אופה ונאמל

 הנעל וסנה נדגל•׳. ועוקם וויסת היא פיסה מפיסת שאינה הסי׳ אולס
 יופר הוא הרע לשון נעל אילם נרנליי מדק הוא מפייס אינה שפיסה

 נגע לא ׳,נינל מויק שהוא אכמנא יניג קא כי דפ״עא עד נינל" עוק
 על אמנם ענעלא עויק יוסר הרע לשק נעל כי לקרסוליי »’» לא כי ׳,ג

 נא* ונציצים פנלם מלונשים שסי' מדני מתי p כל עויקיס הי' לא וה נל
 אלמלי גנסשו צ״ר אמנם לעמיו לסרק סלה לוני אפמלגגכס ספורו וצא

 שאי עי כך כל מרקץ הי׳ דאו לן מסגי הוה ולא רשכלפא הינא פסקו
 וישע פנף ראית אם סיפפיס נעדרש שאמרו געו עפעסן גשוק גלכס אפשר
 דאי והכינה נו להציץ ולא נאויי לפרוס לאוס לו נוס הדוד אס מנהיג
 או סופין למנות לי שהי' סינתא אנא כל ואמי משמפו• נאק לילך אפשי
 היו םנ*ם לפי הבונה סופק אשלשה כנ׳ס אי שיפץ ו׳ דאעיו אנים

 התשוקות לצמצם סופין יוסי ציינין ה" ולכן ננוהויוממוס כמוה עעופיץ
 ניאוי תה פופץ >13 סני הי' נלאיה הפניית נמדום פעיפרין שהי׳ וניס

 שאדס למגלי* שוה דנא מנא לן אמוי שאמלו אפינא דגי מסני השאלה
 נמנמה להגוס ושפתים פה לו ונתן נלנו שכמה נפן ודי גדעת נניא

 שאמרו כמו מגהפה הוא ננוע פור הרע צלשון מוכי הוא יאם וגתגונה
 הנים ושוני מפצלת לי׳ וא״פי הימנו סונה נגלה ויעה נו שאין ת׳ס מויל

 סנמפו האדם עשית ומפקיר ננפשו פוגם האדם ובן המפצלת להכניס
:הימ לשק נעל שאוכל אפס עונה נשניל וסנונפו

 נעד נמצליס אנופינו •ידו וה שנספא פו היע לשק המפא גדול p זבל
 כסס הי׳ שלא מפצלים יצאו דניים י׳ ונזכות נמקיא שסייפנו

 מלשק היצר שהוא שממנו! שאו׳י שהוא הזה היצה״י נמלו p על דלסויץ
 מעשם אך לעשום ונוכה 'צה*י נני ישלוע לנלי ד׳ ימוינו וינילוסנן סיע

צ אמן ממיל פונים

ו דרוש
 ממשח על הספד ובו תרמ׳ג הסליחות מימי א' ליום מוסר תוכחת

: הדור נדולי

 אנד הצדיק ואמר הצדיקים מיתת על קונן הנביא עיי2יז )א(
מנץ באין נאקפו חקר ואנשי לב על מס איש ואין

 נפרש וני׳ל הלשון. כפל להבין יש הצדיק, כאקף הרעה מעני כי
 ולא לאורה הכל לא רכביי אמר מיו בתענית מזיל אמרו יהנה
 ורוע אזר שנאמר לשמחה וישרים לאורה צדיקים אלא לשמחה הכל

 צדיקים יש דהנה דבריהם פרשתי כנר שמחה. לב ולישר■ לצדיק
 תשוקות לסם שיהי׳ לסם גויס והטבע חם בטנעבעזג נולדו אשי

ותאום

 להגנליי בניהם ומגדלים כעורב, בכיסם מל שנמשץאסרץ סילו אלו
 Bvnx> חיי »מי׳ סאומזנז מוס ולשימן .סזס סולם מסמסג טגדס

 מזוגפא נימי ואיים^»ץןי #מדנים, כריסם וממלאים וססענוג
bnmw boamn bom נץ ססיש אץ וכן שוות: שכונדות וסדאס 

 •וחשבון רין אץ שחח, מעלליהם ומיי ותוללוהיסן לישע צדיק
 אוכמתא דעתי והי חורתא דעתי הי איל מעי סרי אישו לי* איימי
 יום ננוא אן לישע צדיק גץ שפרש יש שבאמת מעז לו סוים

 מרווח ושיא למזאזל אמד שמירים שני מניאים ישראל יר־תוייד■
 המיני תס כחלק־ סמכי והחולפת ליעקב. ואמי אדמוני. שהוא לוגשו
 שדם ישיאל וכל פומחיהן. »סל והקניה שנחלנן אומותא ממתי

 שלישפים #משיחם אלם פרג וישי נמדיש אמדו נן ומל לסדנה.
 שהצדיקים ירם דא אמד מם צדיקים. של ממשיסס בקד דשי

: זכאים יצאו שרשמים ונם
 דמית ורציצס לי׳ שאסרו אסינא דני נסני נגכורום ויומרו )ס(

. נפיק דמל מהיכא איל רוחי* נפקא נהי ננימתיי
נמדנרא קאזלינץ שוש חדא רמנא ב״ח ני ינס אמד דב״ב naw״

 שא ואמי לי׳ ומירח עפרא שקיל דהוק מייטא שהוא נסדן ואחלוי
 הבו לן ואמי ממיא מרחקיק כמה אמייק סלן לדוכסא אוישא

 דמיחקיכין אמד לי* דהביק מרנן פרקא ממניא לן ואמר עפרא לי
: ל״ כולםז ולא לי* אפכית פרקי סלסא

 לעפר נמשלו ישראל כי האחדות מל מורס שכספי ידוע הנה
 שכינית סיכנה אף לסם אץ שכוכבים כי ולכוכבים. ולסול

 ישראל לסם ומושלו מאיריס סם אן ממנירו. נרי׳וק אמד סל לי
 המול אולם חכמתם. באוד ומאירים ארן קלוי בכל מפוזרים שהם

 נעת ישראל לו ונמשלו ומניית לא אן שכירת הרכבה לו יש
 ונמשאלמזיסם בדעתיהם מאופרים ואינם זה אצל זת ששוכנים

 כמו ישראל אלם כחול כחול לשלמה תכעס כמן ודי אמר ועת
apm* כאיש מיוחדים ישראל בהיות ואמנם יצסק. שיח בקמרי 

 ועית וחנית הרכבה להם יש מפי רנני בי למפר. נמשלים אמד
*bl *ן? מומרת שקיפלו וזה מי כל גפש להחיות ממנו תגובש מר 

 מל יו’ טל נקיקי דורן ישראל ששדיו זו גם איש ממום ודא
 למרגרתא שקלו ננני אמו ומרגליות שומת דאברם סיסמא

 אליהו למיקסלי׳אתי במא קיקר לני ומייתי אהא כי ומלאושמפרא
 הוא אבינו דאברהם כפרא דילמא אמר מינייהו כמד לי' איימי
 סוס דלא מדינה חדא הוה קשתו. נדף כקש מרבו כספר דמוע
 ומרגליות, טונות אנרם לקפנד׳ ומלאו לי׳ וכבשו שדלו ליי משו

 כל יתאחדו ידו ועל והחמלה החקד מדת המשין אבינו דאברהס
 דכמיב אבינו אברהם של עפרו תה האמרות שומן והוא עולם באי
 והכרע למם דמו אנשי כל וקישור האמרות שמיי חינו כספי •חן

 שלמו לאשי א»י ואליהו מרבו. היי זאת כי במרב■ כמו אויביו
 ואולי סגוצמת, החרב להש סוא עזריה שהרכבה להורות מסר
 כעפיא הפקר ולהד מעןליבסל בביטול נאמרו חדל זה כל מחו

 האחדות המפרעת נימות על מורה והשאור החמץ בי ומכונס 4דארעי
 שפלות על המודה מצה דקח השאור 'דשנים הממן .יקלוף וכאשר

 הארס כי ליבטל אומרים כן ופל ישיאל כנקם תתאחד• אז כי
 דארמא כעפרא תה במדבר ולהיות הכלל למומו א״ע להפקיר צרין

 שאמר אניני אנרהם של מפיא זה ואולי • צמח ולמשות להתאחד
 לטובם מנגד נפשם דשליכו מיל אנשי כל עצמן שיפקירו אליהו

: סנצוח ולתכלית מדינתם.
 וקוף פ״א שבת ובירושלמי ובעת קוש׳ קוף »וס אמדו והגה

 נקיות לידי מגיא׳ ויתום אמר יאיר בן נ״פ דשקלים >מ
 מביא' קדיש׳ קדום' לידי מביא' שסי׳ פשר* לירי מביא* נקיות

 לידי מביא׳ חטא יראת חטא ידאה לידי מביא׳ פנו׳ ,ענו לידי
 לידי מביא׳ הקודש רוח הקודם רוט לידי מביא׳ מקידום מקידום

 לעומת זה וסנה לטוב. זכור אליהו לשי מביא׳ תסיע העתים המיות
 לילידי לו ים שמות שנע׳ נ״ב בקוב׳ חו*ל אמדו כי סקנ״ה ברא זס
 מדרגות שבע׳ יש זה ולעומת צפור. אגן מכשול שמא טמא ערל רע

 חטא יראת ענד קרוש׳ טהר׳ נקיות זרתוש היצס׳ר עד ללחום
 יאש׳ טל ובל* וסב ממרת שיא׳ דוני* בניות שאמרו תה סקירות•

 . ראש׳ על אשר לנרות מוצקות ושבט״ שנע* מלי׳ כיומי׳ ושבע*
 שבע הכוני שמאל׳. על ואחד ,הגל מימין אמד סני׳ זמים זממם

 קל המדרגות ושבע הגל', משמאל שהוא סיצה״ר של שמדינות
 זרובנללאער אל ד׳ דני זה ייאמר דען סגל׳ עימץ ששיא היצ׳ט

 נרות השנע׳ הי׳ לא אם כי ברוחי. אם כי בכס ולא במיל לא
הי׳ ילה׳ר של הרעות עדות ששעת »לי משמאל
 לא תה זה. לעומח זה הקב״ה ברא p על בממש. עוכרוז שארס
 כאמור מעשיו3 מוכרח אין האדם כי במחי. אס כי נכח ולא מדל

 עם נימין שנע של מקדש של נסמלותןסט״וכנור בעיים שאמיז תש
 שעד והכוב* צשר נעשית ולנדל שעב' נמש* המשיח ולימות חקירות

 נעים קול ישמיעו אשי מדינות שמוב׳ יש נכלל ועד שקודש יוש
 המתים תחיית •הי׳ שאז עשר של לבא ולעמיד ישראל בלב סמור

: קולם הוד ישמיעו שיהמי מדרגות עשי וימי׳ מנביא. ואליהו
 קאזלינין הוה מיא וימנא נ׳ס גי דנה מאמי tbta33 ריחו w וכל )ו(

פ״עא,דהוה ההוא נגן ואמלוי נעד», עצמו מעמה ממניא,
מה

ע״י הוז׳פס181 מס עמוד {10} ;«ותשובות ;שאלות שמלקה»דרושים שמואל חיים בן יהודה יצחק שמלקס, :ב אה״ע ־ יצחק בית
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וקסנר ע״ש העליון הכולל חבר

הרע לשון איסור בעניו

 שהן דברים ויש וז״ל שב׳ ה״ד( פ״ז דעות )הל׳ ברמב״ם איתא הנה

 לתומו שיספר והוא רמאות דרך הרע לשון המספר ובן וגו׳, הרע לשון אבק

 אומר בו כשממחין אלא הוא הרע לשון שדבר זה שדבר יודע אינו כאילו

 בזה וע׳ עכ״ל. פלוני, של מעשיו שאלו או הרע לשון זה שדבר יודע איני

ג׳. ס״ק חיים מים בבאר ג׳ כלל חיים חפץ בס׳

 והקשה ת״ל, כ׳ ה( סי׳ אחרמן, אברהם )להר״ר ישראל קודש ובס׳

 שדבר יודע אינו "כאילו" דמספר הרמב״ם דבאופן שליט״א חיים זרע בעל

 זה שאין נאמר והיאך ממש, בסתר רעהו מכה זה דהרי טובא, קשה גנות, זה

 שגם דהכוונה בפהמ״ש ז״ל הרמב״ם מלשון הוכיח והוא ממש. לשה״ר

 לפירוש להטות יכול היה והשומע כוונות, ב׳ בהם יש שנאמרו המילים

 לקושייתו, תרופה העלה שלא הודה ועכ״ם מוכרח, הגנות ואין אחר,

 מדבר כאילו שמספר אלו דברים ע״י בסתר להכותו התכוין המספר דסו״ס

 בפירוש הגנות אמר שלא רכל בפהמ״ש ז״ל ברמב״ם ע״ש והנה תומו. לפי

 ז״ל הרמב״ם בשיטת לומר וצריך אבק, אלא גמורה לשה״ר זה אין ממש

 בזה, ומוריד מעלה הכוונה ואין ממש, הדיבור על הולך לשה״ר דין דבל

 לשה״ר של דין בוה אין ממש, מפורש גנות היה לא הדיבור דעצם ומאחר

 שדינו גורם ממנה להוציאו השומע ויכול בה טמון שהגנות וזה גמורה,

 אם דיבור דבל ז״ל, הרמב״ם פסק ה׳ בהלכה גיסא ומאידך לה״ר, באבק

 לשה״ר נחשב לחבירו וצער היזק יגרום אדם בני בין נפוץ שיהיה ע״י

 הוא ולכן וההיזק הצער גורם הדיבור עצם דהתם וצ״ל אמירתו. בשעת

 שנוכל ורק וההיזק, הצער גורם הדיבור עצם אין אם אבל ממש, לשה״ר

 אחר, באופן לפרשו נוכל גם אבל והיזק, צעד שיגרום באופן הדיבור לפרש

 רבה, טעמא צריכים ז״ל הרמב״ם דברי לכאורה ומ״מ אבק. רק זה הרי

שלא לשמור שהתחכם מאחר ורק בסתר, רעהו להבות בזדון הולך זה דהרי
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 גמורה. לשה״ר זה אין רמו באופן אלא ומוכרח ברור גנות בדבריו יהיו

 ורבינו הדמב״ם מחלוקת בעזהי״ת ביררנו הלכה" ע״פ "מדות א׳ בסי׳ והנה

 איסור יש ז״ל הר״י דלדעת המרות, על איסור חלות שייך אם ז״ל יונה

 ולדעת הם, תורה איסור אלו רכל וכדומה, עין צר ולהיות להתגאות

 לו שיהיה גברא על איסור דאין איסור, חלות בזה שייך אין ז״ל הרמב״ם

 שהתורה בתורה שתמצא מקום וכל עבירה, מעשה בזה דאין פלונית, מרה

 מדות הן מה להורות הוא הכל מרה, איזה מחייבת או פלונית מרה שוללת

 בדרכיו, דוהלכת עשה במצות הכל נכלל ושוב מגונות, הן ומה טובות

 בהדיא בהן ביארה שהתורה מדות איוה ויש מדותיו. ליישר האדם דחייב

 הנ״ל לפי אמנם היא. מגונה מרה לשה״ר גם והנה ושליליות. מגונות שהן

 הזאת המרה מן היוצא דהדיבור היא הכוונה אלא אסורה, המרה דין מבואר

 דמנה ט׳ שורש המצות ספר ז״ל רמב״ם ויעויין איסור. המעשה הוא

 האסורות, המרות בכלל ולא האסורים, הדיבורים בכלל ורכילות לשה״ר

 התורה שאין כלומר הגברא על חל איסור דאין לשיטתו ז״ל והרמב״ם

 תהיה אל אומרת התורה אין נמי והבא וכדומה, גאוה בעל תהיה לא אומרת

 שכן וכיון הרע. לשון של דיבור מעשה אוסרת התורה אלא הרע לשון בעל

 או לשה״ר של דיבור הוא האם לבד, הדיבור על סובבת לשה״ר על הדיון

 שעושה מי ארור היא הכוונה בסתר, רעהו מכה ארור תורה וכשאמרה לא,

 אין הכאה בה שיש ברור אינו בעצמו הדיבור אם אבל לשה״ר, של דיבור

 הרמב״ם שיטת והנה לזדון. היתה המספר שכוונת אף גמורה לשה״ר זה

 בו שאין אף לשה״ר בדין נכלל וצער מזיק של דיבור דגם ה׳ בהלכה ז״ל

 לו להצר שגורם דיבור לך אין דהרי זה על חולק ז״ל יונה ורבינו גנות.

 אבק, בדיני רק זה כלל בפירוש ז״ל יונה ורבינו סוד, מגילוי יותר ולהפחידו

 )ראיות גנות שאינו מזיק רבר שום על כלום דיבר לא לשה״ר הלכות ובכל

 אינו המזיק דדיבור דס״ל ומבואר שליט״א( חיים זרע בעל מביא אלו

 ראיות והביא בזה שהאריך מה ישראל בקודש וע״ש עכ״ל. גמורה, לשה״ר

 להזיק הרע, של\לשון איסור עיקר הוא מה לחקור, שיש ויוצא לדבר,

 מגונה במרה להשתמש או הרמב״ם, שיטת שזה ואפשר דיבור, ע״י אחרים

יונה. רבינו שיטת שכך ואפשר הרע, לשון של

 כל טז.( )ערכין ׳בגמ איתא דהנה תלתא. דאפי לדין נוגע רזה ואפשר

 ומפשטות וגו׳. ביש לישנא משום בה לית תלתא באפי דמיתאמרא מילתא

 בתום׳ עי׳ אמנם בו. לדבר איסור אין לרבים ידוע שכבר דמה משמע הגמ׳

 דאיכא פלוני בי דנורא בה״ג כגון פירוש וז״ל שב׳ מילתא( כל ד״ה )טו:

על קנטור דבר אמר הוא אם אבל בישא לישנא משם אמרה דלא למשמע
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 ומדברי עכ״ל. בישא, לישנא משום בי׳ אית בפניו אומרה היה אפילו חבירו

 בין דהשינוי ואפשר גנות. של דבר לדבר היתר שום שאין יוצא התום׳

 היזק לגרום הוא האיסור דלהגמ׳ בהנ״ל, תלוי התוס׳ לדברי ׳הגמ פשטות

 יש )ואם בו לדבר מותר אז חיזק עוד ואין נודע כבר שהדבר וכיון בדיבור,

 משא״ב הפוסקים(. שהסבירו כמו הוא אסור אה״נ וה ע״י לגרום היזק עור

 שאין היכא ורק אסורה, לעולם לה״ר של המגונה המרה התוס׳, לדברי

 בזה יש היזק, סכנת ספק בהם שיש טובים דברים במסירת מגונה, המרה

נודע. דכבר היכא היתר

ג׳ בפני אלו דברים נאמרו ואם ה״ה( פ״ז דעות )הל׳ הרמב״ם וז״ל

 משום בו אין אחרת פעם הג׳ מן א׳ סיפר ואם ונודע, הדבר נשמע כבר

 כ׳ ובכס״מ עכ״ל. יותר, ולגלותו הקול להעביר יתכוין שלא והוא לה״ר,

 אסור אינו בענין לדבר במקרה יבא שאם היינו שהתרנו שוה כלומר וז״ל

 ה׳ בכלל בח״דו בזה וע׳ ע״ש. יותר, הדבר לגלות שיתכוין לא אבל לאומרו

 יונה רבינו בדרך הולך בדבריו ולכאורה ז׳, ס״ק ובבמ״ח סקי״א במ״ח

 )קובץ אמונה מבקשי בקובץ וע׳ לקמן. וע׳ בזה לשיטתו דוה ואפשר בזה,

פוטאש(. מרדי הרב של מאמרו ע״ט, ־ ע״ז ׳עמ ג׳

 לקבל שאסור י׳( סעיף ו׳ )כלל הח״ח כ׳ הנה לה״ר, קבלת ולענין

 ומ״מ עולה, בו שאין חזקתו על להעמידו יש רק חבירו, על ששמע לשה״ר

 זמן כל בלבו ספק אפילו עוד לו אין אבל וליהזר, לברר בעי מיהת למיחש

 סי׳ )ח״א שטרנבוך משה להר״ר והנהגות תשובות ובשו״ת חזקה. שיש

 הם, השרת מלאכי אדם בני אטו מאד, תמוהין ודבריו ח״ל כ׳ תקנ״ה(

 שזהו נימא היאך בלבו, וחושש שונאו שאינו מהימן מאדם וכששומע

 סמך על נימא כמלא בחבירו לנגוע לו דא״א ונהי לה״ר, קבלת איסור

 יצויר לו אפילו וקשה נכונה, השמועה שמא מסתפק בלבו מ״מ שמועה,

 מדין והלוא חשש, אפילו אצלו אין באמת אבל לברר כדי רק שחושש

 בחזקה נפסק לא ומעולם במקורם, לנהוג הלכה רק ספק נשאר גופא חזקה

 והחזקת במציאות ספק כאן יש ועכ״פ כלל, להסתפק אסור בלב שגם

 לה״ד קבלת ועיקר הח״ח[, בדעת מש״ב ןוע״ע וגו׳ ע״ז, מכרעת לא כשדות

 לא באילו וליהוי כלל לחבירו היחס אצלו ישתנה שלא המעשה לאחר הוא

 השרת כמאלכי אינו לעצמו אם אף כלל חושש אינו חבירו שלגבי שמע,

עכ״ל. לו, שברור
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 משום הוא הרע לשון איסור דלהח״ח בהנ״ל, דפליגי לומר ואפשר

 ליהנות לא הוא לו המקביל לה״ר קבלת איסור ואז לה״ר, של רעה המרה

 את שמקבל זמן דבל למעשה, הזיק בו שאין באופן אפילו הרע מלשון

 ואפשר הרעה. המרה משום בו יש בלב אפילו בהם ומאמין הדברים

 עצם ואז בדיבור, אחרים להזיק לא הוא האיסור יסוד והנהגות דלהתשובות

 וכיון הדיבור. ע״י שיבוא ההיזק למנוע הוא הרע לשון דקבלת האיסור

 לאסור שייך לא )ועוד בלב בדברים להאמין איסור אין למעשה, היזק שאין

וכו׳(. השרת למלאכי ניתנה לא שהתורה כיון בלב להאמין

 לראובן לה״ר שהגיד מי בנדון דחקר נ״ז סי׳ ויצהר תירוש בשו״ת וע׳

 יש א׳ מצד לעשות. לראובן יש מה שמעון, דהוא סבר כי עצמו ראובן על

 של המדובר עצמו דהוא היכא ול״ש לה״ר, יקבל שלא כדי למחות לראובן

 למחות, לו צורך אין לראובן, היזק סכנת שאין כיון שני, ומצד הלה״ר.

 שומעים עולבים, ואינם "הנעלבים של המעלה את ויקבל ישתוק ואדרבה,

 ראם הנ״ל, על תלוי כן גם ספיקתו ולכאורה משיבים." ואינם חרפתם

 למנוע צורך יש היזק, בזה יהיה שלא מה נפק״מ אין המרה, הוא האיסור

 בזה יגרום שלא כיון היזק, לגרום הוא האיסור אם אבל ולמחות. המרה את

עולבים." ואינם "נעלבים של המעלה את להעידף דיש אפשר היזק

 שיש דאע״ם משום דההיתר דאפשר ישראל, בקודש ע׳ תועלת ולענין

 המתנגד זה, כגון או ראיך דם על תעמוד דולא מצוה ג״ב יש לה״ר איסור

 אינו רעה ממדה נובע דאינו דכיון אחרת לומר אפשר או לה״ר, לאיסור

 לגנותו כוונתו ראם הוז״ח חומרת תלוי דבזה ואפשר )כר״י(, לה״ר מדין

 מהא תועלת דין דרואים קמ״ד, עמ׳ ח״א בנים בני בשו״ת )וע׳ אסור עדיין

 וג״ב לה״ר, וקבלת הגדת לאסור שוא" שמע תשא מ״לא דרשה דהגמ׳

 פעם עוד להגיד דצריך דכיון השני, בלי א׳ דין בעל לשמוע לדיין שאסור

ואסור(. לתועלת אינו

 דאפשר כתב קכ״ז סי׳ חיים מים בבאר ט׳ כלל רכילות הל׳ ]ובח״ח

 השוק, משער יותר סחורה מוכר מיוחד ששוכר להגיד לה״ר איסור דיש

 יש דלב׳ עליו תמה א:כ״ו ישפה אבני ובשו״ת אונאה, מכדי בפחות אבל

 והנהגות תשובות בשו״ת מש״ב וע׳ וצע״ג. מהפסד, להצילו תועלת בזה

[ תקנ״ח(. סי׳ )ח״א
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 במלמד ישראל(, בקודש )ע׳ חיים זרע בס׳ דנסתפק הא לזה ונוגע

 מלהזכיר אחר באופן רושם אותו לעשות וא״א א׳, עבירה על לחנך שרוצה

 ובין כך ובין הנ״ל, על דלתלוי ואפשר להתיר, יש אי ועבירתו, מפורט אדם

היזק. שום לאדם יגיע שלא להיות צריך כך

 שמישהוא להגיד אסור אם בנדון כ׳ שכ״א סי׳ ח״ב הקהתי ובשבט

 ונטה הבע״ת, קפידת על דתלוי וב׳ לאחרים( חיזוק ליתן )כדי תשובה בעל

 איסור שנמצא בשו״ע מקומות מכמה שליקט מה בדבריו )וע״ע להחמיר.

לה״ר.(

 עם מסחר לעשות ההולך עכו״ם בנדון תתרפ״ו, חסידים בספר וע׳

 לו, להגיד שיש ודן נאמן, אינו ומי נאמן הוא מי א׳ יהודי ושואל יהודים,

 דאין ישראל, בקודש וע׳ ה׳, חילול בוה ימנע לה״ר בזה דיש פי על אף

לה״ר. אינו מ״רע" נובע דאינו דכיון אלא לה״ר, דוחה ה׳ דחילול סברתו

 על מחילה בקשת בענין סלאנטר ישראל ור׳ הח״ח נחלקו וכידוע

 תשובה )שערי יונה רבינו ע׳׳פ סבר י״ב( סעיף ד׳ כלל )ח״א דהח״ח לה״ר,

 בזה היזק דיעשה לבקש אין ולרי״ס לה״ר, על מחילה לבקש דצריך ר״ז( ג׳

 ע׳ חיים, חפץ לס׳ הסכמה ליתן הרי״ס מנע זה )ומטעם בדברים אותו ויאנה

 קמ״א(. סי׳ הגדולים מאורות ובס׳ ק״ח עמ׳ ח״א אליהו לב בס׳ בזה

 המרה את לעקור דבא דכיון בזה לשיטתו קצת יונה דרבינו לומר ואפשר

 אונאת סכנת בזה שיש ואע״פ לה״ר, ממידת ההיפך הוי תשובה במעשה

 סובר רי״ס משא״ב הרע. לשון על תשובה מעשה לעשות ראוי עדיין דברים

 המחילה בבקשת היזק יותר שיגרום וכיון היזק, לגרום הוא האיסור שיסוד

 רק דהח״ח ס״ח( סי׳ )ח״ח נדברו אז בשו״ת ע׳ ולמעשה בדבר. תועלת אין

 עם בשו״ת וע׳ הדברים, מקור יודע אינו רק הדברים ידוע כשכבר מיירי

 הלוי חיי בשו״ת וע׳ ש״הצליח", בלה״ר מיירי דרק קפ״א( סי׳ )ח׳׳א כלביא

 )סי׳ הרחמים ימי ובאורות לסוף, יוודע כשהדברים דמיירי ק׳( סי׳ )ח"ג

 בין במשנה דאיתא הקשר מוסבר ובזה כלל, בדרך לבקש דיש קס״ח(

 וע׳ חשד. שום יעלה ולא מחילה מבקשים הכל דאז דוקא, ליוה״ב מחילה

 קפ״ט( - קפ״ו עמ׳ מדע, לס׳ סולובייציק, אהרון )להג״ר אהרון מטה בפרח

ע״ש. טובים, דברים במסירת הדבר לתקן דיש
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 בסתם שלה״ר מש״כ ע׳ סי׳ ח״א-ב תשובה התעוררות בשו״ת וע׳

 אם גם ור״ל וז״ל סופר ובעקבי לה״ר, בכלל הוי השם את להזכיר לא אפי׳

 משום בזה איכא בלא״ה דאל״ב נתכוין, למי ידעו לא הענין סיפור מתוך

 ממה לזה ראי׳ והביא ד׳ סע׳ ג׳ כלל לה״ר הל׳ חיים חפץ בס׳ וכדת׳ לה״ר

 ולב׳ בדה, להקל נהגו העולם ולכאורה עכ״ל. :א(, )א פאה בירו׳ דאיתא

 אבל השומעים, ידעו דלא היכא היזק אין השם דבהעלמת הנ״ל, על תלוי

 דמטעם ואפשר גנות, דברי מלספר שנהנה הרע, לשון מדת משום בזה יש

ודו״ק. להחמיר, יש זה

 פסח ישראל הרב של מאמרו תת״ב־תת״ה, עמ׳ ב: בכורים בקובץ וע׳

 שיש אם׳ לה״ר משום בו שאין שאע״ם וב׳ זו, בשאלה שדן פיינהנדלר,

 וז״ל כ׳ ואח״ב ע״ש, למנותם, והמשיך אחרים, ועשין לאווין כמה בזה

 דינים עיקרי בספרו כ׳ הומינער שמואל שהג״ר מצאתי כ״ז שכתבתי ואחר

 שם, בלי מספר ועכשיו הזה הדבר שמע שאם ג׳( לכלל ראשונה )הערה

 הוא קודם שומע שהוא שמה בדעתו שחושב כיון לה״ר קבלת על יעבור

 עליו תשא לא של הלאו על יעבור וגם לאחרים, אותו מספר הוא ולכן אמת

בדבריו. ע״ש וגו׳ חטא

:ב( יג )במדבר עה״ת ברש״י המובאים רבה המדרש בדברי ע׳ והנה

 עסקי על שלקתה לפי מרים לפרשת נןרגלים פרשת נסמכה למה וז״ל שב׳

 ולכאורה עכ״ל. מוסר, לקחו ולא ראו הללו ורשעים באחי׳ שדברה רבה

 איסור ללמוד יש ואיך כאן, ק״ו כעין דיש הוא דהמשמעות קשה, קצת

 )ערכין בגמ׳ אדם?ואדרבה, בני על הרע לשון מאיסור הארץ על הרע לשון

 כמה וראה בוא פרטא בן אלעזר א״ר תניא הגמ׳> וז״ל איפכא, משמע טו.(

 עצים על רע שם המוציא ומה ממרגלים, מגלן הרע, לשון של כח גדול

 והנראה וגו׳. וכמה כמה אחת על חבירו על רע שם המוציא כך ואבנים

 )דברים הרמב״ן וב׳ מרים, מעשה זכירת מצזת בתזרה איתא דהנה בזה,

 וכ״ב מפרשים( ושאר שם רש״י ע׳ )אבל ממש חיוב מרים דזכירת :ט( כד

 ליעקב. משפטיך בשו״ת בזה וע׳ ד׳, מ״ע המצוות לספר בהוספות הרמב״ן

 לשון אבק מאיסור שרואים הסביר שר להגרי״א מוסר שיחות לקט ובס׳

 היה וכן הרע, לשון באיסור להכשל כן ואע״ם לטוב לכוון שאפשר הרע

 ועבודת הרע, לשון על לעבור לא כדי מתמדת שמירה בעינן ואז במרים,

 רואים וכן דמרים. מעשה תמיד לזכור המצוה כוונת וכן המרות, תיקון

המגונה מרה ג״כ ויש דיבור, ע״י לחבירו היזק גרימת איסור שיש מהנ״ל,
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 לעבוד צריך המגונה המרה לו שיש מי וכן לזה. קשור וזה הרע, לשון של

 שכך ואפשר לחבירו, היזק לגרום כך ע״י יבא שלא וה ולתקן ולעמול

 ואבנים, עצים מעל ביותר חמור בנ״א על שלה״ר שאע״פ המדרש, כוונת

 ולא מרים ממעשה מוסר" "ליקח צריך המגונה, המרה בו יש אדם אם

ודד״ק. ואבנים, עצים אפילו לגנות



מג♦והערות הארות

 שלום ר3 אליהו הרג
 האיים" "משפטי מלל לאש

—____ ירושלים

כתובתה מפסידה אס הדע לשון בעלת אשה

 קטר(. )אבה״ע ובשו״ע עב( )כתובות בגמרא מבואר
 מג׳ באחד כתובה ובלא מבעלה בע״ב יוצאה ראשה

 או איסור, באכילת מכשילהו הבאים! הדברים
 מתים. שטיה מקיימת ואינה גוררת ו_א?הפירצ

לו. מדקה היא אלו שבבל

 נדרים בעוץ חו״ל דמ״ש חרא, בתרתי. להפלא ויש
 להפסיד יתכן ואיך דרוש, זה מתים, אדם של מיו

 אגדה. דבר ע׳׳פ שנידה, בשטר ממון לאשה
 פי על שיפסקו ממונות בדיני נשמע לא ומעולם

 שלא שאשה שמענו לא וגם אגדה. או דרוש איזה
 כירן להוציאה יובל בללה ללמוד לבעלה תתן

 בלילה ד״ת מ נשמעים שאץ בית שכל שאמחז״ל
 וכהנה רכושו. את מדקה היא וממילא אוכלתו אש

רבות. דוגמאות

 לשה״ר שהמספר דאמוזז״ל להפלא, יש ביותר אבל
 וא״כ עליו, שספרו ולמי ולשומע לו שלשה, הורג

 על )או לבעלה לשה״ר שהמספרה חנן לא אמאי

 הורגת היא רהא כחובה, בלי לגרשה יכול בעלה(

אוחו.

 הקשה כ׳( אות פ״ו )כחבוות נתנאל הקיק והנה
 )ולא לעצמה ורם תלב ראוכלת שכתב הרא״׳ש על

 בלא להוציאה יכול אינו בעלה( את מבשילה
 הא והקשה הפוסקים[. ל3 פשטות ]וכן בתוכה.

לא למה וא״ב נכרתים, ובמו כרת. עונשו ודם תלב

 ואינה בנודרת כמו כחובה, בלא להוציאה יוכל
 ברת שבעונש לשיטתו שהרא״ש ותירץ מקיימת.

 וסוברים להחולקים ולפ״ד ע׳׳כ. בניו. ולא מת הוא
 גס להוציאה יכול אה״נ נכרתים מיו גם שבכרת

 והוא מכשילתו, ואינה לעצמה ודם חלב כשאובלת
 דעות שהביא ביבי״׳א שו״ר כפוסקים. פלא קצת

 שם( עב )כחומת יוסף פודת בהגהות ויעויין בזה(.
 יוצאה תלב שמאכילחו שכתב הרא״ש על שהקשה

 שזרעו ליה תיפוק שמכשילתו בגלל כחובה בלא
 לבד באוכלת בי בדבריו )ויל״ע תירץ. ולא נכרת.
 מעויין חילק(. לא ולמה כחובה בלי יוצאה לא הלא

 מ״ו( פ״ד )כתובות המשניות על יעקב בית בהגהות
 לו ואין בשוגג אוכל דהוא יוסף הפודת על שהקשה

 היא יוסף הפורת דקושית דבריו, המתי ולא כדת.
 למסכת הערות ובספר מללו(. ולא בגללה שימותו
 חילק שם( שליט״א אלישיב )מהגרי״ש בתומת

 ימותו לא עונש מגיע לא ואם עונש. הוא ודם דחלב

 הוא נדרים בעוון מתים שמיו מה משא״ב מיו.
יוצאה(. בדה ולכן אף הרץ

 - לשה״ר באיסור למה מבואר לא עדיין שיהיה איך
 לא בזה, חז״ל ההמירו כמה להאריך צריך שאין

 ימות שמא כחובה בלי להוציאה שיכול שמענו
 עוד יגדל ולפ״ז סה. סי׳ חרוה״ד )ועיין בגללה*
 כ״ש להוציא יכול בהם דקים ברברים ראם הפלא,

הנורא(. לשוז״ר באיסור

 רכיון י״ל ובנ׳יר עופרת, היא אט אף כתובתה איברה לא נהיים, על עובר הבעל נט שאם שכתבו בפרס׳ ע׳ נ״ב, .1
 אינו אם )אף לה״ר פעמים אתה דיבר הוא שאף יבצר לא א״כ בש״ס, וכמ״ש לה״ר, באיסור נכשלץ העולם שרוב

 שעצם לה״ר, בבעל דוקא אינו שלשה, הורג שלה״ר שאמור ומה כתובתה. הפסידה לא כבר ומה לה״ר(, מבעלי
לטעמים מדמה שהיא שנשאה קודם שיער או ידע בודאי מה, נכשלין שהרוב דכיון י״ל ועור ג׳. הורג בלה״ר הדיבור

התכסה זכנתהה׳פס=^ייץ65־6עמחיס-(-11 ) < ,< ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי ובץ»קבציםק .3י ללה



הלל ביתסיד

 מסו שלמה הרב
ירושלים

בשבת לשיער בספריי שימוש

 אות י״ר )פרק כהלכתה שבת לשמירה דאיתי זעה
 בשכרו לשיער בספריי להשתמש לאסור שכתב נ"(

 ד״ה ש״ב )סי׳ לבה״ל עיין )קל״א( שם וכהערה
 ווה השערות נדבקות הנוזל ע״י דהרי וסיים לחוף(
 לאסור אין הא משום אי ולענ״ד עכ״ל. לבנין דומה
 הכה״ל בדברי דהמעיין לראיה דומה הסרון דאין
 שהוא ואפשר ה״ל הריב״ש לשון שהעתיק יראה

 בשמן המסרק רוחצין וכף הנערות שעושין התיקון
 להדביק ראשן על המסרק ומעטרין במים טרוף

 דומה הה הראש על ולהשביבן מו זו השערות
 שהרי לעגיננו כלל דרמה אינו ולעג״ד עכ״ל. לבנין

 עם ביחד השערות והשכבה קימץ עושה שם
 הרמב״ם כהגדרת רהוי לטין דומה ולכן ההדבקה

עד הכל ודיבק חלק אל חלק המקבץ כל ה״ו( >פ״ז

ממיר רועי הרב
ירושלים

 בהתזת אבל עכ״ל. למין דומה אחד גוף שנעשו
 תלק אל חלק קיבוץ פעולת עושה שאינו ספריי
 זה אין הקיים המעב על ושומר מדבק רק אלא

למין. דומה
 לאסור אין הופר של תולדה שהיא מדבק משום וגם

 בב״י שכתב כמו בשבת מותרת עראי חפירת שהרי
 ואף ף( סעיף סוף )שם הרמ״א העתיקו שי״ו סימן
 נראה האח עם לפגי להתיר דאין שכהב עפ״י

 הטעם שכל כיון ימח עם בפני אפילו מותר שמה
 יותר להקל ילמד שמא הוא האח עם בפני שאסור

 שיבוא חשש ואין תפירה שזה מבין אינו כאן אבל
 האחרונים שכהבו כמו תופר. באיסור להקל

 וק בשבת בפלסטר שימוש שרינן בך )ומשום
ס״ו(. ופל״ו ו. פכ״ט, לעיון אור )עיין בטיטולים

לנשים הגומל ברבת בענין

 ואחד אנשים אחד גומא הזמן שלא עשה מעוות לנשים, הגומל ברכת בעניין הערה להציג ברצוני
 אב מבניין למדה והגם׳ בה. חייבין הנשים עשה מעוות שכל ע״א( )כ״ט בקידושין איתא דהנה

מ״ע כל אף פטורות נשים תפילין מה מתפילין, וכל פטורה/ ונשים הייבין אנשים גרמא שהזמן

<vrf, סה(, )סי׳ בפסקיו סהדא״י כתב שהרי ועוד זה. סכנה השש על סהל והדי מאוסה, ע״ז איתה ההנה ולא 
 והביאוהו מדתם, מקילים דרכים נרדים, על שעוברת מהמת כחובה בלא אשה אוועיא גדול חרוק עריך שבזה״ז
מחים(, דמים נרדים )כעון החלטה דרך על אינו נ׳, הורגת דלה״ר רמ״ש ובסרט בלה״ר. וכ״ש שה״ה ובודאי הסוס׳.

 התלת רבד והוא טו<(, )ערכין רשתי כמ״ש זא״ז, תהרגו ונקמה, למתכת יבואר לה״ר שסמך אפשר, ע״ד אלא
 הוא שידוע ה״ס דמדתם י״ל ועוד כחובתה. המסירה לא ברור, ההיזק שאין ובהיות כנדרים, שמים בידי ולא בבנ״א,
 אן כתובה, בלא יוצאת וע״ב מבניה לה איכפת שלא הת לוה חוששת שלא ריר מתים, מים נרתם שבעזך כעולם
גן(, ידוע לא כעולם כי גוזמא, ע״ר שהוא תחשוב כן, לה יאמר אס )ואף כעולם מפורסם לא והיוקן שעונשן רבתם

בו( נתיב תש זזיים )אורחות השלום נתיבות כס׳ ע׳ ואעיקרא זבניה. בעלה בחיי שמזלולת מעשיה מתוך ניכר לא
י.ט.יונח. ואפמ״ל. ע״ש. יוצאת, מתים מיס חטא שבאותו שידוע תסא על שעוברה שכל ׳,3ש
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וישראל" אהרן "ביח קובץ)תתקיז־(■ סח

ועמן ישראל הרב

 מצוה של בכוונה לתועלת לשח״ד סיפור בענק
יחד שנאה של וכוונה

 בענק הכוונה ושורש ההיתר יסוד א(
 לאחד לעזור ע״מ הרע" "לשון לדבר ההיתר
 שותף לקיחת ירי על ניזק להיות שעומד
 לתועלת להתכוק הוא וכדומה, מסוים
 או שנאה מצד ולא מוה הנזקק ולסלק
 הח״ח שמפרט כמו ח״ו. שכנגדו על נקמה

 ה/ תנאי ב׳ סע׳ י׳ כלל לשה״ר בהלכות
 ג׳, תנאי ב׳ סע׳ ט׳ כלל רכילות ובהלכות

לו יש שאדם במקום הענק על .למטיך וראוי
»;n״fl2M567n ’ ’ ,

 שמים לשם כוונה א- יחד "נום כוונות ב׳
 שגאה מצד ב- מזה הניזקק לסלק ולתועלת
 לגרום בוה שמח שהוא שונות מסיבות

 הדק מה הזאת. שותפות להפסיד לשכנגדו
 לספר חייב ,אפי או מותר עדיין אם בזה

 אסור או חברו בהצלת הטוב כוונתו משום
הרע. כוונתו משום

 בהלכות הח״ת בזה דיבר כבר והנה
 כ״ח ס״ק הבמ״ח על בהג״ה ,ט כלל רכילות

 סי׳ בחו״מ הסמ״ע מחלוקת מביא שהוא
 אחד שאם בענק שם והט״ז ,ח ס״ק תכ״א
 ואין ראובן שמכה שמעון למשל רואה

 אלא מלהכות שמעון את להפסיק אפשרות
 להציל שמותר מכות, לשמעון שנותנים ע״י
 ומדייק שמעק. את ולהכות ראובן אח

 אם מותר רק שזה והטור מהרא״ש הסמ״ע
 מכה הוא אם אבל שמעון על שנאה לו אין
 והט״ז אסור. שנאה משום גם שמעון את

 אחר באופן והטור הרא״ש ומיישב ע״ו חולק
 בזה מצוה לו שיש שכיון ודעתו עיי״ש.
 לשם בכוונתו נס״מ אין ראובן מציל שהוא
 ולא מצוה עושה הוא סו״ס כי ג״כ שנאה
שנאה. לשם גם כוונה תוספת מוריד

 הדק שהוא הח״ח, טוען לזה, ודומה
 כוונה וגם לתועלת כוונה אם לשה״ר לספר
 בזה עושה שהוא כיון שלט״ז שנאה. לשם
 בתוספת ס״מ1 אק חברו את להציל מצוה
שאוסר הסמ״ע לדעת אבל שגאה לשם כוונה

 כוונה לו שיש כיון אסור כלשה״ר כאן ה״ה
 שבלשה״ר הח״ת הסיק ובסוף שנאה. לשם

 הוא דאם שאסור לסמ״ע יודה הט״ז גם
 הפרטים שאר יושלמו לא השנאה מצד מספר

 תיכף הדבר יחשוב דבודאי להתיר. שצריכים
 אם ג״ב יסתכל ולא העולה ויגדיל רע לענין

הדק. מכפי יותר סיפורו ע״י יצא
 בציור לברר עלינו מוטל עדיין אבל
 הולך הוא ראובן, עם דיבר שהוא שקודם

 ענק באמת זה אם איתו והתיעץ חכם אצל
 ומה לומר מותר מה מילה כל ובירר רע

 ענין באמת ושזה כלל להגזים שלא אסור,
בשעה_שהוא בלב השנאה לו נשאר ורק רע.

אוצרהחכמת "
 הדקקיי״ל מעיקר האם ראובן. עם מדבר

 לדון ורציתי הסמ״ע. כמו או הט״ז כמו
 הספרים משאר הח״ח מרבנו ולהביא בקרקע

 שיטתו את וללבן דידן לנידון בנוגע לו שיש
למעשה. מאוד שנוגע זה בענין

 ל״ח סי׳ תפילין בהלכות איתא והנה ב(
 העוסקים וכל ומזוזות תפילין כותבי ח׳ סע׳

 כל תפילין מהנחת פטורים שמים במלאכת
 לזה והמקור ותפילה. ק״ש בשעת זולת היום
 תגריהן ד״ה שם ורש״י כ״ו" סוכה גט׳ הוא

 מהן "הלוקח תפילין מהנחת פטור מי מפרש
 שאם להם" לצריך ולהמציאן למכור כדי

 שאין לאנשים להביא המוכר של התכלית
 עוסק של דין לו יש ומזוזות תפילין להם

 המג״א ומקשה המצוה. מן ופטור במצוה
 להרויח כוונתו שאם מרש״י שמשמע ח׳ ס״ק

 אבל במצוה. עוסק של סטור לו אין פרנסה
 דמחזיר משמע נ״ג דף בנדרים מרש״י
 שנוטל אע״פ במצוה עוסק הוי אבירה

 המ״ב פסק רכן המג״א ומת׳ שכר. עליו
 להמציאן כדי כוונתו "עיקר" שאם כ״ב ס״ק

 עוסק דין לו יש להם שצריך למי למכור
 להשתכר. כוונה לו יש שג״ב אע״פ במצוה

וכ״ש שווים הם הכוונות שחי אס אבל

מחכמת אוצר תכנת ע״י חודפס 67 מס עמוד {20} קובץ ו( יח )שנה קח



סט )תתקטו()קח( ו גליון »ח שנה

 לו אין ורווח פרנסה לשם כוונתו שעיקר
המצוה. מן פטור במצות עוסק של סטור

 לו יש אחרת רוח הלכה הביאור והנה
 ור״ע רבנן מחלוקת פ״ב: ב״מ הגמ׳ מכוח
 המשכון את וצריך לשני שהלווה באחד

 ראשונים( ורוב רש״י )לפי בו להשתמש
 ג״כ אבל לשני להלוות מצרה ביחד שעשה

 להשתמש עצמו לצורך כוונה לו היה
 עוסק של דין לו אין שלחכמים במשכון.

 ריפתא להביא עצמו את לפטור במצוה
 פטור במצוה עוסק נקרא זה ולר״ע לעניא.

 כוונה כן גם לו שהיה אע״פ המצוד! מן
 פסחים מרש״י הביה״ל מדייק וכן להנאתו.

 שמותר בגט׳ שם שמובא וכה״ג ד״ה ה.
 הגם סכנה קצת שיש במקום חמץ לבודק

 מחמת לו שנאבד מחט לחפש ג״כ שמכוין
 וכתב ניזוקין. אינן מצוה ששלוחי הכלל
 וכן ולצורכו". למצוה "דמתכוון שם רש״י

 כתב שרש״י צ״ג זה הרי ד״ה ח׳: ברש״י
 אפי׳ שמשמע עצמו" להנאת אף "ומתכון

 אלא מצוה לשם שלו הכוונה עיקר אין אם
 עושה שהוא נחשב עדיין זה שווים שניהם
 הכוונה עיקר דבעי המג״א כמו ולא מצוה.

,______מצרה. לשם
------ |1Z34547 n'TlNj

 באחד לצאת צריך היה לפי״ז ולכאורה
 לשנאה, וגם לתועלת בכוונה לשה״ר שמדבר
 לתועלת כוונתו שעיקר כל המג״א לשיטת

 העיקר. בתר שהולכין כיון מותר הוי
 לשם כוונה לו שיש כיון הבה״ל ולשיטת

 שכל שם כמו למצוה נחשב כבר זה מצוה
 עוסק פטור לו יש מצוה לשם כוונה לו שיש

 בסוף שאבאר כמו למסקנה זה ]ואין במצוה
בס״ד[. ה׳ אות עיין ועור ד* אות

 הח״ה בדברי סתירה מצאנו ולכאורה ג(
 בספר שכתב למה בבה״ל שכתב מה בין

 החסד. בנתיב ב׳ ס״ק פ״ז חסד אהבת
 המשפט הנתיבות עם הח״ח שם שנחלקו

 על משכון לקחת בענין א׳ ס״ק צ״ז בסימן
 פקדון. וסלגא מלוה סלגא שהוא עיסקא
 משכון, לתסוס מותר ודאי הסקדון דבעד
 דכשנשתמש הלוואה. מחמת לא החוב דהא

הבא וכתוב בידו הוא גזל לצורכו הוציאו או

 מלוה הסלגא בער דק דמי. גזלה מהמת
 על משכון לקהת שאסור כיון לתפוס אסור

 חפץ לתסוס להתיר הנתיבות ורצה הלוואה.
 הפלגא כעד גם בידו שיהיה כדי גדול

 רבעי ל". דף דב״מ מסוגיא וראייתו דמלוה.
 תפשוט מאי, ולצורכה לצורכו שוטחה התם
 בשביל כשירה ודשה לרבקה דכנסה מהא

 התם שאני ומשני פסולה. ותירוש שתינוק
 הרי עיי״ש. מ״מ בה עובד לו אשר דכתיב
 מותר הכתוב גזירת דליכא דבמקום מוכח

 גם שמכוין אע״פ המותר לדבר כשמכוין
 לדעת שם מהסוגיא והיוצא האסור. לדבר

 יש אדומה בפרה שדווקא הוא הנתיבות
 שהפרה כוונתו עיקר שאין שאע״ס גזה״ב
 דברים שאר בכל משא״כ פסולה, תעבוד

 לדבריו וצ״ל כוונתו. עיקר בתר הולכים
 י״ח סע׳ רס״ז סי׳ בהו״ם שנפסק שמה

 מחמת הוא ולצרכה לצורכו לשוטהה שאסור
 יגמור שהוא שאחרי חשש שיש אחרת סיבה

 להתעסק ימשיך הוא לצרכה להתעסק
 ד״ה שם בתום׳ שכתוב כמו לצורכו.
כ׳. סי׳ וברא״ש לצורכו

 עליו חולק החסד בנתיב שם הח״ח אבל
 ג״כ תופס שהוא שכיון הוא ודעתו ?בתוקף

 אם אפי׳ אסור ההלוואה בשביל כוונה עם
 העסקא כל כנגד גדול אחד חפץ אלא לו אין

 הפלגא כנגד קטן חפץ לו יש אם וכ״ש
 העסקא כל כנגד גדול חפץ תפס והוא פקדון
 שאחרי להוכיח מאריך והוא אסור. שודאי

 אין אסור ולצורכה שלצורכו קיי״ל שלדינא
 התוס׳ שיטת כמו דרבנן לחומרא רק הכוונה

 ממש. מדינא אסור שזה אלא והרא״ש
 בה עובד לא אשר אדומה בפרה והדרשה

 עליה עלה שאפי׳ אחר לענין למסקנא הוא
 ג״כ כלל בעצמה מעשה עשה דלא זכר

ליה. דניחא משום פסולה

 מצא שהוא שם החסד הנתיב כתב ועוד
 מסוגיא לאיסור לדבריו ברורה ראיה

 דלא ואפי׳ איסורים שבכל כה: דפסחים
 של בשוק שהולך ר״ל אסור. וקמיכיון אפשר
 גם ומתכוין לצרכו ענין איזה בשביל עכו״ם
האיסורים בכל וכן עכו״ם, מתקרובת להריח
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 גם דה״ה פשוט וא״כ שם. מהפוגיא כדמוכח
 בסוף בהדיא מוכח וכן כן. הדין בענינינו
 אפשר לא נסבור באם כו: בדף הסוגיא

 כאבירה גם מדיגא יהיה אסור וקמיכוין
 בשביל בפרה וכן אסור. ולצורכה לצורכו
לת׳ צריכנא ולא אסור. ותירוש שתינוק

 לא סובר היה אם רק בה עובד לא דאשר
 דאגן ידוע והלא מותר. וקמיכוין אפשר
 וכמו אסור וקמיכוין אפשר רלא כרבא קיי״ל
 למה מיושב בוה ובאמת שם. הרי״ף שכתב
 אחרי כי לגמרי בב״מ הפוגיא השמיט הרי״ף
שאפשר בפסחים רבא כמו פסק שהוא

לצורכו, לענין עצמו סמך אסור וקמיכוין י
לענין וא״כ שם. הפסק מכח אסור שג״כ

 הלוואה החלק על בכוונה ג״ב משכון לקיחת י
 לנו משנה לא תה הח״ח לשיטת מדינא אסור
הפקדון. על כוונה ג״כ מעשה באותו לו שיש

 המשפט הנתיבות בדעת לומר וצריך
 ההיתר אין ששם בפסחים הסוגיא ששאני

 ליהנות הכוונה על מציל ברשות ללכת
 שאין כיון אחר ממקום אלו שמגיע מאיסור

 זה ולכן ההליכה מעשה מעצם חלק זה
 באבידה משא״כ נפרדים. דברים ב׳ נחשב

 צריך לא שהוא אע״פ ולצורכה לצורכו
 מעשה אותו שזה כיון לצורכו א״ז לעשות

 לא לעשות ומצוה היתר עליו שיש ממש
עצמו. לצורך נוספת כוונה לו שיש מגדע
 ולצורכה דצורכו מדמה בפסחים שהגט׳ ומה

 הצד על רק זה וקמיכויץ דא״א לסוגיא
 שא״א כ״ש אסור ולצורכה שלצורכו שנאמר

אסור. וקמיכוין
 והנתיבות הח״ח מחלוקת מזה לנו יוצא
ב׳ עם אתר מעשה עושה אחד האם המשפט
 שעיקר שכיון היא הנתיבות שדעת כוונות.
 בס״מ אין המצוה או הרשות על כוונתו

 היא הח״ח ודעת איפור. של כוונת בתוספת
 בזה אין לאיסור מתכוין הוא שסו״ס שכיון

 וא״כ להתירו. בדי להיתר כוונה גם לו שיש
ב׳ עם לשה״ר לדבר דידן בנידון לצאת צריך

 כוונתו עיקר אם מותר הנתיבות לסי כוונות
 כולו שיכוין עד אפור הח״ח ולפי לתועלת,
בידינו שעלה מה סותר זה ולכאור׳ לתועלת.

 ל״ח סי׳ הלכה הביאור בדעת ב׳ אות בסוף
 מצוה לו יש מצוה של כוונה לו שיש שכל
 עצמו לצורך כוונה ג״כ לו שיש מפריע ולא

 יוצא דאז שווים הכוונות ב׳ אם אפי׳
מותר. להיות צריך כוונות בב׳ שבלשה״ר

 שאין פשוט נראה העיון אחר אבל ד(
 הולך הח״ח ואדרבה כלל סתירה שום

 בקנה עולים והמג״א והנתיבות לשיטתו
 באחד לחקור שיש והוא השני. לצד אחד

 נאמר האם כוונות ב׳ עם אחד מעשה עושה
 הקובע הוא המעשה עושה כוונת שעיקר א-

 כוונות עוד משנה לא ואז המעשה לפרש כדי
 כוונות ב׳ יש שאם ב- נאמר האם או צדדיות

 נפרדים מעשים ב׳ כאן יש כאילו נחשב זד.
 אחד. מעשה רק בעצם שזה הגם לגמרי
 שהולכין מללו ברור והמג״א הנתיבות דדעת
 מעשה איזה מפרש שזה הכוונה עיקר בחר

 לכן כוונות. עוד יש אם משנה לא א״כ זה
 הסקדון בשביל "בעיקר" משכון בלקיחת

 במוכר וכן ההלוואה בעד לקחת ג״כ מותר
 לא לו שאין למי להמציא "בעיקר" תפילין
 אבל לפרנסה. נוספת כוונה לו שיש זה מגרע
 זה כוונות ב׳ שיש שכל היא הח״ח דעת

 ולא נפרדים מעשים ב׳ כאן יש כאילו נחשב
 בתפילין וא״כ כוונתו. עיקר בתר הולכים

 לפרנסה כוונה וג״כ למצוה כוונה לו שיש
 למי להמציא מוכר שהוא "המעשה" מצד
 מן פטור במצוה עוסק פטור לו יש לו שאין

 שזה לפרנסה כוונה ג״כ לו שיש וזה המצוד.
 ולא כלום משנה וה אין אחר "מעשה" נחשב
 מן סטור במצוה עוסק של מהפטור לו מוריד

 עיקר אם המג״א לדעת משא״כ המצוה.
 נחשב זה כי פטור לו אין לפרנסה כוונתו
 לשם כוונה קצת משנה ולא רשות של מעשה
 בעד לוקח הוא שאם בעסקא וכץ מצוה.
 אחת בתפיסה אפי׳ הלוואה בעד וג״כ פקדון

 ותפיסת הח״ח. לדעת תסיסות ב׳ נחשב זה
בס״ד. וז״ב אסור, הלוואה על משכון

 שלשיטת לשה״ר לענין לפי״ו לנו ויוצא
 כוונתו שעיקר כל המשפט והנתיבות "א המג

 של דיבור של מעשה נחשב כבר זה לתועלת
ולדעת לשנאה. כוונתו משנה ולא מצוה
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 ב׳ נחשב זה ברמות ,ב יש שאם הח״ח
 ולא לתועלת דק לכוק חייב נפרדים דיבורים

 גופא שזה לומר נלע״ד והיה שנאה. לשם
 א׳ באות שהבאנו והסמ״ע הט״ו המחלוקת

 להציל לוי ובא ראובן את שמכה בשמעון
 כוונה עם ג״כ שמעון את ומכה ראובן את
 ולט״ז אסור שלסמ״ע שמעת, על שנאה של

 והמג״א נתיבות כמו הט״ז שדעת מותר.
 הסמ״ע ודעת כוונתו עיקר בתר שהולכין

נפרדים. מעשים ב׳ נחשב שזה הח״ח כמו
 מספיק זה שאץ דרכו יורה והאמת ה(
 והט״ז. הסמ״ע בין המחלוקת לפרש כלל
 בתר "האם ס״ד. דף מנחות בגם׳ איתא הנה

 מיכוין קא לאיסודא וגברא אזלינן מחשבתו
 ואיכא וכד. אזלינן מעשיו בתר דלמא או

 דאיחמר ורבא. דרבה פלוגתייהו היינו דאמרי
 לעלות מצודה תינו^בינ^פרש שטבע שמע
 דגים להעלות חייב, דגים והעלה דגים

 ורבא סטור אמר רבה ודגים תינוק והעלה
 מעשיו בתר זיל סטור אמר רבה חייב. אמר

 עיי״ש. מחשבתו" בתר זיל חייב אמר ורבא
 שמתכוין באחד ורבא רבה מחלוקת שיש

 ביק האם נפשות הצלת לו ויצא לעבירה
 שהוא כיון או חייב, לאיסור התכוין שהוא
 חטא כל לו אק התינוק הצלת מעשה עשה
 ט״ז ה׳ פ״ב שבת בהלכות והרמב״ם וערן.
 הראב״ד מדברי ומשמע שפטור כרבה פסק
 קיי״ל ולדינא ואסור. כרבא שפסק שם

 כמו י״ג ,סע שכ״ח ,סי או״ח בשו״ע
חולק. בלי וזה הרמב״ם

 כוונה לו יש ששם טובא צ״ע ולכאורה
 כוונה כלל לו ואין בשבת דגים לצוד בעיקר
 התינוק ששמע מיח אם ואפי׳ תינוק להציל

 ודאי זה אבל תינוק להציל כוונה ג״כ לו ויש
 גם לכו״ע קשה וא״כ כוונתו. עיקר לא

 הכוונה עיקר בתר שהולכין והמג״א לנתיבות
 הח״ת לשיטת וכ״ש חייב שהוא לצאת צריך

 ודאי אחרת מעשה כמו הוי לאיסור שכוונה
 ורגלינו ידינו מצאנו ואיך חייב. להיות צריך
זו. בגמ׳

 של מעשה בק לחלק שיש ונלע״ד
שהברירה כל מצוה זה אם אפי׳ "רשות"

 לא או לעשותו להחליט המעשה העושה ביד
 לעשותו חייב שהוא "חיוב" של מעשה ובין

 שברשותו שמעשה הוא והסברא התורה. מן
הוא_מדג זה מעשה פירוש לעשותו
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 עיקר -בתר הולבין והמג״א להנתיבות
 מעשים. ב׳ כסו נחשב זה ולח״ח הכוונה

 לעשות אותו מחייבת שהתורה מעשה אבל
 משנה ולא המעשה את מפרשת התורה אז
 נפש להציל חייב שהוא כל הילכך דעתו. מה

 הגם רעך דם על תעמוד לא מרק התינוק
 ואדרבה לזה החבוק ולא מזה ידע שלא

 התינוק שהציל כיק כן אע״פ לאיסור התכוין
 מעשה להיות וו מעשה מפרשת התורה
הצלה.

 שחילוק ומצאתי עיני את ה׳ פתח אח״כ
 האורג בס׳ שבת במסכת מפורש ר״ן הוא זה
 שיטת מביא שהר״ן הרי״ף, מדפי ל״ח. דף

 לשמור בשבת הדלת לסגור שמתיר הרשב״א
 צבי לצוד ג״כ כוונתו אס אפי׳ הבית את

 אחרי שמיד מהירושלמי וראייתו בתוכו
 את לשמור הדלת לסגור ההיתר שמביא

 הדק הביא בתוכו שניצוד צבי ומצא הבית
 מציל שהוא שכל בנהר מבעבע בתינוק
 ומשמע דגים. לצד לכוון ג״כ מותר התינוק

 הרק וחולק שווים. הדינים ששני מההמשך
 היאך הרבה בעיני תמוהים ודבריו וז״ל שם

 לו נתיר ביתו לנעול במתכוין שאפי׳ אפשר
 שאמרו וזו וכו׳ בשבת מלאכה לעשות

 שאם לומר הוא אהר ענק בירושלמי
 לצבי נתכוין ולא ביתו את לנעול נתכוק

 בתוכו שמור הצבי מצא שאח״כ אע״פ כלל
 בנהר מבעבע תינוק לזה וסמכו וכו׳ מותר

 לס׳ בענינם ממש דומות שיהו ולא וכו׳
 למלאכת מתכוק אפי׳ נפש פיקוח שבענין
 נפש פקוח של מלאכה אותה עם הרשות

 מצוה מלאכת שהוא מפני והטעם וכו׳ מותר
 מתכוין שהוא אע״ס לפיכך עליו היא וחובה

 שהיא אחרת למלאכה מלאכה אותה עם
 ימנע שלא כדי חכמים התירו בשבת אסורה
 עליו חובה המוטלת נפש מפקוח ענין בשום
 עכ״ל. ושלום חס הרשות במלאכת אבל

מהראשונים. לאחד שכוונתי ות״ל
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 ט׳ כלל רכילות בהלכות הוז״ח והנה (1
 לא דין שיש להוכיח דן א׳ ס״ק במ״ח

 נפשות בעניני רק לא רעך דם על תעמוד
 ראובן אס כגון ממונות בענייני ה״ה אלא
 שמעון ובאמת לשותף שמעון לקתת רוצה
 על תעמוד לא מצוות שיש וכדומה גנב הוא
 שמעון. על לראובן לספר וחובה דעך דם

 מצוה המצוות ספר ברמב״ם שכתוב וכמו
 לא הפסוק על בספרא שמשמע וכמו רצ״ר

 הה״ח אבל עיי״ש. רעך, דם על תעמוד
 מביא ב׳ ס״ק במ״ת י׳ כלל לשה״ר בהלכות

 מרבינו לתועלת לשה״ר לסיפור אחר מקור
 רעד דומיה שזה רכ״א אות ג׳ שער יונה

 של לתועלת יכול אחד שעד שכמו אחד.
 ששמעון בב״ד ולהעיד שמעון לבזות ראובן
 לחייב כדי כופר שהוא במה לראובן חייב

 שמעק ימנע אולי זד, וע״י שבועה, שמעון
 לשה״ר לדבר שמותר ה״ה וישלם. מלשבע
 למי תועלת ג״ב מזה יצא שאולי לתועלת

 או כזה מאיש יתרחקו שאנשים או שניזק
 כמו בתשובה יחזור אולי עצמו שהוא

שם. בח״ח שמבואר
 לספר חיוב זה רכילות שבהלכות והסיבה

 משום הוא רעך דם על תעמוד לא מדין
 שעדיין בציור דיבר הח״ח רכילות שבהלכות

 שנספר וע״י לראובן נזק שום קרה לא
 וזה היזק למנוע עלול זה שמעון על לראובן
 ממון הצלח ממש שזה וממשי קרובה תועלת
 לענין רעך דם על תעמוד לא וזה ראובן

 שמדובר לשה״ר בהלכות אבל ממונות.
 כבר ומסתמא וההזק הגוילה היה שכבר

 מה את ולהחזיר ב״ד דרך להוציא ניסו
 לתועלת הסיפור כל א״כ הצליח. ולא שניזק

 שהוא מי שאולי רחוקה תועלת הוא שם
 שישלם או הגוילה את להחזיר לעזור יכול

 להרחיק כדי רק שזה בציור וכ״ש ההיזק.
 אחד דעד דומיה רק הוא זה שכל ממנו בנ״א
 מותר שג״כ תועלת לססק לשה״ר דיבור שזה
בעלמא. מצוה אלא תיוב זה אין אבל

 נפ״מ יצא וה׳ ,ד באות שבארנו מד, ולפי
 לשם ג״ב בצירוף לתועלת לשה״ר בסיפור

רעך דם על תעמוד לא מדין סיפור בין שנאה
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 שזה אחד דעד דומיה סיפור ובין חייב שזה
 חייב שהוא שבמקום בעלמא. מצוה רק הוי

 לשם ג״כ שכיון משנה לא תורה מדיני לספר
 מצרה משום רק לתועלת בסיפור אבל שנאה

 באות הח״ח שיטת לפי א״כ ממש חיוב בלי
 זה רשות של במעשה כוונות ב׳ שכשיש ,ד

 כאן יהי׳ ולא נפרדים מעשים ב׳ כמו נחשב
 לתועלת. רק כשמכוין אלא לספר היתר

 כוונתו בעיקר די המשפט ונתיבות ולמג״א
לתועלת.

 על בד,ג״ה רכילות בהלכות בח״ח וכן
 בנוגע הח״ח שכותב ט׳ ס״ק הבמ״ח

 או לעצמו לחוש שבעינן דבר לשמיעת
 חיוב בזה שאין ד,ח״ת שם כתב לאחרינא.

 ראה הוא אם רק רעך דם על תעמוד לא
 אע״פ בעלמא שמועה כשמע אבל בעצמו
 מצרה בגדר כ״א זה אין לחוש שצריך

 מצרה שזר, קולא זה אין הנ״ל ולפי בעלמא.
 רק לכוין צריך שהוא חומרא אלא בעלמא

כלל. שנאה לשם ולא לתועלת
 הר״ן כהבנת במנחות הגמ׳ לפי והנה ז(

 אק מעשה לעשות מחוייב שאדם שבמקום
 דברי עם נעשה מר, אחרות, בכוונות נפ״מ

 וטור ברא״ש שדעתו בהם שהתחלנו הסמ״ע
 יש שם אסור. שזה שנאה משום גם שבמכה

 על תעמוד לא מדק חבירו את להציל חוב לו
 הט״ז דברי צדקו וא״כ לכאורה. רעך דם

בזה. הסמ״ע רבינו יענה ומה
 הר״ן לשק ה׳ באות ראינו כבר איברא

 הוא אם שאפי׳ בשבת התינוק בהצלת שכתב
 התירו כי איסור בזה אק דגים לצוד מתכוין
 מפיקוח ענק בשום ימנע שלא כדי חכמים

 רעק״א אותו ומביא עליו חובה המוטל נפש
 סע׳ שכ״ח סי׳ באו״ח שלו בגיליון לדינא

 וכבר הדעות לכל מוסכם זה אק אבל י״ג.
 כותב שהוא בזה לשונו במתק בר״ן מרומז

 מותר שזה סתם כתב ולא חכמים" "התירו
 הרמב״ם משיטת לאפוקי כוונתו אלא לגמרי.

 "שבשמע שכתב ט״ז ה׳ פ״ב שבת הל׳
 להעלותו מצודה ופרש בים תינוק שטבע
 הוא שאם מכלום". פטור בלבד דגים והעלה
שלא אע״פ התינוק להצלת רק התכוין
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 הרמב״ם וממשיך לגמרי. פטור הוא הצליח
 דגים והעלה דגים להעלות "נחכוין וכותב
 אבל פטור הלח״מ ומדייק פטור" ותינוק
 בוה שיש הוא הרמב״ס שדעת רואים אסור.
 אפי׳ אפור לדבר כוונה להוסיף דרבנן איסור

 שנים וראיתי הצלה. חיוב של במעשה
הפמ״ג המה והלא אחת .נבואה שנתנבאו.
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 שמה והאור ח׳ ס״ק שכ״ח המג״אסי׳ על
 לשיטתו הרמב״ם שזה כאן הרמב״ם על

 כרבי שפסק י״ת ה׳ י״ב פ׳ נדרים בהלכות
 אביה לה בהפר כ״ג. דף נזיר במס׳ יהודה
 מדדות מכת אותה דמכין וכו׳ ידעה לא והיא
לאיסור. נתכוונה122הואי

החכמה! ^וצר

 שהוא ס״ד: יומא במאירי מפורש הוא וכן
 את לצוד לכך יתכוין שלא "ובלבד כותב

 וכו׳ מ״מ פטור לכך נתכוין ואם הדגים
 איסור כוונתו שמצרף כל ודאי שלכתחילה

 הר״ן כוונת וזה אסור". היתר כוונת עס
 כותב שהוא בזה דרבנן מהאיסור לאפוקי

 מלהציל. ימנע לא שהוא כרי חכמים התירו
 שכיון ומאירי הרמב״ם שדעת וצ״ל

 לגמרי אחר דבר היא הזאת שהכוונה
 כאילו, כוונות התירו לא ההצלה מעצם

לענ״ד. וז״ס
 שמוסיף ל״ח ס״ק שכ״ת סי׳ במ״ב ועיין

 ציורים עוד י״ג סע׳ במחבר שכתוב מה על
 זה עם ויחד בשבת נפשות הצלת מצוות של

 בשבת אסור להיות צריך שהיה דברים עושה
 ומעלהו חוליא עוקר לבור תינוק "נפל כמו

 עקירה בשעת מדרגה בזה מתקן שהוא אע״פ
 הדלת שובר תינוק בפני הדלת מנעל וכן

 כמין אותם מפצל שהוא אע״פ ומוציאו
 נסרים כמין שנעשה למלאכה שראוים עצים

 להחוליה צריך היה אם ואפי׳ וכו׳ קסמין או
 שאינו כיון שרי ג״כ והקסמין ולהנסרים

 המ״ב הביא הציורים אילו שכל לזה". מכוין
 "כיון בסוף שהוסיף ומה פ״ד:. יומא מהגמ׳
 כשיטת שהמחמיר משמע לוה" מכוין שאינו

 ס״ק בשה״צ שם ועיין והמאירי. הרמב״ם
 והוא בזה הראשונים שיטות שהביא י״ז

 שהבה״ג .,הגמ בגירסת המחלוקת תולה
וכן כוורי" לצוד דמתכוין "אע״ג גורס

 סי׳ הרוקח גירסת הוא וכן כולהו באידך
 אכן לכוין. שמותר הד״ן שיטת כמו וזה ר״ט.

 דמחבר "ואע״ג הוא הגירסא ורא״ש להרי״ף
 נהיה שזה הרמב״ם שיטת כמו שזה בשיפי"

 הוא וכן לזה שהתכוין לא אבל נסרים כמין
י״ב. נתיב ירוחם ברכינו כזו גירסא מביא

 איסור שאין ברור שזה שאע״ס לנו יוצא
 שהוא במעשה אסורים לדברים לכוין תורה
 רעך דם על תעמוד לא מדין לעשות חייב
 בזה יש אס ראשונים במחלוקת שנוי׳ עדיין
 מרדות. מכות אותו ומכין דרבנן איסור

 והט״ז. הסמ״ע נחלקו שבזה לומר ואפשר
 של שבמקום ועמיה הר״ן כמו הט״ז שדעת
 שנאה של בכוונה איסור אין תבירו הצלת
 הרמב״ם כמו הסמ״ע ודעת מדרבנן, אסי׳

 שהמ״ב וכיון דרבנן. איסור בזה שיש ועמיה
 בהלכות להתמיד יצטרך כהרמב״ם החמיר
 רק ולדבר השנאה מלבו ולהוציא לשה״ר
 איסור על יעבור שלא כדי לתועלת בכוונה
דרבנן.

 להביא שאין יראה המעיין איברא ח(
 מחמיר שהוא שבת בהלכות מהמ״ב ראיה

 בין לחלק שיש מטעם והוא הסמ״ע כשיטת
 דרבנן שהאיסור לומר דאפשר המקרים.

 שהרי התינוק הצלת של בציור רק שייך
 הצלת לצורך שלא היא דגים לצוד כוונתו
 לצוד. לכוון אסור הכי ומשום כלל התינוק

 שייך לא לכאורה הסמ״ע של בציור אבל
 שמעון את מלהכות אותו יאסרו שחכמים

 ג״כ. לשנאה כשמכוין ראובן את להציל כדי
 במקום לגמרי מלהציל שימנע יצא אז כי

 לו. שיש השנאה מלבו להוציא לו שקשה
 כזה בציור להר״ן יודה שהרמב״ם ונלע״ד

 כשזה נוספות כוונות חכמים אסרו שלא
מישראל. נפשות מלהציל שימנע לו יגרום

 ראיה להביא יש שאולי לעורר רק ובאתי
 שכותב וכי ד״ה ד. דף שבת מסכת מתום׳

 שיזכה בשביל חטא לאדם אומרים שפעמים
 ה״ה א״כ חבירו פשע שלא במקום חבירך

 ועוד חבירו להציל חטא לו אומרים כאן
 במצות ג״כ עצמו את מזכה שהוא מזה יותר

חטא נקרא זה ואולי רעך דם על תעמוד לא
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 דה אם לעצמו יחליט והמעיין לעצמו. שיזכה
לכאן. שייך

 בדברי משמע שלא מוסיף אני ועוד
 גם שמעון להכות כוונתו שאם הסמ״ע

 אכתי וא״כ דרבנן. איסור שזה שנאה משום
הסמ״ע. של דינו לפרש גבן פש
 דבר אומר הייתי דמסתפיגא ולולי ט(

 בהלכות לשיטתו הסמ״ע שזה בס״ד חדש
 מי שכל המחבר פסק ששם כ״ח. ,סי ערות

 ויש להעיד וראוי לחבירו עדות שיודע
אם להעיד חייב בעדותו תועלת לחבירו
 אם שרוקא מזה ומשמע לו. שיעיד ויתבעו
 לבא חייב הוא לבא העד תובע דבר '^הבעל

 "דכמו ,ו ס״ק הסמ״ע שם ומפרש ולהעיד.
 אלה קול שמעו על חייב אינו תביעה דבלא

תביעה". בלא אינו עון נשיאות לענין ה״ג
 קרבן חייב שאדם במקום רק גזה״כ שזה

העיד לא שהוא ע״ז ג״כ חייב הוא שבועה
בב״ד.

 מאוד האריך ב׳ ס״ק משפט השער והגה
 כי והסמ״ע המחבר פסק על טובא לתמוה

 לא דין שיש המצוות בספר ברמב״ם כתוב
 ממונות, בענייני גם רעך דם על תעמוד
 בלי ,אפי להעיד חייב להיות צריך ^ולפי״ז

 והרמב״ם הטור לפרש כותב והוא תביעה. •
 במקום הוא שהכוונה למחבר המקור שהם
עיי״ש. להעיד, אותם צריכים אם ספק שיש
 שתמיד היא הב״י ופשטות הסמ״ע דעת אבל

 כמו הוי שדעתם ונראה תביעה. בעינן
 תעמוד לא הפסוק על חכמה במשך שכתוב

 ולא בנפשות דין רק שזה רעך דם על
 בספר הרמב״ם שיישב איך ועיי״ש בממונות.

 בנוגע היא הספרא שכוונת ופירש המצוות
וכן ממונות. עדות ולא דוקא נפשות לעדות

 שכתב תכ״א בסי" המחבר לשון מדויק
 מאיסורא" לאפרושי "כדי להכות שמותר

רעך. דם על תעמוד לא משום כתב ."ולא

 לשיטתו הלך שהסמ״ע מבואר ולפי״ז
 כ״ח. בסי׳ פסק שהוא ממה תכ״א. בסי׳

 ולא ראובן להכות רק בא ששמעון שבמקום
 בזה אין נפשות הצלת של ענין זה אין להרוג

 של מצוה אלא רעך דם על תעמוד לא דין
 אלא עליו חיוב לא שזר. וכיון בעלמא. הצלה
 משום להכות הכוונה בעלמא הצלה מצוות
 כמו שמעון את להכות להיתר מפריע שנאה

 כמו הוא הסמ״ע ודעת ה׳. באות שכתבתי
 והט״ז ד׳, באות מובא החסד והנתיב הבה"ל
 המשפט והנתיבות המג״א כמו סבר שחולק

 בממונות שגם הט״ז שדעת או שם. שהבאתי
 חיוב ובמקום רעך דם על תעמוד לא דין יש

 אפי׳ שנאה לשם הכוונה אם משנה לא הצלה
 כמו שבת בהלכות שאוסר הרמב״ם לפי

ח׳. באות שכתבתי

 בהלכות פסק שהח״ח בידינו ועלה י(
 כמו להדיא א׳ ס״ק בבמ״ח ט׳ כלל רכילות
 דם על תעמוד לא דין שיש משפט השער

 צריך נפשות, הצלת של ענין שאין הגם רעך
 לשה״ר בדיבור הט״ז עם הדין לצאת

 אבל לספר. מחוייב שהוא במקום לתועלת
 להוציא יכול שהוא זמן לו שיש במקום
 כן לעשות ראוי שכנגדו, מזה השנאה מליבו
 בזה ששייך ועמיה הרמב״ם לשיטת לחוש
 לעשות מצליח לא הוא ואם דרבנן. איסור

 התיעץ והוא זה את לעשות זמן אין או זאת
 בלי לספר לו מותר מה בדיוק ת״ח עם

 חייב נזק, חשש בזה שיש וברור כלל להגזים
שנאה. של נוספת כוונה לו שיש אע״ס לספר

★ ★ ★
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)ב( החזקה יד ילקוט
 מדע ספר המשך

דעות הלכות המשך

 בויקרא ואיתא נ״ב וכו; נטוי וגרון זקופה בקומה* חכם תלמיד ילך לא ה״ח פ״ה
 מתנות הד״ב ע״ז וכתב הימנו, טובה נבילה דעת בו שאץ ת״ח דבל פ״א סוף רבה

 פלסתר ועושה מכחש הוא הנה נבון ודוח דעת שיקול בו שאין מאחד בי בהוגה
 עליה אשד האנושית צורתו ועיקר הבסיס היא אשר בקרבו אשד אלהיו תודת

 נשאר הוא והדי אדם ולא הסוד חומרותיו על נשאר הוא ובלעדה יקרא בשסךם
לה, הדומים אדם בני או שמתה לבהמה סתם בגוי הוא אשד מנבילה גדוע יותד
לנבילה דומה הוא תורה בדבדי עצמו את המגביה ת׳ח בל עקיבא ד׳ ואטד

 שנאמד והולך ממנה ומתרחק חוממו על ידו מניח ושב עובר כל בדרך מושלכת “
אימליאני( כ״י מדבר קרוש )לאחד ע״כ. בהתנשא נבלת אם

 יקבה כך ואחר תחלה אותו המפרנסת מלאכה אדם לו שיקבע דעה בעלי דרך פ״ההי״א
 הרב הקשה נ״ב וכו; כרם נטע אשר האיש* מי שנאמר אשה ישא כך ואחר דירה בית

 בנה אשד כתיב שתחלה הפוכים הם שהפסוקים וקשה וז״ל ד״ל סי׳ בתשו' אדרבי
 כי בזמן תלוי אינו הבית חנוך כי בבחינה זה שיתורץ ונלע״ד נטע? אשד ואה״ב

 ד; שנה שהוא בזמן תלוי הכרם הלול אבל לחנכו, יבול עשייתה אהד תכף
 לחללו זמנו הגיע שככר נראה א״ב לחללו היה דבידו משמע חללו ולא ומדקאמד

 שאחדו ומה הבית בנין קודם והיה הכרם שנטע כמה זה יש שכבד נראה א׳ב
 מאוחד שהוא החלול בבחינת אם כי הנטיעה מציאות בבחינת אינו מהבית הכתוב

 חלול לזמן קדם הבית חנוך זמן הבית בנה ואח״ב תהלה הכרם שנטע שאעפ״י
איטליאני( כ״י ק״מ )לא׳ הכרם.

W נ״ב )טז.(*. דערכק שלישי פרק וכו׳ הכירו בטובת המספר וכל ד״ה בכ״מ ה״ד פ״ז 
 כתב איך וא״כ 2הדע לשון דזהו התם דאיתא וקש]ה[ ב; קס״ד דף דב״ב י׳ ופרק
איטליאגי( כ״י ק״מ )לא* גל]ה״ד[. אבק דזהו דביגו

 יקח רלא יליף לבסוף אשה ארש אשר האיש מי דמרנקט ואפשר וז״ל: ומתרץ זו, קושיא שהקשה בכ״מ עי׳ 1
 ועוד בקללות, שכתוב מה הפך וכרם בבית למיעבד ג״כ לן דאית ילפינן ומינה בקללה, כדבתיב תחילה אשה
 הוא דסבוא דמלתא כרם לנטיעת בית בנין לאחר לן דאית משמע ממילא אשה לקיחת לאחד לן דגלי דכיון

ע״ז. מ״ש זצ״ל מאמשטרדם רוקח אלעזר רבי מהגאון הרמב״ם על אבן טורי בהערות וע״ע עי״ש. וכו׳
 בין שמא לרבי ב״ר שמעון ר׳ א״ל בזה זמן אין רבי ואסר דרבי לקמיה דאתא מקושר ]גט[ ההוא התם דאיתא 2

 א״ל כתביה, חייטא יהודה ר׳ כתבתיה אנא לאו א״ל בבישות, רבי בי חזא הדר וחזייה, פלייה מובלע, קשריו
 זה כתב מיושר כמה רבי אמד תהלים בספר סידרא פסיק וקא קמיה יתיב הוה זימנין הדה, הרע מלשון כלך
 אלא הרע לשון איכא התם בשלמא הזה, הרע מלשון כלך א״ל כתביה חייטא יהודה כתבתיה אנא לאו א״ל
 של בטובתו אדם יספר אל לעולם ספרא דדב אמרה דימי רב דתני דימי דרב משום איכא, הרע לשון מאי הכא

הזה. הרע מלשון כלך דא״ל גמור לשה״ר דהוי ומשמע הגה׳, לשון ע״כ רעתו לידי בא טובתו שמתוך חבירו
 אבל בגנותו, שיספרו להם גורם שזה בשבחו לספר אסור שונאיו בפני דרק כתב דהרמב״ם להקשות יש עוד 3

 בערכין רש״י אולם שבחן, מונה היה ר״י דלכן כאן הג״מ ומביאו בסמ״ג להדיא וב״ב מותר, אוהביו בפני
אפי׳ ולפ״ז זו, רעה ממדה חוץ ריאמר לבסוף גנותו לידי יבא עצמו דהוא טעם עוד כתבו ב״ב והרשב״ם

החג אוצר תכנת ע״י הורפס17 מס עמוד {8} ;«ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי קובץ»קבצים :ב( י )שנה נו - וישראל אהרן בית קובץ
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 רבינו על לתמוה* ויש וכו׳ וזבירו בפגי הרע לשון המספר אחד ומ״ש בכ״מ פ״זה״ר־שם
 דק שלא שכתב ע״ד ג״ח 6דן שמואל טקום בשו׳ת עיץ ג״ב 4כרבא. דלא כתב למה

איטליאני( כ״י ק״מ )לא׳ זו. בתטיה

 בפסקי כתוב נ״ב תקום. לא שנאמר תעשה בלא עובר מחבירו הנוקם* ה״ז פ״ז
 ביוטא כדאטדינן טמון בדבר אלא שייך לא ונטירה דנקימה תקב״ז סי׳ ריקאנמי

 שביזוהו דת״ח אטד וביוטא לא, דברים בשאר אבל »״ד( )קרועים ובת׳ב 5)כ״ג(
 ע״ב. נענש ה׳ז טהל ואם מהילה מטנו שיבקשו עד יטחול ולא בלבו גומר בפרהסיא

איטליאני( כ״י ק״מ )לא׳

 לפני אלא שונאיו לפני שבחו אמר לא דהתם רב״ב זו מגט׳ הרמב״ם על קשה ולכאורה אסור, אוהביו לפני
 זו, מגט׳ הרמב״ם על שהעיד פר״ח מבעל חיים מים בהערות ועי׳ זה, הרע מלשון כלך לו אמד ואעפ״כ רבי

באבות. המשנה מפירוש להלן וע״ע
 בתלמוד דוכתין דבכמה דהקשה בב״ב, שם הסהרש״א דברי עפ״י רבינו קושיה וגם זו קושיא ליישב ואפשר
 כתב דאבות פ״ק המשנה בפירוש והרמב״ם והצדיקים, החסידים ומעלות במדות משתבחין שהיו מצינו
 הרמב״ס דברי על )אמנם אדם. בני בעיני מנהגיהם שייטבו כדי במעלתם החשובים לשבה האהוב בדבור
 דבאמת מהרש״א ע״ז וכתב לספר( אסור שונאיו בפני דרק לשיטתו דהוא המהרש״א קושיית ליישב אפשר
 אלא מדאי יותר שבחו לא זו דבגס׳ קשה אך אסור, מדאי יותר דרק כתבו ולכן בזה הרגישו ורשב״ם רש״י
 רעתו לידי בא הוא שמספר בעצמה זו טובתו שמתוך דה״פ המהרש״א ומתרץ הספר, את כתב שהוא אמר

 הספר על שאומר בזה א״כ אחד אדם של כתב היו זה דלפני מקושר הגט וגם הספר שזה ניכר שהיה שכיון
 זה שבשבח נמצא כתבו הוא מקושר הגט שגם לדלעיל הלשה״ר מקיים הוא וזה כתבו חייטא שיהודה היפה
 מהרש״א. דברי ע״כ היא מצוה ודאי הצדיקים מעשה לשבח אך אסור, וע״כ מגנהו הוא עצמו
 הגם׳ אולם אוהביו, בפני גם אסור רזה וגם גמור, לשה״ר הוי ב״ב דהגמי זה דבאופן ליישב יש ועפ״ז

 הרמב״ם סובר ע״ז מדאי יותר שמרבה משום רק הוא האיסור ושם כזה, בגוונא מיירי לא שם דערכיץ
 דהוי לשה״ר אבק רק הוא זה ובאופן קנאה, מתוך בגנותו שיספרו בעקיפין שגורם שונאיו בפני רק דהאיסור

ודו״ק. ללשה״ר, גורם רק
 אנשים הרבה של גדול מעמד שם היה דרבי בעובדא דהתם הרמב״ם כתב מט״ז פ״א לאבות המשנה ובפירוש

 הרמב״ם דברי יתיישב ועפ״ז שוגאיו. גם ביניהם שימצאו שיתכן ההמון בתוך אותו כשמשבח גנותו ומסבב
לשה״ר. אבק רק דהוי הרמב״ס למד זו בגמ׳ דגם שם משמע גם אסור, שונאיו בפני דרק
 שבח אפי׳ אסור שונאיו דבפני חילוקים כמה להלכה הוציא הנ״ל הסתירות שמכל ט׳ כלל חיים בחפץ ועי׳

 כי שונאיו( שם נמצאים אין )אפי׳ גווני בכל אסור וברבים אוהביו, בפני גם אסור מראי יותר ולהרבות מועט,
 שלא דבגווני בהערה וע״ש וכו׳, מקנאים או ומשמאילים מיימינים שם להמצא רגיל רבים אגשים במסיבה

 דהוא עור לפני על עובר לשה״ר עליו שידברו וסיבב ממנו לדבר התחיל והוא זה אודות מתחלה דברו
למי. נודע לא שיטה בשם שם לב״ב מקובצת בשיטה וע״ע עי״ש, דאורייתא,

 לא הרע לשון אבק וכו׳ הן אבקות ארבע איתא ושם דע״ז, פ״ק התוספתא לדברי שציין פענח בצפנת ועיין
 הרמב״ם של הרין מקור הוא שזה ונראה עי״ש, וכו׳ הרע לשון אבק מפני חבירו של בטובתו ויתן אדם ישא

לשה״ר. אבק רק דזהו
 משום אמרה דלא למישמע דאיכא ברבר רק היינו מותר ובפניו רבה ראמד דמאי מילתא כל ד״ה שם בחום׳ 4

 בו יש ואדרבה בפניו אפי׳ לומר אסור קינטור דברי אבל אופנים, בשני להבינה שאפשר היינו בישא לישנא
 מנ״ש זצ״ל סריביטש נחום רבי מהגאון הרמב״ם על קובץ בספר ועי׳ בגם׳, שם כדאיתא חוצפה משום גם

 חיים חפץ ועי׳ שם, ובש״ם ל״ט דף ב״ב יונה דרכינו עליות ועי׳ התום׳, דברי ראה שלא הכ״מ על שתמה
בזה. גדולה אריכות חיים מים באר ובהערותיו ג׳ כלל ריש

 ת״ה, אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו חכם תלמיד כל יהוצדק בן שמעון ר׳ משום ר״י ואמר בגט׳ שם דאיהא 5
 שלא כדרך משאילך איני וכו׳ נקימה היא איזו דתניא דכתיב הוא בממון ההוא הטור ולא תקום לא והכתיב

 השאילני חבירו לו אמר הנקימה היא כיצד הגם׳ כדברי ג״ב מסיים כאן וברמכ״ם ע״כ, וכו׳ השאלתני
 לו ראוי אלא הרמכ״ם כתב לזה קודם אולם זו. מברייתא בגט׳ כדמוכיח דממון במילי והיינו וכו׳ קרדומך

 לנקום כדי ואינן והבאי הבל דברי המבינים אצל שהכל העולם דברי כל על מדוהיו על מעביר להיות לאדם
 על מדותיו על מעביר להיות לאדם ראוי אולם ממון, דברי על קאי תקום דלא דהלאו מדבריו ומשמע עליהם,

העולם. דברי כל
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A חרממי בת״ר למעלת ובראוי כמשפט אתדשה״ט

 אשר/ את דגר להשיבו וחרשגי הערער אל פגה דמר ענותנותי׳ מרוב
חמלה אחרי שיבא מאדם מח אמרתי שמתחילה ואע״ם לבכי, עם

 היתה שלא מפגי קצת איחרתי אד יגא. חמלד ויאמר וחדשני מע״כ הזר
הדברים. לסדר פנוי" דעתי

לס״״ק. תשט׳ץ אלול לי׳״ב אור ית׳ ב״ח

הגדול ממאור המפורסם מאריק מגאון למע״׳ב וברכה שלום מרים ישאו

Jr

וי»ס/

ת*
ז

 איפור משום פרטים אגשים להזכיר שאין ד״דר״״ג מע״״ב בעדי גדר אכן א(
להזכיר מבלי הדברים לע לדון א״א כי בזה, לעמוד וא״א לשח״ר,

 עורר כשיש ודא’ בהכירו, כשמרגל אלא לשת׳״ר נאסר ולא עושיהם, את

 בפגי מפורסמים הדברים וגם רעים, ממעשים להתרחק בדברים, ותועלת
 השמש, לעיני גמורה בפרהסיא אותם עושים ועושיהם אדם, בני רבבות
 לספר שמותר לומר נתכוונתי ולא גבות, שום בהם שיש סבורים ואינם

ה״״ו. עמיתך מכלל יצאו וכאילו לצורך, שלא בגנותם

 חיים בחפץ וללה״ה אדוננו פסק אמנם הן לשה״״ר, קבלת בענין וגם
שמותר פירושו אין לחוש שהתירו דמה 1״י0 ו׳ כלל לר«״ר ]הל"

 כדי בעלמא, חששא לחוש שצריך אלא אמת, הוא שמא בספק הדבר להחזיק
 איבו טעמו וכל להבינו, וקשה מאד, דחוק הוא זה חילוק אבל ממנו, להשמר

 הוכיה שהרי טובא, צ״ע זה ודבר כשרות, בהזקת גברא דאוקי משום אלא
 אלא האוזן, בשמיעת רק לא הוא לשה״ר קבלת דאיסור ראיות בכמה שם
 דמוקמינן משום מספק מעשה עושים דאין ונהי הלב. והאמנת קבלת ג״ב

 אמת, שהדבר דאפשר לחשוב נוכל בלמו אבל כשרות, בחזקת לגברא
 המלך בגזרת תורה דגזרה דנהי הלב, בהאמנת בשרות חזקת שייכא דמאי

שהוא או המנוגע מבית דילפינן אלא סברא, זו ואין אחזקי/ מלתא דאוקי

//fA'Ac <^/ח״ק ;(ן :ריןרי9 ״/»/ 0כ<ז

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 30 מס עמוד {6}דוד שמואל מונק, ןחזו באין



לא ומון באיו

 ל»»ה מין ואנו ח»ק, פסק ופוסקי) הוראה טוריו דאין חייגו הלל״ט,
 jbmo שנשתנה גליא שמיא דכלפי ואפשר ואע״ג הדבר, נשתנה לא כאילי

 זו שאין לדבר ראי׳ ז״ל שלעזינגער יחיאל מוהר״ר ממו״ר )ושמעתי
 רמעמידין לה קרוב סם? לו קרוב ספק לאשתו גט הזורק שהרי סברא,
 נתברר א״א בחזקת היתה עכשו שעד דכיון גיטא אטו א״א, בחזקת אותה
וא״ב ראי׳(. שום וא׳יע פשוט דבר הוא ובאמת לו, קרוב הגט שנפל הדבר

הלב, בהאמנת כלל חזקה שייכא לא

 כבי לי׳ מהימן ואינו זנתה, שאשתו לבעל אומר כשר אדם אם ועוד,
נימא אטו לגרשה, ומבקש הוא אמת שמא בוקסר לבו אבל תרי,

 אלא לגי®*׳ עיאוי ®מפור "®כ״ו ת®י״3® )ובמדומגי קעביד דאיסורא
 לה, מאמין והוא שזינתה מודה עצמה היא ואם אותו, כוסין ב״ד שאין

 בשאר לו נאמנת אינה שהיא אע״ם אוחו, כופין אם הראשונים נחלקו
 דדוקא מהרי״ק בשם רמ׳יא פסק זנתה אשתו האומד אחר ולעניו דברים,

ארוכה הגה״ה יש נדרים שלהי בנ״י אבל לו, נאמן ג״כ דברים בשאר אם
בוה(. גם ומפקפק הלוי מרדכי מר׳

 W1 להאמינו, מותר חרי כבי דמהימן דמאן לומר כלל סברא זו ואין

שמא להסתפק אסור ויהא ודאי לשקרן נהזיקגו האי כולי מהימן דלא
 הוא אמת שמא בספק הדבר להחזיק אונסו אדם של ולבו אמת, אומר
 _ לשה״ר להאמין וכן תרי כבי דמהימן למאן להאמין ההיתר עיקר )וגם

 תורה שהקילה קולא זו ואין ילפותא, שום בזה מציגו לא הניכרים, בדבריום
 4א« הם שהדברים נותנת שהדעת דכיון מעמא, אלא לשה״ר, קבלת באיסור

והאמנת קבלת לאסור כלל שייד ולא בהם, להאמין אונסו אדם של לבו הרי
______________________כה״ג(. לשה״ר-------------------------------

\ מי והשיב, זללה״ה אי״ש הזון בעל אדוננו לפני זה ספק הצעתי וכבר
 מריר שסתיו הרי »*ל, לומדות, אלא זה אין בזה, לעמוד יגול

לא ואולי הדין. מעיקר מותר אם הכריע שלא אלא בזת לעמוד שא״א מללו
היינב הנין ספר נגד להורות רצה

 הרוב הצלת משום להתיר וצא הדד״ג מע״כ של סעסו עיקר וזונה (3

פן יתחזקו ישראל אסגי שאמי שסל בידינו עלה שאילו ספק אין אמנם

מחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 31 מס עמוד {6} דוד שמואל מונק, חזון באין



תורד,דעות הלכותבאר

 המתקיים.יותר דמי דהוי בבית מפלה הוי דפים משוס
 'קשה ז״ל לדבריו גם ובאמת ממשה ס שיש לאו לשלם שקרי במעשה .השני לקמת כדי א״ למכור לו ואסיר שקולק שניהם והוי .מפנולמלק

 ילקה אמאילא קבה אכסי וא״כ ז? באחרונים ומיין נפשת ממן אפריק^מקנה פי כרם לקנות כדי ביס לממני רשאי אי לספוק איכא "מגה״נן
אמין אס 7תשנא זלא לאו דפל ז״ל הרמב״ס שב׳ בהא ובפלטא זה בלאו בשביל ממלסלין למכור לשרי כש פש״ה הס שקולים ומנולנולק מיס ,ביק

על שיעבוד אפשר אי לעולם זה דמל,לאו שפיר ניסא לקי דלא בלבבך : לא או כרס בשביל ביס ר למכ מומר כן כש פרם
׳ על שבר אינו חבית אש שנמס דאפי׳ במעשה זה לאו

פרקו

 מ״מ מאותר הכרס שליל הוי ומש׳ה הרביעית שנה מד שי לא הערס
 הכית לבנין קמה .כרס משעה מקרא. לה דיליף דמשמע יקשה אבתי -

•קצם נלפע״ן.לדשב היה התמיה לגודל והנה ק. לא.משמע ומקראי '
 מסמברא דהרי דהכחה מקראי דבריו ז״ל הרפב״ה הכריח :?פיר

 ומניק המלחמה באנשי מצוי שומר המר טל קורם ככליד תיהתמא
 דבריה להבין להשתדל הוא מסוייב קצת דעת לכלל כשיבוא מאדם

 שמונה p מכמז״ל שגבלו כשיטור אשם לישא שיוכל כיי לו מצרפץ
 לסמלה שהם המלחמה אנשי מה״ט לזה קרוב בשיכור או לאופה .פשרה

 לשנה שמימי קודם כרמיהם מיללו כבר pn מסתמא ישנה מעשרים
 היותר הדבר הוי ימש״ס ראשונה לעשת צריכיו מס מאמר .העשרים

 לא המנייה דרוג משה שבנו ביתה תמו שלא מי המלחמה באנשי מצוי
 לשנס מיטו שכבד מד בית למיס מס כרס ליטע צרכיהס לשפיק
 גם שבנו איזה בהם ויש א׳ כיס להם יספיק לא הטמירים מס .משרים

 על הכרחו כ’ואח הביס בנין מל הכריזו מקודם משיה עשרים
 מספיק היה שלא גדולים עניים איזה קצת מצוי פ’מכ מזי ג״כ .כרם
 הוי לא וממילא העשרים לשנת קרוב עד לסוד פרם שיטת גם להם

 הבריזו ואס״כ מסדש אז שנסעו עשירים יש מם עצמיים לאתר מד החילול
 ה ה לא העניים דרוב כ’כ מצוי אינו הוי דזה משום אשם שמא טי מל

 שיוכלו כדי הזמן זה בכל וכרם‘ ביס צרכיהם ?ל להכין להם מספיק
 שפיר מ’הכ שהביא הגט' דברי אכסי אבל ליישב כנלפע״ד אשה לאלוס

4b כפס וצ״ע שדי נמצא איני הלמ״מ שהביא אדרס מהד״י וס׳ .ק׳ : 
 או פטצמלין ויקנה ביס ימכיר לא .וכו׳ לאדם לו אםור1 יב הלכת

 מנולטלין מוכר אבל שתורם בהם למשות רמים
 לקנות כדי דדוקא משמע שדה וקונה מדסיים ונראה .ע״כ פדה וקונה
 דהוי למסליותא חרסי בו יש דשדה משוס מסלנולק למפר רשאי שדה
 אעו ביה לקנות משא״כ איע לפרנס כדי ט יש וגם המתקיים .דבר

 ג״כ יש מ״מ המתקיים דבל הוי דביס דאע״ג ממלמלין למסר .רשאי
 לקנות בית ור לע רשאי אינו ומיס בהן להמית דיכול במנולמלין מעלה

בבית טפלה הזי דפים משוס .מסלפלין

זלאיכלימנו קשות לו ידבר לא סמלה סבירו אס ״ !!לכד,
הלח״ם והקשה וט׳ חטא מליו תשא ולא שנא׳

סול ונהניתי זה מעם מצאתי ואם״כ מלקת ולא העובר של העונש היא זה ע״כ מיו להלבין רשאי אינו בשכחה דגם בברייתא דקסני הא 'דלפיז
■________________־״־״ --------------------. הרי למקום אדם שבין בעבירות דאלו לסבית אדם שבק בעסרוס ^^זמיילי
־ ז פרה I שכן וכיק בטצש ז״ל הרמב״ם ניש־כ מכ״פ בסוף פניו להלבין ׳מ^רשאי
" ו כזב אלו דנפסרוס פיק להוכיש בזהדחייב בברייתא קחני האיך

 עשה כך ואומר שיושב זה בעללה׳ר אבל וכו׳‘רכיל JTTK ב הלכת
. ע״כ פלפלונל שמעתי וכך אבותיו סיו וכך פלוני

 לה־ר בקביעות דמהפר משם לה״ר כעל זה דמה״בוקרוי מ’הכ ופי׳
 דא״כ דחוק זה "פי׳ ולפפ׳ד .בקביעות דהיינו יושב בלשן מרומז וזה
 בלשונו כ׳־כ להאריך ולמ״ל בקביעות במספר זה אבל לפיסני מי היה
 פשה בעללה״ד זם דעה־טקרוי גלפפ׳ד 'הים לפסתפינא ולולא יזה.
 כדי לדבריו מיגמן וששה טצהיז״ם הדבר לטשה זה בדבר כאומן דשי

 היה אטשז מעשה שגה יהפר משיה השופטין באזני יוסר מריו שיכנסו
 זה דבר עשה שבודאי מליו שנאמץ שא ראוי ג״כ האיש זה ממשה וכן ק

: יוסר דבריו כדילהכועים שא יושב בכה״ג ומשלא אלא עליו ששמעתי ול־קן■ להסג דכוונש הכ״מ מפרש ז״ל הלאביד השגת בכוונת והנה
 שמספר דהיינו לנדר במספר ד,קא זה שלשה דהורגס' רהא •־

 הריגה זהיסובב דבשסל זה להמקבל רע דבר איזה משה שמסרו מה
 לא עי׳ז מסרו גנות יספר רק באם משא׳ב שם ז״ל רש״י כרפי' השלשה
 נמה כפממר מוי נראה לה׳ר דנדקר סק יא״כ שלשה הריגת יסובב
 שלן שקרי זה להמקכל חסרו שעפה רע מעשה המהמר •אבל מצירי
 דהכ״ם סי׳ואע״ג ה־א כך שאוה ממס דלה״ך ליבנא שפיר שייך ולא רכיל
 מל וסיפר דזמאי• ד^4 ממור דואג מיקרי לא למס״נו משקרא כתב

 מדעה דדוד הובר שה דיאחימלן■ בזה לאמיס^■ ננוח שה לא אמימלך
שאול ■ •

אלו
 דהרפב״ם דאע״ג ונראה . ע״כ לו ;לפמזל דרשאי ז׳ל הרמב״ס

 אבל משובשת דעתו שהיסה או הדוס הסומא היה באס לק זה ;כסב
ff3 ורק לו למחול יכול ב״א בשאר מם להלח״ס ס״ל מ*כ .לא 

 יעשה שלא המונוא שידע כלי לי למשל חסידות מדת בזה אק '?משאריב״א
 למחול חסידות מדת גם מי באלו פשא״כ לאחרים או הפעם שד ,כן לו

 אנשים דבשאר ורק ל ז הדמב׳ם מלשון כן נראה לא לפמ׳ד אבל .;להם
 ז״ל כרמב״ם לפמש״כ ובפרש הללו מבירות גס להוכיחם סייב .ששל
 לשטים נם שמא לחבית אדם שבק בחטא מס תשובה ,מהל ;ב&יב

 סייב ובודאי ולפלוני לד' חמאתי להתוודות צריך מהמת מסילה ;וכשמבקש
 ואעיגדבמסתת עיפנודלשכיסם כאלו באנשים דרק א׳ז בזה ;להיטחן

 דמ״מ שאני דהכא ל’להוכיחןי חייב אלו בעבירות גס למקום אדם ־שבק
 בשאר לגמרי מתוכחה לפשר אכל למסרו אדם סן הוי החמא •שקד

 בידו דיש כמת שחטא בעצש האדם זה דרק י״ל ובפרס פל׳ל ב׳א ’
 למשל בידם שאין ב״א שאר אבל שכחם גס׳ ליכא מש״ס לו למשל
 בלא״ם אק .הללו במסרום גס לססח פליסן דמימל מסתבך מדאי
 לשק בהמשך שד הקשה הלח״ט דמה מלל הלס״מ קשיש לסרן נלאה

 דאלו משמע יכלימו ולא קשות לי ידמד לא שולה של׳ ז״ל סרמב״ס
 לחסדו אום שסן מסרות בדת בזה כתב האיך וא״כ רשאי בשה

בנביאים .ם-דהרי פני להלבין רשאי אינו לבסוף גם ־אא בעכירות \

 י זהרניב״ם לשוה־ דהמשך ולפעד״ג דחשדי. למקום אדם שבין בעבירות הוי
 איתורא ביה ליס תוכחה מצות מקביל אמייק מי דאלו .הוא כן זיל

 משום לביישן־ שרי בתחלה־מי גס ממילא פניכם להלבין או תביס לבייש
 .מייל ג׳כ מאלו :ק0 לחבית אלם שבין; בפגימת גס .וה־ה כשכמה

 עליז תשא ולא מקרא דאשמפינן פיון זרק לעיל כ כמש סוכמה חיוב
 הםוסא״אולסלבי/י פני לבייש שלא כמזכים מחייב בשטחו דאפי׳ סמא
 אינו׳ ג*כ לו ששמם כשלא בסוף דה״ה נותנת הסברא ולפ׳ז .פניו

 j ליכא סו להמונית מפס אינו שהלה דלאחר ובפרט פניו להלבין רשאי
 * 'קאמר להכי מסרו פני להלבין לאסור יותר ומיל למכימו כ״כ פצוה עוד
 בעבירות ה״ד כש״כ מכת פניו להלבק אשור בהוף שנס מה דוקא מה
 להלבין בסוף נשאי למקום אדם שבין בסבירות אבל לחבית אדם שבץ
 כשציגו משרה דחמירו למקום אדם שבין דבעסרוס דה״נו וי״ל פניו

 גבי׳ עוד איסד ואין עמיתך שם מסט אבד כבר להשכיח נם שומע
 שירי דשפיר לק״מ הנ״ל כראשונה קושיא גס זלפ״ז . פניו להלבין

 פניו להלסן אסור ששר מרע למקים אדם שבין בעבירות גם הברייתא
 שמה מלא ורק פניו להלבין אסור אלו בעבירות דנם משנן מיקרי כ׳ז

לסליק באיסור להזהיר קרא מיידי לא מכה״ג שאני עמיתך מכלל ויצא
: לפפ״ד וז״נ פניו

 או המקלל( .ופל וכו׳ ויתומים באלמנות לחסד אדם בידל י ולכה
לא ומה .וכך זה לאו על לזקין שאין אמ*פ מכעיסן

 דרכים פרשת בכד וראיתי מאיזה. על לוקין אין פה ספני כתמה ביאר
 t*5 כתימן בעל סברס מ״פ נזה הממס שכ׳ ס*ה סי' ה״ד מנושך במן

 מיקרי אכסי במעשה שעובר אע״פ אז מעשה מבלי לעביר שאפשר לאו דכיל
 אס ממשה בלא זה לאו מל לעבור אפשר ה׳ג וא״כ' ממשה 0 שאין לאו

 מדברי לכאורה־ אכן .לקי לא לעילם מש״ה לחוד בדברים אותן ימנה
 בקנה פוסק דהרי הנ״ל החינוך כסברת ם*ל דלא משסע ל’ז הרמב״ם

 שיעבור אפפר דהוי אע״ג במסכה דמתה'עובר משוס בפססדלקי ממן
 שכירות מכל׳ ז״למי״ב דהה״מ ומיד מקודם. נאק לו כשש ממשה בלא
שיפטר שאפשר לאו דכל והוא לשפך־ משפך הרסב״ס׳ז״ל בפינות כתב

דלא זה לאו
 ממשה ס אי; לשלם חה שבלב השנאה על הוי העבירה. דשקר תשנא

 בצדו כתיב דעונפי משוס הכא לקי דלא ט’נראה.דה והיושר כאן סשא״ב
 דממהרין דק זה יצעק צשק ואם ביס דכתיב ואפ״ג וכו׳ אש ומרה

דלק הכתוב פי׳ כאלו וכוי הוא לשלם הזה הפגוש אבל הקיר׳ ט״י ליפרע

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס138 מס עמוד יהודה בן אברהם שלוזאוור, א - יהודה באר



בעזדדי

קובץ

שלמה בית

סוגיות וכאורי הלכות חקרי

ערכין במסכת

ןך׳י

 וינשטוק יחיאל מאיר הרב
בהשתתפות

אריה לב קדשים כולל חברי

בהוצאת

 אריה לב קדשים כולל יד שעל תורני מכון

תשנ״ה-לפ״ק ירושלים
sam'\

*הססריה"



שלמהיד סימן ערכיןביתמוז

יד סימן

מזיק משום הוא אם להייר איסור

 אחד הל״ה, דעות מחל׳ פ״זן רמב״ם
חבירו בפני הרע בלשון המספר

 שגורמים דברים והמספר בפניו שלא או
לחברו להזיק איש מפי נשמעואיש אם

 הרע, לשון זה הרי ובו׳, בממונו או ^בגופו
 בבר שלושה בפני אלו דברים נאמרו •^ואם

 אחד הדבר סיפר ואם ונודע, הדבר נשמע ׳
משום בו אין אחרת פעם השלושה מן <

 משמע הרמב״ם מלשון ע״ב, הרע, לשון
 בפגי שנאמר כל גמור לה״ר דאך

 משום לספרן, איסור אין שוב שלושה,
 ב׳ כלל בח״ח הוא וכן הדבר, נודע שכבר
 לשון לספר היתירא והך ג/ אות במ״ח
 הדבר נודע שכבר לן שמוחזק היכא הרע
 דכבר משום הוא ההיתר ובפשוטו צ״ב

כלום, עשה לא המספרו וא״כ נתפרסם
 דמבואר ונראה ב, כלל חיים חפץ ועיין
 בגלל לה״דהוא לספר דאיסור עוד, מזה

רע שם עליו שיוצא ידו על ניזוק שחבירו
 חיזק כאן אין שוב וכשנתפרסם ודופי. -
 שהותר מה לפי״ז תמוה אמנם לחבירו. >

 לפרסם מתכוין שאינו באופן רק הדבר
 לזה ראיה הביא ]בח״ח יותר עוד הדבר

 וכר, מילתא דגלי תלמיד מההוא
 התם בפשוטו אך ע״א, ל״ו בסנהדרין

 הדבר מפרסמין אין דהבי״ד משום טעמא
לקמן בח״ח וכ״ב וכרן. נודע כבר זה ואין

. י*״*• ■

 איסור הוא לה״ר לספר ]דאסור זה ויסוד
מבואר לחבירו( להזיק שלא

 לה״ר לספר ההיתר דכתב בסוגיין ברש״י
 זה דאיירי שלושה. בפני הנאמרת

 עליו שמספרים זה ]והיינו כשהבעלים
 ג׳, בפני הדבר מפרסם עצמו הוא לה״ר[

 והנה עיי״ש. הדבר, שיתפרסם חייש ולא
 בגלל הוא לה״ר לספר איסור אם בשלמא

 דל״ש הא ניחא א״כ לחבירו שגורם ההיזק
 דופי, בחך להו איכפת לא כשהבעלים זה
 להטיל שלא לעצמו אסור הוא אם אך

 לן איכפת מאי א״כ בחבירו דופי
 המספר סוכ״ס מזה מרוצה שהבעלים

כמש״ב. וע״כ איסור קעביד
נכלל לה״ר דאיסור ממה גם כן וזזזיגן

 כמבואר רכיל תלך לא באיסור
 והנה ש״א, ל״ת מצוה להרמב״ם בסה״מ

 ברמב״ם מבואר רכיל תלך דלא איסורא
 והולך דברים שטוען מי דזהו הל״ב, שם
 וכך כך פלוני אמר כך ואומר לזה מזה

 וכו׳, אמת שהוא אע״פ פלוני על שמעתי
 דברים מספר כשהוא אך דזהו כ״מ ועיין

 טוען שהוא כיון ומ״מ חבירו בשבח
 והדברים בדברים, יש איסור וכר, דברים

 לספר שלא בעלמא איסור הוא דאם צ״ב
 שייכא מה א״ב חבירו אצל שראה דברים

 באופן זה דאיירי וע״כ ללה״ר, זה
 חבירו בגנות הם אין שמספר שהדברים

היזה עושים שפרסומן דברים הם מ״מ
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 שע״י ואחיתופל דדואג כמעשה להכירו
הכהנים, עיר כ1נ נהרגו דדואג רכילות

 בה שאין ברכילות אמורין הדברים ואין
 רכילות גבי הרמב״ם לשון הוא וכן היזק
 שזהו מפני העולם" את מחריב זה "הרי

 להביא שלא רכיל ללכת איסור באמת
 לה״ר איסור כמו״כ וא״כ לרעתו, היזק

 ג״כ ענינו רכיל, תלך דלא בלאו שנכלל
פוגם הוא שעי״ז גנות דברי לספר לא

וכמש״ב. ברעהו, דופי ומטיל
דמבואר דלעיל סוגיא צ״ב דלהנ״ל .•*ר

 כפרה אין לה״ר דהמספר שם
 פשיטא הא למה, כ״כ ולכאו׳ לחטאו, *

 כפרה יש רכיל תלך דלא איסור שעל
 ממוני היזק גדם רכילותו ע״י ראם

 וכר, רם בקול רעהו דמברך כהך לחבירו
באושפיזא דמיקלע כגון בגם׳ דמוקי

 על שיבואו גורם דעי״ז וכו׳, קפיה וטרחו
 שאם פשוט התם הנה וכר, אנסין חבירו
 הממון את רכילותו ע״י שנזוק לזה ישלם

 חטאו רנתכפר בוודאי ע״י סלוני שהפסיד
 ממש, מגזל זה רכילות עוון גרע דלא
 מה כשמשלמין כפרה יש דלאנסין וכמו

 להם שמספר בזה כ״ש שהפסידו
 ברעהו דופי מטיל כמו״ב וא״כ לאנסין,

 זה את יפייס אם לה״ר, עליו שמספר ע״י
 לתקן זה מהני ע״י, רע שם לו שיצא
 כאן אין שוב שפייסו ע״י רהא החטא
 איכפת לא חבידו כאילו זה דהוי היזק
 דאין למימר בגם׳ הדל לא וא״כ בכך ליה

 כפרה דאין למימר הדל רק כפרה, לו
 כן, כדאמרי׳ חבירו, שיפייס עד לחטאו

 ויוה״כ תשובה דאין שבממון חטא גבי
וצ״ע. לחבירו שיפייס עד מכפרין

ר׳
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 •מיס פלשה או כנים אחר אך מיס, שתתמלא אגור למשה
 מכחילה אלו נוכא״כ המים, פני על ותצוף קלה תהיה

 ולא הים למזחיח כהורידם כובד עליהם נעשה השביעה
 שיהיה זה נם ת’הבי שטפה והשפם עילם, פד צפים יהיו

 קרובים ויבואו אח״ז יציפו כלא כדי ניבד כח עליהם שורה
 השירה בתיך וה שבח טכה ולכן ויקבריס, ו־שלום שלהם

 עליהם שנהן פ״י גס בדרך היסה •ם למצולות ירידתם כי
 שלים שר מלא ק ועל והורידם, עליהם שהכביד כח^ו

 ונועלה וחוזר מתנה רבו לו שנותן עבר יש לשעון שמנה
אחר יציפו שלא כדי מנד כת עליהם שהניח דמאתר שמנו,
לדגים: פרנסה נמכו נמצא ימים ג׳ או ב׳ --------
של ואחח עצם של אחת חומות ב׳ לך שהקפתי "□,V ש□

r .בשר כל ואתת עצם של אחת לפרש דהוצרך הא בשר 
 יש בשר של ואחת עצם של אחת שהם ואה מחמת גם כי

 עצם של ח׳ בך שהיז מה כי מוסל, מיכחת לצמיד לאדם
 פרעטת לוקח הוא כעי*כ לשה״ר המספר ויבין שיזכיר

 לפרפנזת רומז הוא קשה ועצם בגיהנס, חבירו מונות של קשה
 לשהיר המכפר ויבין שיזכור בשר של אחת שהיתה ומה

 כינו• הוא הבשר כי שלו, מלית שכר כל כ•’עי מתן שהוא
 :אמרה׳ לפגי להשהחמס בשר כל יבא דכחיב טוה״ב לשיב

 נם ל’י מושל. ואתה זקיפין אום כל חבריו נל שם,
הוא גמי וכן כלכון, מוטלין אלא זקופין אינם היויס

 מתקשים הס מלאכה שטובין בעת היוים יי״ל התשמיש. אבר
 מלאכתי פושה הלשין משא״ב התשמיש, אבר וכן ומקפים,

:זקיפה ובלתי יןשוי2בלת
 בס״ד נ״ל רמיה. לכון לך יוסיף ומה”לך יתן מה שס,

פירוש ועושה רך אילן שהוא לגפן נמשל הלשון ני
 מהם יוצא וגס מאכל הס הענבים כי ומשקה, מאכל שהם

 ישתיה אכילה של הארס גויות הלשון כן משקה, שמא יין
 מקבל אינו גפן מה לגפן נמשל וגם ט, תלויים
 ראוי ואין ושוב אמת לדבר נברא הלשון כן אחרת נשיעה

 לשונו המממא כן מל וכזב, רע דבור שמא נשיפה לקבל
 ללשון הראויה גפן אותיות מהפך הוא הנה רע בו להפר

 ויהומס רב וברקים בפסוק רז״ל מ*.ש וידוע. נגף, לאותיות
 גדולה מהומה והמס דנתי? מגפה לפון אלא מהומה אין

 מה לשה״ר בעל על ולז״א מהומה, נקראת המגפה נמצא
 מממה צירוף הס ומה מה רמיה, לשון לך יוסיף ומה לך יתן

 לאותיות יתהפך גפן בשם נקרא שסיה הלשון כי מגפה, זז
:מהומה שהוא נגף

 ד’בס נ״ל בעיקר. מפר כאלו צשה״ר כמספר כל שם,
דידוע אחד, ענין דרכו לפי רמז מיקר לשון נקיש

 התחתון בצחי • ז?ו כעליון ?לחי י״ו שכס השינים שורש
 ואות ויז״דמכאן, מכאן יז״ד בציודו בחותאל״ף רמוז הוא
 שבנתיסלחצאיןנזה, וא״ו אות מחלק ואם באמצע, ואיו

 כעליון, לחי של שינים י׳ו שכס י״ו פ’ב ׳6 צורת תהיה אז
 השיניס שורש סל הרמז וזה התחתון, לחי של שינים ייו וגס

 ממש רמוז למשה י״ו למטלה י״ו שהוא א' אות בציור הרמוז
 רי״ש, קן*ף ירד עי״ן כזה, במילואם עיקר ות אות בתוך

 קיף ובחיך א׳ רות כל העליון ו’י יש ד’יו עיין שבתוך
 לו שעשה האדם ולכן• א/ אוח של ההחתין יין יש רי״ש

 בציור הרמחים וט״ז ש״ז כלובשיניסשכם ללשון הקביה
החומה גזו כפר נמצא בלשונו, רע כיפר אס כנז׳ אוח

: עיקר אותיות בתוך רמווה שהיא השינים של
ד’נס נ״ל מליו. גאים נגע־ם לכה*ר כמספר כל שם.

 האהבה נוחות ניכרים שיהיו גירס ר’לכה המכפר
 ונמצא זאיז, אוהבים יהיו כלא היום בני כל לבנות מן

 ישל כמו נבירה לכון כהוא נופל לאותיוש לכון אותיות הפן
 וכלי במשל• כדכתיב ללשון שים יקר תואר נמי וכן זסיך.

 המספר ני קרי, לאותיות יקר אותיות מהפך דעת שפחי יקר
ה’ז,ה אבי מוני הרב פירשטשיר ובזה נקרי, לשה״רגשמא

 מרית קדושת נשאת כי פיך, עלי בריסי וסשא ככתוב רמז
 מאחר כן לשה״ר,ועל שדבגת פץ נעטר מעליך וסלקת

 יקר אוח־ית ומהפך נושל לאוגדות לשון אותיוס שמהפך
 ענג רותיית לו יההפכו מדה מני מדה אז קרי, לאותיות
 טהור לשיט כיס שאס נגע, לאותיות הלכון מן לו המגיע

 שהם הנקודות פס כוייה H מן השפמה ממנו מקבל היה
הכתוב במי גן נהר עדן נשרקין הוא ענג נם ענג, מספר

: והבן הגן את להשקות מפדן יוצא ונהר
שריפה, ולא סקילה למה י״ל באבן. לסקלו ראוי שם,

 נס״ד ונ״ל ממם. לסקלו כוצ״ל באבן פירש למה גם
 הארה לסלק גודם לשה״ר דבמל ז״ל האר״י רביט מ״ש עפ״י

 תהלך ולשונם פיהם בשמים שתו ולז״א המלטי/ מן התפארת
 השעם מובן ובזה ע״ש. עכיד מלטי/ אק תפארה שמים בארן
 סילוק כי יס־ןל, לכן לרה, ה הדלוק משה במשאו כי לסקלו שראוי
 משאו זה סילוק כ• רמז באבן ואמר יסק׳ל., אחוון בהפץ

 דההי״ן הוי״ה מלוי שהוא אבן בשם שנקראת המלטת מן
 : דמם ולא כאבן יומם להיות לו שהיה רמז גם הכולל, עס

 בסיד נ״ל מלמטה. עליו ואתה מלמעלה עליו אני שם,
עליו אני וזהו לחבירז, מצוהיו שכר שאתן הנוגה

 להעניש מלמשה עליז ואמה הנפשיים, בדברים מלמעלה
 אותיות קודם נמי אי חבירו. שעשה טונות בעבור בגהינם

 מן שהוא הקדמוני ים מספר שהוא רס״ה מספר יש לשון
 גבורה ועיי ז״ל א’מא בספר כמיש הראשונות גבורות חמשה

 יש לשק אותיות דאחר מלמטה, עליו ואתה אשמרני, הנז׳
 שאול, נקרא גיהנס והיינו שאול מקל כמנק תק״ז מספר

:חובלים מקל נקרא שבו ופרענזס
שבר בה יסלף שנאמר דעתו ישפיל היא ע״ה ואם שם,

 ט אדם בני נקראים העטים כל בם'ד נ״ל ברוח.
 אע״ה אברהם שהם בעטה הקב״ה ששבחם צדיקים שלשה

 ארס, שלהם ר״ח ואלו במדדש והנו׳ המ״ה ודור זמרע״ה
 ג׳ של שילדות ר״ל אדם, בגי נקראים מהם עמה והלמדים

 כל יהיה לחצאץ רוח מספר תשבר ואס ארם, שהם לריקים
הן אדם בני נקראים הס שהעטים אדם, בני מספר חצי

:ברוח כבר וזהו מבפנים, הן מבתק
הס כי שליתאי ליה קרי בס״ד נ״ל הליסאי. לשין שם,

 ושינים ולבון וגרון חיך שהם כפה מיציאות חמשה
 ואם שלישי הלשון יהיה מבפנים החכוב ואם ושפתים,

 מליתאי. קורהו ולק שלישי, הלשון •היה מבחין החשיב
 י כיי במדרש דכיבאס מעכה היה כך תלהא קטיל ואמר

למרחוק הורגים יש פירוש כחן. דקטיל קמ״ל הא שם,
 וגס חש מלאה בהם אך'נראה רובה קנה כמו

 ואיט אש מראה מ נראה אק סן אך גדול, הול משמיעים
 דברים שאוסר אליי דומה הלשין וכן גדול, קול משמיע

 דנדס עיברי יכמו כלל, רעה בהם ונרגש ניכר שאין
 אוזר בהם והיה כמלך, לטבורה שנלקחו באותם בירושלמי

 לשירי שהמספר יוחנן, ■שנקרא אחד וכן כגבן, בן שנקרא
 שמתייחס הטעם וזה כלל, רעה בו נרגש שאינו בהצנע מספר
כי והייני הרע, לשין אומרים כי ולא׳לשפתיס, ללשון הרע

:גלויים והשפשים צנוע הלשין
 להפך הלשון שיוכל הנוגה נ״ל בלשניה. חיי דבטי
דח,ב מעשה כך כמו לרע ומשיב לשוב מרע הדבר

 *5לשי הלבין והפך וחזר כלבתא חלב ואמר לביאה
צשטס שיכול ר״לשיטי שן והיינו שן, לו אותיות לשון נקרא

. , , ’יחפוז• כאשר הדברים
בה ציח ח,תא באפי דמתאמרה מלהא כל ט״ז דה

 איח תברא־ מברך מ״ש בישא לישנא מפום י
גמי שנים בפני אמרה אם אפילו טעמא האי לפי קשא ציה.
 *a” t 'פ יני ראיבן א״י אםי י’ם5 ינ״ל »י. דינא
 ת\יאי' אמייגן ויששכר דהירה לוי שהם שלשה בפני
יהמר שיששכר אפשר כי יען זה דבר שמטין ידע אם ראובן קפיר

0) החכמה אוצר תכנת ע״> הודפס)210 מס עמוד מבגדאד אליהו בו חיים יוסף ד ־ יהוידע בן
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 לוי ובפני בפני שממון פל ראובן אמר דנן זבולון לפני
 בפני אלו דברים יספר זבולון אר»״כ ולס ויהודה,
 דבריסאלו על לכודות ראובן מונרח לחבירו וחבית מבית
 יששכר כי במדים יתברר זה ני יען שמעין, מל דבל רנו״ב
 כן ראובן שאמר אמד לזבילין האלה הדברים נילה נאשר
 שסיפר מחמת משוד יששכר ואס זיכידה, לו• ובפני בפניו

 מל שיעירו ומוכרחים ויהודה לוי הלל שממין ילך הרע לשון
 בדין, ממט ויתבע ראובן עליו אמר דט״כ ויברר באמה

 מחמה קפיר ולא לזאת חש לא דראיבן לומר מוכרח כן ועל
 הזה הדבר שייודע תלה הוא דאדרבה שמעון, של פנימה

 אס אבל שמטין, במד שדבר אלו רעים דברים מברר והוא
 בשמעון דבל שקר לראובן י״ל חלתו/ באפי למר לא ראובן
 מתביעה חשש לא היא אך ביין ממנו יתבע פן ממנו ומושש

 אלא סיפר לא הוא כי יען יכחיש, יתבענו שלם שמעון של
 דברים יסיפר הלך השנים מאלו אחר ואס שרם בפני

 היבריס ומיעו ליה אית חברא זחברך אחר להדם אלו
 על סיפר שכי״כ ראובן על יהודה שאומר שמעין לאוזן

 בדבריו אין המספר יטדה זה הנה לד, ובפני בפני שמעון
 אס לבוז לוי ונשאר לשה״ר, דסיפר כיון נאמן, ואינו כלים

 מזה, ידיעה לו שאין ויאמר יכחיש האמת שממון ישאלהו
 מכך ונטוע בפ״ט נאמן לבדו היחיד אין היא ידוע כלל כי

 להכחיש ראובן יוכל כן ועל מנגד וזנגוד דשיביהמניא עזבדא
 ספיר מל חישש ולא קפיר לא לפיכך להכחיש ויכול וכיון
בה ליח מלהא באפי אמרה דאס מזה לדק אין ולהכי כצו,

_________________ישא:לישנאב משוס________________
י״ל וכו/ אדם יספר "אל מקיימת מי ליה אמת שם.

 קשה ועוד שמחא, בההיא זה מאמר למהכביאולו
 רמז הוא בס״ר ונ״ל שעה. באותה עצמו לשבח ראה מה

 לעורר כדי זכיוחיו שיזכיר צריך החילה את דהמבקר להם
 לבקרו שבאו שראה דכיון רחמים, ומדת יושר מליצי עליז

 לרמוז עצמו שבח כן ומל בדבר, אותם לעורר רצה ושהקו
 אתם ולמה שלי, שבחים להזכיר כמיני עשו אמס גם להס

 לחילה הועלת ממט שיש הביקור עיקר הוא זה הלא שותקים
 בשבחו דברו ולא בהקו אשר על שעם ברמז לו והשיבו
 ארס ויבא משחו על חולה שהוא כיון כ• המקמרגיס, מחשש

 הזם כטנין מנח ונמצא המקטלגים יתקנאו שבחו להזכיר
 כל בשזבקו אדם יספר אל שאמרו המאמר לטכת דומה
 לקטרג המקטרגים יחעורת שלא כרי מטמא והיינו חכירו

 להזכיר שראוי לרבנן דס״ל נשוי, בקיר שארז״ל ד’ע עליו
 ולא ולזיא בפומבי, ולא בחפלה רמז ובדרך בלחש שבחו
 כתקט למה תבין המאמר מזה כי זה, מאמר לך שמיע

 עצמו בשבח שדבר בראו כיין נסי אי בכבמך. דברנו ולא
 דהכתא ,יכפר ראל מאמר לא־־שמיעיליה עדיין בירא• אמרו
 וחממה שנן, כל לא עצמו הוא בכך מוזהרים אחרים "ומה

 הזניח ולהכי זה מאמר עדיין שמע ילא בדעתם דנו כן
 סגולה יש כי לשיבתו כוינו ונראה אחר. יצא• זה מאמר
 ואז לעשותו אחד בדבר חסידות מרת עליו לקבל לחולה
לשמור עליך תקבל לזמר טיט ולכן יתרפא, זה בזאת

:שתתרפא כדי זו חסידות
 נקיש נראה באים. נגעים דברים שבעה על שם,

לשה״ר המספד לעיל •אמרינן כי ברישא" לשה״ר
 ע״ז על כצווי נקיש הדברות בעשרה ומציגו בעיקר, כופר

 יותר, קרוב בזה לשה״ר נזק כ• ש״ד, נקיש ומז״ז ברישא
 בעשרת כסדרן דברים שאר יאח״הגקיע תלמא, קטיל ומלש

 דכלהו משום הריח גמה אחר גזל ונקיש והא הדברות.
 וצרות גזל אבל טצמי, האדם גוף על כבתים בנגעים איירי

מקראי, וכדיליף הבתים, טל הבאים בנגעים איירי «ק
________________: לבסיף נחשנקו ולהכי ——------------
כיון הימא לא פירוש בחבית. דבר לתאה מנין ב." ש□

יוכיחנו שלא ׳*ל ביניהם, עזה אהבה שיש היא דחנירו ׳

•קו יד^דע ,ב פרק
 זשניט במקומה, שנאה ויהיה האהבה מתקלקל שלא בדי

 מה ויהיה להוכיחו חייב דעכ״ז קמ״ל לכך אהבה, גדולה
 :עמיתך שהוא אע״פ טמיחך, את הוכיח הונח דכחיב שיהיה,
רבי בדור ישלא הדבל קסם. טיל לו יאמר אם שם,

 שהגיע אפשר איך גדולים וחכמים תנאים שהיו שושן
 מקולקלים יהיו הדור נדולי שהם שהמוכיחיס זו למדרגה הדיר
 בס״ד ונ״ל קורה. טול להם שיאמת העם המק מן יותר

 הם כמם המון אך ומובים, צדיקים הם המוכיחים דודאי
 שמשה מה ונראה קורה, טול להם שישיבו וחצופים עזים

 תוכחתו שייחם שיניך מבין קסם טול המוכיח של המשל
 לפיהו ארם עמל כל כי והוא במינים, המשיב ומשל לשינים,

 קסם טול לו אומר לכן פיכו, לצורך הוא שמשא מה וכל
 השינים, לעיסת לצורך שהם חטאיו מל לרמוז שניך מבין

 להוכיח באת אהה כלומר עיניך, מבין קירה טול א״ל והמשיב
 דכונהך במטמונים נתת שעיטך מפני שלט עומת מל איתט
 להתעטת צריכין תעניות כו*כ בידכם, יש טונות כו׳כ לומר
 הצומות הפרו רבים ימים להתעמת יכולים אתם שאין ומן

 הופר וכאשר אותו, ותאכל הפדיון כסך ממט וחקת בכסף
 כהף, ואל מיסרי קחו שלו לקהל שדרש מוכיח אחד בחכם

 שתאמת כרי אלי עוטחיכס בעבור הפדיון כסף תתט אל ר״ל
 ולב״ח לעניים הכסף תחט אתם אלא שלכם בממון נתתי טיט

 ר״ל מבקטיטך, קורה טול אימתם כאן וכן בידכם, ולת״ח
לו ורמזו אוהט, מוכיח אתה ולכך בכספיט, נתח עיניך

 :כסף אותיות יש עין אחר כי בעין, ^בכסף
ז״ל רש״י פירש ג.’ר אצל עליו קובל שהייתי. שם,

 היהנן יפלא הדבר גנאי. דבר בו תאה כשהייתי
 ארבעים בן שבהיותו אחר גנאי, דבר עקיבה ברבי שימצא

 הכונה ונראה מאד, ומניות דוחק מתוך חורה ללמוד בא שנה
 פ/ שפה פד פ' משמה ביום קצובים שעות מלמדו היה כי

 מפט לו הידועה בשעה לפניו לבוא מאחר היה ולפעמים
 טרי בן ר״י אך עצמו, לבק ביט לימודו על חוזר שהיה

 למה לו אומר וכשהיה ומטייל, מתעצל שהוא חושב היה
 אלא לימוד על חוזר שהייתי לו אומר היה לא נתעמת

להלקיסז, ד״גוהיהמצזה אצל עציו קיבל היה ולכן שותק,
 לבהמ״ד לבא המתעכב תלמיד להלקות מנהג להם היה כי

רבי חסיד היה כמה ראה מלרןזת, כו׳יכ לו הנועד בזמן
: דע״א עקיבה

 שהוסיף הול״ל קשא אהבה. בי שהוסיף שכן וכל שם,
לו היה בלבו שמא תאמר דאל ונ״ל אהבה. עמי

 בי מוסיף אמר לכן אהבה, מראה היה לפטם ורק שנאה
 הייתי שאט אליו, אהבה מוסיף שלבי מרגיש אט כי אהבה,

 היה לא בלבו אותי שונא היה הוא זאס •זמר, אוהו אוהב
כמים כי אמה, מוסיף היה שלא וכיש אוהו, אוהב לבי

:האדם אל האדם לב בן לפטם הפטם

נראה להוכיח. שיורע מי הזה בדור יש אם חממי שם,
 להוכיח שיוכל מי אין שאמר ר*ט מן ששמע אחר

 היו ולא למוכיח חציפית דברי להשיב עזים הטם המין בי
 עצמן המוכיחים סן סיבתו הקלקול זה אמר דבריו, מקבלים

 בהם הציבור שמוכיח במסתנוח פצחו למרב המוכיח שצריך
 •אמר אלא בכך, מחטאו ואיך כך תעשו איך .יאמר שלא
 נמו לא ראובן שאמר כדרך בכך נחטא ואיך כך נעשה איך
 לנו טל מלה לא שהוא אע״פ עמהם עצמו שעירב נפש

 מאחר המוכיח, כנגד יתריסו לא השומעים ובזה כן, לעשות
זה. וקלקול זו בנטת כמותם נכפל הוא שגס מורה. שהוא

 קדישתס לתש הם כי המוכיחים מן יהיה החסרון נחי אי
 וכשבאים שבדור רעים ממשים על לבם חם וחסידותם

 העם המק טל מפריס אש קשים דברים מפיהם יצא להוכיח !
I לדבריהם, אוזן מעין אין זעי״כ גהינס, מסכת להם ושונין
 ידבר שהמוכיח טוב אבל כנגדם, ייתריסו שיבעמו ואפשר י

כמה ראה באומת וביה, מיטה כאדם להוכיח שכל בדברי

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)211 מס עמוד מבגדאד אליהו בן חיים יוסף - יהוידע בן



ערכין »ביו
MltJDVI מחליף ממנווכו'ואינו חקרי אל גדיה 

נסוכזיעכל לא חצינונססרי וכז״וכן
 כלל .הנןריאה, להתליף j3ta> כמנת אץ ל’>׳

mjhw ימאי־ ממנו תסרס הל ןר׳ל נסיחס אלא 
 ינןחמר כספרי מציגו וכן אתאביה אמרגליסאלא

 מחלי.ףז אינו onw כאן כתיב ליחה,אין גס לא
 ענד גם לא מפרס תל ל’ר אלא ףוה ,»הזכלל
 כספת דחף כימני גס לא אלא גם כספת אכל

 דמלת המימימיס מפי שמטתי כן לימה גם לא
 א*זנחי1י0 מפגי צמג* וטל מגר »ל געמפלת

 מרין הוציא המדרס ׳דמוה לי וניאה ו’ןוי’םי
 ועלץ *151 מח •מס אף ל’וו רס^ו^לבחזחסספתב

־ *״, וק׳ל9’גהרא ; ,

fcp 5»י tty ואי ןכו" מעסין אהנו אי גמרא 
מטסיזמעיל לאאהנו . ...

 אנפות גפי פרין לא דאמאי לתחגה דס/עיכרס
 ?סיסאיכת ושפיכות טריות •מגילוי למא9רןמ-ב9

 רותמאי:א!נא׳ אגסי אבל והסוס׳ רס״י ;ם’,כע- לחימך
 era הרגיסו סלח והסוס' מרסיי והמשח למיסר.

וצ*ט» מידי לתרץ . i.־
 דעל ובן׳ דמים אססיכות מפיץ trp ״

* . -ipwyv לד?אע .ניי’א ■עכיל וכו
עדיין דתית למלח דעלההומ׳יזכפרת

 מאחר ימוסטאדהילתא אלא מימרא.דר'י םס|1»
 v «וקלל יריי ־מהן סמן לא דמלמויא /..מסוס
tfwChn ולא. וכו' חט&יו דאהנו הא גדיה

רף. דזבחים ובתום" ל’עכ ‘וכו צהירא ,
 בשפיכות וקא ד דהכאאנל מ״ב.נתבוכסירס*י ס״ח

 דימה* טריןת'כתנודעליה מלוי במ*ע:אבל.
 לא אמאי סס 6יטת0ומשיא,לי,דל 0;מגפרחעו

 ברכת, לחרב כאימי סוב מריות הבא.אנילןי פריך
 לומר. ואפשר טימ״ס’בצ מוסיאו! שהגיסס»נת

 יסנרי הכא סכתנו מפרסים כיס סיל דהתס
להרג, וראיתי בחרא עלייה! !פליגי .בחדא ןחי'6

על■ סתמה׳ ♦נחים כמסכם המס .מרסזם
 מקה דשסיכותנמים וכתה .ה היעא/התם,ימאי

 אספיכו* חקסיהכא מבסר״מדלא ?ידלאינה מגלי*
 יטיס. אכלהו !־,יסר בסם\מ כיונו רהרי ראיון.
 כהכא סיל לא דהמס דהתוססו* לתמיהמן וחמיה.
 בדבריהם חוורין דהחוססוח בסיס רבות וכהנה
 הרב טל ףנוכר הרב בחב ועוד דוכתין בבמה
ונריהסוסיוהכאיע׳ס ’י^חתטתי הונח ברכת

 ה/החלאיטיזםיהחס דהרבגרכא אמוהיה ויברא
 מודאי ס’יט מריך יאכלהו כי'מ ס״ל דלא חמה

 סכדיווק לא אס טעמה קוסיא כ״תו סקוסיא״הרב
 .גן- :״־ ־ypj^rtoiibWi ־• י‘

 ולו״עכיל מפרם*א*וכן*>ןאי>נאי' ים• ומוי *: גא״י"
 אי־חהכן Hitoביס? כראאדלחהוו * »

 ■מכפר מעיל מעליו 1אי« לא! יאי ומ׳ מטס׳ו
 מ«הז ססךסיי ובמן דסרין הואי יחקא מסמע
 נקטריסא הסיס נקט מנייה! לומרדחד׳א אפסר

חילאייךז>ןלו’'•וס י
וכו׳ יסטיו יכמולא לון יכול גמרא

אן להכות »מ«תי י״ל אי» ע*כ י
 הלא בלבבן כתיב לא א<ל! ה#■ אלא למלל

 לומר.לן בלבבך נאמי אכלהוקאילכך רהאוהרה
 סצלבאנל הסנאט חלא הכא הגתמ מהיר סלח

 או לקללו או חמיו לחמת במי.דאסוד הכי אין
 *difi’tfi מיצר^וןרמצ׳א וכךמסממלטייא לבזותו
 דצייייאה^כולאב סיאסא >ייהכי׳ יין דומות
צלליו לאל אהרן חבלזןעל־אדבן ׳!זליימלס מ»
■י •. ...--------•’«.\תהויש״<>• ז :■ .־.־ ׳•&
W • כצ״ל חוכיח' *ווציזו ת״ל ;רוניחנ> סימוזר

 אוכיח בתיכומתיבא הגירסא היא ובן
 כ*מ3 -לה-״וכץאמרזגן'באדיא חוא^יקאותשיק

 יכול לרב אאי״אלמיו תוכימ־דרס<צןלה דתיבת
 אפי״למאתסעמ׳יא“ורסינן אמת’ ומהוכית להוכיח

 *{זאאמורזכןצחב להוניחודתיצת׳־הןציח .יכול
אלו׳נא •אלאן• ונסתלק «מ*א .'אהרן קרנן נטל

־. חהלי^טןתיע׳ס •00 בפיק מ’הלח
 כליו ונהססלת נן'1 כ״ט דיויה בהכאה #&

■■!r•> ז׳כ^וציליאיזלרגף׳ק^^נסאף .לאחוריו’־ 
 סחול מאמי ולבן עדיחאפהכאה כלח הפסלת אי

 ר<כי׳ כן אם ארב ינאילהוסיף טיפסיל׳בליו נלד
 נ*ע'״לאסליני.פסיטא כליו קממרהסיסבהפסלת

 >ףלא כליו הפסלת בוהואי סלי!ג ׳לא דרג
 סלעי לא כים בהכאה מאמר היני כ’א מההכאה

מביס דאחיא בהכאה לחפליב סאשאידסמןאל
 י ־ מהססלהויילומיל*.

 אסיה הא ן5מ' יניחהו בהבאה מליגי כ* ■ יעם
 ראיתי' סוב באתה בטלה כנופוהיאובסביל •׳

 דביתהן לי • ונראה .־בציע׳ סהנימא למהרסיא
ולאי מאי הגיח יבטל אדביחהו חסים דנןאמר

 סיכה טד בליה ספירס תפירסיי אנםגאי,מיהו
'ttorf לא Wfrnri או אבסגאי ,אה בעלוהגות

הכי

5* h t• pt׳bu/

החכמה אוצר תכנת ע״י תודפס 212 מס עמוד שמואל בן משה עדאווי, שמואל בני



ערנץ ססכת
 • ודוחק . • ודוק אס׳־דקאי לל דרסיי ןאס&ר הכי

הוא••
.יגטיט' דאקראי.ט״כ אכסגאי מייה! איכא .0#

מע.0מ'1אשמטבקטעןתאןליןזסןג אחל »
 לחניס הרנה.&הגלן.אהג?ה לעאטויח באקראי

 o'ftv 3031193. מסע בסס לחניה דקרא והא
 יע׳ס. 0/311 בלא סאיןחגיה .מסוס לן לן מרשת

איגס, הראיס■ לדנו♦ שדחה גוה מהוסיא ןןנר*
. . ׳ לייעיס־• חוכגיס

Otf ואתן ונתיב .דן חבית אמו מר ואתר 
מאמה ,ראי מיישן דלא והא ע'כ אהליאב ,

אחה. לייחס הכתוב דדרן. למימר דא!כא קסום.
אלא. .הכאוב סיזייחס חציט לא באס אגל האב
הן: ללמויסמט כר* אלא כאן אייחס אינן >ןא»

־ דיגאזקיל*
 נ וי ונו נזיסס עד דאמר ומאן בד״ה ממאות

. »כ^נהא,דלא’סאא.כדמסבי,וט . " .
 מדיסא חסוס.דקוםיא נזיפה כ»ז״ר.עד, אלא ^ערין
’ !קללה שהכאה קתוווייהן לי.ה 'דסרין .היא

•:׳■•׳. ■ • י ■ •■ י !«׳ *• ל pi • • • •. י •
T)$!3r* יא &ל*תיהבהא* דביק ומי מוי■‘אי י®. *

 טי למיי לותלמןדא.דפרין’וכו'עכ
 .ולענין יכנחין ה!א אקללה קללה1יותכאה מיסה
מהל»' הד^כעלפ׳ו 3p3 הגה,1מ»חי0י הסאא
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ב הכותב הפעוט הקדמת
PO£ft$ עוצם* איתגי מחצבים ל לין יהלכו חציהם ונאור לאור לפניהם מחשך השמים אלא השמים אין האק ותגל התמים 

w שמיס לחם סוגם משפל העולים עולם של מלט המלך ברכי חש5ה רוכבי הוטס חאק ומגל בדקותה' שסייעו ׳ •
 עלגפי אויחוחם המישרים למישור העקב בעיינה no׳ נתיטתיהס מסילות לפניהם יסזקלו עי ושוב «וא איבו על יוגוכתשמת

 • ששים אל בלמוד נגשים תזיתאל הל מהכהנים הדרשנים ראש ליס לגו סוף ים טור גזרתי ספיר מעולפתספירים מרזמצקייתספר
 שופרי" שופרי כשפרי פירא• עביר אילן כספרא מעליותא• מיל׳ כמכילתא לנעמ׳י• מורע שלומז איש בירושלמי. עלכו^פגלבסים•

 לקדאתנחשים* הלו לא י מדרסים אלפק וכאלף • נגיר קרמותי נהר מניר כחגרותבר יורכות־ כימתבונת ־ יקדמה »מס כתט׳ממא
 תשמעוני הגדול הרג הה • ס0השלי ואתחלבי ואתמנחתן אתעוליע הכיל • שלמה עשת תאשר הנחש מזכה בי • ה' ויבמה! נייוש

 תקאאן ויקרא שכחהופאת־ לקט עומח אחד כל ללקוט כילקוט הרועים אטד לו סם ־ שונים ממינים מינים • עוני לחם נ$חט לא
 היערה פירוש יאחרלכקס בל אמר בשרה יפגע אל1 לו• חובה וסלו האורה לאזיותמלא כאח ובכול כבכי ן5 בגמר h גו יו}יןא|מרה
 קרא ואתועןדכי.דהעס המלאכה• אל כה לקר לכו 7 נשא לכן ירכץתתתמשאו• ולא למשא עליו יהיה כי שם נפוצו אסר »ן.מממס
 עשן ואפילו י כחם ככר לקנותספחם כגמחס לבאתלעורתה' מובא לתתלכסף רט מים לא כי • כנדיכיס תבטחו אל כמיל׳נמים

 ,סלחנות לשתי זוכה ארם אין הטעמת־ אלו כל יכטל ואס ־ !זהמתן לשאול אלא נמצא ולא • קרב טוס והיה ־ לב ל׳ .אח״ש אמי
 הולףלמישרים דגל! על ואיש מחנה! על איש ופסוק פסוק כל על המדרשי כל וליקט הילקוט הוא החבור !ה לחכד סנן' החכם קם לק

 לשת(ם פה כתף ככל 1ועפ ייעפו ולא ילכו עפות זכבפחס ייגעו ולא חפבם למבין יחבו ישראל ולע כל ויתהללו לישנים שפתי רוככ
 לכאן כא שילח מי אשח עציו יאמת מיומניע על הכניע מיד ישיב עלי! ישאלו אמר ובכל ומררשו• פשט ופירושו כפסוק יתמתן כסתום
 שמש לרואי ויותר פסוק פירוש עליו יקשו כי ישוב יורע מי י ןה שבזמנינו שראה בפרט ■ ?ל המלקט טנתהרב קיתה שוו כירז זלמזרז
 שיקראו ומי • כוחו על אויע ידע לא רטת וכהנה הסמים קטלת או זתריוין ואתלותערכין נגעים מיערתכהניס ישאלו אם מגמרא

 בחך שאינו לט אל ישיב ואל ־ וס כספר הרואה יראת כאשר והלטתמרוטת הרינים אופני מראה וכפרט • יצטנן עיון ך5אב לפני)
 לא ואס ־ רבי מיען רכר כהגנת לו מה מרכד למור פרא הוא ואס כחכמה פלפלת ־ הנשמת כחן ול מאמרם ואת מורעת כי למורע*

 ומדלסותבקרבמת• ויישותגמרא דקדוקים מ כי קרא לא א1>ה ורב מכס כעיני! יחשב ־ כושה לאותה לה אוי ־ הפרסה אפיל) ירע
אל אל אני וחפטוראני־ ובשביל נהוגים כלתי הסרבחם ל כאמו רפס יה איבת י כל דעת כ ואם יערה• גופי שהם זטהמת ערמת
 ומקרא וגו' היערה ואת שנאמר עולח הקריב כאלו עולה כפרשת העוסק JF כמאמרם כמעסה הלמור שיהיה צלמים כיעכעליו אשמל

לאויתספלהוהכאשרכתגתי: עלבןהעירה'אתרוחןלהוביח ונשלמהפחם• ולישרים־ לטובים מלא
איש אריבא בלל כשמו ק!רא ואק וה כדורנו ארס כני הרכה קה?ל גדליה שמואל 5כה אכי לאדוני גן אברהם אני‘ ובראותי

המדרשים והגיה משכמת מ אמתעשה אות כעל אם יקיא שגיותוזה יבין טעמתזמי מלא אןמרכלו וה בירן קלעו *
 וסססבתא הפיק מקום מולה כלי מחעני ומי מכל םהויגייםנשארוססוגיותוכמהמררשיסבפתמנקשיסווהיכועבעקובהדפוס

 למלאכי/ אמנה עלתה לא הות וכרכי ואמי וה אל וה וקיא תתאמי אן הסוגיא לבקש לקחו קבע משנת שריי שתא ככל הכקי ואפילו
 השעה כן הרין שאין אעפ* עתלעשותלס' כי ממחיצה לפנים מחיטה נפגשתי ונוריותי תלט □גבי אורת• • מהבין העם ויכלת הקדש
 ואטפל הערלים בל שמה נאספו שריהם'אשל שש היאהב ששקנהאשר כוכרוני לרשום לירי אנה האלהים מעצי ולהקל pi בריכה

 מים ה' בחיר להשקזתעם ןל מנתהרב כאשרהיתה ט וילמח גואל לו ואהיה מישראל הוה השפר יתבטל שלא כח הוו הגמלה כעמדה
 אחותן יאמי באשטל כעננים הכל בפי סגורה ותהיה השמים תתתבל כמיס ד-יי האדן ומלאה ממתקים תכו בגוניסומיעקיס קחם

 המלקם שהביא מאמחם לכל גרק מולה כארס ומשם לבאר משוגתווהיה ?הטי ע" כל מ ואולם ־ הנשתה כל יה תהלל אתלחבמה
 ועמוד עלה פלוני כשער ועיין אומר יש* פירוש אתל תאמר כן עשן שהמפרשים ובתת בחתא אן תוספתא ומסכתא פרק דף מהגמרא

 לררשטם גמל תועלת הכל כי וחיותם חכמים רכח ילך ללכתלפניו הרות יהיה אשר כל על ותשית עגה ה׳צהוניא כהר יעלה לא ומי
 ופעולת! איע שכח הגה ט בל יחסר שלא כרי לפסוקים מקום מורה לו והוספתי הגרלתו ועור נורעתצהם יתירה חכמה »נסניהמהס

 ה© וההגהות ומאמר מאמר לתקן והנמרח ל1הגר הבער אמתמשלי כי התקוגיס הוצאתי שמלכי איש לב על יעלה ולא לתמניע חקי אין
 היער' שתוכה שהיא כומע יורע תעלומות ותרע אני־ וחווה הטתהזהכילאנטא ישרו ירם ומחיקים קרסוניס כתיכתיר מטפח

 וכל • מישרים קטועה עיניך אשרחלקטכ להטתי אסר מיםהחכ bibb היגיוי כי יכא חנף לפניו צא כי ציסועה לי גם • כישראל
 המאמר להכין כמוני קטן תלמיד שיוכל שיעור המאמחסאצח בביאור הרבה מאריך איני בה ויעשו האנשים על העכורה ירכה

 וכיעכים נביאים יערה על ככרובים כנפיו פירש א1ה ־ ככל יח המפרשים נשיאי נשיא רס*י ומגדל מבצרעוו הגדול המאור !אזמלבי
 כספל • מארכה רט הרכה !חרושים למנה צו כהונה ומממנות ופיפיאותמאבא תאי יפה מהמפואר כספרכיאסיתלקטתי ואתחו

 מקרב תא כי" כל על קראתי ויקרא בספר ־ רכח מלכחס אתעבדו אצהיס חנן אסר הוכא! מכילתא על כאן מקיופ שמותחישים
 כאן הצל ומלכעו חכיייא חיים 4כמה וים נשא ממוהאאס) מהראכרובר בהם טוב ובד גסו אהרו קרבו כעל לכבחן צב משיב האחרון

 כשם רבדים הוספתי בספרי רברים וכספו■ בספרבמרבר • בונתהכר״תא צבר ואלקטה ורשום עצום וסוגיותבפלפול כבקיאוק להלל
 וקנה אותרו־ □שם יכי לומר כביאורו אקיים אסתר ומאמר וכיעטם נכיאיס כמאמח וכן הוצאתים מלט אמודי«ופיטים חצ^זלל

 לכייחו בחרתן אף חשקתי! וטען יען אברהם כרית אבחמו שם וה הלא הלו לספר אקיא לראותמה כשתא בריק כהיותו
 להיותהראשון עה הזקן אבינו ובה עידאחרתכיכאשד1ואת מוכרונו־ וכרי ישכח לכל גילי כן וכין לא!תבריתטני והיה ולילה יומם
 בייתהלשון הגיח חכמים כאשר כנגדה שתא תלוו כחתסלס ליעקון מפריו כרוב עליון אל ןכגי כן כריתהמילה הוא שכקרושת צרכי

 היום כי סג ומס ת־10המרי אל! החקים אתכל ואל כדברי חק נקרא !המדרש תק נקרא זה כן על וייע־ באמצע ממונים וכחתהמעול
 •י־&תתאזרכי כאמור אתהכונה יםהמעכב הבבין אתכל והלקסת הילקוט שעל לתהטעי)תןקל»פתהשג»אותמעלראתסרפתע גצות

לכל בפגיפי יערב אמחעי לרכון ויהין' אמתומשגיאותיביצס רכר עצ שיוו צמען בדק במעגלי ינחני ויגיהחשט ריש ממיס ימן תיל
־ אמן ונאמר אנייר שומעיהם

לארעא עפרא תברייא מן וצאו ועייא נאם

גדליה אברהם
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מפריס הוד. בספר אשר ואלר^עאצותד,חכמים

m* ׳ ן5ת מכם:5ס ; היתיק שי6הר ׳ ישנה ממשיל foftp א< »)«מנחיגיהזד׳ ׳ 0650 סישגאיסיעס• ׳{»
X5K0W•״ to ׳ יזמאת ץ!@>3&י? ׳ **י ־ ׳•*"מ־ י״כלית מי

S2S»5» ’ נפגי/ש»ח • עיטס ר&ו עין»מןכ׳ י הראכע ׳ בקמין m^lg^pfop יפה • אי תז יעה ;סו? לקת

!דמן
 • לחסדמיתז י ערן סעמ» ׳ ל׳יה-י,עיזא3 ׳ טתמיער • גק׳«מיי«לת ־ נקרששין ־ ארמצאסיזו • כחיי מי» ל•

 * t1S> ח־ י »tewp״"pirp» 5שען<״ת> אמרי * ימשא^משת משה 5•הואי משה5ט>ן ״ יעקבי pp> שנמס; קש>! ״
*tArtWtra \Amr, r־,1m ל ה «1מי י בבורים עיר • עיללויצאפמם ׳ יפרח נממן?־ • אהביצעולם • ויצקוריזנוגס

. מ׳מנוס־יעדסאיר•
 כ» שמיאל תליש 'ה סנקש * ככורים עיר * עילליידאפריס ׳ ופרח כפיטל • אקבתשזלם • קסנק קיי ימדי.&לות שר .ראש

onto עת׳ קחכתיסהת אלה כל .•wW -לכיש׳ חכיכ־יאש>י/חכמה־כלכנ־עליו ילן5שלה־יצשיכ״/מ>ז5חשימי}מיח
 לאוא/יטס ירבה »כח !עיררלנןאהכ^החרפזגים ה רסכי>צת»נו1)נטילתקככ זשפלותימ דלותימ יישק ה !הטהור סחמרסקלזש ןה

" ;סו ןכש)ושאג כחיים ישראל עמד כל מברן

 לאוס יתוין ten *toft וכסא ך*ץץק
רבו• יפירש ודיש וחרש שעסל

 נלחסרח .ולמי מסוקי* חילקונז ספן־
 ; למקנה לאברהם. אפירתי יחשב וזעיוחי

 כעוכר, במוכר הנמר, too הואעגהאשו
 ptih'nyprwfi משנוי• מזח שחא

 ?חסרלסראון סמעיותזי«׳או'גאופןמהוא
 למן ה'הפץ אסרתי נן על ן pip ונאה
 'n חרוסת אה •גיאה גז־יכל? גל *וקו

 •מהר למען ילהקקי* ומה הספר להופיס
 י לביתו וישוב הנו' החכם מעשהו •דושן!

•ריסלם תראינה ועעיבס סני! דהיבשלם
 >חקו; משפסו על וארמון שאנן נ»ת

a! ימי ונדבה נשכר בלב בעובם מעתיד 
והמין

מימין ישראל

לחכמים אלה ש3
 ואקרשחבחן ע״י ,כ׳חי״ג WWO ,p'x הי&ח?, "9“ ייניינט *־•מייי י03א

בעיר בעת ב תיב * י' העחי׳סחםתאיניחספיקיספעיקי'
Dp ירושלים ועניי רליעיון ישב מיין fay!

 המחט׳ ריחכם י«־חח מרוח בראות• חובב
 במה ולחבר לקנן )פשו חקקי׳ אשי ני״ו

 י סהספרש! וליקט אסף אשר גחמוים פרוסים
 המוווון מהווי יחחוחס הנסים דברי להסן $

 יגמ׳ט־יתו׳סהנצילהא נסדר׳יל^ט באו אסר
 אתן וחבר וליקמ קבץ הכר מפרי ומפרא
 דעת* •ס• כל היות־ מלבר אחי אזיית האהל

 כעסק' לן תהל• סתיו יסיט tb אותיסנעיריז
 רגל ועל ובסברא ופלפול רב בעיה חלבה של

 מ ימחא נידמה בשקיה שושנים שפחותיו
 ואשרי. אשייו בפריסה לעיני nr* על סשנה
 לירי להביא כירי חמחויק בל יאשר• עלותו

 ויהיר הרבים אה לינות הרוויח נמרברנחו
 •שיבחר ח' לפס תתחמה׳ אשר אלה דבר*

 ורעו זספ• מפיו ימושו ולא יוושלס בחובב■
 ■ר יהמעת 1* אב עולם וער מעוזה הוצרה עסק

ולרש! עזרי׳יאכי ר כנסת־ ישראל חקצן העכר

 נכאת רואי אחר׳ וראיה• קרשו הר אלהינו
 אסרי תניתן׳ ומהללו הספר תפארה מר•
 איסןן בעסהירי קריה'□הר אח •ת שפר
 ולמות.וע^ כטקידתו אברהם חיה •אהד

 ינרני גברי נמת חוו ופיק • חדים עט
 הסומן אשגי אסרה• לבן דאסתירזעליה!

 לול לעטןה ועת מצוד. לדבר נכסיו לסבי
 לוטתאחחיבימוונוחחונ׳סתלו׳טן

ושעירי חבריא זע׳רארסן )אס

ן׳או־חא אליעור

קבל
הסגיר,הראשון דברי

 ?מעוסקים נם9נס1» נואמת פלומיס׳ ם9ו3י9יס>9ממ»ינעג טניס קעלסדפוס9ע9משנ» 1ק)ג9או»ו ראפמעינישמעת
 ■ מעקודים על מעוכר כל וסימנו מנדים• כאכמפגנלותויכיסאיפנגויפוסיאריש אמד •לתתואימופדרססוכל ממלאכה שאת

pjjP פלא כמעכס יכ או 009 •נ ינעל כעיון wop לועה ספר קולא לכל מקום P1 מ9נל ונס עמ9נכ «עי לועות opw אפס נכמ9 לא י מנעול למייס • 
 ו*9י בראשינמ■ נשער ודכאו • וסולם כעיני אשי ממר נפי נפיכני • אדמדם או ירקרק כנגע ואכרותיס יונה ננסי ננסן מס מנש נמלי ממגמה על

 מאיינים • נילא»סלמס וינלמו מן!טשו י התנשמו >טס נתכוונו קלפסקתיס ומאומריפ • עינה לראש מיתס ממנים קאפו אכן מפדעללשנמ׳
יאנש משליתלעמ נילמנין למעיין מכשילו אשכלופקרוינפ • יעפילו ססי לעלות ואס נכלומס* ונספחו כפפו 1ננכ • וופיקויתדותימס עתיימס׳

 עשיין pjopjrp אישי אמד ןסל ואסינאלמקלאינינונומדגרנמון׳ י 1) און יקנן 11 ממל כפי ואיש איש וגנן • כידימם אין ;תאומת יליל-מם׳ ומימם
9*19pippמלונים יעבדו עערמעיניןמיעלמי מלסביסלנשערולרנלמ, ■96ממיאו9»לאכ נן• לעשות ננון לא לממימאסנאנן• פ(נס 

 נעיר ממס נעוני עמ*עש>א<וכישיי>*9פאחשגפלמקלמכ0וא • לקונם ן>ו9קסגםימןש לעז מבתלם כמן "וי׳ו ומניס !קיםיי»ת יורת כעתלמלית
 אניאיץ »לק שוא אסללנים י דקי׳דעלק רסיס עלו נמי־תינלניאסיאערו • נשנביז מוממ על י נא אני אנא ואני מוייס, נני לכל ומשיק •וענד כניעירים

 0אמנסלסלא»וי*וא ינלתי• קוצר כעי > מלקי אנכי 0ב9עש0 ונ.ת>קמןמהכיל•»1יעימולעבו>סיתןסןי>ננןואתאשינ.אללנועלכ[א«ו>ל׳ו.םכ0ל
 לו אקר • מיאשמס נמנמתי !•אודנו כמותעשיפת ויעויני• לני W3 )3 • ו9כ,שוע 1כ ונסתכט נבילין • אותו משמעין צוממר כמקנקתוימכא אקבע עאולי

 יינאימונאמו* כמנמממשגומייואלאלומויאוימפכנווישלגומפניאומ׳ ואתלענמיתיתתיסדרכ״אמלמעניאלנעדמשאריתהנמנאמ
pSj אתכלסתלאיז־ני מנשלאס׳9619 >דעתממ)אכמ ניאפה דיננ>•99101 ולכן יכני.׳9ן9עיםעמ7מים9 עאקילקראפןקוראנעים׳ 

 ואלמיס י!9םיאשיא9נ י•9ליגל3א>פמ אלנשאורס• ובסיוע נגער אקמברהס אשרניפי אאמללנר»ןי1י9נ}לו9כ>ז ואני>1 )אסנאמי
 9ווחקנעלנןנמ כןר יריויוי למדפיפ9נוכ9מלמ9א>99יד>ל9יא9כאשלנשא • >9וונ09כי)פסשמיםנ י9נלכי>ו9ע:ע7וו9בומ>נללנ)נל»

 מייכיסי 99 913)■ י.9ילא» *9'1־מ*י9קי»ש* ,כנלןהלסמנ״א9זסאת»9ס,)99^ אימילהכק'9סר0 ס>909לאד9*9אד-5מ9שי9ממל 90ל :ונוי)ל
 מכסף אין *9>3ממפ מלאגמוומופכי כל שי!9 לאומנים׳ אפישוילפן מונאימ ־איומננשמניפוראממנסמה מיסמ ראיתי ראה ני וסל יפנן לשנים ר91»י

 רמגיסונגז עם »«מץ כ»ם5» 09 גוקא אלנשו, 3כ1>ם ירום b מולן מיה מ»ם >ד דה מנע! ממנו מלאכת 9«וא ומרנלמ סוכות אכניס • ואתמומנואתמאננ•
^סטסל^ונלמפןלעזותנואמם״ן^אתסוןתיממלאסמומנאנמיאנגישנימ צמאומס איוט®נמפסנילשליןמ ,  אתיןסגמכייקנאוס־כ̂י

 ם־ןישמממכאשיעמצנמ9יתמ׳נמזפש״יל7יאתליזנ עלעקימלאנ?9וש»9ייז1יןמן»י0נ«יהלפירוסו ועמוס »נממסננימנעינמנמאש•
 ימודמיקנן9מנשצימפומ1כעטיפמ1אתעמ מ לאימון כי ומשנו׳ ואל אליעוכגו מימעסאטפיט סאשי נו9ימ>מאצק>נוע ויעל• ימיאלמעעעג

אס*ד> סיפעי סממיע כבסלגל ויממנו עאייכעסגשתמאק
, . . . נהרכגיהמעתירלה׳מןהטוב

bpw-wrti םי# חפר wn של&וו אכרוסבןכהלש־



ג הדפום מבעל שלוחה אגרת
*Sx יוסמאירה׳ובעלכה בבל אשר ׳ הטהורה פטהטנורה מול wwb יראח יעלהמגמן אורה׳:טה■ 
3 • *.w™ 'K0 כרה•לז יסשלס גרבח ,סגחח ■ לפגיו ההולכת הסגחה. • אשק מחמ»p71y • מלאהוב 

שלוחת גרו• גדליה ,אברהם הרר במו השלם החכם למוטיהילקוט על והוסיף כרת אשר !-רריח
מצבו ויגריל ס־רים-הירום4לושםכ אשר נכר דיאטמוקאטואגו• מיכאל מתר לאדו׳הגכיר

־. אביר בתאוחלבו ימיו ויאריך '

 ניזהסרגהיכףנ*סת3כןהחכםיכייג*חקגכאיבע ידידיה ס הדפו בעל אט ■ טרחתי טרחות ונמס יגעתז׳ יגיעות
1 W J מהרמז אותמתהרכס ותקנתי וחקרתי אונת! ושם היל ל• מק גמליו: יפוה לשום יקרכבר הונאת! לאט אשרלאט פנים 

 ולעשותאזהםמחדש לקנותם ואם אב עם ואמתי מסלי )לאיעוכתי אתנו אין לשונם אשר אמרים רגזת וגס לשונותקרושיםןלושיס•
 מיז לפועל אמזוהזניא מסייע ליטהר הבא ה׳אשר •ערכי משרים •כאשרעיניךתןוו.גה היתה כואתלא •מלפנים וליפות! לחרשסכמכ

 מיונז היהורותלססתחש לכל !מוכן פרטי שיסיס כתאותחפט מקום מאה לאסייתי עתאשי כבל ל» שוה סיס לא »ס כל1 • ככמי שהיה
 מאר הים מחוף גיולה שי היום קדמוניות־ משטם רמים במן ננוי תקום לעורנר • אתארץ ויראני אתעיני אלהיט ויפקין מקל•

 והטיחותכתסי העמלים אחר עמי נתבמ/תאתבני להועיל ומפני תא/תנפש׳ כיהתחיל מסי • הזיו ידום הגדול יץזתממשלתהדונום
 ליפריוילזגיי יעשס מלשתז ומשא הורג יחם טוסקאנה ממס פירחנ׳אנרוסשכי ־ הגמל אותימעלתהממס חבק ומכה אססס
 ספל • כב1ח מילישלם הקדושה משר הוכא אשי חזה לעשותהמפר התלתי מה • הוה הדפוס הנזכיתלתקים בשל מימה לי ונתן המה

הפירוש בעל ולהתתכי • מישרים תתמנה הכמותוהאיכו׳כאשרעיניך וגדול אזמיבוינו וככודותפאר׳לכל נכמרמפטט׳גדולהתןעלת

/

דיאסמוהאשז טיכאל כהר העציציה ולב פעציסגמצ רב יןיצ חיש צפני! הקרה _____ _____ _ . _ _____״
 כ© סלן כהוצאתסספי לו שיחזיר כלמה להשלים טיכאל כמלאך נפש למשיב לו והים להיותבע»רי>־ רוחו האת והעיד ינו!
 אשר שכישיאל ומיחסים חכמים אנשים מזיע המתן לספרם איש כל מכל ימה כיל מולדתן כי דור מנית חוא אשר • לאורה סינא

 על העין גדול ־P כל דכי ויען ־ ומולדתו להיאותשלשלתמשפתתן התחלנו כבי אנחנו אשי ישראל אתכני ל לחוש כקש! מעולם
 דכר ל! היסניאס ט ממנו חשוך להתתגס • חמלה דומיה לן כמד נאמד • כל מכל להחהיי שלא כדי אכל הכמות• קטן הוא נייד

 לנזלהללז התיר לבי בגזלה• סם מאיתסנים ושש אלף במספר אשר אוי« מיחס גדזלה־ כן גדולה בותג כעט לשים גאוה
 מומן שניחשלס מגדולים היינן כשפרי אשי יושלם וגלותי ׳ עוכריס הנטא אמי מהם אשר משפמתמספיי מאותם
ראותלגתינתמעות סספיהזהלבלתי שלאלהיזתקקמאבזתיזחבק זהואכדי נספרר־ הלכו אשר רוי בית

 מהיגישתגדולות נאמר ומס ניכר ומה בו־ כל יחסי שלא כדי גמלה השגתה עם סדנה הוניא מסס אשי
טליות כי4י שהנדימתשלו דנה לבב זאיש גחל כאדם כי אלא »ת• כעסק סעשה

 וליטעלתהאומתישלאלית ליעעלתהנללי השלם
 וכדי-טיגדילתיס

ויאדיר

נתת; כף גבאי #מןקביריידיריתמהלוגמק

□ pבעשרה



קםהםשפטיס ואלה׳
ששמעה! •נלמ>מןנו'»יק־ה.ו^לב»ד• זן

̂וזלאמסוס^רכע^ףל^להוס־אסייס •מנו־אפי ®!!«הם:־'■ זיקנלו ש
 ד ־ . ז־ א( שלסק׳עדע כידיוסן >עיץ ״)ישי

מהיסלו לי< ::מסן! ®לוסט הונאממסס; אמסגד הסועד! שע»

 שמסןג1טשלקסל(3
 מאפרי & שכן »ם מוס עטלמא•לפגוע .

 סוא כבא• לגריסחיימס ניו} למכרן
 לאיש מאן ן ג«מ שה נסיניי לכס

 ממיןת׳לאלימאלסכייש וןיעא 'ליה •
 כ»שעפימ כינת'מישישלומלו• ויקיף

*S מליה לגןכמו א>1-לאיא»רלענל

:1ל א/9 כנאי מל*ה שס שכל 010.17®
נאמ׳ )לפיכן ללב העסור לכר שהרו

 לימן שהרי הא• ן מאלה »ורדאש—מיי• .
 נקסלי® מיראה נאמר למה3*0■ ״

הלל) הלנריס כל שהדי אהני^אער

 ואין p שוומיאזש סזיבלננך ככר
 מקן/קלסבליפן ממלכנומועכל מניו

 כמנא/כרים אשמו כסונא :®מטין
 שאןר רעי׳מגקו ?לסייספויו' "עי
 שס׳ורע כללשי»ס*דשלו הינס־ מיינו

 ילעזפנו'• ס׳נודו »’ו ונמלפמו'■
 ליס קוק נמו לבנאי בס' ינקר׳סוח

 למימיו כרייא ביק גלייא כיין 1 וכיו
 הדרן. סילון אב אן א־' כלו׳שאר י®
 כתן דנרי׳אכלגר סימוי למכעי כס

 עיעיען• י סי הלישוכאינו פן שסי
 סמר: לאינו וקש® ר® שמיי לכרי?

שנפימיהס

 יאה לעקל אה ויזזע עושהו So לל» ויאלא1פםויה\להכ ורעמם י«כמס ״אז!
 סטיפישלן• להמסה״מי אס מ לאעכימי ■לפזלקלו?ויטל»א£לו»ור

 אלגי ללגשל סמגיי לכי ו.כל :ז® מקמ מסלקגימ הי*ע• להמר ממאה ־
כיה. ליק ;לאןנאה אס נס לסו אם ®!®׳ומנימסשנוס יוא *1® מ ?אהר ׳

flittT ?6»םענראיהרחלאשםענותל עונש לאלהיטיחרס< 
בל• והלא אומר ני ש רבי • העבים ולא תשתתיהלריס

 ז־■׳ את שנאסר נסי אלא בליה חייג בע'ז מקו□ של שמו ■המשתף
 שלא, חירר. נתנה באותיותיה •ראיםזאהאלררחם.היועובד'׳'א היו

 נבוטי׳נבירוח גהא עא על מצווים ואני הואיל אומד׳□ •שואל •היו•
 ועלוי׳ולזק הרכיםונו׳על ההו׳ על לומר תלמוד ובסערות □שיחין

הנסתרות; על

חגר■ אה רננןהטאגה הגו סלחצני- ולא תינה לא ׳ וגף מ8ש
זלאהלהצנוולא. עוברבנ׳לאוקדבתי׳וגרלאהזנה •־• ־

יב־בבלל עמיתו י אוו איש תינו ולא אוחו חיני
תלחצנו ולז> •- דנתיב לאוין בשלשה זהלוהצועונר עמידתו

ר1ה על הווה הזהירה כה □פני איכר ועוול אליע!ר יב• הניא נמש'י תהיהלי לא הלחיץ ולא

 ל׳ח יתקיף א׳נש דאכרי הייני לחברן האבר אל שכך סיס אומד נתן ד* חניא • סצריס בארץ נרימה״תם כי :רע שמורי >3מ& מקימת גליו ■

81 m מר או כשהיא מבון בהונאת אלא איני אי סיבי רנהוב דבויב בהונאה הוני לא רבנן יט1 . נג׳תא זקוף ליה ה׳סא לא בחוקתיה וקישא 
נור■ ז •אס׳לו לא השיבר■ בן היד, אם כיצד הא ברבר הרהזב דבוים בהונאת העי לא בקיום אני מת הא אמיר מסין הונאת הרי ממכר תסברי ייני

 ומרפי׳שקצים נבלות שאנל פה 1ל יאמר לא הורה ללבוו יבא נר היה וא□ אבוהין בעמי ינוד רו ׳אבר. לא נרים בן היה אם הראשונים פעשין
 לאיוב ועריו לו שאמיי נדון לי אמי’ לא בניי אה בקבר שהיה או עליו באים [,יסיר היו אס !השנינה שיצאתבש• הזרד. ללסוד ורמשיי׳בא

י* .מעול□ פגו־ שלא בו ויודע פלוני אצל לנו לה□ •אמר לא תבואה מבקשים המוין אבוואםהיו נקי הוא מי גא זמר נסלתך יראתן הלא

 ובד יכל באלה׳ך נוו׳ראת ונאמר ללב בכיר הרנר שהרי רמים לו שאין נשעה הבקי. על עצמו יתלה לא אף אומד יהודה דני
 ויראת בו :אסר לא מאלהיןוזה ויראת בו נאמר בחיגאשפמקשזה וברים הונאת גדול •והנן רני אבר מאלה־ך ויראת בו נאסר ללב השסור

 ביבים הכירו נ•3 המלבין נהב; ורב וזגאקמ׳ה תני להשבין נ׳ה; לא וזה נ׳הןלדשנין וה אם' ושבן זוהנכביני בניפו זה אומר אליעזר ■רבי
 אפיהואמר באהוור׳ אל בגי זהיר׳ דיביבבערבאבמא׳ אלאכ״לרב היורא ואה׳ סיכוקא ואויל ר.דע קאמרי! שפיר אל רמו את שיפן באלו

 חייגו איש אשת על קזבא ם הביריברב׳ פני והמלבין לתבירז רע ש□ המבנה עול׳ן ואינן מג׳שיורוין חוץ עולין יגס לגת היורדין נל יוחנן רבי
• בשמ׳ה ביה דוש ג ואע מלבין ת״ניו בכנה

 יי חסרובו*. הונאת מצויה שדמעתה שרתין אישתי *הא^םזהיהנהינאת לעולם 01 י*
שייין בין הזין* בשו עבשו ועד גגו קורס לבל עובד הייתה אהמל לו האבר ולא הלהצניבממין לא מר ביברים• לאתונה• ןגף ססליג*

 עליהנן מוהיר מקו׳הוא שבבל רי"הסועיביןהגרים נרים שנא׳כי לוזנותך •נול היא אף היניהו ומניןשאם בנגר׳ וסובר ואתעוסר
• הגר נפש את ׳רעת□ ואתם הגד את ואהבתם הלחץ לא וור תינה לא וגר

 ואוהביו דהיא'איבר הרי אוסר יוחאי בן שמעו; רב• הרב?■ במקומות עליו מזהיר לפינ׳הוא רע שסזו־ו לפי אוס׳גר אליעזר מפטי״י-רב•
שהבלואוהבו? אומרם׳ הו• אוהבו אובישהמלך המלך אה אווזב שהיא מ■ גוול וכי בגבורתו• השמש כצאת מייג•

בני נ׳'ל׳ שנאמו עבדים ישראל נקראו כ-שראל־ מבנן הוא מקי□ שבכל הגרים ,ןנתבי גרלהתלו■ ואוהב ריגר את ואתבה□ ואומר מ !•קיא
אלהיס• משרת• ואתם שנאמר משרתים ישראל נקראו לעבדים• ליו ולהיות שסה" אה לאהבה עבדי□ הגרים ונקראו •שראלענדים יססיה

 ינקראוהגרים שראלענוייגימ'ז’הה’וא שניאבר אוו־ב• נקראוישראל י לשרתי הנלייבעלה וננ׳תלנר שנאמר משרתיו הגו־ם ונקראו מ»0
שנאמו• בדית בגרים ינאמר * בבשרכם בריתי והיה׳ה שנאמר ברית בישראל נאמר :ושמלת להם לו לתה גר תב וא! שנאמר איתנים •‘לי-י*

 • י«ם לרצון ■•זבוזינכ עז׳לותינבס שגאבר וצק •בם בגו ונאמר ' להם לרצין שנאמר רצון בישראל נאמר • בכרות• חויקים ום יו ״!6#נד
 קרא אברדס י גרים אר. ה'שימיר שנאסר שמירה נגרים ונאמר ישראל שומר ישן ילא עזם לא הנה שנאבד שמירה בישראל נאסר >׳ •סיגיל

 אלו! אבינו אברהם כל שלא הביביןהגר׳ם גראנניעמו••,שנאברבי דזדקראאהעצשינר אנכיעמנם■ ותושב נר שנאמר גר עצסו 6יג סלים
בו מגלגל הקוו&בחךהוא אלא מבןשלשיסולסעלה לההגייר יבול גר היה לא רי□ עש בן או שלשים בן סל ולי4ש שנה ותשע תשעים בן ?»> 8»

 מת לקיים רציני עושי שבר ולרבות ושנים’ •מים שנר ליתן הבאים רנרים בפני דלת לנעול שלא שנה ותשע תשעיש עי שמניעי עד « ’ »*«״
ואל לה* מלו לה׳אני •אסר rb לם תעו והיה שאשר מי לפני ואומרות עונות נתזה בארבעה מוצא את וכן .־ צדקו למען ה״פץ ה' שנאמר •פסימל

 אלו יבנה ישראל ונשם השובה: בעל׳ לה׳אלז ירו יכתיב ווה י צדק נרי יעקבאלו בשם •קרא וזה יתערלביהטאי

שמימי, ירא•
S3 שמע^יבי"עקיבא”איןליאלאאלמנהי׳חוםשארנלאדםסניןהלפידלוםרלאהעניןדברירנ ויתוסלאתעגין• אלמנה 

:הבהוב ובר בה□ ליענות שדרבן ויהי□ אלמנה בל אימי

 ערשיענא חייב בנידשאינו תענה עגת אם אהר רבר י מיעט עיני• ואחר מריבה עיניי אחר ענההענחאיתו• אם '3 •
על יודע י שאע לני יצא רבי ישמעאל לרבי ממעין רבי ליה אמר לתזרג •וצאין ישמעאל ירב׳ שמעק רב• היה גבר • ו׳שנה

 שהיית עד או סנדלן ניעל שהיית אי בישן גומר שר,••ת עד ושייהתו לשאלה או לחן אצלן אום בא לא מימין ישמעאל רבי לידי □הנהו!אבו־
ידב• שמעון רבי יבשנהתו •־ נחמתני לו אמר הוח ובדבר ב-יעט יאחרעינז׳ מריבה עינו• אחד תענו■,אותו תורהאסענה ואמרח תך טלי עיסף

 אלא אותה מקבלים ה״נו לא ניורנו עלינו לבא עתיד סיכה שאלו לסירענות עצמכם התקינו להלסומד עקיבא דבי לו אמר .•שמעאל
 ■?’לק מבנינו אלי יניאספי שרירני עלינו לבא עתירת גדולת שפורענות העולם והיה שאמר ם• י לפג ו׳חע גלו• ועבשו •שמעל ורב׳ ערן •רנישם

mi ־ :עוגנה בניי •ניחוקרבוהנה •באשלי וגומר לב שמעל איש ואין אבד ק הצדי מה■שנאמר
וזלמודלוסרשסועאשסעצעקתיז'• שומע ציעקאיג* אינו אם אני שומע צועק שהוא וסן בל יבול אלי• צעקיצעק אם י3 ־

י יחלאיברים צועק שאיני מסי •יתר צועק שהוא •ד׳ על להפרע אני ממהר אלי •צעק צעק אס ני לומר דזלכוי מה הא מקים מכל
’יחובר קי־ יבריס ודהר• עד/היחיר ציעקיבש נשדירביס והימר קל צעקתו שומע המקום ם חרבי על צועק ומהאסכשהיהיד והומר קל
־ היחיד ,עד־ מתפללי! הרכים נשר,יי הטובוזמרנבת מוח ק*י צעקזי שומע המקום הרבים על צועק נשהיזזיר אם כיעכד! הפורענות מוח אם

והרק



המשפטים ואלה

 ים»1כ«ת;
א□ .■&נ

 עהד»ההגר» יאיקניעין ט^קיןנלדשלעסס: : עתק מיק על
 אומייכגית כמי מעותיו ת»לה לענמגעפ׳לקען: אמן קונס לענפן:

שומע עכ״מופעפי׳שסגז• להשני' שלא סס גט שלפלוני נמס פשתע' שאני

..............:כדיניסם זפעהידעדיםותוכעו ׳■״
ספש»ננוע» אלא לי איך שנא

 06 טיס 06 ייגומיסם ולא כשני שילכו ת»ס׳בגין1ענקש מ>הן0ג0-
 כלעוימיןאותסלסנשאוכניפס ן מא לעולם !!סיונשיסםאלמטת מתים

 נאתדתלש:•: שלתיה אפי פס קללות ושתי ננטסס ירמו שלא
 מגניו עניין םלל»תעמי^דםז!כםףתל:סעעי)גטכא

שפס ענ״ן עירן
 ענקיקומין ־• ופפשפמתן 'קמכים
 עניו לך: סקרוניס פפן .מתיש

 דפש אתית לעתייעיר .עינןיקהעק
 את ימןל> לא על טפי: סיועמך

 תתן של ננש'ימנרךעל תיק לא עפזך
 ?שיין תאי m תקמושו׳כלתז .נעללא‘

 פייש הפוער אן גע': כדפי'נ כ׳ה .
 ל’ונ עש תשיפון לא פשום סרפכ״ס

 כלא עגרכשלאסלוסו כלפני ע’דס
 ני ס שכל כמל פלוהעוכי קטר•
 כנמךכשע' נותן א1»תני'דס -משיב

 א1פרעוןזס כשעת לוקס הלוא׳זהוא
 ודומקייסזאשס כנישזנשתעעי לו

 ו«תן התנאי פםוק ששפת נשך עליו
 לא על להעכ-רו הלוה לפגי ;פכענל

 :למה איהרה שהיא לאמין .*(שין
 משוס אלא *.יין עו ן א ועדים עיי.

 על כמי דשכרי יפגין תשייפן כל
 מלא כגון מכשיל עורלאתיק לפני

 לא אכל !עלים ער: כלא היה'פלוס
 עוד לפגי ;ל א ליס בשיקא משימון

 לו מלוה שהיה בגי. .א'"י1? ;זייוני
 של נום ?הושיט סיני כי סש• כלאו

 קאי7 נא ה• אלא כי ג לא לגויי »ין
 שותה! ס!ה א16 נסיא בתריעב-י

 מפשידין : ()יו> י וה סיס לא אם
 :לעולם pwuipf ה בעין .נדאתריג

 לא יאנקט:זשהמנםליש־.אתפ1»
 ־מ געי תראה לא כנושה לי פסים

 לי־אש־נן :נימש שיראה כו כנושה
 סרי כ-־שיא נדמתיגיבן נושה למין
 ה«ס עוני :וכהים נאש נא»כ אנו

 לוה קל זו רו פל שעולה עור לפני
 מפד וזה נשתנגו קללס :לכעני

משר א1שה’תוואוסרי1א סנלפקללין

»שלמ’’ד«'עליונ7כ ־ ־ ■
 ?קדאהקמנת עטלטלין לתפוס שלומין

 עני' לכי} דנתיכ כתיש עליה סענגט
 זאערי׳ל"קנע' וסא>ש תעמוד כפין

 :שלא מדבר השת»נ ש״ד מלית השואל

 נ'נ5ססי* סתם סמכה מרין מנין 7 ג׳־ כישות
 דמנין pop דלא ה>א כ״ד כ סנלהע

 עטלטלין לתפוס כשית ליכנס איניש
 »יןג גנ׳ע לכסות ומד בהןו-־מדלכסותיוס לא0

 .. ?וליק סנו:לג!נת> לקרא פע כפ׳סשיל לילה
 ■־11PW סשכה דפויא מנין ולשיכתו

 מ גולן גנב ככלים דעת גיינין־ ל הב
ואם נריניןלפודיעו שומייןשסשיט

 להלן ונאסר תדון [id אוסר&לסו ישמעאל רני • אשי
 אף וחוח שנאסר וגלות גשסיס עצירת להלן סר. אף חרון

 ב כדור להלן אף נחרב באן סדי תלות נעסים עצירת P® אף •ת׳נבם
 אתכם ותיגתי אפי סמשסעשגא״והרה אלמנות• נשיכם וחין

 ותיינכרבבש אלםטהוכהה״ל שנשיהם לסיני הא כחרב
 ער גרורות ותהיינה שנאסר נענין אלסמת ולא אלסגוה אלמנות

 אל*פ ממט יתומים ולא own׳ ובניכם חיוה• אלמנות מיתן יום
 •׳ שהןקייטין כהזקה אביהן בננס׳ שאיןב׳רםניחיןאוהןלסבור

jfOVbO שנשותיהם יורע איני והרגתי אפי והיה שנאסר 
 שנשוהיהן מלמד אלא יתוסים וננ׳דום אלמנות

 1־vS סבקשיכש ובניהק איתן נצית^ן ואין לתנשא מבקשות
לנכסי קרוב ס׳נהאיןסודידין אוחסישסע ואיןמגיה׳ן לנכסיהש

, ־ ’ יי3‘•3
 toS'op סייגי,־ נגנבה 1א וממס הודיעו לא •היו לא הרין את תעיק כשלא אם וסח וחיסר קל נריס“ר •וחדי

 ידע ולא שידע^ג ?כיון כאמייותס לבשתעשק וחוסר קל יח־סים יכגינם אלממה נשיכם

שפמו ושלום זאלאמחחסששט שפמו אסת משפט ותדירי(ובהא
 אהדת על כדקד, ועשו סטשם שסרו ה אסי בה ואזמר • בשעדיכם

 תירגא איסדלסען היא !כן אלמנות נש-יס •היו שלא ינסה כמרי
 וגי׳ואזסילא בניבם וימי ימינם ירבו וגו׳לפען לשמיר ח׳א־יתיך את

 באשר וגו׳ואומר זה לבבם יהיה ואי יגעיל־׳קוני׳ואוותץןלורעך
 וגופר בריתי זאת ואני .יאייובאלציקגואלזאומו החישימ השמים

 • בנים ובני בנים און והי יטיס בע"הי בין ובכהשתא־י במת אהה על
 שבחזיה אם בל אומר רב״שסעאל • עדי אה ה-וד כסף אם

רשות• ולא היבד. תלות בסף א& fie )כתיככימו רטט
 פירורת מלוהו אתר־!’ואי מלוהו אחה בנסף בסף תליה אמכסף
 נפית׳יפירוח בסף ותו מל אחה יא׳ מלוה! אתה נקף ב בסף בשיתה

• בנסף
 עני ־ קודם עמי וגי׳ עמי עסי• את םףתלוח’נ .אם שג .

 עידן עמי העני את שנאמד קוז־פ עני ר ועש׳
 קודם עם׳ וגו• עמי שגאמרעסן. עירדקודסין’אחרתעני עיר ועני׳

 לבורח׳ דאפ׳לו גצרנא לא הונא רב אמר נחמן רב אמר פשיטא
בח;ש• וישראל ברבירו

 ״«3מ לוועל לאתהן על עוברים אףתהו&ר ותנא והערב והעדים והלוה המלוח עיבריןבלת ואלו

עור naS ועל נשך עליו וזש׳מין לא ועל בנישה לו הה׳ח לא נזאר־ןוועל הקח אל
 לאהתןסנשול עור ולפני תשיו לא משום עובר לוח בכולן עובר מלוה אבי• י אש • מכשול תהן לא

מ־ארטנ׳אאוסרמלהרב׳תיוהרממדה עליוגשן־ סשישלאתש־מון אלא !’עיבר אין ועדים ערב

וחדה

 האטלס: אנזסיכסילא• שסזמכס
לדבר :סקן שלומ לגט שלת

 מלא לכפ-י כרין שאין סיש!ת
 :לאכלס -
 נו נריןלטסד מניןסיה מטה ליגר
 על כאס שאמוד מנין סמטרע את

 ע«כ ־. תשלת לימי תלמוד סמים

 :נס טעי תקים סקס פריקה תעוו:
 מתקלקלת: שי•,בממס כיס מפיון
 דאינא שכר לו שי-ותנין דכשכי משוס
 :כמג□ פריקס כשני טעינס לפ׳ד

 טעיי־ס מע5פ סי י קרא מטיס! לא

 מיקש נגע נתגמדא ואי פריקה *!שפע וסי
 ע# דן אכל אתא לפריקס אמינא סוס

 אידן רממגא נתב לא טשנא
:לטכינס

למ׳ל

 נותבו. היה לא יה ביבר שישריוח משה יזיע חידי ואוסר'אלו ותירתואמח קבס רבעי סשה שחשיסיז אלא עור ולא ?חירין g רויהית?יק
 דאמתיויהו ור׳אם• דיאש• בנישה לו תהיה לא לו»ר תלמ-ד עליו לעביר שאסור לו שאין ויודע פיח כחבית לנושה מנין אסר חסי רב אתא בי

 כש» עובר בעדי□ שלא אותם ומלוה נלשישלוסעות רב אש־ אמררביה־רת הרנבתאנישלראשיניוגי• שנאמר באלורנובב׳דינין
 ל»06 לי נענ׳ןמישיע ואינן ג׳צועקים רבנן תנו וגו'■ שקר ש/ת׳ תאלמנה שנאמר לעצשי קללה גורם אמי לק־ש ריש ל1ם:ש התן לא עזר ולפגי
בגוי מעותיו חילה אימא בעיה א׳ היא פאי לעצמו אתן קינה עליו• מושלת שאשתו וש• לעצמי איון והקונה בעדים שלא אותם יסלוד. סעית

• חייתי א למתא או׳ל ולא מתא בהאי ליה דכיש א־מא ואיבע׳ת בחייו לבניו נכסיו בותב אימא יה בע ואי
מ״׳ליוג 1ת? מה נשן עליו השימון לא • וכן בבל לו שלאהרא־ ליכנושה לאחד,׳ה כנושה לאתהייתלו שעמך לובנזעהלזלג׳ תהיה • לא

ללוהבשמאאוסראלתקה. אזהרה אלא אינו אז שלאילוהברבית •.לפי»נאאחבספןלאתתןלובגשןחריזואזהוד.לסלוה
 לערבולעדי׳וללבלר וללוה לטליה אוהיה אלא ל׳ אין למלוח איתרה וו ו״ויתרי כהצן את לימי תלמוד וסח לל!ה זזאוהרד, הר׳ נשך סאהי
על שפיקד לסופרנתויולערי׳התסואיןליתלקנפי ברביתואו' רכאהמלוה בלבלר סי*' יחווה ר' סס חשימקעליונשן .לא היל סנין

הרבית:
 יונתי»א □ה נחמן .רב אשד עני לעשותן להחוירן אני יבול עשיר ולן .חעניעסואסרחקרושבדוך״יאהו»יודעשאמשעש׳ת«איתוענ׳ .. אן/.

»די׳» לי הגרים אל עני ואותו עשיר אותן עשיתי אני הוא גלגל הוה הובר בגלל ני אלא ן נא איןבתיב למען בי לו כהיבגחן-ת״תן . .
«ס :שדן ששנ׳כש מאחיך אלא באן בת׳ב אין »ענ• האביין מאודך לבבן האשך לא כתיב 1ס־ ראה עני אותך ואעשה הגלגל את ,שאחויו• ,

DK ttiaf . . •בבלאסשואס׳ונותנת אצלי עולה ונפשך לך ממתין ואני לפגי חיטא אתה לי אסיהקבהאתהבסדיתייב חמלחחכזל
:לז תשיבני השמש בא עו דד׳ב שהיא ב אעפ אתה אף נפשן אה לן סתזיר ואני ה׳יבה ותיא ותשבק חן

*tjj דוק נ*» נ אלא ל׳ אין לי תשיב השב סס• תחבול ליסי איןליאלאשסשנגוברשוהסשננושלאברשותםנ׳ןתלסור •תמלחוובול♦ י □
דןל»•‘השבאפילוק שםשבגוברשותפשננושלאברשותםנ׳ןחלהשבתשיבמ׳מותריקראילמלחדלבמוחיוסותדלכםותל׳לה• .

 דג?•׳»ד כהשבה חיץ בעלים !ר׳כ׳סרעת הבל ובדרא סם תשיבם תלסודלוסר מנין ולחורבתו לניישלגינהו ל';אלא תקיבסא־ן סשסע בעטים
 מ os הונח * בם תשלה שלדו הל סמן סצוה לדבר הדשות דבר לא ל* אין תשלה פע□® סאה אפילו שלה אבידחשהתורהרבתההמבותהדבה־

ויקואיס תעווכאיןליאלאבעליועסואיןבעליועסוסנין הוניהנש-עייב הל מנין לרב תלמיד לילארבלחלמ׳ר אין תוכיח משמע ק׳געסים אפילו

עיי׳־נ • ריקסהקושאיןל׳אלאבעליועפוא׳ןבעל׳ועמוםי׳ןתלתק׳סםגלסקוס חלחעזובנס•
5לכ
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 ברע דאי נטע׳נ׳צר׳מ לפנתב לי לבות בפויקר. לםנתב לי לצה

• הסתןב׳ס ואינה ה״ס בעל׳ צער דאיבא מעי□ פריקת רחמנא
 אעסועינן ואי * לא איבא בעל׳ח״ס צער דלינא טעינה אבל

ולר' 1 צר׳כא לא ר*קהדבהנם/!יםא0 אבל מע׳נחפשוםדנשנר
 שסעין לרבי איבאלנזסר פא• נחנט nn mt דאבו .שמעין

לאשמיעי' לס׳לי חנ»תרח*3לאשםוע» קראילסהלי בסיימי לא

 זערא בשוסראינא בועיתרת׳ אשמועיגן דאי צריכא כאבדה
 9ויד צערא אינא רפוי׳ וצערא אבדה אבל בסרייהו יצערא בדידהו

 נהיה לברא ואיאשמע׳נןאנומסשוםדליחא לינאאיטאלא־
יום' טית :,צדיב איס׳לא גהרי׳הי לסרייחו ,ראיתיו• אבלבהניתן־ת׳

 למסירתו יגיל אתי*■ א• שאט □נין בו פנההגחובה אלא ל• אין
בו• הונה הב כיתה נבל להסיתו ול 'נ שאתה נו הבהובי. בסיהה

 זנו'׳ גה’חנתע בהכאה אלא לי אין תנה ח0פמ.ו •ובת □ות הל
rfna •הלסוו׳ ׳ כנין אחות עיר לעניי עירן עניי לא ל* אין השהה

מרונבתג'’סתנ לא לי ־נתןחתןלואין'1לוב'פתחחפתחסנלםק
 לופד תלפור מנין בגללי מניח נתברך לא י בנללו הכית שנתברך לילא אין העניק הענק .מקוס פנל לו ההן נתן תלסודלומר מנין כיעטת 09

פאיאיבא • לו פענ׳קין אין הבית נתברך לא לו כגללימעניקין הבית נתברך ננהבן וברים אלעורדאפו ולרב• • בקיס □בל העניק הענק
 ואיבר ישלו לוורךהלואה אס׳תן לההפתהדו־הגונא רוצח ואינו לו שאין אלא לי אין העבמתעבימט ־ בגיאדם ן73בל הורה למסרדברח 0•

ל• לפה העב׳טני לו נזקק׳ן אין לההש־גס רוצה ואינו לי יש יאמר שמעון ולרב׳ ׳ זק פק פנל העב׳טט לובר“פניןתלמ להוערנם חצר.
נ אדם בני בלשון דניההורה

 שמנהליחבל יום נסות זו השמש נבא העבוט את לו תשיב השב י ביום לתחבל שיהגה לילה נסות וו השמשהשינמלו• א’ב
 לאגעשף־ז ואספת ׳ שביעירי״משפטתו ההא שלא מעקרא □משכני( לפה {1ונ׳סאהושםרוזיר אובר רבי תניא כלילה׳

;לבניו ן מטלטלי
 שאתת 0* בכות זרי באהשנזש עד׳ י שלך ותהאגיצלאח מצוד, עושה שהחא ללמדך אוברבאהנתוב יבהעאל רבי • רעולתתבול

כסיוע פמשכנ׳ן אמרי □באן ׳ העביט את לו השיב השב תל סנין חיום ובל הלילה נל לז פהויר שאתה לילה נמת היום נל לו פהו׳ר
 - לעורו שמלהו היא זיטלית• לברה׳ נמתי היא כי ; כלילה לה ל• יבמת כיוס יום כהות ביוסוסחוירין לילה ונמת נלילוי! יום

 דין בבית פגה לחברו חיי? שהיה הר׳ אוסר נהן רבי «אני חגין ני ושפעתי אלי יצעק כי וחיה :נמע עור להביא ישכב סח3 • חליק ה1
 נהורין □שני למנוע רשאי אתה אי לברי נמה! היא בי נאסר לבך פגה ל׳ ותן בטנה ותנסה בסותן• סבור לו יאםו בפאתישלא זעליונסות

:אתעילם׳ בראתי שברחמים אני אני• הנק בי ושמעתי • לשארי נופלת שהיא
נ« ב׳יוועאלהיבם נמהק׳ן אלו הוי השם כאותיות שאותייתיזזם חהריוטיח השטות בל • וחיל קיש □שמש תקלל• לא אלה&

 מחנית הול וה הרי אלתים כני נראות פניך דאית• בן על נ׳ • חיל והשני קדש הראשון נאייהים והייתם מסט אנלכס ביום
?קיש בתוכני אתה אלה»ש נשיא אלהיםזחהריזהקז־שי

 כשעשה בעושהמעשהעפך בעבךלאתאור ונשיא באן נן קרי קללתו ועל הנאתו על זב ה ר מפז לאהו" מקום פנל ן3 לו שי'ז£ מי
השת«פית<» בטור ספגה והוליר העתה על הבא זה לתקו־ן יוכל לא טעות והתנן הוא תשיבה בר והא׳ תשיבה 3ך»7ו*0

עמךהוא! עישהמעשה
13.'s עתיר הו<א ום' המבול אכלאסרוחנטימפיטפרעפאגשידור בי׳ לתיור •ביל משךפםנופירוח ולא מעות ןלו1*נו 7 פי S׳a סש• רע

נפי סלם אמר ונא תאור לא כעסן זגש׳א רנהיב ליה סויעינן אויעי אמר אבי• ליה עניינן חיני □ובורו עומר שאיט »>< *ן
;עטך מעשה בעושה ליה טיגן ל״

 6ל* אלח׳כש ליפי תלמיד ששעט לא אוהדות עינששסעט יומת שסה'מות וניקב אוסר שהוא ♦0ל נ«סר למה תקלל אלתי'לא
אלהיבש י רגרשגיד־זם יבא האלהים עד שנאסר מהכר הנתיב בריינץ אוסר ישסעאל רב׳ עקיבא רבי דברי תקלל•

 י □משסע נשיא ואחד דיין אהד תאור א ל בעמן נשיא אקרא אן׳ תאור לא בעמן ונשיא מניןתלסידלי^ר גמרא ר״ן אלא לי אין תקלל לא
 בן דקרים ארבע משיט עליו וחייב דבר סרגי־ •ש אמרו סבאן עצפ\ בפגי יה ועל עצמו בפני עלור, לחייב תקלל לא אלהיס לוהר תלפוד סה

בהיר}■* ׳הידדתכן רבי וסשוםבעסדלאתאוי• נשיא זפשום דין ופשוס אב פשוט רבדים ארבע' □שוס עליו אנייחי׳ב את שקלל נשיא
 יכשיבש סשוםד״ן תלמורלוטראלה׳םלאחקלללה״בעליו ונשיא דיין שיהא ער ה״ב •הא לא אני שוסע תום תקלל לא אלהים אוסר

אלא לי אין תקלל לא יס אלת . מםןשהכשנוהנ׳כשכמטעעםך אלא אמרת• םרבעםן_לא1תלםודל וחבריו נאחאב נשיא א• כשיא.
;כקים סבל לוסרבעסך תלמיד סנין נלאים שאר דיןונשיא

•1919 mu

tanyiitibef תאחרי לא תרימה; יו ודמעך .המלא מן חנטלין הכבירים אלו מלאתך וובעךלאתאחר. .מלאתך
אסגבוריכש לכטריכש תרומות אם קורס איוהפהם יודע איני אבל לנמרים פה תרו ולא לתרופת ראשון ולא לראשון שני
 תקדיבש שטות שלשה אלא קרחה שאינה לתרישת ופלאה תריסת .בכוחם ראשית שטות• ארבע קוויים שה□ תבמדים לתרושאס׳יקחמו

 שהוא ראשין מעשת יקיים שסזת שני קתיאלא שאין ראשון ורפעלסעשר ראשירתתדוסדת• שפות שלש שהיאקת׳ח חיוסדת
?n• ראשון ושעשר לבטתס המקריסהרומון בל אסרו סבאן אלאשסאתרבלבר• קרוי שאינו שני למעשר •ומעשר תרוסח שטוח שני

:עשוי שעשה פה חעשה בלא עונד שהוא •0 על אף לראשק יסעשרשנ■ להוופח
בבור אף ומרץבהאתחכבירה,3חובנ>רבהמהלבבורארםםהבהטחה»לים0לנבורכה ננוראהם חקיש דך1תעשהל&|3

 אףבבורמריסח סחבבוראדםאמ־.רשאיליתןלנהןבבלמקוםשירצוז ליםפוטריןבה<ותחבכורה0הנ ארס
לבכיר ארס בכור ר־זקיש ובבתכר, בארם לומר תלפוד לביתחכהיררי חובה יהא אני שוסע עולות־נםוגו* שטה והבאחס אושר שהיא .,ל*

 נח פמקל כקפה בטי אף יוס שלשים למ0מט אוזם סהבנור לנמדאוס בהסז ובנזר בחמה
יום; שלשים



nSw המשפטים
■ Wj )מן לן ההי«ב ת»10שלישזתפו'ב» fij? הזנרום: לן יהיה &י

piwpnm Jb ז קרנם צצומי מ נ»ם{4 משמע רנ»ם לשון קרנם 
 צטדעס ש׳ל הם : mb תשליכון נ1לכ כיה דנתינ כסנאנן מותר להלן הס

tmpsn»1b1pt>»i •fy מיכפי תצנל? כןסללכשיכפבהלצ5 לימנו: 
 if fit להבשלה קנננסז וכגויים שנ!

1 עוני. ץ וק צף !0תרי1מ8 ושוד׳ והיה אוסר שהוא •5b נאמד לסה ■
 >הצ»ו הגשר לצתצנלהנתפתס

 שצם נפש קר» סי דצנר ה* הן
 סלצישוה יפתנגוצינועזשהשליפין

 שוזרת עצמה הנמלה כקש עול
 תומ3 הנוגש לצתצכל ו&טמשע־ג

 המי: הס השהה כתוב הנשי עם
:עסקו» שתירש קמת מ?ה משי

:כמשמעו
עם הנפש

צכילנהו התרצה

עיש נ«ממ ז תרתי
 » בן דניה׳ וכיקבמלצ >אצ לצו צלצצשזיתב

 ה>צ לצן ותז התרצה ושבצ צטלה
: טלן וכן צשצקתמכ7ה

 בכין פתים תי* סכל לבניי
 קרצו סתר• למד >כין למר

: נפקי
 כסבשצמבמ»פויב מעשי! ק5

ליק ציעק וכו׳שז
 » הגבה כיצור )עיין הוצ גנדילהון

. (: קנצת׳א תל? פף1כיבי

פש»כ>תבצ

 רצוי נטר צין ה!ה שכיהן לה׳
 בתל ונתן מוס נו שיפול כד ם1לנל

 הנהן גצ׳ל יום נ »■;המעל »ש'ימיצ

 .וצוגפי גיוצזונ:ו 1PJ? הימן כתגן
 ומנילו ששנשח כפי ביען צפ:ס מלא

 ולצ לו 1ניפנ וכל;? ש*1יןה »ון
 נני' שמשווע לכהן הומ? צפי־ לכהן

 לו 1V׳s ולויומכבו לבוש הגדנות
 »צ' נתלמןס סי? צם צכל הקרופם

 לא לי-ז וש• היצול .שצוכלנו ל> הן
סונר•' לן *סיס :המפיות כנס! ס!י

 שיק כסייתלכלב
׳שבן»6ת

זאנעי

תגיא

כער
בקור

ר’אם

 מתי:»לצתן ממלי^ל»7ן.ם»ז5לה»ןת^8&»5צםה>ה
 הניכמרננין מיישנצ »עתן,ג״»,ןליה>כןתקק^כצנן«.ו

 ותמהו כדנתיב הס ל לצשר ממתז מין ^כידננזר לנצנךוכ, ט ל, ־>»
 p מוייס נהיינו ומתן למלצתן *לצמר נטי צף מט»שה»ה

לצמיג ?כיכוריס ק»כ» מ« לסודן
 ׳ אמו עם ימיה *ס׳ם שבעו! 1צי’ מת»למ התמצה בפסש שהיי

עםאסואואייואלאתחתאמו שקתיסימתחתאסו שימצוכהלשה הניצץגכוריהתב
להלןעסאמו אף אמו עם כאן פרי ׳םיסיהיהעסאםו’ססשה'ל» מיקיממתצל: נענשות □דצמיינן

 אחד אמו לוזו־רשתהת אלא א« ההת נאסר לא אזמר נתן יב» ונשען הלצתן למיקיה' במוקבס
 4רלהל0וגא נאסרכאןאמו אתוזק אםואותחתאסובפש'הרי לה! מ!ןכפפ!ןצ'סילנך»־שינן1ק

 שבעתיט׳סית׳דח לו• בסמל כאן אף לו בסמוך להלן סר. אפו ובמצוהר שש ה.כפ»ק7א»וץקו
 אינם מלחו אף החולץ ק אלא »ונק אינו קדה בבור כה אמו ay צ׳ברשיק כפסוק במצושר בטן תנוד

את עקו לא חקדשים כל אסרו מכאן החולי( ק ו6אר יונקים : op כמפיק ההצושר צגודן לום
ט ומרעם השי p כשר והו ןמ אאל ,ןא וכלן בגת את תניק לא כלח ומעושרה בביתם כנורננין למהין׳ליס ליה בסמך

נצהצנג ומשלוףשצהר אףבלןלאיגקו • החולץ מן אלא יונק אעו קרש בטר מה הבכיר צשי' בקי סיתץ :וציה הפ»ןלקור׳
 וקרהןסת* הש הקייהצכרמן .ומיחסורתעלדהם התקדש מעותק גיטלץ הן ההול׳[ סן אלא ל^ הןכ»רבגידנת*גןג7ב«יצ
 הנמשוצ תצנג )צ משמת והכי 0ןכץ חלב: על חיו מתנדבי} שאסרו אעם• אותן יקית ומג הוצ״ל צלצמונחים הנתיב קפרן

 תם ש!ה וסן 5כ הקד הצכצ דקן• .ןסגןלןןלן אלאשסינ׳משמע. אץלי • ל׳ תחנו השמיני פתן«ף תשים לן!יתור גלצטלה
י. זמ: ירצה והלאח תשעיני וסיוט להלן ונאסר שסיני אתחקנאמרבאן לן שיפריש הםין לשכמים ובצי

’. f 2 x *I”3״ י^ייי*! זמשסיג" שסיני בו הכשיר בכלן שנאמר שמיני מה ;מ״ זצשדיהסתלןנמיטלס הורגם
 ני «יכ׳ ע בצף ציכצ .לי תתגו השמיני וביום ולהלן משמיני הכשיר כאן האסור שמיני לצנול ומלה וצינה דיקת ששנים

•וסן סחוסי להוציא 1 ™י* תם תסצ .לא וצס עשב
 ל* בבזיסהרקח •שר^תייבץלדימסלנבכור היזסערנםח תלן הנרנזת נכי שמשאת ענרצהגקן

 חושיכם שלשה ננסה אומר •ים׳ ר' יום המשים ומסה »וס
 מים הי׳בעל ואם לו •תיו לא ‘תו לי תנהו הזד, הוםן כהון הבחן ,אב

 תכיםא*לתן היה אס המקוש ובשעת סמי שאוכלנו ל׳ הן ואל
 התן מין עיר קרא בחנ׳ראס רב אסר ס’ת מנא ■ מיהר יאקרבנו לי
מסתבר' אנא איפזן רן לשו תאח׳כן ידסע׳לא מלאתן לצאנן בן לי

 ליסמין רססין אדרבא אלא למאוחר ומאוחר לסיקיה וסוקים
־ אחרתכשויויאים' ועהו׳עשייוז לן הוסיף העשה רבא לידיאמר

 שלשה בוקח אושר ר׳ייס׳ לחכמים אלא הנתיב מסרן לא שיחין
אסר. אס רקית ששנית משני אנא ת סחבה שטיפולה מפני חרכים

 רב אסר טעסא טא׳ יהן לא זה הדי לי תנהו הקן כהין לוחכיזן

* הגרנות בבית המסייע שגראהבכהן מפני ששח
DTtttrt לך יהיה רבנן תנו בהמה פטורץספעשר והשיתפץ

רזנהי וצאנכם בקרב□ ובבורות ונהיי כשותפות איתיה יהא יננור“ד אינוענין אכב נתיב עכור והאי שותפות של ולא
 ׳ כעו בנן מדי דבנך יוסיא פ0 א' כשעת המגיע חלקו זחו אץאימ' עשרה בסר ט׳ועשרה ט׳בגנר חלקי אפילו אסר pm* ר בהסח למעשר ענ׳ן

לןאףצאנןבבתרלן•
 יגגיצק הנא לישראל מציה מהרש כשהמקיס איטר עקיבא בן איסי ל• אתם נשאחמקתשיפ אופר ישמעאל רב* .קלשתתיקלי

??•. באני אסורה להלן האמורי קדושה מת קרושה להלן ונאמר קרישה באן נאפד איפר אריח גור p א׳סי קרושה להש מוסיף

באבילה• אסזדד. תהא כאן האפודה קרושה אף
.pen ש' כי? ;4»ו> תבשלגדי לדי׳אלהיןלא אתה קדיש עם נ• שנאמר ימיתרבדלאח לח באבי אסור דשנמרבתלב אזמדפשום ׳הורה

’,דן? אף בהנאה ומיתר אסודבאכילון להלן מה תאכלו לא פרשה בשדר. יכשר לי p׳nn יאנש׳קיש אוסר ®א ולהלן אמו בחלב
* ומותרבהנאה כאכילת אסור כאן

פין וגכיס • אסר נ למחיצתו חוץ שיצא כיון .תאכלו לא טרפה בשרת
»9בן ן«ימ לומד תלמוד בן ht אף יכול מסהיצתןוהוריסותרין מהתללפישסציניבפעשדשניובבור^אעפישיצאוהוץ פרפה• בשיה
 כיש ימצין :היתר לו אין צתו □מתי ח>ץ שיצא נ»ון בשר אף ית ה לה אץ שיב שנטרפת ביק טרפה □סי־פ׳מח רבת אס תלמורא מאי סרפד.
 פת בן נטפי tb וו״לאםר הטיפה מן בשר ד»ח׳ מן בשר זח תאכלו לא מרפת בשרת יכשר החי מן אבר זח הנשר עם הנפש האבל לא יוחנן

 r פק pS.p יבשר חחי מן אבר כל א רפה חט נער זה חאבלו לא רפח8 נשיח ובשד מתי סן וכשד הה׳ סן אבד nt הגשר עם תיגש האבל
 » נן אבר אכל אתת אלא 3היי אינו ב'לר*׳והק לרלחייב אפרפר. סן יבשר ס;הח־ בשר א׳אבל אלא סייג איט קחתילריוהנןהייבשש׳םלר׳ל

כ" חייג לוה המרעה ק וכשר קהתי
«!יג»ש רבאזרשאנלעולחלפניזריקתחיזלחיםתלוקוזח׳לדשולילקינכימשוםובשרבשדהטדפהרב׳וןשיצזצבשרחוץלקלעים אנ^ר

יה בן ׳640 נאסרהבלחיגארתזיבפניםקרינןביהוכשדבשרהסרפחובלחיבארלאהדיבפניםלאקריקביהובשרבשרחטיפח•

 תנ׳לק בשדה בין בבית בין בה חלק לא נכלה מה לנבלה טרפה הקיש ימרת' נכלה תל מנין בבית בשרה אלא ל׳ אין בשדחסיפה• *rt׳!3» ישע
מ כדי• 7 אין םצאון’□»רח •313 בימא ־* בהווה אכתוב חכר מרפה כשרת כשי ת׳ל סרו כשראהא כץ פ*ת3 בין בא החלוק לא מרכה אף .

» 66 ימם סקרה לילה סקרה אלא b אץ לילה סקרה סתור יהיה לא אשד איש ׳תי׳תבן דיאאנשידיבביתמניןרברהבתענתווה־ב׳וצאכ•
 כ לאסם ו3 ביוצא מניןרכרהכתובםהווה• אילנות בל שאר נרם לא א איןלי נים נטע אשר מאיש כים• כיוצא • בהווה הכתוב רבד מגי]

 »#!׳» ן4שר’םקו • הבתו׳בהחח רבד טיפח נשוה ובשר באן ומר א ואףאתח ‘בהויז! הכתוב ר3ץי3כלבחםחס שאיי* גדי אלא לי אץ נרי תבשל
בחווהשררבושל־י׳הפש הכתוב רבר בצעאלא ביצע כל חות;ר1בןא סנץתבי דלעשיר אלא ל• אץ רל תגזול אל בי ביוצא •לחטרף* הבהמה

לחגיל• רל

fjaj* מ? שד<1 ריהתילז וסת מפל הע לראש ונשתנ׳עלד■ שהה <ו'ערביה וסרפזיפעם יש׳גבלזת איש ׳פאב׳ל שהי א׳בציפודי בטבח מעשת איבו «
האבלו לא מרפת בשדה משר ל■ תר.הן קרש קדס״אב'ואנשי ק יתיר. לטיעברא לר׳חניגאסדיו ושאלו אתו בו מלקקץ הכלבים

1n<v»׳’׳a אגפקליהקרי^יוזןחוא; גבליתימרפית ישראל את ל ומאבי הכלבים את נמל שהזו וזה
לבלב
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כסבהמעעשם וארה

 כהיסוען*®־ *מריס:ל* סלן לקייב פילי**5ליס* *ממייןונועל*
 של לישיש *לא לשינה יביס אשיי לנשיע לן *ימר *ני לזכיש יגיס

 *בל *לביזנס ונלסמשיינץ ■שיבין ישייס *ין *פילי •מייימאשי
 *שרי יס׳זלא-עסיס מניס של-המינין שידפיס עהייכין שימיה•) ,למנה

 *נל שד*שד פז של לרגיש רכים
 *עי׳לרשי׳סילכן נשיים ישים אשיי

33 3a' סשמרם מעד נשיגן 
בעי׳זסגילו: למימדיה* ליי* מישיץ

: □fa שיש'נשיר משיש' ל* ’ישי
 גוע נידו.■ שיפץ י*ץ ל1פן נד ז*ין

פלג/עלג' לסי לששאייהיו יקלקי 0*0
 ש״פ לסונה סטיישן משנששלה ול*

 11a '*5 שליק משימין שדאשיסילנן

 דס**3 0* ׳ ש )סג«מא הטהיוש
 יון טסתשסששילץ זקר מל ליסאל
לניילששיייגי] ששלה סיאלין השמל

 סן היי מן ; מנד *ומר עסו
 ייני סקטנ»גש*ישייבניסגדיליל*

 רה של נ ש► ל* משוס ישייי מל לשלי
:71• שלא כשיש רב גמל של דבריו של

נמ« שיבינאשיונה )ישנירגסמי
 יטל ששלנו': מירד מסים לחגי שלש

 סדזס סס: שילך שליי והטיל מרשיק
 ג ויעיל ימי שמא שמלאש׳עסטשיט

סלן

!* V” י« יגימג שאויזייס ל נ׳נמביל"? 
 מייגדש»נש*סנ»סהין*ס» שא«7

 לן שי׳ליי/אצאגזרוגסגשונסןאסילנאין
feu:* אייסיא׳לןשמ׳שסזזס ישיג 

 lib. fan ל*8 81»* יפ׳צק"גם
«7«.op :*לעי הב 

* ן'?#ירןנק’נע »ז»»ד»*לי»
 בסאומר לג»*ס r>0»3 סל* עימסק
 גסשולס נניסץ יצק «ל« ׳ לשלו®

 נבלועלסגפיס אוכל •>מסד «י<מ״!ץ
חשייב•;: ש־כלשסיה ימס ;לקמץ 8״

 מיין *'קי* מונין עשי משלש 0»ד ,r0 B>w״
 נין מקי׳ שקי יהיו ׳תלקי אס ש שקרה ק,ן?7

הרשה ס לשד הונין: לגפיה
 כ1סר 0* לריגוע :נשיג נמרנלים ת, ו<\1)?3

:לסוזב *שריסס מהייניןלאשלן זןן$
 אשריהם לוט״סלן ילטוב אי, שימש

 ידשי׳המשייבין השיני' שאפי׳השיס
 למסיא׳ש יניס *שי• שהיה לא שעיש
מקים לסטזע רכים *שרי נ*מר למה

פעבגמ'» יס )מ״ן ,*עסמשליץ ait ליץהויס ששליטןאושו• נ1.ל.נ •
 שש למ מיש לא דלקמי' ן»יסי*שנ שנוך! סרשממ*פיןשל ן לש 'ססקנל

 נניקיסיוס מגיל זישס שד )ישלם( נ בעפבעניס נדמשיש להיזינע•
 ששנליןמסרי זא־לן »»זן ש>ןסת עמינס כל ממשמג-למעמג '*שמיישל

»אץ מפסשיייימע-זוסי*רמש[
?na!•,’• זא» בלב ל משליך אתר. איתי לר'יו*,זדה אוחי השלינון דבל□ ממנסלין סי* שליש {משסזוס ילסש* »ח 

אתר, איתו בלאימריןשבחוךחיד׳ס לני^ משולין אתוי
• • ־ :בעורר, שנשהמז חולין לבלב משליך אתת ואי לבלב סשלין
 תאנלו לא היל לבלבבמשסעו 'או ובבל אוחזי תמליכון .לבלב

 מטמאת אסעלהשהיא וטת רנרי׳קו והרי ומי נבלה .כר .

 a* wp מטמאה שאיןד, מרשה בהנאה סותרת היא במשאהרי
 לבלב אוחז הטלינון לבלב תל fa תא בהנאה ©חרת שתהא דין

 וגבלה לכלב ה3טר שתר־ העא מן מכובד שהכלב ללמדן ובכלב

יש' בג* ולבל ט־יהישש בל שכר מקפה ללסוןשא'ןר,מקום לעא
 אס ק׳ווסדי דברי מזרי שברו לו הגו הכה לשוניאם' >וזו׳ץבלכ לא

■לרוגז׳ ולא קירירג״ר ובהא ארם שנד קפחה׳כהק׳ו לא שנרתית
 לשון המספר בל עירית בן רא אסר ;סראשון מרום כבוד בס׳א
 להשליכו ראוי בהכירו ערישקר המעיד ובל לה המקבל יבל דיוע

 שסע השא לא בתדיר׳ ,,זנת אותו השלינזן לכלב שגא* לכלבים
:תשיא לא ביה קרי שוא

 הכירו בד שיבא קורם ן ד׳ בעל רבד ישמע שלא לבר אזחרה
השג* סלא אמר רנבהנא נם אחי בין שכע בית קרי

t השיא לא
 דא - תרע לשון אותוה-למקבל זו הד• • שוא שמע תשא לא
עסו חני בעל שיבא עד דין מבעל ישסע שלא לחץ אוהרה וה חרי

 אץאתה שאם נאמן שתהא ו!ר״ן שבועת דתביא םשוסר*א האנשי׳־אבאחנןאיסר שנאיעמתשג׳
• רשע עס ידן חשת אל עושהאתד-,שבועתשיא: אמן אחריו עונה

א' א׳ל׳ודע תשת"ירן נאכ׳אל לבן סגרי ואני סנה טול ואהה שלי את שאקה עס לי ואצטרף נא אהד עד ולי זוז מאתים לי 'ה״ב פ איש א״ל
נא' לבך של• שאקחאת מנת על עסו לי והצטרף בא אחד ער ולי לי יהלאפלוג־ה״ב משקר איני שבעילם ממון בל ארם ל׳ נותן שאפילו

ע© הולך מי עו־עיודע הגעתה לבית הולך מהם אחד היח לא עושין שבירישלם הרעת נק" היו כן חמס ער להיות דשע עם ידן־ תשת אל
שד& □ הגזלג׳ ואת החכמיס את להוציא עד הכס השה אל 1y רשע תשת אל אוסר נתן רבי • עסו הזהם !0 ורע ש׳ עד בגט הזתס תית ולא

:המס עד יקוס לא שנאם׳ העדות מן פסילים
 אלהשחרשעעו׳רנאאכ׳סבאןולהב׳דצאנפסל אמרה והתורה רשע דאסה׳דה׳ל שעתא מההיא נפסל תת* למפרע ויכם עד אמר אביי שמיייןביק

4 v דאבי• בווחיה והלבהא ואילו תחשי פשעת א1! בו לן ואיו לתני צ״ת לדיג׳ דצ׳יהת חזית שא* גינהו והרי תו׳ דתא היא הדוש זומם ער מ
 □צלת וערה‘שופט עדה העיה והצילו תערה שנ׳ישפםו בג של שהיא קטנה לסגהדר׳ מנין ־ רבי׳לרעוה אתרי הה׳ה לא #פשמ^גכיעלקגם•

לרעו׳שוכע רבים אהד׳ התיה לא שב* ממשמע ’ג עוד מנין ־ וכלב יהושע •צאו הרעה לערה מתי שנ׳עד שהי׳עשרה לעדה ומבין • ב' הר׳
שקי׳פיסיפ־ן בד ואין ב' אילרע׳עם עד לטובע״פ לרעה לטוביהטייהן נהמייהך לא להטית רביב נא׳אחרי למה אב לטובת עטהס שאהיה אני

 מזנין 3*’ נוטה: נד לן ההור׳אמ׳עשר•“ארמתלאהרירני׳להטו הגליל• שלר׳יזס׳ דאבנו להמית רבים אחרי • עידיא'הרינג עליהם יליו*״ג
 הורת אס ריב על תענה לא הל חייב יהא אני שיסע סת״נין יב1 כונין יא או ח״ב סיכ׳ן ועשרה מהי׳בין עשרה אני מסע זנאי כהייבין ויא

ונוח לכף אלא יכה שלא י( לח אוהד' ההיו יודע אינ׳’דאכחי׳ניןוא'אים סובין יא בנאי מסין בנ׳אף עדם סד, סמן עדי׳תרוגע״פ עפ הרוג
:להטות רבים אהד׳ לנטות רב על תעגה לא הל

 רב על תענה לא קרא אס ברפפא אהא רב אמר סד,*מ הצד □ן סההילין נששנת חני הגדול מן מתהיל׳ן והמומאו' הסתרות ססוניה דיני שיק יזיזייץ
:חרבו את חר גס ויחגור חרבו א׳ש הגרו ריר-לאנשיי *©־,ו סהכא אמד הגא ביבר רגא • • ל» ינ׳ע,»ן

ההדר לא ורל לומר םגץתל©ר חילופיהן אלו אלא לי אין פרט גדול פני תשא לא אומר שהוא לפי נאשר למד, •בריבו־ ההדר לא שתושלש»?ורד
; מדבר הנתיב בלקטשבה־וייפאה א”ר משו□ איטר חק ברימאבא ייייש

שיטבה&גיעהושיערוחבםים יבולאפי*פג־עהסמשתלניתראהינולאפי׳מרהוקתלניתפגעתאנ׳צרראייה הפגעשוראיבן• שיקשכי 333
 שור :ל׳ת מצות ועל עשה מצית על עובר שהוא למדין גמציט »שני ונוטל פרסה עד עמו ומדדה רי.ס והו כשיל ומחצה משבעה אהר ל! לן

הצג* יבי אויביך על לסלתסה תצא שנא׳ב׳ מקו□ בבל אויבים לישראל שהנותי׳קוראיס בצינז ובן והכותי אויבן• אומר רב״אש׳ה #י׳לתלא׳בך
 אלא ;סהתלאוינן עצמו איס׳בישראל ר׳נהן □ובד• הבהוב •צהקאוב©© מדבר-ר' הנתיב לסזרו שהוו בגד אומר ד״א אויביך על מהגה

ה3תו עצמו; בפני זה ועל עצמי בפני עלזה לחייב המור אז יבן אי ,שור שעד, לפי 'אויבו ונמ מריבה עמו שעשה או בנו אח הנה שאם
 לטהנאמר לו• ו/עימן אישוהנהתועהבשדה: לרנדוברלדברשנא׳וימצאהו ראיה ן’*שישלז<ויןתועד,בבלטקוםאלאהיץלההוםייאעפשא

*putt? שהרבי ואספתו ידעתו ולא ת׳ל מנין מבית איני אס קדובזרחיק שהוא ממן אלא לי אין אלין אחין קרוב לא אם אומר שהוא לפי
 מציאת לו וחשבוהו תיא יסא׳ אם אחין צרירלבדיק אהה דא ־ אודן שחידוש עד אוהו אה!ן דרוש עד ברשזהן עמן השמר׳וחיה את להוציא

 משאו תחת לארבצן• רובץ :וגו' תפגע בז ת׳ל אפי׳רחוק אני שיסע □יתראה מקד: עמת סציא׳שזש ואיבלזלא עושה שהיא
לופעס׳םשאההחדלבעסיפשאתדיעוזביהפודשלישראלומשוטישלישדזיעוובתעזובהבו* מעזוב וחדלת י •בזת משאו שחיה לא’

נאט• לבך ־ למגותל״ת קידמת עשה שמצות מסג• יטמא הטכ^י אביו א׳ל לו ימסא לא הקברות נין היד, והדלת ׳»ר<י של ומשאו• מתי »יל
 ישמע לא יה הרי אבדתי לו ()לתהוזד עמו הטען אל עמד אלתפרק הדלא^אביר אחה שאין שעסיס הדל שאהר. פעט׳ם לו מעורב והילת

 תגי מנין פריקה טעינה אלא ל* אין עסי הקים הקם אומר שהיא לפי נאמר לסד, ע© העזוב ןןזו□ ג כסצוח ת״בין ואביו שהוא מפג׳ לו

ונ׳דרפדיקהשהוא* הוא ודין מנין טעינה • פריקה אלא ל• •אין ©בר דינתזב בפריקה זח ואחד זד. אהד אימר •אשית •הב• עמו עתבתעייב
 1לל© הנהו׳בקל לבןדנר • על־ה ©זהי שתהא רץ אינו עצבו בפגי למעון יבול טעינ'שאיני • עליו ©זהר אהה הי• עצכו בפני לפתק -*כיל

 אוס׳כשם •והאי בן שמעון ר׳ היה מבאן טעינה־ וי ע© חנן□ הקס פריקה זו ע© העזיב עזוב אוסר בתידא בן ייהודה ססנואתהחמיר•
בהמז מעיגזזופריקה אלא ל• אין ע© תקים הקם אוסר שהוא לפי נאמר למה ע©. עוובתעיוב התודה• מעיגהסן בן מןההירה יקה שחשו

:לו שית שאתה בימן תק׳םעסז חקכ לוכד תל«י • ©ין עצבות . •
הלן



המשפטים ואלה

 שממעין ftw שמע:כין לנעל אזהר'
 r»jn ש'&*»>3 אינו מנו מריושלאנפנינעל

 ■ 3/ץל מלק להי!ת סניבתן שקי: מוכרי

 ואעפי סמטא מן משמע נקי ;כיבש
 דין:גדיקהשפעשנגטדק3שנתמייכ

 גלמק מייני :ק שאינן ואכפי מדין
 נקי' לא: נמשומאן מיני w מי מאי

 3וכתי מרושת pipt מימוש כסייג׳
 סגילסא 3י® המ: W נלזסלטה מסייגי

 הוא אשי נעשות כדיני נ כתי ישע
 מלקיות כס״ני וכתיב למות ישע

מישע: ממת p אם ומיה
 ■ ש!תד* כתורת .׳ סלע איסתרא שנב

 י אס תסייסני שלא ?
 מורת שכר אגרא כמור? .אכי וכאי

הנוטל •

 דין צהוניא יסמר כמין לכל אלא לממד'
 לפנינ תלסידנור ישכ שלא לאמ־»:

 :יזמה! שלא כדיךעעי ,למן 5על,
 ןאעכשיזעמיאמת: מס! וגמרן שלא

 עי על מדין פ«ק שמיס שקר מכר
 שהוא :’א עד אלא כאן ואין עדים '9 ■

 שאין ממנךדכריעדי' שלעד ®מעה
 שלשלתמעון: קולר עדוקאמת:

 מכדס איני :סתלין וימ ונ>ת ורואה
נעל הסי ושיסא המם וקום ■ »שקר

וים>וק»ודכר»1ולןמנ׳ס!5מנרזםל»ליש'5של wmpcl וינץ: נעלימשא לומר מגס שילה או £סהיהזקן ■ השמיד 1•בס לו וי&נ סלו■
 מלאדססמממוס! ד*ן מת י.» יאמינו »»אמר משימתן מפגי שכמך יטריסלג׳גלהה^ ולא לכדו הוא ממייכשימיימממשא -מייכרלספוב׳ב

׳• שקיי: איו «» מעמת מסומם »רימ שאס ן וכיו תרסק שקר ®דכי ולכן דץ ק אס למדיו לאיעשממיבתן )מדמינס( .שישתקממו
יושי' לא כיס ’איסר׳צמקנלקי משא א5נלעו: אננליאו׳קלנמנש •שיומכמין לסעסידןשסואמש יאי!מ להניא מייו יסייק לא »קמןל,שה^»ןשס

utfthR AlKJmn • Tw ..u.___ t

הלך

 פמדדקסוק
דןל« יניע׳

 שמור לפתק רצית אס הסצוה ועלין הואיל ואדי לו וישוב

 הבלילי יוסי רבי חייב תולה או וקן היה אם עסו שנאסר
 משאו שנא'תחת לו זקוק אינו משאי על ׳ותר אסהיחעלא אוסר

 שדאלוחדלת’ ומשאר נוחי בהמת • בג לעטור יבול שהיא משאו״
הבליל* יוק׳ רב• <90 והא תעזוב בנחיעווב ומשאי׳ ישראל בחםת
אש«' דאורייתא בת ואתויצער דאורייתא לאו חיים נעל* צער ואמר

1 • ׳!תעדיף אח לכיף חני
 אופל עדייא לפי נאסר למה • בדנו אמונן תטאמשפט לא

 תטת לא מנץת*ל עני דל אלא ל• אין בריבו התיר לא ודל
 אימרששיםרביאל׳עורבלקטשנחח משפטאביונךבריבואבאוזק :1מת6דה1»י להעיד fa שאתה דין
jfy הואיל תאמר שלא כדין לפניך עומדין וכשר רשע הבתו׳מיכר ושאת ',׳ ®7®י ש£ינ> שכרב® «5ע לגל 

 אביק לאחטוז לנןנאמו הרין את עליי סטה אני דירי הוא ורשע גלגיל־אעשבוע5־ נמיןג'י£שכי־ב!ו
במצות• הוא :בל» ע* נשבעי׳עלן ין6קיקעו'ש

נפשי׳יבזלן לדיני ממנות חני בין יש דניים עשרה אבהי ר’אס נ>3כ P’ i” י^ג ^,י® שלא
תטדת לא ראמרקרא םנ*ב חיץ הנסקל בשור גיהבין אץ

 תבסליעליי ולא תחמול לא אמר וחילופי'במס׳הדרהסנא הנסקל שוו משפט סטה אהה אבל בדני אניונן משפט
fw/wiv לפניי ביר תלמיד יושיב שלא לדיין מנין תרחק• שקר סיבר סנער-ןלרנריותל •עשר שלא סגיןלריין רבנן תגי תרחק♦ שקר מדבר

 ל דן יגיע׳ רלד׳ין סנ׳ן חרהק• שקר □רבר ת?י עסו יצטרף שלא גזלן שהיא בחבירו שיידע לדין מנץ תיהק• שקר מדבר לומר תלמיד
 תרחק• שקר □דבר לו®־ תלמוד הערים בצואד תלוי קולר ויהא אההננו לפג• מעידין וערים הואיל ׳אמי שלא סחפה שהוא נתן שיודע’

 שטיעת רבו את שריאה לתלמיד םנין תרחק* שקר סיבר 1תו •שתוק שלא לעשיר וחיבה לעני יניח ורואה דבו לפני שיישב לתלס׳ר מנין
 יודע רבו שאל לתלמיד מנץ שקרמרחק• סובר תל היץעלשמי שיקרא נדי משלי ואמיט אסתיני ש׳נסוני אפתןעד יאשר שלא בדין

 ד,א * תדחק שקר מוכר הל יצטרףע® שלא מנין אהד ער אלא עליו לו ואץ ל:ג׳3 אצל ל׳ כנה מידה א-ג׳ מגה מא- ל׳ ן גיתגי שאם אתה
 hi־'71 סהדאאיתליתאאתיקוסהתבה הר וראי ואל נבון אלא שיר ער ברען תענה לא אמר משקרזרתכ״נא שקוד ודאי תא נפקא שקר מדבר

 יאמראכעגינו שלא סנה בזעידז לנושה מנין שקי־תרחק• מדבר שנאסר משים אמר יאה שקרא כפקאמפומן לא דר.א מיד• לא הרמאי
 מאתים !מעני מגה בחבית לגישת מנין • הו׳הק שקר מרבד ה״ל אחר ממקים שבועת יאגלבל שב-עת לי ויתחייב מנה לי שיירה בדי במאת־ם

 תוהק• שקר ביבר לימר תדמור אהר ממקום שנועה ויבלגלעלי לישבזעד. אתחייב שלא לוח״ץלב׳רבר׳ ואורח בכו נו אבפר יאמר שלא
 לבוש מנ׳|לב'שבאולדץא'לבושסמרטיטזאחו • דץושי׳סכע׳רץי׳לסדנדשקדחדהק נעל אחד •הא שלא ל-׳שניש׳שמדיבאח' מנץ

 אמלשליפו הנא ברבר דרבא אהולקמיה וווו בי תרחק• שקר מ־בר הל כשיתן הלבישהו נמוהואו לביש שאל א׳צטליתבתסאהמנח
אשר בהנא רב • תרחק שקר סונר תל תבזו כעלרין שיבא קוים לדיין דבריי יטעים שלא דין לבעל מנץ • לר׳נא וחיתי בזמק׳ינו

תשיא. לא השא □לא
 מניל״ש עי שנאמר סניגויק אצלו יעמיד שלא ר'א ביר אצלוד״ן יושיב שלא ן ,לד• אותרה זו הו׳ דא לה למדבר אזהרה וו הרי • תרתק שקר מדבר

ורתם?־'ך ואומר תופר ספות סר אג׳ מיצא וכהא האפקריסית סן לפרוש אזהרה זו הוי תרחק שקר מרבו אומר ר׳נתן יבא האלהיס
• וגיסי באלה•□ •שבח

 סמדנץדיק הזיריב אל נקי לומר תלמוד אותו סניןשמחזירי( ימת עליי ללמד ל׳ איש יאמר ליוצאמב״דוו״ב כנין דבק ר.נו מהריב• 1וצדיקאי זעקי
ל! ן7 וב׳ע» יהליש' אש׳ רב בר שים׳ רב אסד תחריב אל צדיק תל אותו סחיירץ ן שאי חינה עליי לל»ד ל׳ יש אהד ואמר ובאי מבר לייצא ומנץ .
 רוצח אתיא מנין גליות חייב• ששה סרב ר׳זירא מיניה בעא • תחיגנו תתב סבי אמי רבבהנא תנסהעליו• ולא תחמול לא וכתיב במסיח

רשע• רשע אתיא □.נין מלק״ת חייבי רוצח•
סנילסק ינקי וזלסידלוסר • ויהאהייב עמית זה אגישיצטרפו עיברללבנחשוסע □עירושמא ואחר לחסה עיבד שהוא מעירו-!nsf זזת?

זגו'א*ליידעאנ׳וע*ם אסרשישדךםהארם לבןבריחת:אוהחוחת’דוא’ףר”ראזהורודףאחרתבירולהורבוותס החרוב אל וצחק
 הלמירליסרנקי ח״ב יהא אני שיסע ®וההורג רם מזלף והסייף מפרפר הדוב מצאוהו ולאהריסן עיניהם את עדים והעליפי עושה הוא בן

 חריג ערים הרובע׳פ חורה ואסרה נקי רם שפכת איאחבנהמהאסלא א/ישמעקבןשטח עדיומם מבאי בן •הורה הרב ונבר חחריב אל וצדיק
 ד־יו אמן הוזות ם׳ר רם מזלף והסייף מפרפר תיוג שם ומצא לחורבה טבאי בן יחידה נבנם יבבי בשנים כב׳אףיומסיס ערים מה עפוזפמים

 ,מחשבו וכעל היודע אבל דבר יקים ערים שנים מי על שאמחזתורה אעשת סח אבל הובתו שאת' אומר אני לא אם על• תבא טנאי בן יהודה
 ובידן לי םצ<זי בן ואחר ח״ב סבר שיצא הר• תהרוג אל וצדיק ונקי • וסח נהש שהכישו עד משם לצאת הספיק לא האיש מאיתי שרע הוא

 רשע אצדיק לא ב• נאסר לבך מעלה של רינז מבית יצא כן ובא• רינן סבית שיצא נשס יכיל החרוב אל נקי לימי תלמיד תי׳ב •הא אני שיסע
 רינן מבית שרצא נשם •נול תהרוג אל וצד׳ק ליפי תלמיד יחזירוהו אני שומע הונח לו מצאו כן זאהר זנא׳ סב*ד שיצא חהריבהוי אל מדק

ביר*^ תורה אמר מעוטה פורעגית סרת אם ומת וחומר קל וברים יתר׳ רשע בילאאצד׳ק למר תלמיד מעלה של כין מבית שא זנא׳בן
• מריבת חטיבת למרת וחומר קל רשע אצדיק

 יהלאיברינה •עודעיגיחנכרם אחהדיןהלטדלומרכיחשחר ואינימטה שלאתאסרחחנימטלממזן •לאהקח׳ ; *STiTT עגנב
השחר י3 לתגמת• מנת על הנוטל וחומו־ קל •עיר השחר בי תירה אסלה להמית שלא קלורוימרימהאסחניסל ־

 ־ סוער; ומטתר׳ן סמסאין שהן הדעת פגץזי אלו פקחי□ עיני “ינומו השחר ב• ליסר תלטוי במשמעו חנט׳ס עיר או ־כימרה •־ חכמים עיר »עוי*
 סשלשחץ אחר שיהידח דבינתןאוסרער מאורעיניו- ש׳תסד ער העולם מן הייןאימנסמר את ממקיסטה הניטל בל אסרי סבאן עצם!

• צדיקים רבד מסלף ־. שיוזסרמאורעיניי או לבריית שיצטרן אי הטמא את וממהר אתחטהיר וממסא בתורה מסירפת דעתו או דברים

שנאפריססיר• הסגודקים דברים שיגא
tj*ip* יק9 ניוינייו שקיל והאבהיבישחדלאתקתהמהיבאישקילמהדולא ודי׳ןלהורינאוהיביעבי־הבי מחייב •חוהשקילאיסתראסיכאיאיסתרא 

י!ד$קה אזרן לזכות שלא למד ל אם מחח״ל שרייהתראושחדלאחקת םהנריחרלסאאתילאצלו״רינאדקרנאסתדז״דווהזהשק׳לזס׳
 חיבבה׳ דגו מקח שהז/לא תזרח אסרה הרדב את וחייב הובא׳ את שיבה ז3אע אלא משפט חמה לא נאסר בנר לחייב&תהיבא׳ ולא מיריב

זס׳שדותחק• ־. אבחזהוהשקיל כתנות קתא יסקילבתוחתשיחרא
הנופל



שו קדושים

;)רע.-( בגמרא כדפפיש תלין לא
 אגיון1עני שבר P’WJ» לא מאמין
עולב: ס יו1ס1א לאפרים פר» האפוף

 שפרין כיס ננלותדנתי' אוכל גי דפי
:נאכלס ששעי«ןתתגנפ לגדאשי

 כשמה שכר »ל יפיל פלשכי יבולם
 משמות ככל פוכר ונרתושב דגלים
 סאמ!ר ונין כאן הגתוטס בין הללו

 pipjp ללא יין ס וסזא כתנים כתורת
 שכיר וטהזשל נניס ‘תנולדגתי ולא
 לא נסם אץ ;לילס כשכיי לית׳ »וס

oipa כיס כתינ7שכ>רונו' תעשוק לא 
 אכל וכלים נסמה דמדניס שארק■
 בסמיך גב על אף שכרן מתן כתמן

 כפר :ט־נעא מעיכ לקק לא ליס
 שגור תעשוק לא #כירכתי׳הבא תמר

 פעולת. תלין לא 01• בשכיר וכתיב
 כסמסוכלים נורפסנאןניתושכ0

 תושכ נר נ־.נ'נס• נתור אף איתיכאי
 שילנןדטית נסי יא וכלים: כססה

 ולא וכלים כנקמה עסניסליתנסולא

 קניו »וק משוסיניותו :ת!שנ כנר
 דלעיל דבקרא ליס סמין למייגדסא

 ענילפשיר לסקדיס כתיבמארנן:
 פשור?עועליםאמדפנ*וא שי. נשברו

 סענז מסס אלאלאקד נישליתן אין
 אניון לשין תעני אנמן.מע»ס קוים .

 פתאום שנפשו פס משיג ואינו סאוב'
 קודם דעני קרא ואספועונן טוב לכל

 גסיףלפתכעיס דעני :.עשוס לאביון
 אכקסורנל אל אףעלננמיין

אשעועי' לסתנעי':!אי כסיף לכשלא
 ניי׳ליס דלא פש!ס דלק־מייעני עשיר

 אכלאכיון ספני כפו לשני מעשיר
 לעני אימדלקדפי מני מרי׳ליסטפי

 ונסין ליס מיין קוים דעני קמל

וקיש? נר אפי נס גפיי ;א• ל»תנפי
 יזס:אפןקרא’שני׳משו0גפילפייני .
 ואפי׳כסעס אתן •תיריסואגשפעולת!׳מ *°

 נסדי׳נתב דפויק בסין רען :וגלים #
:תפש נולה גילס :שניי שבי פושקו

 יס דפרי ליס עניי פא• אמן האי ,מ־
 אף וכלים כספק דידן קנא מיניה

 אצא ; שיסלאנסת־ פלננדנורס
;ש«ת כלוע׳סניר אמד אשכיל למור

 כל נפשו אק ימא היא 91619 ״1ע1יג
 סס!א אידך» 1 פלי! ענמו שישעבד ״ל,

 כאלו להענישו לנדקניא ליס פכעי
וכן' א תנ7כ נפשו את נופל הוא

':1נכירןנ נכד נלססנש מקסקנא
 נלמטסואעיסר ניסא סוא ואלת
 וסינן ננוס נכש נ עלתלעלזת נפשו

מפלס כאילן ולתלוק ליפול ש»קו
" I * 1 »■ •*!*<;”•!*.59*6 5«0>^הר» ר1ד4ת וימים וץ0ן 

 יפיל שפא לסייוס פלי׳ נפשו ומסר
 סכינישינן 'פןסבכסאוסןסאילן:

 נפשו את נו;א סוא ואליו אתר דכי
 מסדא ורנ נא1ס רב כסא זפליני

קל נפש! אמד פד ןדא7 שפקפטתא

 נ׳לה מר6ל 60097־ :96 ששסעכס
 נפק דנסלו משוכ ;׳ גילן סיימ7

 קונמיסם ק6 קנפ.1 פקמפ רסני
:שקם נפשם ק6 קכפו שי6 ת6 גשש

-• 1»מת 6של לדשן

 יפיק 6־1ק ימס שסי בנקבו !מרס
 פנין .ותנסי 6.קו

 שיקללה -פי פיי: ינו6ב יו;6 -למקלל
 6קימ 6דל סכל גרי7ן :ומד סס כשם

 חנקן לרשוש6הי 6יקיד6לוקר'6ס!
 וסביר* פ*פ; ספקלל ף6 לינות שנין

 ל.־כוע9מנס רני תר6ק6וק7 לי/6
 ק6כסקילסבפכרן ססיא אביו מקלל
 נעלת* ו6ל7 ומכיר! שענפו "/כל דזסם

 תרע תקלל 6ל ;6מ?כ תילוף 64 6ק»

 6שסו כל כסנסדיין פיניק ותיבינן
 כעסן 6ונ#י לומר >ןלס;ד ו כפתן

 אלא ישייא שצפן דפילח י6ת 6ל

 בצמן 6קסו »• וכל 6סרוישי6ק הכי
 9מ1פססישפי : ותו6 תאור 6ל

 פפן נסתר שסוא פי שנל ננו׳לופר
 מפה יסיס לקללו 6של שסויסרתס

 ש 6ס! של6 אומן שיפת שאינו לתיש
 אק תאור כן אם אלא פיני אינן כן
 סייא® דייק !*פס לא ליית אכל סש
 תיסדסקלל 613'לאשסזעי יסו?י פ׳ס

 א1שז א» אקס מפאדפקלל תכין
 ולפני גםלאמיסיתסקאפשעצלן?

 כדנדי סומא לעני מכבול תתן לא פזי
 זללהוניא קינו לי־כ שסנרי»99ןכ!'

 מסע עוד 6נר.ו פפשטו ונ1סני
 פפנ» היא ס;כל י1פ גסוא ולמישו
 יינ&ולוסכשי׳פנשול תתן לא אופין
 פק ני וימן יקרא לא קטרו נ־ שינשל
 ולא כן אס •קיא ולא נ!תן למי או מתן

 סיסלןלותראלא לא ק פקיסואש
 ליה פנ«ל תשי□ לא מוי פנ•51

 כלנר לדורס! if פשתינז סיניש
 »ה אלזו מתן שהוא נתינה ט דשיין

 ש»ן7 לו שנותן כעשה והוא ^סנשול
דכיעא אפר Jf וקויגא :נתינק ■שיה

הכתו׳שגורה לן 7ג»לןהגי אמ'נ>ןישל,■tn aw נאלו עלי! 1393 שגיר סנית פבציל לשנוצה סקליס מן לא וס!א p;p סטד ההיועלתזלפעמים
נפשה את פסס •קגע ופאי במליסס ונפל-את וקונה :לענפי היתס u שפועלי! פנית״תד אףיעלבנדבעל שלאנופנו אשכיר: נשדיןס

w! ואלתדכא הוא »ל כי אלהגוולדל ־ סגילניםרעסלענמן!. סנורסין ען;רעל שי'שצל.פמתשסוא0 ולא ומדבר אנעשים יעי מיונא ופן ה>וא
ע» לקונות מאיכעס והואאסד נו5עזךאל.פנ> >איןל» וא9ל>0אףא משוס ט אין ככלות ואוכל עי לעטד לת0 מלו! טשכשקכל ני הלתלין:

 שאץ לפיעל תגא שאינן שלש הנפלם

 אלא שו מספסששס או פעקוק? שיאס
 שפשפעש פוי ואם שגלש פה ליודע

 V□ 90נפ ןר7 וה פ! כמפה ל1נש0*
 ולוה הוא לשל יראה אן•• והישר

 ושלא ■ ששל? דכי א שה נצ« דיס!
 ל ספנש׳ הוכרה פתק מכשול ׳67 כתג

 שיששל והישימהוקוזםנאסע־רכדי
 לאקמן לימי לו זהיס נא כק שו

 מ!ק תקלל ממלא עיי למי מכשול
 169 תיור• א' אכל כלאו עתקדום

 שאונה עשה לו ומן ש . טר ולפני
 ,תילתולפש "׳קלים7 "יא3 טכנאל■

 לן מן !5 שהיא לצי תתןתכשול לא טי
 הוננתלוותמיז ענשופנהשאינק

 לפהןן ששיפע ופן לאסר כס לינשל
מועל

 1גראינר־ זר, בשעויך צרכן גר גרןזח לאחרים שים מאחיו ת)יא
ונלינה וז בזע ליבית ן-1ם ארס שנר ליאלא •אין .נבלות

 ורק בתמעהשב עונר׳ן יבולס שבארצך S3 בארצך ריזלמידליסו
 בליבה ואשבר 4בה& שבר יאתר ארס שבד אתר אסרו מאן חללו

 שגיר שעולת ומלין לא משום בו ויש עברו תהן סשוסביומו מ »ש

 שברו חתן ביומי משוס נו »ש הושב גר אופי יהוזדי ברב• •וסי רבי
 MS משוס ;אלא בה□ אין יבליט ובהמת ותלין לא סשוס כי ן ואי

 מאי חוא ישמעאל רני יב• רסתניתין תנא רבא אגר בלבו תעשוק
 רגי ויב״יהיבר שניו שביר ילין רסאתין קמא ותנא מעמ^ו

 וגלים ניזפה שביר שבר גמיר רלא נהי שניר שבר ילין לא יחווה
 לירי שנא ס* אמ׳קראביעניחוא נחייב נסי שברו התן משו׳נ׳וסו

 ועשירית עניות לירי נאים שאין וכלים בחסה יצאו ועשירות עניוח
 •חווית בריב• יום• ורב• לעשיר ליהלהקדיסעג׳ מנע• שמא ותנא
 הר נתיני עני ותו׳ יאידן ואביון עג׳ שנד תעשוק מלא ל׳ד־־י גשיק

 '5וחם נהב ואי מריב׳ לאביין עני לחקרי□ וחי לעשיר עג׳ להקדים
 בתב ואי לא לי׳אימא אבלאביקיצרין ליס צריו רלא סשיס עשיר

 ליה מילא עשיר אבל הנעיר,3ילת'ל0 ליח זילא רלא אניון רחמנא
 יל׳ף א׳ «שן מאי ישמעאל ובי יג* ותנא צויגא לא אימא סילתא

 עבירנהמינליס איראיליףשכר הושגנמי שנירי״שילוגי שנד
 בעידית הלין לא קרא יאמר חתם ושאני יליף לא לעןלס לירי מא

 רען קיא אמר נם• חישב גר ד״ב• א׳ אהן שסעולתו בל אתן שניר
 ראיות יבה אתן נהיב ריא נמי ובלס בדמה חני אייתושב ולאגו
 בהמת אני סיבה ססתגיא תישב ני א זלמצי וגלים נרגיז לרבות
 נבדל תישבשאינו גר אג׳ ומוציא רעך ממין נבלל ש׳שגס וכלים

 עביר מא• רען האי יהירה בררני יוסי דמאהידירב׳ והנא רען מגען
 למשר• הר נפקא מאחיך ביה׳ מת• ולא לנרתגי׳רען לירי מבעי ליר.

 f אשסועיג יא׳ יצו׳נא מותר עא גיל יקסבר גזלו יסשר׳ וחד עושקי
 צריב' לא א»סא גיה מ־ח רלא עישקי אבל ביר• טרח רלא משים גולו
 ליריה ראתא גולו אבל לירח אר,« רלא משוס עושקי אשסועינן ואי

 שניר לה שעי חלין לא חא! •חורה רני נר ייס׳ ורבי צויבא לא אימא
 אשביל לבציר <יא שניו יזסיאשי׳לא ליירניר• מנע• ליה עביר מאי
 אחוששווהגיא משא הוא מאליו ואירן תלין בל סכום עיבר אחר
 גוש*■* היא ואליי לברהניא יך. ל מנעי ואירן עליי גבשו שמסר רבי
 כמיהת נפשו יסמר באילן ונתלה בכבש ודי עלה מה משני נששו אח

 נשמתי נ^יניכל שכיר שנר הכובש בל אמרי מבאן יאעלשברי
 גודלן של נשמתו אמד חי־ תסוא ירב תובא רב מי של גשמוזי ממגי

 אדי ינחיב לן שלגי נשמרתי ראמר מאן נגול ,שר* נשפתי וחו־אמר
 ריבכשזקבע ד'יריב ב׳ בשער עני תרבא ואל הוא יעוילדלניול

 נלביצע אורחות כן ונתיב נגול של נשכתו נסשופד קיבעיחס אח
. הא י גב דחשח׳ואירן בעליי לן אמר ואירן •קח בעליו גשש אח בצע

 ויראת דאסי סכיוססמס דקיק מלוגו משים קובעיחס את יקבע קינעיהסננשמ״ט את וקבע נתיב
 פק מלא זה ואמר ףל-ק פאנסין תרלאתליןשעילהשנירינולאשילושלאהכעוהגיאהך" גפש•

 (אצל רמחהו ’אש" •נול לן שיש וחיא אתך חי* לו שאן) ינילאעש•
 שילהניי ואצל שהסתיאצ׳חביני ולא אתן תיל שולחני ואצל תניני
 חייב נביגי״ס ואמו אביו דימקלל הקללחיש• תרם

 בגרוט רב׳ ם-חנם שיסריןכאן וחכמי□ סאיר ם’ר!
 עדי ליסי ש□ לומד חלמה* מח ימת’ שס בגקנו ואסר •יס• ברבי

 עצמן המקלל נשמי. שיקלל□ ער חייב שאיני יאסי אביו המקלל

 רק רנהיב עצמי jf וד •גא• רבי אמי תעשר• בלא עיבי בכולן וחמיו
 יאמונלמקיסשנ׳השמר אבין מארבי׳ר נפשן !שמיר לן השפר

 • חרש תקלל לא ונתיב יחברו העשה לא אלא איגו ואל שן
 בעפר הדי אום בל לרבות מנין חיש אלא ל׳ תדשיאין חקלל לא

 שחי'בח״ם מייחד חרש □ח חיש לאחאראםבןרמר>נאמר
 עירלאחתן ולפני • ס נהי• שאיני מת יצא בהי׳□ שהוא ףגל א

 בשיח דיאמילו זי לנחווה שליסהן nA.* נדבר סיסא סבשולילשג•
 שאיגדה עצח לו חתן אל עצח בן גימל היה לה ש® לא ■אינה והיא

 :(!שמש שרב פי׳שיכסז ) שיטרחרג לצאחבצהרים תאמר לול חוננה
המר רערןזקח-דן1לומנ ברישבמהשיקצחוהילםט׳סואלתאמר
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 פסשולפי רכילות והו on פי והילן
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 *1פה פיליה ממסמר• כו*פר לשיר
 כשיד הי*ה הס הי*פ בשיר מפער
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fa ני למבל קרבילמו מפה ולגן

שו

:ששפשפוה פס ליס »יד
להוץ

ו»ו»5 מ*ץ1)1וי(/7)הי**ב_________.
 פנ*ה פלזדיוסמב שימסייכופיפונס ׳ודש יה* של* >70

 לו ר7י* ל* הפונה נשל היה 0* נפשנס פנפיס פג! ;לההו״ב פספהיינ
קיוו"( פספס פיק)7יןהי*הוגיהונו'»הנ'וונננ*פג>ש*פ|1«7נ)ר1

 הקדיש שסא «ל ובי' ונסתמה ריס נ ל• הן עאמד׳ל׳ ובשער. אחרים
 לעסיס נבכי נל הקדשה׳ הענווה M־n כן אל לעסיס גנסיו בל

 שברת* חברי אפל שבאתי בתור׳ער עסק עלא בני גשבי׳הורקניס
 ,ו המק איחך ירין ונלבן לנף שדנתני ואח׳נשס גדרי אה לי והתירו

 נדרן סישרגמדי א' חבה שפדה אחר בחסיד מעשה ■fa.זנות לכף
 לתלמידיו ישנה וטבל ירי למחר מרגלותיו התת העניבה ולסלון

 יש שמא לו אסרו חשותע׳ בסה אבלי להסבשע׳שחשבבהיד. אסר
 השדתוג• בדה וטבלח׳ שידרה• בשע' לרבי בדוק שאיגז תחסיר בנו
 ואתם היה בן העמדה אל לר׳קרי אירע הרוך טירה ספני שמא א*ל

 ׳ א OV5 רבנן הני ■ זבות לק! אתב□ •דין ן נ זנות לבף שיגהוג׳ סס 3
 מצויים רומי גמלי שכל אהה □טרגנה אגל להלסיריסרבר היגרן
 ותלמידיו •הושע ד' הלן אלן אני ליהושע איל ילן ם• אמרו אצלה

 אסו׳והשל׳'לתלמידיו ברחוקד' תפילין נית׳חלץ לפתח שתניע ביון
 לתלמידיו ושנת וכבל ירד שיצא בפניהםאתר הדלת ונכנסונעל

 ■בגסי ר׳אל אסד׳נסמר השדתוני במדי הפיל׳ שהלצת׳ בשערי אל
 רלתבפניבסגכד־ן שנעלתי בשעת טימאה נסקיס קרושה דברי

 . וטבלת• שירדתי נשעה לבינה ביט מלבות יבר שסא אם' השדגתנ׳
 הענווה יל א רבי של בגדו על צנורא נתור. שמא א״ל השותוג׳ בכה
לכף המקום לבם יוין ומתנו לכף שרנתוני נשם ואתם היתה בן

ומחי
 מלא ארא סל ר’ע לסהניא א:ר.וו) • בעמן רניל תלן לא תויב

,מונעמרתסבלדנרועור אוסר נתן רני רכיל תלן
 7 3 נסוגות

עי דן

 דמו ענמךשל תשפה ל* תשפה ל*
 ננובע במן ism ת7סנילקו*כ סל*
 ן פפמז תל מ«וס פ*תה מנין בנסר
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 &* Jrtar שגפן של7פעמ ל* יפן
 רען: נם 7י*נ נזמ׳נל* שלכל מור
 א הגהונ*ל נ* כל* ■ביל תייג

 שלנוארן יכנו כל*
 ינגלאפי* :1<וט1ול*ום»רגושללמ

 נדבר.* עניופפתני׳פי׳ונולהווניננו
 »5ל להוויה ■נול ים 0:* להלנץפניו

 ■*פרלולנונה 0*1 הוט*<□ שנולף
 הניר® שיניןשה׳* קיסספכין נוול
 *ן® גזול לשניה הגונה 1ל י*פר קלה

 מנקפינין השיה שניה כסי* ק>יה
 יפיג של* כמי יין להוניה פ7היו

 בשס״שי שליו קו*.ל נ משתנים מניו
נרגנ*י.•7 ה?>*1י

1ינ*9

יר£ כומאהנלילת י ליד ויבא ביוב אום יהרהר מלא מבאן רע דנו■ מכל ונשמרת פנחס לכרוני ליה מבעי ההוא סונשמרת אמו* לא ט j <יעור
■ לוה וקשה לוה רן •הא דיןשלא לבית אוהרה ההוא אליעור ברני אפר לא מט

 רביד* ואוסרחולן בעמן רנ׳ל תלן לא תל עלי רבו שהנר אעשה סר.אבל מה״נין והנוי מוני־ז אני שלאיאםר לכשייצא כמן ונגן תנו 'י3 »ז:י'|
 • נל׳רויא מרישאאמ׳רץ בני ובאם׳ .סנלהסודההואתלטיואראפיקמ׳לתאראיתסנבימדרשאנתדעשחןותרת׳שנץואפקיה י 01 דן

 •ו׳יוחנןאמרינאיכ׳שומלא פלוני נורבה מדבריהם אליעזר ר’א מחייב ופלוני !,oia'ai'fl ייאמר ו ובאי אמר •והנן רב• נתבינן היג׳ ססלסנתב
פלוני. מדנה כרבריה□ נהבינן ומרמילבך לית ואית וסר א׳תליה רא נע״קרא רכריזי משום ופ׳בה״ב ר״לאספ׳סזנה רכיל הלך

 דימן של כנהג והי רינהמ׳ד. אפר .והולך דבריו שמטעים נתבל תו!׳ אל אחר דבר .לוה זקשד. לזה וברים רן ההא שלא • וניל תלן ן^א נמיס תוית
 cr שגוי׳ג גחל אות מננ׳סין היו החן את ונומרין ברבר ונוהנין ינישא׳ס לחיץ ימוציאיןאיהם ינדיהם לפניה'שימעין עופדן דימן בעלי

ונו'• יאמר לא לכשיצא מנין אתהח״ב פלוני איש ובאי אתה פלוני איש אורו
*fa הא מעשיך ובור לו יאמר לא תשובה בעל היה אם הנסי׳נסשנה שני • פגים רגלה א' ולא הכפים שנוהכסי׳סאת • בערן וביל תלן לא לה,

והנם הבב □ל בן בששים מיג׳ ק' עליי יש מ". ל רבי מה רכיל הלן לא רנראהר• • אבותיך מעשת וניר דיו ■אסר לא גרים בן היה אס
 ! בהם וביוצא ואהרן משיה וגי׳נגין חנירבר מן עולה זאת שנא״מי משגה ושל מקרא של מחשבות מאד. בלבבו ישי לאמתו רת נו שיש סישרגי

 לא ביוגנרבראתהאו׳ומןיאבירםרשעיםהיוניוןשהי׳א^םתםעושהסריב׳עםהבירזישבלבולסהשביחשלמלושלג/ושלשדיבראחר
 ועשר שנחניונו ואהרן ולסדססשה צא ביצר צוקים של ב'סרות ,רשעים של מחת יב' צדקים של סרות ,כ סקיא באותו יש מדות ׳י רכיל תלן

 ברי סוף ער ולבניבניום ולבןיוזם טיב שים להם נקבע ריריתם מתוך לאשתו ביןאיש לתבירו תכירו נין שבשמים לאביהם ביןיעיראל שלום
לאב׳ישבשסים' ,׳שדג ב׳ן סחלזקת ועשו שגתמיגי ש הרשע אבירם ןו1םת ילסר צא ניצר רשעים של מדות ב' • ואהרן משך. שנאיהוא הדורות

 עדםוףנלחדורותשגא'הוארתןואב*רםז ולבגיבניהס לבניהם שסרע נקבע הרניהם מתון לאשתו איש בין להכירו אדם בין
 באיגן לסטים או בניר שטובע דאיתו סכין .רען תעסדעלדם עליית׳ללא לו תשתיק אל ומת לו •רעת אם סרן .דען רם על תעמיד לא שית »»י״ן
 תעםוןי לא ת*ל לובגפכו לחצי אתת תייב חבית אחר הרוק! רעוימנין רם על תעמיד לא תל להצילו ודיב אתה עליו נאה רעד, חיח עליו ןענ7

מפשע* םיל׳ הן׳ אסינא הנו• מהתם אי לו והשביחו רקלכיולוסר מנין מפו נפקאאברת ומ׳האמריבאגפקאסהתם רא׳תו מנין רען עלרם
לן• משמע קא לא מימרהוסינראגיו׳ אבל

 מגמזק איאפזרבו* ומכין סרנו*. רגתוב )«בלב בשנאת בלבבן *fa חקללנו ולא תסימני לא1 תכנו לא •נזל אהין אח תשנא לא חרא מלים פורה
לוםותוב׳תאפילרק'פעםיבש תלמוד ויוכיהו שיחזור. סנין קבל ולא מניחו תוכיח הוכה חלכ״דלוסר לחזביחי שחייב בהבדז יערניןפ״נ;

אלעיגי רני להוניה־אמר שיכיל ס• הזה ביוד יש אם ׳ אג תמית פרפין ובי אמר • חטא עליו תשא לומ׳לא תלמוד משתנות פניו אפילו יבול ןי׳7
□ע.י.» נירי נן רב״ירען אנ׳ר י מוכיח׳ ׳שבדורהוהשיודעח׳אן אס הענווה עקיבא רני אסר י תובהה לקבל תוהשימל ■שגיור הענורהאס

ב» שמוסיף ודע’ אני קן יכל ער־י»ו קיבל ’עיתית בימת גסליאל רבן לפני עקיבא דבי ירי על לקד. ףעמים סחסשה שיותר וארץ שסים על• אני
ויאהבך. לחנם הונה שנאסר מה לקיים אתנה •שליט

•hto .קגארוגקסדן משמר יאעו ומעביר סגלגל עולמים ולעולמי לעיל□ ך □בור חגדול שסו איר.א1ךבשסשאקרו*ברוןח אה׳ את רתשגא לא 
האגן p באתי□ וכי המיושב בשנאה בלבבן לומר תלסיר מרת אחין את תשנא לא בן סושמחיתם מקושת בכל •שדאל על בלבו

 אלא בא ה לעילם ולא המשיח לימות ולא הזה בעילם לא אחים לו שאץ חוא כתן ד.קחש בנגד אלא סונר מכתוב אין סוכר הכתוב oim ומן
»ורעים אתים אותם שקרא חסיר יום בבל בחירתו רצוני ם שעושי עילם צרינן

דבואווו" י היניחאתעסיתן ליס׳תובת תלמיד תיביחהו אל לאו ואס הוביש שיכאן שאיני מ אתה יורע אם ימל עמיתן• את חובית הוכח
ו<יעורב| אסר עצםיבעלסום שהיא לוקתלוקלץ לץ שנא'*וסר סרשנאן לרשע שכיח אחה ואי סוביח לעסשעסןגסצותאתה

 תשבח m 5 ן3או> בנפזל אוסר בובו־אתה !4ביוצ .חטא עליו ר־ושא ולא נאסר לבן בו שמא תחא b לי לבינואוסר ניגן רבר יש אם סתיא
פן בי השמח אל לסהר יבי לירי »נא בחלבה חיים שנצהך הכם תלמיר בשניטחללו יתק״סישנ• ביעד רנר. רשעים באביר אוסר שא ולהלן

 י :סיר רשע זהי חברי של ברעתו רוצה שהוא מישראל ארם ראית אם נעיגיז ורע וז •ראה
ש^א. לזסרתוב־תםבלםקוקמבתובגרמ רקלםוד בבין לרב הלפיד r1M> שב אריא לי אין הזכיזז י פעמים סאה לו אפ rCJW’^j’A ל»

1ft j i*’ א »



־קרוש

 : כזית נכי ישראל עסןשקצוסם
 5נבו והכלל א רע pP3 לרעך ואסנת
 תעני? לא למניין סני בעלן כתורה

 או' עיאי ב• :המנות לכל כבול וכלל
 ניאלהיס כתם תולייתאבם ספי זה
 גלל זה אותו עשה אלהיס כבמות 9אב

 הא' המסוק הן שאלו שירוש הוה נבול
 שיתבוס סר• כמון אלא שמענו לא

 ונגולו:משכל»וטס א1ס ונתקלל הוא

 מברועממיתמכל ויתקלל המושבח
 אצסיס כדמות נאמר לבן עמו הכר!

 מכ!ה אתה הי את יאה אותו עשה
 של ביוקנא הקללבהות אתה מ• ואת

הא': הן גבול הכלל וה נמנא מקום
 ובין כתיב בקא:( ועיין הרצ״נב
 בסשוק עור א כמישת עיין )»ןיכו'

 כתיב. עדיפה כתר תבעי '•(!אמה זה
 השימני׳שיכו' והגז גם-ן ימס היתס
 )עיין :וכו' עיוס נסקל האיש שהי:

 קומות פתי בכוה היה פומה! כמי
 שהיה שלו וקומה :לאין הפס ומעיל!
 בעינן ומי • ושב מ מעומבולא מעילו

 שעורמיתס הב־ליכ האיבילמן כול
 עיין )•’ליזפיתבי כבי שהוא כוי פה

 מר איש •פת••! כי גע פעעטים כמר
 מנוול ד פייר שימות מיתה־עה :(ובז

 )S1J ביר ת ס <fi7p יותר בניין אם
 פתדרקיםוברם■נבקעת; באבריי
 העת כני את ומוה-־מ :מתין הדליק

 ינקס בוונתינקום העין תהימיו לשון
 פר* עיין :)וכוי איגייודע זן בקיעה

 ציען ואהבת »ה: בעפוק משבטים
 מלעשות •פיאל החסר! לא כיסן

 ■tsuti pt> שאינו בבי אלא לעבריהם
 לרעזאס בשפ־ הכת מה :לענמו

 התפלוהיס מן עטור בם מקיז כנין
 אדם מכה אן ;שויפה לא מסר•

 המיתה פטור לרפואה אביו דהיינו
 שבס מלעיז הוא: במכורה גכ על ואן

 הקזת• :.נמשיה לאגטבועי בידע
rt»fp מקת! את ופפית כתיב עדלא

לא

ליזו pfetP כייתךשללו אימ :בל» ננהמ ונושר נקמתו סקס שאיני
 שנעלכייסיב ש:עלנים נלנוולא׳סםירימבעתו: יזיאנמיימסמדנרשפור

 למו»ל ולא המקל מאהב ת מט תאסבעישיס עושץ עולבי׳אקדי'.• ואין אמרים
 בממייש* :ישת!ק שמשעת נקי נקמתו לגקי אלי 6306! כלנית ;בנקם שגר

ונו״בנני אתה נוקם ממילה: }י׳לבהש

*ם
 עליה' יבנ> נש שהיהיר מלהב משהות המולה אשי מקמי אה »מע

 נלאים וייפה ואייו תורע פבןצא תיניע לא קיסכהפתן סםי« באלו
 סיננה והיעו סמפוייס דני לנהמה ביהיא נכד איהיששקקתיסלן שאני

 פסיקש פוסיןללהוב ויזכ׳אתס הנופת-גליהם מ בבג► כסנהדרין וססבינל
 הונת מא אמי׳-נש״ל בכספה יוסיא יה

 סתיב והא :נמל שבן אן היא הסן
 מן לן הקנו לא ומל לן המיומה סבן

בכלאו לפעוטיזרעי' ההוא : השמים
 נצפין בצמקיה למפזם כמצ קכיס
 אלצממשהושהדהט כמנפלן: וריהה

 ניצה נבצהיןורו סץו?יבנתיב אש

 f>39 שס: גס גגי מגטו• כה• הכי
 בהןדיס הפעור! הקאן^ ה5 שהיב
 במעיל מ!קיס במשמע צמטה העים
Jifti ניויבנסי ומגל שכמגיה בגני 

 השמור שמותי אהי!שמטיהעש!ואה
 פר,׳ייסתם למנות לוקים נמי להקדים

 תמפמט»6 כתוב בקרא 6ברע ביון
 מקימי וצת צתכיגב ימיה!5 מעעו

 ציצו ( ב״ונבות ין >ע יפי ) ■ משמרו
 נצעד וצצ תיביע צצ נהממן נאסר
 עציה' במנאעי׳הבייוס : יכו כלאים
 j!f והי צסיינעועה העדים

 נרין וצץ הנצפים כבין עלזה ה1
 בלא נפפופית צ נמנמו שיראו צעדים

 ב'ב:כנצא•' לספתכל תורה היקיקמם

 הוכר צבר שיגניםביבו עד !ריב אינו
 נמכסו׳נפפופ׳כדדךגניאדס כנקנא

 קיגםצוכן מנעול בהינו סין להעניש
 נה1לת סלול׳פשבתו: נשפיע שמכנסין

 : העין על וכעבור ומוניציננהבסול
 •p pp בלוהר משמח לחומי ללצת
 נקמ:ת על נין תפפור לן במקקתי

 צשד׳משמשפס בשפות על בין בידנו
 לוקש :כעפר הזימים rb שמנעה

 המקיים צן כלאיסז מויב םלא »יש
 ;מגטלו וצינן ורוע נלציס שרוצה
 לצ;צןענ כלציססזן לומר מלמוד

 גויעיןזזויפין בלצי תייע דנתי׳לא
 שמייב כ מ כלציס >הצ לא נלאים צ3

 :ספ6צ(ות’בק לכטל!)ישיוע־י, אתה
 משמי' לקות׳ ציןמיניביןת"לצת הגי,

 נמעש' דק■׳' ככד זמקקלי נלו׳פקית׳
 למינסז לבונה! נהו כתיב בראשית?

nffip תיניב: בלאי'ושנא תורע שלא

תי»?
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9V9 בבגיס

 רשבי משום יוחנן בנ׳עסן-אםררני תקוסילאתמידאת
 חנם חלמ>ר איני וגימרבגחש נוקש שאינו חנם למיד כלח

 איזהיגק׳סהואיוחו במםין.רחניא ההוא חציר ולא חקו□ וחבתי׳לא
*זלחשאימג* לסחר תשאילי ולא מגלן השאילג׳ לו אפרו 'נט־רה

 לא נאסר לבן השגתני שלא בררן סשאילך איר לו קרדומןאסר
חשאיד־י! א ול סגלן השאילני 9א נסירה 1שד הינןבחר. •ער תקים
 שריא במוריו איני חילו ?-יו אפר קררייסן חשאילני לו אפר למחר

 הנעלבים •וחתני לא דנופא חנערא .תסיר לא נאמר לבן משאלתני

 ושסחיס סאהבה עושין סשיבין ואתן חרשתן שיסעין **׳גןעילנין1
 לעולם בגבורתו השסע בצאת ואוהביו אום' הנתיב עליהן בייסורין

 Hj על לו סעכירין סרוהיו על המעביר רבא יהאסר ־ בלביה דננןם
.יסהפייס ליד. פשעיורפפייס׳ ׳

אהחוניטרלאחריבש• נוקם אתבניעסן• תקיסולאהמור לא

 בן . בתורה גדול בלל זה אוסר עקיבא במון־-רבי ליען ואהבת
.מזות 1גרוד בדיל אדם תולרות 180 זדה אוסר עזאי

3TO נאש מחללת היא אביה את לזניה תהנל גי כהן וברת 
 באש יכתיב אבר של בפתילה רתנא דכא אמר השרף

 .מקיף אש שנן דבל האש סהסת הכאית שרבית כל השרףלרנית
 להלן פה אהרן מבני שופד. שרפת גפר ינקליד. ומיהו! ,הכיל לד.

 3ר אסר האור חם׳ לה .ונעביר כאן אף ק״בש !רף ניגבה שרפה
.•שה r סיח לו בווו כמין לרען ואהבת קרא אמר נחמן

 רסיס גלשושב• לילכיהנייחוקשו לסח הדסהנקי הנער ואתה
ו א הצואר. p כאן הצוא׳אף p להלן מה עייפה לעגלה

 קרא אמר עורף וממול כא׳נק־פ-ץ אף עורף ומשיל בקופיץ להלן מה

־ יפר. מיהה בו רור ב נבוך ליען ואהבת
 נן ריב למיפרגה .ערומה נסקלת האשד. ואין עווס נסקל .17ד.אי

 נקרעו כבגרי׳אםנקרעו זחהגןהבהןאותו להרהור ה״שי
 א׳ק לק שערה את וסוהר לנה את שמגלה נפימוער נפרמי ואס

 נח ל׳ענד הימא בי יי מזח נתל יסיר לן אין הנא הנשיס כל זנוסדי
הסקיל׳ בית מית׳יפהלזנא לו בחר ואהנ׳לרע׳ננמן קרא אמר תרתי

 האי נילי בעינן ימי • שלש באן הרי שלו יקימה קומית ב גנוה דייה
 אפר יכו בל אף מפחים עשרה להמית י בר שהוא בור מה ורמינמו

 לו ברור בסון לרען ואהבת קרא אמר אבות □ר אמררבא נהסן רב
־ רמניול משום לינבהיחטפי הבי »• • ה9י סיהח

■711X0 פיו לתוך הורגך. אבר הפתילהשל את מדליק .הנשרפין 
 שרשרה סעיו־יליף בני את וחומרת מעיי בהון ויורדת

 ומט • וכו' כאן אף קיים וגיף נשמה שרפ* להלן סר, סכניאחרן שרפי
רב• אפר נדנה יגילף הוה ממש שרפי־. ההוא קרח מעיה יליף לא

 סיהזז לו ברוד במין זאחבילרען קרא אמר אביה בר אס׳רבה נהסן

 והבאתי איסר כשהיא סחו יידע איני יו נקימה ינקם נקם הניא ■שה•
דכרוו .ואימא סייף נקימ׳וו איפר הוי ברית נקם מקמח עלינסתרב

 בן חו ל איבעיא :שה י’םית לו ברור בסון לרעו ואהב אמ׳קרא אנוח בר אפ׳רבא נחמן גשמואאר ליה ס׳רעב׳ר יא׳ כת׳ חרב לפי סברו ליה
 אינילופו׳פםוו מנה לרפואיעטיראף בהמה מגה בהמ׳מה וכנוז אדם אםםנח’םתנאאואהבר-לועןנמוךונר׳ם רב לאביו רם ו שיק׳ □הי

 נס:ן! ליען אמ׳ואתנת ורחמנא וישנאגה מגינה ובר בה יראה שמא שיראנה עד אתהאשח ש׳קרש רב׳אסירלאדם אסר יחווה' •רב אמי
 ואין הן קדושים ו׳ערל עליז זתתגגת מגיבה הנר יראת שמא בברן לרעך ואהבת שנאמר ספתיביום שישמש לארם הסז־א^סזד ריב &םוי

♦ בטליתו מאפיל חגם זחלסיד מותר אשל ־ בב!ח היה אם רבא אמר ביום פפיתידס משמשים

 ימה שח־בהרננד. אף בהרבעה במסחן .סד לאתרכיענלא׳סשוןלאהזוע• בהמתך חקותיתשבי^חק׳םשדקד^׳לונבר' •7א)
• לארץ ירע׳םשנחוצה למעוט׳ ההוא שדך נתיב והלא בחל בין בארץ נין שיז־נוהג אף כ*חל בין בארץ בין כהמתךלוח!

 שחקקתי הקים הקיתי את ושמרתם גכו^אסעת* ^7 חוקיםשחקקקוי חשסורו עלאיס?צטיובנינחיאסק־אאחחקוחי1אום'אףעל ל״א
 תרגיע: לא בהמתן ■- ורו own דמעקרא תשסורוחקים אתתקית׳ הנא רחשחא שחקקתי תקים תקיח• את ושמרתם התם בבר ■לץ

 שמואל ראסר הבנסח אחיות סא• תלכלאים ונד עליה שעולה בשערי הבהמי. אח •אחווארם איס׳לא חייתי תרביע לא בהמתן אמר 1• אילן

 נמים סין יר?רד. א״ר י סעליא לישנא יוה אח ליה קר• בשסופר׳ואמאי במכחול נניס ש• עי בכלאים מנאפים בורד 'שיראו עד בסנאשים
• עביר בעמיתיה סעסא מאי כיה ליה נסי פריצותא משים ואפילו נשפיפרח במכחול להכניס סוהר

 תי1ת*לאת.חק ן מני אחרים עלבהסח אתריס בקסם נחסוק■ על אחרים בהסרת אחרים בהמת על עלבהסתדבתסיזן תן6בח אלא ‘ל אין
 בהירה על במאה מהודה על טהורה ססאה על חיהפפאר. על חיה עלבחפר. חיה חיה על בחסתבהמה על בחמה אלא לי אין 'תשכרו־

תשמרו• מניןתל ממאת על טהורה .
 *לנלאי׳שרך-לא n סק״׳פנין לאבירע ל׳ אין חזרע לא דהני׳שרן ררע הםקיי'מ*ם אף רעא’יהםדט'בנלא*ליק חפנבש חורעבלאי• •לא

 אבל לאיעלהעלין נלאיישעמנו ובנר חשסירז• מאכלולא׳עץסאנלעגעץסיקתדיחקית• ענעץ לא׳עץסרק שא״ןסרניב•{ מין
עליה*' זנלאי׳חהח׳היאש׳לישב זו 4ע* 11 ׳'סצעות ואשי' בשק לו׳נ׳סעל וערן שסא לעשז׳בן חנסי׳אסוו אם* אבל ותחתין להציעו אחה »«»#ך

•ווויי 'י' .............. ־ ""
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 לא וגי ?לסנואפעוךלענו נהליה יחלקטי עניים להולשאר !1 ת הפיס

 סכר׳אשכולשיש פאץנגל לו5ע! שכילו לעג*. לו תלקט פי׳לא לאשמו תל?ת
 «דכיעות שעושין נ׳אשכולות »יד שיעוי וכתה כניי• :אין ונטךאס כתן לו

 של סאמלעי השרביט נתן :תעולל לא וגרמן נתירה פ!ללס{סאמור אייהז
קטנית אשכולות « מסוכרים האשכול

זה על

שהקדושים

!ה שוככים וכשהם הרנה
נקרא ה!א אלם סל כתפיו פעל ’«!”

א׳לנאן כשרניט ונשט׳ספווריס כתן
גרעיני הס אוןנא;כתן:נטן וא׳לכאן

ה השינ נבון הסמוברים ענבים של
ענביה שס תלויה להיות שרגילים

למט' נוטפות ששנכוו סס ופל סרנה
קורא מקרא וכלש׳ן נטן שקרא

נסן ולא נתן צא כי שאין לאשכול
שאראסנלות לפני א לפיסה! מלל

שנראים ספק אס :האיש לפני קעילל
כשרביט ת»1סתל סאשבילותהקטנות

סוכנות ואין It על 11 שוככות כאלו
כתן לה יש אס ספק •10 למשתא •פה
ופודה של יסור :ס שנארג! : לא אם

וסגונר כרנה אסכלות כה שתלויים

ופעמים רכונה נקראת קוננהיסיא
נקרנת האשכול!': עם עילגת נס שיש

ניוקא גנינו !דוגמתו נקנלתונמתכת
יל״כפקר' על שקיט אשר וסרק קרנו

גנון •סולי גרגיר :כא מפין קרן
‘קטנו׳שיכנו ת אשכיל׳ לו שאין אשכיל

תסונייס הגרעינים אלא זו על 1,1
אוס׳אשי-ינלגתו* רי :נפרניסענמז

כלש שנים וית וקן פוללו׳הנ ונשארנו
עוללות גרעינים שלש שנים נרעיליס

אופרים וכנהיס :ל1אשנ פנאן יומי
נכי' סש הגרעינים עזללתזלאמשיני

פיט אין :כתן לד,קרא וה על זה
גהוא פלמסס פג י ?:ני ממסת אלא
סאונש אתר לנר מסמס ולא קוני

אתרו מכאן :נספגה‘כדמפי וסקרה
ה!שנן :מתן עקץ לפא': בפיו השנה
נפל כן ןועי כעל ונאמו נקשר כעלין

נפרט שלא שלנה סייהיא ונפרט:
סל •מסנלכליניתן הע :נגייס ?רך ׳.'

הז :לתוכו הפיט 'שיפיל ספנב׳ »ןמת
 וכן לפיטננשיית! העניים את נייל ,

1 , ,1 ■ , ת ת ן כמדי
 כוענייקולשיגועכארץ«תםנננןל

 עולים SV עולם תקרי סכל«'ל »ל 'ןןע
שלא סנרים ע:ל• אלו לספישי אית ...

 שניתנה פנת:יס האיקיות תפנה
 1k 0 עול דספיסי ואית מריס לייוא׳

 לסם וקודין פננסיהם פייל! אלם כני
 לעור סק!יין כליך כנוז לפין עול־ס

לענ« לכתיב כיו; וכי) :נסור םוי
ניןעניהיפראל לאפמועינן סתמא

 מןסנכריסיכולאצי׳לעניסן כ־ןעני 0ממ ,י1"
:עוללות וערט •עיינלקט תנכיים

 עני הקיש כלומר לנר ל!פר תלמיד
 עניללא ה;ועאןאן ללא נר מס לני

 ינולניון מישראל; עני סגיעאאלא
 אוכל ני קוסבדת־ינו לני לנר •נ לכת

 נן נד ונו"אן ללוי לזסר תלמוד כנלית
 ממוסדים כין :נדיתלהיינונינדק

 כתב אי ער כלו התושייה כיןסאינס
 וענו ולוי נד אשימפינן ילמילא כי

עניים »ו לא עין עניים הוו נין »»ל

 עקיבא רבי ליה אסר עוללות מנין כציר אין אס העולל לא תנצור
 הבצור ב׳ נאסר למה אכנן עוללות בלו ואפילו נדמולאחעולנל

 וילקטו עניים יבאו לעניים הנתיב והתירו תואיל עיטל העולל לא
 לעניים אין תעולל לא הנצור לו׳בי הלסור שירצו שעה בבל אוהס

 ולא בהף לא לוו ■שאין בל עוללת היא n אי • הבציר קודם בעוללות

 1-נע? טל היא תר׳ נהף לך. ואין נטף נטף לח ו׳ן1ו כתף לה יש נמף
 האשכול עם נקרצת א□ שבאוניב' עוללת .לעניים »ק ואם הבית

 ׳היריד' גרגיר י שלעג״ם היא הר• לאו אם חנית בעל טל היא הרי
עוללת• אומרים יהנמיס אומראשניל יהירה

מצר. היה אפרו □באן בציר מהמת אלא סוס אין ברמן רט2ו
וגפרטרהו׳ לארץ ונפל ן בעלי חוסנן האשמל אח עקץ

 דתו• ר שיבוצ בשעת תחההופן בלבלת המניח • הבית נעל של אלי
 לעני עיליכ• גמל הכג אל נאמר יח על הענ״בש את נוזל וה

 הפי תושב לנר ׳ביל נר1?־ אי • לנר לימד תלמיד מאחדים לעני יניל
 בין ׳בור* ולגר ללוי אי ברירת בגי נולן אף בדית בן לוי מ־־. ללי׳

 בדוח יבן חכו עני מה לעני ליטר הד־^מוו הסדין שאין בין חכרין
:ברית ובני הסדין בלס אף

 ואדר לחלק :אומו׳ צט ואפילו ו *ביו זר.ם לפניהם הנח תעזוב
שוסעין ליה יפות יויו יהיו“יאפי א’בר אפילו לבוז איס'

 צ*ט אפילו אוהבם הל נן יבוקל בדלית אפילו יבול בהלכה שאמד
 שומעים לזה הולד! ואבי' אשי'וקן לחלק איכר יאחד לביני אומרים

 1בד־ ושאר יברקללתלק נדלית לומר ראית וסד. נהלנו שאמי־
 מיותר קציר מר. • קציר ר.*ל □עט הנתיב שובה אתר לניב! ריפירזה
 בי 1מושן- הקטן שאין והוליד. הדקל יצאו נגוול בי משל שהקטן
 תעזוב • ונדלית נוקל הריהם אגמי□ חלקי אומר שמעון וני בגריל

 יכול • נסנברית המרי□ בעמיר הלרן נקשה חני«ה לנני־ב הנח
 הש-ותן יאהב הפייטן לומאיתםאס חלניור שד.ש-רר.ןר.ווה אעפי
 ספק לקה מגי;»קלקט כעציהן• וני בן בהם זני ש נשם הווה

 אות'; תעזיב •ו־גר לעג! וולוס' ד.לנ פאה כפקפאה שבהה שנחר,
 אוסר היא ובן נפשיות אלא מנס איניניבה היאלהינם* אני

 וקבע רינה ה׳־ויב בשעוני עני תובא •<י היא דל ב׳ יל הגזול ל א
 1יומומניד הדביר מה המינוי לא י נפש ק״בעיהס את

 לומר תלמי.־ מנין א:הרד. עינש לסיני ישלם שנים ננניגד. שנאמר
 שמא► אהרים סנית אהשלך הגנוב ננבנאינ׳ראל בן הגניבו לא

 הגניבו לא י נטלתי של* ואל אד.שיניו שניר אלא הואר.נגנב

 נפלותשל־מ• תשלום• לשלה מנה על הגניבו לא לביקס מנת על

!וחמשה ארבעה
 אמר׳ • נפשות בגונב אלא איני אי או ממין בנינב ־ הגניבו לא

הל־ימד ובר נהם גורשו־־. שהתוודה מריח סיג ולמי צא
:בממון באן אף בסמי[ מדבר הבהוב במת מענינו

לן גז עליי ען״הנ בנקוון הביפר ששה רב אמד הנחשי: ולא
 לעונש למיני בה ינחש הינא יהאגא • כאינכין זת״ב

 מנזןל^ז עיגש לאי אי מ הנחשי לופרלא מניןהלמור אוחרח
 אישהבע ולא ודשא 1מנלר־ ראישתבע וכיהיפא שניער. עינש
 תשקרו לא תל אזחר׳מנין לעונש לסוגו שקר על גשנע סיפא וקהג׳

אתועוים עדם שנאו באן שהווה באן דאישועע ואיר׳ איד אימא
וחומש■ בקרן ריייב אידי" איר׳ ח״בנאונסין

בעמיתו איש חשקיו •(ולא )כתו׳כרמזרגג • בכסי תשבעו לא
,סנ׳ןהג זאשהנאשה א-שנאשה באיש איש אד־יא איןל•

 תשקרו ולא הבר,שז ולא לאהגמבו מקים• מגל בעמיתי איש
 לחשבע סיפן לשקר מיפן גנבה אס ר.א ־ לשקר נשמי השנעי ולא

 □ההלסודלוסי לעקר• בשם׳ תשבעו זלא כשמילשקד׳

 על אלא יהייח״נין לא •מל אלחין ה שם את השא שנא׳לא לבי
 ,ננד בשמי לומר תלסור הננוייס S3 לרבות מנין המיוהד שס

 שקר שטביעת •מל®■ אלחין שם את וחללת י לי שיש שמיה

 4ועד החיה על חולין אחרת נעשר־ן אחרוחללת חליד^ה׳ובר
על בה יושבי ויאשמו הארץ אבלה אלר. הואאזסדעל זבן .הבהמה

■ מזער אגיש ונשאר הארץ ישב׳’ הלו בן
לא

 יכול :כהלנס כאפי לפי לו שוספין
 ונשואט סמוללית גפן כללית אגיל!

 אילנוע נקי על או פניס נכי פל
 להוז 0מ1א לומד תלסיל ת אסרו

 ט!רת’5כק שאין א:תם ו׳ינ' פפוטא
 בסט שיש א׳•לאומם ייכיני תעזוג

 ילווקןשי.א'פ:פכוי5א טוימלא;
 סהלש' מעני לא1 וי, איור כס 1ל שאין

 ;מס־יעתו שההלנס 15 א"סשומעין
 אגו״כוסס של אילן אנ״׳ס שלוקי

 אילןננוסמאלוקרו וה:א פין אנווי
 ולא קשיים לא שאיןכו לפי מלוק׳ )יס

 5ונלליתזנלון סלק הוא אלא פנפיס
p פפק ש ין מג לפניס': מסלק נייו .ס נפל 

 אימם ל!תר מלמו־ לקטלקט
 לפניהם הנפ יושלמו נ׳ ןנדספיש
 ימייא נ1תפו מדגמי: לי משלןנראס

 אנו :נפישמאמור אסל1 נאן אסל
 אלא תנס גונס א>ני אלזינם ה'

 פירוק ונו' דל סגיול אל ש־אמר נפשות
 נניית אנל הוא דיין לפ!ן אלהיס

 ויק יונא א1ס אסר המקרא סן נפשות
 ענפן ססקיא מוס אותו ספיסיס
 אלסים ניגיכ ולא אלסינס פלכתיג

 סקתלמת :0ין»נ1סנפנ0יופחפסנ
 יכפטיס נפישיג נאתר לננר לוסר

 ז נאז למזגו מה נן ואב נייכס אישי
 בעלון את לנפי־ לתיקט מניו פל

 •ניויהנילמפלריהליסג ולהקניט!
 שיונה נפל משלות■ לסלס פלמנז

 »ל!ט יקבל כלא !׳ולשנו להתנימו
 17 פלא נכפל אותו נלילסשנמן נונכ
 0 ו וכסבל לו מוסין אלא מוסר? פלא
 ומז0 לני :נל נמס מגנוב! לא אסר

 סכמוכ וןל'בחס אמס אי אם ספניייו
 פבמובכסולפי ולהלמפר נא ממר
 Ja כמה וכאן נגתכאנלה הוא ספ'

 מ!ט ספלס ופל 01סל של מלגי ספנין
 רפןאןנאן את תפשיק גתסוןלא

 באיפלהניויב איש אלא ל׳ אין .5 זכי
 א!ק ל! טיומה »ןסכ כעמית! איש

 לאיש ואשה לאפה איש אכל. כסותו

 תל במומן שס׳מווסר כאק׳סגין ואשם
 משהדלא פ פקוס נפסיתוסנל איש

 אשט אמיל! משפפ ברעהו איש כתיג
 ס׳ט לגנילת אגס רספנא ומלדנא

 :.לאיש א;ס שנן ונל כאשם לאשס
 אלא :(אסין נקיק ופיו; סיאנז )

 ;00?משוסלכתיגאת כגסהסיוסל
 ננוןשלו סנימיין כל איג לרמת »ין

 נסן •שבע• ללא לסן ממי ונל ביאוס
 ־ גנו/־ נשמי לומר תלמוד לפקר
 *4כל זלכסחס לשה סולין אתס נפסס

 ותתכט ומוראכם לכתיב אףפלנב

יפיק

 ונילי.! מסוסי עני פט לפני לומר ל תלת 'וסוללות ופיט לקט •פוונלסם
 לפשות שאיין »י’ל מנה לתם תיון אמד ולא תעזוב סלאמי קגמלעניהם

 שט פי• אס ולוס ליטול שיכול מה אמי כל טלו י וסם כילם לעוינאותו אלא
 והאסד סנית נפל כליהם piro אופיים ופשעם ומששים מצהענייס

 •טול אסל וכל ננוכז אלא כ־ לא איפר
 אולם נדיא סיס אצילי שיכול מס

 גאמי"ססמך נ׳ ו»»ן!ת יפות וילין
 מכולם תר ויבומי ׳ליו ופנס נין! •על
סכל אפילו קאמר למופלתו כן ואס



קדושים.

 והוא נכיר לע»8 איש אסר אפילי ׳נול • רען את העשוקלא
 שלזניעשיר חבסאיש א־ני והוא חנם גלוני א׳ש נמר אינו י

«!tw המול לא ליכר הלסור עשיר אינו no שמי שהוא שמו בול 
• ־ שנרשביר הכובש וה ואיזה מסק של שהוא בל אף ספי[
יש עושק זהו כיב י ראו־־יך חס ב ר אמר ק עיש ואיותו טל איזהו

 איודתו ששת רב ל־'ר. סהקיף בול זהו ניתן ובתיג׳ ביר• לן
 לידת רבעו־ בעינן דפקיון רומיא על־'׳י קרבן רחורה שח״בה עושק

נוחן ואיני לרביד׳ - ׳ עיש? זהו לך ששת׳נתת׳ו רב אלאאפר ססוגא

 למיס מלין אתס נ>שס לשקי ממי ptaesp כיין מארן pn> la על יסייז
 אוס' סיא יכן אומן אוכלים .׳סיי עליססאלא מוראן ולנהססשלאיהיה

 סטעסאנלסארק דס״נז כלומראלס מיער אנוש נשאר י ובומר מלאלם
 לא וסולני(: דמתמעמין מומר אנוש משאר לסיסולסב׳ דנעסי|ס!לץ
מ'בשד איש יבול יען מעסוק.את

 מריש לי ביאס ובו* בכורי אינו והיא
 יש בי תשןוק לא כעי{ תעשוק. לא

 ת’ס מתסלע־ן סיגה במקרא שבסתם

 .י״שנ1עושוינא כמו גץכסית?1עין3
0P»i מכס יקס נסתם כמו אין 

כמו )קלונו שמע 1P7PP נמו עמדתו

 ספפכן כידי מל םרומ .׳מיס סרוס
 וסא הדנה pi ,pi אשור• מל מסדפ

 מסול לא בכיה יכתיב .לאו אי. נסי
F’P* מלשוןסשק תעשוק לא אומר 

 שכם תנא אס ערען מקנא לא כלומר
 יאם כהוא! ואתמאינן ועשיר בכנר
 מלמוד בלאו מוני יהא גליו מסדו

 ועיין )?ראבד לומרלאמסולז

 ימסו •יבה ואיוה :(אסר, כקר-גן
 כובש הגולם מזולת שיהיס סזכד

 בזול שאינו שביר בוכששבר סממון:
 שבידו ממונו טכשעל דגראלא מטנו

 טלסשמעשאנשו אסרן.•( }קיק

 דבתיג מעושק מעי ממש מידו כידו
 בבעלי כן הסנרי סשני׳מיד את ויגזול

 ׳בליה' יעבור אשי בל את שכם^יי-ולו

 עושק ששתעע רב לה מתקין סדרן:
 עליו מ:תיי:ינן היא דקאכ-ירליה

 דכתיג שמע־ קרנן כהגיס כמורת
 יד בתשומת או כפקזון כעמיתו וכמש

b'uj* מיין ולקמן »'1 ששת אע׳יב 
 ליס זקשיא עושק שנא פאי שגת לרב

 לא ליה: קשיא דלא בזל !פאי-שי-א
 דסא לבול דמי לא מעולם —שכרת
 נ ליה בול ו.קא נסדיא דעבד ליש מודה

 קשיאליתהאאיסו סאישי-אבזלדלא
 לא ואי כילב ש;ועס בביקדכן נסי

 דר01»בוליה :סינא שכועס כעד
 דין בנית תנעו שלא זמן כל נעריה

 גוולוואומר סיס כ׳נולביןעגשו אלא
 דין כבית וכשתובע! .לן ניתן איב?
 איקרי לא בול ולעולם יבעבע כמר.
 :לך נותן איני לו אוסר בן אס אלא

 ממדא כיב גוקמיס במי עעק סכי אי
 הינא לןש«עס ודקש־א ושוב כלן

 סכו בדשובן סבי געריס: דסדד גבון
 כתיב אזננול סתם כשלמא ס«א
 מעיקר' דאהיליס סבלל ?שתא וכמש
 במלו ססיס כמל כעמימו כמש1 כלוא'

 ובמר מבעו כמש ביל כתורת עע־עתה
 מי סכא אכל בול קרו• כמע מקדם
 כעשן ונמן דניסא בעושק או כתיב

 ידי על נתיב עשק או •־ 'דסעיקיא

כירסשעס שעשקו משוף •סכמה
 כנמישהולא עושקו לתובעו שסמסיל

קוד® אתר דכי ידי על עשק כקרא

כתישס:
 כיניתלאו לא! ל• ־ למה מ»

01 ןכו'ילמדו מול
 את שמספר ממין ספרון שבמ!ן מום

 ימענא אפר כלוה לו דאה סכייו
למיער ןא!נא •תננן שלא עליס גוי

 תעשין דבזללא לאו כתב דשבירוס תמ׳א קרבן תורה שחיי׳ונל׳י בזל איימו אבי• לךוהובולסהק*ףלה
 סעזלג( שברת׳ך לא אס׳אב" אלא פסונא לדי כפר דקא כעיגן יפקרין

 קשיזיב קושקרקא שנא מ־בששתסא• טל מ* לו נההיו עושק זהי
 כפריה דבזליהוהדר בדל קאקשי׳ל׳האסלן ולא טל שנא ליהיסאי

 התם בשלסא השתא הב• בפריה־ דהו־ר לוקס׳ נפי עישק הבי אי
 בעושק או נתיב כ• הבא מעיקרא ליה יאור• סבלל נטל אי □תיב

 והי עושק רבאאסריחו בבר• שעשקו נתיב עברתו אות עשק או
.לאוין בשני ו עלי לעביר הבהוב חלקן זלסה טל

 Sia לאו נרביח לאו רהמנא לסבוע ל• למה רנא אטד הרי
 ט־בירת לאו רחמנא נהב דאי • באונאדהצו״כי לאו

 ברהב ואי • m רהב•: אקר־ה ר־יליה דאפילו הוא סשוסדההש

 רלא משוס נאינאה רחמנא נתב יא׳ .יבע*נ משים בטל רחמנא
 ל<ד רתית׳ בהי • תיהיהראכתררת׳ אתי ריא מחדא ־ ל רמה׳ •רע

 רבאסר סדעהו ולא להי.ך מה סינן ותית׳ ברב־רת רחמנא ליכתוב
 אין שנין לוזנך שר, ם־נן והיה• באונאה לינתיב לא .ומדעתו ברביח

 פרכת סהגךרסאי ותית׳ בגזל ליבתיברהמגא לא .ונישבו־ □קת ירן
 שלא שנן ליאייאה פה .היניח אונאה היא חרוש שנן לרנ׳ח סד,

 ודה בראי וה ראי לא הרין והוד תינ״ה רבית רמחיל ירע ודא סיעתו
 אבי׳טל אני אף ממין השו׳שבהןשנןגיזלו הצד ור, ברא• ודי דאי ולא

 שביר שבר לביבש לי רטלד־ימד־! לאו הב• אי אהב .ממין שבזריו
 ולוקמירת • שניר שנר העשוק לא .־נת׳ב לאוין בשני עליו ולעבור

 ול־יא מעניינו חלמו ריאייןרבר בשני ולעבור יטל ברמתואינאה
 לברהניא ל׳ לביד־־. הגצייז לא ־ בתיבא ושביר בענ״נא ר־עזול

בסשקלוח רחמנא דנתב לאו • ונו' למקט מנת על יבו ר־!ננ לא
 לעמרעל׳ו טל היען במלח כשקלזתיז לטוסן ל' למחק

סשעתעשיה•
 ונולי כהני עביר א׳ העביד לא רחמנא דאמר בל אקיי אמר תרו

הנייל וחנן תטו' לא אמר ורחמנא ןזל והרי נרלעיל

 אסלן הטלה בשעת משלם בגדים ועשאן צ□!־ ועשאןנל׳ם עצים
 ולאבי" ׳הזת־ שטל בסי יעני טל אשר קרא דאסר התם שאג׳ יבא
 ביל על חומש סיכדף ן ואי היסש מוסיף שלו טל על טל אשר האי

:אביו
 הלילח כל שניבה ים י ר לשבי סנ-ן ת׳ר • שכיר פעילת ן חל• לא

וסנץלשכיר שנאפרלאהליןפעילתשכ׳ראתןערבקר•
 שנירי׳אינת יא׳פיךאנא תתןשנרו □יומו ה*ל היום כל שבינה לילח

 פעול׳שביד חלין לא שנאסר □משפע תר * בשף אלא משתלמת
 אלא עובי שאיני מלמד בקר עי תל no אלא נקר ער שהוא יודע איני
 שב' בלתשהת סשום עובר דב אמר ואילן מכאן בלבי ראשון בקר

 שכד הכוכש כל 'אתן• ויש אתן יסחר לרעולדישיב אלתאמר

 תלין ולא רען העשוק ולא נה׳שמותסעיסבלהטול עיבר שניר
 שכרו תתן ביומו •ועשה עלייתשסש תנא ולא שכיר תעשוק ולא

 ליב^ בלילי^ס רא׳כ« יזע• בליליא ליכא ביססא ראיכא ונו'הכי

:בעלמא שבירות שם חסרא 2ד אסי ביסטא יי
 בלים !אשכר בהמת שנר ואחו־ אדם ככד אחר חתם וען תרח

 פעולת ימעוילאהלין שברו התן ניופו משום בו יש
 הסתתו עליו עובר איני הבעז לא אבל שתבעו ביפן אימתי שניר

 וניטל נשבע בימני שכיר עוב׳על־ו איבו שילחג• אצל אז הטני *לא
 וניסל נשבע זד, >x1 שתבעו עיי ואמיש ונוטל נשבע איני יפני עני

 ביבשוכבלהל־ן ואין שכרי תתן ביוסי משום ישבו הושב ט־
• .שביר פעולת

הניא

 דהא' אתית בדרך מביח שאפרלתסראת ולא כזו מורס שסדשיז הוא ס»ש
 •דע לא אח נ סו מדעתיס דלא לסנן א:מס ס ז״תסי משוס לאו ליס א׳סית

 דין' אץ שק :לו נ!תן דעדעתו גינית תאמר שקל כרמין על בול ב?

 אד® בני וממדיויש מקס דין שסיא נאונאס מאמי וממכר סקס
:׳ ;1מ«ן כיותר •קמיס לסמן שדנ׳יכיס

ליכתז״כגולותיתיסהנןדניערג' לא•
תמשתאס/בזלאונא' מ^לדכיתשנן

 דמסיל ידע לא קבן לאונאה מס מזביס
דאיבאלחי׳דמיאל' דידע כבול מאסר
פס* ע#’סשוס*» הבד סדין ומר רני׳יוניש ומסיל

 ק״ס ידן אגיא אני אן ממון' שמתפרו שבסס
 דלאעב־א שכיר פכי לכוכש: בול:
נענונא ׳ ליה: מספר ולא לידיה

!fti מבול /Jo ד■ שב שבר ככ׳שיו משק 
 י ל־ס (opin' דנסב מבנובו לא :610
 שמיי' 0נא!6> מרב־מ לילין ליס

 דמשיע מגנוב• לא סיוון מספרן
 מסוא1נפש לנונכ סדבחמדאיהיה

 לנעה'1ב»סדרין:להיקו כזאהרונן
 ;מול׳ובו מעשו לא דמשקלת לא!

 המיפינלסעד א! משקליסייסמנה לסופן
 סס דן וכשסואלוקס לדכב־דו כתלס סופן

 משיפ משעת :באלו לוקס כמשקל
 שקלי לא י ואצילו הססנס סש־גס

׳ ’ נמס:
 ומכיס ׳.מי סבילה בשעת מרו

 7אבלמכלים בעלמא

 7מהנעישר !(מא בשינוי קני וסבבדיס
 >א לוזג• ;יי וא :יר1מן הגול כעין בול

 אלא דמהני :•בבא י דאנא אינסריך
 בזלכסיכבבי• אשר דהאי לפןדישא

 ויזפין־ לפקרונסב שנשבע שטעה
 גיוסין בולו דעל לן וקיישפע ס:הש
 )אינו וסודה לשקר ■נ נשב אס ט»ש

 ב:גמ' אפי אביו בול על מיחש פין מו
 דלאמלין אבא איעון :לשקי עליו

 :ישגיריום ל־לסולאתנא כשכיר
 לכשין אלא משיונס? איבס שנימס

 שנס כשכיר ושן באיוהו כדאמיינן
 v fbp3 משתלמת 11 שנס שכירות נשנה

 ליס משתעבד לא אלמא אסרת שבס
 סיוע׳וניכתיס ג שיושק ע׳ יום לשכיר

 ,תיקמי ליל כשכיר כימין על ■גא ת לא
 שניחתו השכלתם לנקי לו שנשתעבד

pi 1 לא נטי מלין לא»p!r׳v כשכיר i . 
 v3>> ׳ ללהדסאלאעשתשבידל׳העדסכק

 5 7 קדו»'אלא שאץליבס שנא/נו ממשמע

 וכל לנקר תלין לא דכתיכ מנקר עד
 ס* סוא: לילה לינת דבמקרא לינס

 כולוזז שנימת שם ס׳לאזי: שפות
 להאלאסק משכמת לא ודא• בסד

 שנימק כשם סלל! השמות גל עבירת
 מסס מש לילה בסבירות התם סןיש

נשגיחתיוס:
 סכיבסהסואכדשכר אהד תדס

סעיש וגן'בולה בלים

 מעמידן סמססונתקומאכלן. בבס:
 יס לפיעל תן לו ואפר מגובי־ אכל

 ־אמר או אשלם מיר!תזאנ׳ כדינר
 עוכר איוו מען' כדינר לי תן לשולסני

 סבירכימנב : נבמ עלדונדממרש
 מב־פמרוד בשגעוטמלמשוסדכעל

בפועליו
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 מהסקי׳ססאוסקיסיו
»רקיס p■ □סויס שמלים זןר*|

 ב•1ר בדה ה׳יא רב אפר גמרא □יטרח לא נפיח א על נפיל ולי
אגלו• י׳1ונ«ל ורנא לאב" להו תויגן התא

ודה תריא־נטר כוסו לפעלה נתיב • תשמורו שבתות• את
 אני איף עע״ו רב׳ •אפר שלא מרבו הנתיב לנכרי הנסנו

 אף שבתורת ר׳פהלל עדות סגלה אב• אף עריות מגלה רבי ׳עע׳ו
 ופסול אליל׳בט לבם תעשו לא לומר הלמוד ®בתות מהלל אני

 להשתהוו' בארגבם תתנו לא משבית ואבן לנס הקיפי לא ומגבה
 הזהיר ומקרש׳תיראי תשסודו שמסית׳ ואת ה׳אלהיב□ אני ני עלת

 • שנר לשלם ה'נאמן אבי • הפגות אתבל הנתיב בי

סיני. כהר פרשת נשלמה

בחקותי פרשת
אם חיע

 נ<»0שיניךי*3ןwfarttvtmm pppa 0 לשו! *1ס8»מנפינ*ם
 >.1יppipipp 1 נ;סו**>סרלוטו5ת31p37aמפיסים0»לשוןנקשה

ג»1ס6וו>9 ונס.בפיךBob* 3*' :□נגדך »p! )ן סן יכ1ו37נ בקסס לסוך
( asiftvt at 1131: 7p:b פירוק »סורכ opb : Jjop at ibpb*

׳:‘*!■לים• מ7סלנומ.מכו כפץ• סוב* —:—־
קתס* מסס״־לסר־ם *ק(*קר. »טד
 pipp ננעים: pijp כפין ®נ*
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Is* 9 נריןסו* סקוון □הדסm

 יספת *19 נתך שהקמש on נשי
 07* *גל ס>ן.'צפ! מיוכס וכינסו
 :מפרנסו pan? קללסו
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 'אל תלי דרנייאשיבה חשכת׳ • תלכו בהקווז׳
 של ובוני הוא הקוושבויך לפני ויו אסר עתתיך
 לשקים ה״תיפהשבואיבר הים 01• בבל עולם

 מביאות תלי יהיו ד-,ילך אני פלוני רירה לבית הילך אב• פלוני
רב• ך עוותי אל תלי ואשיבה פורשות ילבת׳ ננסיות לנתי איתי

 והפסק שנרןשלמגות פתן השבה• אפר אחא רב׳ נשם חנינא
ול׳תנינא חתניה כנהם רבי עדותיך אל תל• שלעברותיאעיבה

ליסרד* ויספת׳ ן3ת נתיב מה לי תשמעי לא ואס בארץ שלום תשןינתת• נתיב פה תלכו בחקותי אם בתורה לני שנתב פיז אשר-חשבחיי
 קללותמוא׳ו והשבת׳ היו וער מאלף ברכיה השבתי קללות ותשבתי ברמת חשבתי אמר חי׳א רב• בשכם ה״א ורב נריד■ אנא רני אתנם

 י3הל בחקותי אש אתהירת׳ ו נשיזשמו אימה׳ לברנית הקללות את לבס היפך אני וביתם א□ ניגר הא הפונות שהן א אל עוד ולא יעוה׳א
 הוא נורה נווד איניק היא הקיישבוון אבל אחרים ידי שפק״מהעל סוף לאו פקיימהואם ריגההוא אס נזרה נייר סנ׳ו שבעול' בנוהג

 ואח השמינה שהקקהיבהפאה הקים תלכי אסכהקת׳ אתר בר ו החלה וקן פגות שק״פה׳ הוא א:• תיראי ואביו אסו איש תחלה מקיימה
 ניתן ה אפ בה שנאסר הירח ואת השמש את בהם שחקקתי ריקים שפת" לא תקותשמיסיארץ לאברית״וסםולילה אם שנאמר הארץ ••רמ״ולו

 ד־.היל בחטאת שחקקה• חקי־הק׳ס לים בשומר שנאסר הים את כה□ שחקקה׳ הקיפ לילה• לאור ונוננ׳ם ירה ׳ופסהקות לאיר שמש ל* 0»
 הקיט • שיה לנורה חוג הוג פניתהום על בהקוהינ שנאפו התהים את בהם שחקקתי הקים שסתיחולנכולליסהקעולס• שנאמראשר •"׳1י«

ניכטגוסאח׳למיס' .המלך ר׳לוימשללמקובאירימוןעהואהבושיבג״מותהושיב“שהםחקיקיסעליצדהרעה״החוקק׳מהקקיאבןאמ *
 שנא' אכן הרע ויצר ינופו האבן לוהית אר. לו ואתנה ההירהאבן האבן אה תשסיר האבן אבן הוע ושר אבן התורה היא כריך הקייש אסר ע סש!׳-*ו
w • •יאשר קריש נירישלם יהניתר נגיון הנשאר יהיה שנאמר הבא העולם לה" האדם את סניאיפ שהן תקים .מבשרכם האבן לב את והסירות 

 נספו* שנתיב תשכרופה לה'אם אמר י□3הש מן מנירניס נתנו והספר הסייף ה״ם עין שהיא בחירה העוסק בירישלם לה״ס הנתיב בל לו 7 > סמי* י
 0לה וארת אתי־נווביס עדן לנן פקדם וישבן האום רבריינושאק של סשפעו סהיבן אהבם דר! הוא לאו ואס הוה הסייף פן תנגלו הוה "ו««לל«

 פנירביס נחנו יהפקי הבכר אוסר •יהא׳ בן ששעון ובי תורה ה״ם עץ בן ואתר ארץ ויררן ורך תה״ם עץ ורך אה לשמיר. ההרבחסחחפבת 7 ישעיה
 תאכוושכעתבש אם רבר של משמעו מהיכן נו ליקית המקל הר• לאו יאם לאכול הכבר הו" התירה את שמרחם אש להם אפר הששים מן *ס"״י’!

4 ’•w4פסכו היא יא• אר*ע תתיבא עבוין להחנא ישראל כיס גי* אהא רבי אמר תאכלי הרוני! תאכלי ת־נ יפריתס תמאנו ואם תאכלו הארץ טיב* 
׳ סיסיאה׳ווא• בריש סיסקא נערקא לירתיהויעקב

לאותיהו־לפועדסלמי בשנ^יייקוישנהאתהעולםתדזימיושלנלאוא׳שנאפ׳יזדו ימיי הרוגים אם הנתיב שאפר זהו תועא 0יי«יס
־.קרושגייוהואלישראלאט אתןרקייעשיהאמר מפפרהרשיו .׳וניסו הקיו ליעקב סניורבריו שנאמר לישראל נתנם 7*״□׳
att-a « המגיח זאת התירה את שמר אילולי הראשון ארם •עביר ולא עשית הקא אתכם יקה עונת מירי נ• ר0 שנא נונעבבם יישמן חקיא־ן עשיתם 

‘ לפיכןבהיבאסבחקות׳תלכו• לאפה לו שנתת »00י־50
 איסרלועסישוסעליישראל^בורנ״הלנונמעטאיינהח ןנתורהונןהוא’בהקיתיתלניםלמרשד>םקוםפתאורוש׳היו»שרןזעמל אם 0,י* »ל*

 הלתם'ליראמ1מ״תןווויהלננמ היסואומר מרקתךנגל׳ שלומך בנתר רה׳ לפגיון• הקשבת לו ודיואימו אשיב צריהם ועל אנניע • סלי»ס*
w במוות• אס איפר שאיני תא אסורות פגות תשפריזזר׳ סגווד יאה איפר כשהיא המגית אלו •כיל תלכי נתקיתי אס • יניפו אותו »ת 

 האלדי® הנמות בל את העשי ילא •נולאלוהמגותנשהואאימו אםלאהשמעול׳ אופו ישואלעםליםנתורהובןהוא שיהיו אלא תלכו יכייס!
 •כשהוא כלבך יכיל לקושי השבת יום אד. ומר אימר הוא ובן בתורה עמלין להיות תשמעו לא אם נאמר למה בן אם אפורות פגות הד• י סי*

אשן• את כוו ז אופו הוא ובן זמואחיוםהשבתאלאלהיותשוגה• איטר איני הא אפורה לב שטירת תד השבת •ים את שביר אוסר י םי'מ
ימר.א» אופר הוא יגן ניראלאלהיותשינוובפין•1רלאתשנההרישנתתלנאפורר.דואאינואיםו0ה^נפר־.יבולבלבןנשהואאו 000

 ימר מקיים אני פה אמורההא חלב שמירת ילעשיתהר• מאד’לעסור הגרעת בננע דהשםר אומר נשוווא בלבך יכול למרים ה׳אלהיך מעשה 00
 אוי שאיני חרישנהתלבאסווההא בילבלבנשר.יאאוםרלאתשבת’חואאוסרוכוראת*שדז)שחלןעםלק יכן • בפין שמה שתהא 00

• בפיך שינה להיות אלא ינוד
 נהקיתיעי בב׳בסאם ברנן’יקללןנה באותיות’•שראלבנ נאידאהשלאבםותהקוושכמוהואםותנותקכ"הנרואת

 «ם»סועערלענרםיקללןבנ*ג נת׳סוהיה ניבן נפשסדאלומשהרניני בעלה עי תמאסי יקללןבחיסואםבתקות• קוסמיות
• קינה ואין עד תשפע לא אם סימה

 תמאסי אם חלבי בחקותי אס א’לסו’לם גמליאל בן לדת אלא תמאסי נהקית׳ אס תלכי בהקית• אם ונתיב היינו מאיר לרב•
• קפ׳ל קללה לא נרבה לא

נברא* שלא נתלו ,לעשות שלא הדייפר הלמושלאלעשות ולא לעקות הלמד אותם.׳ ועשיתם תשכרי מציתי נאת תלבי בחקותי
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אסםעלהעלינק! הרי חנינאאמשמרת□ בר ton דכי
 אסר אוהבה ועשית□ ברנתיב עומיןאותם אתם באלו

 עלינבם אני טעלה תתורת את שמרת□ אס א01 כר חנינא רב*
 שלא ר.לםר א׳רשסעון אזהס ועשיתם 03090 ענשין אתת באלו

 *מאד/ילט עדלסנייילא שלייתו לעשיתנתליאיליניעבת
 ספר לאיטי® 8*0 הקר® ברות וכה לעמית תלטר אחא רב אפר

 ורכך את ועלית אי ונו׳ני ולילה •זסן« או והניר! »•)• היה התורת
 כשני׳לאיתןהאורהי• יאסי נטה הקר® רזה תעני׳איןוהלא ואו

 ר*.תורד־» לעולכ מתנה נהנו •®ל׳&יז בעתם נשסנם י זנחתי
־’תנתובבר»י71א:0וה

 מיניריו אלא צטאו! לא ®בירה ל* • מתם נשסבם
 ואיל הארץ את פסשטשין □ריבים הללי ®נשתנשטיט
עישהפירות•

 גשסבסילא אג׳זלאעל׳דימלאדילאעלירישליהי
 ושולי ארץ פני על פכר הניתן ןארצ:תיבד*א1נל ם>»1

םיםעלסנ׳ההנית•
 שבתות בערב• 1*לי אואיגו נשסכסבעתס׳ברבע־ות

מ’ע3 יירדס משסים אל*הו נשר שנים אפילו אמרי
 נעועש נשמנס םק״םונתת• □האני תא קללה p*o אלא איני

 ניס■ סעשד־. ליה בלי נעתם נשבנם ונתת• אתר יבר נונעיות•
נשנההרי׳וווהח בשהוית בלילות •ורדים הנשמים שהיו חורירוס
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,ג®* {,מדיאנרזןויודע וי-פיזלניריוצאיסועיש-ן הארי• ונהננב הרסה
נים• אסרו שנתית בליל■ בעתה נשמבם ינתח• • ®’לש שמעשיהם

 נר־נרייו־זב יערשיבה יידש שנעשיהטיןנכליותושעעיןננועינ• ער שנת לליל• שבת ברייל• •ורחש נעשים היו שטת בן <צםעין
 סבם הטוב הציאלהותטאתנס^כנעז עינוהינם איפר היא ונן ניר□ רפא נכה רהוז״ע לתדית רינסא era הי והגי הנמים טרם צררו

 1בגד והרעב נאי סדינים שיריח שיהיו האדמת סשפהות נל נו עברני מק״ם אני □ה הא ארצות ילאנשסיבלשאד בעתם כנם ינתתינש
m י1״6בי* איםר1 ננען ונאק נמרים נארץ הנסףהנמצא נל את •וסן! יילקט שנאסר נערן 0-3333 אתכם יכעשרין סנט יניטל׳ס באים ויהיו הארצות

מרסלי לאי•רונאיתנמףובביאות נלהארצותשיהיוירס׳ןדבאן

מרעת השדרה שתהא אוסר אהה מנין הראשון ארס נימי שעשתה בייץ ענשיאלא שעושה נדרן לא חארץינילה• זנחנח הרעב
»*0י)1י ביוסענירעתבו ירע סיריע עשב ושא ד-.ארץ תרשא ואוסר לנשלאיתיו עשה ובר ה״ל םא1• נה פ׳וית יעישד.

09 כי» פירויש עושה
נימעיעושתפירותבן אומריה-האיין כניףיתה היאשין ארם ביס• נדרןשעשה שעושהענשיאלא לאבדרן פריי• יתן חשדה ןןץ1

* 0ש**<3 ’עתידלה•! העץ שא)! מין גירות ע*שה ניום בי שניטע ביים ריפיני פרי עישה פר• עץ יאיכר לנפלאותיו עשה ונר ליטר הלסת •וסי
 רעץעתיר אן! מאנל פו■ מה אלא פרי עושה נאשר לסת בן אם גר׳ עישה נאמר נבר פירותהר• שעישר. ללמו אם פר• עץ לוטי סאנלתלסיר
 7שהה מירי אה לנסדי® ינ8״1ו יה!פריי• השוד. יעץ לוטו תלטיר פיריה עתיייןלה»ממוציאיםסרק אילני מיןש»ק! להיותסאבל

 ®■הא ליטר ציץ אין • לשובע להמנס ואכלתם • ורע שהניע עי עסיקיס שתהיו ירע את ישי! יבג׳ר • בציר ע,עוש*ע כריש עסיק׳ם
 אתם לבטהנארצבי• ויעבתם י זאתפעויד לתכן לחלןיברךאוז אוםאינלחרבהושכעאלאאובלקםעאומתברדעליינסחשנאסר

 ינתח• 1ד*יב תלסיי נלים כאן אין שלום אין אם משתה1 הד סאנל הרי האפרו ששא לארץ בחוצה •ישביסלבפה אתם יא׳ לבטח ♦מיגים
 נער שהשלום פניו אתהנל עישתשלוסובירא ואומר נמרימ•* שלים עושה איטר הוא חנלינן שהשלוםשקילנער בארץפלסר שלום
 אוסר שמעין םןד,עולםרב׳ מעבירה איסר רבייהירה רעה• חיה זהעבחי אדם• סבל יראים לא וא־ןסהריד• זעככתם י!נל•

 םז«ק*ן נשי® נשישסו׳קיןיאיןברקיןהויאימר אי נשאיןסרקין היא ברין !־קריש של שנחו אימת• שמעק רב• אמר תייק שלא ששביתה
 310*10 ונםרעםנר״רגץ0יאבעםנב ינר איסר •ויקיונןהוא שלא העולם פן טזיקין לם«בית ת»נת ליום שיר סומר אוסר הוא ובן יאיןםז»ק*ן

 ׳«»׳?*< פאורת ועל פתן חיר • על יונק ושעשע הלן יאבל בנקר אריה”ו •לויהן ירבצו •תחי הרענה וריב יפרה בם נוחנ קטן ונער •המו יסמא ינפיד עול7
 תדאויד־זיוא ידו נפיל ואומר פיו מהון סרה ומוציא צפעוני 1שד לתיועיניי הואסושיטירו רתתיניק שיי־־זא צשעונינמלירוהדה•

 םסו״נתלסד׳מ ושבים ׳חייעיבדין לסלהעהאלאשלא צויןל>סילבאים אין לאמעבזיבאחנס• 3lfll המתתאתהנר׳זת*
 סנפסן טנסחסשהפאה• ודד® רעתו• בחרב איש מפלים שיחיו אתאחניבסיטלו• תם3ורו* תו•זאש”ררךשעברוניכ3

שני פנבב מאה אלא לומר ראוי אין ההשבקותלא יביבןתיא ־ ■רמשי רבבה מבס ומשה סןתננור״ססבנס• סולנא33תהלש>טש
העושים• תירהלסרונים—ו המועעיןהעושיןאר! ריסה אין •רוזפראלא אלפים

ששנרשיעליס לבעלתכית לסחהיברממז אל־נםימשל ופנית* חארץ• בורן שלא נופלי[ שיהיו • לחרב לפניכם /ריבנם ונפלו
 עםתםיב*חאוםרלש*על דתות«ש,עד)0 0יד'שכרבשונ<8*בםד^,סינאופיעד’®לשהשג עסו שעשרת שספיעלאהד ותית

 חורה בעירים שנרם מבקשי} ישראל בן עמן להשיג לי הרנה׳® השבעות אתה אבל סיעט ®נר לה□ אתן □עט עמי עשו לי תל בג•
 8םיע שנר אניאהןלדס עשועטיסועט ריישיאריהלרי* *►יסרלדהס סריפנירע^סוח־&גץכן ידהאזטירת .סקוכש—סריסגיי
• ארהבכם והפרתי במונה• אלינבש ופניתי • עפנבש להשיב ל׳ הרבדה׳® השכימרה ארה□ מועסאבל שהוא rnn נעילנט

• ודניה נפרד.
 פעה׳שנא' חיפו־ ®לא חרשה כריח אלא אותת ננריחה״אשו־יפרתם •לא אתנם ברה• את יהקיסותי יקיפת• בקופה אתכם תי3>הד

ואכלתם הרג■*• ברין •הוהיו בית יאת’י® בית אח היינות׳ נאם גאים נרם• וני'רינה גנם בעלתי ואני •ת• נר את תפרו הסד, אשר
 תוציאי תרש סשג׳ דשן ׳ נישן •שן תל יבר לרמ׳נל מנין p להיות ®הרגן יבר׳ם «יא לו אק סחביי תוא יפת תבירשן שבל סלסד נישן־ ן •ש

זחב׳ה-ולאתנעל סשנניבמנכ'• •ונתתי וד®’ןהיא'נגצ־אי»ןפ#ג’תהיוםקציד שיאתם9ו פלאית ינרטת סלאות■®[ אמרות איווה
*KTfi*



 3» וכו* ככלל וידעוג• 3או :בירון אלא
 ע*ש: שעו שמן כמן לעול איתא
 7p7s יגמית רלא סכקפו אל אומר !נו׳ר״קז שלמר

 ב• רן כסס .תטמאו אל אלא לומר לו סיס
 כאיס שאין לומר תכקשו אל אמר אלא

 '1לסס רעתו וספנס אותם לפסקש אלא
 כמס 09 מסליף אתס מה דע :03

 כדון בעסקסקמש דמסליף כלומר
 ;אובותוויעוניס כהני ועזרתו סוא
 כשיע תורת הוקנו :הארק 091 ישע אשמאי וקן

 ברזליס להלן מס וקני זקן ׳שיאלגמי
 וקו* 00 כ׳ ידעת אשי דנתיכ וסכמיס

 שקב' 0! אלא זקן :אין !שוטרת סעס
 הכתוב דבר נוטריקון ולשין מכמס
 כמקום אלא ת׳ק: ס־ינו עיין לקמן

7תוך דהימז בעמידתו סמר לו שיש

 פידויזלנעליה:הרו קא>סנאהאין
 סרי וט׳בלומר )מסניפי אומר א10

 סוא ?הכי כסביא מפרש גפי קרא
 סאין 'זתסניפי ברכתי זגיןהפירות9»
זנו* ל010919 10י«נוגעוןונותומ0.»

ונסצאאח לזר. וח יזדווגו שמא אחרת במרינה וישא א׳וילן• במדינה רניג׳ ליכ7 בבו׳זביין .רניניס וימנעו

קדושים
הש:תש(ק»01׳לןנכי01 שוטף ת5ש9 יפי ובכל אכניס של אבר נהר ?1יוכ זל" קטן שינו י$ •369 סלוןלפיקן ק»יס»ם: עדין רקן05סמ!ך
own 51nwJ אנס של קברו : P303 מעלם שאיני מביס אוב בעל : ובס נ’ע מתי : 0י3»ס3 קבלע :עליז עזבם לא p:0 בבי אז פוס tr 5 סאו

בהינס >r019 וכסכת נשיף1 נרון שסיס •גפן מעלס סיס השנה ומות כל יעקב: כן אליעזר רבי בור מפורכס !סרבר מואץ n* דעל סבא ילן9דא
לפינם pi 0*0 גיזין אלא איבש קללה סן קללתו ביישמו כזית! : 0*9910 »ע' דכעון 99097 סאת תזנס צתבולא ליזכי &«ו3 9ת*99 00 מונין

שלאסיסשסקללס כמוקללסבמרגת קאחר ולהב׳ p60 פייות נמנעין

שלום ♦3 וירעח איפר הנתיב עליז לזורקן □מזן >סשי#ן •מרח מכאה ?מזנה ס0א7 ס»נ» כי7 יממן
• שאני לזורקן סםוך חהמא ולא גון ופקות אחלין ולא9דו»90 *90 09 בעלה >י מימת

 דהרברה בערס על שבא הרי אופו יעקב □ן אליעזר דבי ועיא
 עליתאגשים שגאו היא וכן בא מהס איזה על יזרע ואעו

 ארח משא האב גמעא קנלחלא מהם סא׳זה יודעת ואינה •חרבה
 ז’וע ממזרות בולו העולם אהוחזונמגאנל אח נושא והאס כחו

או־ם •עא לא או*אבי לב •סר א הי מד. וו זטה הארץ ומלאה נאסר

 ענוש שסוא מנין הארץ: מוליד לא
 אפה על בבא רבוע נשים על סכא

 יה ליה׳ פיבא דאפשי 0»פ! ואמה
 •ורע שאינו מתוך עלכתס ג'כ א3י0

 מבת׳יענש שבס הזין וליה בא עלמי
 tun ‘mi תלמד סעקיס לעבי עלזה
 ש־.ת3 נא׳שמייס :לג׳ש 0«» דקראו

 כמפיק סכתונ והקיפן כפקרש ומורא
 לא7 מתיירא ה9א משבת לא .• אסר
 שאיו' אינק׳ ו9.פ!נז מורא ביס כתב

 וגו סיל לקני קפנלריא :מתנע 13
 ויבא יה כפתס ו<גנם להקיף לא0

 למש!' אלא לס נו ע לגס ולא בפבנגיו
 מני סי9 כברכות מעי מק״ז כרכיו:

 י('נ שן בלבוש סמלן לכאאלשער אין
 :לס היך!פ לעני sift? פהוא לרוק

 0 פית !ש אינ ■י ממכשף שם היתום
 שנתעכל לאפר מת של .ולגזלת לוקס

 ושיאליהוג'עתידו' לס ומקטיר סנשי

 ויש מפסי! וסמינר השיגה: והיא
 מפסי: ייןכית שששין^שיפיבספת

 זמיתנמית ידוע ששמה *רעוגיתיס
 הוה׳'מסזבר^ייגל1 וידיה :פגיה ארס

 השורק P היזגא לסכל רה טיבו 3

 וכשרוגיס סיותס שמשס כאיץ סנשיש
 התבל כסיגיסאל 0יי1פ אותה למר

מירזהיא יהיאמתס בפסק שסיא סי

אחותו• אח נושא
עדי #שידיו יבול • המירוה את חס ן מזג• הארץ חונה ולא

מעשרת ולא ומה האת ומלאה לזכר הלמוד יהיר■ □עשה
 והחנ׳מיארץבזנוהין■ או הוא הרי בה׳ו־אאומר ר׳יהוהתבן •הירי•

 דין היה זונה אשר. ומזנה היד. לא ומלקוש רביבים וימנעו וברעהן
 נאכררתבי► עלאשהואסד. בבא המקים לשי׳ מגין־שעבוש או׳א
 ומחהיאסלסוי ואישנ״קחאחאשחואתאמח להלן ונאם זבה

• ד.3זא אשד. על נבא המקום לשני שענוש
 ’0סין יבמות סוא שיזפניז מילתא נסא דמו אמות אח דיומר תלמוד חשבת אח רוהת בניןניחהםקוס יהא יכול

 ן בן יכול כממין •סדינו יכול עומד: אח המקישחלמודלומר מן ימל .השפות שנהיח•
 לככדן ממון מלוק יס סרןר א0»

 נמ/שלא עיניו יעניס יכול :כממץ
 עסקי כישיעי ראסוצקמןעריךא»

הרבי עושי של ס:רללנללנו90 דכי

״r'״ « v - - י■״״ ך■■;" — .עתי״ב ״ן1בי ע?;ןבמת • ............................•— -- —
»«ל"־?ו...»*.םי״־ב».־,י״לנליננ׳■מ». אוב ״”,*״.;72

 גהמר שמיררה משוב שבוז תשמורוופקושיתיראואסר שבתותי
 שסיקר סי נ אלא ירא את משינת לא שבת סה מירא משוט מקיש

 על שניקר ימי אלא ירא אתה סמקו־ש לא ממקדש אף השבת על
 ובפנעלוובאנוגרהז במקלו להרהניה •ננס לא מורא אי,ת המקוש
 אין והומר. מקל קר. ורק׳ קננוריא •עשני ולא רגל׳ו שעל ינאגק

 מנין ניההמקדשק״ים עאין סס! ק״ס המקוש שבית אלאבומן לי
 לעולט שנח שמירח פה חיראו וכקרש׳ תשמיוו שבחוח׳ ה׳לאת

לעולם• מקרש כירא אף
 משחיו ר3ר.םו ביתם זר. אוב בעל האינות• אל הפגז אל

בהט ,והנשאר־ בסקילה אלו י הר כשיו הפרבר וה וידעוני
 בגולגולת הנשאדי יאחד הסעלהנונירו ארור בעלאזב באזהרה

 עול׳בשבח ואינו נדרנו עולה אינו אוב בזנזרו מעלה אד. nt בין מר.
 טירנוס של זו שאלד, • בשנה ועונה בררנו עולה נגזלבזלת נשאל

 גבר רמה א״ל מיפים היום □ה עקיבאא״ל דבי אח רופיסהרשע
 יפר ום• ר.'ק א״ל עני ומארי נכי שבח צבי יסר׳ א״ל סגונרין

 מעל* שאין יזניח •י אב של קברו •ובית לסבמ׳רן“רהאירנאשבתאא
• קללתו ישתו

 שיבול לפי לאו או רואהו אס יורע סזא
 יתיקוסו א להשססמעיניהכייותס

 ויאמרו זנות לנף !שיריגוסז כישע
ן מאלה ויראת נאמר לכן ראה! לא
עו סנהייין >:P 37’י’ לי גלויות כל0

?9ן7 בתשובת: מס.תי !לנטל שלסתור
 9אשי שלאיטרימאסישללילךרדן

 ויראת קן 1 ;ימכור את יעתיר שלא
 שאף לומר לוקן ויראת סמן לסכי

 ואפילנ כמשמע נלשיכה סזקןירא:
 ועבים ׳ביק סבר ותק וקןאשמאי•

 א10ש זקן אלא זק; א•; ת׳ק זס׳ק לא
תיקני אסמהליע׳איש שבאתר תכש

no כאכןירגמו כרכתיב כסקילה אלו 
 ושואל שבא 0M וסבשאל :אזתס
 י3כגו;שאו שעתיר רנר ודלו להג 003

 ׳ ואוס כ>ת1א0 אל תענו דאל כאוסרס
 וגו' גן ימגא מלא גיפייסו 0מכשפ>7

 1וירעוני:נוכןי אוב אל וש סבי וסוגר
 : זכרותו מעלסותושיכאתסמתמל

 לאין המת סן המוטלת מגולגולת
 ירי על אותו ששואלין 09 ועוגס
 רגליו אלא כירבו עולס אינו :כיפץ

 סליק בלא כריש עונס :ליזעלה
 0>9מי0היו 09:0יקי9ה כין לסיתב

ימי'.* משאר מתר שנת יזם למסתסשב

 jj v א9אל מסוגו •3 ידעת אשי כ»9כ7ג
 . ״.י״ רהשל לי >5׳.p ירי 110 נימעיס וקניס

 0ר>7ו תפש יקנה ממשמעו לקרא ליס
•ניע אעינו סבר שקגהסנמע 01 ליס
??יזזקסיק*’” ** ’י3 ’6 '0'3״
 לב דן W'B ^,P 033 ה'נ ’^"י י^ה

 ‘1a«3 «0 *,יה״ מקום וקן שינס מפני נבמוכ
 ג W ”״9,נהוJ^5,ג״שמ׳ס ונגמור

 נינסו עד•7 זר כראער :נינסו מיל׳

 מי יסמר: קימס כתרןייס! ככתוב
 גמ« משמע לא מ■ כלומד עסקינן לא

 שאומנות מיגויתא נקיכ אשיל)

לסיקס ל־ס וממ־יך היא יקרס

 בסקילה מגשפים אף בסקילה וידעונ• אוב מה לן ולומר
עלארטאלגא באים שאינם ׳מלסר בהם חנקשולטמאה אל

 סרת רע בן עושה אם בהם ליבסא נחם דעחו מפנה בן אם
• במר! מה מחליף אח

 אין ת׳לוקן אשמאי וקן כפני אפילו יבול קום• ח שיבת מפני
י או הגליל• רי •ש'• מוקני ע׳איש לי שנ׳אספה חנם לא זקן

 יעמו'מפגיו יבול דרנו• ראשיח שגא׳ח׳קנני חנסד. שק:ה לא וקן אין

•k בוןהרוו־ שיש קיכר, אמלא לא והדרת פכקיסרחוקח״לחקום
 מ־וק׳כהאיןבההסרק חקיסוחודה ל’ד. בממון ׳הרדט ׳נול הדור
 הנסא בבירת כפניו יעמוד •נול ניס׳ חסרון בו שאין החד אף ביס

 בת שיש בסקר□ לא אמ׳קיפה לא והירח הקום ה״ל הסרחץ יבביח
המסור ובר וירא המים ה״ל ראהו שלא בם• עיניו •עצים יבול • חריר

CD1D3 P’J P’P W >1r •ז ס ■ י ■ t « t ״ •ן ״״*** '*<*••*״״י’״»״*•» ׳יי״״״י w ״ y 6, ממלאכתי עמל גב על ואף ללננאנוייראהמיה^רשבאאימניןליקןשלאימחתליקזU

יתססרזישאין תסיוןכיש: שיברת בל חקיכואשילו שיבה אומרמפני ."רה .איסיבן יייאת• ג0לתבלא«.,7ל^תשי,ג
i,.0 לשין דאין מלא־כס כייזל בי קאינאניג״הויגיק י. היינו הגליל. י י • במשמע ^הק ,״״ ,ג־

Jpo111 או מגיס נשיאות אלא •נ<־י!נ’ייג,׳ 'ל־5ה •«ן״?״^ייי •״.M או
ביואל כ״שמעו ואץ כבבזררבריס ל^־י וסיתזליליאמלראיסלקאועתואמ׳נאנרקאםחק”דרב "״ר •", ,.מ" Jj׳ ״p1p1 מן1

• מלאגס •ניקיהנ׳ם •0א 0 ש הב• נתיב מילא חקיס זקן ש־כח מפי׳ רחמנא ״א ־נ>/א
מ״ר א׳ סט וח׳ק • לדראת וקן לסססן מעי ומשים נ אה ק וה .W.B גסר .#מ

* חקוסיהדרחחקו' שיבה לנחיבקראמפג* אנ’חגל'לזכיקאםרו
ק׳מד, מה סר אמר • הוא חד ש״ם נח׳הני מילא זקן שני והודה

לקיכת הדור ;יהק׳£מי קימר• סלאב"אף כיפיל נח שאין הדור כה לחריר קיסר. ש ריק׳ סרגליתילא מנקב עסקינןרק*ז לזן ביסמי הסרין נח »שא״ן

נמיס עירע

כת



שיא
 דקאתריזני ftp *Mwc ■במקום נכשימהסולסו^ שמא נתנייר סבני׳: ;

 טזנס דלינא עדך. וסי במושב ני עמן מ :יימניס ללא’» נ‘? P*” 1״®’.
 הסס ים ׳נדפין י :מלי ינ־אמ[ היינאיםבשעת סענז מלבמנש־!(בל מסק י
ונל גר תנם6 ינוד סמובמ:וני תל בתים זריקת היבהמבעזס " מילת 077.

 ילא בעיניהם אנו נמים מידשיתהיו
 איס בני יאלי ימא יםמסבממס8»

’העירסיובעסוקי -משיגים מנמרים
:מקסיימי למיקס היה לא בממש

 קרא לע*> בתמיהה עסקינן שישיעי
 על ענד. היי עיניי ובנם יאה איר•

 אמותיי נ? מיונים זמן י והבית •שקים
 ס״לוייאעישלךלייאמן »לקמף

 ימקש ססש«סיןשאע • היית אמני
 שישבה מענותו: תמבולזתלהסטר

הניב' שבכי כבזזונשיאוס־עניס המי
 מסבב מקין ואי עמי: שבשבילו הא

סמ!ד: לעני אמיבשלאלעמר נין שבפכ׳סיע׳•'

 שיעתק/תקמת . ה״סאייןיע־ס;
 ימישמיסעבו סיבה נסים ייאו וניית

 סבבוישמיס עליהם: עברו עליהם
יולאפסר* ׳נוהקנל6נייונרו5שיזדי .

 רבי העני ש־גוסב הילכןמי ז'עמ?ת
 אלא מפנק לעשב ישא! אץ שמית

 «הנ איס יה בדין במי ערכימימב•
 הרע בבית הכייס באותם אלא ג
p אבל וערבי? שמריע עמזו ?מסתמא 

,אעי לעתוב ם מייני אמרים בתלמידים

 אסר ייאם שמא ביים עעמיס מאה’ י9 >״ימ
 כבית שברים אותם יאעילי נימים 1" ן7

’מישותבייבי עגיס באו אם י׳י’ היב
 אין לישע יהיה לא וטוב לעמת:

 א pfe טוב לקס בי שנא עזיה אלא ב ט!
 כנל יעים יאריך ילא משתכס תלמודו

’» מלעני ירא פאיט לעי טעם ניס
 ואייל כנמזי־ש היא קגמס יו .ומירי(

 משעה כיס s!p3 osao :נמייאת
 עתות מעעט »א׳ן ;לגר לבס יהיה”א

 מייננו לא א!?! מקבלים »ג':יבול
 יעבמעעי ע׳ויסנדי?וטנילה,כא »
 קיבץ ל י 91> ימי ובי תל שנאמן ין נ1?

בעי ועי עשיטא עסו שעדיו ®־•ךכיין ג תw 9״

קדושים
 &ןיא 51בסבט pfeMfampiHw ביס ספרון »ההק׳יוהפ$ץמ

P‘P*» 3״ H a״'כ סר.ןנ.0ס יןמ6מיש0^ן מ־מ׳ביע: בה ץ 
 j״3 ולמעוטי סיסי? שמידה במעוטי כדאמייגן לבייש »א המר כת; »

 העניהסמנ^ישגשיסקאיבתשמבזלעשין סבים ע :מין6בד סמיסץ
של£יבו&נ תבשילן נסנאת ויבשלם■:

 V למתמיכמאןעלנבבליבאסקדס

 בבבברית היא תא”ני אמת אן’9
® P: מומרא סושייס אצלודקחץ 

 יירידעלן בשסשגאנישראל יינק:
 האופן עלים תעביר מנילמכיץלא

 נא>1יזנרא אס המאנה נאמדלברז
 תהיס לא הלימותמקי: ג יביים

 לתביש שיימקו סוא למן כנישם לו

 למבין תאמי אל שזן מום סיבו:
 לב^ סיא מייםסיימם-גנאי מיין

 לייז דאית סאן :׳ גייס שם להוניי

 ניבאוקוןיבניתא מיותקילא זקישא
 יאמוי לא נעשעסתז תליי לי שיש מי

 פנל יש מ לי מלה לענמאילבןכיע!
 לדין אס .־ סיאלי תליסנגא׳ שם

 סד»ן על להייזיי לאייה גלדמיאם
 למעלס אפור גגי עיל מ יעשו שלא

 סרו' נן ואם במשפט שיל ת*ש> לא

 מפירע האק מבס יו אמור; הבין
 בזן' פל\0מאזגי טרטעי בסמוך:

 עיע א וטירטניה יקטנועסס יוסב
 !קוטיע סנדול :ויד בן שנקרא מיין
 p! • והיבש הלס הדות שס>מ קטנה
 לאמי* ׳משב לא :'בסמיך מעיר הממק
 למלוק סנאים אפים יכו הממס ביעות

 לא׳נימוע' הסיבי ימדוד לא השבה א?
 באוען׳ הישמיס כימי? ולאמי קממה
 הנפסז* כימית לס שהסבל מפני המגל

 מתיך■ המס ובימות 1מרנ בל גמתתשט
 מדע משיה :•כ!׳( ננסי הוא יונפו
 f שעמל נלעי׳אשקומ ייתייז היא: סל?
 p! לאמי ן הי נשסואת הסבה את

גבי מנרים יניא? :מסיה נפנאת

גבי : םינ נהר בסיס? יביס
 פסנסנתי תהיי: בקיישיס השקלית

 על■ חוקיה עשיה שנאי היי ריס כ»
 כעפר' הסם ונתעבים אמת ימרית

 של■ ככיתת שמן בכיתת עשי עימי־ין
אנ׳הסמלה־מתי:

תילה

 ’Hyaj’xwsi ן א ףהדודםכ!4 ניס בחהסרון ®אין קימת סח
 אומנ׳וח נעל• הגיא ילאוריא •n’n כתני לעמיר רשאי□ אומניות
 בואבכש פ׳ מקום אנמי אחינו בשלומן ושואלים מבניהם עוסחם
 • עומריס אין ח’ת מפגי עומדים □שניחם יוחנן רבי אסר • לשלים

 •רדילם׳ בשעחד. נאוה גיולה נסה יראה נא אבין בר יוסי רני אסר
 •כורי סר אסר לעתידלבא* שאניהתסדאל״באתתסנשילן

 םקם׳'רל»םפ• עיניו •עצים יבול ק’ח עסקינן ברשע• אמו עיניו •עצים
 הלסויל-יוסר ליח חיי קא לא הא חיוביה וסן א3□ דני ח חיוני וסן

 ובדבר אסיה ארבע ביזיהדורוה שיש קישת תאנא ויראת הקים
 ־,ס״ליקןשלא־יטריח כתרי-עיכרירנהרא ואפילו עיניו פובהקמלא

 בן א״סי חיי מקיף יא• אביינקמינן אסר ויראת זקן לופר הלפיד
 והדינות משמע שיבה נל ואפילו תקום שיבה מפני אופר יהווה
 הפרתיק• נסח אסר רארסאי סב• פקס• קמי אבי׳ • יהויח בן נאיס׳

 t-tSK יכו לפני לעמיד רשאי ח’ה אין ינאי רב• אסר ־ על׳הו עדו
 איפר ’ ע־סים סשל סרובה כבות יהא שלא בד• וערנית שחרית

 מאריך יא׳ני רשע נקרא רבו לפני עופר חשאינו ת נל אליעיד דבי
 ונהי' וקן פני כאן נאמר ומשתכח בידו □חק״ם אינו ותלמודו □,ים

 כר־יפג• *ראי איני נצלאשר ימי□ יאריך ולא לרשע יהיה לא וכיב
 ותו׳ וירארע הקיכש אוסר כשהיא מהי יורע איני « סויא האלהים

ווקיסת• מורא אומר
וכי

בייי
עב6ימ!

»מזיז*ליד

faf : (ין עד ;לקען לן?ן מקום כ 
ראיה להביא ברין :אעיקעים הא

 רנרת׳ב הצריקיס עם גרים כהפלה כולל • יר ייתן יגור
 ■גיד ני ליח וססין וגיסי זקן פני והדרת ש׳כהחקים טיני

a גו־ אהך ־
 נרהיב צרידג׳פשפם גר רנייווען אסר אבא בר רביחייא אמר

שבא רבנןגר חנו ־ • ולגר לכם יחיה אהר סעפט ביה - . ־
 לן יק .נסות גר אתך יגיד וני תלמירלופר בקבלני גראנ׳״בול ואפר

 גרגאהגבסיאין אוזן ■גיר ני ליפו תלכוד מנין עפו ועדיו הוא בא
 שאתן מקים בל לו׳אתך הלמוד מין לארץ בחוצה כארץ אלא לי

 כהוצה ו־איי־־. להביא צוין בארץ לוט־בארצנס הלסוי רה כן אם
דאטר׳ ל לס קרא עמו ועךיו היא בא רא׳ח להביא עוין ן א• לארץ

• לן קסשפע ליהסניה לא פ׳ס"ר על ייני בנית שנתגייר שמענו
• פעמך והי אפיקתיההימאתך אתןר.א ה"ל ם:׳( לארץ בחוצה

 אלא ראיה להניא צריך לארץ נחוצה בין בארץ ן ב• אוסרים והנם•□
 סעו׳טיבזהא סר׳א גרים □קבלים בארץ יאפי' ההוא בארץ כתיב הא
 ופא׳ופעשר שנחה לקט איכא טוב* דליבא נסי השתא קסג״דו דאי

עניקסשסעלן•
 בפילי ייא כברית נכנסו לא סהאכיתיבם באבותיכם מס י ר*א

בסיב* לבויתאלא יכנסו הם־לא אה דפים וטנ׳ליוהרצאח
,□ול׳׳היווגו׳^נמה□ נעלם׳ט׳להרבהיב׳ ?□ב״ל׳והרצאהים׳ס•

ברתיג נסי דמים "הרצאת פתבוססהברס׳ן ואראך עליך יאענור
סעתת, אדיא טמלרה כלא דויאה ואץ העם על ויזרוק הדם סשההצי ויקח יכתיב ס'ל סבילה אלא י עולות ייעלו ישיא כני נער׳ אה ?•שלה מ המי?

לרורתייבם׳ בהוננם יגוראתנסגראשד אס׳רכאחאנריעקבוני גייס ניקיל תא׳דנאיל׳נאקרבןלא »«
זקשדינרשקבל. ת’ר כל שקבל אזרח סה שפיסיבאזרחי לאתאמרלואמשה״החעעזיעבשונננסרהתחהננפ• הונואוחו• •טבהמגים^

אחר אפיל?,.מר אופי הסי סקיליסאותורב׳ אין אהר סיבר חוץ רתורד־, ובו■ בל עליו •שקיל .אפחגר חירהפנאן ינרי עדייו
 לג ברת0א1ם3כגר באסל. מענך *לו ואהבת שנא׳כ׳שראל נשם ■ בסין לו ואהבת בהובנם מר וער לכם יחיה ריס־ פ1.פרקתקף

נפשן• מה דעו ,בארץמצרים ח״תם גר׳ם בי י נמוך
.והלוחצו, בנלל.עכיץוו:ו. ונר עמיתו אה תונואיש אותו.ולא תונו ולא תינו ד*א וגד רבהיב עובדבללאוין ד.!!■ «ת המאנה רבנן «״»ס״יש
מזזיהוהיר'., הגרילאיףמפג׳ אליעור רבי הניא ♦ בניעה ולאתהיהלו תלחץ הלהצנתגרלא ולא וכתיב לןייץ בשלשת עובר י ’ י »״

ר׳זאשרלהבודוהיינגואמר♦ אל שבן סוס שם.דביגת|na 2 • נינריסהייחםבארץסנדיס •י שסןמרע•מרוןינל״ובק־מחבגרפפני
ןז.נגית*נ*9ו ליה ןיסן^ לא נד\ותקיה וקיפז! ליה מקיף איבש•

.עקר דייןשאם נקרא שהמוור פדימו בפוה• כמשפט העעץ׳עול לא נאמר למוז ורא*נ0ץן«׳חייןא6 •אם כמשפט העשועיל מגיס,לא היית
רפפיל יססלקאתהשגינה; יסחללאתהשם• • ממסאאהחאדץ•qnai'ה כסיהקרו׳עילשנאי׳זסשזקץחד׳סוחיענהיגיןס

 טיתקטנה9וההוירהגריל-'יי*זו. במעורה* והטורסני׳ במשקד׳ וומוחהאוץ• למדה מאר£נס• .ישראלבחרבומגלחאיהם

,. ipnan ו»א.זה ...
 משקלותיו* •מסין שלא במשקל הגשמים• בימות ולוה יסרת-־ליהב׳מיתתחפה מלא מיתקדקע וו במוח במשפט עיל תעשי לא בלמ״״׳יש^-ר

־'ץדחוןזחש׳--ד1ההורהקן וכלוגהקפ-רעליו”®לאירחירווהלאדבריםקלוחומהןםהמשוי־השחואאחרסל במשורה כמלח• ‘ה
למללסנתנשיאובמברוסגבייב׳ עאג׳ויאמדרבא תס^יעוכלא ושלשיתחלוגזרביעיההליג לוג יליגוחצי ההין !רביעית מלישיחיהה׳ן

מס• שעתיול-רהברע □נורדאנידחוא של שאיגדה לספת ני^מחשלבניר במצרים שועחנח׳ הגא הק״בהאגי אמר ציצית וגבי ןמשקליה



'1'

 :נכיייסם סל ואומי ית5י3 ליפתן1מעות> ה»3בננר»ח טעותו! תולה
 יקי׳' למ>ו ותכלת תכלת Sips אמר 63am לתכלת סמחס x33 אילן מלא
 :אמזאנלו לפכפיסאנס אתת אלא ה׳□ ק עולה ת!(59 ,,"צ״ן עמנ״

 סיקולשבעיפ ליכנסלתגר 3א1אתס ספ!על סליפה ס!א •משל עושר
ויאכל

Pr",ץ,, והרעימנריע לומןהימים שמנייע׳ןולשרפת ״״״״’״ ״י«׳«P^״
f»‘»« *ימאיתלאינאלת. תלסוילו^^ 151 שומעי שאין הדמים על לי להוסיף מל#«| ®ס’.’״’־ יקייל

ולא נפתותא לא •ך-,ן- ואיפהלא סשוסאיפה מעם סר• בניהן ׳תימלך לא יציק ס.'פ '־נ’’

 arum <31: ataa; זלמק
 תנדו ליכנם ונשנא כשנת עמסס

 סשועל לסמנאת נא כמקלות זכליו
 אניך מכל אלא ‘ך1סלק לא אמר

 ה7נםעו לשייעס ל התש אתל פעס0
 ונשכיל איל 310 נתת נל את] נאכל
 האנותיאגלן הן איל לוקס אני אנא
 עמיואיאן נא אנל וסמי »םי

 סנאי■ על »קוםלאטל^לשנוענאל)
 3הזםנ והיונל עין מוהל tan ועל
 לליין פני התנל ;יאפוונסני. עליו

 העליון נללי הפועל נננה יןסוייס
 עלה ן התתתי ןדל« למטה וירי יהנכי?

 סא'צ5ל נכנס אתה למה היאג א״ל
 'לש:וע לאסל נשייוגנינס נאן 6»

 נלמו' נמים למותהלננה סיאסנו
 איך לאנ’»נ!לנמיןנכינסעגילסמ

 העליון יללי עתה הננס איל איל
 עליו שסשזעל ולל׳ יהנניל נכנס
 נזין עולהא׳ל אני היאך איל עלה

 נן לא תמתין ישע !.קלןויגא הניס
 ענכיס נוסד התינמאזנינלקונו'־

 : סשיניס את כיסולןומקסין קולס
 תו ונז׳לא יפה המשקלית את גלק
 למאזנים נלון תאי לפ׳שיסיה ג*'ל
 נסם אינו שסנלק לפי לאננס או
 נהס אאהשוקל ננלק סס שיתארו יגל

 לנעליהם תואר שהוא אמרו ולוה
 מאוני' ק’ססאזניסונו/ס את ויילדי

 : אותם ותנין אותה ק7ת? אשי
 שסהיןיב איפה נכלל סי; :)קא(

 לונין? נ ע שהס נסאין )איפס מנין
 כלומר ונולי שלך הין סיס>8 אלא

 לנתין קייס לאו או סן סלנר כתאתה
 מנעי הוא ססינמן : אותם וסולק

כיתלומנלתנוני' סיגה סקונה גליל

מרושם

 א41ות אני נרבית לישראל אוהס וסלוה בגברי סעיחיו ולח שה
 vmSpsra שמומן מסי שעחירלד&רע ונו׳ואניהוא שועחנה׳

 ואומר נטוו קלאאי^ן עמלת וסם׳ נחס ושוקד• במלח
הנלההוא־

 יבימאירב*רק& ניהוהרדיש רב״וחגן «מו פרקי מאזני
מיומי ,מתל תלהא אגדהא מגיהא שמעתתא חלהא

 <^א ליר״גו באו לא ואנו לד*פ לו היו שועלים משלוח נ׳מאוה ד׳ייחון

ערק* אבני פרק מאזני תקהינה• בנים ועיני בוסר נ׳אנוהיאנלו
ויבאדשעיעחהיו• נחלץ מפרח פריק

את פרק פרק• אבני צדקאההסאוגיסיפה: פרק• מאוני
 pm * ישה הסרות פרק ■ ערק איפת • ■פת המעקלות

יפה* פדקאתהרינין פרק•
 שג*וסר הודה איפה בכלל הדיין ימלא >ו«ד-ח כ'ר יוסי רב• אמר

צוק שריו לאו שיהא היןפרק נאמר איפהפוקאבלטח
• פרק שלך והין

 מקנח הסימק אומר אהה מכאן נך □יעל אגרד׳ /'שנת לנם יהיה
שמעקב! ליבחדשרנן ונתאחד הסויהא׳לל׳יום את

 נשבות פעמיכו פרותיו מקנה ועוני הובר® הלוף אוסר גמליאל
 משקל בל על מאונים ופקנח בשנה אחה פעם ומסההסשקלוחיו

 אין ביבש אבל □לח בריא גמליאל בן שמעון רבן אמר ומשקל•
 1נל מותן בעין עין דיו שיקל וח״בלדנריעלומשחהיח מקנח

 דקרה ר־יפודת שנהגו מב׳ביבשסקיס ואחו לח מ׳'ב אחר מים גירי
 לא לגדוש •גוזש לא למחוק ברקה ׳מווו לא טסה טסה •סוור לא

׳מחוקי
 שתקבלו י מצוימ מארץ אחנס אשר׳הוצאתי ה'אלתינם אגל

 ביציאה מודח מדות במפוח הסירה שבל מוות עלינסמצוה
• מצרים ציאה ב־ נופר מרוח במרה הביפר ובל מצרים

 ל׳ן41 שגיישין נמקים מוחקים שאין בנין רבנן תנז תייח
שלמה איפה רוסו שסתוקייהלמרד במקום גירשין

 לפהו' במקוסשווושין מוריק הריני אבר שאם לךפג•[ ׳היות וצדק
 התדס על לו להיכ׳ף □,שמורק במקום גירש הריני הרמים מן לו

 שאין מנין יצדק שלימה אישח לומר הלמד שאץשומעיןלו
 ותלמוד שמע״נין נמקיכ בפקוסשפנרעץואיןמבריעין כע״בין

מקוס מעיין הייני אמר שא□ ומנין • וצוק שלימד. איפה לומר

 ?3נו»וןלול להכריע סנ»ם1שאיןנ גמקזס והוא כנמים כעי; עין "סוקללו
 כע• נזמפר;!אזילונגמרא 1ןל>0והואהעוםפתפס) אתגלומיו המשקל .
.63a מה°' '5<4 י'י^’ ״^ז*ה מריןלסיסין^ מיל׳ סני

.■9318 6?•96961<a<pntשלאתר ל שי ימ» & נלק 6<916.&<ס 
 וצתיג הפלו לנזק כרין שלמה תס1סי
jJ• רה מכאן?ייק1אמלל׳־' נ’ס 

לו שגופן המפנה פעייה כנמיא

 04 קי• ניע סרנס תטיס קולס
 פנקרס מקנסהחתיונס:׳! טון: ס׳

 סמלה ומתמעטת והשמן סייו □סס
 כע׳סספינס לס מוקי הלת ונכלי
 • אתססלולס עי׳הקנס if נס וסיס*

 לו נסיטזןדי מנפיתפיל1סשאינ’ון
 : 3כ* נלנק שאיני כפנס אתל הפעם
 נפנס אתת פעם סיטון הלניים תילין

 נקו־פ אץ,סמשקס תהיל שתוצר מיין
תמ!> למעי שאינו כ*ס אכל מוס

טע□ מה ר.ך
 לן יהיר. יצדק שלסה אבן משיסאנןואבן מהטעם בניסן לך
 וגאין ד^סדורת זהגרדימיבם לןםלסישםעסירין יהירה ובגן תנו

 למדוחבין ור.נין0ק1א נשיאה רניה אגיוימ׳ןלשערים מעמידים
 •1שר דיא משקלורז איןעושין רבנן תני • דירסאיס מפני לשערים

 בהבלאבל שלעארם־נ• נסטיתףלא של ולא שלאבי ולא בעץ
 שמי מתק עוערן אין ינגן ת« •ונורית שלצינס׳אישל היא עושה
 *סבר* סנניי שהיא מפני סתבח של ולא מקל שהוא מפני דלעת
 אין ר ת" אשנהוע• ושל שקמה ושל שלויתושלאגוו היא עושה
 אה' בבת •ממק ולא • א׳קצר מירח א׳עבח פירה המחק .אח עושין
 טפגי יםחוקסעםמעט ולא ייפה.לקונח• למוכר רע שהוא מפני

• למונר חפה ללוקח שרע
יעל.

 :מממ? בתוכו העסקה וסתייכש בקת
מעל דמע &סים ס "*מס’’/5??

 מסקל ספקלזתמאכג• סול': מקנעלותמוכו׳ואפייי־סנ*□ :•האנוכי "עני
0W •fl פפוקל. ופעם פעם נכל וססקל מסקל גל על מיג אי ל" ?3י 

 לפיבןניין קבול ת ני נסם ׳ותד׳מןסהשקלותלפיפיש ססהשמנקנסס
 צע □דנר ״ס את הצלי >ןנותיס נמס כלומד ל'א3 ופעם: פעה ל33יונ־*ק

 אונוגירלקנע נסוףעלעלין עירות כלניינשנמו פסןאנל1ומי־״ן 133

 סיהיס הנסקל מ5 ישס ל» ותיינלסגייע :a»6a 0טז
סנסנו 0וקו>3 "וקילס יא ובנה ישקול no ניססניטיא”י

 ללימדא סיונו כעיןוטעסלאסר אסנייעאכצנ»קוספלאנס«יפק>לעז
 ע»'3 לא מליטרא משת אנל העת ל> להכריע תי׳ן סציליטרקניסל מ

סיס :03גןע«׳ימ מניקל עלאי *י״קמשתמשישיאקי

 אנרדימים ואיןמצמידין :סמלית
 מקר׳יליןלאסכר^ נפפ׳היאוצא נאס־ תא5 כיוקךמ ימכרו פלא לפערים

 המקש*אנלו וילכו סול סניי׳להעו*יק אותו נ'לסנו*נ>ו.קר1י וה סאס הוא
 h<3 תמוגר אותו פיהסי פממתיני׳על הימאים הפני :3ע* כיול תיממ/ס

 פיני גיסטתן :מנא1אניפצ אשט״י;: נדוצ נעק כוןקר:0ס!נר»3ואת*
 דשמיירא פפיתתיןוסולכי׳־טסק תנו'>»נו9 מיני שאי מתס'חעווינני׳ילא

 ססקגר מעני קני א״ל ”” 93aאתן המד':נלו את פס-סקיס הלעז

 יפסואינו.ימתק אינו'נננםנ'כ והענס ימותקיפס סתסאס נננפנתון
 ׳ מונד ונןסוא כפנס ימתוק קונס נשסוא קני א»ת ונח P96 933 ואסףמ

 אשנררג :סמנהג כפי קנייס עכיסאושניסם שניהם אלא ימתיק^נקני
 סעטימעט פאיממתקלפס ונההיה אתת נפיג□ אתת בגת הויישנל:

גנון

 'ועשירי י 15 נלו'נסופןשטתן5את'קי'
 לא' טרף סיוג ליד•ל א'ליויהשמנ7»!'
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אברהם "ב ע צ׳ יבמות ברכת רצד

 הפקר שם הזכיר לא ובאמח בדעתם. חלה עצמו שהאדם
ב״ד.

 (3ע״ )ס״ט לעיל ביארנו ולכן הזכיר, לא בסוגיין ומיהו
באופן ג״כ שם רש״י דכונח ה׳( )אוח הפקר בענין

 ענין אלא וגדר, סייג במקום עקירה עניני בכלל דל״ה אחר,
הפקר. ב״ד הפקר שבממון אחר,

בעינן דשפיר ו׳( )אוח שם ביארנו החוס׳ בשיטח אבל ה(
 גיסא ומאידן ואזיל, ד״ה בע״א ע׳ להפקיר, טעם

 קידש לא אס דגם חינח ד״ה ע״ב( )מ״ח ב״ב במוס׳ מצינו
 חסדא, לרב עכ״ס קידושין, להפקיע כח יש דרבנן אדעחא
 מצד שם גם כ׳ בהדיא שם הרשב״ס אבל לעיל. כשנ״ח
 הרי כהוגן, שלא שעשה אע״פ דרבנן, אדעחא דקידש

 בדעח קידושין חולה מ״מ אשה, שכופה מי דגם דמפרש
 ימכן ומיהו בביאה. עכ״פ להפקיע, כח אין זה ובלי חכמים.
 הסוגיא שמפרש אלא כח יש חסדא דרב דאליבא שמודה
לפיכך ד״ה ע״א( )ק׳׳י לקמן בחוס׳ וע׳ דהילכחא. אליבא

בזה. שמסחפק

ובסוגיין זה, גט הזכיפ-־ע״י מה לש״י בשיטת צ״ע ואכתי ו(
 שבד״ה אע״פ כסף, קידושי על כיון דלא י״ל

 בגיטין וגס כן צ״ל במעוח דגם משמע ואסקעינהו
 ק״א בדרך לומר ואין גט, ע״י דזה כן הדגיש ובכמובוח
 בענין ע״ב( )פ״ט לעיל ע׳ ולהבא, מכאן חכמים דעקירח

וכן זה, נגד בראשונים הוכחנו שכבר המורה מן דבר עקירח
למפרע. בהדיא כ׳ כאן ברש״י

ואין חקון, דאורייחא כעין רבנן דמקון דכל י״ל ואולי
 בצורה אלא ב״ד הפקר דרך ואפילו הימר, עושים

 ואע״ס בחורה, שמצינו סדר בדרך ונראה זה, מעין שמצינו
 בעינן הצורה אבל ולהבא, מכאן עקירה דאין הוא, שלמפרע

 מהני דבב״ב והא גט. ע״י והיינו כיו״ב שמצינו באופן שיהא
 כהוגן שלא דהיה דכיון י״ל גט, דליכא אע״ג וקדיש, בחליוה

וזבין. כחליוהו ולא גמור לאונס זה החשיבו בכפיה היינו
צ״ב. ואכמי

דמקדש מה מהני כיצד הקשה בכחובות והגרע״א ז(
 שירצו ע״מ כמו הוה הא דרבנן, אדעמא

שירצה ע״מ ע״ב( )כ״ה כבגיטין בברירה, ותולה רבנן,
רבנן. ימחו שלא ע״מ דהתנאי ומיק אבא.

ותנאי ברירה בענין שם גיטין עמ״ס בברכ״א משנ״ח ולפי
פי״ח( ש״ז )שע״י והגרשש״ק המזו״א בשם ב׳ אוח

 שרוצה דהכונה משום ברירה הוה אבא שירצה דע״מ דטעס
 ונימא אח״כ של ברצונו דעחו ותולה מבורר לא וזה עכשיו
 נראה לפ״ז אבל אמרינן, לא לזה, עומד שמתחילה דנחשב
 כזה גט יתן שלא מוגדר בדבר חולה חכמים דרצון דכיון■

בכיו״ב א״כ מיניה, לקידושין דאפקעינהו נאמר זה שעל
זה. על בעלמא כתנאי הוה מעיקרא בודאי

שם וכדרכם השולח, בסרק מש״כ ציינו כל ד״ה בתום׳ ח(
 היטב וע״ש כאן. הרא״ש במוס׳ גם מבואר

 )ב׳ דבשע״י אחזקה, דאוקמינן בא״ד ד״ה בברכ״א משנ״ח
וכבר למפרע, ולהבא מכאן דהעקירה בדבריהם חידש ט׳(

בפשוטם. מובנים דהדברים היטב שם נתבאר

 כ%/<- דמוכח במאי ד״ה ע״ב( )ט״ו מכות במוס׳ היטב ועיין

y דכיון אלא חלות ודאי שהיה ענין כאן שאין שביארנו

 אי״צ איסור, ויש דין שנוי אין המתחדש דבר נעשה לא דאם
 אס עכשיו, שעומד כמו יעמוד שלעולם לומר לנו דיש לחוש

אחר, חירוץ שזה לומר מקום ויש חזקה, לשון כחבו לא כי
דמילחא. פשטא שכן נראה

התורה מן שלא ועונשין מכין בענין

הערות בקובץ ראיתי וכו׳. התורה מן שלא ועונשין מכין א(
 את המכה האב כמו ל״ה מ״ט שהעיר א׳( )ע׳

 שזה כיון כלל איסור דל״ה תלמידו, אח הרודה והרב בנו
 שאני מילחא דמיגדר למסקנא הקשה וכן להבא. תיקון

 שעה להוראת שרק ה״ד( פכ״ד )סנהדרין ברמב״ס ונתבאר
 לדורות, שקבעו מרדות ממכות והקשה לדורוח ולא מותר

והנדון הקושיא שכל ונדחק האיסור. בכלל זה דאין ובע״כ
זה. טעם מהני לא זה דעל רציחה, מצד

מותר כיצד שממהו מגלחין אלו ר״פ התוס׳ נגד שם כ׳ עוד
 מקור והביאו התורה, מן לקלל אסור הא לנדוח

 איסורין דכל נראה היה דבריהם דלולא ק״ה וכחב מדרשה
 שלא והשחתה קלקול דרך אלא איסורן אין לחבירו אדם שבין

 וחובל ערוה, דבר ראה לא אם רק אסור שנאה לכן לצורך
 תורה דללמדו יחוס, ענוי על וכ״כ נציון. דרך רק אסור

למוכחה ולהלבין מחלוקת בעלי על לה״ר על וכ״כ מוחר,
ע״ש. חבירו. פני אח

ממה חץ כזה, כלל לומר ימכן דלא פשוט נראה אמנם ב(
 שזה נראה המוס׳, נגד שזה שם בעצמו שכחב

 להזיק מותר שיהא מקום בשום מצינו דלא הסברא, נגד
 כדי אבידה השבח למנוע וכן לגזול וכן לחנכו כדי חבירו
 לא למה מחלוקת, בעלי נגד לה״ר הומר ואם זהירוח, ללמדו
 ושנאה ונטירה נקימה גס דמותר גדול, יותר כלל נאמר
 שבבין כזה כלל שמענו לא וגם דברים, ואונאת וגזלה וגנבה
הכל לטובה שכונחו וכל הכונה, אחר הולך הכל לחבירו אדם

מותר.

שי״א דמה ודע כ׳ ס״ח( ח׳ כלל )לה״ר חיים ובחפץ ג(
 דוקא המחלוקת, בעלי על לה״ר לספר דמותר

 חרמיחם גודל את אנשים לפני שיגלה שע״י רואה הוא אס
 מושבח זה מחוך עמם, הדין שאין ויראו הענין בזה

 לאלו צריך גס בדבר. חילוק שוס אין בלא״ה אבל המחלוקת,
 בשעחו הוסכם ידן שעל שהדברים א( שאבאר, הפרטים

 שיכוין צריך ב( וכו׳, מעצמו ידע מחלוקח בעלי שהם
 להשקיט באפשרוחו אם ג( השנאה, מצד ולא הנ״ל לחועלח
 ע״י כגון עליהם לדבר יצטרך שלא אחר באופן המריבה
 שהוא לא אם עליהם, לה״ר לספר לו אסור וכיו״ב חוכמה

 הסעיף. כל ע״ש וכו׳ גדול הדעת שיקול צריך וכו׳ ירא
 מכוין שהוא מהתנאים שאחד דאע״פ יראה, בזה המעיין

ג״כ צריך אלא שמותר, כלל אין אעס״כ לתועלת,
 בעלי על כ׳ זה וכל מעצמו, לו שמבורר וגס זה, בלי שא״א

ראשונים, מחלוקת הביא בזה וגם אדם, כל על ולא ממלוקח



רצה אברהם "ב ע צ׳ יבמות ברכת
 שמקורו שאע״ס ט״ז( )ס״ק חיים מים בבאר ע״ש

 והרא״ש הרי״ף מיהו והגה״מ, בסמ״ג ומובא בירושלמי,
 וכן זה, השמיטו לה״ר דיני כל שהביאו דשבח בפ״ב

 חולק, דהרמב״ס לשון מרפא מספר כן והביא הרמב״ם,
 מוחר מחלוקת בעלי שעל שפירש דיחכן שם שמצדד ואע״ס

מודה. אולי הנ״ל בתנאים אבל חולק, וע״ז ענין, בכל

 בכלל ל״ה ועי״ז בכונה אלא מלוי אין לחועלת דאילו ונראה
וחזקה אמת שזה חזקה יש אס סגי א״כ האיסור,

 זה אין שוב לזה, נוטה שדעתו רק ואפי׳ מועלת, שיהי׳
 דזה משמע זה ומכל מועיל. באמת שגס צריך ומה האיסור

 לעזור של ובאופן מחלוקת, בעל שנגד לה״ר, בהלכוח הלכה
 )ג׳ יונה לרבנו בשע״ת וע׳ לה״ר. איסור בזה אין לחקן,
 מותר. ענין דבכל דס״ל ומשמע מקרא, כן דילסינן נ״ח(

 שצריך בדבר סי״ד( י׳ )כלל חיים בחפץ מצינו ועכ״ס
 בזה סגי ולא לחועלת, שיכוין וביניהם תנאים הרבה לתועלת

 מי דהיינו חבירו, למועלח דרק בקוה״ע מש״כ ולפי לבד.
 מה א״כ מיהו לדבריו, סחירה מזה אין א״כ עליו, שידבר
 זה אטו מחלוקח, בעלי על לה״ר לספר שמומר ממה הביא

־מדברים. שנגדו מי של לחועלח רק

דרך רק הכאה דאיסור הרמב״ס ממש״כ מוכיח מה גם ד(
 אלא גרידא, חבירו תועלח לאפוקי בא לא הא נציון,

 דהכאח דומיא והיינו זה, באופן רק נאמר תוסיף דבל דלאו
 הגר״ח ובחדושי מחובל(. )רפ״ה וע״ש לעונש. שזה ב״ד

 או האיסור בעצם מנאי זה אס בזה מספק״ל דהגר״ח כתבו
 ממה והעיר הימר, של אופנים שמצינו מזה יוצא דכן רק

 מכללו הומר הכאה שאיסור ע״א( )ל״ב בכחובוח דאיתא
המעשה עצם מצד איסור הוה דשפיר לכאו׳ משמע בב״ד,

הותר. דלב״ד אלא

 מזה תלמידו, או בנו במכה הותר נאמר דלא דמזה ונראה
בכלל שסיר ב״ד אבל האיסור, אינו דזה משמע

 מכין שב״ד גופיה זה על נאמר תוסיף לא שהרי האיסור,
 דלא נציון, דרך מקרי דזה ונראה עבירתו, על עבירה לבעל
 או עצמו עלבון מחמת מכה שאדם נציון דוקא בעינן

 אלא שמים, כבוד עבור גם חבירו, על עצמו עבור להתגבר
 י״ל כן זה. לאסור מקור אין לחנכו, בנו את המכה ואב רב

 את המכה ובאב הגדרה. בעצם זה אס גס הרמב״ס בדעת
 נאמר ע״א( )ח׳ מכוח ובגמ׳ הכונה, מצד ההיתר אין בנו

 ה עש מ דה משמע קעביד, מיהא מצוה דגמיר דאע״ג
מחלוקת. או עונש של גדר אלא בכלל, זה ולא ומחנך, מכניע

ואפילו לטובה, שהכונה כלל דאין נראה כן על ואשר ה(
 שאינו מי והמכה המעשה, תתיר חבירו, לטובת

 ממנו מבטל זה אם לעיין יש לחנכו, וכונתו ותלמידו, בנו
 נוקם או המזיק אבל הנ״ל, הרמב״ם מצד ורק האיסור,

 אס מותר דבתוכחה ומה היתר. נאמר לא זה בכל ,ונוטר
 ה״ח( )ס״ו דעות הל׳ ע׳ תוכחה. מצות מצד היינו צריך,

 נאמר ע״ז אדרבה, כי לתוכחה, דכונתו מה סגי שלא שברור
 לחבירו אדם בין בין חילוק שיש וע״ש חטא, עליו תשא ולא
מבזים בסתר, תוכחה ואחרי למקום דרק למקום, אדם ובין

ברבים.

 גם ההיתר התורה, מן שלא ועונשין מכין דבסוגיין ומה
לחינוך אלא לחינוכו לא וגם לעונש, שזה באופן

 כ״ד )סנהדרין ברמב״ם והמעיין הגר״ח כהערת אחרים,
 דבא כהך חייב, שאינו מי שעה, לפי להלקוח לב״ד שיש ד׳(

 צ״ב, ובאמת מרדות, דמכת הא כלל הביא ולא אילן, תחת
 דרק שתירץ ומה קוה״ע, כקושיית לדורוח, קבעו בזה הא
 ועונשין, מכין חז״ל ולשון גדול, דוחק ה״ז קאי מיתה על
 )פ״ב ממרים בהל׳ הזכיר וכן הדוגמאות, וכן ברמב״ם, וכן

וצ״ב. ה״ד(.

בזה, העיר המצוח על כסיה בענין הגר״ח ובחדושי ו(
 מכת דמכין מה דבאמת הרמב״ס ופירש

 כמה ב״ד של אומד לפי שעה בכל אלא קביעוח אינו מרדוח
 דבאמח מצדד או האדם. על קבוע חיוב ואינו לכפייה, ראוי

לחיקון שזה באופן אלא אינו העקירה וכל עקירה, לא זה
עבורו. ולא הדור

 מרדות מכת ד״ה ע״ב( )מ״ה כחובוח עמ״ס בברכ״א והנה
דין יש דרבנן, מלקוח חיוב של אופנים ב׳ דיש ביארנו

 עד מכין ענין וזה המצוח, על כפיה מדין שזה מרדות דמכח
 ע״ש במספר, וזה העבר, על דין עוד ויש נפשו, שמצא
 חיוב ג״כ דמצינו ה״ג( )פ״י עדות ברמב״ם וע׳ בר״ן.

 דרבנן, בחלב ובשר וכלאים דרבנן נבלה על דרבנן מלקוח
 אינו באמת כסיה של דמכות דינם, ביסוד דחלוקיס ונראה

 ומבואר לכוף. שראוי מי ע״י נעשה אם עכ״ס האיסור, בכלל
 רשות לאדון לו יש דעבד הי״ב( פ״ב )רוצח ברמב״ס
 עליו, פטור דהאדון יומים או דיוס דין ביאר וכן להכוחו,
 או יום דין אין ואגרוף אבן או וסייף שבסכין )הי״ד( ועע״ש
 אומד לפי הדין וע״ז כפייה. דרך הכאה והיינו יומיים,
 שזה הסברא, מצד קביעות לקבוע אפשר גס אבל הדעח,

 לכל מוחר מאיסורא ולאסרושי המצות. על לכפות וראוי דינו
 מוטל דלקצות )ג׳( ונתיבות בקצות תולה מצוה ולקיים אדם,

לכולם. מותר ג״ז ולנתיבות ב״ד על רק

בגדר לכאו׳ וזה מדרבנן, ארבעים מלקות דמחייבין ומה ז(
 על בא מוסיף בל של דעיקרו מאחר האיסור, של

 שסיר דזה משמע בב״ד מכללו הומר והרי חיובו. על הוספה
 דרך הרמב״ס לפי מותר כיצד צ״ע שפיר וא׳׳כ איסור, צורח

 קובע מילתא מיגדר דכל דס״ל לראשונים בשלמא קביעות
צ״ב. וסייעחי׳ לרמב״ס אבל שפיר אתי לדורות, גס

 שדומה דכל כיון, ד״ה ע״ב( )ס״ט המוס׳ יסוד דלפי ונראה
ואפילו לדמות לחכמים כח יש שפיר במורה, למש״כ

 ע״א( )ל״ב גיטין עמ״ס בברכ״א ונתבאר ועשה, בקוס
 דרבנן כלאים שזה כל א״כ התורה, מן דבר עקירת בענין

 בכל מלקות לחייבו יש ושוב המורה, של לדין דומה זה הרי
 התורה מן שלא דמכין לסוגיין כלל ל״ש וזה דינו, חומר

מילתא. למגדר

חידושו חידשו שלא הראשונים דגם לדון, דיש ונראה ח(
 אזלו מקומות שבהרבה המוס׳ של הגדול

 עי״ז ועשה בקוס התורה מן דבר לעקור שסגי ביסודם
 לכלול בכח וע״ז ודמיון שייכות שיש בתורה, לדבר כן שדימו

בעונש אבל הדבר, במקור וצ״ע מאד, מחודש דבר דזה בזה,
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 משמרת עשו לחכמים צותה שהתורה דרבנן, דינים עיקר על
 נראה התורה, על לשמור כדי גזרות ויגזרו למשמרתי,

 בעיקר לכלול יש שפיר איסורם, על שעובר מי על דהעונש
 משמרת שהוא בדבר איסורם לכלול להם דיש דמשמרת דין
 או בחלב בשר או נבלה בזה והוסיפו איסורם עיקר על

 בכלל זה גם שיהא הוא מהמשמרת חלק גס דרבנן, כלאים
 לחייב יכולים שסיר ולפ״ז התורה. איסורי של העונשים חיובי

קביעות. בדרך גם דרבנן איסור על מדרבנן מלקות

 בענין במקו״א בס״ד שביארנו מה ע׳ מרדות מכוח ובגדרי
ע״ב(. )י״ג במכות מרדות, מכוח

 הכא תתגנה, שלא כדי מיפר בעל רחמנא אמר מאי טעמא
שהטעם העיר הרשכ״א הנה ותתגנה. תתגנה

 על שנודרת דהטעס ומפרש בעלה, דעת על נודרת משום
 סיוע דסוגיא דפשטא ונראה תתגנה. שלא משוס הוא דעתו

 דרב הא השמיט דהרמב״ם סק״ב( )קל״ז א״מ למש״כ
 ומסוה״ש( בסה״ע ע״ב כ״ט לעיל )ע׳ דרבא משמיה פנחס

 וע׳ במתלוקת, תלוי דזה דס״ל מקומות בהרבה המובא
 בעלה דעת על נודרת בענין ע״ב( )ע״ג נדרים ברכ״א

 שבעהי״ת ואע״פ לזה, המסייעים קושיוח הרבה שהבאנו
 דסוגיין פשטא אבל הקושיות, מישבנו היטב הענין ביארנו
 כרשב״א משמע ולא פנחס, דרב הא נגד נראה דממש נראה
 מקום דבכל בפרט דעתה, על נודרת דאינה הול״ל דא׳׳כ
 לעיל, ע׳ במזונותיה, מחוייב דהוא כיון דרבנן לנישואין מהני
 על נודרת אינה מחריב דאינו דכיון הול״ל ממילא א״כ

כאן. משמע כן ולא דעתו.

 הרשב״א כדברי נימא דאם כאן, שנאמר מה לגבי גס ונ״מ
לסי עכ״ס כלל, הסרה ל״ה דמדאורייתא נראה

 לענין ל״ש שזה ונתבאר מדאורייתא, מהני דזה שם משנ״ת
 הפרה כת של הגדר שזה אלא דקרא, טעמא דרשינן של

 פשטא לסי אבל מתיר. וזה אוסר שזה מצינו מדלא
 א״כ דרבנן דין הוא שתצא הדין דכל מאחר א״כ דשמעתין,

 ונמצא דרבנן, תומרא אלא אינו הפרה מהני דלא מה גם
דרבנן. דין כאן רש מופר, שפיר דמדאורייתא

אברהם

ע"א צ"א דף

 ד״ה ע״ב( )צ׳ התום׳ מש״כ ע׳ היא. זונה פשיטא רד״ה
בענין ע״ב( )נ״ו לעיל ומשנ״ת והרשב״א, הימה,

אונס. ע״י זונה

 לימן שלא דקנסוה כרבנן אפילו א״נ בסה״ד אמר תד״ה
הרש״ש עכ״ל. לאוכלו. שמותרת אע״פ לה מעשר

 לענין דרבנן אליבא כלל ספק להם דאין בדבריהם, דקדק
 אינו הפי׳ ב׳ דנחלקו מה וכל ומותרת, קנס דליכא אכילה

 לדקדק נמית שלא יו״ט אתוס׳ בזה וחולק נתינה. לגבי אלא
 ליה פשיטא ושו״ע הרמב״ס בדעת ומיהו המוס/ בלשון בזה

באכילה. גס דאסורה

 שמעש״ר ומניין ה״ב( פ״א )מעשר הרמב״ס ז״ל והנה
בעילת שנבעלה או שנשבית לר בת לפיכן וכו׳ סולין

 שמת ששמעה מי אבל ואוכלת, המעשר לה נוחנין זנות
 קנסו בעלה, בא ואח״כ ונישאת, אחד עד לה העיד או בעלה
 נאמר ולא עכ״ל. במעשר. אסורה שתהיה חכמים אומה

 לא אם הלשון, סתימת ומיהו באכילה גם שאסורה בהדיא
 משמע אסורה, ומסיים ואוכלת לה נותנין הזכיר וקודם חילק
 מדברי נראה וכן אסורה. גס אלא לה מפסידים רק דלא

 אסורה. דהיא לרמב״ם ליה סשיטא ר״מ ובדעת המל״מ,
 דין לה ואין לגמרי נפסלה שזנתה דכהנת ג״כ ליה ופשיטא

ה״כ(. )פ״ט בכורים בהל׳ ממש״כ לויה,

 בכלל חללים שאין אוכלת אינה החללה שם ברמב״ס מיהו
איסור אין דבודאי קורקוס במהר״י ומבואר כהניס

 הנדון ושם לה, נותנין דאין אלא אוכל, וגוי זר דגם לאכול,
 כ׳ במל״מ ושם משם. הוכית מה וצ״ב כהונה, מתנות על

 מתנות מינה שקלינן ולכן בה אין לויה קדושת דאפילו
הכרח. ראיתי לא ברמב״ס מיהו הל״ח(, ע״ש בלוי )משא״כ

 ולא המעשר, מן שנפסלה רק כ׳ נ״ו( )י״ז שציין ובשו״ע
הדברים מסתימת ואולי באכילה, שאסורה מוזכר

 ס״ז( )של״א ביו״ד השו״ע לשון אבל חילק. שלא לדקדק יש
הרמב״ם. כלשון במעשר, אסורה שתהיה חכמים אותה קנסו

 ע׳ וכו׳. לבעלה אשה מציאת רבנן אמור מאי טעמא תד״ה
חילוק עס״י התום׳, קושיית ביישוב מש״כ לנר ערוך

 וחדא יתן, שלא דמזונות איבה חדא איבה מיני ב׳ של
 וע״ש משוס, ד״ה ע״א( )מ״ז כתובות תום׳ עפ״י דקטטה.

 לא אבל במזונות דחייב מגורשת ואינה במגורשת נ״מ
איבה. איכפ״ל

 דאין דכיון איבה, דהוה מצד הול״ל לא כאן מיהו ולכאו׳
איבה, תהיה שמתמחה סיבה כלל שייך לא מזונות

איבה. כשיש איכס״ל דלא מצד ולא
 דלפי בבתו, וכמו פטור, שהוא אע״ס שיפרנס באופן ואולי

ואולי יזון, שלא שפירש אלא איבה, שם מצינו רש״י
 אם גס איכס״ל, דלא וכיון קטטה, שיהי׳ שיין באשמו גם

וצ״ב. במציאתה. זכאי אינו יזון

 איסורא דעבדא לדידה מה״ד פשיטא, דכרין כנין כתובת
לכאו׳ קמ״ל. רבנן, קנסו לא לזרעה רבנן, קנסוה

 או האשה, כלפי דכרין בנין כתובת חיוב אם בזה תולה
הבנים. כלפי דין דזה

 זה אם דכרין, בנין כתובת על מוחלת היא אם לכאו׳ ונ״מ
אס אבל לבעלה, ולמחול לוותר בעלות לה יש זכותה,

כלל. דבר בעל היא אין הבנים כלפי התקנה עיקר כל

 כתובתה דמוכרת בסוגיא מבואר ע״ב( )פ״ט "ק רבב
דזוזי משום דכרין בנין כתובת הפסידה לא לאחרים

 הפסידה לא לבעלה כתובתה מוכרת נמי וכך דאנסוה, הוא
 מהני. שפיר להדיא ממחול דאס ומשמע אנסוה. דזוזי כבנ״ד

שמפסידה. דידה קנס דזה מסקינן כאן גס ומיהו
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 וכמו דין, דינו דן אס שבדיעבד כתב הר״ן ובמדרשי בן
אין שכתב זה את זה ששונאין תי׳ח בשני

לכתחילה. רק דזה לר״ן פשיטא דבזה כאחד, בדין יושבין
 לישב אסורין לשון נ״כ זי( )הל׳ ברמב״ס כתב בזה ואמנם
 הרמב״ס בדעת בב״י וכ״כ פסולין. בהדיא כתב לא אבל בדין,

דין שזה מזה ומשמע זי(. )ז׳ ברמ״א וכ׳׳כ כשר. שבדיעבד
דרבנן.

 אסור אינו שונאו או אוהבו דלדון שנראה ספר בקרית וכ״כ
ימיס נ׳ עמו דיבר שלא דבאוייב ואפשר מדאורייתא,

 דבזה הרי דרשה. מהך דאורייתא הוה שושבינו ואוהב באיבה
אוהב סתם על לא אבל דאורייתא, דהדרשה דיתכן מספקייל

ושונא.

 מאחר ביניהם, לחלק דקשה נראה הרמב״ס בשיטת אמנם
שוין. דיהיו מצד הכל אלא חילוק, שום הזכיר שלא

הם, שוין דשוב שניהם את שונא אס זה, בדין לעיין ויש נ(
הגדרת לפי אבל לדין, לו נפסל הרי נזה״כ זה דאס

אוהבים, שניהם אח או שונאים שניהם אח אם הרי הרמבי׳ם '
מלזה. שנאה יותר לזה שיש לחוש צריך ואולי דכשר. י״ל שוב

בזה. וצ״ע שקולים, שאינם נחוש לעולם א״כ מיהו

שכתב הרמב״ס לשון דייק 0ה׳׳ פט״ז )עדות משנה ובלחם ד(
 כשר והשונא האוהב לפיכך הטייס פי״נ )עדות

 ומשמע פסול, לשון כתב הרי לדיינות, שפסול אעייפ לעדות
 בדעת שרייל יוסף, הבית על בזה ותמה פסול, בדיעבד דנם

גמור. פסול מזה דדרשינן וסייל כשר, דבדיעבד הרמב״ס
או מדאורייתא זה אס בדיעבד, פסול אס נס לעיין, יש ואכתי

מדרבנן.

ה״ז( )פכייג הרמב״ס כתב זה, את זה ששונאין ת״ח ובשני ה(
מפני מעוקל, המשפט ליציאת נורס זה שדבר }

/■ > W חבירו, דברי לסתור נוטה מהן אחד כל דעת שביניהן השנאה 
 בבאר מיהו דרבנן. פסול שזה לומר נוטה זה לשון ונס עכ״ל. **

מדאורייתא פסול נמוריס דבשונאים הב״ח בשם חי( )ז׳ הגולה

בדיעבד. נם

הא צ״ב, זה את זה שונאין ת״ח דשני זה דין ובעיקר ו(
ע״ב( ןקי״נ בפסחים ע׳ לשנוא, אסור מדאורייתא

בדין, עמו ישב כיצד כן, ואס ערוה, דבר בו רואה אס שרק
 שרבים מאחר אעפייכ ואולי במזיד. תורה דין על שעובר בראה

דלא לאו על עבר אם נס לדון, נפסל לא אלה, בדברים מקילין
תשנא.

 כדמצינו אלא ממש, שונאים שאינם דמיירי נראה היה ויותר
ותלמידו הרב ובנו, האב אפילו ע״ב( )ל׳ בקידושין

 ואינם זה, את זה אויבים נעשים אחד בשער בחורה שעוסקים
 והב את שנאמר זה את זה אוהבים שנעשו עד משם זזים

 דקודס יתכן ולס״ז בסופה. אלא בסופה תקרי אל בסופה,
עד השני של לימודו דרך מבטל שאחד או אוהבים שוב שנעשו

וצייב. בסברותיו. צדק שאין להראות נניעה לו שיש

 הנדול על הכונה אס לעיין יש הנדול. את ומשיירין במתני׳
מצד זה ולכאורה בקומה. או בחכמה, או בשנים,

 שקולים ואס ראשון, הוא בחכמה שהגדול מסתבר וא״כ כבודו,
מעלה, ג״כ בשנים דנדול י״ל בחכמה, גדול מי נודע לא או ~^הן

וצ״ב. כזו. מעלה מצינו לא בקומה גדול אבל

 בדיני הא זה, דין מקור ומה חושדים למה צ״ב מאיימין.
דזה ונראה וחקירה. דרישה דין אפילו אין ממונות

 כן מצינו ולא הארן. עמי אנשים טעות למנוע חכמים תקנת
 והצילו נאמר הרי ובנפשות ונפשות, בממון רק שבערוה בדבר

 נזהרין שאין לחוש מקום ויש בגזל, דרובס יייל ובממון העדה,
 וצייב. איימו. לא אם מעכב, דאין ומסתבר הצורך. ^ל

ע׳ באיום, צורך אין חכמים שלתלמידי מסתבר לכאוי גם
 בעניני רואים שאנו מה לפי אותם מאיימין שכתב במאירי

לדינא. וצ״ע וכו? תכונותיהם

 ועד בעצמו, שרואה עד יעיד שלא כתב ה״א( גסי״ז וברמב״ם
)בהל׳ כתב ואח״כ תענה, לא על עובר עד מסי

 כת אותם מודיעין וכוי ממון עדי על אף מאיימין לפיכך בי(
 מה וצ״ב ולעה״ב. בעה״ז בה המעיד ובושת שקר עדות

 לשקר לחוש אין ואם ענין בכל לשקר אפשר הא הלפיכך,
וצייע. לח׳ימ. ועי גמור. כשקר שזה להודיע צריך רק גמור,

סוד מגלה בענין

אבל מחייבים, וחביריי מזכה אני יאמר לא לכשיצא ומניין א(
 הולך נאמר זה על עלי, רבו שחביריי אעשה מה

 הוא בסתר רואה שאדם דבר כל אטו צ״ב, סוד. מגלה רכיל
 הוה לאחרים ומספר בדבר מתוכח שחבירו וכל סוד, בנדר
 על מקפיד שחבירו דמסתבר משוס הטעם דכאן ונראה סוד.

מצד המזכה, על וכן המחייב, על שנאה גורס שזה מאחר זה,
מפסיד. שאחר

 איסור אין מקפיד, שאינו דעתו גילה שאס נראה היה ולפ״ז
מקפיד, שאינו בחבירו שמכיר באופן לעיין ויש בדבר.

נ״כ. בזה סני אס

וחייב ס״ה( ח׳ )כלל רכילות הלכות חיים בחפן ויעויין ב(
 דרך חבירו לו יגלה אשר הסוד להסתיר אדם

 יש כי רכילות, ענין ההוא הסוד בגלוי שאין ואע״פ סתר,
 יוצא בזה נס מחשבתו, להפר וסבה לבעליו, נזק הסוד בגלוי
 עכ״ל. הסוד. בעל דעת על מעביר והוא הצניעות מדרך

 כתב )זי( ובבמ״ח וכשנ״ת. הקסידא מצד דהכל מזה ומשמע
בדבריו, וצ״ב ורכילות, לשה״ר מאבק יותר הרבה חמור והוא

קבלה. דברי וכאן דרבנן דההוא ר״ל ואולי

שהוא לחבירו דבר לאומר מנין אמרו ע״ב( )די יומא ובגט׳
 הי וידבר שנאמר אמור, לך לו שיאמר עד יאמר, בבל

 ס״ו( ט׳ )כלל לה״ר הל׳ חיים בחפן ונפסק לאמור. משה אל
בזה וגס רשות, שיתן ובעינן מקפיד, דבסתמא מבואר ובזה
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 דוקא בעינן או מקפיד שאינו חבירו במכיר סגי אס יל״ע
אדם. כל בלב אומדכא ועכ״ס רשות,

p יייב( אות בי )כלל חיים מיס בבאר הרע לשון ובהלכות
דיינים הוסיפו אס גס דנאמר מכאן, הוכיח

 באפי דהוה דכיון אמרינן ולא לספר, דאסור שיודעים, ג׳ ויש
ה׳ יראי אנשים שהם דכיון אלא ממילא, נודע זה חלתא,

עייש. הזה, ההיתר אין מלספר שנזהרים

חילתא כל ע״א( נמיז )ערכין דגמי דינא על יייל כיצד וצע״ג,
בישא, לישנא משום בה לית תלתא, באפי דמיתאמרא

ליה, אית תברא דתברך וחגרא ליה אית תברא תברך מ״ט
על ושברים ה׳ יראי שאינם באנשים אלא מדובר אינו זה שכל

 כי כל הא )סייהז, חיים בחפן שם כמש״כ הרע לשון איסור "
אס שרק בראשונים, פנים כל ועל בגמי, לפרש הוי׳ל האי

תלתא. אפי של הימר יש הי יראי אינם שלשתן

4b )לא שכאן גדול, חילוק דיש נראה מכאן, שהוכיח ומה ד 
אלא לספר ושהדרך סיפור, במורח דבר שום נאמר <■

 היה ולזה ההלכה, לברר בכדי דעתו גילה אחד וכל דין, שדנו
 עומד של מצב שוס כאן ואין אמס, ללון דין הבית צריך

 להדיא וכמבקש לגלות, שלא קפידא יש אדרבה כי להגלות,
 אבל הדין. בירור לצורך היה שגילו מה וכל זה, יפרסמו שלא

הייה( פייז )דעות הרמבייס שיטת לפי ברבים, שנאמר סיפור
 דעומד מצד היינו ונודע, נשמע דכבר בגמי, כן שמפרש
 ושוב מהם, אחד ע״י עכי׳פ יתגלה שלא חזקה שאין להגלות,

הקול להעביר ימכוין לא אס איסור, אין בזה להתפרסם, שמד
ולפרסם. יותר

סוד, מגלה רכיל הולך משייכ שפירש חיים בתורת ראיתי ה(
תלך לא בכלל הוא שוד מגלה שגס בזה דנאמר

 הא צייע, ולכאורה הרע. לשון המספר רק לא בעמך, רכיל
t אמור, לאו דלאמור, מקרא דרשו הנ׳יל, ע״ב( )ד׳ יומא בגמי 

לאמור. לו שיאמר עד יאמר, בבל שהוא לחבירו דבר שהאומר 9
 הוה לגלות, בפירוש לו נאמר שלא שכל נאמר רק דשם וי״ל י:

הוא דסוד יייל שפיר אבל לגלות, לו שיאמר עד סוד, בכלל
 גילה או סוד, בתורת בהדיא שאייל כגון רכיל, מלך לא בכלל

שמקפיד. דבר שזה אומדנא או דעתו

 כן שלא יראה, רכייה< אות )שייג תשובה בשערי המעיין א&נס
סוד מגלה של דהמדה כתב שהרי יונה, רבנו דעת

 מגלה רכיל הולך של הפסוק ואת רכיל. הולך להיות מביאה
אומה. יגלה הוא כי רכיל להולך סודך תספר שלא פירש סוד,

מייל. ס״ה( חי )כלל רכילות הלי חיים בחפץ מובא ועד״ז

הצניעות מגדר שיצא רעה, מדה הוא סוד שגלוי שם ומשמע
י׳יט(, כ׳ )משלי רכיל הולך סוד גולה בכלל והוא

 ר ו ס י א זה אס לעיין ויש במשלי, פסוקים קבלה מדברי והכל
ראוי שאין שם שמתגלה רעה הנהגה או קבלה מדברי

דרבנן. איסור זה או כן, לנהוג

 הביא לא ורכילות להייר באיסור פייז( )דשת ונדמב״ם ו( "
סנהדרין בהלכות רק סוד, לגלות איסור שם

 שי׳א( )ליית המצות בספר וגס דמתניי. דינא הביא ה״ז( )פב״ב
סוד. גלוי ענין מוזכר לא

 שלא מזהיר האומר ואס כתב סקי׳ב( )קנייו אברהם במגן אמנס
הרע, לשון משוס בו יש רבים, בפני אמרו אפילו לומר,

 ומקורו ]הגייה[. וכוי. תלמידא ההוא בורר זה פרק כדאמרי׳
 בו יש לשון שם שכתב זי( )אות פייז דעות בהלכות מייי בהגהות

 כזו גירסא ויש חיים, החורת כמשייכ והיינו הרע, לשון משום
 יאמר שלא גירסא כהך שכתב וי( )אות בהגיימ עי׳ש במתניי.

 אמרו דבגמי ע״א( )לי לקמן ועי רכיל. תלך לא תייל מזכה אני
ע׳יא. ל״א בדף וכן בעמיך, רכיל תלך לא זה על

הייה( )פייז שם הרמכיים במש״כ הדבר למין יש ואולי
 איש מפי איש נשמעו אס שגורמים דברים והמספר

 או לו להצר ואפילו בממונו, או בגופו חבירו להזיק
 כתב שלא הרי עכ״ל. וכוי, הרע לשון זה הרי להפחידו,

 להצר גורס זה ישמש שאם דבר כל אלא רע, דבר שמספר
גילוי גס בזה לכלול מקום יש א׳׳כ להייר, בכלל זה לחבירו,

בזה. וצ׳יע סוד.

 בפסק שכותבין לקיש ריש שיטת מצינו ע״א( )לי ולקמן ז(
חשש ולא מחייב, ופלוני מזמן ופלוני פלוני דין

 הוה דא״כ זה, על שתמה יונה רבנו וע״ש במתני׳, למשייכ
 לא למה וצייע לספר. האיסור ומה לגלויי, דעבידא מילתא
 ומ״ש דיבור שנא ומאי סוד, מגלה הוה עצמה דכתיבה הקשה

 לכאורה, וצייל לגלות. מותר יחד הב״ד לכל ואטו כתיבה,
 האמת, מחמת לכתוב צריכים כשיקרא דמיחזי דמשום דכיון

קפידא. דאין סוד, אינו שוב
 דמתניי כתב ב׳ ובתי׳ להולמם. קשים והדברים א׳ תירוץ וע״ש

 רצה שמעיקרא לומר אין להם, הסכים שבסוף באופן
בו. חזר חבריו ידי שעל אלא פלוני את לזכות

 ובין הפסק למסור בייד כתב בין לחלק כשב הריין ובחידושי
עי׳ש. לזכותך, דעתי היה אני דבר לבעל לומר

 שמתגלה ס״ל דלא ומשמע ע״ש. קפידא, מצד לפרש יש וגייז
וצ״ע. ממילא.

וטענינן בך אני משטה בענין

אני משטה אייל לי, תנהו א״ל למחר הן, א״ל בידך, לי מנה א(
 הודאת לבטל נאמן הוא במה צ״ב וכוי. פטור בך,

 שזה נראה ובפשטות עדים. כמאה נאמנות לה שיש דין, בעל
 חתיכה אנפשיה בשויא אמתלא דמהני וכדמצינו אמתלא,

 כיון בע״ד, בהודאת ה״ה ע״א(, )כ״ב בכתובות ע׳ דאיסורא,
אמתלא גדר עיקר והבנת כלל. הודאה ל״ה דבריו דלפי

אמתלא. בענין שם בכתובות בארוכה בעהי״ת נתבאר

בקצות המובא הפוסקים, במחלוקת תולה זה דבר אמנס ב(
 בעל בהודאת אם י״ג( )ו׳ וש״ש סק״א( )פי החושן

 דחב כיק מהני, דלא שם הקצות והכרעת אמתלא, מהני דין
 נתבאר ולא בניו. את להשביע שלא או ממשטה חון לאחריני,

יי( )אות בכתובות שם שביארנו מה ועי הנך. שנא מאי להדיא
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 וכמו דין, דינו דן אם שבדיעבד כתב הר״ן ובחדושי ב(
אין שכתב זה את זה ששונאין ת״ח בשני

 לכתחילה. רק דזה לר״ן פשיטא דבזה כאחד, בדין יושבין
 לישב אסורין לשון ג״כ ז׳( )הל׳ ברמב״ם כתב בזה ואמנם
 הרמב״ס בדעת בב״י וכ״כ פסולין. בהדיא כתב לא אבל בדין,

 דין שזה מזה ומשמע זי(. )ז׳ ברמ״א וכ״כ כשר. שבדיעבד
דרבנן.

 אסור אינו שונאו או אוהבו דלדון שנראה ספר בקרית וכ״ב
ימים נ׳ עמו דיבר שלא דבאוייב ואפשר מדאורייתא,

 דבזה הרי דרשה. מהך דאורייתא הוה שושבינו ואוהב באיבה
 אוהב סתם על לא אבל דאורייתא, דהדרשה דיתכן מספק״ל

ושונא.

 מאחר ביניהם, לחלק דקשה נראה הרמב״ס בשיטת אמנם
שוין. דיהיו מצד הכל אלא חילוק, שוס הזכיר שלא

 הס, שוין דשוב שניהם את שונא אם זה, בדין לעיין ויש נ(
הגדרת לפי אבל לדין, לו נפסל הרי גזה״כ זה דאס

 אוהבים, שניהם את או שונאים שניהם את אס הרי הרמב״ס
 מלזה. שנאה יותר לזה שיש לחוש צריך ואולי דכשר. י״ל שוב

בזה. וצ״ע שקולים, שאינם נחוש לעולם א״כ מיהו

שכתב הרמב״ס לשון דייק ה״ו( פט״ז )עדות משנה ובלחם ד(
 כשר והשונא האוהב לפיכך הט״ס פי״ג )עדות

 ומשמע פסול, לשון כתב הרי לדיינות, שפסול אע״פ לעדות
 בדעת שר״ל יוסף, הבית על בזה ותמה פסול, בדיעבד דגם

 גמור. פסול מזה דדרשינן וס״ל כשר, דבדיעבד הרמב״ס
או מדאורייתא זה אס בדיעבד, פסול אס גס לעיין, יש ואכתי

מדרבנן.

ה״זן )פכייג הרמב״ס כתב זה, את זה ששונאין תייח ובשני ה(
 מפני מעוקל, המשפט ליציאת גורם זה שדבר

 חבירו, דברי לסתור נוטה מהן אחד כל דעת שביניהן השנאה
 בבאר מיהו דרבנן. פסול שזה לומר נוטה זה לשון וגס עכ״ל.
מדאורייתא פסול גמורים דבשונאיס הבי׳ח בשם חי( )ז׳ הגולה

בדיעבד. גס

הא צ״ב, זה את זה שונאין ת״ח דשני זה דין ובעיקר ו(
ע״ב( )קי״ג בפסחים ע׳ לשנוא, אסור מדאורייתא

 בדין, עמו ישב כיצד כן, ואם ערוה, דבר בו רואה אס שרק
 שרבים מאחר אעפ״ב ואולי במזיד. תורה דין על שעובר בראה

דלא לאו על עבר אס גס לדון, נפסל לא אלה, בדברים מקילין
תשנא.

 כדמצינו אלא ממש, שונאים שאינם דמיירי נראה היה ויותר
ותלמידו הרב ובנו, האב אפילו ע״ב( )ל׳ בקידושין

 ואינם זה, את זה אויבים נעשים אחד בשער בתורה שעוסקים
 והב את שנאמר זה את זה אוהבים שנעשו עד משם זזים

 דקודס יתכן ולפ״ז בסופה. אלא בסופה תקרי אל בסופה,
 עד השני של לימודו דרך מבטל שאחד או אוהבים שוב שנעשו

וצ״ב. בסברותיו. צדק שאין להראות נגיעה לו שיש

 הגדול על הכונה אס לעיין יש הגדול. את ומשיירין במתני׳
מצד זה ולכאורה בקומה. או בחכמה, או בשנים,

 שקולים ואס ראשון, הוא בחכמה שהגדול מסתבר וא״כ כבודו,
 מעלה, ג״כ בשנים דגדול י״ל בחכמה, גדול מי נודע לא או הן

וצ״ב. כזו. מעלה מצינו לא בקומה גדול אבל

 בדיני הא זה, דין מקור ומה חושדים למה צ״ב מאיימין.
דזה ונראה וחקירה. דרישה דין אפילו אין ממונות

 כן מצינו ולא הארץ. עמי אנשים טעות למנוע חכמים תקנת
 והצילו נאמר הרי ובנפשות ונפשות, בממון רק שבערוה בדבר

 נזהרין שאין לחוש מקום ויש בגזל, דרובם י״ל ובממון העדה,
וצ׳יב. איימו. לא אם מעכב, דאין ומסתבר הצורך. כל

ע׳ באיום, צורך אין חכמים שלתלמידי מסתבר לכאו׳ גם
 בעניני רואים שאנו מה לפי אותם מאיימין שכתב במאירי

לדינא. וצ״ע וכוי. תכונותיהם

 ועד בעצמו, שרואה עד יעיד שלא כתב ה״א( )פי״ז וברמב״ם
)בהל׳ כתב ואח״כ תענה, לא על עובר עד מסי

 כח אותם מודיעין וכו׳ ממון עדי על אף מאיימין לפיכך בי(
 מה וצ״ב ולעה״ב. בעה״ז בה המעיד ובושת שקר עדות

 לשקר לחוש אין ואס ענין בכל לשקר אפשר הא הלפיכך,
וצייע. לח׳׳מ. וע׳ גמור. כשקר שזה להודיע צריך רק גמור,

סוד מגלה בענין

 אבל מחייבים, וחביריי מזכה אני יאמר לא לכשיצא ומניין א(
הולך נאמר זה על עלי, רבו שחביריי אעשה מה

 הוא בסתר רואה שאדם דבר כל אטו צ״ב, סוד. מגלה רכיל
 הוה לאחרים ומספר בדבר מתוכח שחבירו וכל סוד, בגדר
 על מקפיד שחבירו דמסתבר משום הטעם דכאן ונראה סוד.

 מצד המזכה, על וכן המחייב, על שנאה גורם שזה מאחר זה,
מפסיד. שאחר

 איסור אין מקפיד, שאינו דעתו גילה שאס נראה היה ולפ״ז
מקפיד, שאינו בחבירו שמכיר באופן לעיין ויש בדבר.

ג״כ. בזה סגי אס

 וחייב ס״ה( ח׳ )כלל רכילות הלכות חיים בחפץ ויעויין בז
דרך חבירו לו יגלה אשר הסוד להסתיר אדם

 יש כי רכילות, ענין ההוא הסוד בגלוי שאין ואע״פ סתר,
 יוצא בזה גם מחשבתו, להפר וסבה לבעליו, נזק הסוד בגלוי
 עכ׳יל. הסוד. בעל דעת על מעביר והוא הצניעות מדרך

 כתב )ז׳( ובבמ״ח וכשנ״ת. הקפידא מצד דהכל מזה ומשמע
 בדבריו, וצ״ב ורכילות, לשה״ר מאבק יותר הרבה חמור והוא

קבלה. דברי וכאן דרבנן דההוא ר״ל ואולי

שהוא לחבירו דבר לאומר מנין אמרו ע״ב( )ד׳ יומא ובגט׳
ה׳ וידבר שנאמר אמור, לך לו שיאמר עד יאמר, בבל

 ם״ו( ט׳ )כלל לה״ר הל׳ חיים בחפץ ונפסק לאמור. משה אל
בזה וגם רשות, שיתן ובעינן מקפיד, דבסתמא מבואר ובזה



אברהם ע״א כ״ט סנהדרין ברכת צד

 דוקא בעינן או מקפיד שאינו חבירו במכיר פגי אס יל״ע
אדם. כל בלב אומדנא ועסיס רשות,

 י״ב( אות בי )כלל חיים מים בבאר הרע לשון ובהלכות נ(
דיינים הוסיפו אם גם דנאמר מכאן, הוכיח

 באפי דהוה דכיון אמרינן ולא לספר, דאסור שיודעים, ג׳ ויש
 ה׳ יראי אנשים שהם דכיון אלא ממילא, נודע זה תלתא,

ע״ש. הזה, ההיתר אין מלספר שנזהרים
מילתא כל ע״א( ט״ז )ערכין דגמי דיכא על י׳יל כיצד וצע״ג,

בישא, לישנא משוס בה לית תלתא, באפי דמיתאמרא
 ליה, אית תברא דחברך ותברא ליה אית תברא חברך מ״ט
 על ועוברים הי יראי שאינם באנשים אלא מדובר אינו זה שכל

 כי כל הא ןם״ה(, חיים בחפץ שם כמש״כ הרע לשון איסור
אס שרק בראשונים, פנים כל ועל בגמי, לפרש הו״ל האי

תלתא. אפי של היתר יש ה׳ יראי אינם שלשתן

לא שכאן גדול, חילוק דיש נראה מכאן, שהוכיח ומה ד(
 אלא לספר ושהדרך סיפור, בתורת דבר שוס נאמר

 היה ולזה ההלכה, לברר בכדי דעתו גילה אחד וכל דין, שדנו
 עומד של מצב שום כאן ואין אתם, לדון דין הבית צריך

 להדיא וכמבקש לגלות, שלא קפידא יש אדרבה כי להגלות,
 אבל הדין. בירור לצורך היה שגילו מה וכל זה, יפרסמו שלא

 הייה( פייז )דעות הרמב״ס שיטת לפי ברבים, שנאמר סיפור
 דעומד מצד היינו ונודע, נשמע דכבר בגמי, כן שמפרש
 ושוב מהם, אחד ע״י עכ״ס יתגלה שלא חזקה שאין להגלות,

הקול להעביר יתכוין לא אס איסור, אין בזה להתפרסם, עומד
ולפרסם. יותר

סוד, מגלה רכיל הולך מש״ב שפירש חיים בתורת ראיתי ה(
 תלך לא בכלל הוא סוד מגלה שגס בזה דנאמר

 הא צ״ע, ולכאורה הרע. לשון המספר רק לא בעמך, רכיל
 אמור, לאו דלאמור, מקרא דרשו הנ״ל, עייב( )ד׳ יומא בגמי

 לאמור. לו שיאמר עד יאמר, בבל שהוא לחבירו דבר שהאומר

 הוה לגלות, בפירוש לו נאמר שלא שכל נאמר רק דשם וי״ל
הוא דסוד י״ל שפיר אבל לגלות, לו שיאמר עד סוד, בכלל

 גילה או סוד, בתורת בהדיא שאייל כגון רכיל, תלך לא בכלל
שמקפיד. דבר שזה אומדנא או דעתו

כן שלא יראה, רכ״ה( אות )ש״ג תשובה בשערי המעיין אמנם
 סוד מגלה של דהמדה כתב שהרי יונה, רבנו דעת

 מגלה רכיל הולך של הפסוק ואת רכיל. הולך להיות מביאה
אותה. יגלה הוא כי רכיל להולך סודך תספר שלא פירש סוד,

 מייל. סייה( חי )כלל רכילות הלי חיים בחפן מובא ועד׳יז
הצניעות מגדר שיצא רעה, מדה הוא סוד שגלוי שם ומשמע

י׳יט(, כ׳ )משלי רכיל הולך סוד גולה בכלל והוא
 ר ו ם י א זה אם לעיין ויש במשלי, פסוקים קבלה מדברי והכל

ראוי שאין שס שמתגלה רעה הנהגה או קבלה מדברי
דרבנן. איסור זה או כן, לנהוג

הביא לא ורכילות להי׳ר באיסור פ״ז( )דעות וברמב״ם ו(
סנהדרין בהלכות רק סוד, לגלות איסור שם

 ש״א( )ל״ת המצות בספר וגס דמתניי. דיכא הביא ה״ז( )פכי׳ב
סוד. גלוי ענין מוזכר לא

 שלא מזהיר האומר ואס כתב סק״ב( )קנ״ו אברהם במגן אמנם
הרע, לשון משום בו יש רבים, בפני אמרו אפילו לומר,

 ומקורו ]הג״מ[. וכוי. תלמידא ההוא בורר זה פרק כדאמריי
 בו יש לשון שם שכתב ז׳( )אות פ״ז דעות בהלכות מיי׳ בהגהות

 כזו גירסא ויש חיים, התורת כמשייכ והיינו הרע, לשון משוס
 יאמר שלא גירסא כהך שכתב וי( )אות בהג״ח ע״ש במתני׳.

 אמרו דבגמי ע״א( )ל׳ לקמן וע׳ רכיל. תלך לא ת״ל מזכה אני
ע״א. ל״א בדף וכן בעמיך, רכיל תלך לא זה על

ה״ה( )פ״ז שס הרמב״ס במש״כ הדבר לכוין יש ואולי
 איש מפי איש נשמעו אס שגורמים דברים והמספר

 או לו להצר ואפילו בממונו, או בגופו חבירו להזיק
 כתב שלא הרי עכ״ל. וכו׳, הרע לשון זה הרי להפחידו,

 להצר גורס זה ישמעו שאס דבר כל אלא רע, דבר שמספר
גילוי גס בזה לכלול מקום יש א״כ לה״ר, בכלל זה לחבירו,

בזה. וצ״ע סוד.

 בפסק שכותבין לקיש ריש שיטת מצינו ע״א( )ל׳ ולקמן ז(
חשש ולא מחייב, ופלוני מזכין ופלוני פלוני דין

 הוה דא״כ זה, על שתמה יונה רבנו וע״ש במתני׳, למש״כ
 לא למה וצ״ע לספר. האיסור ומה לגלויי, דעבידא מילתא
 ומ״ש דיבור שנא ומאי סוד, מגלה הוה עצמה דכתיבה הקשה

 לכאורה, וצ״ל לגלות. מותר יחד הב״ד לכל ואטו כתיבה,
 האמת, מחמת לכתוב צריכים כשיקרא דמיחזי דמשום דכיון

קפידא. דאין סוד, אינו שוב
 דמתני׳ כתב ב׳ ובתי׳ להולמם. קשים והדברים א׳ תירץ וע״ש

 רצה שמעיקרא לומר אין להם, הסכים שבסוף באופן
בו. חזר חבריו ידי שעל אלא פלוני את לזכות

 ובין הפסק למסור ב״ד כתב בין לחלק כתב הר״ן ובחידושי
ע״ש. לזכותך, דעתי היה אני דבר לבעל לומר

 שמתגלה ס״ל דלא ומשמע ע״ש. קפידא, מצד לפרש יש וג״ז
וצ״ע. ממילא.

וטענינן בך אני משעה בענין

 אני משטה א״ל לי, תנהו א״ל למחר הן, א״ל בידך, לי מנה א(
הודאת לבטל נאמן הוא במה צ״ב וכוי. פטור בך,

 שזה נראה ובפשטות עדים. כמאה נאמנות לה שיש דין, בעל
 חתיכה אנפשיה בשויא אמתלא דמהני וכדמצינו אמתלא,

 כיון בע״ד, בהודאת ה״ה ע״א(, )כ״ב בכתובות ע׳ דאיסורא,
 אמתלא גדר עיקר והבנת כלל. הודאה ל״ה דבריו דלפי

אמתלא. בענין שם בכתובות בארוכה בעהי״ת נתבאר

 בקצות המובא הפוסקים, במחלוקת תולה זה דבר אמנם (3
בעל בהודאת אס י״ג( )ו׳ וש״ש סק״א( )פ׳ החושן

 דחב כיון מהני, דלא שם הקצות והכרעת אמתלא, מהני דין
 נתבאר ולא בניו. את להשביע שלא או ממשטה חון לאחריני,

יי( )אות בכתובות שם שביארנו מה וע׳ הנך. שנא מאי להדיא



קכג שי כ״טע״א דף - שלישי פרק ברכת /

 אחד מת כאילו הו״ל רהא אחד אלא להוסיף אין דבכה״ג
 ב״ד הו״ל דאל״כ אחד אלא להוסיף שאין דפשוט הדיינין

 דמי, דליתא כמאן יודע איני דאמר הך הא וה״נ שקול
 שנים, דמוסיפין ד״נ לענין מפורש מ. לקמן במתני׳ אכן
 לד״מ ד״נ בין בזה לחלק מתחילה שק מב. בדף ר״ן ועי׳

 בד״מ דאף שם דמפורש וירושלמי תוספתא הביא ושוב
והטוש״ע. הרמב״ם וכ״פ שנים מוסיפין

 ומ״ט שתים להוסיף צורך מה בדבר טעם צריך וא״ב
"ת פ ועי׳ נוטה, ב״ד דין ונבטל שקול ב״ד נעשה

 דכיון התומים כתב זה ומעין הלבוש טעם שהביא סי״ח
 חיישינן בדבר וליתן לישא וחוזרין הדיינים על דמוסיפין

 יודע איני שאמר אותו אצל גם הדבר יתברר עי״ז שמא
 ואז בדבר לדון ויחזור סילקוהו( ולא שם נשאר )שעדיין

השתא משא״כ אחד אלא הוסיפו לא אם שקול ב״ד יהיה
 יודע איני קמן אמר השתא הא וצב״ט שתים. דמוסיפין ׳ 1

 שקול ב״ד הו״ל השתים הוספת שע״י בהיפוך ונמצא
 אח״כ שמא חשש משום בודאי הדין השתא נבטל ומ״ט

 ודע ד״ה פ״ט באו״ש אבל כתומים. וע״ש הדין, יתבטל
 לעיין יתחזקו לא אחד תוספת דע״י בזה אחר טעם כתב

לה דאסבר ע״ש שנים תוספת ע״י משא״כ מחדש בדבר
היטב.

 אמרינן לא באמת דבד״מ ח״ב בפ״ט הרמב״ם ושייטת
אלא דמי דליתא דכמאן יודע איני דאמר בחך

 ולפ״ז בפס״ד משתתף ואף הנוספים עם וליתן לישא יכול
 כי אחד ולא שתים להוסיף דבעינן הא בפשיטות א״ש
 כלל בעינן מ״ט א״כ קשה אך שקול, ב״ד להוי דלא היכי

 אומרים ושנים דאיתא כמאן לי׳ דחשבינן דכיון לאוסופי
 גרע ומ״ט רובו ע״י ב״ד פסק כאן יש הרי זכאי או חייב

השגות ועי׳ לדק. ויש מהם, היפוך היחיד מכשאומר
שם. הרמב״ם בדברי הדבר שהאריכו ובמפרשים

 כלום אמר לא וכו׳ לו חייב שאני ?י אמר הוא טתניי'
לו חייב שהוא לו הודה בפנינו שיאמר עד

מתני׳ כולה מתניא דמדקא הרז״ה וכתב זוז. מאתיים
 הודה בפנינו קתני והכא וכו׳ לי אמר הוא יחיד בלשון

 כשא״ל אפילו כלום אינה ע״א בפני דהודאה ש״מ לו
 בפני הודה אם ודוקא שבועה, אפי׳ מחייב ולא עדי אתה
 ע״ז השיג במלחמות והרמב״ן להודאה. דמכוון הוא שנים

 הודאה לאשוויי עדי אחה מחני ע״א בפני אף דלעולם
בזה. מש״ב הר״ן ובחדושי יעו״ש מירושלמי לה ומייתי

 וחבידיי מזכה אני יאמר לא לכשיצא ומניק מתני׳
ע״ז עלי רבו שחבריי אעשה מה אבל מחייבק

 סוד. מגלה רכיל הולך ואומר בעמך רכיל תלך לא נאמר
 ותני פסיק היכי הקשה י״ב ס״ק כ״ב חיים הפץ בספר

 הדיינין כשהוסיפו נמי מיירי מתני׳ והא כן לומר דאסור
 דעתם נתפרסם הרי הדין והכריעו ז׳ עד דהוסיפו וכה״ג

 תלתא באפי דמתאמרא מילתא והו״ל הנותרים הג׳ בפני
 משום בישא לישנא משום בה דלית לט. בב״ב דקיי״ל

 לומר ואין אסור, הכא ומ״ט לגלויי דעבידא מילתא דהוי
 שמעורר רכילות הוי עצמו לבע״ר לגלות רבא כיק דהכא
 קתני לא מתני׳ דהא תלתא דאפי התירא ליכא וכה״ג מדון

 וכה״ג לאחר אפילו דמשמע מזכה אני אלא זכיתיך אני
 באפי הוי והא אסור ומ״ט הרע לשק אלא רכילות ל״ה

 דאפי דהתירא מהכא דש״מ "ח הה כתב אלא תלתא,
 אלוקים יראי הם השלושה כשאותן נאמר לא חלתא

 לאגלויי, עבידא לא הא דכה״ג לה״ר מאיסור הנזהרים
 בסתמא דהא וכו׳ מזכה אני לומר לדיין אסור ומשו״ה

לגלויי. עבידא לא

 מיירי דמתני׳ דמש״ב תלמוד, צריכים זי״ע מרן ודברי*
דאני לישנא הנה תלתא באפי דהוי במוסיפין נמי

 שזיכה היחיד היה דהוא משמע מחייבק וחבירי מזכה
 אפי דליכא דשלושה ב״ד סתם לענק סיפא מיידי וא״כ

 אין אבל איסורא איכא ומשו״ה בטעותם הרואים תלתא
 תנא נחית )ולא ויותר, דחמישה בב״ד דהה״נ הכרח

 דבר שאמירת לומר אלא וחילוקיו לה״ר פרטי כל למיתני
 ברכילות דוקא מיירי לא דהכא ומש״כ לה״ר(. היא זה

 הנה לאחרים באומר אף מיירי אלא עצמו לבע״ד דאומד
 שלא מתני׳ דכוונת בסוגי/מפורש הרא״ש ותום׳ ברמ״ה

 וגם בעיניו, חן למצוא כדי לה״ר דרך עצמו לבע״ד יאמר
 משמע נמי כדבריהם תירצו שלא שם והרק יונה ברבינו

 קיימי דאי הקשו שהרי רכילות מצד אלא בה אתינן דלא
 מוכה אני שאומר במה איכא רכילות מאי תו בב״ד בע״ד

 אלא היא רכילות משום דלאו נימא ואי מחייבין וחביריי
 פסקו אלו דיינים שלדעתו שאומר והיינו לה״ר משום
 ומה לה״ר הוי נמי הבע״ד שם היו אפילו א״כ כדק שלא

 דמתני׳ להו משמע אע״כ בזה, הראשונים כל נתקשו
 להודיעם( שיכול למי )או עצמם לבע״ד באומר איירי

 לה״ר אף לאסור ראיה ליכא תו וא״כ רכילות, ומשום
 שייכא דלא שאני רכילות דדלמא תלתא באפי דאיתאמר

וכנ״ל. ההירא הך בי׳

 משום האיסור טעם הח״ה דמפרש במאי להעיר יש ?$וד
תלתא דאפי התירא ליכא אלוקים יראי דבאנשים

 אף סגי אלא מומהין בעו לא בשלושה ממונות דיני דהא
מוברח אין לכאורה וכה״ג גמיר מיניהו וחד הדיוטות בג׳
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ע״ב ב״ט דף - שלישי פרקברבת קבד
 מפיהם, הדבר יצא לא בודאי אשר ליר״א מוחזקים שהם

 בערכאות מיירי הא פירקין דריש דמתני׳ )וביותר
 ממש ע״ה הם והר״ן הרשב״א לדעת אשר שבסורא
 מתני׳ כולהו מיירי בהן אף ובפשטות שם כמשנ״ת
 יאמר לא דלעולם דמתני׳ תנא לן סתם והיכי דפירקין(

 היא. דפסיקא מילתא לאו הא מחייבין וחביריי מזכה אני
 יתכן ובודאי מוכרחות אינם שכתבתי טענות כל )והנה

 דברי שעיקר מאחר מלכותבם נמנעתי לא ומ״מ לדחותם
 וש״ר הרמב״ם סתימת אשר גדול חידוש הם הח״ח מרן

ועי׳(. הכי, כ״כ משמע לא

שיי

 לרב לי׳ מסייע לו הודה בפנינו שיאמרו עד גט׳
ערי, אתם שיאמר צריך רב אמר דאר״י יהודה

 שעשאונו ר״ל אלא בפנינו, למיתני למ״ל דאל״ב ופרש״י
שהורה שמענו קתני דמדלא הרא״ש וכ״ב כך. על עדים

 ערי. אתם להם ויאמר עדות לשם שייתרם דבעינן ש״מ לו ;
 לאו עדי אתם דצ״ל רב דקאמר דהא כתב הרמ״ה אבל

 דוגמא אלא הכי( ממתני׳ שמעינן לא )יהא הוא בדוקא
 דהויא מתכוון דלהודות המוכיח לשון לכל והה״ג נקט

 לו הודה בפנינו דקתני מתני׳ לי׳ דמסייעא והיינו הודאה
 בדרך דוקא שיהיה דבעינן ש״מ לו אמר בפנינו קתני ולא

 שכתב ונטען מטוען בפ״ז הרמב״ם דעת וכן הודאה,
 להם ואמר מנה אצלו לפלוני שיש שנים בפני המודה
 עדי אתם א״ל שלא אע״פ שיחה דדך לא הודי׳ בדרך

ספ״א ש״ך )ועי׳ עדות, הר״ז עמו התובע שאין ואע״פ
בזה(. דברים אריכות לד׳ ס״ק

 שאין מנין יונתן א״ר נחמן בן שמואל א״ד גט׳
הרבה שמלאי דא״ר הקדמוני מנחש למסית טוענין

 טען לא מה ומפני טען ולא לטעון לנחש לו היה טענות
 הרב דברי הול״ל מאי הוא טען שלא לפי הקב״ה לו

 שמעינן היכי ויל״ע שומעין. מי דברי התלמיד ודברי
 טוענין דאין דהא פשוט זה והא דידן, לנידון מהתם

 ליענש וראוי מסית הוא הנראה דלפי במקום היינו למסית
 דכה״ג וכדו׳ ברצינות נתכוון לא אולי צד דיש אלא

 דוהצילו קרא משום אזכותא מהדרינן מיתות חייבי בשאר
 אזכותא מהדרינן לא ובמסית אסתמא סמכינן ולא הערה

 בב״ד רק יתכן זה כל מעתה דמילתא. סתמא בתר ואזלינן
 שטועים ויתכן ללבב ולא לעינים רואים אשר מטה של

 ולחפש לו לפתוח להם יש ומשו״ה הדבר באמיתות
 גלוי הכל הלא הקב״ה לפני שעמד בנחש אבל בזכותו,

דלא משום לזכותו יש אם ממ״ג וא״ב ית״ש לפניו וידוע
 צריך ומה הוא זכאי באמת א״כ בקולו לשמוע להם היה <

בא דסו״ס לזכותו בזה היה לא ואלא עבורו לטעון *

 א״ב שזמם התקלה באה ואף הקב״ה ציווי כעד להמריד
 זו אין והא מועיל היה מה בעצמו טוען היה אילו אף

וצ״ע. זכות, טענת

 עדים והרי )שהודה להד״ם אמר ע״ב. ®"ב דף
לא דתו ר״ל בפשטות כפרן, הוחזק הודאתו( ששמעו

 כפרן, הוחזק דהא הייתי משטה ולטעון לחזור מהמן
 לאתר לא ואף פרעתי לומר יאמן לא שוב נמי )ומה״ט

 עליו נאמן ואינו כפרן הוחזק כתב רש״י אבל זמן(.
 סכ״ה רא״ש ועי׳ שמה, דכר מאן שבועה ויל״ע בשבועה,

 היכי כי משטה בטענת להשבע שצריך רס״ג בשם
 לזה ומסתמא הכל, בכופר היסת שבועת דמשביעין

 פטורא תליא בהכי לאו דהא קשה ומ״מ רש״י. נתכווץ
 וכ״ש לי׳ מחייבינן לא נמי לאשבועי בעי לא אי דהא

 תלי מ״ט וא״ב סא.( שבועות )עי׳ השבועה על בחשוד
 ותו כפק הוחזק בפשיטות כתב ולא בשבועה רש״י לה

ועי׳. הייתי, משטה למיטען מצי לא

 דברים ופרש״י אינשי, דביר* א9 דכדי טילי בל גט׳
שהשטה רוח דברי שהיתה זו הודאה כגון חינם של

 אותה דשכח להד״ם טען ומשו״ה אינשי דבירי לא בו
 עתה דאף רהיכא משמע ולפ״ז כפרן. הוחזק ולא הודאה

 ופרעתי לויתי אומר אלא הייתי משטה לומר חוזר אינו
 נמצא בהודאתו שיטה שלא שמודה דכיון יאמן לא

 רבינו בשם כתב הר״ן אבל מהמן. לא ותו כפרן שהוחזק
 זו הודאה שכל דכיון מהמן נמי פרעתי טען דאפילו דוד
 כפרן מוחזק שיהי׳ כדאי אין שוב לחייבו בכוחה אין

 יאמן נמי דבלא״ה יל״ע ובאמת הרמ״ה. וכ״כ עליה,
 עפמש״ב וי״ל הייתי, משטה אמר הוי דאיבעי מיגו משום

 אלא אינה מיגו דנאמנות סק״ב סכ״ד בב״מ הקה״י
 כפק שהוהזק ובדבר האדם של כשרות חזקת בצירוף

יעו״ש. חזקתו אבד

 דנקטינן להר״ם רטעין בכה״ג הראשונים נחלקו עוד
האם דברי מילי דהוי משום בזה כפק הוחזק דלא

 לא, או מעלייתא טענה עתה וטוען כשחוזר דוקא הוא
 בך אני משטה טעין דהדר דהנ״מ להדיא כתב דהרמ״ה

 לא אנן לעיל כדאמרינן מחייב טעין הדר לא אי אבל
 טען לא דאפילו כתבו והשו״ע הרמב״ם אבל לי׳, טענינן
 לחזור דא״צ משמע פטור נמי להד״ם אלא הייתי משטה
 פרש״י כשהביא דמחחילה צל״ע )ובר״ן כלום. ולטעון

 משו״ה אינשי דבירי לא דכדי דמילי דכיון כתב הנ״ל
 דברי שהביא ואחר הייתי, משטה ולטעק לחזור יכול

דטענת פטור נמי שתק אפילו דלפ״ז כתב הנ״ל דוד רבינו
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ספר

שלמה ברבת
 המדע בספר וחדושים באורים כולל

זצ״ל מימון בן משה רבעו הגדול לבשר

,4

ע״י בעזהי״ת חובר

ממוביצקי( טנא שימה
שבע( באר העיר )רב

יפו תל־אביב ran חבר וכעת



מה שלמה דעות תלכות ברכת
 מצום לדבר גדר עמו זס והרי מאחרים לאכול

 וסריפוח פזהירוח כהוצאה באה זו שהנהגה ספק אץ כי
 לאכול רוצם אינו אם א׳ ס״ק קשיח סי׳ בא׳יח ומיי׳
 שחשוב אט״ס לשני לחוש ואץ מליו יבצט מאחד אלא

 לכבוד עכו״ם בפח שם החירו ואטנם מליו, חביב או
 המהרש״א של שדקדוקו אפשר ואולי טיי״ש. האורח
 המוציא ברכס בצט דה הנ״ל חולץ רש״י מדברי מקורו

 רש״י דקדק אחרים, משל כזיח לאכול רצה שלא

 ואס נהנה, כן מסיח שבפחוח משמט סיח והדגיש
 אי אבל משובם כך כל הנאחו אץ מסיח פמוח כי

 לבאר ואפשר נקראח, הנאה זו שגס להכחיש אפשר.
 ובמקרה שלימה טל לבצע מוכרח היה לפטמים כי

 כגון שטל• מסיח פחוח נהנה היה אמרים, של שהיא
 סמצוה אח לקיים בכדי מצמו, אח הגדיר לא זה

בשלמוס.

i

ט׳ הלכה

 נאה מלבוש הכם תלמיד מלבוש
 ולא לשוק מבושם יצא לא וכו׳ ונקי

 בושם ישים ולא מבושמים בבגדים

 בבושם בשרו משה אם אבל בשערו
מותר. הזוהמא את להעביר כדי

 בבגדים ולא מבושה יצא ולא רבינו ומיש בכ״מ עיי׳
והלח״מ מפרש. והדר דסנא אפשר מבושמים

 הזימה מפני מוהר גופו סדוקא להורוח שטנחו חיק
 שהחבשס מילסא מוכמא לא כי אסור הידיס טל אבל

זיטה. מפום

 ר׳ דברי אח לפרש כיון שהרמב״ם בזס ונלאה
בנופו אבל בבגדו אלא אמרו לא שאסר ששח

 אח נפרש אפשר כי להלן שנבאר כמו ליה ממברא זימה
 שם שיש מכיון בשם לשוס סוחר גופו פטל ר״ש דברי
 שהזיטה )או הזיסה אח להטביר כדי טושה הוא זיטה

 נקי שלו שהנץ* בטקרה ואן* הבושם( אח הטביר
 נודן* ורימ טפו מל ישאר שהבושה לו וידוט שהחל־מץ

 שרק ר״ש דברי לפרש גם אפשר אבל מוסר. מ״מ ממט
 כי חכמים המירו הזימס אח להעביר כדי מושה אם

 ואינו נקי שהגון* במקרה אבל ליה מסברא זימה
 סמטג לשם פחם אלא זיפה הסברס לשם טושה

לפירוש טפו, על גס אסור בזה אמרח למטרה או

 מבושם יצא לא המחיל לכן הרמב״ם נוטה . האחרון
 ואפילו מבושם לסיום מכם לחלמיד הוא גנאי כי לשוק

 כך ואמר הזוהמא׳ הפברח לצורך מושה איט אם בגופו
 הזוהמא אש להטביר כדי בבושם משח אס מסיים
 הזוהמא. אח להטביר להחכון דוקא שצריך כלומר מוחר

 משכב טל שחשודים ובמקום אמרו גמ"3ו בלח״מ עיי׳
מילק. לא ורביט זטר

 לשם שיוצא הוא החשד אס מובן בלחי הדבר עצם
כרי מצמן מבשמין רס״י כמ״ש זכור משכב

 לחלמיד רק לא הוא הגנאי לכאורה הרי להם. שיחאוו
 ומחוטב משוק לך אין ט בכלל. אדם כל אלא מכס
 ח״ח שמש ואס השמש בראש מחו אמרו ובנס* מזה׳
 השמש אס לבשם לסחיר אפשר איך בטמל סחו הוא

 לחשד שמכניסו נמוד מכם הלפיד אינו אם אפילו
 ברטח בירושלמי הלשון שיטי סל ספיר וח׳א סה,
 אמרו ומבלי מנס׳ לחלמיד שבח אץ ה" הל׳ פ״ח
 הביטוי בין הבדל שיש מאליו הדבר ומובן לח״ח גנאי

 אח כלל מביא לא בירושלמי וגס ל״גנאי• שבח" אץ"
 שהירושלמי ללמוד לכאורה ויש זמר. משכב טל המשר

וצ״ט. הבבלי. מל חולק

פרקי
ג׳ הלכה

 כל את לאהוב אדם בל על מצרה ,

 שנאמר כגופו מישראל ואחד אחד

 לספר צריך לפיכך כמוך לרעך ואהבת
‘הוא כאשר ממונו על ולחום בשבחו

עצמו. בכבוד ורוצה עצמו ממון על חם

 שמחוך במובחו ארם יספר אל ש״ז. בערכין
הרסב״ם ושימח רמחו לידי בא טובמו

 במובחו יספר אל שונאיו בפני שרק הגט' בפירוש
 מטנים בדברים נגדו וימסרו יסבלו לא הס כי ובשבחו

 המספר כל אלו פהלמח ד׳ הל׳ בפ״ז לקמן פסק וכן
 הדט לשון אבק זה הרי שונאיו בפני מטרו בטובת

בננוחו. שיספרו טרם שזה
אוסביס בפני שגס ללמוד יש במרכין מלש״י

 הדבר אח מסביר רש״י שהרי אסור
אומר עצמו הוא מדא• יוסר בשבחו מספר בשהוא



שלמה דעות הלבות ברכת מר
 שזה שומטים אחרים או שבו זו רטס ,ממדה מוץ

 רש״י ודקדק בידו, וכך כך מדח הלא ואומרים משבחו
 ולכאורה מטחו לדבר יבא בעצמו המספר שגם

 ההמיל הרטב״ם בהרי רחוקה ממלוקח כאן יס
 צריך לפיכך לאהוב אדם כל טל מציה בלשונו
 שאין רק לא הרי ממונו, טל ולחוס בשימו לספר
 ומהחחלח בשבחו לספר צריך גם אלא בדבר אסור

 לא רש* ולשיטת בדבר יש מצוה שגס משמט ההלכה
ברבר. יש איסור גס אלא מצוה שאין רק

 מצוה מנחה בקומץ זבמנ״ח קנ*ו סי׳ במג״א
אמר רבי קס״ר 3*3 מגמ׳ שהמירו רל״ו

 יהודא כחבחיה אנא לאו איל זה כתב מיושב כמה
 יספר אל וכו׳ הרט מלשון כלך א״ל כתביה חייטי׳

 הרי חייטיה, ליהורא היו שונאים וכי וכו/ במצבתו

רש״י. לשיטת הוכחה
 לאדם שאין סיבר כרמב״ס כגם לאפר ונראה

שים מביאים שלא בדברים ולפטפט לדבר
 לא מהם אשר במילים כדברים אלא ואינם חומצת
 ביחד דברים שני הרכיב הרמב״ם אבל טובות, תצמח
 ומיירי ממוט טל ולסוס בשכסו לספר צריך לפיכך

 אפשר ואמנם למבירו, ורווח מוטלת יגרום זה שבסיפור
 לו שחגיט בטחון אין זה ברגט אס שצם להוסיף

 הזמן ותנאי הטנינים סצב לפי. תלוי זה מ״מ ההוטלח
 מתפרסם הוא כך ידי סל משבחו שהוא בזה כי

 בפני דוקא להלן .הדגיש הרטבים כי ואס לטובתו,
 יש שונאיו בפני כי לדבריט סתירה אק אבל שונאיו

 אם שונאיו בפגי שלא אבל לה״ר אבק של איסור נם
 יתחיל אל סבירו מבור תוסלח של חשבון שוס אין

גמתו. לידי יניט שמא לדבר
 מדאי יומר יספר אל לכתוב שדקדק ברש*
הנ״ל. בסרכין הש״ס מליון ועיי*

ד׳ הלכה

 בגפי תחת ונכנס שבא הגר אהבת

 מפני אחת עשה, מצות שתי השבעה

 שהוא מפני ואחת רעיט בבלל שהוא

 הגר את ואהבתם אמרה והתורה גר
 אהבת על שצרה כמו הגר אהבת על צוה

ד׳ את ואהבת שנאמר עצמו

נמוד י׳ מדברים הפסוק הביא למה המירו כבר

 יהיה מכם כאזדס הקודמת קדושיה בפרשת שיש
כמוך, לי ו&הכה וכו׳ הגר לכס

 סידוט מהכלל לתרץ אמרתי ראשינה ובהשקפה
נמדדת כמיך לרמך ואהבח שמצות

 טוברת האהבה ואז טצמו בגבול פוגמת שאינה במדה
 פלך דסני כל להגר כלל אמר וכבר אחי־ים לנבול

 להורות היתה שכונתו במהרש״א ומיי• חטביד לא למברך
 דברים הייט רמס לחברך תמשה שלא הדבר שטיקר
 ואהבה קאסר לא טובה לו למשות לגבי צ3א שליליים

 והתורה אחיך לחיי קודמין חייך כמוךכראמרינן לרטן
 לרמך ואהבת וכו׳ חמור ולא .תקום לא הרגישה

 אוחו לאהוב טליך לחבירך רמה תצמח שאם כלומר
 גר אתך יגור וכי זו בפרישה כחוב כן וכמו כמוך,

 .כמוך. לו ואהבת וכו׳ מכם כאזרח אוחו חוט לא
 וחרממי הללו המקומות בשני פירש יונתן ובחרטם

 דבריה בסר׳ ברם ליה תטביד לא לך סני אנח דמן
 וחרממין החיי פירש הגר אס ואהבתם הפקוק טל י׳

 וט״כ הקורמין, במקומות כמו פירש ולא גיורא ית
 אלא שליליים דברים סכרים לא u בפרשם7 ט

.חיוביים בדברים גס הגר אס לאהוב שיש מדובר
חיוביות. פעולות ידי מל טוסט לו ולטשוח

 אהבת סל צוה :זו בהלכה הדגיש והרמב״ם
שנאמר טצמו אהבת מל שצוה גטו גר

 רמים אהבת אצל הקודמת ובהלכה ד׳ אח ואהבת
 מצמו אהבת טל כמו רמים אהבם סל שצוה כתב לא

לרטך. ואהבת הכתוב לפרות

 הדגישה בדוקא כי לט. מובנים הדברים הרי הנ״ל ולפי
שירגיש כזאת בצורה אוחו לאהוב שיש סתורה

 תססתי ובמקצת חיובים׳ פעולה ידי טל האהבה אח
 בניצוח אולי כי שחקר סנ״ל סצוה מינוך המנחש מל

מבד׳ גם נכלל גרים אהבת

 בסדס באהבה לסתימם יש גר שכלפי האמור ולפי
שגם מסתבר לא רמים מאהבת המרובה

 למולם צוחה שהתורה מטון זה מיתרון יהנס טבר
 ודאי א״כ תחנם לא נאמר טליהם וגם חטנודו בסם

 שבה מיוחדת מטה נאמרה מבד שמל מסתבר צא
לרטהו. .ישראל באהבת שנאמר ממה יותר נאמר

ה הלכה

בלבו מישראל אחד השונא כל



מז שלמה msftn ברכת

 תשנא לא שנאמר תעשה בלא עובר
 לאו על לוקין ואין בלבבך אתיך את
 הזהירה ולא מעשה בו שאין לפי זה

 אבל שבלב שנאה על אלא התורה
 שאינו אע״פ והפתרפו הבירו את המכה
תשנא. לא משום עובר אינו רשאי

המלך. תנודת בשם הקשה הרפנ״ס סל בהגהות
לו גילה שאם הרסנים ביאר נסהיס הרי

 שאין מנמק לפה צ״ס יכ6 תקום בלא סובר השנאה
 אי המחשבה שפל סיפ״ל פטשה ט שאין ספני לוקק

 לאו ליכא שוב הרי נפה גילה ואם לססרוס אפשר
 י*ל ואולי חייוצו. לעיין חמיי הספר ואין השנא דלא

 יצא שנאסו אס בפניו גילה אם דוקא הרפנ״ס בטנת
 תקום לא של לכלל ונמס בלבבן סשנא לא מכלל
 בפני ולא אחרים בפני שנאתו אס גילה אס אבל

 בחנון וראה סשנא ולא בלאו סובר שעדיין ויסכן השטא
 כשיראה אבל פדנר הכתוב שבלב בשנאה דלים סצוה

 הלאו זה סל סובר איט שונאו שהוא ויודע שגאה לו
 יצא שאו שונאו שהוא שיודע הדגש אס הפסיד הרי

 לפי הרעבים הוסין ולכן השנא. לא של הלאו פכלל
סעשה< ט שאין

 שאיט אטיס חטיז אס הפכה אבל כסב *מבזרהד
ועיי' 4שנל0 לא פשום עובר איט רשאי

 סוכמה דבר על יכט לא יכול דיה נרו ערכין ברשיי
 להוט®. שרוצה מפני אוסו שפכה פשפס פרשיי

 שלא אוחו פכה שאם סוכר שדשיי לכאורה וציל
 שההכאה ®כיון סשנא וצא בלאו עובר ®כסה לשם

 האפור לפי אך בלבט. אוסו פ«נא פוס טבסס
 שפגה משמם פהרפב׳ם אפנה כן. לאפר קשה לפעלה

 רשאי שאיט אטיס כסב הרי כי סוכמה לשם לא או®
 פלפון• אק ׳לכך הגורפת ®בה לו שאין עזה פשפע

 מסוימת פערה לשם או® שמכה פשפס הברייתא
 ולא וכר סקללט לא ימל מהמילה סברייסא שקריי

 שבלב בשנאה אס כי אפר® לא בלבבך ®ל 'סספרט
 ט צסכו® שפומר סאת בצודה שפדובר משפט הרי

 רשיי סיכל ולכן סספרט לא יכול אפיל אין אמרת
 פודה רשיי שנס צ׳ל ונם סוכמה לשם שמכהו לפרש
 כפטאר סשנא דלא בלאו ®נר איט או® פכה שאם

 שהמדובר הברייסא אס מפרש כפרשן רשיי רק למפלס.
 כלי פכהו שאם מוס לדקדק אין אבל »ט® באם

לא מדאי ט תשנא בלא «בד ®א ®במה ®בס

 בלאו עובר אבל היפנים שביאר כ® סשנא לא שייך
 וסי סמכה אבל בכ״מ ופיי׳ מהין לא כ® אחר
 מנהו שאיט פאמר רשאי שאיט אטיס הפמרפו וכן

 השנא לא משום ®בר איט או® עשגא® ומחר®
 אפילו משסע העטן פפשמת כי ציע הטס ודברי

סשנא לא פשום ®בר איט ניכ שנאה פסון פכ® אם
□ה שהעיר פה הקענה ביד ועיי'

ו׳ הלכה

 ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא
 עם אבשלום דבר ולא כמ״ש וישתוק

 להודיעו עליו מצוה אלא ובו׳ אמנת
 וכוי וכך כך לי עשית לפה לו ולומר

הוכית. הוכח שנאמר

 פלימיא קפלן הגרים לידידי ®כמה מצום בספר
!ללומד שפרס הרפבים סל המיר ט בפרק

 הלאו אס הוטר ולא נטאיס מספר הניל להלכה מקור
 מבר הרמבים כי אופר ®י אמין אס השנא לא

 דבר לא פל שנאה של במקדה אמוד תשנא לא שהלאו
 צרדקנז בסרפופת ממשוח דש כעדו משא אם אגל
 טנביאים ורק סשנא לא על ®בר איט מטרו סל

לעדט.

 שהלאו הקודמת בהלכה הביאור עם לסרן ואפשר
ידע לא שסלה סנאי עם קשור תשנא לא של

 ®ה יודע ותטרו שנאתו את הגילה ובשעה או® ששונא
 שהרעבים זו בהלכה ולכן תשנא. לא של פסלאו יצא

 ואמנם יוטסט. אלא ישמפט שאל להורות .בעיקר סתמן
 שאיט אלא אושו ששונא למטרו טופ שכבר ®ירי

 ומכרת תשנא לא הלאו על עובר לא שאו סוטמו
 להונימו עצום יש שה שבאותן פנטאים להביא הרסנים

השנא® את להשאיר ולא

 מצום שפסק היפנים דברי מונח צי בדור ולא
דזקא ®טל סהמיוב כונסו אם להוד<® מליו

 דשאי ואינו למט® ציין ומא שמפא לעי ®יט סליו
 באיסור יבשל בוה ט חעא שפלוני לאחרים לספר

 שסם לאתרים לספר שיכול יסכן ט או הרע למן של
 שיקבל למטרו תועלת להביא שכונ» פטון יוט«מ
ידי טל נם לפשות אפשר וה ודבר חוכמה

אמרים.



דעות המות- ברכת מח

ז׳ הלכה

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

 וכן רכה. ובלשון בנחת. לו וידבר ’ובו
 שיכהו עד להוכיחו אדם חייב תמיד

שומע• איני לו ויאמר החוטא

 יצא כרב כרמב׳ס פסק לפה שהקנה נכ״מ ןןי»'
י״ז• במרכק נזיפה טד ששונר יוחנן כר׳

והנאה, קללה נזיפה הלנו השימורים אס למיין
ניסו שלא אחדים כלפי גם פטור קובעים כס

 החחצף והלה להוכיחו גיסה שאחד מכוון להוכיחו

 לאמר מקים שיש אי יומר, להוכיחו אין לכן צורה,כזו3
 לא הוא שממט המוכיח כלפי רק ט3נק זה סמור ט

 בקלקלחו אוחו שרואה אחר אדם אכל סוכחה קבל
הוכחה• מיד יקבל שממנו ימכן ט להוכיחו חייה

 בצורח נקבע זה שדין יחכן כי לפטנ״ד והנלאה
אוחו מכה אם המוטח כלפי ההגכה

 והוא רשטחו אח מכטא הוא הרי שומע איני ואומר
 חזקה לו יש שה ואדם פשע על חטא עוד מוסיף

 מלהוכיחו אדם כל ונפמר פוכימים לדכרי ישמע שלא
 ובמיוחד חריפה כצורה נאה אינה ההגכה אס אכל
 קורה טול להמוכיח שאומר כחוצאה נאה היא אם

 חקוה מיד יש הרי מרפק ר׳ שאמר כמו מיניך מנין
 נגדם כפיו ממנה יטה פלא אנשים אוחו יוכיחו שאם

הוכחסם. אח שיקכל

 ישרה- כן כל לא ט אס דרך לנו חטה ואויבי
פוסק שהרמטס ליישב, אפשר כגדר אכל

 גס לטטחו כספור נקנט זה שיטור כי. הכאס מד
 מכה אחרי ט המוטח כלפי רק ולא אמרים כלפי

 הגיב אם אכל חוכמה, שיקבל חקוה אין הכאה של
 כמ הזה בדור במיוחד קללה או נזיפה של נצורה
 מצווים ואמרים חקוט סור יש מרסק ר׳ שאסר

להוכיחו.

 ר׳ לסי קאי לא ור״י שמואל של ממלוקחם ואמנם
ואם להוכיח מי יש ט סוברים והם מרסק

 שיקבל חקוה אין בקללה משיב וסלה מוכיחו
 אח הוסיף שהרפב״ה ומה צ׳ט. ומדיק חוכמה,
 מיי׳ שומט איני לו ויאמר החוטא שיכהו סד הסלים
בזה. שהאריך סוכמה מצוה וכספר הרמב׳ם 'טל■י בקובץ

 שלמה

ח׳ הלכה

 ידבר לא תחלה חבירר את המוכיח
 ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות לו

 שאסור מכאן ובו׳ חטא עליו תשא
 בדייא וכו׳ ישראל את להכלים לאדם

 בדברי אבל לחבירו אדם שבין בדברים
 מכלימין בסתר בו תזר לא אם שמים
 ומחרפים חטאו ומפרסמים ברבים אותו
 עד אותו ומקללין ומבזין בפניו אותו

הנביאים כל שעשו במו למוטב שיחזור
בישראל.

 דברייחא דס״ל נלאה רבינו דברי מפשט למ״מ3
ולא ח׳׳ל פניו משחנין אפילו יכול דקאמר

 סיפא יכי לחבירו אדם שבין כדברים איירי וכו׳ חשא
 איך למטרו אדם שבין בדברים מיירי ברייחא אי

 לכוכימו שחייב מגונה דבר במטרו לרואה מנין קאפרם
ולא מליו מקפיד אינו שאם לקמן רטנו כחב הא

מסירוח. מרח זה הרי הוכיחו
ארס בק הנוגעת חוכמה שמצוח לפפנ״ד ונלאה

 שלא א. ממרוח לשחי נחלקת למטרו
 טשרה הדרך מל ולהעמידו להוכיחו ב. בלט• ישנאט

 הנפש אח' פוגם למקום אדם שבק חטא כמו כי
 פוגם למטרו אדם כבק החמא ק כמו טשראליח

 הרמב״ס דקדק אולכן לחקנו המוכיח ומל הנפש אח
 להוכיחו רצה ולא מטרו מליו שממא מי מ* בהלכה

 דמהו שטחה או ביוחר הדיוט המומא שהיה מפני
 הרי הוכיחו ולא שטמו ולא בלט לו ומחל משובשח

 המשטמה מל אלא חורס הקפידה לא מסידום מדח זו
 שטחה או הריוס החוטא שטה הרמב׳ם החנה הרי

 בחזכסמו לו יעזור לא שהמוכיח כלומר משובשח דמהו
 סטיקר כזה במקרה כי חסידוח מדח כאן ים לק
 שהלה מהחוכמה חומלח חצמח אס אבל ישטמנו שלו

 שטן ממאיס טל יטטר לא ולהבא פדוחיו אח יחקן
 זה כגון וטל להוכיחו מצוה מליו יש לסבירו אדם

 ארם טן בנוגט נם להוכיחו שחייב בברייתא אמרו
 מסחרה מאהבה סגולה חוכמח וטובה לחבירו
 שדורם אהבה מסבח לחברו כשמוניח כ*ז( )משלי

 חצמח כי ונטימה טובה החוכמה הרי 4_.בטובח

נקרב חיים חוכמה השוממה ואזן לשומע׳ חומלח

חלק. חכמים



מט שלמה דעות הלנות ברכת

ז׳ פרק
א הלכה

 תעשה בלא עובר בחבירו המרגל
 וגורם בעמיך רכיל ותל אל שנאמר
 אירע מה ולמד צא וכו׳ נפשות להרוג
 שטוען זה רכיל איזהו האדומי. לדואג
 אמר כך ואומר לזה מזה והולך דברים
 עון יש וכו׳ אמת שהוא אע״פ פלוני.
 לאו בכלל והוא מאד עד מזה גדול

 המספר והוא הרע לשון ז והוא זה
חבירו. בגנות

 הראשון קשה אלא לא א״א הראב׳ד ובהשגות
והורג חליתאי הוא שהראשון השני מן

זאח. נינה מצמו אלא הורג ואינו מנין והשני נסשוס

 של השגתו כונס אח שהסביר אחרי נכ״מ ועיי׳
איי חבירו בגנות המספר כי הסובר הראב״ד

 ואין האחר מנטח יתפעל לא הוא כי נענש השופע
 חירן למקבל" ־יהרוג סליו שהנאמר ,משש שם
 שלשה הורגת הרע לשון שכשאמרו רבינו שדעת שם
 לחוד הרע ולשון למוד ורכילות רכילות• מל אמרו לא

 מליו שהנאמר שלשתן שימותו שייך הרע דבלשון וכו׳
 דם וגואלי להורג יהרגו הדס וגואלי לאומר יהרוג
 מחו הדבר שגילה ידי שסל למקבלי יהרגו שניהם

דבריו. באריכות כ״מ3 *ם עיי אלו

 הפשוטה בדרך להבי; אפשר הראבי׳ד דברי את
ולא להזהר י חבירו בגנות השומע שעל מכיון

 לא ואם מליו׳ אמר שפלוני הגנות את לחבירו למסור
 באופן ליחסה אין הרי זו מבירה וטבר נזהר היה
 שסל למכירה כנורס רק והוא הראשון להמספר ישר
 רכילות איסור תמיד ולכן רכילות׳ מל השני מבר ידו

 בה מעורבים הסבירה בשמת שחיכך מטון ממור
 הסבירה התחלת בשטח הרט בלשון אבל אנשים, שלשה

 אח מלמסור להזהר השומע ומל שנים׳ רק מעורבים
 מבירה צפה הרי נזהר לא ואס המגונים הדברים

הראשון• להמחמיל ליחסה שאין רכילות׳ של חדשה

 דסש אח הכ*מ הסביר הרכילות איסור בעצם
דבר שאותו אע״ס נקראת שרכילות הרמטס

 טל שאמר דואג נהלשנת כמו שנאמר למי גטת אינו
 נשאל ואילו לדוד גלית וחרב לחם שנתן אחימלך

אדרבה לו גטח בזה שאין מכחיש היה לא לאמימלך
 אבל בדבריו׳ שהתנצל כמו לשאול מנודה שמשה חשב ■«

 כן דכשמו רכיל מקרי לזה מזה דברים שטומן כיון
 הייט הרע הלשון אבל בטירות המחזיר כרוכל הוא

 הרי הכ״מ של ביאורו לאור תבירו, בגנות המספר
 ממורה הרע לשון שעבירת הרמב״ם דעת לנו מובנת

 ולא מבירו מל גטס בה אין האחרונה כי מרכילות

 בספור שטרמים כמו הקשוח התוצאוס אותן תגרום
 שהוא הרמב״ס סיבר־ בגגות והמתחיל הרס לשק

בא שהוא רכילות לאיסור גם המביא הראשון המת
הרע׳ מלשון כתוצאה

 הסברה ודרושה נכון לביאור הגמנו טרם אמנם
אמרי כי הטס של סק" בדבריו גם טספס

 דואג של למקרה רכילות עבירת • הדגים שסרמב״ם
 אמימלך שעשה מה וגילה שאול איש שהיה האדומי

 מיי' לרמה בודאי היחה דואג של ומחשנחו לדוד

 כשאתה לדואג הקב״ה לו אמר פ״ב קיו בסנהדרין
 מה הרע לשון מספרי ולפרשת מרצחים לפרשת מגיס
 רעה מורש ששאול ידט דואג והרי בהם׳ דורש אחה
 היה אמימלך כי ואם לאחיסלך טוב יגמול ולא לדוד

 מצם מל הסתכל שאול אבל לדוד שמשה בסס מודה
 דברי קצת קשים איכ נגדו׳ קשר בזה יש כאילו הרבר
 האומר היינו רכיל כי רביט דטס שהסביר הכ״מ
 גטח אינו דבר שאוהו אמיס כך עליך אפר סלוני

 סו״ס הרי כי וכו׳ דואג בהלשנח כמו שנאמר למי
 בירושלמי ועיי׳ להרע מכוונת דואג של הלשנתו הימה
 שלושה שהורג שלישי! אוחו קורא ולמה פ״א פאה
וכו׳. ואכנר אחימלך שאול דואג ארבעה נהרט שאול ובימי

 ממורה הרע שלשון זו הנמה ט לפמנ׳ד ונלאה
המקרים בכל מסוים ככלל נאמרה לא מרכילות

 מסביבם׳ המוצאות מם בדיקה טמונים והדברים
 אפשר זה בסנין ההלכות בסידור מסתכלים וכשאנחנו

 קשורה ידוטיס שבמקרים מודה הרמב״ס גם כי ללמוד
 הרפב״ס הרי כי הרע, לשון מס הרכילות מבירה
 תמשה בלא עובר בחבירו המרגל א' בהלכה מתחיל
 להרוג וטרם הוא גדול מק רכיל, תלך לא בנאמר
 ואמר לדואג, אירס מם ולמד צא בישראל רבות נפשות

 רכיל איזהו להגדיר הרמטם מתחיל נ׳ בהלכה כך
גדול עוון ויש לזה• מזה והולך דברים שטומן זה



שלמה יתיעהליות ברכת ב
 לשון והוא זה לאו בכלל והוא מאד סד נמס

 א׳ בהלכה • שהרמב״ם מזה אומר כוי הרט,
 ומלשון מרכילוה כאיסור מהוה כלום פירש לא

 י רכיל הלך לא הלאו כי כלל נהן אלא הרט
 ורכילות הרט לשין כמו איסורים שני כלולים בו אשר
 שההמיל אמנם אם דואג של ובמקרה מאד ממור הוא

זה בדבר קשור היה הרט הלשין גם אבל מרכילוה
ביניהם. להפריד מקום ואין

 פרטי אח לבאר הרפב״ם הוסיף ב׳ ובהלכה
של שהאיסור מקרים ישנם כי הדברים

 סרמב״ם כי הרט לשון כמו ממור כך כל איט רכילוה
 לזה מזה דברים טומן שאם וסובר זה באיסור מחמיר

 שמטביר מכיון אבל גנאי של דברים בהם שאין אף
 זה אבל גנאי נהם שאין ואף לאיש מאיש הדברים אח

 יש .לפשל .והנה טובה. יביאו לא שהדברים ברור
 אמד לכשיצא מניין ל״א בסנהדרין שמובא דוגמא להביא

 אבל ממיינין ומבירי מזכה אני יאמר לא הדיינים מן
 בממך רכיל מלך לא ח׳ל סלי רבו שחנירי אטשה סה

 בה אין כזו רפילוח סוד׳ מגלה רכיל הולך ואומר
 מ״מ אבל חורכ״ק לפי דט כמחייבים שהרי גנאי משום

 שיש להורוח הרסנים מונח וזהו כאן יש רכילוח
 כמו במקרה אבל הרט מלשון קלה שרכילוח מקרים
האסור שממור מודה הרסב״ם גם וכדומה בדואג

הרס• לשון כמו רכילות

 מהרח״ו בשם שהביא הרטבים טל בלקט וראיתי
נקרא לשמעון לוי פן רט סיפר ראובן שאם

 ומספר שמטק הולך ואם הרט לשון בטל ראובן
 ממור ראובן של לרמב״ם רכיל, נקרא ללוי הדברים

שט״י מטור שמטון של ולראביד בספור החמיל שהוא

 תל הלכות
א׳ פרק
ב׳ הלכה

 בנו את ללמד אדם שחייב כשם
 שנאמר בנו בן את ללמד חייב הוא כך

 בן ולא בניך ולבני לבניך והודעתם
 ותכם חכם כל על מצוה אלא בלבד בנו

 התלמידים כל את ללמד מישראל
נצטוה למה א״ב וכר בניו שאינן אע׳ם

 בי הניל דבריט את סומר וזה וכו׳" שנים נהרגו
במקרה מודה הרמבים גם הרו ביאורט לפי

ממורה. שרכילוח כזה

 הרט ללשון אזהרה א׳ הל׳ פאה בירושלמי ועיי׳
חני לא רבי אמר רט דבר טבל ונשמרה מנין

 הרט לשון רכילוח זו בטמך רכיל סלך לא ישמטאל ר׳

 כמקור ישמש זה שירושלמי השים גנליון שה צוין וכן
 בין מפריד הירושלמי שאין בפירוש ורואים להרמבים,

להיוח להם אפשר האשור ובחומר הרע ללשון רכילוח
אחד. במשקל

 ששניכם המבואר לסי קלס הסרה להוסיף ויש
הרמביס הדגיש למס א״כ המשקל נאומו נסקלים

 וציל ברכילוח. ולא הרט בלשון דוקא העוון מומר אח
 הרט מלשון כן גם מקורו ברכילום שים שהמומר מכיון

 כמו גנאי של דברים בה שאין אף הרכילוח מצם כי
 שעובר סוד המגלה הדיין כדוגמת למטלה שביארט

 הסמים הוא האיסור שמצה מכיון רכילות איסור טנ
גנאי. דברי בסם אי! שכטה אף לאים׳ מאיש דברים

 בטני הסביר שראובן במקרה לחקור נדטתי רעלה
בא ושוב טליו׳ שנאמרו יכילוה דברי שמעון

 הרכילום דברי אוסם שמטק בפני הסביר כן וגם לוי
 כמ שמע שכפטון מכיון הלאו טל עובר לוי אם

 שיש או זה בטנק הוסיף לא לוי הרי מראובן
 לפעלה המבואר שלפי סכיון זה בלאו לחייבו מקים
 לאיש מאיש דברים הממס הוא רכילוח האיסור שמצם

 ובמיוחד ו«3טו לא לתוצאות כך אמר לגרום היכולים
 שמשפט לי הראה ומ״א הרמב״ם. מדסח כך ללמוד יש

וציט. הלאו. מל שמדבר ייד סמיף בפמימה מייס ממפן

תורה מוד
 לבן בנו להקדים ב״ב ועל בניו על
חבירו. לבן בנו ובן בנו

 בין הבדלים שני לחח הרטבים שכונס בכ״ט עיי׳
החיוב לבין לבט ביחס האב על שמל החיוב

 א( יזכירו, לבן בימם מישראל אמד בל מל שחל
 הלימוד אה להקדים כאב על בשכר. ב( קדימה

 בלשון לדקדק וים לבנו• מלמד לשכור מניו וכן בט מם
 עיט שהמלמד מבירו לבן בכמיוב שהדגיש כרמב״ס
מישראל. וסכם סכם כל מצוה*מל כמב וק לחכמה



<J.

טובים בדרך102

>׳«

 הרע ולשון רכילות ששי: פרק

במקורות

)א(. ה׳ אני רעד דם תעמד לא בעמיר רכיל תלד לא א.

טז יט, ויקרא

 וקשה לזה דברים רד תהיה שלא — בעמיד רכיל תלד לא ב•

 דברים מטעין שהוא כרוכל תהיה שלא אחר, דבר )ב(. לזה

 בעלי ;דיינים של מנהגם הוא כר :נחמיה רבי אמר )ג(. והולד

ביאורים

 מקרא. של פשוטו לפי ברור הכתוב של הראשון בחלק האיסור תובן )א(
 הרע ולשון דבה ומעביר למקום, ממקום העובר כרוכל — רכיל ההולך
 צו זהו עמיתך". תשפט "בצדק נאמר! כן שלפני בפסוק לרעהו. מאיש

 כמכוון רכיל תלך לא של האיסור את גם לפרש נטו מכאן לדיינים. המכוון
 נראה לפנינו שהוא כמות ,המקרא אכן להלן. שנראה כפי לדיינים, במיוחד

 את למצוא קשה זאת לעומת אדם. לכל ובפנייתו בכלליותו יותר לנו
 הזאת, הסמיכות על חז״ל דברי ואולי הכתוב. חלקי שני שבין הקשר

 רחוקים אינם »,דמים שופך כאילו הרע לשון המספר כל כי למדו שממנה
הראשון. ברגע שנדמה כפי המקרא, מפשט כך כל
 כדי פשוטו, מידי הכתוב את מוציא "רך" במובן רכיל המלה ביאור )ב(

 תהדר ולא דל פני תשא "לא הקודם! בכתוב לנאמר כהמשך להעמידו
 שישפוט השופט, של דינו לפסק הכוונה שם עמיתך". תשפט בצדק גדול פני

 להשמיענו התורה באה שלפנינו הפירוש לפי אדם. פני ישא ולא בצדק
 יפנה אל המשפט במהלך גם אלא הדין בפסק רק שלא הדברים בהמשך
לאחר. קשים ובדברים לאחד רכים בדברים השופט

 לפרש יש מטעים(. )ולא והולך דברים מטעין הנכונה: הגירסה זוהי )ג(
 בהתאם לרעהו, מאיש והעברתם הדברים הטענת במובן כאן הנאמר את

הבא. בקטע לנאמר

.312 היגער מהדורת פי״א, ריש רבה, ארץ דרך מסכת 5
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במקורות

 אותם ומוציאים דבריהם׳ את ושומעים לפניהם עומדים הדין

 אותם. מכניסים הדבר את גמרו בדבר. ונותנים ונושאים לחוץ

 אתה פלוני איש זכאי אתה פלוני איש אומר שבדיינים הגדול

 מזכה אני יאמר לא מהדיינים אחד שכשיצא ומנין !.חייב

 תלך לא :נאמר לכר עלי. ורבו אעשה מה אבל מחייבים, וחברי

 ונאמן סוד מגלה רכיל הולד :־ אומר הוא וכן )ד(. בעמיד רכיל

ד פרק ב׳ פרשתא קדושים ספרא )ה(. דבר מכסה רוח

ביאורים

 אח לקיים כדי פשוטו מידי הכתוב את להוציא צריכים אנו אין זה לפי )ד(
 רכיל. ללכת שלא מוזהרים הדייגים גם והרי בפרשה. העניני ההקשר

 המכוונות המצוות שאר בין — בתורה הזה ,האיסור של מקומו ומכאן
 שהאיסור מקודם, שהודגש כפי הדברים, מגמת ברורה זאת, עם יחד לדיינים.

אדם. כל לגבי כללי הוא
 סנהדרין במשנת גם מובא הדבר", את "גמרו במלים החל הקטע כל )ה(

 מוצאים המקרא מן במובאות ב. צט, ב״ק וכן ;א לא, שם בבלי ;מ״ז פ״ג,
 בתורה הכתוב את רק שגורסים יש ־. נוסחאות חילופי במקורות אנו
 בלבד, משלי בספר הכתוב את שמביאים יש בעמיך", רכיל תלך "לא
 משערים אנו שלפנינו. הספרא במאמר כמו שניהם, את שמביאים ויש

 ויקרא־. שבספר הכתוב רק הובא למשנה, מקור ששימש הקדום שבטקסט
 משמעותו את להוכיח כדי משלי שבספר הכתוב את כך אחר הוסיפו
 הדיין. של המקרה את גם תואמת שהיא רכיל, הולך .המושג של הרחבה

 מאיש הרע לשון המעביר האיש את רק רכיל בהולך לראות יכולנו והרי
 על דבה מוציא שאינו לדיין, כלל נוגע זה ואין אחר, לאיש מסוים אחד
 לכך עלי. ורבו אעשה מה — סתמי באופן מספר אלא שהוא כל אדם

 ומהכתוב דבר"׳ מכסה רוח ונאמן סוד מגלה רכיל "הולך :משלי בספר נאמר
רכיל". "הולך משום כן גם בו יש מכוסה דבר גילוי כי למדים אנו הזה

 רבי מדברי אינו ואילך מכאן ,260 ׳עמ ה שנה תרביץ אפשטין, הרי״ן לדעת 1

נחמיה.

יג. יא, משלי 2

הנ״ל. מהמקומות אחד בכל סופרים דקדוקי ראה 6

ועוד. מינכן כת״י סנהדרין במשנת וכן 7
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במקורות

 אמר )ו(. »רע דבר מכל ונשמרת ? ,מניד הרע ללשון אזהרה ג.

 .רכילות זו בעמיר ׳רכיל תלר לא ישמעאל רבי תני לא, רבי

 מטעין הזה כרוכל תהא שלא * נחמיה ׳רבי תני )ז(. הרע לשון

א א, פאה ירושלמי, )יח(. לזה זה של ודבריו לזה זה של דבריו

האומרו )ט( הרע? לשון איזהו יוחנן: רבי קומי בעון ד.

שם ירושלמי )י(. והיודעו

ביאורים
 הנראה וכפי נתן׳ רבי בשם א מו, כתובות בבבלי מובא זה לימוד )ו<

 לדעת דרוש זה שלימוד מוסבר שם בגמרא רע. רע־דיבור דבר דורש
 וקשה לזה רך יהא שלא לדיין, מופנה רכיל" תלך "לא הכתוב כי האומר,

 הכתוב מדבר מקרא של לפשוטו בספרא. הראשונה לדעה במתאם לזה,
 דבר באויביהם. להלחם בצאתם ישראל מחנה בקדושת דברים בספר שם
טו<. )פסוק שם הנזכרת דבר ערות אלא אינו רע
 ההבדל הרע. ולשון רכילות הנוסח: סיריליאו הר״ש ד,וצ. בירושלמי )ז(

 היא רכילות הרע: ולשון רכילות שבין בהבחנה מותנה הנוסחאות בין
 רעהו. על גנות דברי השמעת היא הרע לשון לרעהו, מאיש דברים העברת

 דברים להעברת המאמר בעל מתכוון — הרע״ לשון ״רכילות הגירסה לפי
 רמב״ם בדברי להלן )וראה גנות משום גם בהם שיש לרעהו, מאיש

כג(. אות וביאורים
 דברים טעינת אלא דברים, הטעמת זו אין הירושלמי לפי גם ובכן )ח(

לאיש. מאיש והעברתם
 משמיע שהאדם רגילים ודיבה רכילות דברי על לשאול הכוונה אין )ט(
 היכן עד היא: השאלה כוונת הידוע. ,הרע לשון זהו שכן חברו, על

 שהם, בדברים אף הרע לשון של הנגע מגיע היכן עד :כלומר הרע, לשון
 במסכת להלן חוזרת השאלה אותה מזיקים. ובלתי תמימים לכאורה,
ערכיז-

 השומע, והאחר בלבד, רמזים שמשמיע פי על אף האומר, האחד ןי(
 בירושלמי שם מובא לכך כדוגמה כוונתו. את ויודע הרמז את המבין
ואחד לאנגריד" שעלו פועלים, צוות בה היה פשתן חנות הבא: הספור

י. כג, דברים 3
 במבואות אפשטין, להרי״ן הירושלמי דקדוקי ראה הייא, ר׳ תגי גורסים ׳ויש 4

.35 הערה ,377 ׳עמ האמוראים לספרות



105 הרע ולשון רכידזת

במקורות

 איכא דא&ר כגון :רכה אמר ? בישא ליש,נא דמי היכי ה.
 גלויי עביד, קא מאי :אביי ליה אמר )יא(. פלניא בי נורא

 בישא, בלישנא ליה דמפיק אלא )יב(. הוא? בעלמא מיל,תא

)יג(. פלניא בי אלא נורא, ;משתכח היכא דאמר

ב טו, ערכין בבלי,

 אדם יספר אל לעולם :ספרא דרב אחוה דימי רב דתני ו.

 א״ר )יד(. רעתו לידי בא טובתו שמתוו חברו, של בטובתו
יום, בכל מהן ניצול אדם אין עבירות שלש :רב אמר עמרם

ביאורים

 אמרו האחרים. עם ביחד האיש עלה לא אחת פעם חובץ. בר נקרא מהם
 )הממונה(: אמר )גבינה(. חובצא -האחד: ענה היום? נאכל מה לרעהו: איש
3 בהצנע הרע לשון זה :יוחנן א״ר חובץ. יבוא

 בתשובה ואפילו הרע, לשון מגיע היכן עד המאמר בעל מראה כאן גם )יא(
 לשון מפני בה להיזהר יש — פלוני בבית מצויה האש — לכאורה תמימה

הרע.
 לדרוש הדעת על מתקבל זה ואין :סתמי דבר לגלות באה זו תשובה )יב(

 זו. כגון פשוטה תשובה מלהשיב ,האדם שיימנע כך, כדי עד בלשון זהירות
 מרמז בדבריו הקל השנוי פלוני". בבית רק האש? מצויה "היכן )יג<
הרע. ללשון כוונתו על

 יהודה כי לאביו שגילה ברבי, שמעון ר׳ על מסופר שם בגמרא )יד(
 ואמר: אביו בו נזף נכונה. בלתי בצורה השטר את כתב אשר הוא חייטא

 יהודה שאותו לאביו שמעון ר׳ ספר אחרת פעם הזה־. הרע מלשון כלך
 אביו בו נזף הפעם גם רבי. בעיני חן מצא שבו שהכתב ספר כתב חייטא
 בכך הרע לשון מה — הגמרא תמיהת על הזה. הרע מלשון כלך ואמר:

 לפרש אפוא׳ יש, ההקשר פי על דימי. רב של הזה המאמר את מביאים —
 גם סיבות אצלו מצויות בודאי שבחו, את שמעלים ■האדם :כך הדבר את

 משום בה יש ולכן הגנות׳ לזכירת גם תגרום השבח העלאת לגנותו:
הרע. לשון

הרע. לשון אבק ובין בצנעא הרע לשון בין הבחנה )טו( באות להלן ראה 8

הרע. לשון תדבר ואל דבריך כלה 9
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במקורות

 סלקא הרע לשון הרע. ולשון תפלה, ועיון עבירה, הרהור

ב קסד, ב״ב בבלי, )טר(. הרע לשון אבק אלא ? דעתך

הרע לשון המספר כל :זמרא בן יוסי ר׳ :משום יוחנן א״ר ז.
 שפתינו נגביר ללשננו אמרו אשר :שנאמר בעיקר, כפר כאילו

שם ערכיו בבלי, )טז(. ־! לנו אדון ימי אתנו

לשון המספר כל :זמרא בן יוסי ר׳ משום■ יוחנן ר׳ ,ואמר ח.
 אותו רעהו בסתר מלושני :שנאמר עליו, באים נגעים הרע

שם בבלי, )יז(• 12 11 10 אצמית

ביאורים

 שביעית, אבק ריבית, אבק :הן אבקאות ״ארבע : י—א ע״ז, בתוספתא )םו<
 יסיח לא — הרע לשין אבק הרע... לשון ואבק זרה, עבודה אבק
 בארבעת האבק הרע". לשון אבק מפני חברו של בטובתו אפילו אדם

 כביכול ממש, בו אין שלכאורה לדבר, משל אלא אינו הללו המושגים
 כך כל נראה שאינו מפני ודוקא בו. מתלכלך האדם זאת ובכל פורח, אבק
 בצנעא, הרע לשון בין להבחין אפוא, לנו, נראה יותר. בו להזהר יש לעין

 הרע בלשון הרע. לשון אבק ובין יוחנן רבי בדברי בירושלמי שמצאנו
 זאת עושה הוא אלא בלשונו לפגוע מלכתחלה המדבר מתכוון בצנעא
 אינו שהמדבר גם יתכן הרע לשון באבק בלבד. רמז ידי על בצנעא,
 הרע. לשון בעוון נוגע הוא זהירות חוסר מתוך אך לרעה, מתכוון

 לעומת האדם מעלת כפשוטו. המקרא כוונת את מבאר זה מדרש )טז(
 ומחשבותיו דבורו בכח מדבר". "חי שהוא בכך, היא חיים בעלי שאר
 אלא שאינו זה, כוחו את לרעה המנצל האדם בעולם. שלטונו סוד גנוז
 מוגבל, בלתי עצמו את רואה הוא כי בכך מגלה הריהו שבו, האלהים צלם
 בו חושש אינו שהחוטא החטא הוא הרע לשון והרי מעליו. אדון ללא

 מי — ואזי בסחר, לעשותו אפשר ניכר״. אינו ״רישומו כי האדם, מפני
 בעיקר. כפירתו על מעיד הרע לשון המספר שכל מכאן לגו. אדון

 הצרעת ועל מרים על בסיפור בתורה, במפורש מודגם הזה העונש )יז(
דכיייב "מאי לקיש: ריש של מאמרו גם מובא שם בגמרא בה־!. שלקתה

ה. יב, תהלים 10

ה. קא, תהלים 11

י. יב, במדבר 12
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במקורות

 :רכיל תלד לא :שנאמר תעשה, בלא עובר « בחברו המרגל ט•

 הוא גדול עון )יח(, זה דבר על לחסיד שאין פי על .ואף בעמיר

 תעמד לא :לו נסמך לכד מישראל• רבות■ נפשות להרוג וגורם
)יט(. האדומי לדואג אירע מה ולמד צא רעך". דם על

ה״א פ״ז, דעות רמב״ם,

 כך ואומר לזה :מזה והולך דברים שטוען זה .רכיל, זהו אי י.

 אמת, שהוא פי על אף ;פלוני על שמעתי וכך כר פלוני׳ אמיר
 והוא ימאד עד מזה גדול עון יש )כ(. העולם את מחריב זה הרי

ביאורים

 רע. שם המוציא של תורתו תהיה זאת — המצרע׳ תורת תהיה ׳זאת
 של הידוע בכלל גם אלא רע, מצרע־מוציא המלים בקרבת רק אינו הרמז
 מומיו הברה של ונגעיו ,מומיו על בסתר המספר כל מדה. כנגד מדה עונש

כל. *לעין הנראית בצרעחו חוץ כלפי מתגלים ונגעיו
 פרט למעשה, נחשב אינו הדיבור מעשה. בו שאין לאו זהו כי )יח(

 .14בשם חברו מקלל מימר, נשבע, עבירות! לשלש

 לשאול שגילה האדומי, דואג על מסופר כב פרק א, שמואל בספר )יט(
 חרב את לו נתן וכן לדרך, צידה הבורח לדוד .מסר נוב כהן אחימלך כי

 לבב בתום זאת עשה כי שאול, לפגי הצטדק אחימלך הפלשתי. גלית
 שאול נקם זאת, בכל לדוד. שאול בין השנאה על מאומה ידע שלא מאחר

 לשלוח רצו לא המלך עבדי נוב. כהני כל את להרוג וצוה הזה המעשה על
 המקראי בסיפור בעצמו. האדומי דואג זאת עשה ולכן ה׳, בכהני ידם את

 לשון של העוון חומרת את במיוחד להבליט העשויים פרטים מצויים הזה,
 הרע לשון משום יש אמת דברי במסירת שגם למדים, אנו ראשית הרע.

 רק היה לשאול דואג שסיפר מה כל שכן החמורות, תוצאותיו כל על
 שבעוון האיומות התוצאות את ברור, באופן זה, סיפור לנו מדגים וכן אמת.
 של ההתדרדרות את הזה בסיפור אנו מוצאים כן, על יתר הרע. לשון
 נוב. כהני את בידיו הרג אשר עצמו, הרע לשון בעל

רבנו "דעת קארו! יוסף ר׳ כאן כותב הרמב״ם על משנה בכסף )כ(

כח. יט, שמ״ב, בספר זה בטוי השוה 13

א. ג, תמורה ;א טז, מכות עיין 14
.5 והערה )א( אות לעיל ראה 15
ד, יב, תהלים 16
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במקורות

 אף חברו, בגנות המספר והוא הרע. לשון והוא זה, לאו בכלל

 שם מוציא נקרא שקר האומר אבל )כא(. אמת שאמר פי על

 כך ואומר שיושב זה הרע לשון בעל אבל )כב(, חברו על רע

עליו, שמעתי וכך וכך אבותיו/ היו וכך וכר פלוני, עשה וכך

ביאורים

 אף כך, לך עשה או ובך, בך עליך אמר פלוני האומר היינו שרכיל
 כיון וכר, דואג בהלשנת כמו שנאמר, למי גנות אינו הדבר שאותו פי על

 !20 19 18 17החינוך בספר וכן מקרי...״. רכיל לזה והולך מזה דברים שטוען
 נשמע שאם הוא והענין רכיל׳, תלך ׳לא שנאמר מרכילות, "שנמנענו

 כך מדבר פלוני לו* ויספר אליו ילך שלא בחברו, רע מדבר אדם
 העברת פירושה שדכילות הרמב״ם, כוונת את אפוא, הבינו, !.8 וכך״

 דברי מתוך גם יוצא כך והרי במיוחד. אליו נוגע שהענין לאיש הדברים
 לזה", מזה והולד דברים הטוען זה רכיל, "איזהו באמרם: חז״ל

 ־~דבףי־7מפשטוו ]בר־ם, הרכילות. תסמתייח יואלש המיוחד לאיש דהינו
 בתוכן רק היא ~לשוךהרע סוגי לגבי שהבחנתו לומר, נראה רמב״ם

 רכיל ההולך אותם. השומעים האנשים מבחינת ולא המושמעים, הדברים
 ואין אמת שהם אע״פ חברו, אצל שמע או שראה דברים המשמיע הוא

שמספר' הרע לשון לעומת לחברו(, נזק לסבב יכולים )אך גנות משום בהם
________________- -............................ר~־ חברו. על גנות דברי
 הגנות אמירתם מצורת משתמעת אם סתם, רכילות בדברי גם )כא(

יי*. הרע לשון זו הרי לחברו,
 הוצאת לבין הרע לשון בין מדוקדקת הבחנה אין חכמים בדברי )כב(
 דין גזר נתחתם שלא מציגו "שכן במשנה! א טו, ערכין בבלי, רע. שם
 וכן שם ובברייתא וכו"׳. הרע לשון על אלא במדבר, אבותינו על

 רמב״ם מצא זאת בכל ־.0 רע שם מוציאי — המרגלים נקראים בתוספתא
 הוצאת — הלשונית משמעותם לפי המושגים שגי בין להבחין לנכון
כב. פרק דברים במקרא השימוש ולפי — ע ר שם

שכא. עט׳ רמג, מצוד, שעוועל מד,חורת 17

וכך. כך בך מדבר פלוני : הרגילה בהוצאה 18

)יג(. ואות ב סו, ערכין מבבלי לעיל המובא ראה 19

.56 ׳עמ טריוש, מנחם להרב מישרים״ ״ארח בספר נוספות דוגמאות 20
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במקורות

 כל ה׳ יכלת הכתוב™: אמר זה על גנאי. של דברים ואמר

ב הלכה שם, )כג(. גדלות ,מדברת לשון הלקות שפתי

 פלוני איש עשה כך ואומר שיושב הרע לשון בעל אבל יא.

שהראשון )כה(, השני ,מן הראשון קשה אלא לא, :א״א« )כד(.

ביאורים

 לפירושים מקום ויש ברורה אינה אלה בדברים רמב״ם כוונת )בג(
 זהו והלא דקאמר, אבל מאי לדקדק "יש כותב: משנה כסף בעל שונים.

 קאמר! דהכי לומר ויש חברו. בגנות המספר הוא הרע שלשון שכתב מה
 שאפשר מפני הרע, לשון בעל יקרא לא חברו בגנות אדם שיספר אע״פ
 הרע, לשון לספר תמיד שמורגל מי אבל במקרה! אלא כן סיפר שלא
 תבחנה כאן מייחד שרמב״ם משמע וכר". הרע לשון בעל יקרא ההוא

 שדרכו הרע לשון בעל ובין ארעי בדרך הרע לשון מספר בין נוספת
 כבר שאמר מה אל בזה חוזר שרמב״ם לומר, ניתן מאידך בכך. תמיד

 אפשר רע. שם הוצאת ובין הרע לשון בין ההבדל את שוב בציינו מקודם,
 "ולה״ד טז: א, אבות מס׳ המשניות בפירוש בדבריו לכך ראיה למצוא

 אופן באיזה מישראל אדם והשפלת ומומיהם אדם בגי מגרעות ספור הוא
 שישקר לה״ר שאין לפי שאמר. כמו שפל היה ואפילו ההשפלה, מן שיהי׳

 חברו, על רע שם מוציא נקרא זה כי עשה, שלא מה לו וייחם האדם על
־יש־בודאי״\ אותן שעשה במעשיו וואפיל האדם, גנוי הוא לה״ר אלא

 שלשתם "בכל— רמב״ם מדבר הראשונים הסוגים שבשלשת המסבירים ”
הדברים. בתוכן היא ביניהם וההבחנה בלבד, רכילות של צורה על —

 !סתם ״רכילות״ זו הרי לחברו, גגות משום המועברים בדברים אין אם ׳•
לשח "רכילות זו הרי חברו, על גנות דברי מעביר רכיל ההולך אם אכן ׳׳,

 וכאשר הראשון! בסוג גרידא הרכילות מן יותר גדול עוון והיא הרע"־?
רע. שם מוציא זה הרי לרעהו, לאיש מאיש שקר דברי מעביר רכיל ההולך

 ואומר שיושב זה — הרע לשון בעל אבל רכילות. של בדרך כאן עד
 גנות דברי ומשמיע היושב הרע לשון לבעל הרמב״ם מתכוון ובזה וכר,

___________________מסוים. לאדם דבריו את מייחד הוא ואין חברו, על
מדבר הוא הראשון בסוג רק כי רמב״ם בדברי הבין הראב״ד )כד(

(2P א. א, פאר, לירושלמי בפירושו — זיויץ יחזקאל בן שמעון משה ר׳ משבי״ח

)ז(. באות לעיל ראה הרע. לשון רכילות — שלפנינו בירושלמי לגירסה בהתאם 22

אברהם, אמר 23



טובים בדרך no

ת ו ר ו ק מ ב

 אלא הורג ואיבו תנין והשני נפשות, והורג )כד( תליתאי הוא

שם הרמב״ם, על הראב״ד השגת )כז(. זאת בינה עצמו. את

ביאורים

 — ובו׳״ מאד מזה גדול עק ״יש — הבאים בדברים ואילו רכילות, על
 לשון ומשמיע היושב האיש רכילות. בדרך שלא הרע ללשון מתכוון הוא
 של התוכן אשר מסוים לאדם דבריו את מכוון אינו אחר, אדם על הרע
במיוחד. אליו מתייחס הרע לשון
 אחד איש בין שגאה המעוררת הרכילות, צורת — הראב״ד לדעת )כה(
 סתם הרע לשון מהשמעת יותר גדול עוון היא מסוים, אחר איש לבין
אנשים. בפני
 תליתאי, קטיל תליתאי לשון אמרי "במערבא ב: טו, ערכין בבלי )כו(

 מקומות, בבמה נמצא זה מאמר ולאומרו"!־. ולמקבלו למספרו, הורג
 "לישנא מסביר: רש״י ובמדרשים. בתרגומים א(, א, )פאה בירושלמי

 סוד". לו לגלות לחברו אדם בין שלישית שהיא הרכיל, לשון זה תליתאי
 — נהרגו האדומי. דואג של במעשה שוב היא שלשה להריגת הדוגמה

 מבחין, הראב״ד נאמר. שעליו ואחימלך לה״ר שקבל שאול המספרו, דואג
 מבחינת אלא הדברים תוכן מבחינת לא — לה״ר ובין רכילות בין אפוא,

 שהיא מפני "שלישית", לשק היא רכילות להשמעתם. והמסגרת הצורה
 וקטטה לשנאה כך ידי על וגורמת אדם בגי שני בין לה״ר את מעבירה
 נוגעים הדברים כי )תנק(, "שגית" אלא שאינה הרע, לשק כן לא ביניהם.

 אותו. השומעים לאנשים נוגע זה ואין לה״ר, מסופר שעליו אחד לאדם רק
הרע. מלשק יותר קשה שרכילות המסקנה מכאן

 עצמו שרמב״ם לב לשים יש זו, השגה לעומת רמב״ם דעת בהסבר )כז(
 הורגת, הרע לשק שלשה חכמים, אמרו "ועוד ג: בהלכה כך אחר אומר

 חז״ל מאמר את מייחם שרמב״ם מכאן עליו". שאומר וזה והמקבלו ואומרו
 רכילות. של בצורה דוקא ולאו בכלל, הרע ללשון — שלשה הריגת על

 הוא רכיל הולך הדברים. לתוכן רק מתכוון הוא והכבד הקל בין בהבחנתו
 בעל ואילו סתמיים. דברים כולל והסיפור חברו, אצל הנעשה על המספר

 הבדל ואין יותר, חמור עוון זהו חברו. על גנות דברי מספר הרע לשון
 אחרים לפגי סיפר אם או הדבר, נוגע שאליו האחד, האיש לפני סיפר אם

תליתאי" ל״לשון רש״י פירוש לפי אמנם לאזניו. גם הדבר שיגיע באופן

 שנאמר וזה וד,מקבלו האומרו :אחרים ובמקורות בירושלמי הנכונה הגירסה 24

עליו.
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111 הרע ולשון רכילות

במקורות

 לפלוני יאמר .מי ? כיצר הרע. לשון אבק שהן דברים ויש יב.

 איני מפלוני, שתקו שיאמר או )כת(, עתה שהוא בימות שיהיה
 )בט(. האלו בדברים וכיוצא היה, ומה אירע מה להודיע רוצה

 הרע, לשון אבק זה הרי שונאיו בפני חברו בטובת המספר וכל

שלמה אמר הענין זה ועל )ל(. בגנותו שיספרו להם גורם שזה

ביאורים

 כוונת על ברור באופן מעידה הרכילות שכן הראב״ד, דעת יותר מתקבלת
אגשים. שגי בין מדגים לעורר המרגל

 עתה! שהוא כמו יהיה שפלוני דעתו על מעלה היה מי כלומר! )בוז(
 אותו שיבינו ברמז אומר אלא לה״ר את מפרט המספר אין כך באמרו
 בחנותא הפועלים צוות על בירושלמי למסופר דומה זה והרי דבר. יודעי

 בצנעא הרע לשון — רמב״ם לדעת הנראה שכפי להוסיף, ויש .25 דכיתנא
 בצנעא. לה״ר סוג את מזכיר אינו ולכן הם, הד — לה״ר ואבק
 דברי מתוך אחר. במקור מצויות אינן לה״ר לאבק הללו הדוגמות )כט(

 את מבאר הוא שכך ברור, יוצא טז א, אבות המשניות בפירוש רמב״ם
 ומות, חצים זקים הירד. כמתלהלה יט(:—יח )כו, משלי בספר הכתוב

 "ואבק :שם כותב הוא וכן אני״. משחק הלא ואמר רעהו את רמה איש כן
 במי שלמה אמר בפירוש. לאמרם מבלי האדם במומי הרימוז הוא לה״ר

 לא ושהוא מדבריו׳ שהבינו מה יודע שאינו מראה המרמז והיות שמרמז,
וכר". כמתלהלה אמר אחר, לענין נתכוון אלא לכך נתכוון

 כתב החכמים אחד שבח "ופעם כותב! הוא שם המשניות בפירוש )ל(
 כתב ששבח בזה הרב ומחה גדולת במסבה לו שהראו מסוים סופר של

 משבחו שאתה במה כי לומר, רוצה הרע, מלשון כלך לו ואמר הסופר, אותו
 ויצטרך שונאיו, בהם ויש אוהביו בהם שיש בזיון, לו גורם אתה ברבים
 הרע". מלשון גדולה הרחקה וזו מגרעותיו, לספר שבחו כשישמע שונאו

 • לעיל( ראה ב״ב, )בבלי דימי רב של מאמרו את מפרש שהרמב״ם מתברר
 לספר לא היא שהכוונה וכר" חברו של בטובתו אדם יספר אל "לעולם

 השבח דברי אגב להעלות בודאי יתעוררו אשר מהם שיש רבים, בפני
אליעזר ד׳ במשנת המקור את מביא ™ ליברמן הר״ש גנות. דברי גם

)י(. אות לעיל ראה 25

 לשורה הערה קעג, ע»׳ קוק, הרב מוסד הוצאת בעריכתו, להרמב״ם המדע ספר 26
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במקורות

 שמתוך לו, תחשב קללה השכים בבקר גדול בקול ׳רעהו מברך

 ודרך שחוק דרך הרע בלשון המספר וכן ,רעתו. לידי בא טובתו

 אמר ששלמה הוא בשנאה. מדבר שאינו כלומר, ראש, קלות

 הלא ואמר וגו׳ ומות חצים זיקים הירח כמתלהלה :בחכמתו

 שיספר והוא רמאות, דרך הרע לשון המספר ,וכן אני. משחק

 אלא הוא, הרע לשון שדבר זה שדבר יודע אינו כאילו לתומו

 שאלו או הרע, לשון זה שדבר יודע איני אמר בו כשממחים

ד הלכה שם רמב״ם, )לא(. פלוני של מעשיו

 החפץ האיש מי : שכתוב זהו—המצרע ,תורת תהיה זאת יג.
 מדבר ושפתיך מרע לשונך נצר ;טוב לראות ימים אהב חיים

 שהיו )לב( בעיירות מחזיר שהיה אחד ברוכל ,מעשה מרמה.

 סם לקנות רוצה מי ואומר: מכריז והיה לצפורי, סמוכות

ביאורים
 חברו של טובתו ברבים המדבר "אף ! (178 עט׳ ענעלאו )ד<וצ. ט פרק סוף
 שהדיוק ויתכן גדול׳". בקול רעהו ׳מברך :שנאמר הרע, לשון לידי מביאו הוא
 אותו. שומעים רבים כי ממנו שמשתמע גדול, בקול — בכתוב הוא

 של בשבחו לספר האיסור את רמב״ם מייחד שלפנינו בהלכה ואולם
 "אבל : כותב ט לאוין גדול מצוות ובספר בלבד. שונאיו בפני האדם
 לרבן לו היו תלמידים "חמשה ח(: ב, )אבות כדתנן מותר, אוהבו בפני
 שבחן". מונה היה "הוא — נאמר שם ובמשנה ובו׳״. הן ואלו זכאי בן יוחנן
 וברורים גלויים שאינם מפני בצנעה, הרע לשון וכן הרע לשון אבק )לא(

 שהם הוא, בכולם השוה הצד גוונים: ובני גוונים שונות, צורות בהם יש
 הזיקים הכתוב: בלשון לומר אפשר כולם על בעקיפין. הרע לשק

 הם גם להרוג, כוונתו אין כאילו בהם המשתעשע המתלהלה, מידי הבאים
מות. זורעים

 בסיפור שהרוכל מסתבר, רכיל". תלך "לא הוא: הרע בלשון הלאו )לב(
 רכילות דברי הטוענים אחרים רוכלים של מעשיהם את לתקן בא שלפנינו

לרעהו. מאיש

יג. לד, תהלים 28
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113 הרע ולשון רכיל^ז

במקורות

 ינאי ר׳ )לג(. סמנו( לקנות כדי )מבריות סביבו נתאספו ? חיים

 עליהן וחוזר המקרא בפשוטי ועוסק שלו בטרקלין יושב היה
 ועלה בא :לו אמר חיי* סם מבקש ,מי מכריז אותו שמע )לד(.

 ולא לו צריך אתה לא :)הרוכל( לו אמר לי. ומכור לכאן אלי

 ינאי( לר׳ )הרובל לו הוציא אליו. עלה בו, הפציר שכמותך.

 מה וכר חיים החפץ האיש מי פסוק: לו הראה תחלים, ספר

 ר׳ אמר טוב. ועשה מרע סור .מרע, לשונך נצר אחריו? כתוב

 ׳מצרות שמר ולשונו פיו שמר :ואומר־־ מבריז שלמה אף :ינאי

 ולא הזה הפסוק קורא הייתי ימי כל :ינאי .ר׳ אמר )לה(. נפשו

 מי והודיעו, זה ,רוכל שבא עד פשוט, הוא היכן יודע הייתי

לעברית( )מתורגם ב—טז רבה, ויקרא )לו(. חיים החפץ האיש

ביאורים

 הדבר. אל התכוונו סביבו המתקהלים וגם המכריז גם הנראה כפי )לב(
 הזה. בעולם חיים לאדם לו המעניק סם — כמשמעו פשוטו

 מתנות בעל בתורקליניד.". ופשט יתיב "הוד. כתוב: במקור )לד(
 הפרט הבלטת עליהן". וחוזר המקרא בפשוטי ועוסק "ישב מבאר: כהונה

 להלן(. )ראה בכללו המדרש כוונת אל קשורה בסיפור הזה
 משלי, שבספר בפסוק נזכר המקראות, בפשוטי עוסק שהיה ינאי ר׳ )לה(

 — בפשטותו — אשר אחד, לדבר מתכוונים בוודאי הכתובים י נ ש ן
זה. ברגע דוקא ינאי לר׳ נתגלה

 ידעו שלא ינאי לר׳ לו נתחדש מה —הזה המדרש על תמהים המפרשים )לו(
 שיש משום "אפשר :כותב ״>־ הרד״ל״( )״חידושי לוריא דוד ר׳ ? עכשיו עד

 החפץ האיש ל״מי נמשך טוב" ועשה מרע "סור דלהלן, מקרא שגם לפרש
 זוכים זה בתנאי )ורק כולה התורה כל קיום כולל הוא כן ואם חיים":
 לשונך" ל״גצר רק נמשך האיש" "מי שעיקר והודיע, הרוכל ובא ;לחיים(

 בחיים(. לזכות כדי די בלבד הרע לשון של הזה העון בתיקון )כלומר:
 די בחיים לזכות שכדי הרעיון מבחינת הן הזה, הפירוש את לקבל קשה

התורה, מצוות שאר את לקיים צריך ואינו לשונו, בשמירת לאדם לו

כג. כא, משלי 29
 ליבוביץ, נחמה של בגליוגותיה — אחרות מתשובות יותר להסכמה זכתה תשובתו 30
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ביאורים

 ינאי לד' הרוכל מצרף שלפנינו הנוסח לפי המדרש. דברי מבחינת דהן
 לעומת טוב". ועשה מרע סור — מרע לשונך ״נצר 5 הכתובים שני את

 פי על אף כי בסיפור, מקודם שהבלטנו הפרט פי על לומר לגו נראה זאת,
 קבל לא הזה הכתוב את המקראות, בפשוטי בטרקלינו עסק ינאי שר׳

 חיי — חיים החפץ האיש מי — בו להבין היה רגיל אלא כפשוטו
 .51 כך אותם מבארים שחז״ל דומים, מקראות כדוגמת הבא, העולם

 שיש האנשים עיני לגלות התכוון ברבים, סחורתו על שהכריז הרוכל אכן
 שכרה כי חיים, סם זו במצוד. בה יש כפשוטו. הזה המקרא את לפרש

 בעולם בחייו נשמר רע מדבר לשונו הנוצר שכן דוקא, הזה בעולם הוא
 שבספר המקרא כוונת בפשטות גם ינאי ר׳ נזכר לכן רע. פגע מכל הזה

 אח שומר — ולשונו״ פיו ״שמר כפשוטו: לפרש יש אותו שגם משלי,
 "כל ינאי: ר׳ של הנלהבת קריאתו מכאן הזה. העולם בחיי מצרות נפשו

 ז,!2 פשוט" הוא היכן )עד( יודע הייתי ולא הזה, הפסוק קורא הייתי ימי
 יקרת את נכון אל להעריך כדי הבא בעולם לשכר להפליג צורך ואין

הזאת. המצוה

המקורות לאור סיכום — ולה״ר רכילות

 רכיל תלד "לא מהכתוב, נלמד בתורה הרע לשון איסור של עיקרו א.
 לרעהו, מאיש ידבר. להעביר האיסור הוא הכתוב של הפשוט משמעו בעמיד".

 זה של דבריו מטעין הזה, כרוכל תהא "שלא נחמיה: ח של ■פירושו ולפי
 משמעות — רכילות ■במושג לראות יש לכך בהתאם לזה״. זה של ודבריו לזה

 ד!בי של מדרשו מתוך גם נראה וכן הרזג לשון של צורותיה !כל כוללת
 מפורש לאו על נוסף הרע. לשון רכילות •זו — הכתוב את הדורש ישמעאל

 א( כג, )שמות :כגון הרע, לשון עוון על המזהירים רבים כתובים ישנם זה
 את זכור — הצרעת בנגע השמר ט(—ח כד, )דברים שוא, שמע תשא לא

ועוד. למרים, אלהיד ה׳ עשה אשד
 פשוטם. לפי המקראות ■מגמת את תואמים הרע לשון חומרת על המדרשים נ.

 — העוון חומרת ומכאן בעיקר, כפירה של יסוד גם ישנו זה עוון של בשרשו
 גם לחברו. אדם שבץ ביחסים ההרס תוצאות על נוסף למקום, אדם !בין גם

ענשו בגון ותוצאותיה, הוחג לשון חומרת על אותנו מלמדים התורה סיפורי

ועוד. ואם אב כיבוד שבמצות ימים אריכות כגון 31
 גמירנא והרה שנין, סרי תמני בר ה׳וינא "כד :א סג, שבת כהנא, רב דברי !והשוה 32

פשוטו". מידי יוצא מקרא דאין ידענא הוד. ולא הש״ס, לכוליד, ליה
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115 הרע ולשון רניחת

 את שהוציאו המרגלים של ענשם ;אביו אל אחיו דיבת את שהביא יוסף, של
ועוד. הארץ דיבת

 לשון — רכילות :הסדר לפי ■באיסור ההחמרה דרגות את מוגה רמב״ם ג.
 תוכן ממזיגת רק הוא הזה הדירוג הנראה בפי .33רע שם הוצאת — הרע

 בין הנזק מבחינת אך שקר. דברי — גגות דברי — סתם הברים :הדברים
 כדרגה )"תליתאי"( הרכילות את המעמיד הראב״ד, עליו משיג האדם בני

ביותר. תמורה
 כאיגפורמטיבי להתפרש יבול שתכנו דיבור בין בלבד דקים גבולות קיימים ד.

 הרע. לשון דיבור ובין בעלמא"(, מילחא )"גילוי רעה כוונה בלי בלבד,
 ,בצורת גם אלא הדברים, בתוכן ,רק לא — !מיוהדת זהירות חובת ■מטיל הדבר

השמעתם.
 ניתן בעקיפין. הרע לשון הם — בצנעה הרע ולשון הרע לשון אבק ה.

 והרמז אדם, ■במומי רימוז א( :כדלהלן בעקיפין הרע לשון סוגי את לסכם
 רמז ב( ;.מפלוני...( )שתקו הרע ללשון ברורה כוונה מתוך במישרים, מכוון

 סיפור ג( ;הרבץ( בר — )חובצא לכאורה אתר ובענין אגב, דרך הנאמר
 ;34 ראש וקלות שחוק ■דרך הרע בלשון סיפור ד( ;שונאיו בפגי חברו בטובת

תומו. לפי סמסיה רמאות, דרך הרע לשון סיפור ה(
 שגם ", וכו׳ גחל בקול רעהו "מברך — משלי בספר מהכתוב ,למדו זזז״ל ו.

 להיזהר לאדם לו ויש הרע, לשון להעלאת לגרום יכולה שבח דברי השמעת
בכך. גם
 אינם זו במצות והעונש השכר :רבה בויקרא .מהמדרש למדנו חשוב דבר ז.

 החפץ האיש "מי :כפשוטם המקראות את להבין יש אלא הבא, לעולם רק עגין
וכו׳". ולשונו פיו נוצר ופר, חיים

בכך. תמיד הרגיל הרע" לשון "בעל :נוספת חומרה דרגת ואולי 33

 של גרוטסקי בחיקוי כגון בדיבורים, צורך אף אין הרע לשון של זה בסוג 34
המסובים. לב את לשמח כדי החבר, תכונות
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החימך יגל

 המעיק נ.ב. ונקיבות. כזכרים זמן, ובכל ככ״מ נוהגת כדגלים שמחה מזנות תפ״ח מצוה

 וי״ח י״ז דק יר׳ט מהלכות פ״ו דבריו ובפרט ג״ד מ״ע מצוות במנק הרמב״ם כדברי היטב

 שלמי בקרבן דק אינו הנשים שחיוב מדבריו שמובן ידאה ,א דק הגיגה מהלכות ובפ״א

 ׳ב וב אשתו לשמה מוטל איש כל הגל הזכרים, על רק אינו שמתות שאדי חיוב אבל שמהה,

 דף בקידושין התום* קושיית בזה ומיושב משמחה בעלה אשה בקידושק אביי שאמר תה

 דברים ב׳ זו במצוה כלולים הרמב״ם דלשיטת יעו״ש משמחה בעלה אשה בד״ה ע״ב ל״ד

 דמיחייבא אימיה וא״ו דף בחגיגה אביי אמר ולכך חייבת האשה גם בזו שלמים קרבן א*

 אמנם משמחה. בעלה אשה אמר וע״ז בקרבן שאינה משמחה מיידי ובקירושק כשמחה

יעו״ש. כר הכי אביי אמר ומי ע״״ב וא״ו דף בד״ה הגס׳ קושיית מובן אינו לפי״ז

 תום׳ יעויין נ.ב. לתשלומק. שניתן משום עליו לוקק זמן גבול דהשגת לאו תקכ״ב מצות ®

________כאן[. במנ״ה דבריהם ]הובאו תסיג לא די׳ה יע״׳א פ^ה ^דףשמ

 דבמה׳ רע דבר מכל ונשמרת פסוק זו בסדרה הביא לא נ.ב. תקני^או^רמל. מצוה

 דין בית יהי׳ שלא רכיל תלך ולא ש״ר. למוציא אזהרה מיניה יליף חד פליגי מ״ו דף כתובות

 תלך ולא בלילה עבירה לידי ויגוא ביום יהרהר שלא מתשמרת יליף והד לזה, וקשה לזה רך

 יליף צ״ד מצרה ובסמ״ק ודו״ק, ע״ד ומצדה דל״ד מצוד, לעיל ועיין למוש״ר, אזהרה רכיל

 בספר וברמב״ם ולה״ר. רכילות בדין ]קכ״ד[ במצדה בו ועיין כר יהדהד שלא כר מונשמרת

 לשון הזכיר ולא למוש״ר אזהדה וגם רכיל תלך מלא רכילות יליף ש״א מצוה שלו המצוות

 דף במכות כד־איתא שוא שמע תשא לא מפסוק ללה״ר אזהרה יליף ו־פ״״א במצדה דק הרע,

גדול. צ״ע כי השיטות כל היטב ודוק ע״ד סי׳ לעיל ועיק ע״א כ״׳ג

 תוך אל יבוא לא שכינה מהנה זו למחנה מחוץ ויצא בפסחים ז״ל תקס״האמרד מצוה

 בפסחים לפנינו אשר כגירסא לפניו הי׳ לא נ.כ. כר. זיבינא לה מתקיף לוי« מחנה זו המחנה

> במג״״ח[. ]עיין ח׳ הלכה מקדש ביאת מהלכות פ״ב בכ״ס חעויק ע״א ס״ה דף
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!1 ואריא פרק יומאגבורת

י דבהאי כדפי׳ הוא דהכי ותדע ללאו ר״י לי׳ פנ^ן^־מ־יש לגבי
 בזבחים שס שהרי אתי ללאו רלאו נמי ר״י jrlpBSWI לאמר
 אומר ר״ל המזבח ע״ג טמאה בהמה איברי המעלה אמרינן- בפ״ג
 טהורה לוקה אומר ר״ל הגמרא ומפרש לוקה אינו אומר ר״י לוקה

 לוקה אינו אמר ר״י עליו לוקין עשה מכלל הבא לאו לא ממאה אק
 ולא תאכלו אותה ר״י ומתיב עליו לוקק אק עשה מכלל הבא לאו

 הגמרא משבש ומש״ה משה עשה מכלל הבא ולאו טמאה בהמה
 בחיה אלא טמאה בבהמה פליגי דלא ומורך ור״ל דר״י פלוגתא להא

 עיקר לשבש להגמרא ל״ל והשתא לא אי בעשה עלה עובר אי
 לוקק ולר״ל טמאה בבהמה שפיר דפליגי למימר הו״ל הפלוגתא

 דתקשה עליו לוקק הבמ״ע לאו וס״ל טעמא מהאי לאו מיהו עלה
 ללאו לאמר דסנר כר״י דס״ל משוס אלא תאכלו דאותה מהא עליו
 אלא ללאו לאו לר״י אפי׳ לכ״ע דהכא לאמר האי ודאי אלא אתי

 לי דקשה ואע״ג דפי׳ ומטעמא מוסיא כדר׳ אתי לאומרו לרשות
 ר׳ ספרא סתס וקי״ל כהנים בתורת שהוא תאכלו ראותה אהא

 את ת״ל מנין ל״ת סיפא דקתגי לחוד לעשה לה חשיב ואמאי יהורא
 בחי׳ זה פירשתי כבר מלאמר לר״י לי׳ וידפוק תאכלו לא זה

 ר׳ דריש אמאי לי גיתא ובהכי ןמקומו זה ואין פ״ג מכות למס׳
 אהאי אמור לך לו שיאמר עד יאמר בבל שהוא זו לדרשא מוהיא
 קודם לאמר בחורה נאמרו רבות פעמים והלא וויקרא דהכא לאמר

 מודה ר״י דאפי׳ קמ״ל ורבותא שפיר אתי דפירשחי ולמאי לכן
 בני אל דבר גבי׳ דכתיב ואע״ג ללאו ולא אתיא דלרשות בהא

 נמי ובייהו דכתיב ופסח וקליט ושרוט לאמר להגי ורמי ישראל
 מודה לאמר בהאי אפ״ה ללאו ר״י לי׳ ודריש ישראל בגי אל דבר
 ישראל בני אל דבר והאי אתי לאומרו רשות ליתן אלא ללאו דלאו

 אתא ישראל בנוח ולא סומכים ישראל דבגי לדרשא גבי׳ דכתיב
:ץ יתוכופירש

 ביגייהו דאיכח לימא וק״ל לוכו אר״י בינייהו מאי ע״א ,ד׳ דף
כל דלמ״ד החושן אל וחומים אורים נתינת

 דכתיבא מה כל תינח לקמן וכראמ׳ מעכבק ממכב בהן הכתוב
 החושן אל שיתנם ותימיס דאוריס הא והייט כתיבא דלא עגינא בהאי

 למ״ר אבל דאמר מאן להאי דמעכבי מקרא לה ומייתי מנ״ל כדפירשתי
 לא לדורות וחומים אורים רהא מעכב אינו לדורות מעכב שאינו דבר

 כ״א( )דף בס״ס כדא׳ וחומים אורים היו לא שני בבית רהא מעכבי
 שס החום׳ דפירשו למאי ראיה מכאן אני ואומר כה״ג היו ואפ״ה

 שכתב הרמב״ם דעת וכן בהן שואלין היו שלא אלא שני בבית דהיו
 משיבין היו לא שני בבית שהיו וחומים אורים ב״ה מהל׳ בפ״ד
 בגדים ח׳ להשלים כרי אלא אותן עושק היו ולא הקודש ברוח

 בהשגות שס כהראב״ד ודלא בגדים מחוסר יהא שלא כדי לכה״ג
 מחשבק שאין כלום לא שאמר בגדים וחיסר וכתב עליו שחולק

 אכתוב ובס״ם הא בינייהו דאיכא הכא לימא קשה וא״כ הבגדים
: בזה עור

 ק״ל מעכבא מעכב בהן הכתוב כל למ״ד בינייהו איכא סמיכה
זמן מחוסר אק ה׳( )דף ומנחות בפ״ק אמרינן הא

 מצורע של פי׳ חטאתו הקדים דחניא מהא פפא רב ופריך ביום לבו
 לבית ותצא צורתו תעובר אלא בדמו ממרס אחר יהא לא לאשמו

 דכתיב מצורע הלכות שאני דאמר הוא ר״פ והא ופריך השריפה
 עבודה לאו שחיטה עבודה ה״מ bwb ליה קשיא קא הכי הויה בי׳

 דקרבגית עגינא גבי עיכובא רחמנא דכתב היכא כל וש״ח היא
 דבר טל ליה מוקמינן לא טבודה דבר טל הטיבובא לאוקמי ואפשר

 ככה ר״ל רחמנא דכתב טיכובא האי ה״נ וא״כ טבורה שאינו
 האי לאוקמי דאפשר כיון לקמן כדאמ׳ במילואים הנאמר עיכובא
 מילואים בפרשת האמורים עטרה הם אשר דברים טל טיכובא

 אמוראי אשאר קשי׳ וה״נ עבודה דבר דאינה אסמיכה לאוקמי לנו אק
 אוקי גופי׳ ור״פ ז׳ ומשיחה ז׳ ריבוי או תנופה בינייהו איכא דאמרי

 דככה מהא מעכבא מטכב בהן הכתוב כל דלמ״ד ז׳ פרישה דא״ב
 דככה למ״ד אפי׳ וא״כ ניגהו עבודה לאו הגי כל והא ואמאי

 לא נינהו עכורה דלאו כיון מעכבי דלא נימא הני כל אפ״ה עיכובא
 לחוד שבפרשה עבודה אדבר אלא כלל דחוקה עיכובא עלייהו קאי
 דמצורע דהויה עיכובא גבי החס ר״פ כדא׳ דחוקה עיכובא האי קאי

:לחוד עבודה אדבר אלא האי דלא

 לת״ק למשה או אהר קאי הענן דויכסהו לומר אפשר לר״ע ובין
 דס״ל אע״ג ולר״ע למשה ולא קאי דאהר א״ל לאחריו דהיה אע״ג
 לאחריו לומר אפשר הא מ״מ למשה לומר אפשר אי ובע״ב קודם

 ממילא היה לאחר דבע״כ כיק לת״ק ר״ל קאי למשה רכשהו היה
 אלא קודם ולא לאחר דרכסהו שנא מאי להר דאי היה דלמשה ש״מ
 מוכרח דהיה אפשר לא למשה קודם ומש״ה קאי אמשה ש״מ

:ולירד לעלות
 נראה במקומו וחדוה עוז כדכשיב החום׳ ,.פי גילה במהלם

אלא הכתוב בא לא דאמר מתיא דר׳ דמפרשי לי ’
 לכל פרישה מהכא ליה דנפקא ליה פבירא כריה״ג עליו לאיים
 תלמורא ברעדה דנילו לקרא דנסיב והיינו שכינה למחנה הנכנס

 במקומו וחרוה דעוז שכינה מחנה דהיינו גילה דבמקיס למילתי׳
 במקום פי׳ ורש״י עליו לאיים כדי פרישה צריך ומש״ה רעדה צריך
 לר״מ ולפ״ז לב משמחי ישרים ד׳ פקודי דכתיב לוחות של גילה
 לי' נפקא לא אפ״ה למשה דויכסהו בהא כריה״ג דס״ל אע״ג נמי

 תורה משום דהתס שכינה למחנה הנכנס לכל פרישה לטעק מהנא
 לא דר״מ הכי בהדי׳ פי׳ דלא והא באימה ניתנת שתהא כדי הוא
 מ״מ בסמוך וכמ״ש בדר״נ ק דפי׳ אהא סמך מהכא פרישה נ״ל
 כריה״ג ס״ל נמי הוא מליו לאיים בדר״ח פירש[ ]בעצמו שהוא ק״ל

 לבדו בהיותי אימה עליו שתחול אדס מבני ולהבדילו למשה ,דפירש
 מפירושו ומשמע באימה שכינה למחנה ליכנס לבבו וישים ויביןי

 דפירש למאי והא זו פרישה היתה באימה שכינה מחנה כניסת דמשים
 פרישה היחה תורה רמשום ש״מ רעדה תהיה ליחות של גילה במקום

 מתיא לר׳ ברור הדבר ובאמת שכינה מחנה כניסת משוס ולא זו
 ר״מ אמר בהדיא דהא לחוד תורה משוס אלא זו פרישה היחה דלא
 באימה ניתנת התורה שתהא כדי עליו לאיים אלא הכתוב בא לא

:שכינה למחנה להנכנס מהכא פרישה ליה דלית ש״מ
 ־5בב שהות לחבירו רבר להאן־להאומר יא6ל}] ר׳ ,יואל לאמר

 להדיא רשות ליתן שצריך לאמר מדכתיב פי׳ יאמר
 מוסיא לר׳ לי' ליתד ונ״ל !יאמר בבל הוא דבסתמא מכלל שיאמר

 דתמורה בפ״ק כדתניא אתי ללאו דלאמר דאמר יהודא דר׳ הא
 אתה אותו אותו תעשה נדבה וקלונו שרוע ושה ושור ז׳( )דף

 מכאן הבית לבדק חמימים מחפים אתה ואי הבית לבדק מתפיס
 אלא לי אין בעשה עובר לב״ה תמימים המתפים כל ר״י אמר

 לא דהיינו לאמר משה אל ה׳ וידבר ח״ל מנין תעשה בלא בעשה
 למידרש איכא וה״נ התם כדמפרש נאמר לאו או בדברים נאמר
 קרבן מכס יקריב כי אדס בתריה דכתיב משוס ללאו לאמר להאי

 ומהכא קרבנכס pb תקריבו הצאן מן הבקר מן הבהמה מן לה׳
 לגבי טמאה בהמה איברי למעלה ל״ג( )דף דזבחים בפ״ג ^ג״ל

 עשה מכלל הבא ולאו לא טמאה אין דטהורה בעשה דעובר ^מזבח
 למעלה בל״ת לעבור אתי לאמר דהאי לר״י י״ל ה״נ והשתא משה

 נמי לר״י דודאי י״ל מיהו j. המזבח גבי טל טמאה בהמה איברי
 דמסתמא אתיא לאומרו רשות" ליתן מקום בכל ליה משמע לאמר

 דנאמר וקלוט שרוע גבי הכא ושאני מוסיא כר׳ יאמר בכל הוא
 בניו ואל אהרן אל דבר דלאמר קרא האי בתר הפרשה בתחלת

 למה לאמר לכולן לאומרו להדיא שהורשה הרי ישראל בני כל ואל
 דהאוכל מ״א( )דף דפסחיס ספ״ב רא׳ הא וה״נ אתי ללאו ש״מ לי

 עשה מכלל הבא לאו אלא דאינו אע״ג חייב יוס מבעוד צלי כזית
 כר״י לה ומורך לא ביום אין בלילה בלילה הבשר את ואכלו דכתיב
 כהיב דהא הוא מיותר לאמר האי נמי הא מלאמר לאו ליה דנסקא
 ליה מפיק משו״ה ישראל עדת כל אל דבר פסח בפרשת בתריה

 ליחן אלא ללאו הוא מיותר לאו לאמר האי הכא אבל ללאו ר״י
 ישראל בני אל דבר בחרי׳ נמי דכתיב ואע״ג אתי לאומרו רשות
 דבני קרא מהאי דוכתי בכמה דרשינן הא מכס יקריב כי אדס

 ליה דרשינן ומיתורא סומכות ישראל בנוח ואין סומכין ישראל
 הוי לאמר הכא רחמנא כתב לא ואי דחגיגה בפ״ב בחי׳ כמ״ש

 בנות למעוטי ולא אתי לאומרו לרשות ישראל בני דהאי אמינא
 ללאו ולא לאומרו רשות לישן לאמר כתיב מש״ה מסמיכה ישראל

 ע״כ ישראל בני כתיב כי מלאמר ליה נפקא רשות דהשתא וכיק אתי
 דשרוע הא גבי אבל דאתי הוא מסמיכה ישראל בנות למעוטי

וכן וכו׳ דבר גבי' בהדי׳ כתיב דתא לרשות לאמר צריך אין וקלוט



w הש״סכתובות מיוני
 ואץ מכתי מכמה עור מה רל״ע קורש יהי׳ והמור® הוא דמיי

 ומש״ש דמ״ר סי׳ ישרים משפמים בשו״ת ופ״ע מספיק מליון
 מ׳ אותה לישא מתויג אין מ״מ הוא אונס קסנה דפיסוי דאף
 מור ומש״ש ע״ש להיפוך מ׳ ס״ג סי׳ ח״א רדב״ו בשז״ת בזה

 מצער פעור ®׳מ אונס קמנה דסיסוי דאף ישרים משפעים בשו״ס
 ל״ב לעיל מפורש כן הנה להצפר אין נתפתתה ®ף ו«ף דהואיל'

 שו״ת וע״ע ע״ש מפותה הית׳ אס צער לה חין שועה מס א׳
 יל״ע דפמור בקנס מודה עניין ובגוף נ״ד סיי בסראי גאונים-

 מליו שעבר ממן דאל״נ הקנסות בכל הכולל דבר איננו ולכאורה
 אמר ג׳ מ״ו ניסין ומי וכדומה 'שמרי עדים אין אם הפסת
 מפ״י זרק בדבר עלים דאין ומשמע כוי מכרתי® עבדי פלוני
 כ״ח בכורות מליון זעמ״ש לחירות ייצא לומר לי׳ קנסי׳ מצמו

 או״ח בש״ס מ״ע קנם שתהיי א״א דמ״ע הנ״ל רמב״ן ולעניין ב׳
 לאתר האיטר יכל וכיון ג״כ ר״ל סק״ב בסג״א ע״ש מל״ה ®י

 ®ית אק דקנם וצוט ולומר לברך שייך לא קנס משום רק הפסה
• סליו מצוה

קמ״ו: סי׳ ח״צ ®"ס ע׳ נ״ב ׳ט׳ דמאי צער שם

אי: מ״ו קידושין ע׳ צ״ב סממו, לו 'M מ׳

 מ״צ ®"ס מ׳ נ״ב טי, במינא ולא אמרה אי הפא אבל שם
מ״א: ®׳ שם וע״ע ל״ס ®׳

 ב® נ״ב טי, בציצית כלאים והא וא״ת כ׳ כגון ®ד״ה שם
®קנה שניהן לקים אפשר זה ואק ט י״ז ®׳ יריאים

 ואע״ג שבס fwn סמנה אמילה דהר ®יי צמר של עלית
 מעותיהן משמשין ®ו שלא הראשונים כחסידים למיסבד דאעשר

 זק לפני המצוה ®וב דיש יס״ל וצי עכ״ל ואילץ מרביעי אלא
 שס הא ממילה ראי׳ מאי דאל״כ זמניות במצוות גם ססצוה
 ישט כבר כלאים דאיסור כאן משא״כ הממיר השבת אק מדיין

מ״ש: מאוד סה הארכתי ®ב לקח ובם׳ ודו״ק סחה
שאל ®ים ®"מ פ׳ נ״ב ט/ עזרא הר״ר הקשה כ׳ »״י שם

ה׳: ®׳
 ס״ז ג״ק צ״ג שחק, ומוכה למטול לה מסר ב® דאי ב׳ שם

ב® דאי רחמנא לי׳ דאקני ®א נעורים שכח א׳
 ®׳ עמוקים מיס ®"ת וע׳ מסר מצי שמק .למוכס לה לממסר

 מ״ג בגיסק ג״נ ®א כן כאן דנקס שמק ומכה מטול ול׳ י״מ
 א׳ ב׳ ובערכין ש®! ומונה במטול קמי׳ למיקס מי והא א׳

שמק: ומוכה מטול לאחרי
 מ״א הררב״ז. במ״ת ®מש פ׳ נ״ב קנס, משלם ואין H מ״א

שמיו® מא ®דוש ממיר־ כקנס דסודה דהא י״ע ®׳
 לא אבל ממון של קנס דווקא ®מ® אלא ט לך ואק 0מכט
 מא ®דוש דקנס רכיון הממס ואולי ע״ש מרה שקנ&ה אחד קנס

 דיניו פרסי כל ®מש שמא דבר לק מקנסא ילפי׳ לא דמש״ה
בגיסין למ״ר ואולם אעלמא מהם ללמוד ואץ הממש בכלל הס

זס: יסק לא מקנסא קנשא דלפי׳ א׳ נ״ג
6 נ״ג לילין, השיאו® נ׳ ספים לא ואי ר״ה הרי ב״ שם

 כמבריא פניט ויראה השיאו® ב׳ סנהדרין הג®
מא״י ושל® מגל דק דאק קנסות מט למניין ג״כ ואיירי ניש

לא״י: לדק ®טא זה בלשון
 נ״ג נו׳, סק כדי ונמאר המוסר נוציא ואם ט ואי ®ד״ה שם

מולא גר דרגא הא ד״ה ב׳ קמ״ס שגת רמב״ן ®מ® ע׳
 מ״ד יוציאו ראם יותר ממם אם שס גם קלספ שוי ע״ש ט׳
 י״ל ומ״כ סקקק כ״ר כאילו זה הרי הנשאר וישאירו המאה כד

 ט׳ ותפס אידך יהדר ®כא כאן יל״ע וכן הכל שיוציא דצרין
 טק מלוה נפרע דכבר דשה הרמב״ן הכרת כאן ®יכא אי

דמשמע קנ״ו ®׳ ח״ג תשבץ מרת ראי® ושוב מא קנס וכאן

, צרתה: או '
מנס ט ויסרו »״נ במקוט נ״ב סלקו/ זה ויסרו א׳ 1מ״

 עכ״ל כמוך לרעך ואהבת מיס על שסבר מל מרחת
 ששנא דלת לאו לה^יא לו ®׳ וגם לכאן מסיגי׳ צמיג ודבריו

על סטש״ש ט ז׳ 4ססמ ברש״י גם ק׳ ומה בלבבך אמץ אס
׳ הגליון:

 תשונה ימי משרת ה* במסרי״ל טב מ׳, למש״ר אזהרה שם
צרעת מנע השמי מ®" ומשה לאו בה יש הרע דלשק נ׳

 כאן דמהיר מנ״ל וכ״ת צרעת ליד סמטא הרע מל׳ השמר ר״ל
 דסמץ משוס *"ל באים הנגפים עטרות ז׳ על הלא לה״ר על
 בצרעת לקתה ?®א וגו" למרים אלקי״ן ד׳ עשה אשר אם זטר לי׳
 כשהוא בלב ימל התק ובעי מרפ״ה בא®" לה״ר שסיפרה על

הוא לאו דהשמר ר״ב אמר בלב הלא צרעת מגע השמר אומר

 »״ע 6ס״ ט® מפקי׳ דנאן בהן ומפס אידך סדר דאי משם
 המוסד טציא דאם דכאן הסוס׳ כסברת וע״ע בר״ן שס בשבת
 דט ודנו נזק הנד מטהו הב״ד כאילו חשיב מק כד ונשאר
 מרמזי משום מ׳ ה״מ הסס ימר אמאי ב׳ צ״ד ב״ב בנמ׳ קנסות

 מקצתן ומטס למעט שמתחיל דמאחר זבדשב״ס כלאים מקיים כי
בדומה ממה מא ט סש״ה ט׳ בידם אותם ממיל כאילו מימי

 ® ®ב פבד, מדעתה מפתה יהיב אמאי לעצמה דאי 'g מ״ב
קל״ח: ®׳ ח״ג יעקב שטת ®"ת

 על דמקפיד נ״ב לי׳, טדפא אלמנט זילוהא לסרק א׳ מ״ג
ועי מבתו יוסר וסוד ®מ® אחרי אף אש® בזיון

 נרתק ז״ל והרמב״ם ואפשר ד״ה י׳ מדד ס׳ בית רד״ך ®"ס
דכאן: ג® הביא שלא וחימש ט׳

ב׳ צ״ד ב״ק זו לקמר׳ מגמא צ״ב נביא, ממאן מציאתה שם
 איכא: שגט אעפ״י מאי ^=גזלטן

לי׳ זכי 6ל וצערא וברש* נ״ג טנהו, דגופא צערא מכלות שם
 וכ® דבט צערי׳ נ׳ צ״ב ב״מ הג® ל׳ לא/ רחמנא

רחמסא: לי׳ זט לא סקסטס
 נ״ג ט", מרישא ליי ותיקשי וא״ס ט מעמא ®ד״ה ב׳ שם

®"י" י רל״ג: ®׳ הריב״ש ®"ה ®
 דלא לאו בה דלים וה״ס נ״ב כו', פסח לא לה אק א׳ מ״ד

קצ״ז: ®׳ יריאים ס׳ ט׳, לשלחה יוכל
 לכל ישראל כבת ®מ הרי כקמשה ולידתה הורמה טת׳ שם

בקדושה ולידתן ®רסן ®ס׳ ׳3 צ״ז ביבמות מה ג״ב מרי׳,
ד&דהן: לכל כישראלים הן הרי

סחס ג׳ ׳5 י״ו במילין מה נ״ב גמירה, עמס שלש ב׳ שם
 אי ס״ס שס וסוד נקסן סחת ג׳ א׳ ס״ה ומיק בסטן

 טטרים ובמשנה מנזקק ממת נ׳ פ״ב שהרוח ובטספמא מימין ממת נ׳
 במחיצות סחס ׳3 ס״וא׳ עירזבק ובג® בביטרים מחת ג׳ מ״י פ״ג

 משום ממת ג' בהן אומר יהודה ר׳ פ״ו מציעא בבא נליס ובטספתא
משוס מדות ג׳ מס אומר &סעק ר׳ פ״ה עטם ובתוספתא ר״ע

טרק: מחת ג׳ פ״ב שביעית ובטספתא ר״ע
מגם® נ״ב זוממי׳, או ®א או אלא ס״ד ®מסי׳ ®א א" מ״ה

טא אימא אלא ס״ד וצרתה ®א ב׳ י״א יבמות

 הא המו קייס זס ו דגר נעשות שנת גנט נומר יכוג תדה וכג
 עכ״צ ללץ לספר שלא בפה אומר ®י זכור מקיים אט מה

 רטל סלן לא וכאן מ® המובאים קראי הביא לא מרוע וצ״ע
 שהביא משמר קרא כאן גג® הגיא דלת והא וגו׳ ונשמרתם

 סמוטן דריש רלא דבריתא! יהודה אי׳ יתק דלא י״ל ז״ל הוא
 ומ״ש מ״ר אמצאם לא אלה״ר רק קאי דד׳ וקרא ועי״ל ומ׳יק

 שה ה®׳ ®לכאורה ע״ש בחקותי ריש ס״כ3 מא הסם וב® ז״ל
 בפיו או® זוכר ר®׳ בלב סרים מעשה ישכח שלא אחר ׳

וצנחק: א' י״מ מגילה ז® ®ש״ס
ונשמרת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס51 מס עמוד יהודה בן יוסף אנגל, נזיקין( )נשים, ב ־ הש״ס גליוני



"״*• מ^בתבף וגר

'W ףלא« *wses• כסריוסמןתן<ט6 לסדייט 
 וסננו יאתס אצלייתיסיאסכה י&יןוםמצי*ן3*&—|

 *נצלם מצר זאת אסעטתי ואון שלוש׳ ■מלי »«ד
 כארי 4לכג* ססגע' וסי כל ס״ו.ט סארשלול, »

 מאנצליתימאספנו ששפט אסמזאנן מארי א*פ
 זקנתי גידי אליהם ניסן סקיעוני הציות סליפוס אנאית

 צדיק אוחי נצטער כמס כעוטן רואס סגן ע'צ
מלסשוב איאי אשי על »ן אשר סתנצלמן וקדר

taw מרע יס* ירא לחנם סס ודי •

W* עיתקאשמת כעל שהוא >נ״פ □תזבח 
ממעוק הניס נוטל ספסעסק 9

 גצים מסלק סאשס ולא לה יאק שכועס כלא -תעתק
 ק׳ר עמן וכח׳מ ליא קעין קע״ז תי' וו״ד ש״ע

 טית ועיק ק׳א סי׳ נ’1> מאיית פנים ועוין יקי״ר
 השכין מחצי טכס ואי ב’»ו תי* אלפאנדיי יינזף

ואילן רר״ב מכין 3ל מיין מק כי מו מגכט או
ג״ל? ט' ואסלות וכה'מר

W! ’ כ’דל כינוין דח׳א ־ר כ נמעשם כתובה 
י'כ י רש־ לא ,ז 'נחלת מיין 9

 לבכיה האשש 'יכאת ואיינסס 'נטצס ולנמין יע׳ש
 ’וכס סי׳ נאס׳ע אשי! יד לסיב עיין כטביזס

 מיהי־׳י כיס סי' הש־מ ננג סאת וכל שלמה לב
 תינק סמים כאד ו' סי ואסלות מר נ*ו ס? כאסאן
כארוכה !ט אוק רכד זכי דייר מימן סכט ע׳ס

• יוד נרנו מוסיר ועמן
 י״ט סי* ת*מ יעקב 36 כסשטן כחובה ש
ואילן ב וב ן׳ סימן מר ידי עיק 9

 ’סי שלמם ומכתב מ׳ כ’כ סי* ימין ויד ג״ן מנו׳שסיסן
 י' סי' הסייס מיס יי״כ ’יג כ' תימן ואס&ית •4נ ל״ד

 יקיב צ׳ס שימן מימן שכס מ״ד מ*כ סימן סמים כאד
1 מד נרנו מוה״ר ועוין ע״ג יקמ״ג אביהם סעשס

 כ’ע ר"יוא »ןוטת דאדייתא כתובה
עם סנאים מקלוקק ע*כ ודקיי

 ע״כ וברטיל מעיל >־*ס ע״א ר״י סם יסטת* דכק
 פסקי ל״ה סי' שם סיס׳ מפסקי יכ״ס »נא ד״ז
 נה־ש' ועיין יע׳ש דאורייתא כסיבא נשיר יח לשם

 ם והרא יע״ש רע שם מוציא י״ס סק כסנהדרין
 משפטים וכס׳ ספלגטם מ׳פולבני שיס סיי ס' עס״ה

 דאויייתא דכתיבס יש״י עיי סכמטת כמסי פטק על
 ימו' ה' סי' דנתיכית גפ״ק ומודם י’י דעת וכיס

 ד״ס דמ״ת נימין מציין' • יננ"ש מק*כ טמן מכמן'
 ע״ק סי"( »יצ״נ קפ״ר סימן תג תשכן מזנס

 טית קנ״ג וס"ו כ״ג סימן סייכ״ש דס״ג דכתוסת
מ״ג נת׳ל כ’ע דכ״א הנוגס תיסן־ס׳־מראס יאיר

רציו•
 נרין ויכק דנתוכס jp» יוכן 'סצכס ולש»ן
דנ״ו עוד הרין ע״א ד״י נכאוכות סם "

 רלו' מסק בסי גטכיס כנז* וסייין ע״כ וק״י ע״כ
 סלכתא וכן דיבק מ״ל קא יאויייתא כישכ־ג;יאמי

 כתובת כיבנן ט״ל לערן ת״ל גס' שס סר׳ן יג*נ
 רכולי י׳דג־יז מעון סיי׳ן יגת״ש מיכיימז אשס

 וכ״ס יע׳ש טעא סכיכייכט דאמייק ספי תלמייא
 דכטנס. ־איסת מסל׳ י מנעי״ב »יא סיצזכ״ס יתס

סרי׳ן סטג אשר גנטיים שלטי סייג כ1וני •מנן

 יע״ש מאורם אנתכל טןו-׳צטטאטתנ׳ידכ׳א
 וכ״ס יעיר נר* דכתוכיה ה״ק אדדפי כאגסוא וכ*כ•
 ולצניון קלז־יננ״ש תימן מתואוא סמידכיכא״ק רעת
 יעראוכיס קא סי^כתיכוה ׳מרדכי בהגסוק מ״ש

 כעסוק על משפטי' סיד עס׳ת צעיתשו הימכ״ן דעת
10m וכיזכ"סכיס כטטק לתן יע"שוכהי' סכטלמן 
 סרנ׳י וכ״כ יע״ש סמפישיס יכל הגאונים כל מנת

 'סילנ׳שיססית' כמו 1ס אשי גטכיתכספי כשי סם
 יקאמר ישכ״ג דאעי' כתני איס ר״ס צנ״א •f n כמטה
 ♦ת אלא יאייייתא ממש ל* יטיייתא אשס מזמן

 כע״ש סמאל יכינו מנת וכ׳ה יעיש מראוי קמן ליס
 לר"יירש׳יכסנסר' ששככט' ל״ס בפשקיייכס' סרא״ש

 י״י ותצמידי סייטכ׳א ת' מ״ס ואמי■ י״ס ע״א ד׳ת
 ינ״ס שס יונס ר׳ וסרב ע״א לר"י לנתיבות כס״מ
 לקוף בתי* קייטכ״א עוד ינ״כ סם סישב״א מנס

 סקדש מלאכת כשמי• יעיין ־ יע״ש גש*מ נסיכית
 משתפינא לא דאי שנתב כמסר 91 משפטים ל

 שק' מס ומלכי יע״ש מי/ כסוכס ס״ל ייש״י ט״א
 אית י'נ סי׳ ס״א ז' מזלת סינ יכיי ממט שנעלם

 מדכאי קשש שגיסם על דגה כס עור יע״ש יו׳דשכ׳כ
 כ'0 ותלי ד״ס ע״כ ר״ת דסנסריין כפ׳ק עצמו ישיי

 ת״ב תשג״ן מרין " ל״י יע״ס דימן כיזכס יקי־ל
 מטיאנו מסד״י כ שלי אמן דימן ארעא קפכ סי*
 ן* מע־ני! יצסק ססד וכת׳ כ’ע ס' סמנייע גק'

 יר״ת נ' ג־אטיאנו מיסי־א״ס סיב כתשו' ע״י יק׳ג
 שסיא יד״ס וצ״ל טיס והוא וטי דימן מתיכת פסק
 כטכס ס״ל י״ת ט תם יכינו לא ו״ל סמאל יניני
 סארין וכבי • וכעת"ל י־כנן כטכס ס״ל וי"ס ד*'
ניס כסי fסמג ועצום סיכ ותלמודי מי סס
" יג' ע״כ יציב שלמה מלאכת מיס״י ועיין כיעיש צינן

 אם כ׳עאלריקייס סם אם סקיש □תכי קח
עיין סנסא לנית ל'»ס מיתי

 ד״י׳ מיטת פ״ב וכיתש* תקייג סי»ק ג’ס לסייג"!
 ודיי י״ס איס מש׳ס ועיין " מיסיא״ל כהים!־ ע׳א

 לשרון׳ ט למטק יייסי אם י״ר סימן כרגש צפיתת
 לכאירם כנ״י ט מינטס .תמתי הדרי לאידם ט
 ממות ינ׳ם כשטעה ממ״ש למיתקן ;״••ה־ י* נ

 מסל' כגיו סימכים מרכיי אכל אטי דוקא תקיש
 כיןני דמןכ יאסור לסי״א נדאס ס"ת סטיס יסירי
 וט' לשויפס אטי וביאוריהם ועייישם טלן סקיס
 ט* כתט' סכע כאי כתט' ועיק זקי״ו כשנת מרין
 כס׳ ועיין ס׳ אות ט! ט' אימן ייסף ומוט' ע״ג

 ט" יוא"יו סייע עיקיי וכס' י״ג ט' ימקאל »סת
• אתיון כקוני עוכרים תזון וכל נ’י א«ו ת

 סייט״ן עיין אסר ממקום יוצא ירס כת□
• ויי"ט ח״ת נתיסת ן' ט׳

S עייןגל"תת״א■ ת-»ט לו' יטל אי יל 3כת 
מגיא י״ס טס״כטטסיב״א ייע״י

 מהישדאם 1ל 'p ולג ע״י' שיי סמיהוסית ינתט*
 י״ס ע* מעיכת ועמש״ל "ס״ר טי סת'מ כת**
 מינק שכט רס־כ סיס סיס״רטיט יעיין יעיש טליצס

• כסיוכידרכר 'יסכועיין
כיו״ר •עיון דסא• ככלל מי ט TO’fO פא

 ת״כ סיאנ״ס ס״י' רכ*א טמן
 מדע אלאלדט־׳ל שפא באיה טז ייש״י איי’ טית ט׳ס*
אלנאזי יעקב קסלא יילא ת״ת ט׳ טי/ י ת׳א טמדס

כהת*

החכמה אוצר תכנת ע״י הוי־פס198 מס עמוד יעקב p חיי□ פאלאגיי, חיים גנזי
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 to ג' -fgp'-'te סימן rfft. ש׳ע ז׳ל ליש׳י פייס
 ועץ סתתלג י©רש pud מרק סלא ש 3D כ תק

 pte וכל שטעה ר׳ס fto קמיצת בלל צקקיז מ״ש
 כריכדי רכתיצהלאקוי מניית p*p to 3 ת יעבץ
 7־ysa-im אם pocb w»fi| e'g» כסיסי אלא
 w(gpto יעקב ואהלי יקכ׳ו יזיר עץ'ט״ר גירו

ככיי״ר”ה קרש אדפין ועיין וכיון ומנתת ת״א מכין ן
---------------ו יתע״ב ג ת נס״ל תי׳ת_________׳

"“3S כוייא אם כפנקתסמתרכיילי כתיבה 
 כעל לסיב עיי( לא או סקס

אי' כ’ס משת פגי וסיב ע'כ ררטיו חשפנו נתיבות
 סק״ל ה’» י׳ס ’סי אנגייל סיסי״כ וסיג ומיק מ(

 סח' ס״כהידכ׳ו to ס״כ דנ*מ ח' to מח*מ ת"כ
 ו׳מטסעמעין ט׳יסיס׳י שמת לב סיל׳ר תימן ת׳א
 •לו וכשו״ת וצ׳ח צ*« אות כנכיי ט'כ טמן ת׳א
 תאת׳ע ס'חקיל טמן חח*מ יצחק אתל שלפת 9מכת
 טר סשה של ידיו כת׳ וטיק ע״כ דק׳ג מ׳ס תימן

• א’תי תח*מ התשיכת
 נדים את כשכת סטיןכ לענק □תיבה )3

או אשורית ככתב כשטתכ רוקא
 כא*מ ס »ר למר־׳ם עיין לשון ככל שיהית ככתע אפילו
 קנ׳ו יס־י כאס״ע וכנא שת תש״ע ובכנסת ש׳ו תימן
 כתב סיא נסה וכיונה תמת יכתינס שש מגיא

 דלענין שת ספיסקים מיוב ימאס יע״ש אשיייס
 כתב וככל לשק כגל לש 3ת9ו יכתיב תננו נתיכת

• קב׳ו יס׳י שמואל כית כספי יניי נידנה מקי*
 עי*אריןיו*ררהכותכ שכת נסלנית הימכ׳סנתב נס

 ש׳ם תימן■ כאח מנ׳א לסייג ועיין חייב לשין בכל
 פיי ס־ב שידלץ ומם יע״ש ע׳ו שסק׳ מס סקיו׳ר
 נזכתב אכל הלשין לפיס ויש וו׳ל שם א״א מו׳ סגרים
 תאית ה״ג כימית נודע לסיב ועיין אטיית ככונן
 אמי סוא את תשת את אתיקת ילענק •י ל״ג תינק
 יק ע׳א •תלת כשלי שלם לב לסיב עיין כתב ככל

 סרב יסיסאי ליב ת״א למיאס מומר וכשפי ר'
י• ילז ע״ר רנ׳ס נפ׳קיעיאת ני׳ו אשננד נמוסי׳א

 לתיייו אס ת1שו אשי ואימות כתניב פר
על הזסייו הראשון בכתב אם

 p אחיי ששלח אתיות וכאניוח כפיטית אמד דכי
 רכל לעיר ניאס בי ששור אמרינן אם ככללית כתב

 תיאמן מכתב רסי■ שח" ■שלא אסיית הכתבים שפויים
vfym עמר קכ״טדק׳ת כתי׳ מסיילן וסיב קאי 

 תטי והביא מכהנת אק* לסזתיים !׳ישאלו וכתב כוש
 לא יאונן של מוכי מתון את תיל קלח to סיילש
תטחייס מנהג אתי מלכים אוי רצון ולא קפירא

• יע׳ש
 שמעכב ומי סצ״ש שסיוע כת*בת פה

מתנת שנוי יכתיב שלא לתפייו
 נידוי וטיל ׳ מצית •י ־מלעשות שיעים את מענג סיי

כיו״ר כגלל לסיג ועיין יל*א :'תי' *ijo תישל!(
• של״ר תימן

,מץךכתלמד

חיס' ©■'סירות pw* מכרותי ר5א!ך לא א
דמ״א נ*טק וקית* קופי) ד*ת צי״ג כ כ

י ד״תמפק

 יד&6 ׳כזטאיסא *■to .*לא נאא נש*ם
 too אמת־חיב שמא מת אקשקשק

 כלסרק״טלב כמת' לאין' ככי יכק׳ ב’ל 'סיי א׳ס
 נכי ע״ב רנו-ן ו־ליכש׳ע באון נסים ליני' ועיין

 בקירתנו מאד ולא כשפים לא וי״ישנתב י״א מתלוקת
 יע׳שועוד ספק שים ולא זס את ית תוער יסד לא

 סנרוליה כשם יייתףעודדוד נצכים ת' יאשרור כשערו
 הטיה יהירי ׳to משנס תדר ועיין עיר מעיכת ח״א

 לפי יכש צ״ו אית א' מערכת לעיל ועיין יע׳ש מ״ר
 סער׳ ה*כ לשמרם יעד וכתפיו י״ה איס ן' מעיכת

 דקפ׳ב יו'א יי׳ר סק׳ל כת' פז׳ס י״ס אית יי׳ר
 דקלג לב לב מעיכי וכשפיו רקפ׳ב ובאת׳ע
 אטס מי ,לשכת לב שלמת כסא וכת' לא ורס׳נו

• לב דקע׳ג ת״א סיאש
J איסיי ופשר אניצס איסיי אתי יאכל לא 

 כל ראיס רש וטסי דנ״ב פתתים סנאס
• דט׳ו כ׳ק וידו' יאכלו לא ד׳ש שפיני

 איטיו אש סיאטנה אשת! אית יגיש לא ד
 י מיתי לסרב עיין מדיכנן או מר״ת

 פיד׳דהכ׳א גייושק כסל' סלל נש' בסנט' ו״ל טלי
 יסי כאה״ע מטע נע וכס* טה מתלוקת סהטא
 ו׳ ס*ק קי״ט ‘כסי ו׳ל לסוסיי׳ן ג״מ וכס׳ קי׳נו
• ר’ע 9&דצ* תי׳ טז״רלג סק׳ל כל סמול ומז׳ס

 גיטק לנפשיה שורעגות אטס מקדים לא ה
הידכז וליטש י׳ס רי׳ט ודמ׳וב׳מ רי׳ס

 לאעייתי איתא רכ׳א ככ״ס ישם קת״ס תי' תסישית
* לנפטסימ׳ס אינישחיכח

המוקף סן סלא לסיום סכרים נשזרו לא לן
 ד״ו נדת כסיס' ית׳ל כ'מ ר׳ל נינוין

־ ס'כ רפואת פ׳ס הי׳ש ומקשת ד׳ה סיס'
 כחומת מחיים לגטת ;כטכס נותנת לא ן

ועיין אק ר׳ס רל׳ר ניטק חית' דפ״א
 ס'מ כנלג וכתפיו ט׳ל to ת'כ סיי כעי ,כתשו
 כלמ טיס יוס הקטן ונש* ס׳א אות הנש׳ט B ט׳

•־ ל שתכני מפס סס כתכתי שם
ר״-הדייי־רואניש כר־ כ?כ דנו! פלוג לא דן

*to גודמן משל׳ נפי־כ משיל כל גל
 היבא ימן מלוב רלא נללא דהאי וראיתי ר״ה ש״ו

 ילש אספי לא אתמר רלא טנא אסמי ראתמד
 סשואבש כית ועיין לה לכ׳יז בט׳ לסייטכ׳א ועיק
• איתינ׳ו כתי משק וכת׳ ילס ע׳ר אות ע׳ב דל׳א

 קדושין עליה ררמי מצום א׳ניש שביק לא ט
ל״ס ט׳ סאלע מוסיימ״ט וס׳ד רלא

 הגריל מ״סעט׳ימז׳ה ועיק איניש מושלי לא דציצית
 יניא בקדושין תם וטור ר׳ ט׳ ווא׳ת סק׳ל כת' גי׳ו

 ועבט שנאה ליס ראית רכי איניש שביק רלא ודלי
• יע׳ש הנאש ליה רצית דכי'

סולק רמז גיטק הטיה איניש יק5ש 'לא יון*
 גיטין רס׳ל לז רכ״ז חמורם נ’ר

 לטדזת יצא עבדו סמקייש יכא דאמר עלה רל׳ת
 תפורש מסלי ופ׳ה הס־י נירושין מהל־ פ׳ו״וי מלל

 משם משאת• קראתי ר׳ת ע״א ד־ג בציט* eto סם
 או' סגה׳ט תיי^לה סאה״ע אהק ויר תאס״ע ס׳א

 to סם כ תתני והרב ע’וס בנאי ועיק ט״ט
מיי to״ »י ועוק קמ״ע ותי׳ ע׳ו קי׳ מגלת

?ג
ו׳

 
יר

ח>
/

 ?7^

T החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס199 מס עמוד יעקב בן חיים פאלאג׳י, חיים גנזי



I
 ifi?

flS 7>(!,

ץ

£
1

Jfc

&

הפרשיזת וחמש ששים מנין
 דמעיקר לר״ח דס*ל משוס .דהר,ס סוגיא בכולה וכפירושו

 כפשעי׳ .מינו אק מסמא מינו אה סימא אס ודאי דינא
 דמלי ר״א דמודה אלא .מחש עין תחת מין דקרא

 לא מדכתיב כדנפק״ל .עיט תחת בדמים נפשי׳ למיפרק
 כופר לוקח אתה אבל וגו׳ רוצח לנפש כופר חקחו

 אפי רב דקאמר והיינו חוזרין. שאינן אברים לראשי
 במזיק אלא בניזק אותו שמין שאין לומר דר״א אליבא

 רצה לא שאס ה״נ אין דלר״א ואפשר .שביארנו וכמו
 וזה .דינו כעיקר עינו את מסמי! .ענין כעוס לשלם
 והרמב״ן משפעים(. )פרשת ז״ל הראב״ע לרמת קרוב

 כי ר״א ואמר וז״ל .ביאור בתוספת הביאו שס ז״ל
 .כפרו יתן לא אס בכך חייב שהוא לומר הכתוב כוונת

 אשר רוצח לנפש כופר נקח שלא עלינו אסר והכתוב
 לכרות רשע שהוא ממי כופר נקח אבל למות רשע מא
 ישלס אבל .לעולם אותו נכרות לא ולכן .מאבריו אבר
 ידו שתשיג ער חוב עליו יהיה לו אין ואם .דמיו כך•

דרב שינויא לפי ר״א דברי הן והן .מיי׳ש עכ״ל ונגאל
שנתבאר: וכמו אשי

 ז״ל הגדול הר״ש דברי היעב נכונים מפ״ז ומעתה
וס״ל זוערתא. הפסיקתא ודברי באזהרותיו

 אשי ורב ואביי רבא דאמוראי דחזינן משוס כר״א דהלכה
 מהלכות )פ״ה הכ״מ כתב ממש וכיו״ב מעמי׳. מפרשי
 שוס ואין טיי״ש. ז״ל דהרמב״ם אליבא הע״י( מכדים
 דבפסיקתא אלא .שס דתלמודא מסוגיא לדבריהם סתירה
 לשאין מחכוין בין לחלק המכילתא ע״פ הוסיף זוטרתא
 לשלס לו אין דינא מעיקר מתכוין דבשאין מתכוין.

 דינא מעיקר מתכוין אבל בהמה. מכה כמו ממין אלא
 רשות לו נתנה שהשורה אלא • ממש עין תחת עין מיחייב

 .'מכופר ממט לפרוע אין ענין בשום ואם .כופר לשנס
 היא וזו .פין תחת ממש עין לשלס דינו מיקר על קאי
 .ז״ל הגדול הר״ש ודעת אונקלוס התרגום דעת ג״כ

 זוערתא הפסיקתא דברי יהיו שלא שפיר נמי ניחא ובהכי
 שחש שבר ח״ל כתב אמור דנפרשת זה. את זה סותרים

 מקיים איך וסימא סומא שהיה הרי ממש. יכול שבר
 אומר הוא וכן .וט׳ ממון אלא לי אין מין החח טין בי

 כופר לוקח אחה לאברין אבל וגו׳ כופר סקחו ולא
 סתירה תכלית זא׳ז סותרים דבריו ולכאורה .מיי״ש עכ״ל
 כינהו ממש יכול שס ומש״כ שפיר. ניחא לפמש״כ אבל
 שהיה הרי כלל. אחרת תקנה לז ואין דוקא. ממש יכול

 תקנה לו יש וראי אלא למימר. איכא מאי סומא
 אין המכילתא דדברי מבואר וטכ״פ ממין. בכופר
אמה באזהרות ז״ל הגדול ר״ש ודברי .לתלמודין פותרים

ן נטנים: הנחלש

רב. רא. ר. פרשה
לענוש. דבה מוציא בהנכיל. והמפתה והאונס,

תשלומי לטנין מפתה ופרשת אונס פרשת
 משלומי למטן רע שס מוציא ופרשת .קנס כסף חמשיס

 וכמו וגו׳. אותו ויסרו כדכשיב ולמלקות קנס כסף מאה
 .מיי״ש ס״א( )מ״ז דכתובות ובפ״ד )תצא( בספרי שאמרו
 שלהם. הפרשיות במנין ז״ל וסיימתי הבה״ג ג״כ ומנאום

הרמב״ס וגס והב״ד. הצבור על המועלות מצות שהן

3>5- קעג רב לא. ר. כפ. פרשה
 ז״ל הגאון רביט אבל .המשי! במנין מנאום ז״ל וסיימתי
 העונשין כל כמו הלאו־ן במנין אוהן ומונה .אזיל לשיעתו

 ה׳( )סימן להעונשין בפסיחה שנתבאר וכמי כיו״ב. וכל
 הבה״ג שיטה ג״כ היא וזו .עיי״ש הפרשיות ובפתיחה
 לאוין ג״ב איכא רע שס ובמוציא ובאונס ז״ל. וסייעתו
 הלאוין במנין לעיל נמנו וכבר היחידים. על המועלין

 מנה שלא מה ג״כ נתבאר ושס .עיי״ש דע״ז( רמ״ו )ל״ת
 ימהרנה ומהר לאשה תהיה דולו עשין ז״ל הגאון רבינו

 שע״פ באזהרוחיו וגס עיי״ש. הפשין במנין לאשה לו
 . אונס פרשת .הללו פרשיות ז״ל הגאון רבינו מנה טשה״ד
 לא כדבור ש״ר מוציא ופרשת תנאף( לא )דבור ומפתה
במכין שס ביארנום וכבר .ביאור צריכין שס ודבריו השא(.

: עיי״ש הלאוין
 שלש מנה הנחנת אתה באזהרות ז״ל הגדול הר״ש
שס במש״כ צ״ע ז״ל שדבריו אלא אלי- מצות

 .עיי״ש בממון לענשו עלילות ומשים רט שם במוציא
 במוציא דליכא דס״ל ומשמע .דוקא בממון בלשונו דקדק

 מאיי תמוה וזה .בלבד כסף מאה ממון עונש אלא ש״ר
 וכמבואר וגר. אותו ויסרו מדכחיב לקי נמי מילקא דהא

 ובירושלמי שס(. )בכתובות ובתלמודין בספרי בהדיא
 בתרגום וגם דערכין(. )פ״ב ובתוספתא שס(. )כתובות

 ויסרו תצא( )פ׳ זוערתא בפסיקתא כתב וכן .עיי״ש יונתן
 דכיון .נכונים שדבריו נראה אבל .עיי״ש במכות אותו

 ר״א מנ״ל רט שם למוציא אזהרה בכתובות התם דאמרינן
 בסה״ח ז״ל הרמב״ס וכ״כ .פ״״ש רכיל הלך מלא אומר
 נערה מהלכות ה״א )פ״ג הגדול ובחבורו ש״א(. )לאוין

 חקנ״ג( )מצוה ובחנוך נ״ה( )משין ובסמ״ג עיי״ש. בתולה(
 עיי״ש. ל'נ( סי׳ לאוין )זה״ר. ז״ל והרשב״ץ עיי״ש.
 וס״ל .דד״א עלי׳ נתן רבי פליג בכתובות דשס ואע״ג

 ש״ר מוציא ואזהרת .זו אזהרה בכלל רע שס מוציא דאין
 עיי״ש. רע דבר מכל ונשמרת׳ מדכחיב אלא נפק״ל לא

 רכיל. תלך דלא מלאו ש״ר מוציא אזהרת כולם נקטו מ״מ
 להרמב״ס מנ״ל שס( נע״ב )בהלכות בכ״מ בזה הרגיש וככר

 בזה שס מש״כ אבל כר״נ. ושלא כר״א זז הכרעה ז״ל
 בלאוין ז״ל הרמב״ן וגס .עי״ש מספיקים דבריו אין

 דבר מכל דונשמרח לאו מנה י״א( )מציה שלו מחודשים
 סי׳ )לאוין ז״ל להרשב״ן ובזה״ר טיי״ש אחר לענין רע

 כר״נ ושלא כר״א דנקטינן ג״כ דס״ל ומבואר ט״ה(.
 סנהדרין )הלכות הרמב״ס מדברי וגס בדבריו. ע"״ש
 דס״ל מתבאר ק״ו( ן )עשי הסמ״ג ומדברי ה״א(. פכ״א

,__ אזל? ולשימתייסו .עיי״ש כר״נ ילא כר״א בזה דנקעינן
כר״נ עיקר מתבאר-דנקע רכ״ד( )סי׳ הסמ״ק מדברי אבל
 וקשה לזה רך יהא שלא לב״ד אזהרה הוא רכיל תלך ילא
 ז״ל הרתשוטס רוג נקעו דלהכי הנראה ולפי 1עיי״ש לזה

 דגמרא מארי׳ סוא דר״א משוס ר״נ לגבי כר״א "!עיקר
 בזה ואנמ״ל כידוע. פלוגתי׳ בר האמורא מר״נ עפי
 דלא לאו משום היא רע שס דמוציא דמלקות וכיון .יותר
 לאו הנחלת אחה באזהרות מנה כבר הרי רכיל. תלך

 למנוח הוצרך לא והמלקות .עיי״ש רכיל תלך דלא זה
 שבמלקות לאוין חייבי דשאר מלקות מנה שלא כמו עוד

 מלקות עונשי שכוללת מלקוח. פרשת שס מנה שכבר משוס
 שאר כל שעשו כמו שבמלקות. לאוין חייבי כל של

 ׳מלקות מיקר וגס .זה בענין המצות מוני ז״ל הראשונים
לא אוסו ויסרו בי׳ מדכתיב דנפק״ל רע שם מוציא של
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 מלקות מפרשת שוה בגזירה אלא מלקות דהיינו נפק״ל

 גילי' אלא זה אין וא״כ עיי״ש. שם מחובות כמבואר
 מנה כבר והרי חלקות. פרשת בכלל הו״ל הוא דגם

 במוציא כאן מנה לא והילכך .מלקות פרשת שם באזהרות
 היטב מדוקדקים ודבריו .קנס כסף מאה עונש אלא ש״ר

 הוא זה עונש דרק .כמסי; לענשו עלילות ומשיס במש״ב
בענין שביארנו מה ומי׳ .מלקות עונש ולא למנות שהוצרך

.ה׳( ד׳ ג׳ )סי׳ העונשין בפתיחת זה

לג. פרשה
 •כי תצא( )פרשה כתיב .להשכיל מכושים וםדןן^ףן

וגו׳ האחד אשת וקרבה וגו׳ אגשים ינצו י
 ר33 וגר. כפה את וקצותה במבושיו והחזיקה

 למנות כחן ז״ל הגאון רבינו דכוונת י״ד( פרשה )לעיל
בושת. דמי תשלומי בדיני לדון הב״ד שטל עשה מצות

 המניח ור״פ הרגל כיצד ו״פ0) בב״ק קרא הך כדדרשיגן '
 ובסנהדרין ע״א(. )פ״ח לקמן שס ועוד החובל( ור״פ
 קרא הך דלכ״ע דמבואר עיי״ש ט״א( פ״ו הגחנקין )פרק

 שלא ומה בושת. דמי ממון בתשלומי אלא מיירי לא
 החמיר עינך תחוס דלא לאו גם ז״ל הגאון רביט מנה

 דבכל לשיטתו דאזיל מבואר הדבר .קרא בהך זה בענין
 המצוה ענין עיקר בה שמפורש העשה שמנה אחר כיו״ב

 שורש ז׳ סי׳ )מבוא בשרשים כמבואר נמנה. הלאו איי שוב
 לאוין רמ״ז. )עשין בםה״מ ז״ל והרמב״ס עיי״ש. ששי(

 מיד להצילו נרדף לטנין הללו והלאו העשה מנה רצ״ג(
 בחבורו כתב וכן .עיי״ש רודף של בנפשו להרגו הלודפו

 אחר הרודף שם יז״ל .•וה״ח( ה״ז רוצח מהל׳ )פ״א הגדיל
 הרודף מאברי באבר /הצילו יכולים אס וכו׳ להרגו חבירו

 הרגוהו אא״כ )להצילו לכוין יכולין אינס יאס עושין. וכו׳
 שנא׳ הרג לא שעדין אע״פ אוהו הורני{ אלו הרי .לרודף

 שכל הכתוב ענין .וכו׳ עינך תחוס לא כפה את וקצותה
 חת מצילין אותו הממיתה הכאה חבירו אח להכות החושב
 אותן מצילין יכולין אינס ואם רודף. של בכפו הנרדף

 מתבאר טיי״ש. עכ״ל עיניך תחום לא שנאמר בנפשי אף
 לא לחודה כפה את דוקצותה העשה דמן אלו מדבריו
 הרודף. של מאבריו באחד להצילו המצוה אלא שמעינן

 באחד להצילו יכולים כשאינם הרודף של בנפשו להצילו אבל
 .עינך תחוס לא של הלאו מן אלא שמענו לח .מאבריו

 אףע״פ מאבריו. באחד להצילו יכיליס שאינם כל וא״כ
 לא הצילוהו. ולא רודף של בנפשו להצילו יכוליס שהיו
 בעשה ולא בלבד עינך תחוס דלא בל״ת אלא בזה עברו

 רביט לשיטת גס דרשא הך לפוס ולפ״ז כפה. את דוקלוחה
 ‘.י הלאו גם למנות יש העשה נמנה שכבר אע״פ ז״ל הגאין

 אלא העשה. בכלל שאינו חדש ענין כולל שהלאו כיון
 עובר הציל ולא להציל כשיכול זה דמלבד דכיון לומר שיש
 ז״ל הרמב״ם כמש״כ רעך. דם על תעמוד דלא בלאו ג״כ
 דלא לאו נמנה שכבר כיון א״כ .עיי״ש )הי״ד( לקמן שם.

 גחנה עינך תחוס דלא לאו אין שוב רעך דם העמודעל
ד סי׳ )מבוא כשרשים כמבואר ז״ל. הגאון רביט לשיטת

:טיי״ש ותשיעי( ששי שורש
 שלא ראוי כפה את דוקצותה העשה גס דעפ״ז איברא

כיון ז״ל. הגאון רביט לשיטת !,במג תביא

 שכבר רעך דס על תעמוד דלא לאו בכלל הו״ל דבלא״ה
 דטשה ז״ל להרמב״ס אלא חיט דזה אלא .ס״א( )לאוין מנה
להרגו. אחריו הרודף מידי הנרדף בהצלת מיירי אלו ול״ת
 למטת הו״ל דא״כ ז״ל. הגאון רבינו דעת זו אין »

 אלא .היחידים על המוטלות העשין שאר במנין זו מציה
 בושת דמי תשלומי בדין לדון הב״ד מצות טל דקאי דעתו
 דברי על שס ז״ל הראב״ד השיג וכבר .שביארנו וכמו

 דריש בספרי אברהם אמר וז״ל וכתב .בזה ז״ל הרמב״ס
 ז״ל דהרמב״ס לומר בזה וכוונתו .עיי״ש עכ״ל הכי לה

 בהכי. קרא להך דמוקי תצא( )פ׳ הספרי אחר בזה נמשך
 דמי לתשלומי קראי מוקי אלא הכי ס״ל לא תלמודן אבל

 מה אלא לנו ואין .כמשכ״ל דוכתי בכמה כמבואר .בושת
 ז״ל דהראב״ד הבין שס עוז ובמגדל בתלמודן. שאמרו
 וכן .מקורו ולהראות בא הוא ז״ל הרמב״ס לדברי לסייע
כדכח־בנא ברור הדבר אבל ע"ש׳ה. שם הכ״מ מדברי משמט

 הראב״ד כוונת כן שהביט ז״ל אתרוגים לקצת ׳מצאתי וכן
 הרמכ״ס דבדי על כתב שס מיימיני ובהגהות .כמם״כ ז״ל
 יהודה רב־ לגבי כן שדורשים כחכמים בספרי וז״ל שס

 החוש לא זוממין במדים ונאמר תחוס לא כאן נאמר דאמר
בפי׳ שיטתו תפס ורש״י .ממון כאן אף ממון להלן /מה

 אלו ודברים .עיי״ש עכ״ל יחיד שהוא יהודה כר׳ החומש
 דברי על שס שהשיג ע״ז( )משין הסמ״ג מדברי הם לקוחים

 בספרי שס יהודה ר׳ כדברי קרא הך שפירש שם ז״ל רש״י
 קרא מיירי דלא זוממין מעדים תחום דלא בגז״ש דיליף

 ת״ק דברי ושבק .בושת דמי דהיינו ממון בתשלומי אלא
 תמוהים ודבריו בנפשו. להצילו שניתן ברודף לקרא דמוקי

 תלמודן. על אלא פירש״י על fr&p זו דאי; .fwv לכאורה
 ולא יהודה' רבי כדקאמר קרא הך נקט דוכתי דבכמה

 שכבר קס״ה( )לאדן גופי׳ להסמ״ג שראיתי אלא .כחכמים
 מבואר ע״א( ע״ג ״מ1־ם בן )פרק דסנהדרין דמסוגיא כתב

 ובביאורי עיי״ש קרא להך יהודה רבי נדמיקי דהעיקר
 הסמ״ג דברי בכוונת מוכרחין שדבריו .שס ז״ל הרש״ל

 בזה תמוהים מיימוני הגהות ודברי היטב. עיי״ש שס
ראה ולא הרמב״ם דעת לסייע הכמ״ג דברי שהביא

:לפירש״י והסכים בו חזר גופי׳ דהסמ״ג
חובל מהלכות )פ״א נופי׳ ז״ל הרמב״ם מדברי ואמנם

 דר״י לת״ק דחפי׳ דס״ל מתבאר ה״ט( ומזיק
 להצילו שניתן לרודף קרא דמוקי ע״ג אף שס( )בספרי
 דין גס קרא הך בכלל דיש לר״י מודה מ״מ בנפשו.
 בהדיא מבואר וכן בדבריו. עיי״ש בוטח דמי תשלומי

 וכו׳( וכאשר ד״ה זרעים )סדר להרמנ״ס פיה״מ בפתיחת
 שהבאתי דוכמי הני כל שפיר מיחרצי ועפ״ז .בדבריו עיי״ש
 תשלומי לדן אתי רהך׳קרא ס״ל דלתלחודן דמבואר לעיל
 ולפ״ז כאן. ז״ל הרמב״ס לדעת משם יקשה דלא בישת דמי

 רבינו דברי שפיר אתו וסייעתו ז״ל הרמב״ם לדעת '׳2ח
 הפרשיות במנין אלא זו מצוה מנה שלא כאן ז״ל הגאון
 נמי קאי דקרא אע״ג בושת דמי ממון תשלומי דין לענין

 כל על גס המוטלת מצוה דהו״ל הנרדף הצלת מצות על
 תעמוד דלא לאו ג״כ בו יש בלא״ה זה דלענין משוס .יחיד

 הכל על המוטלים הלאוין במנין נמנה שכבר רעך דס על
 ז״ל. הגאון לרבינו לזה צריכין אנו שאין אלא .כחשכ״ל
 רש״י כדעת בזה דדטתו לומר נראה בפשיטות דבלא״ה

 בהך לנו אין תלמודן דלפוס דס״ל והסמ״ג ז״ל והראב״ד
רבי כדברי .בלבד טשת דמי תשלומי ממון דין אלא קרא

יהודה



פדשהלג. הפרשיות. וחמש ששים מנין
גניבה מהלכות )פ״ט הה״מ ומדברי .שס בספרי יהודה

 הראב״ד בטנת וגם .מיקר שכן ג״כ דס״ל מבותר ה״ז(
 :מיי״ש כדכתיבגא הבין כאן בהשגתו ז״ל
באחד להצילו דביכול דס״ל ז״ל הרמב״ס דברי ובעיקר

בלבד. כפה את דוקצוחה עשה אלא לינת מאבריו י
 להצילו יכול בשתינו אלת ליכא עינך תחוס דלא ל״ת אבל
 מדברי בזה גס שמקורו שנראה ע״פ אף .בנפשו אלא

 .שתהה מלמד כפה את וקצותה שס שאמרו שם. הספרי
 להצילה יכול אתה אין שאם מנין בכפה. להצילה ח״ב

 הרי .עיי״ש עינך תחוס לא ת״ל בנפשה. הלילה בכפה
 את דוקצוחה עשה אלא לנו אי; בכפה להצילה דביכול

 כסומרין דבריו שנראין תמוה הדבר מ״מ בלבד. כפה
 תכירו אחר רודף הרוחה מ״ל ע״ו( )הלכה שס למש״כ זא״ז

 הרי הציל. ולא להציל ויכול לבועלה מרוה אחר או להרגו
 על ועבר כפה. אח וקצוהה שהיא עשה מצות בטל זה

 דס על תעמוד לא ועל עינך תחום לא על לאדן שני
 .בדבר כלל חילק ולח החס שכחן הרי עיי״ש. עכ״ל רעך

 באחד להצילו יכול ,אפי עני] דבכל אלו מדבריו ודאי ומשמע
 אס עינך. חחיס דלא בל״ת גם עובר נמי מאבריו

 ענין באותו זח״ז סומרין שדבריו ומלבד .הצילו ולא עכר
 ברייתא נגד ג״כ הס אלו דבריו .עצמו פרק ובאותו
 ז״ל הרמכ״ס עפמש״ב נראה לזה אמנם .שס דספרי

 באבר להציל היכול כל וז״ל י״ג( )הלכה לעיל שס עוד
 רודף של בנפשו הציל אלא בכך. טרח ילא מאבריו

 ב״ד אין אבל .מיתה וחייב דמים שופך זה הרי והרגו
 )חו״מ בטור עליו חמה וכבר עיי״ש. עכ״ל אותו חמיתין

 מיתה שחייב כיון יודע ואיני מ״ל וכתב תכ״ה( סי׳
 שס ובבדה״ב ובב״י עכ״ל. אוהו ממימין ב״ד אין למס

 ביושר וכ״כ אלו. הרמב״ס דברי לתרץ מאוד נדחק
 סנהדרין שס וכו׳ להציל היכול כל ת״ל שס בכ״מ ביאור
 רודף שהיה רודף אומר ב״ש יונתן רבי ע״א( )ע״ד
 ולח מאבריו באחד להצילו ויכול להרגו חבירו אחר

 ומשמע עליו. נהרג בנפשי. אלא הצילו ולא כלומר הציל.
 שמאחר .אותי ממיחין שב״ד לומר אפשר דאי לרבינו

 ולא החראה. ביה שייכא לא להציל אלא נתכוון שלא
 חייב שהוא לומר אלא מליו נהרג שאול בן ר״י נקט

 עליו כתב שס ובמל״מ מיי״ש. מכ׳ל לשמים מיתה
 היקשה מאי ביאר ולא עיי״ש. תלמוד כין צרי שדבריו

 נכונים. הכ״מ דברי ודאי הסברא בעיקר והנה לו.
 י״ז( סי׳ דב״ק )סופ״ב שכתב ז״ל להרא״ש ראיתי וכיו״ב

 פטור ומת חבירו של לבו על גחלת הניח רבה אמר מ״ל
 העולם סברת דלפי התראה. וקבל החרוהז אס ואפילו

 שיהדג כדי למות לעצמו להניח ולא לסלק לו היה
 דכיון .הכ״מ כסברת ממש וזה .עיי״ש מכ״ל חבירו

 סברת דלפי .כלום בהתראה אין להציל אלא נתכוון שלא
 איברא זה. על מיתה שיתחייב אפשר העולם

 אלא .הכי משמע לא שס ז״ל ראשונים ושאר דמפירש״י
 אש כהורג והוא לסלקה. לו שהיה משוס פטור. מדינא

 לסברא ראיה אין דבב״ק מההיא וא״כ עייש״ה. עצמו
 היא ז״ל הרא״ש סברת דמ״מ אלא השוגיא מעיקר זו

 כ״ג( ס״ק הכ״ה סי׳ )חו״מ בכנה״ג ועי׳ הכ״מ כסברת
 ז״ל. הרא״ש דברי ואשתמישתי׳ .הכ״מ מל שהקשה חה

 דברי לפרש מספיקין אינם הכ״מ דברי דעיקר אלא
שיפן זה הרי ז״ל הרמב״ם ממש״ב רויאי ז״ל. הרמב״ם
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 כדכחיב .אדס בידי שחיובו לומר שרצה משמע .דמיס
 וחייב מדכחב וגם .ישפך דמו באדס האדם דס שופך
 שאין כלל משמע לא .אוהו ממיהין ב״ד אין אבל מיתה
 לביד רשוח שאין פשיטא דא״כ .שתים בדיני אלא חיובו

 הו״ל הכי אלא .שמיס בידי מיתה חייבי ככל להמיתו
 שמים בדיני וחייב ב״ד ממיתה פטור בהדיא לומר

 טליו נהרג יקאחר ב״ש יונתן דרבי לישנא וגם .וכיו״ב
 קצת שרצי מה וגם כלל. שמיס בידי מיתה משמע לא

 יונתן לרבי דודאי ז״ל הרמב״ס בדעת לומר אחרונים
 ב״ד. מיתת חייב מאבריו באחד להציל יכול אם ב״ש
 דרבנן ס״ל אלא .כוותי׳ פסק לא ז״ל דהרמב״ס אלא

 ופסק .שמיס בדיני אלא מיחייב דלא וסברי טלי' פליגי
 ז״ל הרמב״ם דמלשון שביארנו. מטעם נכון אינו .כרבנן

 והרמ״ה בפירש״י המבואר לפי ובפרט הכי. משמע לא
 ב״ש דר״י דלרבגן ע״א( ג״ז מיתות ארבע )פרק ז״ל

 יכול אפילו .בנפשו להציל לכתחילה אפילו לגמרי מותר
 :בזה להאריך מקום כאן ואין עיי״ש. מאבריו באחד להגנל

.כפשט! הס ז״ל הרמב״ם דדברי נראה לדידי
 וכדקאמר .ב״ד מיתת ח״ב דינא מעיקר דודאי “
 חיוב בר מדינא כלומר עליו. דנהרג כ״ש יונתן רבי

 ז״ל הרמ״ה כתב וכן כוזתי׳. הילכחח ופסק .הוא ב״ד מיתת
 הרמב״ס כתב שפיר ומ״מ בדבריו. עיי״ש כתמי" דקיי״ל שס
 דאמרינן מאי ט״פ .אוחו ממיתין ב״ד אין אבל ז״ל

 ממין עין תחת עין אמר אביי ע״א( פ״ד החובל )ר״פ
 תחת עין חזקיה דבי דחנא . חזקיה דבי מדתנא אתיא

 ואה״ד עין. תחת ועין נפש ולא נפש תחת נפש עין
 דבהדי .עין תחת ונפש עין לה דמשכחה זימנין ממש

 ומאי ההם מלה ופריך נשמתי׳. ליה נפקא $יה דעויר
 עבדינן. מקבל מלי אי ליה אמדינן מימד ודילמא .קושיא

 מקבל דמצי אחדינן ואי .עכדינן לא מקבל מצי לא ואי
 תכן לא מי .לימות מיית אי רוחי׳. ונפק ליה ועבדינן

 הרי .ע״״ש פטור ידו תחת ומת אמדוהו מלקוח גבי
 נפש סכנת בו יש נמי אחד אבר רק במחסרו דגם

 מ״מ ליה. דדחי למאי ואפילו בכך. שימוח שאפשר
 ברור אינו אומד ע״י ואפילו בעי. טכ״פ ב״ד אומד
 ידי מתחת הנרדף בהצלת וא״כ סכנה. בדבר שאין

 יש לעולס .לאומד שהות וליכא בהול. דזמנו הרודפו
 מאבריו אחר ע״י בהצלה אפילו נפש סכנה בדבר

 את. אס וז״ל שכתב ח״ע( )סי׳ ריקאנעי בפסקי וראיתי
 מר שאינך אחד אבר לך לקצן לי הנח לישראל השלטון

 להניחת שחייב אומרים יש חברך. ישראל אמית או בו.
 מדאמריג יראי׳ . בו מת ואינו הואיל האבר לז לקצן

 לכחלהן מותר בעינו החש ע״ב( כ״ח דע״ז )פ״ב בגמרא
 בליבא דעינא דשורייקי משוס טעמא ומפרש כשבת.

 'הנדון יבוא והשתא לא. אחר אבר הא משמע תלו.
 אומה דוחה אחד אבר שאין שחמורה שבת ומה בק״ו

 השבת. מפני שנדחה אחד אבר .נפש פקוח מפני נדחיש
 ובחשו׳ .עיי״ש עכ״ל נפש פקוח מפני שנדחה דין אינו

 כשם שלא הדברים הביא מרכ״ז( פי׳ )ח״ג ז״ל הרדב״ז
 טעמי מכמה הוא פריכא דק״ו מליו והשיג אומרם.

 ותו וז״ל דבריו בתוך כתב ושוב .ט״״ש שס שביאר
 ואפי׳ .כויה החת טיה פצע תחת פצע אמרה דהתורה

 עין אמרה והתירה ימות הטיה ע״י שמח חששו הכי
 שמשלם אמרו ולכך מין. מחש ועין גפש ולא עין תחת

ממון



.—■——׳־ מ ח
 ו׳י ואמח׳התסאמר מיקרי w .לשין דואג ומצין נראם חלק

 מאתם חקי ,לס® לך מה אצקים אמר ולרשע מ״ו יצחק
 כה• חדש אתה מה היע לפון ופ׳מספח לפ'מרצחים מניע
 לומר והבונה מקא הרעל® לשון ופ׳מסמח ונקט הא ושמח

*אחהורטלזס נו: מרש מס רניל לפ׳צאתלך כשמגיע
 נפ״ז הדמכ״ס :נסתר אדס ממט שוכר ונחם לחנירו המגלה

 >» ממ והולך ונחם שטוען מ רטל איזהו נתג מה׳רעות
 ה״ן אטת שהוא פ׳אע״ע על שמעתי וכך פ׳כך אמר נך ואומר
 ו״ל המחבר הרב מלשון מתחוור והוא ע״כ העולם את מחריג
 גילה אלאא״כ רניל נקרא ולא משמע ז״ל המחנר הרג ומלשון

 וזה לא נגלוי ונוס אס אנל נסתר אוס ממנו שוכר דנריו
 האדומי לדואג אירע מס ולמד צא שאמד למעלה מ״ש הפך

 שעשה שמה ס אע רנילו׳ היה האדומי מאג ומעשה ומשמע
 ז׳ל המתנר הרג סממן לפרש ויש ♦ ח• נל לעיני היס אחימלך
 אם מ*מ רע ונר ממנו נמשך שאינו ניכילות צד שי® שאע״ש

 נעגין רכילות מיקח סות גילה והוא נפתר אמח אום אותו
 ז״נ סרק :נמס׳סנהרחן *ותניא J תסנהיחן שמניא מה

 ולא נתינה תינה; נאתז ®ת הנריתא כלשון שניט כ’נ ממשנה
 עכתגהרכהמפרש"( סכיזרדין נמס׳ ותכן אמד לא למה *ועתי

 שלם אותו רן הריין לחניח אדם יאמר שלא זה ל® ומלל ו״ל
 ^'7אחרגרולמזה' *ןישעון 1 כדיןנדאמח׳נהגחלקמא

 ש®נם ונחם ®מר שהוטל נפ׳הנו׳לפי ז״ל הרמנ״ס מלשון
 נפשות לאגו רעה תזה נמשך שלפעמים אלא לנגאיחנח

 גננות שמספר זה אנל האדומי דואג בענק מישראל רמת
 מקרטל יותר הוא מגונה אמת או סקר שיהיה® ®ך חנרו

 שעמי מס שספר אלא לרעה טון נוצא לומד ימל שהרגיל
 המספר אנל כפניו שעבר מה לשאול שסער תאג נענץ גפניו
 שהוא ראו שעינינו לרעה טון לומ׳שלא יטל אינו יזנח נמות
 זם שעון ז״ל המחכר והרג הרמנ״ם נתנו ולפיכר נמות מספד

 לשון נעל אנל ונחו נע׳הנז׳סיים והרמנ״ם מהיכילית גיול
 סל ונחם ונו׳ואמר פלוני עשה ובי ני יאמיר שיושג זה הרע
 מדג" לשון חלקית שפת• ה׳כל ינית המזוג אמד זה על גנאי

 זהו והלא רקאמד אנל מנמיגמיסזמ® וגרים והם נתלית
 עליו שתמה וכמו חכרו נמית ספר ה הוא הרע שלשון מ״ש
 סתומ׳יחתומפ היתנ״ם על ז״ל ר*3הרא השגת גם נכ״ט הרג

 הרמנ״ם נדנח גמן בעיני והניאה ♦ ונריהס להט( זצחר
 נאזסומ נכלל שחינו סונר שהרמנ״סז״ל. והראנ״דז״לטא

 לזם מזה ינחם שטוען מי רוקא אלא רטל תלד ולא הגתוג
 ®מ "שאומד פ׳מע׳נין אמד כי פ׳ממי אמד כך ואומד שכולך

 שא׳דסד ,*זן נטת של שאינו ונר שאומר נין שקד שאומר טן
 לשון מיקח לא גבית של רנך ®ט שאם אלא חנח לנטת סטא
 אמת שהוא אע״ס גנות של רנד הוא ואם וע שס ומוציא הרע

 מי ®ל רע סם מיציא מיקרי שקר הוא ואם הוע לשון מיקרי
 מספר עצמו לטן טט נעצמו שהוא אצא רטל הולד שאיט
 נכלל ®ן ונחם של כללן • ססתוג נכלל זה ®ן חנח נגטת

 וגרי •מנו מפ׳ונזה ששמע לע׳מס המספר אלא רטל תלו לא
 ונרי" שטוען זה יכיל ®זהו אמד תחלה גנון אל ז׳ל ט־מכ״ם

וכל׳ מחם שטוען זה הכתוב שהזהיר רכיל ®זהו וכי׳נלומר
 התג לשון וסוא זה ל® נכלל והוא נתל עון יש אחד את"כ
 םשמ» מה לאחרים המספר כלומד חנח גגטת המספר והוא

 של ונד אינו שהרכילות לפי מסרכילות גדול והוא תכרו גננית
 נפלללאתלד נהלל וט״מהוא גג® של ונר מסער וזה גנ®
 ל• מה מיקח רכיל לזה ואומר עזה וגרים שטוען וטון וטל

 ®ז״נאמר גנאי של שיהיה דגר לי מה לגג® שאמו יכי שיהיה
 3תו0ה אמר ז ע וכו׳ ואומר שיושג זה הרע לשון כעל אבל

שהוא מע לשון נעל אגל ס׳כלומד חלקית אתי יסיתס׳נל

איין "
 נלו׳אעפי ®מרום׳ וט"®• פירש ואע״פשר׳שלמה המזכר
 ומפר׳נענין אומי אני מ’מ המכילתא ונרי כר מפרש הרש*•
 ד«ינו שפירש פ ואע שאומר הממנר הרג לשון מודה רכן אתר

 לומר לו היס זה מן חידש •’שרש לומר הנמה זכו׳ואם שלמה
 הר׳המחכר מ״ש זס מדייקים אנד שאה אצא ר״ש שנתב וחע״ע

 אניימפרש מ״מ שהיל״ל ממון »ז לשון וס׳אין אומר אני »’מ
 ננל שה״ה רש״י שפירש אע*פ מא כד התמכר הרג ופי׳רנר*

 ומשמע כח תשוש• שהן לפי נטוה הנתיב שוכר אלא ארס
 עון כח תשושי שאינם זכל ווקא כח לתשושי המקרא •אזהרת
 אלמנה שתפס הומר אני נכלל אינן מלן של מתומיו אלמנתו

 אפילו ויתום באלמנה תלו• שהדנר ונו' הכרית מפני רחום
 שפי" אע״פ ה״ק ח*נ כת גתשושי ולא מלך של ויתומיו אלמנתי

 לענות שלא כי המצדה שנחשוב והי׳ראוי ארס לכל שה'ה ר״ש
 מפני ויתום אלמנה תפס ודוקא אני אומר כיו תשוש אדם גל

 לענו' שלא המצוס כצפון תפסט ולפינד להם הכרותה הנחת
מצמו לצורך אותם שענה נזמן א’"□* :ואלמנה יתום

 נרוחס נפ׳הנז׳ודכרים ז״ל הימנ״ם מונח ו המציה סוף עד
 וה״ק : *א׳יתוסמאגיא׳יתוםמאסנחשגיתום הם:
 • יתוסלאתענון שיהיה נוונא ככל ויתום אלמנה נל קרא

 לוקיןעללאוזההר* שאין ופתנהרמנ״סנפד׳הנז׳ואע״ע
 ופירש בחרב אתכם והרגתי אפי וחרה כתורה מפורש עונשו

 עלה להלקות מסיייסכוי רנד העינוי שאין לפי גט׳החינוד
 פנס הדין מן ט נשקר לטעון רשע המענה יוכל לעולם ט
:וט׳ צערם תונע למות מחן שמא ומי״ת לטונתם אז

 רטל תלד לא שנאמד מזנרו לרגל ♦שלא ן£ \^אןין

לזה רד תהא פלא כ’נת ואמרו נעמך♦ י י
 והולך דנרים מטעין כחכל תהיה שלא אחר רבר לזה וקשה
 שהוא לי יראה פ״ז ונה׳יעות נס״ה הרמכ״ם •]ומדנד• עב

 לזה ונחם רד תהיה שלא הרע לשון נהזהרת זו נריתא מפרס
 לשון משפר שאתה לזה וקשה עציו חנרו שחמר מה לז לספר
 והולך וכרים שטוען הוה נריכל תהא פלא ר״א משחו הרע
 ס׳משמר׳ נר׳מוגח וכן נסי׳רמ״ג התיטך כעל כ’וכ לזה מזה

 רך תהא צא 3כת הרקיע זוהר נספר ז״ל הרשנ״ץ אכל המצות
 רינין לאח׳מגעלי יכנר שלא לדיין הזהרה והיא לזה וקשה לזה

 כרוכל תהא לא י״א אמת עוד טענותיהם נדנדי מחנח •ותר
 ן * נפי׳הנחיתא יותר נטן וזה ע*כ הרנילית אזהרת וט׳והיא

 ונחו ואין •ע״ש חן באזהרת מלה פירשה אהון קינן ונעל /
 כרוכל תהא שלא שמצא הגירס' הוא לזה שהניאו שמה נמנים /

 מטעים הגירסא ומצא וטון וטלי וכריס מטעים שהוא הזה /
 ננו״ן מטעין הנכונה הגידסא אנל טעם מלשון פירשו גמ״ם
ונהל׳ נס״ה הרמב*ם הטאהנירסא וכן הרכילות אזהרת והיא

 03סחנסי'הנז{ החימד ינעל הרקיע נס׳זיהר והרשג״ז דעות )
 נכללים ®מחם ושלשה המצות נס׳משמרת נד״ו ®ז* /מלס

 או ים• כד עשה פצו׳ האומד והוא נתנדו לרגל שלא זה בלאו
 כעסן שנאמר למי גנות ®נו דנד שאתזו אע״ע וכך נד רבר

 אף חכרו כגנות לספר ושלא לאחימלך שהלשין האדומי מאג
 ושטחי פלניא ט טדא ®נא היכא כגון אמת שאמד עי על

 והוא חבת מנית לספר מלא לשוןהד׳ע נקרא וזס ומורי בשרא
 ו״ל הרב נמ״ש רע שם מוציא נקרא וזה המרגלים כעני! שקר

 מ שאין :זה לאו על לוהין שאין *ןאע*פ *. משנה גכסף
 *צא ג עליי לוקיז I® חעשה נו שאין ל® גלו מעשה

 למלד לאחימלו שהלשין שע״י :האדומי למאג ®רע ולמדמה
 נטרר ג״כ והוא וג׳נניו שאול ונהרג »כהני נל את הרג שאול / ך

 המחנרוהר״מ ודג מונח ונראה חלק בראמח׳נע העולם »ן
וגע׳ הרע לשון ולא טס רכילות האדומי רואג שעגין »ז*ל



 לא ואמר עליו השיג *ל 1 והראנ״ר ששמע הרע הלשון שמספר
 וסת תליתאי הוא שהראשון ה»י מן הראשון קשה אלא ט

j שמרנרי משני עצמו את אלא הורג ואינו תניין והשני גששות 
 לשון ממספר חמור עצמו הרע לשון שנעל נראה סדמנ״ם

 שמענו לא ועונש בלאו אלא איני הרע לשון ממספר שהדי -׳ י6ה -
 שפתי ה׳כל יכית דור תפור׳ענשוע׳י עצמו הרע לשון וכשל

Jtffifi הראשון קשה אלא כן הדני שאין עליו השיג וט׳ולזה 
 מפני הרע לשון נעל שהוא השני מן הרע לשון המשער שהוא

 מע׳צפלוני ששמע דנריס שאומר לעי תליתאי הוא •הראשון
 עליוכראמדען שנאמר ולמי ולמקבלי נאמרו נפשות ומות

 שהוא אלא ששמע דנריש מסעד שאיני תניין והשני בערכין
אלא הות ע׳ואינו על הרע לשון שמדנר הראשון האומר הוא

 כליו להוציא ימל אין עי׳הקכ״ה בה בניטל ממט הוא חזק כי
 על רעה האדן דנת מוציאי האנשים וימיתו קרא יאתר משם
 ז נערטן יש‘טאמרי׳נע מחו שהוציאו האק רבת

 »דשאה *)בתוספתא :פ״ק • *ןאמרי'נירוש׳דמס'פאמ
 נס עונה ההיא הנפש תניח הכרת דבתינ : fp* ׳• ק ע

 מייר» כע״ז קרא והאי עמה ועונה נכרתה שהנפש מצמד
 האלה הייצות בל את תעשו ולא תשבו וט מיניה לעיל דכתיב
 ורש' והד נספר* כיאיתא המצגת בל נער ששקולה ז‘ע והיינו
 משש חכרת הכרה מיתות בפ״ר למ״ר היא כה מעוגה ורריש
 תנדזן נעה״ז הכרת ולמיד ארס בני כלשון תורה דברה ההיא
 אם לאשקי בה שעונה בזמן לורשא בה עונה ררשינן נ’לעה
אעשה ואיד כתיב בג׳ע *וג׳עוש׳ר: t תשונה עשה

ז ם לאוין
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ן'ל הראנ״ר כדבר• משמע ומאה ונירוש׳רפ״ק מצית משתית עצמו לנץ שנינו אלא מאתר ששמע מאי של דניים כמספד
אמרו הרכילות על אף תליתאי קטיל תליתא• לשון סכפאמיו לא אחדים אותוספם אומד שאמו מלא אמיץ בפני *אפ או

 האיתיו ג' הורג שהוא שלישי אוחו קורא ולמה ראמיי׳התס א״גז מכלם חמור שהוא פ אע הרע **(”&*** **יך
שאמרו דואג ד' נהרגו שאול וכימי מלע שנאמד וזה והמקנלו אלא משמע לא רכיל חלד רלא רכיל תלי רלא לאו נמל נכלל

,בעי נרא' הנה ע*כ ואגנר עליו שנאמד אתימלך שקבלו שאול לזה זה של דבריו שטוען הזה כיובל לזה מזה שטוען.וגויה
אלא היה שלא דואג עניו עלה מיית*מז־ נאמד הרכילות שעל ,אות הכתוב אנל רפאה וירושלמי ק נש מאמרי לזה זה ושל

m dwflp, • טעירשגי רכילות הוא חה מזלות מרכות לשון חלקות ששתי ה׳כל ימת מליו
 שמתו • כך סאמיס ועל העצים על רע שס המוציא *!ימה הראשון האומר שהוא כלו׳ לה״ר נעל לזה קרא שהדמנ"סז״ל

שאתרו משני היה שעונה למיתר ה׳רלינא לפני נמגפה נולס סא׳אלא ס(ומד איט שהוא לשי הרע לשו( מספר קרא •לאחר

(40>

נפהנז:
ככיפה מלך שהרי __

 שהיה מלחמה שכל ראינו ונס׳מלניס ומגילה נפק נדאיתא
 ואף בה שנפל מלחמה אותה זולתי טצח היה אתאב עושה
 אלא ישראל תפל האויגים נצחו לא בה שנפל מלחמה אותה
את הלשינו *שלא * ננויז חטא כשביל לנרו המלך פנעל

 נראם מכריז אליהו שהדי נ מניאים את שהחיה עונדיה
מפרסמי! ולא ידעין עמא וכל לה' מיא נותרתי אני הכרמל

ז המלחמות נוצחין היו איזאג *שניתי 1הנ'חמור»0 לומר טון שלא לומר אפשר ז״ל הרמנ״ם ולדברי
..................................... שהנ׳לאנמס לומר שטנתו אלא והא׳נלאו הא׳ושהנ׳נהכדת

יכיתה׳כלשפת* נאמד עליו אלא רכיל חלד רלא לאו בכלל
 ינדת עליו ג״כ נאמר הב' מן חמור פהא׳שהוא וכ״ש חלקות

 נס׳משמרת וכן אחר פי׳בעגין נ״מ3 והרב חלקות שפתי ה׳כל
 זה לבד ליורש ניתנו דברים נזה נתב אחי להחכ׳הש׳סרב מצות
אמדו דכי לומר שוים ששניהם כדבריהם זה ונר מצאתי ראה

עוני גוזל כתיג ועז״ר לאלקיס וחטאת• הזאת הגמלה הרעה קשה שהראשון הוא שכן וכיון ממנו נפרע שהקנ״ה עצמו את
ג״ש וילפינן גמלה חמאה הזה העם חטא אנא ונע״ז מנשוא והכתוב לראשון אתא תלך ראזהד׳לא לומר סנרא אין השני »ן

לע״ס חלק לו ואין נעה*ז ממנו נפרעין כע׳ז מה נמלה נרול וזה הראשון מן חמור דשני עונש ונמצא לשני ה׳אתא יינית
: לעה״ב חלק לו ואין נעה"ז ממנו נשרעין וס״ר נג״ע אף הע' שאזהרת הוא שהאמת אלא ורעיון שכל יכילהו לא רבר
לשון גיולית מדברת לשון יכתיב :טלם מני הרע *ןלשון ג״כ והעונש הרע לשון למספר בין הרע לשון לנעל נין כא

מאמרי' מפקין מינייכו והי דוקא מימי למימי וליכא דגים הרמג״ס רכרי פירוש ל♦ גואה זה חמודים ששניהם לשניהם א1
יו• שעל מפני טלם מגד חמור שמא והטעם מרטן נע׳יש לשין מספר על דאף ז״ל סואנ״ד לדברי סער ויש ז״ל והראנ״ר

נעיקר נוער באלו הרע לשון שהמספר טלם יכאו הרע לשון נמלות מדנית לשון חלקות שמתי סי ס' יכרת נאחר הרע
והגיאו זמ׳טאמדי׳בעוטן נגגיד ללשונם אמרו אשר שנאמר אם הרע לשון מספר של תקנתו מה כערכין יש מדאמרי׳נפ

סכתנגו־ ג'כמו להרע שגורם וש? ע*ז והיינו המזער 3הר לו אין סער אמד נית נתורהוט׳ר׳אחא יעסוק הוא מ״ח
מדואג שקיבל הרע לשון ע״י נ״ע שהתיר כשאול נמי וניע ששח* ה׳כל יס־ת ימזינ הקדש כרוח דוו כרתו שכנר מקנה

גדולות מדנית לשון בתיג הרע *)בלשון :ר‘3נ כדאיתא נאמר חלקות ששתי ה׳כל שיברת נר׳מידור מכאן כיע חלקית
רפאה *)נירושלמי :פירשנוהו ״ וט' שם״ אשר הסוגיא כל מוטח ובן הרע לשון משפר על אף

מאין שא״כ במד יורע אום היה לא לומד^מא למלנאשאין ולא הרע לשון לומר וט׳הכתה הורגת הרע בגמ׳ג׳לשון
 ר׳שכפאמוז ודעת בכ״מוז״ל הרב כתב זאת ובהנחה וכילית
 ול' לחור ורכילות הרכילות על אמרו לא הורגת הרע ג׳לשון
 מצית וכס'משמית ע*כ אמרו הרע לשון על אלא לחור הרע

 ג׳לשוןהרע אמרו איו זאת מנחה ז״ל הראכ״י מרי על הקשה
 יש פרק כל נקשתי ואני • ג׳ע״כ אלא הורג אינו והלא הורגת
 אלא הורגת הרע ג׳לפון זה לשון שאמרו מצאת* ולא כעוטן

 למספרו הורג תליתאי קטיל תליחאי לשון שם אמרו כך
 נרטלו׳כדנדי יפה מתפרש זה ולשון עליז ולאומרים ולמקבלו
 לחברו אדם ג׳בין שהוא לרטל חליתאי לשון וקרא ז״ל הואב״ר

 כעי׳סל ז״ל הראנ״ר אפי׳שיפרש או ז״ל רש״י וכמ״ש סוד לגלות
 עצם סל א' הקף שהקיפה ר״ל תילתא דלישנא מוס׳שמפרשיס

 על נאמר שזה להתפרש טח בחובם שליש* והוא גשר וא׳של
תלוג׳על אין ומעתה הרע לשון שס הוזכר פלא מאחד הוטל

 והיו אדס נגי מהרבה שואל שהיה אלא ן מזו להם מספיק היה
 הרע לשון נסם שהיה שאול ימי *)נטף :הרנר יודעים

 וה' כמלחמה טפלין היו דוד של אמרי׳שכרידו כירושלמי " וט'
 דור שבימי שקשהנעיגיו מעני פאול ימי וכסוף כתג המחט

 שאילוב״ב מרושל ולכךפי׳נסוף היוטצחקנכלמלחמותיו
 נהם *שהיה ג רנה נמרים איתא וכן כסי׳קנ״נ הסת*ק

 לשאול שאמרו והזיפים לאחימלד שהלשין דואג :הרע לשון
 נפלו שהרי •ןץיומפלין: i עמנו מסתתר דוד הלא

 וימת נא»ר5 ישאל מגני ואנשים גניו ושלשת שאול במלחמה
 ונתי׳ויספדו ההוא ביום אנשיו כל גס כליו ונושא וג׳בניו סאול
 עם•' ועל בגו יהונתן ועל שאול על הערב עד ויצמו וינכו
 עוניי הח שלא *אע'פ :נחת נפלו ט ישראל בית ועל
 כולם יוד של כירוש׳אמרי׳רורו ♦ אחאב נימי ה שס כתו ע״ז

צדיקים א ר



ט לאוין
 מיז במלחמה •וגאין קיו דלטורין להם שממן וע״י w צדיקים

 1’א רילטורין והוו וכיון המתנו־ להרג שהוקשה ומפני :( נופל
 מערש היו וואי רשעים ואחיתופל דואג ועוד מהם רשעים לו

 של נדות ע׳ז עונויס היו שלה היו צדיקים דוו של דורו דמ׳ש

 שהיו היו חכמים צדיקים שמפרש אחאנאנלהפמ״קטאה
 תינוקת! ואשי' שנים נת״ט לורשה יוועיס שהיו תירה בעלי

 מראה ישה ובןפי'כר*נ תסגים נואמדי׳נמורש שנים נ’» של
 הסמ*ק נוכרי וצא המוזכר הרב נוצרי לא ליווזק צרך אין ולי

 חנו על הלא היו צדיקים דוו סל שוות הירושלמי אמר ולא
 אין עע״ז או וילטורין to ומעוטא מעוטא אם אבל מר של
 אלא רשעים סל תר ההוא ד1הו יקרא כך ממני ולא כלים כך3

 על עע״ז היו זאנ1א סל הירוש׳סוווז מ״ס וכן צדיקים של דור
 מניאי' ואותם צריקי׳אליהו גהס היו סהר♦ אמר דור של רונו

 כל אלפים שנעת כישראל והשארתי וכתיב עוגדיא שהחביא
 :לו נשק לא אשר הפה וכל לנעל כרעו לא אשר הברנים

 אמת אשר »אמד נבין כופר כאלו הרע לשון *המספר
 ללשוננו האומדים לנו: אדון מי את© שפתי© עניר ללשוננו

 טעם פי׳מאיזה מראה וניעה ל© ארון »* שאומר נמי נגביר
 ♦ אמרו *לעור : עניחת משאר יותר ממורה הרע לשון

 שאין כתבתי נכר :הרעהודנמן *נ׳לשון 1נעדכיןפג!
 וה' והרתב״ם תליתאי קטיל תליתאי לשון אלא הגמ׳כך לשון

 ברכילות ולא הרע בלשון מדבר at שדבר לערש דאו המחבר
 אמת ידבר טון שלשתן שיהרגו טעם אין שברטלות מפני
 יהחב טעם ומאיזה חברו נגמת מסמר ואינו בפיהו היתה

 לע'רנדים ממסמר הרע בלשון אגל עליו שנאמר למי המקנלו
 »אמ' למי חמקכלו לשיהרוג טעם יש ע׳עליו שאמר גנות סל

 שנאמר מי וגס לגמתי שספר במה לבנו יחם ט משום עליו
 און הוס גואלי והורגין זה את זה והורגין כנגדו מתגבר עליו

נאמד ירום'נר׳שזה סל הסוגיא אגל ית על גא שההרג הרכיל
וכמ״פ^מטלס< הרכילות על חף

פי׳רש"• שאמרוהועליו: ואותו והמקגצו 1*ר!אוםר
 מרינה שמתוך עצמו היטל ז״להאומת

 את היס מאלי זההורגין את והורגיןזה ניניהם שנופלת
 הט: משמע דירוש׳צא. וסוגיא ע'כ ידו על נא שההרג הרכיל

 נפ״ן ז״ל הימנ״ס לשון ־. האומת מן ייתר נענש •ןהמקנלו
 נמה פרק מנת ולא סולטן לא זה דנר מצאתי ולא מה׳יעות

 היכ נס ניתש׳רפאה ולא הוע מלשון קצת הניאו ששס נהמה
 רב' ללמוד יש ומ״מ איו מקומו הודו לא »וז מטל ונעל כ״מ3

 תחלקו וצינא אתה שאמ׳ווד נשעה נהמה גפ׳נמס ממ״ש זה
 המלוכה יחלקו ורחנעם ידנעס ואמדה ב״ק יצתה השוה את
 ראיס משם שאין אלא ממסינושת גדול עונש דוד שנענש הוי

 לא האומר שהוא נצינא שהרי באומת מן יותר יענס שהמקנלו
 שהיה שדואג משאול נלמד וישרפוה עוס שום שס מצעו

 הוא נהרג שקנלו ופאול לנדו הוא העולם מן נטרו האומח
 שע״י האומרז מן יותר נענש שסמקכלו והטעם נניו ושלשת
נמצא תמיר י ומורי נשרא *ךישטחי הוע: לשון נגמר

 ליזסאוהוי מידי אכלו? כדאמדי׳נעמית ומים נשר טתו3
 אית' הט אלא המחגר הדג כמ״ש כן הוגר אין תערטן יורע
 ©רא איכא ואמר כגון אמד דנה נישא לישגא ומי ה־כי התם

 הוא מלתאנעלמא גלויי עניד גיפלניאא״לאטימאיקא
 ט אלא טדא משתמו היט יאמר טשא בלישנא ומפיק אלא

 פלניא ני איכ׳נווא כשאומר דכסלמא פיחשא לי ונראה פצניא
 היפ׳משתסז תימא הלשון כשאומר נעלמ׳אנל מלתא גלויי הוי

 נליש׳טשא ליה יאפיק טון התג לפון הוי פלניא ט אלא נורא
 המחט הרב אבל עליו לשוןהדע לומד זה של נינתו דויאי

מרא ושטחי סלניא ט איכאמרא היכא נתנו ז״ל וסרא״י

סואיש* פלניאדפ&יח ט מיאמירסא ז״ל וכןהרי״ף וטורי
דפטא פלניא ט ©יא שטת הינא לומר שהמנה סמפרסים

שכינתו האמת שמגלה "פאע הוא הרע לשון תה וטורי בשרא
רשעים ובטן ודנים מזר נניתי נמצא שתמיד זה כגנות לשפר
לא למה לחקור נפי׳ויש נמ'3 כן נזדסין שטה ואפשר תחסר
הרע לשון אנק שכן רנדים •ן»ש :זה ז״ל הרמנ׳ס ביאר

4 נפ׳הנז' ז*ל הרמנ״ם מיניי :פשוט נפ׳גט ואמר וט׳עי
,,*ןאמרי רפאה: מירושלמי אסוד הוע לשון שאבק ונלמד
*שיוסוד ג איתיס כמי כערטן נע׳״ש * פשוט בפ׳נט
ראשון בלשון בערכין נס׳יש ז״ל פרש״י רעתו: לידי בא טובתו

ממרה אומ׳חון עצמו הוא מדאי יותר נשמתו מספר שכשהוא
ולפ״זאסוך רעהזושישטע״כוכןפיר׳דסב״סבפ׳גטפשוט

שפירשו מה לפי אנל אוהביו אפי׳נפגי חבת של טוגתו לספר
כפני לא אכל שונאיו כפני דווקא החחנרז׳ל והרב הרמנ׳ס
היאף לו וע יאמרו לא שהאויבים נוי היא הטעם אוהניו

שלמה אמר זה *)על טוו: וכן מיתנו והלא משנחו אתה
מפרשי' כערכין ע׳יש • צו תחשב קללה נתל כקול מסוךועסו

וטרחונשבילו אחד הנית נעל נמת שנתאכסן כגון קרא הו
שעשס מ׳ יהיה נתך ואומד וטחונות בשווקים עומד ולמחר

ואוכלים עשיר הוא שזה האלמים ושומעים טולה סעודה לי
ממונו שמנלין עי איחרן אצלו התאנפנק או ממונו את

יספר אל ל»©לס ספרא דרג איווה וימי ו־נ אמרי׳תני ואח״כ
זלא רעתו לירי נא טובתו שמתוך חנית סל נטונתו אום

וס' והרמנ״ם טול בקול רעהו מטך נאמר שע״ז שם ארכרינן
המספד שאף מ'1ל דימי ת אתא וכי שמפרשים נראה המחט
טולימתזן כקול רעהו מטן■ עליו נאמד יערו של כשנחו
:למנח לו תחשב קללה והיי© רעתו לירי נא טונתו
לריב*♦ לו היו ה'תלמידים מות׳כרתניא אוהביו בפני *אבל

היאיהיה אסוד אוהביו אסי׳נסני ואי :שבחן ממה היה הוא
ודא* אלח הרע לשון מסוס נזה יש והלא שנתן מונה רינ״ז
שנח© מינה היה אוהבים בפני ורינ״ז מיתר איהניי רנעני
רעתו ליו• נא טזנתו שמתוך שמפרש ז"ל רש״י ועת לפי זא״ת

 רעם ממדה חרן חומר עצמו סוא מואי ייתר משנחו סנשהנא
 היה ס־חר כדנתימא אסור אוהטו אפי׳גפני ולפ״ז מ שיש
 מונטון ושמא הרע לשון משום נזה יש והלא סמן ממס "זטב
 ריב״ז א״נ רעתם לידי אחרים וצא הוא לא עא שלא רע״ו היה
 אום יספר וטאמרי׳אל מדחי יותר בשבחה מספר סיס לא

 בפ׳יש *ל 1 וכפוש״* מיירי יירא♦ ייתר גמשפר. חבת סל בשבחו
 שאם וברים הרנה מזב תה׳דעית נפ״ז ז*ל והרמב״ם בערכין

צו נתן אא״כ נדטיסהללו אמיד או“*) :הרע לשון אנק
 צפגין מועד־יהיו כאהל לי אומר שאני הרטים פי׳כל :רשות
 ישראל כני אל ונר הכי כונתר רשות צד שאתן עי אמור בלאו
 מומזינן לא רא״כ יאמרם פלא הקנייה נו שהתרה הטנה ואין

 מלתאאלא מכאן תפיק לא נצוהו אצא אומד. ננל שהוא מכאן
 רנר לו אמר ומיד אמור לאו הקנ״ה לו רמדקאמר לומד המנה

 נסיר מאמריה התריס כל לו אמד סט ודאי ישראל מי אל
כאן זולתי כאומר טוי אפי׳נלי אמוד נלאו הם יחיד• לאדם

:לאמרם אותך מרשה שאני
 עוקכא למר אלעזר ר' ליס דסליז רניטין בפ״ק *גלסינן

משום זאת בתצוה המחבר הרב זה וט':כתב
 ראוי אין האדם את מצערים אדס שמי שאע*פ מזה מצמד
 בט צר׳אליעזר שלח עוקנא מד שהרי עליהם היע לשון לומד
 ואעע״כשלח מהו למגמת צמסוס ובידי עלי העומדים אדם

 שרשע אע״פ בלשו© מחטוא ירט אסמרה אמרת♦ ר׳אציעזי לו
דמתאיודא מלתא □ל :וט' והערב הסה© אלא לנגר*
פיח׳סהנעצים :טשא לישנא משוס ליתכה תלתא גאפי

אמרוה



ט לאון
נישק נסמוסלישג׳ לאמרלית י^ת» ג׳סמצס אמיוהגמי

 וחטא ליה איש הנח( ומניו לאחרים ■אלאסמותרצאמח
 ג' מני הרע לשון שמסשר מי וזטאאיחליהאנל מגון

 סתר שאיתו כיון לישנ״רסא ימים ביס אית מאש יאעי׳נעני
 הגתים נחוס׳נעיחזקת שלשהוואיתי בפני הנעלים גלוהו לא

 נאעי בלמלתאומתאמדא לפוש שרעתם ויל אשיר* וגמסית
 : ג' לסגי שאמדו לאותו נישא לישגא משוס חלתאליתנה
 ולגלותו ה^ל "י33^ ימם*( שלא וסוא ממה •ןנתנרכינו

 ומהאי נישא לישנא משום ניה אית לזס נמחו שאס •יוער
 לגלית שכונתו כיון סנאמ׳עציו לאותו לאמת אסוד נמי סעמא

 וווקאהינא בעורן התוספו׳נע׳יש הדטוגתצהמזוכתט
 משו' אמרו שלא למשמע ט׳ראיכה פלניא ני איכא נורא ואמר
 לית חצתא נאפי רמתאמרא ואמדייוהיכא הוא נישא לישנא

 קינטודעל יגר* אומד הוא אס אנל נישא .לישנא משוס נס
 לי וידאה ♦ ע״כ נישא צישנא משוס ניה אית אעי׳כפניו סברו
 לאומר ליינישא משום ביה דלית שמפרשים פירושם לפי שזהו
 ז׳ל ורשיי המחבר והר הרמנ׳ם למנח אגל השלשה בפגי הדבר
 סנ׳נילה מן אתר אס הוא פירושו נישא לישנא משום ניה דלית

 רנריקינטור אפי'שאומד לישגאנישא סרנרליחנהמשום
 לישנא משוס ליחנה הוגר גלה מהשלשה אתד אס חגרו על

 דחנרא דמנרא ייודע ג' בפגי אמת הדנר שאומד כיון הישא
לאמת שלא הזהיר הדט האומד •)אי ליה: אית מברא
 לישנ׳נישא משוס ביס אית רבים נשגי תר האומד אמת אפילו

בני דמתאמרא מלתת סר וודאי וט'• טח■ זטאמרי׳נפ*זה
 דלא אי ומי והיר נאמרה המדר» מי בפגי וד׳אמי מררשא

 גלי וין עליה ואכריז אעקיה אמאי לגלותו שלא האומד וס1
 משום ליתנה תלתא נאפי תיאסאכלמלתאוחתאמרא

 וההוא לגלותו שלא הוגר אומר שלוה ודאי אלא נישא לישנא
 אמי ר' ואפקיה שנין יחרתין עשרין »זר הוגי גלה תלמיד

 זה ונר הניא לא ז׳ל וסרמנ״ם חיא גל• דין ואמר עירשא מני
 פכ״נ נהיסנהודין שכתבו נמה נפער שכנר מפגי נה׳יעות

 דמתאמיאבאפי מלתא כל תא אמר נערכין נפ'יש ואמר•
 חוצפא כ״ש אבי• ליה אמד נישא לישצא משום בה ליה מדיה

 אמתן* לא מימי דאד** סיל ט׳יוסי אנא איל נישא ישנא ול
 בפגי שאף אוזרי יעמוד מי ליאית פי' לאחורי וחזיתי דנו

 נאו לא׳שאס חשינא נישא לישג' לא אלמא אומרו אני הנעלים
 אמדתי לא לאט ר חזרתי לא כן אמית למק ואמרו הנעלים

 אומד ידה שהוא פי׳לפי׳שכיין פרש״י כי הייתי נפגיהם אלא
 אחריו הנעלים היעמדו לראות לאחיריי חוזר היה ולא הוני
 כן אמרת למה ואמרו הנעלים גאו שאם ראשון'או ללשון
 דמתאמד׳באפי מלתא רכל ודאי לאחוריו חזר צא אידו! ללשון
צישנ׳ניסא משום נה אית ואי נישא לישנא משום נה לית מרס
 שאפי׳נפני לאחוריו וחזר דנד אמר סלא ר״י ממונח היה מה

 בפני התר איהו שיאמר אפי' נהלא אומרה היה הנעלים
 ניה אמרי׳ולית אי אנל כישא לישנא משום איתניה הנעצים

 הרע לשון תר לא שמעולם לישנארשאהיהמשתנח משום
 הנעלים בפגי שאף לאחוריו וחזר תר אמר צא מעולם פהרי
 ולית הנעלים מגי אומדה היה תר ואותו וכיון אומיה היה
 לית הנעלים אחרי אזמרה אפי׳שהיה גיסא לישגא משום בה
 גפשימן דניים לפרשו נראה ולי * נישא לישנא משוס גיה

 ציאית לאחורי לחמר והוצרכתי דנד אמרתי לא מעולם
 הנעל*' גפני לא דגו מוכר הייתי סצא לפי הנעלים היעמדו

 לתמוה ומחריש ז״ל הממכר הי־נ למההשמיטה יועתי ולא
 ני' דאית ואמר מה׳דעותכאניי נע"ז ז״לשפסק הרמה״ס על

 אני* והא צמה ©א ותימה ברנא וולא נישא לישנא משום
שסרמנים ע״ל מ התנכי עליו תמה הלכח׳טנאומו־ ותא

n
 לגני כאניי והלנה תא מקום רנהטוסי' w וטנהעח&ר

 הן* קודם שס להסעמ״ש גאה הגירסא אאת מא ומורא תה
 ואמראיט( נטן אאר רנה נישא ומילישנא סיני מימרא
 וחפים לא ©א מנצמא מלתא גילוי אכיי א׳ל פצניא טראגי

 אני* עלה יפליג מימרא נלישנאנישאוט׳ואחיכאתעואכך
 כאן אף ואני• רנה הם החולקים ונמימראהדאשונה היכי מי

 נענין עוי נפ׳הנז׳האריד והדמנ״ם ואניי ינס הס החולקים
 אחרות מימרות הניא קכ״נ נמצית הסמיק ואף הרע לשון

 * הרע לשון נענין מקומות וממה בתלמוד המפוזרות
 עלז' ר״י אמר נחמני נר שמואל א״ר בעדכון נפ׳יש תו ונוסי
 ועל ג״ע ועל ש״ו ועל הרע לשון על נאים נגעים תרים
 ע' נסמכה למה ששון נר והאמדר׳ענני וכו׳איני הרוח גסות
 אף מכפרים קרננות מה לן צומי לפרש'קרננות כהונה נגדי
 מכנסים וט׳ ש״ר על מכפרת כתונת מכמרים כקמה בגוי

 מעיל וט׳ הרוח נסי על מכפרת וט׳אצנפח ג״ע על מכפרים
 ולא הא מעשיו ואמו הא קשיא וט׳לא הרע לשון על מכפר
 אהס לא אי עציה נגעיס אתו מעשיו אמו אי מעשיו אמו

 לסם מציגו לא ברטים רינ״ל וסאמר מכפר מעיל מעשיו
 הרע ולשון ש״ר מיה לחס מצינו אחר וטט מרה נקרמתן

 אשיר ש״ד זטיקשיא נקסרת הרע ולשון ערופה כעגלה ד ש
 מריע הא קשיא לא אשיו ש״ד הרע אלפון קרע לשון קשיא
 ליק אלה״ר הרע לשון קהליה מאן ידיע ולא הא קשליה מאז

 ואמו הא ז״ל וסתנרש״י • בפרהסיאע״כ האכצינעאהא
 משיד ליה מותיב לא אמאי קשיא ואי עיי שגתקוטטו מעשה

 ונגד• תניא והנא עליהם נאים נגעים לעיל וג׳עדקאתר
 לאו מכפרים כהוגה נטי ותניא והא חרק מכפרים נהמה
 כתינכי רמיר שעיינעמין אחרים על אלא וימס עליה

 עינה ואפקוד סאות ותטמא כתיב ונגיע הוסמואישניף
 • ע״כ נהאחדיני ומעגשי אשכחן לא הרע לשון יזנל עליה

 פידוק׳לג״ע הוא ו״ל הת ופריק פירוקא והאי נהי לי יתמיה
 אט דלעיל רה אימן מאי ידעם לא הרוח לגסות או ושיר

 גסו׳הרזת הוי וחואמינייסו נאים נגעים לתריס על רשנין
 הרח! גסות על מכפר ומצנפת אמר ששון ט ענני ואצורנ

 הימן נסות והיינו סנטנס וט על ויכפר שנמנה ינאיט
 מסנחנא צא ונגסו'טוח נאן שייר לא ו״ל טנ וטיק ופרוקא

 הא שחיית »מ רנתיררן לרחוק יש ושמא אחריני נה דמיעמי
 טוא גסות ;*כ מתוק מעשיו אהנו וצא הא מעשיו דאהנו
 וכשניל ועוזי© נההיא מעשיו אמו גמיאה הדוח וגסות
 עציו נאים נגעים ננהונה לשמש תה נו שהיה סרוח נסות
 רוח נס שהוא אצח מעשיו אמי לא ואי עחיהו על שנאו נמו

 • שוה ואיננו עליו מכפר מצנפת מעשה עשה ולא מעצמו
 ‘אחייג רמיענשי אשכחן לא ותוקשהאידכחנ,רס״ידלה״ר

 הגשמי׳נעצריק אין ארשב*פ ותעניות אמדי׳נעיק וסא עציה
 גשם מחולל צפון חח שנאמר הרע לשון מספרי בשביל אלא

 '»רש לקושית דיי נשם והחוס׳חירצו סחו לשון נזעמים ופנים
 מתם ונגדי נ״י מיתת עליי שיש לעי ליק ומשיו ז״ל

 ואף ע*כ עליז באים מיהא נגעים אנל המיתה ממרי׳על
 סייד בג"ע שאף פשזם טנד ג״ע ד״י טי ט החט שלא פי על

 נסןמיחחנייאוטתיאף חייב נמי עריית דסא ז״ל תיחצו
 אצא רשנ״ן דט לא נלאו אלא ואינן ערמת ואיכא גג על

 מגסות קשה ז״ל ר״י לתר* אגלמ״מגס דאינאמיתה ע״ע
 כ| גם ונ«י'»»'»ת»ק שנאמר לא אס ר*3 מיתת נה דלית
 ומשני והא י״ע התוס׳נשם כחנו עוד • כמים הרוח גסות

 נהג( קא• מעשיו אהני דלא הא מעשיו דאהנו תלמודאהא
 התו כשלא מעשיו ואמו היינו ממס כשהרג גש״ד זג״ע לשיו
 חטי סגי המצנין כל וקייל טרם חגרו פני שהלבין אלא

טרם



לאוין 1־
 w ועל מעשיו אהנו לא מיינו ומים שיפד כאילו גתים

 ואינו הענייה כשעשה עריות ©ליי וגם מנשרים כהונה >נח
 ששהו והמרי'מתוך הה כי מעשיו 1אהנ ולא מעשיו אהבו

 קשיא צת•'מ וגס " ע'כ שכנוס כאלו עציהם מעלה קיניהס
 בי! הפרש איכה הרוח מסות יגס שנאמר לא אש מחת גסות
 רבשלמא תירו׳זה על ק״ק אנל מעשיו אהנו ללא מעשיו אמו

 מעשיו ראה© הא צתרוצי ליכא וש׳ד וגנ״ע ז״ל ור״י לתי׳רש״י
 נ׳רנריס שימון א״ר דפרכי׳והא הא שפיר אתי אמו דלא הא
 קשי׳לה״ר אש״ר ש״ר וכו׳קשיא בקדמות מרס 0לה מצינו לא
 אמר ואיך ששון בר היאלר׳עזני הקושיא לה״רשכתת על

 לויוי׳נשלא לה״ר ועל לאהחג♦ ס״ד על מכפרים כהונה מנדי
 ועגלה ר׳סימון זהאמר ב*ד ממיתת ולו־*" לרש*י מעשיו אמו

 דנלה*ר ובורא♦ סרע לשון על וקטורת ש״ר על מכפר עריפה
 ואי לרש״י אחרים ככפרת ונש״ר מעשיו אמו נפלא אייר*

 א1ז כפרה לו שאין דשב׳ן האמר מעשיו כשאמו איירי בלה״ר
 הא וידיה בכפרה איירי אי נש*ד נסי וכן עלה כאין שנגעים

 לר*י וכן עלה נאים שגגעיס אצא מרה ליה ילית רשב״ן אמר
 אינו הא עליו לכפר דאי המיתה נכפית ואיירי בהכרה
 אמו לא הרע ובלשון ומיידי וראי אלא מנעים אלא מתמי
 ולית צרי* המיתה בכפרת או איריס ככפרת ויש״ו מעשיו

 דר׳ענני עליה וקשיא וקטורת ערועס בעגלה אלא כפרה להו
 ל״ק אש*ו ש״ר זמתו׳ן מכפרים כהונה ונגדי והמר ששין בר
 ויריע מיירי מכפרים בהמה שכגדי ששון נר ר׳ענני אמר רכי
 אלא מתמר לא וימה לכפרה דאי אריים ולנפית קטליה מאן

 מכפר ערופה ועגלה ר׳סיתון אתר וכי עליו נאים בנעים
 נצינעאוהא והא ל״ק אלה״ר ולה״ר קטליה מאן יריע כולא

 נאים נגעים מעשיו האגו ואי מעשה אמו ובלא בפרהסיא
 ללא מעשיו אהגו בין הפרש יש נש״ר ואן< לפי׳י״מ אלא מליו
 נדלא מיידי זר׳ענני מעשה בואה© מיידי ורסנ״ן מעשה אמו

 ואמר דר׳סיתון מהא ששון נר לר׳ענני ופרכינן אהנומעשה
 מוזיצי׳ איד הרע ולשון לש״ו מנפרין וקטורת ערופה ועגלה

 מאן ידיע רלא הא קטליה מא{ ויריע הא ל״ק אש״ר ס״ר
 דאהנו ראי בהכרח מעשה אמו בילא מיירי הנא והא קטליה
 נגעים והא עליהן מכפרין וקטורת שע״ע אמר איד מעשה
 מעשיו אמו ותיירינדלא וואי אלא כדרשב״ן עליהם פאים
 מאן רירמג הא לומד־ שייך מס מעשיו אמו מ־לא ומיידי וכיון

 דני סוברים י״מ והנך וי״ל קטליה מאן יריע דלא הא קטליה
 מעשה דכשאהגו ואמד פדני' אדרשב״ן סרט׳נגמ׳מד׳סימוז

 מעשה דאפי׳ראהט נראה ר׳סימון ומרגיי עלה נאים בגעים
 מלשון וכן מעשיו אמו עגלה כשמניאין והא מנגלה מתכפר

 אנל לש״י מדסמכיה מעשיו ביאהנו דמיירי ליה משמע הרע
 אמו נרלא מיירי ששון נר דר׳עמי ל״ה ששון נר ר׳ענגי על

 לא אי נפ״ד מעשה דאפי׳נראסנו התלמוד נעל ותירץ מעשה
 אין נצינעא הרע ובלשון נאים נגעים אין קטליס מאן ידיע

 רלפרש׳י ו״ל פי׳י״מ נין ז״ל ור״י פרש״י נין ונ״מ נאים נגעים
 נין עלה נאים נבעים מעשה כשאמו הרע בלשון ז״ל ודיי

 מכפר נצינע׳מעיל מעשה אמו וכשלא נפרהסיא נין גצינעא
 כפרס ליכא לדידיה ונש״ד עלה מכפר קטורת ונפרהסיא עצה
 נגד• קטליה מאן ויריע אי ולאתריני עליו נאים נגעים אלא

 ערופה עגלה קטליה מאן יריע לא עליה׳וא* ממיין בהוגה
 אי סרע נלפון נין נש״ד נין י״מ ו־נדי ולעי עציהם מכפרת

 נלשון מעשה דאהנו ואי מכפרין כהונה נגדי מעשיו אקגו בלא
 נאי׳עלה ננעיס ונפרהפיא עלה מכפר קטורת ינעא3נ הוע

ידיע ולא ואי עליו נאין נגעים קמליה מאן חויע אי מש״ו
: מכפית עגלה קטליה מאן

 שמע תשא לא וכתיב לס'ר אוס יקבל סלא י לאר!
לאד על לוקין שאין כתב נס׳מזיצוך :«א

י ט
 נלעלניהה ותימאסוא ממעשה שאין לאו שהוא משני זה
 ולא כלאו שבכללות לאו שהוא משני עגה לוקין אין מעשה ס

 הרנה שסלל מכשוג תמן צא עוד רלפני ולאו סום על תאכלו
 שנתב כמו אפי׳אחד פלה לוקין ואין נו מפודשין ואינן וגרים

*רלתינלאחשא התשיעי: סורס נפרשה ז״ל הרמנ*ם
 אתא כפסוק אזהרת שעיקר סונר המחנר סרנ :סוא שמע
 לדיין להזהיר נסנהדרי׳שנא שאמדו ומה הרע לשון יקבל שלא
 ג*כ שנכלל הוא תניח שינא קורם יין נעל ונח •שמע שלא
 נראה וכן הרע לשון יקנל סלא הע׳אתא עיקר אכל זה בלאו

 למקבל אזהרה זה הח שוא שמע תשא לא שאמח ממטלתא
 עי וין מנעל ישמע סלא לויי( אזהרה זו הח ו״א הרע לשון

 יקכל שלא לאזהרה אתא קיא ועיקר ומשמע דינו כעל סינא
 וכל הרע לשון המספר כל נפר׳ע״פ וממ״ש הרע לשון אדס

 כ( גס נראה ו«' לכלנים להשליכו ומ׳ראוי הרע לשון המקנל
 עוד ולא הרע• לשון יקנל שלא לאזהרה אתא הפסוק שעיקר

 חנו נעל ונדי ישמע סלא לייין שאזהרה משם שנראה אלא
 נם אמרו לא למה סא״כ קרא מהאי נפיק לא חנוו שינא קודם

 ראו• חמץ כע״ו קור׳סינא חן נעל ונח שישמע חין שכל כן
 רפ*א 3םיי נספ׳המצורן ז״ל סרמג*ס אנל ♦ לכלבים להשליכו
 הסע״קבסי׳רלחכתנו שכ״אוכן ובה׳סנהדחן ל*ת במצית
 קוד׳שיבא חן נעל רנח הדיין ישמע שלא להזהיר הפ שעיקר

 הדע לשון למסמר אזהרה ג״כ נכלל זה שנכלל אלא חכרו
 מת' ונעיר מסנהדרין כע״א ממ״ש שלו וט׳וסמומת זהמקנלו
 חבת סינא קורס נע״ר ונח ישמע סלא לנ״ר אזהרה שטעות
 חן נעל פינא קוים לחין ונחו יטעים סלא צנע״ר ואזהרה

 שנע" צ״ל דבריו ולשי תשיא לא תשא מלא מתני נהג' רב חנדו
 איתכו אכל זה נלאו נכללים שהם אותם נקט המחודשות ע״פ
 ז״ל המוזנר להרה וראיתי לנאר הוצרך נפ׳לא מפורשות שהם

 אידו( מאי ידענא ולא ז״ל הרמנ״ם כונרי כתג ד״ח נלאוין
 נרנריו הכתן אין וסקר שמע תקכל לא שתרגם ואונקלוס ניה

 ישמע ושלא הרע לשון יקנל שלא הדנרים נ׳ יסבלו סונריו
 שהמכיעי' שקר לשמוע מניאו שזה הברז קוו׳שינא נע״י ונרי
 רש״י כמ״ש שקד מרנר כוש אינו וינו נעל שינא קורס ונחו

 בפרש׳משפטים זיל רש״י מונח נראה נן1 העדות בפ׳שנועת
 נם דמפקינן הא מיסו נ׳הרכרים לפרש אפשר אנקלום שנונח

 קוים לחין ינחו יטעים שלא לנע״ד ואזהרה קרא מהאי נן
 הפשר אי נסיה הרחנ״ם נמ'ש שקר להעיר ושלא חברו שינא
 ושקר שמע תקנל לא תרגם שהוא אנקלום כיון שלזה לומר

 לא .ולעד חן לנעל אזהרה הוא זה וכל לדיין ממהר ומשמע
 שהיא למ״ש אלא כיון לא שאנקלוס לומר צחיןוקרונאלי

 מסג• חכרו. שינא קורס בפיר דגרי ישמע פלא לחין אזהרה
 דפקדוא* שמע לאתקכל שתרגם וזהו פקר לשמוע שמניחו
 ושקד שמע שיהא מהצי הרע לשון יקבל שלא ב'נ פירושו

 שתרגם מה סר׳אבל לשון שהוא כיון שהנם שמע שיהא גי מה
 תה חין מאזהרת הרע צפון באזהרת יותר יתיישב תקנל לי♦

 הרב השלם להחכס מציון נס׳משמדת וכתוב יותר נעיני נראה
 נע״ד כפני שלא אחד נע״ד טענות משמוע הזהירגו נר״ו אחי

 הזהיר נעשה זכו׳זלחייכס סוא שמע תשא לא אתרו והוא מנת
 הדבר ואמת ע'כ ז״ל הדשנ״ץ ש’במ תרחק שקר מדנר אצו על

 במגין הכניסם ספרו בסוף נשי׳האזהת׳זגם ז״ל סכ״כהרסג״ץ
 קין נעסין עסה למצות מנאה ז״ל המוזכר היב וכן עפה מצות
 סגהדמנ סח־ על הולך שהוא טון נר״ו אח• השלם החכם אנל
 הומנ״ן וגס למצוס מגאו לא ז״ל מהימנים לבאר לו היה זיל
 שיחלון תי שאין שנראה ונחו שסתם ולא עלה הסיג לא זיל
 ג עצמה בפגי למצדה לממתה שרם וכולם זה על

רשע עם יוך תשת סזאאל W תשא לא נתחה ♦ןכתינ
להיות



 סרת גן יוחנן למר* למיתש שטבלו גדליה לדריומכין
 סרק ראחרי׳מוה נילילא מי משמעאלנממזו עצמו ולשמור

 אתזלקמיסור״טהל האשהדנפקעלייהוקלארקטלינפשא
 יתיכר חזו אטחדייט לא אי נעטר טל א״ל מי ליטמדינן
 אע״גרלקמלילא שגאטשא6 האי רבנן אמוד הא אטמדייט

 ר* שחשש " טמיונפשייט אתון זילו מימני ליה מיחש מינעי
 שלא עצמי ונשמד הוא אמת שמא הרע לשון לאותו טרפי(

 בשלזזת־ שפירש כמו ויהרגהו למלך הדנר •ורע פן להטמינם
 לחטוא שלא משמד מוא חשששמאאיית ולפרש** אמא• דרג

 ישמעאל והלא קרנם אחיקס גן גוליה *וכי • להצילם
 היבשים את הכס אשר הוא הפסוק שטנת אעיס * וט' הרגם

 געית׳ררשינן פי׳כן מילא »’ס אחיקס נן גרליא ניד שהופקדו

 עיה מעלה חש ולא קדח נן יוחנן לעצת לחוש שהייל שמתוך
וענינים צררים נחכרו רואה אדם *לאס :הרגן כאלו

 ועניני" צדדים גלא ♦ ולקנל להאמין רשאי אמח הוני שנראה
 הרנרים כשרואה אנל מינעי לא לקגולי מינעי ליס למיחש

 מראם הוא מלנו ולא המכפר שסיפר הדנר שאמת הנכרים
התמנה רור שהאמין כמו אומן אמונה ולהאמינו לקבלו מא•

גמורה:
*0*J3 ל» נראה " גמפגושת טה מוא דנריסהננריס 

שם שמפרש מס הוא טה ימזא מטיס שהדברים י
 אדוג* גא אפר אחרי •קוז ההל את נס שאמ׳לו גהמס נס'נמה

 אגל נשלוט שהביאך תי על אלא לצעוק לי אין ניתו אל המלך
 עשה ולא רגליו עשה שלא טה חזא מכדים עי׳מדיס זיל יפ״י

 ועור עגמו קישט ולא מורתו על שנצטער כסנוררור שפמו
 רט* מראין ויסתפר יתגאה נמלטת שכשיושיגוהז מצפה היס
 נסאתהסל מעינושת קותזשאמרלו שהר* עיקר זיל רשיי

 לאו ואם השוס את וציגאתחלקו יקחוט׳אמרלזיוראתס
 למוש צייד ולכן ש אומד היה לא מכדים תרים רור •ראה
 :שפתו עשה ולא רגליו עשה לא רסרי׳מריםחזאניה נקטת
ר׳יהממן נשם נחמם ט ר״ש גרסי׳נידוש׳דפאה יעמ-

 »' המחלוקת נעלי על הרע לשון לו מותר אמר
 כמצוס הממסד הרג לא>תפרשלימהעניןזהלכאןשכתנו

 הס הירושלמי ותרי הרע גמקנלצשון איירי זו שממה זאת
 הרע לשק כאומר שתדנוזז הקודמת ונמצזה הרע לשון כאומד

 לתמוה יש וכן שם לכתנו המוזכר לרב לו והיה מקומו שסהוא
 לשק לספר שלא נמצגה כמצוהקכיג כתכו שלא עלהסמיק

 ובהגהות הרע לפון לקבל שלא נפי׳רל"אנמצוה ונתנו הרע
 הרע לשון שלשה זיל הרמג״ס שכתר זה שעל מיימו׳ראיתי

 טרושאמדי׳מזחר האומרו מלת על וט׳הגיהו האומיו מתת
 שנאמר האמת וכן וט' המחלוקת כעלי על הרע לפון לומר
 מיית* ראיה ידענ׳מה לא תריך את ומלאתי אמריך אנא ואני

 נ' והדג המחלוקת נעל• על הרע לשון לומד שמותר מההא
 יחי שאמדו שאמר מה היינו הרע ולשון פירש זיל מראה יפה

 דנת! כנראה המעשה בגוף זה נזכר שלא עם אדוניהו המלך
 ולא מחשכתו♦ לנטל ויתחזק מר שייצוף טי זה המציא מגיא

 אימיסו העלו מוי ויאמרו זה פסוק להט A היס נהידאשאיכ
 הטנא אדוניהו שעשה מה יכל וטון הרע ן לפו »ה שאין ועזר
 שטון אדוניסו המלך יתי ויאמרו למלך מזן אמר למלוך היתה
 רמוקת לי ונראה : כמלוכה שהוזז וואי אצלו קרואים שהיו

 אגא רואני מקרא מחלוקת נעלי על הרע לשון לומר שמזמר
 יודע ומי וכריה למלאת שנע לגת המדוזה שנתן מפגי אחריך
 מענק שאינו אדוניהו על רטם רנדים תוסיף שנע אסנת

 און לסרוג רוצה ארזניהו שהיה למלך שתאמר גגון המלונה
 נתן מטיח והיאך להרגו רוצה אנשלוס שהיה כדרך אמו
הזע לשק לומד שמותר ודאי אלא רנדים אמ למלאת שבע גת

על הא

לאוין
 האומזכהדנהמחנרילאלתשתידן ערממט♦ להיות

 שנא ולא ונקט הוא וקיא פיומא עסרשעלהיותערתמס
 המעיד מיק חמס ער להיות רשע עם השתיק• ומאל לימי
 אתי רשע עם יח־ תשת ואל קרא הר והא לתגרי שקד ערות

 מ’הד כמיש אמת עדותם אפי' רשע ערות נקנל שלא לאזהרה
 מאל אי ועת■ ר’רי לאדן הממני במזילנס׳עוותפייוהרג

 שהר ערות והמעיר נפיק ממם ער להיות רשע עם ידך תשת
 ולאנקטנמילא ונקסהניתלתא מיש לכלניס להשליט ראוי

 ט׳וסמיכי לנטות דיג על תענה ולא לתני' רכים אחרי תאיה
 אכל הפסוק שיים סמחגר שהדג ודאי אלא אותו תשליט( לכלב
 כדברי מל שסיס או שקד ערו המעיד נפיק ומיניה ועתו אין
 חמס ער להיות רשע עם ירד תשת ל למתוק יצריו הממכר 3־0

 תשא לא בתריה וכתיב אמדו הלוקק הן נסר׳ע״סונפ׳אלו וכן
 רסני מפום לא ותו הניתלתא נקט ומיה לא ותו שוא שמע

 והוא שיתגאד תלת״הסנכללו׳נלאודלאתשאשמעשזאכמו
 גתריה וכתיג אותו תשליט( לכלב לומד דסייס ממש לו התוך

 חממ ער להיות רשע מס *רד תשת אל אגל שוא שמע תשא לא
 לו מצמית שנפרשה האזהרות ואכיימאשכל לו סמור אינו
 רשע עס ידן־ תשת אל כתב הלוקין הן מ׳אלו זיל רש״י אנל

 *קריטהלא שקר: ערות מעיר איים חמם עי להיות
 משוטי י עי׳קדיניסלאתשא תשיא: לא גיא וקרי משא
 שהיא תשיא גיהלא וקרי מרע לשו( יקכל שלא אזהרה והא

 נפרק כתג והזכים סמרו שקד עמת ולמעיי למספר אזהרה
 דכלסו נרפי׳ציה לא7 כעיגי נראה תשיא לא כיה וקד* ע*ע

 שמע כפיו נושא הדי מעיד או שממספר תשא מלא משתמע
פ״ר * ונסנהורק מיניהנשמעות דדשמן ■njj* :שזא

רכרי שישמע לדיין *אסמ־ :וסנהדרין ופיק רשמעית
 זיל מהדיניל המופלג הרג מכרו• נעיר נדכא קודם דן כעל
 ושמע ענד אם גדיעט אגל לכתחלה והיינו התג ז Vסי מיג

 גתשו׳חלק ומהרמדיס לרנד ראיס וסכיא מפסיל לא טענותיו
 ריין איןלולהיית פמיפפסקדיןעלעגיןאתד עליווכתג

 חייק ריש וארג נדנד נוגע ואפי׳נשותסותעסאחרטסא
 והגיא עיקר מהד׳ע״ל סרג שכרנדי כתג סי׳י״ז גפי׳למ״מ »״ל

 ואחד חייג אומד זא* זסאי אומר אמר נפ׳ז״ג זמנן מהא ראיה
 עילה שרן שמי איתא ואם החמים יוסיפו יודע איני אוחד
 לא וזיע או !כאי שאסר אותו הדק לאותו ספול א גדין רעתו

 כמ״ש אמת דין יקרין נראה ולי " ז״ל עכיד כלל יועילו,עוד
 מסק ז־ל טרג מהד״י הטול הרג דעת וכן ז״ל מהריניל סרג

 ראיה אינה זיל מהדישחייון הדג שהטא הראיה אנל הסמיכה
 הרין אמם כפסק לא שעדין התם רעתידשאני לפי גמורה
 מכריז מ הסכימו שלא טון מלתא תליא נדיגתיס דלאו לגמרי

 לפניו נא ואוזיכ הרין את ופסק ברעתו תלוי שהיה נחי אגל
 ואפילו דיין שיהיה מתן סדק שאין אפשר עצמו מן כאותו

 הריניל כדנרי גרוד דין הרין ומיס הישרים וכדנוי מותפות
קוד׳שינא נעיד רנרי שישמע לדיין *אסור ונדמינגא:

 לנעידלהטעק קצתישלדקדקלחהלאכתבשאסוד מנח*
 דמ נפיק ומפיק כהנא רב והא חנח שינא קווה לדיין מריו

 מרי שישמע דאסו׳לריין תשא מלא הערות ■מדדקוסנועת
 להטעים יק לגמל ואסור נמי מפיק חמיו שעא קודם נעיר
 ר״ת וכלאוין תשיא לא טה רקח חנח טנא >^וס לריק מדיו

 והתם משוס ונראה הנה♦ שחים שכתב הממגר להרג ראיתי
 דק לא מייד* דלשקהרע הכאממילי אכל מ«רי ודין נמילי
 ננאן לגלות שטון אלא הזה הפסוק מן שייצא מה כל להניא

 : גודש נמי אחד לענק אלא נרדש לבר קרע לשון לענק שלא
 ליה אויקלמימש אמונה להקמינו * מיגע* אע״גרלקמלילא

, מכל משמור מא אמת שמא כלנו ישים הספק »עע*על



U לאוין
 איזר״ד אכא ואצי ועלזהסמךגתןלו»ו המחלוקת נעלי על

 ימלא רנים וכריס שנע נח שאפי׳שתופיף מחן את ומלאתי
 ראיס רעייתי לפרש יש א*נ • הוי הג* דדינא ינחה את

 ואני שאמד ממה ממחלוקת נעלי על הרע לשין לומר ימיתר
 שממן אלא מותר אינו ואם וכריך את ומלאתי אחריך אנא
 את לצוות נת| אל צורך מה ארוניהו שמלך למלך להודיע נתן
 רצחה את למלאת אתריה ינא המלךוהוא אל שתנא שנע נת

 מלך אשר המלוכה רנר את לי להגיר המלך אל הוא כשיל־
 להגיר לגרה שנע גת שתלך או שנע צת שתלך מנלי אדוניהו

 היהר• וכריה את למלאת אתריה צתן שימס מגלי למלך
 לומד רמותר מוכרח ודאי אלא אווניהו מלך כי למלך להיויע

 שנע גת b נתן יען ןה ונשכיל המחלוקת נעלי על הרע לשון
 למלאת אחריס הוא יכנס זאח״ס ממלך אל תחלה היא שתנא

t אווניהו על מ»לך אמת ויעלה הענין לחזק כרי דנריה את

 על אנל חכרו fyn י ומרו על •הנוקם יא ין1א7
וצא תקום לא ת״כ3 נותניא מותר גוי

 *ןאע*פ* :לאחרים ונוטר אתה מקם עמך גני את הטור
 מעשה נצא עליו לענוד שאפשר * זה לאו על לוקה שאינו
 הרקיע נס׳יומר ו*ל הרשנ״ז ונ״כ נסי׳רמ״ז התנוך נעל צמ*ש

 ’מה נפ״ז סרמנ״ם מדנרי • מאד ער היא רעה רעה ךדן*מ
 ומה־נטירה מטירה 1מק״ ת״ל לי למא מקימה לאו וא״ת דעו׳
 וכו'אסור כמותך איני שאומד אלא משאילו הוא סוף שסוף

 ה״ארוקא מקימה לאו דאי וי״ל כ״ש לא משאילו שאינו נקימה
 תהיה הכתו׳שלא והזהירנו כלב שהיא הפני קרא קפיר אמייר'

 רומיא קרא קפיר לא אימא לנ3 שאינה נקימה אנל נטירה לנו
 רשע נארה עייר* סמ״ק ולרעת נלגנך אחיך את תשנא ו־לא

 גגלוי לשנאתו שמותר אע״ע נלג ישנאהו שלא הכתוב והזהיר
 ליכאלתרוצי אנל חודה הזהירה אנקימה ואף תקום לא קמ״ל
מלקוין כאן אין הכי תלאו הרין הן מזהיוין שאין משוס

כדפירשנו:
 לבת לא אנל לא׳מישראל• הנוטר •כל יב לאד!
* נלא,תעשה ♦עונד גרכתיבנא: ״

 *ךמסיקשסרת״יו העשה: נו שאין מעצי עליו לוקה ואינו
 שאינו ת״ת כל התם איתא ,מ * עולב ולא עלוג שיהיה לדיו
 ולאתטור תקום לא כתיב והא ת״ת איט כנחש ונוטר נוקט
 עולנין ואינן הגעלגין תניא והא וגופ׳לא וצערא ממון ההוא

 ואוהביו אומד הכתוב עליהם משיגי! ואינן חרפתם שומעי!
 והאמדרנא נלניה ליה דגקיט לעוצם נצנויתו השמש בצאת

S3 ליס יתפייסו פשעיו נל לו מענירין מדותיו על המעכיר 
 ואינה ואמרי׳מעלכין ממוזנרדהא הדג ומפרש ע״כ ומפייס

 השמש כצאת דואוהניו קיא וכרמייתי אפי׳גת״ח עולני׳מיידי
 הסוילא שאני יוחנן מהאלרני’מקשי מאי לא דאי מכורתו

 אעי׳נת״א מיירי pm♦ ר' אנל תורה נזיז! ולינא נת״ח מיירי
 כדהייתי אעי׳נת״וז מיירי דהכא וראי .לא בזיוןתורס ואיכא

 לרני מעה מקשה ומש*? ממותו משמש כצאת רואוהניו קרא
 על המעביד כל רנא דאמר מקשי׳מהא מאי א״ג וא״ת יוחנן

 כשאינו מיידי ההיא דיליוא פשעיו כל על לז מענירין עדותיו
 ממתיו על המעכיר כל דמיקאמר ל»*1 תודה מיון דליכא ח״ח

 >ל המחבר הינ ומ״ש צולח אש* איירי ארט ומל ליס משמע
 ית״ח למימרא ונו'לאו עלוג שיהיה צריו דתח שם ומסיק

 צריך שת״ח לומי סכמה אלא העם שאר ולא עלוג שיהא צריך
 כן שאין מה התורה כזיון מפני נלניס ליה מקיט עלוב שיהא
 יליכא נלניה ליה נקיט ולא עלו> שיהא שצו״ך העם נשאר
 ספ״המס׳ח״ת: • הרמכ״ם *ןיכתב ז תודה שזיון

אמד נא ואס ז״ל וש״י פירש ץלעוצסונקיטליהנלניה♦

יב יא
 שזה נענש מחל "ואש :ישתיק המשפט נקו נקמתו לנקום
 שאע״ם הדאנ״ר נשם מזג נסי׳ר״ך ז״ל הדינ״ם התודה* נויון

 היינו מחול כבודו כנודו על שמחל הרב וקדושין נפ״ק שאמרו
 אורנה למחול יסל אינו נזיוט על אנל נזיון ניס דלית מיח

 גר׳דאפי׳נצינעא ומונריו נכו מתנזית והתורה למחול אסור
 אנל גפרהסיא דווקא ם*ל ז״ל והרמנ״ם למחול ימל אינו

 סמא העיר מי דאמרי׳נפר' הא <ס ולפי למחול יכול נצינעא
 מאן כל ומחיל שרי הוה לפוריא סליק דהוה אימת נל חסיוא
 אנל אותו מצערי! שהץ מיידי הרינ״ש ונרי לעי ליס ומצער

 שיכקזזוממנו מכלי מוחל הים ולפיכך אמו ממין היו לא
 אמו ממין אעי׳שהיו מיירי הד׳מכ״ם ונרי ולפי וכפרה החילה

 צציגעא נין חילוק ואיכה ז״ל הרמכ״ם רעת לפי וא״ת נצינעא
 חצינן לא עולנין ואינן הנעלנין ותניא והא נהי לפרהסיא
 גפרהס״יא דמיירי משמע רנרייתא ופשטא בצינעא לאוקומי

 נל לו מענידין מומיו על המעבד כל דאמררנא הא מ״מ
דמוקא' וי׳ל תורה מיון דליכא נצינעא ומייר* טמא פשעיו

 פשעיו־לו.על.כצ מענירין אעי׳נפרהסיא שמעביר משמע גל
 נעל שרצה משני מינה עויעא א״נ • לפרש קי״ל כן לא ואם

 צריך ליה מפייסו כי ואפי'בפרהסיא להשמיעם התלמוד
 מירי נין חילוק. יאיכא הרינ״ש רעת לפי וא״ת • להתפייס

 הנעלכין ותניא יהא נהי מיון דלי׳כיה למיד• מיון ניס ראית
 לאוקומימצי' לא משיכין ואינן חרפתם שומעי! עולנין ואינן

 ואינם חרפתם שוהעין קתני ונהייא מיון כיה נמיריולית
 נימא מומיו על המעכיר רנאנל ואמר הא מ’מ משיכים
ליה משמע וכל ולישנא וי׳ל מיון וליתניה במידי רמיירי

 התלמוד נעל רצה א״נ מהן יאיחניה ומייריאפי׳נמידי
 וכורך להתפייס ציד מיון ניה ואית ואעי׳נמירי להשמיענו

 ז״ל סרמנ*ם לרעת נשלמא ת’וא יל הרמנ״ם לוכדי שתירצנו
 כו' מחש ונוטר טקס שאיני ת״ח נל יוחנן דא״ר רהא משני לא

 משום נצינעא מיירי תטור ילא תקום ולא נפדהסיא מיירי
 ז״ל כרינ״ש לדעת אנל איירי אעי׳כצינעא וקרא ליה ומשמע

 מיון כיה דאית גמידי מיירי רר׳יוחנן וההיא משני לא אמאי
 וי״לונם מיון כיה דלית נמיוי מיידי תטור ולא תקום ולא

 שכתבנו כתו ככולל יקדאאיידי ליס משמע יל לועתהדינ״ם
 אלא יטללתחכן שהיה אה״ג ומי אי " לרעתהדתנ״םיל

 מירק כדתגיאנת״כ נממון ומיידי דקושטאדמלתאקאמר
מהו לא אס •אנל זהג״כיצדקלדעתהרמנ״סיל:

 וכפרס מחילה נקשת נלי לו למחול צריך אלא ג לא נפרהסיא
 נקשת נלא מחל אם נצינעא נם "ל ז הרינ״ש לדעת אנל ממנו

*ושארינלהעם :שכתבנו וכמו נענש ממנו מחילה
 אין ממלין שאם בפרהסיא אפי' :חבריהם עם שמתקוטטים

 נזה לאו שאין *אע״פ :תורה מיון ילינא 1טי עונש להם
 הוא בממון תטור ולא תקוס כתינלא רכי * מחבת עקום אס

 על להעכיר הוא חסידות *מית : שנתבאר כמו וכתיג
 0אר שאר ודמו מיונו וסליחה מחילה אעי׳צלינקשת :מדמיו
 נצינע׳דכשניהםצדי׳להעביר שביזוהי לת״ח בפרהסיא שנאוהו

 ממם וכפרה סליחה המנזה ינקש אעי׳שלא ולמחול ממתיו על
 אם אנל כך המרפא ז״ל המחנר הרב ספדי נקצת ומצאתי

 עם שמתקוטטים ארס כל כשאר הוא נפיהסיא מהו לא
 חסימת מדת ממכרו ינקום אס גזה לאו שאין אע״פ חנדימס

 ק׳איך ראשמה ג״מא שלסי יותר נראה זאת וכויובירפא הוא
 על להעכיר סוא משירות שמות אום נני לשאר ראיה מגיא

 וכן היה תמז המלד ווו והלא חסידא ומההוא מווו ממתיו
 היס ואם הוא נראלעאי יאודה ר' חסיד וסתם חסידא ההוא

 זו גירסא לפי אבל שנתבאר כמו למחול להם אסור בפרהסיא
הת״ח ינקום אס מה לאו שאין י. עלפי אף קאמד דמי ניחא

סחנדו
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חכמים,דבר
חלקים לשני מתחלק והוא

האחד שם
חכמה דעת

שערים לארבעה כמחלק והוא
הידיעות ושער העבודה שער התשובה שער השבת שער "

הוא המגי החלק ושם
חכמה מ?ןרר

 ובהגהותיו א״ח הש״ע כדברי המבוארים זה כדורינו ומצריכים השכיחים הדינים וחם

 חידושי כל וסימן סימן כל ואחד לדבריהם, ורעת מעם מוכ כנתינת סיטגיו סי על

 היראה סכרי ושאר ושל״ה האר״י וכתבי הזוהר &׳ היראה, כספרי הנמצאים דינים

 כפוסקים הנמצאים דינים וחידושי וסימן סימן לסל השייך ומוסר ונוכחה ודכי*

הסכר בהקדמת ואיכותם מהותם ותמצא השו״ע חיבור אחר היו אשר והתשובות

כשם החידושים אותם שם וקראנו מחם אחד לכל השייכים וכחכיטגים

בלולה סולת
 המרומם האלוף חכמה קנח זח הזק״ן הישיש חברם

• 3 תנע *°׳) כוחאווימשר נר״ו יהודה^ליב כטהר״ר הרב
 יצ״ו כעסק P"P תורה מקום מולדתו מקום מושגו איתן אשר

ז״ל יוסף סמהר״ר התורני המנות בן

 ז״ל ערצאוור ליס יהודה כמהר״ר בדורו הגדול הרב בן

היבודי ע״י המדינות בבל מבעו ויצא חרבים את וזיכה זכה כבר אשר האיש הוא

חכמה דרך וספד הכמה קנה ספר
 לסרט תמוז בטו״ב ח׳ יום התחלתו ותהי

 נשמעים בנח״ת מבטים דברי

לכ״ק תג״ב שנת המבורג
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 מכזב שהוא הדור גדולי אבותיי ושהיו מיוחס שהוא שיאמר כגון כו שאין

 גשיא שהוא לומר יתר שסת שסל( )שהוא לנבל נאוה לא נאמר זה ועל ומהגאה

 בשפתיו ומשקר במעשיו ונדיב נשיא הוא ואף ר״ל שקר שפת לגדיב פי אף וגדול

 להתהלל לאדם הוא גגאי נתן ,ואפי נתן לא והוא אדם לבני מתנות שנתן ומתהלל

 הכבוד במדריגות אותו שמככדין אדם בגי יש ואם לנדיב שבן בל במתנותיו

 מכבדין אם רז״ל כמ״ש חכם שאינו האמת יאמר חכם שהוא עליו שיאמרו כגון

 לבד א׳ שיאמר צריך אתד אלא יודע איגו והוא מסכתות לב׳ הראוי בכבוד אותו

 ואחז״ל ,המאור מנורת מדברי ע״ב בו שאין במה להתפאר שאסור כ״ש יודע אני

 כמתעתע בעיניו והייתי אבי ימישני שג׳"אולי עע״א כאיש בדבורו ז^יף כל

 השקר על אומר שעע״א כמו כי והוא תעתועים מעשה המה הבל בע״א וכתיב

 עליונה למחיצה זבה לא נכות של רומו ואהז״ל שקרים המדבר הוא כן אטת שהוא

 רוחו זה הרוה מאי וגו׳ אפתגו אגי ויאמר הרות ויצא שג׳ כובים לדבר שהרהר על

 גלו ולא עיני לנגד יכון לא שקרים דובר משום ממחיצתי צא צא מאי גבות של

 שישראל בזמן ובתיקונים שקר, דבר לשונם למדו כמ״ש השקר בעון אלא ישראל

 ומאן בעלמא שלטא ושקרא ארצה אמת ותשלד כתיב אז אמת כתורת משקרים

 הוא ודא מעלמא שיקרא אתעבר בעלמא שלטא דאמת ובזימנא סמא״ל שקרא הוא

העולם. מהריב באלו שקר האומר נמצא העולם נברא ובאמת סם׳
 ל״ב נגד שניים ל״ב ש£\ב'פהי?"ה מורי מסי שמעתי משה״ק סי״ב ר״ה לוד

 בראשית ומעשת חכמה נתיבות ל״ב שהם בראשית שבמעשה אלהים

 בר״א ובסופו א״ת אלהי״ם בר״א בראשית בראשו אמת ובסופו בראשו חתום

 שבו נתיבות ול״ב בראשית מעשה מכחיש המשקר שכל ללמדו לעשות אלהי״ם

 כראשית במעשה אמת נרמז פעמים ששה שמציגו וזהו אמת במדת החתומים

 באריכות בעונות עתה אמת, במדת החתומים קצוות מו׳ עצמו עוקר המשקר נמצא

 חקב״ה של בחותמו ולאחוז העולם מהבלי להבדל לישראל יש מדאי יותר הגלות

 לנכרי ולא לישראל לא לשקר ושלא להם במותר אף עצמם ולקדש אמת שהוא

 כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית כמ״ש ענין בשום להטעותו ולא

 כדי א׳ כור זורע אדם בארץ לי וזרעתיה וכתיב תרמית לשון בפיהם ימצא ולא

עליהם שיתוספו כדי האומות בין ישראל את הקב״ח זרע כן בורים כמה שימצא

__________בה® ידבק מי ברמאות עמקם שמתגהגיז זמו וכל גרים________-

 שגצפויגו לת״ר מא׳ שהמ)שבעה/זלקים, בשה״ת ר״י כתב הרע לשון מספרי כת

 הוא עיקרו שוא שמע תשא שג^לא לקבלו ושלא לדברו שלא בתורה עליו

 שת מוציא נקרא אמת אומר אין שאס אמת שאומר אע״פ הגירו בגגות המדבר

 בת וזהו ולהבזוחו ריהו את להבאיש הוא כוונתו הכירו בגגות והמדבר רע

ראשונימ עונות עליו מספר והוא תשובה בעל היה אם בגון הגמור לה״ר מספרי

V ijAt
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* דכא הכמה זיעת פכ״ב התשובה שער livjjp דברי

 לו נעשו העבירות בתשובה השב שהרי גדול עונש לו יש בפניו או בפניו שלא

 ולא ימנעו הזה הבושת השומעים אחרים ועוד ראוי ואץ מביישו וזח בוכיות

 ודאי בי ת״ת הוא אם ובפרט התשובה בפני דלת גועל ונמצא תשובה יעשו

 בלילה אחריו תהרהר אל ביום עבירה שעבר ת״ה ראית אם כמ״ש תשובה עשה

 ר״ל העץ על נבלתו תלין לא נאמר זה שעל ובתיקונים תשובה עשה שודאי

 עד הוא אם ובפרט תשובה עשה בודאי כי החיים עץ על עשה אשר מעון נבלת

 מניו ומלבין בפניו מדבר ואם מרדות מבת אותו מבין יחידי חבירו על ממעיד כי א׳

 כגון לחבירו אדם שבין בדברים אבל עול* ואינו לגיהנם וירד דמים כשופך הוא

 מחייב א* עד אמרו שחרי אדם לבני הדברים לספר ימל ואונאה ועשק גזל

 להבאיש בגנותו ולספר לפרסמו מותר גמור רשע שהוא הידוע אדם וכן שבועה

 הרעים מעשים את השומעים נפש תנעל למען אדם בני בעי עבירות בעלי

 ויש מעשר. יעשה או דכר ידבר אשר אדם תראה ואם רע, שנאת ה׳ יראת ונאמר

 לכף אותו לדון גתהייב שמים ירא הוא אם זכות ולצד חובה לצד עניינו לשפוט

 הנזהרין הביגונים מן הוא ואם חובה לכף נוטה ייתר הדבר יהיה אט אפי׳ זכות

מצות והוא זכות לכף ולהכריעו לדונו ג״ב לך יש בו יבשלו ופעמים מהטאים

 זטת לכף הכירו את הדן ואהז״ל עמיתך אח תשפוט בצדק התורה מן עשה ־“

 ואין אותו ובחנת לרוע מעשיו רוב ההוא האיש ואם זכות לכף ידיגהו הקב״ה

 לספר שלא ליזהר יש וכן חובה לכף ודרכיו מעשיו תכריע בקרבו אלהים יראת

 שהם למי עים ונושאים גונבים שהם ואומר כשרים שהם צדקה גבאי על לה״ר

 מצות מלעשות הטובים ומונע ובניהם וקרוביהם ה׳ עבדי מבייש הוא כי רוצים

 ראש וקלות שהוק דרך ידבר לא נם כראוי, הדבר יעשו שלא גבאים יבאו ושמא

 חצי זיקים היורה כמתלהלה שלמה ועז״א משנא׳ מדבר שאינו כלומר מהבירו

 רמיזות דרך ידבר לא וכן אגי, משחק הלא ואמר רעהו את רימה איש כן מות

 בידו כשמוחין אלא הרע לשון זה שדבר יודע אינו כאלו תומו דרך שיספר והוא

 מספרי כת בכלל הוא רכיל הולך הב׳ ההלק פלוני, של מעשיו שאלו יודע איני אומר

 בעיירות המחזר רובל מלשון ורכיל בעמך רכיל תלך זהבמ״שלא על והוזהרנו לה״ר

 זה ובכלל ביניהם שנאה ומביא פלוני דיבר כך לזה מזה דברים מוליך הרכיל כך

 נקרא סוד שהמגלה מבואר הרי סוד מגלה רכיל הולד כמ״ש חבירו סוד המגלה

ה׳ וידבר שג׳ לגלותו שאסור תגל בבל לחבירו דבר לאומר מניו וממ׳ רכיל

 ממנו נזהר אדם שאין ואחז״ל לה״ר אבק הוא הנ׳ לאמר, מועד מאוהל אליו

 שמתוך חבירו של בטובתו לספר המרבה א׳ הלקים ד׳ ובזה בו נכשלים וכולם

בעי שמדבר שהוא יונה הד״ר ופי׳ ערכין מט׳ כמ״ש רעתו לידו בא שבחו

רעתו לידי בא שבחו מחוך וזהו בידו שימחח מי ואין יכחישתו הוא כי שונאו ךן

ידעו כי שונאו במעמד אף לשבחו מותר בחסידות מפורסם שהוא כשר אדם אבל \

____________________________________________________________________________________________7V1 י)
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דעתזצמה סכ״ב התשובה שער חכמים דברי רכב

 חיבא דאמר בישא לישנא דמי היכא בגט׳ מ״ש זה ובכלל כדבריו שונאו שהוא הכל

 בבית המתאכסן זח בכלל גס ומורי בישרא דאיכא פלניא בי אלא נורא משתכח

 אנשים אליו יתלקטו עי״ז אשר הבריות בפני משבחו והוא עמו ומטיב הבירו

 כי לשבחו לעני אץ דינר לעני ילוה אס וכן רקים באורחים ממונו ויפסיד דקים

 יפרעו לא שמא כי הפסד לידי ויבא אדם כל עם משתווה בע״ה דעת אץ שמא

 מת לומר רוצה איני מפלוני שותקו האומר הרע לשון אבק בכלל גם כראוי לו

 על תדיר ולהתרעם לחתלוגן שדרכו איש הוא נרגן הוא ׳הד ההלק גו, יודע שאגי

 כוונתו ■היתד לא וכך בד לי שאמר סלוני ואומר מלבו תלונות ומוציא חבידו

 גוזלים אדם ובגי עשוק שהוא עצמו ויראה מתכוץ היה רעתי ועל אותי להרף אלא

 וגרגן כתיב זה על מתלהמים נרגן דבדי וז״ש הגם אותו ומקללין אותו ומהדפץ

 הסד על ויחשוב מעלת כלפי דברים להטיה ויבא וריע אוהב ומסלק אלוף מפריד

 יאמר טובה השפעה שיראה ואע״פ פורעניות ולהביא מבריותיו להנקם שכוונתו ה׳

 הטובות יחשוב כי טובה כפו* הרע בטבעו הוא והנרגן באחרונה תהיה רעה

מוציא כי לכנו רוע מצד יבא הזאת הרעה וחמדה רעות שום עטו שעושים

ויתלונן. רע וידבר לרעת מחשבתו

להופה בלה נכנסה למה יזדעץ הכל רב אמר במם׳ כמ״ש פה נבלות בענץ ה'מ

 של גז״ד עליו נחתם אפי׳ מפיו מגינה דבר ומוציא פיו המנבל כל אלא
.----־ ■ *»- ־---------- ---------------------------------------------------*־—.<*

 רבות צרות פה נבלות בעוז מדליקץ )ובבמה (לרעה עליו נהפך לטובה שגה ע׳

T" ויתומים מתים ישראל שונא ובחורי בעולם מתחדשות" וגזידווזרקזתיד ורעות

 לו מעמיקים פיו המנבל כל תסדא וא״ר וט׳ נענים ואינם צועקים ואלמנות

 ממאר עתמ״ח פקודי ובזוהר וכו׳ שג׳ ושותק השומע אף אומר ר׳ וט׳ שב׳ גיהנם

 לכל וטדייגין קיימי ארבעץ איגון אלין ת״ל יום שלושים נשמעת תפילתו שאץ

 לון מגדיו ואלין בה פומייהו ומטגפי אצטריבא דלא מלה מפומייהו דאפיקו איגון

 לבר גזיפא וקיימי לסרגודא עאלת ולא צלותהון אשתמע דלא יומין מ׳ וקיימי

 ואץ ממנו לקתמסת קונו שמירת למעלה מנודה שהוא מי כל מבואר ובפכ״ג

 שאע״ם בגט׳ כמ״ש מסיו מגונה דבר יוציא שלא הו׳ החלק למעלו! להעו נשמתו

 להוציא שלא מעט להאריך טוב קצרה דרו תלמידיו אה אדם ילמד שאמרו?עזלם

 נאת אדם אר״א )ובגט׳ וכו׳ אותיות ח׳ הכתוב עיקם שהרי מפיו מגוגה דבר

 בו קבוע בורסקי של וביב גאה לטרקלץ דומה מפיו מנוגה דבר ומוציא ומשובח

 ודיבורו בתוכו בורסקי של שביב אלא זה סרקלין נאה כמה אומד ושב עובר סל

 מלהם לחלקי הגיע אמר א׳ שכהן בגט׳ כמ״ש שרשו ועל עליו מעיד אדם של

 מעשה מביא ה״ה ובס׳ פסול שמץ ט ומצאו אחריו ובדקו הלטאה מגב הפגים

 זו נבילת מסרהת כמה תלמידיו וא״ל מסרהת כלב נבילת על שעבר א• בחסיד

לדבר גנאי שהוא וביון בגנותה שסיפרו על וגתהרטו שיגיה לבנים כמה א״ל
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רכג חכמה דעת פכ״ב התשובה שער ח^ים דברי

 בלובן בלב נבלת לשבה טוב שהוא וכיון ההי באדם כ״ש המת הכלב בגנות

 לכנות שלא ׳קו החלק ♦מעלותיו בטוב האדם לשבת חובה שהוא כ״ש שיניה

 ואינם שיורדים מאלו חוץ עולים לגיהנם היורדים בל אחז״ל שהרי להכירו ש״ר

 ?)ובזוהרובו׳ א״א על והבא ברבים הבית פגי והמלבין לחבית שם המכגה עולים

 לאיגש ליה אסיר קודש דאינון ובגין קודש אקרון ישראל תנא ז״ל משפטים

 וב״ש סגי ועונשיה לחבריה שמא למאה ולא דגנאי בסומא לחבריה למקת״ליה

 לגיזעם ליה התיזשע^ר לחבריה דאקרי מאן כל חזקיה א״ר חייא א״ר במילין

עב״ל.\ רשע למקרי לב״ג ליד. דשארי דאורייתא הציפין אינון בר לעלמין ליח ונתתין

%
ף

 מהן א׳ בבל אשר וש״ד וג״ע מע״א גדול שהוא בגט׳ אמרו לה״ר חטא וגודל

יעב״ץ ר״י «»ב_ו»ז»ס»ד לזה מהפסוקים ראי' ומייתי יעבור ואל יהרג

 כי האמתי הדקדוק צד על אם בי הגוזמא צד על זה שאמר תחשוב ואל וז״ל

 יחזור פגיו מעל ובעוברו ישתוק דבריו קול את כשומעו חבירו על לה״ר המספר

 וטובים רעים צופות עיגיו בבורו הארץ בל שמלא ממי ויירא יהשוב ולא לקלקולו

 פעלתי לא ואמרה פיה אח מהתה אכלה המנאפת אשה כמו הוא כי ג״ע ע״א, הרי

 תגחומא ובמד׳ ברבים, פניו ילבין אם וב״ש יסודו הוא כי ביאור א״צ וש״ד און

 כופר שהוא עד מפיו מוציאו אדם שאין לה״ר זד, הלשון ביד ומות חיים ד״א

 ובמד׳ וכו׳ לנו אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשוניגו אמרו אשר שג׳ בעיקר

 חומשי המשה על עובר לה״ר האומר שבל ללמדך מצורע בם׳ תורות ה׳ אריב״ל

 מאד יזהר תשובה ה׳ מהרי״ל לוז״ עכ״ל, ישראל את מזהיר משה לפיכך תורה

 מלה״ר השמד ר״ל צרעת בנגע השטר דבתיב ועשה בלאו עובר והמספרו מלה״ר

 משום לה״ר על קאי הבא באים נגעים עבירות ז׳ שעל ואע״ם צרעת לידי שמביא

 לה״ר שספרה על בצרעת לקתה והיא למרים ה׳ עשה אשר את זכור ליה דסמוך

זכור כמו עשה על מורה הוא ובור ומ״ש לאו הוא משמר שנ׳ מקום ובל במשה

עמלק. לד עשה אשר

 ריא בפרקי אמרו השכינה פני רואים שאינו מ״ש מלבד לה״ר מספרי ועונש

דעהו בסתר מלשני שג׳ לעוה״ב הלק לו אין בסתר אדם המלשין בל

 חלע״ח להם אין הדיוטות ד׳ ובמשגה בסתר רעהו מכה ארור וכתיב אצמית אותו

 לגיהגם, הללו נדחפו פיהם דיבור שמפני מוצא אתה ובמד׳ ואחיתופל דואג ומהם

 משפיכות לה״ו שקשה למות גפשו מתחייב בלה״ר אדם עסק ואם ז״ל ובתגתומא

 שהרי עליו והנאמר והמקבלו האוטרו שלשה חורג וזה אחת נפש רק שהורג דמים

 מחיי נשתרש ודואג ושאול אחימלך ונהרג לשאול אחימלר על לה״ר אמר דואג

 מעוח״ב סלח חיים מארץ ויסחך יחתך לנצח יתצך אל נם שג׳ ועוה״ב עוה״ז

שמ« ולשמו פיו שוטר ובמד׳ כידוע לה״ר על באים וצרעת שהנגעי׳ כמ״ש הב׳
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פכ״ב התשובה שער חכמים דברי רכד

 נדבק וצרעת שהנגע הר״ה וכתב מצרעת אלא מצרות מקר* אל נפשו מצרות

 טמאה שהיא עליה ומכריזיו הימנה בדלץ קדושים וכל למעלה בעלותה בנפשו

 תו״מ בשם כתבנו ובפי״א העוה״ז מן פטירתה לאתר או יקרא טמא וטמא כמ״ש

 באבן לסקלו ראוי לה״ר המספר בל בגט׳ מ״ש הג׳ לזה נכון טעם בטעמא מילתא

 ספחים בגם׳ מ״ש הד׳ בי אבן וידו חיי בבור צמתו וכתיב אצמית אותו הכא כתיב

 בהכירו שקר עדות המעיד וכל לה״ר המקבל וכל לה״ר המספר כל ששת א״ר

 שמע תשא לא בתריה וכתיב אותו תשליכון לכלב שג׳ לכלבים להשליכו ראוי

 בביאור במ״ש הידיעות בשער עיין הכלבים אותם ועגין תשיא לא ביה וקרי שוא

 כפשוטו המקבלו על גם הוא זה ועונש יחידתי כלב מיד נפשי מחרב הצילה מ״ש

 שקר מדבר במכילתא ואמרו המקבל על שקאי תשא לא הכתוב של

 דוד שקיבל שעל בגמרא ומציגו הרע לשון למקבלי אזהרה תרחק

 הוא כ* הוא והטעם דוד בית מלכות נמלקה ציבא מסי הרע לשון

 אם אבל דבריו יחדל זועפים והנם השומע פגי המגיד יראה אם כי לרעה לו עתר

נאמת שלא שוא שמע תשא לא וז״ש משקריו יחשוד לא לו ומודה לו ששומע יראה

 לקבלו שאסור ואע״ם ח״ו עליו שנאמר מי את עי״ו להבזות לח״ר סיפור בלבנו "׳יי

ויחוש גסשו את וישמור לדבר בז יהיה שאל אחז״ל בגללו חבירו את ולשנוא

בגט׳, כמ״ש אהיקם בן מגדלי׳ והראיה לדבריו

 יעסוק הוא ת״ה לה״ר״&ם מספרי של תקנתם מה חניגא בר חמא א״ר ,ובגט

שחוט חץ שג׳ לה״ר אלא לשון ואין חיים עץ לשון מרפא שג׳ בתורה

 הארץ עם הוא ואם בה למחזיקים חיים עץ שג׳ חורה אלא חיים עץ ואין לשונם

 תקנה לו אץ סיפר חניבא בר אבא א״ר ברות שבר בה וסלף שג׳ דעתו ישפיל

 המאור מנורת ובס׳ הלקוח שפתי כל ה׳ יכרת שר הקודש ברוח דוד כרתו שכבר

 שלא תקנה לו יש הורגל שלא מי היינו תקנה לו יש שאמר דמי פליגי דלא מבאר

 דט״ש מבאר ובר״ת בעוגו נכרת נטויה ידו ועוד בדבר המתמיד אבל עוד ינהוג

 מי יודע ואינו רבים על לה״ר שדיבר אפשר כי תשובתו קשה כי תקנה לו אץ

 לה״ר לו הזר כי כראוי לשוב לו א״א הרגלו מרוב כי ועוד לפייסם כרי הס

 הצריכה החשובה וכלל ז״ל משעה״ק ובסי״ג ממנו להזהר לו וא״א בטבע

 בעלי על שהרי לשון לו אץ כאלו העולם לדברי אילם עצמו שיעשה הוא ללת״ר

 הוא פירושו ונכרת גדולות מדברת לשון הלקות שפחי כל ה׳ יכרה נאמר הלשון

מבואר ושם פי״ב כמ״ש וכו׳ לד,"ר שסיפר פעמים כמספר בגיהנם לשונו שנכרתת

_ _________________הדיבור. ומיעוט השתיקה מעלת___________

 שלא ליזהר והם לה״ר מעגין והם הלשון ברית הפוגמים דברים בר״ה עוד

 אסור לעז בלשון אלא השם אח יזכיר שלא ואף בשם הביוו יקלל

כרותח ברית כי בטוגה שלא ואף מסיו קללה להוציא מסור בלאו ועובר
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יופי כלילת

SJ0K*W

 בשנת בפסד״ט שנדפס יהודה בית חינוך שו״ת נספר תשובות איוה
— שם(: בהקדמה נראה חלציו מיוצאי אחד ע״י תסיח

לוקחי חתנים שני לו היו בצלאלש יצחק רבינו לד,גאון והנה כ•
 הגדול הגאון והוא יעקב, ב״ר אברהם היד, אחד בנותיו,

 הראשונים העשרה בין נטנד. אשר פולאק, אברם ר׳ בשם הנקרא
 הטדרש על פי' כהונה טחנות ם׳ הדפסת על הסכיטו אשר עולם גאוני
 שארית בעל מקראקא כ״ץ טהר״י הגאין הגדול הכהן )ובראשם רבת
שם וחידש נ(׳ לובטלא בקיק ואב״ד מ ר היה שליו ובשנת יוסף(,

תקנה

<\3

>ר

 ב״ל יצחק לנינו התן פולאק אנרהם מוהר״ל הגאון של ומתולדותיו נ(
חלציו מיוצא* המיוחד אהד כי לנו, נווט ז״ל, בצלאל_______

־[ אשל סינסק מק׳ק זיל ייסף במו׳ה לע יהודא מו׳ה המקובל הגאון הרבק>ה\

על גשעליס נורע ושמו ליטא׳ במדינות קדושות קהלוח נכעה ול״מ אניר היס 1

 קנס פ׳ :והם בחייו, הדחוס לאול כלם להוציא זכה אשל היקליס ספריו ידי

ום׳ חכמים, דבלי בשם ג'כ הנקלא חכמה דעת וס' חכעה, דלן וסי -חכמה,
 לפסל הקדמתו ובסוף חכמים. כבור וס׳ בלולה׳ סולת ם׳ עם חכמה מקול
 הלב בן ז״ל יוסף מו״ה בא״א ליב יהודה הק' ,נאם א״ע: חמס חכמה דעת

 הגאון מגזע פינסק מק״ק זללה״ס פלצאוועל ליב .יהודה כמו»ה בדורו הגדול

 כמו״ה הגדול הגאון וחתנו מלאדמיל ז״ל בצלאל ב׳ל יצחק כמו״ה בדולו הגדול

 הנדפס מכמה קנס לספל הקדמתו נסוף א״ע חמס וכן ז״ל", פולאק אנרהם

 פל ומיושני המילה מתופשי .היו אחיו. ובן אחיו גם לפ״ק׳ תע׳ג בשנת בפפד״א

 קצת שס הניא ע״ג(, מ״ב )דף פ״ה העבודה שעל חכמה דעת ונפפלו מדין׳

 כמו״ס הגדול הלב אחיו בן שיחי׳ דור כמו״ס מהלב ששמע עה מולה חדושי

 בלוב נחפשטו הנחמדים •וספליו זאלקיוא, נק״ק מצוין' דיין שיחי׳ זאב בנימן

 שס(, חכמה דעת לס׳ בהקדמתו נעצמו העיד )כאשל בחייו׳ עוד ישלאל תפוצות

 ודעת, במועצות במישור הוכיח אשר ד׳, ויראה ומיסל חכמה מלאים סם כי

 בעולם, אדס לסוס פנים נשא לא וחסידותו צדקתו ומגודל ולמיס, ליחידים

 פניהם על אותם והוכיח בעיניו׳ זכו לא בימיו הדור ומנהיגי ישראל גדולי גגם

 דלן הורה וגם מלה׳ על הדת ולהעמיד החולה, קרן להרמת ולב עין ימנו כי

 עושה, הוא באמונה כי לאו המה זענו וגאוני ־משונה. בעלי לכל ונתינה,
 מו״ה הגדול המקובל סלב לשבח הזכירו וכבל באהבה, דבריו כל את ויקבלו

ע״ג(. י״ב )נדף קבלה עניני על משהי ,ויקהל נספרו מפראג מנחם גן משה

ויומל
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כיופי כלילת

 .ונתקיימה שי״ה, בשנת מקדם עוד שנתקנה הכלל לטובת אחת תקנה
 אשר דל הב״ה בעל יואל.םירקש ר' הגאון ידי על ניב אה״ב התקנה

 ד'(. סימן ב״ה נשו״ת שמ״א. כשנת שם לובטלא קיבק כסאו על ישב
 מבית איש הרמתי שמואל מו״ה והנדיב הקצין החסיד הרב היה והשני

 בנים שני ג׳ב והוליד אחד. במקום וגדולה תורה לו היה אשר לוי
 והשני הלו? יצחק טו״ה הגאון הראשון ההודאה, ועמודי ארץ נאוני
 מדינות ככל התורה קרן הרימו שניהם אשר הלוי, דוד טו״ה הגאון
 והגאון ונפלאים, יקרים ובחבורים גדולות/ ישיבות בהחזקת ורוסיא פולין

 בעומק חידש אשר בחדושיו בהלכה חכמים עיני • האיר הלוי יצחק ר'
 השיב אשר בתשובותיו ונם להפליא, עד ובבקיאות בחריפות שכלו

"חדושי בשם ונקראים אהרון בזמן בדפוס באו והטה דבר. לשואליו
טהרי*

 לראותו זנה כי חגיז מסל״ם הגאון עליו כתב אשר את תראה מזה ויותר

 *משנת בספרו והביאו הקודש, עיר לירושליס לארץ מחוץ עלותו מדי פא״ס
 ספר היום לפני ד׳ הקרה ,תן שס: ת״ל כ׳ט סימן התלמוד במעלת •חכמים"

 מקוד דרך, דעת, בעל בספריו המפורסם הגדול המוכיח להושיע מרב אחד

 וויניציאה ק״ק דרך עברו מדי אותו להכיר שזכיתי חכמה, שקנה זת זקן תכמה,
 נוסף ספר והדפיס נאמנים, מימיו נתן שם וגם הוב׳׳נ, ישראל לארץ לעלות

 אחד לירי בא זו שמיס מלאכת ובאמצע השכל,. במוסר חכמים דברי ■על
 לישראל להם ומאיר ואור הולך ראיתי ומתוכו חכמה,. דעת ספל זה ■מספריו
 ק1בק כבודו משפן היה חורפו ונימז — עכ«ל. וכו׳ שעלים״ ארבעה בפתיחת

 שס היה כסליו כיס א׳ בליל לפיק, ת״ך בשנת אן רייסץ, במדינת בומאווי

 מאחב״י נפש מאות לשלש קלוב ההוא בלילה נהלנו כי ליהודים, צלה פח

 אשתו עם התפכס מתון נמלט והוא . וביראה, בתולה גדולים הלבה ג״כ ובתוכם

 קבע.בית ואמ״כ חכמה(, קנה לס׳ )בהקדמתו נס ע״פ אותם הציל ס' כי ובתו
 והלן ומוכים דישן היה גם ביבים, מורה הרביץ ושם מינסק, בק״ק ■מדרשו

 חיים וח־כחת מוסר דברי ח עס במקהלות לדרוש ונסוע סלון לעיר ■מעיר
 והמבורג אלעונא לק״ק ובבואו מעון, השיב ורבים הלב, מן היוצאים בדבליס

 ובבקיאות בחליפות הגדול הלב עם שס שעשועים לו היה ספרו שם להדפיס

 בשם אח״כ הנודע הגאון )הוא יעקב׳ במו״ס הירש צבי כעו״ס ובחסידות בתורה
 שס, קהלות דג' .האביר ניימאלק זלמן משלם מו״ה הגאון חמן ,צבי( חכם•

 אלטונא דק״ק הקלויז הוא הגדול המדרש בבית וחזוק מנוח מצא ידו ועל

אסר --------------------------------------- —-________________________—
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ירמיהוריעות זדדכווו פרק
שביעי פרק

 בך ואומר ,כיושב זה הרע לשון בעל אבל וכי׳ רכיל איזה
עלי׳ שמעתי וכך וכך וכךה?׳אטהי׳ כך פלוני עשה וכך

שפתי כל ה׳ יכרית הכתוב אמר זה על גנאי של דברים ואמר
: גדולות מדברת לשון חלקות י

 למען.להגביה אחרים מעלת. להקעין הרע לשץ בעלי בכלל הטה ,
 ועל עלי' ומתנשא" חבריהם בקלון העשכבדי׳ ובכלל .עליהם ,.:_י

-.- or נפשם: הרעת בלשונם כי גדולות כאמד.מדברמ . .
fey *בנרבסחביר* י^.שסך^^ר^^?ם»ספר5ד ויש י 
שישפרו להם גורם שזה' "אבק׳לה״ר' ה1 שינאירהרי בפר ׳

 גביקר גדול בקול רעהו מברך 'שלמה אמר הענק ז וע״ בנכותו
: וכי׳ רצתו לידי בא נוובתו שמת־ך לו יתחשב קללה השכם '

לעולם קס״ד וב»ב ע״ז ערכין ממש׳ אלה דברים ה-־ליא בב״ט

 בס שבחו שמתוך חבירו של בשבחו ארם• יספר אל
 שם ב״ב דבמס׳ ויקשה • שונאיו בפני מפרש ורביכו • נעתי לידי

 כתבתי׳ אנא לאו א״ל זה כשב מיושר כמה שאמר דרגי במעשה
 ונו׳ ישפר אל לעולם וכו׳ מלה״ר כלך א״ל כתבי׳ חייע יודא

: שונאו בפני שהי* נמלא לא ושם
מוכס הי׳ אבות במק׳ ימליכו דהרי רביע בדעת נראה אמנם

.נבכ״ד ,האומר פ׳3 מכרן במס׳ ובי״ב .סחכגד׳ של שבמן
 מתכבד יהי׳ שלא הכומבו' הנא . שלא לומר, לרין רב הי׳ ובלא״ס

3«x לורי ל& מב׳אשרלה״״יוכצ ,שס זזןע״כל.ע׳6. שאייצג. 
,*«־»

 על -עק שעמ־כגיכספש 5מרג לפש ס.!מס .וכן חו..בפמ-סוג למש;
* נ בשבחם כי־ישופר משלה כדלי] "

יעשה תמיד לנעלם 'לא כי וכי׳ יספר אל לעברכם לפרש ויש
 הקף ,וכו אל לעולם ויהי׳ משפר מי לפני יראה רק כן

: השולל חלקי -

. בפ״א לדדד הערה
: מ״ש האמצעי הדק• על האדם ק נו ומפארס )מנושיה מפארה שהי׳ לפרש שני בברנוטרא אטה נמש׳ עי׳

. ה״ב ל£*ז
 נבלי מעניה מש׳ ועי׳ ע״ש לה״ר נעל מ£א״כ עצמו להנאת דרכילעושה משוש ל*שנ א׳שכתנ סי׳ הרמנ״ש ח״אנלשועה נרדנ״ז עי׳ שש ובדאביד

: שש המשנה נמרכנה ועי׳ • ע״ז משנים ע״ש וט׳ לת״ר נעל וט׳ לן יש הנאה מה וט׳ לנחש אומרי׳ זרעי׳ ונירושלמי

 את ללמד חייב הוא כך בכי את נלמד אדם שחייב כשם • ה״ב
■ ובן בע ולא • בכיך ולבני לבדך והודעתם כנאמר בע בן

 כל את ללמד מישראל וחכם חכם כל על מלות אלא בלבד בע
 עלבנו כלנווה ה״כלמה וט׳ שנאמר בכיו ׳ שא אעפ״י התלמידים
: חבירו לבן בכי ובן בע לבן בכו להקדים • בכו ובן

 כתיב דלא והאי בנו בן לבן דאפי׳ כתב ובכ״ע • ובלח״מ בכ״מ ועיי׳
הא שהקשה פ־״ח3 יעי׳ בכלל הבנות נאמר שלא לזרעיך

 י״ק בת־ש׳ •ועיי׳ ע״ש בנק־כם ולא דרשי׳ בניכם את מזמרתם
 נאמרה זכר בנכון התורה דבל אף שכתט השירה בדי־׳ה ע״א ע״ו

 לדביי צריכין דאז משו־ש חיש לכו! נאמר בשבא זה בניל ואשת
 ואף איש כמו היי ובניכם בני כ״כ וא׳כ • ש ע שס שהביא כמו

 אם וכ״כ בהם אשה נס לכלול רזייי מהד עכ״ז זכר כמפיי־ש דהוי
 אותה עציא ה־׳ .ולא אשה אף נכלל יהי׳ .לזרגניך מפורש נאמר יהד

 להקדים כדע הי׳ ככ׳דמזרעכסלא עודבפ־״ח •ועי׳ עיכם מלשון
 מלי לא’כ^5פעו גי׳כ. בתו לץ נאמר ואס • מ״ש בע לק בכי

 • בזה (מסיעק ובכ״מ בכלא בט בן לזרעכסדהוי ולמדתם למכתב
 כל בגע׳ דקךא.וכדא"' נועמא; דרשי׳ ולחומת{ גתוס׳ ולמ״ש

 שאשת בעעמא ז״ל וכמ״ש תפלות מלמדה כאלו גתרתורה אמלמד
ומסתברא בבן"בהו שייך לא זה וא״כ ללמודיוזורה מסיגלת־ אי'

: אבי׳ דאבי היובא בכלל דהר _ ...

, ׳ . ; וט׳ בלעווה למה ואיב

 באשה ל״ש וא״כ בשכר לא אבל אכ״ע דחיוב"ללעד מזה בס״א כ״כ
. י ל :כיושיל . י י .. ׳

"דירי די .ייוור מייד >•>+׳ :'מדו ל לבע מלמד לשכיר וחייב ה*ג

 תורה תלמוד הלכות .
ראשון פרה י

 אביו קכדן אבל • מת״ת פעורים וקענים ועבדים נשים דדא
לדבר בניכם את איחס ולמדתם כנאמר תורה ללמדו חייב

לימד: חייב ללמוד החייב שכל בכה את ללמוד חייבת האשה ואין • בם
דלא המלות בכל ומ״ש פעורים קעכים בקע למה להצר ויש

 פל ורק המה ח־ובא בבי לאו דקעדס דפשיעא כן כתב
פעורים דקעניס רביע כתב לא ובהם ובת״ת ופדיון בהילה אביו

 "4וגס״המצוה' הוי׳״ללמוד"לידע המ״ת“דהכ'ה^ל’־רק'^ה״ת^?בראה‘'־ ׳ ־׳
 דגם לידע משוס דלאו וע׳ והגית לקיים ויום יום בכל ללמוד

 זאת ממליה פעור והקען זאת מלות מקיים ילמוד כי שידע במה
 ולא יום עבר ואם יום בכל ילמוד שהקען דאביו מחיובא ולאו
ללמדו רק לידע ללמדו המ״ע רק אייא ע״ז אביו שעבר שנאמר למד

: כילמוד ולא המלוה

: וכו׳ ה ש הא ואין

במק׳ ילפינן בנה את מללמד הא־ה פ־עור דהכה לעיין ייש
ללמוד שמלות כל ולמדתם ולימדתם ע״ב כ״ע דף קדושין

 בעמוד ושם ללמד מלווה אי׳ ללמוד מליוה כאיע וכל ללמד מליוה
• ע״ש »ק*א בכה למול בהח־וב אכה למעש כי׳כ ילפיזן הקודם

 קראי תרי א־כא דהכה בזת בתחקירה שעמד שם המקנה נש׳ ועיי׳
 על האב לחיוב וחד זכר כל לכס מתמול ישראל כל על לחיוב הד
 זה בכייל א•׳ ואשת ישראל מכל זר יו מחויב דאב י״ל וא״כ הק
 לעי׳ד אנכי וגס • ע״ז מהשב׳ יש־אלע״ש כל כמו הייעכ״פ אבל

 כמ״ש דנ״כ ת״ת ב איכא עיוכא תאי ותנה ע״ז ועמדתי שם כתבתי
 ה״אמושיבין ובפ״ב ובו׳ וחכם חכם כל על מלות דנו׳ ה״ב רביע

. .ע״ע: מחרימיןוכו׳ ובו׳ שאין"בה עיר וכל וע׳ סיעקת מלמדי
דקרא. מבלה כמג אמר בן ללמד אחריש הדחיובאפל אם ־ והנה

אחיי׳ חכסילנמירכן״מל כל על דמלוה כמי .כראה מ״ז ׳7
 האשה כ״ללדאף ואי׳כ • מ״ב פעו,במילה לידי,הלמוד לבוא להשתדל

 מחייבי אטה מהלי׳ רלא והיכא א•׳ קדושין במש׳ ובאמת ♦ זה בכלל
 י הב״ד. דעל ונראה • ע״ש זכי כל לבס המול דכמיב צממהלי דינא בי

עלהב״דועי׳ כמודמליכ־הי־בבזה ויחיד יחיד כל פל ולא המ״ע
 ברא״ש אבל • מ״ש שם ,השפר בשם ן בימב ה׳ שירש בסה״ע

רוצה האב אין אם אנל וז״ל כתב ח׳ שי׳ הדס כש־י פ׳ חולין נמש׳
: : ע׳ש למילו חייבין ישראל כל למינו ■■: •
אעעי׳ בשאין ע לפדו יבי׳ מח ׳ד הב שגם עליע לא בפדיון והנה

• ע״ש ב׳ ס״ק ע״רובש״ך ש״הסעיף שי׳ יו״ד בש״ע • .

 שם ובכה״כ ד׳ שעיף רע״ה ׳,בש ועי׳ • בזת מ״ש ע״ש דאורייתא
: ע״ש

 בד״ה במשנה ע״א ב׳ דף חגיגה ברש״יבמס׳ ועי׳ • מאיסורא׳ע״ש
 התורה מן חייב שאי׳ אעפ״י ואייך מכאן אבל וסי׳ קען איזה

 נזיר בש״מ •ועי׳ עכ״ל במלות לחגכו ואמו אביו פל חכמים העילו
 ונראה • ע״ש אב לו יש בין לחלק שישפירא״ש בשם כ״ע דף

לעקות שמחויבי׳ במה כ״ע. בכלל עכ״פ האשה אם בהנ״ל דסלי׳
: ול״ע לבנה .

 מלמד לשטר להאב דכיפין ז״ל עהר״ע בשם מיימני ובהגהות
ואי׳ שלכת וכו׳ בפ״ח בפריע־ת בעלמא דאמרי׳ כמו

בהג״ת* ד׳ סעיף רמ״ה שי׳ ובש״ע ע״ש וכד׳ אותו עושתטפץ



בחרא בבא
♦ אחותי rOf את אדס ישא ־לעולם אז״ל אמרו or שמטמא

־שרוב באשר פוסל במומו הוא אזי ^ה♦ ייזפון לא אס מ
___ - :6א אתי אפר בניס^סלפיס י'

 אחות דימי רב חני ע׳ב ®*חיהס׳ד
אל לעולם ספרא דרב " ,•

 בא טובתו שמתוך וזבת של אדס.בטוםתו יספר
:ע*ש1 וכו״ ♦ ;רעתו לידי . .

 בתלמוד מצינו דוכמץ בכמה הא דל מהדש״א הקשה
התפידי׳והצדיקי׳ ומעלות משתבידןבמדויז שהי׳ .

j דמיי׳ את ומצאתי אחרי* אבוא ואני »שמתרן במה ע״ש וט'

fwfil ו©" אדם יספר אל לעולם .דאמר דימי מ
גס טובות מדות בו שנמצאו באדם הייכודוקא י ־ .

 של בטובתו אדם יספר אל לעולם א״ש " מגונות מדות
 אדס באומו ירצה לעלע.•* לידי יבא־ טובתו אבוץ־שממך

 שנמצא מפני אה " רעתו גס טובתו מחוך לספר ■לי׳א ל5שמ
 ולא תמת־ות במדות משא״כהשלם • כלל ״ זלע.3טו ו3

• ולהללו לשבחו הראוי' מן בודאי אזי ״ מ עולתה מצא
דופתאבתלמוד: בכמה באמת כאשרמציט

 דאחריסהשומעיס בס״גדערכקוז״ל ז״ל רש״י שפי׳ ןמה
שיקשה מה לתרץ לע״ד מנתו * עכ״ל בגנותו יספרו

 אין לזרת אם זו• אזהרה תז״ל הזהירו למי מ»״נ לכאורה
" חבלו בגטת מלספר ימנע בעצמו הוא • למזורז מזרזין
 לאדה ואס • הכתוב דבר צא טמאה בהמה בגנות _הכהא
 שמתוך טעמא בתר זיל זו• אזהרה הועיל לא הגון שאיט
 לשתות חפצו כל1 ישעו כל הלא " גטתו לידי בא שבתו

 מזכירים השומעים דאיזריס רשי׳ פי׳ p גלל לעג-כמיס•
 יספר שלא הגון לאדם חז״ל הזהירו לפ״ז • שבו גגות שוס

 ומעשיות . ״ כנ״ל השומעין מפגי חסי■ תברו'• Sb בטובתו
♦ כאלה אנשים בפני הי׳ לא בשבח שספרו בתלמוד שהובאו

* :המסובב מסור הסיבה ונסור
^py הפוסל שכל דקדושק בפ״ד חז״ל שאמרו מה נפי

 אפשר • שסל ובמומו שמואל ואמר פסול•
 הלא וא״ת • הגץ שאינו לאדם היא חז״ל שאזהרת ^לומר

 3ר קאמר זה על • האזהרה תועיל ותה ״ הויא רשע ופן41
 אשיאן טובה עצה ר״ל • גנותו לידי בא שבתו שמאו!־ דימי
 ♦ פוסל במומו הפוסל י כל כי חברך• בגנות מדבר שלא
מן שתרתק אעצך כך ,מפני • עצמך את מגנה אמה א״נ

חברך: בשבח אפיי הסער שלא באוק הכיעור• ־

 מ״מ לדקדק שיש מה ג״כ יתורץ התבאר icb י££51
נימיה מציט הלא לדברי' טעם דימי רב מזן *
 * החכמים גדוצ בהם ונכשל מצות בשני טעם שנחנה

עצה רק טעם זה אק דברינו כפי אמנה בגמרא• כמבואר
כלל: טובה. י

והסוגר "־ מחוור יותר בעיני נראה הראשק
'.־׳ י' 4 והשכח‘ מק עמו תססה . *

 החלת רבהשבוגאאין .אמרעיא פ״אדהד
על אלא ניי־ק אדם של *דינר . .>

יע״ש: ,יזכו שנאמר חודה ־דברי
ובספר ע״א• מ״ט דף. חכמיה סמיכת בהקדמת• עיין

: »׳ דף דקדושק בפ״ק במ׳״ש יעקב עיק ;

 צדק לקיש אמר צדק ושפטחם עע ד דף
וא״חכחחכהר: בלבך• הדין את

יעקב: עיון במהרש״א♦.ונספר עיק . ״

 אחיכם בק לשמוע דסמךהענין »שום נראה• ולעד
בתחלס • אחיכם בק .שמוע • יה״ע • קדריש

 .אס״כ נכון• על להבינם בלב דבריהם לקבל צריך אתה
. < צדק ושפטתם ’

 דאמר- מלתא הא מנא קפרא בד דרש ש□
תעלת ולא דכחיב • מחוכק-כדק הוו רבנן

 ר׳ אמר המשפטים• ואלה לי• וסמיף במעלות
 עם ראשי על *פסיע שלא לדיין מנין אליעזר

 לי׳ וסמיך במעלות’ העלה לא שנאמר קודש
:רשי* בפי׳ עיין • המשפטים ואלה

 לעשות שלא • ״מ5 מטת היא דקרא פשטא בודאי הנה
כאשר •י־ בקרא מפורש והטעם למזבח• מעלות

 ומאמר בחשבונם* זו מטת׳מצוה מוט נל הביאו באמת
 חכמי. כמנהג * אסמכתא א״ד אלא אינו הנ״ל השלמים
 • אברב& החכסל׳י על מאוד ואפלא • בדרשומס התלמוד

 ז״ל רשי' שפי׳ מה ההורה על בפירושו שהעתיק אחר כי
 חס עד מ׳1 לפרש ונ״ל ז״ל הוא כתב • סנ״ל פסוק על

:קצת האריך ט "יע״ש עכ״ל בפסוקי׳ ומתיישב נכק פירוש הוא

 סאכסהנ״ל שכתב שבמה יראה הולך ישר איש כל מה
• דקר׳א פשטא לגמרי עוקד הוא לי נראה בדרך
. :במעלות תעלה לא של ל״ח מצות ר״ל

 דק \ הלל חכם מפי האלה דברים יצאו צא ולעד.
לו הי׳ מה ידענו לא אשד מתלמידי' אתר

 איך׳כ הכניסו והמדפיס?׳ • הגליק על האצה דברים מזב
:כנת־ע ספרים ממה זה ענק אירע כאשר ״ מניס המרי׳

 לר אמד • כלאם מאי הש״ם פריך י׳ד דף
כליג< והם ממי• צרכי עליהם ר,טל ,

י •-**'׳’ •’ ־ זןן1'ם«ילי ׳ ־־......
סתבו "* -י ־ • ־

החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס78 מס עמוד הלוי ליב יצחק בן הירש צבי שפיץ, וחידותם חכמים דברי
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מחבירו הפסד למניעת דיווח חובת

 גחל או החנות, בעל של ברכושו בפשיעה נוהג פועל הרואה 0 או
 לבעל להודיע מחו״ב אף שהוא או לו, מותר האם החנות, מבעל

 הבדל יש האם וכן עכו״ם, או יהוד׳ פועל בין הבדל יש האם החנות.
עכרם. או יהוד׳ הוא החנות בעל אם

שחטא יהודי לפועל והתראה תוכחה חיוב א.

מסתכן כשהמוכיח תוכחה חובת ב.
מצוות ועוד אבירה השבת מדין לבעלים דיווח חובת ג.
ורכילות לה״ר איסור על לעבור לא בכדי לבעלים הדיווח אופן ד.
הפועל את יפטר שהבעלים כשמסתבר לבעלים דיווח ה.
נזקים או בגניבות החשוד פועל לפטר מותר הדין מצד מתי ו.
עכו״ם כשהניזוק דיווח חובת ז.
לישראל המזיק עבדם פועל על דיווח ח.
לעברם המזיק עכרם פועל על דיווח ט.

 שפטור ]ויש בו ויתרה החוטא את יוכיח - יהודי החנות ובעל יהודי בפועל

 השבת משום לבעה״ב יגיד הועיל לא ואם )ב([ )א( אות במקורות עין מתוכחה
 במקורות המבוארות ורכילות לה״ר איסורי בשאר ויזהר לתועלת יכוון אך אבירה

)ה([. )ד( אות
 אבירה השבת משום להגיד חיוב שאין אף - עכו״ם החנות ובעל יהודי בפועל

 היה ולכן מחטאו החוטא להפריש וגם להוכיח חייב אסור עכו״ם שגזל כיון מ״מ
 לפני שמלשינות כיון אך אחרת, בדרך להפרישו יכול אינו אם להגיד לחייבו אפשר
 ישתוק. עכו״ם לשופט ימסרנו שבעה״ב חשש שיש כל לכן חמור ענין הוא עכו״ם

 ]ועיין אבירה השבת משום לבעה״ב, יאמר ־ יהודי החנות ובעל עכו״ם במועל

)ח([. אות במקורות
 לשתוק. יכול הרואה האדם ־ עכו״ם החנות ובעל עכו״ם במועל

הבאים: במקורות יסודם אלו מים ב!



שחטא יהודי לפועל והתראה תוכחה חיוב

 עמיתך את תוכיח ]הוכח להוכיחו תחילה חייב איסור שעושה יהודי בפועל א.
 כץ תעשה מדוע שאלה: ובצורת ז( ו׳ דעות )רמב״ם רכה בלשון יו([ יט )ויקרא
 לטובתו שמכוין ויודיענו שם[, ויקרא רמב״ן ]עיי׳ זה באיסור שתבשל יתכך והיאך

 )ב״מ הראשונה בפעם בו חזר לא אם פעמים כמה להוכיחו וחייב שם(, )רמב״ם
 רמב״ם ]עי׳ לבעה״ב שיודיע בו יתרה לא, ואם מוטב, מחטאו יחדל אם ע״א(. לא

 לו ישמע שלא ברור ואם עוד, יוכיחנו מחטאו שב לא עדיין ואם רוצח[, הל׳ סוף

 ממצות המוכיח נפטר ובזאת סקי״ד[ תרח ס׳ ]שעה״צ החוטא בו שינזוף עד די
תוכחה.

מסתכן כשוזמוכיח תוכחה חובת

 משער אם בו מלמחות סטור יפסידנו או החוטא בו שינקום הדבר קרוב ואם ב.
 קנז וסי׳ סקי״ט. שם ופ״ת מה, סע׳ שלד )סי׳ יו״ד ברמ״א ]עיין לו ישמע שלא
 בברי אלא נפטר שלא שם( שלד סי׳ )בפ״ת שור הבכור לדברי ואף סק״ה(, פ׳׳ת

סקי״ב([. תפו )סי׳ בשעה״צ עיין יותר, קיל לו ישמע שלא במשער מ״מ היזיקא,

מצוות ועוד אבידה השבת מדין לבעלים דיווח חובת

 לעיל, האמורים הפרטים כפי מלהוכיחו שפטור או התוכחה, הועילה לא אם ג.
 בפני חבירו קרקע לגדור שחייב ]כמו אבירה. השבת משום לבעה״ב להגיד חייב
 האי(: ד״ה ע״א כג )ב״ב רשב״ם וז״ל ס״ט( רכט סי׳ )חו״מ אותה השוטפים מים
 מן חבריהם ממון להציל מצווין ישראל רכל אבירה, למשיב דרמה זה למה "הא

ההיזק."[
 ממון הצלת שגם רצז( ל״ת )סה״מ רמב״ם ]עיין רעך. דם על תעמוד לא ומשום
 סקי״ז־([ כא סי׳ חו״מ ובפ״ת ס״א, ט כלל )ח״ב להח״ח חסד באהבת והובא בכלל,
 ושו״ת תקלט( )מצוה חינוך מנחת ]עיין להתעלם תוכל רלא לאו גם בו שיש ויתכן

רנט([. סי׳ )חו״מ וערוה״ש פז( סי׳ ח״א )אה״ע יצחק בית
 ממנו ימנע או ענין באיזה יפסידנו או החוטא בו ינקום זו אבירה השבת ע״י ואם

 פטור בעה״ב, מהפסד פחות הוא ואפילו מנכסיו כחומש ההפסד אין אפילו ריוח,
רסה[. סי׳ ]חו״מ קודם דשלו אבירה, מהשבת
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אות לקמן שנכתב מאיסורא אפרושי משום לבעלים לומר חיוב יש ועוד

ורכילות לה״ר איסור על לעבור לא בכרי לבעלים הדיווח אופן

 הרע לשון איסורי על לעבור שלא ליזהר צריך לבעה״ב שאומר בשעה ומ״מ ד.

הבאים: בפרטים
 הל׳ ח״ח ]עיין כדין שלא לבעה״ב מפסיד הפועל שבאמת היטב ויברר יתבונן א[

ס״ב([. ט )כלל רכילות והל׳ סק״ו( בבמ״ח י )כלל לה״ר
 )שם, רע שם ומוציא שקר שזהו באמת, שהיא ממה יותר העוולה יגדיל ולא ב[

ט(. אות ט כלל רכילות הל׳ ובבמ״ח
 בו לנקום ולא חבירו מכשלון להנות ולא מהפסד בעה״ב להציל לתועלת ויכוון גן

)שם(. שנאה מצד ולא
)שם(. מהפסד בעה״ב להציל אחרת דרך לו יש אם יגיד לא וכץ ד[
)שם(. מהפסד עצמו לשמור דבריו יקבל לא שבעה״ב משער אם יגיד לא וכן ה[

הפועל את יפטר שהבעלים כשמסתבר לבעלים דיווח

 בהל׳ הח״ח בה שהאריך גדול[ חידוש הוא ממנה ]וחלק עמוקה הלכה יש עוד ה.
 כשבעה״ב אלא לבעה״ב לגלות היתר שאין שם(, ובבמ״ח ס״ה ט )כלל רכילות

 עם חכם[ שאלת ]עפ״י כדין ויעשה מהפסד עצמו לשמור חשש בדרך דבריו יקבל

החוטא.
 לתפוס הפועל עם כדין שלא ויעשה בהחלט דבריו יקבל שבעה״ב יודע אם אבל
 הח״ח חידש ובזה לו. להגיד אין כדין, שלא )קאנטרעקט( חוזה להפר או ממון

 יותר בעה״ב יעשה ולא כוה, עונש לחוטא לו שמגיע המספר יורע אם שאפילו
 שהוא כיון ,,׳ודאי בתורת להאמינו לבעה״ב היתר שאין כיון מ״מ שמגיעו, ממה

 שבעה״ב משער אם לכן מהפסד, עצמו לשמור רק להפסידו לו ואסור אחד, עד רק
 על חיים נתיב ]בספר לו. להגיד אין חוטא כ׳ודאי׳ ויענישנו בהחלט דבריו יקבל

 שגורם משום איסורו אלא לה״ר או רכילות משום דה שאין כתב )שם( הח״ח
 ששמע רק לו כראוי כשיענישנו והיינו הדיינים, משפט עפ״י לדון המצוה לעקירת

לה״ר[. איסור גם יש מהראוי יותר כשיענישנו אבל אחד, לעד



<
נזקים או בגניבות החשוד פועל לפטר מותר נ^הדין מתי

 ומה כאלו, חששות משום פועל לסלק לבעה״ב מותר מתי קצת להגדיר ויש ו.

כדין. עונש מקרי
 שמותר נראה עת, בכל לפטרו ויכול הוזה או בקנין זל״ז משועבדים אינם אם

 הפסד. חשש מכל ממונו לשמור שיכול מספק אפילו לפטרו

 שיש "מי ס״ו: תכא )סי׳ חו״מ ברמ״א ועיין יותר. חמור חוזה, או קנין כשיש אך
 קנין יש אפילו והיינו קודם." להוציאו יוכל ]ממונו[ לו שיגנוב וחשש משרת לו

 בפ״ת מובא קער, )סי׳ יעקב שבות ובשו״ת סק״ב(. )שם בפ״ת עיין לשכירות,
 אי להוציאה גמור מום הוי כגנבת, המוחזקת שמשרתת כתב סק״ב(, רלב סי׳ חו״מ
 להוציא יכול חשש על שגם הנ״ל מרמ״א עליו הקשה והפ״ת ברורה. עדות איכא
 שאין כתב ר״מ( )עמ׳ הח״ח על חיים שבילי בספר אך בכך. מוחזק צריך ואין

 ע״א( )כח ב״ק מגט׳ הוא מקורו שהרי הוא גנב שמא חשש רק שיש רמ״א כוונת
 כדברי הרמ״א כוונת אלא גנב. בודאי מיירי ושם הגר״א, בביאור שציין כמו

 ס״ל וכן ממנו ליזהר ידע לא שמא שחושש אלא גנב, שהוא שנתברר השבו״י
 יד(. סי׳ חו״ד שלמה בית ובשו״ת סק״י וברמ״א שם, רכילות )הל׳ להח״ח

 שיש כל הרבה, לאבד ויכול בממונו העוסק שפועל יתכן כי לעיין, יש עדיין ומ״מ
 דברי בשו״ת ועיין לסלקו. ויכול כלום לו למסור שא״א גדול, מום הוי ספק איזה

קנב(. סי׳ )ח״ג מלכיאל

עכו״ם כשהניזוק דיווח חובת

 רעך. דם על תעמוד לא מצות ולא אבידה, השבת חיוב אין נכרי הוא בעה״ב אם ז.

 ס״ב( שמח סי׳ )חו״מ גמור איסור שהוא עכו״ם גזל על עובר חבירו אם מ״מ אך
 ונלמד מה״ת הוא זה וחיוב ס״א( שג )סי׳ יו״ד ]עיין מאיסור להפרישו חיוב יש

 ולהב״ח פג(, סי׳ )חיו״ד כ״ס ובשו״ת נח( )סי׳ אריה בשאגת כ״כ תוכחה, ממצות
 )מצוה המנ״ח ולפמש״ב עור. דלפני לאו על וסמכוהו מדרבנן, הוא שם( )ביו״ד

עיי״ש. גופו, אבירת לרבות לו והשבותו בכלל שנכלל יתכן רלט(
 אך יסלקנו, זה ידי על אם אפילו לבעה״ב להגיד יש ברירה כשאין לפי״ז ולכאורה

 עכו״ם, ושוטרי לשופטי ימסרנו ואולי חמור ענין הוא עכו״ם לפני שמלשינות כיון
איזה יש אם לכן ס״ד(, ז׳ כלל רכילות והל׳ סי״ב ח׳ כלל לה״ר )הל׳ בח״ח עיין
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A עדיף. תעשה
לישראל המזיק עכו״ם פועל על דיווח

 בעמך רכיל תלך לא דכתיב לה״ר איסור אין עכו״ם הוא החוטא הפועל אם ח.
 וכץ גוי על אף לדבר לשני להרגיל שאין אמרו ט( פסקא )תצא שבמ״ר ]ואף

 המ״ר )על הרד״ל על תמהו וכבר איסור, כאן אין בודאי מ״מ פקודי( )פ׳ בתנחומא
 שצג(, עמ׳ הח״ה )על חיים בזרע ועיין איסוד, משם ללמוד שכתב כט( אות שם

 מהפרט חוץ ד׳ שבאות הפרטים בכל ליזהר וא״צ יהודי, לבעה״ב להגיד צריך ולכן
שקר. בדה שיש חטאו, יגדיל שלא השני
 לעיל בהאמור להזהר צריך שאין נראה כראוי העכו״ם הפועל עם ינהג בעה״ב ואם
 עם יעשה אם אך הדיינים, משפט בלא לו יעשה שלא קפדינן בישראל ורק ה׳, אות

 ומצד עבירה. עוברי ידי מסייע דהא להגיד אסור אולי זה מחמת כדין שלא העכו״ם
 כמש״כ בעכו״ם. ליתא זה שדין להגיד, חיוב אין איסור מעשיית הפועל אפרושי

פג(. סי׳ )חיו״ד כ״ס ושו״ת יט( סי׳ )חיו״ד ח״ס ושו״ת סק״ו( קנא סי׳ )יו״ד הש״ך

לעכו״ם המזיק עכו״ם פועל על דיווח

 בעה״ב להציל חיוב אין עכו״ם, הוא ובעה״ב עכו״ם, הוא החוטא הפועל ואם ט.
 ישתתף לא ומ״מ לשתוק. ויכול שלו, מחטא הפועל להפריש חיוב אין וכן מהפסד.

לחוטא. ויעזור
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<תל־אג אג״ד

מספריה ספר בתוך מציאה

 מעטפה בתוך היה הכסף מספריה. בספר כסף סבום מצא אדם
בכסף זוכה מ• כזה. סכום חסר לא ובגמ׳־ח גמ״ח, ע״ש

הספריה על השבה חובת חלה האם א.

לידיה׳ אתא ׳באיסורא אמרינו בחצר האם ב.
׳חצר׳ כמו היא ספריה האם ג.
קונה האם עמותה של ׳חצר׳ ד.

 מארת כמה רבה מעטפה הספר בתרך רמצא מספריה ספר שלקח באחד מעשה
 שלא ראמרר הגמ״ח מנהלי את רשאלר פלרני, לגמ״ח שייך ע״ר כתרב יהיה דרלרים
 אר המרצא בה זכה אם היא השאלה רמעתה הכסף. עם מעטפה מערלם להם אבדה

לספריה. ששייך אר להכריז שחייב

הספריה על השבה הדבת הלה האם

 שכה ברדאי הספר בתרך הכסף שם אדם שארתר בשעה כי לרמר לד־רן שיש מה א.
 רהר״ל הכסף לר שנא־בד מכך ידע לא עדיין לספריה הספר כשהחזיר ואפשר מזה

 הכסף לר שנאבד ראה שאח״ב ראף הספריה לרשרת שבא בשעה מדעת שלא יארש
 חל הספריה של רהרשרת החצר היינר לידיה אתי באיסררא ע״ז י״ל מ״מ רהתייאש

 מהני דלא ברשרת יארש הר״ל אח״כ שהתייאש אף רממילא השבה דין עליהם
 סימן בר שיש כדבר דהר״ל כאן שי״ל רבפרט יער״ש(, ע״ב כר )ב״מ הרמב״ן כמ״ש

אח״כ. יארש מהני לא השבה דין עליהר דחל כירן כה״ג דלכר״ע



טשד.בתרא בבאדברות

 סו במחאה אף סגי שחה. ולא שידע בשתיקתו
 שאפשר אף לאזניו שינא אפשר שרק שנים מפני

 השזזתן שיאמר מה כלום יכיה ולא ישמע לא
 שהאמת דאף שמק שלא מחמס נשמרו סזיהר שלא

p מהבעלים החזקה לינא מימה שעכ״פ מאחר נמי 
 ועדים, שמר בלא נאמן אינו שלק מוחזק נמשה ולא
 כלא והוא לשמוע יוכל שלא באזק שחה אס ודק

 לנא שיכול אף אחר נפני וממיסה כלל שחח
 נאמן אינו הרי ליה איח מברא חברך ע*י לאזטו
 אטלתו עצם מצו שחזק הוא ואס ששחה. לומר

 בחזקה שיהיה צריו מבטלת שממאה רק שנים ג׳
 סב^ אמשר )יכן שלשה. מני שהוא בודאי ששמע

 שנים בפני למ״ד לש הוקשה אנל ,המוס נם
 מלמו זה מנועם אחד מני גס מחאה ביתה מעצם
 נשק דסכדומא משוס רק לו איח מברא זמברך

 רק זה שייך א״כ ששמה. לומר נאמן יהיה לא דהא
 סני היה אם הרע לשין איסור לשין אנל נממאם,

 פליז שמדבר האיש שישמע לו איכפת שלא נמה »ש
 מר אמרתי שלא יוסי דר בהא מזה לשל כדכתט
 אס חושש היה שלא ספני שהוא לאחורי וחזרתי
 נישא לישגא משוס היה לא דא״כ נעלים, ישמעו

 הא דג״כ אחד, בפני גס אלא שנים מני לק לא
 נעלים, ישמש אם ששש שאינו ונמצא שישגע אפשר
 נמצא םהדוחא,*וא״כ שין שיך לא לה״ר דלשק
 שלא להשומע כשיאמר לא אס לכ״ר איסור שליכא
 בכל בלס״ר שאסור ,לסוס וברור שימא לו מי׳פוק
 לאחרים יגלה שלא לו יאמר שלא שאף ותירצו אופן.

 היינו מבנ״א אותו שטעלימין משוס נשמע לא גש
 המדבר רוצה שאינו מבין מאחד לה״ר שמע שכל

 נ»י דלמ״ד שכתט ומה לאחרים. זה שיגלה לה״ר
 של״ד אף בלה״ר, כש שלתא גלויי נש שלשה

 ונשואה לשיחתם ליה איכפת נלא סגי דבלה״ר
 שבלה״ר נראה שמק שודאי שנתלה צריך לדידיה

 נתפרסם שעכ״פ מצד בשלשה הוי שמעלישן מצד
 גלויי בשלשה שאיכא חזינן הרי ליה איכפת כלא מן

 משה לפרסם רוצים כשאין דאף שבא שלתא
 מא שודאי לסרסם שרוצים במחאה שלק פרסום

 שמע שודאי לתלות שיש מד שנא שלתא גלויי
 שודאי שחושב באופן מקא שבלה״גי נימא ואם

 בלום קשה לא נישא, לישנא משום בה לית ישמע
 סא דנלה״ר להרשב״ם במחאה שנים בפני למ״ד
 שהחום׳ לומר מצטרך טלאי, ישמע אסור
 נשמע אופן דבכל שבר שנים בפגי דלמ״ד סברו
 ליה אית סברא יחמץ מאסר בחד אפילו טדאי

 בלה״ר, דמעלימין משום ותירצו מלה״ר הקשו ולק
 לשון והוי מלה״ר, מסלק אעו שלשה נשי ומ״ד

משוש(. נלה״ר במו במש״ב החום׳

 הרי שנים מני ומחאה אר״נ יבא ששני לכית
משוס שא להתוס׳ גם ואולי להרשב״ם

 הנעלים והחזיקוהו משום שא שנים ,דג וחזקה
 שא שנים בשי מן גם כששחה שלק בשתיקתם

 מכל סוה ראיה ולימא סדינא, גם גשרה שואה
 שיתקע ראיה שאין זכ״ש החזקה מתמלת דש

 מזה לשטח שייך לא וא״כ דש, בכל החזקה לבטל
 שלק ועדים שטר דק לו שאין שא שהחסרון לשמר
שמימה. נאק איט

 השטר על עוותו דבטתב החום׳ מש״כ קשה קוד
משוס ספצש זוכר באינו ©עיל שאינו

 תמה דלסאורה עדוק מגוב אק בכתב ע״א רשמא
 לר״ת עדוח לפנק ע״א נכתב איכא חסרון דאתה

 סמי שהמום׳ לוש ציין דהא כתבם, ספי שמכשיר
 להגוה, ראוי אינו מושב לא העדות זמר שאינו דמה
 מקשים היו לא להגדה ראוי איט נחשב שה דאם
 יועיל מ״א גס וא״ב עדותו, דטתב טמא כלום
 בכתובות ושק העדות. זוכר באינו אף בכתב עדות

 חשיב לא נשמר מ״א נהי ומ״ס התום׳ שכתבו שם
 לב״ד כת״י לשלוח ויכול שי שהא עדות שמר

 שהוא כיח שם שממו ומה לר״ת, עדות מדק ויועיל
 זוכר דאינו שס דסנרי מטעם שא העלות זוכר

 וא״כ כאלם, ופסול להגדה ראוי איט נחשב העדות
 זוכר באש אף להגדה ראוי שנחשב שסברי הנא

 בכתב ע״א של עדות אף יועיל לא מ*ט העבות
 שמועיל התם דסברי כמו זינר באק גם עדות בתורת
 דנאן שס׳ פליגי במאי להבק צחך וגס סוכר.
 מהשב סברי שבכאן זוכר באינו דכתובוח ותום׳
 מ״ד כת״י במוציא לר״ת וכשר להגדה ראוי

 אף ופסול להגדה ראוי איט שנחשב סברי ובכתובות
לר״ק

 סאי אמ״כ התום׳ שהקשו דמה שמשמע קשה קוד
דזסמו כיק כתוט לוטו צריך ואק קמ״ל

 הנסיבה שמועילה מה על שתירצו אופן כל על שא
 ובשלמא אמר, בלא אף שטתבק פשימא דא״ב

 שפיר מתקנה שא שמועילה והכתיבה ראשון לתירוץ
 זנות שהוא לזה שטתבק שפשיטא להקשות שצרפו

 לשרק אגל מעתו. ושלא בשיו שלא אף זפק שלק
 לא להעיד יטלק כתבם שטפי מפעם שהוא הר״י

 זטת מעלת בלא לאף זכות שהוא לוה צריכין היו
 אם״נ אולי אך לר״גג נחות שק ויועיל לכתוב יטלק

 קושיהם שיא דד״ת אליבא הר״י שלתירוץ אף אבל
 קושיא שתהיה כדי זכות שהוא זה כתט אופן בכל
 סס בשע״מ אבל מוקנה, שהוא א" לתימן גם

מתקנה שהוא א׳ מתימן איתא הרא״ש תוספי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס365 מס עמוד {10} ;«בבלי דוד»תלמוד בן משח פיינשטיין, :א בתרא בבא - משה דברות
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משלם רב .דברי
 קצר ’ עדיפא שתיקתא קילוסו לי' • וחריהא בקיאי * ותקופא רגא אילנא האי האשצןךגדזל ר3שח< מון

 מעת שבחו שבדורו הגזלה מי כל של רבן גאון האי רב " ההלתז היא זדומי' • מחכמתו קצה אפה מלהשיג
 חרושים חדזש דבר זה ראה ־ ימת עשר לן ־ חסידות15ב>מד ומכזרכס ’ ונקי רב >ר;עו ־ החריף־זבקי

 ספרי בחיבורו * זצ? הרמב״ס הרב הגדול משר בדברירביט ־ וסתומים תמוהים ודבריו שז״ת כמה על ם
 ועל • וספרא ספרי ״ מדרשים ביאורי ועל ׳ ואגדות הלסת על בגלת בש״ת * מסכמת- כמה ועל

 וכמתוכמה ’ זלל הרמל׳ן גאון *האי הלקים איש שש המצית ספי ועל ׳ זצ״ל י״נו תוספות הגאון של1
 י.תן * זו אף זה ולא ־ מסכתית מכמה חלוקים כמה ועל י האמיתיות כי על * נפלאים אומרות ורזין

 .ועשהאזכיס * שייר ולא ומתני וקרי דורש כהספדיאעלכמהגאוטהזמןזצ״ל■* ברבים ׳רוש׳דרש
 שיצא ליטר כל על ׳ לבו זיגל ישמח * 0 הקורא וכל • רהלתו פי רוחהזימלא וכל * לאמיתו לכונן כדי
מאיר נומורינו״דט אדוניס ונגיד 'זל״ל 1' מ אבי אדוני גטי י באורקתא חילי • חיל עשהו פעל ושי

 pn» גאון האי מוריטץ אדוטנו כבוד ק ’ זלל׳ה זלבק משלם ה»להנטץאברוזם
I הנקרא הארצות מא*כל צבי .מוהרר תהלה דומי' צו •הגולה מאור המפזרסס7

 L— ,מ! האמיתי הגאון דנינו מידינו אדונינו כבוד בן • זצ״א צבי Ban בל בפי
ל י שארקמרא להוציא^לאויו כדי ’ בעזרי ל• ירא אברה' מגן * מאזביזצ״ל יעקב

"ל כי * מתאימים כולם • יבנעימי© בטוב • והתמימים הישרים

ההלכיח מן ואלו בעזה״י * צאירה * תורה תצא ממס
 חבמ״ז אדזט בשסמוד ונשנית שנאמרו

שי עולס הגאון רב זקני '

 צבי חכם בדורו
זצ״ל

בכתובים והמה
 י • הסדר על כאן אותו וקבעתי

דאמ&גן וכמו תתלה בהם הקרא •רץ למען
ד׳ יגן 1וזקןןן • בכבודי חייבים !אבין שאת ’ קדושין במס׳

• בהלם כמ^ים מאירות כיינו סלה אריח פניו ;יאי • עלינו
• רצון יהי כן איק ב״ב עולם באהבהלבתואהכת * למולם בגיס )פט

‘ לזרע ברוחך שנים פי לפרט

ודי* אב״ד י3צ הגדולמוהרר המאור הרב ובקי ה״ההחייף הדפזסע״י% לבית א5
י ׳ * ואגפי בארדיטשזב בק״ק ד“ואב אוסטבהא דק״ק בקלויז דמ״ץ

קארעץ p pairs כרפה

טשארטאריסקיסטאלטק הדוכס החסיד־ הגדול המיוחס אדוטט ממשלת
* סטאראסטילאצקייר״ה ליטעזזסקי

זזארשיו אנטאןאויש ?ואן העין דען ררוקר>פזן פרא״עליגירטי מגר
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זהגאוום הסכמת
 ארד החריף המפורסם יעאין הרב השכמת

הירש צבי מזה' בדאד דקיק יי .
* לי

 שחך מכבי לפני והבריקו עפעפי מזל האירו
יביים • צחר כצמר סמלומים דברים . .

 לז יתירה ובינה חכמה קנה זקן מפי לגצאיס עסקים
 מדול המאזר הרב מא• אימי כסל סדעתה״ה

 הזמן >&ר ־ לאורו הלכו מים * ביורו המפורסם
יצ״ואב״דדק״ק זלמן משלם אברהם »״ ישמ מיי הדיו

שר» המאמת לכל ומאסף’ מציל אוסטד׳ ' .
במקומו ישב יצו ?ואלין דמדיטת ישראל• צבאות

 בדבריו מסמרז' קבע קובעת ומקום המכובד
 בלורל הלכה r ד׳ דבר למבקש להשיב הנעימים *

 ביד הנעימים מכתביו ונמצאו • דעת ?שמרו ושפתיו
 ותהי ובסיסו מו על הוקס הכס בן מטס בנו

 המפורסם הגדול המאור הרב שכמו על־ המשכה '
 הירש עבי מוה' שמו כבוד והדרו צל באון

 הני׳ל דק״ק זר*מ רבתא אב״רדקלויז
 זקינז מר מכתבי דרבנן צריף בקודש ושלישי יהבליל

צויל הגילה מי כל של רבן האמיתי מאון אבא אבי
לקיים אב כבד;:־:י-־,חב® שמו למן
 המזה אבי; חכמת העלזמי דאמת&מציה מיצי
האמות מאין זקינ-ו וממר ה?״ל הי־־ישיז מקצ' הלל

 עי׳ביל יהם הנעימים בדעיכה ושניתי וקריתי •
 ויוחקו ■ימן מי ואמרתי ־•";:.יה שבעמים מיתזקיס

 חכמה יוהפי׳ אחרון לדור. זאת מכשב מיציהס בסכר
 עץ ויצמחו יפדו חכמים האכמה-בלב הרשי ־ ודעת
 להשיג ראשונים של גדרן לעיון וחלילה לטעת החיים

 כולם הגאוני' כתבי לדפוס ועידן ומשן זמן תין גביל
 הריב לעצמו שיגביל הגמל כנר עצמו 093 אמד או

 מגרעת לחכמה וקצבה חק לימן הלל הגדול .המאג־
 מק־כף נפשו גביל המשיג של עלעקס וגהשכרון

 מזיוהמהייעו נח׳ש אל והמביט קולע* תהי' מקלע
 הכ״ד טשעת תהי' ונמת בשוכה נפשי מצוה ידבר

 זנמעת־ שפלה סמי תירה של אצסל* לכבוד המדבר
 pw ישראל יברך בן ן״וסיוןץסג' היום

 ־ תולעת אנכי ס־אד ק״ק ־*יפה .

* מזאמשטש הירש צבי . הק'

ffcXjKj לשס המפזרסס הגדיל הגאון הרב 
אברהם *מיד ולמהלה

 ש^אב״רומ״ןכק״ק חררבי
ימ״א זאלקווי

 מר* • עכורה כתאנה מצאתי שיןיל 6היז 5ןךי
מגן« ‘העלית הברכה ממקור ו»ש שמן נחלי

 אשד מתוק יצא מהעז ־ הרה1יןהימשרזחל3ששוא
 ילב ן^»ס כבוד ומט ־ שבלסרה ארי ופעל הכין

* בצורה מומה עופל מגדל מדולהמפמסם מאון

זלמן מטלס אברהם
מאזהטדהא

 - מסדה לכל העדוי? והנה ־ ףז»ןיצו דמדינזת זמאסז
 * אתלי׳מברא מברא שמענו זמירותיו מכנןהארן

 מירנאקן " בחרה מראי' גדולה ולאוס'שמיעה
 המתקא■ יסדיו שרם שמושה זה לגברא דטר הורי

עמה ס ידיעיזי • בסבורא ©רקא סידלמיעבד
 * למטרה מתכ2ונ< כימייז קשת משק יס כי וימיה

 וניתן מור' מת: מינתי* י כ«? כסא על וישב לק15»נ
 לט ערס ואיד ׳?>■17) ורז• ומי^רדין וממשלה ז2 לו

 ט«ןקףמ יצא יסבר-.' אלתי־עלפיל לגש
 י-;«it 5. ילונמאית הקנה 0גשי6כי:£ן, גרדה

זאת .•;ד מיר ־יק כמר? עמיע^ס
»•% ׳9 ״’* ׳רי ;ג-..?י)זדה

מכה י״י!‘1' י• ־.’ ,וכטהיה ?ל,דישה זייי/ה
 עציב לח י י'־ ׳ ’ יv ד '**י^ע 7מרובהש?־

 הימה ־תי ,־׳־- * בדה יעה מזמג שערה תדה ורב
 פמודהיואמ׳ בל המורפה פימ^מקו' מונחתר־ז

 תיך: מימה מא —נ}* בית בלת-ייזתו לחמו לכו
 אחד הרודפים ח.ז ’?־ ר '5ואכש־ דיה בה הנו אשר עד

 לפסידא חשו ולא ד&ין יישמולם יד כ.גבו השדר'
 ביניהם אין אשר ארן מחשקי י־חו' •כיל! הדי־ דלא
 שכבי ממטטי' י מבעותהמורה צמ«ר יוהפצ ל״ת

 לט נתן אשר ד' ובחן בעפרא מע שופרא לההיא
 כגה■ ’ ועטרה נזר הור עטוי וסד כסא על יושב
 ור*ונ לקלויז אב״ד הירש י3 הגאוןמו' הרב

 עטרת • יקרא אבותיו שה על אוסטראיע״א בהגציל
 לעשת אביו החת קס שהוא ק(רה וצפיית צבי

 יקבעל בספר מיליו יחוקי' •למען קשה מפש צביונו
והמארה הנמצאה כל את ’ לאדפוסילרא בדפוס

צעיין fc בי יאין האורה ממני כיל בעו״ס כי ואף ־ .
 גמא דהאי אחזקת אזקמיד • ידה חך3 הסתז' במקום משלי מפן ולהוסיף מסירה או נטולה הוא אה לספרו

 אשר והאיש ־ ממה קל מיש שבתורה מלאכת מלאכתו לעשות מיל מאון בט לב את לאזק דליא דכא
 אפו חרון בי ד' ישלם ’ עשרה שט תיך הזה הספר להדפיס הזה המחבר בן מאזן לכבוד היזק לגרים יבא

 להכינו ובזהב ימאהובכסף האיגאשר ואשרי * נצורה כעיר במקשה כמלונה ביתו ויס * וצרה וזעם עבדה
 נפש לכבוד המדבר הכ? מהרה תצמר זארוכתו י גהרה עליז זתופע בימיו יצלח גמר ולגמרהייס' ולסעדו

בראי ק״ק לפ״ה׳פה תק»״י דיוסיון הששיעש״ק יום סוס צרירה הוא החיים ובצרור הדס מהדרי החצובה יקרה
׳ האלרדלתזאלקודילא צ&רדכי □1TUK הצעיר <6הל
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שות
 צמ״י מוכח למשה דרכיו יודיע מכח הפשוק הי' ליישב

 ’פ לב במי תזאי' הלל כפיהמ׳תמזזמא עניצזתיז
 אמר מציל מירך ואין לאארשע יכ הגתך על מותפין

רנש״ע אמ" הדין מן העולם את לפנור איוב ביקש רבא
 פרסותיו חמוד בראת *• סרוקות פרסומיו שור ^כראת

 בראת צדיקם בראת גיהנם בראת ג״ע בראת קלוטות
 5דאיו מכירי צי" אהדרי" ומאי ידן על מעכב ומי מעי"

 יצה״ד הקב״ה ברא לאל שימה ותגרע יראה תפר האן
 בירא ז״ל מהרש״א מאון והגיא עלב מצין לו ברח
 ואימ מדד" בעל שהאד' זהואשביא' וט' איוב .ביקש

 כי קאמר לא ורשע צדיק מלש וכו' ולרע ננרב מוכרת
 בזה דבר איוב והנה ,שמי מיראת חיץ ס שמ בידי הבל
 מעשיו כל על בטבעו בתולדתו מוכר' הוא שהאדם וא'

 החדר בריאת הפנים משט הדמיון ניקח חמר ונזה
 מצד יהיו שכן וכו׳ צדיקם ביאת כן כמו וחמי* ט׳

 הבריאה מצד מעשיהם כל על מוכרחים והס בריאותם
ואתה עונש הרשע זלא שכר הצדיק שיקבל ראוי וחין

 על מעכב ומי זלעלצדיקס לרשעים ג־הנס בראת —
 הדין p מלו העוצם כל את לפנויר שאמר והיא ידן
 אם אמר וגז' דעתן שאמדיעל וזה מוכרח שהוא ב־ץ

 ראוי הייתי ולא רשע הייתי לא ,בבריאת מנץ סיית
 ידן על מעכב ומי מלש מציל מידן אין אבל לעונש

 הבחירי אמונת לחזק לז שהשיבו יריו5נז> שהדרו ונו'
 שע"* באדם יצה״ר הקנ״ה שברא בן שלוי שהדבר וא״ל

 הבחירה שהיא תבלין האדם ביד נעשהרשעאכלנתן
 עצמן אתה אציפז שהביא הע* פי' והוא בטיב לבחור

 היא כי אל עם שיחה ותגרע היא בידן כי הוראה תפי•
 כי ואמר שמיס מיראת חוץ בידו שהכל אל עם מניעה

 בידן יש אבל היצה״ר שהוא וגו* פין עונן יאלף
 אני מלש התורה שהיא עיומים לשון יימסר -ממירה

 כמ״ש להיצה״ר התבלין שמא ערמה שכנתי מכמה
 אליהו ובמענה זכו׳ע״ש תם סס ושמתם דקרושין בפיק

מפי לי' שאמד ר״ל אט ולא תבחר אתה בזה ©סיף
 לן בותר אט וצא בידן שהבחירה תבחר אתה -הקלה

 נקרא שהאדם מאונים מדבריהסשל לס היוצא ענ״ל
 בעל שהוא מחמת המראים כל מדרגית על טסף אדם

 כפי להתלונן פ״פ יש ע״ז רק יעשה יצזט וכפי בחירה
 וכפי לעיל שמאט כמו וט" צדיקם קראת איוב מענה

 תשובות ממו סיתר שהוא רק ז״ל מהרש״א מאון איי
 של פירושו וכפי מ״ל במדרש דאיתא מה כפי אציפז
 יצה״ל עד תבלין היא שהתורה ז״ל מהרש״א מאון

 אד® התורה וזאת הפסיק ‘פי סוא שזה צומי נוכל לכך
 אדם במדתית להיית יוכל התורה פאת מצד .דהיינו
 מוכרחים שהם הנבראים כל על שאת ביתר שיהיה

 שהיא זדציט נחידתז כפי עושה יהאדם במעשיהם
 איש בספח ראב״ח בשם שהבאנו כמו לעישיה מפארת

 שנברא איוב לתלונית מקיס היה התורה דא״^הנה
 זאת נסתר סתורה ע״י דק האדם את המכריע r יצה

 תתלת שהביא ממסזנתממדשתטאמא הסברא
מכת היינו יט" כי אדס התודה וזאת ניב הפסוק

 •שתי גבי דוולז שיין מא שזה אדס התור" זאת דכתיב
 נורא ככן באהל ימית כי ואעפ״ג כתנה לבד שלהם

 דרכיו יודיע בתהלי' הפסוק צפי טכל ־ועלז כו׳ עלילות
ע*ש_ ^שי״ק״ל יעאו; ופי' עלילותיו לישרא נבט למשה

פ'מצורע המדרש דברי לתרץ לי נלאה
 המצורע תורת תהי' וזאת ול׳ל .

 ירבנן ר״מ נפשו תועבת ה'ושבע הה״דששהנהשנא
 מקימי" שבע אמדי רבנין י״ג הרי ושבע שש אומר ר״מ

 המשלח זה ואיזה שבכולן שקשה שבועה זו ושבעדכתיב
 ידים שקר לשון רמזת עיניס הן זאנ» אחים בין מדנים
 ממהרת רגלים און מחשסת חורש צב נק דם שופכות

 בין מדנים משלח שקד עד כזבים יפיח לרעה לרוץ
 ’ המדרש עכ״ל זכו' בצרעת לוקס וכולן אר״י אחים
 יפ״ת בעל מאזן שתאריך לפי דרשוני הזהאזמר המל

 לעיל דכתיב היינו טהו מאי ששה דל״ע אליבא ומסיק
 קמץ פה עקמת הולך און איש בליעל אדס ,מיני

 בלבו תהפוכות באצבעותיו מורה ברגליו מולל בעיניו
 הלל הי־ב והאריך משלח מדנים עת בכל רעה חודש

 אזן איש בליעל אדס שנאמר או אופטס בשט למעטתו
 והולך כמושמזנה אח״ז שמזכיר דברים הי/ לכל כולל

 אדם שנאמר או הנ״ל אזתסהרב וכפ*שממלק הפסוק
 לשנים שנחשטס בליעצאישאזןהואג/מןהמנין

 עוד והולך ומזנה לבריות זרע לשמים רע אחד דסייט
 עליו עיין יפ״ת כעל• הרב אותם שמחלק כפי חמשה

 פ'יש ערכין מהרשו׳אז״לבמם* ומאזן שהאריך*
 יימזן א״ר ב״י אר״ש דתט' אהא מביא בח״א בערכין

 יש דל הגאון ופי' זכו* באים נגעיה דברים שבעה על
 שזה העונש גודל אין ודאי דהא אלז דברים ז' על לעיין
 לכולם לה״ר והקדים בנגעים שוה עונשם נתן והוא

 עזן בלא ישיו׳ין אין וכו" בהמה במה בפ׳ כמ״ש וכי־אה
 אמר עונס ובנגעים פשעם בשבט ופקדתי שנאמר
 מינינגעים'בכתוב ,r שיש לפי רבים בלשון נגעים

 נהקהיאשזזקוד' ג' ומטה שחין ב׳ בהרת א' שאת
 שבע הרי ז' בתים נגעי ז' בגדים זגבמתה״נגעי קרחת

 מ״ל המחדש ומסיים מ״ל תה מדרש הביא וע״ז
 תורת תהיה וזאת * ישראל את הזהיר משה לפיכן

 מאזן ומסיק * הלל עכ״ל רע שם המוציא המצורע
 ונראה ז' רק נתיב צא ונכתוב י״ג דאמר לר״מ י״ל הלל

 ע״ז והיא נזנח לא ד' שנא הנה וש ר״מ לדעת
 כז' טלה התירה ככל ושקולה צאוין שש בה שנכתס

 המדרש לתת לי נראה ע״ש הלל מאזן שהאריך כמז
 נחמני בר ר״ש ואמר במם'ערכין דאי׳ מה בהקדים

 ועל ועלש״ד לה״ר על באים נגעי& דברים ז' על אר״י
 ועל הרוח גסות ועל עריות גילוי זעל שוא שמעת

 רעהו בסתר מלשני דכתיב לה״ר עין צחת יעל גזל .
 למה ששון מ■ בנאי ר* אמר והא איט כו' אצמית 1ת1א

 קרבני' מה לן לומר כהונה מלי צפ' קרבנו* פ' נסמכה
 על מכפית כתינת מרפרין כהונה בגדי אן< מכפרין

 מכפד מעיל זט' בדם הכתינת את ויטבלו דכתיב ש״ד
על ויכפר שבקול דבר יבא הקלה דאמר עללה״ר

מעשה

החכמה אוצר תכנה ע״י הודפס86 מס עמוד צבי בן זלמן משולם אברהם אשכנזי, משלם רב דברי



שרת
 נאדלא מעשיו דאהנו הא לאקשיא זמ׳ קול מעשה
 צא ואי עצי' נגעיס אתי ־מעשיו אמי אי מעשיו ,אהר
 מעשיו אהל ד״ה רש״׳י פי' מכפר מעיל מעשיו ־נקני

זגילזי מש״ר מזתיב לא אמאי קש־א זאי ע״י שנתקוטטז
 ’חט והנא עליהם באים נגעים לעיל דקאער עריות '

 כהונה דבגדי יהא תירץ מכפרין כהוגה דמיי
 כעמין שע״י האחרים על tk י דידי עלי' צאו מכפרין

 זני-ילויעריות ‘מ יקטן הוא הדס כי תיב7דבש״ר:־
 לא לה״ר אבל עלי' עוגה ואפקוד הארץ ותטמא כתיב .

 ריב״ל אמ' והא 'V* ענ״ל אחרינא ’בי דמענשי אשכחן
אחר בדבר י כפרה בקדמות להם מלט צא דברים שני '

 ולה״ר ערופה בעגלה ש״ר וצה״ר ש״ד כפרה להה מציט •
”דנתי שמכפרת לקטורת למדנו חנינא ר' יתר נקטיר'

 ישמעני ‘ר דבי והנא העם על ויכפר הקטורת את וימן
 יבא הקב״ה המר לה״ר על מכפרת־ הקטורת מה על

 אש״ד ש״ר הדה חשאי מעשה על ויכפר שבחשאי ־07;
 לבגדי לעיל דקאמרינן לר קשיא ד״ה רש״י ;פי יכו׳

 ערופה דעגלה מזיק וקא * אמרים על מכסרין נהמה
 דקיי״ל ממרת אינו ההורג דעל אמחס על מכפרת
 ההורג נמצא ואה״כ העגלה־ כתערפה שאם במטה

 לה״ר קשיא וט׳ יכופר לא מ״לזלארץ כהרג שהיא מנין
 ממרין כהזיה »7דמ קתני דלעיל רש״י ופי' קלידר

 דלא הא קטלי" מאן דידוע הא קשי' צא אש״ד ש״ד
 הוא קטלא בר‘קטלי מאן זידוע * קטלי' מאן ידוע

 בצנעה הא קשי' אלה׳רלא לה״ר ’בי אתרו ולא )במזיד
 קטלי* מאן ידוע "לא בד״ה רש״י ועי' ’ בפרהסי' הא ׳

 הא ד״ה תוס' ,דש" ופי' ‘הגע עכ״ל מכפרת 'עגלה
 במסכו! שהרי נהירא ולא וכו׳ רש״י סי' ’וכו דאהני2

 עליאם אתרים־ינענשי' העבירות כל רעל אומר **שבועי'
 ג״ע אפי' למחוא בידם אין ואס למחות בידם יש אם

 ועוד ומי מידי שמש״דלאקשה ואות'ר״י לא .וש״דנמי
 היינו מעשיו :י דאת הא הש״כו דמשר דהאי לפרש יש

 ממש הרג שלא סטן "מעשיו אמי לא וט' ממש כשהרג
r>V רש*י ('ופי׳ וכוי* דקיי״ל ברבים מניח פגי שהלבין 
 אחרינא מכפרי מיקטלי׳לא וכלכמהדלא הזא קטלא בר

אהגמ' תקשי דלא היכי כי מזה רש״י נשמר כו' דכתיב
 ואעפ׳^כ נ’אה דלמא הוא קטלא בר במזיד מקשה מאי ’

 שלא אציבור מכפרים כהונה דבגדי איצטדססלהו
קטלי׳ מאן דידוע היכי לעיל של' כמו אחרים יענש!

 דלא מאןקטלי׳אאהרי' ידיע דלא היכי* זענל׳ערזפ׳ג״כ •
 דרב בהדי׳ונגעי׳א״ה קרא לן מלי עכו׳ערבו׳כמז *ענשז‘

 בא7 ׳וגהוטןלפי׳תוס לפי׳רש״י טפי׳דס״דמעינןיבין
מזת רש״י נשמ־ לנכי דצאאקתבי' ז־מסקנאה־ל‘
 דנתייב אאחדנא מכפרי לא מיקטל דלא כמה כל ומזב’ *

 להביא רש״י איצטרן אמאי מ״מ להקשי׳ יש ע״ז דק .כו'
 הוא קטלא ־0 במדד שפיר מקשה הזי זה בלא סא זה

 עייפה עגלה שהם כפרות ג׳ א־צטרכז דמ״מ ר״ל
 היכי מד ערכיה מחמה אאחריס לכפר זי־גדיכהינה

 גופי* אהזרג לכפר ונגעים ידוע ילא היפי והד דימע
שטכפרזתאערבזת אמאיאיצטרט קשה דהאע״זיהי

מא
 אינז זה כפיה בחד יתריריהו ערבות להתכפר לי' הזי

 ובאמון מפרותיהן הן חלוקין ג״כ המסקנא לפי דהא
אערבזת כפרה בחד סגי לא אמאי בעי ־טעמא

 לכפר ערופה עגלה קרא לן מדגלי צ״ל אע״כ ־זקרוריהו .
 לנו להורות קטל'* מאן ידעינן דלא היכי ערבות !®""®על

 כ״נ בגפיתו מליק עצמה עבירה שהעושה שבכ״מ
 להע בנפרותיהן חלוקים להיות ג״כ צריכים הערמת

 מזגה ובגדי ידיע היכידלא עי־סת לכפר ע״ע .צריו
 למודעי הכי 'נלינין ומעתה * הינידת־יע לגפרעדצזת

 הנעל יק כפיה א״צ !־’’דלה שערמת ז״ל רש״י פי' לפי
 ואכי־הסי' הקטר־ת מכפי אצינעה למודי* בעצמו לה״ר

אמי דלא ,הינ וידוריהי .כטעמי* חד כל מעיל מכפר
 י"לאמאי מעשיו דאהלי היכי מכפרים מעשיטגגעיס ;

 צייע״ז בי; ג״כ מעשיי אמי גבי ־הכתיב חלק "לא
 היכי מפריד, הן הליקין י״ל.שבאמת ע״ז רק •לפרהמיא

 אף בפרהכי' או בצנעה דעבר והעי. מעשיו דאמי
 הנעים מייל כמה יש הא ־ ביודעי' מכפרים שסלם
 מנקר מד וכל ־ לקמן למימר זכדבעינן דומים שאינם
 פליגי במאי טעם ליתן אני צריכים ומעוזה • בדדמי

 ד״ה ע״א ט״ז דף דערכין דאי׳־בתוס׳ ז״ל זר,זס' רש״י .
 ולא זכו' ע״י שנתקיטטי ז״ל רש״י פי' מעשיו דאמי הא

 העבירות כל על אזמר שבועות שהריבמש' גהירא
יש ftn זכו׳ צק״מ דמש״ד ר״י ואזמר וכו׳ שבתורה
 אעיבות אחרים מיענשי׳ התום'שלא סברת לפי לדקדק

 להביא צזתה אמאי ח׳־א למחות דבידס היכי לא אס
 זא יקראל לעמך כפר קרא לן כתב שבפירוש ע״ע

 קשי,א ג"־פי' י/היא שנית למחות בידם היה לא בודאי
 למוכר הערמון בין לחלק הגמ׳ תירצו לא אמאי

 דלמא מקשה מאי המקש־ן וגה רש״י שפי' כמו בעצמו
 דהתיספית לת־ץ ונראה רש׳י כסברת לחלק יש באמת

 ע״ב ק״ש דף זבחים. במם' דאי' מהי ע״פ לשיטתי׳ אזלי
 וא״תהכא . בסוףהדבור־ וכי ש״ד. על ד״ה.מכפריס

 וכז׳זמסקי קטלי' מאן דידע על מכפר דכתונא משמע ׳
ישדאצ.וט' לכל ציבור בין חילוק מש לערש יש ושמא
 אזלי וההיכל לשיטתי' אזיל דרש* לזמר מכל ועפ״ן

 לציבור ישראל כל בין לחלק אין דלרש״י ־ לשיטתיינו
 אערבית מ־ענשי למחות m אין אס אף סבר די־ש״י

 כל נינהז הדרי כי וא״ס ערופה עגלה גבי דמציט כמו
 סמר ולסכי להלקביריהז מיתי דמהי וציבור ישראל
 ד״ה הנ״ל במם', שהביא אערטתכמו מחייבי לא דלה״ר
 אשכחיק fi} לה״ר אבל הדבור בסון} וכו׳ מעשיו אמי

 דאי ג״כ מיניע היא וממקומו אחריכא בי׳ דמיעמד ־
 הרקה עוד צריך א״כ כפרה צריכם דהערבית ס״ד ־

 מעשיו אהר דלא היכי מבא דלה״ר אערבית כפחת
א' לכל ואפרהסי׳ אצנעה וגה מעשיו דאהני היכא זהב' **

 צז מרול ביעי' שהעובר כמו אערמת בפ״ע כפרה זא'
זל♦ רא התום׳ משא״ב הנ״ל כדבריט בכפי־ותיי

 נמ^א ישראל לכל צביר בין נפסהא דיש לשיטקייהו ’
 למחות דבידם היכי ן־מקא לזמר נוכל •אצמרלמוד

על מחייביהערטת אףאצא■ בדבריהםולא כדא־' ־

" ** .. ■ . ,כא ׳'

החכמה אוצר תכנת ע״י חודפס87 מס עמוד צבי בן זלמן משולם אברהם אשכנזי, משלם רב דברי



Aשרת

כתיב הוא . ___________________________________________
* לה״ר בלא אף שיג כשמדבר דהיינו בפ״ע לענין \■T דעות פ?מ״ה סרמב״ם לשון

 הרמב״ס בדברי הכ״מ שמפרש עפי׳מה לומר נוכל ועוד .בל״ת חבירו.עובר3המרג' וזיל
לפיקיס רק כשדיבר דהייט לשמם לה״ר שמחלק ז״ל } עליו לזקין שאין ואע״ע בעמן רשיל תלד ולא שנאמר

tor מפ^זרמיס בצישמיהושפיר" דייקי ולבכי 
 נז*5מ לא מל־״״ר וז"צאבל לעיל שהבאנו ,התום צדמד
 ז? של עלצה״ר נענשים צבור אין דמסתטא הכי לשנוי'

ילכאורהמאתמוה הר^ה לידי יבא נא דשמא כיון
והזמינו רש** מס זה שס הביאו בעצמם שהתוספת

 שלא תקלה לידי יבאו לא ישמא חדו טעם לבדו על
 מאמת ניחא ולפ״ר במש'ערכיןיעויןשס בדבריו מצאנו
 אלא מרשעי צא דערבות כשיטתייהו ס״ל זיל התיס'
 " שוסכסרה א״צ להני נמצא למחות נידם שהי" היל

 דשמא נכונים דבריהם ומעתה מעשיו דאמי היכי רק
 מיעגשי לא ולמי מעשיו יה&י ולא תקלה אדי יבא לא

 שעמי לממס בידם שאין אף רש״׳י לפי' משא״ס אסדס
זק טעס קריא לא להט---------
!אעתיק

בשמו שהבאנו ז״ל כגאוןהמהרש״א אוהכ ומחלק שמונה שאמי אע״פ המספ״מטיסבירו לה״ר והוא זה לאו מלל

 ששראל רבים משות להרוג וגורס זה הוא גלול מון

 מה ולמד צא רען רם על תעמול ולא לו נסמן כך4
 דברים שטוען איזהרכילזה • האדומי לדואג _אירע

 זע p פלוני אמר וכן כן ואומר לזה מזה מולן”
ה״ז שהוא.אמה זפלוטאעפ״י פלוני על ,שמעתי
והוא מאוד עד. מזה גדול .ן עו מש הע&ש אה מתחייב

 חבית על ש״ר מוציא נקרא שיו האומר אבל אמת
 פלוט עשה וכך כך ואזמר שיושב לה״רזה נעל אבל
 עליו גנאי של דברים ואזמר עליז שמעתי וכן וכן וכו'

 מדגרת לשון מלתת שפתי כל ’יניתד אומר .הכתוב
 מרעיןמן עבירות אמרוסכמיסשלש גדולות'

 כנגר ולהא* כו' לעס״ב חלק להם זאץ נעה״ז האדם
 בכאן ז׳ל שהאריך נמו‘ם מכשם אמרו מוד כולם
הרמג״ם ׳ וביט אריךשה שמאת בהלכות וגס

נפ׳רכ״למהידיעזח"לה^
 קפה הראשון אצא לא נהשגזהא״א 'נתבהראלריל

 והשני הגשות והורג תציהאי הוא שהראשון ,השני מן
 זאתעכ״לי אצאא״ע־בינה הורג ואינו הלין אלא אעו

 1כדבדהסשהאריך מהשפירש בלימ f הראדד^ל־זעי
 הרמנאשזלי^ה הגדול תימ מדברי ה*זצ' * כפני' מיין

 לה״ר ב' יטל ’א היינו אופני* ג" ©א שבל^ שהכולל
 צפי וגס שמביא כמו ״f לה אבק חיץ רע שס מוציא ,ג

 1 לדעה פ’עכ לה״ר מל לשנים מחלק הנ״מ דעת
 fn מאון שמביא כמו &מסר הספרי מסכימיסבל

 ורב הכמת‘ מעט הקטן בסטיו זלה״ה זיטאל ודם
 שהם נסלקיסלג" לה״ר שבעלי הקדושה בשערי האיכית

 לפי תרצתי• ש^רזעפ״ז ומוציא לה״ר ובעצי תיל הזלכי
 שאומר ר״מ דברי הנ״ל רבה במדרש הפעמו שכלי יט
 משצ״מדנים דמא טהו מאי שבע מני י״ג שי ושבע שש

 הוא צה״דשזה בעלי >כצ כילל שבי שטיהו שןאשיחד
 ככללי* שחמי׳מכזלןשט מכזצןובאחרונ׳יסע שביע׳שהשה

 עונשין כמספוסזלעטן שבמה שהם לה^ד בעלי שט על
 הרמב״ם של מערתו׳ בכפתתיה״דהייט חלוקים

כנ״ל לדעתם שמסכימים המפרקיף וכל ז״ל והראב״ד
בהסמיינו מוצא אתה ושלש אחת fלה שט הס בן

 מגע' לעיל שכמנו וצפי רע שם ומז/יא ולה^ר מיל
 מיענשי לא לל׳ך שנבי ז״ל דרש״י אליבא ערכין ימם'

 אופנים באותן בכפרותיהן סלזקיםהן ואעפ״כ אחרינא
 ביןצינע' שלוק שיש במדא תי* מסקלממר" נפי דהיינו

 הר־יחץקמא כפי כעד} '3 ועוד כאןשתיס הד לפרהס?
 שהן ב׳ כאן הרי מעשיו אמי ללא מעשיו בקאהני לחלק

 לס״ר בעלי אימב' בכל כפרה חלקי הד' כל ששייכים ד'
 בהאחרון מכללים שבעם בכולל שהם למעלה שכתבנו
 ושש' לה״ר שהוא אשם כין מדנים משלח שהוא שבפסוק
 ״נז הכל גץ כאן הרי הקודם בפסוק נבתבז שלמעלה

 בכסונ^ למעלה נזכר שכנר תשיבני ואל לדעתר״מ
 במכין כן כמו מדכתיב שקד לשון

שקר שלשון חיא לומר מכל ע״ז השבעה

 שמארין כמו תמיר בכד כשרגיל או רחוקים ולעתים
 השלים שזה לזמר נוכל נמצא בפנים עיין ז״ל הכ״מ
 הגאון של ומתורתו * הכ״צ מהשבעה חוץ ששה למנין

 ממצאי׳ עבירות מיני שבעה שעל ילמדנו המהרש״א
 פורעניות ני מ בשבעה מהם .נפרעים לה״ר מעצי
כמו לקיר עזן על שבאים נגעים מיני בשבעה מגופם

 ,וא א׳ לכל ספחת בהרתא׳שאתב" דהיינו למעלה
 ה" לאחת וממה שחין ד, כאן הרי זתולדה־לזו לזו תולדה
 בין כאן הרי לאחת ג״כ זגבחת קרחת ו' לאחת כתקי©

 שחרב בעז״ה בזה״ז לה״ר בעלי שנש־עי׳מן שבעה הכל
 שמכפרים וקטורת כהונה בגדי לנו שאין המקדש בית
 נחרב שט שהבית דאמריב האי והיינו דאי״בגמ' כמו
 ובירא׳ ובחכמה גדולי׳בתודה שהי' אף משם שנאת 'בעזן

 ומתגר' מינו מרקד שרבו שעדייןגעוגינו האי ראינו כי
 דממלזק' שחומרא כמו הגאולה את ומעכב יותר בת״ח

־ הרבה וספרים ומדרשים התלמוד בכל נזכר
 זלמן משלם מוהרר החסיד המפירכס הרב על קינה

־ מזריטשר זלמן ר, בש״ס נקרא שהי' זלה״ה •
 ואליל" אספדה זאת על ’ ויללה בכי נהי קול קוצי ארימה

 איןנפלת דמע' עיט תדמ״זתרל חליצ׳דמו" המוז' גלגל
 אב • אבנר ימות נבל סכמות י שחר בן הלל משמים
 להולך בכה בכי בצהרים השמש מה ישראל זנר בחכמה

 המיתה ויום ה״ח זה דרכים לפרש הארןיהניע כל בדרן
 שטן מו׳ על וכהנל שחיי כמס׳על לז יספדו אדון הוי

 זגדול שר היוסבישר^ כעל ט • מילטן לו יצא בעולם
 ומקר תט בעובדי* מושלם שמו מרק גדול בשם שגילו

 מ רוקתורהביש^הרי שיעור׳שעוריןדרבנן לי' יצית
 רעות' זאשה »י בנזתיכ' למדנה למד ונמצא ללמד בא

 על ומיני׳הומסמפינ״מגל גברא דאזיל לאזלא ווי קינה
 מ חח אשר כזה הימצא ,דמותי משסחין וצא דאבדין

 ביני רוח חכמה ריח ברוש שטם פי יתירה רוח ט" יהד
 ארס מי גס חלד 'ישבי כל העמי׳האזיני כל זאת שמעו

 לבבכם קרעי תככים ואיש ואביון עשיר יחד איש גט גס
" אצקיכס יאמר עמי נחמו >מ»ו בגדיכם ואל

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)88 מס עמוד צבי בן זלמן משולם אברהם אשכנזי, משלם רב דברי
*= 1 ־3 " a *\ ״ו\
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שלום דברי תקפ

אבימלך. על אברהם
 מאברהם הילפותא ידע דרבא משמע בגמ׳ והנה
 בר" רבה את שאל אמאי וא״כ אבימלו על דהתפלל

 בן ששאל לומר ודוחק וכו׳ מילחא הא מנא מרי
וצ״ב. בעלמא לחדודי

 כמב בספר בחב דהנה נראה הדברים ובביאור
 מקום הי׳ דהנה ונ״ל ודל רלא עמ׳ עה״ת החדש סופר
 צריו שהוא היינו דבר לאוחו צריך והוא במ״ש לפרש

 הוא שכן מאחר ולזה חבירו של רעמו הוא ולטובתו
 חבירו על ומתפלל הוא לטובתו חש אינו ומ״מ הדבר
 מאוד עד חשוב זה חבירו מעל הרעה את ה׳ שיסיר
 תחילה נענה שהוא אותו שכרו כד ומשוס ה׳ בעיני
 שמתפלל אף לו טובה יזכירו של רעש שאין היכא אבל
 השכר לו שמגיע ידעט לא עדיין תחילה חבירו בעד
 צריך והוא במ״ש לפרש יש גס תחילה יענה שהוא הזה

 שא שגס הייט דאמת אליבא שהוא כמו דבר לאוש
 שיוושע חבירו בעד מתפלל שהוא ישועה לאותה צריך
 נענה יהא שהוא השמים מן שכרו זה באופן וגס

 לא דאברהם מהו והנה מסופק רבא הי׳ ובזה תחילה
 של שרעתו היכא אלא תחילה נענה דהוא שמענו
 וב״ב אבימלו הי׳ אס דהרי לו היא טובה חבירו

 שמאברהס ביותר מתפרסם הי׳ עצורים נשארים
 דאף שמעינן מאיוב אבל מאבימלו ולא שרה נתעברה

 כשמתפלל מ״מ חבירו של מרעתו טובה כל לו שאין
 דבר לאותו צריו עצמו שהוא בזמן תחילה חבירו על

 מרב״מ רבא שאל ולזה תחילה נענה שהוא עמו שכרו
 שאין במקום דאף לימוד לו יש אס לדעה רצה כי

 וכשהביא תחילה נענה ג״כ לו טובה חבירו של רעתו
 וכו׳ מאברהם אמינא ואנא א״ל מאיוב הראי׳ רב״מ לו

 באופן רק וכו׳ רבנן דאמור להא ראי׳ לי הי׳ ולא
 ששמעתי עכשיו אבל לו היא טובה חבירו שרעת

 אף אלא הדבר הוא כן שלא לי טדע מאיוב ראייתו
 השכר לו מובטח חבירו של מרעש טובה כל לו בשאין
עכ״ל. מאוד נכון והוא תחילה יענה שהוא

 דקאמר בהא מסופק הי׳ דרבא מבואר ולפמש״כ
 הוא דבר לאותו צריו והוא חבירו על המתפלל דכל

 לאותו צריו והוא במ״ש הכוונה האם תחילה נענה
 חבירו של רעתו הוא ולטובתו צריך שהוא הייט דבר
 לטובש חש איט ומ״מ הדבר הוא שכן מאחר ולזה
 מעל הרעה את ה׳ שיסיר חבירו על ומתפלל הוא

 נענה והלכך ה׳ בעיני מאוד עד חשוב זה חבירו
 כמו דבר לאותו צריך והוא במ״ש הכוונה או תחילה
 לאותה צריו הוא שגס דהיינו דאמת אליבא שהוא

 זה באופן וגס שיוושע חבירו בעד מתפלל שהוא ישועה
 רבא והנה תחילה נענה יהא שהוא השמים .מן שכרו

 חבירו של שרעתו דהיכא מאברהם למילף דאיכא ידע
 ולזה תחילה נענה הוא לה׳ מתפלל ובכ״ז לו היא טובה

 במקום דאף לימוד לו יש אס ״מ3ר את רבא שאל
 וע״ז תחילה נענה ג״כ לו טובה חבירו של רעתו שאין

מאיוב. הראי׳ לו הביא

תרכז סימן
 חבירו על רחמים המבקש כל בענין

דבר לאותו צריך וחוא ....
)י( תחילה נענה הוא "

 מילתא הוא מנא מרי בר לרבה רבא א״ל צב. ב״ק
 צריך והוא חבירו על רחמים המבקש כל רבנן דאמור
 את שב וה׳ דכתיב א״ל תחילה נענה הוא דבר לאוש
 אמרה את לי׳ אמר רעהו בעד בהתפללו איוב שבות

 האלקים אל אברהם ויתפלל מהכא אמינא ואנא מהתם
 וכו׳ ואמשתיו אשש ואת אבימלך את אלקיס וירפא
 אמר כאשר וכו׳ אמר כאשר שרה את פקד וה׳ וכתיב

אבימלך. על אברהם
 דהקשה שס הע״י על הגאונים בחדושי ועיין

 אמינא ואנא מהתם אמרת את רבא קאמר דאמאי
וצ״ב. ע״ש מהכא אמינא אנא בפשיטות דהל״ל מהכא

 דעת בספר כתב דהנה נראה הדברים ובביאור
 פרק ב״ק בש״ס וז״ל כה( )עמ׳ וירא פרשת סופר

 וכו׳ מילתא הא מנא לרב״מ רבא א״ל )צב.( החובל
 נ״מ מאי מהכא אמינא ואנא רבא הוסיף מה ויל״ד

 רבא דמוסיף בעז״ה ונ״ל הדרשה תלמד פסוק מאיזה
 כ״כ חידוש אינו תחילה נענה דאיוב דהא משוס בזה
 הי׳ אליפז דבאמת מדותיו על דעבר זכותא שנפיש יען

 מהרש״א אגדת עיי׳ בכשרים חושד שהי׳ ליסורים ראוי
 ה׳ לו שיענה ראוי והי׳ בעדו איוב התפלל ובכ״ז שס

 על להתפלל מידותיו על מעביר שהי׳ יען תחילה
 שנענה מאברהם אבל בחשדו לעצש גרס אשר אליפז

 בעד התפלל שאברהם שמה יותר חידוש הוא תחילה
 גרס אברהם דהלא הראוי ומן היושר מן הי׳ אבימלך

 הי׳ וכמעט היא אחותי לו שאמר יען שנענש לאבימלך
 את להציל מוטל הי׳ אברהם ועל ע״י עבירה לידי בא

 יען תחילה נענה אברהם ובכ״ז מהעונש אבימלך
 צריך הי׳ שהוא הגס חבירו בעד להתפלל שהקדים

 שמתפלל הזכות גדול כמה נראה ומזה דבר לאוש
 אנא מהתם אמרת את רבא לו אמר ולפי״ז חבירו בעד

עכ״ל. החילה נענה בכה״ג שאפי׳ מהכא אמינא
 לרב״מ רבא לי׳ דקאמר דהא מבואר ולפמש״ב

 למימר היינו מהכא אמינא ואנא מהתם אמרת את
 גדול יותר חידוש הוא תחילה נענה דאברהס דהא

חבירו. בעד שמתפלל הזכות גדול כמה וזזינן ומינה

תרמא סימן
 אדם יספר אל לעולם בענין
 טובתו שמתוך חבירו של בטובתו

)א( גנותו לידי בא

 לעולם ספרא דרב אחוה דימי רב תני טז. ערכין
 בא טובתו שמתוך חבירו של בטובתו אדס יספר אל

 ספרא דרב אשה דימי רב דאמרי איכא רעתו לידי
דקיימי לי היתי לי׳ אמר בי׳ לשיולי ספרא רב על חלש

החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס584 מס עמוד הכהן גד יצחק שמואל יודייקין, ו ־ שלום דברי



תקפא שלום דברי

 יספר אל לשלם קיימת מי הא א״ל רבנן דאמר כל
 גנותו לידי בא טובתו שמתוך תבירו של בטובתו אדם
קיימתה. לי שמיעא הוה ואי לי שמיעא לא להו אמר

 לרבויי דאתי משמע וכר יספר אל לשלם ומדנקט
 דוקא לו שאל אמאי צ״ב ושד לרבויי אתי מאי וצ״ב
 חבירו של בטובתו אדס יספר דאל זה דין קייס אס

דרבנן. מילי שאר מכל טפי
 שני בספר כתב דהנה נראה הדברים ובביאור

 וכר יספר אל לשלם וז״ל שס פאלאג׳( )להגר״ח חי כל
 אלא שס שונאים יש שלא אפי׳ לכלול בא לשלם תיבת
 המקטרגים בו ושמתקנאיס הרע עין חשש משוס

 מצוה דהוא בזכוש להפך אחר ענין הוא וסינגורייא
עכ״ל. ואדם אלקים בעיני יקרה

 בס״ד וז״ל ח״ל דכתב שם יהוידע בן בספר וע״ע
 שיזכיר צריו החולה את דהמבקר להם רמז הוא

 רחמים ומדת יושר מליצי עליו לעורר כדי זכיותיו
 אותם לשרר רצה ושתקו לבקרו שבאו שראה דכיון
 עשו אתם גם להם לרמוז עצמו שבח כן ועל בדבר
 זה הלא שותקים אתם ולמה שלי שבחים להזכיר כמוני

 והשיבו לחולה שעלת ממט שיש הביקור עיקר הוא
 מחשש בשבחו דברו ולא שתקו אשר על טעס ברמז לו

 אדס ויבא מטש על חולה שהוא כיון כי המקטרגים
 הענק כונת ונמצא המקטרגים יתקנאו שבחו להזכיר

 אדס יספר אל שאמרו המאמר לכונה דומה הזה
 יתשררו שלא כדי טעמא והייט חבירו של בטובתו

 דס״ל נטוי בקיר שארז״ל ע״ד עליו לקטרג המקטרגים
 בתפלה רמז ובדרך בלחש שבחו להזכיר שראוי לרבנן

 מזה כי זה מאמר לך שמיע ולא ולז״א בפומבי ולא
 נמי אי בשבתך דברט ולא שתקט למה תבין המאמר

 לא עדיין בודאי אמרו עצמו בשבת שדבר שראו כיון
 אחרים ומה דהשתא יספר דאל מאמר ,לי שמיע

 דנו כן ומחמת שכן כל לא עצמו הוא בכך מוזהרים
 הזכירו ולהכי זה מאמר עדיין שמע דלא בדעתם
 סטלה יש כי לטובש כווט ונראה אחר ולא זה מאמר
 לעשוש אחד בדבר חסידות מדת עליו לקבל לחולה

 עליך תקבל לומר כוונו ולכן יתרפא זה בזכות ואז
עכ״ל. שתתרפא כדי זו חסידות לשמור

 יספר אל לשלם דקאמר דהא מבואר ולפמש״כ
 שם דליכא דאפי׳ לרבות כוונש וכר בטובש אדס

 הרע עין חשש משוס בטובש יספר אל ג״כ שונאים
 קיימת מי דוקא דא״ל והא המקטרגים בו ושמתמנאיס

 הייט חבירו של בטובש אדם יספר אל דלשלס הא
 רבנן דאמור כל דקיימי לי תיתי קאמר דאיהו משוס

 עליו לשרר כדי שבחו להזכיר אותם לשרר וכוונש
 על טעם ברמז לו והשיבו רחמים ומדת יושר מליצי
 המקטרגים בו דיהקנאו מחשש בשבחו דברו לא אשר

 אדס יספר אל לשלם קיימת מי הא לי׳ דקאמרו והייט
 לקטרג המקטרגים יתשררו שלא דמלתא דטעמא וכו׳
 היינו בשבתך מלספר דשתקט דהא מזה ותבין עליו
המקטרגים. יתקנאו שלא בכדי נמי

תרמב סימן
 אדם יספר אל לעולם בענין
טובתו שמתוך חבירו של בטובתו

)ב( גנותו לידי בא

 ב״ר שמעון )ר׳ קמי׳ יתיב הוה זימנין קסד: ב״ב
 רבי אמר תהליס בספר סידרא פסיק וקא דרבי( קמי׳
 יהודה כתבתי׳ אנא לאו לי׳ אמר זה כתב מיושר כמה

 דרב משוס וכו׳ הזה הרע מלשון כלך א״ל כתבי׳ חיטא
 יספר אל לשלם שפרא דרב אשה דימי רב דתני דימי
 רעהו לידי בא טובש שמשו חבירו של בטובש אדס
ע״ש.

 בן ירמי׳ רבי ואמר ית: בעירובי! אימא והנה
 שלא וכולו בפניו אומרים אדם של שבחו מקצת אלעזר
 צדי® ראיתי אותך כי דכתיב בפניו שבחו מקצת בפניו
 צדיק איש נח דכתיב בפניו שלא כולו הזה בדור לפני

 כל דאומריס להדיא ומבואר ע״ש בדורותיו הי׳ ממיס
 הנ״ל ב״ב מגס׳ וצ״ע בפניו שלא אדס של שבחו

 הקשה ועוד חבירו של בטובש אדס יספר אל דלשלס
 וצ״ע וז״ל קט סי׳ או״ח השו״ע על בהגהות החמ״ס

 מגילה לגמ׳ וכוונתו עכ״ל עומד הקורא פרק משוף
 ומאן לשבוחי שרי שומעני׳ דשפיר מאן האי כה:

 דשרי אלמא ע״ש ראשו על ברכות לו ינוחו דשבחי׳
 הנ״ל ב״ב מגמ׳ וצ״ע שומעני׳ דשפיר מאן לשבוחי
 אבות ועיין חבירו של בטובש אדס יספר אל דלשלס

 זכאי בן יוחנן לרבן לו היו תלמידים חמישה מ״ח פ״ב
 חנני׳ בן יהושע ור׳ הורקטס בן אליעזר ר׳ הן ואלו
 הי׳ הוא ערך בן ור״א נתנאל בן ור״ש הכהן יוסי ור׳

 מאבד שאיט סוד בור הורקטס בן ר״א שבחן מונה
 הכהן יוסי ר׳ יולדתו אשרי חנניא בן יהושע ר׳ טפה
 כמעיב ערך בן ור״א חטא ירא נתנאל בן ר״ש חסיד

 יוח® דרבנן מהא נראה ולכאורה ע״ש וכו׳ המתגבר
 הא ס״ל דלא תלמידיו של שבחן מונה דהי׳ זכאי בן

וצ״ב. חבירו של בטובתו אדס יספר אל דלשלס
 שערי בספר כתב דהנה נראה הדברים ובביאור

 יספר אל לשלם ואמרו וז״ל רכו אות ג שערי תשובה
 גטש לידי בא טובתו שמשו חברו של בטובש אדם
 הדבר ידוע כי הזה המאמר לבאר צריכים אנחט והנה

 והצדיקים החכמים בשבח לספר הנאות המדות מן כי
 ואמרו כבוד כבודם וחקר כז( כה, )משלי שנא׳ כמו
 זאת אבל שלם של בשבחו מדבר שאיט האויל על

 זולתי האדם בטובת לספר אין כי הזה הענין מכונת
 עם בקהל ולא רעהו אל איש ידבר באשר ר״ל בבד בד

 במעמד אין כי אליו יוודע אשר עד רבים ובמושב
 ואס עליו טוב ידבר אשר לאיש ומקנא שונא ההוא
 ונודע עמו לבני הוחזק כבר אשר אדס לשבח יחפוץ

 על גס ואשמה רעה בו תמצא ולא כשר אדם הוא אשר
 ואס לגטש יוכל לא כי לשבחו יש ומקנא שונא פי

 מוקש לשוט ותהי שוא דבר פיו אשר הכל ידעו יגנהו
עכ״ל. לנפשו

יספר אל לעולם דהאמר דהא מבואר ולפמש״ב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס585 מס עמוד הכהן גד יצחק שמואל יודייקין, ו ־ שלום דברי



שלום דברי תקפב

 ובמושב עם בקהל הייט וכו* חבירו של בטובתו אדם
 שונא ההוא במעמד אין כי אליו יוודע אשר עד רבים
 ונראה חבירו של בטובתו לספר מותר בבד בד אבל

 ,שומעני דשפיר מאן האי כת: במגילה דאיתא דהיינו
 הא דאף ונראה בבד בד דאיירי כלומר לשבוחי שרי

 תלמידיו של שבתן מונה ,הי דריב״ז באבות דאיתא
 דכל בעירובין דאיתא הא ואף בבד בד איירי נמי

 דמספר איירי בפניו שלא לספר מותר אדס של שבתו
 עמו לבני הוחזק כבר אשר כזה באדם או בבד בד

 ואשמה רעה בו תמצא ולא כשר אדס הוא אשר ונודע
 ודל פ״ז הלשון נתיב עולם בנתיבות המהר״ל וכ״כ
 בפניו אדס של שבחו מקצת אומרין דאמרינן והא

 לבריות ומוחזק במופלג התם היינו בפניו שלא וכולו
 וכולו בפניו שבחו מקצת אומרין הרבה שמיס בירא
עמל. בפניו שלא

תרמג סימן
 אדם יספר אל לעולם בעינן
 טובתו שמתוך הבירו של בטובתו

)ג( גנותו לידי בא

 דאתא מקושרן )גט מקושר ההוא קפד: ב״ב
 ב״ר שמעון ר׳ א״ל בזה זמן אין רבי ואמר דרבי ,לקמי
 בי׳ חזא הדר ,וחזי ,פלי מובלע קשריו בין שמא לרבי
 כתבו שהוא סבור ,דהי זועפות )בפנים בבישות רבי

 שטועים לפי פשוט אלא מקושר עושין היו לא וברצונו
 א״ל ,כתבי חייטא יהודה ר׳ כתבתי׳ אנא לאו א״ל בו(
 אשמה להטיל לך הי׳ לא )רשב״ס, הזה מלשה״ר כלך
 יתיב הוה זימנין כתבתיס איני לומר לך הי׳ עליו
 כמה רבי אמר תהליס בספר סידרא פסיק וקא קמי׳

 יהודה כתבתי׳ אנא לאו לי׳ אמר זה כתב מיושר
 התם בשלמא הזה הרע מלשון כלך א״ל כתבי׳ חייטא
 )והלא איכא הרע לשון מאי הכא אלא הרע לשון איכא

 חייטא יהודה כשאמר דיבר חייטא ר״י של בשבחו
 דרב אחוה דימי רב דתני דימי דרב משוס כתבי׳(
 חבירו של בטובתו אדס יספר אל לשלס ספרא

רעתו. לידי בא טובתו שמתוך
 וז״ל דהקשה שס הע״י על הגאונים בחדושי ועיין

 מציט הלא לדבריו טעם דימי רב נתן מ״ט לדקדק ויש
 גדול בהם ונכשל מצות בשני טעם שנתנה בתורה

 רבינו הקשה ושד וצ״ב עכ״ל בגמי כמבואר החכמים
 אנחנו והנה וז״ל רכו אות ג שע תשובה בשערי יונה

 מן כי הדבר ידוע כי הזה המאמר לבאר צריכים
 כמו והצדיקים החכמים בשבח לספר הנאות המדות

 על ואמרו כבוד כבודם וחקר כז( כה. )משלי שנא׳
וצ״ב. עכ״ל שלם של בשבחו מדבר שאינו האויל

 בן ירמי׳ רבי ואמר ית: בעירובין איתא והנה
 שלא וכולו בפניו אומרים אדם של שבחו מקצת אלעזר
 צדיק ראיתי אותך כי דכתיב בפניו שבחו מקצת בפניו
צדיה איש נח דכתיב בפניו שלא כולו הזה בדור לפני

 כל דאומריס להדיא ומבואר ע״ש בדורותיו הי׳ תמים
 הנ״ל ב״ב מגמ׳ וצ״ע בפניו שלא אדם של שבחו

 הקשה ועוד חבירו של בטובתו אדס יספר אל דלעולס
 וצ״ע וז״ל קנו סי׳ או״ח השו״ע על בהגהות החת״ס

 מגילה לגמ׳ וכוונתו עכ״ל עומד הקורא פרק מסוף
 ומאן לשבוחי שרי שומעני׳ דשפיר מאן האי כה:

 דשרי אלמא ע״ש ראשו על ברכות לו ינוחו דשבחי
 הנ״ל ב״ב מגמ׳ וצ״ע שומעני׳ דשפיר מאן לשבוחי
 אבות ועיין חבירו של בטובתו אדם יספר אל דלשלס

 זכאי בן יוחנן לרבן לו היו תלמידים חמישה מ״ח פ״ב
 חנני׳ בן יהושע ור׳ הורקנוס בן אליעזר ר׳ הן ואלו
 הי׳ הוא ערך בן ור״א נתנאל בן ור״ש הכהן יוסי ור׳

 מאבד שאיט סוד בור הורקנום בן ר״א שבחן מונה
 הכהן יוסי ר׳ יולדתו אשרי חנניא בן יהושע ר׳ טפה
 כמעין ערך בן ור״א חטא ירא נתנאל בן ר״ש חסיד

 יוחנן דרבן מהא נראה ולכאורה ע״ש וכו׳ המתגבר
 הא ס״ל דלא תלמידיו של שבתן מונה דהי׳ זכאי בן

וצ״ב. חבירו של בטובתו אדס יספר אל דלשלם
 המהרש״א כתב דהנה נראה הדברים ובביאור

 בתלמוד דוכתין דבכמה קשה לכאורה וז״ל שס בב״ב
 החסידים ומעלות במדות משהבחין שהיו מציט

 כתוב דאבות פ״ק המשנה בפי׳ והרמב״ס והצדיקים
 שיטבו כדי במעלתם החשובים לשבח האהוב בדבור

 רש״י כי ואפשר ע״ש וכו׳ אדס בני בעיני מנהגיהם
 לידי בא שם שכתב בזה הרגיש בערכין יש בפרק
 עצמו הוא מדאי יותר בטובתו מספר שכשהוא רעתו
 כו׳ שומעין אחרים או כו׳ זו הרעה ממדה חון אומר
 שכתב הכא רשב״ם מפירוש קצת לדקדק יש וכן עכ״ל
 הסוגיא לפי אבל עכ״ל כו׳ בשבחו שמרבין מתוך
 בר £1מעי דרבי שבדא אהך הכא לי׳ דמייתי דהכא

 שהוצרך דבשבחו אלא מדאי יותר משבחו הי׳ דלא רבי
חיטא יהודה כתבתי׳ אנא דלא מספר הי׳ לספר
דה״ס לומר נראה כן ועל הכי משמע לא כתבי׳

 רעש לידי בא הוא שמספר בעצמה זו טובתו שמשך
מיושר כתב שזה שאמר שמתוך דהכא הך כי דהיינו

דלעיל לה״ר מקיים הי׳ חייטא יהודה של כתבו הוא
 בישות רבי בי׳ דחזי דלעיל מקושר כתב ההוא דגם
 שאיש שניכר הי׳ אחד דכתב חייטא יודא כתב ג״כ

 כתב שסיפר טובה ההוא השתא דה״ל כתבם אחד
 המקושר בכתב שלו רעתו בעצמו הוא שלו מיושר
 אבל חבירו של בטובש לספר לאדם אין וכה״ג דלעיל

 חבירו של בטובתו לספר הוא מצוה אחרינא בגוונא
ודו״ק. הרמב״ס כפירוש

 יספר אל לעולם דקאמר דהא מבואר ולפמש״כ
 שמשך כזה בשבח דוקא היינו חבירו של בטובתו אדס

 אבל רעהו לידי בא הוא שמספר בעצמה זו טובתו
 חבירו של בטובתו לספר הוא מצוה אחרינא בטונא

 בשבח לספר הנאות המדות דמן יונה הרביט וכדכתב
 רב דנתן טעמא דהיינו ונראה והצדיקים החכמים

 דמתוך בכה״ג דדוקא לאשמושנן לדבריו טעם דימי
אבל רעתו לידי בא הוא שמספר בעצמה זו טובתו

החכמה אוצר תכבת ע״י הודפס586 מס עמוד הכהן גד יצחק שמואל יודייקין, ו - שלום דברי



דברי

 לא ותו תכירו של בטובש לספר מצוה אחרינא בגוונא
 הנ״ל כאכות והמשנה ועירוכין מגילה מגמ׳ קשיא

 הוא שמספר כעצמה המוכה דמתוך איירי לא דבכולהו
רעתו. לידי כא

 זה בענין המהרש״א כשיטת דצ״ע איברא
 אל דלעולס דהא פירש כה: דף סוף למגילה דכחידושיו

 דוקא הייט וכו׳ תכירו של נטוכתו אדם יספר
 ובחידושיו כדפרש״י מדאי יומר כטוכתו כשמספר

נזה. לעיין ויש זה פירוש דחה לב״ב
 כת׳ המהר״ל כתב המהרש״א שכתב דרך ועל

 נהאי דוקא נראה ודל הנ״ל כ״נ הגמ׳ על אגדות
 הרע לשון עליו לומר אפשר שהוא כו שיודע טונא
 כי נשכחו לספר אסור כה״ג הראשון כמעשה כמו

 הדנר אין יפה שהוא אומר אתה אחר שיאמר אפשר
 שיימצא שאפשר כשטר ומכ״ש זה חסרון נו יש כי כ״כ
 אנל הרע לשון שייו וכזה נזהר יהי׳ שלא דכר שוס נו

 אסור אינו הרע לשון עצמו דכר כאותו יכוא שלא שכח
 תלמידים חמשה ה״ב( )אבות דאמרינן הא יתורן וכזה
 אסור והרי שנתן מונה הי׳ הוא זכאי כן יוחנן לר׳ היו

 וכדמוכח שאמרנו כמו אלא תכירו של נשכחו לספר
עכ״ל. דהכא םוגיא

 קול נספר כתב קצת שונה כאופן זה דרך ועל
 עיין ודל נהג״ה קסג אות )להגר״א( עה״ת אליהו
 החסיד רניט כשס דהכיא והשגחה אמונה נספר
 נשכחו אדס יספר אל הגמי מאמר על פי׳ זצ״ל הגר״א

 כשרוצה ר״ל גטתו לידי כא שנחו שמתוך תכירו של
 זה לו יש כאמת אומר תכירו על הרע לשון לומר

 שאמר וזהו לגנאי הוא שהשאר משמע וממילא השכח
 כזה כשנח לומר רצונו חכרו של נשכחו אדס יספר אל

עכ״ל. כנז״ל גנותו לידי כא שמתוכו

תרמד סימן
 אדם יספר אל לעולם בענין
 טובתו שמתוך חבירו של בטובתו

)ד( גנותו לידי בא

 ב״ר שמעון )ר׳ קמי׳ יתיב הוה זימנין קסד: ב״ב
 רני אמר תהלים נספר סידרא פסיק וקא דרכי( קמי׳
 יהודה כתנתי׳ אנא לאו לי׳ אמר זה כתב מיושב כמה

 משוס וכו׳ הזה הרע מלשון כלך א״ל כתכי׳ חייטא
 אל לעולם ספרא דרב אחוה דימי רב דתני דימי דרב

 לידי נא טונהו שמתוך תכירו של כטונתו אדם יספר
רעתו.

 לר׳ רבנן לי׳ משתכמין לח. נכרכות איתא והנה
 דאדס זביד רב נר דר״ש אחוה זביד רב בר את זירא
 איתא זה וכעין ע״ש הוא בברכות ובקי הוא גדול

 כר אתא בדרב לר״נ רבא לי׳ משבח מ. דף בב״ק
 הל׳ חיים חפן בס׳ ועיין ע״ש הוא גדול דאדס יעקב

 דהקשה חיים מיס כבאר א סעיף ט כלל לשה״ר
נטובתו אדס יספר אל דלעולם להא חיישי לא דאמאי

“ תקפג שלום

תכירו. של
 כן ירמי׳ רבי ואמר ית: כעירובין איתא והנה

 שלא וכולו בפניו אומרים אדס של שנחו מקצת אלעזר
 צדיק ראיתי אותך כי דכתיב בפניו שנחו מקצת כפניו
 צדיק איש נח דכתיב כפניו שלא כולו הזה נדור לפני

 כל דאומריס להדיא ומבואר ע״ש בדורותיו הי׳ תמים
 הנ״ל נ״ב מגמ׳ וצ״ע כפניו שלא אדס של שנחו

 אנות ועיין תכירו של נטוכתו אדס יספר אל דלשלס
 זכאי כן יוחנן לרנן לו היו תלמידים חמישה מ״ח פ״ב
 חנני׳ כן יהושע ור׳ הורקנוס בן אליעזר ר׳ הן ואלו

 הי׳ הוא ערך כן ור״א נתנאל בן ור״ש הכהן יוסי ור׳
 מאבד שאינו סוד בור הורקטס בן ר״א שבחן מונה
 הכהן יוסי ר׳ יולדתו אשרי חנניא בן יהושע ר׳ טפה
 ■ כמעין ערך כן ור״א חטא ירא נתנאל כן ר״ש חסיד

 יוח>® דרבן מהא נראה ולכאורה ע״ש וכו׳ המהגנר
 , הא ס״ל דלא תלמידיו של שבחן מונה דהי׳ זכאי כן

וצ״ב. תכירו של בטובתו אדם יספר אל דלעולס
 נחדושי כתב דהנה נראה הדברים ובביאור

 וכו׳ יספר אל לשלם וז״ל טז. ערכין מהר״ל אגדות
 של שבחו מקצת אומרין ית:( )עירובין דאמרינן והא
 של נשכח שמספר היינו כפניו שלא וכולג כפניו אדס
 לא ת״ת הוא ממט מספר שהוא שאוש וכיון מ״ח

 ת״ת סתם כי בגנותו לספר השומע יכא שמא אמרינן
 שאמרו כמו אותו חושדים שאין בגטתו מדברים אין

 אל כלילה עבירה עובר ת״ת ראית אס יט.( )כרכות
 כאן אנל תשונה עשה שודאי כיוס אמריו תהרהר
 שמא נשכחו לספר ואסור קאמר תכירו נשכח שמספר

עכ״ל. נגנותו לספר יבא
 יספר אל דלעולס דקאמר דהא מכואר ולפמש״כ

 תכירו כשנח דוקא הייט וכו׳ תכירו של נטונתו אדם
 בגטתו לספר יבא שמא נשכחו לספר דאסור קאמר

 תיישים ולא בשבחו לספר מותר ת״ת של בשבח אבל
 בגמ׳ קאמר ת״ת ועל בגנותו לספר השומע יכא שמא

 שלא וכולו כפניו אומרים שנחו דמקצת הנ״ל עירובין
 ומהמשנה הנ״ל ונ״ק ברכות מגמ׳ קשיא לא וש כפניו

 לא ת״ת של כשנח דספרו דאיירי דמאחר הנ״ל כאבות
 תכירו של בטובתו אדס יספר אל דלשלס ע״ז נאמר

גטש. לידי יבוא שנחו שמתוך

תרמה סימן
 אדם יספר אל לעולם בענין
 טובתו שמתוך חבירו של בטובתו

)ה( גנותו לידי בא

 ב״ר שמעון )ר׳ קמי׳ יתיב הוה זימנין קפד: ב״ב
 רבי אמר תהליס נספר סידרא פסיק וקא דרבי( קמי׳
 יהודה כתבתי׳ אנא לאו לי׳ אמר זה כתב מיושר כמה

 משום וכו׳ הזה הרע מלשון כלך א״ל כתבי׳ תייטא
 אל לעולם ספרא דרב אשה דימי רב דתני דימי דרב

לידי בא טובתו שמתוך תכירו של כטוכש אדס יספר

החכמה אוצר תכגת ע״י הח*פס587 מס עמוד הכהן גד יצחק שמואל יודייקיו, ו ־ שלום דברי



שלום דברי תקפד

רעהו.
 ודל דהקשה רכו אומ ג שער משובה בשערי ועיין

 הדבר ידוע כי הזה המאמר לבאר צריכים אנחנו והנה
 והצדיקים החכמים בשבח לשפר הנאות המדות מן כי

 ואמרו כבוד כבודם וחקר כז( כה, )משלי שנאמר כמו
וצ״ב. עכ״ל עולם של בשבחו מדבר שאיט האויל על

 לד רבנן לי׳ משהבחין לח. בברכות איתא ומה
 דאדס זביד רב בר דר״ש אחוה זביד רב בר את זירא
 איתא זה וכעין ע״ש הוא בברכות ובקי הוא גדול

 בר אחא בדרב לר״נ רבא לי׳ משבח מי דף בב״ק
 חיים חפן בספר ועיין ע״ש הוא גדול דאדם יעקב

 דהקשה חיים מיס בבאר א סעיף ט כלל לשה״ר הל׳
 בטובתו אדס יספר אל דלעולס להא חיישי לא דאמאי

רבי ואמר ית: בעירובין איתא והנה וצ״ב חבירו של
 בפניו אומרים אדס של שבחו מקצת אלעזר בן ירמי׳ •

 אותן כי דכתיב בפניו שבחו מקצת בפניו שלא וכולו
 דכתיב בפניו שלא כולו הזה בדור לפני צדיק ראיתי

 להדיא ומבואר ע״ש בדורותיו הי׳ תמים צדיק איש נח
 ב״ב מגמ׳ יצ״ע בפניו שלא אדס של שבחו כל דאומריס

 ועוד חבירו של בטובתו אדס יספר אל דלעולס הנ״ל
 וז״ל קגו סי׳ או״ח השו״ע על בהגהות החת״ס הקשה

לגמ׳ וכוונתו עכ״ל עומד הקורא פרק מסוף וצ״ע
 לשבוחי שרי שומעני׳ דשפיר מאן האי כה: מגילה
 אלמא ע״ש ראשו על ברכות לו ינוחו דשבחי ומאן
 ב״ב מגמ׳ וצ״ע שומעני׳ דשסיר מאן לשבוחי דשרי
 ועיין חבירו של בטובתו אדס יספר אל דלעולס הנ״ל

 יוחנן לרבן לו היו תלמידים חמישה מ״ח פ״ב אבות
 בן יהושע ור׳ הורקטם בן אלעזר ר׳ הן ואלו זכאי בן

 הוא ערך בן ור״א נתנאל בן ור״ש הכהן יוסי ור׳ חנני׳
 שאיט סוד בור הורקטס בן ר״א שבחן מונה הי׳

יוסי ר׳ יולדתו אשרי חנניא בן יהושע ר׳ טפה מאבד
 ערן בן ור״א חטא ירא נתנאל בן ר״ש חסיד הכהן •

 דרבן מהא נראה ולכאורה ע״ש וכו׳ המתגבר כמעין
 ס״ל דלא תלמידיו של שבחן מונה דהי׳ זכאי בן יוחנן

וצ״ב. תבירו של בטובתו אדס יספר אל דלעולם הא
 החדושי כתב דהנה נראה הדברים ובביאור

 חכמים דברי ספר בשם שס ב״ב הע״י על הגאונים
 יספר אל לשלס דאמר דימי רב כונת וז״ל וחידותס

 טובות מדות בו שנמצאו באדם דוקא הייט וכו׳ אדס
 בטובתו אדס יספר אל לשלס וז״ש מגונות מדות וגס
 באותה ירצה רעש לידי בא טובתו שמשו חבירו של

 וזה רעתו גס טובתו מתון לספר לבא ששכל אדס
 במדות השלם משא״כ כנ״ל ורע טוב בו שנמצא מפני

 הראוי מן בודאי אזי בו שלתה נמצא ולא חמודות
 דוכתי בכמה באמת מציט כאשר ולהללו לשבחו

 דאחריס וז״ל דערכין בפ״ג ז״ל רש״י שפי׳ ומה בתלמוד
 מה למרן לענ״ד כונש עכ״ל בגטש יספרו השומעים

 אס זו אזהרה חז״ל הזהירו למי ממ״נ לכאורה שיקשה
 בגטח מלספר ימנע עצמו הוא למזורז מזרזין אין לזריז
 ואס הכשב דבר לא טמאה בהמה בגנות השתא חברו
טעמא בתר זיל זו אזהרה תועיל לא הגון שאינו לאדם

 חפצו וכל ישעו כל הלא גטש לידי בא שבחו שמשך
 השומעים דאחרים רש״י פי׳ כן גלל כמים לעג לשהות

 הטן לאדם חז״ל הזהירו לפ״ז שבו גטת שום מזכירים
 כנ״ל השומעין מפני וזה חברו של בטובש יספר שלא

 בפני הי׳ לא בשבח שספרו בתלמוד שהובאו ומעשיות
 כפי אמנם המסובב תסור הסבה ובסור באלה אנשים

 פסול הפוסל שכל דקדושין בס״ד חז״ל שאמרו מה
 חז״ל שאזהרת לומר אפשר פוסל ובמומו שמואל ואמר

 ומה הוא רשע חפן הלא וא״ת הטן שאינו לאדם היא
 שבחו שמתוך דימי רב קאמר זה על האזהרה תועיל

 הדבר שלא אשיאן טובה עצה ר״ל גטש לידי בא
 אתה א״כ פוסל במומו הפוסל כל כי חברך בגטת
 הכיעור מן שתרתק איעצך כך מפני עצמך את מגנה

 אשר וכסי חברך בשבח אפי׳ תספר שלא באופן
 דימי רב נתן מ״ט לדקדק שיש מה ג״כ ישרן התבאר

 בשני טעם שנתנה בשרה מציט הלא לדבריו טעם
 אמנם גמ׳5 כמבואר החכמים גדול בהם ונכשל מצות
 ופירש כנ״ל טובה עצה רק טעם זה אין דברינו כפי

 תסכים והסוגיא מחוור יותר בעיני נראה הראשון
עכ״ל. ותשכח דוק ...עמו.

 יספר אל דלעולם דקאמר דהא מבואר ^^לפמש״ב
 באדם דוקא הייט וכו׳ חבירו של בטובתו אדס

 איכא דאז מגונות מדות וגס טובות מדות בו שנמצאו
 בגנותו גס לספר עלול בטובתו שמספר דמשך למיחש
 עולתה נמצא ולא חמודות במדות השלם באדם משא״כ

 בשערי וכדכתב ולהללו לשבחו ראוי בודאי אז בו
 החכמים בשבח לספר הנאות המדות דמן הנ״ל תשובה

 בש״ס דוכתי בכמה דמצינו הא קשיא לא ותו והצדיקים
 איירי דבכולהו וכנ״ל ואמוראים תנאים בשבת דססרו

 לספר הראוי מן דבודאי חמודות במדות בשלמים
ולהללם. בשבחם

תרמו סימן
 אדם יספר אל לעולם בענין
 טובתו שמתוך חבירו של בטובתו

)ו( גנותו לידי בא

 ב״ר שמשן )ר׳ קמי׳ יתיב הוה זימנין קסד: ב״ב
 רבי אמר תהליס בספר סידרא פסיק וקא דרבי( קמי׳
 יהודה כתבתי׳ אנא לאו לי׳ אמר זה כתב מיושב כמה

 משוס וכו׳ הזה הרע מלשון כלך א״ל כתבי׳ חייטא
 אל לעולם ספרא דרב אשה דימי רב דתני דימי דרב

 לידי בא טובתו שמשך חבירו של בטובש אדס ישפר
רעש.

 וז״ל דהקשה רכו אות ג שער תשובה בשערי ועיין
 הדבר ידוע כי הזה המאמר לבאר צריכים אנחט והנה

 והצדיקים החכמים בשבח לספר הנאות המדות מן כי
 ואמרו כבוד כבודם וחקר כז( כה, )משלי שנאמר כמו
וצ״ב. עכ״ל שלם של בשבחו מדבר שאיט האויל על

 לר׳ רבנן לי׳ משהבחין לח. בברכות איתא והנה
דאדם זביד רב בר דר״ש אחוה זביד רב בר את זירא

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס588 מס עמוד הכהן גד יצחק שמואל יודייקין, ו - שלום דברי



תקפה שלום דברי

 איתא זה וכעין ע״ש הוא נכרכות ובאי הוא גדול
 כר אחא נדרב לר״נ רנא לי׳ משכת מ. דף נכ״ק
 הל׳ חיים חפן כספר ועיין הוא גדול דאדס יעקב

 דהקשה תייס מים כנאר א סעיף נו כלל לשה״ר
 נטונתו אדס יספר אל דלעולס להא חיישי לא דאמאי

 רכי ואמר ית: נעירוכין איתא והנה וצ״כ תכירו של
 כפניו אומרים אדס של שכחו מאצה אלעזר כן ירמי׳
 אותך כי דכתיכ כפניו שכחו מאצת כפניו שלא וכולו

 דכתינ כפניו שלא כולו הזה כדור לפני צדיק ראיתי
 להדיא ומנואר ע״ש נדורוהיו הי׳ תמים צדיא איש נח

 נ״נ מגמ׳ וצ״ע כפניו שלא אדס של שכחו כל דאומריס
 ועוד תכירו של כמונהו אדס יספר אל הנ״^ד^ולס

 וז״ל אנו סי׳ או״ח השו״ע על נהגהות האשה־החת״ס
 לגמי וכוונתו עכ״ל עומד האורא פרא מסוף וצ״ע

 לשנוחי שרי שומעני׳ דשפיר מאן האי כה: מגילה
 אלמא ע״ש ראשו על כרכות לו יטחו דשנחי ומאן
 נ״נ מגמ׳ וצ״ע שומעני׳ דשסיר מאן לשכוחי דשרי
 ועיין תכירו של בסוכתו אדס יספר אל דלעולס הנ״ל
 יוחנן לרכן לו היו תלמידים חמישה מ״ח פ״נ אכות

 כן יהושע ור׳ הוראטס כן אליעזר ר׳ הן ואלו זכאי כן
 הוא ערך כן ור״א נתנאל כן ור״ש הכהן יוסי ור׳ תגני׳

 שאינו סוד כור הוראטס כן ר״א שכחן מוגה הי׳
 יוסי ר׳ יולדתו אשרי חנניא כן יהושע ר׳ ספה מאכד
 ערך כן ור״א חטא ירא נתנאל כן ר״ש חסיד הכהן

 דרכן מהא נראה ולכאורה ע״ש וכר המתגנר כמעין
 ס״ל דלא תלמידיו של שכחן מונה דהי׳ זכאי כן יוחנן

וצ״נ. תכירו של כטוכתו אדס יספר אל דלעולס הא
 חת״ס כשו״ת כתכ דהנה נראה הדנריס ובביאור

 דצריך לענ״ד נראה וז״ל והנה כד״ה נס סי׳ ח״כ חו״מ
 מצוה הוא הצדיקים נשכח לספר הא כלא״ה לנ לשוס

 מצוה היא גטתו לידי שננא ניחוש אמאי וא״כ גדולה
 יהי׳ לא ואמאי ומצלי מגינא כה דעסיק נעידנא
 לומר ודוחק גטתו לידי מלנוא נסות כשכחו המספר

 הס גס הרי ועוד לגטתו שינואו קאמר השומעים דעל
 התם דוקא נ״ל ע״כ ונו עסקי קא שמיעה כמצות

 דאמר הכתינה יופי כשנח דעלמא נמילי דאוקמי׳
 לידי שינא ללה״ר רני חשש נהא כתני׳ חייטא יהודה
 כצדקתו הצדיק את ישכח אס אה״נ אנל גנותו

 פלוני ר׳ לי׳ משנת חז״ל רגילים שהיו כמו וחכמתו
 מגיטת הוא דמצוה כיון הוא גדול דאדס פלוני לר׳

 הש״ס דנרי הן והן נגטתו לספר ינוא שלא עליו היא
 שרי שומעני׳ דשפיר מאן האי כה:( )מגילה הנ״ל

 דהרי והטעם גטתו לידי שינוא חיישינן ולא לשנוחי
 ראשו על כרכות לו דינוחו משוס און כל לו יאונה לא

עכ״ל.
 הנאות המדות מן דכודאי מכואר ולפמש״כ

 והא והצדיקים החכמים נשכח לספר הוא ומצוה
 מכירו של כטובהו אדס יספר אל דלעולס דקאמר

 כטן דעלמא כמילי משנת כאשר דוקא הייט וכו׳
 דשמא חיישינן דאז כ״כ כגמ׳ הכהינה יופי דמשכח

אס אנל נגנומו גם לספר ינוא נטונתו שמספר מתוך

 כלל חיישינן לא וחכמתו כצדקתו הצדיק את משנת
 הוא דמצוה כיון גטמו לידי יכוא טונתו מתוך שמא

 יכא שלא עליו מגינה המצוה הצדיקים נשכח לספר
 הנ״ל עירוכין מגמ׳ קשיא לא ותו כגטתו לספר

 גמ׳ ומשאר כפניו שלא אדם של שכחו כל דמספר
 כצדקתו הצדיק כשנח דמספר איירי דנכולהו הנ״ל

 מאחר נגטתו לספר דיכוא חשש דליכא וחכמתו
ומצלי. מגינא כה דעסיק כעידנא דמצוה

 לשה״ר תולדות וז״ל דכתב קצא סימן ניראיס ועיין
 דרב אחוה דימי רב אמר )קסד:( נכ״כ פפא רב דאמר

 שמתוך חכרו של נטוכתו אדם יספר אל לעולם ־ספרא7^
 כי למפר ירכה אל פי׳ גטתו לידי נא כשנחו שמרנה

 אכל שלו הגנות זה לומר כא לספר שירכה מתוך
פ״ג )אנות כדתנן מותר רינוי כלא טוכה סיפור
 0ה הוא זכאי כן יוחנן לרנן לו היו תלמידים ה׳ מ״ח(
 שס היראים על ראם נתועסות ועיין עכ״ל שכחן מונה
 לומר ויש וז״ל וכתב הנ״ל החת״ס דכרי דהניא סק״ט

 קרי דרכוי החמ״ס כמש״כ הרא״ם רנינו כוונת דגם
 שיספר מה וכל כלל עיקר להם דאין דעלמא מילי לי׳

 לא וחכמתו הצדיק צדקת ספור אכל יקרא רנוי נכלל
 משיכות לשון שהוא מונה תיבת לפי״ז וא״ש רכוי מקרי

 דעלמא מילי ספור כל על קאי סיפר לשון משא״כ
עכ״ל. ודו״ק

 את זכור עה״פ תצא כי פ׳ עה״ת נחת״ס ועיין
 ה״ל לכאורה וז״ל דכמב למרים אלקיך ה׳ עשה אשר

 להזהיר נא דהרי מרים עשתה אשר את זכור למימר
 לומר חלילה נהקכ״ה הקלקלה לתלות ולא לה״ר על

 לה״ר על להזהיר שנא צע״ג ועוד אלקיך ה׳ עשה אשר
 ולהזהכיר הצדקת מריס על לה״ר שנדנר לנו וציוה
 מרים נזדווגו לא שחלילה מזה והנראה יום ככל שנה

 והדנר וכשנדקדק ת״ו מרע״ה על לה״ר לדנר ואהרן
 מאג• מתחיל ושוב וט׳ אודות על כמשה ואהרן מרים
 הכנ הפשוט ולפי וגו׳ כמשה אך הרק ויאמר חדש

 נשכחו לדכר ישכו שהם נ״ל כן על א׳ ומאמר דינור
 תואר יפת כושית מאשה שפירש משה של וצדקתו
 שנחו מתוך אך כזה ושכחוהו שס כפירש״י וצדקת

וט׳ ה׳ דכר נמשה אך הרק ויאמר אתר למאמר כאו
 ששכחו המצוה שנזכוה מהראוי וה׳י נענשו זה ועל

 שפירשתי כמו לגנותו יכואו שלא ה׳ עליהם יגן הצדיק
 על כרכות לו ינוחו דשנחי׳ ומאן דמגילה ג׳ ס״ס נגח׳
 שכאו העולם למקרה הניחם שהקנ״ה אלא ע״ש ראשו

 נשכחו יספר שלא מוסר ללמוד כדי ונענשו גטתו לידי
 אשר את זכור והייט גטהו לידי יכא שמא אדס של

 כדי שמר ולא מחטוא לשמרה לו שהי׳ למרים ה׳ עשה
עכ״ל. מסור שתקת

תרמז סימן
 של בטובתו אדם יספר אל לעולם בענין
0) גנותו לידי בא טובתו שמתוך חבירו

כ״ר שמעון )ר׳ קמי׳ יתיב הוה זימנת קסד: ב״ב

החכמה אוצר תכנת ע״י חודפס589 מס עמוד הכהן גד יצחק שמואל יודייקין, ו ־ שלום דברי



שלוםדברי תקפו

 רכי אמר תהליס בספר סידרא פסיק וקא דרבי( קמי׳
יהודה כמבוזי׳ אנא לאו לי׳ אמר זה כתב מיושב ""כמה

 משוס וכו׳ הזה הרע מלשון כלך א״ל כתבי׳ חייטא
 אל לשלס ססרא דרב אחוה דימי רב דמני דימי דרב

 לידי בא טובתו שמתוך מבירו של בטובתו אדם יספר
רעתו.

 אלעא רבי לי׳ אמר ט: דף בברכות איתא והנה
 אחי ברונא דרב בשלמא שאיל להתס עיילת כי לשלא

 במצות ושמח הוא גדול דאדם החבורה כל במעמד
 חוכא פסיק ולא לתפלה גאולה סמך חדא זימנא

 לי׳ משתבחין לח. בברכות וע״ע יומא כולי׳ מפומי׳
 רב בר דר״ש אחוה זביל רב בר את זירא לר׳ רבנן
 בב״ק וע״ע הוא בברכות ובקי הוא גדול דאדס זביד

 דאדס יעקב בר אמא בדרב לר״נ רבא לי׳ משבח מ.
 אבהו ר׳ להו משתבת ד. ע״ז גמ׳ וע״ע הוא גדול

 נדה וע״ע ע״ש וכו׳ הוא גדול דאדס ספרא ברב למיני
 ברבי יוסי ברבי ישמעאל לרבי רבי לי׳ משתבח יל:

 בכולהו וצ״ב ע״ש וכו׳ הוא גלול לאלם ביסא בר חמא
 יספר אל ללשלס בב״ב לאמרינן להא חיישו לא אמאי
 לילי בא הוא טובתו שמתוך חבירו של בטובתו אלם

גנותו.
 עיני בספר כתב להנה נראה הדברים ובביאור

 וז״ל מישתבת בד״ה ד. ע״ז פאלאג׳י( )להגר״ח חי כל
 שמא בשבחו להרבות אין להא יעקב עיון הרב הקשה

 יע״ש ממכס להצילו כן לעשה ותי׳ גנותו לידי יבוא
 ר״ס של גדולתו לסי כי בשבילו מרבה כאן אין ובלא״ה

 למונה המידות בשבת דזהו ושד הקצת מן קצת אינו
 גדול אדס להוא כ״א כלום דיבר לא והכא ואזיל

 מכס דאינו חכם שהוא במי יכחיש ומי לא ותו בתורה
 טובות מידות בסוג זה ואין ומפורסם ידוע ודבר

עכ״ל. גנותו לילי בא למתוכן טובים ומעשים
 יספר אל דלשלם דקאמר להא מבואר ולפמש״כ

 בשבח לספר דוקא הייט וכו׳ חבירו של בטובתו אדס
 אדם לפלוני להגיד אך טובים ומעשים טובות מדות
 הנ״ל כל קשיא לא ותו קפידא בזה ליכא במורה גדול

 ומעשים טובות מלות בשבח דספרו איירי לא דבכולהו
טובים.

תרמה סימן
 אדם יספר אל לעולם בענין
 טובתו שמתוך חבירו של בטובתו

)ח< גנותו לידי בא

 ב״ר שמשן >ר׳ קמי׳ יתיב הוה זימנין קסד: ב״ב
 רבי אמר תהליס בספר סידרא פסיק וקא דרבי( קמי׳
 יהודה כתבי׳ אנא לאו לי׳ אמר זה כתב מיושב כמה

 משוס וכו׳ הזה הרע מלשון כלך א״ל כתבי׳ חייטא
 אל לשלס ספרא דרב אחוה דימי רב דמני דימי לרב

 לידי בא טובתו שמתוך הבירו של בטובתו אדס יספר
רעתו.

 בדרב לר״נ רבא לי׳ משבח מ. בב״ק איתא והנה
 ד. ע״ז גמי וע״ע הוא גדול דאדם יעקב בר אתא

 גדול דאדס ספרא ברב למיני אבהו ר׳ להו משתבח
 לרבי רבי לי׳ משתבח יד: נדה וע״ע ע״ש וכו׳ הוא

 גדול דאדס ביסא בר חמא ברבי יוסי ברבי ישמעאל
 להא חיישו לא אמאי בכולהו וצ״ב ע״ש וכו׳ הוא

 של בטובתו אדם יספר אל דלעולס בב״ב דאמרינן
גטתו. לידי בא הוא טובתו שמתוך חבירו

 החיד״א כתב דהנה נראה הדברים ובביאור
 אמאן וז״ל תקעה( )עמ׳ תבא פ׳ דוד ראש בספרו

 ספרא ברב למיני להו משתבח אבהו דר׳ למאמרין
 רב משבח אבהו ר׳ הול״ל ולכאורה הוא גדול דאדס
 שיבח שלא אבהו ר׳ צדקת יספר אמנם למיני ספרא

 לחוש ואין מינים שהיו דגם ספרא רב את למינים להס
 משום אדס שוס לשבח שלא לעצמו גדר ששה הי׳ בס

 יאחז וצדיק חבירו של בטובתו יספר דאל דימי דרב
 במיני״ס הללוהו שפומי׳ מרחשן רחושי אס גם דכו
 אבהו ר׳ כלומר עצמו את לשבח המצאה ששה והי׳

 רב ומט גדול אדם עם להמעק שזכה משבת הי׳ עצמו
 רק ספרא רב לשבח בא שלא נראה שהי׳ באופן ספרא
 רב שהוא גדול אדם אהוב לו יש שהוא עצמו לשבח
 והיינו חכמים דברי לקיים עצים דקדוק וזה ספרא

 לר׳ ר׳ לי׳ משתבח יד דף בנדה דקאמרינן הוא נמי
 גדול דאדס ביסא בר תמא ברבי יוסי בר׳ ישמעאל

 משבח הי׳ צדקתו לרבו הקדוש דרכינו ע״ש וכו׳ הוא
 בר תמא ר׳ ומנו גדול אדם עם לעסוק שזכה עצמו
 עשו גדר דזה דוכתי בשאר אמרו בזה וכיוצא ביסא

 חבירו בטובת מספר על לעבור שלא כדי עליון קדושי
עכ״ל.

 דוכתי בכמה דמצינו דהא מבואר ולפמש״כ
 על בזה עברו לא הוא גדול דאדם וכו׳ לי דמשתבת

 של בטובתו אדס יספר אל דלעולס דאמרינן הא
 בא דלא דלישתמע לישנא האי נטקו דבודקא חבירו
 אהוב לו יש שהוא עצמו את אלא השני את לשבח
גדול. אדס שהוא

תרמט סימן
 בנר אדם ישנה אל לעולם בעגין

)א( הבנים בין

 בר חמא רב אמר מחסיא בר רבא ואמר י: שבוז
 הבנים בין בנו אדס ישנה אל לעולם רב אמר טריא

 ליוסף יעקב שנתן מילת סלעים שני משקל שבשביל
 הדבר ונתגלגל אתיו בו נתקנאו בניו משאר יותר
ע״ש. למצרים אבותינו וירדו

 לרבויי דאתי משמע וכו׳ ישנה אל לשלס ומדנקט
 שס יהוידע הבן הקשה ושד לרבויי אתי מאי וצ״ב
 הקשו ושד וצ״ב ע״ש הדבר נתגלגל הלשון דצ״ב

 לרדת עליהם נגזר הכי דבלאו נתגלגל בד״ה שס השס׳
ע״ש אותם ועט ועבדום טוץ )בראשית דכתיב למצרים

החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס590 מס עמוד הכהן גד יצחק שמואל יודייקין, ו ־ שלום דברי



״ufsF■•'^9 •*r* V•©, ' ~» .* V *L^* '״»?י

־.,. ־•nr •*”5/ ״״!*CL. ר'» ב׳א 5r־c*־s ־.  »מ מון י ולוח וממייכ־ אנסים. נ; ברא ,סמר; .השאגולזו^כאיב.^ nfcate סמי<
 - iz ׳.־< :3ל>ןו התקרבו" ,מהר?;כךא׳ערך הארקקז! 'ער! ולפי ; בקרבי’ " " ’

מיס,־;. נשמה רוח נפש במינוח ר שלס'בכל;םשה(-,אכל:אעלישא*״ר^די^״ע?הא }רבו*
-׳, רק־נשמה,'ויי^שאץרק לו ;שאין - -- -

< שלמיה המה אשר'7הפר^^אמים>
<1 / קדושה רק קליפה' אין "ששם אצילות איס;עשלם באי}ת ע׳-במינוח בנל ־•'.-

* "ותשוקתוהמבדיל-משו.’ו5שאין״ לפי
 '־־'־“'־־"־בעבל'^־'■^־■'י' ;.•■^וםיףץחל

 'מסממגים&מייס^..
 בעבודתו מרגיש • ״שמ;

, אח לענות ז7
בעבודת) כלל -ז»נמנ

לק׳ב׳חינת׳--} לו שאץ זה ;התאווש/ib ביוחר;ולשבל. נפשו אגו לענוש יוסלגדול- זיכוך «
 ( אשל אנמיים כשרואה וגם ,עבודה אחה.’ יבבזלפלץ ,כבד; במשא לזה העשיס משלם »ש 7

*־/""״ד עליהם: ילעג ועבודה בתורה שסק<ס ׳ "׳
 ,"*' מקודם”המאנל 'לו ונמאס לאמלא?׳נבזם אי!?יוכלאדאלישב אפר רל ^רי '

 t י, בתאווה אמ״כ שאכל, מי .יאים• ,לפאוס׳/עישענה״ג "היצה״ג/יוכל ■ י ... ...
< *משאחז״ליא^יאמ^אדם;שמר^^וב^והחיות רק פשס^העשלת יאכל ויראהשלא

אפור &ףא-בבשר 7
צריך הבפ״ת אבל ?

. • . ______ ., לעקוב -וסיקרעבדות
אבואסועל. כיזגוש *1» אזכר לא״ל.מ W לעשךמסךהמבדילזהנךו^צאמעילא־אנמ״ל .;;

 ׳ז$צם דלחחא והתשררות מצר 'כק;'פ<״י,^פ;יאM הולדה בתינא מכל ‘ לש׳ שנתקרב רק ׳
 שבכל עלסשות ואם^האדםמשגיח עצם''התיוי)מהא^; מ/ באגק שהולדה’•4יססי»ךמ ־:
 ידיש&מלה&מדות מה^כל;*ועל ?עמל^הניצוצוח ,ש.ץ’בשמץש רואם דברעזשאינו י•

 חעש* לא wrאשר׳ישבתס שק,ארז;מצריס;^7 משגיהסזזת/הגשמ קל1»עי״ד לםע
 לא ירצה שו 7 בה ,שישב המקום אכר; א6י7ש'לא גמלאלכ׳יער לעשושאשוסה ^־שצהד•

 אז שהיצרהרעמניחו-לעשות־ המצוי} 7 .פ!^נ)פר2^ה׳1ה/^5קעש.ש^רין■,למא*7
 שהיצה״ר העצום לקיים ג״כ ויוכלאמ״ה. זי*זם.גאקדפ7ומל 'שנסינזהרצה.0§ס ‘ינטא ;״•

בפס אמר " ׳’’פבעבודומ:הבדולס; לשבוכ"צמסציסוזה‘אמבלייהעי^’ ׳, כעדה מ»בר

*5
S»

rw

 בתאוה ,יאכלו סי?ל^ים,;»£ועים.פלא6הרבממדימסשיסיחאאהזהיר; הקמש -
 שאוכל אדם ,"לסגשס בהחאוס_ולא שלא.יאגל אצות זכות פיה/לו אפילה .קודם ולהתפלל 7

נחאוס ,few־,;וא#אדס צר?נ בזה;־שסעלה אכילכ> שמעל□ גרעמבהמה לש״ש
. »X73:7.: אץ ’ ־1 ־: •

/׳'* }XXtf׳ י jr• ך -- .;ז:ן׳ הרמון":.׳ שמיות ׳י •־■
»• ׳ שמר פיר ו£ד.*3; >^.למן .;^ו/שסושים מצנם ו^שמ  vtW 3*0:• 

יודע אמג£ חושך .יקדל;סשע ברוב'*^ליס,לא : לו שססידעססה פושק ו —,

לאום ו»יד 80 »»לא מיס יוצר to שסו :to!i»0Wb^o< שצ^שם«• «&rt &מ S • - ׳  ran

";,׳/־;



Mi
 לסו דבר להוציא ימהר אל ולבך סיך אח תבהל אל ר מ׳ צורע ,לשוקי נצור סוב לראות י
:?מעסים מדין יהיו כן על האק ’על ואחה בשמים אלהים י•5 ?'אלהינז/ ״׳ ־ *■

 יקצוף למה היא שגגה בי המלאך לפני מאמר ואל בשרך את פיך-לחפיאי אח מחן אל
בלשוני ממפגא דרכי .אשמרה אסרתי : ידיך מעשה ־אמ וחבל 'קולךעל ''אצהיס ‘ 3

 ישי׳ בעוה״ז אדם. של אומנמו 1מה אלם האומג' ראחז״ל מחסום‘לסי "אשמרה’*
•» משתיקה,־ סוב לגיף־ מצאהי ולא החכמים. בין גדלתי ימי אבותיכל■ :6צאל "יעצמו

 שנאמל בעשה. : עובר בסילה. שימה השח אחדל :בתרין משתוקא בסלע מלה ארזז׳יל •'
 הרים ר5הנה.יו כתיבי אמר א איל ר׳ חגיגה י: בסלים בדברים ולא בה ולברת 7 יי■•'*

 :לו 'יש, מקנה כלום שמו מה. לו מגיד שרבו עבד י, שמו מה לאדם •ומגיד רוח "(בורא
.־;:•;' , הדין: בשעת לו מגידין• לאשתו שבין״איש5קל שיחה 7'אחז״ליאסי

 שקול שהוא שפתים פחיחת. קשה ממי א״ר פסיקתא : לשפתים 'כרוחה אחז׳׳לברית’ ;
 ניב בורא וכתיב , בהבראם וארך שמים הולדום אלה כהיב העולם בריאמ רנגל " ז ־ " 5
 ,שמרבה ממי יגע הקב״ממקהאנר אמר ייגע/ ולא לאייעף ״דרטררש(כתיב6שפתי3
 דכד וקשיים רכים לשונוח.־ לפניהם הביא: לתלמידיו סעודה רבייעשה ; 'בעליה דברים "־
 מפומיה ב״כ דאפיק ומלה. מלה כל זוהר :־מניה יביש לית יביש וכד. מניה לית"כוב סבי איהו ~

 לה עאלק דכשרין מלה היא • אי מלה י ההוא אבחנת וסמן רקיעין ובקעי לעילא סלקא
 בהאי לאחערא לאםאיזיךלה:לסס״א ;'ואו לפיעבדרעותא "קדישא קמ^מלכא לעילא ;

 עבודוהי על ואסהדנת לעילא סלקא ונשמתא דמיכיך יב״נ ־"בשעתא רוחא"אחרא מלה "
 רקיעין ובקעי סלקא דב״נ מפומא דההואמלהדנפיק בגין ,"מפומיה מסיק" מלה ־'ועוכל
 ואעילקפי מלה לההוא ואחיד סלקא ונשמתא דעאלחלילה עד דקיימא באחר וקיימא

 ההוא1 מלה ההיא אתרשם וכדין ,סיך שמוליפתחי חיקך' משוכבח הה״ד / מלאה סנכא
 ברוחו כשאין אימתי. כמן לו ה' יחשוב לא אשר אדס אשרי כך ובגין 'דב״נ עליה חובה

 אדם של שמיתתו ,נפשו מצרת שומר ולשונו סיר שומר שמואל( :)סרךש רמיה ־,
 אומר,.מות ,.׳שהרי.הוא ממיתתו לאו מחייהו־אס לנצחו זכה ,בלשון אלא אינה־זתידית;

 התנא אמר שלא שמואל במדרש וכתב שחיקה, לחכמה סייג ')אבות( :בידלשון וחיים' *
 אם כי. לחכמה סייג שאין לס• לפרישות/ סייג 'נדרים שאמר כמו לתנמה "'שכד־ץךסייג

 דבל לאותו יש מ״מ דבר לאותו סייג אחד אע״גשכל אינך בלבד/משא״כ השתיקה’
 זה הפכיים הס והגוף השכל כי לדעת ויש חיים( )דרך : זה מלבד 'ג״כ׳סייג"אחר‘

ב׳ אדם אצל פועלים שיהיו ,שא״א פעולתו פועל השכל אז ,כי השתיקה יפה "לזה/לנץ
 אין . פועל המדבר־ שכל שהוא הגוף כת אם לפיכך , והגוף השכל מתחלפים דברים:
 השכל^גב ונעשה הגוף אצל בסל השכל אז בדברים מרבה ואס פועל; העיוני השכל’

 והדברים חרדים( )סדר דברים: מרבה כסיל כל זה ומפני ,כלל שכל ואיןכאן לשועל
 שאמר , בדבריכם יה׳. הוגעתם כתיב וע״ז , דמי המעור כברית הלשון בברית לנפלים
 עז האדם יהא ולמה , יגע אני בסלים ובדברים יגע ואיני העולם את נושא אני ■הקב״ה

0’:F תורה או אלא לנפלה מפיו מלה יוציא אל לק , חלילה בוראו אס כביכול ומיגע 
: שלום דברי או עבודה או - :ז; ;

 x,שפתיך ולבלום לשונך לאסור בראשונה ,ותתחיל הפרישות בשער היבבות חובת
יע׳י' שבאבריך הכבד האבר הגעש שתהא עד בעלים מדברים ותפרוש : ■ ״

 t בענולבו מכולם רבים וחפאיו לחסוא בתנומתו מהיר הלשון כי , לשונך מהנעת קנה
 < ל>$'העולהגל להשמזל ,אח ולפ״זמןהדין , קלה מעשהו והשלמת ומהירת'תנועתו

■p>5 הי׳י" לצורך בלמדו לעבוד תוכל שלא מה אלא הדבור מן לו תתיר ואל
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 משבץשיך5דברץם.-אורך- תמורת־רוט• בכליכולתן',מדם לשונך -זסצרמימרי
 j ף האוצר השערנמסר וכשתשמו? ;נלבן אל שתכניסהו נר המחשבה כי נפשך־; עם החשבון

'>£V -,r' ;>• .מחריש ,אויל גס כמ״ש• ; ט שיש •ומה ־- ■־ ;■ -,־׳’?־
 . y כל.. מרם<;5עוי א״ננ.מתענוגיךלה//מי-שרוצה.לפרוש אסכי.ידור'נדר אורהפאיד ־

7.בעגינ!-דיטת;\^ מאד שמילחו - יכפול י!• דברו .יחל לא ורומו־ ־ לט את ישישו * '-־ 'י*
־־1 .............. י׳ י י־ ־ - •שבזה־הולה

יבולי
...״.״................., ־מה

 .■*<' עליו,מדר .לקבל; לכל-אי? ,ראוי־ .ולכן;.עליונים בפולמוס• למעלה p נעשה אמרים -
V: ,)מגיךסשרים(ד ר הקטניק־מאד ולשמור ,ה אל לקדשם דבריו על מרד להיות ושטפה

 <<־^'5ואעחה.יה.-»סוםקאס-׳,הוא׳ה?רק?,א#ב^דג לעמוד שא״א ההכרחי רק תדבר ואל -
 :^“7 דברים; בר7הו>/.ל הרוח יסודות.ויסןד ד׳ באלם יש )שערהקדושה( מפין: :הוציאהו

- לקי_ום;. התולה-^אן"בהכרח .בעסק לבד , פיו יפתח לא כאלם השחיקה והיפוכן לבעלים
 ׳’ .ה מםומדביק.שפת^זז;לצ^כרתליס.1נסורה.יהא.ד עוסק שאינו הבריוהובשמה ולכבוד הגוף ־
 שמוציא^־? במה מסוקים אינק אדס של: וכעתיו וכל שצדקוחיו מפני ,זו על זו ששוכב׳ים ורכב .:

 ס;^0 טצנלו ;יחפא-ויתחיל שלא כד?. וסומא * חרש אלם עצמו שמשים מי אשלי רמסיז;
 \־־^7ןעע\באלם^סג^,,פיו״\^5לאא בחדק ואני לגיהנם.;כמ״ש אבריו :1 ־*ע;

 “נתינת•:" ךהםאיר-הנה.טסוד אור קודשא; ברוח צאתלבשא זכי ־זוהרעאןדנפירפומיה
בחינתידיבור. בפה-האדם' נקבע התורה אותיות* כ״ב שאומת בפה הוא התורה' ז ד ;׳י.־

מדבקעצמו, ובו. האדם בתוך• המיותסקב״ה שהואעיקר. 7ית' מקדושתו וקדוש פנימי• ־
 ־־ בחינת והוא ,נעשו שמיס ה; בדבר נמ״ש וארץ נבראו'שמים שבו הדיטר שהוא למעלה ־

 "■ ,^ךאורעחא'.זקנ״ה"הל באותיות מושפע א״ס התורהשאור שהוא ספה סוצאום חמשה
ע; .•׳«- משעל הפועל *וכח .־״״־־ ־. ;7

 ן לבל מרע ולשונו פיו וישמור ,- בפיו־ שנקבעו,: הפה מוצאות יסמל^חמשה שלא יזהר ־לכן
 'י,פפיךיאזמשהסו^וסהפה׳שלא במרי.שקר;ולה״רורב?ים»ציתבמי יפמאס .־ x:־

 בשוך &מ־וןתב׳/הש^ נ^ל^^ב-ק/^מו יהא פיו; את מלסמא ונשישמול מדים במחיי;
 ג בעוה״ז אדס של אומנתו, מה; אלם:, כשאחז״ל/האזאגם מאוד. הדיטל וישמור האותיות ;

 - ובחינת■ כאלםהסורק,
 הדיבור אש. ומסם שופע ית׳ "הדטר״זשהוא .שהוא: בפמח^גיך בתחתונים השוק /שכינסו

 - מאמץ היס כ^אדני,שפת?'הפשס>ואםששוקבסמ>מא.המדבר בפיו;;והאדמה0>
 ספרדים מרים מדבק היה ^!הדי^קןדק׳ומכ״ששלא 1משסוקקלדבקא?נ היס זה "'

 i סשס עוצאוש ב&משם התורה ־ :.)ס«^יז«ץז(>^;^א^ץש בשלים לדברים
לעמך ידו וס^;'אס סכלוק/״ה^ נפקחו ־אשר איש כל ושמש(• ■)סאוו
 עו&אם יסע־׳בסם• מל ;ואינלו:לפטדת.הטרא ולסהר;ביפו יצרו למל וקרב :מלחמה
 . לשוע^ סהש^מ^ן^ר- עד קמטון הלטן בריק לפעור. צריך , דמסאבוסא ;מספרא

 • פמעפואעבניאדשאי ישמע לבל1 הרע הנובע.ללשון לבלידבר.דבנ לפיו מחסום ולשום
 :'־מ,5 מיקו. ילשטם "לילה ומקלי רעיק בליטר?© .מ׳׳ומהטתךכחלסמ״אליעמא

 tn» ftp" בירא? ד»*ם', בשיי הטךא לעבוד צריך הצזזק והנס אלימלך( •עם•. -,־)ל
 . סש»לו1-, 4»מלת אל רוממות מרך לחשוש־ לגאהבה. 7 והשפלות -ע ב cc:־

 • בעמיתו בדבורו ולגמוע »ן ממשבס שיסיר■ממםהל > אהבה. ,המביא"האמזלידי
,r'&ib.:ול^מדד לעטדמ^ יעהג״ה ואותוהצפרכוע Him
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איךצבאללאהבה/לשהיאי^ממהי./ מלמדת :י
מחשצלע ש״ז עאוד זישמ^^זלשט צורך שע^־שמענהשדמלדבהדבל-שאינג " 'י

‘-ל.. •ל ־:; ינוח כי.כעסבמיקכסיליס ; . ׳־ ;ד/י;״/
לקרבא איהו מאן לב״נ.למנדע איח. זוהר : ממשא ולא תרתם לא אליהו א״ל כרכות

לה״ר ובפרש / פשע לאימדל ישובעלדיטמקיתריסטברובדבריס -■ .
 _ s$s2קמווז״שיזמרקלמסממסי} ומנין פותחשער.התשובה ;ונז־ מהם ניצל אדם שאין ;'י.

ך־י)>&מ^'0מי,אל^>מדהף>־19ל pin להם שאין ואצו רמב״ם :ה׳ אל ושוט דברים
 :*לה״ר ' ובעלי במיכה והטפרים , שלמים ולשלמי וממאתסלשלס לשעם טדל על ־
 גלולים עטדס לשה״ב חלק להם מךהאדםבעוה״זואין נפרעין עבירות )«חז״ל(שלש -.־

 לה״רכשסס כל-המספר ואמז-״ל /• מלס כעד הרע ולשון דמים־׳, ושפיכת ג״ע ׳־־ ד .....*<?
 שלשההאומרויוהמקיכלוקהישאמרג/ע^וליצומוץ הורגת מז״ללה״ר אמש עוד י בעיקר

 .ואומר אטתע ל היו וכך משה-פלוני וכך וכך.שמעש.עליו שאועלשכך עדלמאודזה גדול .,
•אומר הנשב עליגשלגנאיאע״ששאומר/אמת דברים ־״•

 שקרמסימ ^;השני^מ^ם^:• מקבלים אין<. '.t סוטה מלבלמגךולוע: ־
 - .אתט.ש כאלו>פ/בעיקלל-ש^שפתיט )ערכין(.כלהמספרלה״ר לה״רע' מספרי■ כס ;

 מ^גימל^ל^י^ל^ ^סנאערהק^ה^.^• ,המאסר מרזשקבא אמר לעי; אמן י-
פיהם, בשמים שמי לשמים־שנא; עד עומת מגדל כלהמספכלה״ר מסדא רב אמר . אמד;

 וא'מה.מ^אה'נדיט, מלמעלה עליו• ־לשכשלגיהנטאני: הקב״ה אומר&לה המספר: סל י .
 לרעקנה^שמר ‘אין איפר יאמר ,כ׳אבא יעסנק־־בתורה לה״ר שלמספר חקנשו /מה

 מגדל צה״ל ■:;תד״זוהמספר שעתי;חלקוס לתה'.כל2ברוסהקודש־פנאמר;וי מיסודוד .-
"';....י,:£׳ דמי© ;וששטח .וג?נ גלולים מבודח נ/עבירות בנגד עבירה .
 ׳בו למזמל מבקש? אס בידו שהוא רבב?ז1המלב.שש ^; להיה־ קשש כראשית( )אלרת •

 האומר.לה״לדעל כך , בו לחזור; יטל אין בחן הורג >.אבל;אס סוזר / .ש
 אפי•'משאין לפיהו אדם עמל, כל שלמה אמר .'.יכול/וכן אין לחזודט רוצה אש׳ מבירז י

 . ?;'‘ . ־ . : ' לשה״ב א;-סלק שאין . אסז״ל שמת אע!״ם מדואג ולמד צא ,לו מתכפר .״־״:<
 ־ :איש’שנא' מזכיותיו מרובין; שעונותיו בידוע הכועס כל אמר יצחק ב״ר נממן ר׳ )נדרים(

 עליו שולסיס מיניגיהנס כל הכועס אר״יכל :)שם( פשע רב מדון עגלה אף --
 ליום רשע וגס שנא׳ גיהנס אלא רעה ואין , מבשרך רעה והעבר מלבך כעס מסו שנא׳
 בל אש כגובה רשע ■שנא׳ כעדו .משובה־ אינה שטנה. אש׳ הטעם כצ7ארב״ה ,׳ רעה

של׳ ספשוס ;ומוסיף מלמודו משנת אף חמר ירמיה .ר׳ ,מזימותיו■ כל אלהיס אין ידרוש

 כאשר כי והפגין ,הפעס כמו הנשמה מחליפים■ אינם עבירות ישאל. ל ."■>*׳
כל זס ולטעם ■; החיצונים מצד נפש ט ותכנס ט אשל הנשמה עמט מסתלק האדם ימם

!®נועם ־

 בשעפא נשמתא נעל אי איהו מאן ליה ידע אמש, ברוגזיה מניה לאחמנט בסדיאו •- : - ׳
 הוא ואי ,ל שלים. גבל איהו דא דמאלי מבדא ,דאאיהו מאסרה־ לה יעקר דלא דרוגזיה

 ׳ היא דא , סס״א באתל? למשרי מאתלה דאעילאה קדישא עקר ואיהו ב״גלאנמירלה
 ועל^ הריף באש.>איהו נפש. פורף איהו ודא בהדי ואסורלקרבא במארי ב״נדמריד

' " באפו.:' נשמה האדסאשר מן לכס חדלו כתיב דא ומל ,רוגזיה בגין נפשיה
מ ואמר , עבירות משאל יותר מאוד מקפיד מורי היה הכעס בענין וטצוה( גניד )ס׳
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 גדוני לנו וש ג גדיל׳ זחסש. גמל חכם: יהיה אס אף־ ממנו מסתלקת הטפסמכממ

,"עצמן( וששה שרף־.• שאדם: ; באש נפשו פורף ה״ש מצוה/ דבר מל שכעס אף ממשה "
 ' ובאה-אחכק הנשמה ממנג .נאבדה. כי ממנו נאבדו וכל־המצוח כעסו בעמי וממיתו פרפה

 לכן אונה, שפוגמים ־.כקל הנפש לועוקריס עורפים עבירות'אינם שאר אבל במקומה,
« אצלי, שהועמד פלאחי :מפס ,וכשהייתי לדברמצוה אף יכעס. שלא' מאוד צריך'ליזהר

. . ג פ״ז מורי ,׳הוכיחני כרצוני לומד שה ולא י ' ; ;
>ולא אלס עצמו. לעשות יצפרך ולא במחציתו נשר הוא אז פיו ששומר מ׳ אמר ז״ל סודי

V c■ r:.: 7 •-ר: ; ך : מהצורך יותר ידבר' ,77.

התירה״ מעלת 7 י : 7 י-■־• — • "י - ־'-
 , מא אמל ,שן: יכופר ואמם בחסד שנא׳ עונותיו לו מוחלין בחולה העוסק' כל כרכות

י העוסק כל אר״י מנחה, ולא מפאת ולא עולה לא צריך אץ בחורה העוכק כלי j ׳־־
 ,ז< : אשס הקריב כאילו אפס בתורת העוסק וכל חעאת הקריב כאילו מפאת בתורח

 חורה7אלא מהנס של מדינה שמצילה צדקה לך אץ* אמר ל״ר םשלי('ר״מ )סדרש
&ץלכם ונתפשתסבמצודםפסהד^ הואיל משיבץ העולם אבות" ; בלבד "

 נמשלה.התולה )תד״א( : פק כל על מכפרת שהיא’•חורה בדברי ולהתעסק אלא'לישב
 סהרה מקוה תוכה דברי כך , בעולם נברא אפל ולכל לישראל מהרה מקזה מיס מה לפיס

 שששים בזמן הפושעיס אח שממהרת ׳, חולה של כמה גדולה כמה וראה בוא ־, לישראל
 • c, 5cx. חולה■ בלא עים ואין מהורים־, מים עליכם וזרקתי שנא׳ תשובה י* ׳7 ־

פל לשש 1ל והצח בנו את שהכהב לאדם משל ; החיים כסס ד״ת נמשלו )נ^דושין[
 מה ושהה• שהנאת מה אכול מכתך• פל שהרפיה זמן כל בני לו ואמר , סכש

 הקנ״ה ,כךאמר נימי; היאמעלה הלי מעבירה אתה ואס :מתירא אתה ואין שהנאת
 אץ־אמס7במורה. שהקים׳ אתס ואם ,השרה ־תבלין בראתי בראחי׳יצה״ר בני לישראל

 בו,' מושלים רוצים אתם בך־זאס וממנו משאתו וכל רובן מפאת לפתח שנ׳ בידו נמסרים
 : הרבה יגעת אם :/, :.בשר יגיעת הרבה ולהג נשא( :)פדרש בו תמשול ואתה שנא׳

 ושרת׳ עזבו אותי איכד»(הלואי )מדרש : ממך היצה״ר מסיר ;הקב״ה בדבריהם
 ,ד״ת נמשלו תענית :למועב. מחזירן היה -שבה המאור בה מתעסקין שהיו מתוך שמרו
 באות הרוסות כל אפי׳ מרובין ושרשיו מחליף וגזעו מיס במקום עומד קנה מה לקנה

 הסגולים ,אם התורה זו במים שמדין כנ״י פן ,ממקומו אותו מזיזים אין בו ומשנות
 • אוסס מזתין אין בס משבות שבעולם הרוחות כל אפי׳ בתורה ועוסקים מחליפים' נזמיהן

 מעלה של בפמליא שלום משים לשמה בתורה העוסק כל אלכסנדרי ר׳ ,אמר התורה מכח'
 אמר יונתן ל' ;ארן וליסוד שמים לנפוע בפיך דברי ואשים שנאמר ,מפה של ובפמליא

 לשמה תורה הלומד בל: )אבות(. : כסיחיך ידי ובצל שנא׳ כלו העולם כל על מיין" אף
 אס משמח המקום את משמח הבריות את אוהב המקום את אוהב הרבה לדברים זוכה

 ומרמקתונמן ונאמן ישר מסיד צדיק להיוח ומכשרתו ויראה ענוה ומלבשתו הבריות
 עלעלבוע ומוחל. רוח וארך צנוע. והוה תורה רזי מ זמכלין זכות ‘ממאןמקרבתוליד

לשמיעה• בהמה וסיף למות אדס הוף )אר״ם( : המעשים כל על ומרוממש ומגדלתו
. ליוצרו.:. נ״ר וששה בתורה שעמלו אדס אשרי ,שמדין הם למיתה והכל

 .ישראל אינון זכאי זוהר :נפשות ;ומהצלות אב ומכיבוד מקרבנות ת״ס גדולה 'סנילר,
 מאן כל דהא, נצילא צהיממא לאשתדלא , דקנ״היהיבלהואורייתאדקשוס ■" ׳

לעילא ואחרסם דמיי כאילנא ואחאמד מוסא. מן מירו ליה איק ,באורייתא דאשחד;
ו>קפא



׳ברי^תוירמ
 ,־וקב״ס" אפמספאבהליס ושטנסא »למ ״$:שאל>5מה/•.וק דקלה וכימימו ;ילחתא״>

 למי>^ ".אחל' דאתיבכמה-שבץ-לאושבאיליא/־״ובצל ובעלמא בעלמא.דין ביח א"&תכא
 עמיה^׳י ^;'!דיירא וקב!ה למלוליה טלהו:?יימין' וכלסיילץ אשחמעקב״ה דאוטימא

 באור«אא: ;דאשמדל ן6מ3וברעסיך^כ אבאאלין־ ’ש» אזכינ^את אשל בכלמקום הה״ד
 ליח״עלכר ולאעידאלא׳-ידקוב״המכפל ,קוב״ה לקמי קרבניןדעלמא־ כל מקליב באלו

 מפיק'מהאיעלמא״היא^&קמ*■;אט^ובשעחא-7מ׳הקניןליה'טרסיין.>מלמא-1/:3חו ...
אמקק•1/ גא פתמו׳שעליסויצא' ואומלס מבסס הזאזלי־.נכ>נעול»ךמלטן5קא

י .J;?-'. מלסייאןל&למא/מבדאדפלכא<:«:־׳ vx;« י
 טלם;.•; תנגד" טהביסוצ-טיאמופא- ,- טלם כנגד פמצות^׳ח ־כשם־ חרדים( ר;6)ם

עלמת' ולילגי גלולים מבאס .על הקצ״ה שויתר מצינו אמל רשב״י בשם ל״ס איכה סהרש
שנא׳"על׳מהזאבדה-האל^" סולה של וויחר;על~מאסה ולא דמים. ■ושפיכות. - re •ec.o. ״
 'קול 'בת אריב״לבכליום ,' סולמי 'אש מזבם על אלא נאמר לא דמים ושפיכת ג״ע מל •
 ״.״>, .של:סולה.: לבריות.מעצבונה אוי ואומרת זוצאת ״׳<7ד ץד׳ ג: . <

 ' F בתולה ,עמלים' שילו\שראל שהקב״העסאנה מלמד־ ת)ט בחקוקה אם ים1רתבה1ת ■
 כל-.הצלות?'הבאומ.על1טלס' של בפשעה■ אלא א׳י חלב לא V״1pb הקודש( )עכווזוא

«c ג kc• <»? .מתרדמה'; לל1יחע’לב פיאלו ומגי , שלמולה אי#אלא.בפשעה ל:סאדס
 2בשמחס?^ צאלה<'^יעטק'באורה1על^ךאחז:;שנ«יזטעירוז^ צמ*3אשל.הט

היאל• ולא;יוציא*ןמן< יוכל־שאח .
׳sU* »«•»» *mm mA ,*'■,ינז'' לא ו^ילה ב׳/דפלשיום

_ :צלל וסגופים לתעניתים :
״״, .״״, ,״ ״״״ ,______________ שאין מפני אמר רבינא .מ״מ מבניהם

 עד לחכמים נפאל זה דבר ,אבדס־האלן מה עלי זאת את בן ו החכם האיש מי ■מ״ד
 ה\לסי,אשרנממ?לשניהם\לאחממט עזבסאת שנא׳ויאמרה/על בעצמו שפירשו"הקב׳׳ה

;■ *כזאיך יצא לאם לתמוה ;ואיכא ,מתחילה* בתולה *בלט. פלא לומר בה<: הלט ולא בקול?

&

 ;י אאאט תשכח; שלא‘- צמחנא., לע הולת.אמת. הקב״ה .צגז; נתן <'ונצן4השמ«- מוצא־.
 c:,שבתולה ל״ס מ״$ץשס״ה ברמ״ח. גידים;. ושס״ה י .'א"ובלים ולמ״ח נשמתנו שסמדבק כדי

 הי.סה כלו עליההז.;;;'והארץ שורה ׳■ואםהיו;עוסק?םטונהזגהיתההשכינה
 ' והיה ,מפה :פמלי^של עם מעלה' של לפמליא קיטר היסה מאילה;מכבודוץיס׳-לובזה

 , גשמ:ים מרים .4.לצוד אש כי בתורה עסקו שלא מיק ■שעברו בעט אבל אמל? המשק
 ולא]:'מזטונו/כלל',להתעצם, חכמתן להראות. להתנאות ■ונם ומתן-, ,לצור^משא הדינים לידע

 ■ נשאתן' שתתעלה׳מלי1.בארן; למעה השכינה להמשיך המורה. ;ורוחניות בקדושת גלהמלבק
 .גורס.חוךבנה .איה וזא השכינה פירוד-שנסתלקה ^'הנהבזטפשו; למדרינתגדולה

 ' מול>א;אטשנתמ?להכזבמתנה^ / סולמי את .עזבם על שכטבויאמרלה׳ חה :,יאבידחה
 ,,.וה^ שולהבקלבס מ^ה1,'שהשכינה אמת מורס. קדושת בעצם וטהתג׳טה-שימקשט.

 מאדרעט" ;הטרה; הליכה/ברומציוס ,;שחלת ^הלטבה.פירוש טלט• נח?ז,את
 הלט. לא והיינו ;־ ־הלטבי? לא .קדושת-הטרה בעצמיות שסתדצקהשמה עד למדריגה

 ’ ןלו׳יעל^נתידס^ ולהודות לפניו התורהכולברך '^■ב^׳^או^פאוס.בעסק לשמנ$ ג>$
‘'11ב» בחי בברכחאשר ה.המטוז1'יפ/ו מהיטמסיסבטושתגיוצשכינאו כדי ’ המולה



מד, דעות ששי סרק הלכות

 בשאר לעצמו עצמו צרכי כל עושה יהיה אלא בהו ולהטפל ולאמנו
הגדולים. בל

שביעי סרק

 בעמד רכיל תלד לא שנאמר תעשה בלא עובר בוובירו המרגל א.
 להרוג וגורם הוא גדול עדן זה דבר על לוקיו שאיו ואע״פ יט(. )ייקרא

)שס( ר»ד דם על תעמוד ולא לו נסמד לכך מישראל. רבות נפשות

»(. )ש״א האדומי לדואג אירע מה ולמד צא

 פלוני אמר כד ואומר לזה מזה והולד דברים •שטוען זה רכיל זהו אי פ.
העולם. את מהריב זה הרי אמת שהוא אע״ם פלוני על שמעתי וכד ■""כך

ומחשכת דעת

 בחור שהוא זמן כל בזמנינו ואולי לעצמם, נקראו אימת עד התם דאיתא דרשב״י
 שמרגיש כיתום שדינו לנישואיו לדאוג הורים לו חסר הלוא אביו שלחן על וסומן*

_______________י וצ״ב. לעצמו בית שבונה עד יתמות עוד

 מעמד. רכיל תלד לא שנאמר תעשה כלא עוכר מעירו הסרגל א. ד>לכה
 עשרה שבע מונה ססרו בסתיהת חיים" ה״חסץ והקדוש אתד, לאו מנה הרמב״ם

 הרע. לשון מדברים אם לעבור שעלולים ארורים ושלשה מצות עשרה וארבע לאדן
 לסני הצרעת, בנגע השמד שוא, שמע תשא לא בעמיד, רכיל תלד לא עש ומונה

 חמא >יליו תשא לא תונו לא אלקיך, ה׳ את תשכח סן השמן מכשול, התן לא עור
 ואהבת למרים, אלקה ה׳ עשה אשר את זכור ובעשין ובו׳ הארץ את תהגיסו לא

 אלקה ה׳ את בדרכיו, והלכת תדבק, ובו עמיתך, תשפוט בצדק כמוך, לרעד
 אשר אסור ובן בדרן■ עור משגה ארור או בסתר רעהו מכה ארור וכן וכד תירא

 ליכשל לא אהד כל להזהיר מלהיבים ודבריו הזאו! התורה דברי את יקים לא
מאד. חמור שעונשו הרע לשון באסור

 סלוני. אמר כף ואומר לזה נמה והולד דברים שטוען זה דביל זהו אי ב. הלכה
 י״א( )ל״ת בסמ״ג מבואר וכן לך, עשה כך צלה, גי4םל אמר בך מפרש בב״מ

 ברמב״ם אבל בסתר, אדם ממנו שדיבר דברים לחבירו המגלח היינו שרביל
 צלה פירש ולא סלוני" אמר "כד סתם הלוא ואדרבה כלל, הכרח בזה מצאתי לא

 שמציע כרכיל והולד הלאה, לגלותו מתכוון ולא להבירו מספר שאדם מה רק דוקא,
 בכך רצונו שאין כיון המספר, בזה סוסל שאינו אף מאחרים, שקיבל סחורה

 כן שניכר פיון שמע ממי מספר שאינו ואף רכילות, זהו שסיפר הדברים שיספרו
רכיל. הוא

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס45 מס עמוד {67} ;<<ומנהג משה»הלכה שטרנבון, ־ ע״ז והל׳ דעות הל׳ רמב״ם - ומחשבה דעת



& ׳■ "

דעות שביעי פרק ות41
 והוא הרע. לשון והוא זה לאו בכלל והוא מאד עד מזה גדול עון יש

מוציא נקרא שקר האומר אבל אמת. שאומר אע״ם חבירו בגנות המספר
 וכך כד ואומר שיושב זה הרע לשון בעל *אבל חבירו. על רע ־-שם

 דברים ואמר עליו שמעתי וכך וכד אבותיו היו וכד וכד פלוני עשה
 מדברת לשון חלקות שפתי כל ה׳ יכרת הכתוב אמר זה על גנאי. של

יב(. )חהלים גדולות

 לו ואין הזה בעולם האדם מן נפרעין עבירות שלש חכמים אמרו ג.
 הרע ולשון דמים ושפיכות עריות וגילוי כוכבים עבודת הבא. לעולם חלק
:וזראב״ד מסנת
 הראשון קשה אלא לא א״א פלוני. איש עשה כו ואומר שיושב הרע לשון בעל אבל ה״ב.

 עצמו. אה אלא הורג ואינו הנין והשני נפשות והורג תליתאי הוא שהראשון השני סן
זאת. ביגה

ומחשבת רעת

 הרמב״ם הרע. לשון והוא זה לאו ככלל והוא מאד עד מזה גדול שן יש שם.
 א׳( סימן )בלשונות והרדב״ז רכילות, מאסור תמור הרע לשון אסור למה ביאר לא

 עליו שמדברים מה לו שסיפר תגמול איזה לזה ומצפה מספר שברכילות מפרש
 הרע בלשון אבל רכילותו, על וכבוד גדולה משאול ציפה בודאי האדומי דואג שהרי

הלשון. לבעל יתרון דמה הנאה שום לו אין
 שממשיך ומי המספר נקרא הרע שלשון מפרש זצ״ל ויימל חיים רבי והקדוש

 תמור, ולבן שהתחיל הוא הראשון ולרמב״ם רכיל, הוא ממנו ששמע מה לספר
 חמור ולכן עליו שמדבר מי וכן ממנו ששמע מי הורג הלוא הרוכל ולראב״ד

יותר.
 דברים כשמספר היינו רכילות שאסור מאירים, הרמב״ם דברי הלוא ולדרכנו

 גנאי בהדברים אין אבל ולפרסמם, יותר הדברים לגלות רצה לא והוא מאהר ששמע
 בעלמא דברים אלא שאינו בשעה לאחרים שמציע כרכיל הוא ומ״מ שקר, שכן ובל

 שקר וכ״ש אמת על אף תבירו שמגנה הרע לשון המספר שכן כל אבל בלאו, ועובר
מאד. חמור עונשו הלוא

 כשמדבר היינו הרע לשון שבעל דבריו ביאור נראה הרע. לשון פעל אכל שם.
 שמפרש הרי פלוני" עשה וכד כך ואומר שיושב "זה שמפרש והיינו בקביעות,

 ה׳ יברת רק הבא, לעולם הלק לו אין וע״ז קביעות, דרך והיינו ביושב האסור
 הרע לשון שהמספר בה״ג להלן שפירש ומה גדולות, מדברת לשון חלקות שפתי כל

 אמרו "אשר פסוק זה על מביא שהלוא ולשונו פיו כשמפקיר היינו בעיקר כופר
 למונעו אדון אין וכאלו פיו שמפקיר לנו" אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשונינו

כופר. הוא ובזה
 לו ואין הזה כעולם האדם מן נפרעין עכירות שלש חכמים אמרו ג. הלכה

חלק לו שאיו שם רמז ואין )ט״ז.( מערכין מקורו מביא חכ״מ המו. לעולם הלק

החכמה אוצר תכנת ע״י חודפס46 מס עמוד {67} ;«ומנהג משה»הלכה שטרנבוך, :ע״ז והל׳ דעות הל׳ רמב״ם - ומחשבה דעת



מז דעות שביעי פרק הלכות
 כופר כאילו הרע בלשון המספר כל חכמים אמרו ועוד כולם. כנגד

 לנו אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשוננו אמרו אשר שנאמר בעיקר.

 והמקבלו. האומרו. הורגת. הרע לשון שלשה חכמים אמרו ועוד )שם(.

האומרו. מן יותר והמקבלו עליו. שאומר וזה

 כמות שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד הרע. לשון אבק שהן דברים ויש ד.

אירע מה להודיע רוצה איני מפלוני שתקו שיאמר או עתה. שהוא

navnai דעת

 מג׳ חמור ד״רע שלשון כרמב״ם מפורש דפאה פ״א בירושלמי אבל הבא, לעולם
 הרע לשון בעלי מדמה ושם )ה״ג( פ״ג תשובה בהלכות שישתו וכפל עבירות,
 ובעלי וכו׳ ומשומדים הגואל וביאת המתים בתחיית וכופרים ואפיקורסים למינים

 וחטאתם רשעם גודל על ונידונין ואובדין שבכרתים מסיק ובכולם הרע -"לשון
הרע. לשון עון בחומר שיטתו שביאר הרי ע״ש, ?ולמים ולעולמי לעולם

 הקדוש פי בעצמו ששאל שמעתי זצ״ל שגיידער משה רבי הגח״ץ מו״ר ומפי
 הרע לשון בעלי שכלל הרמב״ם דברי בספריו אצלו מרגלא לא למד. זצ״ל חיים החפץ

 לו וענד. הבא, לעולם הלק להם ואין דורות לדורי שנידונים ואפיקורסים מינים עם
 כיון לחשוב עלול שאדם שחשש כוונתו ופירש מדאי, יותר להבהיל רצה שלא

 הבא לעולם הלק לו אין וע״ב הרע, מלשון לגמרי לפרוש לו קשה הכי שבלאו
 פירסם לא ולכן לגמרי, ומצות תורה עול מעצמו לפרוק עלול ואפיקורסים, כמינים

 הרבה שליקט אף כמוהם עולמים לעולמי ושנידון ואפיקורסות כמינות האסור חומר
ע"□ האסור בחומר חז״ל מאמרי

 מביא דאבות פ״א ובפיהמ״ש מקורו, נתבאר לא האוטרו. מן יותר והטקכלו שם.
 שמפורש שמביא כאן מלד" ב״קרית ומצאתי האומרו, מן יותר שהמקבלו חז״ל דברי

 והטקבלו אהת פעם לוקה הרע לשון שהמספר ל״ד סימן פ״ד רבה אליהו בתופת
יותר. חמור עונשו הרע לשון שהמקבל מפורש הרי לבניו, גלות וגורם יותר

 אבל ראה, או ששמע מה מספר רק הלוא שהמספר פשוט הטעם ומסברא
 הדברים קיבל ואם הבירו, על לרע בעלמא שמועות לקבל היתר שום לו אין המקבל

 מאחר שדימה מהמססר יותר חמור ועונשו כדין, שלא לחבירו גזק גורם הלוא
כ״ב. הנצר האסור את הלאה הדברים ומוסר שמק או שראה

 המות שיהיה לפלוני יאמר טי ביצר הרע לשון אבק שהן רבדים ויש ד. הלבה
 תמה היה. ומה אירע מה להודיע רוצה איני מפלוני שתקו שיאמר או עתה שהוא

 ולא גמורה הרע לשון זהו הלוא לרע שמרמז כיון ט׳ בכלל זצ״ל תיים חפץ בעל
 כשאומר חשש חבירו בלב מכניס דק מאומה, מספר אינו שכאן פשוט ונראה אבק,

 הרע לשון אבק וזהו שהיה, ממת נשתנה שעכשיו מדמה או לספר, רוצה שאינו
 אבל מפרט, ואינו לעורר משהו שיש מרמז רק ברמז, אפילו רע אומר שאינו

גמור* הרע לשוד זהו הרע כשמרמז
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דעות שביעי פרק מזז

 שונאיו בפני חבירו בטובת המספר וכל האלו. בדברים וכיוצא היה ומה

 העגין זה ועל בגנותו. שיספרו להם גורם שזה הרע לשון אבק זה הרי

 לו תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך שלמה אמר

 דרך הרע בלשון המספר ובן רעתו. לידי בא טובתו שמתוך ט(. )משלי

 אמר ששלמה הוא בשנאה. מדבר שאינו כלומר ראש קלות ודרך שחוק

 אני משחק הלא ואמר ומות חצים זקים היורה במתלהלה בחכמתו

 כאילו לתומו שיספר והוא רמאות דרך הרע לשון המספר ובן כו(. )משלי

 אומר בו כשממחין אלא הוא הרע לשון שדבר זה שדבר יודע אינו

פלוני. של מעשיו שאלו או הרע לשון זה שדבר יודע איני

ומחשכח דעת

 לידי בא שבחו מתוך מפרש זצ״ל הגר״א רעתו. לידי בא מוכתר שמתיר שם.
גנותו, גופא ובזה השבחים כל יספר לא רק גנותו, שיספר דוקא הטוגה אץ גנותו,
 מסגי שבחים שחיסר שמבין גנותו לידי בא השומע גופא שבחו מתוך וא״ב
לו. שאץ

 שהשומעים ומשמע בגנותו" שיספרו להם גורם "שזה כאן מפרש והדמב״ם
 שבא הטרו של בטובתו לספר שהאסור פירש הלוא לדבריו אבל גנותו, יספרו

 מסבי בפשוטו ממש גנותו לידי יבא באמת ובזה דוקא, בשונא מיידי גגותו לידי
שבחים. כמה שהיסר

 חיים חפץ על במ״ח בביאור ראש. קלות ודרד שמוק דרד הרע בלשון המספד ופן ם. ש
המספר וכן כאן שפירש ומה דאורייתא, הרע לשון שזהו מפרש . ה״ג( ג׳ )כלל

 ב״יד מפרש שכן ומביא אסוד, ומ״מ הרע בלשון אדם לבני נראה שאינו היינו“•"‘'"
אבק. בעגיגי זה דין שהרכיב אבק שזהו באן הרמב״ם פשטות אבל הקטנה",

 רע לקבל בוה מתעורר השומע אבל שחוק, בלשון מדבר אם שתלוי ונראה
 שהבית מיירי כאן הרמב״ם אבל דאורייתא, הרע לשון באסור עבר הבידד על

 לחטט מתחיל זה ידי על רק בעלמא, שחוק רק שזהו שיודע בספורו, מאמץ אי©
 הרע לשון אבק הוא ובזה לכד, גתמון לא שהבירו שיודע אף כן, באמת שמא לחוש
 שלא מבין חבירו שגם לבד נתכוון שלא אף הכירו, על רע מתברר ידו שעל

 טונתו בו מבין וחבירו שתוק דרד הרע לשון באומר אבל וכמ״ש נתטון
מה"□ אטור

 יודע אינו כאלו לתומו שיספר והוא רמאות ירד הרע לשון המספר ופן שם.
 מצאתי ולא מאד, תמוהין הרמב״ם דברי וט*. הוא הרע לשון שדפר זה שדבר

 במספר מיירי פשוטו שלפי באן, הרמב״ם כוונת יסביר זצ״ל ח״ה בעל שהקדוש
 שאלו או הרע לשון שזהו ידע שלא טוען כר על אותו ובשמעוררים הרע, לשון

 הלוא אות© מרמה רק וידע הדברים שקר אם שממ״נ ותמוה פלוני. של מעשיו
 האסורים בבל אטו ועוד עבר, שלא ונאמר הקב״ת מרמה ואטו שעבר, ברור

עבר ירע לא באמת ואם אבק, רק שזהו נאמר שאסור ירע שלא בשקר בשטוען
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מט דעות שביעי פרק הלכות

 דברים והמספר בפניו, שלא או חבירו בפני הרע בלשון המספר אחד ה.

 בממונו או בגופו חבירו להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמים

אלו דברים נאמרו ואם הרע. לשון זה הרי להפהיזד או לו להצר ואפילו

nsvnm דעת

 לדבריו גם אבל משמו, לעיל וכמ״ש מד,"ת שזהו כאן גס מפרש ובבמ״ה בשוגג.
 הרכיב למה וגם ידע, שלא כשטוען שאסור כאן הרמב״ם ווידש מה נתבאר לא
הרע. לשון אבק בדיגי זד, דין

 אבק בדיגי הביאו ולכן הרע, לשון אבק אלא אינו כאן שבאמת ונראה
 ניכר לא דבורו שבזמנם והיינו רמאות, "דרך" הרע לשון במספר ומיירי הרע, לשון
 בדברים שאין בצדק, לטעון יכול אותו ולמעוררים לכד, רמז יש ומ״מ רע, שום

 ידע לא פלוני, של מעשיו שאלו או האמת, שכן משקר ולא הרע, לשון שדבר
 לחשוש, מתעורר השומע ולבן בדבורו, יש רמז אבל דבורו, מתוך שכן יכיר שהכירו

 כשמספר אבל רע, שזה או שאסור ידע שלא טוען בצדק דבורו עצם שמתוך אף
 עבר הלוא פלוני מעשי או מהאסור ידע שלא וטוען הרע כלשון ניכרים דברים
 שם בבמ״ה מצאתי )שוב כלל הרמב״ם מיירי לא וכה״ג בשוגג תורה באסור

 רק שזהו מבואר דאבות ספ״א בפיהמ״ש שברמב״ם בעצמו שנתעורר בהגה״ה
וכמ״ש(. אבק

 שמדבר פעם דבל הרע, לשון באבק זה דין הרמב״ם כלל שפיר ומעתה
 עצמו לתרץ יכול וכאן הרע, לשון "אבק" נקרא רע, שזהו מדבריו מוכח ואיגוי

 ממנו ביקש מי רמז מצא חבירו ואם דבר, שום מוכה לא גופא שמדבריו בצדק,
הרע. לשון "אבק" נקרא לכד רמז שבדבריו כיון ומ״מ כן, לחשוד

 בנופו הכירו להזיק איש טפי איש נשמעו אש שגורמים דברים והמספר ה. הלכה
 כאן, הרמב״ם משמעות הרע. לשון זה הרי להפחידו או לו להצר ואפילו בממונו או

 שאם ואף הרע, לשון אסור אין לחבית נזק יגיע לא שלו הרע בלשון שאם
 טוב גם שדיברו הרע לשון על שמחפין הרע, לשון מספרי כדרר ברע טוב מערב

 ברע אס אבל רע, מספר שעכ״ם כיון מה״ת אסור שזה גראה נזק, שום הגיע ולא
 אסור בזח שאין הרמב״ם משמעות בממונו או בגופו בלל מק לתבירו אין גופא
הרע. לשון

 משער אם אף הרע לשון שאסור ליה פשיטא זצ״ל חיים" ה״הפץ והנה
 כן ומוכיח שם, ובבמ״ה ג׳ כלל בדבריו עיין נזק, שום לחבית יגיע לא שבדבורו
 שמדובר פירש ולא חבית בגנות לספר שאסור הפרק ריש הרמב״ם מסתימת
 לו כשגורם שהאסור כד אחר ופירש שסתם צ״ב ודבריו דוקא, בזה גיזוק כשהבית

באן. שמבאר ובמו דוקא מק
 ממעשה לחבית מק לגרום מתכוון שלא אף שהאסור הוכהה שם מביא וביותר

 לו להרע נתכוון ולא בביתו רשב״י על שסיפר )ל״ג:( בשבת גרים בן דיהודה
 לדבר שלא לחהר יש לרשב״י להרע נתכוון שלא דאף חמת ואני נענש, ומ״מ

באופן אבל הלא/ שמוסרים לכותל ואזנים לחבית, להזיק שעלולים דבריום
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דעות שביעי פרק ות41נ

 השלשה מן אחד הדבר סיפר ואם ונודע. הדבר נשמע כבר שלשה בפני

 הקול להעביר יתכוין שלא והוא הרע. לשון משום בו אין אחרת םעם“י־

יותר. ולגלותו

navnai דעת

 בזה שיש ומגלן שאמור, שמענו לא נזק שום מזה לו יגיע ולא רע מהבירו שמדבר—
הרע. לשון אמור

 או יפהידו או בממונו או בגופו יזיק כשסיפורו האסור מפרש והרמב״ם
 לספר אין מזה שמצטער עד כבוד פהיתות לו יגרום שאפילו ומסתברא אותו, יצער

 לא כלל נזק שום מזה לו כשאין אבל הרע, לשון אסור בזה ויש הרעים מעשיו
 כמוך" לרעו "ואהבת המ״ע מכת הכי בלאו אבל הרע, לשון אסור בזה שיש שמענו
 כבודו, על ולחוס חבירו בשבח לספר שמצור. )ה״ג( פ״ז לעיל ברמב״ם מפורש

מצערו. שאינו אף בכבודו לפגום לא ליזהר יש כן ואס

 מספרים שאם כאן הרמכ״ם שחידז נראה השלשה. מן אמר הדבר סיפר ואם שם.
 זה על יסמוך לא יורע, אחד וכל מפורסם שהדבר לו ואומרים הרע, לשון לאדם לו

 הלאה, מוסר מהשלשה ואחד שלשה בפני שסיפר הרמב״ם פירש ולכן הלאה, לספר
 על הלאה לספר לו אין שנתפרסם שמע רק מהשלשה אינו גופו הוא אם אבל
זה. סמר

 תלתא באפי הרמב״ם שיטת יותר. ולגלותו הקול להעכיר יתכוון שלא והוא שם.
 שיטתו לפרש נראה אבל ע״ש, ב׳( )כלל חיים" "הפץ בספר דבריו וביאר סתום,

 מפני הרע לשון אסור דשורש ההלכה שפתה מאחר ולכן לעיל, שביארנו כמו
 ונתפרסם לשלשה נודע שאם מסיים מבאיבו, או בממונו או בגופו להכירו שמיצר

מותר. ולכן יתגלה הכי שבלאו לו איכפת לא עליו שמספרים דמי תולה
 ולגלותו הקול להעביר יתכוון שלא "והוא שמפרש צ״ב הרמב״ם לשון אמנם

 "והוא לפרש לרמב״ם ליה והוה הדבר, תלוי במונה אטו הבנתי ולא יותר"
 לא שאס כנראה אבל מקפיד, עליו שמספרים מי בודאי שאז יותר", יתגלה שלא

 ללכת לו דמה ליד. איכפת בכוונה הדבר להעביר אבל ליה, איכפת לא דוקא מכוון
 שם בה״ה מצאתי וכן מקפיד, לא אגב בדרן■ ורק כשיתגלה, ודי לגלות בכוונה

 הטעה ולדברינו אגב, דרך ובמתגלגל אקראי בירד שההיתר הקטנה" "יד בשם
עליו. מספרים בשבבוונה שמקפיד

 באותו שרק מאד, מוגבל תלתא באפי שהיתר זצ״ל הת״ח העיר יפה ומעתה
 עיר באותו תלוי לא שבזמנינו פשוט )ונראה מותר חכי בלאו שיתגלה כיון עיר

 באותו לפעמים או ששמעו הוג באותו תלוי אלא העיר בבל חיום מתגלה שלא
הכנסת(. בית

 יותר הסיפור מתהזק שבספורו חשוב אדם הוא עכשיו המספר שאם נראה ובן
 יספרו שלא שמים יראי השומעים שאם הח״ח העיר וכן אסור, ולכן מקפיד בודאי
 למספר שאסור וב״ש אסור, עוד לגלות לא לו אמרו אם או אסור, ודאי הלאה

אסור. בודאי יוסיף שבזה השומע להכשיל או דברים להוסיף
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גא דעות שביעי פרק הלכות
 לישב שכן וכל בשכונתם לדור שאסור הרע לשון בעלי הם אלו כל ו.

 אלא במדבר אבותינו על דין גזר נחתם ולא דבריהם. ולשמוע עמהם

לבד. הרע לשון על

 ואע״ם יט(. )ויקרא תקום לא שנאמר תעשה בלא עובר מהבירו הנוקם ז.

 להיות לאדם לו ראוי אלא מאד. עד היא רעה דעה עליו לוקד. שאינו

 הבל דברי המבינים אצל שהכל העולם דברי כל על מדותיו על מעביר

 חבירו לו אמר הנקימה היא כיצד עליהם. לנקום בדי ואינן והבאי

אמר ממנו לשאול צריו• למהר משאילך. איני לו אמר קרדומך השאילני

ומחשבה דעת

 באפי היתר )לרמב״ם( שמדבר במה יש אם ולידע להבחין רוצה שאם ונראה
 שמתגלה מקפיד היד, האם זד• דבר עליו מספרים היו אס לעצמו יצייר תלתא,

לעצמו. שפסק כמו האמת אם יורע תעלומות ויודע לא, או יותר
 טשא״ב לפרסמם, מצוד, רשע באנשי אבל כשרים, אגשים על m בל ומיהו

לתזכיר אסור ולבזותם האנשים שמות גם להזכיר תועלת כשאין הטועים בתמימים
 מאד, המור ת״ו והעונש לבזותם, אסור טועים ולדבריו ת״ת הם אם וכ״ש שמם, (

 בססת״ק ומבואר הלק, בפרק בסנהדרין וכמבואר כאפיקורס דינו ת״ח שהמבזה
 דמצוה באיצטלא בישא הלישנא ומכסים הרע, לשון אסור היום מופקר שבעו״ה

כלל. בהבירו לפגום היתר אץש אף ולבזותו לגנותו ומצות בותכוז ריעות שלחבירו

p P " מותר. במזיד עכירות בעל הוא שאם "מתבירו" דייק טתכירו. הנוקם ז. הלכת
תמור שנטירה ומשמע בל"□ עובר מישראל לאהד הנוטר פוסק )בה״ח( ולהלן A & י

 לסמ״ג בביאורו המהרש״ל בזה עמד וכבר אסור, תבירו אינו שאפילו משנאה
עמיר. בני את תטור ואל תקום לא שניהם בלל בפסוק תלוא וצ״ע רבר, העלה ולא

 שבגלוי אף עוברי״_צבירה, בלב לשנוא שאסור )ה״ה( פ״ו לעיל דברי© ולפי
 לעוברי מותר וזה ופעולו□ במעשים היי© שנקיטת א״ש, שנאת להם להראות ראוי

 אין ובלב מזכירו, ולכן השנאה עוד בלבבו שנוטר עיקרה נטירה אבל עבירה,
בלל. עבירה עוברי לשנוא

 לאדם ראוי אלא וכוי קרדומו השאילני הכירו לו אמר הנקיטה היא כיצד שם.
 ונטירה נקימה באסור עוברין שאין מפורש כ״ג. ביומא מדותיו. על מעכיר להיות

 )קב״ח( בסמ״ק מבואר וכן אהדת בנקימד, ולא שבממון בדברים כשנוקם אלא
 כמעשהו שיגמלהו עד שהאסור ברמב״ם מפורש ש״ר( )ל״ת ובסה״מ )קצ״ה(, ורא״ם

 בסמ״ג מבואר ובן כשמכאיבו, בממון שלא אף שהאסור הרי יכאיכהו, או הרע
 ואולי עובריז, בממון שרק מפורש שביומא עין העלימו למה וצ״ע י״ב( )ל״ת
 בבל ומדרבנן בממון רק שמה״ת כאן ספר ובקרית במסקנא, כן קאי דלא דעתו
ביאר. ולא סתם באן והרמב״ם עוברין, דבר

נסים במעשר, אברהם הרב הרטב״ם מבן מביא נ״ג( )ל״ת לוס״ג ובביאור

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס51 מס עמוד (67} ;«ומנהג משה»הלכה שטרנבון, :ע״ז והל׳ דעות הל׳ רמב״ם ־ ומחשבה דעת



דעות שביעי סרק נב

 השאלתני שלא כדרך משאילך איני לו אמר קרדומך השאילני חבירו לו

 שלם בלב יתן לשאול לו כשיבוא אלא נוקם. זה הרי ממך כששאלתי

 בדעותיו דוד אמר ובן באלו. כיוצא כל וכן גמלו כאשר לו יגמול ולא

ז(. )תהלים וגו׳ ואחלצה רע שולמי גמלתי אם הטובות

 תטור ולא שנאמר תעשה בלא עובר מישראל לאחד הנוטר כל וכן ח.

 לשמעון שאמר ראובן הנטירה, היא כיצד י»(. )ויקרא עמך בני את

 בא לימים שמעון. רצה ולא זה שור השאילני או זה בית לי השכיר

 לך הא ראובן לו ואמר ממנו לשכור או ממנו לשאול לראובן שמעון

 עובד כזה העושה כמעשיך. לד אשלם לא כמותך ואיני משאילך הריני

 נוטר שהוא זמן שכל יטרנו. ולא מלבו הדבר ימחה אלא תטור, בלא

 הנטירה על תורה הקפידה לפיכך לנקום. יבא שמא וזוכרו הדבר את

 שאפשר הנכונה הדעה היא וזו כלל. יזכרנו ולא מלבו העוו שימהה עד
זה. עם זה אדם בני של ומתנם ומשאם הארץ יישוב בה שיתקיים

nivnat דעת

 כן ואם דעלמא" בפילי ר,א דאורייתא. בפילי הא "ל״ק אחרה, גירסא י״ג( )סימן
 ראוי בפרהסיא התורה כבוד היינו דאורייתא ובמילי לנקום אסור דעלמא במילי
 שבממון מחלק ולא תורה תלמוד הלכות סוף ברמב״ם וכמבואר ולנטור לנקום
כתוב. דוקא
 משמעות השאלתני. שלא כדרר משאילו איני לו אמר וכו׳ הנקיטה ריצד שם.

 מבואר ש״ד( )ל״ת ובסה״ם שנוקם, בפיו כשמפרש רק נקימה באסור שעובר לשונו
 מפרש, שאינו אף שנוקם אופן בכל עובר אלא שנוקם בפיו שאומר נקט דוקא דלאו

 שנוקם, בפיו אומר שאינו אף שעוברין לפרש כאן הקטנה" "יד בספר האדיר וכן
לת״ס הראב״ד בפירוש גם כן ומבואר

 אומר שאינו אף ולכן ומעשים בפעולות שגקימח נראה כאן הרמב״ם ומדברי
 עוד שגומר בדבורו כן ומראה שנאה בלבבו עוד שנוטר ונטירה עובר, בפיו

טינא. בלבבו

החכמה אוצר תכנת ע״י חודפס52 מס עמוד {67;«}ומנהג משח»הלכה שטרנבוך, :ע״ר והל׳ דעות הל׳ רמב״ם - ומחשבה דעת



 למכתב[“) דנהיגי באתרא ]אמי[ אמר )פ( דנהיגי באתרא אשי( ורב אמר
ואול פשוט לי נכתוב[ וא״ל פשוט פשוט לי )עביר( וא״ל פשוט
)באתרא קפידא מקושר ליה ]וכתב[ קפידא מקושר ליה )עבד( ואזל

 ]כתוב[ וא״ל מקושר לכתוב[ דנהיני לי ועמד( ואי״ל מקושר )נהיגי(
ליה: ]וכתב[ ואול מקושר לי ליה: )עבד( ואול מקושר

 דנהיני באתרא אלא( נחלקו )לא )צ( )בפשוט( דנהיגי באתרא )כיפליגי(
 ומהושרוא״ל)כתוב[ פשוט[ למכתב13) )פשוט( לי )עביר( וא״״ל ומקושר

ליה )וכתב[ ואול )•המקושר[ לי )מקושר(: ליה )עבד( ואזל
:]•הפשוט[

אמר[:J י*)י( כזה• זמן אין רבי )ואטד(
:בישות בר״[ שמעון )בר״ )כ( :לאו א״ל בבישות )רבי(

כר: חייטא יהודה ]אלא[ 6F־״ כתביה: חיימא יהודה )ר׳(
בם" סידרא פסק הוה חרא )וימנא )מ(ם פסק קא קטיה יתיב הוה )זיטנין

:1דרבי קטיה תילים :תהלים( בספר סידרא
:ליתא ם :כתבתיה( אנא )לאו א״ל וה כתב

ספרא[: דרב ]אתוה דימי דרב •)נ( דימי: דרב משום
:בנותר[0) לידי בא )שבחו[ שמתוך )ס( )רעתו(: לידי בא )טובתח שמתוך

בסמוך: וכן כר: אבע אימא[]* אלא קוט( הרע; לשון אבס אלא $ק.ק

הגהות
 לקמיה ובאה״ח גר: אין !אמרו[ דרבי לחמיה ר" ובכ״י )י( כר:] הרי קירית קיר _הוא,אומר

 קמיה יסיג הוה זימנין כו" בישות בי תזא כו" שמא ]רשב״ל[ א״ל בזה זמן אין אמר ]אמין דר׳
בר" ביה ]דווה ר׳ ובכ״י )כ( :כתבו שהוא ר״ שסשסבור נס אומר ובפירושו וט״ס ]דרבי[,

 פיזרו בד" הנדפס בפי" וכ״ה רמה ביד וכ״״ה מ(בישוח[2ביה) חזא ה׳ ובכ״י בישות[. שממון ’

]הוא[ קשריו בין ובאה״״ת ור" ס" ה" בכ״י :בישות רב“ביה זה בדפוס גמ״3ו הרשב״ס במקום *
וברשב״ס. ובאה״ת פ" בכ״י יהודה )ר"( וכ״ל )ל( :ותזייה ]רבי[ פלייה פ״ בכ״י :מובלט
 לא אנא פ׳ ובכ״י יהודה אלא זה בכ״׳י הנוסח בהמוך אבל בע״״י וכ׳״ה כו" ר״י אלא ה" ובכ״י

 בד״פ כמו וצ״ל ]אני[ הישנים הד" בכל כסבתיו )איני( כלך ד״ה רשב״״ם :הפטמיס בשני כתבתיה
לפני היה וכן כו" פסיק וקא ]דרבי[ קמיה )רב( יתיב הוה ה" בכ׳״י )מ( : כתבתיו לא( |אני

]כדלב[ ה" ובכ״י )נ( :)מילים[ בספר סידרא וקאי[ פסיקא פסיק )דרבי קמיה ובאה״ח >קרמ״$(
 חבירו של בטובתו פ׳ בכ״י )ס( ר״ד(: )דחני ליתא ר" ובכ״״י כו". דחני דר״ס[ ]את*ה דימי

)א״ר( )ט( קדושים: פ׳ כ״י ובילקוט ר" בכ״י ליתא רב( )אמר ממרס א״ל ]יותר)
עונותיו: ליתא ושס באה״ת וכ״ה נזלב ]עונותיו[ רוב יהודה ]וא״ל[ גאה״ת רב( )אמר יהודה
המסרש״ל־ קניה w יי,3א אמר )פ( בט״י^ץ וכ״ה ]באבק[ ור' בכ״י־ה" לה״ר )אבק( כר והכל
 קפידא מקושר ליה ]ועבד[ השיט לי וטביד[ ]זיל וא״ל פשוט ]דמבידי[ פ׳ כ*י3 הרשב״ס: ע״פ

 פשוט דעבידי כר ]הוא[ קפידא פשוט ליה ]ועבד[ מקושר לי ועביד[ ]זיל כר דנהיגי ]הוא[
 מקושר לי עביד ]אמר[ ושם וא״ל מקושר( )נהיגי ליתא ר׳ ובכ״י כר. עביד )זיל( וא״ל ומקושר

 מנהג ליה לית :הוא קפידא דאמר מאי כל בחדא אלא נהיגי דלא דכיון בט״ס נשמט לא ואולי
בכ״י ליתא פליגי( )כי )צ( :המדינה[ כמנהג ]הכל פ״ ובכ״י המדינה כמנהג ר״ בכ״״י מדינה



משפטהארוך מעה דרכיחשןיח
כח—כו טמן

 גוים יד לסלק צריך גוים דייגי לפגי והלך אחד ער אס קנ״ד שורש
 בשורש גם כזו שהאריך שם ועיין עכ״ל ישראל דייגי לפני וירק מעליו

 דאפילו p קאד,( )סי׳ בחרא בהגודל המרדכי בשם וכתב בוו האריך א׳
 ראוי ישראל בדין שיעמוד גוים בדין כופהו רק מעשה שום עושה אין

 יח nw קאר סי-« )אריך שפ״ח טמן לקמן ועיין כו׳ העמוד על למתוזו
: cpr מסור דק לי יש אם שהכהו מחמת בערכאות שהלך מי

ת״ל »ד( )סי׳ מרובה פרק המרדכי וכתב מב״ד. רשות נושל >ב(
 מותר דאין תתקעה< סי׳ ברלין ד׳ פהרי־ם )שו״ת הר״ם בספר _םצאחי

 וכן הקהל, ראשי או ב״ד לו יתירו p אם אלא גויס ביד להכריח
 התרומות בעל בשם יוסף בית כתב סנהדרין. הלכות סוף המימון כתב
 ואינו להכירו שחייב מי p גאון שוידא רב ת״ל מ סי׳ ח״א פב )שער
 יש שוחדא, מקבלים שאינם לגרים משפט מקום ויש להוציא יכול

 לעשות ומצרה לזה חייב שזה ולהעיד השופט לפני לילך לזקנים רשות
p שאינו שופט לפני מעידים עדים ישראל וגזלן גוי הנגזל אטלו 

 מפורסמת התראה תחלה בו מתרץ בדין המורד וכל ושפטו, חומם
 שלנו ומנהג גדם, בדיני ממנו וגובץ עליו מעידין מקבל אינו ואם

 עוד וכתב עכ״ל, לו מתייק כך ואחר המסת בבית פעמים ג׳ לענב
 מסורק שאין חבלות דיני שאפילו ה-ס סי׳ >שם התרומות ספר בשם

 טמן לקמן מזה ועיק עכ״ל. גדם בידי למסור אסור הדה בזמן לנו
 ללכת בת לתת דיין לשום כת דאק א׳ שורש מהרי״ק כתב מ<־ שפ״ח.

ופשוט דין ציית להיות רצה שהנתבע זמן כל גדם של בערכאות
: ־כן! הוא

 ד׳. טמן י״ח כלל בתשובות עיין וכר. כתב ז״ל הרא״ש וא״א 0)
בית וכתב ס״א, טמן לקמן רבינו וכתבו י״ג, סימן ס״ח וכלל

 ישמוט שלא זה בכלל שאין אלו בתשובות גזבר שלא ואע״ג יוסף
 כתב ס״א. טמן בתשובה הר״ן כתב הרא״ש וכדברי משמע, ממילא

 לאותו וחייבו גדם דייני לפני תכירו אח שהוליך ישראל יוסף בית
 ראוי היה ישראל בדיני ותובע חזר כן וכשראה הטרו, את שהוליך

 במהדי״ק משמע וק ישראל בדיני זוכה אם לו נזקקין שאין לומר
 ותשובת קצה( )סי׳ ב״ק סוף כמרדכי כן משמע לא אבל קפ״ח שורש
 עכ״ל אפרים ור׳ יואל דד׳ בעובדא טס י׳0> נזיקין ספר סוף מיימק

 .p המרדכי דברי כתבתי סי״א( אתן• )ד״ם שפיח טמן לקמן ועיין ®ז־
 דבר ועל קעד( עפ׳ ודיל פהר״י )שדת בנימוקיו מריובורק מהר״ם וד״ל

 דבתרי טט להענישו אק אז גדם בדיני המכה הפטר אם ההכאות
 לו יעשה אז קבלותו ית על הפטר לא ואם ליה קטלינן לא קטלא

: (pr עכ״ל דין
 סימן הדשן בתרומת פסק וכן פט■ כד. ישמו© שלא בזו הכוונת אק

: &r ^_ד״ש
 טמן יוסף בית כתב וכן וכר. אונס כל עליו לקבל ברק• >ז<

ישראל אס כתב m יס )סי׳ הריטב״א בתשובת יה( )פת* ס״י
 לית בזה ישראל בדיני ממט־ להוציאו יבול המלוה שאין אנס הלוה

 עליו לית לכתחילה ונראה לגד למוסרו לו שמותר ריק ואת דק
 שהיה גד ס״א י״ח כלל בתשובה הרא״ש וכתב . !pr עכ״ל שמתא

 עם לדון יכול שמעק אק לשמעון, ומסרו ראובן על חוב שטר לו
 זכיות כל מיהו פט־ גד, מכת דאתי ט על אף גדם דיני בפני ראובן
דמלכותא בדינא גדם דקי בפני ראובן על לזכות יכול הגד שהיה

ופרישה דרישה הגהות

 לים דקשה ©שוס (3) ס״ש: סטר נעצמו שהוא איירי ולא שראיו* או נשמר כאן נידו fess אסדוס קאי דשם לסלק שם כסנט ואני (6) כה
 משמע וכן ותינו, סרא״ש כדמם להעיד יכול משוב אדס ס״ס ממון מוציא ודאי אסלו הנמלא מלשון משמע מעזי ועד״ר לגמרי מלהעיד להשתמע

מ״י: ולא שמאן מור״ם ל׳ מקוצר

והערות הגהות
 שמבואר ואף גויס, א״י לחובטו סוסו אלס שהנתבע שבסקום ה, ס״ק באודי□

 ועיין העפת־ על לפותחו ראוי גוי ע״י כופהו שאס הפרדכי בשם זה סי׳ לקמן
 א״ל ישראל, פדייני רשות ליפול שהו״ל סשוס p הדין באלם שאמי־ ה ס״ק ספ״ע

 שהוא הפבורר מופץ פשא׳יב בדין שימה ברוד הדבר שאץ במקום סיירי דהפרדכי
 קיו. סי׳ ועיי״ש בחרא, כסקוס: קפא, הודפס! בד״ם p תודה! אפשר שלו

 שערי הגאונים תשובות ר*ח ג[ בסמוך: הד׳״ם הביאו דש סי׳ הדשן norm וראה
 אות ס״ת ועיין ועא. סי׳ תשובות ב״ק הגאונים אוער ועיין י״ר סי׳ ש״ז ה״ד ערק

 פה, סי׳ ת״ג לב p מהר״י בשו״ת וע״ע גאון ר״ש בלשון שדייק פה ג ואות ב
הנדפס פשה בדרבי ד[ יג: אות הסוד הגהות וכנה״ג פה סי׳ רב להם שו״ת

 משום כך ישראל דקי שאץ אע״ס לשמעון לפסוק דין בית צריכים
 בשם כב״י . עיי״ש לגד השטר אחזיר למימר שמעון שיכול

 את ותבע בתו שמתה אחד על נשאל שהיה רנד( פי׳ )ת«ו הרשב״א
 שבדק שאעס״י בטענה הנדוגיא לו שיחזיר גדם של בערכאות חותנו

 בדקי הולכים שהם קדעין שהכל כקן אשתו, את קרש הבעל ישראל
 p לנהוג דאסור והשיב כן התנה כאלו אשה הנושא כל הדי גדם

 טמן וע״ל חנא דמלכותא חנא בזו למימר וליכא הגדם במשסם
דסלכותא: מדינא שס״ט  בספרי חוץ בגוסחא ב״י כתב ©חרש. גרע לא כי )א( כז

מכלם: קטן המקלל הרמב״ם  תרנ״ז בסימן >ה״א( הרשב״א כתב כר. להעירו וראוי )א( כח
בכלל הקרובים אק עדות אחר הכנסת בבית חרם כשנותנים

 מן חוץ בחרם בן גס לומר צריך ואק להעיד ראדן דאק החרם
 דאק כ׳ טמן ו׳ כלל הרא״ש כתב וק בכלל, אינן דממילא הקרובים

 מקריא לא עבר ואם דבר בעל על ולא הכשרים על רק חל החרם
 הל דהדזרם (0תש )סי׳ העדות שבועת ריש כתב ממרדכי אבל עבריין,

 ונשא יגיד לא רואם לאו על עוברים הגידו לא ואם הקרובים על
 לחקור כדי עליהם מתנה דק בית רלב עבריקין ונקראק ובחרם, עונו

 ממונא מפקינן דלא ואע״ג שקו, שבועות מעונש ולהתרחק האמת
 י״ר סימן לעיל ועיין פט־ א[ הדין את עליהם מחמיעין מ״ם אפומייהו

 סיסן ודיל מהר״י וכתב )א(. דבר הבעל על חל דהזזרם דסשמע p״0>
 שם. ועיין כלל קרובים בעדות משגיחק אין יתומים דבדין p צ״א
 הרם לתת שצרה מלך יא( אות ארוך )ד״ם דל״ב סימן דעה ביורה עיין
 טמן ודיל מהר״י כתב החרם. מתמת להגיד צריכין אס עדות אחר
 עליו שקבל מהמת עדות להגיד רשאי שאינו אמר עד שום ראם מ״ב

 הדבר לגלות עד לאותו יתירו דקים בעלי אז הדבר לגלות שלא בסוד
: !pr עכ״ל

 )זה( במקום לאפוקי קסף בית כתב כר. בעדותו תועלת ויש
כלקמן עצמו להשביע שלא או בך, אני משטה לטעון שקבל

______________________ל״ב: טמן---------------------------------.
 ]פ״ה[ )פ״ר( סיימתי ובהגהות *־a כף. שבועה מחייבו תאחד בך

noton אבל שבועה דאיכא כמקום דוקא כתב א( )אות עדות
 משום לוקה העיד ואם עליו יעיד לא להשביע ראד שאק עון בדבר

 ומגור חטא טוביה )קיג!( בפסחים כדאפרקן הבית־ על רע שם דהוציא
 במעשה )סו.( בקידושין כדאמרקן שחא מאיסורא לאפרושי אבל ממגד

 ה״ב ג״ב במישרים וכתב כו׳. זנתה אשתך ]שליח[ דאמר סמיא דההוא
 ובערת 0 ק )רבתם לקיים להעיד חייב עבירה דבר הרואה ע״ס )יא

 לאפרושי או עדים שגי שהיו דמיירי תראה עכ״ל. מקרבך הרע
כמו יעק לא אחד הכי בלאו אבל אחד אפילו מאיסורא

____________________nr 1 שכתבתי______:_________
 ואמרינן קסף בית וכתב וכף, *חד מד ט על ©מק שםתד*ק >ב<

דתד אפומא ממונא ספקי לא שהגרים במקום הוא ראם כגמרא
 באדם לן ומיבעיא לו, להעיד מותר ישראל כדק שבועה לו נותנק אלא

 ופסק בתיקו, תשארו להעיד יכול אם אסוטיה ממונא דמפקי חשוב
 אלא אסר דלא רבינו מדברי משמע וכץ (3) להעיד דיוכל הרא״ש
לא מוציאין ראק במקום אבל דתד אפוסא ממון שמוציאק במקום

 לכאן שייכה שאינה דאה הסרדכי בתשובת "תזפדקדק בזה״ל: קטע עוד כאן ישנו
 אפשר הדין לענין אבל ישראל בדין להם פסקו pול זה את זה פסרו התם כי כלל

 ® בכ״י לא ואף לפנינו אינו זה וקטע כנ״ל*. סהדי״ק תדברי מקקין דאין לעולם
 שהרי פשה לדרבי לא שהם פוכיזזים והדבתם למוזיקה. וסופן גפעא ק ובכ״י

 וכנראה עיי״ש, הפהרי״ק על שחולק )וי־א( הפריכי דברי הביא השו״ע בהגהות
עי״ש: ו ס״ק סמ״ע ראה ופרישה שו!יהור של הגהה הוא שהקטע

ושם: P הסמוכה: הערה וראה ו, ס״ק מהוסים »ז ס״ק ספ״ע תיק א[ כת
וכד. הדין את לחפץ כדי הקרובים את ששואלין תו׳ הלוי ריב״א לסי׳ אפילו

הקורסת: הערה וראה
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עט ' ויגש פרשת

 ודוד כתוב שהרי תדע מכהנים. מעבדי שהיד- היהודים לזרע המלוכה היתד. השני
 )ישעי׳ וגו׳ ישי מגזע חטר ויצא ונאמר כה(. לז )יחזקאל לעולם להם עב^שיא

 ה• ויראת דעת רוח וגבורה עצה רוח ובינה הכמה רוח ה׳ רוח עליו ונחה א(. יא
אמן. בימינו במהרה יהיה וכן ב(. )שם

אכין ויגש פרשת

 כתם וחל' זהב נזם אופניו. על דבור דבר כם!ט במשכיות זהב תפוחי
 לשולחיו נאמן ציר קציר ביום שלג כצנת שומעת. אוזן על חכם מוכיח
 שאין האדם על קלה הלשון שתנועת לפי יא־יג(. כה )משלי ישיב אדוניו ונפש

 עליו הזהיר ז( ט )ירמיה לשונם שחוט חץ כמ״ש למרהוק׳ עד נזקה ומגיע טורח בה
 כא(.)ואמרוהבמים^ )ית לשון ביד וחיים מות לומר הפליג אשר עד מקומות בכמה

 ׳.”תורה תלמוד כגון ד.תמי גו לדבר ותמצ אחד הלק חלקים, לה׳ יתחלק שהדבור
 הרען' ולשון רכיל הולד עברוב"כגון בו שהדיבור”אחד וחלקשלום.} באתוה ותפלה

 | וספור והחכמה הטובות המדות שבה ספור כגון כולו. טוב ג׳ והלק שקר. ושבועת

 בדברים הדבור והוא כולו רע ד׳ והלק ביראיו. השם השגחת על המורים המעשים
 בדברים פלוני למלך אירע ומה פלונית מדינה ספור כגון ורוח׳ לתוהו הבאים

־הפסזק- ךדורש' בכ״י קטפ־ שחסר- מוסר מהם דםא ילמוד שלא
 )משלי הנם אדם עם אתו}ע$(תריב במקום שאמר כמו ה( )כה מהר לריב תצא אל

 הריב באחרית כלומר באתריתד" תעשה מד, פי באמדו הפסוק והשלים ל(. ג

 ■ ראח ר?ר את רע רכיר אמיו וחזר j!3n עמו ״ריבות רעך. אותך בהבלים
בריבך תגלה שלא להזהר לך יש רעה גמלך בי יתבדר כאשר גם כלומר, תגל[, אל

£

 מענין שאינו הוא לך שמסר אהד סוד או תלונה, לך שאין אתר אדם סוד עמו
 לך יהיה כלומר שומע, יחסדך פן באמדו מזה המגיע הנזק ואמר ההיא. התלונה

 חסד ערוהו את תראה והיא מלשון השומעים, בפני ובוז לחרפה ההוא הסוד גלוי
 מעליך. תסור לא הזאת החרפה בלומר תשוב׳ לא ודבתך ואמר ית(. )ויקרא הוא

 על כשיהיה והתוכחת התלונה דבר כלומר כסן? במשכיות זהב תפוחי ואמר וחזר
 עליו׳ שהתלונה מי עליך לתפוש מקום ימצא ולא השומעים יחבבוהו הראוי, פי

 וחזר שוים. צדדיו כל אלא צד משום דופי בלי הם אשר וגו׳ זהב לתפוחי ודומה
 שמי כגון תועיל, שלא תראה אם כראוי, שנאמרה האמתית התלונה אפילו ואמר

לחכם להיות צריכה שהתוכחה לשתוק, טוב בלל, יחוש לא עליו שהתלונה

/A

אנוח. הרמב׳ם ע״ם 1
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התורה על יוגה רבנו ופירושי דרשות פ

 אתן בי שומעת, אוזן על הכם[ מוכיח כתם והלי זהב ]נזם אמרו וזהו ויקבלנה.
 והזד ה(. )ט ישנאך פן לץ תוכח אל אחר במקום כאמרו וזהו התוכהת תשמע החכם
באתרים, אפילו שמועילה אפניהם על הדבורים הדברים תועלת להראות ואמר
 הם ההוא הזמן היות יען כי גדולה הנאד, לאדם שיש קציר, ביום שלג כצגת ואמר
 בני נפש שלג צינת כד,שב ישיב, אדוניו ונפש לשולחיו נאמן ציר הוא בי מצד
 03 כמדברים מגנים שהם דברים הטובים ברבדים אפילו שיש ואמר והזר אדם.
 ליתן שקר[ ]במתן מתהלל איש אין וגשם ורוח נשיאים כן, אחרי אמרו וזהו

 מה בנגד שהוא בדבר המאמר והחם בו. ישקר כן ואמרי מתנה אחר לאדם
 הפך וזהו גרם, תשבר רכד, ולשון קצין יפותה אפים בארך ואמר בו שהתחיל

מהר. לריב מהיוצא
 כמו משלים כלו הוא הזה שהספר לפי כסף, במשכיות זהב תפוחי ר״א
 תועלת בפשטות שיש פסוקים כמה בו מוצאים ואנו בהתהלתו, לומר "","שהקדים

 ת&ול כו־ אמר שהפסוק ואמר המשל, ענין מהו הזה בפסוק להודיע בא גדולה.

אזרוע. כמו נוספת והאלף פגים, שני בו שיש כלומר אפניו, על דבור דבר הוא
 ותנועת עצמו על סובב שהוא אע״פ האופן כי אופן. מלשון אפניו לומר ירצה או

העגלה, והיא עמו אהר דבר ]תכלול[ )אכליל( היא גם סיבובית שהיא שלימה
 שבכה כמעשה מכסף סובב ]משכית[ בו ויש זהב התפוח שעצם זהב בתפוחי ודמהו

 של שהיא לו נראה דק עיון בלי אותם הרואה אשר מאד יפים ופתוחיו וציוריו
 שהיא פנימיותו זהב של שהיא ימצא בדרט בראותו המדקדק אבל ויחשיבנו, כסף

 נכר להיות שצריך זה בדמיונו והראה מבחוץ, לו מהנראה מעולה יותר הרבה
 ואמר וחזר «.בתפוח המשכית כפיתוחי משל שהוא היראה בו, כשמעיינים במשל

 עצל מתי עד כאמרו הוכחות כמר, הזה בספר יש שגם לפי כתם, ותלי זהב נזם
 התוכחות לקרוא שצריך אמר כב(, )א, פתי תאהבו פתאים מתי עד ט( )ה תשכב
 כהיות אלא בם הקורא יהשב לא חכם שהמוכיח אע״פ כי שומעת, לאוזן האלה

לא(, )טו וגו׳ חיים תוכחת שומעת און אתר במקום שאמר כמו שומעת, אזן לו
 לא אם וחשובים, כעצמם נאים כלים שהם אע״פ כי כתם והלי זהב לנום ודמו

 יהיה לא אם התוכחות וכן ».היו לא כאלו הם הרי לעדיים באזגים או בצואר ישימם
 מי הזה בדור יש אם אני תמה אומר שהיה מי »• מרז״ל היה הועילה. מה מקבל לך

pt? היוצאים דברים ונאים בעצמם נזהרים היו לא שהמומחים לפי להוכיח, שיכול 

 חיים אלהים דברי לשמוע יש שמים וירא הכשר האדם כי היות עם עושיהם[ ]מפי
 אינן אם המוכיח למעשה לב ישית ואל באזניו ויכנסו ההוא המוכיח יאמר אשר

שיפיל משכיל בחזקת שהוא אחר לאדם אדם יראה שאם ידוע זה כי הגונים,

 גתמיאש ך ר״י 3 שם. משלי נחמיאש ן׳ ר״ן נפי׳ הועתק למורה. בפתיחה רמב״ם עי׳ ג
א. גזז ערכין 3 כאן. ומקורו שם
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 כל שנאמר מיתה׳ חייב בגדו על דבג שנמצא חכם תלמיד כל ואמרו"" ונקיים. נאים
 על חז״ל תשו וגם משניאי. אלא משנאי תקרי אל ל(, ח )משלי מוה אהבו משנאי
 תלמידי אבל פטור המבייש! בדברים ביישוהו אם אהר אדם שהרי הרבה, ביזויץ
 אפילו שבוהו עדים באו אם הבא לעולם חלק לו אין אותם שהמבזה אע״פ חכמים

 מקום בכל זהב ליטרא אותו וקונסין ברבים ב״ד אותו ומגדין גדוי, הייב בדברים
 אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו חכם תלמיד כל 11 * 9אז״ל גם .“לחכם אותו ונותנים
 הכם תלמיד שאגי בשביל לי תנו שאומר כגון כיצד, ממון הנאת וכו׳. חכם תלמיד

 ת״ח שאגי בשביל מם שום ליתן חייב איני לומר יכול אבל משלו. דיי לי ויש
 שהוא מם בין העיר בגי על קצוב שהוא המם בין המם ליתן אותו מחייבין אין שהרי
 משא ממעט ויחלו אקבצם עתה בגוים יתנו כי ]גם[ שג׳ ואיש, איש כל על קצוב
 תחלה למכור אותו מניהין לת״ח סחורה היתד, אס ובן .“י( ח )הושע שרים מלך
 והיה דין לו היה אם ובן «. הוא שימכור עד למכור השוק מבני אחר מגיחין ואין

 מנכסיו ליתן וגם .“ אותו ומושיבין אותו מקדימין הרבה דינין בעלי בכלל עומד
 משום סחורה שיקה או הריוה בל(. )נ״א גם הוא ושיקבל בהן להתעסק אחד לאדם

 והמטיל לת״ח פרקמטיאה העושה « ז״ל שאמרו מה וזהו הריות, כל לו ויהיה אדם
 לקבל לו מותר ת״ח שהוא בשביל ,m דבר לעשות לו מותר ה״ח של לכיסן מלאי
 “ רז״ל דרשו שהרי כז( טו )משלי יחיה מתנות ושונא הכתוב שאמר אע״פ דורון
 ודיבר בהר, פרשת והתחלת אמור פרשת סיום שחסר ונראה הסר״בכת״י )כאן

שביעית(. פירות ענין בחומר רבינו

א. כ קדושין 1

מחי[ ]פרשת
 לעקר שנאמר עצמה, לע״ז אלא לגוי ולא הגויי, זה רז״ל דרשו שהרי ...
 הגיעו. היכן עד קלה עברה אפילו לב על משים אדם כשאין תראה גוי. משפחת

 ובא שנאמר העין, צרות על באים שהנגעים נגעים, לעניין רבותינו שאמרו וזהו
 הרע לשון על באים שהנגעים אמרו וכן לו. בית שמיחד מי אז״ל* הבית. לו אשר

 דע. שם מוציא של תותור בה ודרשו ג(, יד )ויקרא המצורע תורת תהיה זאת שנאמר
 בכלל הוא הרע שלשון אלא בפירוש התורה מן מצות אינם דברים השני אלו והגה

 ולא לבבך את תאמץ לא בכלל היא העין וצרות טו( יט )שם בעמך רכיל תלך לא
עליו שמביאין מהם להזהר אדם צריך כמה ותראה ז(. טו )דברים ידך את תקפץ

עי׳ 12 א. כג יימא 11 ושלד. רמג יו״ד עי׳ 10 א. כג יומא 11 א. קיד שבת 9
ב. קיא כתובות 15 ל, שבועות 14 קסג. ׳מ הו עי׳ 13 רמז. יו״ד ה, ב״ב

וכו׳. דורון המביא כל ב קר. כתובות 16

a זן ויק״ך 2
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רט בהר פרמו!

 יקרא. טמא וטמא פרוע וראשו פרומים ובגדיו מושבו׳ למחנה מחוץ להיות הנגעים
 בו חזר בבגדיו. נראה לאו ואם מוטב. בו הזר בביתו׳ הנגע נראה בתחלה a ז״ל אמ'

בחסד העולם את מנהיג שהוא הם בך ד׳ב״ה של שמידותיו בגופו. לאו ואם מוטב
 ,ד׳ ולך נאמר זה ועל מעט׳ מעט מענישו חטאיו על אדם מעניש וכשהוא ™וברחמים׳

 אתה העונש בשעת שאפילו יג(. סב )תהלים במעשהו לאיש תשלם אתה כי חסד
 שום יעבור שלא שיזהר ונפשו גופו לשמור הרוצה לאדם ראוי ולכן בחסד. עמו נוהג

או המצוד׳ עשיית עלי תכבד כי אפילו או קלה׳ שהיא המושב ואפילו עברה׳
 שכרה׳ כנגד מצוה הפסד מחשב והוי י ז״ל אמרו זה ועל העבירה ]מן[ )או( ,"הזהירות

 העבירה. ]מן[ )אס בזהירות או לאלתר הפסד בעשייתה שיש לך יראה אם כלומר
 ושכר מרובה׳ שהשכר תמצא סוף לו שאין המתמיד השכר כנגד הפסד אותו חשוב
 בעברך ריוה לך יהיה אם כלומר עבירה, שכר מהשב ד״וי בלומר הפסדה, כנגד עברה

 ותמצא ההיא העבירה על לבסוף לך הבא ההפסד כנגד אותו חשוב ההיא העבירה
 " ז״ל שאמרו כמו גדול עונשה הוא השביעית וכמה כמה אחת על מרובד" שההפסד

 בל שבתותיה את ותרץ בתורה בחוב וכן הארץ. שמיטת ועל וכו׳ לעולם בא גלות
 שבתה לא אשר את תשבות השמה ימי כל ונאמד מג(, כו )ויקרא השמה ימי

 )שם לה׳ שבת הארץ ושבתה בר׳ נאמר שהרי לכך היא וראויה לד(, )שם בשבתותיה
 בי ה(. ב )שמות אלהיו לה׳ שבת השביעי ויום בראשית בשבת נאמר כאשר ב( כת
 איש ושכתם ביובל ונאמר והיובל. השמטה העולם ימות במספר גידולו סוד לו יש
 לפרש. לי ואין בחתלה, שיבר. י(, כה )ויקרא תשובו משפחתו אל ואיש אחוזתו אל

 את לזכות הב״ד׳ רצה רז״ל• שאמרו מה אמת ימצא המשכיל האדם ישתכל וכאשר
 האדם תנועות בבל מצות שנתן כלומר ומצות, תורד׳ להם הרבה לפיכך ישראל
 אמרנו כבר ובמלבושיו ובבעילתו ובמשתיו במאכלו שהרי ]מצוד.[, )מעשה( לעשות

 כגון אותם הקורות בדברים מצות עוד עליהם נתן תהיו, קדושים בפרשת אותם
 ובקרקעות הבכורות, ופדיון הולדות ומילת ויולדת ולנקבה לזכר ובזבה בנדר,

 פרט ופאר׳ שכהה לקט מצות, מיני כמד׳ ובשדות בבתים. זהו ומזוזה׳ מעקה ועשיית
 •והלק הלויים הלק מהם נוהגים שהיו והתרומות המעשרות כל מלבד ועוללות׳

 לעלות עליהם שיקל כדי בירושלים אותו אוכלים שהיו וחלק עני, מעשר העניים
 שבשביל בג(, יד )דברים אלד׳יך ה׳ את ליראה תלמד למען שגי מעשר והוא לרגל

 ... ולאכול תורה ללמוד שם בניו את מניח ד״יה בירושלים הנאכל ההוא המעשר
 שהיו מהמת עליהם קלים היו )שלא( אלא גדולים. ...הבית בזמן שהיו ההם המתנות

 די בלי עד ]והתנובה[ )והתבואה( התבואה להם מוספת היתה זאת בשכר בי רואים
 נא ובחנוני טרף ויהיר׳ האוצר בית אל המעשר כל את הביאו הבהוב שאמר כמו

ברבר׳ לכם והריקותי השמים ארובות את לכם אפתח לא אם צבאות ,ח אמר בזאת

אגוה. טס׳ סוף 6 ס״ס. ס״ד. שם 5 ס׳יג. ריש אמת 4 תזריע. וונחומא 3
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התודה ל9 יונה דמו ופירושי דרשות שו

 ר״ל מבחוץ׳ הבאות ההטעאות עניני על משל״שלישי בא שוב להם. וחם שנים
 משל ונשא נגדו. יעמוד השנים האחד יתקפו ואם כאמרו ומינים מאפיקורסים

 ולא האחד את ינצח לחלוק או לקטרג הבא בי לעין הניכר בדבר מועלת שהחברה
 גער ואפילו לנתקו אדם לכל יקל נפרד מוט הוא אשר החוט הנה כי החברה. את

 להיות ההברה צריכה ולכן הגדול. ואפילו מתרה ינתקנו לא משולש ובהיותו קטן׳
 לנו ותקנו ותורותיו. מצותיו ושמירת השם עבודת דברי לכל כאחד הקהל כל

 זו בשבת נצבים אתם פרשת שהיא זו פרשה לקרות הראשונים אבותינו אבות
 הפרשה וזו תשובה, זמן שהוא מפני ׳" ותקעו קומו והסימן השנה ראש לפני שהיא
 ... שאט׳ הכתוב ... התשובה ענין וכן אמר, כאשר התשובה ענין על ש... נצבים

 ביום פירש כאשר שופר בו פירש ולא תרועה זכרת תרועה יום הזה ביום
 אם 1שאמרו* וכמו הלב בונת צריכה שופר שתרועה לנו לרמוז הוא הכיפורים

 גדול, בדבר ונתלה רבה מצוד, היותו עם והשופר יצא, לא לאו ואס יצא לבו כיון
 זה ועל טעמיו, למבין נכוחים ובלם ולפסול להכשיר בו יש הלבות כמה שהרי
 היודע לומר רצה ולא טז(, פט )תהלים הרועה יודעי העם אשרי ע״ה דוד אמר

 לתקוע יודעים וזולתם עמנו מבני ואוילים סכלים כמה כי בשופר, לתקוע
 בפסוק אמר ולכן השופר. וכונת השופר טעם ידיעת הוא ... אלא האלו, התקיעות

 הטעם בו יש זה עם פניך. יקדמו ואמת חסד כסאך מכון ומשפט צדק שלפניו
 במו האדם לב את מעוררים והתרועה התקיעה כי תחלה שאמרנו לתרועה מתלוה
 שצריך ובעבור נרדמים. והקיצו מתנומתכם ישנים עורו 15 ז״ל משה רבינו שאמר
 אדם שבני דברים מקצת על לעורר ראוי דרכיו לחפש בתשובה החפץ האדם

 תעשה ולא עשה למצות נחלקות התורה שמצות הוא ידוע דבר בהם. נבשלין
 עונש יש העבירה )ה(חומר לפי נחלק תעשה לא מצות ועונש כבר, אמרנו כאשר
 ויש נכרתין. וזרעו שהוא שמים בידי בכרת ויש ב״ד. מיתות מארבעה באחת

 שמיתתו שבת המהלל הוא התמורות העכירות והנה מלקות. שמים בידי במיתה
 מן באחת שבת שיחלל מישראל אדם שום על שנחשוב וחלילה וחס בסקילה,

 לגוי באמירה כגון 1בהם• נזהרים שאינם דברים יש אבל האסורות, המלאכות
 מרשות הוצאה וגם אסור. וזהו בשבת אחרת מלאכה לו שיעשה או ביתו שיבנה
 מדבר הבהמות למאכל מאספסתא שחת הבאת וגם עירוב. בו שאין במקום לרשות
 מיני של וממכר במקח חשיבה עם שבת ערב וליתן לישא ונם בשבת. הנקצר
 הוא זה וכל חשיבה, עד ואפי׳ הגוים עם חשבון ועשות מעות במנין או מאכל
 וכן אמרים. ולהזהיר כזה להזהר אדם ולכל ולנו שאמרנו, גדולה במצוה איסור

 *13 שהרי גדולה, עבירה וזו בפניהן מלהסתכל נזהרין שאינן עריות גילוי בעוז

אגרת עי׳ 16 מ. מסס׳-ר ד נ תשובה הלכות 15 ». ר״ה 14 הסו. או״וו מור עי׳ 13
קצו. ג ושן*ה וגג יה התשובה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)322 מס עמוד אברהם p יונה גירונדי, גירונדי יונה רבנו ופירושי דרשות



F
W נגבים סרשת

 ואמרו תתורף. במקום הסתכל כאלו אשר, של קטנה באצכע המסתכל כל » אז״ל
 כדי אשד, ליד מידו מעות המרצה כל ואמרו ערוה. באשה קול ערוד, באשד, שער

 איש תורה אמרה וכך גיהנם. של מדינה ינקה לא קטנה באצבע אפילו להסתכל
 קריבה דבר בל ׳0 יה )ויקרא ערוה לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש

העבירו^ מן אחת היא גם~הרציחהאסרו.\ צבע כנגדי להסתכל ואפילו אסרו,
 פני המלבין « אז״ל ברבים. חבירו פני הוא^המלבין ץחגדולווהז^רותרוהתולדה

 גוה ואמרו היורא. ואתי סומקא דאזיל תדע, דמים. שופד זה הרי בדבים הבירו /
 מתמר, לו מג׳ ברבים. הכירו פגי ילכין ואל האש לכבשן עצמו שיפיל לאדם /לו

)תהלים ונאספו שמחו בצלעי בפסוק ואז״ל לח(. )בראשית מוצאת תיא (דכתיב
 ' עוסקין שהיו בשעה שאפילו ואחיתופל, דואג על דוד אמרו הזד, שהפסוק טו(, לה

 לו מטונין והיו במה. מיתתו איש אשת על הבא לו אומרין היו בנגעןס״ובאהלות
 )בראשית הצלע את אלהים ה׳ ויכן מלשון ובצלעי, מלת וזהו שבע. בת בעגין

 ]חלק( לו ויש בחנק, מיתתו איש אשת על הבא להם משיב היה והוא כב(. ב
 מן יש וכן הבא• לעולם חלק לו אין ברבים הבירו פגי המלבין אבל הבא. לעולם

 דבר על באמת ישבע שאפילו השבועה׳ והיא בהן, שנפסלין החמורות העברות
 מבלי לבטלה השם הזכרת על ואפילו תשא, לא משום עובד הוא צריך שאינו
 בל ואמרו לנדותו. חייב זזבירו מפי השם אזכרת השומע אז״ל™ עובר. שבועה

 שאינה ברבה שהמברך 20 עוד ואמרו מצויה, עניות םש מצויד, השם שאזכרת מקום
/ אזהרה שר,יא3רכי תלן לא בגון לאוין בשאר א^ונןתש לא םמשו עובר צריכה

 אחרות פרשיותב בזה ודברנו בזד, יןגזהר אין הרע1רעוללשו שם למוציא ,

 נטירה השאלתני שלא כדרך משאילך איני נקימה, «ואמרו תטור. ולא תקום לא
 דעת האדם להקנות זה וכל ד,שאלתני. שלא כמותך ואיני משאילך הריני האומד
 והשנאה בלבבך, אחיך את תשנא לא מצות וכן פשע. על עובר שיהיה טובה

 כי בראותו רעהו את שונא וחומד מקנא שכל החמדה, ומן הקנאה מן מתעוללת
 החומד בעצמו יחשוב ואם יי. ההיא הטובה ממנו נטלה כאלו לו מטיב השם

 ולבו ואנחה ביגון ויום לילה שהיא זו בקנאתו מפסיד שהוא ימצא והמקנה,
 בית אז״ליי לבבו. וביושר בטובתו מתענג והאחר בקרבו, ודואג עליו הומה

 חנם. שנאת בעון שני ובית דמים. ושפיכות עריות וגילוי ע״ז בעק הרב ראשון
 כגון השם, עובד אדם שהוא ניכר בהם כי העבודה, עיקרי שהם עשה מצות שיש

 ותפלין וציצית מזוזה וכן בהם. חייב מישראל אדם שכל ולולב סוכה עשיית
 ואפילו מרובה. עושה שאין מי עונש וכן מאד, מרובה ושכרן מעוטה שיציאתן

׳ממ יותר להלקותו רשאי הדי? אין תעשה לא מצות על העובר שהדי אדם, בידי

יג. ג שע׳־וז א. ר תמורה 20 נ, ז נורים 19 א. מ1 ב״מ 18 א. כר ברכות 1ד
ב. ס יומא 23 )ו(. מ״ר, במתון ד,לנבון חובות ע*פ 22 א. כג יומא 21
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ג פרק בתולה נערה הלכות )הוידנסקי( המלך דרר

א הלכה
 אותו ויסרו שנאמר לוקה שקר הדבר ונמצא ישראל בת על רע שם המוציא ]א[

 בכתובות דאמר מאן דאיכא שם משנה הכסף ע״ז וכתב בעמך. רכיל תלך מלא שלו ואזהרה
 ליה עדיפא ורבינו ל״ת אלא אינו ואל פן דהשמר כלומר רע דבר מכל מונשמרת דאזהרתיה )דמ״ה(
ה״א(. נ״ב מהי פ"ג )רמב"ם מפורש לאו ליה דהוה רכיל תלך מלא לאתויי

 דהוא משום רכיל תלך מלא לאתוי׳ ליה עדיפא דלהרמב״ם ז"ל הכ"מ דכתב מה יפלא הדבר ממני
 ליה דעדיפא קושיא ומה מהאי אמר לא מ״ט ור״א בגטי שם פריך מאי לפירושו כן דאם מפורש לאו

 וכוי מונשמרת וכוי רכיל תלך מלא השיבות שום דאין מהגמ' מוכה ודאי אלא מפורש לאו דהוי משום
 להא דמי ולא לדינא נ״מ דמאי יותר מפורש הוא אם הלאו אל ליחס נוכל השיבות איזה דבאמת
 יקרב לא מוזר לה ויליף הילל עבד ואם מוזהר שהוא זר אביא אני אף )דט״ז( בזבחים דאמרינן

 מיהו כהונה מצות ואילך מקבלה לקמן דדרשי' אהרן בני מוהקריבו נימא תימה התוס' וכתבו אליכם
 מכלל הבא לאו אלא אינו וכוי מוהקריבו דאי שאני דהתם יקרב. לא זר מוכל גמור לאו משני עדיפא

 לאו ובין מלקות דאיכא גמור לאו בין לדינא רבתי נ״מ ובודאי גמור לאו הו"ל יקרב לא זר וכל עשה
 כה סוטה השוחט, תוד״ה יב ביצה יה מכות עיי ל״ד דף בזבהים כדאיתא מלקות דליכא מכ"ע הבאה

 טי ס״ק תרי״ה סי' במג"א ועיי ה״א שחיטה מהי פ"ב וברמב"ם וכוי כל אר"׳ תוד"ה דס"ז ע"ז מה ד״ה
 אלא אינו הביעור דלאחר משום ע״ש שביעית אותו מאכילין ושביעית נבלה בהולה יו״כ לענין דכתב

 וא״כ י״ז הלכה ■ו״ט מהי פ"א להמ"ל במגיה ועיי ע״ש פ"ג ביומא כדפירש"י עשה מכלל הבא לאו
עומדת. במקומה הכ״מ של הדיוק
 בן פנהס לכד״ר ליה מיבעיא מהאי אמר לא מ"ט ור"א אמרינן שם בש"ס דהנה בזה לומר לי ונראה

 נתן ור' בלילה טומאה לידי ויבא ביום אדם יהרהר אל רפב״י אמר מכאן רע דבר מכל ונשמרת יאיר
 תקשי ולכאורה לזה וקשה לזה רק יהא שלא לב״ד אזהרה ההוא רכיל( )מל"ת מהאי אמר לא מ"ט

 וכוי אדם יהרהר שלא ב"׳ פנהס דרי הא מנ״ל נתן ולר' לזה וקשה אה רך ב״ר יהא שלא מנ"ל לר"א
 ע״ש וכוי שלא ד״ה כ' דף זרה דעבודה בפ״ק התוס' שכתבו כמו התורה מן היא גמורה דרשה רהא
 מידת אלא אינו ברפב״י רהא יסבור נתן דרי י״ל רזה רק קכ"ו סי' ביאה איסור׳ ה' הסמ"ג כתב וכך

 מטומאה לא ונפשי ל״ז בחולין דאמרו דיהזקאל רבותיה מאי כן אם הוא דינא אמרת דאי הסירות
 דהתוס' אף שם ובחולין ד״כ בע"ז התוס' שהקשו כמו בלילה טומאה לידי ובאתי ביום הרהרתי שלא
 עצמו מציל שהיה ממה דיהזקאל ורבותא יום בכל ניצל אדם שאין דברים מגי דהוי משום כתבו

מהרהור.
 אי ראם קס״ד( )בב"ב עמרם דרב מימרא כהא׳ ס"ל כלומר ליה שמיעא נתן דרי לן נימא מאן אבל

 בטרוניא בא הקב״ה אין רהא זה על התורה דהזהירה אפשר האיך ממנו להנצל אופן בשום אפשר
 דלא הא דכתב שם ב״ב על בהי' חיים בתורת ועיי' ג' דף זרה דעבודה בפ״ק כדאיתא בריותיו עם

 אפיי מהן עצמו להציל יכול האדם שאין לאשמועי' דאתא נראה ׳,בכי עובר אדם עבירות שלש קאמר
 הוא דתנא דרפב״י דינא האי ליה מנא נתן ר' על להקשות אפשר אי דבכלל ועוד להזהר שרוצה מי

ופליג.
 רך יהא שלא לב״ד דאזהרה האי מנ"ל רכיל תלך מלא למוצש"ר אזהרה דיליף לר"א תקשי הא אבל
לזה. וקשה לזה
 את תשפוט בצדק אמרי' שם בברייתא ל' דף שבועות בהש״ס דהנה בזה לומר לי נראה כן על

אחר דבר דבריך קצר לו אומר ואהד צרכו כל מדבר אחד עומד ואהד יושב אהד יהא שלא עמיתיך
 אזהרה דיליף דלר״א לומר צריכין אנו וע"כ .זכות לכף חבירך את דן הוי עמיתיך תשפוט בצדק *

 מבצדק לזה וקשה לזה רך ■הא שלא לב״ד אזהרה ליה נפקא רכיל. תלך מלא רע שם למוציא

תשפוט בצדק רכיל תלך מלא לזה וקשה לזה רך יהא שלא לב״ד אזהרה דיליף נתן ולר' וכוי תשפוט
וסיפא כר״א אתיא דבו־״תא רישא כן ואם שם בגטי כהד"א זכות לכף הבירך את דן הוי דריש וכוי *
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 תשפוט בצדק שנאמר בצדק השופט לשפוט מ״ע כתב ה״א סנהדרין מהי כ״א בפי והרמב״ם נתן כרי
 צרכו כל מדבר אהד יהא לא דבר בכל דינין בעלי שני השויית זו המשפט צדק איזה עמיתך את

 והיינו קשות לו וידבר לאחר פניו וירע רכות לו וידבר לאהד פנים יסביר ולא דבריך קצר אומר ואהד
שם. משנה הכסף כתב וכך ת1דשבוע דבר״תא כרישא
 דפסק אזיל דלשיטתו רכיל תלך מלא רע שם למוציא אזהרה הרמב״ם דכתב הא שפיר אתי והשתא
 כר״א והיינו דבר בכל דינין בעלי שני להשויית אתא עמיתך את תשפוט דבצדק דבר״תא כרישא
תשפוט וצדק נפקא רכיל תלך מלא לאהר וקשה לאחד רך יהא שלא לב״ד אזהרה נתן לר' דאילו

 רכיל תלך מלא רע שם למוציא אזהרה כתב הכי משום זכות לכף חבירו את לדון אתא עמיתך את *
ודוק. מ״ו( )דף שם בכתובות כר"א

בר-אילן** אוני - השו"ת פרוייקט מאגר מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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 קדשנו "אשר מברכים אנו בדרכו. זה רעיון מפתח מלובלין המן צדוק ד׳ נם

 כי תאמר ושמא הקדוש□ יסור הן הן המצוות כי ולהכריז, להודיע כדי במצוותיו",
 אני לב□ אעזור ואני אני" קדוש "כי כתיקונן, השם במצוות להידבק לאדם לו קשה

 כמאמרם במדותיו, להידבק הבא לכל קדושה שופעת זה וממקור הקדוש□ קורץעי&
 אגי. קדוש כי תהיו קדושים מלמעל□ אותו מקדשים מלמטה עצמו המקדש כל ז״ל:

 התעה בררו המתנהג וכל ועומדת, קיימת היא הקדושה, את ליצור צריכים אתם לא
יודעין. ללא נם קדושה, בו נדבקת

שמימן בידי עונש או — מחיה

 פעמים אולם צרע□ באה בגללם דברים, שבעה מוגין ערכין במסכת חז״ל
 חז״ל הר* לשון עוון על היא עונש הצרעת פי מודגש, ומדרשים בש״ס ספור אין

 של החטא את מסמיכה התורה ,,מוציא־רע". מלים: צירוף "מצורע" המלה את שיוו
 ולעשות לשמור הצרעת בנגע לד "השמר לקרא: הרע לשון בדיבור שחטאה מרים,

 למרים". אלוקיר ה׳ עשה אשר את "זכור אומרת: והיא הנביאים", יעו אשר ככל
 מד,ראשוני□ ישנם ועונש□ אזהרה ז□ בדבר המפרשים רואים זו סמיכות יסוד על

 עשה מצוות ביטול נס לשון־הרע באיסור שיש מכאן שלומדים ועע, הדמב״ן המו
 ממש, עשה מצוות היא דעתי "ולפי :הרמב״ן של לשונו וזו לאו. רק ולא ״זכור״, של
 שאין המצוות, מוני בין אלה אח מבקר אף הוא לקדשו". השבת יום את זכור פסו

 מצוות, תרי״ג בין זו עשה מצווח מונה אי© הרמב״ם המצוות. במנין זה עשה מונים
 :ואומר בתורה מזהיר זה ענין על :ט״ז מרק צרעת טומאת בהלכות אומר הוא אף אבל

 החזקה" ב״יד שוגים במקומות למדים". עשה אשד את זטר צרעת בנגע לד "השטר
 בידעו נס לשון־הרע. עוון על על-מבעי עונש הוא הצרעת ענין ט הרמב״ם, קובע

 מחטאו, להפרישו כדי בא הוא פי פמ״ז, מצעע הלטת ברמב״ם מנומק המצורע של
 ז״ל ברויאר יצחק רבי הרע". ולשון הליצנות שהן הרשעים, בשיחת יתעסק "שלא
 ובגדים בתים עונשי במכוון מקדים במשנה־תורה הרמב״ם ט אומר, נהליאל בספרו

 בגדים שנגעי כשם ט ולהדגיש, אחת בהכללה מלם אח להכליל כדי ©ף, לעונשי
 מפץ בעל של הסברו זו מבהינה קולע ©ף. נגעי נם כן* טבעי□ תופעה אינם ובתים
 כהן. של במאמרו המצורע טהרת של תלותה על ואחרים מדובנא והמגיד חיים,

 והמתת "החיים בבחינת: דמר, של טחו הרע לשה לבעל להראות תורה התמונה
החג בדיבורו קלקולו תודעת אח ט ולהוזדיר הלשון", טד

באה□ ועל־טבעית טבעית תופעה מישראל אדס בכל מצויות זר, הסבר לט
מטאו. על המכריזה באד□ ©פנית מדולר■ וגורמות הגוף, את גם מזהמות בנפש פגימות

זוהמא של תופעה
 מבעית תמנה נם לצרעת הרמב״ם מייחס מ״ז פרק נ' מאמו* גנוטם במורה

עליו, המוסכם העיקר "ט :קובע הוא זה עם יהד טרור. המחייבת מדבק□ מתלה של
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תזריע

הממון. הוא תשובה עשה ואם בכתלים. יתחיל הזה והשינוי הרע. לשון חטא על שהיא
 יתפשט במריו עמד אם ביתו. ובלי משרתיו לכלי הזה השינוי יתפשט במריו עמד ואם
 נסיונותיו כל אחרי סוטה". כמו מקובל מופת וזה גופו. אל כד ואחרי בגדיו, אל

 להזהירם כדי בישראל ופלא אות "היא מסיים: הוא ממק כדרכי הדבר את להסביר
לוקים וכלי־ביתו שכלי־משרתיו הרמב״ם, לדברי המקור יודע )אינני הרע". מלשון

מרעת(, __
 נוקט הערעת בענין ודווקא פשטניים, בהסברים Ton הרגיל הרמב״ם, לעומת

 התופעה את להסביר המנסים מהקדמונים ישנם התורה, מפרשי שאד של דעה הוא
 טבעיות הנהות לפי ובתים, בגדים נגעי אפילו להסביר מנסה הרלב״ג מפעי. באופן

 והוא מוגברת, מלחות כתוצאה והולך, פוהת הטבעי החום לדעתו ממנו. מוסכמות
ודעות־ "דמיון לו: וקורא זה להסבר מתלוצץ אברבנאל והכילוי. ההפסד אל מגיע
 החלתה כי אם הצרעת, למחלת הרפואי ההסבר את נוטש אינו הוא אף אולם רוה",

גופו. ועיפוש המצורע מאיכות והפשתים הצמר בולעים לדעתו מהשמים. עונש היא
 בקT ושוב והנעליים, הבגדים באותם הטהרה אחרי ישתמשו שמא חשש* התורה
וטתכ* למשי ביחס זאת טוותה לא היא לשורפם. תורה ציוותה לכן מטמא, הטהור

 בפרשת אומר בחיי רבנו אף האדם". משימוש הפסד יקבלו לא החזק חומרם "מפני ט
 לשלחה יש כן על דבק. חולה היא "שהצרעת :השדה״ פני to״ הכתוב על מצורע
הצרעת". תדבק שלא כדי ישוב, בו שאץ במקום

 מחלה איבה הצרעת ט הוכחו* המון מטא הירש רפאל שמשון רבי אולם
 על גוזרת שהתורה רגידוד יסוד על להסטרה, רוטם הגיון שבעלי כפי מבעית

עליהן. ומוסיף הירש דש״י של הוכחותיו את מצטט הויפמן צט תר רבי המצורע.
 המתפשטת צרעה ב( מטמא. אינו כ״ח( )דברים מתרפא שאינו במצרים שהין דווקא א(

 יטא טרם הכלים, את לפנות התורה מצווה בתים בגנט ג( טהור® היא הגוף כפל
 עליגו היה מדבק® מחלה בגלל היא הטומאה סיבת אם טומא® על ויכריז הכהן

 מבדיקת החתן את משחררים הרץ לפי ד( הצרע* עם במגע שבאו הכלים את לטמא
 והרי הרגל, ימות כל מנוחה למצורע נוהגים בהגים וכן המשת® ימי שבעת כל נגעו

 כסי הנגטם מראות ה( האחרים. עם במגע המצורע בא וחג שמחה בימי דווקא
 אינם ביותר הרעים הגגטם גם ו( הרפוא® לט מדבקים, אינם בתורה שמתוארים

 גרים ט הוא הדין הוכחות. עוד הוכחותיו על להוסיף אפשר המומין. מהות לפי מדבקים
 סרס נגעו סימני התולש p כמו ג(. פרק )נגטם בנגעים מטמאים אינם ותושבים

 דברים א׳(. ה׳ הפרק )שם טהור נגטם ספק pו ד׳(. ז׳ פרק )שם טהור הוא הכהן בא
 ענין את קשרו לא וחז״ל התורה ט מוטתי® אחרו* והוראות הקלות כסו אלה,

 למשה שנאמרו והנחות כללים לפי הורו אלא מדבק. תחלואי למצב מטהרה הטומאה
ההם, הדברים מכל התעלמו טבעית כתופעה הצרעת את שהמפרשים תמוה מסיני.

ההיפר. את המוכיחים

 שצרעת הוא גם שחשב בכהן, תנחומא במדרש המסופר את גם כאן להטא כדאי
 הואיל לה: ואמר לאשתו קרן! לחו״ל לצאת ורצה ית וכשמטה טבט* תופעה היא
 את רואה את שתהיי ואלמדך מאי הנגטם את לראות אלי לבוא רגילים אדם ובני

 שער שכל לט שלק® יודעת תהיי שלו, המעיין שיבש אדים של שערו ראית הגגטם.
 אמרה השער. יבש המעיין יבש הימנו. שותה שיהא עצמו בפני מטין לו ברא ושער

שיהא עצמו בפני מטין הוא ברוך הקדוש לו ברא ושער שער כל אם ומה :אשתו לו
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 ידיד, על מתפרנסים ובניד בך, יש שערות וכמה אדם, בן שאתה אתה הימנו, שותה

לווו״ל. לצאת לו הגיהה ולא פרנסה, הקב״ה לד שיזמין שכן בל לא
טבעי, תחלואי מצב בצרעת ראו מסויימים כהנים גם בי בראה, זה מספור

ולהכיר הנגעים אח לראות כיצד כתנים, שאיגם אתרי/ ללמד גם בידם ט ותשבו,

ועונשו החטא

 אין אולם הרע. לשון בעוון באים נגעים ט ובמפרשים, בהז״ל כאמור מקובל
 שבידודו אומרים, בערכין חז״ל ז הרע לשון על בנגעים, מרה כנגד המרה מה הסבר

 מסטר לרעהו". אדם ובין לאשתו איש בין "הבדיל הוא שגם על בא המגוגע של
ההברה, שלוות את מערער הרע לשון בעל חז״ל. דברי תוכן את מפראג מהר״ל
 ולכד לבריות, משותף שיהא ראוי ואינו זר. "דבר זה: בתוכה. החיים האנשים ושלוות

 המציאות מן אותו המבדילים נגעים, עליו שיבואו ומחסרו■ מהראוי יוצא, שהוא מי כל
לעצמו". שהוא עד לגמרי,

 את מפורר רע שלשון כיוון ז/ בעונש מדת נגד המדד. את מבהיר זה הסבר
התברר" על שהתקומם זה חתרן של עונשו לכן מזה, זח אישיה את ומרחיק ההפרה
 שהיא הנגעים, של התוצאה אמנם מובנת בכך ממנה. ולהינזר מהחברה מנודה להיות

 ומה ז הרע ללשון שייכותו מהו עצמו, הנגע עריץ מובן אינו אד מהחבר/ ההרחקה
 לנחש דימוי זד. בענין יש ט לי, נראה ז דווקא לצרעת הרע לשון עוון בין הקשר

 יישור "אם ;הקרא את מפרשים חז״ל הרע. ללשון בקשר פעם לא המוזכר הקדמוני,
 ובאות החיות כל מתקבצות למא לעתיד — הלשון לבעל יתרון ואיו לתש בלי הנחש

 ז לך יש הנאה מה אתה ואוכל, טורף זאב ואוכל, דורם ארי לו ואומרות הנחש, אצל
ז הלשון" לבעל יתרון ומה :להן אמר

 להוטא לו אץ הרע. לשון עוון של הרבה לוזומרתו הפתרון אלה הז״ל בדברי
החוטאים. לשאר שיש כמו יצרו, לעצת ונתפתה לתאוותו נכנע כי הצטדקות, זה בעוון
אחרים. בדברים גם לו הוא ודומה הגאה. הרגשת ללא הנושך לנחש דומה זה חוטא
 הקדמוני הנחש טגיהם שהבדיל כשם לרעהו", ואדם לאשתו איש בין הבדיל "הוא

 ביד והמוות "החיים לו. הנתפס על ממיט שהוא בצרה גס לו הוא דומה בשעתו.
 כלל על מיתת גזר הקדמוני הנחש שגם כשם שלשה", הורגת הרע ו״לשון הלשון"

 חכמינו כי מותר, המעניין לחש. בעלי לבין הנהש בין רבות השוואות ועוד האנושות.
 הרע לשון שאמר על הקדמוני "גחש אומרים הם "מצורע". הוא נתש ט קבעו, ז״ל
 סלעין "נהש :אומרים גס הם ב׳(. מצורע תנחומה )מדרש נצטרע״ לפיכך בוראו, על

 כאן ט לי נדמה ג׳(. רבד. )שמות נגעים( הן )תברמרותיו ;אינון״ צרעץ דביח,
 הוא רע שם מוציא וצרעת. הרע לשון עוון טן הקשר בענין חז״ל לדברי המקור

 במסכה חז״ל לפי זקופה, בקומה פעם הלד הקדמוני נחש גם הרי אדם, בצורת נתש
בתים. נגעי עור( )כתנות בגדים נגעי גרם: חטאו היה. אדם מאכל ומאכלו ט׳, סוטת

מפתיע, בדמיון לו דומה נחש״אדם אף )מיתה(. גוף ונגעי עדנו( מגן נתגרש )האדם
לבעל־ הגהש בין דימוי הוא בצרעת העונש כי הדעת, על מתקבלת דומה. ועונשו

לחש.
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האנושית מההויה עקירה

 במה חז״ל של כוונתם כי תבעש״ט, רבם בשם אומרים הבעש״ט תלמידי
 רבים משורשו". הרע את "מוציא הרע לשון בעל כי רע" מוציא — ״מצורע שאמרו

לשיטתו, בהתאם היא הבעש״ט שכוונת לי גרמת ז□ מושג של בפירושו מתלבטים
 בהן להשתמש מיובי□ מטרה לשם נבראו בעולם, שישנן והתכונות, המרות כל כי

 לטוב. והרוס » הוא הרע נס כי, הבעש״ט של וכפחגמו היונית, למטרה הצויד לעת
 רעים, ביצרים נס יתברך השם את לעבוד יש כי ההסעות, גדולי של השקפתם ידועה

 הרע את גם צדיקים ממתיקים זה באופן יצריך" בשני — לבבד ״בכל :ז״ל וכמאמרם
 "אפיקורסות" גם כי מפשיסהא, בונם ר׳ הרבי שאמר מה ידוע בטוב. אוחו ומשלבים

לך, דע אלא הבטהון, על חסתמד אל ועני אביון לפניך בא אם למשל, תכלית. לה יש
ברעב. למות חס־ושלום עלול הוא עזר, ע לו תושיט לא אתה אס כי

 משתמש הוא מטרה. ללא נושך הוא לשון־הרע. בעל של מדתו היא אחרת
 כחיה לא ואפילו טרף. כחיית ולהרוס להרע אפל, לצורך רק שבו, הבהמי באינסטינקט

 לשון־ בעל של בעודו בהיזקו. הנאה לו שאין זח, בנחש אלא מטרם□ שנהנית טורפת
 אדם בגי מתרבות ועקירתו האנושי, מהשורש זה אדם של ניתוקו על להכריז בא _הרע

זכאי אי© זח אדם ובבגדיו. בביתו גם נגעים של הטעם כנראה ווה גילויי□ על
ואנושי. תרבותי בלבוש להתלבש

 שהצליח ההסעות, מענקי אחד עי על מפתיעה, בבהירות נאמר זה רעיון
 בעל של דבריו ואלה ז□ בענין ההסעות של ביותר קולעת תמצית לתת קצר בניסוח
:מצעע בפרשת אמת״ ״שםת

 בשורש כמו מקום ומכל באדם. וכן וטוב. רע של תערובת יש דבר "בכל
 להיזהר צריפים אבל מרובה. טובה כי-מדה הרע, על הוא ©בר הטוב,

 מדבר שפתיך מרע לשונך נצור כחוב וכן מהכלל. הרע את להוציא לא
 כתוב וכן הכלל, אל הביטול היינו ורדפהו, שלום בקש וכר מרמה

 לשורש לחזע הכל היות". צפרים "שני החיים" "המים המצורע בטהרת
ליתקן". יכול הכלל בתוך וכשהוא בשורש, ולהתדבק

;בפרשה אהר במקום אומר הוא ושוב
 מתנגד אי© בכלל שהוא כמו כן, גם לאדם, יצח״ר השי״ת שנתן "מה

מהכלל. עצמו המוציא רק יצריך. בשני שנאמר כמו השם, לעבודת
טהורו□ הן הקב״ה שנתן שפמו :מרמזות היות צפרים שהשתי ואפשר

האדם, בתוך סהרה די יש היא" טהורה בי שנחת "גשמה :שנאמר כמו
משורשו". רבר יוציא שלא עק

דעות, מדות כולה. הווסעית בספרות האמור הרעיון הוא כאן האמור הרעיון
 להיות יכולות הן גם כזה ובאופן הבורא, את לשמש הן נם נבראו הרע, יצר כמו

 הרע אל ותכונה מרה שום להוציא לא להיזהר רק יש הקדוש□ אל וטצעפים "ה״ם"
 לאשתו איש בין שהבדיל מצורע בי מובן העליון. משעשן כך עי על ולנתקן המוהלס,

 תקנתו לכן החיים. משורש עצמו, את וניתק מהכלל, עצמו הוציא להברו אדם ובין
 ויעבוך החיים, למקור ישוב הרע היצר גם כד עי ועל הכלל׳ כתוף עצמו את להכליל

ז״ל, טוב שם הבעל בשם לעיל שהבאנו הרעיון וזהו נחוץ. שהוא במקום הבורא את
טומאתו. ©בעת ומכך מהשעש, עצמו וניתק מהכלל, עצמו הוציא הרע לשון מוציא כי

"פרי בשם מאמרים" "אוצר בספרו שמביא לבי״א, ליפמן אליעזר לרבי וראיתי
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 ליה איתהפך בשבת סעודות ג׳ מקיים ולא ליה דאית "מאן :זוהר התקתי על צדיק״
 המהנות וקדושת אבות, .שלשה נגד הן סעודות שלוש כי ומפרש, צרעת". לנגע

 הראשון שהיה אבינו, אברהם נגד שכינה מהנה האבות. שלשה נגד היא בישראל
 כנגד הוא לוויה מהנה פי״ט. בראשית במדרש שנאמר כמו לארץ שכינה שהוריד

 יצהק היא. דגבורה דלוואי" מסטרא "דין :ל״ט דף שמיני בזוה״ק כמ״ש אבינו, יצהק
 שמטתו אביגו, יעקב נגד ישראל ומהנה יצהק. פחד גבורה, למדת מרכבה הוא אבינו
 הלק לו אין המחנות, מכל משולח שהוא מצורע ישראל. בכל קדושה והכנים שלמה

 שאין אלה, בכלל צרעת בו שנדבקה גחזי את תז״ל חשבו זה ומשום ישראל. במהנה
 מקיים שאינו ומי באבהין, מתעטרא בת היא קודש שבת ב״ב לעוה״ב. חלק להם

 עיי״ש. צרעת לנגע ח״ו ליה איתהפך המחנות, מכלל עצמו ומוציא סעודות, שלוש
הנ״ל. הרעיון מעיו תה
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מצורע
המוציא־רע תורת זו

 של סילוקן ידי על באה שרפואתה נפשית, לטחלה הצרעת את הושבת התורה
 ההוטאים לוקים שעליהם רבים, חטאים מפורטים בהז״ל הקללה. את שהביאו הנסיבות,
לשון־ הטא הוא זה, לעונש מהתורה רמז יש שעליו המהותי, החטא אולם בנגעי*

 של בתורה סמיכות נם ישנה באתי* הרע לשון שדיברת על נצטער* מרים הרע.
 את בפרשתגו התורה שמכנה הבינוי אף בצרעת. והלאו מרים עשתה אשר

 מורכבת שזו ווז״ל, של דרשתם לשוז על נופל לשוז בדרך מרמז מצורע בשם הצרוע
 בלתי הוא שלכאורה הכהן", אל "והובא של הצו מובן בכד "מוציא־רע". :מלים משתי
 למהותה רמז ז* בביטוי שגם נראה אולם ז המצורע אל לצאת חייב הכהן הרי מובן,

 יכול נפש רופא רק הכהן. אל אלא זה, הולד. להביא עליך רופא אל לא מחל* של
בא» כן אחרי מפיהו". יבקשו ותורד. דע* ישמרו כהן "שפתי שנאמר כמו לו לעזור

מטומאתו; ולטהרו לרפאותו רופא־ד״גפשו* יכול ואיד כיצד הדינים, פרטי בתורה

 יום בי טהרתו", כיום המצורע תורת תהיח "זאת מפרש: הקדוש החיים אור
 המנוגע ותורת היא, מהלד־גפשית שמחלתו ביותר, הברורה ההוכחה הוא טתרחו

ומרה־ שממון ומולידה ועפשו* מזוהמא נובעת טבעית צרעת המוציא־רע. תורת היא
 דירה של וגווויוח שמחה היא כזו למצורע הטבעית הרפואה ולכאורה באדם, שהורה
 יהיו "כגדיו לגמרי לבודדו הפוכד" בצודה בו לנהוג מצווה התורה ברם ובגדי*
 הוא שמים עול עליו שקיבל שאתרי רואים, ואם וכו׳". פרוע יהיה וראשו פרומים,

 כי מובהק סימן זה הרי טבעי* לרפואה כניגוד הכל אח שעשה אף על מנגעו, נרפא
 יוח־יע טהרתו כיום הכתוב שאמר זה המתלה. את הכיאו גופני קלקול ולא חמאיו,

גופני* מחלתו היתה לו אהר* סיבה ולא ר* מוציא תורת חיא תורתו כי בבירור,
במחלה. טיפל שהוא באמצעים תרופה לו עולה היתה לא

 נגע נרפא "והנח זה: שלאחרי הפסוק את דומה בכיוון מפרש פופר החתם
 הנפשית הסיבה כי ורוא* בצרוע רוחו בעיני מסתכל הכהז הצרוע". מן הצרעת

 ולהקריב להיטהר לו מצווה הוא אז כבר, הסתלקה צרעת", "נגע לה קוראת שהתורה
 הקשר לולא ואחרונים. ראשונים והרבה הז״ל הפרשה את מפרשים דומה בדרך קרבן.

 גילוי כי אומר אלשיר שלפנינו. לטיפול הסבר אין הצרע* במחלת והומר רוח בין
 יוצא־טהכלל היד. כשהחוטא דע* בדור ורק אד להופיע היה יכול נפשית למחלה היצוגי

 בחסדי למצודעי* נהפכים היינו כולנו כי זו, לתופעת מקום אין בימינו אולם בהברה.
 עלי הרוחני מצבנו בחולשת להתקיים, נוכל למען מחיינו, זה מתזה הוסר השם

אדמו*
 שצפרים בגלל הוא המצורע לטהרת כצפרים הצורך כי אמרו, ערכיז במס׳ הז״ל

 הז״ל שתמיהת מבהירים הש״ם מפרשי הרע. לשון פיטפט המצורע וגם מפטפמין,
צפרים. שתי להביא תורה אותו שחייבה על אלא טהרה, בקרבן הצפור על לא היא
תיקונו נם לח וטקכל, כסשמיע צויד יש שבו הרע, לשון הוא שתטאו מכיוון אבל
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 מקשין יש אולם להיזהר. מעתה וירע הטאו שיוכור כדי צפרים, שתי של בצורה הוא
 הז״ל שאלו לא למד, יונו! בני ושני תורים צפרים, הביאו קרבנות בשאר גס הלא
 מיני® שגי הביאו לא מקומות בשאר כי מתרצים ז עופות שגי הביאו למה חבה, בזב

 להביא התורה חייבתו במצורע כאן עופות. או הצאן, מן או הבקר מן או היו! הקרבן
 אח להזכיר באות הצפרים כי ועונים, חז״ל, תמהים כד על עופות• וגם כבשים שלשה

 הנ״ל. הז״ל דברי בהבנת מתלבט הרמב״ן אולם לחטא. שגרם הפטפוט
 טמאות". ולא טהורוו! "צפרים אמרו: בחנים ובתורת ק״ט דף בחולין הו״ל

 לייחס אפשר כיצד מוצרים, עופות מיגי לכל הוא כולל שם ש״צפור" מזה משמע
 שקלא אתרי מסיק הוא ז פה פוצות שאינן עופות ישגן הלא הפטפוט, את לפולם
 בהן ויש מפטפטת! שהן דרור" "צפרי ומ״ל מסקנת לפי הן אלו שצפרים וטריא,

הפנוניו! והוא טמא מין גם

לטומאה קדושה בין
 מראות כי בדורו! עמדה נוקט וטהרה טומאה לחוקי בהקדמתו הופמן דד״צ

 גורם של הרחקתו על להודיע בחן של תפקידו כחברו! הפשעים את מסמלים הנגעים
 יחיד בין התנגשות מתוך ברובן באות החברתיות העברות החברה. מתור וה שלילי

 נטהר. כך ואחר נרפא, הוא לשווי־משקלו הטמא שב התבודדותו אחרי אם לחברו!
 דוהה הוא אד סאגיטאריות, תקנות הם המצורע שחוקי אתת דעה אמנם מביא הוא

 ישנם החוקים בין כי בהוכיחו חירש, רפאל שמשון ר׳ בשם משכנעות בטענות אותן
 מהורי® הם התורה ולפי המחלה, את יותר עוד מפיצים המודרנית הרפואה שלפי רבים

 כמו חסוד, בעולם נעוץ מצורע טהרת ענק בי מבחין, הטהרה בדיני המעיין ואמנם
 ומבחינה המשתלח, לשעיר מסויימת מבחינה רומח זו טחרד, דומים. דברים הרבה

 עמדו המשחית. את להרחיק היא והמגמה הראשון, שבפסח בדם לטבילה מסויימת
 עזרא אבן אחרו! או זו מסויימח נקודה על מעיר אחד שכל הראשונים, זח דבר על

 המת וטומאת המנוגע בית המצורע, מוסיף: ומהותם והאזוב הארו טעם את בהסבירו
 ולטבול אזוב לקהת השט ציווה מצרים )בפסה מצרים". פפח כדמות הם והנה קרובים,

 הרמב״ן המשחית(. את להרחיק כדי והמשקוף המזוזות על הדם את ולהזות בדם
 הצפוד של שילומה טעם את מנמק הוא הטשתלו! השעיר ענין את גם באן מזכיר

 אחרי אולם באדם, הצרעת תדפק שלא טבעי, בהסבר השדה פני על בדם הטבולה
 אין ולים, למדבר הצפוד את לשלוח שאסור כהנים, תורת דברי את מצטט שהוא
 יותר מרוחקת במדבר, שהרי חהדבקו! אח להרחיק כדי רק השילוח את לפרש איסוא
 הטונה חיתח שם מ ואומר, המשתלח שעיר את מזטר הוא שט בשדה. מאשר העפור

 "לסורחות ט מסביר, בחיי רבנו בשדה". "לפורחות כאן ואילו במדבר, לרוח־רע
 הכפודים". ביום שוחד המקבל המדבר, שר ממדרגת למטה משחיתים "כת הם השדה"

זז! בעניו הדטר את מאריכים הקבלה הכמי

 מקורה זו פרשה כי ברורה, להכרח האדם את ממאה מצורע בפרשת התבוננות
 עשו הס אולם והמוסרית! הסמליים פירושיה למצוא עמלו פרשנים הסוד. בתורת

 ט אם פחומו! שנשארת טהרתח, או המחלה, למהות ביחס ולא לפרטי® בקשר זאת
 צרעת בטומאת גדולה הומרה רואה בדרשותיו סופר הזזתם הז״ל. לט סיבתה נודעה

הבפורים יום ובשעיר אזוב, רק הביאו מצרים בפסה מתים. וטומאת מצרים טומאת על
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4S7 מצורע,

 דרוש, לפי בדבר הסמלי הרמז את מסטר הוא ארז. גס במצורע ואילו תולעת, שני רק
 "אם בבחינת תולעת, כשני משתקף זה דבר מיצר־הרע. משתחררים טוס^סורים
 כן על מאומות־העולם, השתחררות היתה בפסח ילטנו". כשלג כשני יהיו־חטאיכם

מרובכם, לא "כי ולהזכיר לסמל תכליתו בצמחי® הקטן שהוא אזוב, על השם ציוה
לארז, דומה הוא אם היינו ארז, של תוספת ישנה בצרעת אולם וכר. המעט" אתם ט

 ומדיח מסית אולם מחליף. גזעו אז רק האחרים, את מחטיא ואינו סירות עושה שאינו
 להעיר מ יש אולם הפשוט, הפשט לט אינו זה שפירוש כמובן עולמית. תקנה לו אין
 הבהרה לכל מקום הנותנת המצורע, בטהרת המיוחדת למשמעות תשוטת־הלב, את

פשוט* הבהרת של מתקמט( סמלי*

 למה אז המשתלח, לשטר דומר, הצפוד שילוח עבין אס להתעמק מקום גם יש
 של רצונו יסוד על כאן ואילו הנורל, יסוד על נעשתה למוות חיים טן הבהירה שם
ז כהן

הכהד אל "והובא

 ט שיש הכהן", אל »והוכא הקרא את להסטר טורחים ואתרוגים ראשונים
 מפרשים במדרש תז״ל למהנה". מחוץ אל הכהן "ויצא כך אתר שנאמד למה סתירה

 גם אולם הכהן", אל נא "והוא כחוב: היה וכאילו מלים, משתי כמורכבת המלה את
מפרש, הרמב״ן אליו. יוצא הכהן הדין לפי דבר של לאמיתו ט הרב* משגה אינו זה
מצרעתו. נרפא כי אם מהן, ט על אלא טהרה, לו שאין להגיד התורה של מונתה ט

 ענייניו כל כי ללמדנו, בא שהכתוב האומר, כהנים תורת בעקמת הוא זה פירוש
 )טין ועוד והגלתה צפור דם חזיית הצפור, שחיטת כמו כהן, ט על להיות הייטם

 התרפא שהמצורע יום, באותו ט עוד, מפרש רמב״ן למלבי״ם(. והמצות בהתוויה
 שאמרו חז״ל מנקמה הוא זה פירוש גם כהן. ט על בסהר* תיכף יתחיל הוא מנגעו,
 יובא אז מהגג* שנרפא ביום היא טתרתו" "טום משמעות זח לט ישהה". "שלא

 בדרך הולד עזרא אבן גס חטהרח. במסכת מיד מתחיל אינו אם הכהן, אל כעל־כרהו
ברעונו". שלא או "ברצונו הכהן אל להביאו יש כי אומר, הוא זו,

 הכהן את רק לא הילכתי. לחידוש יסוד המשמש ספורנו אומר מעניין חידוש
 הקרוב למקום למא אותו מחייבת היא המצורע. את גם אלא לצא* התורה מחייבת
 הקרוב למקום יובל המצורע מרוחק. למקום ללכת נאלץ יהיה לא שהכהן כדי מותר,
 במר יוסף רבנו גם יתרה. טידהא בלי לראותו יוכל שהכהן כדי למחנות, מחוץ טותר

 יוצאים ושניהם כתמת*טני® נפגשים והמצורע הכהן דומ® בצורה מפרש שור
 על גס באים נגטם ז* צו של טעמו מסביר לתורה נאזגיס מלוצק הגאון ממקומס.

 אל לבוא הוא חייב לכן מתגא® הוא שכן כל המצורע אל יצא הכהן אם הרוח. גסות
 לתלק כדי המצורע אל לצאת חייב הכהן כהן. שפתי נוקט לגמרי הפוך טוון הכתן.

כבוד, של לטצוי זכאי הוא לכן ברטם, ונתבזה למחנה מחוץ נשלה הוא כבוד. לו
 אל והובא של ההדגשה ט מפרש יעקב אהל אליו. יוצא הכהן ולכן נרפא, שהוא אחרי
הלשון. ביד והמוות חוזיים כי ולהטר לדעת למצורע, מוסרי לקח לשם באה הכהן
 את עליו יגיד שהנהן ער נטהר, אינו הוא טו. במאמר מטומאתו אותו מעלה הכהן
 הקל בעל מורי אולם טו. באמרי לטומאה שנפל על מרה כנגד מדד, "טהור", המלה
המנהיג למהנה" מחוץ אל "ויצא לפתן. גם מוסרי לקת כאן רואה הי״ד מספינקא יצחק
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המורד. בפוזות הגות458

 מדרגת לא הוא צדיק של תפקידו מהחטא. להצילו ברצונו אס העם, אל לצאת הייב

 אשר "למען בו שנאמר אבינו, אברהם מדרגת אלא השמימה, בסערה שעלה הנוך

 זה חסידי פירוש בהרחבה. זו דרד המסביר סזפר החתם בעל את מצטט הוא יצוה".

 מטהרת בדרך ולהיפגש מגדרם לצאת חייבים והכהן החוטא שניהם כי הכיוון, את תואם

לעם.

טהרה מכשירי ארבעה

 שני ב( ארז. עץ א( הם: לקרבגותיו שקדמו במצורע מטהרה מכשירי ארבעה

 הצפוד נטבלת ובדמה נשחטת, אחת צפור חיות. צפרים שתי ד( אזרב. ג( תולעת.

 של תכליתם את מסבירים כאהד והמפרשים הז״ל לעיר. מחה אל הנשלחת השניה

 את מפרש חז״ל, בעקבות רשיז״ל, ורעיוני* פטלית בהסברה אלה, ומכשירים דברים

הרע, לשון ומסמלות מפטפטות, )צפרים הצרעת, לגורמי כסמלים ועץ־ארז הצפרים

 עצמו )ישפיל החטא. תיקון הם ואזוב שגי-תולעת ואילו הרוה(. גסות מסמל ארז ועץ

 הגשמי המצב להחזרת סמל המכשירים בארבעת רואה אברבנאל וכאזוב(. כתולעת

 הצרעת מחלת למצורע. האופייניות התכונות של ושיפורן לקדמותו, האיש של והרוחני

 ליחות ב( גופנית. תחושה ומשולל מת בשרו א( שליליים. קוים בארבעה ניכרת

 שתי מרוחק הוא זה מלבד מסריח. גופו ד( פעולתהכבד. ושיתוק חיוורון ג( ורקבון.

 את התורה ציוותה הללו הרחקות שתי נגד ישראל. וממחנה שכינה ממחנה הרחקות,

 בריאותו על והשניה הגופנית בריאותו על מעידה הראשונה ד״קרבן. ואת הטהרה

רענן, הוא כי מסמל ארז עץ ;היותו שבה כבר כי מסמלות, הצפרים שתי הנפשי*

טוב. ריחו — ואזוב זורם, דמו — תולעת שני ן עיפוש וחסר

 סו״ס הבין זה אדם ולסימן. לאות פטלית פעולה כאן רואה הופמן דד״צ אף

אדמו* עלי לאדם קיום אין ומוסר הוק בלי כי השיג, הוא האנושי* בהברה מקומו את

 ההצלחה מזבח על הלב שרירות הקרבת את מסמלת מים־חיים על השחוטה הצפור

 לשאיפה כביטוי השדה פני על תשולח חמתה, בדם הטבולה הצפור והחוק. האנושית

 מותנה חברה של קיומה בי היות טרף, חיתו מקום אל מהישוב, תרוחק שההפקדות

ההברה. לטובת מוותר פרט שכל בוויתור,

 המנוגע שוב לו שקנה האנושי, לחופש סמל המשתלחת בצפור רואה חזקוני

 צפור כמו בקהל, לבוא שוב לו הותר כעת מההברה. ומבודד בודד הגה עד ישב אשר

 של תכליתה החזקוני. אומר ועוד לחופש. ויצאה אדם בידי קשורה קודם שהיתה זו

אותה, ויהרגו בתוכם זרה אותה יראו שבגי־מינה כדי רעות* בדם הצפוד טבילת

 ז היא" נחלתי צבוע "העיט הנביא דברי של פירושו זה אתר. מצורע יקריבגה ולא

 הצפור כי חז״ל, שאמרו ומה ז רעותה בדם המוכתמת הצפור לא אם עיט־צבוע, מהו

 בני־מינה הרגוה לא אס היינו לתקלה, שלח תורה אמרה שלא היות לאכילה מותרת

שנתפס* עד
 של יסודה כי מוכיח, כאלה סמליים פירושים לחפש המפרשים שמצאו הצורך

הסוד. חכמי של פירושיהם עלינו ונאמנים בנסתר. אלא בנגלה לא היא פרשה
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459 מצורע

כ

המצורע בפרשת יצחק עקדת בעל של דעתו

ט״ו(, )ערכין לשון־הרע עוון מלל באח הצרעת כי אומרים, בפרשה חז״ל
 לנקוט, והגוף הנפש חולה מייב בהם והאמצעים החטא, בין ישיר קשר לחפש יש לכן
 של והסברו בהרצאתו זה בביוץ דלקמן במאמר נמשיך מחלתו. מעוונות להמהר כדי

 המפורסם בספרו זצ״ל, עראמה בן יצחק רבי קדמונים, בדורות המתשבה מגדולי אתד
יצחק". "עקרת

בפרשת©: תמוהים מדרש דברי להסבר דבריו מקדיש עראמת יצחק רבי
 מאן :ואומר מכריז והיה לצפורי, הסמוכות בעיירות מהזר שהיה אהד ברוכל ״מעשה

 ופשיט יתיב הוי ינאי רבי עלמא. כולי עליה )נתאסף( אודיק ז חיים סם למזבן בעי
 רכוותיד. ולא ליה צריך אח לא ליה אמר לי. זבין להבא סליק תא ליה אמר טרקליני.

 האיש "מי ל״ד( )ההליום לו: הראה תהילים סע־ ליה אפיק לגביר• סליק עליה. אטרח
 ושפתיך מרע לשונך "נצור ז בתריה כתיב מה ז טוב לראות ימים אוהב חיים החפץ
 ולשונו, פיו שומר ב״א( )משלי :ואומר מכריז שלמה אף ינאי, אמר מרמה״. מדבר
 היכן ידעתי ולא זח מקרא קורא הייתי ימי כל ינאי רבי אמר נפשו. שומר

 על מזהיר משה לפיכך חיים. החפץ האיש מי והודיעני, זה רוכל שבא עד פשוט, הוא
רע. שם המוציא — המצורע״ חורת ״זאת ישראל

 מת הרוכל. מדברי והתפעלותו ינאי, רבי של בתמיהתו מתלבטים הדרשנים
 מאשר יותר מצורע פרשת כעת לו נתבהרה במה ז היום עד ידע שלא לו נתחדש

ז כן לפני
 מהות על השקפתית בהקדמה ינאי רבי דברי את מלבן עראמה יצחק רבי

 הוא חי, כל על ערכו את ומעלים האדם את המאפיינים הדברים אחד והחיים. האדם
 אונקלוק: מתרגם ב׳( )בראשית היים" נשמת באפיו "ויפת המשפט: על □,דיבור".

 אלא המוהשי, הדיבור על לא היא כאן הכוונה אמנם ממללא". לרוח באדם "והתת
 לידי זו מחשבה באה שבו הטכני, המכשיר הוא הדיבור ברם באדם, המחשבה כה על

 דברים שני ט״ז(. )משלי לשון" מענה ומה׳ ל□ מערכי "לאדם שנאמר כמו גילוי,
 החרש כי ידוע ההי. על האדם לעליונות ביטוי ומהווים יחדיו, וקשורים כרובים אלה

 נחשב אי© צינור״הדיבור, באמצעות בפועל, מחשבתו מוציא ואי© מרבד, שאינו
 מהאדם נלקחה השפה הסרת עם כי פ״א(, תרומות )עיין אדם בכלל משפטית מבחינה

בקרבו. אשר מדבר, של התיים כוז
מיוחד. תוכן בעל להיות הדיבור חייב האדם, מהות את קובע והדיבור והיות

 בלבוש מישהו משתמש כאילו זה והרי הזרזיר. כצפצוף אלא הדיבור אין כד לולא
 שלא כ״ח(, )סוכה בכך ישראל חכמי השתבחו לכן האשם□ אח בו לנקות מלכו*

 שאלו כי אבות, מסכת של א׳ פרק בסוף מספר הרמב״ם מעולם. בסלה שיחה שתו
 ודברי רכילות הרע, לשון א( ענה הוא ז בחברה ושותק יושב הוא למה אחד הכם

 מאורעות סיפורי ג( ורע; טוב בהם יש אדם בני שבחי ב( בתכלית; רע הם נבלה,
 הראשונים, בשלושה בהחלט. טוב והגו□ הכמה ד( ;רע ולא טוב לא הימים, ודברי

 זר אדרה אז אבל מדבר כן הייתי ברביעי ואילו מלדבר, לגמרי אני נמנע החכם, אמר
לארבעה הדיבור תלקי את מחלק הרמב״ם שותק. אני ולבן מבינה, שאינה בהברה ומוזר
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 מצאתי ולא חכמים בין גדלתי ימי "כל אומר: גמליאל בן שמעון רבי אולם מלקים.
 וצמצום, להגבלה ראויה האדם בלב עצמה החכמה שגם היינו משחיקה". טוב לגוף

 את חכמים העמידו זד. לעומת קצרה". בדרך לתלמידיו אדם ילמד "לעולם בבחינת
 מרבה הוא קריא". קיש קיש בלגינא "איסתרא של במעמד הכמה, בלבבו אשר הכסיל,

בקרבו. אשר הדיבור לכה מחסום לחת יודע ואיגו להתפאר, להג
שטות, בדברי שכן כל ולא חכמה, בדברי אפילו־ לאדם היא טובה ההגבלה,

 כפי אלא מדבר", כ״תי להחשב יכול אינו בדיבורו המזיק אדם הרע. לשון או נבלות
 של שפתותיו ומוות". חצים זיקים היורה ,,מתלחלח כ״ו במשלי החכם המלך שקראו

 "והוא פ״ב א׳ במלכים שמעי על אומר המלד דת* אדם. בני להמית קלע אבני הם זה
 המאורע, על מספר ב׳ בשמואל כשהנביא אולם מחנים". לכתי ביום גמרצת קללת קללני

 למטרד- קולעת זו הגדרה בעפר". ועפר לעומתו, באבנים "ויסקל זו לקללה קורא הוא
 מותר זו בפעולה לא וודאי באבנים. אותו סוקל כאילו בשפתיו לחברו ומרע המקלל כי

 בדיבורו משתמש א( הלקים: לשלושה מתחלקת זו שליליה פעילות ההי. על האדם
 פגים, ומראה בלשון, חברו מכה ב( ;המגונה ולשבח המשובח, לגגות להרע, סתם

 לשון שולח ג( ;וכדומה השופט או הרז! כבוד ומקנא שמים, לשם מתכוון כאילו
 גם אד משלושתם, קל אמנם הוא זה אחרון סוג העליבו. אשר לחברו עלבון להשיב

 אלה סוגים שלושה על אבן. בו זרק הלה כו אס חברו, את באבנים לסוקל נחשב הוא
 החלטי( רע מדבר )היינו וכו׳ מרע לשוני נצור "אלוקי י״ז( )ברבות תפילה חז״ל תיקנו
 תרום נפשי ולמקללי שמים( לבוד של באיצטלא מתלבש )היינו מרמה מדבר ושפתי
 ממסגרתו האדם אח מוציאים שלושתם עלבון(. משיב של השלישי, הסוג )היינו

 דוד מדבר". כ״חי האדם של ומטרתו לתכליתו לא הדיבור, אח ומנצלים האנושית,
 בתנ״ד, רבים בפרקים ואופן צורר, בכל הרע הדיבור בגגות מפליגים בנו ושלמה המלד
למשכילים. כידוע

הרע לעוז על גנותה
 את המוציא הרז! הדיבור נגד מכולם יותר הפליג השלום עליו רבינו משח

 שם המוציא תורת המצורע, תורת זאת כי לישראל, השמיע הוא החיים. מכלל תאדם
 על באה שצרעתו מפגי וזאת למת, המצורע את תשבו ס״ד נדרים שהז״ל ידוע רע.
 הוא וממילא המדבר", ח״הי מכלל עצמו והוציא הדיבור, על בחטי חותם שהטביע ידי

 חמש לוי, בן יהושע רבי "אמר אמרו: ט״ז( ם׳ )ויקרא במדרש הז״ל כמו! נחשב
 זאת המצורע, תורת תהיה זאת הצרעת; נגע תורת זאת במצורע: נאמרו תורות
לך, לומר הצרעת, תורת זאת ;צרעת נגע בו אשר תורת זאת ;צרעת נגע לכל התורה

 משה מזהיר לפיכן■ תורד- חומשי חמישה על כעובר הוא הדי הרע לשון המספר שכל
רע". שם מוציא—המצורע תורת תהיה זאת ישראל אח

 עוון על אזהרות ישנן שבכולן רואה תורה חומשי בחמישה המעיין ואמנם
חוד. את שפיתה היה הקדמוני הנחש של חטאו ראשית בראשית, בסדר הרע. לשון

ממנו, אכלכם ביום כי אלוהים יודע "כי באומרו: עולם, של מלכו על דיבה בהוצאת
 וקללה לעולם, מיתה גרם זח הרע לשון ובו׳. כאלוקים" והייתם עיניכם ונפקחו

 על יוסף מצד דיבה הבאת של טיהור בראשית בספר מובא ושוב ומקבלו. למשמיעו
 חטא של תיקונו מובא בראשית ספר בסוף מצרים. גלות בעקבותיה שהביאה אהיו,

ליוסף תאמרו כה לאפר מותו, לפני ציווה אביר לאמור ליוסף "ויצוו במאמר: הלשון
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י״ח(. )משלי הלשון ביד והמוות החיים כי להודות, וכו׳. אחיו" לפשע גא שא אגא
 את הרגת כאשר אומר אתח "הלהרגני הרשע: מאמר בתחילתו נמצא שטות בספר

בפועל: שקרה כמו חיצים, זיקים יורח מתלחלח של הלשון חטא והוא המצרי",
 התכוון m לדבר כי חז״ל דרשו משה״ את להרוג ויבקש הזד. הדבר את פרעה ״וישמע

 אמרו וכן חגלות, סיבת את עתה רק הבין הוא הדבר". נודע "אכן באומרו: משח
 ירדו או שנצטרעו נפשך" את המבקשים האנשים מתו "כי הקרא: על ס״ד מדדים

 בו נמצאת הר® לשון בגנות טלו מלא ויקרא ספר הר® לשת עוון בגלל מנכסיהם,
 צווים נאמרו קדושים בפרשת גם הר® לשת על אזהרה שכולה מצורע, פרשת

 ט ולהדגיש, להורות רעיך, דם על תעמוד ולא בעמיה רכיל תלד לא מיוחדים:
דמו. ושופר חברו של בנפשו פוגע רכיל החולד

הר* מלשון בתוצאה שנשתרבבו, דט שפיכת עניני מפרס העקדה בעל אמנם
 כתוצאה שנגרמה מריס, של צרעתח מפרסם במדבר ספר התנ״ד. ספרי בבל המובאים
 במעשיהם וגרמו דיבה שהוציאו המרגלים, עוון בספר עוד מסופר במשה. הרע מדיטרה

 קורה של מחלוקתם עוון גם בספר מסופר כ״ט(. )תענית כמאמרם לדורות, בטה
 בהם ונשלחו ומש* באלוקים שדיברו האנשים עוון ומ ונבלעו, שנשרפו ועדתו

 שתירגם כמו הרע, לשון עוון על קשה בתוכחה מתחיל דברים ספר השרפים. הנחשים
 באהליכם "ותרגנו להם אמר וכן מנא" על דאתפלו תופל, וטן פארן "טן על אוגקלוס
 בהר טלם במעמד הוכרז כך על נוסף ממצרים". הוציאנו אותנו ה׳ בשנאת ותאמרו
האדומי, כדואג בלשון, רעהו מכה שפירושו בסתר", רעהו "מכה על קללה גריזים

 ועל תורה, חומשי המשה על טבר הרע לשון מדבר או חברו על רע שם המוציא לכן
מה, לאדם לו ראוי כי ר® שם מוציא מצור® מבורר: ועונשו וכתוטם, נביאים דברי

ואדם. אלוקים בטני ונתעב משוקץ להיות

ז הרוכל חידש מה
 שלא דבר, חיחן_לו לא הלשון טון על ינאי רבי באזני הכריז אשר הרוכל

 הסתפק לא כל ראשית קולטם. באופנים החטא את הבהיר הוא אבל לו, ירוע היה
 על והכריז הלך אלא הלשון, חטא של החמור העוון את עצמו הוא שידע במה הרוכל
 בטון הוא שקוע שיגרא שמחמת הטבור, בין מירסומ לו ועשה קריה, ברחוטת הדבר

ה׳, בשם וקראו שחלט הקדמונים, אבותינו של בעקבותיהם זת רוכל הלד בכד ז*
 נח או האלוקים" את חנון■ "ויתחלד ט: שנאמר חנוך, של בעטרתו הסתפקו ולא

 ההכרזה דרך את לנו הורה אטנו אברהם נח". התהלך האלוקים "את בו: שנאמר
ח׳, בשם וקרא הלך הוא טחו". ואת בניו את יצוה אשר למט ידעתיו "ט והפירסום,
 שמצא טה וזה הרוכל. גם לעצמו בהר דרד אותו הקדושים. ותלמידיו בניו ובעקטתיו

 שאינו בדבר ולדרוש לילד הרוכל של מהעזתו שהתפעל ינאי, רבי בעיני חן כך כל
הר® לשון לעוון ויחסה הצרוש* היהדות תורת על ברבים ולהכריז ברבים, מקובל

 מהות הוא הדיבור כה ט שהטן, הרוכל, של מתפיסתו ינאי רט התפעל שניה
חיים", המפץ האיש "מי ואמר: הכריז והוא אדמות. עלי האדם חיי האמיתיים, החיים

 מתוכן מ, אשר המרפד בכח וכרוכים משולטם וחייו" "האיש ט ולומר להדגיש
 ראה הוא ינאי, רט של התפעלותו עוררה אשר נפלאה השגה זו ידבר. אשר הדיטר

הייתם, ומהות אורחות אדם לבגי להורות הבא כמתנד רוכל אותו של גדולתו בכד
ועליונותו האדם של חייו טד ומקודש, זהיר המוגבל, בדיטר שרק מפורשות, ומגדיר
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 מעריכם והוא אחרת, מורה חייו תכלית לראות האדם רגיל השיגרא בדרך החי. על
 המתאר אחד רוכל מופיע כאן אולם ותאוותיו. לנטייתו בהתאם סובייקמיבית בהערכה

 נטיותיהם האדם, בני של בהערכותיהם תלות ללא אובייקטיבי, באורח החיים מהות את
 לשונך "נצור כי הרוכל, של דבריו בהירות את ינאי רבי העריך שלישית, ושאיפותיהם.

ומהותם. לחיים הוא יסוד מרמה" מדבר ושפתיד מרע
 פשוטו! אמת חשף אבל ונצורות, גדולות כאמור הרוכל גילה לא אלה בכל

 מחכמי חכם לאותו תמה זה ותרי אליה, לב שמים הבריות אץ פשטותה שמחמת
 מצאו חותמו, את מוחו לאחר וכשפתחו בחותמו, וחתם בספר סודותיו שכתב הרפואה,

 האדם. בני של לחוליים תרופה מעלים יוון בארץ אשר הצמחים כי בספרים, כחוב
 לרפאות. סגולה שום להם אין כי נתברר והגה התם, צמחים ללקוט אדם בני נהרו
 הטבעיים לצמחים שלא ופירש אחד חכם שבא עד ומשתוממים, תמהים האנשים עמדו

 לתחלואי ומרפא צרי שהם יוון, בארץ והשקפות לרעיונות אלא חכם, אותו ההמון
 כמא כי שהכריז, רוכל אותו עשה כך מחלותיו. לרפא המסוגלים והם האדם, של הנפש
 כל לרפא באוצרותיו גופני מרפא סם כי וחשבו אגשים עליו כשנקבצו לחיים. סגולה
 הנפש. בחביוני מקורו אלא גופני, אינו זה נפלא אמצעי כי בפניהם, גילה הוא מחלה,
 ז חיים החפץ האיש מי הנפשיות, למחלותיהם וצרי האדם, בני למחלות תרופה וממנו
מרע. לשוגד נצור

הכהן בדמות הרוכל

 לקבל החוטא ראוי וכבר הנגע נרפא והנה וראה האמור. הרוכל הוא הכהן
 אלין סימון ברבי יהודה רבי כדאמר צפורים, שני למיטהר ולקחו אז מוסר, הוכחת
 שישחטנד. ונאמר ט״ז(. ם׳ רבה )ויקרא הקול על ויכפר הקול יבוא קולנין, צפוריא

 נהפך הדיבור, עגין והוא החיים ממקור שהוא שעבין לרמוז, חיים מים על חרש כל על
 לנבלי נחשבו איכה וכר היקרים ציון בני :הנביא שאמר דרך על חרש, לכלי אצלו
 גדולים הפד בהם הרעים, דיבוריו את לסמל תולעת ושני ארז עץ לקחת וציווה חרש,

 אל יבוא ואחר בגדיו, יתקן בגדיו, יכבס שהממזר וציווה לגדולים. וקטנים לקטנים
 יקבל בהם נוספים, ימים שבעה יעברו אשר עד לאהלו, יחזור לא עדיין אולם המהנה.

 יבוא אל עדיין אבל אהלו. אל ויבוא שנית בגדיו יכבס השמיני וביום שכלי. תיקון
 ורגליו ידיו בהונות ועל אזנו תנוד על יזה כן אחרי קרבנותיו. יביא עד השם לפני

 ורגלו המעש, את מסמלת ידו הדיבור, לקליטת כלי שהוא באזנו לה׳ אשם כי לרמוז,
 תכופר. וחטאתו עוונו יכופר אז ורדפהו". שלום "נקש :הרוכל דברי סוף את מסמלת
ולאהלו. לו ושלום

ג

מה? ישם ובידוד הרחקה

 צרעת האט הידועה, לחקירה יסוד נותנת מתנות, לג׳ מחוץ מצורע של בדידותו
אמצעי-מגע, או למצורע עונש היא בדידותו והאם טבעית, בלתי או היא טבעית מחלה
לאחרים. יזיק שלא
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 מחלה שכן אחרים, לתועלת היא בדידותו כי אומר, תוספות לכעלי זקנים דעת
 יזיק לבל אדם בגי מחברת יפרוש לכן בו, הרגילים אדם בבני ומתפשטת מדבקת זו

 אלא מדביק, שהוא בגלל רק ולא מאשה! יפרוש גם היינו, ישב בדד כי מוסיף הוא לה.
 המשפט את אולם מטתו, לשמש לא כצו הקרא את מפרש חזקוני גם לו. קשה שהדבר
במתלהו. אחרים להדביק שלא כאמצעי־מנע חזקוני מפרש מושבו" למחנה "מחוץ
 החולי עמו, מדבר אפילו או עמו שמשתדל מי שכל ממזל* זו "דרד כי מוסיף, הטור
 ויעשה שיתעטף יעטה" שפם "ועל של חצו גם מפרש הוא לכד בהתאם בו". נאחז

ידביקם. לא פיו שהבל בדי לאנשים פיו בין מחיצה
בגי־אדם. על הגנה היא שלו הבדידות כי ואומר, זה בכיוון הולד ריב״ש אף

הטומאה. כגלל ולא המחלה מפני וזאת
 "ועל בו: שנאמר למה סיבה נם במחלתו רואה מלוצק להרב לתורה אזגים

בחיים, בעודו עצמו על אבלות יושב זה מצורע "באבל". מפרשים שחז״ל יעטה" שפם
 נושרים שאבריו עד גופו, את גם מהדסת הצרעת אלא כמת, חשוב רק לא מצורע שכן

 הוסיף ואף כמת", תהי נא "אל המצורעת: אחותו על אמר אהרן בחיים. בעודו ממנו
אבלות. עליהם נוהג והוא בחייו, אבריו מיתת את רואה המצורע בשרו". חצי "ויאכל

 ולא בוטאה, מחמת היא מצורע של בידודו סיבת כי לתורה, אזנים אומר זה עם יחד
למחנה מחוז ישב, בדד הוא, "טמא ואומרת: תורה מדגישה כן ועל חוליו. מהמת

 הטעם אילו שכן אתר, בדבר ולא בטומאה, כרוכה זו בדידות כי להודיעך, מושבו" ”
 מחה להוציאו ולא עצמו, המחנה כתוך נם לבודדו אפשר הרי מתלה, מחמת רק הוא
התחיל: אשר את לפרש מושבו, למחנה מתת הכתוב: שסיים וזד. המהנות. לכל
הוא. טמא

 צרעת שענייני אומר, י״ב פרק לנגעים המשניות בפירוש ז״ל הרמב״ם אולם
 בשביל היא בדידותו פנים. בשום טבעיים חלאים ואינם בבעיי* כלתי דברים הם

 רבותינו לדעת בהתאם לדעתו היא זו הבדלה לשונו. מנזקי וינוחו אדם מבני שיפרוש
 הוא אף לרעד! איש ובין לאשתו איש בין הרע בלשון הבדיל והוא "הואיל ז״ל:

ותשובו! התבוננות ליז* להביאו אמצעי אלא עונש לא בדבר רואה התינוד ייבדל".
 שאדם "במדה חז״ל: מאמר את מפרש הוא אגב דרד לחברה. שחטא חטאו ולהבין

 בדרן שההולך כמו ממעשיו, טבעית כתוצאה אלא גק* כפעולת לא לו" מודדין מודד
 שלפנינו בניתן גם עצמו. על רעה ממיט הוא לאחרים עושת שאדם ברעה נדקר. קוצים

 אשר הרעה את מבין הוא ועי״ז מהחברה, נפלט עצמו הוא להברה רעה שעשה על
 טמאים היו אילו רוחני. ריפוי מכשיר אדם מבני בבדידותו רואה כהן שפתי לה. עשה

 לידי בהכרה יגיע לבד בישבו אולם בהברתם. נהמה מוצא היה עמו יושבים אתרים
 טמא וטמא לבריות. מנודה שהוא זה מאשר אחר טעם כאן אין ריב״ש לפי התבוננות.

באה, בדידותו כי סובר, העקדה בעל ומנודה. מובדל הוא כי לרבים, להודיע יקרא,
 מחלה במחלתו רואה הוא גם הרוחני* בשחיתותו האתרים את ידביק שלא בדי

רוחני* אלא גופנית לא אד מדכקת,
 של תועלתה להביז חינוכי מכשיר גם זה בענין רואה לתורה אזנים אולם

 ישב אם החבר* את ופורר הרע, בלשון הז״ל לפי עסק זה אדם והכרחיות* חברה
 ונלחם אי, על בדד שישב קרוזו, ברובינזון העולם, לקיום ההברה חיונית כמה יבין בדד

 חז״ל אומרים ולכן בחבר* מקומו אח שוב שמצא עד להתקיים, כדי כבדה מלחמה
 לבלתי חייו את עושה להברה מחוץ בדידותו כמת". חשוב "מצורע כי ס״ד בנדרים
ההסברים שלושת כל בי מאוד, יתכן האנושי* החברה כמור אלא חיים אין כי נסבלים,
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 יבין הוא וממילא שהסרק״את״זןחבר/ על כעונש מההברה נבדל הוא כאתר. עולים
 לבל המרתיע האמצעי הגוםניחךהיא מחלתו אולם הברד- של תועלתה גם כד על־ידי

כאחת. ורוחנית גופנית מבחינה מדבי? והוא הואיל בקשר, איש אתו יבוא
 גם ישנם כידוע מצורע. עניו על סופר החתם בעל של הסמלי פירושו מעניין

 גס המצורע. בדיגי אקטואליים דברים התולים זה, בעניז שיעור לאין רמזים בהז״ל
 את במצורע רואה הוא בפרשה. שבזמנו האקטואליות את משלב סופר החתם בעל

 מהותו, את ממרים ואינם היות סביבתו, את וטרעיל כטהוד, פגים המראה הצבוע,
 אותם אולם מחם, נשמרת החברה כי ברשעותם יזיקו לא והידועים הגדולים הרשעים

 טהור — מראיתו מטרים מכל. גרועים הם ישרים עצמם ומראים כברם, תוכם שאין
 התורה בראשו. טומאתו אז לישר, מתראה והוא חי" בשר בו היראות "וכיום הוא,

 פמתאבל פרומים יהיו בגדיו םפגי&יותו. הנגע" "בו אשר באדם טומאה סימני נותנת
 ענויי כמו קולו מרים אינו יעטר, שפס ועל עולם, כנזיר פרוע ראשו ירושלים. על

 הוא שבו מום ממאי* שהם אחרים על אומר עוד והוא בטליתו. מעוטף והילד עולם
 הנגע אשר מי "כל להישמר יש שממנו האמיתי, המצורע הוא כזה אדם לחברו. אומר

הזהירות. בתכלית ממנו להיזהר ויש אחרים, מטמאה טומאתו יטמא". מ

מצורעים? בחברת לשבת לו מותר האם
 לרמת מנין בלבד, זה אלא לי אין ישב "בדר אומר: י״ב סרק כחגים תורת

 לשבח שאסור נידוי, מטעם שזוז מפרש הראב״ד ישב". בדד ת״ל המגוגעים שאר
 אולם mix במחיצה לשבת הם אסורים מצורעים שאר עם גס אמיתיו^^בז בארבע

 והב את "תנא נאמר: ש& ע״ב ג״ר דף ברטת תז״ל את מביא פענח צפנת בעל
 במנחות רשיז״ל גם ישראל". מחנה בפוף מהלטן דהוו היו, מצורעים שגי בסופה,

 ישראל. מממנה חוץ מצורע מטחיצתן, תה משתלהין ומצודעין "זבין :אומר צ״ת דף
 במסכת וכן בסופה". והב את נ״זז רף בברטת כדאמר המתג/ בטוף מתהלכים ותיו
 אל/ מכל משמע ליה". שרי חבריה מצורע "ואתי הז״ל אומרים ט דף בחרא בבא

 מלטם בתג״ך אגו מוצאים ביותר המלטת ההוכחה יחד. לשבת מותרין שטצורעין
 מסיק לטלבי״ם והמצווה התורה ואכן לעיר. מחוץ בצוותא ישמ שהמצורעים ז׳ ב׳

 מסוייט/ להברה גם אלא ליחיד, רק לא מתייחסת ברד מלח "גלמוד". לומר: צייד היה כד לולא בגי־מינו. עם לשבח למצורע לו שמותר "ברד", מלת של מפירושד,
 זצ״ל מברשוב הגאון אולם ישכון". לבדד עם "הן וכן: ינחנו" בדד "ה׳ שנאמר כמו

 ווז״ל ט מצורעים, בהברת לשבח לו שאסור חז״ל, מדברי מוטה לדור מבתם בספרו
 מבני יתבודד לכן בלשון־הרע, בני־אדם בין הבדיל שהוא בכך, בדידותו את מנמקים

 את עיון בצריך משאיר הוא מינו. מבני אף החלטית התבודדות מזזייב זה אדם.
 מילואים איל הספר גם בצזזחא. ישמ מצורעים אנשים שארבעה בקרא, המבואר

 מ״ו: בפסחים אמרו שהרי אתו, יחד ישבו לא מצורעים שאפילו חז״ל, מדברי מוכיח
 שהכווגת למימר וליכא אצלו". יושבים אהרים טמאים יהיו שלא לבדו, ישב "בדד

 לפגים היא ישיבתם שהרי אתו, ישבו שלא ודאי אלה ט מת, טמאי או לזבים חיא
 ואומר, המצורעים בין מחלק הוא בסוף אולם ממנו. יטמאו שמא ועוד מצורע, ממחיצת
 "הוא :ז״ל כמאמרם יחד, לשבת אסורים הרע לשון מעוון כתוצאה שנצמרעו מצורעים

 מצורעים, אולם ישב" בדד תורה אמרה לפיכך לרעהו איש וטן לאשתו איש טן תבדיל
בסנהדרין שחז״ל מה מיושב בזה יהד. לשבת מותרים זו, סיבה מהמת לא שנצטערו
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היוז" ,,מי שואלים: השער, סתת מצורעים היו אנשים וארבעה הקרא: על 1״p דף
 של שאלתם אולם ז היו מי להם איכפת מה ולכאורה בניו. ושלושת נתזי יוחנן א״ר

תז״ל, משיבים לכן ז יהד לשבת למצורעים אסור הלא יחד, אלה ישבו כיצד היא זזז״ל
יחד. לשבת להם היה מותר ולכן הרע, לשון עוון היה לא אלה מצורעים של עוונם כי

 בארץ לבדו מושב לו "שיהיה :אומר ה״ו ס״י צרעת טומאת בהלכות הרמב״ם
לאו. או מצורעים שאר גם כולל זה "לבדו" אם הרמב״ם פירש לא בלבד". ישראל

 שנאמר לעיר, חח דווקא לשבת חייבים שהם הרמב״ם כוונת אם נט ברור לא אולם
 חומה המוקפות לערים מתח חומת המוקפות בעיירות זה ודבר מושבו. למחנה מתח

 והרי שם(, והברטנורא הו״ש ופירוש קמא פרק כלים מטבת )עיין יהושע מימות
 שומרון עיר כי מעיד, עצמו והכתוב שומרון שער פתח ישבו הללו מצורעים ארבעה

 העיר את "ויכן ט״ז: א׳ במלכים שכתוב כמו ישראל, מלד עמרי בימי אלא נבנתה לא
 אומר והקבלה הבתב שומרון". הר אדוני שמר, שם על בנה אשר העיר שם ויקרא

 וכן דלשומרון" כרכא ית וזבין — שומרון ההר את ״ויקן התרגום מפרש זה שלצורך
 שהוא אלא ברר, לפנים גם שהיתר. אומרת, זאת כרכא". ית ובנה — ההר את ״ויבן

 שהעיר היא הרמב״ם שדעת מסיק, הוא כן אחרי אולם מהדש. אותה ובנח תיקנה
 וטעמא ©ן בן יהושע מימות לא אבל ישראל, בארץ חומה מוקפת דק להיות חייבת

וצ״ע. בעי.

“ יקרא טמא טמא,
טמא, שתוא עצמו, על להבריז חייב הטמא אלא מפסיקה, אינה בלבד בדידוו©

 הרמב״ם פסק וכן עזרא, אבן רש״י, מפרש כך ממנו. ויפרשו האנשים שישמעו כדי
 את המטמאים כל אלא גלבד, המצורע רק ולא ס״י, צרעת טומאת בהלכות להלכה
טמא". שהוא שיכירוהו ב©פו, ביטן שיעשה היא "הקריאה החינוך: לפי האדם.

הוא, דרישא פירושא יקרא" טמא "טמא, של הסיפא החינוך שלדעת איפוא, מסתבר,
"אומר. מפרש: הספרי אולם טמא. שהוא בו שיכירו כדי בלבושו, ביפנים ייחוד של

 טמאים ששאר הקבלח באח "וכבר :אומר קי״ב מצוד. חמצוות בספר הרמב״ם פרוש״.
"טמא, לומר תלמוד וכו׳ אדם, בני שירחיקום עד חיבר לעצמם לעשות חייבים כן גם

הברד• לעצמו ושישים ,הטומאה על שיכריז צריך טמא כל כי והפירוש יקרא״. טמא
 סימן פי להבין אפשר דו־משמעית. היא כאן הרמב״ם של לשו© טמא". שהוא בו יוודע

 לי ברורה לא להכריז. שחייבים בו לפרש שאפשר כשם ההכרזה, הוא הוא ההיכר,
 שחייב אומרים כשחז״ל היכר, ביפן רק היא הקריאה בי מפרש הוא למה החינוד דעת

 שתי של מקורן ומצאתי זז׳ דף קטן מועד בהז״ל עיינתי אולם ז ולהודיע להפריז
באופן, הקברות את שמציינין יקרא" טמא "טמא של מקרא לומד אבוהי ר׳ הדעות.

 ש״צריך גם קרא מהאי הגסרא לומדת ומאידך פרוש". ואומרת לו, קוראה ש״טומאד.
 האיש של שקריאתו איפוא יתכן רחמים". עליו מבקשים ורבים ברבים, צערו להודיע

 יודע אינני בלבד. ציון די הלא היפר לשם שכן היא, רהטים בקשת לשם טומאתו, על
 כדי טמא שהוא עצמו, על להכריז שחייב הדברים, שני בפרשה רש״י כאן כלל למה

וצ״ע. ממנו. שיפרשו
זד. פירוש טמא. הי© עצמו הוא טמא לחברו שהקורא מפרשים חסידות ספרי

 באומרו וישלח בפרשת הזוהר ספר בולם את הקדים וכבר ועוד, הקדוש, בשל״ח נאמר
הפוסל "כל שמואל בשם ע׳ דף בקידושין חז״ל אמרו ובן יקרא". למאסאבא "מסאבא
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 "הפוסל הי״ז: פי״ט ביאה איסורי בהלכות להלכה קובע אף והרמב״ם פוסל" במומו

 לו חוששים ממזרים, שהם ביחידים או במשפחות שמץ שנתן כגון תמיד, האחרים את

 פלא אין הוא". עבד שמא לו חוששין עבדים, שהם להם אמר ואם הוא. ממזר שמא

 הוא, המלעיז של עונשו הרע. לשון על באה שעיקרה מצורע, בפרשת נאמר זה שכלל

 הזולת על אומר שהוא מה בו, הטומאה וסימן מהחברה, ומנודה טמא עצמו שהוא

טמא. שהוא

מבחוץ היכר סימן

 יהיו בגדיו א( חיצוניותו. על היכר לשם עוד התורה מצווה בידודו מלבד

 ובעיקר אבלות, המפרשים,-בגלל ושאר חזקוני עזרא, אפן לפי קרועים. היינו פרומים,

 הכתב כמת. חשוב שמצורע מפני או מעשיו, על להתאבל חייב שהוא להזכירו, כדי

 כאבל, אחת קריעה מספיקה ואינה קרעים, הרפה פירושה פרימה כי מוכיח, והקפלה

 שני שהם משמע נפרמו" נפרמו, ואם נקרעו, נקרעו, "אם פ״ג במכות אמרו לכן

 יהיו "בגדיו של הצו אח מנה לא גאון מעדיה רפ היכר. לסימן שזה מסתבר דברים.

 מגודל שיהיה מפרש רש״י מריש יחיה ראשו ב( בעי. וטעמא המצוות, בין פרומים"

 צרעת טומאת בהלכות הרמכ״ם אולם כאפל, שער שיגדל אכרכנאל, מפרש וכן שער,

 יש שער. כיסוי היינו בתורה האמורה שפריעח עקיבא, רבי כדעת פוסק ה״ו פ״י
 וכן שער. לגידול היא שהכוונה מפרש הוא קס״ג תעשה לא המצוות שבספר לתמוה

 מהלכות בפ״ה להלכה פסק וכן יפרע". לא ראשו "את גדול בכהן האמור את פירש

 דבוקות יהיו ששפתותיו היינו הרמב״ם לפי יעטה, שפם ועל ג( וצ״ע. המקדש כלי

 ואתרים חזקוני אברכנאל, כמו המפרשים שאר אולם כאכל, איש בשלום ישאל ולא

 כלי האחרים. את ומהלתו פיו בהבל ידביק שלא כדי היא, הפה שסתימת מפרשים,

 לצרעתו. הביאו חז״ל שלפי עוונות, לתיקון כמזכרת אלה היכר סימני כל מפרש יקר

 יהיו ובגדיו אדם. לכל ראש להיות. שרצה הרוח, נפות על לכפר פרוע יהיה ראשו

 מעניין הרע. לשון חמא על לכפר יעטה שפם ועל העין. צרות על לכפר פרומים

 אולם הים. שפת על שילך לפרש, שרוצים מהלך" יהיה ספריא "ועל מוסיף: שיהונתן

 כאבל שילד היינו בדל״ת, ספדיא" "ועל שמגיהים: וישנם מובן. בלתי זה פירוש

 המהנה גבול על שילך היינו הנבול. הוא ש״ספריא" מפרש יוסף פרדס ספדיא, במקום

 האמור על להוסיף בא הוא ומה יהונתן, כוונת מת לעיין יש למהנה. ייכנס ולא

ז בקרא
 בהברה ובולט למיוחד המצורע את עושה דברים ובשאר בלבוש זה היכר סימן

 בעל אביו בשם מביא משמואל שם אחרים. לעיני ולהוקיעו להכניעו כדי זה וכל

 בביטוי מחייב פנימי דבר כל יען כהונה, בבגדי הצורך טעם את זצ״ל, נזר אבני

 ברם כהונה. בגדי להלבישם צורך יש לכן מיוחדת פנימית קדושה לכהנים חיצוני.

 בגדיו כן על רעה, רוח בו ושוכן קדושה של הפנימי הכה ממנו שנסתלק המצורע

פרומים. יהיו
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467 מצורע

ד

אחוזתכם בבית נגע ונתתי

 התגלותה ומוסריות. נפשיות למחלות הוא חיצוני גילוי המפרשים לפי הצרעת
 האזהרה את הבין לא האדם ואם בבגדים, היא מופיעה כד אהר כבתים. היא הראשונה

 פעם היתד. היא היא. על־טבעית תופעה שכזו בתור הצרעת בגופו. גם היא מופיעה
 בסנהדרין תז״ל דברי על המסתמכים ישנם אמנם אבותינו, של חיים ממציאות חלק
 שם הז״ל בדברי המעיין אולם להיות", עתיד ולא היד. לא המנוגע "בית בי ע״א,

 כמציאות, בבתים צרעת של הופעתה מכחיש אינו אלעזר רבי השמועה שבעל יראה,
 הבית כי היות זו, לצרעת בקשר שנאמרה החלפה את לבצע אין כי אומר, הוא אלא

 אח רק שולל, הוא ובלתי־מצויים. נדירים תנאים של היווצרם עם רק כמנוגע, מוכרז
כמציאות. התובעת את מכחיש אינו אבל בבתים, הצרעת טומאת אפשרות

ה׳: משנה י״ב פרק לנגעים המשניות בפירוש ז׳!ל הרמב״ם דברי ואלת
פגים, בשום הלאיים ואינם טבעיים, בלתי דברים שהם תראה, "הלא

 נס דרך על והם צרעת, בהם יקרה שלא דומם, חומר הם שהבתים לפי
והבגדים שהבתים לפי מהטבע, תוץ דברים אלא ואינם סוטר• מי כמו

 אלא צרעת, אינה בהם שאירע מה וכל מאליהם, ונדים נעים אינם ...
 מה לפי תורתיים, ענינים הם ואמנם וכר. הדמיון על התורה בקריאת

שזכרנו".
המורד• ובספר במשנת־תורה הגדולה דעתו תואמים הרמב״ם של אלת דבריו

 דעת מאז. נעלמה זו תופעה טבע. בדרכי להסבירה שאיו ניסית, תופעה לפנינו כי
 מפגי השם הזהירם p ועל השם, לרחמי היו ראויים הקדמונים שדורות היא, הספורגו

 ראויים ואינם נפשית, מבחינה נחלשו שלאחריהם הדורות אולם כז□ באופן החטא
 המלא. עונשו לפני האדם, את להזהיר הבאים בתים לנגעי זכרון אץ P על לחמלה.

 ואם וטהרה, קדושה גדוש האדם היה הראשונים בזמנים האלשיך. של הסברו מעניו
 התוצר• הטומאה את to הגוף פלט ועוון, מחטא כתוצאה כלשהי טומאה בו הופיעה
 בנפש ואין אדם, של בגופו הטומאה בלועה האחרונים בזמנים אולם נגעים. של בצורה
החוצה. הזר הגוף את לפלוט מספיקה התנגדות הארם

ארצישראלית סגולה
 סגולה היא פנימיים לחטאים חיצוני כגילוי נגעים כי היא, הרמב״ן דעת

 ארץ אל תבואו "פי בפרשת© התורה מדגישה ולכן הארץ, בקדושת הכרוכה מיוהדת
 ערוות לחשיפת גורמת שהארץ לנו, לתורות אחוזתכם", בארץ נגע ונתתי וכו׳ כנען

דבריו: הם ואלה האדם.
 בהיות אבל בתים, נגעי וכן בעולם. היה ולא בלל, בטבע אי© העניו "זה

 ובתיהם בגדיהם גופם. להעמיד תמיד עליהם ה׳ רוח לה׳, שלמים ישראל
 בבשרו כיעור יתהווה ועוון חטא מהם באחד יקרה וכאשר טוב, במראה

 "ונתתי הכתוב אומר לש מעליו. ה׳ סר כי להראות, בביתו או בבגדו או
אינו והוא ההוא, בבית ה׳ מכת חיא אחוזתכם" ארץ בבית צרעת נגע
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ורכילות החן לשון הלכותלו
 אסור אופן ובכל ביתו, ובני לאשתו אפילו לתועלת, שלא לאחרים לספר אסור אבל

 ידיעה ידי על אלא ועונשים ומכים ממון מפסידים שאין ולהכותו ולביישו להזיקו

)*< לזה. הניכרים דברים מהני ולא ברורה,
 מלשינות מצד היזק לאחד יש אם ציורים, שני ונצייר בזה, נכשלים אנשים וכמה ע.

אותו, והלשין כך אחר והלך שהזיקו, אחד ישראל על הניכרים דברים לו ויש
 או ממנו שיעשה והפסד היזק כל וכן החמורות, מהעבירות שהוא גמור מוסר נעשה

 שני כמו גמור בירור הוברר שלא זמן שכל אסור, הכל היזקו, לכסות נכסיו שיתפוס

מ< להפסידו. יכול אין דין בבית עדים
 אף בבית, שמעון שם והיה ראובן, מבית תכשיט או מעות נגנב צזור^אם ועוד יד.

לדין לקחתו ורק ממנו לתפוס יכול אין מקום מכל גנבו, ששמעון לדבר שרגלים

0) היסת. שבועת להשביעו
 עכשיו לו וסיפרו לו, עשה רעות והרבה שונאו, ששמעון יודע ראובן ראם נראה טו.

רזה להאמין מותר לו, שעשה שיודע ממה גרוע ואינו רעה, עוד שמעון לו _שעשה
<ש) כן. לעשות מוחזק*

י סימן

הזוז תדבר את עשה מי נשאל אם דין

כגון הדבר, עשה מי ראובן יבין ממילא אם

 ו׳ סימן לעיל ומש״ב ה׳ ז׳ לשה״ר ח״ח עיין ש.
כא׳. סעיף

 ט׳ כלל רכילות יז׳ סעיף י׳ כלל לשה״ר ח״ח א.
יד׳. סעיף

שם. .3

 בשמעון חושד שהוא פי על אף הזה, הדבר את עשה מי לשמעון שאל ראובן אם א.
יאמר רק הדבר, העושה שם לגלות לשמעון לו אסור מקום מכל עשהו, שהוא

 ורצה לראובן, עוולה נעשה אם בין הבדל אין זה ובכל הזה". הדבר עשיתי לא "אני
 הזה, הדבר עשה מי סתם ושואל לראובן נוגע שאינו או לו, העוולה עשה מי לדעת
(א) הזה. הדבר עשיתי לא שאני לומר רק העושה, שם לגלות לו אסור גוונא דבכל

 להבא, על לו שנוגע כגון לראובן, לגלות לו מותר היה שאלתו בלי גם אם ב.
דאין בזה והעיקר לו, לגלות מותר שאל לא אם גם אז בזה, הפרטים כל והושלמו

)ס כלל. הדין משנה שמעון על וחשדו ראובן שאלת
 יבין לא זה ידי על אם אלא אינו זה" דבר עשיתי לא ש״אני לומר שהתרנו זה ג.

* אבל הדבר. עשה באמת מי ראובן

 כ׳. בבמ״ת ושם ט׳ ו׳ שם צ.

י׳. ו׳ שם ק.
 שגשבעין שם ומש״ב שם ובהג״ה כ׳ במ״ח שם ר.

 אבל יז׳ עה׳ חו״מ לרמ״א היינו היסת שבועת
 נשבעין אין היסת גם שם ז״ל ולמחבר לרמב״ם

ברי. טענת כאז דאין
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לז ורכילות וזרע לשון הלכות
 החשד יפול ,מקזילא עשיתי לא שאני שמעון וכשאמר לוי, ועל שמעון על הוא שהחשד

 מעליו העוולה לסלק לו מותר גנות, דבר הוא המדובר באמת אם בזה, תלוי לוי, על
 השואל בעיני ורק עוולה, דבר אינו אם אבל חבירו. על יפול שממילא פי על אף

)מ הכם. שאלת בזה,ויעשה להסתפק יש לעוולה, נחשב
היה לא באמת שהוא במקום אלא אינו הזה. הדבר עשיתי לא אני לומר שמותר זה ד.

>

 הדין כתבתי מג. ס״ק במ״וז י׳ לשה״ר ח״ח ג.
 הגדול, המורה שהוא ז״ל חיים מהחפץ היוצא
 בין הילק ז״ל דהח״ח וה. כדין נבוך אני אמנם

 ואם מותר, דאז באמת, עוולה דבר הוא אם
 להא לדמותו יש אז באמת, עוולה דבר אינו

 מים באו דאס ברמ״א ד׳ סעיף שפח׳ דחו״ט
 מותר שדהו, שטף לא עור אם שדהו, לשטוף
 המים ילכו עי״ז אם ואף עצמו, בהצלת לעסוק
 שהוא כיון איסור, אין ויזיקו, חבירו לשדה
 המים שטף כבר אם אבל עצמו, בהצלת עסוק

 אסור אז כבר, ניזוק שהוא ונמצא שדהו,
 חבירו, לשדה שילבו באופן המים להוציא

 כל או ניזוק, כבר שהוא דמאחר הטעם ונראה
 בדיוח עוסק זה הדי המים מוציא שעכשיו מה

 לאינו ניזוק משדה שדהו להעלות שרוצה עצמו,
 מיק עי״ז אס עצמו בריות לעסוק ואסור ניזוק,

 הו״ל השואל, חשדו כבר אם וה״ב להכירו,
 להכירו שתיק עד לעצמו להרויח ואסור ניזוק,
 הו״ל חשדו, לא עוד אם אבל בגרמא, אפילו
 שהדבר ז״ל הח״ח וסיים ומותר. עצמו, הצלת

 ספיקו מהו הבנתי ולא למעשה, אצלו ברור אינו
 יחטיא, ולא השערה אל קולע דלכאורה בזה,

 הוא אם בין בזה דחילק דינו בעיקר אמנם
 דמנ״ל הבנתי, לא לא, או עוולה דבר באמת

 או עבירה, בעל שהוא חשוד אם לי דמה הא,
 שניהם שוטה, להיות השואל בעיני השוד

 אם רוצה, אינו ובשניהם לאדם, התק נקראים
 חושש אין עצמו בהצלת שעסוק זמן רכל תאמר

 להיתר, ביניהם הבדל אין דאחרים, לנזקים
 בשניהם לכאורה אסור, ניזוק כבר ראם וא״ת

 עצם דמצד משמע ז״ל הח״ח ומדברי יאסור.
 אותו חושבים שאחרים ע״י הוא שניזוק הדבר

 עוולה שאינו עוולה, דבר לעושה או לשוטה
 הדק ע״ז וחל התק, בגדר אלא זה אין באמת,
 שעשה שחושבים מה אבל הנ״ל. ו״ל דרמ״א

 השם בטהרת יש באמת, עוולה שהוא דבר אתה
מותר זאת שלמטרה התין. מגדרי יותר שלו

 שעשה אותו יחשדו שלא כדי בדיבורו, להזיק
 בזה שם טהרת מהו ידעתי ולא זאת, עוולה דבר
 ביניהם הבדל יש דאולי הנ״ל, היוק מגדרי יותר

 שניהם במהותם אבל וההיזק, החשד באימת
 כלל. בדינם זל״ז בין תילוק ואין הם, התק

 לכאורה דמותר, מנ״ל לשאול יש הדבר ובעצם
 רב בר וחייא דר״ה ממעשה )טז.( מערכין למד
 דלמד לא׳ ס״ק בבמ״ח לעיל שם וכמבואר שם,

 אין ואם עצמו, מעל חשד להסיר דיכול משם
 ולכאורה מותר, האמת, לומר אלא אחרת עצה

 רב בר דווייא שאני דהתם ראיה, אין מההיא אי
 הו״ל האי כי וכל שמואל, לפני עליו התלונן
 רב, בר לחייא לענות תורה בדין ומתן כמשא

 כמבואר הבירו לבייש איסור בכלל אינו זה וכל
 הדז״ח וכמש״ב ס״א תכא׳ חו״מ ז״ל ברמ״א

 לשה״ר בגדר זה אין וה״נ עצמו, שם ז״ל
 תורה לדין חבירו לתבוע איסור דאין המזיק,
 חבירו, על לשה״ר זה דממילא אע״ג שהזיקו

 אלא זה, גדר כאן שאין הוא המדובר אבל
 חבירו להזיק דמותר ומנ״ל חושדו, השואל
 )ומרן לעצמו להרויח כדי לשה״ר בדיבור
 אוקי קג׳ סימן ח״ב יו״ד באג״מ ז״ל הגר״ס
 תוכחה, לתועלת לשמואל אמר דד״ה לההיא
 גופא דהיא אלא כלל, משם ראיה אין ולפ״ז

 מה ז״ל הח״ח לגדרי נסתפקתי עוד מנ״ל(. צ״ע
 דההתק אלא באמת, עוולה דבר הוא אם

 שנעשה כגון עצמו, מהיזק גדול הוא לחבירו
 על החשד וחל בישיבה, כהוגן שלא דבר אתה

 על יקבל ולא טוב בחור וראובן ושמעון, ראובן
 אותו יזרקו אולי שמעון אבל נזיפה, אלא זה

 לא אני לומר מותר ראובן האם מהישיבה,
 אי© קודמין דחייך די״ל הזה, הדבר עשיתי

 להרויח אסור ראובן ואולי השוה, בדבר אלא
 שמזיק ע״י מועטת מנזיפה השם טהרת לעצמו

 לא בלא״ה אם זה )וכל מזה גדול נזק לשמעון
 והיה שמעון, מעשה להנהלה לומר ראוי היה

בכ״ז. וצ״ע לשה״ות נחשב

,<
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ורכילות וזרע לשון הלכות לו!
 המנויים מן הוא גם היה אם אבל ההוא, הדבר לעשות שהחליטו המנויים מן

 אסור מקום מכל תוקף, בכל לזה התנגד בעצמו שהוא פי על אף הדבר, על שהחליטו
 לבעל לומר לאחד אסור הדין על שישבו דיינים ולבן הזה. הדבר עשיתי לא אני לומר

 מינה נסקא ואין כדעתי. דעתם היה לא דין הבית רוב אך אותך, לזכות דעתי אני הדין
 זהוא <ד> זה. עבור נקרא דדוכל לא. או שאלו אם אד לא, או בזה הושדו ראובן אם

 חלק שהיה כל עסק, איזה או כנסת בית או ספר 'בית הנהלת בהחלטות הדין
 אם אבל רשות, בדבר זה )וכל מזה. נוחה דעתי היה לא אני לומר אסור מהמחליטים,

 ואם להוכיחם, בסתר חייב ושלום, חס התורה מצות נגד החלטה איזה החליטו הרוב
 ברבים(. נגדם למחות חייב בפרהסיא, התורה מצות על ועוברים תוכחה קבלו לא

שמעון לו ואמר לו, למכור ראובן לו ונתפייס שמעון ובא סחורה, מוכר ראובן ה,
 מכרו אם בין ללוי, ראובן מכר כך ובין כך ובין מביתי, מעות שאביא עד לי המתן

 מפני או לשמעון, למכור רצה שלא מפני לו מכרו אם ובין שלם«הפצירו, מפני ללוי
 היכן לראובן ושואל כך אחר שמעון כשבא מקום מכל לשמעון, שאמר מה ששכח

 שבשוגג לומר ואפילו ללוי, שמכרתי לומר לראובן אסור לי, למכור שאמרת הסחורה
 לאחר. בטעות מכרתיו יאמר אלא מדנים. משלח נקרא שזה ללוי, מכרתיו

מעיקר היינו זה" דבר עשיתי לא "אני לראובן לומר לשמעון שמותר שאמרנו זה ן.
 עצמו את ישמיט שלא הדין משורת לפנים לעשות נפש לבעל ראוי אבל הדין.

 בחכמי מצינו מזה ויותר זה, ידי על פלוני ויתבייש להשואל יתוודע שאולי במקום
 הוא מי יוודע שלא כדי האשמה עצמם על שהטילו יא( )סנהדרין הקדושים ישראל

)י< חטאו. לא הם שבאמת פי על ואף החוטא,
 השי״ת בעזרת יתבאר הזה" דבר עשה "מי תלמידים של בכתה השואל המורה ין3ז.,_

יט׳. בסימן

יא סימן

חוטא חמדו הרואה דין

 למוטב להחזירו עשה מצות טובה, לא בדרך הולך או חוטא, חבירו הרואה א.
עמיתך את תוכיח הוכח שנאמד הרעים במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו

.,כה בסימן השי״ת בעזר יתבארו תוכחה פרטי ויתר )א( יד( יט׳ )ויקרא

ח׳. סימן ק״י וע״ע יד׳ ט׳ רכילות ד.

טו׳. ט׳ שם ה.
 גדולה עוולה לבעל יחזיקוהו אם דאסילו ונראה ו.

 בן משכניה שם כדמוכח חסידות, מצות כאן יש
עוולה שזהו נכרית שנשא עצמו דהתזיק יחיאל

 לא דהתם י״ל אמנם יא.( )סנהדרין ע״ש גדולה,
 אבל אחרים, על כיסה רק עבר, שהוא האמינו
 ת״ח הוא אם עבר שהוא יאמינו שבאמת במקום

צ״ע. השם חילול חשש ויש
ז׳. הל׳ ו׳ פ׳ דעות הל׳ רמב״ם א.
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דעות הלכות

ראשון פרק

 וכתב כו׳. הלב מגובה שיתרחק מי יצד
יי׳ את תשכח פן לך השמר ח״ל »< )לאין

 לישראל ואזהרה הרוח לגסי אדהרה עקב( פ׳
)שס( רבתי׳ טובה להם משפיע כשהב״ה :או

 ובקרך וישבת תבנה טובים ובתים ושבעת ■י
 ושכחת לבבך ורם לך ירבה חהב וכסף ־בית
ה( טז )משלי דכתיב תועבה נקרא וגם וגו׳.
נאה לי הקב״ה אס׳ לב, גבה כל יי׳

 יכולץ אנו אין מלבושי לי לגזול רוצה חה ז
 עינים גבה ה( י,א )סהלים דכתיב אחד גולם

 רות ושפל דכא את אך אוכל, לא אותו :ב
 לעולם והארץ ד( א )קהלת וכתיב טו(, " ישעי׳
 החכם אמ׳ וגם לארץ. עצמו המשפיל פי׳

 וגם יתגאה. אז השתן דרך שעבר מי על ני
אז כי יא-יב( ג מפני׳ דכתיב ציון בנחמת ה

 עוד לגובהה תוסיף ולא גאוותך <קרש^ידי
 בשם וחסו ודל עני עם בקרבך שימ^ארתי

 לי כי מ( ט )ישעי׳ כתי׳ שהרי ממש עני ר״ל
 בניך להביא בראשונה תרשיש ואניות ;וו‘

 תרגם וכן עניו, ר״ל אלא אתם, חהבם כספם
 מפני שם( נרש״י הו׳ מצורע פ׳ )מנשומא במדרש ־ש

 עצמו שהגביה לפי ואזוב בארז מטהר •רע
 וגם כאזוב. עצמו ישפיל תקנתיה מאי הנגע

 שהרי וקיים, קבל הח יד.( )סנהדרין זכמים
 מ״ג(. פ״ב )נגעים חלונות לו פותחין אין יל

 עליו מעלה שפל שדעתו מי ה:< )סוטה שכמים
 נשבר לב יט( נא )תהליס שנא׳ קרבן הקריב
 רוח אלהים זבחי )שם( ובתי׳ תבזה, לא !להים

 עולבין ואץ הנעלבץ סס:( )שבם ואום׳
 כצאת ואוהביו לא( ה )שפטים אומר הכתוב

 מה ה״ג( פ״א )שנפ בירושלמי ׳ואמ בגבורתו.
 עקב ענוה עשתה לראשה עטרה חכמה

יי׳, יראת חכמה ראשית י( קיא )שהליס דכתי׳ *
עכ״ל: יי׳ יראת ענוה עקב ד( נ5 של־

I

שני פרק

 אפילו הרוח גסות ביה דאית בשמתא
 תלמיד ה:( )סוטה דאמר כרב דלא והיינו ה.

 הונא ורב בשמינית מח׳ אחד בו שיהא תך
 דשבולתא כססאה ליה ומעטרא אמ׳ יהושע

 ובשמתא ביה דאית להח בשמתא דאמר יבא
 ולא מינה לא ראמ׳ נחמן כרב אלא ביה

 יי׳ תועבת ה( טז )משלי דכתיב מאי זוטר פי :
ע״כ: לב ־

 בשבת כדאמרינן וכו׳. בפניהם עצמו אה
 תכירי מאני תבר אחא רב מציפה שליף הה

 ע״כ רישיה. על מונייני לאמתיה רמי ת5
וקש:(: ־אחח

שלישי פרק

 וכו׳. לגוף הרעים דברים יאכל ילא
אוכלין האוכל גרסינן ה״ה( זמרי מזן ־־•־ב־
 שבוזה לאח׳ ג׳ משום עובר לבו על ־בליז

שאינה ברכה ומברך האיכלץ את וזבחה •53:

לסוליישא. נ: קג יגמוש יבפוס־ שאישש אני . ת״

רביעי פרק

 פר׳ בשבת הקזה ענייני וכו׳. יקה ולא הי״ח.
 דדמא פורסא האי התם וגרסינן הוא, )קנט.:( מפנין

 רבי׳ ופירש ימעט, הפרקים בין יומין תלתין כל
 ל׳ כל לבחור ותקנתו הדם גבול בקבלה חננאל*

 ימעט שנה לעשרים כשהגיע פי׳ הפרקים בין יום,
 לג׳ יקח שנה ולשלשים דם, חדשים לשתי יוציא

 יחזור בימים בא ששים, או שנה נ׳ עד וכן חדשים,
 ברכינו דלא והיינו לשנה. משנה חקח חמעט

ז״ל: המחבר

חמישי .פרק

 והתוספו׳ וכו׳. הלילה בתחילת יספר לא ה״ד.
 בלבו יחשוב פן לא הלילה שבתחילת הטעם פי׳

 לכן קודם מיד שראה נשים שאר על תשמיש בשעת
 בסוף וכן עירים, אדם בני עדיין כי קולן שמע או

 בעת והשכימו שקמו נשים קול שומע הוא הלילה
 ואין אז ישינים שהכל הלילה באמצע אלא ההיא,

התוספות: עכ״ל נשמע. קול

 דווקא דזהו הר״מ כתב יתרחק. שלא כדי ה״ו.
 היו לכך בשדות שלהם כסאות בתי שהיו בימיהם
 הן שלנו כסאות בתי אבל בכך לחהר צריכים
 ומכל לחהר כך כל צריכים אנו אץ לכן לנו סמוכין

עכ״ל: טהרה לידי מביא וזהירות זריזות מקום

ששי פרק

 ט( )עש׳ סה״ג לשון בו׳. במוך לרעך ואהבת ה״ג.
 לחברך, תעבד לא לך רסני כל דבר של כללו

 וחותך שיושב מי ה״ד( פ״ט )נדרים בירושלמי וגרסינן
 ידו את ותכה ידו תחזור וכי בסכין ידו והכה בשר

 כמוך, לרעך ואהבת נאמר זה ועל להנקם בסכין
 רשע אדם אבל ובמצות בתורה רעך שהוא ורווק׳
 יג( ס )משלי שר לשנאתו מצוה תוכחה מקבל שאינו
 הלא נא( קלט )שהליס ואומר רע, שנאת יי׳ יראת

 עכ״ל. וגו׳ אתקוטט ובתקוממך אשנא יי׳ משנאיך
 בתורה גדול כלל עקיבא א״ר ש( )פי׳ סמ״ק לשון

 בצלם כי עזאי בן עליו הוסיף כמוך, לרעך ואהבת
 כבודו על חס שלא אע״פ האדם, את עשה אלהים

 שלום הבאת זו מצוה ובכלל חבירו, כבוד על יחוס
 שלום בקש טס לד )שהליט כת׳ וכן לחברו אדם שבין

 נחרב ראשץ בית השלום, כח וראה ובא ורדפהו,
 בסוף ונגאלו וע״ז דמים ושפיכות עריות גילח מפני

 ולא חנם שנאת בעבור נחרב שני בית שנים, ע׳
 טעם קצת ליתן חש ט:(, )יומא קיצם עדיין נגלה

 מאותם בהם .חזרו ראשון בבית כי למינים להשיב
 חנם, משנאת בהן חזרו לא עריץ אבל עבירות ג׳

 חסיר נס, ס )ישעי׳ אחישנה בעתה יי׳ אני אעפ״ב
 קנאת וסרה יג( יא )שם דכתיב מבנינו חנם שנאת
 מפני ששינה מצינו הב״ה ואפי׳ וגר. אפרי׳

 בקדושה שנכתב שמי הב״ה ואמר פז.(, )ג״מ השלום
 ואפילו ע:(. )סונה השלום בשביל המים על ימחה

 הרץ מרת אץ ביניהם ושלום ע״ז עובדי ישראל
 אפרים עצבים חבור יס ד )הושע דכתיב ביניהם שולטת

 וגם נ(. י )שם יאשמו עתה לבם חלק אבל לו, הנח
 שבטים הרבה אדם יקשור אם הוא הקדמוני משל
 אפי' יחידים וכשהן שבגבורים גבור ישברם לא יחד

 חח תקוה יש שנאה ולכל ישברם. שבחלשים חלש
 רקב מביאה וגם קנאה, מחמת שהיא מאותה
 שאץ מי אשרי קנאה, עצמות ורקב 0 יד )משלי דכתי׳

קננס: )שבס יאשיה בר׳ אחא כר׳ קנאה בו

סרס. ע׳ נערוך עי׳ *

 בערכי׳ יש בפ׳ וכו׳. חבירו המכה אבל ה״ה.
 שבלב' בשנאה בלבבך ת״ל יכנו לא יכול )טז:(

ע״כ: מדבר הכתוב

 ל׳ וכר. ממנו מחילה ובקש חזר ואם ה״ו.
 אם מתילה ממנו לבקש יתביש ואל מ( )סי׳ סה״ק
 כי קטן וחברו גדול הוא ואפי׳ לחברו שחטא יודע

 ברב פז.( )יומא מצינו כי אנחנו אחד ]איש[ בני כולנו
 לטבח הכפורים יום ערב והלך הדור גדול שהיה
 הוא שהרי הדין מן למחול זה וצריך לפייסו. אחד
 ימחול לא ואם שעשה מה לו ימדוול שהקב״ה צריך

 נושא ים( ז )מינה רבתי׳ לו מוחל אינו הקב״ה גם לו
 לאותו עק נושא למי פשע[, על ]ועובר )ופשע( עון

 בר׳ כה:( )שערם מצינו וכן ש.(, )ר״ה פשע על שעבר
 עקיבא ׳ר וירד נענה ולא רננות כ״ד שאם׳ אליעזר

 נענה ומיד לפניך חטאנו מלכנו אבינו רק ואם׳
 אדם מחל לא ואם מדותיו. על מעביר שהיה מפני

 פעמים ג׳ עד מחילה ממנו יבקש ראשונה בפעם
 על אדם בני עשרה יביא מת ואם יבקש, לא ויותר
 ולפלוני ישראל אלהי ליי׳ חטאתי ויאמר קברו

עכ״ל: נכונה לא עליו שדברתי

 וכר. ושלישית שנייה פעם יוכיחו לא ואם ה״ז.
 מרבה טז:( )ערנין אחד במקום יא( )עש׳ סה״ג ל׳

 מרבה צא.( )ב״מ אחר ובמקום פעמים ק׳ אפי׳ מתוכיח
 )יראים רא״ם ופירש לרב, תלמיד אפילו מתוכיח

 במקבלו לרב תלמיד דהוכחת רנג( קצה, סי׳ השלם
 ויבאו חן ושקולץ מקבלו כשאץ חבירו והוכחת
עכ״ל: שניהם

 )שם( סה״ג לשון וכו׳. החוטא שיכהו עד
 פסק למה טעמו נתברר ולא טז:( )עמין כרב והיינו

 וגם רב לגבי יוחנן כרבי דהלכה נראה אלא כרב
 אמנם כת׳ ור״מ שיקללנו. עד דאמר שמואל לגבי

 דאמר המחבר כרבינו משמע תזריע פר׳ בתנחומא
 מאלו אלו נשתנו מה הב״ה לפני הדין מדת אמרה

 ולקבל שמך לקדושת להתבדות להם שהיה עד וכר
 נתחי גוי 0 ג )שם רבתי׳ וישעי׳ כירמי׳ הכאות עליה׳
עכ״ל: וכו׳ למכים

 לשון זה וכו׳. למחות בידו שאיפשר מי וכל
 לא כי ואתה נ( יש פס׳ ע״ש )ג ביחזקאל שר )שס( סה״ג

 וא׳ אבקש, מידך ודמו ימות בעונו הוא הזהרתו
 אחיו. בעון איש באחיו איש וכשלו צט.( )שמעום חז״ל
 להוכיחו צריך למחות בידו אם לו ספק אם ואפי׳

 לפני הדין מדת אמרה )נה.( שבת במס׳ דאמרינן
 אם מיהו גלוי, מי לפניה׳ גלוי לפניך אם הקב״ה

 מדקאם׳ דפטור נראה אז יקבלו שלא לו ברור
 פטירי. הוו להם גלוי אם הא משמע גלוי מי לפניהם

 לשתוק לו טוב יקבלו שלא לו וברור שוגגי׳ הם ואם
 לישראל להן הנח )צ( רביצה ]פ״ד[ )פ״ק( דאמרי׳
 הן מזידי׳ אם אבל מזידץ, יהו ואל שוגגי׳ שיהיו
 מיתה מעונש דמיפטר נהי יקבלו שלא לו וברור
 ואע״פ מיפטר, לא דהוכיח מעשה מ״מ כדפי׳

 סט.(. )ב״ק וימות לרשע דהלעיטהו עונשו שמוסיף
 על הבא פר׳ דגרסינן מההיא הביא מקוצי השר אבל

 שאינו דבר לומר שלא אדם על שחובה )סם:( יבמתו
עכ״ל: ישנאך פן לץ תוכח אל ס( ט )משצי שר נשמע

שביעי פרק

 וכו׳. נפרעין עבירות שלש חז״ל אמרו ה״ג.
 גדול, כתי׳ דבכלהו טעמא מאי קנן( )ש׳ סה״ק ז״ל

 חטאה הזה העם חטא אנא צא( צג )שמום כתי׳ בע״ז
 הרעה אעשה ואיך ט( צט )בראשים עריות בגלוי גדולה,

עוני גדול יג( ד )בראשים דמים בשפיכות וכו׳, הגדולה



ה' פ״ג ת׳ת—ד,״ג פ״ז דעות קושטנטינא מיימוניות הגהות

 יכריז ד( יג )תהלים שב׳ כול׳ כנגד הרע ולשת מנשוא,
 אמ׳ גדולות. מדברת לשון חלקות שפתי כל יי׳

 ואחת עצם של אחת חומות שתי לך בראתי הקב״ה
 יוסיף ומה לך יוזן מה שוכבת, שאת ועוד בשר, של
 גבור חצי בתריה וכתי׳ קנ(, )מהליס רמיה לשון לך

 משליך אני הקב״ה אמ׳ רתמים, גחלי עם שנונים
 נוח(. )ערכין לדונו למטה וגהינם למעלה חצים עליו
 שהיו אחאב דור ה״א( פ״א פאה )ירושלמי מצינו עוד

 היו ביניהם דלטורין היו שלא מפני ע״ז עובדי
 כלם שהיו שאול ובימי ונוצהין למלחמה יורדין
 יורדין היו ביניהם דילטורין והיו תורה בעלי

 ע״ש( א פ״ג )נ״ר במדרש ואס׳ ונופלין. למלחמה
 והגוי בני גזלת למה לגוי הקב״ה ישאל לעתיד
 דוחה הגוי מיד עליו, הלשין ישראל פלוני אומר

 איש בארץ יכון בל לשון איש לגהינם, הישראל
 דרשו עוד כ(. ק» )מהלים למדחפות יצורנו רע חמם

 זאת דכתיב צרעת לו שראוי טח( )ערכין רבותינו
 I ומה חג, שם המוציא פירוש המצורע, תורת תהיה

 ד( טו )משלי שנאמ׳ בתורה יעסוק יספר שלא תקנתו
 דמי היכי )שם( בגמרא ואמר חיים. עץ לשון מרפא
 לא אם נורא איכא היכי ראמ׳ כגון בישא לישנא

 זה אפי׳ כלומר וכורי, בשרא דשכחי פלוני בבי
 הרע. בלשת ליה דמפיק כיח רע לשון מיקרי
 יאמר שלא לדיין מנין אמרינ׳ )נט.( בורר וה ובפרק

 וגם רכיל, תלך לא ת״ל מחייבי׳ וחברי מזכה אני
 וקשה לזה רך יהא שלא לדיין אזהרה מיניה דריש
 להאמין רשאי ניכרים דברים רואה ואם לזה.

 חוא נכרים דברים דוד )ט.( בשבת כדאמרינן
 בישא לישנא האי סא.( )נדה רבא ואמ׳ במפיבושת.

 למיהש ליה איבעי מ״מ בעי לא דלקבולי אעג״ב
 את ישמעאל השליך אשר הבור ט( מא )ירמי׳ דכתיב

 הרגן גדליה וכי גדליה, הכה אשר האנשים פגרי
 לחוש לו שהיה מתוך אלא הרגן ישמעאל והלא

 הכתוב עליו מעלה חש ולא קרח בן יוחנן לדברי
ט(: )לאה וגדיל סה״ק עכ״ל הרגן כאילו

 וכו׳. שונאיו בפני חבירו בטובת המספר ה״ד.
 מונה היה ריב״ז דהרי מותר אוהביו בפני אבל

 קפד:( )נ״נ שמואל רבינו אכן חכמים, של שבחן
 שמספר דמתוך בטובתו מדי יותר יספר שלא פירש
 גנותו לידי יבוא שלא אפשר אי כדעתו ואינו

 לשח לומר מותר ה״א( פ״א )פאה בירושלמ׳ ואמרי׳
 אבוא ואני יד( א )מ״א דכתי׳ מחלוקת בעלי על הרע

דבריך: את ומלאתי אחריך

 וכו׳. קול להעביר יתכוין שלא והוא ה״ה.
 הזהיר האומר ואם ט( )לאה ]סה״ג[ )סה״ק( ח״ל
 משום בו יש רבים בפני אמרו אפי׳ לומר שלא
 ההוא )לא.( בורר זה בפרק כדאמרינן הרע לשון

 ואפקיה מדרשא בי דאיתא׳ מילתא דגלי תלמידא
רזיא: גלי יין ואמ׳ מדרשא מבי מאיר ר׳

 יב( )לאה ]סה״ג[ )סה״ק( ח״ל כו׳. הנוטר וכן ה״ה.
 שאינו חכם תלמיד כל כב( )יומא יוחנן ר׳ אמר עוד

 לא דכתיב והא חכם תלמיד וה אח כנחש נוטר
 ת״ח )שם( דאמרינן והא דכתי׳, הוא בממח תטור
 ואינו חרפתו שומע עולב ולא עלוב להיות צריך

 פירש משה ורבינו בליביה. ליה דנקיט לעולם משיב
 לו אסור בפרהסיא שבחוהו חכם דתלמיד ח״»( )סה״ל

 מפני נענש מחל ואם איירי גוונא האי ובכי למהול
 אדם בני שאר וכן בפרהסיא שלא אבל התורה בחח

 מכל נוקם אם לאו בו שאין אע״פ ת״ה שאינו
 נם.( )מגילה כדאמרינן ינקום שלא הסחות מדת מקום

 הוה לפוריא סליק דהוה אימת רכל חסחא בההוא
 ונקרא דצערן מאן ומחיל ושרי לשרי רחמנא אמר

עכ״ל: היא רבה ומצוה מדותיו על מעביר

תורה תלמוד הלכות

ראשה פרק

 הר״מ כתב וכו׳. תורה ללמדו חייב אביו ה״א.
 דמאי מלמדין לבניו ישכיר או ללמדו ליה דכפינן

 ולולב דסוכה מעשה ולמדתם של עשה האי שנא
 חוב בעל כשאר ליה ]ו[עבדינן עלייהו, דכיפינן
 מצינו דאי )פו.( הכותב פר׳ האלפסי כדפסק

 לא ואי ליה ומודיעינן משדיינן ליה לשדוריה
 דנכסיו ושקלינן לנכסים נחתינן לאודועי מצינא

 אלא הערב מן נפרעין ואץ ביה ערבין אינח דאיניש
עכ״ל: החייב מן לתבוע יכול שאק במקום

 בסוטה גרסינן מ״מ כו׳. חייבת האשה ואין
 עד לגברא ונטרא לברה ומתני׳ מקרי׳ אתתא )נא.(

 ואמר בהדייהו. פלגא לא מי מדרש׳ מבי דאתא
 כאילו תורה בנו המלמד כל 0 )קידושין יהושע ר׳

 וסמיך לבניך והודעתם ד( )דנחס ׳שנ מסיני קבלה
 עכ״ל בחורב. אלהיך יי׳ לפני עמדת אשד יום ליה
יג(: )עש׳ ס״ה

 )ס דקחושין פ״ק תניא שש, בן שיהיה עד ה״ו.
 ור׳ יהודה ר׳ ו( 3נ )משל דרכו פי על לנער חנוך

 אמ׳ וחד שנים כ״ב עד משיתסר אמ׳ חד נחמי׳
 בדרך חריכנו אלו בזמנים פי׳ נ״ד, עד מתמניסר

 אמרינן « ובכתובות בו. יתנהג חייו ימי שכל מוסר
 מכאן שנה י״ב בנו עם אדם שיגלגל התקינו באוש׳
 בן מנ״א( פ״ה )אמם דאס׳ והא לחייו, עמו יורד ואילך
עמו: לגלגל היינו למשנה עשר

 בטלה שכר אבל כו׳. בשכר ללמדה אסור ה״ז.
 מלמדי׳ )קו.( דכתובות פ״ב כראם׳ ליקה מותר

 שכח נוטלי׳ לכהנים קמיצה והלכות שתיטה הלכות
 למ״ד איכ׳ התם נמי ואמרי׳ הלשכה, מתרומות

 לכל וה״ה לקטנים בגו׳ ליקח מותר שימור שכר
 פסוק שכר למ״ד ואיכ׳ ללמדו הוא שטורח אדם

 טעמא מאי שימור שכר למ״ד התם ופריך טעמי׳
 טעמי׳ פסוק ומשני טעמי׳ פסוק שכר אם׳ לא

 מאי שימור שכר למ״ד התם )ופריך ]דאורייתא[
 בסיני, למשה נת׳ כלוט׳ פסוק( שכר אמ׳ לא טעמא
 הו׳ בסיני נתן לא דאי מכלל מכאן יצחק* ר׳ ודקדק

 חרוש רכל נרא׳ לכן שכר מהן ליקח לב״ע שרי
 אץ פר׳ ובירושלמי שכר. ממנו ליקה מותר סופרים

 אתה אי ומשפטים תקים גרסי׳ )ה״ג( המחר בין
 ותרגום מקרא בשכר מלמד אתה אבל בשכר מלמד

אגרהח: ]נסבין[ )לגבין( מתנייניה זזמיי וכן

 יס )עש׳ ס״ה ח״ל ולילה. יומם בו והגית ה״ה.
 יוחנן ר׳ דאמר)י׳( אהא סומכים ]דחוקות[ ובשעות

 שחרית שמע קרית ]אלא[ קרא לא צט:( )מגשם
ביה: קרינן ימוש לא וערבית

 אבל כו׳. שבכתב תורה מהן שלש קורא הי״ב.
 קאמרינן )פי׳ ליומי קאמרינן כי פי׳ צ( )קידושין רש״י

 ימים ושני במקרא יעסוק ימים שני פי׳ ליומי(
 ור״ת )ה(שבוע. כל ]וכן[ בתלמוד ימים ושני במשנה

 תלמוד משנה מקרא חשוב בבלי דתלמוד כתב
 במקרא בלולה בבל)י( )נד.( בסנהדרין כדאמרינן

 אלא יותר להשליש צריך אדם ואין ובתלמוד במשנה
 פרש׳ לקרות נהגו דלכך בא״א וכתב בתלמוד. יעסוק

 מדות. די״ג ובריית׳ מקומן ואחהו קורבנות
 ור׳ העניים את מחייב הלל )לה:( ביומא **כדאמרי׳

 הנאי׳ הצדיק ויוסף העשירים חרסום בן אלעזר
התורה: ומניחים יופי׳ אחר ההולכי׳

 as עם חבור בערוך* פי׳ תפלות. הי״ג.
 מעשרה ]ו[תפלות בקב אשה רוצה כמו

נ.(: )סוטה ופרישות

שני פרק

 כד. מכניסים אין שש מבן ופחות ה״ב.
 למקרא שנים חמש ]בן[ מנ״א( פ״ה )אנוס דתנן

 )למיג והו שש ובן מלמדו שאביו ללמוד לחנכו
 הך א״נ ]כתורא[. )בתורא( ליה ]למיספי[

בבציד מוד״ה נא. )נ״נ פר״י וכן גמור בבריא איירי

 אי מכן פחות אבל כו׳. תינוקות כ״ה ה״ה.
מלמד: להשכיר זה את זה לכוף יכולץ העיר

 נא. )נ״נ פר״י כו׳. לעיר מעיר אבל ה״ו.
 לה שראוי לשם ינוקי כ״ה דאיכא והוא מסקנס(

 נ למחא ממתא להו ממטינן לא לכך מלמד להם
ע מלמד להשכיר זה את זה לכוף יכולי׳ העיר

שלישי פרק

 מכהן מפנינים היא יקרה רבתי׳ ה״ב-ג.
 ה בכל מצוה לך אץ לפנים לפני הנכנס

 נ לידי מביא התלמוד קה( )סי׳ סה״ק ח״ל כו׳.
 תשמישי תחילת הי׳ כך פ״יס )דא״ו עקיב׳ דא״ר

 ונשאת מצוה מת לי נזדמן אחת פעם חכמים
 ר לפני כשבאתי הקברות לבית מילי׳ ג׳ כתפיי

 שפכת שפסעת ופסיעה פסיעה כל על לי אמ׳
 כשנתג ומה אמרתי מקומו קונה מצוה שמת

 נ לכ״ש עבירה דבר על כך לי עלה למצוה
 )אס שאמרו חהו חכמים, מלפני חתי לא יום

 ד דברי נמשלו ולכך חטא, ירא בור אץ מ״ה(
 מכוין שהדרבן שכשם ג:( )סגיגה כדרבונות
 לדרכי לומדיה מכוונת התורה כך לתלמיה

 וכמסמרות, ת״ל הדרבן כמו שמטלטלי׳ יכול
 נו ת״ל המסמרות כמו ורבים פרים יהיו ]לא[

 תורה דברי אף ורבה פרה זו נטיעה מה
 א! שיושבין ת״ה אילו אסופות בעלי ורבים,

 ג רמז בשין נכתב וכמסמרות ולמדי׳, אסופות
ולויד כהונה משמרות כמו ספרים כ״ד שהיא

 והיינו כו׳. קבע תורתך עשה אלא ה״ז.
 פי )אנוס מדתנן עיקר ארץ דדרך דפי׳ תם כרבי׳

 ו פר׳ כדדייק ארץ דרך עם תורה תלמוד יפה
 האב יורשי עם יחלוקו הבעל יורשי דקתני )לח:(

 ט: ט )קהלס מדכתי׳ לפי׳ וק׳ עיקר. האב יורשי
 דדרשינן וי״ל אהבת אשר )ה(אשה עם חיים
 י חייב כך לבנו אשה להשיא שחייב כשם

 רבי׳ אבל האומנות. מן עיקר ואשה אומנות
 )נרנו כדאמרי׳ עיקר דתורה המחבר כרבי׳ פי׳

 ונר עראי ומלאכתן קבע תורתן עשו ראשונים
 דברים במ״ח ס״ו( )אמס דתנן ותו כו׳. ביד׳

 1 ארץ, דרך מיעוט מנייהו וחד בהן נקנית
 מדקתני אלא עם מלשון דייק לא דהחולץ

וע״ש:

 ב וזנן וכן כו׳. עטרה תעשם לא ה״י.
 פי׳ חלף, בתגא ודישתמש מי״ג( )פ״א אבות
 ילפי׳ ומק״ו המפורש, בשם וי״מ תורה,

 מה נעקר והעובר תודה בכתר כלל להשתמש
 שנתחלל הקדש בכלי שנשתמש בלשצר ומה

וחללוה. פריצים בה ובאו מ( 1 )יסוקאל דכתי׳
 שממה. שנעט׳: נהגמ״י ♦

ל״יג *ה״ס. לריש דשיין גר׳ מכאן **
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 שליט״א קוק הכהן יצחק אברהם רבי

רחובות התלמוד" "מאור ישיבת ראש

ורכילות הרע לשון אזהרת כענין

 בגנות לספר אסור א׳: סעיף א׳ בלל
 וזה גמור אמת על אפילו חבירו

 לשה״ר, מקום בכל חדל כפי נקרא
 שנאמר תעשה, בלא עוכר והמספר

 כן גם וזה בעמך, רכיל תלד לא
הוא. רכילות ככלל

 חבירו על גנאי נקרא חז״ל שבפי שאף והיינו
אחר ענין הוא ורכילות לשה״ר, בשם

 בלשון מ״ט רכילות, מהלכות א׳ בכלל כמבואר
 רכיל. תלך רלא בלאו הכל נכלל התורה

 את העתיק א׳ אות חיים חפץ לספר ובפתיחה
 תלך לא דאזהרת משמע שממנו הרטב״ם לשון
 המרגל שהוא לרכילות אזהרה היא רכיל

 יותר חמורה עבירה היא הרע ולשון בהכירו,
 רכיל תלך לא אזהרת בכלל כק״ו ונכללת

 נכללת שאינה אף שק״דן, ובבמ״ח ]עיי״ש
 בלשון נכלל הכל הראב״ד ולדעת רכיל. בלשון
 ס״ל שהרי טק״ו, נלמד ואינו זו אזהרה

 היהה ואם הרע מלשון יותר חמורה שרכילות
 הרע לשון היה לא רכילות הכתוב אזהרת
 שיטת בעזהשי״ת תתבאר ולקמן בכלל,

בזה. הרמכ״ם

האיפור נלמד פסוק מאיזה

 ה״א דעות מהלכות בפ״ז הרמב״ם כתב
"המרגל וז״ל, בפתיחה! ]מובא וה״ב

 רכיל תלך לא שנאמר בל״ת עובר בהכירו
 והולך דברים שטוען זה רכיל איזהו וכו׳ בעמך

 יש וכו׳ פלוני עליך אמר כך ואומר לזה מזה
 זה לאו בכלל והוא מאוד עד מזה גדול עוון

 אע״פ הכירו בגנות המדבר לשה״סהוא והוא
 מוצש״ר נקרא שקר האומר אבל אמת, שאומר

 תלך לא שאזהרת מדבריו ומשמע הכירו", על
 ולשה״ר רכילות ענינים ג׳ כוללת רכיל

 ברמב״ם מבואר וכן ממנו, החמורים ומוציש״ר
 הוא מוצש״ר שאזהרת נערה, מהל׳ פ״ג בריש

רכיל. תלך מלא

 למוצש״ר אזהרה ע״א( מ״ו )דף כתובות ובגט׳
רב רכיל תלך מלא אומר ר״א מנין,

 ור״א וכו׳, רע דבר מכל מונשמרת אומר נתן
 לכדר׳ ליה מיבעי ההוא כר״נ אמר לא מ״ט

 ויבוא ביום אדם יהרהר רלא יאיר בן פנחס
 לא טעמא מאי נתן ור׳ בלילה, טומאה לידי
 לדיין לאזהרה ליה מיבעי ההוא כר״ט אמר

לזה. וקשה לזה רך יהא שלא

 איפלגו א׳ פרק ריש פאה ובירושלמי
נלמד אי לשה״ר באזהרת

 ולכאורה עיי״ש, רכיל תלך מלא אי מונשמרת
 אזהרת אם הנ״ל בכתובות דהגט׳ פלוגתא היא

 למוצש״ר, או עבירה להרהור עקרה ונשמרת
 כוללת היא למוצש״ר אזהרה שהיא דם״ל ומאן

דנכללים והא הכירו, על גנאי דברי שאר אף
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 בספרי כמבואר הוא כאחד, העניינים שני בו
 דבר מכל "ונשמרת כ״ג[ דברים ברמב״ן ]מובא

 ע״ז לרבות מנין ערווה אלא לי אין וכו׳ רע
 כשהוא רע, דבר "מכל" ונשמרת ת״ל וש״ד
 ]דדריש במשמע" לשה״ר אף רע "דבר" אומר
 שהפסוק דדרשינן וכיון דיבור(, מלשון דבר

לשה״ר כולל הרי״ז רע דבור לאזהרת
ומוציש״ר.

 ה״א( בתולה נערה מהל׳ )פ״ג משנה בכסף והנה

דאזהרת הרמב״ם שכתב דמה כתב
 יכול שהיה אף רכיל תלך מלא הוא מוצש״ר

 מכיון הוי רע, דבר מכל ומונשמרת כן למילף
 בזה שאין שכיון ומשמע מפורש, לאו שהוא
 תורת ובספר זו, אזהרה נקט לדינא נפק״ט

 בפכ״א רבינו שהביא כיון תמה ההסתכלות
 יהרהר שלא דרפב״י דינא ביאה אסיורי מהל׳
 לשק שאזהרת בהכרח א״כ כוותיה ופסק וכו׳

 כתב ולמה תלך_רביל מלך ליה נפקא הרע

יותר. פשוט שהוא כיון הטעם הכם״מ

 כ׳ )דף דע״ז דסוגיא סחמא דבאמח והנראה

שנוי דרפב״י שדינא משמע לא ע״ב(
 התם מקשינן דהנה ראיה יש וביותר במחלוקת,

 מכל ונשמרת וכו׳ שרי מי ולאסתכולי לר״ע
 כר׳ דס״ל משום מתרצינן ולא וכו׳ רע דבר
 מייתר ולא טוצש״ר לאזהרת ליה דמיכעיא נתן

לכדרפב״י. קרא ליה

 יהרהר שלא בדרשת מורו דכו״ע ועכצ״ל

עקר מהי היא מחלוקתם רק וכו׳
 ואיננו מדרשה רק אתא ומה הפסק אזהרת
 זו אק מפורש שאינו ומה בפסוק, מפורש
 שבכללות לאו כעין והוי עליה ללקות אזהרה
 גמורה, אזהרה איננו אבל איסור כאן שנכלל

 לא אזהרת שמביא הרמב״ם מדברי מוכח וכן
בהל׳ מביא ואעפ״ב לשה״ר לגבי רכיל תלך

הבאר / תורה חידושי מדרשא מבי

 לזה רך יהא שלא לדיין אזהרה פכ״א סנהדרין

 רמב״ם )ועי׳ וברדב״ז[, ברטב״ם ]עיי״ש וכו׳
 הוא וקשה רך שענק שמשמע ש״א ל״ת םה״מ

 וצ״ע( השני, בפני אחד על שמדבר רכילות
 לרכילות הוא האזהרה שעיקר אף שעל וא״ב
 מהו פליגי ובזה נוספת אזהרה גם בה נכלל
 דבעינן עליו ללקות לענק ונפק״ט הלאו, עיקר
 ממה ראיה אין וממילא גמורה, אזהרה לזה

 יהא שלא דרפב״י דינא הרמב״ם שהביא
 כתב ולכן ולשה״ר למוצש״ר אזהרה זה בפסוק

המפורש. לאו לאתויי ליה דניחא רק בכס״ט

 שזוהי להרמב״ם ם״ל שכן משמע עכ״פ אבל

כלל הזכיר לא שבסה״ט האזהרה, עיקר
 הלאו מנה ורק וכו׳ ונשמרת המצוות במנק
 אזהרה שזו ממה ראיה ועוד רכיל, תלך רלא

בעזהי״ת. לקמן ויתבאר עליה, שלוקק למוצש״ר

ורמז כתיכה האזהרה כוללת האם

 איסור יבואר זה בכלל הכלל, כפתיחת
רמז ידי על או בפיו לשה״ר סיפור

 של זה "איסור כתב, ח׳ ובסעיף מכתב, או
 או ממש בפיו עליו מספר אם בין הוא לשה״ר
 בו אין ונם במכתבו זה דבר עליו כותב שהוא
 שלו הלשה״ר עליו מספר אם בק חילוק

 בדרך הלשה״ר עליו מספר הוא ובק בפירוש
הוא". לשה״ר בכלל גווני בבל רמז,

 הח״ח כתב רמז בדרך סיפור לענק והנה
דשיטת לבמ״ח בהערה פק״ה ג׳ בכלל

 אמנם לשה״ר, אבק בכלל רק שהוא הרמב״ם
 תודה איסור שהוא ג׳ בסעיף שם פסק לדינא
הרמב״ם. על החולקים הראשונים שאר כדעת

 הרמב״ם שאף מסתבר במכתב סיפור ולבנין

דאזהרת תורה איסור שהוא יודה
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 הרמב״ם[ ]לשיטת רכיל תלך מלא לשה״ר^ן
 תשיא לא ביה וקרינן שוא שמע תשא מלא או

 םק״ד(, בבט״וז הח״ח )כמש׳יכ הראב״ד[ ]לשיטת

 דווקא, דיבור כתיב לא הללו פסוקים ובשני
 רעל מקרא נתמעט שאלמלא חזינן עדות ולענין

 מפי ולא מפיהם דדווקא עדים, שנים פי
 פשיטא וא״ב הנדה בכלל הכתב היה כתבם,

לרמז. דמי ולא דאורייתא הוא דלכו״ע

 )דף כחובות בנט׳ דס״ל מ״ר איכא הן אמנם
היא לשה״ר דאזהרת ע״ב( מ״ו

 דבר רדריש והיינו רע דבר מכל מונשמרת
 הכם״מ שמדיברי לעיל ונתבאר דיבור, מלשון
 דבעינן י״ל וא״ב כן, שקיי״ל שיתכן משמע

 כתיב דמו״ס י״ל אבל כתב, ולא דיבור דווקא
 אינו דינור ולשון כתב גם כולל והוא רע דבר

הכתוב. מן הדרשה אלא

 שלגבי הח״ח של קדשו לשון ומדוקדק

אם בין הוא שהאיסור כתב כותב
 ולגבי האיסור, בכלל שהכל כותב או מספר

 בפירוש מספר אם חילוק בו אין "וגם כתב רמז
 האזהרה, בכלל ממש שאינו שמשמע ברמז" או

 המספר הוא בפשטות ורוכל מרגל שפירוש כיון
 רמז, כולל אינו אכן הרמב״ם ולדעת בפירוש,

 חילוק בו אין הראשונים שאר שלדעת אלא
 אזהרת בלשון נכלל שלכו״ע כותב משא״ב

הפסוק.

 ורכילות לשח״ר כולל הפסוק האס
בק״ו מזה זה שנלמדים או

 הטוען שהוא ברמב״ם מבואר רכילות, מהו
ואף פלוני עליך אמר כך ואומר דברים

 ]כמבואר דדואג וכמעשה גנאי בה אין אם
 גנאי דברי המדבר הוא ולשה״ר שם(. בבס״ט

איש נשמעו שאם דברים המספר וכן הכירו על

 ובו׳ בממונו או בנופו להכירו להזיק איש מפי
ה׳[. הלכה שם רמב״ם ]עי׳

 תלך לא אזהרת שעיקר הוא הרמב״ם וחןת
לזה ולספר דברים לטעון הוא רכיל

 נכלל ולשה״ר רכילות, ענין והוא עליו שנאמרו
 םק״ד]. א׳ כלל חיים ]חפץ וחומר, מקל בזה

 מלשה״ר יותר חמור דרכילות הראב״ד ודעת
 אפשר אי ברכילות הלאו נאמר היה אם ולפי״ז
 וכתב טפי, דקיל ללשה״ר אזהרה ממנו ללמוד
 נפקא לשה״ר דאזהרת צ״ל שלדבריו הח״ח
 בלשון שנכללת או שוא", שמע תשא מ״לא

עיי״ש. רוכל, בכלל היא ונם רכיל תלך לא

 בכתובות לן דמיבעיא בהא לפי״ז לעיין ויש
מנין, למוצש״ר אזהרה ע״א( מ״ו )דף

 וודאי שכולל שוא שמע תשא מלא ותיפו״ל
 מן מזהירין דאין בזה לומר ]ואין מוצש״ר גם

 ונוסף שמגנהו במה הוא האיסור שיסוד הדין
 דמצינו למה ודמיא שקר של אחר איסור כאן

לאוקן. בשני עליו לעבור מקומות "בהרבה

 סנהדרין מהל׳ בפכ״א הרמב״ם דעת והנה
עיקרה שוא שמע תשא דלא דאזהרה

 דק בעל דברי ישמע שלא לדיין אזהרה היא

 בה ונכללת חבירו, דין בעל שיבוא קודם
 אזהרה על לוקים אין ולפי״ז לשה״ר, אזהרת

 הוא שעיקרו הסמ״ג דעת אולם וניחא. זו
 םק״ב לאוק בפתיחה הח״ח ]כמש״ב ללשה״ר
 הוא האזהרה עיקר לדבריו דגם וצ״ל עיי״שן,
 הרמב״ם לשון מדויק וכן למספר, ולא למקבל

 לריק "אסור שכתב שם סנהדרין בהלכות
 וכל וכו׳ הדק מבעלי אחד דברי לשמוע
 זה לאו ובכלל ובו׳ בל״ת עובר מאחד השומע

 דבריו ישמיע שלא מוזהר דק בעל וכן ובו׳
 ומשמע וכו׳, חבירו" בע״ד שיבוא קודם לריק

ולבעל עצמו הדיין שמיעת על הוא שהלאו
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 ולא גמור לאו ואינו איסורא הוא המדבר הדין

 מעשה בו שאין לאו למ״ד אפילו עליו ילקה

עליו. לוקים

 החמורה רכילות שאזהרת זה לתירוץ ונמצא

מלא לשה״ר ואזהרת רכיל תלך מלא

 איסור רק גמור לאו זה אק שוא שמע תשא

 והרמב״ם[, סמ״ג מחלוקת ־ ]ולמספר תורה,

 בכתובות הגט׳ לסוגית יענה דמה צ״ע אבל

 ואי למוצש״ר אזהרה רכל תלך מלא דמפקינן

 כמבואר תלתא ]דקטלא חומרא בה יש רכילות

וצע״ג. למוצש״ר, ללמוד אפשר איך בכס״ט[

 משמעות הראב״ד דלדעת עוד תירץ וכח״ח

אמר כך שאומר דווקא אינו רכיל

 הטוען כרוכל הוא שרכל אלא פלוני עליך

 לשה״ר, גם וכולל לאחרים ומספרם דברים

 בכלל מוצש״ר דגם הגט׳ סוגיית ניחא ולפי״ז

מק״ו. לימוד ואינו רכל

 לא שבאמת הח״ח נוקט הרמב״ם ובדעת

דברים כשטוען רק פירושו רכל תלך

 וצ״ע ללשה״ר, בק״ו למידים ורק לזה מזה

אק והרי לטוצש״ר מלקות אזהרת ילפינן היאך

יותר חמור ודאי ומוצש״ר הדק מן "'""מזהירק

מזה. ללמוד אפשר ואיך

]בהקדמה י״ד בשורש הרמב״ם אמנם

שמפורש שבמקום נוקט לסה״ט[

הדק, מן אזהרה נמי ילפינן העונש בתורה

 דבריהם ולפי בזה שחלקו ויש ניחא. ולפי״ז

 סוגי כל כולל רכל תלך שלא לומר נוברת

 שהכל אלא הרץ מן אזהרה זה ואין דיבורים

 בכלל שלשה״ר הת״ח שמש״ב ונמצא בכלל,

 בלשק שנכלל הראב״ד לרעת ביאורו רכלות

 סוגי כל וכולל רובל הוא שרכל הפסוק

 שאינו הח״ח מצדד הרמב״ם ולדעת הדיבור,

מק״ו, נלמדת שאזהרתו אלא בלשק נכלל

וצ״ע.
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שליט״א גניחוכסקי אברהם רבי הגאון

ירושלים עיה״ק טשעבין, ישיבת מראשי

כדיני
 והזהירו דבר לשמעון שאמר בראובן יל״ע

 ללוי סיפר ושמעון לאחרים, יספר ®®®®שלא
 לראובן הודיע ולוי לראובן, יספר שלא ע״מ

 אף שרשאי ]וי״ל סודו, את לו סיפר ששמעון
 שומר אינו ששמעון לראובן להודיע הדין מצר

 לראובן שרי אם יותר[, לו יספר ולבל סודתיו
 דבזה סודתיו, סיפר מדוע שמעון את להוכיח

 כמספר ונמצא לראובן, סיפר שלוי שמעון יכין
שמעון. על רכילות

 שמעך את להוכיח היא ראובן מטרת והגה
מספר הרי אפ״ה אבל ללוי, להזיק לא

 וגם דשא״ט דהו״ל י״ל ולכאו׳ רכילות, עליו
 אנשים לעוד סיפר שמעון דאולי פ״ר אינו

 ]אך לראובן, סיפר שלוי שמעון יבין שלא וא״ב
 ובה״ל במ״ב עי׳ לשעבר פ״ר בדין דתלי י״ל
 אדם דחייב מהא ראי׳ איתי יואב בחלקת ועי׳

 מתכוין אינו והוא שבת, בערב בכיסו למשמש
פ״ר[. ולא

 לחבירו אדם שבין באיסורים בפשוטו אבל

ואינו מתבוין שאינו דדבר שריותא ליכא
 אע״ג גלות חייב הברזל בנפל ברציחה בגון פ״ר

 להתיר ליכא וא״כ פ״ר, ולא מתכוין דאינו

בכה״ג

לשח״ר
 לומר כגון שרי לתועלת דהא למידן יש תו

והבא אדם, עם שותפות יעשה לא לאדם
 הוי דבנ״ד דמי לא הא אבל לתועלת, הוה גמי

 רוצה שראובן המספר, של עצמו לתועלת
 ליכא הא ובזה לגלות, ימשיך לא ששמעון

 יספר לא שאם אומר שאדונו במי וכמו היתר
כלל. חיים בחפץ כמבואר מעבודתו, יפטרנו

 שאוכל שמי בפשוטו דהא למידן יש תו
אע״פ מאב״א שהוא לומר מותר מאכ״א

 האוכל, לו שהביא מי על הרע לשון בזה שיש
 ושלא אידך להכשיל אידך של כמיני׳ כל רלאו
 לא באמת אבל בנ״ד, ה״נ וא״ב עליו, יספרו

 לומר לו הי׳ מותר ששמע לוי דהא דמי
הרע. בלשון להזיקנו יתכן היאך וא״ב לראובן

 כדין לראובן, לומר לו הי׳ דאסור בגונא ואף
מעשה, בשעת תועלת היתה שלא וגם

 את למנוע יובל שראובן נתחדש אח״ב ורק
 להך דמי לא מ״מ יותר, מלספר שמעון

 וא״ב למכשול הגורם הגוחן דהתם דמאכ״א
 גורם לנו אין דידן בגונא אבל עליו לספר שרי

עליו. לספר מותר יהא אמאי וא״ב למכשול

 לשמעון יאמר שראובן תקנתא לו יש ואמנם
שלישי לאדם שאומר ששמע שאדם
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 אם אבל כן, שיתכן בגונא רק וזה לו, ספר

 זה, יתכן לא שמע לא אחד כשאף ללוי אמר

 ישמע שמישהו יתכן אם זוכר לוי דאק והיכא

 ואיך ספק הוי א״כ לו אמר שמעון כאשר

 על קאמר דילמא לשמעון לומר אפשר יהא

 אמר ששמעון יתכן הא אך לשה״ר, לוי

על לשה״ר כאן אין וא״כ לוי זולת לאחרים

 אם צ״ע אבל להתיר, ם״ם הו״ל וא״כ לוי

 להכירו, אדם שבין באיסורים בם״ם שחנן

 יהרוג אם שספק הפק הכירו על הזורק כגון

 ספק דהו״ל להרגו היתר יש בהכירו אם וספק

 שריותא דובתא בשום אשכחן ולא רודף,

 וצ״ב לחבירו, אדם שבק באיסורים בס״ם

בכ״ז.
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לתועלת רכילות בדין

 שנפלה לכף^לבית דק לא תשובות לה עיש חיים כתורת נתפסת התורה הרב. את

דברים. לעוד גם אלא הבשרית, לקדירה

 שבתוך בהתלבטויות לעצה גם אלא קידושין. לסידור רק לא הכתובת הוא הרב

 לשאלות גם אלא האלוקי, הצו פרטי לבידוד דק לא הכתונת הוא הרב הנישואין. מוסד

 הוא הרב חווים. שאנו הטרגדיות לאור בעולם הרע מציאות ועל אמונה בענייני

 ימי את לחוג כיצד לשאלה גם אלא השקל, ממצית בהלכות בשאלות רק לא הכתובת

 כלכלה בתחומי להתייעצות הכתובת הוא הרב הפיגועים. ימי של בעיצומם הפורים

 לארקכקובעתגבולות, נתפסת התורה הזר. שבחוג מפני ואמנות, תרבות וחברה,

הגבולות. אותם בתוך שמתרחש מד. את כמדריכת גם אלא

 הרי״ד של ההספד דברי את מטויימת במידה מזכירות הללו הרבנות שנות

 גרודזינטקי עוזר חיים הרב על [191-193 עמ׳ והערכה הגות ]דברי סולובייביקזצ״ל
 השאלות את ומייצג אהרן, מצח על נתון שהיה הציץ שבין ההבחנה על זצ״ל,

 לגמרי. אחר מסוג ובעיות שאלות ומסמל לבו, על שהיה התושן לבין ההלכתיות,

הלכתיותצרופות. שאינן דוקאכאלה בהנהגה, שאלות

 שאלד. שכללה איגרת אחד; לקדמון ריינוס מאנשי אחת איגרת מצטט זצ״ל הרי״ד

 שידע שמי אמונה מתוך כאחר שנשאלו השקר, למשיח ביחס ושאלה טריפה, בהלכות

 אמת משיח בין להבדיל הגאולה, סימני בדיני להורות גם ידע ריאה, בהלכות לפסוק
,‘*,'”* שקר. למשיח

 הקו את ומשרטט התחומים, שני בין לאחד מסרב שהעם כך על מקונן זצ״ל הרי״ד

והחושן. הציץ ואיחוד לחיבור שאף שהוא בכך עוזר חיים ר׳ של באופיו העיקרי

 ואתר, אתר שבכל ישראל לבני להראות ע״מ נכתבות הללו והתשובות השאלות

 אידיאלית רבנות אותה של שבשמינית שמינית ונרקמת הולכת חברון בהר שכאן,

 ממך, רחמים לעורר ע״מ ובראשונה בראש אך זצ״ל. עוזר חיים ד׳ הגאון, חלם שעליה

 שומר ומנחלתך. ומארצך ומעירך מעמך אפך חרון נא שישב הרחמן, האב אביט
ישראל. שמע האומרים ישראל יאבד ואל ישראל, שאחת שמור ישראל

שמד! ו ע מ ל והושיעט יעסב. אהלי שבות והשב

השאלה:

 באגודה הבר להיות אפשר יתיר. בבית לחברות אפשריים מסלולים שני קיימים

 לחילופין, ואפשר שותף, שאינו תושב של מעמד לקבל כלומר בלבד, הקהילתית י

 שותף. גם שהוא תושב של מעמר לקבל כלומר השיתופי, במושב חבר גם להיות

 שנתיים, עד שנה של מועמדות תקופת למעשה קודמת המסלולים לשני לקבלה

 המבקשת המשפחה את לתוכה לקבל אם המסגרת אותה חברי מצביעים שאחריה
לא. או להתקבל,

 תקופת במשך צברה השיתופי למושב להתקבל המבקשת המשפחה הנידון במקרה
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 השוטפות מהוצאותיה כתוצאה המשק, קופת כלפי מאד גדול שלה® המועמדות

השוטפות. מהכנסותיה רבה במידה גדולות שהיו

 לכל זה נתון לפרסם לו, ידוע החוב של שהסכום החברים, אתד בקש ההצבעה, ערב

 האם שאל: וההבד שלה. מסיבות לפרסום מתנגדת המזכירות ההצבעה. זכות בעלי

הדבר? את לפרסם ההלכה, ע״פ לו, מותר

תשובה:
רכילותן או הרע לשון א(

 הבדלים שישנם ומכיון לתועלת, רכילות או הרע לשון בדין היא שהשאלה מכיון

רכילות הלכות לבין לתועלת הרע לשון הלכות בין משמעותיים הלכתיים

 רכילות. או הרע כלשון מוגדר הנידון המקרה באם להכריע עלינו ראשית ""לתועלת,

בזה יש שכן בעלמא, גנאי דברי מאשר יותר יש החוב סכום שבפרסום מכיון ובכן,
 שייכת שהשאלה פשוט עליו, שמסופר זה לבין השומעים בין איבה לעורר בכדי בוראי

 הלכה א׳, כלל רכילות, הל׳ חיים, ]חפץ הרע לשון להלכות ולא רכילות, להלכות

לתועלת? רכילות לספר אסור או מצות מותר, האם השאלה ונשאלה ג׳[.

משהן או היתר - לתועלת רכילות ™*®ג(

 כממשה לתועלת רכילות לספר התיר ב׳[ הלכה ט׳ כלל רכילות, ]הל׳ חיים החפץ

 נפרס שאותם כולם( שיתקיימו היוני מותר, שיהיה שבכדי )כלומר הכרתיים תנאים

 מותר אז האם — מתקיימים התנאים חמשת כל כאשר השאלה: נשאלת ועדיין לקמן.

מצוד,? אף בכך יש שמא או הדברים, את לספר

 רואה אתד "אם א׳[: ,׳ס ]רכילות, ד,ח״ח כתב לתועלת רכילות הלכות בתחילת א(

 זה ע״י לו יסובב שבודאי משער והוא אתד, עם דבר באיזה להשתתף רוצה שתכירו

ההוא". הרע הענין מן להצילו כדי לו, להגיד צריך רע, ענין

 שאני על הקורא בעיני לפלא זה דבר יהיה שלא "וכרי הבהיר: שם ]א׳[ ובהערה ב(

 והאריך זה". בענין קצת להאריך מוכרת אני ולהגיד, לילך ומצריך כך, כל מיקל

 להגיד הדין מן שמתוייב החינוך, וספר התום׳ הרשב״ם, מהרמכ״ם, ראיות להביא

חבירו. ן ו מ מ את אף להציל חובתו את שכולל רעך" דם על תעמוד "לא מדין לו

 רכילות של מעשיים למקרים "ציורים"( )ובלשונו דוגמאות לתת בבואו אמנם ג(

 עם להשתדך רוצה שאחד רואה הוא "אם כתב: רץ ]אות הפרק אותו בסוף לתועלת

 דבר, מזר, יודע אינו והמחותן עצומים, חסרונות לו יש החתן כי הזה לרואה וידוע אחד,
 עליו תנאים באלו פרט ואח״ב לו" לגלות יש לזה. מתרצה היה לא יורע היה ואילו

לגלות.

 מכיר אינו והמחותן גופו, חולי מצד הוא החסרון "אם ו׳[: ]אות אח״כ כתב וכן

 תשש זה ן י עב המגלה על דאין הוא פשוט פנימי, דבר שהוא מצד אותו

רכילות". איסור
 הם אם למשודכת, שיש הפנימית חולי יודע הוא "אם ז׳[: ]אות אזז״ב כתב וכן

rxim | 29 תשר• 4המש
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 ומנה חזר רכילות׳/^ב איסור חשש המגלה על אין מהחתן, מסתירים

לגלות. מותר שבו כמקרה י׳ בסעיף זה מקרה

 בהלכה שנקט ממה מתונה יותר הרבה לשון נקט אלה שבדינים לדעת הראת אתה

מרוע. עיון וצריך )הנ״ל(. א׳
 שמש״כ באר "והיתד."[ ד״ה ג׳, ס״ק ,,ד סי׳ ]הט״ז, אליעזר ציץ בשו״ת ואמנם ד(

 שבספר מפני רק זה — חיוב בכך שאין מדברין ומשמע לגלות, שמותר הוז״ח

 שכשאין הוא ברור אך ורכילות. לה״ד הלכות מצד רק במקרים רן הוא הזה

ורמז רעך". דם על תעמוד "לא מדין לגלות חיוב יש שני שמצד הרי איסור, בזה

 כתב ולא לו" לגלות ש י " שכתב: מהציורים[ ד׳ בסעיף ]הנ״ל הח״ח בלשון מצא לכך "׳"

חייב. שאף אלא שמותר רק שלא לרמוז בא כרוזך על "מותר",

 גשמיים פגמים על שלא שבציורים בעוד שכן דבריו, על קשה שלכאורה אלא ד.(

 פגמים לצייר מגיע שכשהוא הרי — ״יש״ או איסור״ ״אין ״מותר״, לשון נוקט הח״ח

 שצריך גדול כהן מפי יוצא מפורש שם פריצות, או אפיקורסות כגון רוחניים,

לגלות!

 על נשמע אם היינו: לו, לגלות שמצריך אופן יש "ועור ו׳[: אות ]ציורים וז״ל

ז׳[: אות ]ציורים וכמו״ב לו". לגלות צריך ושלום, חם אפיקורסות, בו שיש החתן

 סיבה שהוא ידוע זה ודבר פריצות, בית הוא כי שלו המחותן בית על נשמע אם "וכן

זה". דבר לגלות צריך כן גם הנרצה, התכלית זה ע״י להפסיד גדולה

 נקט גשמיים ובעניינים "צריך" לשון נקט רוחניים שבעניינים מתוך ולכאורה

מצוה! ולא לספר, היתר דק יש האחרונים שבאלו משמע איסור"וכיו״ב, לשון"אין

ב/ סי׳ אה״ע אברהם, נשמת בספר דבריו ]הובאו אויערבאך הגרש״ז לדייק נטה וכן

אולי[. בלשון כ״ז עט׳ זר, אות

 בעצמו הח״ח הסביר כבר לכאורה הזו הלשונית ההבחנה שאת נראה אמנם 0
אין שבהם משום זה רוחניים בפגמים "צריך" לשון שנקט שמה שם[ ]ט׳, בהערה

 בפגמים משא״ב לצורך, רכילות להיתר התנאים חמשת של קיומם את לברר צריך ״״

גשמיים.
 היא המשודכים לתועלת רכילות באם הח״ח דברי בהבנת בהירות אי יש לסיכום ז(

 בדברי העיון מצד הן ה, צו מ שהוא להכריע שיש נראה למעשה מצוה. או היתר

ונפרט: אחריו, שבאו הפוסקים רעות מצד והן הה״ח,

הנ״ל[ ב׳ א׳, ]אות לתועלת רכילות להלכות בהקדמתו היטב הבהיר בעצמו הח״ת (1
זה. לכלל דוגמא עוד בסה״ב זהו והרי מסברא, נראה גם וכך מצוה, שהיא

 מה הנ״ל[ ו׳ ]אות "צריך" לשון נקט רוחניים בפגמים מדוע הסביר בעצמו הה״ח (2.
גשמיים. בפגמים נקט שלא

מצוה. שהיא פסק הנ״ל[ ד׳ אות ]הנ״ל אליעזר ציץ בשו״ת (3
 הדין מן רופא וחייב כן, פסק ג״ב קל״ו[ סי׳ ]ח״ג, יעקב חלקת בשו״ת (4

החתן. של מהלתו על לבלה לספר

 כל כנגד ועומד אברהם נשמת בספר שהובא זצ״ל אויערבאך הגרש״ז של דיוקו (3
"אולי". בלשון רק הוא אף נאמר הנ״ל,
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 סיפור להתיר ע״נז הנדרשים "הפרטים"[ ]ובלשונו: התנאים ׳®«ת נפנה ועתה

לתועלת. רכילות

רע: ממין שמדובר היסב רו?לג ראשון: תנאי »(

 לענין בדעתו הענין את תכף יחליט שלא מאד "יזהר ב׳[: ט׳, ]רכילות הח״ח ז״ל

רע". עגין בעצם הוא אם מתחילה היטב יתבונן רק רע,

 הרע לשון לאיסורי להתייחס שעלינו גדול, יסוד קבע ו׳[ י׳, ]לה״ר, ובבמ״וו
 בשאר משתמשים אנו שבהם ההלכתיים הכללים באותם הפה מן היוצאים ורכילות

 אינה שכשרותו מזון לפינו להכניס דעתנו על מעלים היינו שלא כשם כן על איסורים.

 לו נמצא שלא זמן כל איסור בחזקת הוא לתועלת אפי׳ רכילות סיפור כך מבוררת,

רע. ענין כאן שיש ברור שלא זמן בל ולענייננו, ברור, היתר

 שיהיה מי שיש שיתכן זאת ועם רע, ענין ספק ללא לפנינו יש דירן בנידון אמנם,

 או רוחניים — אחרים טובים עניינים הרבה תמורת הזה הרע הענין על לותר מוכן

 לדעת חבר כל של זכותו עדיין זאת כל עם אתה, מביאה משפחה שאותה — גשמיים

קיים. זה שתנאי נראה ובכן מצביע, שהוא לפני כזה רע ענין של קיומו על

להגזים: שלא שגי: תגאי ד(

 ממה יותר לרע הענין את בסיפורו יגדיל "שלא ב׳[: ט׳, ]רכילות הת״ח ז״ל

שהוא".
 נקרא רע שם ומוציא שקד, בכלל דהוי הוא "פשוט ט׳[: י׳, ]לה״ר, בבמ״ח ומקורו

א׳[". הלכה א׳, כלל לה״ר, בזז״ח, )ועיין זה. עבור

 הובת ידי נצא למשק חייבת המשפחה שאותה המדוייק בסכום ננקוב אם ולכאורה

בפרוטה! אף הגזמנו ולא אמתיים, נתונים הצגנו שכן, קושי, כל ללא זה תנאי

 ט׳[ י׳, ]לה״ר, בבמ״ה שכן גדול, מכשול מצוי כאן שדוקא לענ״ד נראה ובכ״ז

 בעניו שיש זכות חלק שום ויודע להכירו, אתד שעשה עוולה דבר מספר "אם הוסיף:

 לעוולה זה דבר בעיניהם יחשב לא ההוא החלק את השומעים ירעו שאם הזה, המעשה

 להזהיר צריך מאד, בעיניהם יתבזה הזה הפרס את המספר וכשישמיט כך, כל גדולה

להשמיט". שלא מאד

 האב הביא ואח״ב אירוסיה, אחר זינתה שאשתו עדים שהביא אדם מדין זאת ולמד

 פרוצה זו שאשר. מודים השניים העדים אם שגם הוא הדין הבעל; עדי את שד,זימר עדים
 אלא זה, על כרת חייבת והיא בה התרו והם בנידותה, זינתה שהיא ומעירים ביותר,

 שלא "משום רע שם מוציא בתורת נידון הבעל הכי אפילו אירוסיה, לפני קרד. שזד.

ך". כ ל כ רע השם להגדיל לו היה
 המשק לקופת המשפחה אותה של הגדול החוב שהצגת דומני דיון בנידון

 שכן למימדיהם. מעבר וגיפותם מפרופורציה דברים הוצאת משום בה יש לכשעצמה,

 את המשפחה, אותה של יתרונותיה את כזה, נתון מול להציג ההצבעה לפני נוהגים אין

 לתרום. ועתידה מסוגלת עוד שהיא מה כל ואת מועמדותה. בתקופת שתרמה מה כל

 מן מונים עשרת גדולה כלכלית או רוחנית מבחינה תורמת שהיא שהתרומה יתכן
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 במידה ניתנומהמדד איננה או נמדדת איננה היא אך גורמת, שהיא הכלכלי ההפסד

 להציג מבלי הבוחר בפני השלילי הנתון שהצגת שחוששני באופן ובמנין. במשקל

גוזמא. משום בד. יש זזיוביים נתונים גם בפניו
 לכף האדם כל את רן "והוי ו׳[ ]א׳ באבות המשנה את אמת השפת פירש זו בדות

 בפרטים. להתמקד ולא המכלול, את לראות צריך זכות לכף אדם לדון שע״מ זכות".

דידן. כנידון קיים אינו זה תנאי לענ״ד, ובכן

לתועלת: רק שיכוון שלישו: תנאי ה(

 ולא מזה, הנזיקין לסלק דהיינו לתועלת, רק "שיכוון ב׳[: ,,ט ]רכילות, הח״ח ז״ל

שכנגדו". על שנאה מצד

 עצמנו על לומר לנו קשה שכן זה, תנאי של לקיומו לחשוש לנו היד. ולכאורה

 חשבון של שמץ בהם ואין הניזק, לטובת ורק אך ומכוונות טהורות שכוונתנו תמיד

כמה מעוד מעורבים שלנו המניעים כאלה, במצבים בעווה״ר, לעיתים, המויק. כלפי

בו. מעורב אתד כת בבחינת דברים,5"־
 כוונתנו "ואין לאמר: ג׳[ ט׳, רכילות ]בת״ח, זה למצב התייתם כבר שהת״ח אלא

 איסור תשש מחמת מלספר ממילא פטור הוא לתועלת מכוון איננו ראם זה בפרט

 אך — וכנ״ל ממון בענין ואף כתיב, רעך״ דם על תעמוד ״לא רהלוא — רכילות

 מצד ולא לתועלת לכוון הסיפור בעת עצמו את שיכרית כוונתנו

שנאה".
קושי. כל ללא לקיים שאפשר דבר נראה וזה

תועלת: יביא אכן שהסיפור להגיח שסביר שלישה תנאי המשך ו(

 ג׳ אות ב׳, ט׳, ]רכילות, וז״ל בעיה. מסתמנת הח״ת של זה תנאי של בהמשכו

 בהסביר שהרחיב ע״ש תועלת". מזר. תבוא אם מתחילה "יתבונן בסוגריים[:

 רירן, שבנידון לי נראה המזכירות, חברי עם שקיימתי משיתות זה. תנאי של חיוניותו

 בגלל[ אפילו ]ואולי למרות תתקבל הנידונה שהמשפחה מאד סביר הקיימים, בתנאים

 סביר כ״כ לא ואפי׳ ברור לא שכלל באופן תתפרסם[, ]אם עליה שתתפרסם הרכילות

 חובת ידי יצאנו שבני״ד ברור לא שכלל נראה ולכן הנתונים, מפרסום תועלת שתבוא

זה. תנאי

רכילות: לסיפור אלסרנטיבה כל כן לפגי שימצה רביעי! הגאי 0

 שיצטרך מבלי הזו התועלת את לסבב יכול הוא "אם [:,ב ט׳ ]רכילות, הת״וו ז״ל

עליו". לספר אין לרע, ענייניו לפניו לגלות

 — המבוקשת התועלת את להשיג אפשר שבה אחרת דרך אין דיין בנידון

 מבלי — ההצבעה לפני המשפדוה אותה של הכלכלי מצבה את תדענה שהמשפחות
קיים. זה תנאי ובכן בפירוש, כך על להם לספר

32 I ,תשנ״ז תשרי רטעין

0) החכמה אוצר תכנת ע״י פס1הו)32 מס עמוד המעין לו - המעין



*

בפועל: לו טיק לא אך טובה. ממ© ימנע דק ש המיסוי: תנאי ח(

 ע״י יסובב לא אם רק מותר אינו זה "כל ה׳[: אות ב׳ ט׳, ]רכילות, הח״ת ז״ל

 הטובה עי״ז ממנו שתוסר רק ממש, עמו ירעו שלא דהיינו לנידון, ממש רעה הסיפור

השכנגדו". עמו עושה שהיה
 את למעשה הבותרים יקבלו אם גם שכן קיים. זה תנאי דידן שבנדון נראה
 נגד יצביעו הם היותר לכל מותר( לחשוש רק — להם אסור להאמין )שהרי הרכילות

 בכך אין אך השיתופי, במושב החברות של הגדולה הטובה את זו המשפחה של קבלתה

 המשפחה ביותר הגרוע במקרה שכן ועשה, בקום להם להרע אקטיבית החלטה שום

להצבעה. שקדם ממעמדה במשהו תפול לא ובכך "תושב", של מעמד תקבל

חיוניים: סזאיגם גוססים הגאים ט(

 תנאים שגי ד,ת״ת הוסיף ב׳[ הלכה י׳, כלל ]לה״כ, לתועלת הרע לשון "כהלכות

נוספים

 לכל מעבר לו מבוררות תהיינה העובדות עכ״פ או בעצמו, הדבר את שיראה (1)

ספק.

רכה. בלשון מתחילה החוטא את שיוכיח (2)
 ועל בדותק, ויתר הראשון על האלה. התנאים שני על ויתר רכילות בהלכות אמנם

 הממוניים הפרטים שכל בשואל מדובר בני״ד אך ט׳[. ט׳, רכילות, ]בת״ח, ברות השני

 שני שבין הראשון לתנאי לחשוש באנו אם שגם כך ראשון, מכלי לו וידועים גלויים

לחשוש. מר. אין בני״ר — אלה

גדולה: למחלוקת השש י(

 את מכיר הוא אבל תועלת, יביא הסיפור אם שאפילו כתב ה׳[ ט׳, ]רכילות, בבמ״ת

 פלוני, עם להשתתף שלא לו שיעצו הטעם את ויפרסם רכיל, הולך שהוא השומע טבע

 לספר אין בכד,"ג וכיו״ב, גדולה למחלוקת ולהביא פלוני, לאזגי להגיע הדבר ויוכל

כלל.

 השיתופי המשק חברי כל באזני מביישים נתונים פרסום על מדובר בני״ד

 רק ולו חנם, ולשנאת למחלוקת לגרום עלול ספק שללא בעליזכותהצבעה,דבר

הערכתם. גם וזו המזכירות, וזכרי עם שוחחתי השומעים. מספר בשל

סיכום יא(

 רכילות לספר מצוד. ואף מותר מסויימים שבתנאים זאת שעם לענ״ד נראה

 הנתונים את לפרסם פנים בשום שאסור פשוט לי נראה דידן שבנידון הרי לתועלת,

טעמים: מכמה וזאת המשק. לתברי הללו הכלכליים

 בו יש המשפחה, אודות הנתונים מכלול את לפרסם מבלי לבדו כזד, נתון פרסום (1

השני. התנאי וחסד גוזמא, משום
להשפיע בכדי בה יש זו שרכילות גבוהה סבירות שיש נראה לא ואף ברור לא כלל (2
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 התנאי של השני חלקו חסר וממילא ההצבעה, תוצאות על משמעותית בצורה

השלישי.

 ללמת בכדי בו יש ההברים לכל אלה מעין נתונים שפרסום רציני חשש יש (3
 לאסור בשביל בה די שלכשעצמה סיבה החברים, בין הנם ושנאת מחלוקת

התנאים. חמשת של קיומן למרות

המזכירות של מעמדה יב(

פנים. שני לו יש זה בענין המזכירות של מעמדה

 כמה עד מוריד ואינו מעלה אינו דהו מאן של חיצוני שלחץ הבהיר הח״ת גיסא מחד

 בכל חילוק "דאין ד׳[: י׳, ]לה״ר, וז״ל לתועלת. ורכילות הרע לשון להלכות שנוגע

 או היזקו את עבורו שידרוש והמתבייש והניזק הנגזל אותו ביקש אם בין הפרטים אלו

 - האסור ואופן אותו, בקש לא אפילו הוא המותר דבאופן — בקשו לא או עלבונו

ומסתבר אותו". בקש אפילו מהני לא הנ״ל, )התנאים( הפרטים נשלמו לא אם *דהיינו“”

לספר. חיצוני כלחץ דינו לספר שלא חיצוני שלחץ

ההלכה, מבחינת משמעותית בכ״ז המזכירות הברי שדעת נראה רידן שבנידון אלא

 המשפחה על נתונים של מכלול יוצג המצביעים קהל שלפני לקבוע יכולים הם שכן

 שינוי י ע" ולסלק הנידון, הנתון את גם השאד בין הכולל להתקבל, המבקשת

לאסור. הנ״ל (1) מס׳ טעם את המציאות
 בקביעת להכריע שצריך הוא דעתם ושיקול שהערכתם נראה מזאת; יתרה

 את לשנות בכדי בה יש זו שרכילות גבוהה סבירות יש אם בשאלה המציאות

 יביא הנתון שפרסום רציני השש יש אם בשאלה וכן הנ״ל, (2) ההצבעה תוצאות

הנ״ל. (3) חנם, ושנאת למחלוקת
 בהגדרת המומחיות את לענ״ר להם מקנה כמזכירות מעמדם שעצם מפני זאת

 התנגדות עיקר ידיעתי למיטב שכאמור אלא במקצועו. לרופא בדומה ההברתי, המצב

 למסקנתנו חזרנו וא״כ לעיל, שמנינו מהסיבות היא הנידון לפרסום המזכירות חברי

הנ״ל.

 מר׳ בנו שיתקיים נזכה מדילטוריא לשוננו על שנשמור שבזכות רצון ויהי

 - למלחמה יוצאין היו דילטורין, בהן היו שלא ידי שעל אחאב, של בדורו שהתקיים

ז׳[. תהלים, שו״ם, ]מדרש ונוצהין

בלן בעל בדין
השאלה:

 עם יחד הישנה השכונה נבנתה ראשון בשלב שלבים. בשני נבנה יתיר בית הישוב

 כ־ססד במרחק ההר לרגלי החדשה השכונה נבנתה שני ובשלב ההר, בראש המקור.

הישנה. מהשכונה מטרים
במקורי עדיין טובלות הנשים אבל החדשה. בשכונה כיום מתגוררות המשפחות כל
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ההשלמה
מסכת על

בתרא בבא
מבדריש ,-ל יהודה !"י משה ב״י משולם לי־•!,

לוניל וחכמי התוספות בעלי בזמן סתיח קמאי מרבותינו אחר

ובאור הגהות עס

ההשלמה ראשית
ממני

ס״ט חפוטא אברהם הצב״י
וב״י הרמב״ם ישיבת ראש

קוק הרב מוסד בסיוע יו״ל

ה״ו תל־אביב פה

.... לפ״ק תשכ״ז שנת

החכמת אתגר תכנת ע״י חודפס1 מס עמוד מבדרש משה p משולם ב״ב - ההשלמה< 1>ראשיו ההשלמה ספר



הקדמה

דתור״ה, שלימתא מתנתא האי ותלמידיהון רבנן קדם מגיש אני בעזה״י

ז״ל, מבדריש בר״מ משולם לרבנא בתרא, בבא מסבת על ־דזהשלמה,”ספר זה

 אשר ההשלמה, ראשית המבונה ובאורי הגתותי זה בידי מנחתי קומץ עם

 בס״ד אזכה עי״ז ואולי דהינא, לגבי קרב להיות סוסו ועד מתחילתו עליו שתי
 דעת לאחרים להספיח מנת על בסופה וקדושתו תורתו ממאור מושפע להיות
חבטתו* חיים מקור חכם תורת

 לאור שהובאתי ההשלמה שפרי מסדרת הששי הספר הוא זה ספר

 עמל ורבות סנה, בשמונים לפני ז״ל לובעבקי מהר״י בראשונה וגילהו בס״ד,

 שהיו וינעי לעמל* לב איפוא נא "ש*ם בהקדמתו בותב הוא ובך ולהניחו לפענחו עליו

 ישן במנוסקריפש במקורם עיני לנגד שחיו התבנית באותח הדברים אל לכוון לי

 ובאמת ובר" כימים לילות לי שמתי רבות שנים ושגיאות שבושים מלא נושן

 ואמנם הן, משלו הספר בפנים המרובעות ההגהות ובל לפניו היתה רבה מלאכה

 המעיין שיראה כפי מרובות בהגהות בו להתגדר השמיס מן לי הניחו מקום עכ׳יז

 שכמעט'ולא ועוד, דחרדל בסוגיא זו במסבתא חמורות סוגיות בבמה ובעיקר

 חברה והוכחתי לענ״ד הנראה כפי בס״ד הנחתים זו בהובאה ובאן בלל, חגיהם

ההשלמה• ראשית בבאורי ההגהות

 רבינו ובאן טמונות, מדיני חמורות בהלכות מרובה בתרא בבא מסכת

 יבואר )באשר שישות, הרבה וחידש קשות, סוגיות כמה וייסב לדרעיה גלייה

 הרבה עוד שיש יודעני מקומן, באיזהו ופלפלת* שבארתי, מה כל ועם בפגים(

 שנקטתי אלא בהם, שדנתי ישיבתיות וסוגיות הלכתיים, עניגיס בכמה לפלפל מה

 במקומות ורק והקשה, הקבר -רבינו בלשון למכזון- בה להגיע קברה דרך לעצמי

 הדשות ובשיטות וו במסבתא המורות בסוגיות או רביגו, בלשונות הקשים

 ובהגדרת ראיות, בהבאת בביאורם, קצת להאריך הוצרכתי רבינו, שחידש

 ז״ל לובעצקי מהר״י של מדעתו בביאורם שנטיתי במקומות ובעיקר הדברים,

 הבחירה את למעיין ולתת פרושי צדקת להוכיח שהוזקקתי ההשלמה, בתורת

 לשון ודיוק מסגנון אם ראיותי הן ומה בזה, להעיר לי שיש ומה דבריו בצסשי

תורה• של בדרכה גופא, מהשוגיא או הראשונים, מדברי ואם רבינו,

 להגיהו מאוד הרבה בו השתדלתי בקודמיו הנובה* הספר גס וחנה

 הזמן ברוב הזוכות המרובות הטרדות לפי מגעת שידי מקום עד ולבארו

 בשעורי בישיבה הנני תפוס שב״ה ובפרס תעצמי, ללמוד מיעוטו ומשאירות

 הטריצוני הם בס״ד שהו״ל הראשונים וספרי בסדרן, תמידין יום יום תורה

 מקום בכל רבת באהדה שנתקבלו וב״ה שהתחלתי, מה את עוז בכל להמשיך

היא• רבה כי הזו הקודש במלאבת להתרפות שלא . ואמצני הזקני וזה הגיעם

 היושביס והן הלבות בפסקי העוסקים מדין על היושבים שהן הנני ומקוה

 ממונות מדיני רבות סוניות המקיף הנוכחי בספר חפץ ימצאו תורה של באהלה

 בריאות מתוך תוח״ק להפיץ הקודש בעבודת להמשיך שאזכה .תלווני וברכתם

הנפש• ומנוחת הגוף
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הקדמה4

 מהר״י יעיד הוא ההשלמה בעל שתורת הנוכחי הספר של אמתותו על
 כי לראיות זקוק אינו רכנו לשון כסגנון המכיר ואמנם בהקדמתו, לובעצקי

 להציג הנני עכ״ז אבל הקודמים, בספריו ושיטותיו ותורתו מסגנונו מתוכו מוכח
 כלשונו שמכנהו כפי משמו המאירי שהביאם רבינו מתורת קצרות דוגמאות שלש
 הקודמים בספרים שהוכחתי כפי שלפנינו• הדורות חכמי או •חדורות גדולי

• ■ ■ ׳בט״ד• 4»י״

דף
אות )פ״ג רבעו לשון

 לקוחה אמר הוה דאי מ״ד ואיכא
 חיטת יי שבועת 'בלא מהימן בידי׳ איא
 תביעה לד שאיו!היא מילתא ולאו ')כר

 שבועת ישבע שלא בריא ׳בטענת צעו־לה
יה*סת•

לב!
המאירי לשון

 נאמן שהוא שבל לעיל שכתבנו זה
 שבועה, בלא בידי היא לקוחה בטענת
 דוקא כתבו שלפנינו הדורות חכמי

היסת• בשבועת

לו• דף
cn אות )פ״ג רבעו לשון

 שבועת דנשבע אמרו ז״ל הגאונים
 נשבע שהוא כיון חפץ בנקיטת המשנה

 דאי מגו ליה דמיהמנינן ואע״ג ונוטל
 דמיפסר •בידי •הוא לקוח אמר בעי

 שנשבע כיון הכי אפילו חיטת • בשבועת
 אמרינן ולא חפץ בנקיטת נשבע ומטל

 כי אוסר ואני משבועה• לאפטורי מגו•
 התלמוד מן ולא- היא גאונים תקנת
 לי קצצת • שנים אומר אומן דתניא
 כל אחת אלא קצצתי■ לא אומר והלה

 הבית בעל על אוטן ביד- שהטלית זמן
 .נשבע• בזמנו •לו •נתנה ראיה• להביא

 ברישא קתני לא • ואסאי ונוטל,■•
 אלא ונוטל נשבע אומן ביד כשהטלית

 מדין היה שלא מינה שמע לאו
 'שנשבע הוא חיטת שבועתי אלא המשנה

 לא חיטת ושבועת נהמו ו־ב תקנת אחר
־־בברייתא• ולא במשנה לא נזכרה

המאירי לשון

 .הוא לקוח שטוען בכל שביארנו זה
 מון עצמה טענה מצד שנאמן הן בידי
 אלו שבכל ובר חזקה לחם שיש אלו

הס שטשכון שטוען וכל בהטת, נאמן
 מתוך •שנאמן הן וכר שהזיקו או■ בידו •

 ובר .בידי הוא לקוח • לומר שיכול
 בנקיטת בשבועה אלא .נאמן • שאינו
 מאמינו אתה והלא לתמוה יש הפץ,
 ואס בידי הוא לקוח לומר שיכול מתוך
 הוא-נאמן אף •בידי הוא לקוח אמר

שסאהר הגאונים 4•פי •וכר בהטת
 שבועת :בלא• •נוטל אינר ליטול. בא• שזח •

 משבועת פוטרו הטינו ואין המשנה
 לפטור נאסר מגו. שאין ונוטל נשבע

ויש מממון לפטור אלא משבועה
 הנותן שאמרו ממה דבריהם• על• סקשין •

 קצצתי שתים אוסר אמן לאמן טליתו׳
 שהוא • ומאחר תוטל נשבע וכר לי

 ולא ונושל נשבע בזמנו■ בנתגח אומר
 בלא אף אלסא בראשונה כן אסר

 פטור היה שלו שבטענת מתוך שבועת
 חכמי פרשו כך ומתוך שבועה, בלא

 התלסוד שמדין שלפנינו הדורות
 אלא המשנה שבועת בלא נאמן היה

היא* הגאונים שתקנת
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נה שלישי פרק . !1 10 ל ש ד! H בתרא בבא

 בישא לישנא משום ביה לית תלתא באפי דמתאמרא מילתא כל הונא רב בר רבה. אמר יא< י
משום ויש לט[ ליה. אית הברא דחברד משום ע״א[ ט״ז ]דף בערכיו טעמא מפרש .

הגהות. .
גפנים. סש״כ ועיין מפרשים ויש אט״ל לטור משום, ויש לם[

ההשלמה ראשית

 ח״ל המאירי וכ״כ וכר, לב״ם משרה ממטע יותר נטופין
 שאין צד על נטועים ר״ל הרצופים האילנות שמכר כל

 מבית בפחות נטיעות עשר כגון להם מספקת יניקה
 וליקצץ ליבש עומדים שהם דעתו קרקע לו אק סאה

 הרגיש שלא שס המעיר על ופליאה עיי״ש לו מחרת וקרקע
 בתומים ועיין הראשונים רוב על בזה פליג דהמאירי בזה

קמ״א. סימן סוף
 ורבינו לח.( )לז: בסוגיץ שם וכר נהרדעי דאמדי והא

דאילן דתחתיו התכוונו דנהרדעי כהרשב״ם לה מפרש
 טענה מחמת בבא רבא העמיד זה ואת ליה, אית מיהא
 פליג איט דרבא ובודאי ליה, קני ד״ה התום׳ כדברי ודלא

 רבינו שכתב והיינו דבריהם מסביר אלא אנהרדעי
 והרמב״ן קני(. ד״ה מהתום׳ כנראה )ודלא וכר ואוקימנא

 וכר, טענה מחמת דבא הא הרי״ף השמטת בטעם ס
 רבא איצטריך ולא פשיטא דרבא דמימרא משום• ואפשר
 רק זה דבר שמעת אם כאומר אלא למימרא נופיה

 בסי׳ השו״ע בל' היטב ועיין בנמוק״י. וכר שמעהו
 בזה לדק שיצא מה ועיין שם הסמ״ע ובדברי ס״כ קמ״א

 בין נמלק דאין רבינו דס והא ואכמ״ל למשפט, בעיטם
כשיטת ודלא הראשונים שי׳ היא כן אילנוח לשאר דקל

עיי״ש. בשממ״ק מובא מאיר רביט

 ר״ח בכמה ממאה )טל.( בגמרא וכר. רבה אמר יא(
שנים בפני ממאה ר״י אמר אבא בר

 קא ר״ה בר בדרבה לימא ג׳ בפני מחאה ר״י אמר ר״א
 באפי דמתאמרא מילתא כל ל״ה בר רבה דאמר מיפלגי
 לית שנים בפני מ״ד בישא לישנא משום בה לית חלתא

 בר דרבה ליה אית ג׳ בפני ומ״ד ר״ה בר דרבה ליה
 ומפרש וכר ר״ה בר הדרב לקו אית דט״ע לא ר״ה,

 תלתא באפי דמתאמרא ג?א־יך־£ו של }מילתא כל רשב״ם
 כך לזה ויאמרו יחזרו אם בישא לישנא משוס בה לית

 מ״ט בערכין ביש במרכק כדמפרש ומטמא פלוני אמר
 דקלא כתבו וכר בה לית בד״ה כאן והתום׳ וכר, מברך
 מילתא דאפי׳ כרשב״ס ס״ל ולכאר שידע, וסופו לה אית

 בישא לישנא משום בה אין ג׳ בפני נאמרה אם גנאי של
 אית קלא כו״כ דבין משום לזה, ויגידו ילכו אם אלו לג׳

 כל ד״ה )טו:( בערכין התום׳ ואמנם לידע, וסופו לה
 דאיכא פלניא בי דנורא כה״ג כגון פי" וכר מילתא

 הוא אם •אבל בישא לישנא משום אמרה דלא צמישמע
 אית בפניו אומרה היה אפי׳ מבירו על קנטור דבר אסר
טל במלה אייריק דלא הרי בישא, לישנא משום ביה

 דדברי עצמו האומר לגבי איירי שם דהתוס׳ והגם גנאי
 דבודאי התום׳ מדברי מ״מ בפניו, אפי׳ לאומרם אוסר קנטור
 ורק איכא אסורא מהג׳ א׳ יאמרם אם קינטור דברי
 דאמרי׳ הוא קנטור משום בו שאין לפרשו שיש דבר
 לאומרו בק הרע לשק שום בו אק ג׳ בפני אמרו דאם
 לא דהרי זה את לו אומרים אם תלתא להנהו ובק

 דהכא דבריהם דגם י״ל ועפ״ז לגנאי ליה מפרשינן
 שכתבו והיינו קינטור, משום בהם שאין בדברים איירינן

 לפני שאומר לאותו פירוט וכו׳ בה לית ד״ה בסמוך נמי
 מעולם ר״י דאמר הא עלה מייתי בערכין יש דבפרק ג׳

 בדבר בע״כ והיינו וכר לאמורי ומזרחי דבר אמרחי לא
 כאן כרשב״ם ס״ל לא ולפ״ז קינטור משוס בו שאק

 בפני אמרם אם גנאי דברי דאפילו דמשמע שם, ופרש״י
 מברא דחברך טעמא מהאי לאומרם עליהם איסור אק ג׳

 על כחב כאן והמהרט״א למילתא, לה איח וקלא ליה איח
 דבג׳ דשמעתק סוגיא לפום דלכאו׳ משום התום׳, דברי
 אק השומעים שג׳ אלא לפרושי ליכא מילתא גילוי הוי

 דהוא ראיה להביא הוצרכו ולכך בישא לישנא משום להם
 בישא, לישנא משום בו אין י מ נ השומעים לג׳ האומר

 א׳_ דגם חרתי ס״ל דהתוס׳ ס״ל דהמהרש״א יוצא
 קלא דאז תלמא יהיו לא אם לגלויי אסור מהשומעים

 איסור לו אק גופיה איהו אפי׳ ובתלתא למילתא לה אית
 ולענ״ד מערכק, ראיה להביא הוצרכו השני ולדק בזה

 בטרכק דבריהם באומר^עפ״י כאן דאיירינן מפרשי התוס׳
 כי )אם בגנאי אייריק לא דכאן בהכרח יוצא ועכ״פ

 לומרגפט4דאסור* דודאי דבל״ז בזה( רמז לא המהרש״א
 ׳,׳9 שזה דברור דהיכא י״ל ובזה בערכק דשם וכדבריהם ג׳

 הכי לפרשה דאיכא ומילתא ג׳, בפט שלא אסור גנאי
 לגנאי, לה מפרשינן לא חלחא באפי הכי לפרשה ואיכא

 כגק לפי׳ ח״ל משם בשממ״ק שהביאו הבאור נראה חה
 נראה אמנם פיי״ש, וכר פנים שני בו לשמוע שיט בדבר

 אמרי לה״ר איכא ג׳ בפני אפי׳ לכו״ע עצמו דלאומר
 ששמעו הג׳ לגבי רק אייריק וכאן גנאי דברי שאמר
 וכן במרכק, שם ורש״י כאן הרשב״ם מל׳ שנר׳ וכמו
 לשק לענק שאמרו וכמו שאמר כאן המאירי מלשק נראה
 לשק אק ג׳ בפני אמרו שאם חברו על אומר שאדם הרע
 שמכיון עליך, זה דבר אמר פ׳ לחברו שיאמר למי הרע

 לכל שאמדו כמי הוא הרי ג׳ בפט אמרו הלשק שבעל
 נקראים דלא אלו ג׳ לגבי רק דאייריק יוצא הרי העולם,
 האומרו אבל לדבר פרסום כבר שיש אמרי לה״ר מספרי
"בעל המאירי כאן לו קורא וכן בדבר איסור לו שיש בודאי

מחט אוצר תכנת ע״י הורפס70 מס עמוד {9} ;«בבלי מבדרש»תלמוד משה בן משולם ב״ב: - ההשלמה< >ראשית ההשלמה ספר



שליש* פרק ההשלמה בתרא בבא נו

אחאי. דרב בשאילתות משמע וכן סוד מגלה משום בזה[ אין תלתא בפני אמר ]דאם סוד גלוי
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מהל׳ בפ״ז הרמב״ם סיים אלו ג׳ לגבי ואפי׳ הלשוף
 יוחר ולגלותו הקול להמביר יתכוין ^שלא והוא דעות

 דברי אלולא לתוס׳ ]ובאשר למשפמ במינים ועיין עיי״ש
 קאי האומר אאדם וכו׳ דכלמילתא דם״ל אפ״ל המהרש״א

 למימר איכא ולפ״ז בערכין שם מפרשי וכן השומעים אג׳ ולא
 קה דאק ודעימיה הרשב״ס כשי׳ ס״ל מאי דבדברי

לדבר, קול שיש אמרי אלו ג׳ גבי בישא לישנא משום
 והמום׳ והיות בישא, לישנא דאיכא הוא האומר לגבי ורק

 פירשו לכן אאומרו דקאי ר״ה בר רבה דברי להו משמע
 והביאו הכא, נמי פירשוה הכי ותום׳ במאי אייריק דלא

דמרכין מההיא האומרו באדם דאיירינן לפירושם ראיה
 דבר אומר שאם רק היא דבסוגיין הראיה כל ®וא״כ

לישנא משום ביה לית ג׳ באפי אנפי בתרי לפרשו שאפשר
ועיין[. קלא ליה דאית משום בישא

7
 לית דקאמר במאי ר״ה בר רבה כדברי כאן עמד ררבינר

או לה״ר משום זה אם בישא, לישנא משום בה
 בדברי נגרום ואם בישא הלישנא וזהו סוד גלוי משום
 הביא הראשון דבפירוש יצא סוד גלוי משום וי״מ רבינו

 מברא דמברך משום דאמרינן )מז.( בערכק המר לשון
 אם בישא לישנא ואין לדבר פרסום דיש והיינו ליה, אית

 ולפ״ז למילתא, קלא לה דאית משום אלו מג׳ א׳ אומרו
 הביא ואמ״כ ממש, מאי בלשח דאיירינן דמפרש נראה
 של מלים שנאמרו איירינן לא ולפ״ז סוד גלוי משום די״מ
 ובזה לאומרם דאק סוד בהם שיש דברים נאמרו אלא גנאי
 דבל דין בהם אין ג* בפני נאמרו דאם דאמריק הוא

א׳ דפירוש ואפ״ל וי״מ לגרוס הכרם' אין אמנם !תאמר,
 הם השאלתות ודברי בסמוך. השאלהוה כדברי ®הוא

 היכא אילו צריך ברם שכתב וישב, פרשת בסוף לפנינו
 ליה למימרא למיזל מהו בי-יתלתא •קמי 4ב1למהלר דאמרה
 ת״ש וכו׳ לו שיאמר עד מר דאמר כיון לאחריני או למריה
 בי באפי דמתאמרה מילתא כל הונא רב בר רבה דאמר
 ליה ואמר אזיל כי בישא לישנא משוס בו אין תלתא
 אייריק דלא פכ״לןמשמע פרהסיא כי ליה דהוה למריה
 תרי בי באפי שנאמר דבר בכל אלא גנאי בדברי דוקא

 בו ואין הואי< פרהסיא תלתא באפי תאמר^ בבל בו ויש
סוד, מגלה נקרא אינו דהאומרו והיינו מאמר, בל משום
ברכילות, אלא הרע, בלשון כאן איירינן לא וא״כ
 הגנאי מן בו שאין אפי׳ וכדר חבירו על דבר אמר שאם
 הוא ובזה תאמר בבל הוא הרי סוד גלוי משום אלא

 ולפ״ז תאמר, בבל אינו ג׳ בפני אמרו דאם דאמרינן
 אתאמדה אפי׳ תבירו אם דלגנות השאלתות לדברי יוצא

 איירינן דלא שם התום׳ וכדברי בזה לאסור יש ג׳ באפי.
 באות שם ראיתי שאלה כדבהעת ]אמגס קנמור, בדבריי י

שהבעלים ברכילות פירשה דלש״י וכתב להיפך שכתב יה׳

 גילה שזה לשה״ר אינו אותה המגלה ג׳ בפני אמרוה
 והתום׳ וכו׳ מושש אינו אותה מגלה שאם דעתו תחילה

 פלניא בי דנורא כה״ג כגון בלשה״ר פי׳ מילתא כל ד״ה
 דהשאלתות להיפך דמפרש הרי כרש״י מפרש ורבינו וכר

 דעת היא שכן קה הוסיף ר ובאות שם, כרש״י מפרש
 דברי אפי׳ לשיטתם דהרי תמוהים ןוהדבריסעיי״ש. רשב״ם

 דכבר לפרסמה איסור נזין MT באפי דאתמרו גנאי
 לגבי ודק גוונא בכל אסריק השאלתות ולפי להו אתפרסמו

 ללשון ובאשר סוד, גלוי קה דאק דאמרינן הוא סוד גלוי
 שם ח״ל השאלתות לדברי לכוונו יש בערכק רש״י

 ג׳ בפני אמרוה שהבעלים תלתא, באפי דמתאמרה
 דעתו גילה שזה הרע לשק אינו אותה המגלה

 להגלות דסופה ידע דמידע מושש אינו אותו מגלה שאם
 התטק לא דהאומדה מזה למשוש דאק והיינו וכר

 רש״י( דס לשה״ר )והיינו רכילות קה ויש שיפרסמוה
 מושש שאינו דעתו גילה ג׳ בפני דאמרה דאמרי

 כהתוס׳ ודלא כהשאלתות דס״ל לומר יש וקה בפרסומה,
 בפשמא רק זה מכ״פ אבל האומר אאדם דקאי דפירשו

 דדברי ס״ל נמי דהתוס׳ למימר איכא להלכה אבל דגמ׳
 דאק מסופק בלשון איירינן וכאן לאומרם, אין גנאי

 לפרסמו איסור להם אין אלו וגם ג׳ בפני לאומרו איסור
 לרשב״ם אבל לפרש״י, ליישב יש כ״ז ועכ״פ רכילות, משוס

 בל דפירש בישא, בלישנא לפניט מפרשה במפורש הרי
 דבר לבעל שאומרים דהיכא ונר׳ וכנ> גנאי של מילתא
 בודאי איכא הרי ג׳ באפי אתאמרה דלא מילתא בעצמו

 דאם גנאי של • שאינם ממלים גרע׳ דלא דרכילות להא
 וא״כ רכילות, משום איכא פ׳ אמר כך למבירו אומרם

 דאתאמדה דהיכא ר״ה בר רבה בדברי נכלל דכ״ז י״ל
 משום בה ואין לאומרה מותר למרה אפי׳ תלתא באפי
 בפי׳ ועיין "לזה" רשב״ם דכ׳ )והיינו ורכילות לה״ר

 קה דאק שם בערכין ברש״י לפרש אפשר וכן הרגמ״ה(
 וגס עצמו. פ׳ לאותו או לאחרים שמעביר במה הרע לשון

 ויגידוה, שיפרסמוה משש לא דהאומרה קה אין רכילות
 במלים דווקא איירי לא דהשאלתות לן בריר עכ״פ אבל

 ומזה דגנאי מלים בזה שאק ואפי׳ סוד בגלוי אלא דגנאי
 נאמרו דאפי׳ גנאי בדברי דס״ל למימר דאיכא דייקינן

 רשב״ם בפי׳ משא״כ לאחרים לאומרם אין חלתא באפי
 לה״ר □ה אק דגנאי במלים דאפילו למימר דאיכא ורש״י

 בשממ״ק ]וטיק ודו״ק. הלתא באפי שנאמרו אחרי ורכילוח
 במקום מרה באפי המוס׳ בל׳ שהגיה )טו:( בערכק

 בדברי הרש״ש כאן שהתקשה מה ועיק תלתא, באפי
 או מרה באפי בק נפ״מ אין לתוס׳ הרי לשיטתנו התום׳,

 מזר דלא מר״י ראייתם והיינו הך דהיינו תלתא באפי
 לא ג׳ בפני שאומר זה וכן גנאי בזה שאין משום לאחוריו

ודו״ק[. לגנאי התצוק
ומלשון
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מ שלישי פרק ההשלמה בתרא בבא

 בטאי היא מודעה לאו דסלניא באונסא ביה ידעינו דלא m מודעא כל נהרדעי אפרי יב< יא
והא דזביגא מודע* ואי היא בעלמא מילתא גלוי ומתנה ]בגט[ )במודע*( אילימא

 תליוה דאמר הונא כרב לן יקיים* משום דמילתא וטעמא אזבינא מודע* כתבינו לא רבא אמר
 רבא מודה פי דפרדיסא. מעשה ההיא כי דאניס היכא ]רבא[ )רביב*( מודה וביני. זביניה וזביו
מריה דהוא הונא ורב ומקני. גמר[ דל* ]באונסו )וגמר( דעתיה גלי מעיקרא דמסר היב*

הגהות
. . ימינו. אכן בה כתיב דלא לפנינו ב* ימינן דלא ם[

ההשלטה ראשית

 כלל ממאה של ענק כאן הזכיר שלא מינו -ומלשון
למחאה דס״ל נראה ר״ה בר רבה מרי אלא

 הא לגבי רק הוא והדמוי בישא לישנא משום בה ^אק
שלתא באפי דאשאמרה מילתא לכל מילתא, •לגלוי

עיי״ש. כי״מ וללא בסוגיק וכפרשב״ם

 נהרדמי אמרי )גג( בגט׳ וכר. נוזרדעי אמרי יב(
אנן בה כשיב דלא מודפא כל

 מודמא היא, מודעא לאו לסלניא באונסא ביה ידעיק
 כשבינן לא רבא והאמד דזביני ואי וכר לגימא אי למאי

 לאניס היכא תא מולי הביני .לעולם אזביני, מומנא
 והאמר הגנר מן ופרשב״ס וכר, לפרליסא וכמעשה

 בפרקק לקמן לאמרי׳ משום לרבא מעמא לי נר׳ וכו׳ תא
 אלא אמרן ולא זביני זמניה חבק שליוה הלכשא )מש.(
 לא והילכך וכר לא זו בשרה אבל וכר סשם בשלה

 זמני זמניה הוי לא הא זו בשלה לאי מולמא כשבינן
 זביני זמניה הוי הא סשם בשרה ואי וכר מולמא צריך ולא
 ומיהו היא, כלום לאו אונם בלא דמולמא וכר אונס כאן ואק
לאכשר מזיק זביני זביניה חבק שליוה לקמן לאמר ר״ה

 הנה ע״כ, לתא סברא הך ליה לליש אזביני •מודעא
 רס״ל מקשיק לתא דרק הגנר בקושייש מסביר הרשב״ם

 מקום אק ובמרוויהו סשם לשלה זו שדה בק לחלק לקמן
 ואק שהכריחוהו מלים להביא יוכל זו משדה למודעא

 בירר שהרי מודמא מהניא לא םשם ובשלה במולמא צוקך
 היא, מולעא לאו אונס בלא ומולמא משדושיו אמת לפצמו
 כנהרדפי ס״ל בודאי לאיהו כלל שאלה היתה לא ולר״ה
 סמס בשלה בק זו בשדה לבק אזביני מולמא ומכשר

 הזמני מבמלה ומודפא זביני זמניה חבק לתליוהו ס״ל
 דשירוצא הרשב״ם מפרש ומפ״ז לתא אסברא וסולק
 היינו לפרדיסא וכממשה דאניס היכא תא מולה לגס׳
 מקום ואק אר״ה, מלוקים תא דברי נשארו במסקנא לגם

 דמה לבל, דפרליסא כמעשה אלא תא בשיפש למולפא

 אלא האונס אש ממש ראו לא שם כי מודמא מהניא
 פיי״ש, הרשב״ם בזה שהאריך וכמו האונס להם הוכש

 להפסיד עלול היה וכאן היות מולמא ליה כשביק וכה״ג
 משכנתא, השמר אש הלה יכבוש אם השדה כל אש זה

לא אם הכל .שמפסיד כה״ג בד״ה הרשב״ם וכדכשב

 דאתא נר׳ ולכאורה מודעא דכמביק תא מולי ימכור
 משום מודעא מהניא לא סשם לבשלה הא לאפוקי

 מעצמו זו שלה שבירר אמרי אונס מקרי לא לזה דאמריק
 משלושיו אשש להם •שימכור רק היה זה דאנסוהו ומאי
 באיבול אנסוהו לא אבל שוויה כפי הכסף אח לו ויתנו

 מלא בזה, לדקדק שיש אלא דהכא, הא כי השלה כל
 הוא סשם לבשלה והוא בל״ז, מעצמו החילוק'מובן כבר

 כאן משא״כ אונס לין ממנו במל ולכן לעצמו שבירר
 וגם מוכרח, היה והרי זו כשדה דהוי דפרדיסא במעשה

 הפסד בו שיש בדבר מליו איימו אולי כמי סתם בשלה
 במעשה נם השלה למי לו שישלמו לו שאמרו ומה מפי

 ומזה כספה, לו לשלם שמוק מעשה הוי כך דפרדיסא
 ובכ״ז אנסוה דזחי דעלמא רגיל מכר לאפוקי דאתא נראה

 כאן וגם מולעא עליה כתביק ולא מכר דהוי אמרינן
 הרשב״ם מי׳ וע״ז יפסיד, שלא זחי מכש ג״כ זה האונס כל

 גדול ואונס השדה כסף כל אש להפסיד מלול היה לכאן
 ששש היה שלא היכא אבל מולעא ולקכשביק הוא

 זחי •אגב ואמרי׳ אונס מקריי לא שדהו כל אש שיפסיד
 ועכ״ז אנסוה זחי מוכר לכל לאמריק וכהא ומקני גמר

 )מש:( לקמן זו לשימשו הדגיש והרשב״ם אונס, מקרי לא
 לששים ומאן שתים שפיר אמודמא לששים מאן ר״ה אמר

 לאאשקלחא מודעא אי נפשך מה מתים שסיר אאשקלשא
 מפיר אשקלתא לששים מאן מולעא לאו אי ה״ק וט׳

 זביני זביניה חבק שליוהו ר״ה דאמר למעמיה ר״ה מתים
 אפילו אזביני מודעא לכתביק שמעיק מהכא רשב״ם כשב1

 כשביק לא )מ( למיל דאמר כתא וללא חבק בשליוהו
 לפרדיסא כממשה לאנים היכא אלא וכף אזביני מודעא
 מולעא דכשבי חבק בשליוהו אפילו עובדא מזיק והכא
 עמלו לא תא של פסקוהיו שהרי הדברים נראק וג״כ
 ולתא להלכה פליגי ורבה דר״ה דס״ל יוצא פיי״ש, וכר

 לברי לנדמו וס״ל דפרדיסא אמעשה רק מולעא כשביק
 המוס׳ מל׳ ג״כ נראה רשב״ם וכדברי שם, בסומא רבא
 מולמא כל לעיל נהרלעי לאמרי והא שכתבו אבל, ל״ה שם
 מעשה ההוא כי אלא לעיל אליבא משכמת לא וכף

 זו ובשדה מולעא מהניא לא שדה דבסשם דפרדיסא
 כדברי וכוונשם מכ״ל אונסים ללידמו אלא מולסא ל״צ

אונסו ראו שלא דפרדיסא כמעשה מק בסומק רשב״ם
ממש
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 דשניהם דמשמע יע® בסיב כפסוק דהנה מ* ויזהר הפגע• נדרן שלא
 שניהם דהא • זה מו זה או היינו דוננפו ל״ל דלרבק Mb הנגיפה־ עשו
 עטש משיב 6M׳ רבים. לשון ינצו זהאהזהכדכסיב להרוג מטוני׳ היו

 מגיפה• עשו דשניהם י*ל למזקי׳ אבל זה־ או זה ר״ל® יחיד לשון ימנש
 מיתוח חייבי דה״ל בנפשו להצילו ניחן דאין משו□ יחיד לשון בעונש מסיב והא

 י״ג דף בב־׳ק נתן נר׳ וס״ל .ע״ב ע״ג דף בסנהדרין צפירש״י טונני׳
 ח״מ סיל לרבנן אבל טלו לשלם צריך מאידן לאשהלומי דליכא טנא מל

ובהט הכי ל״ל כ׳דלחזקי,׳ וכבר מאיבריו• באחד א״נ חייבי׳־ שמנין
. !׳<״;,- *י׳ה י** זס או w או ימו57 ש’א

•דינה ’ באחד כ״א להציל דיטל מש׳ שיבין
יל דנייהם זולת י?םי• מעלה t״»an ואיט נרדף ה״ל השני לחזט׳ אבל ־ מאיבריו ;״•*״!י*•!*•

»י אינא *דמתני׳ נ»״ג מא י״ע• שוב ט לינא הרגו ששניהם כיון ואפ״ה

תשיעי
 לפרז יש ובזה משלומין• אלא כ״ד מיהם ^^ל^יייי טמו׳״ןאמר

lw ,1 *£,. 1.U ׳^_h ואינו ־1ץאונ*נ כיוןשיהי׳אוב.•. גלא
 ©מע הא V וארב מג חזססי קושי נתנחדטינ•׳1זש”.מ”יי,סוטתהגופ

באחד להציל דא* יי׳ל דנשינה מג׳ע שכתבתי היינזא־למוונא ובמעון גיאינן

ffawsasי"" זג  מימה חיוב וטנא מסכו להצילו נטא ה־ל פא דא׳ב ללאזט• נטו! נאמת
מהרש הירוד שייך ולא מל גט' ונא דקאמר והייני כמטאל מק החלאה

 אלא נפש הצלם בלא מבירו נהרוג א נ שעות דמותה ■־ל כני׳ »»•׳ ומשזה
יהרג שמלא בר להרוג נהטין דאס״ה m ונשליהם • »«י׳ לט»ת מ»ן5י

8״* 2ns !55«5^״1ןמ  רנרל מטס דמסט׳ בטרוש ,nab כמו .
ולדגם אלא ,זס ממשכטנין דהוי בם־רש״י מיש היסב ע׳ ספק המראה

:קצר® ט מ״ז טסכ זדו״ק • מאבריו בא׳ להציל ביטל מוקמי

משפט חושן שו״ע
דיינים. הלכות

סיטן

 סעה דקאמר בההיא מהרש״ל מועט ט׳ בין מימה בין ,ב סיס!
דצריכין מכמע נ״ד( )דף בסנהדרין ט׳ מהנא בדרב י

 ויש ־ זמורות חבילי שהקישה מון ®רה מדין דאינה טטרא לעשוש
 שלא מסט במהנישין דקאמר בהא דבריו מל להוסיף ענ״ד לפי לפרש
 ב״ד טו לא אלא צ״ל טה לא דלכאורה בקי שעה באומה ב״י טה
 נמי למימר מצי הוי מאמש ונראה קאמר דמפמא משמע ומפני מ׳

 ולפ״ז מה״ש ®מחה בעיט טודאי ובי״> סמוטן לט שאין דמעמאמפני
 טה ולא בדינא בקי®} טו שלא יעשוה בממניהין היטב דסעמא י״ל

 עשו ולכך דט מלחא למגדר אלא נפשות בטני לוזן רכות להם
: וק״ל דט ®רה מדין שלא להודיע הנוף שריפת ושורפק טטרא

 סמטרר בחפן רק לנפשיה טנא טביד דלא וי״א בהג״ה ך׳
 יפרק מברייתא קשה דאל״ב להט® שנשב בסס״ע עיק • ט׳ י
 מכשטת)דף חיקשי אכתי ברשושב״ד• ®ירי ובס״זמסרשדהמם המרגל
 ברשות שלא לנפשייהו טנא עבדו ®ך דהפסי דר״י ברי' ור״ה ר״פ ס״ה(

 קנם משמע זק לאחרים להפסיד רשות טתנים הב״ד אק דוד® ב״ד
 כיון ואמאי יתשם שאם כמבדא דשיימינן המיבל בפרק הרי״ף מגירשת

 שאם בזהי'ל מיהו באיסור־ כיתשם מקום לו נתן אץ א״כ ב״ד לגו שאק
 המטרר כחפן והו״ל עצמו המזיק דבר שימטם ר״ש כדעת השור יתפוס
 למיעבד דששר מודה יסהיד יתשס לא שאם מהט ואפשר שלו .שהוא
:וק״ל וצ״ט מסר כשהוא מדים בלא לחשם דיטל ס״ה ולפ״ז ודינא

 קו׳דמשממ’]בםעיףב׳בסגהשני׳[בטםןט׳עמ״שהםת״פס ןץ סימן
דסורח דממעמא אספר המועד®שרלקמל• בא״חדבמול י

 ביאת לעגין מ״ד( )דף בעימבק כדאמרי׳ p® כבר המועד זמול ביו״ס להכק
 ליכא ®רח אבל ינשב שמא ביו״ת דנק דאק דקאמר מהא משמט וכן אלי®
 החג יאמר אע״ג בניסן קאמר דלהכי י״ל זלפ״ז שאט דחוס׳ט י״ל מיהו
ץ וליכא מ״ב השראש ובעי העיר מן ®»3 דמיירי דטון משוס פורח ליכא

וק״ל: בא״ח כדאיסא סרגל אמר
 דסתטעס דטק סירט״י ל® הראה לכאורה ט׳ הוזקקו ואם ן׳ י£ן0

פרומה מצי ®ה לו טה כשהגמבע נמצא ש״ס על מ״ל י
 דלא נראהדא״צלזה מיהו ממט• להוציא יטל ו®ט משלה מרטה אצלו
 פרומה משוס פחות אפילו ממט להוציא בא שזה טון בנשבע ממילה שייך
 לגזול דאסור פ«ס דהאדין מביט מ״י כשכבר כ״א ידו מסמם מוציא ®ט

®־ומס: סטס בממוש תכירו ולהוטיז
להדיא דמשטע צ^ב( מ״ד )דף כשמת בחידוש ס״ש מיק ך הימן
 שאמס מ״ד מצא טרק ®ט נרים דק שם השם' מדגלי י
 שס חילקו שלא הטסקים טל להשיב דיש וע״ש גמור ישראל כ® מישראל
 שס כמ״ש ממש מישראל א® אא״כ פסול גרים p דגם ®זוס ונם בכה״ג

 ע״ב[ ל״ו דף ]בסנהדרק צריטחא דעביד וממר בגר להסתפק ויש
 בגר הרא״ש למ״ש לטטח יש וקצם כשר אה וממזר גר מר® טי ®

 ®פה ליה וקרי מישראל שא® הייע שס דקאמר פשלה מטפס שבא
הולד ישראל בם על הבא ועבר ונכרי למ״ד א״כ מנכרי טיט פסולה

 החייב אש ולטיב קאמר מ״א[ ק״ה ]ד׳ בש״ם וט׳ לזמש אט' ט׳
 !®בא מון וצ״ל צדק שכר מו״לטטל אשר דבל״ז משים ונראה

 קאסנר לסכי כרס כדלקמן משניהם שיקח דבעיק קאמר הא ואמי במילה שכר
 במרס שקבל משום אסור ואפ״ה בשה משטהס דכויל החייב אם ולטיב

 »ןל דלא ״מ0 וכ״ש דקאמר דכשבוח]שס[ בסזגיא שומדזקמשמעלהז־יא
שט־ מפיק אע״ג ט׳ שוחד בשרת דשקיל טנא ה׳־מ ט׳ ממרווייט

 גרכללוע״ש הוי לא דצכה״ג שס כפב® כגר־ אך וממזר גר טיל ממזר
:בס״ד מה שהארבט

 מהט• בלילה לדונה הצדדים שט נפרצו דאס ו׳ ס״ק ה׳[ ]סי׳ הסמ״ע
z ®טמאטון אי גדק מר קודם יטליהלחזורבהן אס ונסחפה 

 דק ;ס בסם נחרצה ער א״כ כפייה ט״י א®׳ בלילה מין דק דגמר
 עמר שלא וטון דין תחילת מל שנמרצה מה טל למפרע דשזר טמא ®

 המס י״ל ב״ב מלקמןסי׳ ולפשוע ט למזור מטל ]ס״א! כ״ב בסי׳ קיי׳ל הדין
 בלילה כשר הדק דנמר הכא משא״כ לבד הדין גמר על שמוזר שאט

 ואמרו היין גמרו סי׳כ״בדאמילו הרמב״סלקמן מדברי לפשוט קצם ונראה
 פדיה לפנק דה״ה ]ס״קז׳( השיך וב׳־שם ממק[ ]שטציא פד למזור ימל לו מן צא

 דלא בק־ מה דאנ״ס למפרע דמוזר ש״מ למזור יטל ער דהעידו אע״ג
 הפיח שכבר טין דבר שוס לפשות מר להם אק מ״מ הדק גמר חשיב

משוסדחשביקלי׳ טיט כסרמב״ס דלא לקמן דקיי״ל לס® ואפילו דט ®
וק״ל: למפרט דחוזר פליט לא בהא אבל הדק נמר  מ׳ש לש טהנ״ל דבריו ולולי ט׳ שהיו עד י׳ז[ ס״ק ]ס״גסמ״ע ח׳

]שהרי ס׳ מראה 1לעט אבל ח״ל ו׳ ס״ק נ״ה סי׳ הש״ך הבי® הנ״י
 משמע ע״ש ט׳ להודאה שהגיע תלמיד מכות במס׳ בדאיחא להורות חייב הוא[

 האסור לטרוש וטסר ®סור במראס אלא ®ט וט׳ דעצומים קרא דה® להדיא
 יסא ק״זע צא זלס״ז ־ ממוטת בדיני משאיג מה*ת חייב הוא והמושר

 הכ׳י מימש בס״ד שם מ״ש כיה ®מן ומיל ד״מ טיט בדק ישבו דלא
----------------— ומיל: »וט וזס באריטם וזס יטם ,זט׳ זס משה ידע 'דאיך ]יכי׳[ משוס^הרע בזה ואין כ״ןי ס״ה

 ®לי סט fynt&b מיי® מאמש נראה טה לכאורה י
 המליסט ט הממס קרא כדכמיב קודם אמרו דמובא אט״ג ההם האנשים דעיט

 מנקר סעיטט דהול״ל משה לפט זה דמהכאנפקאדסשלוטסאמרו וט׳אלא
 מליסס הדיבור והסיט ההם האנשים משה לפני p אמרו דהשלוחים אלא
 מדברי לץ משה• לסט שאמרו מזה רכפקא טיטט אמרו בעצמם הס אבל
 משוס מיט הט הש״ס דמיי® הא נראה הסמ״ע מברי שכ׳ ז״ל רש״י
 ההם האנשים שאמרו מה רק השלוחים עד התפר,רו לא הדברים מכל
 בשלוחים שהספקת וזט בשליטת קללותס שת® השמש ב®׳ רש״י כמ״ש

 אמח ולא העליתנו ט המעט דקרא דלישנם מפשסא שרש״י ®אלי לץ
 וכשט למשה השלוחים דברי, שהמס משמע הפסוק לטכחכל שדברו המלט

 עצמם מל אמרו ולא הם בלשון אמרו העיט לקללת במיטה כ״א הויבור
 שאמת דאף ההם האנשים שאמת מדבריהם נשמע אין דלפירש״י וקיל

p באמש דילע® בשליח סקללה ושלו שפקרו משה ידע מעז משה לפני 
 ®ט וזה בפירוש שאמרו לא אס עליהם הקללס שסיפך מא מליח

:ומיל נרמז

0) חחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)271 מס עמוד הלוי הירש צבי בן פינחס הורוויץ, הפלאה—
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פז ערכין ~ טז סימן ערכין מסכת הפלאת
 רפה בעין מקדיש דאמר, ;היא ר״ש מני "הא כגמרא.
 דלפי כתירוץ מענק כלל אלו בדברים אין מדיין מקדיש"
 ר״ש סובר זאת דמם להוסיף: וצריך החזו״י, של פירושו

 כס דכאילנות קיי״ל דהרי השדה; טצם .בכלל שהאילנות
 רמז לכם ואין דברים תוספת הינם זה בל ההקדש. בכלל

 כמו הינם שהוסיף והתוספת מנס, :שהובאו בדבריה
 בד״ה פירש הגנס כסוגית דרש״י והראיה נביאות, דברי
 אילנות. הקדיש לא סתם : שדה . כקדיש דלר״ש ר״ש,

 ס״ס:ב׳ דף בב״ב הרשב״ם טל דסמך נאמר ואפי׳,אם
 דלא דפירש מבואר ר״ש ד״ה; א׳ מ״א :ובדף את ד״ה

המס בדברי מכ״פ דשם, מהמס פירושו והוכיח כרש״י־
 ' : נביאות. כמו^דברי והוו לדבריו רמז אין דכאן

 המ״ז פ״ד מרכין בהל׳ דשה הרמב״ם בדברי וכצ״ע
פודק בלבד האילנות את כף "המקדיש כתב

 בלבד" האילנות "את שהדגיש מה וצ״ט בשווייהף, אותן
 ארעייכו, אגב ביחד הכל הקדישן. אפילו לפירושו דהלא

 הגיה שם ובחזו״י בשווייכן. כאילנות את פודה נמי
 שצריך לאפוקי* כרמב״ם(: דכונת" )וצ״ל ח״ל: וכתב,
אילנות דאמרינן כקרקננ,; את ולא .כאילנות רק לפדות
. , : טכ״ד. וכו׳ אקדים לא: ארפא אקדיש . י

 הגז׳ בדבריו דהרמב״ם לומר יתכן דאיך תמוה ביאורו
הקרק□ את לפדות צריך דאינו להשמיע נתטון

 האילנות "את במקדיש איירי זו בהלכה הרמב״ם והלא
 לפדות צריך דיהא לומר הו״א אפי׳ שייך לא ובזה בלבד"

 פרש״י, ע״פ למעלה כפש״כ דהפיקר ופכ״ג הקרקט, את
 כפי משמע בפשוטו דבכט״ו הרמב״ם לשון ואמנם

 להלן וכפשי״ת כלח״מ שפירשו כפי פכצ״ל אבל המזו״י,
כט״ו. בפ״ד שם בביאוריה י c.׳:

׳ טז סימן

 בא״ט דמיתאמרא במלתא בל דאטרו ובהא אבקלשה״ר בעניו
ל״ב משום בה לית

 רבה א׳ ? בישא לישנא דמי היכי בננס, ב׳ ט״ו דף א(
אביי א״ל פלגיא, בי נורא דאמריאיכא כגון

 דמפיק אלא היא. בטלמא מילתא גילויי טביד קא מאי
 בי אלא נורא משתכח כיכא דאמר בישא, בלישנא ליה

 בשבת זה כל כרי״ף והביאה וטורי, בשרא דאיכא פלניא
 דלכאורה צ״ט וברמב״ם לשה״ר. פניני שס דכתב פ״ב

 מסתבר דלא הוא, דבר והלא זה, מכל .בדבריו החכר לא
ובמיוחד במס, במפורש שדנו דברים מן לגמרי. שיתטלם

בהלכותיו. קבעו גם שהרי״ף
 :ח״ל ה״ד, פ״ז דטות בהל׳ הרמב״ם דמש״כ עכ״נ י

יאמר מי כיצד? הרט, לשון אבק שהן דברים ויש '
 קלות ודרך שמוק דרך הרע בלשון המספר וכן ®ו/ ׳

 ונראה ע״ש. וכר בשנאה . מדבר שאינו כלומר ראש
 לישנא ה״ד הכא דאמרי׳ להאי נתכוון אלו שבדבריו

 לשה״ר, אבק מדין קאי דכגנס לה ומפרש וכף, בישא

 ד״ה א׳ קס״ה דף בב״ב הרשב״ם פירשוה p ואמנם
וביאור רכ״ז, סעיף שפ״ג בשט״ת יונה ורבינו אבק,

.. להלן. בטזה״י שנבארו כפי כענק - ׳
המספר וכן .דמש״כ, סרמב״ם דברי .של .פשוטן הנה

 שיש מקודם עמש״כ קאי וכף, שחוק דרך בלשה״ר
 ה״א חיים - בחפץ ־; ויטויק לשכ״ר. ׳ אבק שהן ;דברים

 אבק, ולא לשכ׳׳ר:גמור דהוא ליה דפשיט סע״ג ג׳ כלל
 שנדפק ^מספר-יד/כקטנה: הביא הבבמ״מ^סק״ט ושס

הוסיף אולם גמור. :לשה״ר׳ דכוא ברמב״ם גם לפרש

 מוכח דאבות סופ״א להרמב״ם דמפיהמ״ש הגהה אס״כ
 דמ״ש לומר מוכרחין אנו :ח״ל וכתב אבק, בכלל דהוא

 כוונתו ג״כ וכף, שמוק דרך המספר וכן ט׳ הרמב״ם
 שכתבנו מה ומ״מ הקטנה, היד כמ״ש דלא אבק דהוא

 בזה יצאנו לא התורה, מן אסור דהוא בסט״ג בפנים
 כהרמב״ם □ה ^ט״ל הפוסקים שרוב הדין, מגדר

טכ״ד. ט״ש בסק״ב בבמ״ח כמ״ש
הדבר לו נוח להחפ״ס דאמנם צ״ט עדיין לדידי אולם

 את להבץ עלינו מוטל מדיין אבל הדין, בגדר
 שחוק דרך . בלשכ״ר כמספר על היקל דמ״ט הרמב״ם,

 שאמרו משום וכי גמור, לשה״ר נמשב דאינו ראש וקלות
 והלא לשה״ר, אבק רק חשיב לא ראש וקלות שחוק בדרך

 מהספרי שהביא שם בבמ״ת ויעויין בלשה״ר. אמרו הא
 היכא אפי׳ הויא דלשה״ר שם דלמדו בהעלותך הוף

כינה עצמם שהדברים כיון לגנותו, טנה בלא שאמרו
לשכ״ר.,

 והסיקו ל״ב, דמי היכי דאמרו דבהא ונראה ב(
דאמר בישא, בלישנא :ליה דמפיק ,"אלא

 וטורי", בשרא דאיכא פלניא בי אלא נורא משתכח כיכא
 וראיתי אלו. .דברים שבסיפור־ הגנו□ ־ מהו 'באור צריך

 הוא עשיר כלומר : ח״ל יעקב, בעין שהעתיקו בפרש״י
 לכנות ויטל כלום, . מחוסר ואינו ודגים בשר: לו ויש

 דגם כתב לאחרים.ואינו:מכנה:ע״טובס״א/צמכרש״א
מזב שהוא אלא זה, כפירוש משמע דכאן מפרש״י
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 בישא לישנא כיינו אלא כן, משמע ולא ח״ל: זב, מל

 חולל( )היינו דרעבתן שעה, בכל לבשל פלניא בי דנורא
עכ״ד. וק״ל וכו׳ הוא

 בהכרח אינם עצמם מצד כדברים דמצם כדבר ביאור
בח״א החפ״ח שביאר וכפי בישא, לישנא שהם

 לפעמים דבאמת כף, תלדי זה דדבר ח״ל: סע״ב, ב׳ כלל
 שיש הקב״ה ועזרו כרבה בנ״ב לו שיש כגון עולה, בו אין

 וכר. וכדומה אורחים של אכסניא שמחזיק או רב, הון לו
 המספר אמירה באפן מלוי לשה״ר אבק בעניני כה״ג וכל

 שכוונחו דמינכר ובתנועותיו בקולו כו׳ דיבורו בעת
 מצד דבריו דבעצם ז״א מ״ש. וכר גנאי( של דבר )מל

 וניגון ידיו תנומות שמתוך אלא גנות, דברי אינם עצמם
 לפרש״י גנאי, של דבר על להבין נותן דיבורו, בעת קולו

 לכנות ויכול כו׳ הוא משיר "כלומר לרמז שבא איירי
 דרעבתן לרמז בא המהרש״א לפי׳ מכנה", ואינו לאחרים

הוא. וזולל
 שכחב שכז״ל, הרמב״ס דברי בביאור נראה זה ובדרך

"וכן כתב ולא וכו׳" בלשה״ר המספר "וכן
 בעלמא, כרגיל כלשון כפי ב׳ האות בלא לשכ״ר" כמספר

 "דמפיק דלעיל הגמ׳ לשון דרך על בזה דכונתו ונראה
 הדברים סיפור דמצם ופירושו וכו"׳ בישא בלישנא ליה
 אותם שסיפר אם כי לשה״ר, של דברים אינם עצמם מצד

 פל להבין נותן שמפ״ז ראש, קלות ודרך שחוק דרך מל
 מדבר שאינו "כלומר בדבריו שסיים ומה גנאי. של דבר

 כי לשה״ר, דיני מצד אינו בזה דכונתו נראה בשנאה"
 לאו על עובר כלא בשנאה, דמדבר איירי דאס לומר אם
 בפתיחה כחפ״ח כמש״כ בלבבך אחיך את תשנא דלא

 אבק משום בזה לאסור איירי וכרמב״ם סע״ז, בלאוין
 תיפוק אבק משום לאסור למאייאיצטריך וא״כ לשה״ר,

 דאיירי כתב ע״כ תשנא, לא משום התורה מן דאסור לה
 בשנאה". מדבר שאינו כלומר ראש קלות "דרך במדבר

בבמ״ח ט׳ וכלל סע״ח א׳ כלל ח״א במפ״ח מעויין
 לשה״ר הויא נמי רמז בדרך דלשה״ר סק״ב,

 דדברי לכרמב״ם, למש״כ סוחר זה דאין נראה גמור,

 משוב הוא ואז ברור, שהרמז באפן אמורים שם המפ״ח
 צד על ולא שגילה, הברור הרמז צד על גמור לשכ״ר

 הדברים מן אינו לשה״ר דאיסור בפיו, שהוציא הדברים
 לשה״ר שהוציא גווני דבכל דוקא, שפתים בביטוי התלויים

וכפש״כ האיסור בכלל הוא רמז דרך בין כתב דרך בין
סע״ח. א׳ בכלל שם כמפ״ח

 עצמם הדברים צד פל אמורים שהז׳ כרמב״ם ודברי
אבק בגדר הוו עצמם מצד שכם בפיו, שהוציא

 דבר להבין ניתן שיהא דרך על שנאמרו היות לשה״ר,
 כשנאמרו אפי׳ הוא הלזה אבק איסור של והנפ״מ גנאי.

 שכתב וכענין ברור, הרמז שאין באפן אפילו הדברים
 שתקו שיאמר או ח״ל: לשה״ר, אבק בענין מזה לפיל

 זה ומל היה, ומה אירע מה להודיע רוצה איני מפלוני
וק״ל. וכר" שחוק דרך בלשה״ר המספר "וכן הוסיף

 וראשונים, כספרי פ״פ להחפ״ח דפשיט מה והשתא
אלא לשכ״ר בינם עצמם מצד שהדברים דכיכא

 גמור. לשכ״ר הויא זאת עם לגנותו, כונה בלא שאמרו
 הנז״ל דדבריו לזה, מודה הרמב״ם דגם . לומר יש •לפ״ד

 עצמם מצד שכדברים בענין .אלא זה, בכגון איירי לא
 ובזה ותנועותיו, קולו מצד המובן אם כי לשה״ר, אינם

 בגדר הויא דדבריו דכתב הוא ברור כרמז דאין היכא
לשה״ר. אבק

 פשה שם, בהגהה ספ״ג ע׳ כלל בח״א המפ״ח הנה
פלניא, בי דנורא בהא כראשונים בין פלוגתא .

 שע״ג בשע״ת יונה ור׳ קס״ה דף בב״ב הרשב״ם דלדמת
 הגה״מ ולדברי לשה״ר. אבק מדין רק הוא רכ״ז, סעי׳

 דכוא משמע סי״ט לאוין והסמ״ג א׳ אות פ״ז דעות הל׳
 בדעת ולהשוות ליישב יש ולפמש״כ גמור. לשכ״ר

 מנין מל ברור שהרמז באפן דאמרו דהיכא כראשונים,
 וכיכא גמור. לשכ״ר דהוא לכו״ע בזה מסוים, גנאי
 דדבריו ראשונים כנך דכתבו הוא בזה ברור כרמז דאין

לשה״ר. אבק בגדר כוו
 באפי דמיתאמרא מילתא כל רבה א׳ בגמרא, שם ג(

)אביי( א״ל בישא. לישנא משום בה לית מרה
 סבירא יוסי כר׳ אנא א״ל בישא, ולישנא חוצפא כ״ש

 פרש״י, לאמורי. וחזרתי דבר אמרתי לא מימי דאר״י לי,
 בישא לישנא לאו אלמא אומרה, אני כבעלים בפני שאף

חשיבא.
 "כ״ש מסברא תמיכתו מל לאביי רבה השיב מה ויל״ע

מילתא כל בתוד״ה ויעויין בישא". ולישנא מוצפא
 משום בה לית מרה( )וי״ג תלתא באפי דמיתאמרא

 דאיכא פלוני בי דנורא כה״ג כגון פירוש בישא, לישנא
 אומר הוא אם אבל ל״ב, משום אמרם דלא למישמע

 אית בפניו אומרה היה אפי׳ חבירו, מל קנטור דבר
 קאי דרבה דהא שפירשו ׳הרי עכ״צ ל״ב משום ביה

פלניא. בי דנורא בגוונא
 א׳, ל״ט דף ב״ב בשיממ״ק הובא יונה דרבינו ובעליות

קס״ד פירוש ח״ל: זול גמרא בתו״ד שם ביאר
 דמתמה והיינו כף, מיירי גידופין בדברי דרבה( )לאביי,

 א״ל כף, בישא ולישנא חוצפא דאיכא כ״ש ואמר עליה
 יוסי ר׳ דברי כענין כלומר, כף ס״ל האי כי )אנא(

 וחזרתי דבר אמרתי לא מימי דאר״י אמורים, הדברים
 כף, אא״כ בפניו שלא אדס האשמתי לא פי׳ לאחורי,

 מרה באפי דמיתאמרא מילתא כל אומר אני זה ענין ופל
 על דבריו בתחילת ושם מ״כ. וכף ל״ב משום בה לית

 באפי דמיתאמרא מילתא "כל דבסוגיין מימרא אידך
 ובשני כעי״ז אותה ביאר ל״ב" משום בה לית תלתא

 פנים, שני בו לשמוע שיש בדבר כגון ח״ל: אופנים,
 שאמרה זה כונת אין כף תלתא באפי דמיתאמרא וכיון

 לפרש יש )וכמו״ג בפרהסיא, שאמרה מאחר לגנות
 מאחר לגנות שאמרה זה כונת דאין מרה באפי באומרה
בו כ״שישיש גנות של בדבר ודאי אבל בפניו(, שאמרה
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בפניו(. בשאמרו )וכן בפרהסיא כשאמרו ל״ב משום

אמת, הם אם לאומרם שמותר בדברים דמיירי לפרש ויש
 או כו׳, מבירו )לו( שעושה בעבירה שקובל מי כגון

 כל בפני לגנותו ומצוה כף בהם שאוחז עבירות בשאר
 כתרי דבריו על מהימן שהוא באפן )וזה כף, אדם

וכף רשע מדרך בנ״א שיתרחקו כדי דבריו(, ויתקבלו

ג5עש״
 דלהלכה יונה והבינו התום׳ של מפירושם המבואר

של דבדבר לאביי, רבה בין פלוגתא ליכא .
גידופין, דברי או קינעור דבר מבירו פל שאמר גנות

 אביי כן ופל ל״ב, משום בה אית בפניו דאפי׳ פשיטא
 הקשה להבי איירי וגידופין קינטור בדברי דרבה ס״ד

ר׳ דברי דכענין רבה לו והשיב ול״ב", מוצפא "כ״ש לו
 בשני רבה תשובת לבאר ויש אמורים. הדברים יוסי

דבסוגיין; מימרא לאידך יוגה ר׳ שפירש וכפי אופנים,
 בזה ואמרינן פנים, שני בו לשמוע שיש דבר כגון א׳

זה בכונת אין הסתם מן מרה באפי שאומרו מאמר
 זה. באפן שפירשו מבואר ובחום׳ לגנוח, כדי שאומרו 4

שאפי׳ בדברים או לאומרם שמותר בדברים דמיירי ב׳
 כונתו אם לאומרם מותר אינו זאת ועם לגנותו, מצוה

 כן ועל בחבירו, פגם וליתן לשה״ר מסיפור ליהנות
תלתא באפי או מרה באפי זאת לומר אלא מותר אינו

עש״ב. יונה ר׳ באורך שביארו וכפי
דנורא בגרונא דקאי דרכה הא שפירשו דהתוס׳ מש״כ

 בכגון יונה ר׳ שפי׳ מה ע״פ הוא פלניא, בי
 באתה ביאור הדבר צריך פנים. שני בו לשמוע שיש דבר
פלניא", בי נורא "איכא רק בדאמר אי מיירי, אפן
 בעלמא מילתא גילויי עביד קא "מאי בזה אמרו הלא

מרה. באפי דוקא ולאו ל״ב משום ביה לית ועכ״א היא",
דאיכא פלניא בי אלא נורא משתכח "היכא בדאמר ואי

בישא. לישנא הויא דכזה אמרו והלא וכוורי", בשרא

"היכא רק דאמר מיצעא בלישנא דאיירי לפרש ויש
 המלים תוהפח בלא פלניא" בי אלא נורא משחכח

 פנים, שני על בזה לשמוע דיש וכוורי", בשרא "דאיכא
g לפרש ואפשר בעלמא, מילתא לגלויי דבא לפרש דאפשר 
 יש וכן מסוים. ענין על לרמז חמיהה דרך על דבריו "

 גם אמר דאפי׳ מהמפ״ח בסע״ב לעיל כמשנ״ת לפרש
 הדברים עצם כה״ג דכל וכוורי" בשרא "דאינא המלים

המספר, אמירת באפן דתלוי גנות, דברי אינס עצמם מצד
 שע״פ באפן איירי בישא לישנא דהויא דאמרו והא

 היכא אבל גנות, דבר להבין ניתן קולו וניגון ידיו תנועת

 מרה באפי דכשאומרו אמרינן בזה סתמי בדרך דאומרן
יהיה שלא באופן. אומרן הסתם מן תלתא(, באפי )וכן

גנאי. לשון מלשונו מינכר
 ליכא דלהלכה מבואר יונה ור׳ דמהחום׳ מש״כ ד(

מסגנון ברם לאביי, רבה בין פלוגתא
כר׳ אנא "א״ל דילן הספרים גרסת לפי רבה חשובת

אסברת פליג דרבה דפליגי, משמע לי" סבירא יוסי

פט
 הר״ר אולם יוסי. דר׳ כהא סובר דהוא לו דהשיב אביי,

 וכך רבה תשובת בסגנון אמרת נוסחא הביא יונה
 וכן וכו׳", דאר״י לי סבירא כאי כי אנא "א״ל — היא

 יעקב, בעין וכן כעי״ז הוא פ״ב בשבת הרי״ף גרסת
 אלא בהלכה, פליגי דלא לפרש מקום יש זו גרסא ופ״פ
 אבל וכפשנ״ת. יוסי דר׳ באפן דאיירי לו השיב דרבה

 צורך יש זעפ״ז דפליגי, משמע דילן הספרים לגרסת
פליגי. במאי לבאר

 שהאריך סק״א, בבמ״ח ג׳ כלל ח״א חיים במפץ ויעויין
וכגון ג/ אופן עוד לפרש דיש וכתב בזה

 ולא אותו והתרה דאורייתא לאו על עובר אותו שראה
 וגם לשנאותו מצוה ואפי׳ מותר דבזה לדבריו, שמע

 שהוא היות ואלא דבריו, על מהימן הי׳ אם גנותו לספר
 דאין הואיל כתרי, מהימן שאינו ובאפן בזה יחידי עד

 לשה״ר, של שם דיבורו על איכא להתקבל ראויה דבריו
 לזיגוד הלקה פפא דר׳ ב׳ קי״ג דף בפסחים וכדאמרינן

 דרבה לומר ויתכן שחטא. טוביה על שהעיד דיבורו עבור _
 המספר ידיעת דלפי כיק סובר אלא פפא, אדר׳ *פליג

 להגי גנותו, ולספר לשנאותו דמצוה בדין להיות צריך הי׳
 מתוך אומרו דאינו מגלה דבזה מרה באפי כשאומרו

 לית דאז רבה סובר חבירו, של מגנותו ליהנות רצון
בישא. לישגא משום ביה

 דאמנם דילן, הספרים גרסת ליישב נוכל זה פירוש ולפי
ס״ל כר״פ דאביי בהלכה, פליגי ורבה אביי

 יוסי כר׳ אנא לו השיב ורבה כזה. על לזיגוד דנגדיה
 דהיות כזה, ענין על בדר״י גם מפרש דרבה ז״א ס״ל,
 ביה דלית סובר לשכ״ר משום מספרו אינו ידיעתו דלפי

 החפ״ח שם כתב זה פירוש וע״פ בישא. לישנא משום
 סובר ר״פ דגם אביי אלא^ושית כרבה, הלכה דאין

 ובפסחים כוחיה, עובדא גם ועבד הוא ובחרא כוחיה
שם בברייתא וגם כר״פ, סובר אשי ר׳ דגם משמע שם

עש״ב. כר״פ דהלכה פשיטא כן על כר״פ משמע

 המספר אחד כתב, ה״ה פ״ז דעות בהל׳ הרמב״ם כ(
בפניו שלא או חבירו בפני הרע בלשון

 דמקורו עוז המגדל וציין עכ״ל. הרע לשון זה הרי כף,
 סוגית שהביא אמר ובכס״מ לרבה, דפריך דאביי מהא
 לתמוה ויש :וז״ל כחב רבא, רבה במקום וגרסחו הגמ׳

 לגרסת ואפי׳ ע״כ. כרבא דלא כחב למה רבינו על
 קשה דנמי לפרש יש "רבה" דגרסיק דילן הספרים
 תולין סו״פ בשבת הר״ן וכפש״כ הכס״מ, קושית לכאורה

 בבתראי אפי׳ רבו לפני היושב דבתלמיד הרשב״א, בשם
 דאשכחן דהיכא במילתא איכא כתלמיד,-וסימנא הלכה אק

 כתלמיד ליה חשבינן אז לרביה, ליה אמר דהתלמיד בלשון
 וביש״ש דתלמיד, כותיה קיי״ל ולא רבו בפני היושב

 רבה לגבי באביי כ״ש דהוא כתב ט״ו סימן פ״ב ב״ק
כרבה ולא כאביי פסק למה לכאורה קשה ומפ״ז עש״ב,

דאביי. רביה



טז סיס! קרכי! מסכת הפלאת צ
 תמיכת על חמה סק״א, בבמ״ח ג׳ כלל מ״א ובחפ״ח

דאפי׳ מבואר, יונה וברבינו דבחוס׳ הכס״מ
 איח דלכו״ע פשיטא ובדופק קנטור דבר אמר אם בפניו

 דמש״כ ז״א הרמב״ם, וכדברי בישא לישנא משום ביה
 לפירוש לשכ״ר הר״ז בפניו בלשה״ר דהמספר הרמב״ם

 שהבאנו הג׳ האפן לפי וגם ככף׳/ היא יונה ור׳ החום׳
 הלכחא לית זה נתבאר_דלפי׳ דרבה, בהא לפרש למעלה

 חמוהק ככס״מ ודברי אביי וכקושית כר״פ אלא כרבה
 הרמב״ס פסק יפה וא״כ וז״ל: המפ״ח שם וכחב ממ״נ.
 סרה ובזה בפניו, ושלא בפניו גווני בכל לשה״ר לאסור

 כף, כהרמב״ם כף החוס׳ שיטת וכן כף, הכס״מ קושית
 דברי על השגיח שלא הכס״מ מרן על גדולה ופליאה

עש״ב. וכף אלו חוס׳

 הרמב״ם דאה צ"/ החפ״ח של פשיטותו דלכאורה אלא
לפירושם כרי יונה, ככר״ר או כהתוס׳ יפרש

 לית מרה באפי דמיתאמרא מילחא כל רבה דא׳ הא
 היא ככה וודאי עלה דפליג לית למסקנא ל״ב, משום בה

 יוסי ר׳ דברי בכעין אמורים דהדברים ואלא להלכה,
 הזכיר ולא כרמב״ם השמיט מדוע צ״ע וא״כ וכפשנ״ת,

 כפי יפרש דהרמב״ם לומר יתכן ברם דרבה. כללא האי
 בגוונא דאיירי דרבה, בהא לפרא שכז״ל הג׳ האפן

 קיי״ל לא ועפ״ז מינגיד", וזיגוד חטא "טוביה דאמרו

 עזבזא, דעבד פפא זכר׳ אביי כקזשיח bib כרבה בהא
דרבה. הא הזכיר לא ולהכי

 נפרש אם אפי׳ דרבה להא רמז בדבריו דהרמב״ם ועו״נ
 דמיתאמרא מילתא "כל דרבה כללא דהא כהתוס׳, ־

 עכ״א, בדוקא אינו ל״ב" משום בה. לית מרה באפי
 מימי דאר״י ס״ל דר״י כאי כי אנא לאביי השיב דרבה

 שמוכן דכדברים כרי לאחורי, וחזרתי דבר אמרתי לא
 לישנא לאו בפניו שלא כשאומרם אפי׳ בפניו לאומרם

 והז״צ בדר״י פרש״י וכן יוסי ר׳ שנהג כמו הויא, בישא
 דאפי׳ פשיטא בזה לגנותו ובטנתו דבר כשאומר ומאידך

 ולישנא חופצא "כש״כ אביי וכדברי ל״ב, הויא בפניו
 שני בו לשמוע שיש דבר כשאומר הדבר ויסוד בישא".

 אומרו ואם עכ״א, אסור לגנות בבונה אומרו אם פנים,
 אז גנאי לשון מלשונו מינכר שלא באפן סתמי בדרך
 דבסתמא להוכיח, רק הם רבה ודברי עכ״א. מותר
 אומרו כסתם מן מרה, באפי שאומרו מאחר אמרי׳
 איה״ג ואז גנאי, לשון מלשונו מינכר יהא שלא באפן

בפניו. שלא אפילו לאומרן מותר כאלו דדברים

 בלשה״ר המספר "אחד הרמב״ם דמש״כ לפרש יש ועפ״ז
לשה״ר", כר״ז כף בפניו שלא או חבירו בפני

 בלשה״ר" "המספר דבלשונו בסע״ב למעלה עפמשנ״ת
אינם הדברים סיפור דעצם לומר מתכוון ב׳, באות

ערכין.
 שיהא דרך מל אותם שסיפר אם כי לשה״ר, של דברים

 לשמוע שיש דבר שסיפר כיינו גנאי. של דבר להבין ניתן
 כיינו בלשכ״ר" "כמספר כתב זאת ועל פנים, שני 'בו

 מינכר שיהא באפן או לשכ״ר כונת על סיפרו דאה
 לא דאה נשמע ומינה לשכ״ר, דהויא הוא כלשה״ר

 מינכר שיהא באפן כי׳ ולא לשה״ר של צד על בטנתו הי׳
בישא. לישנא משום בו אין דאז לשה״ר של דבר בו

 דברי ממשמעות יוצא דלפ״ד יל״ע מדיין ברם ו(
שני בו לשמוע שיש דבר דכשמספר הרמב״ם, '

 ושסיפורו לשה״ר של צד מל בכונתו כי׳ לא אם פנים,
 משום בו אין אז גנאי, של דבר בו מינכר דלא באפן כי׳
 לא דמדוע להבין צריך דלכאורה לספר. ומותר ל״ב

 לשכ״ר, של דרך על סיפרו לא דכמספר אף עדיין נחוש
 אולי פנים, שני בו לשמוע יש הדברים דעצם היות אבל

 גנאי. של צד על גם דברים בו יבין מעצמו הוא השומע
 דנתבאר פלניא", בי אלא נורא משתכח "כיכא דאמר כגון
 שלא באפן סתמי בדרך אומרן דאם סע״ג בסוף למיל

 נתבאר וכאן לאומרן, דמותר גנאי לשון מלשונו מינכר
 בפניו. שלא גם לאומרן מותר יכא כדברים דכאותן גם

 גנות, צד מל נתכוון לא דהמספר אף דעל נמוש לא מדוע
 אולי גנות, פנין מדבריו מינכר דלא באפן אמרן ואפי׳

 זולל, כינו כהוא דהאיש עפ״ז יבין מעצמו הוא כשומע
דלשה״ר. לגרמא נחוש צא דמדוע וצ״ע

 דבר בדין דעלמא, לנידון זה ענין לדמות דיש ונראה
בה דפליגי רישיה פסיק ואינו מתכוין שאינו

 מתטין שאינו דדבר כר״ש קיי״ל ובעלמא ור״י, ר״ש
 כיכא מחטין, שאינו דבר שאוסר יהודה ר׳ ואפי׳ מותר.

 ב׳ כ״ה דף בפסחים אמרינן מטין קא ולא אפשר דלא
 דשרי. פליגי לא לר״י בין לר״ש בין דט״ע דאמרי, לאיכא

 ולא אפשר אפי׳ לן וקיימא הר״ח שם כתב ולהלכה
 מהל׳ בפי״ד הרמב״ם משמעות וכ״ה שרי, מיטין קא

 כפוסקים הסכמת גם היא וכך הי"/ אסורות מאכלות
 ומסתבר אפשר. בין אפשר לא בין שרי מיכוין דבלא

 בדבר ולפ״ז איסורין, מבשאר בזה שונה אינו דלשה״ר
 כמספר בבונת כי׳ לא אם פנים, שני בו לשמוע שיש
 בו מינכר דלא באפן גם הי׳ וסיפורו לשכ״ר של צד על

 לספר; לו ומותר ל״ב משום בו אין אז גנאי, של דבר
 השומעים על גירוי סיפורו באפן כשאין זאת בל ואמנם
 psb בגדר סיפורו הויא דאז גנותו, על גם לספר לעבור

 אל לפולה א׳, ט״ז בדף לקמן דאמרי׳ וכדהא לשה״ר,
 וכרי״ף רש״י ופירשוהו מבירו, של בטובתו אדם יספר

 יספר שלא פירשו וכרמב״ם מדאי, יותר יספר שלא
 ונזכה רפתו, לידי בא טובתו שמתוך שונאיו, בפני

יבורך. הוא — עין טוב עם להביט
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הרע!• בלשון וכולן ...
 היינו כן, לעשות ממהרים כודאי היינו החיים", ב״ספר לעיק לנו ניתן אילו

 הי' גדול כמה לא, חלילה אם, אכל □זא למצוא ומאושרים פעם ועוד פעם מהפשיס
 להכמיה בכוחנו יש למעשה כי יום-הדק, ערב לעצמנו למאד עלינו זה ואה שלנו. הצער

 האיש "מי .המלך: דוד של עצתו לנו קיימת הלא כי ההיים, במפר להיכתב עצמנו את

מרמה"... טדכד ושפתיך מדע לשונך נצור חיים, ההפץ

 הוא הדבר מאוד. קשה גם זה הרי — פשוט שזח כמה אבל פשוט, זה הרי לכאורה,

 אינני מרע", לשוני "נצור לרכש״ע: מתפללים אנו ביום סעמים ששלוש עד קשה, כה

 "רובן קסה:( )ב״ב, הגמ׳ אומרת אמנם וכך רבש״ע. לישועתך, אני זקוק לבד, לכך מפוגל

 הרע לשון לדבר הרע יצר לו שאין אדם אק הרע". בלשון וכולן בעריות מיעוטן בגזל,

נכשל... ואיננו

 גדולים צדיקים שני שישנם אז אמרו בפולין, הייתי כאשר שנה, ששים לפני

 הי׳ והשני זצ״ל, אמת" ה״אמרי מגור הרבי הי׳ אחד חדע. לשק דיברו לא שמעולם

 דיבר הוא השתיקה, את אהב מגור חרבי השנים: בק הפדל הי׳ אבל זצ״ל. תיים" ה״חפץ

 □ספורו רקוח אהדי כבד בחוץ עצמם את מצאו — אליו שנכנסו מי □ספורו מלים דק
ימיו. כל הרע לשק דיבר ולא שתק תמיד הוא רקות. שתי תוך ענה הוא

את לראות זכיתי באשר לדבר. אהב הוא □מו ההיפך הי׳ חיים החפץ אצל אפל

 הי׳ וזה הלשון, שמירה וזיזוק למען מיוהד כינוס בניו־יורק ישראל אגודת קיימה דסליתו□ הראשון ביום •(
 והאזין העצרת, נערכה בו לאולם גהר ההוגים מכל רב קהל זיע׳א. היים ההסץ מרו של ההילולא ביום בדיוק
הלב. מן היוצאים נדברים נכנם ונאמו שהופיעו התורה גדולי הרמים לדברי ובדריכות בקשב

שלימ׳א. שוואב מר״ש של המרמים מגאומו קטעים מניאים אגו הבאות בשורות

 מדריגה על העומדים רבנים באמריקה, גם ישנם, עדיין עצמם, מכוח המוכתרים ■י״ישיבות
 של הרוחנית ההיסטורית הדמות את עוד המזכירים כאלה תורה, של ביותר ורמה גבוהה

 מקרב גם הישיבה, ראשי גם לנו יש עוד — לכך ובמקביל הקודמים, מהדורות הרבנים
 בתור□ גדולים ובהיותם הישיבה, ראש כתר את בגאון המחזיקים זעיר, היותר הדור

 עולם לבניית תרומתם את הם תורמים הלכה, של אמות בד׳ ולילה יומם שקועים בהיותם
באמריקה. התורה יהדות גאוות הם אלה ישיבה וראשי רבנים תור□ בני של אמיתי

 עלה האדמו״רים של מעמדם ושגשוג. פריחה של תמונה גם באמריקה רואים אנו
 לשנה משנה מתחזקת ,המיוחד□ בשיטתה אחד כל שונות, בנוסחאות חסידות, והתעצם.

 מספר מנה שנים לפגי אם לחסידו□ הנוהים של מספרם גדל ובמיוהד ויותר, יותר
 שנה מדי לאלפים. המספר מגיע כיום הרי הכל, בסך מנינים כמה אחד רבי אזל המתפללים

 מתמנים ואחריו עולמו, לכית הולך אחד אדמו״ר חסידיים. אדמו״רים בעוד מתעשרים אנו
 בהזדמנות כך על אבל אביהם, דרך ממשיכי בתואר מוכתרים הבנים כל שלושה. לפעמים

אחרת.
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5 סד שנה הפרדס ו «5חוו

 סרשח שבח, בערב זה הי׳ אוהי. הכיר לא הוא עשרים. כן בחור הייתי חיים", ה״תפץ
 רוצה שהוא אמר, שבת במוצאי .שלימה שעה כמעט במשך לבד אתי דיבר והוא החודש,

 הוא ימיו כל וחסד. אמוגה חיזוק, דברי תורה, בריד לדבר אתב מוא. אתי. לדבר שוב

הרע. לשץ של אבק אפילו בו שהי׳ דיבור מפיו הוציא לא מעולם אבל דיבר,

 עצמה, זו עובדה אבל שתיקה, מחוך הרע מלשון נזהר לחיוה יותר שקל בודאי

 רוצה אדם לדבר. הוא האדם שטבע מפני גדולה, עבודה היא גם — לשתוק יתרגל שאדם

 של אומנתו "מה חולק! נמס׳ תז״ל אומדים באמת זה ועל אנשים. בין בא כשהוא לדבר

 כאילם, עצמו לשים בעולם, הגדולה האמנות זוהי מאילם". עצמו ישים הזה, בעולם אדם

 אומדה שהמשנה וכפי רעה, מלשץ נזהר יהי׳ הוא זו, לאומנות מתוודע אדם וכאשר

 ולא החכמים בין גדלתי ימי כל אומר: גמליאל( רבן )של בנו "שמעון א(: )פרק באבות

 והוא משתיקה, טוב דבר מצאתי לא הגוף בעגיגי אומר, הוה משתיקה", טוב לגוף מצאתי

עבירה, לידי באים דברים ברוב הי חטא", מביא דברים המרבה "וכל מסיים:

* * *

אוח, בכל פעמיים הא״ב, לפי המסודרים כיסוד, ביום אומרים שאנו חטא" ב״על

 כלומר הלשון, בשמירת העוסקים שנים־עשר ישנם — וארבעה ארבעים יש ■וביחד
 שפתיים", "טומאה פה", "דבור שפתיים", "בטוי במו: זח, לענין נוגעים מרבע למעלה

ועוד. הרע", "לשון פה", "טפשות

 שהיו גדולים צדיקים לק והיו אלה, מעבירות הזהירות חיא מאוד עד קשה ואולם,

 ודיבורים עליו, לדבר שמצור. מה רק ומצוות, תורה אלא דיברו ולא תעניות עורפים

מפיהם. הוציאו לא אהרים

 עם דיבר שלא זקן, יהודי שם הי׳ שנד" ששים לפני למדתי״בישיבה כאשד זכורני,

 אצלו. שמעו לא חול דברי סתם אפל דיבר, הוא בלימוד, לדבר אליו באו באשד אתד. אף

פתקה. גני על זאת רושם הי׳ כלשהו, לדבר נזקק ואם

 הוא בעל־תשובה, הוא זה יהודי כי לי, וסיפרו זה, יהודי הוא מי והחענינחי שאלתי

 וכפי היהודים, הקומוניסטים היינו ל״יכסקצי׳", והשתייך קומוניסט הי׳ שם ברוסי׳, הי׳
 אתרים, וכלי־קודש שוהטים מלמדים, רבנים, של בהלשנה אלה יהודים עסקו שידוע,

 אהד שיום עד מלשין, הי׳ הוא אף יהודי, אותו לסיביר. הוגלו הם להלשנות והודות

 לשוב אני חפץ "רבי, ואמר: הדור מצדיקי לאחד הלך שם לפולין, ופא הגבול אח הברית

 מצפונו על ומעיק יהודים, הרכה על הלשין הוא כי סיפורו, את גולל והוא בחשובה".

 על שיקבל תיקון, לו ונחנו חשובה. מבקש הוא וה ועל לסיביר, אנשים הוגלו שבגללו

 אח קיים והוא אחרת, מלה אף ולא והפלה בחורד. רק אלא ידבר לא מוחו יום שעד עצמו

עצמו. על קיבל אשד
 לעמוד יכול העיבור רוב שאין דבר והוא סגולה, ליחידי דק הוא השחיקה ענין אפן,

 הרע", ו״לשון הלשון" "שמירח דיני כל את שילמדו לדבר. עצה מצא ת״ים" וה״חפץ כו.

 הרע, יצר "בראתי חז״ל: כמאמר חורה, על מבוססת הזו העצה הרע. מלשץ ישמר וזה

 מה חנינא, בר חמא דבי "אמר ערכין: במם׳ אנו מוצאים וכך תבלין". תורה בראתי

הוא, הארץ עם ואם בתורה, יעסוק הוא, חכם תלמיד אם הרע? לשון מספרי של תקנתו

תחנמוז אוצר תכגת ע״י הודפס170 מס עמוד {14} ;«ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי הפרדס»קבצים :סד - הפרדס



ז

הד שנה הפרדס ו חוברת 6
 עצמו הוא עוולות כמה ויחשוב, יהרהר תורה, ללמוד יודע הוא אץ אס דעתו". ישפיל

 חיים, החפץ כך על אמד הפס? תלמיד הוא ומי אחרים. על ידכר לא לכך והורוה עשה,

 שפח, לשמור שרוצח מי הרע. לשון בהלכות חכם תלמיד לחיות להתאמץ האדם שעל

 דבר ואותו שבח. הלכות על יעבוד לא ואד שבת, כהלכות חכם תלמיד להיות יתאמץ

 שלא עוזר זח הרי הלשון", ו״שמידת חיים" "חפץ בספרים לומדים כאשר לשון, לגבי

האיסוריס^לו. על לעבור

 הוא הרי הרע, לשון "האומר מוצאים: אגו ט״ו( )ערכין ובבבלי )פאה( בירושלמי

 בגלל התורה, מצוות בכל הנזהר שיהודי זה, דבר להבין ניחן ואיך בעיקר". כופר כאילו

 אדם כאשר כי להיות, יכול ההספד אבל בעיקר?! בסר כאילו יהי׳ הרע לשון של עבירה

 אומרת: שהמשנה בפי עליו מסתכלים לדבר רוצה הוא כאשר מעשה, בשעת יודע הי׳

 וכל שומעת ואוזן רואה עץ וכו/ עבירה לידי בא אחה ואץ דברים בשלושה "הסתכל

 נשמע אומד והוא עושה שהוא מה ובל "וידאו", מין כמו שיש נכתבים", בספר מעשיך

 כן הוא כאשר אבל זו. עבירה לידי בא הי׳ לא הרי בזה. האמין באמת האדם אילו מחצם,

באמונתו... גדול פגם אצלו שיש הוכהה זו הרי כך, על עובר

 בשמירת אחת הלכה לימוד ללימודם יקדימו היומי, דף לומדי שכל הי/ ומהראוי

 חז״ל אחד: דבר להבין צריכים ואנו כך. על לחזור ואף יום, כבל אתת דקה הלשון,

 עבירות ועוד דמים שפיכות עריות, גילוי לע״ז, להביא יכול הרע לשון כי אוהנו, מלמדים

זאת? להסביר כיצד אחרות.

 יודע והוא זאת, ראה השני עבירה, עשה אדם הסבר: ע״י הדבר אה להבין נובל

 עלול הוא העבידה, על חשובה לעשות מתעורר הוא כאשר אבל אותו. ראה שהשני

 בחשובה, אהזור באמת ואם ועוללתי, עשיתי בדיוק מה יודעים בולם הלא בלבו: לחשוב

 ואם אבוד, כבר אחה בך בין הלא לו: ואומר אליו נא הרע והיצר צבוע, שאני עלי יאמרו

 דאה שהכירו שמה ידע אילו אפל עבירות... עור ולעשות מלהמשיך ממך ימנע מה כן,

 רע לשוןח פי כן, אם נמצא בתשובה. חוזר העבירה בעל הי׳ אז ני מסיו, ידלוף לא אצלו

 כמה, עבירות. ועוד עוד ויעשה וימשיך בתשובה יחזור לא שיהודי לכך, לגרום עלולה

 עבירה עופר שתכירו מישהו רואה כאשר אבל הרע! לשון המספר של עוונו גדול איפוא,

 שותף הוא געשה לבך והודות תשובה, יעשה שהוא זו בשתיקה לגרום אפשר שותק, והוא

יעשה!... שהוא הטובים המעשים ולכל לחשובה
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כד כז דברים והקבלה הכתב

 אין שעליהם עולם מחבלי שהם המחלוקת בעלי את למעט בא רעהו דבמלת יתכן רעהו. מכה )כד(
 בעלי על הרע לשון לומר מותר במנו״המא( )מובא בירושלמי וכדאיתא ולהשפילם, לגנותם איסור

 ולישוב שמים לשם כוונתו שיהא ובלבד דבריך, את ומלאתי אחריך אבא ואני מדכתיב לן מנא מחלוקת,
:הרמב״ם העתיקו שלא לעיין ויש בהגה״מ, וכ״ב אדם, בני

 בפרקי וכ״ה תליתאי, בלישן חברי רימחי וכתיב״ע )ו־ש״י( אומר הוא הרע לשון על בסתר. רעהו מכה
 בעונם וימכו וכן המקרה, ימך בעצלתים יו״ד( )קהלת מענין הוא כאן מכה לשון לפי״ז פנ״ג. ר״א

 )ערניעדריגט, רעהו מכה וטעם בידו. הכהו או במסעי עמ״ש ושפלות, הורדה שענינם ק״ו( )תהלים
 הרע, לשון הנקרא והוא כבודו, ומוריד ראויים, שאינם מעשים עליו בספרו הברו משפיל ענטווירדיגט(

 שקר הוא אם כי אמת, שהדבר אף הגנות, מן שיהיה צד באיזה אותו ומגנה ומומיו האדם רעת שמספר
 אשר אדם פעולת מגנות שיספר הוא לה״ר אבל בו, שאינו מה לו לייחס חברו על רע שם מוציא נקרא

 שוא שמע תשא ולא חוטא, ישמעהו ואשר חוטא שהאומרו החמורות מעונות וזהו באמת. יעשה
דאבות(, ספ״ק למשנה ובפירושו מדעות, פ״ז )ערמב״ם לה״ר למקבל אזהרה א׳( כ״ג )משפטים

 אסור תוכחה בדרך אף לפניו חברו בגנות שהמספר בפניו, ואצ״ל בסתר אפילו טעמו בסתר, קרא ואמר
 פני להלבין איסור חומר וידוע משתנות, ופניו מוכיחו אתה אין י״ז כבערכין חטא, עליו תשא מלא

חברו,

■^/>ו

 יספר רק בביאור הגנות מזכיר שאינו הרע, לשון אבק רבותינו בפי הנקרא על לעורר בסתר שאמר ויתכן
 מה להודיע רוצה ואיני מפלוני שתקו שיאמר או פלוני, של מעשיו שאלה יודע אינו וכאילו לתומו דבר

 חברו כבוד את בזה משפיל והוא בעלמא. דברים ספור הוא כאלו בדבורו עצמו מראה בו, היה ומה אירע
 שיספרו בזה וגורם שונאו בפני ובטובתו חברו בשבח המספר וכן נפשו, את ומדאיב לבו את מכאיב
 בלומע, דיא )אונטער לשונו בסתר וטעמו בסתר, בלשון קרא כוללו וכדומיהם אלה וכל בגנותו, אחרים

לשונו, מתחת שורף הגנות וארס הגנות, את ומכסה מעלים רעדענסארט( פערבלימטע

 כי בלבד, חברו את ומבזה מגנה אינו בישא בלישנא כי עולם, של בסתרו בסתר, מלת לפרש ואפשר
 הבן את לא אמת( בדבר )אף אביו בפני הבן את המגנה דעתך על העלה ב״ה, מקום של בכבודו גם פוגע

 נודע אם וגם מעללים, רוע בן הולידו על בנפשו לצערו הגנות חלק יקח אביו גם כי בגנותו מצער בלבד
 יגונו על יגון יתוסף בזה כי לפניו, אותו המגנה דברי בעיניו ירע זה בכל בנו, מקלקול מקודם לאביו

 מעשיו המקלקל גם כי בנו, את כביכול כמגנה ית׳ כפיו מיצירי לאחד המגנה ככה צערו, על צער ויתרבה
 אמרה ה׳ ברכת מפני הנסקל )וגם מקום של בנים נקראו משחיתים שהם אף כאמרם בן מתאר יצא לא

 כביכול גרם מעשיו בקלקול ואם בכך( מתחלל שמים שם כי תלוי אלהים קללת כי וגו׳ תלין לא תורה
 העבדתני מ״ג( )ישעי׳ ונאמר בדבריכם, ה׳ את הוגעתם ב׳( )מלאכי הנביא במליצת למעלה, צער

 אביו בכבוד פוגע תוכחה, בדרך שלא ומבזהו האיש זה המגנה זה גם בעונותיך, הוגעתני בחטאתיך
 מכוער כמה ע״ב( כ׳ )תענית כאמרם כביכול, מעלה של בצערו וכמוסיף בצלמו, בראו אשר שבשמים

 מגנה האדם את שהמגנה שעשית, זה כלי מכוער כמה שעשאני לאומן ואמור לך והשיב האיש, אותו
 עולם, של לסתרו גנות גם עמו יצרף רעהו את שמגנה ובמה ידו, מתחת מקולקל דבר שהוציא יוצרו את

:הצירוף בי״ת ל״א( )ויצא בלבן וירב כבי״ת בסתר ובי״ת
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לבתיהם". הזיז עמהם שיארך במחנה חהיל
ידוע שהוא מה בגלל המהנה צבא לאנשיי נאמר שזה הוכחה להביא ויש

 באשר ישראל מהנה לכל כוללת אזהרה זו באמת אבל במחנה, ההיל אנשי מזנות

 שחטאו קודם בתהילה חסדא רב ואמר :ע״ב( ג׳ )ד׳ בסוטה דאמרינן ממה □הו
 רש״י[ ]בביתו. ואחד אחד כל עם שורה שכינה היתה רש״י[ ]בעדיות. ישראל

 מהם שכינה נסתלקה ישראל שחטאו כיון מחניך, בקרב מתהלך אלקיך ה׳ שנא׳"צי

 בך יראה ולא שנא׳ רש״י[ שבביתו. בעבירות לראות יכול דאינו לביתם ]פלבא

 בקרב הוא. מהגיד" בקרב "מתהלך של שהכוונה הרי מאחריך. ושב דבר ערות

 של הכוונה הוא וכן בפרט. ביתו ואחד אדד כל אצל ומזה בכלל ישראל מהגה

 הרמב״ן יפרש ואולי בפרט. מישראל ואחד אהד כל אצל דהיינו בד" יראה "ולא

 ־ שהונשמרת או למלחמה. היוצאים המהנה מאנשי ואחד אחד כל אצל היא הגמ׳ שבונה

 בקרב מתהלך אלקיך ה׳ ה״כי אבל הצבא ליוצאי מיוהדת אזהרה באמת הוא

 כללי טעם נתינת כבר הוא מאחריך" ושב דבר ערות בך יראה וה״ולא מחניך"

דבר ערות ביניהם כשיש אבל רבר, ערות ביניהם כשאין בישראל שרויה .שהשכינה
 שגרימת מלחמה שעת על מפורשת לאו אזהרת כך על באה כך ומשום מסתלקת, היא“'

מידית. לסכנה גורמת השכינה סילוק

 המהנה קדושת על לשמור עצמם על מדקדקים ישראל היו כמה עד ה(

 ס״ד )ד׳ בשבת הגט׳ מדברי נלמד דבר בערות יבשל לא הצבא מאנשי אחד שאף

 ןה3א בר רבה אמר נחמן רב אמר החיל פקודי על משה ויקצוף דאיווא: ע״א(
 ^ת שטים מעשה ]של הראשון לקילקולכם חזרתם שמא לישראל משה להן אמד

 לו ** אמר רש״י[ קרבן. צריכין אתם לכך במדין עשיתם כך שמא מואב בנוח את

 יצאנו עבירה מידי אם לו אמרו למה, כפרה כן אם להן אמד איש ממנו נפקד לא

 מה מפני ישמעאל רבי דבי תנא ה׳. קרבן את ונקרב מיד יצאנו. לא הרהור מידי

 מזון )לשון הערוה מן עיניהם שזנו מפני כפרה הדור שבאותו ישראל הוצרכו
* רש״י[. עין. במראית שנהגו

 נחסר "שלא דהיינו איש ממנו נפקד ולא של הכוונה מפרש רש״י והנה

 נפקד לא של הכוגה מפרש מ״ט(—ל״א )מטות עה״וז הרמב״ן אבל יהודית", מדת

עיי״ש. אהר" מקן® אל בצבא אשר מאחיו איש נפקד ולא בידינו עת בכל "שהיו

 הצבא במחנה ההדדית האחריות ישראל אצל גדלה היכן עד מזה לומדים אגו

 הצבא מפקדי בין החרדה גדלה הכל ככלות ואהרי עבירה. בדבר יבשל שלא

כך. על כפרה עליהם להביא ודאגו הלב מהרהור הצבא מאנשי חטאו ואולי פן להשש

 להיי־יייי בזכייתנו ימינו של העברי לצבא דוגמודטהרה זה כל וישמש יתו מי

י pb המחודשת. נמדיגחנז צגאותעו
במחנה הלשון שגזירה ג. פרק

 דבר אומר כשהוא שמסיים: הספרי דברי הבאנו הקודם הפרק בתחילת א(
 •רע" "מכל דלכתוב הוא שהדיוק שמפרש חלל רבנו בפי׳ ועיין הרע. לשון אף רע

שלא בשמרין יהיו דבר, דהוי הרע לשון על דבר אומר בשהוא אלא דבר, מאי

•הרע,• לשון מספרין *היו



 וקללת דמים שפיכות ע״ז עריות של שמעבירות מקודם בפרק שנ״ר וכשם
 עיין מדע בלשון נס מציגו בן זד, שכינת ולסילוק מארז מן לגלות גורמים משם

 שלש כנגד עוונות מגדיל מרע לשון ממספר "כל דאיתא ע״ב( ט״ו )ד׳ בערכין
לגלות גורמות אלו שכל כשם ומיגר, דמים" ושפיכות עריות וגילוי עבו״ם ,..עבירות
 ? 2 שמבאר קיים עץ ספר בהקדמת ]ועיין הרע, לשון גם ככה השכינה, ולסילוק

עיי״ש[. מארצנו גלותינו לסיבת העיקר היה הלשון שחטא באריכות
 ראיתי צבא מהנה על במיוחד הרע לשון הטא על תורד, שהזהירה ומה י ב(

 לגלות• שלא המסוק שכוונת לומר דהוק לא :וז״ל שכותב עה״ת הבמה משו בספר
 להגיח שלא יאות ומזה איש, לשום ורבעם ארחם לספר ושלא מלחמה של מסתורין

 וכמו• תהנותם מפיו וימלטו שונאיהם ישיגוהו שמא הטחנה מן לצאת אדם לשום
 דיבור אפילו בספרי שאמרו רע דבר בכלל וזה שמו"□ בםוף לדוד המצרי שמיד

 אל ויצא טהור לא איש יהיה כי רק אמר ולזה למש״ב, ומונו הרע, לשון וזה רע,
 מנין הרע ללשון אזהרה ה״א( )ע״א פאה בירושלמי מציגו וכן יוכר. למהנה מהרן

 שגי דיש העניו, וכו׳. בעמך רכיל תלד לא רי״ש תני מ׳ רע דבר מכל ונשמרת
 לשון על אחד מ״ו( כתובות )יעויין הרע לשון סוגי שני על לר,ירושלמי לאוין
 והשני ישראל, בני בעם בעמך, רכיל תלד לא וזה לזה, מזה עצמם בנ״י בתוך הרע
 דבר מכל ונשמרת כו׳ תצא כי המקרא פשט וזה ישראל, למהנה מחוץ הרע לשון
ע״כ. כמו״ש, מסתורין לגלות שלא רע,

 ולא לפה יד לשים לאיש־הצבא בתודה מיוהדת אזהרה שיש לפי״ז יוצא
 למתל אזנים כי ותהלוכותיהם. סיסמותיהם הצב□ ותנועות סדרי איש לשום לגלות ־

 האויב לאמי להגיע דבר של בסופו הדברים ויכולים ליר," אית הברא ,,וחברא
 אלא כך, על בתורה אזהרה עפי״ז שיש זה רק ולא המחנה. על סכנה עי״ב ולהמיט

 מחשש למחנה מחוץ לצאת הצבא לאנשי בך משום להניח לא מיעצת שהתורה נם
 לא מקרה לו יהיה אשר למי אם כי דברים, מפיו וימלטו שונאיהם ישיגוהו שומא
 ברור הצבאיים הסודות שמירת על במפורש הזהירה שהתורה ומאחר וכר. טהור
 צבא אנשי על מיוחדים עונשים לקבוע הצבא למפקדי נתונה שהרשות הדבר

 הרשות נתונה וכן הצב□ מהנה של ורבעם מארחם שהוא הזה הצו על שעוברים
 לבסיסם מחוץ אויב סכנת בשעת יצאו שלא המיילים תנועות על לשמור בידם

 בהיותם גם פיהם ופתחי צעדיהם שמירת להבטיח יוכלו לא אם חופשתם, בשעת אף
בסיסם. למהנה מהוץ

 כי באסרו בזד, הכתוב שנימק מהו לכאורה מובן לא זה פירוש לפי אבל

 ומה בזד• זה הדבר תלוי מד, מאמריך, ושב וגו׳ מחנך בקרב מתהלך אלקיך ה׳
 מתהלך אלקיך שה׳ שהיות הכוונה, שנפרש לא אם לזה. מאחריך" ח״ושב שייכות

 ידי על שמים שם יהולל שלא לשמור יתר אזהרת יש וגו׳ להצילך מחניך בקרב

 באמת הלילה ישוב כך ומתוך לאויב, סודות במסירת בידים המלחמה הצלחת קלקול

 ערות בך יראה ה״ולא על רק מוסב מאהריד" שה״ושב לפרש נם וניתן מאהריך.

 שהוא סוף בענין האמור כל עשית אם אויביך. "ולתת איתא בספרי אבל דבר",

 _ □בפרש האמור כל על מוסב שזר, מפרש שהספרי הרי בידך״ אויביו את ויתן מצילך
 יכולים לאויב ממלחמה סודות יגיע שלא השמירה אי שע״י כנ״ל המחוור לבן

אלא הסודות, מסירת של ישירה מתוצאה חלקית הצלהה לאי רק לא הלילה לגרום

י*
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 .מאחריך" ה WiP כתוצאה״ בכללותה. .המלחמה מצלחת .כעצה גם לפגע יכול זא
 הששה מל ביאורו לפי לפרש נראה .p ממי* מס של*־יתחלל השמירה אי בולל
u* י■ ״ 1 ״. הנ״ל, ועמד.
 במוןנת מרע לשון על המיוחדת האזהרה מהוספת מפרש עה״ת והרמנ״ו ג( .

 האויבים", טן יותר. מאד .רבה שכה ביניהם ויכו מחלוקת ביניהם יוכו מלא "כדי ־"הנא
 לפני ממני על אהד. ילמינו מלא גופיה במחנה הרע לשון על אזהרה זו ולפי״ז

במחנה אנדרלמוסיא ליז*. הדברים ?ביאו דבר של בסופו כי וכדומה מפקדיהם
, . לנשימה. כאויר למחנה הדרושה הצבאית האחדות כל בה ומתפורר•

)מלכים שמעוני בילקוט חז״ל מדברי להכיא יש הרמב״ן למרי הוכהה
 שלא וע״י היו ע״א עובדי כולם אוזאב של דורו רבותינו שנו דאיתא: רי״ג( רמז
 הכרמל בהר מכריז אליהו pש ונוצחים, למלהמה יוצאים היו דילטורין גהם היו
 דורו אבל למלכא, מפרסמים ולא ידעין עמא וכל לכדו, לה׳ נביא נותרתי אגי.
 שלא עד דוד. בימי שהיו תינוקות אפילו לוי כש״ר דסכגין יהושע א״ד דוד של

 פנים ובמ״ט טהור פנים במ״ט התורה את לדרוש יודעים היו חטא טעם טעמו
 דילטורית בהם .שהיה לפי ונופלים למלחמה יוצאין חזה השבה כל ואמר טם*
 לבאים שהיו ועמשא אבנר אלו וגו׳ אשכבה לבאים בתוך נפשי אמר שדוד הוא

 אדם בגי הרע, לשון אחר להוטים שחיו ואחיתופל דואג אלו לוהטים בתורה,
 ולשונם קעילה, בעלי היסגירוני שנאמר קעילה בעלי אלו וחצים חגית שיניהם

 דוד אמר שעה באותח לשאול, ויאמרו הזיפים בבא שנאמר הזיפים אלו הדת חרב
ע״ב. מביניהון שבינתו סלק אלקים השמים על דומה

 יהיו שלא במה תלוי המלחמה שניצוה מפורש אלו הז״ל מרבדי למדנו הרי
 הרע לשון. מספרי ביניהם ובהיות השני, על אחד הרע לשון מספרי ישראל במוונה

 שנא.׳• למה בדיוק וזהו מביניהם׳ שכינתו שיסלק מה׳. דוד ביקש השני על אהד
 מסי?ם זה דבר ובהיות הרע, מלשון גם בזד. שכלול רע דבר מכל ונשמרת בתורה
 אחד חרע לשון יספרו שלא שהכוונה ומוכח מאחריך". "ושב שכינה סילוק על הפסוק

השני. על
 הדיבור, טהרה לשמירת. אזהרה גם בלול הזאת הפרשה שבתוך לצייו וראו? .

 אמר רשב״ג דבור. ערות. דבר, ערות בך יראה ולא ז׳(—)ב״ד בויק״ר וכדאיתא
הפה. ניבול זה

 גזע ע״ז הכתוב באזהרת שכולל הספרי דברי את בירורנו בסיום ד(
 מת השאלה על שעומד רב" דבי "ספרי בספר ראיתי הרע ולשון השם ברכת ש״ד

 לדעתו לפרש וכותב דוקא, אלו על מיוחדת אזהרה עליה שבא המהנה נשתנתה
 להזהיר בא אלא בבית, מ״ל פשיטא דהנהו עצמן ההן העבירות על להזהיר בא רלא
 לשתות לשחו׳ שלא כגון הרחקה משום מדרבנן אלא אסורים שאינם ל?ים אשי׳
 נתפזרו או קח לו יש ומ לע״ז כמנשק שנראה מפני. מים המקלחות מפרצופוח מים

 שהתוו/ה ברבדים וביוצא בגוייה להסתכל שלא ומ בפניה, ישוח שלא העותבפניה לו
 >םן הקיעור שן מאר להתרחק להזהיר הכתוב. בא במתנת מ״ש מי׳. אסויה.אותם לא

 עלוו, .הזהיר‘ במהנח — שריה רחמנא. ם׳ דבל אע״ג ע״ז אי׳, ספק בל ובן הדומה׳
 אלא׳ התירה לא חורה.ים״ת דאע״ג;שהתירה כלומר מזע, וא&יזרא וזז״נ-בכלמפק

 שלא לשישלא והנדיבש״דלא ץקח:שתימ. נלא ילהעןה.בםלהשמ ולא שביה. בשעת:

רר
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 ■עיציו *עלים לאי אחיז* nW לחרוג' 'גוי־ישצא רדאה ®ו;אלא'ש€ו&־ nW W יהלגל

W> ואע*ג רעד ידם >גל ^•6'׳תע לא יעבוייג^ל frttrl עצמו itueW ש«%1 דהא 
 לגוז® titit להזהיר שבא א״ג דרייב׳ חכא •יפטור דכה״גבעלמא עליו• ויקומו צברים

 שסיר!? געי הלא הוא בעלמ׳א דגלמא ׳אע״ג המלחמה’ פניי אל חביילו אונ שנותן1 נון6‘
 נכר*ויו¥< נשיים ואיכא דאיצא״ע"), 'במלחמה דשכיחי ttf&o W דהזחילייעל ftrti י*.־8&

 fifcfr'קאמר'אלא' ממש השם ברכת לא נמי השם וברכת מלחמה, קשרי ואיכא
 כלפי לבר איזה להטיח הכאב מחמת בשפתיו ׳כמלחמה''לאייחטא שהוכח לו י ♦אדא

 נזעא אלא במלחמה׳ נכנס לא• פלוני הצבא לשד שיאמר‘שליה נמי ולה״ר 'מעלה',
 'לגון רידהו סיפיקא חיינו ומעשרות וטו׳ דטחרות וכן"'מ״ש יבזה, ולייצא צם או

 אבל במתניחין. ולדתנו ם׳'דחיינ׳ו'דמאי נמי היינו ומעשרות ספק ידים דםחם ציכ״ייי
 'דשרא'רחמנא דהא במחנה, שהם אעי״ג דאסולין אייסויחין'פשיטא טבלי׳וכןיישאך

 פ״ת לרמב״ם עיין בגבולם. ונכנסו שכבשום אחר היינו וכיוצא דחזירי 'אפיי׳ייקדלי
׳רב. דבי ה&פרי עכ״ד התירה. על הרמב״ן בפי׳ ועיין מד,׳'*מלכים
 הלכתא כמה רב דבי הספרי של זה מפירושו למשמע אמנסאיכא והנה

 מראות עיניו’ לעצום במלחמה, ישראל צבא מהנה 'של ההנהגה בתורת גיבדתא
 וחשד השש שמץ מכל להתרחק במלהמה להביאן דרכו שהיה' האיויב בנשי ברע
W האויב, ■עליו בהתנפל במלחמה חבירו דנו לל מתיך בכל לעמוד ואביזרייהו. זדזי
 במלחמה, זובירי להריגת שהוא אויפן באיזה '6'לגרו להזהר'לא הדבר, בצפשו ולו

 מעלה כלפי דברים להסחת בשפתיו לחטוא לאי ווסלהמה, םני יעל אותו להעמיד עגון
 במלהמד. נכנס שלא הצבא מפקד לפני חיבירו על לרגל ולא מהאויב, 'הלילה בהנ&ו

..................בזה. וכיוצא ,6'נ או "נחבא אלא
 מכפה תמוה רב דבי הספרי של יזה וביאורו פירושו לפענ״ד' אבל ה(

 אפילו במחנה להזהיר הכתוב דבא לומר כלל הדעת על עולמי .איך ראשית טיעימים.
 שיש ברמז אפי׳ בתורה נזכר לא הרי מדרבנן, אלא בעלמא אסורים שאינם מילי

 אלה איסורים הרי אלו, לאיסורים בכאן כוון שהכתוב שנאמר איסור אלו כגון על
 מדבר ׳ונשמרת הצוגה הרי ונשמרת שכוצוב וכאן 'בתורה. כלל איסור בהם נזכר לא

 לעשותו אסור אינו לעשותו,דאם אסור שאינו מדבר אבל''לא לעשותו, •שאסור ""?■ע •
 כעין ־התורה ברשות נבל להיות לא שהבונה שנאמר לא ]אם רע. דבר ־אינו ׳חרי

 היא כזאת אזהרה זגם דחזק״מאד nr אכל ע״ש. קדושים פרישת ׳בראש הדמב״ן דבדי
 ׳כאלה דברים על איסור בקיא *כאן ׳מרומז ־וענין ־אופן ובאיזה במחצה[ דוקא לאו

שבא רב דבי הספרי של אם'כדבריו ושניתי ׳מדרבנן*(. אלא אסורים אינם שבעלמא

 עצמו לקדש הפרישות שכלל האפ״י־)פי׳יג( דברי עפ״י שהל׳בריםשכווגים נראה‘("1 ־‘•"
 עצמו. האישור • מדרגותיו ג׳ שט ־ומנה "פשטדת. עשיית של החיוב *נעדרי הוא ילו 'באותר

 אכן היהיר. כדרך• ע״מ ־'מקבל יד6ד! שכל וההרהקות־ הז״ל, שגזרו והמשמרות הגזירות
 שם( כמדי )שלא ההמיד׳מרעהו'ייתכן•לפרש• שמקבל להרהקות הז״ל׳'גזירות־ אה׳ילוק״בק

 הרהקות עבירה,'מש*״כ לידי להביא־ המצויים"יותר׳ הדברים כללו'■אתי שיהז״ל בזה׳’ שהיוא
יי' ’'״'• •ז ־ גזירותי־דהוקית."' נעדרי ־אוו^ל־׳הפ

 דמו צי’ משמרת,׳‘ *לעפייח הוזיום?הז*ל'ילפדוית'?בגזיויותי גס חייב איגו מה״ת והגה
ברשותו זה עגין הורה והשאירה אכשל, ולא אעשה אני לומר אדם ויכול קצוב

רוז
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חידו״ת מבתני

 פשוט כי אם ז״ל, ממק כידוע אמת, אי© ז״ל, מרן בכוונת לפרש כת״ר שהביא ומה
 מצד, אבל תודח, של וביטולה עלבונה על גט עבירה עובדי כל על תביעה יהיה המשפט שבעומק
 וחשבון: דין )על בפירושו ז״ל הגר״א ליה חשיב ולכך לה״ו, אלא כאן אין והעשין, הלאוין
נוסף. דין ולא חשבון,

:להרחיו לנכון דאיתי רבה, גברא שליט״א כת״ר כי חזזיטין מבין הרבדים מכריז ולאשר
 ,להאריך מקום כאן ואין טובא להאריך ויש ןבמש״כ נת״ר עליהם שרמז בדברים היריעה מעט
עלי©. ד׳ נועם ויהי שמעתתא, ותרווה הסומים ומינאי מימה ואולי

I WMMיי—■——— ־ ״
היראים, לשץ וזה אהד, כסגנון מתנבאים נביאים ג׳ מזא© כפטיש ח3» מלאכת שורש

 כו׳ בנין גמר לאחר הוא פטיש שהכאת בנין מחוסר שאינו בדבר אלא בפטיש מכה נקרא שאינו
 דף בנדפס והוא ב׳, בחלק לשונו כאן עד בפטיש, מכה מלאכת תהיה לא בנין בחסרון שלעולם

 בחלוש בין בכלים בין בנין לאחר מלאכה גמר כל לשונו, ווה כתב ב׳ קמ״ה בדף ושם ב׳, ק״מ
 הכלי על או הסק על בפטיש וסכה בפטיש מלאכתו שהאומן על בפטיש מנה נקרא במחובר בין

ענ״ל. כו׳ מלאכה בשעת

חננאל, רבי© בשם האלה כדברים הביא א׳ ע״ג שבת הר״ן שם על הנדפסים בחידושים וכן
 בעצמה והיא פניו משוה הכלי שנעשה שלאחר ז״ל חננאל רבי© פירש בפטיש הסבה לשו©, וזה

 בעצמו שהוא דבר לכל למדו ומכאן המלאכה שממר אלא הכלי נעשה כבר שהדי מלאכה אינה
 שעל שנייה פעם זכוכית בכלי כנוסח מלאכה גמר על לחייבו ©מרה ידו שעל אלא מלאכה אינה
 מפיחה היפי דכי ני״ל המלאכה שהיא ראשונה נפיחה כגופה חייב והוא המלאכה ממרת ית

בפטיש[. מכה משום הייב שנייה ופיהה נמי הכי בונה, משום חייב ראשונה

 נשאר אם בה מעיינין מלאכתן כשגמרו האומנין שדרך ז״ל יהונתן רבי© פירש לוח וכדומה

 כשאר רחבה שאינה במקום להרחיבה או אותה לעגל בידו שהרי בקורנס מתקנה לתקן מועט דבר

 נתקן גדול טורח בלא אחת שבפעם ולפי החתיכה משאר רחבה היא אם אותה לקצר או ההתיכה
 וומאל רבי© כתת גם כנראה ווו א׳[, ע״ג שם במאירי גם !וסובא עכ״ל, בפטיש, מכה ליה קרי
הכתה. שוו מבואר אמנם סופר, טעות קצת שס ויש שם, עיין א׳ ע״ה שם

 אתד חוט ארג או ספר בו והשלים אחת אות דהכותב בהא ב׳ ק״ד שם במאירי כתב וכן
 כהוגן בה שואלים הדודות וחכמי לשונו, וזה שתים, וארג כתב כאילו רתייב בגד בה והשלים
 שנשלמה כמלאכה אלא בססיש[ מכה נאמר שלא !ותירצו כו׳ כפטיש סכה משום כה ויתחייב

 שלא אלא האק מלאכת שנשלמה ונמצא מטביבותיה ©לה ונתפרקה כהד אק שחצב כגון כולה
 לא באלו אבל כו׳ נשלמה כבד דבר אותו בגוף המלאכה שנמצא ומסילה בפטיש מכה ווה נפלה
 אף כן לא שאס בפטיש מכה אי© השלמה לצורך עושה שהוא וכל עדיין והכגד הספר נשלם

 מכה משום בה להתחייב ראוי היה בה וביוצא קצירה עץ כאחד בא וסופן שתהלתן המלאכות

ענ״ל. בפטיש.
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חידרת מכתבי
MS

 ראוי איבו הזה והגמר בן המלאכה. של הגמר הוא בפטיש מכה מלאכת א[ למדין, ונמצינו

 נשלם ידו שעל לפי הוא דחשיכותו אלא קל תיקון שהוא כיון עצמו בפגי גמודה מלאכה להיות

 דהו כל בתיקון פגי בפטיש דמכה דנהי תימא ולא ג[ בזה. כיוצא כל וכן והבגד הכלי או המיז זה

 מכה שייך p גם גמורה מלאכה עצמו שהוא בגמר גם מקום מכל מלאכה הויא לא עצמו שבפני

 נעשה שהוא בזח כלום מתוסף אין מלאכות מל״ט למלאכה שנתייחד כל אלא אינו, דוה בפטיש,

 וכמו כפטיש, מכה משום גם לחייבו שייך לא בו, וכיוצא בונה משום דחייב היכי כל הלכך בגמד,

 שי״ד סימן פמג״א השקל והמחצית שס משנה כהלחם דלא הי״ד פ״י המשנה במרכבת שהרחיב

ג׳. ס״ק

 הא סמכון מיסמוך דאשכחק מן דקאמר ה״ב פ״ז שבת בירושלמי מבואר שכן הביאו ובבד

 איבא אי מלאכה בגמר דגם מבוארת והבונה בפטיש, מכה משום עבדתיה מסמוך אשכחן רלא

 מסמוך אשכחן לא עצמו דכסגי היכי ורק עצמו, בפגי מלאכה זה הח מלאכה איזה משוס למיסמך

בפטיש. מכה משום עבדתיה בהא העבודה, ותבל נשלם ידה שעל משום השיבות לזה דאיכא אלא

 בירושלמי נזכר לא שהרי זה, בפירוש ובטרז^ סמוך נכון לבי אין דמילתא לקושטא אמנם “

 שאי אף חשיבותן דמתמת לה משכחת דהו בל דמלאכות כפירושו וסתמו מלאכה, גמר ענין

 דמכה לומר היה ויתכן בפטיש, מכה משום יתחייבו מקום מכל מלאכות בל״ט למנותן אפשר

 מלאכת הויא ההכאה לכוין כפטיש דהכאה אומן, מלאכת כונת על מושאל לשון הוא כפטיש

 כעץ חשיבות לח אית בגמר שהיא מלאכה כל נמי וחכי ידו, אאימץ לחייב דדיינינן כעין אומן,

 משום חייב מלאכה גמר ביה דאית מידי כל ב׳ ע״ה שבת דקאמר והיינו אומן, ומלאכת השיטוח

 נדפסו בארוכה מן שבאו הדברים המשך ]א״ה, הכאה. של כחשיבות חשיב זה דגם ור״ל בפטיש, מכה

משם[. המעיין יקהנו ב׳, פ״ק כת כסימן הספר כפנים

 תנובות להוסיף חכה עוד וברכה שלו׳ ואחתום

ברכה החותם תפש היקרה כנפשו שדהו מסח

שמואל
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חידרת מכתבי

 רגם, ונראה ד״ה ב׳ ס״ק ב״ז סימן הפסד כפנים ועיין א׳, קג״ר, אוכלא ומרווי שני, כפלי ובבישול הסח בתולדות

 ומכה בורר כמו קפיר ולא בקפיד שתלדין מלאכות ישנן ולמה ,להוסיף! ויש ד״ה ב׳ ס״ק נ״ט ובסימן
 כאלו אס לדק יש וכן קומת, התוצאה רק אחרות מלאכות ואילו ומלק, וטוחן וממחק בפטיש

 רק שבירר או הליבון מן מקצת עשה דרק היכי כגון נפקותא איכא בהו דגם או דמיון, יש גופא
 לחבר שעשוי באופן עשאן אס שתלוי מלאכות ישגן ולמה בדה, וכיוצא הכרי מן צרורות מקצה

 אחרוה מלאכות וישנן וכותב, בפטיש ומכה ובתה תופר וכמו רלא, היכי לבין בתמידות ולפרק

זה. חילוק בהם שאין

 או ולכתוב, לתפור המקום שמכשיר מה הוא המלאכה אס לדון י» ק גס וקורע במוחק וכן
 הספד בפנים עיין ןא״ה, מקלקל[, כשאינו מינה ]ונפקא מלאכה, הר וקריעה מחיקה פעולה דעצם

בגרמין!. שם ו״ה ב׳ ק״ד לדן■ ל״א וסינון אבל, ר״ה ה׳ ס״ק נ״ח סימן

 גס יש ובדה ולחפור, ולבנות לכתוב מנת על וקורע וסותר מותק בגדו לדון יש זח כל ואחרי

 שיש או לאשפה, שזורקו או שסוחר, כבנין צורך לו יש אס למות, מגת על כסותר וכגון עוד לרון

 במקומו למוח מנת על לנידון באין אנו ומזה באמיה, וגם המין בסתירת גס בשגיחס צורך לו
במקומו. ושלא

 שבבל השוה הצד מהו לתפש עלינו וסברותיהם, גוריהם בעומק וה כל שידענו ואחרי
 מצר או הנעשית, הפעולה מצד זה אם לדון יש ]ובזה מהשבת, מלאכת דבעינן רק אס המלאכות,

 שאינה מלאכה לנידון באים אנו ומזה מלאכה, בבל ועצובים תנאים עוד גם דיש או העושה[,
...בזד, וכיוצא מחברן, שאינו ודבר לגופה, צריכה

שג״כ6 כסליו

 ומכבדו ומוקירו ידידו דבדי כה

שמואל

- ב ־

תנש״א צו פרשת עש״ק בפ״ו ’

 שליט״א גריינימן שמואל רבי הגאון כבוד

ובונה. שלד כמשפט, אהדשח״ט

 נמצא כבר ־ יעקב שאריח בס׳ שהביאו זללה״ה החזו״א מק חסוד עמש״ב להעיר בזה הנני
 היסה י׳, ס״ק סוף מ׳ סימן שבה על בספת ז״ל יעקב שארית בעל הגאון לשון זה ]א״ח, ב׳, ק״ד שבה במאית

 אה ליתן להו סערבימ לא קראי דוזלקינהו ובית ]וזוזוו״א[ סחר ותירץ כו׳ בתה משום ליוזייב וחופו אורג כל דאף

 כיוע״ב, וק לרעהו, תודה ביטול משום עובד אינו הרע בלשון וכן הנזיקין, והולדות באמה וכגון בוה זה של ,
ובמאירי* כן, הדבר שאין כמדומה עיי״ש!, ד׳ ו״ק י״א ובסימן ד׳ ס״ק י״ב בסימן שם עוד כתב וכן עכ״ל,
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 עניינה מכב״ם מלאכת דודאי מושכלים שם ודבריו בפטיש סכה מלאכת על רק תדבר נתפרש שם
 יתחייב בב״א הנעשית מלאכה שבבל א״א מדאי וא״כ הדבר "נמר" היא חשיבותה שכל מלאכה

 כ״גמר" להגדירו שא״א אהד במעשה שמסתיימת פעמים מלאכה כל רהא בפטיש מכה משום
 אבל ואכ״ם[ בזח מובא להאריך נויש שם המאירי כתת וזו המלאכה גוף עשיית זוהי אלא הדבר

 קיבוץ שמבחינת אורג בגוץ אחרת מלאכה תוכן גם בה שיש פלונית מלאכה לענין מוכח לא אנמי
 דאתר מ״ל מק אמר ובזה שנים, לחייבו אם הנידץ ובזה בתה מלאכת בכלל הדת החלקים
 להתחייב מנה ממלאכת הפקיעחו הרי "אורג" בפג״ע בשם זה חלקים קיבוץ התורה שקבעה

בלחוד. אורג משום

 עצם בכלל כשאינו הדבר ל״גמר" שנתייחדה מלאכה עניינה בפטיש מכה מלאכת אבל
לגמר שנתייחדה למלאכה ענין ואינו גופה המלאכה שליטות היא המלאכה דעצם המלאכה,

 שם אין מראי תורה, בטול משום עובר אתו לח״ר רבדבור חחזו״א בשם שס טש״כ ואגב,
 חורה בביטול עובר אתו אמאי לקושטא אבל האמור, לזז״ר דיבור אלא חורה ביטול עתה האיסור
 לפרש ושמעתי חודה, בטול משום עובר דבדיבורם בטלים דברים משאר לח״ר עדיפא מי דסו״ס
 בטלים[ דברים משום מ ]ואין נצרך והי׳ מותר חי׳ הדיבור שעיקר בגומא סיירי דהתזו״א דצ״ל
 בלא גם מתקיימת היתה הדיבור שתועלת וכגון מלתי, בגנות גם שתוסיף במה דהרשיע אלא

_______ ופשוט. ,גיו״ב וכל מדובר מלתי שבאיש להזכיר

הנ״ל. הדברים צדקו אם שליט״א חרר״ג תשובת לקבל אשמח

ושמח כשר חג בברכת דוש״ת

יונגרייז אשר

ז״ל: חגחמ״ח חשיב אשר וזח

מריו. ועל אפנו על דבר מתוך דבר להבין לחמו שמנה ומאשר חגיעגו. יקרחו כח, ואמיץ שלו׳

 שבת במאירי החולקים מרעת לאפוקי הוא הסאירי לדברי שמצויין במה הכתה עיקר ואמנם
 ]ונתקצרו בעלמא, גמ m יסוד מקייטתן דמילתא רלקושטא ד״ל מק דדעח ולפרש ב׳, ע״וז

 חפץ בספר ז״ל שדעתו כמו רלא ברורה במשנה מה כיוצא ויש להאריך[, שאמרו במקום הדברים
ז״ל. מק דברי היו זה שעל חיים
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שטו שמואל לא סימן שבת זכר
£2&»7אוךח

 מלמול לענין אבל ליה, קמיבעיא אכילה לענין דלק שכמבו
 שיש ומוכני בממה כדסזינן שבת לחצי מוקצה דאין פשימא

 כונמס אין והנה האפלזמיס, שלפני ובסל מעזה עליה
 דיהא המם דייני ימבי בדלא עמו ומומו שנולד דבכור
 גם מוקצה הוי שסיר למידי חזי דלא דכיון בטלטול, מומר

 ]עיקר לקבל, דמומרין בהא לעיל מש״כ עיין לטלטל,
 א׳ קכ״ח שבמ בגמרא נזכר וטלטול לאסלה בין המילוק

 לטלטל ובמוקצה יהודה כר׳ לה סבר לאסלה ממוקצה
אכילה. דלאו במידי כונמס אלא שמעון[, ,כר ליה סבירא

 מחממ מוקצה בין למלק טפי ראוי היה לכאורה אבל
זמעומ ממטה אמר, דבל ממממ למוקצה עצמו

 האפרוחים, מסמח בפל וכן המעומ ממממ ♦המוקצה

 האפרוחים, וירדו המעומ כשנפלו להימירס חוזרים שפיר
מוקצה שיהא ליה קמיבעיא עצמו ממממ מדמה מיד אבל

כן. ז״ל פירשו לא למה וצ״ע השבמ, לכל

 מותר אם מסרים לשימוש שהבינו מוקצה בדין ד(
שימושים לשאר גם בו להשתמש

 מומר אם ממוייס לשימוש שהסנו מוקצה ובדין
בעלמא הנה שימושים, לשאר גם בו להשממש

 ססרון ממממ אלא מוקצין אינם שמיטה ושל מילה של ססן
 מצילן היה ולמילה לשחיטה שמוכנים מה הס לאו הא סס,
עפר או שהסנו אפר נמי והס מילי, לשאר מוקצה מדן

 לכל מומרים שיהיו הוא דן משוים לשימוש ♦הסנו

סרה אפר רבא קאמר ב׳ ,מ בביצה ואילו השימושים,
לספק. דעחו ואין לודאי דעמו

 גמולים מוקצים שהם שאני ועפר לאפר לומר וצריך
מדן להוציאם מועלמ הממס ואין בפממא

 אלא עצים נימנו לא וכן שהוכנו, למה אלא שלהם, מוקצה
 שהעצים זה דרך על לפרש יש נמי ל״ג ביצה להפקה
 מסרים למשמיש בייסור אלא נימרים ואינם כאבנים מוקצים
וצ״ע. שם, במלממוס ועיין להסקה, ורק הסקה והיינו

 כספק, לכר דמשבינן בהא לסמוה יש אכמי אבל
אבל ילכלך, לא שמא ס ספק משיבא צואה דבשלמא

 הס לשממה, שלעמו משוס ולאי משיב לצפור היס ס כר
 שססר ומה לשמטו, כשדעמו כודאי למשבו יש הכר נמי
מייב הספק ממממ הרי אבל בכן מה מספק, הוא דמו

 האפר ימשב לא זה ולמה לכסומו, לעמו והרי לכסומז,
 הוא לין לרבא טעמא להאי והרי זז, למטרה בודאי כמוכן

 לכסומו, רשאי שיהא הכר לס לכסוס עפר הסן שאס
 ב׳ פ״ל חולין ,במוס יש זה ]וכעין לב, צריך והדבר

 שלא הוצאה ספק משיב טומטום בשביל שופר דלהוציא
 4 נמקשה וכבר למקוע, חייב למספק גב על אף לצורך

 י״ב ביצה בשו״ב עיין ק״ז, סימן אריה בשאגח בדבריהם
י״ב סימן כחו״כ )מסוה״ד י״ל[, י״ג ס״ק לממון בסוגיא ,א

]ליקוט[ ב׳(. כ״ד ב׳ מ׳ נ׳ ד׳ וניצה י׳ וסימן

 - הרע לשון בעניני ממו״ד ליקוטים -

הרע. לשון על אומר יוסי ,בר אלעזר ,ר ,ב ג״ל

י הרע לשון אבק חומר יוסף מאחי דילפינן בהא ביאור א(

 בן שמעון רבן אמר ה״א פאה^״א בירושלמי גרסינן
לשון אבק הוא קשה כמה וראה בא גמליאל

 מומו לפני צוה אסן לאמר יוסף אח ויצוו לכמיב ,כז הרע
 אשכסן ולא וגו׳ נא שא אנא ליוסף מאמרו כה לאמר
ילפינן היס ביאור צריסן הירושלמי ודברי כלום, לפקד

הרע. לשון אבק חומר מכאן

 מיד לינצל סצד להם היו דרסס שני להנה לפרש ונראה
מיעקב לבקש .,א אביהם, מיפס לאחר יוסף

 ליוסף לכחש ב. חטאמס, לישא יוסף אס שיצוה מומו קולס
 : דכמיב ומהא מטאמס, לישא צאמר צוה שאביו כן אסר
 צזה דעקב מצאנו ולא ,וגו צוה אבין לאמר יוסף אל ויצוו

 אח שיצוה מיעקב מלבקש נמנעו יוסף דאסי למדנו כלום,
 כן, שצוה כן אמר לו שיכחשו מה על וסמכו עליהם, יוסף

 אח שיצוה מיעקב מבקשים היו שאס לסי הוא והטעם
 אומרים היו שהרי יוסף על הרע לשון אבק בזה היה יוסף,

 דלפינן מאי וזהו מהם, שינקום ביוסף שמושלים ליעקב
 דעדף להכריעו מזינן להא הרע לשון אבק חומר מהכא
 לשון אבק להוציא ולא [,שלו דרס מפני כן ]אסר לכמש
מבקשים שהיו לסי ממש הרע לשון חשיב לא ]ומיהו הרע,

עמהס[. שייטיב שיצוהו

 ל ליעקב נודע שלא ז״ל דעמו ויגש בפלשח הלמב״ן והנה
להקשוס ויש יוסף, אמ מכרו אחיו ס ימיו כל

זה לסי דהא הרע לשון למומר ראיה מכאן אין כן לאם
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שמואל לא סימן שבת זכר שטז

 שהיו משום שיצוהו מיעקב לבקש רצו לא למה פשוט
לו. נודע שלא המטרה דבר את לו לסער צריטס

 יוסף דויאי מלמוד צריטן בזה הרמב״ן מט ומיהו
או מטרשו דבר אש יעקב יודע אס ידעו ואשיו

 צוה אבין ליוסף לומר יכלו אין ידע, שלא אישא ואס לא,
 לומר רשוק והדבר וגר, אשיו פשע נא שא וגר מופו לפני

ובשרגוס מטרפו, אש לו שהודיעו לו ואמרו לו שנששו
 למטרש דהכונה אישא שור עקרו מרצונם בקרא ירושלמי -
p ,אבל הדבטס, פרטי אש ידע שלא לאף לומר ויש יוסף

 גס הפסים )וכמונש בענין, הימה שידם ששד מקום מכל
.(שיצוה* אפשר היה ושפיר מוטסה(,

 אפילו תבידו בגנות לספר היתר דאין יבאר ב( (
תלתא באפי שנתפרסם בגגות

 דמימאמרא מילמא כל א׳ ט״ז ערטן דאמרינן בהא הנה
רש״י פירש טשא לישנא משוס בה ליס שלפא באפי

 סושש שאינו דעסו וגילה שלשה בפני אממט שהבעלים
שיפגלה.

J מה מהני לא לאדם שובה דששיב מילי בכל דהא וקשה 
דהדר דיינינן ילעולם ליה, דניסא דעמו שטלה

 בשם השקבל סרק ריש בגיטין הר״ן שכמב וכמו טה, .
 אפשר אי להשגרש שצוומס אשה דאפילו שם הירושלמי

 דידן מילון נמי הט כן ואם בה, שזרה דשמא גט לה לזכוש -;
שיספרו שושש שאינו רעשו הבעלים שטלה מה מהני מאי

 נמי ליה איכסש זלא בפירוש יאמר אם אפילו הלא במומו, •
שנשבאר. וכמו לשוב מילי בכל וכמו ביה להרר לומר ראוי

 הרמב״ס כרעש כן גם הוא רש״י דדעש מזה ונראה י"
איירי לא שלפא לאפי להימירא להלן שיסבאר 4

 דוקא אייט אלא דאסור, סשיטא דזה למוס, במידי כלל
J על מקפידים שהבעלים ורק מוש שוס בזה שאין במידי

 שידעו רוצה המשייב הדיין שאין בדיינים וכמו הדבר טלוי
דר׳ בההיא או א/ ל״א בסנהדרין כלאישא המסייב שהוא

 כשגילה טונא דבכהאי ב/ ל״ג שבש יוסאי בר שמעון *
להמיר, ראוי שפיר המר בפרסום ליה איכסש דלא רעמו !;;

 כשהבעלים דרק מהרמב״ס טסי הממיר דרש״י ]אלא
דלהלן מטעמא דהיינו ואפשר שט, סלמא באפי ™אמרוה

 אסורים השומעים גס ממילא לספר רשאי דאינו דטון
שט[. אמרוה עצמם כשהכעליס רק ולכן לספר

 וז״ל ה״ה דעוש מהלכוש ס״ז הרמב״ס רעש גס וזה
איש מסי איש נשמעו אם שגורמים מטס והמספר

 אס לו להצר ואפילו בממונו או בגופו סטרו להזיק
 בסני אלו מטס נאמרו ואם הרע לשון זה הט להפסידו

 מן אשד הלבטם סיפר ואס ונודע הדבר נשמע כבר שלשה
 שלא והוא הרע לשון משוס בו אין אשרש פעם השלשה
 רבינו ומדברי עכ״ל, יופר, ולגלוסו הקול להעביר ישכוין
 משוס• בה ליש שלמא באפי דמשאמרא דמילסא דהא נלמד

 רזה למטרו, גנוש בו שיש דבר על נאמר לא טשא, לישנא
 אסרה סטיו נגנוש דפיפור לכל, בידוע אף דאפור סשיטא
 איש ישמעו שאס אלא גנוס, בהם שאין במטם אבל מורה,

 דאס נאמר בזה לאומרם, להצר אז להזיק עלולים איש מפי
 טון בישא, לישנא משוס בו אין לשלשה ידוע כבר הדבר

 משמע וכן מפורסם, המר וכבר ליה איש סברא דסברן
 באפי דממאמרא רמילסא להא ענין יסמכו שם כערטן

 נמי דהיינו ואפשר גדול, בקול רעהו רמברן להא שלמא
 שכמבו כמו רכה גברא ]להוי גטם בן יהודה ,דר טעמיה

 בה ליש שלפא באפי דאיסאמרא דטון שם[, שבש ,סוס
 ענשיה יושאי בר שמעון דרט והא בישא, לישנא משוס
 ל• דהיה גס ואפשר ידו, על המר נסשבב סוף דסוף משום
המלכוש. סכנש משמש הדבר יפרסמו לא שהשומעים להבין

 השלשה בפני דהמפפר גב על דאף רבנו ממרי ומשמע
wt המר היה לא שעדיין טון באיסור סיפר

 ויש מלספר, מוזהטם אינם כבר ממנו השומעים מקום מכל
 שמשה לאלו אמר דאי ,א ל״ט בב״ב שזינן הט אמאי, לעיין

 שימנעו משוס מסאה, הוי דלא שומא מסיקו לא בפניהם
 שהמספר יודעים כשהשומעיס נמי הט כן ואס מלספר,

 ידי יעל מלספר, מוזהטם הם שיהיו ראוי באיסור, פיפר
 נססייב ודאי בפניהם המספר והט המר, פרסום ימנע זה

 כן ואס מטאו, להקטין כט שומא, מסיקו לא להם לומר
יאמר. בבל שיהיו בסממא כן יסשב לא אמאי

י יודע יעקב היה דאילו כתב שם דהרמב״ן בירושלמי הפירוש עם תואמים הרמב״ן דברי אץ ואבוד לשונו, מה במוסגר הערה כאן הוסיף ד׳ל הגהמ״ח *(
החג לשק לחומר ראיה בלל מכאן אין p ואם יוסף את לעמת במותו סביו מחלים האודם היו המכירה את

י
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שיז שמואל לא סימן שבת זכר
 שומא, יסיקו שלא מלמא להני יאמר אס דאף ואפשר

מקום מכל מלספר, מחהרין שיהיו אף דנמי
 לא מפורסם שהלבר דכל הרע, לשון כעוון זה על יהיו לא

 מלן בלא לימיה וממילא סוד, מגלה רכיל הולך ביה קריגא
 ושמא מלספר, אסורים אינם הזהירם כשלא והלכן רכיל,

 הדבר שכבר בהימר סיפר הוא שגס כשמושביס איירי גס
 אינו הרמב״ס לשון ובאממ לפניהם, סיפר שלא עד ידוע

הרע. לשון משוס בו אין סיפרו שאס אלא לספר, שרשאים

 שידוע גנוח לספר הימר אין זהרשב״ס מוס׳ לדעס ופן
שם. עיין בחו״ב באורן דבריהם ונמפרשו למלמא,

 מילמא לכל בהא הפירושים דלכל נמבאר האמור מן
בישא, לישנא משום בה ליח מלמא באפי דממאמרא ®

 שנמפרפס בכנוס אפילו חבירו במוס לספר הימר אין
מלמא. באפי

 לדוד נמן סיפור דמשיב פאה ריש בירושלמי מבואר וכץ
בעל שהיה מפני דשרי אלא הרע כלשון אדוניה על
 מכל נמכוין, למועלמ הנביא דנמן גב על ]ואף ממלוקמ,

 בס ידי על הדבר יסודר כבר שמא להממין לו היה מקום
 היה והמס הרע[, לשון איסור דאיכא אימא אס שבע,
הוי חטא, הדבר להיה דכיון אלא הרבה, מפורסם הדבר

כמוס. הרע לשון בדין ליה

 אנכי שפמים טמא עם ובמוך כשאמר הנביא ישעיה וכן
וכמו סוטאיס, שישראל ידוע הדבר היה יושב, •

 הכי ואפילו ,,וגז מוטא גוי הוי ספרו בממלמ שהוטמס
ולא חבירו בגנוס הדיבור הוא הרע לשון לאיסור נענש,

]ליקוט[ מליא. דמילמא בסירסומא

 שבגלוי מומין על גם הוא אם הרע לשון איסור ג(
זה ככלל טפש או הכם ואם

 שבגלוי מומין על גס הוא אם הרע לשון איסור בנידון
לא זה דין הנה זה, בכלל נופש או מבס ואס

 בדברים הס הנזכרים הרע לשון עניני דכל בהדיא, נמסרש
 דברים הס ואס לעשומס, ושלא לעשומם האדם שביד

 לשון באיסור עובר המססרס הרי ועשאס, ראויים שאינם
 דודאי בשוגג, כשעשאס בין במזיד כשעשאס בין הרע,
 שלא ח״ו במזיד שעשה במשה דברו לא ואהרן מריס

אס יוסף ויבא כגון הרע הלשון כל זה דרן ועל כהוגן,

 ]ואף בשוגג, אם במזיד אס שחוטאים היינו רעה, דבמס
 לאביו נאמן היה וגס נמכוין, דלמועלמ דמסמבר גב על

 מקום מכל ,,ב קי״ג פסחים כדאמר שרי כן ואם מרי, כבי
 יאמינו לא והן וכן להוכיחם[, להקדים צריך שהיה לומר יש
 בי נורא וכן להאמין, להם היה דראוי מטא, הוא דמשה, לי

להרבוח. שלא בידם הרי סלניא

 בזה, וכיוצא קיטע או ננס שהוא מכירו על האומר אבל
סוף דסוף הרע, לשון בכלל זה גס אס נמפרש לא

 ליה ניחא לא סממא וחבירו חבירו, של בגנאי הוא עוסק

 ט״ז-ב׳ ערכין ב׳ קי״מ שבס יוסי ר׳ וכשאמר בהט,
 אלו כגון גם הרי לאחורי ומזרחי דבר אמרמי לא מעולם
 מחאמרא ומשום לאומרם, אין ודאי מרה דאסי בכלל,
 דלא ,ב אוס לעיל כמבנו דגנאי במילי הרי מלמא, באפי
 או שנולד במה דגנאי מילי משיב דלא דילמא או מהני,
 ליה ניסא דלא ואף בו, מלוי הדבר אין שהרי כן, נעשה
 מכל להמנע, הראוי ומן במומיו, אמרים שיעסקו לאדם
 שאינו רטלומ, לא וגם כאן, אין הרע לשון איסור מקום

סטרו. של צנועים דברים מגלה

 שלא עד עליו דמכריזין גב על אף טיפש או מכם ומיהו
האדם טד מקום מכל ,,ב ט״ז נדה כדאמר נולד

 לשון משיב והלכך וכו׳, להסטם הרוצה שאמרו כמו להמטס
 דאבומ קמא סרק סוף המשניוח בפירוש שכמב ומה הרע,
 האדם שביד דמומין לומר יש הרע, לשון בכלל מומיו

 הרמב״ם דכמב גב על ואף מומס, בניו לא וכדכמיב קאמר,
 נשמעו אם שגורמים דברים דהמססר ה״ה מדעומ בפ״ז

 היינו הרע, לשון בכלל זה הרי נמי לו להצר איש מסי איש
 וגס שמיס, ביט הנעשה ולא אמרם, או שעשאס דבטם

]ליקוט[ א׳(. סימן סאה5 )ממוה״ד וצ״ע. לכל, הידועים

- והמסתעף שבת תוססת בעגיני ממו״ר ליקוטים -

 המסלק סילק כו׳ מקיעוס שש רבנן מנו ב׳ ל"ה
כר׳. המטמין והטמין

 גם או כשביתה דוקא הוא אם תוספת טצות א(
ועשה בקום שהם היום במצוות

 הטסוריס ביום מזספח דין בבריימא ילסינן א׳ ט׳ בר״ה
לחדש במשעה נסשמיכם אס וענימם מדכמיב

יוס אלא לי אין קדש על ממול שמוסיסין מלמד כו׳ בערב

החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס442 מס עמוד מאיר בן שמואל גריינימן, שבת - שמואל וכר



שפז שמואל לא סימן שבת זכר
 מענין יצאו מר כלל, לצורך שלא או עצמן לצורך טלטולן
 מוקצה, אינו המומר שימוש לו שיש דכל הכללי, מוקצה

 לצל מהמה או לצורך שלא לטלטלן איסור נמסדש אלא
 משיג לא לצורך שנוטלן כל ומה לצורך, לשלא דומה שהוא

 צורך, משיג האדם רצון כל להא לצורך, שלא כמטלטלן
ד׳ אות לעיל ועיין בצרכים, חכמים חילקו דלכמחלה אלא

מה. להערים אף המירו דלכך

 שכחב ג׳ ס״ק רס״ו סימן ביו״ד הגר״א כונס נראה רזו
הסכין לזרוק יש המילה שלאחר מהרי״ל בלעם לממון

 לצורך כשמטלטלו לאיסור דבמלאכמו מ על אף מידו
שמלאכמו בכלי דדוקא לשונו, וזה להצניעו, מומר מקומו
 ומקומו גופו לצורך לטלטל שמופר מוקצה שאינו לאיסור

 שמעון ,ר דאפילו לצורך שלא דהוי אסור לצל מממה רק
 סוף ,מוס שכמבו כמו בזה מודה כלל מוקצה ליה דציס
 שמלאכמו כלי וכמו מוקצה ממממ דאינו שם דשבמ פ״ב

 מה לצורך שמטלטל טון מומר בזה כלל לצורך שלא להיפר
עכ״ל. כו׳ מקומו לצורך אף לטלטל שאסור8במה כן שאין

 מוכרע, הדבר אין מילה של איזמל לענין מקום ומכל
מוקצה, הסטן אין מילה דלענין הדברים דנראין

 דומה דמילה דטון מוקצה, איסור דומה מילה שמצוס ולא
 שמלאכמו ככלי זה לענין הוא הט לכך מוכן והסטן שבס

למקומו, הסטן להמזיר שמוסר מסמברא שכן וטון להימר,
שם. עיין לעיל, זה כל ונמבאר

 שהטא האחרונים כדעח מממווטן הדברים ^להאמור

זה טן נאמר דלא י״ג ס״ק ברורה במשנה
 גופו, מממס במוקצה ולא לאיסור שמלאכמו בכלי אלא

 מאיר ימ3וב ,(שס* יו״ד הגר״א בטאור שכמב וכמו
 של סטן להמזיר שהמיר הרמב״ן מדבט זה על הקשה
 מה ולפי טס, מסרון מחמס מוקצה שהוא אף מילה

 להסזירו מומר מילה ממממ בידו הסטן בעוד שכמבנו
לאיסור שמלאכמו ככלי דינו הט שכן וטון למקומו,

מקומו. לצורך כשמטלטלו להצניעו אף דמומר

 לצורמ כשנטלו אף לטלטלו אסור כלל לצורך דשלא נראה
שהוא לצל מממה או יננב שלא דדוקא מקומו,

 וכמו שט אמר כלי של לצל מחמה לצורך והט חשוכ, צורך
 לצורך, כשלא נראה עצמו הכלי דלצורן אלא לעיל, שכמבנו

 ליה משבינן לשבח צורך בו דאין ניטל שאינו דבר לצורך וכן
 מיחזי לא מו מקומו לצורך היא שהנטילה לכן לצורך, כשלא
 כשהטלטול אבל להצניעו, או לצל ומטלטלו לצורך כשלא

היא שכבר משוס להמיר טעם אין כלל לצורך שלא הוא
.vn

 אשה מקבלת א׳ מ״ב סוכה המשנה בלשון ביאור ח(
תמוה לשק שהוא בעלה ומיד בנה מיד

 בעלה ומיד בנה מיד אשה מקבלם מנן ,א מ״ב בסוכה
דרשני אומר זה ולשון בשבס, למים וממזירמו

במים. הלולב להמזיר מומר למימני למנא ליה סני דמי

 במוספמא דאימא הא ממנימין אשמועינן דכאן ונראה
שימן יו״ד הגר״א בביאור שהטא ובירושלמי

 לטלטלו, אסור נאלץ משהניחו מ5בש הניטל דלולב רס״ו
 מצוה, לצורך שלא מוקצה באיסור הוא שלולב דלפי והיינו

 דאף ממנימין אשמועינן להמזירו, המירו בידו בעודו ורק
 מעל כנוטלפו משיב ולא מומר, מחזירנו שהיא לאשמו לממו

 וכדאמטנן לולב, במצוס שאינה ואף קרקע, גבי
]ליקוט[ א׳(. קי״ג וגדף י״ב )סימן /‘בגמרא*

כר. זכוס לכף מטרו הדן רבנן מנו ,ב קב"ז

 זכות לכף לדק דצטך למילף אפשר אם שאלה;
הרע. לשון לקבל דאסור מהא

 שמע משא דלא מקרא ילפינן במטלמא הנה :תשובה
שלא והיינו הרע, לשון למקבלי אזהרה שוא

 פסמיס ועיין שוא, דהיינו לרע שהוא מסופק דבר בלבו יאמת
 דאוטיפא סיוב קרא בהאי מצינו כן דאס וקשה ,,א קי״מ
דסוגיין. בשמעממא עיין כן, משמע ולא זכוח, לכף לדון

 שלא רק ילפינן הרע לשון לקבל דאסור דמהא ונראה
להשאיר רשאי עדיין אבל הרע, אס בלבו יאמס

או מסידוח ממדס ילפינן ולזה שהוא, כמוס בספק הדבר

כ״ס. סימן רע״א בשר״ת ערד ]ועיין ח׳, ס״ק מ״ט סימן בהזו״א ועיין הללו, הגר״א דברי הביא לא ברורה שהמשנה ע״ע לכאורה *< .

א׳. ס״ק כ״ג סימן לעיל בזה ועיין **(
3'
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שמואל לא סימן שבת זכר שסין

 כמוש בספק הדבר להשאיר שלא עמיסן משפוט מבצדק
זמש. לכף לדון אלא שהוא

 כצדק רמן דשנו הא רש״י פירש א׳ ,ל בשבועות
לכף סבירן אם דן הוי עמישן סשפוט

 זכות שהוא כל דבמשסט משום איירי, במשפט דלאו זכוס,
 להוטס ,סוס שכסבו מה לסי אבל לזה, מת הוי לזה

 צורבא אשי דט לי סיסי נדקאמר א׳ קי״ט דלעיל מסוגיא
 איכא שכס דבמלמיד בזכוסיה[ דמהסט עד כר מרבנן
 איילי, במשפע נמי דהט לפרש יסכן בזכותו, להפך מצוה

 יוסף דרב וכברייסא ובמצווש, בסורה שאסן היינו וסטרן
 ובמצווס, בסורה שאמן עם עמימן משפוט בצדק דסני
 סכם, מלמיד שאינו מבסטרו יומר בזכוסו להפך וסייב
 כר סטרן אם דן הוי עמימן משפוט בצדק ששנו והיינו

 ו/ משנה ,א סרק באבום מיסכן האדם כל אס אמרו ולא
]ליקוט[ (,א ל׳ שמעום א׳, טמן >פאה

 ,ר מודה מרוייהו דאמרי ורבא אביי והא ,א קל״ג
מרבא דשמעה בסר כר טשיה בססיק שמעון

 הבגד למטליס סזר מ״ו י״א סרק נגעים - כר. סברה
 בסימנין, השני הבגד אס סשמש והמטליס ישרף הראשון

 גס שטפה מצוס לקיים דראוי אמטנן דלא דהא נראה
 היינו השני, הבגד ממילא ויטהר כדינו מיד בהמטליס

 גב על ואף הבגד, מן נגע דקטעס איסורא משום
 קטעס לגבי מכוין אינו ליה הוי שטפה למצוס דבדמכוין

טשא. פסיק ליה הוי הא מקום מכל הכגד, מן נגע

 ,א קל״ג שבס שמעון ,דר אליבא לאביי מאמר ואם
קושייס ]זו למימר, איכא מאי לרבא דשמעה מקמי

 וטרי דשקיל שם בגמרא מזינן נמי דהט דוד[, המקדש
 להא דשמעה מקמי ליה סבירא הוי מאי ליישב הש״ס
 דהכא לומר יש ואביי, ד״ה שם רש״י שפירש וכמו דרבא

 כמרסי, בסימנין דמשמש ולהא שטסה למצוס מסלקינן לא
 הלאו וכאילו שטסה, מצוס השמא ליכא כאילו סזינן אלא

 שבכם כל לשרוף שלא גמי אזהר הצרעס כנגע דהשמר
 אפשר דהא למק שיין לא ]הכא בסימנין, לשמש הנגע
 לפוס מכוין, אינו דהכא שם, כדאימא שניהם לקיים

 ב׳ קל״ב שם דאימא הא למרץ שיין לא וכן טהטא,
 בלי לשרוף אפשר הט הבא דגם כר, דממעקר דבעידנא

נגעים(. שמואל סכר לקרוע[. להקטס

 נולד על הלל וטס שמאי ביס נמלקו לא א׳ קל"ה
בטס דם ממנו להטיף שצטן מהול וכשהוא

 הגהמ״ס שברשימוס זללה״ה, ממרן הלכוס בליקוטי כר,
 ס״ק קנ״ד סימן ביו״ד זללה״ה מרן כסב וז״ל, כסב ז״ל,

 בעור דם הטסס ועושין נשמכסה זו והלכה לשונו, וזה ג׳
 ועובטן האצבע, מן דם כמטיף וזה העטרה, מן שלמעלה

 לאו, שגגס אמי ,ב פ״ד סנהדטן כדאמר יוסיף לא משוס
 בזה להעיר ויש עכ״ל, בטס, דם הטפס כאן אין כגר וכן

 שדקדקו דר״י ד״ה ׳5 מ״ו יבמוס ,המוס מלשון דלכאורה
 נסמן אם הא משמע כר הגיד כל לו נכרס אס לכמוב
 הטפס מהני דבגר ומבואר בטס, דם הטסס צטן מקצתו

נמי הכא כן ואס העטרה, מן שלמעלה בעור טמ5 דם
♦ מהול. כשהוא שנולד בקטן

 כר המשמרס אס פולין אין אומטס וסכמיס ,ב קל״ז
יעשה שלא מדרבנן דאיסורא בגמרא מסקינן

 משוס דלאו לומר יש זה ולפי בסול, עושה שהוא כדרך
 בוזא פלה זה ולפי דסול, עובטן משום אלא כלל, הוא אהל

 לאיפלוגי לן איס אהל בטן דרק אסור, נמי בסיכסא
 אף ליה אסטנן דסול עובטן דמשוס נראה ויוסר טנייהו,

 משום עראי אהל איסור זה ולפי עראי, אהל אלא שאינו
 אדם מערים גבי ב׳ קל״ט וברש״י הוא, דמול עובטן

 ולא דסול עובטן משוס דהאיסור משוס ההיפר פירש
 לי מה אהל משוס דאי מוכס, כן ולכאורה אהל, משוס

 אינו^ לרמוניס דכשעושה ואפשר רמוניס, לי מה שמטס
 ראיסים )שוב ]בעונב[, זה לסי וצ״ע אהל, הוי ולא מומס

 אהל, משום לה דפירש הרמב״ן בשם שהטא ברשב״א
 לי מה שמטה לי מה כן דאם שכמבנו ממעמא עליו ונסלק

 הרמב״ן דדעס ז״ל דבטו ממון קצס משסמע וכן רמוניס,
 מרן בספר ועיין מיסוס, דליכא משום מומר דלרמונים

 טן העולים בטניס ,נ ובס״ק ,א ס״ק נ״ב בסימן זללה״ה
 ועי״ש הרמב״ן, בדעס שפירשנו כמו מפבאר שם וגס ,,ה

מבואר וכן הוא, אהל דמשוס כהרמב״ן לטנא דמסיק
ריהטא(. )לפום שם(. עיין פולין, סרק טש בטטב״א

 הט לעיין יש טהטא לסוס לכאורה כו׳ מאי סלה שם
אין הא ועוד ליה, קמיבעיא ומאי הוא עראי אהל

 והוה לאהל כונסו אין דהא קשה ועוד בכלים, וססירה בטן
 בה למלות הא ועוד לגוסה, צטכה שאין מלאכה כדין ליה

דלקמן ועוד הוא, ממש אהל דלאו אלמא מומר רמוניס
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ו. סימן
הרע לשון בעניו

 יהודה רב לגביה על דחמרא. דני מאות ארבע ליה תקיפו הונא "רב ב׳{: )ה׳ ברכות
ליה ואמרו ורבנן, אהבה בר אדא רב לה ואמרי ורבנן, חסידא סלא אחוה^דרב

 דעביד קב״ה השיד מי ליה אמרו בעינייכו, חשידנא מי להו אמר במיליה, מר ליעיין

 שמיע הכי ליה אמרו לימא, מילתא עליה דשמע מאן איכא אי להו אמר דינא, בלא דינא
 ליה אמרו מיניה, מידי לי שביק קא מי להו אמר לאריסיה, שבישא מר יהיב דלא לן

ז״ל. רש״י פירוש ועיין טעים". וטעמא גנוב גנבא בתר אינשי דאמרי היינו

 דמאוד שכתב י״א( סעיף י' )כלל חיים חפץ הקדוש בספרו זצ״ל ורבנא וראיתי^^א
פלוני עם עסק לו שהיה איך לאחרים לספר לעצמו להתיר שלא להזהר יש

 ושם וכר, זה בספור משקר שאינו בעצמו יודע הוא אם ואפילו ועשקו גזלו זה ופלוני

 דרב )הנ״ל( דברכות מההיא דברינו על תקשה "ולא הוסיף: ל״א( )אות חיים מים בבאר

 רב מדברי יצא לא כאן אף והרי כוליה, לי גניב קא הא מידי לי שביק קא מי אמר הונא
 שרבנן הונא רב כוונת היתה לא וגם יותר, אותו יגנוב שלא להבא על תועלת הונא

 לספר אסור זה ובעלמא עצמו מעל הגנאי לדחות נתכוין ורק אריסא לההוא יוכיחוהו

 שם ועיין וכר, עצמו" מעל הגנאי לדהות רק וכונתו אמת שהוא אף אהר על הרע לשון

ודפח״ח. זו שאלה בישוב שהאריך

 דהאי לן לימא דמי שאלה, כאן אין דמעיקרא בס״ד אומר הייתי רשות, לנו היתה ואם

וק1 ודילמא)אריס הרע, לשון עליו לספר שנאסר היה יהודי הונא דרב אריסא
 דהארים מצינו בתלמוד מקומות שבכמה ואף הרע, לשון עליו לספר איסור ואין היה,
 ארים גם מציגו מקום מכל ועוד, ב׳( )ק״ה וכתובות א׳( )צ״ג דיבמות כההיא יהודי היה

 שרי לגוי שדהו אבל לנוי מרחצו אדם ישכיר "לא ב׳(: )כ״א זרה בעבודה כמפורש גוי

 או״ח ערוך ובשלחן בזה, כיוצא עוד אמרו ושם עביד" קא אריסותיה אריסא טעמא מאי
 עושה זה וגוי שמו על שנקרא מפני לגוי שלו מרחץ אדם ישכיר "לא רמ״ג(: )ר״ס

 ]להשכיר מותר שדה אבל וכר עביד לאריסותא לאו מרחץ דסתם בשבת בו מלאכה

 הגוי אומרים ישראל של שהוא שיודעים פי על ואף באריסות שדה לקבל דרך שכן לגוי[

 ע״ש, ה׳( )ס״ק ברורה במשנה שם חיים החפץ למרנא ועיין באריסות", לשדה לקחה

היטב. ודוק שפיר אתי וממילא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 41 מס עמוד {2} שלום יצחק בן חיים יעקב סופר,



יצחקח סימןזכרתלד

 גדולתו )ועל ז״ל אברבנאל מהר״י הגדול" "הנשר ועל פה, שבעל תורה עם שבכתב

 פניו והעיז ד׳(, הערה א׳ סימן יעקב ברית בחיבורי במובא עיין הדורות חכמי בעיני
 לי ימחל ]והשי״ת מאריה. ליה שארי גבוהה המדברת ובלשון שכתב מה לכתוב

 לסלק כדי להביאם הדבור פי על הייתי ומוכרה אנוס אבל כאלו, לשונות שהעתקתי

זיע״א[. כמלאכים ראשונים מרבותינו הבל וחשדות שוא טענות

 דעתם אומד כפי המדרשים לכתוב שנהגו העדה עיני על כזאת לומר הלילה וחלילה
הראוי במקומו המדרש את לבקש עצמם להטריח רצו ולא הזכרון על ^ז־סמכו ^

 חיים כנסת בחיבורי ועיין הוא סמכא בר ואם מנו ידענא )דלא הזה מהכותב ונעלם לו,
 מדרש היה שמעוני ילקוט ובעל רש״י רבותינו לפני שאכן פ״ג( דף קפ״ד אות ב׳ סימן

 הקדום תנחומא מדרש בשם פנינו שלפני בדור )ונדפס מהנדפס אחר בנוסח תנחומא
 לתנחומא כוונתם תנחומא, למדרש מציינים כשהם הפעמים ככל ברוב וכמעט והישן(,
 הדברים נמצאים הקדום תנחומא במדרש שם ואכן הנדפס, לתנחומא ולא הקדום

כ״ה( )סימן וירא בפרשת ז״ל רש״י אליו שציין ממש מקום באותו
 זיע״א. משנתם ושלמה אמיתיים רבותינו ודברי בטלים, המגיה ודברי ותמצא, שם ^™עיין

במילואים[. ]עיין
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החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס 40 מס עמוד {2} שלום יצחק בן חיים יעקב סופר, ב
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בחקותי פרשת

 ,דאי וי״ל תורה לביטול לילך הי׳מחשב היאך ק״ק מחשב• הייתי
 כ*כ שבר לי אין עבירה לעבור חשק לו שאין מי ם ברחב

 תשין לידי חט'עצמו דוד היה א״ב חשק לו שיש כמי
לאיתות *והי' • הרע יצרו כבש ואפ״ה עבירה לעבור עיא צייז
: אדם שטת על יריש • ושנים ולימים ולמועדים תרע״* רמז

אלא אס *אין :ה' דף בדאי׳בע״ז מתאיה *שהמקיס
* *זכוי• : nwTקידוש והיינו כסה לומר שונה *להיות h תמטניס לשון

 שהפשע ענל במעשה אבותינו שהקציפו מה לזכור אשרהקצפתס«פי'
 בתפילין עגל שעי■ עושי׳ פמה״ט ל*ב סי' בא״ח הרב״י וכמס לדורו' שמור

 לזכור מצוה עמלקג״ב ומעשה הרע מלשון ליזהר מריס מעשה לזכור וכן
 לזכור שחניה זכירות לכל נלמד עמלק וממעשה י״ח דף במנילה כדאיתח

 קבעו חז׳ל אך • בשבתו בס איתו אותםפעסא׳בשנהוא״כדיכסקורין
 עמלק העשה לסמיך כדי לפורים סמיך עמלק למעשה עצמה בפני ובירה

 הללו מנית ג״ב מנה מריס מעשה נבי תצא כי כפ' והרמב״ן • המן למעשה
 ע״ש להיזהר שידעו לבנינו לספרם כתבמצוה עמלק אותסונבי לזכור

 פירש האד״יוב״א בכתבי וכ״ב יוס בבל אותם לזכור שמטה בת' ובש״לה
 תניל׳ והלכו' נגעים והלכות ע״ז והלכות סבת הלכות שמה להיות שמחויב

לבמ״שדלא_ג״ לכן הלכות משאר אלי האיות נשתנה המ ידעתי ולא עב״ל
נשמי *ולא] :במש״ל המעשים על רק ?לבות על קאי /־־ ’

 1*בפרב שליח: ע״י הס ארצות שככל • הארצית כל דףקצוע״ב
 ל’נ • עכשיו שעושה כדרך לא • ביום היינו • שבתות

 להבא מתהפכת שהו״ו אלא עבד לשון שהוא נו' ונענה דל״קמדכתיב
 שנמנה כמו ר״ל אלא פריו יתן השדה ועץ יסלהכמ״ש ארץ ומתן הל״ל
 שלם בבריאותם שהקב״הפשה ־’פי לנפלאותיו• עשה( זכר *מ״ל כבר:
 לעיל מ״ש קשה • ומתברך קימפא *אוכל :אח״כ שיעשה לנפלאותיו זברון

 הארץ ונמנה כתיב וי״לרהיזח הרב'ושבע אוכל דפי'ר'יודא בס'בהר
 חשא״ב בהם מתעדן הרבה כשאוכל פירות ומיני לשובע ואכלתם פריה

 : מך מתעדן אין הרבה וכשאוכל לשובע לחמכם ואכלתם דכתיב כאן
 יהיה המפייס בקיב היינו מקרבך מתלה נו'והסירותי לחמך את *ובירך
 *שמא לצאתמא״ילח״ל: וכו'•דאסיר לבטח יושבים אתם *ואי ברבה:
 דכת׳ב ואע״ג כמס״ל עבר לשין ונתתי מדכתיב ג״ב וכו׳נ״לדדייק תאמרו

 זו *הדה :דתענית פ״ב כדאיתא ממנה לשון דדריס י״ל גשמיכם ונתתי נ״ב
 הדה ול״נדדריש הבריות שמההדהוהורנות שחי' פי׳בק״א היאוכו'•

 יזו נמיל הכתיב ואמר דכתיב הוא הדה כדאמרינז זו מלשון
 ג עמי ידו נותן תינק הבריות ?!הורגת זו פירש הדה

: התלם פי' *הממנה :דב״ב ספ״ג המחישן *שכל
 זה דגי־סי' נ״ל הכרס *זה :הייטעשיריס • *כולאות זיג• קצי רף

 שהתליע פי' דכדוס בענבי דב״מ פ״י וכדאיתא הכדוס א״ע צזה יר
 ובצרה בה שטרח לאחר כן ואס לדריכה בצירה בין רטזר״רע״דה

 גדול טורח נ״ב כצריך • הפשתן זה *וי״א :נתקלקלו
 דה״ת *דרך :הבד חתור זה • וממית טסך *ערוד :ונתקלקלו ונפיץ דלייק

 העיר: את מצירים שאויבים *המטרה• :דרכיכם וכתב דרכי או לחיכתב
 למיתה עצמן ימסרו זו הלכה מפני דאטו תימא • וכולי מלינין אין *הלכה

 בירושלים התת מלינין שאין חכח דה״ק ו״ל עסקינן ברשיעי דהא ועוד
 הקרובים יצאו זה ומכת העיר מן דחק יהיו והאויבים לקברו לחוץ יצאו
 שאר בנון • לחם סועדי *כלו :זכאי בן יוחנן דר' כשבד' האויב ליד

 שיהיה נדע וממילא הלחם שיחלקו •דהל״ל ת״ל מה *מסקל מאכלים:
משקל: בלא או כמשקל שיחלקו לי ומה נפיליז הפת

 מירך אלא אומר איט בלבבכם מורך דה״נ *כ״ל רףקצוע״ב
בלבבם

 ישב עמך תצא בי •פרשת נדבתיב • תיצצו לא לו בטוב *תו&ב :ב'מ4
מדכתיב אתושב דקאי ומשמע תינט לא לו בשוב ונו'

 משמט שהיובל ־ כלום כה יכנום *שלא :♦שב עמן ע<א י״5^ יר
ימסור *שלא :דר״ה ס״ק ועיי' לעיל בדאיתא במחלתו

 שהעבד פי' בק״א וכ״ה לאתר אומנתו יעשה לא מרסי' ויש לאחר אומנתו
לאתרי׳וכדמסיי' העבד למסור רוצה שרבו אף לאחרים מלאכה לפשות א״צ

 לדט הואת המלאכה לעשות מחויב האבר אין לרבים כלן דט היה יסאס
 ללמוד מחויב אין סהפבד פי' ובא בצ״ל ממחלה עמו התנה שלא ביון

 אומנתו אסהית' אותר יוסי ר' מסייס ובת״ב b במ ול״נ לאחרים אומנותי
 או כלן העבד הי' שאם פי' ממחלה ילמדנו לא רבו אבל יעשה מכאן לפנים

 יהי׳עמך שלעולם 1משמי מעמך *ויצא :שכרו הב»7 אדעת' מסתמא כפר
כדאי' בכרך לי' ופפמי׳ניחא מפר לאיניס ניחא שפעמים יצאתו שעת ד3

 וידע ובנים אשה שנמכר ודסלוק שהי' פי' • רבס *מדעת :כתובית סוף
 בפרהסי' ימכרם שלא פי' • סימטא יע&ה *לא :דקידושין מפ״ק מהם דט

• לשעבדו *מיתר :העברי' עליו שמוכרין • הלקח *אק :הסימטא בתוך
 עת״ש שחרדו ומסתמא זכות בעילת בעילתו פושה אדם אין אמריג' ולא

 נשת': בל מחי' לא נאמר שהדי שבארץ הכנענים חן *ולא :משפטים פ'
 א״ש ממנו שקונה משמע מהם שקונה כיון • ובנותיהם בניהם תקנו ^£מהס
 עצמן האמת משמע בארצכם הולידו אשר *מ״ל :עצמו קונה ואיו ^!חר

 כפ' כדילפינ' • קידושין לה ן אי *אמה :פלוני את הוליד פלוני כדאמרי׳
מן אחד היינו וכול* התושבים מבני *ונם :מפו יצא מוהוא משפטים
 אין קאי ז וע כעבד לקנותו מותר בן והוליד הכנענית פל שבא האומות

 שמוע׳לקטמו הבן נתכלל שאם מנין כעבד קטן הכן לקנו' שמותר אלא לי
 תקנו מהם *ת״ל :כנעני דין לו יהי' כנען באדן סצמנדל כיין כעבדדה״א
 נדחק וב״א עמכסכצ״ל שנתנדלו אע*פ משמע עמכם אשר וממשפחתם

 דהא וקשת ע״ש יץהםתקט0הופי'דטרמיןודור1ב
: כע״ש כ״ל לכן הולידו אשל ת״ל אמור במחלה דףקצ״רהע״ב

 בנו שהוא בודאי ידעי' •אע״גדלא אתריו *למוחק
 בקידושין נדא׳תא החזקה על ושורפין סוקלין דקי״ל

 ימכור שלא ממון לו לימן פי' לו תיזקק *יכול :פ״ד
 ב״א לשחרור קרובים באילת כמ״ד וס״ל לטי עצמו

 מחויבים שהקרובים לשפטדסד״א גאילתקרוטם למד דאפילו ואפשר !
 וי״ל לסייעו שמחויב בו והחזקת לפיל הכתיב קשה •ומ״מ כעבד לקנותו י

 *אחד :לבן קודם משא״ב שויו דמי כל לו לימן מחויבין לנכרי דכסנמכר
קוד׳דמשפח׳ מאביו אחיו ומסתמא לחבירו קולם מאחיו א' משמע "

 אבין אתי ערות עדיות נט כדאשכאן • אביו אחי *זה :משפח־ קרוי' מ
 קמא כדאימאפרק קידם קלזכקהב " הזה ׳*כסדר היא דודתך תגלה לא

• האדון במיתות לחירות דיוצא • היורשים עם מחשב *ואין ב לקידושין
 ח':*מנין דף קידושין עיי' • במבואה *לא :מחרא עיי' • גשש יוצא ואין

 • מנה מנה *נמכר :כספו דמי בל שמחויבילימן דה״א • בגירעק !:יוצא
 ועמד הוקר ועכשיו במנה הי' השנה כל שעבודת סי'

 פי'שמחויבי'לשלוח לביתו• למום *יבול במאמים: ע״ד קצה דף
 ר*פ ע״ל • המטטס השמות *מן :גוי סל לביתו

 פסל לן מעשה לא דכתיב נאסר עשי' שמשעת " פסלתו *מסיתו :קדושים
 לא כדכתיב עבדה שלא •אע״פ תקימו בל *מהמצבה עיי׳פ״דדע״ז:

 הכתיב הקיפא ל״ל וא״ת תקימו♦ בל פסל *אף •י^א: חצבה לך תקים
 לכסילים מעשו לא למעלה דקאי וי״לדה״א לכם תקימו לא ומצבה פסל
 • תרקוליס *אלו :אלמעלה קאי פסל ומלת לכם תקימו לא ומצבה ופסל

 בו *הזהיר :ממנים דהיינו פסל מס' ורשב״ג אבנים הל מצבה דהוא ג״ל
 ישמור המקדש פל שהזהיר ממי דהיינו מהמקדש שיתילא עי'חכח " הכתוב

המצות: גל

ברשת



 ובשב , לנד חלול אצא מחוסר שאיט משמוש הרביעית נןמה^^(

ממש ffm בבית דאיירי הלי חנט, וצא תיש בית מה אשר
 הפרם שנסע הפורש הר* ,לתאו מפיר! לא ועדיין סתה שגמרו
 בסוף רק שמה הוא והבית הבית, שנגה קידם מיס בשלשה

 יאיט הרביעית ענג שהגיע ולתמר ,ברש לפשיעת השלישית שנה
 אשה שאיש הוא אז לביש והחניבה לכרש המציל אלא מחיסר
 הכריח ומזה ,ביש וישן ברש יחלל אשר עד לקתה לא ועדיין
 נאמרו לה מון ג״ב הב״מ שהביא בששה הש״ס דנם יביט
 ישא ואח׳ב ברם וישע בית אדס שימה ארן דרך שרה לעדה
 בדי הבית מין בעח מכבר נטוע יהיה שהמיס דהייט ,אשה
 ישא ואמ״ב אמם בכת הבל הבית ולחכך הכרס סירות לחלל שיכל

 דייק וצנן מסדס, ג״פ להיות יוכל דהאדזשין דייר,א ישא א«,
 קמ״ב, לשן חמר לא במים אבל משה ישא לגבי רק ואמ״ב לשון

:וד״ל רביט בכוונת לע״ד וברור פשט וזה

 t רמ״ס סי׳ ריש ״ד0 הפ״ך נסב וכן
וד״ו ס״ש מ3מ .

 לבג מלמד לשטר וחייב ג חמה
 בח אלא חברו בן

p'V רנ*> דלדעת ואפשר שכתב >״מ 
נ שכתב ליר» ועיין ,מלמד לו ’

 ג מצאתי לא זה ,למי מלמד להשכיר
 נספג היא ולק ,לה ידע דמעברא
 בש הנה״מ ומדבר וכתב דרבנן,

 ה: זה דלמה הקשה וא״ב דאורייתא,
 להכג הוצרך הא ,»ו ק ועל בט מל

w ,בשכר נס ללמדם דעייב מאתר
בו מאד עצש

 סברת לאו רטט דובר ולמלע
מפירשס ונרייחא משרש *״?*(*« ?״ה הלנה ׳ ?״י

s\ "י״י Mm I ם מ וניי ע״» שהטא כ״מ עיין
לל» ט" ואיט ה מ סוא אם שרי משיס כה p,j ™ >*•» י>״« >ל יי* »״־ י׳ י« יי •יי!

 ותורש דכר אמרתי לא מיש יוש ר׳ ואמר ס״ל יוסי כר׳ אנא
 דלא כתב למה מיט סל לחשה ויש ע"ז הכ״מ וכתב לאשר,

:מכ*ל כרבא
מלסא כל התיש שם כמס דהרי סמיהש על תמהתי ואנכי

 אתרג ע׳י ללמדו שמחייבו הוא ודאי
 ,»לו לפלס משייב »א שכל יבקש

 ולה לשלו »ט חייב האב כ״ט רן«
 הני בל והשתא ,אומטם וללמדו חשה

שאיט או&טת וללמדו לשלו בעצש נישא׳ משםלישגא בה לית חלתא באפי דמתאמרא ביהי מ והשך שמטת ל״מדו k ס ש ״״r״.s דאי«# !״ fam 4״«״  משם אמרה דלא למשמע דאיכא עלניא בי דטרא בה״ג מון ש'
 אפיל> מב» טל קנשר לבר אמר הוא אס אבל ,נישא לישגא

 והמתא ,עב״ל לישנא״בישא משם ביה אית בפניו איחרה היס
tfo רביט הקרס וכבר ,הרע בלשן המספד בלשיט ריק רביט 
 רבא נס ולש יזה מכרו, עטת הנמהר היא הרע ללשן לימר
 ר׳ מם ,בזה סנה מלבין גס דהרי שבא גרע ובפניו שדה
 נס ע״ב אלא ,נשלם חברו מטת דיבל לא מדאי הלא יוסי
 נראה יותר ושד ,השם' וכדברי ,גניה בדבר אייר לא רבא
 טוט לא פלניא בי דטלא כה״ג בנון שאמרו ,השס טטח דגם
 ב• אלא טרא משתכח הינא דאמר בישא בצישנא שמפיק לומר

 איכא רק דאמר שם רבה כראמר אלא שס אכיי נדאמר פלניא
 ייסי ר׳ וודאי ,בלשנס משרש זה לשן בדדייקי פלגיא בי טרא

 דפליג מא ואביי ,בישא בלישת דביר שם למיפק חשד היה לא
 משם בה ל׳ת פלניא בי טרא יאיכא דבכה״ג שנר רבה סל

 וסליה ס״ל כרבה רנא אבל ,כפניו שלא אפילי כלל בישא לישנא
 אבל בישא ליבנא משם בה ליח מרה דבחפי לומר דקאי הוא

 משם איכא סיאי מיה ofo גס כישא בלישנא זה גם ברמפיק
 בוטח ובמר פשט וזה ,ממש הרע לשן וב״ש בישא לישנא

 : יד״ל יביט

 זאם ,אחדים מ״י מ״ב אלא ,יסכט
 לא ואם ,אפה להשיאו החיוב »ק
 לה יתן וגם ילבישהו א״ב אלא לו
 ע״ז משט לפזר שחייבוהו שא זה

דא ,היא הכי מדאי ג״כ ,שלה
כי ירצו צא ואם ,אחרים ע׳י ילמדו

תורה תלמוד הלבות
^^ז^^פיקאהלנהגכשם

 מקר שסמש' למד הללו החיובים
 א ולמותם מקרא יליך שרה וללמדו
 נ אי׳א לכל אוי שהוא ביון ,כמ׳ש

 בעצמי ללמדו ימל איט שאס שא
 ב ללמד הזה מכתוב ילפינן לא אמנם

 מי קרא משם ואי ,מיהם לבני לא
 ,כתיב המדבר בדור זה קרא הלא
 אשר הדברים אס סשפת סו ,מו

 כי שהיו ,בחרב א׳ ה׳ לפני עמדת
 אי )הידעתם האי הלא וא״ב ,רעה1

 י אש ובעצמו ,פניך ובני בניך ס
 ל ,למרות גם ילפיגן ומניה ,מים

 דל ולמדתם מהרא אצא 'לפיק לא
 העיבה, חהרהמענהארן ואבדתם
 ילם טלם נצטוו ואס תפשם ושאינם

אש מ״י ילמדו בעצש יודע איט אס
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 או זויצון בבית עליו ולשאול לחולה לילד י?
 שלהר״ם באפן עליו, בטלפון לשאול אפילו
 החולה, צרכי עשיית עי״ז מפריע דאין מותר,

 מצבו שם יתודע דהרי אסור, השו״ע לטעם מ״מ
 או יחוש שלא למיהש ואיכא הרפה הוא החזק

 ילך אם ולהיפד רחמים. עליו מלבקש יתיאש
 לטעם אופן, בכל רחמים שיבקש עליו ויקבל

 והיינו )שב״י(. אטור ולהרמב״ם מותר, השו״ע
 לומר יש החיצון דלבית הפנימי, לבית בהולד

 גם ואולי שם. מפריע מדאינו שרי, להר״ם דגם
 דאל״ה החולד, צרכי לעשיית מפריע חיצון בבית
 לחולים ראשונות בג׳ לבקר הר״ם התיר לא למה

 כשקיבל בטלפון עליו לשאול מיהו חיצון. בבית
 שרי בודאי גוני, בכל רחמים לבקש עליו

 לו שיענו שע״י לומר סברא אין זד, דעל לכו״ע,
 דכ״כ החולה, מצרכי רגע באותו יתבטלו בקול

 אפשר דלהר״ם שדר, היישיגן. לא בודאי
 כ״כ שלא וזד, ראשונות, בג׳ מותר חיצון ־^זבבית
 החולים אצל גם דהא כ״כ, קושיא אינו הר״ם,

בב״ח, לבקרם שמותר בס״וז בשדע המוזכרים
 עיי״ש. זה. דבר בהל״ה הר״ם הזכיר לא

בזה מקפידין שאין היום והמנהג רחמים.
 שעות בג׳ החולה לבקר והולכים

 טעמים הפוסקים וכתבו ואחרונות. ראשונות
 טעם על סמכו דהעולם כתב, הברכ״י בזה.

 כי האידנא למיחש ליכא ולטעמו הרמב״ם,
 נמנעיי שאין או אתר חדר להם יש דרובא רובא

 בדברינו )ועיין חולה. הצרכי לפניו לעשות
 בחדר להר״ם שרי אי לפקפק שכתבנו לעיל,
דמותר. ליה דפשיט משמע ומהברכ״י חיצון.

 שיפריע החשש שאין הר״ם בטעם למד ואולי
 לחולה שיפריע אלא החולה בצרכי להמתעסקים

 שרי ולפ״ז צרכיו לו שעושין בשעה בעצמו
 הוקבע דהמנהג ג״כ כתב יהודה והשבט בב״ח(.

 מטעם שחרית תפילת אחר בבקר לילך כיום
 הם ובערב במלאכה העם טרודין היום שכל

 בשחרית. ללכת להם בחרו ע״כ ועייפים. יגעים
 שלעולם למיחש, ליכא רחמים דבקשת ומטעם

 דהתעסקות מטעמא וכן רחמים. מבקשים הם
 דהוקבע דכיון למיחש, ליכא נמי החולה בצרכי
 יתעסקו ולא יודעים כולם הרי א״כ זה, מנהג

 רגל שתכלה עד ראשונות שעות באותן
 זד, דאין דנ״ל כתב, השולחן ובערוד המבקרין.

 עתה נהגו לא ולכן בעלמא עצד, אלא איסור
 ירצה שלא מי דאפילו ונראה, ע״כ. בזה. לדקדק
 היכן מ״מ האלו, ד,ד,יתירים כל על לסמוך

 סיבות, בשאר או הרבה לראותו תאב שהחולה
 אלו שעות דוקא שקבעו חולים בבתי וכ״ש

 להכנס לו יתנו לא אז ילך לא ואם לביקור
 להחמיר שאין פשיטא לגמרי, המצוה ויתבטל

 ק״כ, סי׳ ח־׳ב חיים שלמת ובספר כלל. בזה
 החולי׳ בבית מדקדקין שאין מה בענין ג״כ הקר

 אחרונות, מג' א׳ בשעה דוקא הבקור זמן ונקבע
 דלאהר זצ״ל, זוננפלד מהרי״ח הגאון שם והשיב

 הראויות שעות שבאותן להם נראה דהרופאים
 וביקור החולים עם לעשוק להם .יש לייקור
 אכילה זמן מגיע אח״כ ושוב נחוץ יותר הרופא

 זמן. באותו כ״א פנוי זמן להם נשאר ולא
 בביתו החולה שמבקר למי הוא שאמרו ובש״ס

עכ״ל. להחולים. ריעותא עי״כ שיהיה באפן ולא

חיים חפץ לספר והקרות הגהות
 דעובר כתב סקי״ד, בבמ״ח י״ד, אוח בפתיחה

אפילו ונו׳ רעהו מכה ארור על
 לא דקרא לישגא דפשטות וצ״ע בפניו, במדבר
 מ״א ג׳ בכלל מלשונו משמע וכן הכי, משמע

וצ״ע. ארור, האי ליכא דבפניו
הנקל' תשיעי חלק בשד״ח יעויין ס״א. א' כלל

הל׳ ובמערכת מ׳ סי׳ חכמים דברי
עיי״ש. ס״ג כלל

 דבעינן כתב סקכ״ד שם בבמ״ח סי״ג. ב' כלל
בתנאי שנתבארו הפרטים כל בזה גם

 יתכוון שלא הפרט אבל תלתא, דאפי ההיתר
 בספר ע״ז וכתב בזה, גם שייך אם צ״ע לגלות
 שגם דפשוט ד,ח״ה( )קצור דינים עיקרי

 שייכים אינם וי׳ ט׳ בסעיף שכתב הפרטים
בזה. וצ״ע לכאן.
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השולחןחיים זזפץ

 וכר. כראוי שבת מכבד ואינו ס״ב. ,ד כלל
ס״ו. ה׳ בכלל עיין

 נראה בזה וכיוצא זה באופן אך ס״י. שם
מספר למה הטעם לבאר להמספר דמצוה

 בזה. וכיוצא במ״ש ובר. הבירו של בגנותו
 המותרים לשה״ר עניני כל בזה שכלל נראה
הזה, בספר במקומם כ״א שנתבארו בהם לדבר

. ההיתר■ של הטעם לבאר ,שצריר
’’רש וכר. גדול עיקר עוד ודע סי״א. שם

 שבדרך זה, בענין נכשלים אנשים הרבה
 מדברים ועפי״ר מלה״ר כ״כ נזהרים אינם כלל
 אודות אותם וכששואלים רותם על העולה ככל

 נעשים החסרונות, יודעים והם וכדומה שידוך
 היכולת בכל ומשתמטים פיו יפתה לא כאלם

 להיות ראשי להכניס לי למה בטענם מלהשיב,
 בכלל זה והנה המדובר. הענין לקלקל סיבה

 אסרת אשר את רנ״ג, של בוידוי דאיתא מה
 אישי כדוגמת וזה אסרתי. התרת ואשר’התרתי

 בורות של בדרך ואפילה בחשך שילך אחד
 יאמר מזה היודע וחבירו ומכשולות עמוקים
 מליפול אותו למנוע צריך אני דוקא למה בדעתו
1 מזה, משובשת יותר דעת היש העמוק, בבור

שידוד כעניני כאלו שבענינים שידוע עוד, ומה
 את להמעונין יגלו לא אם במסחר, והשתתפות

 בכיה מזה לצאת יוכל השני הצד חסרונות
 יורד צעד מרוב ולפעמים ממון והפסד לדורות

 של עצומים עוונות ובפרט ה״ו לקבר ,אפילו
 דמים, ושפיכות וגזל הנם שנאת מחלוקת לשה״ר
 יהיה לבא שלעתיד ובודאי ומפורסם, כידוע

 העבירות בכל גדול חלק מלגלות עצמו להמונע
 הגר״א ובסדור שתיקתו. ע״י שנגרמו הנ״ל
 ברכילות שחטאנו ע״ה על בפירוש יצחק בשיח
 תעמוד לא על עובר ,מלגלות שהמונזך כתב,

)על תשובה תחיiBbS 8 ־וכתבריער\ דם על
 פה להזכיר וראיתי וז״ל קנ״ו יאור״ח^סימן

 על העולם הרעישו המוסר ספרי כל אשר ע״ר
 עון להיפוך העולם מרעיש ואנכי לה״ר עון

 עצמו מניעת והוא יותר מצוי הוא וגם מזה גדול
 מיד העשוק את להציל הנצרך במקום מלדבר
 שהוא באחד שראה במי משל דרך עושקו.

להרגו במרבד הדרך על בערמה הבירו על אורב

 או בביתו בלילה מחתרת הותר שראה או
 שיזהר לחבירו מלהודיע שימנע היתכן בחנותו
 גדול עונו הלא לה״ר, איסור משום ממנו,

 וכן ריעך דם על תעמוד לא על שעובר מנשוא
 ועתה אבידה, השבת בכלל הוא ממון בענין

 גונבים משרתיו שרואה או מחתרת חותר לי מה
 או בעסק דעתו גוגב שותפו או בסתר ממונו

 והוא מעות שלוה או במו״ט מטעהו שחבירו
 והוא שידוך בעניני ובן הוא פרענא דלאו גברא
 עמו להתחתן ורע ובליעל רע איש שהוא יודע
 וכו׳ וממונו גופו אבירת השבת בכלל כולן

 דבר על להשיב שבא לפני אך עיי״ש. עב״ל
 ט׳ כלל רכילות בהל׳ בעיון ללמד צריך זה
 ומתי איך בזה הפרטים כל נתבארו שם כי

 או נשתתף כבר אם חילוק יש וגם להשיב,
 תנאים יש מקרה שבכל לא, או עמו נשתדך
ילךלבסח ואז להשיב, איך הדין בעיקר אחרים

בעזה״י. דרכו
 לראובן לומר לו מותר בהגה״ה. ס״ג ה׳ כלל

רק נגדך להתריז בכ״ז נתכוין שלא
 השנאה בזה להקל כדי זה,גרם־ך שטותו ]סיבת

! בני כתב איכא. נמי ומצות שבלבו,
 נמיר• דמצוה הח״ח כאן דמ״ש רל״א דף ה״ב אךם

 מקדימין זריזין נאמר לא כזו מצוד, רעל איכא,
 ומתינות הרבה התבוננות צריך אלא למצוות,

 גדולות עבירות על שאלצב^ססה־ מאד מאד
 לעוה״ב. וזלק לו שאין גדול עוץ ברשת ויפול

 ותכן גדולה, באריכות הדברים שביאר ועיי״ש
 בהיתר זה היתרו תלה הת״ח דהרי דבריו,
 'באן כמ״ש מחלוקת בעלי על לה״ר הסיפור
 בעלי על הסיפור בהיתר והרי סק״ז, בבמ״ח

 תנאים וכמה במה ס״ה ח׳ בכלל התנה מחלוקת
 שצריכים כאן ה״ה וא״ב לזה הנצרכים ופרטים

 להיות ירצה ראם ופשוט והפרטים. התנאים לכל
 יוכל_ אל כאלו, למצוות המקדימין מהזריזין
 עייש״ב.\ולענ״ד~ הפרטים בכל היטב להתבונן

 דיש סקט״ז שם בבמ״ח מ״ש דכפי עוד, נראה
 לדבר דמותר הדין להו סבירא רלא מהראשונים

 גוונא דבכל הכא ה״ה א״ב מחלוקת בעלי על
שם בהגה״ה מ״ש כפי שנאמר לא אם אסור,

בזה. עדיף שוא״ת לענ״ד ולכן עיי״ש.
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סג שול® ה חיים חפץ

 עיין וכו׳ אומן על מספר אם ח״ה ס״ד. שם
על לומר דאסור סקי״ד בבמ״ה ב׳ כלל

טוב. שאינו חייט
 כלל עיין שבעיר. ד.דב על לומר כגון שם.

***** ס״ד. ה׳
 את מכיר הוא אם אבל בהגדי״ד.. ס״ד. ו׳ כלל

ובבמ״וז זו! סעיף לקמן עיין וכו׳. רוע
 וכפתיחה סקי״ג ונבמ׳״ה ס״ד ט׳ ובכלל סק״ט

סק״ו. בבמ״ח לאוין
 לשד,"ר איסור שייך ולפעמים ם״ג. ח׳ כלל

של גגותו לספר כגון קטן על אפילו
 ביתם בתוך אהרים אותו שמגדלין קטן יתום

 עיי״ש וכו׳ אותו שיגרשו להסבב יוכל דעי״ז
 שציירתי מה ח״ל: כתב טק״ד. שם ובבמ״ה

 שיבוא מצוי דאין משום קטן בשאר ולא3ביתונ
 מה ע״י לקטן תמיצר דבר שאר או החקי'

 שע״י רואה הוא אם ואה״ג גנותו שמספריו
 עכ״ל. כיתום דיגו ריעותא לו יסובב דיבורו
 שום לקטן יבוא שלא רואה דאם מזה ומשמע

 ויש לשה״ר, עליו לספר מותר ריעותא או נזק
 סק״ז שם ובבמ״ח ס״ו ג׳ ככלל דהלא להקשות

 יגיע לא אם אפילו גנות לספר דאסור כתב
 ז׳ כלל בה״ב בעצמו והה״ח עיי״ש גזק שום

 כתב, קטן על הרכילות באיסור סק״ב בבמ״ה
 מ״ש ולפי״ז עמך. בכלל הוא שגם פשוט שקטן,

 היכא דוקא לד,"ד קטן על לספר דאהור כאז
 וכתבתי צ״ע. וכיו״ב, נזק או צער לו שיבוא
 שמואל ר׳ הצדיק הרה״ג לידידי זו שאלה

 בעגין מש״כ :ח״ל לי והשיב שליט״א הומינער
 ס״ג ה׳ בכלל דהה״ת לומר יש קטן, על לשד,"ר

 לענין שכתב של״ח מצוה החינוד דברי על סמך
 דר״ל )א״ה, ליזהר ראוי בקטנים ואפי׳ אונ״ד

 על אין הדין דמעיקר הרי ליזהר ראוי רק מדכתב
 ולכן דלשה״ר לאו ה״ה וא״כ דאונ״ד לאו קטן
 וכר(. נזק לו דיגיע בגוונא רק שאסור הה״ח כתב

 סק״ב ז׳ כלל בה״ב הח״ה מדברי שהקשה מה אך
 אותו משוה הרי שם, בפנים אבל קצת, קשה זה

 בבמ״ה גם דכובתו וצ״ל בלה״ר, למש״כ לגמרי
 לענין אך לקטן. היזק קצת מזר. כשיבוא הוא,
 יצא למה בירור, צריך ההיגוך דברי גם דינא
התנוך דהרי דר״ל )א״ה, לקטן גדול בין להלק

 )שם( ובמנ״ח ליזהר(. דראוי רק כתב קטן לגבי
 תונו דלא דלאו ואומר החינוך על בזד, הולק
 בהר פרשת המלד ובעבד קטן על גם קאי

 דגם התבוננתי, שוב בעזה״י. מזה מתבאר
 דלא היכא קטן דעל הח״ח לדין יודה המג״ח

 לשד,"ר, איסור בזה אין וצער היזק לו יגיע
 היזק שום לו יגיע שלא אף גדול על דבשלמא

 על שדיבר הגנאי דכר עצם לה״ר הוי וצער
 על רע לדבר התורה אסרה חה ישראל איש
 דהלא זה, שייך לא קטן על אבל ישראל, איש

 ורק המצוות מכל פטור עוד הוא הקטן
 שום בזה הקטן על אין וא״כ להגכו, מהוייבים

 יוכל לפעמים רק בס״ד, ברור חה וגנאי, רע
 שיחשבו ואמו, אביו על לה״ר מזה להסתבב

 כראוי. לחנכו השגיח שלא בזה אשם שאביו
 מספר אם אדם על לה״ר דהוי ד׳ בכלל ועיין

במכתבו. עכ״ל קרוביו. במעשר,
דברי את לבזות שאסור וכ״ש ס״ט ח׳ כלל

 שעל המטה קצה בספר וכתב תורתו,
 ומזה :ח״ל :סק״י תר״ו, בסימן אפרים המטה

 עתק מלדבר ג״כ מאד ליזהר דצריך ללמד יש
 ז״ל החיד״א הגאון שמביא כמו הטפרים על

 קרא המערב מחכמי שאחד ח״ב, מע״ס בשד,"ג
 סרה, עליו ודיבר לו ערב ולא אחד בענין בספר

 מחילה ושאל שבכה עד לחנקו בא ובלילה
 האריך וכן מהבר, בשום לזלזל שלא ■וקיבל

 נגד זלזול ושום סרה לדבר שלא להזהיר שם
 שם הביא וכן במיתתן צדיקים וגדולים מחבר,
 שקבלו קדישי רבנן מפום ושמעתי ל׳: באות

 העניש בג״ע ז״ל הלבוש שהרב מאבותיהם
 דבריו בלמדו כנגדו שהתרים על גדול לרב

 סוד, מגלה רכיל הולך ואנכי )א״ה, בלבוש.
 והענישוהו הפר״ה היה הזה הגדול הרב כי

 לבעל שקרא על שנה, מ׳ ספרו למדו שלא
 תולדות בספר במ״ש חייט. בשם הלבושים
 ח״ם בתשובת ועיין קי״ג( דף זצ״ל הצריז״ם

 האשכול ס׳ שבריש ובמבוא ר״ה סי׳ בהשמטות
 ק״ה. סי׳ בחיו״ד דבר״ח בתשובת וכן י״ז אות
 שעמד זצ״ל שי״ק מהר״ם מהגאון מספרים והנה
 אולי הספרים מן מהילד, לבקש עיוה״ב בכל
הגד,"ק של מנהגו היה וכן מהם אחד בכבוד פגע
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 הנהגית בם׳ כמ״ש ז״ל אפ״ת בעל מהרצ״ה
 וכתב הנ״ל. המטה הקצה עכ״ל והטוב. הישר

 בעיקרי שליט״א הומינער שמואל ר׳ הרה״ג
 דאס שם, פ״ז לסעיף בהגהתו ה׳, כלל דינים,

 מצוד. בהם וביוצא הלכה בדבר שטעה דואה הוא
 או שיכתוב הצודד מן ואם בזה, עליו לחלוק
 מותר עליו לסמור שלא בדי קשה בלשון ידבד

 לא אבל הזה, לתועלת דק יכוין אן זי•׳ גם
עכ״ל. ה״ו, לבזיתו

 בשבחו, לספר מרבה הוא ואם ס״א. ט׳ כלל
צד לשבח הרוצה דשדכן נראה וכר.

 בשבח אפי״להרבות מותר האחר, צד אצל אהר
 הלא דאל״ה שקר בזד. אין אם )והיינו החתן
 היכא וכר משגה ובארור עור בלפני עובר

 הפתיחה בסוף וכמ״ש עצמו לסוכת דמכוין
 שאין פשיטא בזד. כי עיי״ש(, סקי״ד בבמ״ח
 גרע ולא לבסוף, לגנותו בעצמו שיבוא לחשוש

 כשר אדם לשבח יחפוץ דאם בס״ב ממ״ש זה
 השומע דאין בגוונא והיינו שמותר. וכר וצדיק
 דאל״ה בהגהה, בס״ב וכמ״ש המדובר מניר
 אתה למה ישיבהו שהשומע לחשוש, יש אכתי

וכר. מרבה
 לכל דה״ד. גלמוד ומזה בהג״ה. שם ט׳ כלל

אודות אחד עם לדבר רוצה אם כי״ב
 פלוני אותו עם שלם לבו שאין משער והוא מי

 אודותיו, עמו לדבר דאסור לגנותו עי״ז ויבוא
 לדבר טבע להם שיש אנשים יש והנד. ע״כ.
 להם, שמזכירים מי כל על כמעט ולה״ר סרה

 אדוקים, למאד עצמם שחושבים מחמת מהם יש
 ומי בעיניהם זכו לא שמים פשוט אשר עד

 הרע טבעם מחמת ויש בדין, לפניו יצדק
 כשמדבדי׳ ליזהר צריכים כאלו לאנשים בסתמא,

 שם בכל כי איש שם שום להזכיר שלא אתם
יצאת. ללהב להבערה לחוש יש ושם

וכר. טובתו גודל את לכל ומפרסם ס״ג. שם
)מדיכולי׳ אסור רבים בפני ברחוב ודוקא

 בפני בצנעה אבל רעים( אנשים גם לו־,מצא
 אורח נאמר וע״ז דמי שפיר דמעלי אנק!ים

 נ״ח. בברכות הראשונים, וכר. אומר מהו טוב
 יש ומזה בס״א. כמ״ש בשבחו ירבה שלא והוא

אותו שואלים אחרת מעיר כשמשולמים ללמוד

 לפי תלוי שזה בעירו נדיבים של כתובות על
 שמצור, פשיטא דמעלי, אנשים הם דאם ד,עניו,
 זה, ידי על מעשה בכלל עוד והוא להם לומר

 להשתמט, יש כן, שאינו העניו לפי מכיר אם אר
וכר. לחכם תן הענין לפי והכל

ולעניו וכר. דבר איזה לחבירו האומר ס״ו. שם
לה״ר, עליו לדבר רשות נתינת מועיל אם

 )להרב זצ״ל סלנטד זונדל ר׳ בתולדות הנד,
 היה הזה דהצדיק כתב, (119 עמוד כ״ץ ד.

 דמותו למעט שישתדלו מיותדים אנשים מעמיד
 שמדברים שישמעו מקום ובכל הבריות בעיני

 משמע וא״כ דבריהם. את הם יבטלו בשבחו
 איד דאל״ה לשה״ר לעניו מחני רשות דנתינת

 משפטי בספר אמנם בלר,"ר. מכשילם היה
 בזה האריך ולהלן רכ״א מדף ח״ב אדם בני

 בושה שיש דבלשה״ר רמ״א, בדף בזה ומסיק
 מהני לא וזלזול, גנאי דברי דהיינו לאדם,
 נראה המעלות בשלילת אך להתיר, רשות
בזד, שכתב עייש״ב וכר, רשות נתינת דמד,ני

רבים. פרטים

 ואפשר הח״ח כתב בהגהה. סי״ד, י׳ כלל
את להפיג בסיפורו בונחו אם דד,"ה

 להבא על לתועלת כמכוין הוי מלבו דאגתו
 כתב שליט״א הומיגער והגר״ש עכ״ל. וכר
 השממזזי בכונה שאני דע :ת״ל במכתב, זה על
 ראשית להתירא, דינים בעיקרי הבאתיו ולא זה

 דיכול ועוד בזה, כמסתפק כתב בעצמו דהח״ח
 המספר יאמר דחמיד גדולים מכשולים מזה לבא
 דבעי ועוד אספר, לא אם מזה צער לי דיש

 בעצמו וימשול דאגתו ולהפיג דעתיד. ליתובי
 אי י״א דף ברכות ועיין הלה״ר יספר שלא

 וכר, נמי בים ספיגתו טבעה אפי׳ טירדא משום
 ובמו הזה דבר צרפתי שמיעה היתר לעניו ורק

 עב״ל. ע״ש, בהג״ה. סנ״ז לשה״ר בע״ד שמבואר

ולפי וכו׳. גואלו כמד, ס״ד,. ה' כלל ח״ב.
 אסור ס״ג ג׳ בכלל המבואר

לוי. אודות שמעון דיבר מה מראובן לדרוש גם

 לדרוש שמותר האופנים דבכל וגראה ס״ג. שם,
להודיע צריך אנשים אצל אודותיו ולמקור

בת״א וכדלעיל וחקירתו דרישתו סיבת להם
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 הסינה להם יודיע איך צ״ע אך סי״א. ד׳ כלל
 יעבור והלא וחקירה, דרישה לידי שהביאתו

 משא״ב עי״ז וזבירו על לשה״ר איסור על
 שזה שכיון ונראה וצ״ע. ודו״ק, שם בזז״א

לשד,"ר, בזד, אין לתועלת
 ס״ט א׳ כלל עיין סק״ד, בבמ״וו ז׳1 כלל

ס״ב. ג׳ וכלל
 שאחת פ״ש, מקבלות שאין כתות ד׳ בעניו

האריז״ל כתב שקרנים, כת היא מהן
 בשקרנים דוקא דהוא וילך פ׳ המצות בשער
 ממון חסרון או היזק נמשך ידיהם על אשר

 אינו אם אפילו הוא דשקר הגם )ר״ל לזולתו
 להיות כ״ב המור אינו מ״מ בדיבורו מזיק

 אות האותיוה בשער והשל״ה כיתות( ד׳ מכלל
 הכוונה אין השקרנים כת וכן וד׳ל כתב שי״ן

בזה וכיוצא במו״ט או ובמשקל במידה שמשקד

כזרת השפל
 ברכת בעניו בפנים מ״ש ג״א. ׳,0 חיים. אורח

כעת ראיתי נשמכ״וו,
 רק הוא דנשמכ״ת שכתבו וברכות ספ״ה בתד״י

הגאונים. כנהג
 מ״ש וכו׳. נתפזרו שלא זמן כל ס״ב. רכ״ז סי׳

זיביושב בפשיטות בפנים
 ראיתי למזזר, מברך אינו הלילה נל בשם של בחנותו

חרל״ט. ס״ם בט״ז להדיא הוא שנן כעת
הימים ב׳ על לברך בפגים מיש ס״א. רכ״ח סי׳

 שו״מ עם עומ״ב הגדולים
 ברכת ולכאורה להקשית אין שו״מ, בלי ועוהיה״ג
 שבברכת סביון תועלת, ללא היא שו״ם בלי עיהיה״ג

 עוהיה״ג. לברך צריך אם אפי׳ ייד״ה כבר עומ״ב
 מש״ש דלפי אינו. זה הבאה״ל, בשם בפנים נמ״ש

 שבירך עומ״ב בברכת כלל נפיק לא דלהראב״ד י״ל
 בברכית שו״ס תיקנו לא ולדעתו אהרי שו״ם, עם

 שבברכת הגם בה, יוצא ואינו ב״ל הויא א״ב אלו
בד, שיוצא מודד. הוא שגם י״ל שו״ם בלי עומ״ב

עוהיה״ג. ברבת במקום
 נפט נר טלטול בענין בפנים מ״ש ׳"ט״ב. סי׳

הזכרתי ולא בביהשט״ש הדולק
שכתבתי משום היא ז־וקא, גנחת למלמל שצריך

סה ’ השריון

 הוא המשקר רשות כדברי אפילו אלא לבד
 היפר דבריו ולכאורה עכ״ל, השקרנים, כת בכלל

בזה. האריז״ל מרבדי
 הכניעה שער הלבבות בחובת המובא בעניו

הוא חבירו על לה״ר שהמדבר ז׳ פרק
 דהיינו עליו, שדיבר מי עם חילוף ה״ו עושר,

 לוקח והוא להלד, עוברים המספר של שהזכויות
 במגיד זה על כתב ההוא, של העבירות את

 למרן אמר שהמגיד ויקהל, פרשת מישרים
 בני ידעי הוי ואלו ויציב, אמת שהוא הב״י.
 ביש דאמרי שמעין כד חדאין הוו דא נשא

 וכו׳, זהב או כסף מתנת לון יהבי כאלו מנהון,
 מי בהתבוננו וילפת האיש יחרד וא״ב עכ״ל.

 משמים הקדוש המגיד זה, על המעיד הוא
 ורכילות בלה״ר תרעו אחי נא אל ע״ב ממעל,

ה״ו. לבהלה תלדו ולא לריק תיגעו שלא כדי

רמלראים
 וא״כ נפט מלאה עדיין המנורה דבביהשמ״ש שם

 ואתב״ג יקרב, או ירחיק שמא שייר לא הכי בלאו
 בנהת. רוקא לטלטל צייד מלאה המנורה אין אם

 הקרוב דבשבות מבואר ט״ג ת״ט דבסימן אף והנד,
 בביהשמ״ש,” גזרו דאורייתא אסור לידי לבא

 כתב סק״א( במ״ב )הו״ד זה סימן בא״א ■הפמ-ג
 דרבנן אלא שאינו לדידן אף ביהשמ״ש אסיר דכבוי
 לבא קרוב רזה נראה והטעם משאצל״ג, מטעם
 דאורייתא שהוא כבוי יש רהא דאורייתא, אמור לידי
 בשיטת ,ויתחייב ד״ה ט״ג ת״ט סי׳ בבאה״ל )יע׳

 הנר טלטול ולאסור לזה לדמות אין מ״מ שט(, רש״י
 אסור לידי לבא יוכל שם דגם אף בנחת, הדלוק

 הנר טלטול דבאמת בנחת, שלא כשיטלטל דאירייתא
 בשבת גם מותר והיה טתכוין שאין דבר הוא בנחת
 בשבת וכדמוכוז מוקצה, אסיר משום לאו אי עצמו,

 שא״מ דבדבר סק״ב, רע״ז מי׳ ומג״א ע״ב מ״ו
 בדאודייתא, ואפילו מתכוין אטו ר״ש גזר לא

 דאין היכא ולהכי המפקנא, לפי בגמרא שם וכדאיתא
 בשבת, אפילו בטלטול מותר מוקצה האיסור בי שייך
 הפמ״ג משם וסקי״ח סק״ז בפ״ב דע״ז בסי׳ וכמו

 לילד מותר מוקצה, בזה שייך דלא ביו״ט, )וכר,"ג
מהדי״ל, בדרשות ונדאיתא ונר, בידו שמן של ונר
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ת~~~{7כת רבע~«1

 זכרונם רבותינו אטת — כתות ארכע עתות דכרי כאור קעה
פני מקבלות אין כתות ארבע א(: 48 )סיסי, לברכה

 לשון מספרי כת חנפים, כת שקרים, בת ליצנים, כת : השכינה
 לוצצים", אח ידו "םשך :ד,( ז, )הושע דכתיב ליצנים כת הרע.

 לנגד יכון לא שקרים "דובר י(: קז, )הד,לים דכתיב שקרים בת
יבוא", חנף לפניו לא "כי : (re 4י )איוב דכתיב חנפים כת עיני״,

השער זה
JJp בספרו הגרמה״ל מדברי למדים אגו «כת• המושג הגורה כמוה. ארבע 

גה •יש שאמד: השקמים כת את בהגדירו י״א פרק ישרים מפלת
 שד,דגר ער כנך עצמם שהרגילו היינו השקרנות• היא ממש שאומנותם אום
 ]לכאורד" ד,שניגר, סני לראות זוכות איגו — מקבלות אין מהויתע חלק חפן
 מלק להם אין אלדי דגם מכאן העשירית, במדרגה זאת מניא דרגינז ביון

 שהצדיקים מד, הוא דעוה״ב ז״ל דאמרו מהא לכאורה מונה ועוד לעוה"□
 מוי השכינה, פגי מקפלות איכן כתות שאוכע וסניון השכינו" מזיו נהנים

 גואה לא רכיגו רבו* מסתימת אכל לעוה״ב. מלק להם שאץ אוסרת דאת
 להם יש ישראל "כל במשגר, שאמרו מה ככלל כתות הארבע וגס אלא הכי,
 פני ו״מקנל ערנותם, ומתמרקין בניהנומ שניווגץ לאתר לעומ״ג• הלק

 השכינה מגי וקבלת נפרדים, דברים שגי הס השכמה* מזיו ו״נהגין השנינה"
 המהמה מן ונדחים הקפנה: היד וז״ל ערן שבגן העליונה המדרגה היא

 "צא :רבותינו ואמרו צא, ה׳ ויאמר :נכות של גרוהו ונאמר בלל העליונה
 ולכאורה שכינה". כני מקבלות אינן כתות ש״ארכע אמרו נזה יוק ממהיצתי".

 אינו אנל השכינו" כני מקבלות שאינן אמרו תשובה עשו אס ואפילו משמע
 לעוה״ב הלק לתם שאין שאמרו שאלו קע״א באית רבינו כתב שחרי מוכרה,
 מן נפשם נמלטה הרעים מדרכיהם שגו אס אכל השובה, עשי שלא "כזמן

 סוף סוף אנל האגרון" מן גסשס "נמלטו רדוקא נדייק אס ואצילו האבדון".
 תשונה עשו כלא שרוקא נותנת הסברא זאת ככל השכינה, סני מקבלות אינן

 דבר לך אין שלימה תשובה עשו אם אנל פותו, קודם בשב כמו שלימה,
 השכינה[, מגי ומקבלות ה׳ לבני העליונה במדרגת ותמה התשובה בפגי העומר

 להתקרב שלא הלוצציס מן ידיו את מקנ״וו משו — )וצצים אה ידו משן
יגורן )א עיני. נגד לשבה נבון יהיה לא — כיני )עד יבוז לי )רש״י(, אצלם
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תשובה שערי רמה

 חפץ אל לא ,"כ ה(: * )תחלים דכתיב הרע לשון מספרי בת
רע". יגורך לא אתה רשע

 אופניהם, ותכונת עניגיחם תכונת עד נאזין עתה קעג
לחלקיהם, אותם ונחלק עמקיהם, מבחר כינת להשכילך

 במערכי ותשיג ננעלות, עלילות ענשי חומר סוף ונחשוף
 לא דברינו, על עמדת מרם אולי כי תועלות, הרבה החלקים

 קשה וחזות מחלקיהם, הלק כל פשע כובד טעם טוב -בחנת
 ראית קצהו ואולי חזית, לא מהם אחד בבל אשר העונש וחומר

 מן חמור הוא ראשון נסדר אשר הלק וכל ראית. לא וכלו
 תכיר נזכיר אשר הקלים בחלקים נם דברינו ומתוך השני,

 לא מאז ואולי מות, דרכי אחריתם כי ותדע צלמות, בלהות
 עליהם נכתוב כי ועתה לפניך, ישר דרך כמו היו אזנך, פתחה

 רוחך חדרי יבואו גם ברעיוניך, מגורחם תביא מרורותם,
 השכל נאמנים, עדים לי אעידה בי בראותך הנכונים, המוסרים

 ולאות. לעד והיו הנפלאות, ותידותם חכמים ודברי והמקראות,
 חמדות ובערת חן, ממרום עליך ויערה יבחן, אליך האמת ובזה

לבך. נכרים דברים ויתמך מקרבך, הרעות

השער זה

 דוגרי •תאבד :וכתיב תרע׳ לשון מספרי היינו רע, אצלו יגור לא — רע
)רש״י(. וגג" דפים איש מב

 ור״ל ז(. בב׳ )ישעיה תכתוב מלשון -- עמקיוזם מבוזר תבן. — תכונת 4קצ
מעשית עגשי תומר סוף וגגלה — ינז* מהסוף העוינים. עומק מבחר

 גס ונו• קאתו ואולי לוזלקים. הכת בעריבת — החלקים במגרב* נמאסים•
 החלקים אח Xw מסדר דלסינך בזד״ ר״ל הנראה כפי וני*. חקלים בחלקים

 ללמד מתכוון תוא שבעיקר משום החמור. אל מהקל ולא הקל, אל מד,חמור
— מרירותם מוח. פחו — צלמות בלחות הקל. בחלק גם שיש המומר את לגי

 אחר — עלי! וימרח ויראת* סחים — מגורחם ומר. דע שמדבר איו ו״ל
הרעות. המוות את יבער משם לעוד וכשיזכה השם׳ לעזר יזכה האמת שיבחן

 על בפירושו רבינו שכתב כמו התולדות. לנצח אפשר אי השם עזר נלי כי
 ונאמנים. נקיים — נבריס ב(. •סו. )משלי ה*״ רוחות •ותכן מפסוק על משלי.
הגאמגים. הדברים הלב יקבל אז הרעות׳ הפדות שיבער ואחר 5 המוגה ואולי
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רטט שלישי שער

 חלקים. ארגעה על ליצנות נחלקה הלצים. כת דמר וזח קער
כענין אדם, בבני דופי הגותן לשון איש — חאחד חחלק

 דופי/ תתן אטך בבן תדבר באחיך "תשב :נ( 4 )תחלים שנאמר
 עושה שמו לץ יהיר "זד : »■( כא, )מלי שנאמר לץ ונקרא

 וחגאוה, הזדון שהם הרעות, חמדות שתי פירוש: זדון/ בעברת
 בדבר תועלת לו היות טבלי כי ;חלץ באדם ונתחברו נקבצו

 האדם. בעיני ריחם את יבאיש אשר לחבריו עצום נזק גורם הוא
 לר להרבות שעושה והחומס הגוזל מן יותר הזדון תכלית וזה
 מגרעת יכיר כאשר והנכנע השפל כי יהיר, הוא וגם ן.1טם

 זכרונם רבותינו ואמרו אדם. כני על יחלוצץ לא וטוטיו עצמו
 אצל■ החיות כל מתקבצות לבא לעתיד א(: !1 )תענית לברכה
 אחה ואוכל" טורף זאב ואוכל, דורס ארי לו: ואומרות הנחש

 שנאמר ז הלשון לבעל יתרון ומה :לחם אמר ? לך יש הנאה טה
 לבעל יתרון ואין לחש בלא הנחש ישוך "אם יא(: י, )קהלת

הרע. לשון מספרי כת מחלקי נס החלק וזח הלשון/

השער זח

 לטור מל אי• ופירי•! יכן קם, )תחלים הכחוב לטין — יאוו on קעד.
 — זד )רש־י(. עמן יורש שאינו עסו, וריב דין לן שאין — אמן בבן הרע.
 now לץ. נקרא — סמו •לץ" נאוה. בעל — יהיר אכזר. בלומר מזיו, ענין

 ורכגר זרון. איש — זדון ובאכזריות. במס מעשה 01 עושה — זדון בעניה
 ויהיר*. •זדון 4nrm אלו מדות שהי כי •ר״ל נתב: מ״ב. פ״ג באבות
 העולם בפגי און• ומבזה הבירו על המדבר הוא ו״זד• כלץ, נבללו שתיהן

 דברים בשני והמובחר לכלום. לפניו נחשב אדם שאין במחשבה, הוא ו״יהיר"
 יחטא לא זאזורין ידיו אן לשונו שופר אינזו האפר ושמא שמו". "לץ הללו
 כאשר שמו", "לץ אשר הדבר זד. זדוף. בעבריה •עושה אמר זה על בהן,
 שהוא חמא עליו מורה הלימות כי יעשנו. ובאכזריות במס המעשה אל יבא
 שי® לו שאין הזדון שתכלית ראיה מביא — ונח דעתיו וארז״ל מעללים״. רע

 — הרע לטון וכו• חזזלק וזה הנחש. נמו ואכזריות, זדון לשם רק ועושה הגאה

 סבוב המה ומגאוד, הזדון אבל השני, מהחלק הראשון הלק המור ובזה כלומר,
יתבאר. כאשר השני, מולק גס הלימות'
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 בלבו לחם יכוז כי אדם, לבני שלועג טי — השני מחלק קעח

בכבוד הזמן בהצלחות או כטעלות השגתם לקוצר
 אל הביאתהו וחגאוח ורישם, לענים אותם יבוז או ובשרה/

קסג, )תהלים שנאמר כענין והתענוג, השלוה רב או הזאת חמדה
 לגאיונים", הבוז השאננים הלעג נפשנו לה שבעה "רבת :ד(

 שנאמר כענין והנביאים, הקדושים על הלץ ילעיג ופעמים
 )משלי השלום עליו שלטה ואמר לי", לועג "בלח :ז( * )ידסיד,

 לרעהו "בז :יב( י* )משלי נאמר עוד חוטא״, לרעהו ״בז :כי( יד,
 שמח עושתו חרף לרש "לועג מ(: יז, )משלי ונאמר לב", הסר
 תדמה כי נפשו את הראה לרש לועג פירוש: ינקה", לא לאיד
 בחכמתם, אותן ישיגון אדם.ןהשג בני ביד ההצלחות אשר
 ידי ועצם כחי בלבבך "ואמרת :ת( * )וביים שנאמר בעגין
 בכה אמר "כי :יג( י, )ישעיה ונאמר חזח״, החיל את לי עשה

 כי לרש, לועג זה ועכור נכונותי", כי ובחכמתי עשיתי ידי
 ידיו, ושפלות דעתו מחוסר לעושר השיג שלא. בלבבו יאמר
 יתברך, השם מאת הכל כי והעשיר, חרש עושה חרף והנה

השער זח
 עובר דאינו הראשון, מהחלק קל הזה ד,הלק ולסיבר כלומר — בלבי קעה.

ואיזו בפה אפילו — ונר. יבוז או ונד בהצלחות או לה״ר. איסור על בזה
 — ונו* maw בז* nano איזו שהמרי מון לה״ד איסור על זמי שיבר

 פזי מקבל שאינו ואמת העוו זה גהומד הוזכסים החמירו מה מפני בלומד
 הנה הן מהן, מסובב הליצנות מדת ואת אשד המרות ששרשי לסי השנינה

 יד הססר מדברי למדתי !וזח והזדון. הנאות וחמה ולענה, ראש סודה »רשי
 ימות תז* ומולק על נסי עולה •והזדון׳* "הגאוה דמנו שכתב דמה הקמנה׳

 זעוף תענוג או ממון הנאת לו שמגיע מבלי עושה העושה אשד הוא הזדון
 מדברי לי ומשמע צד, סבל גמור סזיד הוא דהרי ו״ל לבו, זדון מצד רק

 השלישי ההלק דגם וגו* הליזגוגי ווים הפסוק דממא השלישי בחלק ימנו
 והשאנני* מהשלוים הבא מהלעג — השאננים לפג והזדון/ מהגאוה מסובב

 — וכו׳ הקדושים על ילקיג מעמיס סהגאי® הנא מהבוז — מאימים הבוז
 שהיה ירמיהו על שלעגו והרי כ׳*כ, הזה בעון גמי החמירו זה ומשום בלומר
 על מוסב וזה )דש״י/ הקב״ה מאת לא גמרתי כל — משיתי יי’ בכה גמא.

 עג טנל הזאת ממדה והרי ורישמי׳, לענים אותם יבוז »או קודם שאמר מה
ושפלתז השמג* סני מקבל שייט ואמרו גסי החמירו זה ומשום כמד*
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 ה׳" כלם עושה נפגשו ורש "עשיר :ב( »,)משלי שנאמר נענין
 הזיק שלא פי על אף כי ינקה", "לא אטר לאיד השטח !על

 טשגת לאיד השמח רעת אין אך ינקה, לא בדבור ולא בטעשת
 הפך שהיא הגאוה בסבת הליצנות כי וטפני לרש. הלועג לרעת

 הוא ללצים .אם :לד( ג, )משלי השלום עליו שלטה אמר הענות,
 הלצים באמת ללצים אם פירוש: חן", יתן ולענוים יליץ

 שנאמר כענין להם, ילעג יתברך השם אדם, לבני הלועגים
 "אם" ולשון למו", ילעג אדני ישחק בשטים "יושב :ד( ב, )תחלים
 קין", לבער יהיה אם "כי :כג( כד, )כמוכר וכן הדבר, לאמת
אחרית". יש אם "בי :יוו( כג, )משלי

 ולפעולות לדברים תמיד שלועג מי — השלישי חהלק קעו
שאין הדברים טרחיק אך בעליהם, להבזות דעתו ואין
 ועל לחועלוחן, תקוה שיש הפעולות תועלת ומרחיק להרחיקם

השער זח
 לעשיר העושר הגיע לא — נפגשו ורש עשיר כ*כ. גריז שאיני מהמה — ידיו

 נסגשו שניהם כי שכל והסדין ידיו בשפלות לעני העתי ולא ושכלו בכמו
 ויתפאר שיתהלל ראוי אין כן על והריש, העושר מקדד. והגשם תגלגל שהזר

 שהעושר אתרי כי לאפר בנפשן תתע אל ה"■ כלם "עושה הרש. סן העשיר
 והרי* העושר על השי״ת גזר לא כי הגלגל מסכת ופגישה מקרה והריש

 לפגוע וגירו הס חשי״ח מעשת כלם ות3הם ה׳ כלס עושה י3 הובר ן3 לא
 כלשון רק — אמר )היד השמה ועל במשלי(. ונינו )לשון הסכת ולהגיע המכה

 ינקה לא זאת ככל כרכור. ולא כמעשה לא הזיק שלא אע״ם ני ינקה*. "לא
 לרש, הלועג לרעת מגעת לאיד השמה רעת אין אן לכו, זדון על מעונש

 םשא-כ בהשגתה וםו3ה כגור שזר, ועור כדיבור. תת במהשבה רק שזח מפגי
 יתו ולעניים מרה. כנגד מוח לתם ילעג הקב״ה ־־ ילי׳ז הוא לאיד. משמה

 הכל נעיגי הנס יהן אדם לכל והמכבדים הרות שפלי הם אשר ולעניים — ווו
 מנחם mi ע״ת ״ושלמה נדיב(. )פ״ג באבות כתב ירכינו )מצודת(. להם ויכבדו

 המתלוצצים ר״ל וגי' ללצים אס ואמר משיכים ואינם הליצנות הרפה לשומעים
 השותקי• ולעגויס השומע. ממן נלצנות יפסידו ויותר מהם יתלוצץ הקב״ה ססן

 כי את ר״ל "אס• ויחי׳ — הובר. לאמת ״אם* ולשת ונר. אותם* ם וסובל
 4אהדיו יש מאמת כי — אזורית י■ אס ני וכר. יהי׳ נאמת בי — וגר אס

תשגי♦ תחלק ומזה — ונר מרחיק אן בעליהן, להבזות דעתו ו«ץ קצו•
וחליצנות תלעג וע״י — לתועלתן מאלה שיש משלישי. מהחלק המור
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ה ב ו ע מ י ר ע ש רנב
 #רק )אמת ואסרו א". יחבל לדבר "בז :ע( י», )מלי נאמר זח

 שאין דבר, לכל מפליג חהי ואל אדם לכל כז תהי אל :(ג משנה ד
 חזה והלץ מקום". לו שאין דכר לך ואין שעה לו שאין אדם לך

 שהביאה ופעמים בעיניו, הכם היותו הרעה, למדתו הביאהו
 כענין מצוות, על לחלעיג טינות לידי האדם אח הזאת מדה

 לא מתורתך מאד עד הליצוני "זדים : ״«( קיט, )תר,ליס שנאמר
נטיתי".

 תוכחה, מקבלת שאינה הכת היא הזה השלישי והחלק
 )משלי ונאמר ישנאך" פן לץ תוכח "אל :ט^ה( )משלי שנאמר

 חכה "לץ :כת( יט, )משלי ונאמר קלון״, לו לוקה לץ ״יוסר :ז( ,9
 מפני לכלתישמועמוסר, הזאת הכת אל ופןןייןוריס".והגורם

 חכם האדם חיות מדת היא הזה הלץ אל המביאה שחמדה
 לדעת שיתלוצץ עד הזאת חמדה בו משלה כך וכל בעיניו,
 :יכ( כו, )משלי שנאמר תקוה, לה שאין המדה והיא זולתו,
טמנו". לכסיל חקרה בעיניך הכם איש "ראית

 בטלה לשיחה תמיד עצמו הקובע — הרביעי החלק קעז
יש רעות ושתים קרנות. יושבי כדרך כמלים ודברים

השער זח
 ומו׳יר עצמו. את יתבל — לו •וזבל כוכים. דברים הרבה סעשות מוגע הוא שלו

 מרמי? — מפליל הליצנות. ע״י הטונים הדברים את יחבל דר״ל קבה משפע
 הזה החלק גם כלומר — וכו• הזה חשלישי והחלט להרחיקם. שאין היבריס את

 — נר זדים שנאסר כמנין הרביעי. ההלק ולאטוקי הראשו׳ הלקים השני וכ״ש
 — לץ •זסר הראשון. נחלק נסי והזדון. מהגאוד. משובב הזח החלק דגם הרי

 )טצ־דת;. ויבזהו כו יתלוצץ כי קלון לעצמו לוקח קלון. לו לוקח הלץ. את המוכיח
 ליטר■ י רא כשבט, ולא בתוכחת ללץ הקוד, שאין אע״ט — י»רימ ופתי תכח לץ

 הפתאים ויעריסו השומעים ימסרו למען חוק וחלף תורות עכר כי ולהכותו
 עצמי חושב איש תראה כאשר — ונו׳ חכם איש ראית במשלי(. ובינו )לשין

ממג• ייתר לכסיל עצמו להמהזיק תקוה יש הנה הוא, נר ולא לחכם, בעיניו
 )מצידה(' מזולת ללמוד יחפיץ לא לחכם עצמו המחזיק אכל ויתחכם ילמד היא כי

בטלים• •דברים לפרש נתעוררתי הקטנה היי מדברי — בטלים ודברים קעז.
נטלה" •שיחר, אמר כבר דהלא בטלים" •דיבורים כמו הפירוש הוי לא
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רנג שלישי שער

 —והשנית הטא, טביא דברים המרבה בל כי — האחת :בדבר
איד" כי סות, דרכי הזח בדכר ויש תורה. טדכרי גמל הוא """כי
 משחיחן הוא אשר החן בעתים כי לבו. על שם ולא זכר לא

 העתים יקבע אם עולם חיי לקנות הנעימות להשיג יוכל
מעליו. שטיס ממלאכת טחן פנוי הוא אשר לחורה המזומנות

 שנאסר מדה, כנגד מדה חיסורים עול לשאת יענש כן על
 ואמרו כזוסריכם", יחזקו פן תתלוצצו אל "ועתה :פב( כ* )ישעיה

 באים יסורים המתלוצץ כל ג(: י* זרח )עברה! לברכה זכרונם
 מזהירים חיו והחכמים טוסריבם" יחזקו "פן :שנאמר עליו,

 החלק ועל ועראי. מקרה דרך על גם להתלוצץ שלא לתלמידיהם
מקרה. דרך על בו יבשלו רבים כי להזהיר, הוצרכו הזח

השער זח

 ולקרקסיאו* לסרסיאות לילך ואסור ג׳. י״ז מ״ז ואמרי:! להא דההבוזן אלא
 01*8 ואסור *ס ומבואר וללאוף, לשחוק שנאססיו "מקומות וסידש״י:

 בחוקוחיהס על m3 ועובדים מביא ג( )י* אחרי בפרסת ןורש"' לאים". "סושב
 תדביס ובעונותינו זה על מוזהריז נשים גם ולפ״ז מתתו״* והוא תלכו לא

 וחוץ מה. גכשלין אחרי* לאוין על חשימרים אלו אפילו עטנו מבני רבים
 — ובד חמו־בוו נ? כעמים"(■ גיל אל ישראל תסמח ״אל על עוברים מזח

 לבכר שסווח מי בי וכו׳. חגמימות ותשיג ימי האסורים. ונדים לדבר דגורם
 ממה הוא ב* ממש לץ זה הרי סמים מלכזת עול קבלת מן או תורת מיברי

 הבלים להבל לבבו פוגד. ולכן בעיניו, חשוב זה דאין הנ״ל יקרת גודל את
 והוא שלד יהי* שתמנת וכל וכסף זהב מנה לו שאמרו למי דומה זה הרי

 ובאמת שלו(. דעות בהל׳ הקסנה יד )מדברי אותו ומבזו! החון מזה סהליעץ
 מפורשת משנת תיא תליאנות, מחלקי חוי זח דדגר יבינו דברי יסוד בי

 שאמרו דמר, נאמר ואם לבים. מושב זת הרי ובר שנים מ״ב( )פ״ג באבות
 דברי מסתימת כומשמע הרביעי החלק על גם עולה שבינה פני מקבלות אין

 סובי* ומעשים ממאות ר״ל — סמים ממואכח ואיום. נורא זה הרי רבינו.
 עול מעליו שסרק מון — וכר מדח היסורין, פוי יסורש* — וזיויייסם

 דהא רביגו כמת אין )והגדי היסורין. עול עליז גוומיב שמים ועול התורה
 מה כוונתו אלא הא, דמג״ל תז* בחלק דוקא מירי ובו׳ המחלואץ כל דאמדו

 4בי נכלל חזה מלק דגם להדגיש כאן ומביאו ומוי בתות ■הארבע כל על
לרבנז רנא לחו אמר ב? י״ח בע״ז דאמריגן גלומר — ונו׳ למחיר מצרנו
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ה ב ו ש ת י ר ע ש רנד
 חלקים. לתשעה נחלק מזר חבת ענין שקרים. כת רכר וזח קעה

וישחית וירע עזב. תורה אשד כזב, איש — האחר החלק
 או יד בתשומת או בפקדון בעמיתו המכחש כמו פיו, כמענה
 תשקרו ולא תכחשו "ולא :•א( &, )ויקרא שנאמר שכיר, כשכר

 :מ( □ )פסיח שנאמר שקר, עד ברעתו העונה וכן כעמיתו״, איש
 התרמית כלל חזח החלק ומן שקר". עד ברעך תענה "לא

 "אל יד(: כת, )ויקרא שנאמר ובשותפות במסתרים וחאונאות
 מרחובה ימיש "ולא :יב( «,)אהלים ונאמר אהיו״, אח איש תונו
 עון בכד והוא כליעל, ונקרא און, איש ונקרא ומרמה" תוך

 ומדות חמא. יראת כשעדי הקדמנו באשר הרשעים, בכתות
 שנאמר במו באצבעותיו, ומולל בעיניו שחו*"קורץ האון איש זח

ברגליו". מולל בעיניו קורץ און איש בליעל "אדם :יב( ו, )ספלי

השער זה

 פלא בדור זה ותא יסודין עליינו ליתו ולא תתלוצצו דלא מימינו מממותא
יחי׳ פלא התז החלק על אלי הדאפוגים, החלקים על להם להזהיר איזזזרך
 אף מקרה. דרן על גם נמלים דברים לדבר פלא מקר□ דרן על גם ננפליס
 מהארבע זאת הוי הגי מנפום היינו תמיד• מסו "הקובע קודם כתב פרבינו

מקר□ נדרך גס פיין■ ליצנות איסור אבל הפכיגה, סני מקבלות פיין כהות

JW ■מה ועזב בפקת, להכירו מזיק אפר מפקר, איפ — ונר כזב יי 
לפון — יי בתפוסת תגהפו•. ■ולא ססוו־פ וזו על הזהירה פהתורה

 יסיס ולא נמלוה•. או להתעסק ממון בידו "פפמ ז וסרפ׳יי מ< ה. )ויקרא המקרא

 והוא גאהרסי* אאילו ועופיט ומדמה תוך העיר סרהוב הומר לא — ונר
 נין גט והכבדים תקפים מההסאיס המה אלו האיים — וגר סן און כני

 פקד מפאר המור יותר הוא העגון פבכזה לכוו ז)פקר זה ונבר הרפעי*
 כלל תצארף לא אט אף כלומר לזולתו, האסד איזה ממנו יסוגב לא אפר
 והיד פקר. מפאר המור יותר הוי מק במקרא לבדו הפקד הגז□ עמן

 רואה ביין הבירו אצל פלו ממון הפייר או פהאקיד וזז מי :מוסיף הקמח
 הוא הרי ופיקד מיוזפ כאפר ועכפיו לעד. ית׳ לו קיבל כאילי הדי ביניהם

 כלומר — ברגליו מולל מרט□ פל רמיזות — win קירע ב״׳• ומפקד כווי
מרם□ לפט הופיד מכל מפוזספ פהוא והעניז׳ 4)רפ*י זה על זה מפאפף
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רנה שלישי שער ־־
 והפסד מק השקר בעצם ואין חסשקר — השני החלק קעם

הרע, ואל הנזק אל סבה לעשותו בו יתכן אך לחברו,
 נאמן וריע אוהב הוא כי. בו שיאמין חברו את •הפתעה כמו
 ויובל מטנו, ישמר ולא בו שיבטח כדי בזח זקסכוין עטו,

 אח שלום "בפיו :ז( ,rf )ירמיה שנאמר בענין רעה, עליו להדיח
 אלה "העל :אחריו ר6ונא ארבו״, ישים ובקרבו ידבר רעהו

 נפשי". תתנקם לא כזה אשר כגוי אם ח" נאם בם אפקד לא
 הנזק ועל השקר על :דברים שני על ענשם החלקים שגי ואלה

 ח/ תועבת הוא הנזק צד מלבד השקר כי בכנפיו, הצרור
 )משלי ונאמר שקר", שפחי ה׳ "תועבת בב(: יב, )משלי שנאסר

 ונאסר שקר", לשון רמות עיגים — ה׳ שנא הנה ״שש : »(ו,
 "אף :מז( מו, )איוב ונאמר שנאתי״, תהפוכות ״ופי :מ( ה, )משלי

 נתעב ודם בשר ואף עולה", כמים שותה איש ונאלח נתעב כי
להם. השקר

 טוב למנוע מרטה ודברי בערמה הבא — השלישי החלק קם.
דכר מחברו לגזול לא אליו, הטובה להעביר מבעליו,

 לבא העתידה בטובה עינו יחן אבל לחטפו, ולא שלו שהוא
 יסכב או מליו, בשקר אליו לקחתה אותה וצורה חברו, לידי

השער זה
 שקרו ע״י שיגרום יתכן אןי, שקרו, בשעת הכף — להכירו זוזפסד נזע קצם.

סר, — ונו* ההלקיס פני ואלה הזמן. כהמשך הבית את ולהרע להזיק
 על *3 השקר. על וו :דברים שגי על עגשם קע** ונאות זזו באות שמבואר

 הגת סש את** הוא הוזק השר ובהלק תיכף. הוא המק מר בהלק הגז*
 לעשות המרבה ר״ל — עולת מזים פותח איס ל״ד״ אות וו נשער עיי! -> וכו*
 השכל נם בלומר — בר בו״י ואף לשתות. ירמז אשר מים השותה נרדף עול

 השקר את סמאם בו״ר אמי* שהרי השם למג* נתעב הוא שהמשקר זאת מחייב
 שכתב בסו המור יותר הוי זאת את מתייג השפל שגם ורבו המשקר. ואת

 על מוסב אלו רבינו ודברי נ״ו[, אות שגי בשער דבריו ]מונע הרמב״ן.
זא* למר הוא רמשם וגר שותה איש המקרא

 את הרואר. במו לעעמו להעבירה בשקריו ומסבב — וגר אותת וגווה ק&.
לו שיש לו ואמר בשקר׳ עליו והרכה זה ובא סוב. בעסק עוסק חברו
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ה ב ו ש ת י ר ע ש תו

 השקר. על ענשו ועיקר מוות" לו חגרו יתן אשר לו כשקריו
 אף לזולתו, הפסד טמנו יסבב באשר השקר עונש יגדל אכן
 דבר מטנו הפסיד לא בי ההפסד, על העונש עיקר שאין פי על

 :א( «ב, )במוריו לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כעגין בו, שיזכה

 », )בראשית שנאמר זרח, עבודה עובד כאילו בדבורו המחליף כל
 על ונאמר כמתעתע", בעיניו וחייתי אבי יטושני "אולי :*ב(

 ואמרו תעתעיש", מעשה "הבל_הטה »(:י, )ירודה זרח עבודה
 הדמיון הביאו זרה. עבודה עובד כאילו לברכה זכרונם רבותינו

בשוא. ונעזר בשקר נסתר הוא כי אחר קצהו, על

 שטע אשר הדברים בספור המשקר — הרביעי ההלק קפא
ולא בשקריו תועלת לו ואין בטתכוין, קצתם ומחליף

 סלה, צדק מדבר שקר מאהבתו משפטו בה אכל לזולתו, -הפסד
 יקל הזה והאיש כלו. הדברים ספור טלבו בודה שהוא ופעמים

אבל ופחזותו,• בשקריו לאיש הפסד אין כי על אחד, מצר עגשו

השער זח
 לעצמי העניק שסיבב ער סקר איות •אר או העמק, בזה הידק •יהי׳ בידור

 ביח לקנות רצוני לו שיאמר כמן — מתת וזבירו זי •וזו א»ר הקסמז(. )יי
 יקנה ולא עצמו מלק למען רמים לו נותן זת וע״י לקנות. רוצה שאתה זר.
 שהי׳ דבר ממנו הפסיד ורק בו. זבד. שכנר ר״ל — בו •יזכה דבר (.0>ש

 נקרא הפסד זה נם מ״מ עצמו. ההססר מצד לעונש ראוי ואיו מ לזכות עתיד
 יהא שלא בדיכורו משנה — בדיבורו המחניף השקד. עוגש צירוף לעניו
 עזרא(. )אבן אהד שמתעד. באיש תדעה ממרת במול — כמתעתע רש״י. ניכר.

 הדמיון הביאו )מצודתי השכל מרוץ התועים ירי מעשה — תעתעים מעשה

 שהס הואיל עבירות טפל החמור לעכו״ם זאת ודימה מא כלומר — קצהו »י
 בישעי׳ הוא הכתוב ולשון נשוא. וועזר בשקר נסתר הוא כי לזה, זה דוסים

 בסהגו בעט״ם וסרש״י נסתדנו" )*ובשקר בעכו״ם שם הנאסר סי( >בה׳
 נעזר הוא השקר זה ע״י אשר מבור המחליף שזה לסי והכוונד" להסתיתו[

 והרי היזק. לו מגיע הית בזמת מוכר היה ילד הסצי• משיג הוא ידו יעל
ממש. איזר. בה ושיש »ליוו יחי׳ ירת שעל דעתו אשר ע״ז כעובד ממש עמנו

:אי( מעיף ס״י דעות הל׳ מק»מ )יד

 מאהבתו, כלומר גב( יתהלים הכתוג לשון — מזה בדע מדבי שער קפא.
— ופחזותז בשערי! לעולם. המתקיים רבר שהוא צדק מלדבר שקר לדבר
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רגז שלישי שער
 יאהבהו כי עוט, ויכבד השקר, ואהבת פניו בעז ענשו מאד גדול
 "יפיח ים(: ו, )ספלי חשלום עליו שלמה אמר תועלת. לבלי

 כזבים יפיח אשר אדם תראה אם :פירוש שקר״, עד מכים
 להעיד הזאת הםדח תביאהו כי תדע דבריו, וספור בשיחתו

השקר. אהבתו אחרי סרח, בו ולענות באחיו שקר

 ושלום. טובה ודרישת מצות לקיים התירוהו החלק וזח
 ולאטר החתן לפני חבלה לשבח מותר כי :א( יז, )כתיבות יאמרו
 :ב( סר• )יבסית ואמרו כן. שאין פי על אף וחסודה נאח שחיא

 צוח "אביך :סז( ג, )ביאפית שנאמר שלום, כדברי לשנות מותר
 אחיך". פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו בה לאטד מותו לפני
 כי דעת, בבלי שמעו אשר הדברים מקצת יחליפו אנשים ויש
 ואמר רעה. מדד. זאת גם — שמעם בעת להקור לבם ישיתו לא

 ידבר", לנצח שומע "ואיש :כה( נא- )מפליי השלום עלץ שלמה
 אשר הדברים תבונת עד ולהאזין לשמוע לב נותן איש :פירוש
 לשון בפיו יטצא ולא נכון על אותם יספר לטען כאזניו ידברו

 דבריו לשמוע אדם כני יאהכו כי — ידבר״ ״לנצח תרמית,
דבריך? עוד תדבר למה לעולם: לו יאמרו ולא

השער זח
 וסוהר* ריקים אפים וכן הדעת קלות עניו לס פג, )ירמיה הכתוב לפון

 פום לו פאין כיון ועוד אמת, פהוא פקר על לוסר — סניו צז )סעודת(,
 לו פיפ ביון פ,8נג הפהתה וזה הפקר, את הוא פאוהב מורה זה תועלת

 — ימיה פקר. עדות נטי שיעיד וסופי מסה מסה ירו פקר שאוהב מו נספ
 )דברים הכתוב, לפון — מדוו בו ודמות הסח. נהמזת שנא פס על דיבור עגין
 לקיים התירוהו ובו׳. הערות מכל ד,עת עד פהוסר פאתו דבר וסרפ״י סז( ♦ס,

 למה התכוון ואולי רביגו, התכוון מעות לאתה נתבאר לא — ונד מצות
 צדיקים הארחות גפם מביא הקסנח ה־ד וכר. במסכת לפנות פמותר שאמרו

 ומת סו□ יותר הוא לפקר פלא לעפות יבול אס אלו ובכל חסידים ססר בפס
 דין הוי רפס ראי׳ דאינו נראה קטי׳ו נאות לקמן תמוגא מיבמות ראי* דמביא

 מותר ני והסירו□ מסילי רק הוא כאן ואילו פס, רבי© כתב נאשר גמור
 יהסוץ אס כלומד — וכר ידבר מצת סובה״. *וריפה בגלל זר, ■ ונר ד,«בת
ולא עליהם לטורה יהיו ולא מריו לפמוע אום בני יאהבו בי היום בן! ידבר

מריר. עור תדבר למת סעס בפוס לו יאמרו
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תשובה שערי רמז

 מ ויתן עטו ייטיב כי לחברו חאוטר — החמישי מחלק קפב
ונאמר לתת, שלא ישיח לבבו עם מדבר ועודנו מחת,

 ופירשו מרמה" מדבר ושפתיך מרע לשונך "נצור : ת( לו, )המלים
 אחד ידבר שלא י(: מס, »ימ «3) לברכה זברונם רבותימ

 דברים :ג( הלצה ד פרק ירושלמי )ב״ס אמרו ועוד בלב, ואחד בפח
 ובלבד־שיחא מדבריו, יחזור אס אמנה מחוסרי משום בהם אין

בדעת. וממר בפח אומר

 וישקר עטו להיטיב חברו את המבטיח — חששי החלק קפג
להיטיב אמר אשר אחרי כי מלתו, לאל וישים דבריו

 הבטחתו, לחלל לו אין חברו, לב בו ובטח הבטחה בלשון עטו
 :יג( ג, )בפגיה שנאטר בריח, עבר באדם והוא שקר, דרך זת כי

ימצא ולא בזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל "שארית

השער זח
 או עבורו, ויתאמץ בעדו פוג שידבר כגון ד״ל — עמו ״סיב כי .3קפ

אובר שהוא בשער■ — '131 ידבר שלא מתגר״ לו שיתן לו שאומר
 שקר אינו תחבור *1 בחלק והנה )רש״י^ לשנו* בדעתו יהא לא מדבור

 בדק מין •ס( )ויקרא שנאמר — נצור ונאמר אותו. מכמיש שלבבו ורק
 מדב״ל. ונר אמרו ועוד וכר נמר ונאמר בלב וכר ידבר שלא ח״ל ופי*

 מאתו שההפך כלומר ובריר אראש מוסב — '131 אופר שיהא ובלבד )או״וו(.
 ]ובאו־ח דיבורו. בשעת בדעתו 3ג״ וגומר בפו■ אומר שיר,א מוא 3ל3 ואמו גפה
 נובעין רבינו ודברי אמנה מחוסרי משום במן •אין* ת״ל בד״ר מגיה

 לתבירו מתנה ליתן אמר יוחנן ר׳ בשם כר ר״י ה״ב פ״ד ב״ס מהירושלמי
 •דסוסב שפירשנו לפי והגוי בו', גמורה ברעה ב״ל שאמר בשער■ נר חוזר כר

 מועם* במחנה מיידי דרביגי וי״ל זז. להגהה הכרח כ״ב ואן דבריו" אראש
 נמ« בו יש העצמי האיסור מלבד בלב ואהד בפה נאחד ותמיד לתגיד זרתה
 ובינו של מהלשון ומ״מ עליו, בוסה שהכירו כיון אמנה ממוסרי משום
4האו״ה כד״גהת משמע
Jfip אזז״ב רוק ייזמ בויל *' מעשה ובשעת — ונר הגירו את הסבסיה 

דברי — ונר ישראל שארית — מדיבורו. ויחזור ויבורו לאין ישים
 האסודין בית אלא שנו לא שס דאמדינז א׳ ב״א פסחים מגמרא גובעין רביגו

 וישראל האסורין בית אבל עצמן[ בפגי עליהן שוחסין אין אז1 עמ״ם של
 וכר. ישראל שארית דכתיב לי* מפיק כיון,דאבסחמהו עצמו׳ בפני שוהסיז

אבל סוכות לשאר מתנה בין הבדל שיש יבינו ממרי נראה לכאורה והנה
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רנט י ש שלי שער

 מועטת. טחנה לחברו לתת האומר וכן חרטיח". לטון בשיחם
 בו יש כי רבותינו ואמרו הבטחה. לשון הזכיר שלא שי על אף

 אחרי בו, וכוטח עליו סומך חברו לכ כי אמנה, מחוסרי משום
 על אף הוא, עני איש ואם לו, יתן נתון כי מועטת, שהמתנה

 נדר, נדר כי רבה, רעתו כו אם־ייחזור טרוכח, שהמתנה פי
 בפני שטחפאר טי וכן דברו". "לא"יחל : »(ל, )בפוני ונאמר

 בזח" נדיבחו על כטתהלל הוא וחנה לאדם, מתנה לתת רכים
 שהתכבד אחרי מדבריו שישוב נבון ולא הבטחה, כמו זאת הנה

 ורוח "נשיאים :יד( ס! )משלי שכתוב כענין כדבר, והתחלל
 שיצטערו כמו :פירוש שקר״, במועז מתהלל איש אין וגשם

 ענין כן — הנשם בא ולא הגשם סימני כוא אחרי אדם כני
 קיום סיטן בדבר שהתחלל טה כי שקר, במתת טתחלל איש

 הכזיב כי המחנה, על שהכטיחהו האיש יצטער כן על הדבר,
תוחלתו.

השער זה
 סתם■ לו שאסר או הנמחה בלוון שאמר ביו המגדל יומר גומד. רגמו לשון
 עליו טוסך הגירו הבטחה• בלשון אמר אם מרובד, כמתנה ,אסי ולט״ז ליתן,
 מרובת רבםתנה אע*ם מיהו ־־ מועמת שחנותנו! הבטחתו. למלל לו ואין

 בסוף שגמר שלימה ומשגה למזור. אין מוגה מרה מבר ם*מ למזור, מוהר
 !•פ וריד ות״ה הימנו. גומה חכמים רוח ובתו אה המקיים וכל שביצית מבכה

 משאו מיקרי לא ארם בגי שאבל כיון השם חילול סמני דבריו את לקיים דין
 ומתנו משאו הל׳.י״ג: דעות מה* בפ״ו הרמב״ם סונה וזה באמונו! ומתנו

 ה״ב ס״ד ב״מ בירושלמי אמרינו בז — וכו* עני איס ואמ וכו•. ה״ה של
 מדוכה מהנה בין חילוק אין 3וא״ נדד" נעשה כעני אנל בעשיר דתימא •הוא

 לחזור רב״י וכיון אמנה׳ מחומרי משום גם* כזה ריש ואפשר מועמת למתנה
 נדר כי )או״ח! ממגי לא שאלה גם ולס״ז עליו מומן העני א״ב גדר מדין
 שהתפאר ואחרי — ונר שיתטאר מי זבן בדקה. זו בפיו אמרו שחר* — נדר

 לימן אמד כאילו זו והרי רביוו שמבאר נסו יחזור לא בודאי דנים למגי
 אוי• מרובה מהגה אפי• הבוהה ובלשון נתבאר כבר והרי הבטחה כלשון
 כאשר — זכר ורוזז נסיאיט שקר. דרו זה ני הבטחתו לחלל אהוד בעשיר

 שיכא מוטה ואדם מנשבת והרוח כעכים מהקשרים כשהשמיט שוא מוחלת יהי•
 וכך כך לומר מתפאר איש כך עיניהם וגלות פבטערים והם נא ולא גשם

>רש״י! באו! ואהגה למתנתו עניים עין* וגלות משקר רהוא גבאי ליד יאמן ודלה
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תשובה שערי רס

 עשת כי לאפר חכרו את שמחעח טי — השכיעי החלק קפד
רבותינו אמרו עשה. ולא עליו טוב דיבר או טובה עסו

 ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור :א( עד, )חילץ לברכה זכרונם
 מגזל יותר ישראל חכמי אצל חמור חזה החטא והנה נכרי. דעת

 גדרי על ונתחיבנו רבה, אשמה שקר שפת כי וביען יען הנכרי.
הנפש. מיסודי הוא כי האמת,

 נמצאות שאינן במעלות שטשתבח טי — השמיני החלק קפח
נאוה "לא ז(: יז, )משלי השלום עליו שלטה אמר בו.

השער זה

 'נאסר דדוקא נרא* רמו מוכרי — וכד לאסד זזביו־ו את ססהעח מ• קפד.
נפשי® ממעי דאיהו מותר כלל אתו דיבר בלא אבל סל® אתת לו

בתולין רש״י בשימת וזה רי״ד. אות היראה בממד רמו מדברי נראה ובן
,ואפילו s וז״ל ה״ו דעות מה׳ במ״ב הרמב״ם מלשון נראה וכן ב׳״ ע״ד
ולב נכון ורוח אמת שמת אלא אמור רעת גניבת ושל מיתוי של אחה סלה

 בסוש״ע הפי ונפסק והחרש התו׳ דעת לסי אבל והוות-. עמל מכל סדיוי
 שיסעוד בהכירו המסעיר :נקרא דעת וגניבת לדיגא. יוגא רכ«® סימן תו-ם
 ווסץ ליתן רועת אתת בכמת לחבירו לומר ובן סועד. שזדגו יודע והוא ענא
 כגון עעמו, נסעה הכירו אס אסילו מזה יותר לקנותו. רועה איגו והוא זה

 שמכר ועתי בשביל הכי בלאו לסותהי עריך והוא שלם "ן הביות לזה ־שיש
 אסילו ההביות. וסיתזז הולך וזד. יין. מדת ממנו לקנות תכירו ובא כבר. לו
 זת הרי ולכבודו בשבילו שסתחו סובר שהכירו אם כי מידי. ולא אסר לא

 לאסוקי להכירו היה שלא לפי בשבילו. מתחו שלא להודיעו אייר אלא אסוי
 ארעתיד. לאסוקי לו שחיה דבר הוא אס אבל בשבילו. עושה שאינו אדעתיה

 עריו אין בשבילו שעושת וסובר עירי נסעד. והוא בשבילו עושר. שאינו
 יאסור שם בחולין ראמרינן להא רבינו דהתטון נראה — סמל •ותר להודיעו.

 יש שהרי מגזל. המור יותר זת והרי נכרי, רעת אפילי הבריות דעת לגנוב
 ואס״ת תרמב״ם׳ שיסת תיא שואת הנראה וכסי מותר, נכרי דגזל שאומד סי

 וגניבת שקר ככסליים דוזסא משום הפעם רמו מבאר אסור. דעת גניבת
 דגניבת המפרשים בשם מביא הקטנה )והיד 4בהע טובה לו מזניק דהבירו דעת
 .יותר וזנוסתא בדמ״י. ושו״ר בנכרי. גם ראמור תגנובו לא משום אסור דעת
 נתקן זד. סי ועל נכרי- דעת אסילו הבריות ועת לגנוב .אסור נכרי- מגזל

4זורה1הע מסגי אלו מילים בהם שנשמט כההדשים דלא בפנים.
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רסא י ש ר ע ש
 לנבל אין פירוש: שקר", שפת לנדיב כי אף שפת.יתר לנבל

 שלמעלה בטקרא אטרו בי אבותיו, במעלת ולהתנשא להתגאות
 לנדיב אין כי אף אבותם", בנים "ותפארת :י( ת, )משלי מוח

 כן ־ולא !ונחתי ופזרתי עשיתי כה :ולאמו* בשקר להתכבד
 אשר נדבוחיו וגנה לנדיב, שכן וכל אדם לכל גנאי ווה עשה.
 כי לעדה, תהיה זאת כי עשה, שלא טה על נפשו חלל כי עשה,

 רבותינו ואסרו ולתחלח. לשם אך עשה אשר צדקותיו בבל לבו
 אותו שמכבדים טי בי :שביעית( סיף )ירושלמי לברכה •זכרתם

מסכתות, שתי יודע שהוא למי לתת הראויות הכבוד במדרגות
 לבדה אחת להם: שיאמר עליו אחי/ זולתי יודע אינו והוא
 שמעט לאטר: ולהתפאר לכזב אסור כי שבן כל יודע! אני

רבות! כאלה

 אשר דברים בספור ישקרו לא בנים — התשיעי החלק קשו
אודות על דברים יחליפו אבל מאורעות, והגדת ישמעו

 הנאה כמעט ימצאו אר בדבר. לאדם הפסד מאין חפציהם
ואמרו בכך. טמון מרויחים שאינם פי על אף בשקרוחם

השער זה
נאוה• דברי — יתר ®פת ונבזה. בתות אדם לגבל. ואה. מלשון — נאות קפה.

תגדל חרי ואדרבה נבל, בעעמו שהוא אתרי — זכו׳ ינבל אין רש״י.
 תפארת היא צדיקים בשאבותימם — אמתם בניס ותפארת. עליר. התביעה

 להתכבד ארם לכל גנאי זה כי וכו׳. לנדיב שאין כ״ש — כ• אף דש״י. הבנים.
 אחרי עשה, אשר נדבותיו גל את מגנה הוא בזד. ונם 4לנדי וכ״ש בשקר

 הוכתה לנו יש א״ב בשקר, להתהלל יכול שהוא בך כל פחותה נפש לו שיש
4ולתהלז לשם ורק או הי׳ והתסד מדקה עשייתו שעיקר

— זכו׳ יחליפו אגל הרביעי. בחלק נתבאר כאשר — ישקרו לא בנים קפו.
לתם ויש שלהם, ועסקים לתהסעיס נוגע זאת שמחליפין מת כלומר

 שום לתם שאין שם כי הרביעי בחלק כמו תמוד אינו לסי׳ מזה, הנאה קזת
 לתא דביגו וכוונת שקר. שאוהג הנפש פחיתות על הוכתה זהו מזה הנאה

 ש*י!ס אע-פ אביו שאמד מת לה מהסף תיה שוזייא א׳ ם*ג ביבמות דאמדינן

 כמו מותר להיות ראוי היה מזה הנאה ק»ת להם שיש כיון — ונו׳ מרומים
שגס ז״ל רבותינו אמרו מ*מ קס״א. נאות וכינו שכהב ושלו^ מונה שדרישת
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תשובה שערי רסב

 ״0 )ימיה שנאמר mm אסור, זח נס כי t א( ,1 )ינ«ת רבותינו
 המשקרים כעונש ענשם אין אך שקר", דכר לשונם "למדו ד(:

וזרכיעי. כחלק עניגס זכרנו אשר דכר ללא
 עקרים לן הקדמנו וכבר שקרים. של כת חלקי אלח חנח

לנפש. יסודות הטח וכי אפונים, איש בדרכי

 לתשע נחלק הזאת חכת ענין החנפים. פת דמר וזח קפז
ראה או הכיר אשר החנף — הראשון החלק :חלקים

 יחטא כי או בתרמית, החזיק וכי חברו בכף עול יש כי ידע או
 הרע לשון לו ויחליק דברים, באונאת או הרע בלשון איש

 התוכחה, סן הנמנע עון טסנו המעט און! פעלת לא לאסר:
 עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח :ת( ים, )ויקרא שנאמר
 שנאמר כענין 1 חטאת לא :אסרו על לחטוא ויוסיף חטא״,
 חאויל החנף ביד זה וחנה מרעים". ידי "והזקו :יד( », )ירמיה

 ויאמר השקר, אחרי יעזור אבל לאמו/ יקנא לא כי פלילי, עון
 משני החוטא לפני מכשול נתן נם לאור, חשך וישם טוב, לרע

 ישנה כי — והשני רעתו, על נהם איננו כי — האחד פנים:

חשער זוז
 התידר. לא אמד, גדול אורן איזה או לאלום נוגע לא אזה ומנית אסור, זה

 דר״ל הקטנה מהיד גראר. וכו לפרש אפאר אהר כאופן באקר. יתרגלו »לא
 למינו מזד" מגאה קזגת להם עיש יכית ממט ממון סיוימים אאיגם אע״פ
נעקר. יתרגלו סהאקר הגאה להם אהיה דביון אסור, זדי אגם רז״ל אמדו

 להיות ודרכים עיקרים המה אקדמגי מה — עיקרים לד הקדמנו ונבר
האום לנפש יא אם רק אאר האום. לגפא יסודות והפי• אמת, איא

ויאלם. תאדם להיות להכנות יכול גזה האמת יסודות

 יזא להגירו אדס אנין נעגירות דוקא לאו — הכירו בכף עול י• ני קפז.
נתבאר כאאר למקום, אדם אביו מכירות גס אלא מגיפות אל איפור

 עונג זהו — ונד האקר אהר יעזזו אנל בסמוך. המובא לאנריסם דחגפו סמא
 ההגיפות. תלקי באאר הגכלל מפאים מוד לי*י ונככל הזה, אבהלק המניפות

 אמדו האגית, תוכהה. נמות ביטול תאמת׳ חטאים. אאדי בבאז רביגו ותאב
 לאשר נזק גרס הרביעית. ההוסא. לפני מכשול נתז השלישי* הפא* לא

אס והתורה האם הלול האאית. האקר. עון ההמיאי* ההוסא. לו אאם
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רסג י שליש שער
 נפשו. תאוח על אותו החנף רשע הלל כי טהר, ביום באולחו

 החוטא. לו אשם לאשר הזיק אשר הנזק על עונש ישא כי טלבד
 שקר, הדבר על יענש כי טלבד לו, חטא אשר מי צדקו על

 :סי( מ, )מלי ונאמר כזב״, דוברי ״תאבד :ז( ר• שנאמר.)תהלים
 שכן כל שניהם", גם ה׳ תועבת צדיק ומרשיע רשע .,מצדיק

 אליו באמור כי לרבים, גלוי חברו רשע בכף אשר העול אם
ודין. דת ובזה הלל !פשע בלי אתה זך :אדם בגי לפני החנף

 את ישיא ואל לסכנה עצמו למסור האדם וחייב קפח
ענין על ס( )סוסהמא, רבותינו ואמרו כזאת. אשמה עון נפשו

 יז, )דברים זה לפסוק וכשהגיע כתורה קורא שהיה אגריפס

 דמעות, עיניו זלגו נכרי" איש עליך לתת תוכל "לא סו(:
 שונאיהם נחחיבו שעה באותה אתה! אחינו לו: ואמרו

 על היושב כי אף לאגריפם. לו שהנפו בליה ישראל של
 יז(: a )וגרים שנאמר ימות, מאנוש לפחד לו אין המשפט

השער זח
 תאות על הרפע אח הלל החנף גי — וני׳ רטס הדל כי גסרסום. המניף
 מלת — ונו* מצדיק למניזק. גרם אפר המק על ד״תוגף יטא ני ומלכד מופו
 המצדיק מן צדיק מרפיע יותר אפמ1 פיחסא אע״ם גי להורות תגא .גם•
כזד,(. פס ומאסו במפלי רני© )לפון ר,/ מועכת פגיהט >*פע

 וכ*פ בססק אכל סכגזז פל תפפ3 כלומר — )מנוה עצמו למסור קפח.
עבירות בפלוקה אלא יעבור ואל יהרג יין אין פהרי לא סננה בודאי

 קצ*מ[ נאות רבי© ואת מבאר בעור,"ז" הרפעים להוזניף .מותר פארז״ל ןומד<
 היתה פזאת ובודאי דמעות, עי©ו זל© פהדי וראית, מבגד. היה לא דבאגריסס

 כ*ב מגדרים דהוכיווו ב׳ ס״א בסוסה התו׳ בפיסת וזה עליו. ד׳ שהו פוסל
 דמוזוייבים כספוסן רבינו דברי לסרפ אמפר ועוד juoo במקום דמותר א׳

 רגמפן* מגר» בסו גרניט במרסוס היה זה אם מספ לשגגה עצמם למסור
 רפע בכף אפר מעול אס פנן .כל :הקורס נאות פכתב מוו אמר רבי©
 ממוינים מרי ברבים מפס ומילול ודין• דת ובזה מלל וכו׳ לרבים גלוי יזכרו

 מחויב אי© הג״ל ונדרים בהד,יא בצנעת אגל זת על למיתמ עצמם למסור
 מרי — ונח רבותיגו ואמרו הקקנה. היד כתב זה בל זח. על עצמו למסור
 על פמיופב וכ*פ ~ ונח היזטב ני »ף לסכנה. עצמו למסור פממויב נלמד,

סממו! nm דין מלמסוק ולמנוע למות פסומו מאגופ למהר לו אין מספסס
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משובה שערי רפד

 בם אשר חנפים כת נחלקי ויש איש". ספני תגורו \א
יתבאר. באשר לכד, התנופה בעון ואבד נספח החנף

 כני־ לפני רשע יהלל אשר החנף — השני החלק קפגז
שלא• פי על אף בפניו, שלא אם בפניו אם אדם

 עליו יאמר אבל משפטו, על יכזב ולא המסו על יצדיקנו
 תורה "עוזבי ר ד( כת, )משלי נאמר זה ועל הוא, טוב איש כי

 הלל לא התורה, את עזב אשר לולא כי רשע". יהללו
 אח ישבח לא כי וגם מצותיה, ומפר דבריה על העובר
 בפני עליו ויליץ הטוב מן בו שנמצא במה זולתי הרשע

 בהזכירו כי חולה רעה זו גם ישרו. לאדם להגיד אדם כני
 צדיק יכסח, פשעיו כל ועל יזכור לא הרע ואת הטוב את

 וככר ונכר. ידו וירים יקר, לו ויתנו השומעים, אצל יחשב
 ככבוד הנמצאות והשחיתות המכשולוח להודיעך הקדמנו

 יזכיר אם בלתי צדקתם להזכיר נכון לא כן על הרשעים.
 רשעים "ושם :ז( י, )משל*. שנאמר בכו וכסלם, רשעם

 מעשיך ואת צדקתך אגיד "אני :יב( », )ישעיה ונאמר ירקב״,

השער זה
 סש״כ ל״ג באות ועיין איש. טטגי תוויו לא מסידש אמרה התורה שהדי ■חד
 תבתונית תסאיס ועוד תשקר עון הצטרף בלי — ?ני החנופה נעון jm עוד

הבאים. בתלקימ יתבאר כאשר קפ״ז, גאות

 הכתוב תני«ות של התומר הזה בתלק ואין — יצויענו שיא אע׳־פ קפם.
וישיס רע ולטוב aw לרע ויאמר משקר אמן■ יעזור •אנל קפ״ז; באות

 איש כי סתם אסר אלא שקר של העת בזד. ואין — יכזב ו?« לאור״ משן■
 הוד, הרשע ואולי ונ׳8 חלק י• רשע בכל שמרי כלל שקר זו ואץ הוא סוב

 על אמר ומכתוב התגיטות, מחלקי זאת גם סוב, דבר באיזה במיוחד מצטיין
 כוב איש כי סתם אומר איגו אם אפילו — ,ונו ני וגט תורה. עוזבי זת

 קמ״טי■ באות — ?ך וזקומנו וכבר לו. ■שיש לבו מטוב את משבת רק אלא
 שמו מהזכרת ומוכרת מחויב הגנות — ירקב רשפים ושם קג״ב. קנ״א, ק״ג,
 תגגית יחייבתו הרשע שס זכרון כן מעצמו ד,רקמן חולדת המרקיב יי׳דן »ו
 ברשעים המום זכרון כי והודיענו הגנות. שיאהב המגנה מצד מיתי ואין

 רבינר )לשון שמו וכזכרון כרשע אם כי במגנה הגנות לתלות יאיז תוכי•
ונאמר ירקב". רשעים ושם נאמר אלו •על ב׳י ל״ח דף יומא ועיין במשלי!
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רסח־ שלישי שער
 להצילך הטובים מעשיך יועילוך לא :פירוש יועילוך״. ולא

ומעשה• פשעיך רב לעומתם בערכי למשפט בקומי מדעתך
 שאמרו וכמו מהם, גברו עונותיך דברי כי תעחועיך,

 מזכיותיו מרובים שעונותיו מי כי ג( סז, השגר. )ראש רבותינו
 והנהגתם בשיחתם הם נכרים והרשעים למיתה. ונחתם נכתב

חטא. יראת בשערי לך הקדטנו כאשר

 כס )משלי שנאמר כמו הרשע. יתעבו הצדיקים וחנה קצ

הצדיקים בסוד ואשר עול" איש צדיקים "תועבת :נו(
 ברך נם יקבנו, לא קב וגם יתענגו, לא תעב אם יחיה. לא
יברכנו. לא

 כדרך הרשע את המשבח מקרה. יקר כי ויתכן קצא
יחיה חיו אם הוא טוב לשבח אומר הפתי כי פתיות,

הוא. שבח הדעת ומבלי תמורתו, תהיה ואם דע״אמת על
 רפאים :הרשעים ג(־על י® )ברכות רבותינו אמרו בי המתים, את

 "והמתים :ד.( ס, )קהלת שנאמר קרויים. ומתיש בחיים יחשבו
 לא כי זדון, עולה הזאת והשגגה מאומה", יודעים אינם
הלא רהוקיו, ויקרב משנאיו יאהב אם האדון העבד יאהב

השער זח
 הסוג שהרי שברשע הסוב את לשנה שאסור ראי׳ מגיא — ונר ארד סר

. רשע. בשס ומלהקרא מעונש מגילי אינו לי שיש

 מי — ונד בסוד זאיר לגדיקי® מתועב הוא עול איש — וכד תומבת קצ.
לא לסתות אבל מקללו ואינו מתעבו שאינו אף עויק במדרגת שאיגו

לרשע. תונף יתא שלא כדי ישגוזנו

 תמיד מגית כי ואומר הרבה שגדיק מי שיש — ונו׳ אומר חסתי ני קצא.
שקר, או אמת זאת אס מנתין אינו הוא שהרי פתיות דרו זו אגל לשנה

 ואף הניסה. בעון נכשל והרי הרשעים את משכה ולסעמים בשקר, גנשל והרי
 עריו שוגג גס הרי מ״מ לו, יש שו» וין מותר ואומר מעוזו. לשם שספוזן
ב׳ ל״ג דף בב״מ ןדאמרינן זדון עולה הזאת שהשגגה אלא עוד ולא כסר*
 כי זאת להכין יכול הוא הסברא מגי גס שהרי זדון/ עולה תלמוד עגבת
העריק את כי ולהבין •לרשע עריק ונין לרע, סוב בין לתנהין מחויב האדם
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תשונה שערירפו
 "וכסילים :לה( 4 )משלי ואפר כן. כי הדעת מדרך לדעת להם

פירושו. הקדמנו וככר קלוף, •פרים

כפניו. הרשע את המשבח החנף — .השלישי החלק קצב
אדם בני כפני ישבחנו לא כי לו עמדה חכמתו אף

 אליו החליק כי עונו, גדול החנף זת נס למוקש. יהיה ■פן
 צדיק כי לעוניו, ידאג ולא הרעה מדרכו ישוב ולא .בעיניו.

ישבחוהו, אם הצדיקים מעדת אינו אשר וכל בעיניו, יזזוא
•ח, )משלי שנאמר כענין כן! כי ידעתי אמנם כלבו: יאמר

יחלצו", צדיקים ובדעת רעהו ישחית חנף "כפה ש(:
 ויאמין ישכחנו, כי כפיו רעהו משחית החנף פירוש:

 יבין ולא ביקר נפשו אח ויראה רוחו, את ויקשה לדברים,
 לככו ירום נם ידו, תחת הזאת והמכשלה נפשו, עפלה כי

 כחלק השחיתו השחת כי וחנה גאוחו, במכמורת ויפול
 בדעתם יחלצו הצדיקים — יחלצו״ צדיקים ״ובדעת שפתיו.

 כמו זאת, למען' לבבו ירום לא ישבחנו אם כי החנף, מנזקי
 "צדיק עליך אומרים העולם כל אפילו רבותינו: שאסרו
 יש אם :בם( סרק נתן דרבי )אבי ואמרו כרשע בעיניך הוי אתה״
 את אהב מוכיחים טקצתם משבחים מקצתם ריעים עליך

 ואלה יביאוך, עולם לחיי אלה כי הטשכחים, את ושנא המוכיחים
ישבחוך. כי ישמחוך ברעתך

השער זח
. * יאהב אס מאוון מעבד יאהב לא ני למות, צריו הרשע ואת לשבת עריו

 נאות רניגו ניאר כאשר קלח. איש — עיוו 8מיי יתוקיו. ויקרב משנאיו
קט״ז.

 ישכחנו שלא ממד והוא בפניו דק מרשע את המשבח— משלישי מחיק ?צג.
מוא טוב איש ני עליו אופר ולא חטאתי מצדיק לא אדם כני בפני

 השס ■חילול גורם הוא בפרהסיא הרשע את המשבח !כי למוקש, יהי׳ נו
 מרשעים בכבוי הנמצאות ושחיתות מנשולות מרמה וגם קפ״ז, נאות במבואר
— בדעתם ימלו. — יתיצו עונו. גדול החקי ומ גם קנ״ס! נאות נסגואד

הבריות יהללום אשר ותהלה שמו נעבור להתנאות מפשם יתעו לא ני 8נשנל

מחכמה אוצר תכנת ע״י הה־פס265 מס עמוד אברהם p גירונדי^ה השער< >זה תשובה שערי



רסז9 י ש י ל ש ר ע ש
 לא כי רעיהם, יחלצו" צדיקים .ובדעת לפרש כן נם ויתכן

בדרך, אותם ויורו יוכיחו הוכח אבל להם, יחניפו
 הלק ,ופח כת(: מ, )מפלי ונאמר דרך. לא נתחו בתעותם

 בי ואםר חלקלקות לדרך חלק פח הפשיל מדווח", יעשה
 כענין חלקלקות, בדרך בלכתו וידחה האדם יבול כאשר

 דוחה ה׳ ומלאך רוה לפני כמוץ "יהיו :ה( לר, )תו,לים שנאמר
 הלק בפח וידחה האדם יפול כן וחלקלקות", חשך דרכם יחי

 עליו דוד אמר בארגו אשר העגין ועל חנף. פח והוא
 לשון חלקות שפחי כל ח׳ "יכרח :ד( 4י )תתלים חשלום
 והלשון רעהו. בו ישחית כי חלק פה קלל גדולות" מדברת
 החנפים מן ויש הרע. לשון והוא החלק, הפך שהוא הקשה

 וינשאום, אותם שיכבדו כדי זרוע לאנשי להחניף שמכונים
 לשם לחברו המחניף כל ג(: זב, קמא )בבא רבותינו: ואמרו
בכלון. מטנו נפטר לסוף ככור

 אשר דיו ולא לרשע, המתחבר ־- הרביעי החלק קצג
כמו אבל ירחיקוהו והרחק פיו בשבט יוכיחהו לא

השער זה
 "ובדעת הא: הכתוב ופיעוד — וכו״ לסדפ גס ויתכץ במפלי(. רבי© >ל׳

 יצילו תוכחתם ע״י הצדיקים ור״ל רעיהם יגזלו הזדיקים דבהנמת זויקים"
 כלומר מ׳( ק״ז )תהלים הכתוב לפון — דרו לא בתתו שתת. מרות רעיהם את

 חלקלקות פל סה — הלק ופה הפקר. בדיר והולכים האמת מדרך תועים כפהם
 הפו רפ״י. הקב״ה. מעל סקבלז את ,פדותו■ דימוי עופר, מלחה* "•עפה

 מניחם איוו והמפר בחלקלקות רגליהם פיהליקו כדי יהו פניהם — וחלקלקות
 גדולות, מדברת לפון הוא — תקפה והלפון רפ״י. החלקלקות. מן להפמר

 להתבונן אמפר מזה הרע, ללפון ההלק לפין פמומה ובמה כלומר לה-ר. והוא
 אפר "כלומר :ו*ר בביאור נתב הקמנה והיו החלק. לפון פל העון בחומר
 מן ויהיה יהליק פלא בדיבורו ולפמור דרכיו על מאוד להתבונן זריך האום

 זריך וה ודבר המלשינים מן דימי' ועזות קפות ידבר פלא דגס ר,הגיסים
רב". התבדננות

 ולא הונף. גפם נקרא לנו הריתהנרות עזם כלומר — לדפע המתחבר קצג.
מרחיקו ואי© מוכיחו אי© אפר די לא כי דבריו ומסביר — ונו׳ אפו די
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תשובה י ער ש רסח
 עם "בהתחברך :לז( * היפים )דברי ונאמר יקריבחו, הבר

 את ימאסוהו מא־ב והצדיקים מעשיך". את ה׳ פרץ אחזיה

 •נטאם". בעיניו "נבזה :ד( «, )תהלים שנאמר כמו הרשע,

 לא :ב( צב, קמא )בנא לברכה זכרונם רבותינו ואמרו

 מינו. שהוא מפני אלא עורב אצל זרזיר הלך לחנם

 לו. לדומה אדם ובן ישכון לטיט עוף כל :ואמרו

אז־פ בדמות להסתכל > אסור :א( נ* )»ילת ואמרו

 מלך יחושפט פני "לולי : (t ב׳ )פלכים שנאמר רשע,

 כל ואמרו: אראך. ואם אליך אביט אם נושא אני יהודה

 זקנתו לעת כהות עיניו , רשע אדם בדמות המסתכל

 עיניו וחכהין יצחק זקן כי "ויהי א(: מ, )בראשית שנאמר

 צ היה שלא פי על אף עשו, בדמות שהסתכל מפני מראות*.

 שנאמר כענין מעשיו, מסתיר עשו היה בי מעבדיו, מכיר

 הקדמנו וכבר מעשיהם". במחשך "וחיה :סי( מ, )ישעיה

 אל הנמצאים מות דרבי רבו בי היטב, באר להודיעך

לרשע. המתחבר

 בדבריו אדם בגי יאמינו כי איש — החמישי החלק קצר

אהד לנשא ויתבון דבריו, על השומעים בל וסמכו

 ויאמר אותו, באהבתו אליו הקרוב גואלו או העם

 וצור לפוקה והיה חכם, לא בן והוא הבס, איש הוא כי עליו

השער זה

 מכור — יכי׳ בחתמברן הנישה. שעולת ההי חפר מו אליו יקרבהו עוד אבל
 ומורתי בהם מעליה ולא במעשיו ושבר פרצדי הנא "םרין• אהזי׳ עם ההמברו

 שער עיין רשי׳י, צדיק. של בעיניו נראם ברשעתו נמה שהוא סי — זכר נמת
רש״י. תו* טמא עוף זרזיר מבר ר׳א — ונר תלן לחנם גא 4כ״ אות א׳
 )בראשית עה״ת הרמב״ן כרעת רפינו רעת — מעשיו מסתיר אשיו היה כ•
 שייך ולא — וכו׳ היוו שגא אע־פ אביו. בעיני רשע עשו היה לא גי נא( מ.
 נשמוזתברים וב״ש מעשיו, כשמכירים ומב״ש נענש, בכ״ז ממעשיו שילמדו מה

ממש. אליו

 כסו לכשלין. ל״ד,( כ״ד. א׳ ושמואל הכתיב מלשין — ?פואי! והיו. ?צד.
אצג 4ח׳ )ישעי׳ עף לאבן — מכשול וצור דש״י. ברכים. ושיק
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רסט nr» ל ש ד ע ש
 ריב, בל •יהיה פיו ועל תיו, ה,ירא על יסמכו כי מכשול

 איש על יאמר כי וכן יחריב. העולם את משפט, ויעות

 אמונים איש הוא ^אש הכירו ולא רוח, נאמן הוא כי

 ביתו על ויפקידהו השומע ישמע ואולי כו, אסון לא כן או

 רבותינו ואמרו ראיתיך! לא :לאמר כו וכחש כידו יתן לו יש כל

 אשרה. נטע כאילו הגון שאינו דיין המעמיד כל :ג( ז, )סנהדרין

 שהקים מי והיה מזבח. אצל נטע כאילו חכם תלמיד וכמקום

 קראו להורות, ראוי שאינו מי הראשינים בימים לראש

 הקיצה לעין אימר "הוי יט(: p )חבקוק שכתוב מקרא עליו

 וכל וכשף זהב תפוש הוא הנה יורה הוא דומם לאבן עורי

 פמעמידיו. להפרע הוא כרוך הקדוש עתיד בקרבו". אין רוח

הארץ". כל מפניו הם קדשו בהיכל "וה׳ :שנאמר

 מ.חה ואינו למחות כידו שיש מי — חששי החלק קצה

ילטוש לא החטאים מעשה ועל תוכחות, בפיו ואין

 נצט-ינו והנה מוכיה לאיש להם יהיה ולא ישגיח, ולא עין

 הרע "ובערת :ו( יג, )דברים שנאמר עמנו, מקרב הרע לבער

 למחות כידו שיש טי כל :ב( נד, )שבת רבותינו ואמרו מקרבך״.

 בידו יש ביתו, אנשי על נתפש מוחה ואינו ביתו באנשי

 עירו, אנשי על נתפש מוחה ואינו עירו באנשי למהות

כל על נתפש מוחה ואינו העולם בכל למהות כידו יש

השער זח

 — ובר וסתיו בתמיד — •ורח הוא כרזנח. ומג־נין מכסרין ות-ת — מזבח

 ליסת. מובן — קומו בהיכל והי ונר. האומר הוי דלדל קרא להוד סמוך הוא

 שיתוק לשון .הס- הארץ כל הזה עין לל וכלה הארץ״ כל מסדו ,ד.ס

רש״י. חורבן. ורמימת

 חורש כל לוסש כמו יחדד זר-ל ס׳< ס-ז, )איוב מכתוב מל* — ילסוש קצה.

יזיקוהו. שמא שירא לזת והסנה — מוכיח לאיש להס יהי• ולא .,רש׳• מושת.

 יחזיקוהו שסא או לסו, היטיבו כבר שמא או לסו, להיטיב ימנלו שמא או

 מחניף חוא שהיא סיבה איזו שמחמת הוא הניסה בכלל וכ״ז הישוב, סן לאינו

מוכיחם. ואינו ה• רצון נגר שהוא נמר, למהח ומכנים □לה
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תשובה שערי חן
 ודרשו באחיו" איש "וכשלו א(: מ, )ייקרא ונאמר העולם,

 ואמרו: אחיו. בערן איש (:3 מ, )סנהדרין לברכת בו^בךונם
לזה. זח ערבים ישראל כל

 קשה עם מקומו אנשי את חרואח -" חשכיעי תחלק קצו
לחם אדבר אס יקשיבו לא אולי בלבו: ואומר עורף,

 ישא, עונו והנח פיו, יחשוך כן על ז תוכחות אמלא ופי נכוחות
 משנת יעורו העיר רוחם אם אולי ולהזהיר, להוכיח נסח לא כי

 לברכה זכרונם רבותינו ואמרו משוגתם. אתם תלין ולא אולתם,
 "והתוית :א( ,8 )יחזקאל שכתוב מח כענין :ב( », )סנהדרין

 מדת אמרה והנאנקים", הנאנחים האנשים מצחות על תו
 התורה אח וקיימו גמורים צדיקים שהללו סי על אף :הדין
 גלוי הוא: ברוך הקדוש אמר מיהו! ולא למחות לחם היה
to אמרה מהם: מקבלים חיו לא מוחים היו שאם לפני 
 לא חם — גלוי לפניך אם עולם! של רבונו הדין: מדת
 יתברך השם וצוד. יחדלו! ואם לקולם העם ישמעו אם ידעו

 הצדיקים וחם תחלו", "וממקדשי ו(: ,8 )יהזקאל כן אחרי
 יט, )וייקרא ונאמר מיהו, שלא דבר על נענשו כי המקודשים,

ואם חטא" עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "חובה יז(:

השער זח

 יותר הוי לפי* יוכיחם אם מטנו יקגלו שבודאי שדובר חששי נהזולק קצו.
פחזירין ח״ל פי׳ ׳8 3ל״ תשא *83 בסי׳ רש״י »- טורף קשה תסור.

 ישמעו, לא שבודאי הכוונה ואיו לשמוע, וממאנים מוכיחיהם לנגד ערפם קשי
 דרכם את לעזוב לשמוע שממאנים הכוונה אלא תשובו" עשו סוף סוף שהרי

 — ובר ימיו ודא 4ת»3 ונכשלים עליהם היצר מתגגר טעם ובכל בתתלט,
 משגה מל* •משוגחם" לילה. ליגת מל׳ •תליד י׳( י״ס, )איוב מכתוב »ל"

 נמנע היי, לא שנו המנוסר, מדת לולא כי מנופה בכלל זד, נס ומנד• ושטה.
 תרשום — תז וחוזרת לדבריו. יקשיבו לא שט* ספק יש אס גס אותם סמובימ

 ומצטערים הנאנחים הצדיקים, מצחות על — ובר האנשים מצחות טל סימן.
 המשחיתים בם יפגעו שלא לאות להיות כדי בתוכח. הגעשית התועבות כל בעבור
חטוב. מן ומזר היין מדת למקסרג שהודה — תחלו וממקדשי סצודתן• >וש״י,
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רעא י ש י ל מ ר ע ש
 מוסר שתא החוטא כי ונחקר ונבחן וידוע לכל גלוי הדבר

 נאמר זח על אזנו. יטה לא ומלמדיו טוריו לקול ישמע ולא
 :ג( ס® )יבמות ואמרו ישנאך״. פן לץ תוכח ״אל : (n ס, )משלי
 שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשם

מזידים. יחיו ואל שתנים שיהיו מוטב :א( ל. )כימו ואמרו נשמע.

 מי דברי את ישמע אשר איש — השמיני החלק קצז
דובר פה כל ישמע כי או הרע, לשון מדברים אדם

 יודע ומצות" תורה בוזים משחקים בסוד יושב או נבלה,
 דבריו, אל יקשיבו לא יוכיחם ואם וסלונים סרבים הם כי
 כסילים יענה לא כי יענש זה גפי פה. על יד ישים כן על

 דבריהם, על הודה וכי הם, כמו הוא כי יאמרו פן באולתם.
 ולמצווה לחורה גודל לתת בהם ולגעור לענות יתחיב כי אף

 בו. ישיחו אשר וצדיק נקי לכבוד ויקנא להם, לעגו בוו אשר

השער זה

 ו״ת מגת מתי• כדעת רביגו דעת — וכי׳ גלוי וודבד יאס תתחילו. .תתלו•
 אם תוכחה מעדת בו מין בתורה המפורש גרגר ומסי* דוכתי במה ובעור א׳

 אבל הסס״ג, רעת יכן הז״לי דשבת מסוגיא מוכה רכן יקבל. שלא ברור הדבר
 המורש דיבר העיסוי בשם והרא״ש כהר״ן פוסק חר״ח סימן באו״ה הרמ״א
יקבלו. לא בוראי אס אפי' למהות מהויב בתורה

 סדוב מל׳ •סרנים• ר( ב* )יסזקאל■ הבתוב מל׳ — וסלונים סרביס קצז.
רפד*. מבאי® וקוץ ממאיר סלון במו קופים מין ®סלונים" ומיאון.

 ולא יזיק לא גם אמנם בתוכחתו, בלום יועיל ולא — דבריו אל יססיבו לא
 י* מ פץ. אות בבמ״זו ר כלל לה״ר הל׳ ה״ה )עי׳ סז® קלקול סום יפא

 ■ענה ברבתיב גאולתו. במיל לענות מפוזו לפעמים בי ־* גאולתו כסיל יעמו
 לכבוד באולמו. מיל עגה ובר״ת אמרינו ב׳ ל׳ יו ובשבת גאולתו". מיל

 שלא א׳, פני® מאתי הנא זה באופן התובהה חיוב בי גמפא — ואדים נקי
 והמפו* התורה בויזן על למהות בדי ב*. דבריהם. על מסכים שהוא יאמרו

 שבבר ואף אותו. ומגזים לה״ר. על״ו דיבת אס האויק׳ לכבוד לקנאות או
 ישכלר שלא בודאי יודע אם להוכיחם שלא מפות שאף קפ״ו באות נתבאר

 למוזות מחויב שם יושג הוא אם אגל עמהם יושג כשאינו m כל מוכההו
הנתנאר. מהפעם גווני. בבל בידם
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תשובה שערי רעב

 בעבורם לעזוב האדם יתחייב אשר הדברים סן אחד וזה קצה
וילאה הרעים דבריהם בשמעו יענש כי הרשע, חברת

כי, )מפלי שנאמר שלמה, בדברי מפורש הדבר וזה לענותם,

 שוד כי אתם להיות תתאו ואל רעה כאנשי תקנא אל" :א(
 חשא בי לומר, רצונו ,,תדברנה׳ שפתיהם עמל לבם יהגה

 ותהיה תמיד הרעים דבריהם תשמע כי בחטאתם, עון
כמחריש.

 שלום. טדרך הרשעים את המכבד — התשיעי החלק קצט
בכבודו יתנהג ולא הרשע, על טוב ידבר לא אמנם

 בעיניו יקר מאשר יכבדנו כי אדם בני יחשבו אשר דרך על
 בני שמכבדים’כדרך זולתי כבוד לו יחלוק לא בי נכבד,
 בעבות תועלת, ולחקות סלסול מדרך העשירים nft' האדם

 הטא יש זאת גס ואף ערכם. חין מפני ולא דרכם צלתה כי
 בן לא העשירים. לכבד הותר אש כי הזה, בדבר ואשמה

 והשפילהו נאה כל ,וראה יא(: )איוב שנאמר הרשעים
 החלק אך תהתם". רשעים והדרך הכניעהו גאה כל ראה•

 כזמן הפסד ויגרום הרשע יזיק פן מדבר מדאגה הותר הזד.
 להכניעו כידינו ואין חצופה, ושעתו תקיפה הרשע שיד

 בני שמכבדים בדרך לכבדו הותר כן על להניעו. וכחילגו
 ודומה והדור בקימה ואיטה מפחד רמה זרוע אנשי האדם

השער זד.
 סות דרכי רבו כי נתבאר פכבר ממה תוץ — ונר מן אזור ♦,ת. קצזז.

ועוצם עשרם תחמוד פלא — '13 תקנא אי לרפע. המתחבר אל הנמצאים
 פיפ תראה כי גס חברתם תבק» פלא אתם להיות תתאו ואל וכבודם ידם
 ויחרפ פוד לגם יהגה יגע כל — ובו* סוד כי נחנרתגג ממון ריווח לו

 xen דגר מפיהם כפתפמע וחענפ עמל תדנרגה פלא יתכן לא כן על רעו*
ספלי. רבי© לשון תסמר• ולא ותשתוק

 — וכבד מעיז יסר אליו. יתקרב לא הקרב וגם — סוב ידבר יא ?צטי
חותר אמ כ• כבודו. את כלומר יקרתו, אח בעיניו נכבר מאפר פי׳

 כמי כתיפד. מלפון - וח״ד התועלת. קבלת בפביל אפילו - חפפיריס יכבד
ויא ממקומו. להגיעו בכח© ואין — יוונימו ונהיינו דכה. עד א«פ תפב
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רעג שי שלי שער

 וכן אדם. לבני עליו טוב ידבר ולא ישכחנו לא אך לחם.
 להחניף מותר :ב( מא, )»»י לכרכח זכרונש רבותינו אמרו

הזה. כעולם הרשעים את

 זכרתם רבותינו אמרו הרע. לשון מספרי כת דכר וזה י
כופר כאילו הרע לשון המספר כל :ב( פו, )ערכין לברכה

 נגביר ללשוננו אפרו "אשר מ(: יב, )תהלים שנאמר בעיקר,
כפר כאילו חשבוהו כן ועל לנו", אדון מי אתנו שפתינו

 לחביריו, ר«ז ורעה גדול נזק וגורם מסבב הוא כי בעיקר, -
 ולא הפסד. דרכי שאר אד העם בעיני מיהם את בהבאישם

ממות, טר ונזק משחית כלי להכירו אדם יכין אשר יתכן
 לכד אם בלתי מטון, דריוח תועלת בזה לעצמו שיועיל טבלי
המופרות, ונתק מעליו שמים עול ופרק נפשו את יצרו
 בקשו ועריצים עלי קטו זרים "כי :ה( נד, )תהלים שנאמר כפו

 זכרונם רבותינו ופירשו לנגדם", אלהים שפו ולא נפשי
 בי — יעדם" אלהים שפו ״ולא מ,(: מחלים )פורש לברכה
מ, א׳ )שמואל להם שאפר כפו שאול, אותם שיברך נתכונו

 אלהים שטו "ולא עלי/ המלחם כי ,לה אהם "ברוכים :כא(
רעהו מכה "ארור :כו( מ, )דכרים בתורתו שכתוב — לנגדם״

השער זח

 חייגו ומותר משמע ג»גיו אותו לשבת אבל — אדס דנני עליז סוב •ובו
 על להפדיקו אבל תשוב, מן בו שנמעא נמת סוביחוא איש כי עליו לומר
 או סבנה ובודאי סכנה׳ תשש במקום אמי* בפניו אפי אסור וכוומה המסו
 להחניף פותר קפ״ה■ נאות נתגאו* באשר תותר, זאת גם סננה בפסק אפי
 סכנת חשש במקום אפיי אסור אחר באופן אגל רגיגו, שכתב דרך על — ובר

4קס«ז גאות נתבאר באשר

בעיקר. כפירה הרי לנו• אוון "מי רש״י. גגגיר. גלשונגו — נגביר ללשוננו ד.
עול מעליו ופרק מרו ברשות נפשו נלכד כי הוכתה זוז — וכר בלתי

 על פלל עומד ואיגו שבשמים, לאביו אותו המקשרים המוסרות ונתק שמי*
לסי׳ התורה בנל כמומר דדינו אהד בדבר להכעיס כמומר והוי החשיכה דדך

 שיברך הזיפים — וכר נתמזגו ני בעיקר. בוסר כאילו שהוא חז,׳׳ל אמרו
שוס להם מיתה ולא דור, של המגאו מקום לו גלותם. עבור שאול אוהס
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תשובה שערירעד

חלשוף. לבעל יתרון "ואין :יא( ,י )קהלת ונאמר בסתר״
— לשונך תחשוב ״חוות :א( נב, )״״לים דואג על ונאסר
 )מדרש ופירשו סלח", צדק מדבר שקר טמוב רע אהבת

 הרען לשון ספרת כי בצע ומה לך יתרון מה גב,(: המלים
 שנאמר כמו עשרת! אך ן צריך אתה חיית לא לממון הלא
 אין לשאול", אשר הרועים אכיר :מ( », ,א )שמואל עליו

— צדק״ מדבר ו״שקר הטוב! מן הרע את אהבת אס כי זח
 כי לגנב יבוזו "לא ל(: ו, )ס>י ונאמר עלו! פרקת כי

לב", חסר אשה "נואף לב(־: י, )מלי אחריו ונאמר יגנוב",
 נפשו למלא צריך שהוא הנגב מן רע הוא בי לומר, רצונו

:קב( חד,לים )מדרש לברכה זברונם רבותינו ואמרו ירעב. כי

 טבלי גדולה חטאה יחטא כי רע, משניהם הרע לשון בעל כי
 יוסף וסח לך יתן "מח :ג( קב, )תז•,לים שנאסר כסו הנאה,

רסיה". לשון לך

 כפר כאילו הרע לשון המספר נחשב כן על — והשנית רא
ומפני ברשותו, שפתיו כי בלבבו שאומר לפי בעיקר,

 בדעתו וגמר לשונו, על השליט הוא וכי מעשה, בה שאין
 וכי רוחו, על העולה מדבר שפתיו רוח את לכלוא לו אין כי

 שנאמר כעני! בהם, לחטוא ברשותו אינס לכדש הסה האברים
יאמר: ולא לנו", אדון טי אתנו "שפתינו ה(: יב, )ההלים

השער זח
 מנב •בזזו לא .m עגור תוחמו לתם ויתן שיברכם רק מות ממר תועלת

 םשו1 לרעבון בי הנואף במו בו בל לבזותו אין גניבה ימב הנגב אם — וכר
 הוא לב• תמר אשה •נואף *.nn וכוי. יאכל מת לו אץ ואולי עושה הוא

 הנאת ולא ממון הנאת לא — הנאה מבלי רשי׳י. עשת. לרעכון לא שמדי
והגואל טהננב יותר תמוד לסי׳ מגון/

 ולשעבד לשמור עעמו על •קבל שאינו כלומר ולמנוע. לסגור — לכלוא רא.
עליו. מבעלים יהי׳ עעמו הוא 8וי התורה סי על שיתי׳ הדיכיד כה את

 דמכיון בהשנהד* כהוסר נהשכ הוא הרי כן אסר שלא וכיון — וכי׳ יאמר ולא
 ומחויב גרשוהו ההגועוה שכל בדור הרי ותנועותיו האום את מר שהוא

שכל אומר הוא באילו בלון״ף, שרגיל וזד, לעבודחד, תנועותיו כל אה לשעבד
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רעהשלישי שער

 לו, הנח נתונות יצירותיו תנועות כל אשר עושי אלוה איה
 רק משועבדות? רצונו לעשות כלם נעדרה, לא שזנה אהה
 החוטאים הרשעים כן לא ברשותנו! שסח וארשת’‘דבר, אין

 השם, את עזבם ומר רע כי הם יודעים כי עבירות, בשאר
 זח. על לחם וצר המתגבר, ויצרם תאותם אחר נמשכים אך

 שלש כנגד הרע לשת שקולה נ(: מי, )ערכין רבותינו ואמרו
 דמים. ושפיכות עריות גלוי זדה עבודה הן: ואלו עכירות,
 הזח העם חטא "אנא לא(: ל® )שמות נאמר זרה בעבודה

 "ואיך ס(: ל«, )כראשית נאמר עריות בגלוי גדולה", חטאה
 )כראשי® נאמר דמים בשפיכות הזאת", הגדולה הרעה אעשה

 )תהלים נאמר הרע לשון על ואילו מנשוא", עוני "גדול :יג( ר,

גדולות*. מדברת לשת חלקות שפתי כל ה׳ "יכרת :ד( י®

 עון יהיה כי יתכן היאך לך לפרש צריכים וחנכנו רב
אחת כל על הלא האלה השלש על יתר תרע לשון

 אדם יהרג :א( עד, )"הוריו לברכה זכרוגם רבותינו אטרו מהן
 זרח עבודה הטורח א(: ה, )חולין ואמרו עליהן, יעבור ואל

 כי ב(, ר, )חולין ואמרו התורה, בכל ככופר בה המודח שכל
 תשים וכאשר כולה. התורה לכל מומר זדה לעבודת המומר

 וכסח שרשים כמה לו תטצא לברכה, זכרונם למאמרם לבך
פנים.

ץ
 עשר באולחו שונה הוא הלשון בעל כי — האחד רג

יתר > שפח וידבר ויחפיר ויבאיש יכלים ביום פעמים

השער זח

 כתגלית שכושר או יעירתו, בעיקר כופר יהרי ית/ ברשותו אינו התנועות
 ג׳< כ״א, )תהלים הכתוב סל׳ וארשת. ו.1ד« לעשות רק נבראו שלא שירתו

 דרד על ועומדיס — זת עי ימס וער רש״י. דמיון. לו ואין דיבור, לשון
 דגמי — וכו• ימ״ר שעולה ר׳. באות נתבאר וכאשר מה ימשא״ב התשובה•

גדולי® כתיב והבא יהיד< )לשון גדולה אלא כתיב לא
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תשובה שערידעו

 יעיש לא הלשון בעל כי לענשו, קץ יתן וטי בסתר, זיכה
 השנות על מאד כבדה קלה עבירה בשגם למילין, קנצי

 גדולה חטאה כי אןן הקדמנו, כאשר רבות, פעמים הא-לת
 לשון שקולה :לברכה זברוגש רבותינו ובאמרם חולה. זרעה
 לעת אותן עובר כנגד לומר רצינש עבירות, שלש כנגד הרע

עת. בכל עליהן לעבור הכלל מן היוצא כננד ולא יצרו, שיתקפו

 אשר אחרי קשה, תש-בתו הלשון בעל בי — והשני דד
ההרגל מרוב ברעה, שלח ופיו שקר דבר לשונו למד

 כענין במחשבה, גורמת לשונו וכאילו ברוחו, שליט שיננו
 )?הלח ונאמר לשונך", תחשוב "הוות ד(: גכ. )תר,לים שנאמר

"פי :ז( יו!, )מסלי ונאמר תבלענו״, כסיל ״ושפתות :יב( י,
 לומר, רצונו ומגור, יראה לשון "מחתה" לו", מהתה ""ייכסיל

 יירא כאשר בו יוקש פן לשונו מזעש ויגר יירא הכסיל כי
ברשותו. שפתיו אין כי מא-יבו,

השער זח

 בפניו. והיינו כלימה. למון — •כליט לשינו. שהפקיר — ישוו במי כי 4ד
ענין •ויחפיר• בפניו. שלא על הכוזנד, ואולי מיאוס. עניו *"עויבאיש"

 T9 מל' ב׳( י״ה )משלי .הכתוב ל* — ימייין קנצי הלבנה. ותפרה כמו משד.

 קץ שאי! מור, בנגר מור. נענש לכו ליבויו קץ אין היא ם1 כי בלומר וסוף.
 ובעל — יצרו שיתקפו יפת ל*ח. אות א• בשער — הקדמנו נאשר לענשו.

 כאופן ולכן היצר, התגברות מהמת ולא נפש בשאט תמיר בהטאו שונה לשון
האלה. השלש על לה״ר עון יותר המור »ה

 נו גברה הלשון שליטת כלומר — במחשבה גורמת לשונו וכאילו דד.
בכדי רעות מחשבות שתחשוב המתשבד, את היא תכריח באילו כ״נ

 באופן קצת נראה ועוד בהנג ולדבר לפיעל להוציאם הרע □לשונו את״ב שיוכל
 והוא המחשבה על הבעלים הוא הלשון כאילו הרגל מהמת ועיקר, אחר

 לתשוב הלשון כעי מעצור להיות ושלימה בעלות להמהשבה ואין השולט,
 טהד״ם ואולי המהשנה כתוב כאילו ]"כממשבה* לא אי לרגר מותר אס אקוום

 עו כרע הורגלת נ״כ כלומר — לשוני תחשוב התת •המתשבה״ן ומל היא
 מסהר הלשון כעל כלומר — וכו• כסיל פי רע. לדבר תחשוב כאילו •לשוני

 הלשון ואורבה לשונו. על השליטה לו איו כי אחרי יכשילנו פן מלשונו תמיד
השליט. הוא
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רע שלישי שער
 יאמר כי בעיניו, נקל חטאו .הלשון בעל — והשלישי רח

כן על הרבים, נזקיו אל פנה ולא הוא, שפתים דבר אך
 שלמה, תשובתו אין ישוב שוב ואם הרעה, מדרכו ישוב לא
 טפשע להנקות השלימה החשובה כי חטאו, גודל יכיר לא כי

אש. כיקוד בנפשו היגון יקוד יקד כי רב,

 לץ יהיר ,זד כו(: מ, )»פלי השלום עליו שלטה ואמר רו
זדונו נכר אשר חלץ :פירוש זדון״, בעברר. עושה שטו

 כי תאטר אל וחרונו, ועברתו וגאונו בגאותו להכות-כלשונו
 עושה הוא כי תדע ידוע בי במעשה, ולא יכח לכד כלשונו
 את להכות יוכל לא אם כי לושר, רצונו זדון, כעכרת

 ולא בעברה יכה כמעשה בו חכות ויוכל בלשונו אוכיו
 ירו»לם« )»מוריו לברכה זכרוגם רבותינו אמרו כאשר יחמול,

 להכות שאול צוה כאשר כי דואג, בענין ב( מלנה * פרק
 הכיח אתה לדואג: אמר להכותם. אנשיו וימאנו בכהנים

 ,סוב :יה( ,33 א׳ )שמואל שנאמר !כחרב חכה אתה כלשון
בכהנים". ופגע אחד.

 צריך כתשובה הלשון בעל ישוב אם — והרביעי רז
לא והוא לשונו, מזעם לו מוצק לאשר מחילה לבקש

 נפשות וכמה הכאיב מכאובים רבים בי כלם, מספר יזכור
 ידעו לא וחם עכר, אותם כי זכר, מאשר רבים גם הדאיב,

 ולגלות להודיעם יתבייש הרעה, את עליהם הדיה כי
ידועה, מכתו ואין מכה הוא כי רעה, נטלם אשר על אזנם

השער זח

 *3 מעפה. פוס עפו, ולה בעלמא ויגור רק — חוא מופתים ובר אן 7רז
unn סופר היה רב מספע להנקות בדי הראוי׳ — ונר המלימח ובה

4פי י׳ יפעי' הבהוב לפון ובו׳ )יקד אפ. בהבערה ב״ב בנפשו היגון אפ תבער

 והיי© בלשונו, להכות הסביאתו הוזיבה אותה כי בכעס, — בפברה יכה רו.
יויי. ב&עפה להבות להביאו גס בנחה והנעם, הגאוה,

וברה. בוקה מל׳ כ״ג, ה׳, יפעי׳ הכתוב, סל• — לז פוצע לאפר רז.
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תשובה שערי רעה

 לן יוסיף וטח לך יחן .מה ג(: & )המלים שנאסר כעגין
 הרע לשון נמשל בן על שנונים/ גבור חצי רסיה לשון
 כארס חציו ישלך רכות פעמים כקשת המושך בי לחץ,
הכהו. מי נודע ולא

 אם החרב שולף כי לחץ, נמשל אהר עגין על ועוד רח
אל חרכו ישיב אליו בהתחננו האדם על רחמיו נכמרו

 בעל בן — לחשיבה, בידו אין כי החץ, זורק כן לא נדנה,
 לתקן. יוכל לא טפיו הדבר יצא אשר אחר הרע לשון

 הבאים חדורות כל והזיק משפחה פנס על שידבר ופעמים
 רבותינו אמרו כן על מזה, מהילה עליו תגיע ולא אחריו,
 כפנם המדבר כי מ(, סרק ייושלפי קמא )בנא לברכה זכרונם

 על גס לשונו המשלח וחנה עולמית. כפרח לו אין משפחה
 רעתו עברה לא מי על בי ידבר, חטה בארץ אשר הקדושים

 כי א(, )סגתירץ לברכה זכרונם רבותינו אמרו וכבר תמיד.

הבא. לעולם הלק לו אין האפיקורס

 את לחת בעליו את תביא הרע לשון כי — וחחטישי רכז
: #( 4ע )המלים שנאמר כמו תועה, השם על לדבר פיו

 העבירות בכל ואין בארץ/ תהלך ולשונם פיהם בשמים .שתו
 רבותינו ואמרו דברים. המטיח לעונש ענשם ישיג אשר
 נתחתם לא ובכלס אבותינו נסו נסיוגות עשר כא(: )סופה

.אם : (no ייד, )במרבד שנאמר הרע, לשון על אלא דינם נזר

חשער זח
 לדידי׳ ח״ח בין מבחין אינו הלוא לשונו המפקיד — נמוגו הפשלזז והנה רח.

בכלל הוא ה״ה והמבזה מדבר, הוא הת״ה דהיינו הקדושים על וגס
עבירות. השלוש על מהעובד גרוע מוא לכן לעוה״ב, הלק לו שאין אפיקורוס

 והוא האמת היפן* עניינו תועה ו׳( ל״ג׳ )ישעי׳ מכהוב מלשון — היעה רט.
שמו — פיוזס בשנויס שחו )מצודה(. בהפך שמולן בדרן סמתועת שאול

 ממין כלומר — בארץ זוהנן ויאונם )פגודה(. שמים יושב סול לדבר פיהם
דברהס באשר פיהם, בשמים גס שתו ולכן בארץ. כבר מההלכה שלשונם
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רעם י ש י ל ש ר ע ש

 :לר( א, )וברים ונאמר לכם״, אעשה כן באזני דברתם כאשר לא

 ונאמר לאטר" וישבע ויקצוף דבריכם קול אח ה׳ "וישמע
בדבריכם". ,ה "הונעחם :יו( ב׳ )הלאני

 אלהיש אמר ,,ולרשע :סו( ג, )תחלים השלום עליו דוד .תזמר
ראית אם — פיך עלי בריתי ותשא חקי לספר לך מה

 מרטה תצמיד ולשונך ברעה שלחת פיך — עסו וחרץ נגב
 מגינה התורה אין כי מזח, למדת הנח תדבר". באחיך תשב

 אינם וכי ולנאוף, לגנוב המשומד ועל הרע לשון כעלי על
 raw) לברכה זכרונם רבותינו ואמרו בחורה. לעסוק ראויים

 לו עסדח לא חכמתו אף הרע שסיפר־לשון ביון דואג :כא(
 :לברכה זכרונם רבותינו שאמרו ומה תורתו. עליו הגינה ולא

 שנאמר תורה, מכבה עבירה ואין טצוה מבבת עבירה
 עבירה העוכר על אור", ותורה מצוה נר "כי »( ו, )מלי
מעליו. העבירה אזהרת עול הפורק על ולא אמרו, מקרה דרך

השער »ה

 הוגעתם ונאסר ונו׳ ונאמר נמלה. נלמי דברים חסמת נבר נקרא ווה — באזני

 מוגשים. פנל גדול מעלה כלסי דכרים המסית שעונש ראיות אלו כל — וכו׳
 רביגו — וכו׳ המסומד ועל שבין. עוד בזה הומיף — וכו׳ מ״ה דוד ואסר

 והוי מד• שרגיל דר״ל חלקך• מנאפים ועם עמו •וחרץ דנתיב הא ממרש
 הם אלו רכיגו ]ודנת זמנו. קודם דמת — זכו׳ עליו מגינה ולא :משומד.

 מי ואהיתדסל דואג מעתה אלא שם ואמר׳ א׳. כ״א raw לתגמוא כניגוד
 ומלת הגונח היווה דואג של ותורתו משם ומנואר וכו/ כהווה עמקי לא
 נובעין משם אשר ג״ב מזמור הסוי׳ת על מסתמר רבעו פיהו זויםווין. נק

 היתד, •דמיגא אפרו אמר כמקום שהרי חלוקות מדרשות נזה ויש רביגו. דברי
 ומיתה הה״א שתירץ וסת זמנו קודם מת שחרי תמות! דמומה ומוגיא כלבם•

 המעות את הכתוב תלה — אור ותורת מעזה נו ני כלל! הבינותי לא שאגי
 על ולא raw גמרא לעולם. מגינה תורה אף ונר באור התווה ואת בנר

 הני ממרש ומעי אור, א»י׳ מכבה גדול שמף מעתו וכבר - ונו׳ הפורע
עול. מחקת מעני היינו לת״ר. מפני ומת חהז״ל את
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תשובה שערי רפ

 I הרע לשון המספרים אדם בגי ערן יגדל כמד. והתבונן רי
וחשכו שפתיהם יכלו כי הגדול עונם סהם המעט

 לדבר ישחיתון השחת כי עד חורה, בדברי מדבר לשונם
 "גם »(: קיס, )תהלים השלוש עליו דוד ואמר הרע. בלשון
 בטלים הם פירש בהקיך", ישיח עבדך נדברו בי שרים ישבו

 אשר בעוד בי וגדברים הרע לשון ופרברים בחקיך מלשיח
 לשון מרפא א(: סז, )ערכין רבותינו ואמרו בחקיך. אשיח
 :ד( אז שנאמד-)משלי בתורה, אדם שיעשוק ממנו להגצל הרע

 "אשמרה :ג( לס, )תר,לים שנאמר וזהו חיים״, עץ לשון ״מרפא
 לס(, תר,ליס )סירס לברכה זכרונם רבותינו ופירשו מחסום" לפי

בחורה. העסק הוא המחסום כי

 בקולה ישראל כנסת תשעא(: תהלים )ילקזס רבותינו ואפרו
שנאמר — אהובה בקולה שנואה, ובקולה אהובה

 ערב", קולך—כי קולך את "השמיעיני יד( ב, השירים )•יר
 בקולה עלי "נתנה :ח( יב, )ירמיה שנאמר — שנואה ובקולה

 והיים "מות כא(: •ה, )משלי שנאמר וזהו שנאתיה". כן על
 יאכל "ואוהביה פירוש: פריה", יאכל ואוהביה לשון ביד

 י העצה תמיד, לדבר ההפץ האיש והוא הלשון אוהב פריה"
 אך בטלה בדברי ידבר שלא פריה שיאכל אליו הנכונה
 להכירו אדם בין שלום והבאת ומוסר, חבטה חורה כדברי

 אל ולקנא הרע, את ולגנוח הטוב, ולשבח הרבים, להצדיק
 ובאשר בלשונו, לנפשו לקנות יובל קץ אין זכיות כי האטת,
לשון". ביד "חיים כי הקדים

השער זח

 א־זג ועי' הזרה. דברי מלדבר כלז שסהיתיהם — ססתומיחס ינ» ני רי.
וא*ן — ח״ס »ץ 1לטז מרפא עושים. רעות ושהים גסיחם[ ויקלו קט״ח,

 עץ שואמי* הורה אלא עץ יאין לשונם שחוט חץ שנאסר לה״ד אלא לייוו
ע מהם־ לפי לעשוה אשמרה — נוחנזונז דם• אסמרה ערכין. גמרא וכי'. חיים
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רפזז שלישי שער
 חלקים: לששה נחלקה הרע לשון מכפרי פת והנח ריא

לא והמום באדם מום יתן כאשר — הראשון ההלק
 יקפץ לבו זה והנה דופי. יתן יופי תחת פעמים בו, יחיה

 מספרי וכת שקרים כת מהן :הרעות הכתות שתי ממדח פיו
 הרע, לשון לקבל שלא התורה מן הוזהרנו והנח הרע. לשון
 .לא א(: מ. )ש»ות שנאמר כזב, ודבר שוא הוא חנה אולי
 :ד( ח, )#•לי השלום עליו שלמה ואמר שוא״, שמע תשא

 :פירוש הוות״, לשון על כזין שקר און שפת על מקשיב ״מרע
 ובעל איש.מרע — האתת הרע: לימון מקבלות כתות •מתי
 חושד הוא כי ומרע". חנף כלו "בי •ז( ס, )ישדר■ ן מלש זדון,

כבודו. על וקלח חברו על ואשם פגם למצוא ואוהב בכשרים

השער זח

 ע״י — בלשון א״ס נ• הסייס נאשר רש•*!. בדישו. שור ים5תד. לא )מלשון
 לההיים יביאנו nt וכו׳ ומיסו• הכמה נד״ת שידבר והיינו הלשון כי• שיאכל

 בלישניוז. מיתה ובעי בלישניה תיים ובעי רבא אבר שם בערכין י הנכהיים,
 לזנות. הקב״ד, לו“שנתו הגדולה שהמתנה האום על הגדולה התביעה ומכאן
המות. את עליו ומביא הזאת המתנה את משהית הוא גנת־ים. להיים

 יקבץ •לבי הגיהו ונחושים הישנה, הניסהא היא כן — פיו יקפץ לבו ריא.
את קמיזד.( )לשח יקפיץ והלב דה״ק הישגה, הנופהא לפרש ויש און"

 מכריחה ולה״ר שקר עם המלאח הלב כאילו לבו, ברשות דפיו בלומר פיו.
 בא שוא" שמע תשא "לא הלאו בלומר — וכו* מוא וגר והגה לדבר. הסה את

 רי״ג: באות רבינו כמוש״ב ושקר• .שיא היא שסיפר מה בלבו דיהשוב להזהיר
 אמת. הדברים כי במחשבתנו להחזיק הרע לשון ספיר בלבנו גאמין •שלא

 דלטיהש משום "אולי• רבינו ומש״ב עליו". שנאסרו מי אח בעינינו לדיבזווז
 מדברות גתות משתי מדבר הפסוק — ונו* כתות שתי שיתבאר. כמי מימי
 רע איש ר״ל מרע איש כלומר אוף שפת על מקשיב "מרע א׳, :הרע לשון

 לה״ר. מבירו עליו יגיו כי בשמעו לסי׳ הכירו, על פגם לסבא ואוהב ומשחת,
 השנית. והכת אמת. הדברים בי ולהאמין הלה״ר את לקבל מסיתו, לבו זדון

 אוהב שלנו כיון ללה״ר ומאמין מאזין שקד איש הוות" לשון ע> מזין "שקר
לקבלו. ימהר אלא שקר, הוא אולי היסב לחקור יהוש לא לפיכן• שקר
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תשובה שעדי מב

 השיאו לבו זדון וזרע, לשון רעו עליו יגיד כי כשמעו ומיה
 גס שקר איש — השנית והכת כנים. הדברים כי להאמין

 ירחק לא אשר אחרי כי חוות, לשון על ומאמין מאזין הוא
 שסע חשא ואס כזב נפשו תקבל אם יחוש לא שקר מדבר
 איש כמו סזין" ,שקר הרע. לשון לקבל יסהר כן על שוא,
 בתוך — סרטה״ בתוך ,שבתר ״(: «, )ירמיה וכן שקר,
חפלה, איש — חפלה״ ,ואני :קס,_ד( )תהלים וכן מרמח. אנשי

 דתו אהח הרע. לשון על השומע יודה כאשר כי ודע ■ריב
אמור: יאמרו כי הרע, לשון הסספר עם טדיו ומנח

 אמת חנה בי הוא ואות הדבר את השומעים קבלו הנה
 כסקשיב נפשו אח והראה השומע אזן חטה אם נם I נכון הנח

 לרעה עוזר זח נס אדם, בני בפני החם לדברים ומאמין קשב
אל רעה דבתו את המביא ידי ומחזק להכירו קלח וטרם

השער זה
 א׳. לה״ר, כקבלת וידם בי יש — ובר ח«ומע יודח משר ני ויס ריב.

שנאסר םי בעינינו יבוזה עי״ז בי אמס הוא שהסיפור בלמו נאמין ־־שלא
 q עיקר בא otn הלק ועל לסיפורו, בפיתש לו יסכים לא אם אסילו עליו,

 מה ׳.5 רי״ג. ובאות די׳יס באות יבינו שכתב כסו תשא׳" ד״לא האוהדת
 פה הוע הרי מרע, לשון על בפירוש סודה ואם הזח, נאות מחדש שרבינו
j ? :לה״ר סיפור בעון נמי הלק לו יש לדבריו, מאסין אם לה״ר קבלת על שעובד

י שסיפר, שה אמת שזה הוא סימן הדבר את השומעים סדקנלו אמור יאמרו בי
 לא בלבו אפילו אס זה ולפי עליו, שסיפר לזזאיש בזיון גוה וגורם «»א

 והודאה, השמיעה על עץ לו יש מ״ס תשא, לאי על עבר ולא הלה״ר את קבל
 יסכים לא אס •אפילו וז״ל זי סד ו׳ כלל ח״ה בספר ססק ובן נתבאר. כאשר

 מססד שהוא ננסליים חעון את שוגה היא מרי דאל״ה לסיסורו בסירוש לו
 סדתו. חלק מדין. סנה כ״ת{ י״ג, )ידמי* הנהוב םלי»ת — מדיו ומות ומקבל".

 — חסומס פון הסח אם נס לה״ר. המספר לעונש שוה ענשו מדת כלומר

 מאמין הוא שנס ולהשומעיס להסססד ונדסס לשמוע אזנו הסה שדק בלומר
 שאינו בלב, הלה״ר קבל לא ונס לה״ר, על בפירוש הסכים שלא אף לדבריו,

 כעושר. עבירה לעושה •וגספל לרעת׳ עוזר הוא גם ס״ס תשא, דלא בלאו עובר
 אי ובריס ב* גורס הוא — זכו' קלון וגורס מניס בסוף פדחגן עבירה•
ידי שמסייע מ מאמין! ומי הוא באילו שתראה ידי על יותר סתמה שתכירו
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J

רפגשלישי שער

 צפת רוח : »( כה. )משלי השלום עליו שלמה ואמר הבריות•
 רוח כאשר פירוש: סחר/ לשון נועמים ופנים גשם תהולל

 ימנעו נזעמים פנים כן — הגשם ותמנע העבים תפזר צפון
 זועפים, והנם השומע פגי את המגיד כראות כי הרע, לשון
 ישמע השומע כי יראה אם אבל דבריו, גשם הטון קול יחדל

 בזה והיה טשקריו, פיו יחשוף ולא עולה כמים ישתה לו,
 ושב שקר, לשון תמיד לספר באולתו ישנה כי מחר, יום

 )בס׳בד וכן חלילה. מלשון "תחולל" כזביו. גשם אחר לשונו
 "אז :ני( ד, )בראשית וכן יבטל. לא — יהל-־רברו״ ״לא :ג( ל,

נמנע. אז — לקרא״ הוחל

 "לשון »(: כו, )משלי השלום עליו שלטה אמר עוד ריג
ושפל ודכא העניו האיש פירוש: דכיו/ ישנא שקר

השער זה

9 ̂

'*"'/ל־

 הגם )והנה אהר. כפעם נם לספר לה״ד, המספר ידי את ומחזק עבירה עוברי
 כתוב אלו הוינימ אנל אותן לפרש רנינו וגרי על היסב עמד לא ה״ה שבספר ן

 בוובורת ישב דאס ה׳ סעי׳ ו׳ בכלל דנתב רביגו לדברי מרמז נבט״ה ושם ש«
 שדברי משער והוא אסורים וברים לדבר והתחילו מה לעניו שנתקמו אנשיס

 אי מספינהם לילו לו אפשר אם בוה תלוי מאומה להס יועילו לא הוכההי
 פרפים גי עריך ולזה ובו׳ בזה עושה הוא רבה מעוה באזניו אעבעו להגיה

 שלא גמור בהסכם בנפשו יחלים א( תורה. מהאיסור יינעל מהם שיזז־ן
 בשפתה ליה ניהא יהיה לא ב( חבריהם. על שמפסרין גנות להדבוי להאמין

 המפפריו לפני להראות שלא עעמו על יעמוד נם a האלה. האסורים סיפוריהם
 ואס דומם באבן ישב אך לדבריהם מסכים שהוא מפנה ׳*יראה תנועה שום
 לדבריהם פפכים אינו שהוא ממוז שינינו נזעמים פנים לפניהם להראות יובל

 בעה אם וכ״ז רכינו(. דברי אה מיין הוא הג׳ )ולפרס פוב. הוא בודאי
 את ומביר יודע הוא אם ^אבל האסורים, ובורים אז דברו לא ביניהם שישב
 שמקודם או הכריחם, מגנות לדבר ותשוקתם שדרכם אלו אנשים של שמם

 יסייע לא אפילו בזו! סתעעל והוא מהם להשמס יכול שהוא אלא ידע לא
 אל כני וז״ל הגדול ו״א כמאה זח על כתב בסיפוריהם לי׳ ניהא ולא להם
בספר למעלה עולים כשהדברים כי מחבריהם רע האומרים בהכירה /תשכ

ע״כז. הרע לשון ונעלי דשע הכורת גשס שס העומדים כל נכתבים
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ה כ ו ש ת י ר ן ע רפד

 כי אליו, *שמע ולא לו יאבה לא שקר, לשון אח ישנא רוח
 וי״ו וקלונם. כשחם על לו וצר הכריות ביקר חפץ העניו

 מפרשים: ויש .עניו". כוי״ו השורש ה״א במקום .דכיו״_
 להביא יוסיף ולא וטוכיחיו, טדכיו ישנא שקר לשון בעל

 שכתוב במה הוזהרנו והנה רעה. אדס בני דבח אליהם
 בלבג: נאמין שלא — שוא״ שמע תשא .לא :א( גג. )שמית
 ולהבזות אמת הדברים כי במחשבתנו להחזיק הרע לשון ספור

עליו. שנאמרו מי את בעינינו

השער זה

 שמיעה על ואפילו נזה להוסיף וגא אפשר — אליו ישמע וגא •אבה גא ריס
אסיר. גסי הובר את לקבל ועתו שאיו אף לשמוע. אזגו שמסר. לגו

 הידיש גזר, חיוע ב׳ בסעי׳ שם הודית )ובאמת שקר. הלשון את לשנוא ושריו
 הוברית ירשמו דשמא הפעם וכתב תשא׳• ד.לא גלאי עוכרים זה שבאופן בדול

 קורת בע״ו ונרי לשמוע לדיין ואסור ל״א. משבועות מביא. לדבריו ומקור בלבו.
 רנינר דברי מביא לא )אמנם כן. וכתב דיהדדים דברי ומביא תכירו. בע-ד שיבא

 סן והווהרגו שכתב רי׳־ג במאמר יונה ברבינו .ומזאתי :וז״ל שם ונתב אלה
 איסור אין לבו השמיעה ועל סוגריו לכאורה ומשמע וכו• נאמין שלא התורה

 נוגע הכירי לו שסיפר שר,ובר הינא אפילו כולל דהוא בסשיסות לדתות יש אף
 בלבד ממני ילהשמר לזד. לחוש נדי לנתהילד, לשסיע מותר ובודאי להבא על לו

 העי מיהא למיהש מיבעי לא דלקבולי אע״ג בישא לישנא האי ס״א בגוד, וכמ״ש
 רק גנותו לשמוע נומתו שאין דביון זד. נענין לכתהילד. לשסיע ומותר ובודאי
אסור בהחלם החלפה בכה״ג ואפילו יונה רביגו כתב ולזה ובו׳ עזמו את להזיל

 וכן הה. יוד, כף. דלית, נכתב באילו ר״ל — הםזיש ס״א בהקוס דיתורר,-(. סן
 הוא בי יען — ונו׳ שקר לשון בעל הר.. יוד, גון, עין, נכתב באילו »עגיו״
 לפי* דילה״ר, לקבל רובים ואינם אותו כשמוכיחים האמת, ושונא השקר אוהב

 ששונא בגלל אלא תובהר" שמקבל ספני לא לה״רי אדם לבני לספר עור יוסיף לא
 בראות »ני רי״ב באות שמבואר על פעם תה אותו. שיוכיחו רובדי ואינו התוכחה

 בשמוכיתים וכ«ש ובדיו" גשם המון קול יתיל זעפים דינם השומע פגי את המגיד
 בפכ״א והרמכ״ם י״א. לאוין הסמ״ג כתב כן — ונו• הוזהרנו ורינה ממש, אותו
 בעינינו להבוות א׳. קי״ה ופסחים ל״א. משבועות ומקורו ו׳, ריל' סנהדרין מהל׳
 שריבי אי שעשה עליו יאמין שאם רואה הוא אם כי הוא שכונתו וג״ל — וכר
 שלא בוי להמססר, להאמין שלא מזווה הוא זכות זד עליי לו יהי' אל סלוני דבר

שהדין לומר שמכל בגון כלא״ה זכות זד עליו יש אם אבל □עיניו. פלוני יתבזה
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רפה י ש שלי שער

 מדבר בו וירחק הרע לשון המספר — השני החלק ריד
אף הרע, לשון מספרי כת באטרם כוונו זה ואל שקר.

 אדם יזכיר אם וחנה שקרים. של הכת מן שאינם פי על
 הוא "*תנה הרעים אבותיו מעשה עצמו לבין בינו להכירו

 איש תונו "ולא :יז( כר" )ויקרא בתורה שכתוב מה על עובר
 שהקדמנו. כסו הבהוב דבר דברים •נאת בא עמיתו/ אח

 יכלימחו ואם האב". בעון ישא לא "בן :כ( יו! )יהוקאל נאמר
 )כ» רבותינו אמרו זח על אחרים. בפני אבותיו מעשה על

 היורדים מן הוא ברבים חברו פני המלבין כי ב(, נה, מעיעא
 אבותיו תועבות אח ויודיע יספר ואם עולים, ואינם לגיהנם

 כעיני ולהבזותו ריחו את להבאיש בפניו שלא אדם בני בפני
 מקבלת אין הרע לשון מספרת כת אשר אמרו זה על עטו, בני
 עליו מספר והוא חשובה בעל היה אם וכן השכינה. פני

ראשונים. עונות

השער זה

 את להרחיק מוודי איננו אלו גנל nn וכיוצא איסורו אוו ית שלא אי עפו,
 יתקכל שלא כלל בדרך רק פלוני על דיבר ששקר עליו ולחשוב מכל המפפר דברי

 שט פסק בוה וביתא סק*א( ו* כלל הבמ״ה )לשון שסיסו פי על נוות ,ברעיוני.
זי. פע׳ החיים במקור

 הוא וכו׳ אינן לה״ר כה הז״ל שאמדו דמה ר״ל - וכו׳ נפנו זה ועי ריד,
— וגוי בן תאפר מ״ס. ונאוה כ״ו נאוה ~ שהעדפנו נמו אמת אומו אפי׳

 הרעים אבותיו מעשה לו הזכיר א״ב ולמה האב בעבור עונש יפביל לא הבן
 ויהבזו^זו בפניו. — ונו׳ יניימהו ואם שובים. נורו הולד עעמו שהוא בשעה
 הח׳־זז אגל שרי. להגווהו מהטון אינו ואס לכאורה משמע — עמו בגי בעיני
 ממון אינו אס אפילו הוא לה״ר שאיסור ראיוה הגיא פק״א בבמ״ה ד׳ בכלל

 המתחיל המאמר בזה לנקוש רעה •דד״י ז וכתב אלו ובינו בדברי והרגיש למותו,
 במאמר נעעמו אה״ב שביאר בסו כו שנמעא מהסיר החלק לה״ר אישור מעעם
 להכירו יגרוש אשר והבושת הנזק קוראוהיו תנה שתים לה״ד והמשמר וז״ל דפ״ז

 אהר הלק בו יש ואמרינן הדין ובזה ובו׳ הנידו אס להרשיע לחייב ובחירתו
 באיש לגלוה ד״י ההיר לא רס״ו דבמאמר ותרע הבושת או הנזק והוא ממס
 במאמר גההלה ר״י ומ״ש וגו׳ »וע להבס רק השוגה עשה שמא מסתפק שאוי
כתב האשמה אה להגדיל כוי רבים no שער על הפאותיו על גילה והוא רפ״ו
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תשובה שערירפו
 תורה דגר על חכרו עכר כי איש יראח אס כי ודע, רטו

אשום רבים, בת שער על חטאותיו על גלח וחוא בסחר
 ויגוניו חרעח, מדרכו שב חחוא החוטא אולי כי זח, על אשם

 זולתי לגלותם נכון ולא נפשו, מרת יודע ולב דיוניו,
 ירחיק הרחק רק ההמון, ליתר יספר לא אשר צנוע לחכם

 ואם הרעה. מדרכו שב כי אליו יודע אשר עד מחברתו
כי עליו לחשוב ראוי חמא, ירא ואיש חכם תלמיד ׳החוטא

 מרח נפשו אחת פעם יצרו יתקפו ואם תשובה, עשה ™(באמת“׳
כן. אחרי לו

השער זזז
 לחכם ורק לגלות אין ליחיד אפילו כאמת אבל ע״ד* אשס "אשס אזדב מדש מ

 נראה היה ולענ״ד את״כ". נעגמו רי" שכתב וכמו מהכרתו שירחק כדי מוע
 איסור לעעם שנוגע מה מחי הה״ח[ בסדנת זאת להעמיס אפשר ]ואולי מה לומר
 מקבלי מכה כאן מיידי דרכינו כיון אכל למוהו גתסון שלא אפילו הוא לה״ר
מ״ע. לבזותו התנוון אם דדוקא כתג לאיי השכינה פגי מקבלות שאינם לה״ר

 מפורסמת עבירת בון דרבנן, או דאוריתא איסור שזד. בין — וזורה דבר פי רטו.
לפדססר ואסור עמיתו בכלל הוא עדיין אופן כגל מפורסמת. אינה או

 גאולתו כשונה ]דדוקא עול. ספורקי ואינו הדעה מדרכו שב הזזופא דאולי
 המפורסמת בעבירה אלא עמיתו מכלל יוגא אינו דוקא או רי״ש נאות מנתנאד
ד* "אמד נ דאמרי ב׳ קי״ג דף מפסזזים נובע ואת — נופ1 דחכם שס/ כמבואר

 ידע אי לית אמד לסשנייה לדמה ליה למימרא מהו אשי לד* דרגא כריה אתא
 C \7ר ימה:מפד* ודבינו ליוד, לימא לא לא ז*■ ליה ליפא חרי כבי לרבית דמהימן

yn "■מחברתו ירחיק הרחק רק .ההמון אקר יספר ולא הוא דגנוע לפי "לדגיו —
CV\ למשגייד.״ לרמוז ליה למימרא "מהו ן שאמדי כמו רביגי״לסשנייד." כתב ־הודלא

 נראה לשנאותו" דנמוה עמדה שעשה בהכירו שרואה "מי !שס אסרי ועוד
 יגא תשנא דלא הלאו דלענין כלומר כשגאה מיוהד דין זת דאין דמנו, כששת

 מוזהר rn ובאמת אלא בפריק® תכתוב משונאו דילסינן משום אמין• ממלל
 על הגמרא של המזנה אלא "אתיו". בכלל עדיין שהוא כיון תשנא דלי הלזי על

 חמא הוי הרשעים שהתמכרות ביון דהא מסברא. ידעתן וזאת מהכרתו, התחזקות
 אמרינו בגנותו לספר דלעננן לתומר* והכא להומדא הכא אזלינן לסי* גחל.
 ]ותא תשובת. עשת לא דאולי ימותו בהכרתו ולהתמכר תשוב® mrr מולי
 לפי התום׳ כתכו מד שדו• את לסף פז* פשונא וי״מגוה לייס דף כב״ם זאסדי

— משובח פשה באסה ט תהום*. כשי״ דביגו ושי* גמור® שנאה לידי ביין ולבסוף
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 והבושת הנזק :קוראותץ תנה שתים הרע לשון וחטספר רמז

את ולהרשיע לחייב ובחירתו להכירו יגרום אשר
 לשון המספר עון יגדל אחד צד ועל לאידם. ושמחתו הביריו

 יאמין כי שקר, דבר על הטספר טן אמת דבר על הרע
 לפניהם" באשו ויעלה כנים, דברים חברו על בספרו העם

 לו ונסלח רעתו על נחם אשר אחר בעיניהם, לבוז ויהיה
מחטאותיו.

השער זח
 ורגמו תשובה*. עשה ודאי אלא דעתן סלקא .ש&א :א׳ י״ס בנדבות זאת מבואר
אבל «וע. להנם להגיד מותר היד. ספק רק היה ואם לדשא, ©גע רזה :י^מפרש

 והת*ה1 אנוע, לחכם למגיד אסור תשובה, עשה דבההלס אומרים שאגת© ביון
 אפילו דאסור וכתב הקמה מיו על נעע״ג הגיח בבס״ה י״ה ס״ק ד׳ בכלל

 למסור ולא זנות לימוד לעגין רק הוא הגמרא דדיו מסברא ונתב להוכיחו
 ואיגי לעדות. להכשירו דאין ס״ב סימן המו״י דברי מביא תוכחה, ממעות

 ובאות באן רני© מדגת נראה וכן הקסנס כד״יו משופר, המברא דלעג״ד מנין,
 לל ספד ועיקר סשסע ומהחו״י זכות, לימוד מפעם ולא ממש ודאי דהוי י״ס

 מן הוא דאם רי״ה באות המבואר בדין ואפילו ת״ס דין ל© ואין הסברא
 דפסוך לכאורה גואה מיה זבות, לכף ולהכריע הספק להסות זלין יש הממנים

 ובזאת ממש ברין הוי >©׳ pin אמרה התורה שהרי לערות, ונשר התוכחה מן
 דיגא האי דעיקר משוס תרי, בני לי׳ דמד,ימן באן רבי© בתג דלא והא א״ע.
השלילה{• אד את רק כתב ובאן ר״ב" באות נתב

 בפולס רעתו ור״ל י״ס, ג״ס ,ישעי הכתוב סל' — קוראותיו ran 0ת>0 רטז.
ומה הטפסר. סאד ב׳ שסיפרו. סי על סאד א' סקרה! סלשון ],קוראותיד"

 על מאר אבל אמס ע״ר סמממפר המור יותר שקר דרו על המספר המספר. סאד
 מעס יאמין בי שקר, ע״ד מהמספר אמת ע״ד המספר עון יגדל עליו שסיפרו מי

שקר. רבר בספרו שא;כ מה אמת דברי ©ברים יען כניס דברים הבירו על בספרו
 בלומר זס או זה או סדנתו קוראותיו" מנה .שתים רבי© שנהב מה והנה

קפלו שלא כגון ההוא להאיש ץה1 שוס שלו מלת״ר ע״י נא לא אס ואפילו
נדע בהר הוא דענ״ס אסור עי״ז׳־נמי גתנוה לא ומבירו וצריו, את השוסעין ,
K יליק יאוילהם רי״ז באות בד״ר מבואר וכן הביא, את ולהרשיע לחייב וההמון

AA׳/j "פתס זאת ובעין מס בלל יזיקו לא אס אפי* אסור לבר זה דגס סשסע חובת

f לג©תו בסיפורו התסון לא אס אפילו וכן דוש. ד״ה ,ב נ״ה דף בנ״ס רש״י
/ v - / סש״ב ועיין ופוסקים[. מש״ס ג• בכלל הה״ה הוכית נח אסור. נסי מק לו ולגרום

רי״ד. ובאות ן *>’>׳׳
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תשובה שערידפוז

 יליץ "אוילים #(: יד, )ששלי חשלום עליו שלטת ואמר ריז
ובשמחתו נפשו מרת יודע לב רצון ישרים ובין אשם

 מומי יחפש כי תוכח, יליץ חאויל :פירוש זר״, יתערב לא
 בשבח לעולם ידבר ולא דופי בחם ויתן ואשטתם אדם מי

 לעולם חזכובים כי זה, על והמשל בם. הנמצא טוב ודבר
 יליץ* "אוילים ואמר חלפלוך, מקומות על כולם ונחו באו

 : (39.00 )בראשית במו חאוילים, מן ואחר אהד כל על יחיד לשון
 כל א(: ע, )קידושיו רבותינו ואמרו”שור", עלי צעדה "בנוח
 לפסול ודרכו עולם, של בשבחו מדבר ואינו פוסל הפסול

 הישרים דרך כי — רצון״ ישרים ״ובין במומו, אדם מי
 טוב. דבר ט נמצא כי האדם ולשבח פשעים כל על לכסות
 אמר הנבלה, על עברו וחכם אחד אדם כי במוסר, וזכרו

 לבנות כמה החכם: אמר זו! גבלה טוסרהת בטח האדם:
 יודע חכם. וכל נפשו", מרה יודע "לב זה אחרי ואמר !שגית

 אין דברים הנבחרים המוסרים בתוך שלמה הביא לא כי
 להגיד הראשון הפסוק דבר על העני! בא אבל טועיל, בם

 מדרכו שב שהחוטא יתכן כי אשם, חטליץ האויל רעת
 שמחתו ולא האדם נפש מרת יודע ואין לו, טרח ונפשו
 הלב. מרירות לפי התשובה עיקר כי עץ, נשוא והוא זולתו,

עונו. המזכיר האויל ואשם יחטא כן על

 זולתי איננו אשם המליץ האויל עונש כי לדעת, ועליך דיה
יצרו יתקפו אשר חטא ירא באיש דופי יתן כי

השער זח

 מקום קל כולם גתו תמו, לכן מהלכלוך שנבראו רכיון — ונו׳ הזבובים נ• ריז.
אדם כני מומי מממש תמיר הוא •אייל* מ»מו שהוא מי כמו״ב הלכלוך.

 וזכרו מדו*. •בנות אמר ולא — »וה במת נסו דומי. בהם ויתן ואשמתפ

 ולא ודבר דבר ככל הסוכה הנקודה מהסש ההכם כי בוה הוסיף — וכר במוסר
 וכו׳. ופשו מרת יות לב הסמוק פי׳ זה — וכו׳ נפש מרת טוש ואיני באדם. רק

וכו׳. פי1ד שיחן מי רק היא האויל של ה»ווש — ונו׳ זולתי איננו ריח.
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 וכל חטאיו, על להתחרט ודרכו מנהגו כי ואשם, ויעבור
 אער האיש אבל ! בתשובה חזר כי״ הדבר נודע אם שכן
 עיניו לנגד אלהיט סהד אין כי דרכו אח ובחנת תדע

 ולגלות בגנותו לספר מזווה טוב, לא דרך יתיזוב.&ל ותמיד
 ולמען אדס, בני בעיני עבירות בעלי ולהבאיש חטאותיו על

 כס, >םשלי ונאמר הרעים. המעשים אח השופעים נפש תנעל
 .יראת :י!( ס )משלי ונאמר עול״, איש צדיקים וז״-עבת :>ו(
 — צדיק בן רשע א(: גב, )סנהדרין ואמרו רע״. שנאת ,ה

 מותר — רשע בן צדיק רשע, ב! רשע לקרותו מותר
צדיק. בן צדיק לקרותו

 ויש מעשה, יעשה או דבר ידבר אשר אדם תראה כי והנח
אם הזמת. ולצד מוכה לצד ומעשהו דכרו לשפוט

 זכות לכןז אותו לדון נתחייבח — אלחים ירא ההוא האיש
 אצל יותר ונוטה קרוב הדבר יחיה כי נם אמת, דרך על

 מן יזהרו אשר הבינובים מן הוא ואם הובה, לכף הדעת
 ולחכריעו הספק להטות עליך יש — בו יבשלו ופעמים החטא

השער זח
 סק״ד ד כלל מז״ה שביאר כמו להחלים. יסמר שלא בלומר ומזגת. אשד-תדס

 חוסנם ידן שעל שר,עולות א( !הראשונים פרסים השני סרסיס. מי לזה שעריך
 שנתחזק לא אם מאתרים שמיעה ע״י ולא בעעמו אוווו יראה רשע שהוא כעידו
 אינן הס אם (3 תמיד על* שיוגא־ת הרעות השמועות עכור רשע לאיש כעיר

 אריך אומו שהוביה מעד רק וניו״ג אמורים וכרים כאכילת ב״כ סשומים מרים
 העוין את תיכף יחליש ולא עון כאמת הוא אם התווה דרכי ע״ס תיסב שיתבונן
 שיכוון דהיינו שס, שכתב הד הסרט זהו — וגוי סבירות בימי ולהבאיש גדעתי,

 און. סועלי מגנות הבריות כשישמעו רשע מירד אדם מי שיתרחקו כדי לתועלת
 ידבי אשר אוס רשע. לו ולקרוא לגנותו דמותר ראי׳ מביא — וכף רשס ואמרו

 ר, בכלל )מ״ה למגידו אדם שנין ממה או למקום אומ שסין סמד. בין — ובו*
 הוא בזה לובית אותו לדון ההיוב — וכו* אלקיס ירא mnn run אס וסשוסא

 ע״א י״ס מברכות נובע החן זח אלא עסהיך. תשסוס נבדק של עשה ממעלת לא
 דיך .על רגמו שכתב מה וזה תשובה- עשה כודאי .ני ופד ת״ה ראית אס

 אלקיס ירא תוא דעיקר משום ת״ת במקום אלקים- .ירא רביד שכתב ו,פח אסת"
לכא-רת — זבות וכף ולהכריע חסאץ ירא ואיש ודה רבינו כתג רס״ו )וגאות
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תשובה שערי רצ

 קמי )שגת לברכה זכרתם רבותינו שאמרו כמו הזכורה לכף
 והוא זכות, לכף ידינהו המקום זכות לכף חכרו את הדן ג(:

 תשפוט "כצדק : יש,שו( )ייקרא שנאמר התורה, סן עשה מצות
 כמו אצלך הדבר יהיה חובה לכף נוטה הדבר ואם עמיתך",

 מעשיו רוב ההוא האיש ואם חובה, לכף תכריעהו ואל ספק
 מעשיו תכריע כלככו, אלהים יראת אין כי כחנחו או לרוע

 לכית צדיק "משכיל :יב( כ* )משלי שנאמר הוכה, לכף ודבריו
פירושו. לך הקדמנו וכבר לרע", רשעים מסלף רשע

השער זת

 להכריעו דמגוה רק כתכ וכאן אמת" דויך »>ל כתב ושס ח״ח מרין זת דין יחלוק
 מן nos מעות והיא בהסוגריים. רס״ו גאות כתבנו ma והגפק״ם וכו® לגף

 הכירך את דן הוי וכו׳ מדק ו״א א׳ ל׳ בסנועות להדיא מבואר p ׳- מתורת
 הובר ואס קע״ז. מנוה במד,"מ והרמב״ם והסש״ק הסס״ג כתב וכן זכו® לכף

 למדה דק ואינו מותר. הדין דע״פ ראיות מביא סס ממ״ה — וכר הונה דכף נזמה
 בתם, לדון ויש מפורשות אינס ראיווזיו והנה מדין, מגד ולא בעלמא סוכה

 שהתורה ואף סובה, סוה דק ולא הרין. סגד גסי שזאת נראה רבעו דברי ובשמות
 שגריכין משפן .בגדק" מדאמרד, מכריע הוגה הכף אסר מהאיש מדבר לא

 מכריע, חובת הכף שאין באיס יוקא מה וע״כ ספק ישאר ולא אותו לדיאדיק
 את״ר שישאר לזכות לדונו סגוה מכריע הובה תכף דאם משם ללמוד אפשר ־קמ״מ
 המת ברואה כ/ קי״ג ממסזזים תלמד נראה דגיגו דברי ויסוד הסקול, ספק

 עסה ואולי לנלז»ו אסור ואעפ״ב מכריע חובה וכף נקרא וזה עביר® עוכי׳
 מסוס מהכרתו ולהתרחק לשנאותו נמי וגדין• עול פורק בכלל מוי ולא תשובה

 גאות הישב ונתבאר תשא הוי לרשעים דהתתבתת לתומו*. והולכין סמק דהוי
 הרשע מרית יבין לא הגדיק גי יחשבו רבים — דספ לבית גדיא משכיל דשו.

 ששביל אבל הדבר כן ולא הגדיק משבע נהפך שהם ספני וטבעיו ותואנותיו
 שמא ואז״ל מונחו וסוף ומזמול״לבו תדמיתן בדרכי ומתבונן רשע לבית גויק

לרע" רשעים •מסלף מ״ש( )ב״כ ירינו במעשה בקיאין ת״ח אין הרמאיו יאמת
 ומסה ממלף מבעם את ומכיר הרשעים סונת לפוף משכיל שהגדיק ספני ר״ל

 האדם את לוון אין כי ודבריהם כמעשיהס תוכה לכף אותם ודן ומכריעם אותם
 רביגו לשון תשו® דרך על כוונותיו ושרש סעשיו רוב בהיות■ דק זנות לכף

משלי. על במדרשו
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רז« שלימי שער

 עד מתי ,אי :בז!( כד, )משלי השלום עליו שימח ואסר רמו
עשר. כאשר תאמר אי כשפתיו והפתית ברעך חנם

 הוצרך יא פירוש: בפעלו", יאיש אשיב יו אעשה כן יי
 עד תהי "אי אטר אבי שקר" עד תהי ,אי יאמר יהזהלר

 חגיה ואי •עליו תעה־ אי בחמא רעך נוקש אם כי חנם",
 עשק או האדם גזי אם האמנם כי תוכחת, ייא חנם חטאו עי

 נזי אשר הגזיה שישיב כדי זה עי יהעיד חייב עמיתו את
 שבועה — אחד עזי זויתי שם אין ואם ים,;עד שנים פי עי

 בדבר חברו נכשי כי ראה אם אבי שניחם בין”תהיה
 חנם, זה עי שיעיד ראוי אין העבירות מן באחת או ערוה
 להקים שני עד אתו יש כי נם תוכחת, ייא יוסר רצוני
 באמת כי יבו, עי ידבר יו ראוי חטא ירא וזהוטא אס דבר.•
 אחרי ביבו: ויאמר ינפשו שיירא ראוי גם תשונה, עשה

 ואמרו !מעונותיו מרובות זכיותיו אולי שמים ירא האיש כי
מרובות זכיותיו אשר האיש כי :לה( )קידושין רבותינו

השער זה

הל* ני — ומ« להזהיר חוגרך לא פתיה. אותה פתוה מלשון — ותפחית ריט.
לבירה על להעיד זאב- עד תהי •אל — אסר אבל 4תהסורוו מעבירות זה

 נפסל שאיוו ימית לאו להעיד בא שאתה מון לעורן. שלא הגם בו. ׳שראית”
 סובי׳ כזה ענין על ואתל רע, שמ להועיא זולתי טונתן שאין וגטנא לעוות בנן
 אמתנן כן — להמיד ה״ב מעלי. דבינר לשון קיג^ )מפחים מיגנו וזיגוד הפא

 ואס שדהס נין תהי* ת שבועת כדכתיב למעיו חייב מתורת ומן א׳ תו בב״ק
 תהיה• ד׳ וסבועוז מעיך. אי© M שמים בתגי וחייב שס אמריגן ע״א אלא שס אין

 ממייבו ע״א ובו' ב״א לשבועה מיא op •אבל א', מ* שבועות — מניווס בין
 ע״י תן נתגלח החיוב עיקר ואפילו מזה נלמד מוסקים הרבה ולדעת שבועה"

 פב״ה ועזתם להעיד. הייב בפה״ג א״ב דאוריתס שבועה מחייבו הוא אפ״ה העד
 מאסר• מעין זה — דבר שני-למקים »ד אתי י■ נ• נס )*ו״ה(. שפק״ר, ובפ״ת

 ע״א• יוקא אפורש שתת אמכהוב, נלאד שזה רבי© במגה אין אבל המוסגר.
 שנתב ובאו עדותם ית על לעדות אותו ופסלו משום לא, ערים נ׳ אבל

 לדייג• דגם רבי© מדברי משמע והרי התל. משלי על בסי׳ בעעטו רבי©
 שב דלסא אמרינן ולא לעדות. עי״ז נפסל הוא והרי ז ולאד, לגלית, אין העיר
ודעתו םקם״ז. ד׳ בכלל הזתה בזה הרגיש וכבר והברד. שלא יסן כל זה לענין
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דצב
h—gisa

תשובה שערי

 חוא החוטא אם אמנם צדיקים. מעדה הוא• הנח מעונותיו
 יגידו כי 3טו כאולחם, לענות כדספטם אשר האוילים מן
 הוא אם אכל האיסור, סן להפרישו ליסרו השופטים אל
 כי חנם, עד מעיד לבדו האדם חיות טוב לא אחד, עד

 : סו( יס, ערבתם שנאמר עליו, סומכים שאין לפי חנם, עדותו

 ומלת יחשב. רע שם מוציא לכן באיש", אחד עד יקום "לא
 טוחן אתה בשפתיך כי לומר רצונו הכבד, בשקל "והפחית"

 כאשר תאמר "אל כן אחר ואמר עונו, מסחר בגלותך פניו
תקום לא חטאיך על גלח אס כי לו", אעשה כן לי עשה

השער זה
 מלשונות הכי שם ומדייק בעלמא, מימרא ירך על מי* גאז וביני דדברי שם

 עמה יש אס אבל לשדרת, שגמסל במה תועלת לנו אץ ועכשיו כיון ובינו,
 אפילו להעיד מתוייבים הס בודאי ולשבועה לעדות יססל שהוא גסה תועלה

 ב״ה סי׳ המשמש שער במסר זבמ״ש אותם הובע אין ישראל p אותו אס
 — וואויליס מן הוא הזוזפא אס אנמס ב״ה. סימן מו״ם הג״ח בדברי מבואר וכן

 יתקבלו לא ובודאי ישנאו סן לץ תוכה אל גדבתיב למוכיחם השונאים הלביס
 לשגות להם מקל כאלו אנשים גאולתם" לשנות סשססס "אשר טמניו. דבריו

 לפרש אין .]אבל חמא. לידי הסעס עוד שיבא להיות יכול וא*כ ■באולתס
 בכלל אינו דא״כ האיפור זה פעמים גסה עשה דכבר דמיירי יבינו סדנת

 אס אגל שנתב קאי, דאדסתח לכל, הספווסס באיסור סיירי רגינו רהא עמיתך
 אלא העיר, לשוססי רק לגלות מתיר ואמאי לפרסם ומעוד, וכו* נכשל כי ■ראה

 ובבמ״ח! במקו״ח ה׳ סעי׳ ד* פלל ה״ה כספר והבאר כ״» כג״ל, לסרש עריכין
 שטונתו אף הכירו על יעיד לא p על — ונו׳ סוב לא אהד עד הוא אס ■אבל

 לא״א שראה כגון מאיסורא לאפרושי מועיל ואס שיוכימוהו. כדי לסוכה
בוהמי זה דבר ראה אס אפילו למכעל, זה עבור נאסרה הרין רסן שזינתה

שזינתה בעעסו ראה אס ודוקא מאיסור, לאסרושי כדי להבעל לגלות .אריך
 הרין דמן אתרים מאנשים זה שמע אס אבל להבעל זנות ע״י ואסרה הרץ דמן
משער הוא אס אא״כ לגלות מותר ואינו לגלות. אסור להבעל עי״ז נאסרה לא

לו אסור כל״ה אגל מסנה עי״ז ויפרוש תרי כפי לו יאמין שהבעל שאפשר
 סי׳ םת״מ גוגעין והדברים בהגה, בה״ה )שם לזולתו. וכ״ש למפעל זה לגלות

 כלומר — הנכד בשקל והסתיה וסלה לה(. סי׳ ונופ״ק בתג״ח ברח
 מלשון — ונו׳ בשסהיד ני ו״ל קל. שהוא פעל מכגין ולא כבד שהוא סיעל מבניו

הלבות החמא פרסום •והענין :משלי על בסי׳ רביגו ת״ל סתיס׳*. אותה .״סתות

החכמה אוצר תכנה ע״י הורפס291 מס עמוד אברהם p יונה גירונדי, השער< >זה תשובה שערי



חוג ז->-1ןץ שער

 נכבד מוסר וזה לך. עשה כאשר לו לעשות תטור׳ ולא
 מלפני ירא איננו אשר איש החוטא ואם היראה. ומעיקרי
 נזהר ואינו שמים מלכות עול מעליו הפורק כמו האלחים,
עבירה, היא כי יודע עמו שער כל אשר אחת, מעבירה

 «r» )בבא רבותינו אמדו כך כגנות•. ולספר להכלימו ^מותר
 עם — עמיתו״ את איש תונו .לא :יז( כת, )ויקרא «(: נש,

 שת לא ואשר כדברים,* תונחו אל ובסבות בתורה שאתך
תועבוחיו ולהודיע במעלליו להכלימו מותר ה׳ דכר אל לבו

 את מפרסמים ב(: פ״ו, )ייסא אמרו ועוד עליו, בוז "-ולשפוך
דרך על בחטא נכשל אם אבל השם. הלול מפני .החנפים

השער זה

 פאן סמר גי ס«ו{". ג*, )ישעי* תסזזגי עניים ופני כתוב כאשר ובחינתם אום ■סני
 win,ד עשר, לגלות רובד, שהוא העכירה שאותה נץ והיינו — ונו* •יודעים

 המפורסמת אחרת עבירה כעמים כמה בסזיי שעבר או כמויר כעמים כמה
 על עבר עליו יכרו שגבר מחםת שלא מינה סרכת א״ב עכירה שהיא לכל

 )ה-ה עיניו לנגד אלקים פחו ואין הולך הוא לבו נשרירוה אם כי ח׳ בכרי
 לרבינו וס״ל א* נ״ש נכ״ם אמרינן כן — בדברים הו.חו אל ז׳^ סעי* ד׳ כלל

 &הא סיבה ובן נתסעש נוי אונאת דוקא דלאו וס׳*ל דברים, כאונאת דהיינו
 כו אין תשונה נעל איני דאם משמע ובו* תשובה כעל היה אם שם ואמרי׳
 דם״ש ודע המדדפי(. כשם רנ״ה סי* מו״ם ג״ה )עי׳ דברים אונאת משום
 משום הזה הלאו מכלל יבא מ״ש עול שפורק דמי תונו דלא לאו לענץ רבינו

 איסור לענין הסא, עליו תשא דלא לאו לעניז וכן עמיתו. בכלל מוי דלא
 לספר ימותר בעמיך רכיל תלו ולא לאו מכלל יבא כ״ב ובאמת אף לת״ר
 האופנים ע״ס אלא מותר איני לה״ר לספסר נחשד יהא שלא נדי מיהו עליו, לת״ר

 לשון כסל על קשה לנאירד, — וכו׳ לבו שת לא ואסר ונ״ה. באות שנתבארו
 שסורק ומי ל״ס ס״ק בבס״ח ד* כלל הה״ה דברי ע״ס לסרש ואפשר רבינו,
 פרסים, הה* נשלמו אא״ב בגנותו לססר מותר אינו אמת סבוה עול פעליו
 מעליו מ״ש עול בסורק איירינן לא שהכרכנו הפרשים אלו .וכל 5 שם ונתב

 ]הלשון לאיסור• בישראל שמפורסמת אמת מעבירה נזהר ואינו רק ה״ו לגסרי
 שיתטון ברץ■ למרי מעליו ס״ש עול מירק גס וכאמה מדוקדק אינו קכת

לסובר. מסתריו בגלותו כזינתר אין »כי בסמוך שכתב מד״ר בדסשמע לתועלת
 שהן — החופים את מפרסמים רי״ה[. באית מש״ב ועי׳ ;איו״ לשסוה אם בי

חילול מסגי לסדסמו מבוי• במעשיו מכיר יש אם כבדיקים עבסן ומדאין ורשעים
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תשיבה שערי רעד

 על לגלות הין טעונו" להשתפר דרכו הימים ורוב מקרח,
 ברעך" חנם עד תהי •אל לפרש ויתכן בארנו. באשר חמאו,
 על כמותו, כחן חלית אתה גם אשר עכירות על עליו להעיד

 תאמר ,אל כן אחר אומרו על_זח ויורה ,רעתו". יקרא כן
 מנוה שהיא פי על אף כי לו*, אעשה כן לי עשה כאשר
 החוטא אפל החנפים, ואת כנפשותם החוטאים את לפרסם

 לפרסמו, אין חטאותיו אדם ולכן רשעו כמוהו לאיש אש
 .לאיד, לשסות אם כי למוכה, מסתריו בגלותו בונתו אין בי

 דופי זולתו על להזכיר יבוש לא כוש איך כי — והשנית
 ,ופקדתי :א( א, yrw) ונאמר כהם, אותז והוא ההם המעשים

 שעשה פי על אף כי הנה יהוא", בית על יזרעאל דמי את
 הוא נם כי עונו, נשא אחאב, בית בחכריתו מזווה יהוא
פשע. רב היה

השער זה
 עליו מגא ועוד פריק׳ שהוא עליו שסכורין םסעשיו למדין אום שמגי השס

 ידע אס וכודנתד רש״י. לשון זכותו. לו הועיל מת אומדים אוס מי פורענות
 ma במזיד לאיסור המפורסמת עבירה שעשה כנין רשע שהוא עליו בודאי

 בבמיה ד,ה״ת לשון ר״י. וכמ״ש תשגנה שעשר, לחשוב עדיו אין דמה מעסים
 מ מכירין אום נ© ואין רשע הוא ,ואס :כתב משלי על כמי׳ ורמו סק״ל.
 המרעים כאז© אלא מעשיו על לוהשין אין ניניהם פויק כאיש מהזיק והוא
 לרבים יודעו פעולותיו רוע אשר עד לפרסמו[ מפוה !אלא לפרסמו אכל לבר
 כבוד וישפילו מובס מדרך רבים ידיהו ני הרשעים בכבוד גדולים נזקים יש ני

 אדם מי מקפה כי נכנודס השם הילול יש כי אף ההמאים ניקריבו הצדיקים
 מערכו נגרע ולא בעכירות לאיש שמלות אין ני ואומרים כמעשיהם מכירים
 אה. ממדססין ששנינו והוא אדם ב© למשפיל נהסאים כה ואין הרעים במעשיו
 בפפוקיס פירוש עור לפרש ואפשר — לפרס ויתכן השם*. חילול ©co ההגפיס

 עדך — וכז• ופקדתי בהס. רעד שהוא עבירות על עליי להעיד — ביפן אלו.
 3אמא ית9 דמי את נתד©מו — יזרעאל דם• את פקד״. .וה׳ בסו זנזיון׳
 ועבוד p אחרי ובניו הוא והלכו מבעל אה שעבדו על ביזרעאל יהוא שהרג

 ורבעם יהוא" בית •על נקי. נדם אמאב בית דמי עליהם הושב אני לכן ע״א
 — sag רב היה הוא נם ני דש״י. 4נמד מו וזכרי׳ הי׳ ימוא ממי יוא# בן

 לס מעשה בשעת שנס לומר פריו בהכרה כן, אמרי היה שהסאו ואף שנתבאר, כמו
לפועל. רימםא יגא אה״ב ורק וטהור נקי לבו היה

יג־,
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רצה מלישי שער

 חברו על יחידי תמעיד כי ב/ 4קי )פסחים רבותינו ואפרו רב
יוכל אך מרחת מבת אותו מלקים עבירה בדבר

 יאמינו כי ידע אם סודו. ולאיש לרבו בהצנע חדבר לגלות
 ישמעו עטו שני עד יש ואם עדים, שני כדברי דבריו

 פניו ילבינו ולא בהצנע, חחוטא ליסר דבריהם השופטים
 את 'תוכיח "הוכח ;יז( ים, )ויקרא שנאמר כסו ברבים,
חטא". עליו תשא ולא עמיתך

 ועושק גזל כמו לחבית, אדם שבין בדברים כי ודע רכא
הדברים לספר יבול •דברים, ואונאת ובושת וצער ונזק

לאשר לעזור כדי יגיה יראח אשר היחיד גם אדם. לבני

השער זח

 "עדיה ג׳. קי״ג בפסחים דאפריגן שהא לרביע זאת ימו — מרדמז מכת ר®
תלו דלא כלאו מוגר דאע״ס מרדות מכת דהיינו רביע ומדבר איעד".

שאיו לאו זהוי התורה מן ה״ג אינו מלקות מיהו הרשב״ם. שנתב במו רכיל ,״!!/>
A׳b!cy /» b שלא זמן דגל גאולתו, לשעת שמשממו באיש אפילו רביע ומיידי שעש® בו 

לעניו ■להחמיר ערשין מעליו מ״ש עול ומורק תוכחה יקבל שלא חישב נתבדר י
לשנות ששמטו שאין מה אסילו הוא זד. ודין — זנח דגלות יוני «ן לזז״ר. ׳ . ו?\

כ״ז< ס״ק ר׳ כלל )במ״ח שם. מש״ב ועי׳ רס״ו באות מומו p באולתו
 פשרש ודביגו תרי" כבי לי׳ מהימן "אי אמרינן בגמרא — פויס «נ• כדברי
 שגאמנין נב״ו דהיקו הראוי במקום דבריהם שמעידין "עדים" שגי :דברי

 אם אמי׳ הוא לה״ר קבלת אימוד אבל לי׳ מהימן הוא בן בד.חל« ■בדיהם
 סע עד יש ואם שק״ז. ז׳ כלל כ״ד.ח״ה בפגי שלא מעידין אם משיש מיגע

 ביש אפילו רי״ט באות רמו שמחמיר וסח מז® תועלת שיש כיון — ובו׳
ש® מש״ב ועי׳ שזוז. תועלת שום עכשיו שאין באומן שדובר שש עשו, שגי עד

 ב״ה ס״ק שש )וגבש״זו עמיתו בכלל עדיין הוא שהדי הוא משוס » נזו»»
 שעדין עבד ולא מרדות שבת וכתיב השא כל הש״ש שגבל דמ״ש גזה שתקשה

בזה/ פש״כ ועיי״ש עי״ז מניו שבייש שלא ליוד״ר

 נשי עול ממורק• איע אש אמילו — להערו אדס שבין נדברים מ וו» רב®
ושם הרע". •לשון גשי רמינו כתב רג״ה ןבאות לשמר. מותר לפעמים

 למות מי ותמונה ז® או זה או — ונר ודפנא כר לפזור כדי ביארנו/
,שיין דלא הרשע מדדן אדם בני שיתרחקו כדי *הכריות כמני הרעיש סעש*ש
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חנו

ו

תשובה שערי
 אחד עד שיעיד התורה אמרה והנח לאמת. ולקנא לו אשם
 אטנס שבועה, הנתבע את לחייב מטון תביעת על דין בבית

תחלה. האיש את להוכיח עליו יש

השער זח

 >״* 01 היינה התורה והלא — וכד תזרח זמורה חשובה. עשה שסא אזה
 אחו* ער אאר גאאת לו לעזור יבול הוא אס בין יש בדול והבדל כב״ד. להעיר

 הניזק אפילו אז אאסח, לו לעזור יכול הוא ראם לאמת, לקנא ארי רק אז
 לקטו אזי אאל רמו. מחא דע״א דוסיא מיתר, וסי סזח יודעים לא והנגזל
 איסור מזעם להנידן ורש לאחרים לספר אפור להם עדיין ותגלה לא אס לאמת

 דמד חתיר ולא עאסו להנידן לאסוף ויתודע לי׳ אית הברא והברך רכילות
 פרסיס■ מעתיק )ואוי מסו. להגירת ולא אדר למי הדברים "לספר אלא

 ו«ו- אחד אס 41 ז ת״ל 4זז לאות שנוגע סח י* גלל ח״ח מהספר וחוצים
 הנמל אס כין הזיקו או עשקו או שמלו נגוז להאירו עולה שעשה לאדם

 מגמל אא״א מיתר איני לאמת לקנא רק >אם לא או מזח יזדעיס והניזק
 והוגה זזיזוו או שביישו או אהג״ח( ד« כסעי׳ שס כסוש״א נג־ל סזה יזוע
 את לו שילם ולא המילה את לו השיא שלא בבירור לו וגורע בדבריס אותו
 יכול ביחידי וח דבר ראה אפילו עונו על לו להעביר פניו ביקש ולא מקו

 הרעים המעשים ולגנוח לו אשם לאשר לעזור כדי ארס לגני הדברים לספר
 ואלר א. בסמוך. שנגארס פרסים השבעה ימסרו שלא יזהר אן הבריזה בפד

 לר שנתברר לו אס סאחרים שמיעה ע״י ולא בעזסו הדבר זה שיראה א( :מן
 לגזל בדעתו העוין אח חיכף יחלים שלא סאד שיזהר נ< אמח. שהדבר ארב

 מלל דין ע״ס אם ין1חע עזם אה היסב יתבונן רק וכי״ב להיזק או ועושק
 יגדיל שלא ד( וכו׳. רכה ובלשון מהמלה המוסא את שיוכיזו ג( היזק. או מל

 ההוא מהפגם ח״ו להגות ולא לתועלה זממזן ה( שהיא. ממה יותר העולה
 לסבב יכול הוא אס ו( מנכר. עליו לו שיש שואה מזד ולא בהכירו שווהו

 עליו הלמ״ר העוין את לספר יזמרו שלא אהדת כעעת גופא הזאת התועלת
 סכסי יותר להגיח חיזק הסיפור ע״י יסובב שלא ז( למפר. אפור סמי מל אז

 סוב מרואה אם וכ״ז 4 מ״ר. זוז כאופן עליו הועד אילו יוזא שחיה הדין
 רביגר שכתב )כמו לפרסמו אסור זה הרי במותו חוסא הוא אס אבל סרגו
 לעזסר להתיר שלא ליזהר יש מאר ימה נתבז י״א ובסעיף רי״ס(. כאות
 שהידמו או עשקו או וגזלו יפלוני פלוני עם עסק לו שחיה איד לאחרים לססר

 בסיפור משקר שאיוו בעצמי יודע הוא אס אפילו כה״ג ופל זביישו ייעדו אי
 מונחי אין ובוודאי הנ״ל ההיתר פרסי שאר כל לזה יזסרפו אם ואפילו הזה
ז ופוסקים! מש״ם זאת להוכיח בכמ״ה עוד שם ותאריו וכר• לתועלת הסיפור כעת
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חוד v ר ע f v9
 מן זח על והוזהרנו רגיל. חולו — .חעלימי תחלק רגג

בעמיך". רכיל תלד .לא : »(יס, )ויקרא שגאטר התורה,
 הרע, לשון מספרי כת ככלל והוא הרע, לשון נקרא זח וגס
 שהיה האדומי דואג על לברכה זכרונם רבותינו שזכרו כמו
 אל דוד בא לו: ויאמר לשאול הגיד כי הרע לשון כעל
 כי מספר, אין בי לספור, הדל הרכילות ונזק אחיטלך: כיח
 מה על לעבור אדם בני אח וסכשיל כעולם שנאה מרכה הוא

 בלבבן". אחיך אח תשנא .לא יו(: י•, )ויקרא כתורח שכתוב
 ארץ נמוגים השנאה ומפני חשלום, על קיים העולם וחנח

 הרב הרכיל יתן רכות ופעמים הקדמנו. כאשר יושביה, וכל
 »(: נב. )יחזקאל שכתוב כמו רעהו, אח לחרוג חברו כיד

 :מ( ו. )ירמיה ונאמר דם״. שפך למען בך חיו רכיל .אנשי
 משחיתים כלש וברזל נחשת רכיל וזולכי סוררים פרי «כלם

 את »( הלכה א. סרק ירושלמי )סאה רבותינו וקראו חמת״.
 חאופזרו, שלשה: ה-רנ שהוא מפני שלישי לשון הרכילות
 שנפרד דואג מענק שידעת במו עליו, שנאטר וסי והמקבלו

 אח קבל אשר שאול ונענש הכהנים ונהרגו הרכיל־ח בסבת
הרכילות.

השער זח

 ואומר לוה מזה והולד יביימ שמוען זה רכיל זהו אי — רכיל הוזן רכב.
p• שהוא מ״ס סלוני זל שמעתי ונד כד מלין( שלוג* אמר

 וזה — ונו׳ לוז״ר בפז שהיה 4ת״ דעות מזי ס״ז חרמב״ס לשון ונו׳. אניה
 לשון — יושביה וכל ארץ זמונים מלל. רכילות מם אע״כ רכילות, היה הלא

 ל״ס. נאות — וזקדגווז והמגוגיכאשר המסה לשון ד*. ז״ה תהלים הכתוב
 )מודויס עליו הנאמר את ימית למן הי׳ הרכילות סונה — דס שסד למטן
 הפיוזזדים הסריס סי׳ והמסורת רש״י. הירד. סן סרים — סוררים סר• כלס

 לאני גנונים רכיל דהולני ססיש ובינו — ונו׳ וברזל נהמת הסוררים. שמל
 וכן מאד, מזק שהוא כות זה מורג ונוזל סנהושת העשוי ויין ככלי אגשים

 •לשון :אמרי ׳3 ס״ו ערכין ובבבלי — שלושה סורו שהוא מסגי 4במ«ווו וי׳
 אוס כיו שלישית שהיא הרכיל לשון •זה נ וסרש״י תליתאיי*. קמיל חליתאי
 תליתאיי לישנא כתוב מכאתי ואני אמרי: וכמו׳ סוד". לו לכלות לתנורי

בתוכם. שלישית והיא כשר של ואמת זכם *ל אמת מקכ״ה שהקיסה
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תשובה שערי רצח
 עגה על א( מא, )ודת לברכה זפרונם רבותינו ואמרו רכג

חברו את ולשנוא לקבלה שאסור פי על אף הרכילות,
 ויחוש ישמור נפשו את אך לדבר, בז יחי אל אבל בגללה,

 א, פרק ירושלמי )פאה לברכה זכרונם רבותינו ואמרו לדכרים.

דואג כמו דילטורין בחם חיו שאול של דורו א(: תלבה
 דורו ונופלים, למלחמה יורדים היו כן ידי ועל -יחזיפים,

 הנביאים מענין שידעת כסו דילטורין, בהם היו לא אחאב של
 :כב( יח, * )מלכים שכתוב כסו איזכל. מפני סתהכאים שחיו

 מאח מהם חחכיא ועובדיה לבדי", לח׳ נביא נותרתי "אני
 אליהו, זולתי בישראל נביא יש כי אדם גלח ולא נביאים

 שהיה פי על אף ונוצחים, למלחמה יורדים היו בן ידי ועל
זרח. עבודה עובד אחאב

 קשה ניניהם שנאה ומביא ואוהבים אחים וחססכבך רנד
"ומשלה ים(: ו, )משלי שנאמר הרע, לשון חלקי מכל

 א(, שי »ות רכד. )ויקרא רבותינו ואסרו אחים". בין מדנים

 יראת בשערי לך הקדמנו כאשר מכולן קשה השביעית כי
חמא.

משער זח

 שאמור כלומד רי"* באות נתבאר כאשר — ‘וכו יקביח שאסור 9אע״ 4רכ
או מעשת מום לעשות ומכ״ש בגללו. תכירו ולשנוא לתמפפר, להאמין

תתורו־. שעותד. משוכות ככל עמו סלהסיב למנוע או ביוש או תיוק שוס לו לגרוש
 ז3 יוד אי אבי רכילות. חל׳ ד׳ סע׳ ת׳ כלל ח״זז מישראל. אגשים לשמד

 כדי רק. ודינו בעלמא משש נירו הדבר את לקבל מרין כלומר — ונז׳
 אפילו הדבר זת יהי׳ ולא ידו על תיוק לו יגיע שלא ממנו עעמו את לשמור
— וכו׳ אדם גיזו ויא ש® זז״ח כשדו.® בחזקת לאדם דמעסידין ספק מור

 בתג )כן ומים לתם לכלכלם לעובדי׳ נותנת היו שחג מזה ידעו שכלם אף
פ״ד/ הזכירה שעד הלשון כשמירת הוכא הדבר בביאור ש*ק3ו

 לה״ר בספור מחלוקת יגרה אוהבים כין — אחים בי■,י מדנים ומשיח מד.
ל״ת אות א׳ שער וי' משביעי® תפדה והיא
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»
רצט עי י על עער

 חברו אליו עלה אשר* הסוד להסתיר האדם וחייב רכה
ענין ההוא חסוד בגלוי שאין סי על אף סתר דרך
 מחשבתו, להפר וסבה לבעליו מק הסוד בגלוי יש רכילותל-כי

 סוד", באין מחשבות "הםר כב(: », )כשלי שנאמר כמו
 והנה הצניעות מדרך יצא אך חסוד מגלח בי — והשנית

 משלום עליו שלמה ואמר. חסוד, בעל דעת על מעביר הוא
 תראה אם לומר רצונו רכיל". הולך סוד "גולת :ים( כ, )מלי
 על אף הסוד מגלוי לשונו לשמור ברוחו מושל שאיננו איש

 לחברו, אדם בין רכילות ענין ההוא חסוד במחשוף שאין פי
 מארבע שהוא רכיל הולך להיות הזאת חמדה תביאהו

 עוד לשטרן. ברשותו שפתיו אין אשר אהרי חרעוח, כתות
 :לומר רצונו סוד״, מגלה רכיל ״הולך :יג( # )מלי אמר

 איננו אשר אחרי כי רכיל, שהולך למי סודך תפקיד אל
 סודך, בהסתר עליו תבטח אל הרכילות מן שפתיו שומר

 והוזהרנו וסתר, סוד דרך בידו דבריך שמסרת סי על אף
 "לא : א( 4כ )שמות שנאמר הרע, לשון לקבל שלא התורה מן

 על מקשיב "מושל :יכ( כס, )מלי ונאמר שוא״, שמע תשא
 לברכה זכרוגם חכמינו ופירשו רשעים", משרתיו כל שקר דבר

 רכילות ודברי הרע לשון מקבל המושל כאשר מ(, תהלים )מירש
 אדוניהם. בעיני הן למצוא רכיל וחולכי רשעים משרתיו יעשו
 כת בזכרם כוונו זכרנו אשר החלקים שלשת לאלה והנח

הרע. לשון מספרי

השער זח
 למומר "מנין !ד דן« יוממ במסכת כדאמריגן — ונו׳ להסתיר אדם וזוייב רכה.

ויבוסל. יוסר האדכ מחשבות — מחשבות חסר ונו׳״. דבר לחבירו
 ממש, רכילות הסוד בגילוי שמין אע״ם כלומר — ונו׳ גנזחסוף שאין מע״ס
הולד לחיות חזאת זמדה1 תביאהו אבל גנאי. דברי הוא ורכילות לה״ר דגדר
ובינו נתנה שכבד אע״ס אחר[ עגין !זה — מ׳1 חתורח סו ווזחחתו רכיל.

קבלת שימור גם וח לאו וככלל לומר סעמ עוד רבינו כתבת 4רי״ באותו'
ורגילות• למ״ר לקבל שלא גוססת אזהרה ובזה — וכו׳ מושל וגאסו דכילנוג
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תשובה שערי ע
 )נבא רבותינו אמרו הרש. לשון אבק — הרביעי החלק רבו

ומיעוטם כמל, נכשלים העולם רוב א(: עמס _נתיא
 לשון אבק ענין כי ואסרו, הרע. לשון כאבק ובלם מיריות,

 חדע. לשון אדם בגי שיספרו כדבריו האדם יסבב כאשר הרע
 חכרו. של בטובתו אדם יספר אל לעולם :א( », )ערכין ואסרו

 לבאר צריכים אנחנו וחנה ננותו. לידי בא טובתו שטתוך
לספר הנאות הפדות מן כי הדבר ידוע כי הזה, חטאמר

 ,וחקר : »( כס )משלי שנאמר כסו והצדיקים. החכמים בשבח ־
 של בשבחו מדבר שאינו האויל על ואמרו ככור", כבודם
 בטובת לספר אין כי חזה, הענין תכונת זאת אכל עולם.
 אל איש ידבר כאשר לומר רצוני בכד, בד זולתי האדם
אליו, יודע אשר עד רבים ובמושב עם בקהל ולא רעהו,

טוב ידבר אשר לאיש ומקנא שונא ההוא כמעמד אין כי

השער זה
 — ונר ימנב משר זכר ואמרו ממש. לה״ר ולא שבו העל איסור — אבק רכו.

האיסור שייר זלא מוקז ומיידי לה״ד שיסירו להם גרס והוא כלומר
 ללשה״ר, ג״ב נאים היו זימה בלאו דגם והיינו מכשול ההן לא עוד זלסני
 מבהו שסהון 4תג״ח3 ׳0 כלל לה״ר אמורי )ח״ה לה״ר. אכק אלא ליכא לגי׳
 — כבוד כבודס ואקר בגנותו. שימסרו גורם שהרי לה״ר אבע געדא זד, — ונו׳

 בד רי״ז. אות לעיל —’ ונר האייל אל ואמרו עמ״ס. נאדה בד״ר והבאר
 אסור דאין רבי© ושיסת נתבאר רעהו. אל איש יובר מאשר ביהיד - בבד

 הוא ואס שונאו. שם יש אולי •ברבים או שונאו, בסגי אלא בשבחו. לספר
 הרמב״ס נשימת רבי© ושיסת סותר, שונאו לאני גס בשר לאוס לרבים מוזזזע

 הוא בדינ״ז מאבות מי© והלא m על הסמי׳ג וכתב י״א. בלאוין והממ״ג
 ב", עס״ו בב״ב והרשב׳ים ©, ס״ד ערכין רש״י שיפת אבל שבהן, מוגה היה
 מיידי הבידו• של בשבחו אוס יסמר ו»אל דשבס כמ״ב הדי״ף כתב וכן

 אסור. שונאו בפני שלא אם* ומרבה היכא שיסתם ולמי בשבהו. לסקר בסרבה
 עס״ד ב״ב במסכת ואמרינן סהא ©בע זאת — רבים ובמושג מם בקהל ולא

 נלר לו ואמר ווייס* יהודה ד׳ את כששיביז בריח שמעון ר* על רבי וגער
 ולמה להרבות, מותר שינאו נם© ושלא רבי© שימת למי והרי זס הרע מלשון

 נתבאר )כ״ז׳ ואבות במ״א חרמב״ם כתב ובן סרביס והיה למד אלא נו, גער
4מי כלל נה״ה
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שא שליקוי שער
 עמו לבני הוחזק בבר אשר ארט לשבח יחפוץ ואם עליו,
 גם ואשמה. רעה בו תמצא לא כשר אדם הוא אשר ובדדע

 יגנהו ואם לגנותו, יוכל לא כי לשבחו. יש ומקנא שונא פי על
לנפשו. מוקש לשונו ותהי שוא, דיבר פיו אשר חבל ידעו

 ואמרו הרע, לשון ענין על לברכה זכרונם זכרו עוד רפז
לחתות משכנתה אשח שאלה אם חנה נ(: «ו, )ערכין

 אם בי ■אש? נחלי איפה איה ותאמר: וחען מיקוד, אש
 לו והדומה זח ויאכל! בשר יצלח תמיד אשר פלוני בבית
 בקול רעהו "מברך יד(: ח, )?מלי ונאסר הרע. לשון אבק
 המקרא רבותינו ופירשו לו", תחשב קללה השכם בבקר גדול
 כענין הפסד, לידי הבא בשבח חברו אח חםשבח על חזה

 את ויספר גדול בקול ויקרא העיר רחוב אל יצא אשר האורה
 לאורה והבין טבח טבח כי טובה, הבית נעל גמלו אשר
 ריקים אנשים יתלקטו חאורח דבר בהשמע ויחי אליו, חבא

 ולשונו פיו לשטור האדם וחייב הבית. של בית אל ויסורו
 ואם חרע, לשון כמספר אותו יחנו ולא בדבריו יחשד שלא
 ויחשב מוסרו, השחית חנח בזח החשד לידי עצמו יביא
תרע. לשון אבק חזח לאיש

השעד זח

 הגה•• מדברי שמשמע לסי זאת השמיט הח״ה — ונו׳ אשח nix■ ox רכז.
וברשב״ם גמור. לה״ד .להוא סוברים שתם סמ״ג ובוגרי סח״ד נמ״ז

 אומן עור מביא — ונח דאחו מבדר ונאמר כדייר. משמע pax ד״ה קסת ב״ב
 בו״ר וגתבאר לח״ר" מאבק אוש! עוד וכי׳. לשפיר מאדם וחיים לה״ר. אאבק

 במקום זק• בלומד — זבח וזא בוגדיו ימשד אלא לה״ר, מאבק אופנים די
 ומלבו מים תדבדים חשומעימ-שאין שיוזשרוחו רק הדין מן למאד שמיתר

 מוכת בחחלח למוסר החוטא און את גלת לא מדוע •אמדו או מואס הוא
 העם באשמת לדבר שנהגה רק והאמת הערק בשביל המסמר במת שאין מזה

 אות שס במ״וז לשון רכ״וו. במאמר כ״ז רביגו שביאר וכמו יתכבד ונקלוגם
 אוזרים לת״ר למסמר נחשד שהוא שכיון — לח•!־ אבק הזח לאי• ויחשב ס׳.

 שכתב כמו לה״ר אבק של הגדר וזהו לה״ר באיסור ומקילין ממנו למדין
דב״ו. לאות רבעו
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תשובה שערישזב
 חדבר_חזח. עיקר על לעטור בכליותיו השחונן ועתה רבת

חמם על חחומא בגנות לספר מותר כי הקדמנו חנה
 הגוזל כמו דרכו, עזב לא כי הדבר נודע אם בכפיו, אשר

 ומחפיר, ומבאיש פנים המלבין או המציק, המזיק או והחומל
 נזקו, שלם ולא הגזלה, את השיב ולא הרע, לשון והמספר

 דרכם המטיבים ואמנם עונו. אח להעביר חברו פני בקש ולא
 בדרך הועיל יוכלו אולי החוטא, את בראשונה ידברו דבר

 יודיעו אז ימאן מאן ואם הרעה, מדרכו להשיבו תוכחה
 על אדם יחפש כאשר ועתה ומעלליו. דרכיו את לרבים
 מעשהו ויספר רעהו, על הזיד אשר דבר על חברו סעשח

 רבות, מטענות מעשהו ויגנוז החוטא, חובת ויגלה אדם, לבני
 ויאמרו הרע, לשון כמספר אותו ויחן בזח המספר יהשד תנה

 אזן לגלות ראוי היוז הדבר חיה אמת אם נם כי אמור,
 תובהוח לו קדם לא אשר דבר ועל בתחלה, למוסר החוטא

השער זח
 יתעדוהו שלא פיו לשמור שחייב — חזח הדבר עיקר פד לעמוד רכון,

 מותר ואינו — לח״ר יחמספר רכ״א. באות — חקדנינו לה*ר. מספד
m2 אבל עליו שסיפר להאיש מדבר ותגלה כנר «א״כ ex נתגלה לא עדיין

 שיתגלה וסוף ליה אית הברא והברד לאחרים אף הדבר לספר אפור הדבר
 גופא פלוני לאותו תדבר לגלות שאסור וכ״ש הוא רכילות ובכלל לו מ

 אתד ואפילו גמורה רכילות הוא וזד. לאמת לקנא שטוגתו ואף עליו שמכר
 ,סעי י* כלל )ה״ה רבו או אביו והוא שבישראל מהמשוב מלגלג מחפהוהים

 עדיין אם אף לאתרים לספר סותר שיהא אהד סרס מביא ח במעי׳ ושם ה׳
 לה״ר מאבק טז נקי להוות ורועים — דרכם ווממיביס ואסנס להניין(. נודע לא

 עליו, שיפרסם קודמ להוכיחו המן מן מחויב דבאמת מבואר י" פלל !ובח״ה
 מביא בכמ-ה ושם .v!fr איסור לעמן איידי דרפיגו ורק הוכחה, מות ממי
 כאסר ועתה מתהילה! שמוכיחו לא אס לסרסם אסור אופן דבכל מרמכ״ם דעת

 באות שכתב מה עכשיו מבאר רבינו תהילה, הוכיחו ולא — וכד א»ס יהי■
 ידברו דבר דרכם דהססיבים כתב זח משוס אשר במדיו*, יהשד •שלא :יב׳יז

 אס גס א׳ מענווה בשתי עליו יבואו — אמור ומסרו החוטא. את בראשונה
 בינו בתהלה למוסר החוטא והן לבלות ראוי• היה ססד כאשר הדבר מיה אמת
 לה״ד, למססר אוחו יחשדו לסי׳ ברבים הסאו היכף לפרסם ולא עאזו לכיז
עונו על גלד, ולא אוחו הוכיחו■ מדלא שקד למססר נס אותו מחשיי כ׳.
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חכרו, בפני אלה כל אומר היה לא כי לאטר, שומעו יהשדנו
 איש ,אן א: ד, )הושע שנאמר כענין לו, מחניף הוא וכי
 אשר העם, כאשמת לדכר ונהנה איש", יוכח ואל יוב אל

 לבעל ודומה בפניהם, שלא יתכבד ובקלוגם ישמח כהעוותם
 אין אדם: בני יאטרו ועוד האבק. מן דבק וכו הרע לשון

 מדוע — איפוא לא ואם כודאם! הוא ומלבו כנים הדברים
 אמרו כן על ממנו? והעלים ראשונה כפניו עונו על גלה לא

 בעליו כפני יאמר אשר דבר כל ג(: סו, )ערכין רבותינו
 לחברו הקדים אם כי לומר, רצונם יס, לשו! דיר בו אין

 כן אחרי דבריו, על הקשיב ולא מעשהו על מגולה תוכחת
 יחשד ולא מוסרו, ורוע האיש אשמת אדם לבני להודיע יוכל

בחברו. דופי לתת יחפוץ כי

 ואל איש פגי ישא לא כי לרבים מוחזק המספר אם ופן
— חברו בפני שלא יאמר אשר כל ואת וד5יכ לא אדם

 בתוך כן בם והוחזק איש, ספני יבור ולא בפניו ידבו אותו
 אשמת על בדברו לחשדו אין אמת, רק ידבר לא אשר עטו
לברכת זכרונם בדבריהם זכרו וכן כפניו. שלא לחכרו אדם

השער זח
ע# ירב ואל מפרש רבי© — •רג אל איש אך ממנו. והעלים ראשונה בפניו
 — וגו* אס ני ר״ל מעודם. הוניהו לא אס איש״ יוכח .יאל ברבים הכירו
 הכמוב מלשון — ונד ישא לא ני המימרא. זאת אסרו זה באופן כלומר
 לא וז•1? »לא להוזויפו. איש לשום מנים נושא אינו ור״ל נייאן, ל״ב, )איוב
 כבודו בשביל הדיבור שמשנה'און כינוי ווה לכבודו, לד״וזליפו דבריו ישנה
— בר יגור ולא רש״י. מלשון יוכיח©, מלא בפר. כי יעשה לא זאת ואף

 ומת שיבר יאמרו עדיין דאל״ה — ונר ומי והוחזק והונף. הוושד יסור דבזה
— ונר בדברו לחשדו איד ראשונה. בפניו עו© על גלה שלא והראי׳ שער הוא
 לשערן או להונף יוזשווהו לא השומעים כזה לאיש כי מעודם הובימו שלא אף
 היעים המעשים ולגנות לו אשס לאשר ולעזור לאמת לענא מהסדן שהוא רע

 תוכחתו יעבל‘ שלא בו ויודע ומיידי ס׳[. מעי׳ י׳ כלל הודח )לשון כל. ב»י
כמוהזע בנה״ג מיידי יוסי יר׳ זו מימרא נלדטר — זכו׳ זנוו וכן >שס(.

 \ מילהא א׳ אלו, מימרות ג׳ דבי© לדברי !נמאא לדיר. המעדר וסמנו ונו׳. לרבים 11
I ובר אמרתי לא מימי נ׳ בישס לישנא משום נר, ליה פרא באפי דפהאפרא 1(

החכמה אווצר תכנה ע״י הח־פס3ס2 מס עמוד אברהם p יונה גירונדי, השער< >זה תשובה שערי



תשובה שערישד
 אפרתי לא מימי יוסי: רכי_ אטר ואמרו: חזח חענין על

 על דבר אמרתי לא לומד: רצתו לאחורי! דבר>חזרתי
 אמרו: עוד בפניו. בהיותי אותו וכבשתי בפניו שלא אדם

 הרע" לשון דרך בו אין שלשה בפני יאמר אשר דבר כל
 שפר אשר בעת עמו חיו ברבים כי אחרי לומר: רצונם

 אבר כאילו זת וחנה לחברו, הדבר נודע אכן הדברים,
בפניו. הדברים

 זכרתם רבותינו אסרו חפה. נבלות — החמישי החלק רפם
נגזר אפילו פיו את המנבל כל :א( לב, )שבת לברכת

 לרעת. עליו נהפך לטובת שנה שבעים של דין גזר עליו
 ישטח לא בחוריו על כן "על »,»(: )ימיד. ישעיה ואמר
 חנף כלו כי ירחם לא אלמנותיו ואח יתומיו ואח אדני
 ידו ועוד אפו שב לא זאת בכל נבלת דובר פה וכל ומרע

ונאלח, ונתעב עון כבד פיו את המנבל זאת, ובעבור נטויה".

r ». "' ■"״״׳

 ביש* לישנא משוס גו. לית תלתא מסי דמתאסרא מלתא ג׳ לאווזוי, וחזותי
 מוין שי שעל תשובו. עשה ולא להבירו אדם שבין בדברים מיידי מלתו
 שלא על להוא■ אותו שיחשדו השש דק מ ילית m ענוד לגנותו שיתו
 ששוס בהו לית אלו אומנים ובג׳ לה״ר. אבק בכלל ויהי• בשניו מתחלה אמרו

 מיידי דרביני דאע״ם ורע ומותר. לה״ד אבק גם איו בלומר ביש* לישגא
 בפודק כגון &פקזם“אדס־ שבין בעבירות ח״ח אבל למבירו אוס שבין נינריפ

 מקובשת בשישה רבינו מדברי נדשוכה הנ״ל, אומנים אלא מותר דאינו עול
במומו[. רי״ט באות מזה כתבנו ונבר י*. מעי׳ שם הה״ת בתג בן ל״מ. ב״ב

 ומאוסים מנוסים בדברי מיו את ושמנף המנבל — הפה ננלוה רמו.
ידו ועוד — זכי׳ דין כזר אפילו ותאו® השק בדברי נמו ומתועבים

 עליו גבייה הדין יד שנה ע* שד.ן אדש של שנותיו בל "ועד* לשון נבויה
 זאת בבל — אפו סב לא זאת נבל בגמרא. רש״י ז® מון זכיותיו לנמל

 שב לא לפינו ה® שבו לא מרחשי® מעאו שלא גדולה רעה להם שתנא
 זאת ובעבור רד״ק. יותר. להם להרע עליהם נסויה• ידו •יעוד מה® אשו

 יראה מלא או תקרבו מלא אסור הפה נבלות והנה — זנו׳ מיז את הפנפל
 המור לבן אנל פי״א. ישרים השפלת כסוש״ב דיבור" "ערות דבר ערות נד

יקרים עיקרים "שלושה" מפני הזה. החוטא ונבזה ומגונה מזה. העין כ״ב
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 לזרע הידועות חמדות שחן והצניעות חבושה וחנית עזב בי
 חנבלים מדת שהיא פנים עזות שבילי על והלך תקדש,
 )תרים שנאמר ישראל, קדש את חלל כי — והשנית הרעים,

 וזח חזח", חגדול חגוי ונבון חכם עם רק ,ואמח ו(: ר,
 שבלו השכל מדרך המרוחקים הנמאסים הסכלים דרך על נהג
ונכון חכם וכל צחנתם, ותעל כאשם ועלה נעים, אף יפה

 אשר השכל כלי מחלל הוא והנה יתעבם, ותעב ישקצם שקץ ־־
 יקר ,וכלי ®ו(: 0 )משלי שנאמר חמדה, כלי טכל יקר הוא

 לא כי גדול, ענשו הפה דבר-נבלות והשומע דעת". שפתי
 )מלי נאמר ועליו נבלה, דוברי מתוך יבדל ולא אזנו יאטם

שם". יפול ה׳ זעום זרות פי עמוקה ,שוחה :יד( כס

 אדם יוציא אל לעולם :א( », )פסחי® רבותינו ואטרו רל
אותיות שטונח הכתוב עקם שהרי מפיו, מגונה דבר

 ,ומן : (n ז, )בימית שנאמר מפיו, מגונה דבר הוציא ולא
בהמה היתח ההיא בעת כי מהורה", איננה אשר הבהמה

השער זה
 את מגהק ®יו המנגל וזה ,ד. עם נהם ונתקשרו נתקדשו אשר מננוים

 מדות שהן וחגניעות הבושת ותגיוז עזב בי א׳. עבותיסו. ופשליד פוסרותיפו
 והלן אלה ה׳ עם קדש זרע ישראל בהן הובולו אשר ומפובהרות הידועות

 בעגין הזרים האומות ופרת הרעים הגבלים מדת שהיא »ים עזות שגילי על
 אלקיו נם מר ישראל קדושת מלל כי והטיס שמם*. עז ,גוי שנאמר:

 מעם הר,ישן הסכלים דרך על נהג וזד, וכר, ישראל שנאמר כעגין מתפאר
 ותעל באשמ ועלו! תשכל, דדן על קאי — נעים אף *עת שכולו ונכון. הכמ

 לשון שהוא עליו יורה באשו ,עהנתו- כ׳( ב*, )יואל הכתוב מלשון — גזמתס
 המה השכל וכלי — ונר השכל כלי מהלל הוא וחנה ג׳, רש״י. וטינוף. זוהם
 ופנינים זהב כלי מכל יקד כלי — דעת שעת• יקר וכלי שנאמר הדיבור, כלי

 מכל יקרים הדעת בלי כן על והפנינים, הזהב מן יקרה הדעת כי ועת, שטתי
— וכד עמוקה שתזת נמלי. רכינו לשון וכר. ועת שפתי הם הדעת וכלי כלים

ס״ו. באות פירשתי
 ולא — ונו׳ עקמ שוזרי ותיעוב. ניבול רבד שאינו אף — מגונת דבר. >*ל.

ממש הטמאה עקס אותיות שמונה הרי אורחי• ני הטמאה הבהמה כתיב
בעת נ• רש״׳י. ונר. אותיות עשרה שלש סחורה איננה אשר 'חן, אוחיות
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wתשובה שערי
 Tt לקרבן,' מהורה וזיתה לא אך באכילה, סוהרת חממאת

 חס אשד הרבדים אדם יגנה אם מגונה לשת נהשב בן
 מפיו יוציא שלא להזחר האדם חייב וחגה אדם. למאכל

 להאריך מגונה לשון הנחתו תביאנו כי נם ,ruyo דבר
 מנבלות לחזחר גדר כמו וזח מאמריו, ולהרחיב דבריו

 מספור לחזחר גדר וגם החמורות, העבירות מן שהיא הפה
 זכרונם רבותינו שאמרו כמו בבריות, דופי ונתינת הרע לשון

 אפילו : »( מר* )בבא בגנות הדבור הרחקת על לברכה
 כי רבותינו, ואמרו הכתוב. דבר לא טמאה בחמה בגנות

 הגיע זכאי: בן יוחנן רבן לפני אמר הבחנים מן אחד
 אחריו ובדקו t הלטאה זנב כשיעור הפנים מלחם לחלקי
פסול. שמץ בו וסצאו

 לשון בדבריו לבחור האדם חייב כי רבותינו, אמח ועוד
איננה כי ולס כבוד של־ שאינה לשון ולהניח כבוד

 ובלבד העולם, עסקי בשיחת ובין התזרה בדברי בין מגונה,
 חייב כי תודח. בדברי בדברו זה בעבור דבריו יאריך שלא

— כבוד לשון וענין קצרה. בדרך לתלמידיו לשנות האדם
ומדברי הדעת נקיי בה דרכו אשר והשיחה הדבור דרך הוא

השער "זה
 למאכל גס אמורה שהיא מתורה נתיניה לאחר p שאץ מה — ונו׳ ההיא
 ווילגא דמום הש*ס בחג׳ )ועי׳ ממאה. לקראותה אותה מתווה סגנה לפיכך אדס

 הסוגיא כל את אלו בד״ר שיישב ג׳ דף בפסחים הרועים סלא s המחבר מבעל
 ראיה מכאן כלומר — וכו׳ האום חייב והגה בססו׳׳ד<. רש״י קושיית וגם

 לתאריך עי״ז יצטרך אם גם מפיו מגונה דבר יוציא שלא להזהד האדם שחייב
 וסבת — וכו* גדי בסו חה זח. משוס האריכה ממורה גם שחרי בדבורו,

 שיזהר כ״ש מפיו מגונה ובר מלהוציא יזהר שאס גדר מסעם הוא בוה החיוב
 שמציגו בזה הוסיף — וכו׳ הנהנים סן אהד בי וכו׳. ולח״ר הפה מנבלות

 אס היא מוכה אס נפשי כמכונת האדם ניכר לבד הדיבור מלק בזה אשר
 תכונת על מיי האדם שמכור מות לסו נמצא מדי — זנו׳ וברקי רעה.

נקי. שאינו ורק מגונה הלשון שאין מכיזן — כו׳ ימריץ ■לא זביבי נפשו.
של מלשון עדיף m הלימוי בררן תועלת שזר. וסביון - נר האדם ה״ב ני
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w שלישי שער

 זו ואי כבוד לקזון זז אי וסכירים שוקלים זחם צחות,
 ערומים/ לשון "ותבחר :ה( סי, )איוב שנאמר כמו תמורתו,

 )משלי ונאמר סללו/ ברור שפתי "ודעת : ג( לג, )איוב ונאמר
צדיק/ לשון נבחר "כםף כ(: י,

 )משלי השלים עליו שלמה אכר נרנן. — חששי חחלק רלא

בטן/ חדרי ירדו והם כמתלהמים נרגן "דברי :ה( יה,
 ולהתרעם להתאונן וחוקו דרכו אשר האיש הוא הנרגן :פירוש
 ואף דבריו. ועל מעשיו על תמיד, חברו על תנואות וימצא

 וידון בדבר, עליו זד ולא עמו מתהלך בתומו שחברו פי על
 יתן והגה לזדון, ישים שנגה וכל לזכות, ולא לחובה דבר בל

חברו חטאת כבד וכאילו וחלום, עשוק בטו עצטו

השער זה
 של בלעת יובר למען בדבריו להאריר אפי׳ גייח מעולם בעסקי אבל כבוד
 נדוד הם. לשון בימוי שהערומים שמענו — ערומים 110? והבהר כבוד.

 ישמעאל ר* ובי תנא :א׳ ג׳ ססמים מגמרא ודיל רע״י. והבורר. נקי ,ל׳ — מ??ו
 מושב קראו ובאשה מרכב קראו בזב שהרי נקיה בלשון אדם ימסד לעולם

 ותבחר ואוסר רש״י( באשה. רגלים ומירוק רכיבה להזכיר הגון שאינו )לסי
 מאי מללו ברוד שפתו ודעת ואוסר רש״י( בך. עליו )מאור. לשין'ערומים

 מפי שיאאהה בלשונה הקפידה )תורה בדאוריתא פילי הני תיסא וכי ואומר
 אבל רש״י< לשונם. על להקפיד *ין וברייתא במשנה הנמים אבל הגבורה
 בדרבנן ה*מ חימא ובי ערומים לשון ותכמר ואומר שמע הא לא בדרבנן

 לשון — צדיק לסון נבזזו כסף וגו׳. ודעת ואומר לא דעלמא בפילי אבל
 מוסב וזה ומבורר. נבחר ומדוד, שקול הוא בי נבחר בסף בסו הוא האריק

 זת אי ומכירים שוקלים והם וכו* כבוד לשון ,ועניו קודם שאמר מה על
תמורתו". זדי ואי כבוד לשון

 תמיד. מתלוגן תלוגח, בעל לשון והוא באהליכם" •ותרמו הל* — נרגן רלא.
המואיא ארם גרגן דברי וכן מרע •לשון 5 ב״ז( א/ )בדברים רש״י וכתב

 וגם ממש למ״ר הוי הא א״ע אבל לח״ר. בחלקי רבינו ואה מגיא דלפי׳ דבה"
 גרגנווג של עצמה הסוה אבל ללה״ר גדרם בזה שרגיל דמי לומר ואריך שקר,
 מין — ונד תמיד וזברו ע? טענות. כלומר — תנואות לה״ר. בלא גס יצויר

 בעיניד ישרה איננה והנהגותיהם דרכיהם ככולם ורובם לו, ממיס הבריות
סצסר ימן והנה לו, הרע לא דבר בשום — בדנר עייו זז־ ולא לפניו. וסוב
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 טי בי בטן, חדרי יורדים דבריו כי והחולם, המכה והוא עליו,
 עטו עשה וכאשר נגעו לא כאשר חברו על תלונות שילין

 זיקים כיורח הוא והנה חלב, על מתחולל סער זה טוב, דק
 וכסו .מתחלפים" כטו "כמתלהמים" מלח בטן. חדרי יורדים

 בל "חלטוני :לון( כג, )משלי טלשון ״שלמה״, — ״שםלח״
 ואמרו כמתחלם", נרגן "דברי אטר: וכאילו •דעתי",

 )ירמיה כמו הנרגנים, כולל נרגן כי רבים, לשת "מתלהמים"

 "ויפרו :ה( שה, )ישעיה פעליו״, יעברו קדש ״ובשר :סו( י®
ישע".

 "ונרגן :כה( שז, )מלי השלום עליו הטלך שלטה אטר עוד
וריע, אוהב מעליו יפריד כי לוטר, רצונו אלון«", טפריד

 איץ ירו )ששנה רבותינו ואמרו חברתו. שאת יוכלון לא כי

 חטא. לידי חבא שלא בחרעומות תרפה אל ס(. r» לויא
 וישיב לרעה יחשבה גט טובח, כפוי הנרגן רבות ופעמים

השער זח
 מאד כנות ובאילו והנרדף הנעלב והמונה, הנגזל המיר היא כאילו — נד

 בהלום כמתלהמים• נרגן •דברי הכתוב שי* ונהי — עדו שהשא הגירו הסאה
 ני הוא להיפוך הדבר נאמה אשל כלומר — וההולם ממכה והו* ונמוכה,

 מי י3 נשש. עד נוגעים דבריו כלומר — בסן זזדרי וההולם. הפכה הוא הוא

 נו, עע לא הנרו שבאמת נשעה הגרו, על השהלונן שי — ונד סילע
 י״ש( 4נ״ )ירשי׳ הנהיש מל׳ — וכד סער זה שו® רק עשו עשה ואדרבה
 היל שלשון )"מתהולל• הלש, את ומנידה מרעדת סערה דוה כאילו כלומר

 סי׳ וזהו לבו. להורי היורדים כהעים המה דבריו — כר דשים טורה ורעדו.{.
 ל* ה׳ ותינה כלומר — סתהלמים נמו במן״. הררי ירדו ״ור.ם הכתוב:

 — ידזות• כל חלמוני מתמלסות, ,ל ,מ דתיבת — ■למה ■מלה ונמו מהחלשות.

 — קוד■ ובפי יחיד. לשון - ס מתזה נ שכרתי. מהמת ווזקות מנות הכוני
 קודש בשר כל שולל קודש דששר אע״ש רשים. .לשון •תשרו• ימיי• *•וו
 אמר פוד ישע. כל כולל דישע אע-ב יחיד, לשון "ישע• דבי® לשון - י«

 תבא ■לא ושיווע? אלופי מל׳ - אלוף נוספת. נקודה שזה - וכד ■למה
 אה-כ רביגו כדמפרש ופירושו או השא, עעמו וזהו ופירושו או - ונסי לידי
 השירו בסיבת מניר אינו נרעותו מהמת ני — סובה כסוי שוב® ג»י י'זןיל

סובה. תחת רעה ישיב לכן לרעה הסיבה את שיחשוב מזה יותר ועוז־ יי׳’>
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שט שי שלי שער
 תחת רעה "משיב :יג( יו, )משלי ונאמר טובח, תחת רעה

 ,ה השר* על יחשוב ופעסים טביתו". רעה תמוש לא טובח
 ותרמו »(: א, שנאט^דברים כענין ושלם, ,לנקם הם כי

 בן על הוציאנו" אותנו ה׳ בשנאת ותאמרו באהליכם
 דורך כל להם, עקשו נתיבותיהם כי הנרגנים, מדרך התרחק

 והיה-צדק לשונך, למד זכות לכך ולדון שלום, ידע לא בה
מתניך. אזור

השער זח
 משיב הוא אך גמלהו כאשר סובה השיב לא אשר די לא — וכר רעח ■מסיב
 תה תסיש לא ז״ב משיא זוגו גדול להשיב חייב היה אשר סובה תהה תה

 כף כדי עד כלומר — ונח יהסזזב ופעמים משלי, רביגו לשון ביתו. מתוף
 נ״ס, )ישעי* הכתוב מלשון — וכח נתיבותיהם גי הוו. הרעה מדתו תביאהו

 דורו •כל דש״י. לעעמם. דרכם את ד1הע הם להם- עקשו •נתיבותיהם ה׳(
 אזור צדק והיה )»ודת<. השלום מן ידע לא הדרן בזו המוסע כל בה"

 יהי" מדק כלומר הגורה" — אזור ה׳(. י״א״ )ישעי״ הכתוב מל״ — מתניך
כאזור. כו דבוק
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ה & 0 ו ה שי
 איגן כתות ארבע חז״ל שאמרו מה רבינו׳ בדעת נסתסקתי

 כתות מארבע של מתלעים בל על אמור זה אם שכינה, שני מקבלות
 כלום בזח חילק לא שרבינו ממח שבהןר-ולכאורה מיוחדים על 1א

 שעושים רק לא לתלן הנמנים כתות הארבע של חלק דבל משמע
 משמע וכן שכינת מני מקפלות דאינם נאמר בולם שעל אלא איסור

 אשר החלקים שלשת לאלה "וחנה רכ״ה: באות רבינו דכתב מחא
 חלק לאפוקי ורובה הרע" לשון מסמרי כת בזכרם כוונו זכרנו

 החלקים כל בתות דבשאד משמע לה״ר. מאבק המדבר הרביעי
בכלל.

 שאומנותם אדם בני "יש :כתב י״א סרק ישרים פמסלת אמנם
 גמורים כזבים מלכם ופודים החולבים הס השקרנות. היא ממש
 ד" חז״ל דינם גזרו וכבד וכו*, הבריות בין שיחה הרבות למען

 ויש 1 שקרנים כת מהם ואחד השכינה פני מקבלים אינם כיתות
 והם ממש" כמוהם שאינם אע״ס במדרגה לחם קרובים אחרים

 ללכת בכף אומנותם שאין והיינו ודבריהם. בסיפוריהם המכזבים
 בבואם אבל חיו׳ ולא נבראו לא אשר ומעשים סיפורים ולבדות

 בזה ויתרגלו רוחם על שיעלה כמו השקרים מן יערבו מה דבר למסד
 בזה חילק מפורש הרי הבדאים". הם והם מבע כמו להם שישוב עד

 ולא השקרנים. כת על רק שכינה פגי מקבלות אינם חז״ל אמרו דלא
התשיעי. נמלק נמנים הם רבינו שאבל הבדאים ת3 על

 הלקים שלשת ישרים המסלת הזביר שלא דמה פשוט נראה מיהו
 דאיך לזולת. הפסד בשקריהם שגורמים רבינו. שמנה מראשונים

 וסליג השכינה פני מקבלות שאינן אמרו לא שבאלו אומרת זאת
 שאיך מה בהן קולא שיש ואף כלל. מסתבר אינו דזה רבעו׳ על

 ענשו יקל הזה "והאיש לרביעי: בחלק רבעו שכתב כמו באחרים,
 ענשו גדול אבל וסחזותו בשקריו לאיש הפסד אין כי על אחד מבד
 מ״ס תועלת" מבלי יאהבהו כי ענשו ויכבד שקר ואהבת פנים בעז

 הכי משום ודאי אלא להזכירם, ישרים ממלת לבעל לו דהיה קשה
 שהקדים ובסי המצויים, את אלא מונה שאינו משום מביאם אינו
 אדם בני מחברת הנולדים המצרים החטאים טל עתה "ונדבר שם>

 הפסד בהן שאין החלקים את רק מזכיר אעו ולפיכך וקיבוצם",
יותר. מצויים שהם לזולתו ממון

החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס309 מס עמוד אברהם בן גירונד^י^ז השער< >זה תשובה שערי
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תשובה שעריק®

 בנים נדרים בעת ב<: לב )שבת לברכת זכרוגם רבותינו
 המקרא יתפרש עוד ידיו״ן מעשת את ,ותבל שנאסר מתים,

 פי על אף בת חפשיעת על יעגש כי תרע, לשון ענק על
________ תכירו. לבזות נחכוין שלא

 .אי- ן »ו( חי )קהלת שנאמר פשיעתו, על חמור ענשו p על
 תמלאו לפני תאמר ואל בשרך אח לתמיא פיך את תתן

 אח וחבל קולך על חאלחים יקצוף למת היא שגגת כי
 לטח ונו׳" לחטיא פיך את תחן »אל פירוש: ידיך", דע*"
 וכבר אשפז עליך ותביא fnh זתיר אינך אם תדור

ואמרו תזתירות גדרי בשערי תזח המקרא לבאר הקדמנו

ן
 ט(: 49 )דברים שנאמר נדרים, לנדור שלא גצטוינו ותנה

דרשו ורבותינו חטא", בך יתית לא לנדור תחדל ,וכי
 חנדר כי תטזג בך יתית תדור שאם בא א״ז )מרים מזח

 אבל לשלם, יאחר או דברו יחל פן הנודר לטי מכשול
 מן יקרא כאשר זולתי שידור. מבלתי ונותן חונן צדיק

.וידר :ב( בו, )בראשית שכתוב כענין נדר, ידור אז בי המצר

תשער ת ז
 באיסור פשא כבר גדרו באיחור א״ב מזיר בשלם רמוז מינו בגררו

 אזן ומפרא חיא זו פשיאח תאחר, בל אל שאבר פפח מיז יחל בל
 תאחר בל איסור משום אבל החפורים אוגשים גאפדו שאלי מריס
 פבואר וכן כ״ס פאגשין אין חמר קיום באיקר אששח בלי בלחוד

 פושא מוא א״ב גרדו את ששבח רפי רבינו ממת וזח שס בריטב״א
 מחו ג״ב, זמדר לשפות אפשר חשכמח ירי דאל ג״ב נדרו קיום באיקר
 חפדרש דברי א״ש ולס״ז פתיס כגיס של חפאפר רביגי באן שחכיא
 תאא רבח כמדרש — לח״ר 1»ני 7» חמקרא 8יוזםר> םודאי״ח[.| ז«*ל.

 לח״ר" בבאלי פרבר חזח חפקרא אפרי .רבנן אפרי: מ׳ אות פיו
 איין — ?בחקי נתכוון wxa a»״w ג״ס פזפור תחלים במררא ■יאייז

 חתר ומכתבו* — המצר מו יסרא כאשר וד7זודפ״ז.ץ כאות פזח פש״ב
 לאפר לאפר, גרד שקב "וירד דאסרי פמפד״ר וראייתם פ נ׳ דף מאליו

 דפ״ס ל״ת בפאוח חספ״ג ומביאו ארח". באת גודרים שיחיו לדורות
ידים לחזק נדרים יורו ח׳• סאי׳ ר״ג סימן יור״ד נסוש״זג גפפק זבן

החכמה אוער תכנת ע״י הורכס183 מס עמוד אברהם p יונה גירונדי, השער< >זה תשובה שערי
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השולחן חיים חפץ ה ז

הנהגות בם׳ כמ״ש ז״ל אפ״ת בעל מהרצ״ה

 וכתב הנ״ל. המטה הקצה עכ״ל והטוב, הישר

 בעיקרי שליט״א הומינער שמואל ר׳ הרד,"ג

דאם שם, פ״ז לסעיף בהגהתו ח׳, בלל דינים,

מצוד. בהם וביוצא הלבה בדבר שטעה רואה הוא

 או שיכתוב הצורך מן ואם בזה, עליו לחלוק

 מותר עליו לסמוך שלא בדי קשה בלשון ידבד

לא אבל הזה, לתועלת דק יכוין אך זה, גם

עכ״ל. ח״ו, לבזותו

בשבחו, לספר מרבה הוא ואט ם״א. ,ט כלל
צד לשבח הרוצה דשדכן בראה וכר,

 בשבח אפי״להרבות מותר האחר, צד אצל אהד

 הלא דאל״ה שקר בזה אין אם )והיינו החתן

 היכא וכר משגה ובארור עור בלפני עובר

 הפתיחה בסוף וכמ״ש עצמו לטובת דמכוין

 שאין פשימא בזה כי עיי״ש(, סקי״ד בבמ״ח
 גרע ולא לבסוף. לגבותו בעצמו שיבוא לחשוש

 כשר אדם לשבח יחפוץ ראם בס״ב ממ״ש זה

 השומע דאין בגוונא והיינו שמותר. וכר וצדיק
 דאל״ה בהגהה, בס״ב וכמ״ש המדובר מכיר

אחה למה ישיבהו שהשומע לחשוש, יש אפיתי

וכר. מרבה

 לכל דה״ה בלמוד ומזה בהג״ה. שם ט׳ כלל
אודות אחד עם לדבר רוצה אם כי״ב

 פלוני אותו עק שלם לבו שאין משער והוא מי

אודותיו, עמו לדבר דאסור לגנותו עי״ז ויבוא

 לדבר טבע להם שיש אנשים יש והנה ע״ב.

להם, שמזכירים מי כל על כמעט ולה״ר סרח

אדוקים, למאד עצמם שחושבים מחמת מהם יש

 ומי בעיניהם זכו לא שמים פשוט אשר עד

 הרע טבעם מחמת ויש בדין, לפניו יצדק

בשמדברי׳ ליזהר צריכים כאלו לאנשים בסתמא,

שם בכל בי איש שם שום להזכיר שלא אתם

יצאת. ללהב להבערה למוש יש ושם

וכר. טובתו גודל את לבל ומפרסם ס״ג. שם
)מדיכולי׳ אסור רבים בפני ברחוב ודוקא

בפני בצנעה אבל רעים( אנשים גם להמצא ׳ .

 אורח נאמר וע״ז דמי שפיר דמעלי אנסים *דפי׳״א

ב״ח. בברכות הראשונים, וכר. אומר מהו טוב
 יש ומזה בס״א. כמ״ש בשבחו ירבה שלא והוא

אותו שואלים אחרת מעיר כשמשולחים ללמוד

 לפי תלוי שזה בעירו נדיבים של כתובות על

 שמצוח פשיטא דמעלי, אגשים הם ראם הענין,

 זה, ידי על מעשה בכלל עוד והוא להם ^ומר

להשתמט, יש כן, שאינו הענין לפי מכיר אם אך

 וכר. לחכם תן הענין לפי והבל .

 ולענין וכר. דבר איזה לחבירו האומר ס״ו. שם
לה״ר, עליו לדבר רשות נתינת מועיל אם

 )להרב זצ״ל סלנטר זונדל ר׳ בתולדות הנה

 היה הזה דהצדיק כתב, (119 עמוד כ״ץ ד.
 דמותו למעט שישתדלו מיוחדים אנשים מעמיד

 שמדברים שישמעו מקום ובכל הבריות בעיני

 משמע וא״כ דבריהם. את ד,ם יבטלו בשבחו

 איך דאל״ה לשה״ר לעבין מהני רשות דנתיגת

 משפטי בספר אמנם בלה״ר. מכשילם היה

 בזה האריך ולהלן רכ״א מדף ח״ב אדם בני

 בושה שיש דבלשה״ר רמ״א, בדף בזה ומסיק

 מהני לא וזלזול, גנאי דברי דהיינו לאדם,

 נראה המעלות בשלילת אך להתיר, רשות

 בזה שכתב עייש״ב וכר, רשות נתינת דמהני

רבים. פרטים

 ואפשר הח״ח כתב בהגהה. סי״ד, י׳ כלל

את להפיג בסיפורו כונתו אם דה״ה

 להבא על לתועלת כמכוין הוי מלבו דאגתו

 כתב שליט״א הומיבער והגר״ש עכ״ל. וכר

 השמטתי בכונה שאני דע :ת״ל במכתב, זה על

 ראשית לחתירא, דינים בעיקרי הבאתיו ולא זה

 דיכול ועוד בזה, כמסתפק כתב בעצמו דהה״ה

 המספר יאמר דתמיד גדולים מכשולים מזה לבא

 דבעי ועוד אספר, לא אם מזה צער לי דיש

 בעצמו וימשול דאגתו ולהפיג דעתיה ליתובי

 אי י״א דף ברכות ועיין הלה״ר יספר שלא

 וכר, נמי בים ספינתו טבעה אפי׳ טירדא משום
 ובמו הזד, דבר צרפתי שמיעה היתר לעבין ורק

עכ״ל. ע״ש, בהג״ה. סב״ז לשה״ר בע״ד שמבואר

 ולפי וכר. גואלו כמה ס״ה. ה׳ כלל מ״ב.

אסור ס״ג ג׳ בכלל המבואר

לוי. אודות שמעון דיבר מה מראובן לדרוש גם

 לדרוש שמותר האופנים דבכל ובראה ס״ג. שם,
להודיע צריך אנשים אצל אודותיו ולחקור

בח״א וכדלעיל וחקירתו דרישתו סיבת להם

החכמה אוצר תכגת ע״י סלהודפס מס עמוד יעקב בצלאל בן שריה דבליצקי, א - השלחן זה



wiajzp אפרים תשיעי פרק זבחים זבחי
 אחד כמקום הכל מקיף היה ומקיף חוזר וכשהיה וקושר ,"שגומר

לא התום׳ שהביאו והמדרש כהתוס׳, ודלא כרך ע״ג כרך
. *( מקומו ידעתי

 הכי לשנויי תציגו לא הרע מלשון אבל מכפרים ד״ה תום׳
והנה .זה של הרע לשון על נענשין לבור אין דסתחא

 כתבו בה״מ שחרב מיום ד״ה בתוף בתום׳ ע״ב ל״ז בסנהדרין
 כהונה בגדי בה״מ דבזמן משוס בה״נו משחרב דנקע וי״מ

 נראין הי״מ ודברי .עכ״ד תשובה כשעשו ה״מ מיהו מכפרין
 בלי מכפר קרבן שוס שאין וכשם לקרבנות ב״כ הוקשו דהא

 האי מ״ב י״ב בשבועות כדאיתא ,תועבה רשעים דזבח משובה
 אין ה״ג ,תועבה רשעים זבח תשובה עבד דלא אי ה״ד עשה
 על מכפרה דכתנת דמסקינן והא חשובה *בלי מכפרים ב״כ

 אינן קרבנוח דרוב אף ,בו אתרו ולא במזיד דמים שפיכת
 על דמכפרין ואשמות חעאות איכא מ״מ ,מזיד על מכפרין

 שלא תשובה בלי משא״כ ,ע״א ע׳ בכריתות . כדאיתא ,מזיד
 גס לכן חשובה בלי יכפר מזבח ע״ג הגקרב קרבן ששום מציגו

 הרא״ש קזשית ל״ק ולדבריהם ,תשובה בלי מכפרין אינן ב״כ
 א״ר גחמגי בר שמואל ר׳ מל פריך דהקם ע״א ט״ז בערכין

שפיכות ו»ל הרע לשון על באים נגעים דבריס שבמה על יונתן
4ft פרשה נסמכה למה ששון בר פני ר׳ אמר והא איני כו׳ דמים 

 שמ״מ בהגהות הרא״ש וכתב לך לומר קרבנות לפרשת ב״כ
 אף יפגשו שלא מכפרין ב״כ וכי פריך מאי עובא לי תימה וז״ל

 להם נתכפר והלא ישראל גלו למה א״כ בתשובה שב שאינו מי
 דבאמת פכ״ל, דמים ושפיכת מריות גלוי ומל שאבדו מ״ז מל

 גלו לכן תשובה עשו שלא וישראל תשובה בלי מכפרין אין ב״כ
 נחמני בר שמואל ר׳ מל פריך מאי שא״כ להרח״ש דק״ל ומה

 שאמר ששון בי מני מר׳ הרע לשון על באים דנגמים שאמר
 אין שאז שב בלא נחמני בר ר״ש חיירי דלמא מכפרין שב״כ

 הרע לשון ב״נ.דעל ר״ש יליף דשם ,נ״ל ב״כ עליו מכפרין
 אצמית אוחו רעהו בסחר מלשני דכמיב נגמיס באים

 האי לאחויי ליה למה אלחנן הר׳ בשם בשמ״מ הרא״ש והקשה
 אשר את זכור האי.קרא מייתי ולא בהדיא מפורש דאינו קרא
 תלקה שלא הזהר בספרי ודרשינן למרים אלדיך ה׳ עשה

 באחיה שדברה במרים הנמשה זכור הרע לשון תספר אל בצרעת
 וס״ל הכי דריש הוא צרעש בנגע דהשמר לקרא ומדסמכיה

 חנינא בר חמא ר׳ אמר אימא מ״ב מ״ו בדף דשם לישב להי״ח
 במורה ימסוק הוא ח״ח אס הרע לשון מספרי של תקנתו מה
 אומר חנינת ברבי אחא ר׳ דעתו ישפיל הוא מ״ה ואס כו׳

wl דסיפר חנינא ברבי כ^״א ס״ל ב״נ ור״ש כו׳ תקנה לו אין סיפר 
,מנגעו להתרפא אפילו תשובה ליה מהני ולא תקנה לו אין
 ביה דכתיב מפוזיהו דיליף הרוח גסוש מל שבאים בנגעים כמו

 עוזיהו משה ובודאי במלחו זרחה כו׳.והצרעח לכו גבה ובחזקחו
 חייו ימי כל נגוע ונשאר תשובתו לו הועילה לא ומ״מ תשובה

 ישארו מליו שבאו ונגעים חשובה מהני לא הרע בלשון וה״נ
 רעהו בסחר מלשני מן ב״> ר״ש יליף ומשו״ה מותו יוס מד

 לבב •ורחב מינים גבה קרא דהאי בסיפא דכתיב אצמיח אותו
 ומיין ,הרוח לגס הרע לשון מספר הכתוב הקיש אוכל לא אותו

 שיש אדס כל עוקבא מר ואיתימא ר״ח חמר מ״א ה׳ בסוטה
 בעולם לדור יכולים והוא אני איו הקב״ה אמר הרוח גסות בו

 אתו אלא אותו חקרי אל אוכל לא אותו כו׳ מלשני שנאמר
אניי שניהם דעל ובודאי הרע לשון אמספרי לה דמחני איכא

 מר ואיתימא שר״ח משני דמר אלא ונו׳ והוא אני אין הקב״ה
 שאמר מתני ומר הרוח גסות בו שיש מי על זה אמר עוקבא

 , 'mb דאיחקשו ס״ל כו״ע אבל הרע לשון בעלי מל זה
 נתרפאה מריס דהא מחרים למילף ב״נ ר״ש יכול לא ומה״ט

 רבנו שחשה מרים ישאני שכתבתי וכמו מלשני מ! יליף לכן
 ששובה כשמשה •מיירי ב״ג שר״ש וכיון שתתרפא עליה התפלל
 ג״כ ל״ק ומה״ט ,מכפרים ב״כ דהא פריך שפיר משו״ה
 דנגמיס עריות וגלוי משפ״ר פריך לא אמאי רש״י קושית
 כל דפל מיושב הנ״ל ולפי מכפרים ב״כ הא עליהם באים

 מב״כ ל״ק להכי ושפ״ד נ״ע על וגם תשיבה ממי עברות
 מגסוח וה״ה פריך הרע מלשון ורק חשובה פס מכפרים דב״כ
 הרוח גסות מל גם שייך מעשיו דאהנו הא והשרון הרוח

 ולפמ״ש .קטרת הקטיר רוחו גןוש שפ״י מעשיו אהגו דבעוזיהו
 שממיס הדברים בין ונ״ע שפ״ד דמני לי דקשה מה לי ניחא
 ומיתות כריתות חייבי כל על הא אלו ייחד דמדוע עליהם באים

 כריתות פל מבר ע״א פ״ו ביומא כדאיתא ,באים נגעים ב״ד
 מחרקים ויסוריס חולין ויוה״כ חשובה תשובה ומשה ב״ד ומיתת
 ניחא הנ״ל ולפי מונס, ובנגעים פשעם בשבט ופקדתי שנאמר
 עונו למרק לכפרה עליו באים שמגעים כששב מיירי דהתס
 מכפרין. ואין שב כשלא לעונש מליו באים נגעים ושפ״ד ובג״ע

 ב״ד ומיתת ח״כ שאר דעל ניחא הכי בלאו מיהו כלל. עליו
ושפ״ר ג״ע ופל זכותו לפי הכל נגעים או יסוריס מליו באים

.מליו באים דוקא ממיס
 אפילו מכפרין דב״כ נימא אס גם הרא״ש לישב־־קישיח נ״ל1

מל להם נתכפר והלא ישראל גלו למה שא״כ שב לא
 of> אלא מכפרים אינם דב״כ ב״כ, ע״י ושפ״ד ונ״ע מ״ז

 רוב היי ראשון בבית אבל צדיקים הם ב״כ לובשי הכמים
 הלוים והנהנים מ״ד ביחזקאל כתיב דהא ,מ״ז עובדי הכהניס

 מעלי ישראל בני בחמות מקדשי משמרת שמרו אשר צדוק בגי
 לא לכן ע״ז ג״כ עבדו המניס דשאר מכלל כו׳, יקרבו המה

 הכמים בידי היה שני בית בסוף וגס לכפר ב״כ יטלים היו
 בערכין רש״י ומה .״כ5 כפרו לא לכן דמים שפיכת מון שמן
 לאו מכפרים דב״כ דתני דהא משפ״ד פריך לא דמשו״ה כשב

 כתיב דבשפ״ד נענשין ידו שמל האחרים על אלא דידיה עליה
 ואפקוד הארץ ותטמא כתיב ובנ״ע כו׳ יחניף הוא הדם כי

 במס׳ שהרי נהירא ולא ע״ז שס כתבו והתום׳ טליה מונה
 יש אי עליהם נענשים אחרים העברות כל דעל אומר שבועות

 לא. נחי ושפ״ד ג״ע אפילו למתוח בידם אין ואס למתות בידם
 ושפ״ד ג״ע שע״י במורה הכתובים הביא רש״י הלא ולדעתי
 אי .האלה בעברות החוטאים יחידים וממילא הארץ נטמאה

 ורעב הארץ מתקלקלת העברות אלו ע״י ,שמכפרים ב״כ לאו
 " מהרעב םובל;ס הס שגס הצדיקים דמפגשי וע״כ לעולם בא

 היינו דפטירי למחות בידם היה לא שאס בשבועות דאמרינן ומה
 אמרו החוטאים הס הצמר רוב ואס ,הגוף ׳ מעונש דפטירי

 מסתלקת ושכינה חרב בה״מ שפ״ד בטון ע״א ל״ג בשבת חז״ל
 עוד ועיין .לעולם באה גלות כו׳ וט״ז ג״ע בטון כו׳ מישראל
 ימותו שלא בניהם טל שיתפללו כדי דאמרי ואיכא י״א במכות
 רחמים לבקש להן שהיה ט׳ מייתי מצלי לא הא דמצלו טעמא

 כ״ג על עונש איכא דבשפ״ד אלמא ט׳ בקשו ולא דורן מל
 ה׳ ודרכי בשוגג, יהרוג שלא הרוצח על רחמים בקש שלא

.ממט נפלאים ומשפטיו
באותו

 רחב שהיה הרמכ״ם לדברי מקור המפרשים הביאו לא גם ,אמאי וצ״ע ולאחריו לפניו עיקמו שהיה צוי ר׳ דברי את השמיט הרמב״ם הערה *(
שאין ואע״פ והחגורות האבנמיס נמו בו׳ השני והאופן שנתב דבלים כ״ו פרק בריש להרמנ״ם בסה״ת )ועיין אצבעות שליש כמז

 בשתים רמניס ט׳ גדילין מעין והן שנותב ע״ב נ*ז בשנת ר״ת נלשין עיין מיהו אצבעות, ג׳ רחב אינו אבנה שפתם מזה משמע אצבעות, י ג׳ ברחבס
 נותב ׳3 וי, >' בסהר הכהן ליוסף ובקדממיות ולאחריו. לפניו עוקמו שהיה מהו ובירושלמי במדרש הממרשיס פרשו לא נס אמס.( בגין אצבעות ישלש

 לא למען השמאלית בתשו על היקוות מחן היה עבודה עושה וכשהיה למטה נושליס היו והקצוות וקושרו הגוף סביב אחדות פעמים 4האבננ את מקיף שהיה
 ולא >תילתא הבינה )נראה אצבעות, ארבע רחבו שהיה שס כותב היא והנה ולאחריו. לעניו עזקמו שהיה לוי ר׳ כינת שזה ינראה בעבודתו. יפריעיהו

 מה לדעתי אצבעות ג׳ נמו רחבי שהיה מדרש אז ברייתא באיזה מצא מסתמא הרמב״ס ני ואף ע״ב( מ״א מגיזות עיין לומר לו היה טפח שאל״ב בגודל
 יו^ז' סאננש געשה קרבגות מקריב נה״» ונבנה הקדושה בארצנו ויקנצט ה׳ ימן ובאשר הרמנ״ס, כמקור מ״ש ובודאי מהמ״ק, ששמש ליוסף שומעים

—.לז נשמע ,לדבריו עצמ״ל שתייה אין אש בהונה, עדי נתאר יוסף דברי ציתר מס ,אצבעות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס340 מס עמוד הכהן צבי אלחנן בן דוב אפרים לאפ, אפרים זבחי
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צמר מן חלוק דיש לפרש יש מיהו כו׳ ונשבועום
 לכל צטר בין חלוק מציגו להיכן דחוקים דבריהם .ישראל לכל

 ומיין ,הצבור הם ישראל וכל ישראל כל היינו צבור ,ישראל
 דכשנש לומר יש ואילי אחר׳ בענין שחרצו שם בשבומוש

 והגמרא שנשבו כמו ההורג מל ועמים ישראל מל מכפרם
 מזיד טל בשפ״ד יכפר הפגימי דשעיר דאימא בשבומום דפריך

 עמים מליו יבואו שלא מקופיא שיכפר היינו ביה אשרו ולא
 לא מקיבטא ע״א ו׳ למיל דאמר ביורש שמציגו וכסו ,גדולים
 בהנך מקיבעא שיכפר פריך שוע ועל ,מכפרא מקופיא מכפרא

 ליה דמימידט טד שיכפר פריך גלוש בני וטל גלוש בני דלאו
 דאמר וקדשיו מקדש במומאם כסו ,יסורים עליו יטאו שלא

.הימורים מן מליו להגן ע״ב ח׳ שס
מקדש המזבח תשיעי פרק סליק

התדיר כל עשירי פרק
 על ניסן שדמה לאשס"מפני קודמש ־חטאתע״א פ״ט דף

שפיכת פרש״י היסוד. טל קרגום ר
 בשמ״ט מ״ז וכשב ,יסוד בו שנאמר חצינו לא ובאשם שירים
 שפיכש מעון דאשם בהדיא מוכח ב״ש בפרק לטיל דהא וקשה

 מה בהדיא נאמרו דלא ר״ל נאמרו דלא וכ״ם ליסוד שירים
 דכתיבא או מדרשא אשיא אי לי מה ביה אישנהו מ״מ בכך
 מטה מפי בזה שיש מה טל אלא קפיד לא הא בהדיא ביה

 כשב בחוי״מ וגם דחוק׳ הוא פירושו ונס שפירש מה וט״ש
 ממה בפירוש שנאמר מה רמי צד חשיב דסנא לדחוק שצריך
 בכמה מבואר שכן דוחק זה אין ובמיני .בסלמא בלמוד שנלמד

 דמשמע ומבל כשיב לא להבי ע״א י״ד לטיל טיין מקומות,
 כו׳ בהדיא מבילה כשביה לא להכי ופרש״י הכי ומשמע הכי

 לפנל בהו חשובה מבודה אצבט מטלת תהא דלא הכי דחשמט
 איתא ע״א מ״ד וביומא בפירוש/ להצריכה קרא אחשבה מדלא

 בשעת שלא ובין הקטרה מזעם בין פורשין שבהיכל אלא
 הקמרה בשמש אלא פורשין אין ולמזבח אולם ומבין הקמרה
 ולפנים דלפני הקמרה בשמם לחו מאי פרשי מיהא הקמרה בשעת
 דגזרו מ״ש לי שימא וז״ל לאו מאי בד״ה השוס׳ שס וכשבו
 ולא ולפנים דלפני הקטרה .בשמת ולמזבח אולם מבין לפרוש
 למיל נפקא קרא מחד הזאה ובין הקמרק בין והא הזאה י בשעת

 ולא רבנן בה נזרו ספי בהדיא בקרא דכשיב דהקמרה ד״ל
 מברבוש הביא היש״ש ובהגהות נפקא, דלכפר דמישורא בהזאה

 ממון שאין מזון ומה סק״ו לאחריה השורה ברבת ע״א כ״א
 ,לפניו מפורש מקרא לו מצינו שלא ופרש״י לאחריו מעון לפניו
 מאדם מנ״ל במחובר שור ע״ב פ״ח מב״מ להביא לו היה ויושר

 שאינו ,ופרש" ט׳ במחובר אוכל בשלוש אוכל שאינו אדם מה
 לפרש השוס׳ כשבו ומ להדיא ליה אשכחן דלא בשלוש אוכל
 בשש נגאל באלה מחל שאינו מי מה ע״ב מ״ו בקדושין הק״ו

 בהדיא קרא נשיב דלא באלה נגאל שאינו סי שהבונה כו׳
 בהדיא שמפורש למס מעלה שיש מוכש אלה נמל באלה׳ שמאל
 קאנ;ר דלא הא והנה בקרא. בהדיא מפורש שאיט למה בקרא
 שמאס בדס ברישא כדאמר מרצה שהיא לפי לאשם קודמש חמאת

הגרע״א. עליו ובמ״ש בשוי״מ עיין העולה לדם קודם שמה״מ
 העולה לדם חמאת לדם דהקדימה לומר נ״ל הפלפול

 ר למיל שאמר מדר״ש .אלימה, מרצה שהוא מפני ׳
 לרצוש שנכנס לפרקליט מולה לפני כו׳ באה למס חמאת ע״ב
 אלים דרצוי הממם זה ומשו״ה ,אחריו דורן נכנס פרקליט רצה

 הוי לא .אבל דורן שעולה מפני עולה לדס חמאת .דם להקדים.
 דורן אינו שאשס כיון לאשם חטאת להקדים כ״ב אלימתא מטם

 חמאת ידו על להקדים הממס זה המשנה כתבה לא ולפיכך
 אשד באדם אלא שייך לא דר״ש דמסמא ואמ״ג אשם, קודם

 מולה לדם זה איש של חמאם דם להקדים אבל שניהם שמחויב
מולם שהמביא כיון דר״ש מטמא שיין לא לכאורם שברו של

 שייך אנשים בשני שגם י״ל ס״מ פרקליט׳ לרצוי צריך איט
 עולה והמחזיב לזה זה מרבים ישראל שכל לפי זה מטם ג״כ

 מרבות דין יש בשוגג ואף וישברו׳ חטאם לרצוי ג״נ צריך
 טבר לא אם בשוגג מברה מוכר אדם שאין המפרשים לפמ״ש

 הא בנשים אבל באנשים שינח הא וכ״ש במזיד, שחילה׳טברה
 י״ל בברכות, מ״ש בפרק הרא״ש כמ״ש הן. מרמם בכלל לאו
 דאיכא דאע״ג פרקליט רצה בד״ה ט״ב ז׳ השוס׳ כשבו הא

 לאששרוי׳ אלא קרכן מיישי דלא ונזיר ומצורע יולדש חמאם
 ועיין שורה, חלקה דלא לעולה קודמת חמאם ואפ״ה בקדשים

 ,בחטאת הכא בד״ה ב' ובעמוד אשם בד״ה בסוניין בדבריהם
 מ״ם ולפי לנשים׳ אנשים בין השורה חלקה דלא י״ל ה״נ

 לא ראמאי למודה קודם אשם בד״ה התום׳ קושיש נמי מיושבת
 ממשנה מ״ש ולפי מרצה fave לפי למודה קודם ראשם שאמר

שעולה מפני ועולה בחמאש רוקא אלא שמרצה לממלס חשבה נא
א״ש. דורן ,  ג״ה מסכים מוכח ונסכים כו׳ לבכור קודמים השלמים

עולה לדם קודם חמאם דם מדוע וקשה מטלה
 דמעמא וצ״ל נסכים מעונה אינה וחמאס נסכים מעונה מולה הא

 ומסכים. דכל*ל דעולה מטלוס שחי לדחות אלים דמרצה
 אשם בד״ה המוס׳ לקושיש נפלא ישוב בידו שמלה כשב ונמ״ב
 חמאת הא עולה לדם קודם מצורע חמאם דם מדוע קודם

 צ׳ במנחות קיי״ל דהא להכשיר, אלא לכפר באה אינה מצורע
 דכציל דעולה מעלה טד א״ב נסכים טעונה מצורע דחטאש

 מעלה והאי קרנום ארבע על ניסן שדמה בחמאם מעלה איכא
 שבא מטלה רק לינא עולה דברם דכליל דמולה ממעלה טדיפא

 גופא חטאת בדס איכא קרנום דד׳ מעלה משא״כ כליל מכח
 לדס קודם מצורע חמאש דם משו״ה שוים שניהם נסכים ולמנין
 דעדיפא ממלה בהו דאיכא אע״ג שמאוס משא״כ-יבשאר עולה

 מעלה איכא עולה בדם נס הא מ״ס קרמח ד׳ שמעון מעולה
 מעונין אינן והן נסכים מפונה דמולה ממאוס בשאר דליכא
 שמאת דדם אשש ממטלה עדיפא דעולה ממלות ושרי נסכים

 ממלוח שרי לדחוש דמרצה לממס הוצרך משו״ס קרנוס ד׳ מעון
 דם דמ״ט המוס׳ קושיש נשארה א״כ וחמהני .מכ״ד דמולה
 לכפר באה אינה נזיר חטאת הא עולה לדם קודם נזיר חמאת
 סמלוש ב׳ איכא קרנוס דד׳ המטלה ועד נסכים מעוגה ואינה

.נסכים ומעונה יכליל בעולה
 אילטרך והמולה דקרא חיים הר׳ ומפרש השריר כל ד״ה תן□׳

החדירי! כל טל ללמד דהכאאיצערך וקרא מ׳ לחבישין
 אי קמיירי תדירין באיזה לדקדק שיש כשב בפ״ס .שקודחין
 איכא לזה הלא למוספים קודמין שיהיו ומבישין נסבים למנחם

 חדיריכ לטנין ואי למוספים דקדמי ט״א ל״ד ביומא קראי
 מוספיכ המקשה פריך מאי א״ב למוספים קודמים שיהיו ומוספים
 השדיריכ לכל אתי דמלבד הקרא ט״כ הייא חנ״ל למוספים

 קודמין דשסיויים למוספים מוספים אפילו קודמים שיהיו
 קודמים דשמידיס מיניה דילפינן דהסולס מקרא ידמינן למוספים
 למוספיס דקודמים ט״כ לחבימין קודמים דשסידים וכיון למבישין

 דהקרא וט״כ למוספים קדמי דחביתין דיומא מקראי ילפינן דהא
 אלא למוספים׳ קודמים דסוספים מדירים שיהיו אחי דמלבד

 שג״כ ונדבות לנדרים ללמד• אשי דמלבד דהקרא לומר שיש
 בתום׳ כן משמע לא אבל למוספים׳ קודמים שיהיו סדירים
 מנדרים שס הזהירו ולא ר״ח דברי שם שהביאו ע״א מ״ס מנחוש
 ראשינה עולה העולה מפרש דהר״ח דל׳ק וצ״ג מידי. ונדבות
 הקרבנוס, בסדרי ראשון האמורה ראשונה מולה העולה כפרש*
 ועיין מ״ב נ״מ ובפסחים ע״ב ק״ו בכסובום ברש״י כמבואר

 לח פינחס בפרשה הקרבנוש ובסדרי ע״א׳ נ״ה ב״ס בשום׳
 ששהא העולה עליה ומרך ששמע ובפשוטו החבישין בלל נזכרו

 שהם פינחס בפרשה שס המבוארים הקרבטס לשאר ראשונה
 הטעם לחבימין איצמרך והנמלה ר״ש ומפרש והא מוספים,

 העולה מ״כ קודם ושדיר דהכא מקראי נלמד שכבר כיון הוא
קראי לט היה לא אבל לסביסין שיקדום לתמיד ללמד בא

דעוספים .

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס341 מס עמוד הכהו צבי אלחנן בן דוב אפרים לאפ, אפרים זבחי



/: יים
אינות־ס. ,כנחשיי .

 היא נממין תטוי/^הוא ילא תקים לא והכתיכ
אכל■ אסיר מעין רמל השעע יט' דכתינדתניא

מ״א מ׳ סימן היראה •ע^יר יראים: ספר .
וסאיגוכמןם.»5ת״ is ישכ״י יט13» .נסגמן .לא א׳ •געקדש לבן כ%ם-ש»ן.קי*ט קו׳ל
כ'נתגישו סקרש1»6 »״ע>ש*ר fai» שענת ער . ----------- ------------עלשעמזו.".

.קיל ש־ח • דעון משמע דא׳ג ,■.זיליהא »•& &'ם ״®"י”
»,fsa מוסד דגיפת צערא אפילי־ כשאר ע׳ז. מל אל נתגרשי לא א׳ ממקדש ום*ד יג*ע

כפ׳ סמ״א^ואמרי' , , א' •1דיי ■משים »״ר וג׳ע
גערה . ״. מלט י«« •ת* יטרפו המקדש בית הרב הנם אלא לנישה .ואשור »א

 אזהיה פ*ס• רן! שנתפתק' ואפילו הכירו או-נ למבייש אזהרה לממז הפא
.יכיל תלו לא ת״ל .מנין ^pm- !!?-,3 •אטייו־ה תוכחה נהיית במקום

S.5SX1״ *׳*י־’. "׳*י יי״*־ ^ *י״3״ ״** r»־«
 ל נעקרה אכל בעריה

 כפ׳ה הגי כ׳ 38 שהוא
 דעין. עסא עונתי׳ מגע'

 יג׳עיש״ר ש׳סגדילמע׳ו
 א׳ יכסקרש סתם יאמיי׳

 והנתיב ש״ש סיס לא
 ואר׳א סיכונו׳ אל מגירי

 שאוכלים אדם כני אלו
 שעסיסוהקרי׳ וטסים

כתיכי'שבלטנס w את זם

במט

מ׳ סימן
עלה

 ■כלילה■ מועאס לירי ייכא
 כסישס יש־׳י וכס' • ע״ש

 השא לא כפסוק משפטים
 כתתגועו יכו' שיא• שמע

 ירשקר■ שמע תקבל לא
 מע. לשין למקבל אשיס

 וכו׳וכ״הבמכילת׳והרמכ״ט
 כ' סנהדרין מהלכיה פכ׳א
•וט: לשמוע ליק אסיר

 קדושים כפרשיה ה«יג כרוך הקרוש
wm לא apn בני את. תטור ולא 

 כהפק כראשונה בפרק וביומא בתש ותניא עמך ^לםי’ ®י^י3 ®יי3

נקיםד־ן>א( חשה זי אי כימני* מדבר חכחיב י »קז׳
 עוכר. »א' ששומע .וכל יאוי לו אפל. מנקי :השאיל!• הדרה היא זו ואי נטיר׳וט׳ י י ״ °

e’^7 תל״ב v» אמריי קודמו ד,שאלני ?ר איש 'mf> דהייי־וא׳ת מגא סרב כ׳
S/ra w; ׳ ®*,J” י*** יי השאלתני שלא בדרן• משאשך ל׳לס׳למק׳י לאודנקימם t>* י״י* "י*״■>»«£VS "!5י;2&י£י׳

לזזן■ כס׳ס s"s\ שקר״וכו' קרדומך דהשאידגי לו אסד 'למהר ל« לז אשר 0'ח>ב0 ילא(א:»רז
הסי״ו וסיב רפ׳א ר,שאלתני שלא כסותך איני הילך is »£ר' תל מטעם דעות כס׳ת

A מי את תנור ר<ז נאמר לס־ נמידד־ז היא זו שמא סמי אס עטר וא6ש
 שינא קורס מכע׳י א׳ י״י W» אכל מסר אהה אי •pp למי ׳«ך

 זססשיס לאו וככלל סכיט יוי* סשימי רכמפל טנלן כיתיס פי׳ לאתתכש ירתעוא'א'אימא;ר» ע׳ש
 ומספר ■הרע למקכלעשי! •הענק במה •טירות פלג ולמד זנא ס־בר׳ע ולא בלכיל׳ל שהיא קיא קהיר

מיי״ז ומעיד הרע לשון פרט לקה גל עשק שמר שעלת כטמון מדבר ואפשר עקום מ׳עמאדשעא
יאא O) ישקר טפין כחש עיכל. *”?'3י לאי »*? ולבך
mas המספר כל » אראג ש אר ־< __ — נעירה אסי דלא
.סמקכל וכל הרע לשון י t<'Pa 3כח *מ5® י״י 1י** שאאת-כדם לשמא ט>עס4^

שקר• .ערית והמעיר לס״י נעו־* הליט וילאו מפץ שאר פיופעלו פתלא 3,רכת ,גמ
להפליט יאיי כקפית להנועלעשות ישר&ר* למדנזישסיזהי* רכט ..רוקו( משוס ננןע'

SUj W'; ״*־ *J* שמידתה ־***;׳**י
וט׳ שוא שמע תשא לא ' "!"יי וי* שיי זבתי״הו קשי «« עשו-. לקא,ש קא,7ןי<או גכ(

שאין מ״ש לפי וב'-ס'ס״א קד.?. ' ־*^ "־“־ ~— ׳ ־
 כל שכי עקפת סקכ׳ה ד׳זשש

 כניישדאל ולכל כריסשנא׳
 שאפילו לשמו .כלב ישוק. לא

 לא דעת שאינו״כן הכלב
לשוטההסאישהסויז »ידן

”ל®3■ • קרישים בפרשה ההם בתך הקדיש דןןד{יר
־'־;'* י '00'־י :םך3» רכיל יאך 'תהיו"לזז

 לק רבי דקיליכעק* הלך לא ל״ר ענק רע ישם יפוציא ,*!הרח שנתפתחה 'גערה פפרנן ומסדינן
 .שיזיז’ללין *ייזייי חהיזיז' רציל. תלך מלא. *טד לנש, מעגמת' פאי. נתן' ירכי טוגשטריה איטר

 '.הי^זד שלוש דבריו'•שלק"לדיין. .שמפעים כרמל ימנה .שאש. 'י*ית".ד*« rw"? ?*.יד
 ידיכרי רכיד. ,תקרי .לא Vn, עליי רבן אעשדה..שועדת יפדה ניו׳ימן.'אכל י”םזכי^יתבז,.5א»<

 בישסש•. בליקט-ו מתי מנפיק כגק- תזרע לשק■ •H.&ושמשי ■רע.הוקקתי •שה rfcat מזה«ש
 דבר: אפרתי ר£נ .מעילנש איטר יוסי רבי דתניא יוסי •הרב" יק״ל .מאי יכי מוכית ז■מאעני סיש:

*הומרו. ומתי; שלא אמדתי לא כי עריו שאסרתי •מני אותו יצא אם■ יראות פ* ישחירו וחזרתי

בפני

וט' כלים
 מעון כשאר אפילי אלא
 סערכה״ם .סיבקדית’וט

 רמדאודיי' ונראה דעוה'כ'
 אכל מק כשאלת אצא איע

 כמרמן ונעייה נקיעה
 ע*פ. מדר?ת היי ורכרי'

תתכן א״י ליומא כ’ו»

 ודופי להם א#טר שלא גזוזתרי"
 עגון* אעקוה עסת עשירת שלנה

י : מזירה יי*.

מ״א סימן

0) החכמה הכנהאדנד »»>)הודסס94 מס ד'1ט»כ,אכרתסעמהעמודים ווי



I w המסגדים מ־כמ־גניד סימן היראה w W’* .•י«י : יי
 ממנו ונפסמקנל ׳שיאל כחכייו לס׳י נלשט-לדני

כמ״ש מיאס ע״ס הללי לכלכי׳ להשליכו כמימי ראוי
:)עכ׳ס( כמכילתא • •

ונשיא ת׳ל אדם כל לינוא מני! )א( □"כ י׳0
כע״ד.רירמר*

 כ כת ת כ יכו תאי (לא
 וסרב כסימש יש״י והביאס
 וכ׳ תיישים .כשרשת ממין•
 מיתות בפ״ד אכל תיא׳ם

 תקלל לא מאלהים מפיץ
 לממית ענץ א'» כאם

 ומרש מנשיא אתי יהא׳
נץ9*»9מ9ת מציגי כסס

 כששתיה דכא ליה 6דנן ין׳ל והכי כעלים כשני
 כאשי רט־תאסרה פילתא מי כערכה רכא יאסי

 איל כישא םשומ.ו-*שנא כרה לית תלתנא בי
 כרכי »סינ משא.*׳ל ולישנא הומא שכן כל

 ירכו וטע«ש כילי יוסי רכי דימר ס״ל יועי
“וברזי גוזמת־ רכיל' תולכי נזרבתיב גיל יוסי

 ליטר שונאו וך\א אויבו שתי* ®אזהרה שי tw.Wfc,,״
 עניגיכו שני ומשם® כפניו שלא רעות עריו שאיכו דעלסא לישראל

ציבא של מדכידמ-ו נפי וליטר וכחי דנהשת 'שתר ולא אלפים גשינאולא
מיתית וכע׳ר■ ננ״ש מו׳

 צאכיווט/וניאס סכהו לכושי ע אמדי׳אא הני
 וכו׳ יתיר סי דנתיב במ׳שסד׳וכסי׳שםכיון דס״ל

 וכמי נמל• שהיא כמי סכאוכ לך שפינו א»יי׳
יא*כ מלם על ללעי יתייא היא ששל שהיא

 והתם ו־זפרך י3»ד ארה כעכדך וידגל דעותיה
זיב* דתי זדה' ולא היה טפיבישת כשני שלא

 למקלל אזהיה מהנאילפיי
 לאביו שלא יומה את

 אלא מכאן למימי אלי כלבד
 ככלל יאטו ישיאל לנל

 מישראל מא׳ נחג רלא
 מלא מלין יתוניאושסעית

 אסאי סעין •תיש מקלל
 סרמכ׳ן מנת וכן עש*כ

 ן4מיששנייע*סהת׳מג
אשמי:

אין

nan tin■' 'אפילו הטשירש p סתונש ®■‘ויד טשימשרז שישמע p שאפל כשעיה
mow ריא בערכין בדאיתא דכה לתיציא אמד prtfu שהוציאו ימשני’*דיא: 'אבותינו‘על דץ מר. 
 הסת ער יעה דזןארז רבת מוציאי ו־שימש־ם וימיתו לקיש' היש ושימר ופתרץ *yp דברה

 רימזן של כת נדוד כפרה ולאת בוא אומר שרבזא p אלעוד דכי ותניא מתו שהתנהתו הזיהרץ
 תכירו על דע at. הטוצפיפ כך ואכניס עציס על רע שנש מפתניא וסרה מפדנלי׳ פנל וזרע
 תני *«» גט י .כפת! כולא כבבא ראסרינן ( הרע 'לשון והורית > וכפרה כפרה אתית יער*

 מותז לידי כא טונ« שמחין* הכירו־ של בטוצתו ארגש יספר אל לעינם משר* •דהה מהודה
 ריבוי בלא פיכח אכל'סיפור כו י® זר. עידן לומד ■כא ששיניה שמחוך ■בעפר ידברה אל מי׳

ז בולי שכחן V«o היה והוא' בויל יכ<הי p יוחנן •לדק ודו וולגודים והפשרה ומגן. סותר

 והעפר לא תהיו קדושיבז כפרשת הוא ברוך הנךיש ץוןףי
כאין לסטין או בנתר תב־רך.טיבע שאק.ראירה מנין

י™? הכירי.,לחיתי לחמו'אהר ומנין דעך, רם על תעמוד לא
עי תעטר לא ■ ת״ל פגק®• להציל• חייב * " '

 כוונים כתורה ותניא רעך רם על
 היל* להצילו ווייב שאחת עליו.
 סאתוז וצזאדסז געהז יאור ומטך

ז רעך רם

. p’D מ״ב
!Mf . אוזזרדה מטו* ואמרי ח*צ הכינויין כבל והכירו עצמו■ המקלל• העדות שמערה .כשרק 

ונשיא ה»ל אדם כל -לרמת מנין >א< ־ וזר® לא־תקלד כדכר-ד פנק הכירו לסקלל *
 • הסת יצא שמחם כל אף שבוז״ט מההר הרש פרה הדש נאפו■ לסדה איכ האר לא כעמך
 סקזט כל אייא ד׳■ w אילא טאד־וברר• נפשך׳ ושפוד לך השפר שנאטררק מניין עצמו

 '5,*,9י נם עת »ןי • המי דברי ינאי־. ד• אפרי תעשיה לא אלא איני ו^ל: p והשטר שנאפו*
 טורו. תנא •שומרן ותכטעז מודיב ר*פ»רד■ בכעוי •קיללם דלהניא ואפו אביו כמקלל ורכגן רע
ווכנדכש בדתגיא• רכאותרה סודו• ידמן■ ואפילוי 6חשכ רבדכרה מקללה קח(רז האי רילשינן שא־5\נזז

ז באזהרה הכינרין ר׳ל 'בפיתה המיוהד השם על אופיים ־

מ׳ג '.סימן.... ״ . .

‘מ״ד סימן
n«® .ד&^&1",1’מ ’’“ יג י"" כי כשרשת ר־וא בהד

C X ״־,ל י3*”־ ’,י* ״s י0״' ג״ייר י«« י״י"

X? י®^•■nS■ m טי*גרזן ,״ריי־4 ית*יי“ יי״™  שסיזהיח יסרנו• ער ויהבם לחמש ותן בביתך רשים חשש ולא שנאמר
’ יניו»=3 הסרק דכר לתן■ ... -

■ - -סינענדח . .

אוצרהוזכמהזס־ תכנת ע״י הודפס)95 מס עמוד אברהם טייב, העמודים ווי
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ובאורים חרושים
7)£S>

מאתי

>

>
גריינימן זללה״ה הגר״ש בלאאמו״ר שאול חיים

שניה הרצאה

ברק בני
 לפ״ק תשנ״ג שנת

השמטה שנת ערב



ובאורים פ^הסימו* חרושים
 חכמים למודים הא — וצ״ע. כאחח, נלקט והוא לעצמו, מתחייב

 כאחד, מקומות וג׳ שבב׳ הערוגות כל כשנלקטים דאף מתפרש לר״ט
 כיון קלח מכל 5דא״ פשיטא ובזה מכאו״א, פאה להפריש צריך אפ״ה
 כאחד נלקטים אינם דבעלמא דכיון והטעם כאחד, נלקטין שכולן
 המפסיק מרחק ביניהן שאין אף לחלקן, מקומות בחילוק סגי הלכך
 ואינך ודוחן אוח דגם אפשר ולפ״ז כאחת, דלקיטתן בהני לפאה

 בפחות אף מקומות בחילוק לפאה יתחלקו דנמי פרכין פרכין דעשויין
 בירו׳ לומר נמי הו״מ ולפ״ז וחרדל, שבת וכמו לפאה, ממפסיקין

לזרוע דרכן ודוחן אורז דגם נימא אא״כ בינייהו, איכא ודוחן דאוח
וצ״ע. כן, נראה לא אבל ערוגות, ערוגות

 מן פטורים תמרים רוטבי אומר ריבר״י תני ה״ד פ״א ירו׳
יאות לאחרון ממתין שבהן ראשון שאין לפי הפאה

 מהא בב״א, שאור צריכין שכולן מפני אר״ז דרבנן מ״ט אריבר״י
 מוכח דרבנן, מ״ט אריבר״י יאות דפרכינן ומהא להו פטר דריבר״י

 לקיטתן לאין להו משוי לאחרון הראשון בין לקיטתן שבזמן דההפרש
 דפליגי לחדש לן ולית פלוגתא, אשכחן לא ההפרש ]דבשיעור כאחת,
 המעשרות לטונת דמגיטין דכיון סברי דרבנן מבואר ולפ״ז בהא[,
 חשיבי שאור[, משיטילו התמרים דמעשרות פ״ק ]כדתנן כאחד,

 מסתברא דהא יישוב וצריך כאחד, נלקטין שאין אף כאחד לקיטתן
 וללקוע להשהותן כשאפשר אף פעורין כאחד לקיטתן שאין דפירות

עי״ש ל״א ס״ק ס״ז בשביעית זללה״ה מרן וכמש״כ כאחד, הכל
באורך.

 לקיטתן חשיב ומ״מ להתבשל, שמקדימין בכורים יש אילן בכל והנה
זמן הגיע הטנין שלפי בשעה תלוי דהעיקר ונראה כאחד,

 לקיטתו חשיב הפירות כל ללקוט אפשר שעה באותה דאס הלקיטה,
 להתבשל, שצריכים פירות באילן ישנן טדיין שעה באותה ואם כאחת,

 הפירות שרוב בזמן או הוא הלקיטה וזמן כאחת, לקיטתו אין חשיב
 נפסדין צרכן כל שנגמרו שהפירוח בזמן או צרכן, כל נגמרו כבר

 ובגפנים ללקטן, זמנן שהגיע חשיב מ״מ מיעוט שהם דאף בשהייתן,
 ולוקעין המיעוט, את ללקוט גם אפשר כבר רובן, כשנגמרו ורמונים

 מיעוט בסן ואין הרוב, כמו עדיין משובח שאינו אף אותו,
 זמנן הגיע שכבר פירות כשיש בתאנה והנה להמתין, יכול שאינו
 זמנן הגיע שבאילן הפירות כשרוב אף או בשהייתן, ונפסדין ללקטן

 חשיב ולכך ללקטן, וא״א צרכן כל ביכרו שלא תאנים יש עדיין ללקטן,
 לשנה, משנה באילן לשהות שיכול אף אתרוג וכן כאחת, לקיטתו אין

 הגיע האתרוגים וכשרוב ללקיטה, ועומד נגמר דחשיב זמן יש מ״מ
 ושעדיין לחנוט, ושעתידין שמונעים, אתרוגים יש עדיין ללקוט, זמנם

 א׳, ג׳ קדושין חו׳ כמ״ש כאחת לקיטתו אין חשיב והלכך נגמרו, מא
 פרין גמר דגם מסתבר כאחד שליש שמביאין כיון תמרים רוטבי אבל
 לגידולן שליש עד גידולן בין לחלק סברא שום ]דאין כאחד, בערך הוא

 והיינו פרכין פרכין שעשויין מתוך אמרינן ב׳ י״ג בר״ה וכן משליש,
 קטניות דהא כאחד, שליש מביאין דאינם להוכיח ועיקרו בלקיטתן,

 זב שדובשנן תמרים שיש אלא שם[, זללה״ה מרן וכמ״ש שליש, בתר
 האחרים, שילקטו טד להמתין יכולים שאינם ללקטן, להקדים ויש מהם
 שעדיין אלא ללקיטה, ראויין התמרים כל כבר שעה באותה אבל

 או לו, ויפה מצטמק שהם ואפשר קצת, לקיטתם להשהות רגילים
 ורבנן, ריבר״י פליגי ובזה טעמים, שאר או במתיקותן, שמוסיפין

 זב שדובשנן אלו ללקוט להקדים צריכים דסו״ס כיון סבר דריבר״י
 לקיטתן אין חשיב הנותרים, ללקיטת להמתין יכולים ואינם מהם,

 הקדמת הרי ללקטן, ואפשר נגמר דהכל דכיון סברי ורבנן כאחת,
 אלא זה ואין זב, דובשנן שאין באלו כהקדמה שזבין, באלו הליקוט
 זה דמחמת כאחת, שלקיטתן מאלו במקצת בהקדם ללקוט כמתחיל

כאחת. לקיטתן מלהיות נפקי לא
 בג׳ נלקטים חיתים א׳ פ״ו מנחות רש״י מש״כ ליישב אסשר ולפ״ז

י״ל ולפמש״ס כאחת, לקיטתם אין דא״כ תו׳ והקשו פטמים,
 אלא הזיתים, כל של בישולם נגמר שכבר לאחר היא ראשונה דלקיטה
 מסויה זמן הפסק כשיש אף ובכה״ג האילן, שבראש ללקוט שמקדים

 תמרים, ברוטבי וכמו כאחת, לקיטתו שפיר חשיב ללקיטה לקיטה בין
 מסתבר ומ״מ כאחת, שלקיטתן פירות בלקיטת כשוהה לי׳ דדיינינן

 וכמש״כ זמן הפסק בלא בזא״ז הזיתים סוגי שלשה נלקטין שהיו טפי
שם. במנחות ושטמ״ק תו׳

 כף והחרובין האוג דמתני׳ דסידרא שכתבו א׳ י״ב ר״ה בתו׳ ועי׳
מזה כאחת לקיטתו טפי הוי ראשון דראשון זו אף זו לא הוא

 הן, זיתים דג׳ חנן דהא כן משמע באמת ותמרים ובזיחים שלאחריו,
 כאחת, לקיטתו חשיב לא ולריבר״י בירף, באמת נחלקו תמרים וברוטבי

 כאחת. ממש לקיטתן שתהא בעי לא דעכ״פ מדבריהם ללמוד ויש
זללה״ה מרן כמש״כ כאחת לקיטתו אין משיבי ודאי וחברותיה תפו״ז

 ז״ל שכחב לקיום מכניסו לענין אבל א׳, באות שם בשביעית
 דלפי מרמונים צ״ע לכאורה כלל, נרקב שאינו דבעינן ב׳ באות שם

 דחשיבי בפאה מייבין ומ״מ רב, זמן מחזיקים אינם כיום הנראה
 קמ״ד בשבת דהא קאי, רמונים דאעסיס משמע ולא לקיום, מכניסו

 מכניסו דחשיב י״ל אתרוג גם ולפ״ז קיימי, לסחיטה דסתמן משמע לא
 שבר״ש בתום׳ ומיהו וצ״ע, א׳, ג׳ קדושין החף לשון וכרהיטת לקיום,

ועי״ש דתאניס, דומיא הרמוניה מיבשין שהיו משמע מ״ו פ״א מעשרות
 הריבמ״צ. בפי׳ 

_ ג׳ ו׳ חגיגה נשפר נדהם —

 מואהבת נלמד גמ״ח חיוב הרי לעי׳ יש חסדים, וגמילות מ״א פ״א
 וא״כ ה״א אבל מה׳ בפי״ד הרמב״ם וכמ״ש כמוך, לרעך

j להם שאין דברים בהדי לחשבו שייך ומה לעצמו, מצוה הוא חסד כל
 גם המצוה אותה לקיים דיכול מילי אלא מתני׳ קחני לא והרי שיעור,
 להם אמרינן.דאין וע״ז וראיון, ובכורים פאה כמו בהרבה וגס במעט
 שאין לומר שייך לא דבר, בכל שמצויות גמורות, מצוות אבל שיעור,

 לה אין תשביתו דמצות לומר שייך האם עצמך הגע שיעור, להם
 שפיר משכח״ל בגמ״ח דגם וי״ל ושאור, חמץ בכל שנוהגת לפי שיעור
 וכלה חתן משמח או החולה את שמבקר כגון ובכורים, דפאה דומיא
 נדרים ]וכדאמר במצוה, הוסיף הרי בזה מוסיף ואם המצוה לקיים

 ולפ׳^ ^ביוס פעמים מאה דאפי׳ שיעור לה אין חולים דביקור ב׳ ל״ט
 אחד אצל לשהות עמאשר21מ? אחד חולים.כל שני לבקר-2נר.&פ_נמנט

מצוה,־ואילרבשהיי׳ טוד מוסיף דבזה־ דחסל, מצווח בשאר 1הרבה,(כ
הלואה, מצות לענין חסד באהבח וכ״כ זו, במצוק כמגדיל אלא אינו
 מצוה חשיב חסד דכל ולומר למטה, ו~שיטור5דאין" נכללבהאי נמי ~וכן

קטן. דבר שהוא ואף
 החורה, כל שלמד דלאחר משמע א׳ צ״ט במנחות תורה, ותלמוד שם

סק״ח, סכ״א ברכות בחו״ב וכמש״כ היום, כל ללמוד חיוב אין
 שיעור לה דאין שפיר מתפרש וא״כ ובלילה, ביום עתים קביעת ורק

ושפיר ארץ, בדרך לעסוק לאדם רשות יש וגם ובכורים, דפאה דומיא
שיעור. לה דאין בתורה ויעסוק בעסק שימעט לי׳ אמרינן

— |6נ עד —

 והקרן בעוה״ז פירותיכן אוכל שאדם דברים אלו מ״א פ״א ז(
אמרינן ב׳ ל״ט בקדושין כו׳, לעוה״ב לו קיימת

 והקרן בעוה״ז פירותיהן שיאכל מצוות הני מהני לא טבירות דברובו
 ומאריכין בעוה״ז לו מטיבין נמי מצוות בכל זכיות וברובו לעוה״ב,

 שקול כשהוא דאף דהני ורבותייהו התם, כדחנן עוה״ב ונוחל ימיו לו
 הן הרי דמתני׳ מהני איכא המצוות בין אס הרי למחצה מחצה

 יתרון יש זכיות ברובו גם דמ״מ ונראה זכיוח, כרובו לדונו מכריעות
 בקדושין מקראי וכדילפינן בעוה״ז, פירותיהן באכילת הללו למצוות

 והובא לבריות, וטוב לשמים דטוב בהני פירותיהן דאוכלים א׳ מ׳
 אלו מצוות דבלא בגוונא דאף מחפרשא דמתני׳ אלא כאן, בפיה״מ

בשקול. דהיינו פירשו ובזה פירותיהן, אוכל בגללן ומ״מ לו מטיבין אין

 מרובה, אלו מצוות של דשכרן חדא תרתי מתני׳ אשמועינן והנה
הוא פירותיהן דשכר ועוד פירות, גם להם יש הקרן דמלבד

 מ״מ ליכא עלמא בהאי מצוה שכר בעלמא אי דאף ואפשר בעוה״ז,
ותף. ברש״י ב׳ ל״ט בקדושין בזה ועי׳ איכא, דהני בפירות

בעוה״ז האדם מן נפרעין שהן דברים ארבעה ה״א פ״א ירו׳
 ש״ד ג״ע ע״ז הן ואלו לעוה״ב לו קיימת והקרן

 שאוכל דמצוות דומיא דהיינו לפרש נראה כף, כולן כנגד ולה״ר
 ואיכא שקול הי׳ דאם לעוה״ב, לו קיימת והקרן בעוה״ז פירותיהן

 בין הי׳ אם וכן עבירות, כרובו לי׳ דיינינן מהני, חדא העבירות בין
 חדא העבירות בין והי׳ כף בעוה״ז פירותיהן דאוכל מהני המצוות

דרשע גם ואפשר מכריעות, המצוות ואין כשקול דינו הרי מהני,
שמשלמין



ג ובאורים א סימן פאה חדרשים
 דמ״מ לעתיד, העבירות ופרעון במוה״ז, שלו מצוות מקצת לו שמשלמין

 הוא, דטובתו ואע״ג בעוה״ז, שירותיהן לו משלמין עבירות בהני
 דמילתא ועיקרא בעוה״ז, נפרעין להיותן אלו פירות של דינן דנך

 וגם פירות, גם להם יש הקרן דמלבד מרובה עונשן עבירות דהני
בעוה״ז. הפירות דעונש

 ובין במצוות בין לעוה״ב קיימת דהקרן דאמרינן בהא להסתפק ויש
שכר לו שמשלמין הרשע דאף קאמר, דוקא אם בעבירות,

 משלמין לעוה״ב, לו קיימת שהקרן הללו במצוות מ״מ בעוה״ז מצוותיו
 אם בעוה״ז, עבירות מיעוט עונש לו שמשלמין הצדיק וכן בעוה״ב, לו
 בעוה״ז, עליהן לו משלמין אין לעוה״ב, קיימת דהקרן מהני ביניהן יש
 הללו עבירות על בעוה״ז לו המניע דהעונש לומר בא דעיקרו או

 בשלימותו, שמור שהוא הקרן על העונש מלבד פירותיהן, על הוא
 רשע, אי צדיק הוא אם ותלוי שלו, כעבירות כל עונש כדין עליו ויענש

 כל כדין כולו שמור והקרן פירותיהן, על הוא הללו המצוות בשכר וכן
 להאבידו פניו אל לשונאיו ומשלם דהכתיב מסתברא והכי מצוותיו,

 בי׳ קרינן היאך בעתיד עליהן לו לשלם מצוות לו ישייר ואם וגר,
 דמדה כן, הצדיק בעבירות ה״נ כן, הרשע במצוות ואם להאבידו,

מרובה. טובה
 לטוה״ב, לו קימת שהקרן הללו בעבירות שאמרו מה הרי ולפמש״פ

עליהם שנענש דאף מרובה הללו עבירות שעונש ענינו
 לעוה״ב, שמור הקרן עונש כל ועדיין פירותיהן, על היינו בעוה״ז
 הכל ותלוי התחי׳, עולם וגם הנשמות עולם גם כולל בכאן ועוה״ב

 ויש וכמש״כ, בעוה״ז הקרן על גם שנפרע ויש אדם, שהוא מה לפי
 חכמים אמרו זה לשון כתב ה״ג דעות מה׳ פ״ז דברמב״ם לתמוה

 ג״ע ע״ז לעוה״ב חלק לו ואין בעוה״ז האדם מן נפרעין עבירות שלש
 לו שאין הללו הירו׳ בדברי ז״ל מצא והיכן כולן, כנגד ולה״ר וש״ד
 להם שאין אלי בין הני לכל שנינו לא אלק בפרק והרי לעוה״ב, מלק
 חלק לו יש א״א על דהבא א׳ ק״ז שם אמרו ובהדיא לעוה״ב, חלק

 שאין בתוספתא דגרם קצת משמע דאבות סופ״ק ובפיה״מ לעוה״ב,
 ולכן בירר, שהוא כמו בתוספתא הני׳ לפנינו אבל לעוה״ב, חלק להם

 לו קיימת דהקרן הא ז״ל שפירש אלא כן, הרמב״ם גי׳ דגם נראה
 בבמ״ח ס״א והח״ח תימא, הדבר אבל בעוה״ב, מלק לו שאין דהיינו
 סייע ושם לעוה״ב, חלק לו דאין בתוספתא גרס דהוי משמע סק״ו

 שכל מתודין המומתין דכל ב׳ מ״ג בסנהדרין דאמרינן מהא ד״ז
 חלק לו אין התודה לא דאם ומשמע לעוה״ב, חלק לו יש המתודה
 דהתם נראה אבל הן, המומתין מן עבירות ג׳ הני וכל לעוה״ב,
 לעוה״ב, חלק להם שאין מאלו הוא אם אפי׳ המתודה דכל לי׳ אמרינן

 א׳ מ״ד שם דאמרינן מעכן דמייתינן והיינו חלק, לו יהי׳ יתודה אם
 שלא ראוי דהי׳ הוי, בערלתו ומושך תורה חומשי חמשה על דעבר
 כל אין ודאי אבל וידויו, לו כיפר ואפ״ה לעוה״ב, חלק לו יהא

 שמנו אלו אלא לנו דאין לעוה״ב, חלק להם שאין אלו בין המומתין
 אלו בין ג״ע רבנו הזכיר לא תשובה מה׳ ובפ״ג חלק, בפ׳ חכמים

 דר׳ איתא פי״א רבה ארץ דרך במם׳ ומיהו לעוה״ב, חלק להם שאין
 דדברי נראה אבל לעוה״ב, מלק לו אין לה״ר ומספר כו׳ אומר יוסי
 גם כן, קיי״ל לא חלק פ׳5 הביאוהו לא דבתלמודן וכיון הם, יחיד
 חלק להם שאין אלו בין לה״ר בעלי כתב ה״ו פ״ג תשובה בה׳ רבנו

 דעות מה׳ בפ״ז ביניהם חילק וכבר לה״ר, המספר כתב ולא לעוה״ב,
וצ״ע. שם, בכ״מ וכמ״ש ה״ב

 ואינו כו׳ אחת מצוה עושה שאינו וכל מתני׳ ב׳ ל״ט קדושין
הארץ את דנוחל פרש״י הארץ, את נוחל

 על יתר אחת מצוה עושה שאינו מי א״כ לעי׳ ויש עוה״ב, היינו
 חלק להם יש ישראל דכל קיי״ל והא לעוה״ב, חלק לו אין עוונותיו
 רשעים דאפי׳ ה״ה תשובה מה׳ בפ״ג הרמב״ם כתב ובהדיא לעוה״ב,

 ברמב״ס דמשמע מה ולפי לעוה״ב, חלק להם יש מרובים שעוונותיהם
 על להן ומוחלין מיד לעוה״ב זוכין מרובים• שזכיותיהן דאלו שם

 ואח״כ חטאם כפי אותן דנין מרובין שעוונותיהן אלו אבל עוונותיהן,
 הארץ את נוחל דאינו ה״ק דמתני׳ לפרש יתכן לעוה״ב, חלק להם יש

וצ״ע. מרובין, בזכויותיו נחשב .דאז ותיו.טווג שיתמרקו עד .
על דין גזר נתחתם שלא מצינו שכן מתגי׳ א׳ ט״ו עלכין ח(

כו׳, הרע לשון על אלא במדבר אבותינו

 שהדבר משום והיינו רע, שם מוציא על הכונה בכאן הרע לשון
 שהדבר בזמן ואבנים עצים על הרע לשון איסור מצאנו לא אבל שקר,
 או שוא שמע תשא לא או רכיל תלך לא משום דלה״ר ואזהרה אמת,

 על במדבר אלא אינו הצרעת, בנגע השמר או רע דבר מכל ונשמרת
 של כח גדול כמה וראה בא ב״פ אר״א תניא אמרינן בגמ׳ וכן בנ״א,
 המוציא כך ואבנים עצים על ש״ר המוציא ומה ממרגלים מנלן לה״ר

 מוש״ר, הוי דמרגלים דמעשה מבואר הנה עאכ״ו, חבירו על ש״ר
 ומביא שקר, כשהדבר הוא דבה דמוציא שלח פ׳ בחומש הרמב״ן וכ״כ
 אע״ג שקר שהוא ידעו המרגלים ואף אמת, שהוא דבר על הוא דבה

 כדי במתים הקב״ה שהטרידן א׳ ל״ה סוטה מגמ׳ והוא בחומש דפרש״י
 שהי׳ והבינו לארץ, הדבר ייחסו לא מ״מ המרגלים, על לב ישימו שלא

 אמרו המרגלים אז וגר נעלה עלה אמר כשכלב ורק שעה, לפי הדבר
 את להניא כדי יושביה, שאוכלת הארץ דבת והוסיפו לעלות נוכל לא
 שראו מה וסיפרו דבר כשהשיבו שבתחלה ותדע מלעלות, בנ״י לב
 דמלבד מכאן ללמוד יש אם וצ״ע — יושביה. שאוכלת כלל הזכירו לא

 דסו״ס שבחו״ל, ואבנים עצים על מוש״ר איסור גם יש שקר, איסור
 שהכתוב הוא, ישראל ארץ על ש״ר שהוציאו דמשום דמילתא פשטא
 משמע ומ״מ לעלות, ירצו שלא בזה שימשו וגם שבחה, לספר הרבה

וצ״ע. לטובה, ממשקר גרט לרטה דמשקר
מצאנו לא הלא הארץ, דבת את בקבלם אבותינו חטאו מה לעי׳ ויש

 דלקבולי דאע״ג ועוד ואבנים, עצים על לה״ר בקבלת איסור
 בגלל הי׳ לעלות שפירובם מצאנו לא וגם מיבעי, למיחש מיבעי לא

 דהמרגלים וצ״ל בחרב, שיפלו הי׳ תלונותיהם דכל יושביה, שאוכלת
 ונמצא לי׳, אית חברא דחברך אלא העם, לכל דבתס העבירו לא עצמם

 דהא אמת, הדבר שאין ידעו הם וגם הדבה, הוציאו העם שכל
לתלות אבל לעם, שסיפרו מה וזה מתים, שקוברים ראו רק המרגלים

והעם. המרגלים שוין בזה בארץ, הדבר
שהם בדברים לה״ר איסור ליכא ואבנים דבעצים דאע״ג ונראה

 אדם בבני מ״מ ש״ר, דמוציא איסור איכא בשקר ורק אמת,
 גם זה איסור בכלל הרי אמח, של בדברים אף לה״ר איסור שנתחדש

 איסור אינו אבל יתירה, חומרא בו ויש הוא, וק״ו בשקר, ש״ר הוצאת
 מ״ו כתובות כדאמר למוש״ר אזהרה ילפינן רכיל תלך דמלא תדע בפ״ע,

 בסנהדרין וכן ללה״ר, אזהרה מיני׳ ילפינן ה״א דפאה פ״ק ובירו׳ א׳,
 וחבירי מזכה אני יאמר שלא לדיין אזהרה מיני׳ ילפינן א׳ ל״א א׳ כ״ט

 וכן לשקר, וגם לאמת גם אזהרה הוי קרא דהאי אלמא מחייבין,
 ומשמע כו׳ עליו באין נגעים לה״ר המספר כל אמרינן ב׳ לקמן בסוגיין

 בישא לישנא ה״ד סוגיין בשלהי וכדמסקינן אמת של בדבר לה״ר דאף
 דר״ל והיינו מסקינן דשבת פ״ב ברי״ף וכ״ה השטמ״ק גי׳ ולפי כר,

 של תורתו תהי׳ זאת המצורע תורת תהי׳ זאת דכתיב מאי דאר״ל
 חמיר מוש״ר דודאי ואע״ג ומוש״ר, לה״ר דמשוינן אלמא מוש״ר,

 העונש. לעיקר להשוותם יש שפיר אחד, בלאו דשניהם כיון מ״מ טפי,
לומר דבא נראה כר, לה״ר מספרי של תקנתו מה ארחב״ח ב׳ שם

 פ״ו יומא אמרינן לאו דכל יוהכ״פ, בלא אף מכפרת דתורה
 ביוהכ״פ סני לא דלה״ר לחומרא א״נ מכפר, ויוהכ״פ תולה דתשובה א׳

 דר״ל נראה תקנה, לו אין סיפר דקאמר וראב״ח תורה, נמי ובעי
 שם יומא כדאמר לכפר יסורין ובטי כריתות כחייבי דוד קבעו דכבר

 מחייבי טפי דחמיר לומר כלל מסתבר לא אבל כריתות, חייבי בכל
ולא לאוין כחייבי דחשיב נראה תחלה הקל הקל ולענין כריתות,

לאו. אלא אינו דסו״ס כריתות, כחייבי
משום בה לית מרה באפי דמיתאמרא מילתא כל רבה אמר שם ט(

 אנא א״ל בישא ולישנא חוצפא כש״כ אביי א״ל בישא לישנא
 פירוש צריך לאחורי, וחזרתי דבר אמרתי לא מימי דאר״י ס״ל כר״י
 דהוי לאביי דס״ל דלמאי פשיטא הא לכאן, יוסי דר׳ הא ענין מה

 דמילתא דפשטא אלה, כמו ר״י אמר לא דמעולם בישא, ולישנא חוצפא
 דבר, הבעל בפני שלא להאמר שרשאים דברים דאף מתפרשא דר״י
 והיינו בפניו, שלא אף אמרם לא אומרם, הי׳ לא הבע״ד בפני אם מ״מ

 שמותר גווני ומשכח״ל לה״ר, דיבר שלא לומר הוצרך לא דודאי רבותי׳,
 דמ״מ עליהם, לדבר שמותר באלו או לשואל, נוגע שהדבר כגון לדבר

ועי׳ דיבר, לא בפניהם שלא גם כרי מדבר, הי׳ לא שבפניהם כל
מהרש״א.



ובאורים x סימן פאה חרושים
 שנאמרה בישא לישנא כל ה״ק דרבה ס״ד דאביי לומר אפשר והי׳

חידש דרבה ס״ל והוי בישא, לישנא משום בה לית מרה באפי
 דאדרבה אביי א״ל וע״ז הבע״ד, בפני שלא אלא לה״ר איסור שאין
 מילחא כל דה״ק רבה וא״ל חוצפא, נמי דאיכא טפי גרע מרה באפי
 ולא חוצפא בזה שאין שבידוע והיינו הבעלים, בפני אומרה שהי׳
 שאינו מילתא דכל וכר״י בישא, לישנא משום בה אין לבעלים, גנאי
 הול״ל דלפ״ז כן ל״מ הגמ׳ לשון אבל אומר, הי׳ לאחוריו לחזור צריך

מרה. באפי לאומרה שיכול מילתא כל קאמינא הכי אנא
אומרה שהי׳ מילחא דכל ה״ק דרבה ידע נמי דאביי נראה ולכן

 הוי דאביי אלא בישא, לישנא משום בה אין הבעלים בפני אף
 משום בה לית בפניו כשאומר בישא לישנא דכל לרבה דס״ל ס״ד

 בסהר, דברים בטוען אלא לה״ר איסור נאמר דלא בישא, לישנא
 לישנא משום בה ליה בפניו, לומר תעיז שהי׳ דכל לחדש בא והשתא

 כש״כ בפניו דכשאומר אביי לו הקשה וע״ז בסחר, כשאומר אף בישא
 בפניו, לה״ר איסור דליכא למימר לן ולית בישא, ולישנא מוצפא דהו״ל

 לישנא משום בה ולית מרה באפי שמתאמרא דכל דה״ק רבה א״ל וע״ז
 מרה, באפי שלא כשמתאמרא בישא לישנא משום נמי בה לית בישא,

 בישא בלישנא ומשכח״ל שרי, לאחוריו לחזור צריך שאינו דכל וכדר״י
 מפורסם, שהדבר כגון ובפרהסיא בפניו להוכיחו רשאי שהי׳ ממש

 משוס בהם שאין גווני שאר או לשואל, למעשה נוגע הדבר שהי׳ ואו
 מוכח וזה בפניו, שלא אף שרי האי כי דכל ואשמועינן בישא, לישנא
 והיינו בפניו, שלא שרי בפניו דשרי דכל מיני׳ דמשמע יוסי, דר׳ מהא

 מתפרשא דר״י מילתי׳ דעיקר ]ואע״ג ס״ל, דכר״י רבה דקאמר
 מרה, באפי אומר שהי׳ מה אלא מרה באפי שלא אמר שלא לרבותא

 באפי ושלא כויכוח או כתוכחה נראין מרה דבאפי מילי איכא מ״מ
 דכל נקט דהא שרי, זה דאף מדר״י ושמעינן כלה״ר, נראין מרה

 ס״ל ולשון מרה, באפי שלא להאמר שראוי כש״כ מרה באפי דנאמר
 לה למישמע דאיכא נמי דקושטא אלא קאמינא, דכר״י ומיקרו ל״ד,

 וכש״כ אסור, בפניו אף האסור, דלה״ר רבה מודה אבל מדר״י[,
בשטמ״ק ראיתי כותבי אחרי וכדאביי, בישא ולישנא חוצפא דהו״ל

זה. כעין שפירש הר״י עליות בשם ל״ט ב״ב
כש״כ אביי דא״ל דהא עוד ונראה ורבה, אביי פליני לא ולפ״ז

 אדרבה דהא כלומר שאלה כעין הוא בישא, ולישנא חוצפא
 דאביי לחלוק, שבא לא אבל חוצפא, נמי דהו״ל לאסור ראוי טפי

 פשיטא דהוי י״ל וגם לישנא, בכהאי טלי׳ פליג הוי ולא דרבה תלמידי׳
 כונחו, לו שיפרש אלא שאלו ולא בפניו, להתיר נתכוין לא דרבה לי׳

 דהא ועוד וכמש״פ, פליגי דלא לפרש יש נמי רבא נרסינן אי ואף
 רהיטה וגס יוסי, אר׳ פליג מצי אביי ואטו ס״ל דכר״י אסיק |בה

 בפניו דאף הרמב״ס מש״פ בזה וניחא תשובתו, קיבל דאביי הסוגיא
שם ובכ״מ ה״ה, דעות מה׳ פ״ז וכמ״ש בישא לישנא משום איכא

כוותי׳. פסק לא למה ונתקשה רבא גרים
הוא דמוש״ר דאזהרתי׳ א׳ מ״ו בכתובות דאמרינן מהא ובאמת

 גם הוא רכיל חלך דלא דלאו מבואר רכיל, תלך מלא
 פאה ובירו׳ לה״ר, כש״כ[ ]או ה״ה בפניו, גס הוא רכילות ואם בפניו,
 תוד״ה — רכיל. תלך מלא ג״כ הוא דלה״ר דאזהרתי׳ אמרינן רפ״א

 כמו ודלת תלתא דבאפי אמימרא דקאי עיקר דגירסתנו משמט כל
 הוו לא מרה, דבאפי אמימרא קיימי הוו דאי בשטמ״ק, שהגיה

 דמשמט ב׳ ל״ט ב״ב בדבריהם ועי׳ יוסי, דר׳ הא מלפרופי משתמטי
תלתא, דבאפי הא רק אלא מרה דבאפי הא בסוגיין בגירסתם הי׳ שלא

סק״י. לק׳ ועי׳
 הוא שאמר, ממה חזר שלא ר״ל לאחורי דחזרתי שפרש״י שני לשון

הבעל מן הדבר להעלים צריך הי׳ שלא דר״ל הראשון כפי׳ נמי
 שהזכיר ומה הבע״ד, בפני אומרו הי׳ שלא דבר אמר לא דמעולם דבר,
 שלא הוא דר״י דרבותי׳ משום לאו אמת שדבריו ב׳ קי״ח בשבת רש״י

הבע״ד. בפני גם להאמר שניתן אמת שהוא ר״ל אלא שקר, אמר
 חבירו בפני לה״ר המספר אחד ה״ה דעות מה׳ פ״ז רמב״ם י(

דא״ל ב׳ ט״ו ערכין דאביי היינו בפניו, שלא או
 אמרה לא אביי דנס עלי׳, פליג לא ורבה בישא, ולישנא חוצפא כש״ב

סק״ט. לעיל וכמש״כ למילתא, לפרושי אלא

 להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמים דברים והמספר שם
הר״ז להפחידו או לו להצר ואפילו בממונו או בנופו חבירו

 דיהודה מהא נלמד שהוא בכ״מ כתב בנופו חבירו דלהזיק הא לה״ר,
 נראה בממונו חבירו דלהזיק והא בתו׳[, ]ועי״ש ב׳, ל״ג שבת גרים בן

 השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך א׳ ט״ז דערכין מהא נלמד דהוא
 נפיק למחר שפיר קמי׳ וטרחו לאושפיזא דמיקלט כגון לו תחשב קללה
 הללו דדברים דשמעינן נהי מיהו לי׳, ואנסין ואזלין כו׳ בשוקא יתיב

 לה״ר, באיפור שהם שמטנו לא אכהי אבל רעה, שגורמים אסורים
 . ונראה להפחידו, או לו להצר שגורמים דברים רבנו דהוסיף מהא ברם

 יאמר שלא לדיין מנין א׳ ל״א א׳ כ״ט בסנהדרין דאמרו ההיא דהיינו
 י d בהגהמי״י, וכמ״ש רכיל, תלך לא ת״ל כו׳ מחייבין וחבירי מזכה אני

 פסק הדיין אם ]דאטו גנאי, שום בהם שאין דברים דלומר שמעינן
 .לדיין נוח שאין כיון אפ״ה גנאי[, חשיב מי כיו״ב או חייב דמזיק ד״ת

 דהיינו רכיל, תלן לא משום כאן יש המחייב, שהוא ידע שהבע״ד
J לענין א׳ מ״ו בכתובות וכן פאה, ריש בירו׳ כדאמר דלה״ר אזהרה
 Cno נמי דאריוייא. הקיא וכו נרים. בן דר״י אההי ה״ג וא״כ מוש״ר,

על איסור אין זה מסוג דלה״ר ?ראה ^־־־ומ״מ לה״ר. בכלל הם

__________________גנאי. של דבר שאינו כיון ך־־־המקבלו,
* ♦ ונודע הדבר נשמע כבר שלשה בפני אלו נחמרו־דברים ואם שם

 משום בו אין אחרת פעם השלשה מן אחד הדברים סיפר ואם
 רבנו מדברי יותר, ולגלותו הקול להעביר יתכוין שלא והוא לה״ר
 לישנא משום בה לית תלתא באפי דמתאמרא דמילתא דהא נלמד

 דאסור פשיעא דזה לחבירו, גנות בו שיש דבר על נאמר לא בישא,
 שאין בדברים אבל תורה, אסרה חבירו בגנות דסיפור לכל, בידוע אף

 להצר או להזיק עלולים איש מפי איש ישמעו שאס אלא גנות, בהם
 משום בו אין לשלשה ידוע כבר הדבר דאס נאמר בזה לאומרם,

 וכן מפורסם, הדבר וכבר לי׳ אית חברא דחברך כיון בישא, לישנא
 תלתא באפי דמתאמרא דמילתא להא ענין דסמכו שס בערכין משמע

 גרים בן דר״י טעמי׳ נמי דהיינו ואפשר גדול, בקול רעהו דמברך להא
 תלתא באפי דאיתאמרא דכיון שם[, שבת תו׳ כמ״ש רבה גברא ]דהוי

 נסתבב דסו״ס משוס ענשי׳ דרשב״י והא בישא, לישנא משום בה לית
הדבר יפרסמו לא שהשומעים להבין לו דהי׳ גם ואפשר ידו, מל הדבר

המלכות. סכנת מחמת
 באיסור סיפר השלשה בפני דהמספר דאע״ג רבנו מדברי ומשמע

 כבר ממנו השוממים מ״מ ידוע, הדבר הי׳ לא שעדיין כיון
 דאי א׳ ל״ט בב״ב חזינן הרי אמאי לעי׳ ויש מלספר, מוזהרים אינם
 משום מחאה, הוי דלא שותא תפיקו לא בפניהם שמחה לאלו אמר

 סיפר שהמספר יודעים כשהשומעים ה״נ וא״כ מלספר, שימנעו
 הדבר, פרסום ימנע דעי״ז מלספר, מוזהרים הם שיהיו ראוי באיסור,

 כדי שותא, תפיקו לא להם לומר נתחייב ודאי בפניהם המספר והרי
_ יאמר, בלב יהיוש בסתמא כן יחשב לא אמאי וא״כ חטאו, להקטין
 . שיהיו אף דנמי שותא, יפיקו שלא תלתא להני יאמר אם דאף ואפשר

 מפורסם שהדבר דכל לה״ר, בעוון זה על יהיו לא מ״מ מלספר, מוזהרין
 רכיל, תלך בלא ליהי׳ וממילא סוד, מגלה רכיל הולך בי׳ קרינא לא

 איירי גם ושמא מלספר, אסורים אינם הזהירם כשלא והלכך
 סיפר שלא מד ידוע הדבר שכבר בהיתר סיפר הוא שגם כשחושבים

סיפרו שאם אלא לספר, שרשאים אינו הרמב״ם לשון ובאמת לפניהם,
לה״ר. משום בו אין

 תלתא באפי דמיתאמרא מילתא כל רבר״ה אמר א׳ ט״ז ערכין
 שהבעלים פרש״י כו׳; בישא לישנא משום בה לית

 זה טעם והנה שיתגלה, חושש שאינו דטתו וגילה ג׳, בפני אמרוה
 שאין בדיינים וכמו הדבר, גילוי טל הבעלים שקפידח במידי שייך

 ב׳, ל״ג שבת דרשב״י כההיא או המחייב, שהוא שידמו חפן המחייב
 להתיר, ראוי שפיר הדבר, בפרסום לי׳ איכפת דלא דעתו כשגילה דבזה
 שיספרו דחפ׳ן למימר לן לית שלשה, בפני כשגילה גם דגנאי במילי אבל

 ראוי בגנותו שידברו לי׳ איכפת דלא בפירוש יאמר אם ואף בגנותו,
 דעתו גילה דאפילו לאדם, הוא דחוב טילי בכל וכמו בי׳, דהדר לומר

 התקבל ריש בירו׳ וכדאיתא בי׳, דהדר דאמרינן לו לזכות א״א בו שחפן
 רק איירי מימרא דהך כהרמב״ם רש״י דעת ולפ״ז שס, בר״ן הובא
אמרוה כשהבעלים דרק טפי החמיר דרש״י אלא גנות, דלאו במידי

באפי
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 דאינו דכיון לעיל, שכתבנו מטעמא דהיינו ואפשר שרי, תלתא באפי
כשהבעלים רק ולכן לספר, אסורים השומעים גם ממילא לספר רשאי

שרי. אמרוה עצמם
 אפי׳ כר פלוני בי דנורא כה״ג כגון פי׳ כל תוד״ה ב׳ ט״ו שם

דמילתא מימרא דכך כונתם כו׳, בפניו אומרה כי׳
 דמיתאמרא מימרא דהך דומיא מתפרשא תלתא, באפי דמיתאמרא

 גם לומר יכול בפניו אומר שהי׳ דכל יוסי כדר׳ דהיינו מרה, באפי
 מרה לבאפי דמי תלתא דבאפי סק״ט, לעיל וכמשנ״ת בפניו, שלא

 מרה באפי אף גנאי בו שיש וכל לבעלים, יגיע שהדבר שיודע משום
 ואיצטריך גנאי, בו שאין במידי אלא איירי לא ולכן וכדאביי, אסור

 קמ״ל בישא, כלישנא ומתמזי גרע בפניו דשלא נימא דלא לאשמועינן
 שלא אף שרי בישא, כלישנא מתפרשא לא תלתא באפי או שבפניו דכל

 הא תלתא דבאפי עלה מייתינן דבסוגיין כתבו ב׳ ל״ט ובב״ב בפניו,
 הוי דלא ומשמע לאחורי, וחזרתי דבר אמרתי לא דמימי יוסי דר׳

 דכש״ע אביי אמר תלתא דבאפי ואהא בסוגיין, מרה דבאפי להא גרסי
 קאמר. יוסי דכר׳ ומסקינן בישא, ולישנא חוצפא

במידי רכילות לענין לה דמפרש משמע א׳ שם ב״ב וברשב״ם
 אמר שכך תלתא באפי מפורסם שהדבר דכל דגנאי,

 לאיגלויי, עבידא דממילא לשמעון, לספר מותר הר״ז שמעון, על ראובן
 לית לאיגלויי דעבידא מילתא דכל אביי אמר דבסוגיין כתב ]והתם

 השומע דכל דכיון וצ״ע נמצא[, לא ולפנינו בישא, לישנא משום בה
 רכילות, איסור היינו דהא לשמעון, לספר שלא רכילות באיסור מוזהר
 לן אית הרי היתר, הדבר יעשה השומעים שברבות תיתי מהיכי

 לא וממילא לו, יספרו ולא רכילות באיסור יזהרו דכו״ע לאחזוקי
 מילי עליו אמר שראובן לשמעון דכשמספר ועו״ק לאיגלויי, עבידא
 שיש דבזמן ונהי ראובן, על לה״ר דמספר איסור כאן יש הרי דגנאי

 משום בו ואין רכילות באיסור הכתוב דקבעו י״ל רכילות איסור בזה
 והרכילות ראובן, על הוא הלה״ר דהא כן נראה דאין ]אף לה״ר,

 את הרכילות איסור שיפקיע בדין ואינו לשמעון, הידיעה מצד הוא
 בי׳ ליח תלתא באפי דבאיתאמר נימא אם אבל הלה״ר[, איסור
 ובלה״ר ראובן, על לה״ר משום בו שיהא הוא דין א״כ רכילות, משום
 של בגנאי ההתעסקות הוא דהאיסור תלתא, באפי מהני לא דגנאי
 לאותו דגנאי לה״ר והמספר ומפורסם, ידוע הדבר ואפילו חבירו,

על עבר למחר דגם מסתברא למחר, לו ומספרו וחוזר היום אדם
לה״ר. איסור

 תלתא, באפי שמעון על גנאי אמר שראובן הרשב״ם דכונת ואפשר
ואמרו לכו תלתא להני אמר ראובן כאילו חשיב דכה״ג

 הרי מילתא מיפרסמא דבתלתא דכיון עליו, אמרתי שכך לשמעון לו
 שותא, אפיקו להם כאמר חשיב שותא תפיקו לא להם אמר שלא כל

 וכן שיספרו, מסכים שהאומר כיון רכילות איסור כאן אין ובכה״ג
 דבריו, שיספרו מסכים שהוא כיון ראובן על לה״ר איסור כאן אין

 שראובן תלתא באפי לוייאמר אם אבל וצ״ע[, י״ג, ס״ר! לק׳ ]ועי׳
 לא לספר רשאים ואינם לקבל, רשאים אינם שמעון, על גנאי אמר

 בעצמו כשראובן וכן ולה״ר, רכילות דהיינו אדם לשום ולא לשמעון
 לא אבל לשמעון, אלא לספר רשאים אינם נמי תלחא באפי אמר

 הרי אבל לזה, גם הסכים דראובן נימא אם דאף אחרים, לאנשים
 — זאת. להם התיר ומי שמעון, של גנות גם מזכירים הם בדבריהם

 ולאו בהיתר, תלתא באפי דמתאמרא מילתא לפרש דראוי ונראה
 נוגע הדבר כשהי׳ ומשכח״ל והמקבלים, המספר איסורא בעבדו

גווני. שאר או שמעון, של לתועלתו
דמתאמרא מילתא דכל בהא הפירושים דלכל נתבאר האמור מן

 לספר היתר אין בישא, לישנא משום בה לית תלתא באפי
 בירו׳ מבואר וכן תלתא, באפי שנתפרסם בגנות אפי׳ חבירו בגנות

 דשרי אלא כלה״ד אדוני׳ טל לדוד נתן סיפור דחשיב פאה ריש
 מ״מ נתכוין, לתועלת הנביא דנתן ]ואע״ג מחלוקת, בעל שהי׳ מפני

 דאיכא איתא אם שבט, בת ע״י הדבר יסודר כבר שמא להמתין לו הי׳
 דהי׳ דכיון אלא הרבה, מפורסם הדבר הי׳ והתם לה״ר[, איסור
 ובתוך כשאמר הנביא ישעי׳ וכן כגנות, לה״ר בדין הו״ל חטא, הדבר

 וכמו חוטאים, שישראל ידוע הדבר הי׳ יושב, אנכי שפתים טמא עם
דאיסור נענש, ואפ״ה וגו׳, חוטא גוי הוי ספרו בתחלת שהוכיחם

 תליא. דמילתא בפירסומא ולאו חבירו בגנות הדיבור הוא לה״ר
ניתן בפשיטות כו׳, כתבי היכי מיכתב א׳ ל׳ סנהדרין יא(

 שיכתבו והיינו בע״פ, שאומרים כמו לכתוב
 היו אם גילוי שום בזה ואין חייב, ופלוני זכאי שפלוני דינם שנגמר

 פלוני איש לומר יכול בדיינים שגדול וכשם לאו, או אחת בדעה כולם
 הפסק על לחתום יכול ה״נ מחייב, הי׳ שהוא בזמן גם זכאי אתה

 דבכתיבה מסברא לגמ׳ דקים וע״כ לזכות, זה של שנגמ״ד בו שכתוב
 טענותיהם עם הפסק דכשכותבין משום הטעם ונראה לפרש, ראוי

 מזה לנטות כתב שם ]ובסמ״ע סי״ט, הרמ״א כמ״ש איירי דבהכי
 גם להזכיר ראוי ולעולם לדורות, הלכה כתיבת מעין הר״ז עי״ש[,

 כו׳, היחיד דברי מזכירין ולמה מ״ה פ״א בעדיות כדתנן היחיד דברי
 דלא והיינו זכאי, ר״י וקאמר כתבינן, היכי מיכתב דפרכינן והיינו

 היחיד דברי בו להזכיר חיישינן ולא בע״פ, כפס״ד אלא לי׳ חשבינן
 כולם פי על כדבר הי׳ אם מפרשינן ולא זכאי, שיצא סתמא וכתבינן

 ופלוני מזכים ופלוני פלוני בהדיא דלכתוב רבים, אחרי דהכריעו או
 הדבר שהי׳ לרמוז רק לפרש ושלא רכיל, ל״ת משום כאן יש מחייב

 הוא אם היחיד מי יודעים כשאין הועלת כ״כ בזה אין במחלוקת,
 אין וגם שם, בעדיות כדתנן אחר ב״ד ראות לפי עליו לסמוך כדאי
 לפרש דראוי סבר ור״ל במחלוקת, הדבר שהי׳ לבע״ד לפרסם ראוי

 הלבה קובע הפס״ד דעכשיו ובברייתא, בגמ׳ שמפרשים כדרך בהדיא
 וכדמשמע דעתו, אומר דיין כשכל רכיל ל״ת כאן שייך ולא לדורות,

 שהדיינים בשעה הבע״ד משאירין היו דר״נ הדעת נקיי לאו דאי לקמן
 משום דליכא בדר״ל שכתבו תו׳ כונת נראה ]וזו דעתם, אומרים

 במחלוקת, כדבר שהי׳ דמרמזים סבר ור״א מהרש״א[, ועי׳ רכיל, ל״ת
 כולם כשהיו אבל מדבריהם, וכותבים שמותיהם,.. מפרשים ואין

 הרא״ש, על ובפ״ח בסמ״ע וכ״כ זכאי, סתם כותבים אחת בדעה
 דמה צ״ע ולכאו׳ טעמי׳, דמסתבר כר״א דהלכה הרא״ש וכתב
 כי׳ דראוי ובפרט דאמוראי, בפלוגתא להכריע דידן לסברא מקום

 דר״א תקנתי׳ וגם ר״א, ונגד ר״ל נגד כוותי׳ דהלכה כר״י לפסוק
 כעין דהוא דר״ל ואפשר בה, מיאנו ור״ל דר״י וע״כ בסברא פשוטה
 כר״א פסק הרמב״ם וכן המכריע, כדברי דהלכה ואשכחן מכריע,
דר״י לי׳ אית דר״א שהזכיר בהגהמי״י עי״ש ה״ח מסנהדרין בפכ״ב

דר״ל. לי׳ ואית
 וחבירי מזכה הריני יאמר לא לכשיצא מנין ת״ר א׳ ל״א שם

בעמך רכיל תלך לא ת״ל כף אעשה מה אבל מחייבין
 ואומר, מאי בכה״ג גמ׳5 דייקינן בעלמא סוד, מגלה רכיל הולך ואומר
 כל על מסופק הי׳ דהבע״ד חדא איכא רעות שתים דהכא ואפשר

 מי גילה הוא ועכשיו עליו, שרבו הם וחביריו זיכהו הוא שמא דיין
 לחשוב מעוררו הוא מזכה שהוא שאומר שעי״ז ועוד שחייבוהו, הם

 מודיעו, והוא מחייבים כשכולם ונפ״מ כדין, שלא חייבוהו שהמחייבים
 שאינו מי ואם כמחייבים, מי שמפרסם קמא טעמא רק איכא דבזה

 שאומר השני הטעם משום כאן יש מזכה, הי׳ שהוא אומר מהדיינים
 היינו המחייבים מי כשמפרסם והנה כדין, שלא שחייבוהו הדיינים על
 מזכה, כי׳ שהוא כשאומר אבל חייבוהו, שהם דאומר רכיל, תלך לא

 על אומר אינו שהרי רכיל, ל״ת משום כאן אין כדיינים, מן הי׳ אם
 שרשאים כיון המחייבים על לכ״ר משום כאן אין ואם מאומה, הדיינים

 הדין, מן חייב שהוא באמת סבורים שהם מודה והוא עליו, לחלוק
 ע״י דסו״ס סוד, מגלה רכיל הולך משום כאן יש דמ״מ י״ל אכתי

 המחייבים, על בלבו מדנים מעורר הוא הרי מזכהו שהוא אמירתו
ואומר. האי הזכירו שלכך ואפשר

 כך אייתו ב׳ צ״ט דבב״ק הא מדוקדק הרי בזה אנו כנים ואם
דכולך הא רק והזכירו רכיל תלך דלא הא והשמיטו ברייתא

 לטבחא, ופטרי׳ רב דטרפי׳ במגרומתא איירי דהתם סוד, מגלה רכיל
 הדין. מן שלא עליו החמיר דרב גברא לההוא אמרו ור״א דר״כ וס״ד

 כאן אין והנה א׳[, קל״ט שבת דמחמרינן תורה בני באינן ]כדאשכחן
 כולך משום כאן יש אבל ופערי׳, טרפי׳ דרב ידע דההוא רכיל ל״ת

 כאן, אין ולה״ר הדין, מן שלא עליו החמיר דרב סוד מגלה רכיל
 באמירתם דמ״מ אלא עליו, להחמיר ראוי דכי׳ רב על חלקו לא דודאי

 סיפור וכל הדין, אח עליו שהעביר רב אהר להרהר עוררוהו זו
רכילות. בכלל הוא הרי שנים בין מדנים שמעורר דברים

ואפשר



א סימן פאה חדושים •
 חייבו, וחבירו זיכה שהוא לאחר מספר הדיין דאס עוד ואפשר י.

 בזה שאין אף סוד, מגלה רכיל הולך משום בזה יש דנמי
ואומר. והיינו דין, לבעל מספר שאינו כיון רכיל ל״ח משום

 חייטא ר״י כר בבישות רבי כי׳ חזא הדר ב׳ קס״ד ב״ב יב(
הדין דמן נראה הזה, מלה״ר כלך א״ל כתבי׳

 מלה״ר כלך לשון וגם בלה״ר, ברבי ר״ש שיכשל דחלילה לה״ר, כאן אין
 עובדא באידך נמי וכדחזינן הדין, מן אסור שזה לשון אינו הזה,

 אלא להלן, וכמ״ש הוא הדין מן לאו ודאי והתם הזה, בלשון ששימש
 דאין וטעמא לרצון, שאינו בדבר שם להזכיר שאין הוא, חסידות מדח
 כמה שיהיו יחכן ולטולם יבין, מי דשגיאוח משום הוא לה״ר, כאן

בבישות, רבי בי׳ דחזא ואף הקשר, בתוך יוחר קצת מובלעים תיבות
יותר. להשמר זירזו שפיר א״נ טפי, לדקדק הו״ל ברבי דר״ש י״ל
יספר אל למולם כו׳ הזה מלה״ר כלך א״ל כתבי׳ חייטא יהודה שם

 לספר כשעוסק אלא מיתסר לא הא לעי׳ יש כו׳, בטובתו אדם
 הגרט״א שם והביא א׳, ט״ז ערכין רש״י כמש״פ מדאי יותר בשבחו

 כחב ה״ד מדעות פ״ז וברמב״ם דשבת, פ״ב ברי״ף גם הוא שכן ז״ל
שבחן, מנה דריב״ז דאבות מהא הביא שם ובהגהמי״י שונאיו, בפני

ינוחו דשבחי׳ ומאן לשבחי׳ שרי ב׳ כ״ה במגילה וכן טובא, אשכחן וכן
 ואפשר בזה, העיר שכבר קנ״ו סי׳ במג״א ומצאתי ראשו, על ברכוה ^לו

כתבי׳ חייטא יהודה וכשאמר קמייתא טובדא זכורים היו ®צ־עדיין
 נזכרו דעי״ז וכיון לשבח, שלא שהזכירו מה כנגד שבחו להזכיר נתכוין

יספר שלא וכדאשכחן להזכירו, שלא ראוי הי׳ שפיר ההיא, בעובדא
רמתו. לידי יבא שלא בטובתו

 דכי לרישא טיבותא מחזקנא אר״מ בירו׳ אמר והכי עיון תוד״ה שם
כונה, לחוסר ראי׳ מזה אין לכאורה מגרמי׳, כרע למודים מטא

 בברכה הכריעה חיוב נזכר הי׳ לא התפלה בכונת מעיונו דאדרבה די״ל
 פ״ב שם ברכות בירו׳ מיהו מגרמי׳, דכרע טיבותא מחזיק ולכך זו,

שבט באר בשו״ת וטי׳ כוונו, דלא עובדוא בהדי לה מייחי ה״ד
ס״ט. סי׳

 ואתי דינא דבי בשליחא מתפקר דאי ומנלן א׳ ט״ז מו״ק יג(
העיני דכתיב בישא כלישנא מיתחזי לא ואמר

 שהם הוא ב״ד ענין דג״ז משום דהוא נראה וטעמא וגו׳, האנשים
 לחבירו שאומר דמי מכאן משמט ולכאורה תשובתו, לדעת צריכים

 דאינו הגון, שאינו דבר והוא וכך, כך אומר שהנני לפלוני אמור לך
 נתכוונו ואבירם דתן דהא בישא, כלישנא חשיב דאכתי לו לומר רשאי

כלפיו, נוכח בלשון היו דבריהם שהרי למרע״ה, תשובתם את שישיבו
 בישא, לישנא משום כאן הי׳ דינא, דבי שליחא דהוי לאו אי ואפ״ה .

וצ״ע.
 או ולאבירם, לדתן לקרא יחיד שליח הי׳ אם בהדיא נתפרש ^לא

כבי מהימן דינא דבי דשלוחא משמע יחיד, הי׳ ואם שנים, שהיו
 שמתא דלענין ב׳ קי״ב ב״ק רבינא וכדאמר בשליחותו, עכ״פ תרי,

מהימן.
 בעלי על לה״ר לדבר דמותר ה״א דפאה פ״ק בירו׳ דאמר לעי׳ ויש

מהא ראי׳ מאי וא״כ הנביא, דנתן מהא לה ומייתי מחלוקת,
 בגה״ש כן הק׳ וכבר בעלמא, דינא דבי לשלוחא וגו׳ האנשים דהעיני

 בעלי על לה״ר לדבר דמותר דאמר דהא וי״ל החת״ס, בשם שם בירר
 בהשתדלות והעוסק לה״ר, איסור דומה ממחלוקת דהצלה ר״ל מחלוקת

 שאינו אחר אדם בפני לה״ר עליהם לדבר לו מותר מחלוקת למנוע
 וכבר שיתכן באופן ]ואף המחלוקת, למנוע יועיל כשזה במחלקותם,

 לבטל נחיץ הדבר ]דאם להמתין, לו אין בלעדו, המחלוקת חבטל
 מנתן לה דמייתי בזה סק״י לעיל טי׳ דשרי[, סשיטא המחלוקת
 והלכך ממך, מעשה טושה מדיין דחשיבי בגוונא איירי דהא הנביא[,

 תועלת בה אין דינו ובית למשה ואבירם דתן דברי דהשמטת הכא
 פשיטא המריבה להגדיל לגרום עלול ואדרבה המחלוקת, למנוע

סי׳ במ״א חת״ס ובהגהות שם, הגה״ש כונת נראה וזו לאסור, דיש
 היינו מחלוקת, בעלי על לה״ר לדבר דמותר דהא לתרץ כתב קנ״ו

שלו, מחלוקת בטלי שהם העובדא את עמו שנחלקים לאיש לספר רק
 לאסור יש עליו שנחלקים יודע כבר הוא אם דא״כ וקשה לא, ותו

 שבע מבת דוד ידע כבר הרי הנביא דנתן ובעובדא לפניו, זה על למזור
בזה להוסיף הנביא לנתן שרי הי׳ ואפ״ה אדוני׳, מעשה כל את

ובאורים
 דאדוני׳, מחלוקת כבעל לדוד שחשב מה ]גם ללה״ר, שנחשבים דברים
 לומר מותר הירו׳ לשון גם שלמה[, עם היתה אדוני׳ מחלוקת לכאו׳

 במחלוקת. שהם לספר רק דהיינו משמע לא מחלוקת בעלי על לשה״ר
יחידי, בו ומעיד בחבירו ערוה דבר והרואה ב׳ קי״ג פסחים יד(

 ה״ה אלא ערוה, דבר דוקא דלאו נראה
 אלא בעדותו נפקותא אין דסתמא ערוה דבר ונקט טבירה, דבר כל

 לאפרושי בעדותו נפקותא דאיכא זימנין דברים שאר אבל להענישו,
מדות מה׳ פ״ה בהגהמי״י כמ״ש יחידי מטיד שפיר וכה״ג מאיסורא,

א׳. ס״ו דקדושין מההיא ה״א
 קא בעלמא רע שם כר לזיגוד נגדי׳ כף חטא דטובי׳ הא כי שם

דמשום משמע בי׳, מפקח קא בעלמא רע שם מלשון בי׳, מפקח
 חטא דטובי׳ הא כי דאמרינן מהא ואילו קאמר, מסופק הדבר שהי׳

 בי׳ אסהיד דזיגוד הא כי הול״ל דאל״ה הוי, הכי דקושטא משמע
 הודה, דטובי׳ ואפשר הוא, דקושטא דאע״ג ומשמע דחטא, בטובי׳

 איסור מחמת לנגדי׳ הו״ל ובאמת לזיגוד, נגדי׳ אפ״ה בירור, שאר או
 והכא בזה, נגידא מצינו דלא אלא דקושטא, במידי גם דהוא לה״ר,
 הוברר טרם באמת בו העיד דכד ואפשר נגדי׳, ש״ר דאפיק משום
 נתברר דאח״כ משום חטא דטובי׳ הא כי דנקט וגמ׳ נגדי׳, ולכך הדבר,
 קושטא, דהדבר בזמן דאף למימר חטא, דטובי׳ נקטו א״נ הדבר,
 נתברר ואילו נתברר, לא הדבר באמת אבל יחידי, בו להעיד אסור

 שפירש ומה לה״ר, טל דמנגדין מצינו דלא נגדי׳, הוי לא הוא דקושטא
לאו אי מ״מ אבל הוא, קושטא רכיל תלך לא על דעבר הרשב״ם

לי׳. מנגיד הוי לא ש״ר דאפיק
 נראה למשניי׳, לרבי׳ לי׳ למימרא מהו לר״א דרבא ברי׳ ר״א אמר שם

ט״י תוכחה של תועלת כאן דאין דאיירי למימר למשניי׳ דנקטו
 לרב לומר ראוי יוכיחו, שהרב תועלת איכא דאי למשניי׳, אלא הרב,

 הרב ויוכיחנו מיבעיא, למיחש דמ״מ תרי, כבי לי׳ מהימן לא אי אף
 הרבה ב׳ ט״ז ערכין וכדאמר לה״ר, מיקרי לא ולתועלת הספק, על

 כו׳, עביד קא והכי הכי א״ל ושם כף, ידי על עקיבא לקה פעמים
 שרי, דלתועלת שמעינן אכתי מ״מ תרי, כבי התם מהימנו אי ואף

 למאי ולפ״ז ש״ר, הוצאת חשיב דלא נראה בצינעא לרב וכשאומר
 דלישניי׳, היכי כי רק היינו לי׳, לימא תרי כבי לי׳ מהימן דאי דמסיק
 ויראה מעשיו אדם יראה אם מ״ה משום בזה דאיכא דזימנין ואפשר
 שונאו שהרב יראה אם לפעמים וגם לספר, ראוי ולכך אוהבו, שהרב
אסור תרי כבי לי׳ מהימן אפי׳ דעלמא לאיניש אבל בתשובה, יחזור

דעלמא. אלה״ר דהוי מידי לספר,
 וכל לה״ר המספר כל ראב״ע משום ואר״ש א׳ קי״ח שם טו(

שמע תשא לא בתרי׳ וכתיב כף לה״ר המקבל
 תרגם וכן לה״ר, למקבל אזהרה קרא מהאי ילפינן במכילתא שוא,

 דשמעינן משמע לא לה״ר מספר אבל דשקר, שמע תקבל לא אונקלוס
 ולא מנלן, למוש״ר אזהרה אמרינן א׳ מ״ו בכתובות דהא קרא, מהאי

 מלא או רע דבר מכל מונשמרת ללנימר ודמקינן קרא, מהאי מייתינן
 עליו תשא דולא דומיא בלב מתפרש תשא לא דהאי ומשמע רכיל, תלך

 ך. שוא שהוא בידוע והנה שוא, שמע בלבו יאמת שלא והיינו חטא,
 ל\ לרע, שהוא מסופק דבר בלבו יאמת שלא וע״כ שיאמתו, שייך לא

 A ואף לה״ר, לאיסור ענינה אין זו אזהרה ולכאורה שוא, דהיינו
 אינו נמי להצלה או לתועלת לו שסיפרו כגון בהיתר הדברים כששמע

 ז מה על ורק קיבל, שלא אחיקם בן בגדלי׳ נמי וכדחזינן לקבל, רשאי
A גדלי׳ ביד כתוב דלכך ס״א בנדה אמרינן מיבעיא דלמיחש חש שלא
. ,f רשאי אינו ולחובה לזכוח לדונו שאפשר דבר בעצמו ראה אם וכן וגף,

 ץ׳ יאמח שלא אלא כתיב לא קרא בהאי דהא קרא, מהאי לחובה לדונו
 דעלמא במילי האדם דבהיות ואפשר בכלל, והכל רע, דבר בלבו

 הלכות בתורה נאמרו ולא לו, שנראה מה לפי דברים בלבו מאמת
 לא חבירו על לרע שהם דבדברים הכתוב גילה הרי עליהם, עדות
 אא״כ שבתורה, עדות הלכות פי על נתבררו שלא דברים בלבו יאמת

 שבת כדאמר הניכרים דברים דחזי או תרי, כבי מליו נאמנים הם
 לא במוחלט בלבו מתאמח דכשהדבר ומפיבושת, דוד בענין א׳ נ״ו

 מסוים, ספק בהם שיש דברים על אבל לו, יתאמת שלא להזהירו שייך
 מצאנו א״כ וא״ת ־הרע, את בלבו יאמת שלא האזהרה באה זה על

שבת עי׳ כן, ול״מ זכות, לכף אדם כל לדון דאוריתא חיוב קרא בהאי
קכ״ז



ה ובאורים א סימן פאה חדושים
 אבל הרע, את בלבו יאמת שלא אזכרה רק קרא דהאי וי״ל ב/ קכ״ז
א״נ חסידות ממדה ורק שהוא, כמות בספק הדבר להשאיר רשאי

זכות. לכף שידון אמרינן עמיתך תשפוט מבצדק
שמותם את אשא בל וכמו דיבור נמי מתפרש תשא לא לשון והנה

 ולפ״ז תשא, דלא בלאו יתרו ׳בפ הרמב״ן כמ״ש ועוד שפתי על
 תשא לא ויתפרש שוא, שמע המספר נמי לאו בהאי לכלול אפשר

 אלא תשא, לא בכלל לה״ר המספר דגם דסוגיין וכפשטא בשפתיך,
 למוש״ר, אזהרה מהכא ילפינן לא אמאי קשה הנ״ל דכתובות דסוגיא

למקבל. קרא ועיקר אסמכתא מספר א״נ הן, חלוקות סוגיות ושמא

 דמפורש משום דהוא לפרש יתכן שקר, עדות מעיד הכא דכללינן הא
הוא וכן חמס, מד להיות רשע עם ידך תשת אל דקרא בסיפא

 בסמ״ג וכן בגמ׳, כן גרים דהוי שם ומשמע א׳ כ״ג מכות בריב״ן
 דקרא סיפא גם והביא ראב״ע משום דר״ש מימרא כך הביא י׳ ל״ת
 כולן כלל ה״ז סנהדרין מה׳ בפכ״א הרמב״ם אבל וגר, ידך תשת אל

תשא. בלא
 ללה״ר, אזהרה הוי דמרים דזכור תצא כי בפ׳ הרמב״ן כתב )טז(

בו יהא לא כש״ד כשקול דלה״ר יתכן דכיצד והוסיף
 כחובות דאמרו דאט״ג ז״ל מדבריו ולמדנו בתורה, מפורשת אזהרה

 זה בכלל אין דמ״מ רכיל, תלך מלא היא דמוש״ר דאזהרה א׳ מ״ו
 מאדם מלשינות בכעין רק היא דרכילות דמרים, כעין ללכ״ר אזהרה
 לאב שכשאומר הוא כן מוש״ר וגם לזה, מזה ומספר כמרגל לחבירו

 עשתה שבתו לו כמספר הר״ז ממללת, היא אביה ואת זינתה שבתו
 פשה או עליך דיבר שפלוני דפיקרו ממש רכילות והיינו וכך, כך לו
 מדאי יותר החמיר שיהודה לשמעון שאומר ראובן אבל רעה, לך

 בי׳ למילף שייך ולא דרכילות דררא כאן אין דמרים, עובדא כמין
 ללה״ר אזהרה פאה ריש בירו׳ שאמרו ומה רט> הלך מלא אזהרה

 לכללו דשייך וכיו״ב דמוש״ר דומיא דוקא היינו רכיל, תלך מלא
 דמרים. כעין ללה״ר לאזהרה דמרים זכור בא והלכך ברכילות,

דל״ת לאו על יעברו ומרים שאהרן דחלילה מסתברא, נמי והכי
 יראתם לא ומדוע אלא נזכר לא המקום בתוכחת וגם רכיל,

האזהרה באה שלא לפרש ראוי דמרים בזכור ומ״מ במשה, בעבדי לדבר
לה״ר. מל אזהרה והר״ז לדורות, אלא משה, על רק

והולך דברים שטוען זה רכיל זהו אי ה״ב דעות מה׳ פ״ז רמב״ם
 מל שממתי וכך כך פלוני אמר כך ואומר לזה מזה

 בכך וכן עליך, פלוני אמר כך שאומר רבנו בדברי נזכר bi כר, פלוני
 הוסיף ובכ״מ וכך, כך לך שעשה דהיינו נזכר לא פלוני על שמעתי וכך
 ורהיטת לפרשו, שלא יתכן לא האי כי דכל קשה הדבר אבל כן,

 וירגלו כלשון היינו בה״א, רבנו בו שהתחיל בחבירו דהמרגל הדברים
 ואפילו אחרים, לרשות האדם של הרה״י את להוציא דהענין אותה,

 מגיף אדם כל והרי בדבר, מקפיד אדם וכל גנות, בהם שאין בדברים
 נמי והיינו גנות, של או צינפא של דברים פושה כשאינו גם פתחו

 דברים לגלות הרכילות עיקר שזהו סוד, מגלה רכיל הולך דכתיב
 או לעשותם חפץ אדם שאין דברים כל והיינו אחרים, אצל שבסוד

 מספר חבירו את לשמוע יצטער אדס וכל אמרים, בפני בס לדבר
כך, ועשה כך ואכל כך ולבניו כך לביתו אמר הוא כי עליו לחבירו

רע. או גנאי אלו בדברים שאין אף '

 אבק הוא קשה כמה וראה בא אר״ח ה״א פ״א פאה ירו׳ יז(
בדאי לשון הכתובים שדברו לה״ר

 זקן ואדוני דאמירת ר״ל כו׳, לשרה אברהם בין שלו׳ להטיל בשביל
 היתה לא אברהם בפני מ״מ גנאי, בו דאין דאע״ג רכילות, אבק חשיב

 רכילות, אבק הוא כן שאמרה לאברהם הסיפור וממילא כן, אומרת
 ואדוני שפרש״י ב׳ ס״ה ביבמות ראיתי ]וכעת ט״ז, ס״ק לעיל עי׳
 רק הי׳ שצחוקה לפי בדאי, לשון ומשיב עי״ש[, בזוי לשון הוא זקן

יש זקנתה, מחמת רק שצחקה וכשמספרים זקן, ואדוני עם בשיתוף
האמת. מן שינוי כאן " ■

 הכתובים שדברו לה״ר אבק הוא קשה כמה וראה בא ארשב״ג שם
נראה בלום, דפקד אשכחן ולא כף צוה אביך כו׳ בדאי דברי

 עליהם, יוסף את שיצוה מיעקב מלבקש נמנמו יוסף דאתי דר״ל
מבקשים היו שאם לפי כן, שצוה אח״כ לו שיכחשו מה על וסמכו

כללא

 שחושדים אומרים שהיו במה יוסף על לה״ר אבק בזה הי׳ מיעקב,
 שיצוהו מבקשים שהיו לפי ממש, לה״ר חשיב ולא מהם, שינקום בו

 דבר ליעקב נודע דלא ויגש בפרשת הרמב״ן ולפמש״כ ממהם, שייטיב
 שיצוהו, מיעקב לבקש רצו שלא פשוט הדבר דא״כ קשה יוסף, מכירת

 לה״ר, לחומר ראי׳ מכאן ואין מכירתו, אח לו לספר צריכים דהיו
 את יעקב יודע אם ידעו ואחיו יוסף דודאי צ״ת הרמב״ן דברי ומיהו

 אביך ליוסף לומר יכלו איך ידע, שלא איתא ואם לא, או מכירתו דבר
 לומר רחוק וכדבר וגף, אחיך פשע נא שא וגו׳ מותו לפני צוה

 בקרא ירושלמי ובתרגום מכירתו, את לו שהודיעו לו ואמרו לו שכחשו
 ידע שלא דאף וי״ל יוסף, למכירת דהכונה איהא שור פקרו דברצונם

הפסים )וכתונת בפנין, היתה שידם חשד מ״מ אבל הדברים, פרטי את
שיצוה. אפשר הי׳ ושפיר מוכיחה(, גם

כר, יוחנן ייתי כו׳ בצינטא לשה״ר זה אר״י חוב׳ן ייתי אמר שם
 רע משה לא דהא מלשינות, אלא לה״ר כאן אין לכאורה

 שמפסיד דהפיקר בדיבור, מנין דאין פשיעא מלשינות ולענין בהעדרו,
 ע״כ אחד ובהעדר לעשות, אנגריא סך להם דהי׳ ואפשר לחבירו,
 אין מ״מ בדין, זה מל לתובעו דאין ונהי האחרים, בטורח מיתוסף

 והיינו יותר, למשות אחרים יצטרכו שמי״ז ביודעו להשתמט לו ראוי
נמי ברמיזא אחרים של גנאי כשמזכיר דאף ר״י ואשמעינן לה״ר,

לה״ר. חשיב
 פרש״י ,׳כו ח״ה מפני החנפין את מפרסמין ב׳ פ״ו יומא ית(

צדיק, שהוא שסבורין ממעשיו, שלמדין לפי
 שילמדו דבמה דקאמר, השם חלול מפני מאי יישוב צריך ואכתי

 הי׳ ז״ל ולו״ד ח״ה, בזה אין אכתי אבל טוון, מכשול יהא ממעשיו
 פלוני יאמרו לא הגון, שאינו דבר שכשיעשה היינו ח״ה דמפני נראה
שאינו לפרסמו ראוי והלכך מעשיו, מקולקלין כמה תורה שלמד צדיק

שיעשה. מה יעשכ שב62ב^*1^^&כיבב ..
עמך מתורת יצאו כבר דהמנפין בגוונא איירי אם להסתפק ויש

לפרסמם, דמצוה אשמופינן והכא לה״ר, עליהם לדבר מותר וכבר
 ובמצוות, בתורה שאתך עם בגדר עדיין שהם בגוונא אף דאיירי או

 לפרסמם מצוה עוונותיהם, את ומעלימים מתחנפים שהם כיון דמ״מ
 דכתיב דמייתי מקרא ולכאורה מהם, ילמדו שלא ומשום ח״ה, משום
 טכ״פ או איירי, כראשונות על דבתוהה משמע וגו׳ מצדקו צדיק ובשוב
וקרא לה״ר, עליו לדבר שמותר במי איירי ולפ״ז צדקתו, בעזב

..-״__גצזזגב.-לפרסמפ״ דמצוה אשמועיט 1
לעשותם האדם שביד בדברים הם הנזכרים לה״ר עניני בל יט(

ועשאס, ראויים שאינם דברים הם ואם לעשותם, ושלא
 כשעשאם בין במזיד כשעשאם בין לה״ר, באיסור עובר המספרם הרי

 שלא מ״ו במזיד שעשה במשה דברו לא ואהרן מרים לודאי בשוגג,
 היינו רעה, דבתם את יוסף ויבא כגון כל״הלה״ר זה דרך ועל כהוגן,

 נתכוין, דלתועלת דמסתבר ]ואע״ג בשוגג, אם במזיד אם שחוטאים
 מ״מ ב׳, קי״ג פסחים כדאמר שרי וא״כ תרי, כבי לאביו נאמן הי׳ וגם
 הוא דמשה לי יאמינו לא והן וכן להוכיחם[, להקדים צריך שהי׳ י״ל

 שלא בידם הרי פלניא בי נורא וכן להאמין, להם כי׳ אוידר חטא
 נתפרש לא וכיו״ב, קיטע או ננס שהוא חבירו טל האומר אבל1_להרבות

 סתמא וחבירו חבירו, של בגנאי הוא טוסק דסו״ם לה״ר, בכלל ג״ז אם ן
 לאחורי וחזרתי דבר ללדאמרתי מעולם ר״י וכשאמר בהכי, לי׳ ניחא לא

 ומשום לאומרם, אין ודאי מרה דבאפי בכלל, אלו כגון גם הרי
 דלא םק״י למיל כתבנו דגנאי במילי הרי חלתא, באפי מתאמרא

 שהרי כך, נעשה או שנולד במה דגנאי מילי משיב דלא או״ד מהני,
 במומיו, אחרים שיעסקו לאדם לי׳ ניחא דלא ואף בו, תלוי הדבר אין
 שאינו רכילות, לא וגם כאן, אין לה״ר איסור מ״מ להמנע, הראוי ומן

 דמכריזין אע״ג טיפש או חכם ומיהו חבירו, של צנועים דברים מגלה
 במו להחכים האדם ביד מ״מ ב׳, ט״ז נדה כדאמר נולד שלא מד עליו

 בפיה״כז ומש״כ לכ״ר, חשיב והלכך וכו׳, להחכים הרוצה שאמרו
 קאמר, האדם שביד דמומין י״ל לה״ר, בכלל מומיו דאבות סופ״ק

 ה״ה מדעות בפ״ז הרמב״ם דכתב ואע״ג מומם, בניו לא וכדכתיב
 הר״ז נמי לו להצר איש מפי איש נשמעו אם שגורמים דברים דהמספר

ביד״ש, הנעשה ולא אמרם, או שעשאם דברים היינו לה״ר, בכלל
וצ״ע. לכל, הידועים וגם י



פאהחדרשים

 עלך דלימרו לך ניחא דלא מילתא כל ורכילות בישא דלישנא כללא
נוגע שהדבר או לתועלת פרט תעביד, לא לחברך משמך, או

 דגנאי דמילי י״ג ס״ק לעיל ועי׳ ,בח״ח שהאריך וכמו למעשה, לשואל
רכילות. בכלל הוי משמי, אמור לך כשאומר אף

או מצא אמרי דבמערבא ב׳ ס״ג יבמות א׳ ח׳ ברכות דאמרינן הא
נתכוונו. ולתועלת לתקן שבידם אלו השואלים דהיו נראה מוצא,



וו ו נ ו ®רות

 הניצלת להילדה מנוח קש
 הדבר כשיעלה שמח ;ייתי

כנפשו וחסד טוב לעשות

 דוש״ת ברכה החותם
,,אי״ש

קלב.
 געשה לא כי האמונה, את להחזיק מורגל הריני פגע בכל

 מתאמץ והריני ית/ השגחתו פי על רק במקרה, בעולם דבר
 בקרירות סתייהם הריני ולפיכך הגזירה, את להעביר בתפלה

ברורה. ההשתדלות אין הרוב ע״ם כי להשתדלות,

 1 יקירי אנחמך במה 1 אבד יק

במהרה. בנחמה אחדי_ינרד
אי״ש אוהבו

שליט״א--------ה״ר יקירי

וברכה. שלו׳
 העבר, עש״ק ו׳ ביום בדברי נסיעתי. קדם נתראיתי לא
 גדלו מפני כל את לו לותר דרכי נגד בהתמרמרות דברתי

 ששמעתי, הדברים ואך התורה, בדרך שלם ולבו באמת בתורה
 מנוחתי היתד. לא ואה״ב רפה, חלק על להודות האלצוני

 לד,מחזיקים ראוי׳ כי דעתי, כי אם ה״ו, בלה״ר נכשלתי פן שלמה

 הותר ואם האמתי, באופים גדוליה את לדעת ז" בתורת
 לצורך. עליו הדורש להאיש באומנותו, אומן על לה״ר לדבר

 להמחזיקים להודיע שמותר כש״ב לא אומנותו שתורתו מי על
 ומדתם לבם הדור חכמי של הידיעה כי לדעת, וצריכים בתורה

משנה ופן יתירה זהירות לזה צריך מ״מ תורה, גופי הן הן

אגרות קובץקבב

 זד כל אך ת״ח׳ על ש״ר מוציא ונמצא ש״י בקוצו הדבר
 דברים עלילות כלו, כי מצאתי בהתראותי אך נתראיתי. טרם

 ידעתי דעתו. לסוף ירדו לא אחרת והמוסרים כדעתנו, ודעתו

 בכתב, למסור רצוני אין אך בויניד׳ מוקשים יהיו הדסייט פי
 כאשר □בקרנו, נגד אתו הצדק החב על כי נושה הנני מכלל

 קורטוב בו ואק רבות, פעמים מה דעתי גליתיך כבר
 חלילה אתם, להשלים בשביל תורה מפירי מד ותרנות של

 ומקפיד -— שם על 9לר.קר רצונו אין כי אם במג לחשדו
אחר. עניו זהו אדותו, על זה מושג בחוץ מלתת להתרחק

קלד*.

וש״ת, שליס״א מרן אחדש

 שהתרצה מי׳ למצוא בידי עלתה כי לבשרם אגי שמח
 היינו חפצנו כפי הרצועות עור לעבד האפשרות לי לתת

 בעצמי והטלתי גמרו, עד העבודות כל את בעצמי לעשות

 וכבר תפילין. של רצועות לשם פה באמירת ראשונה בשרי׳
 ערך שם ושהה הסיד בור הוא השני לבור בעצמי החלפתי

 ועוד יד, על ג״כ שלישי לבור הועבר ועכשו יסיג® ה׳
 ואתרי השיער. נפל כבר השני בבור מקוטחב חליפת יצטרך

מדלדולי לנקותו הבשר מצד אותו גררו ממנו העור הוציאם

4nr>r ס־׳״פק מירד יסי־ז



בעזד״״י

ספר

בתוא חידושי
דמקןשים יש

במסכתות

 והערות ביאורים ומתן משא ותירוצים קושיות כולל
 דבריהם שקבעו הדור, גדולי של שבע״ם מתורה

וצ״ן הרמב״ם ועל המפרשים, על הדף, על המאירים

 :הדור גדולי בהסכמות לאור יצאו הקודמים בתרא חידושי ספרי
רב סטייפלר זצ״ל, קנייכסקי הגר״י

לחיים ויבדלו
 ירושלם תפארת ר״מ שליט״א, פיינשטיין הגר״ט

 תורה קול ר״מ שליט״א, אוירבאד הגרש״ז
ת״ו דירושלם שליט״א הבד״צ חברי הגאונים

גדול משת״ה אברהם ויעש כו׳ הילד ויגדל שנת
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קסז בערכין ומקשים יש / א ר ת נ חידושי

 רע שם הוצאת משוד. )ומתגי׳ הרע ולשון איסור ועיקר אחרת, י״ל ולכאורה •
חסרון שגורם הוא הרע"( לשון על אלא כו׳ גז״ד נחתם שלא מצאנו ל״שכן

תנאים מחלוקת עץ ומוכת ביאה, )מחמת בתולים לה שאין לאשת וגנאי למדובר,
 ואילו מאתים. כתובה לה אין אנוסה דאף באשמתה, שלא אף יא:(, בכתובות

צדדית סיבה מאיזה שלמעשה אלא ממש דא״א לזנות שהסכימה בה שהעידו אשה
עדייו יהודית(, דת על כעוברת דנידונת לא )אם הפועל אל הדבר יצא לא

 לאשה, הפסד גורם הוא בתולים דהסרת מציאות דעצם שמעינן מאתים. כתובתה
 קלות שדעתן נשים שטבע הוא דידוע הוא הטעם )ואפשר למעשה הסכמתה ולא

 ולכן ר״מ, אשת וברורי׳ חי, כל אם כחוה, גדולה לנו ומי להתפתות, ועלולות
 פגם הוי בתולים, הסרת של מציאות משא״ב ען,4ט במהות פגם הסכמתן אין

 מן המור בתוליה( )שהפסידה בפיו דהאומר דנמצא תגן. שפיר ולכן במהותן(.
 דלעתיד בטו: ר״ל כדפירש לכאורה הוא והטעם בתוליה(. )להסיר מעשה העושה

 טורף זאב ואוכל דורס ארי ואומרות הנחש .אצל •ובאות החיות כל מתקבצות לבא
 )שאץ הלשון לבעל יתרון מה וכי להם אומר לד, יש הנאה מה אתה ואוכל,

 הרע שיצר משום פחות עונשו המאנס ולכן הרע(. לשון מדיבור נהגים החושים
 המדבר משא״כ קשה. ומלחמתו תועבה מעשה לעשות הדוחפו וזה מחמדתן,

 נסיון בפני לעמוד לו קל ולכן הגופניות, מצד ליצה״ר הנאה שאץ בתולין מהסרת
 הגוררת בעצמו טומאה כה הוסיף פעם ובכל הרע בלשון שנחרגל לא )אם זה

 עונו גדול בקלות, עצמו הציל שלא ומכיון ז״ל(, הגר״א כדפירש טומאה לעוד
בעונשו. מחמירים להתגבר, הקלות דלפי ו״ל הגרי״ס יסוד מכאן ולכאורה מנשוא.

X י
 בה לית תלתא באפי דמיתאמרא מילתא כל הונא רב בר רבה אמר .טז רצא(
 ליה. אית הברא דהברד וחברא ליה, אית הברא חברך מ״ס בישא, לישנא משום

 לית תלתא באפי דמתאמרא גנאי של וז״ל מילתא כל ד״ה לס. ב״ב רשב״ם ע׳
 כו׳ וטעמא עליך, פלוני אמר כד לזה ויאמרו יחזרו אם בישא לישנא משום ביה

 ביה לית לאיגלוייי דעבידא מילתא דבל התם אביי ואמר ליה איח הברא הברך
 הונא רב בר דרבה ליד. לית שנים בפני מ״ד פליגי ולהכי כו׳ בישא לישנא משום
 לשון ולעגין שנים בפני מחאה והויא לאיגלוייי עבידא בתרי אפי׳ דהא תלחא דבעי
ע״כ. תרי קמי דמתאמרא היכא בישא לישנא משום בה לית הרע

 רשב״ם וז״ל סק״א חיים מים בבאר ב׳ כלל הק׳ בספרו ז״ל חיים החפץ וכתב
 לילך אח״ב מותר תלחא באפי גנות דברי חבירו על סיפר אחד שאם לענין פירש

 )שדיבר הראשון לעגין אבל כו׳ וכך כך עליד דיבר פלוני לו ולומר פלוני לאותו
 אף רכילות איסור על דעובר כו׳ הפוסקים לכל ג״כ רשב״ם מודה הג׳( בפני

 ה׳ )פ״ז הרמב״ם דברי מאד קשה וז״ל הוסיף ובסק״ד ע״ב. תלתא באפי דסיפר
 ששמע מה אנשים לשאר באקראי לספר יוכל מהג׳ דאחד שכתב במה ה״ה( דעות
 ומגנה הבירו על לשה״ר אומר הוא מעשה בעת מ״מ דהרי אהד, על גנות מאחד
 לס. בב״ב הרשב״ם שפירש מה כפי הוא הרמב״ם שטעם ונ״ל כו׳, כל לעין אותו
 ביה לית דאיגלויי דעבידא מילתא כל אביי ואמר לאיגלויי דעבידא מילתא דהוי

 אסרה שהתורה דמה כו׳ שלפנינו[ בגמרות כן נמצא ]ולא בישא לישנא משום
זד. מתגלה היה אפשר שבלתי בדבר היינו וכנ״ל רוכל שם קאי ע״ז דגם לשה״ר
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 לעין לבסוף יתגלה שבודאי בדבר אבל כר הזה בענין הרוכל הוא היה לא אם
 לא ע״כ יתגלה סוף סוף איסור בדרך יתגלה אם ובין היתר בדרך אם בין הכל

 ונודע הדבר נשמע כבר כו׳ הדמב״ם שכתב וזהו כו׳ רוכל שם ע״ז עליו כלל שייך
ע״ס כר

 חיים החפץ פירוש דלפי דהקשינו סת״ג קמא מהדורא ב״ב בתרא חידושי וע׳
 הרע לשון דודאי שם רק דילמא רבר״ה, עם חולק שנים בפני דמ״ד מנ״ל ברשב״ם

 )עיק באיסור אחד ידבר שלא ימלט לא בג׳ ורק ולפרסמו, מלדבר ימנעו הוא
 כלל, הרע לשון הוי דלא במחאה משא״כ סק״ב(, שם חיים מים לבאר בהגה״ד.

 שאין מכתן סהדותא( ד״ה לט: )כתום׳ ליה אית הברא חברך איכא בחד אפי׳ שם
 הרע לשון ליכא דבמחאת ג׳, בפני ומ״ד סד״ד, הרשב״ם לשיטת להעלים, טעם
 בערכין נמצא דלא חיים, החפץ שהעיר מד. קשה וגם ז״ל. רי״ד תוס׳ הקשה וכן

 ■בא דאביי כזו גירסא לרשב״ם דהיה נימא אם ואפילו הרמב״ם, שהזכירו אביי
 הוא, לאיגלויי דעבידא משום מותר תלתא דאפי הונא רב בר רבה כוונת לפרש

 קמיפלגי בדאביי לימא נמי אמר לא דאמאי וז״ל ע״ב, ההגה״ד. תמד. מה קשה מ״מ
 קמיפלגי, בר״ד. בדרכה וכשאמרו רבד. דברי מפרש אביי הא קושיתו ומה ע״ס
הבא. סימן וע׳ אביי. במפרשי פליגי דגם מנה, מאתים בכלל

'X
 הרשב״ם דכוונת לכאורה מוכח הנ״ל מקושיות — הנ״ל ז״ל רשב״ם .טז רצאב(
 ממש גנות בדברי מיירי דרבר״ד. ■בשיטה, הובאו בעליותיו, ז״ל יונה רבינו כדברי

 על )טוען( שקבל מי בגון אמת ד.ם אם לאומרם שמותר בדברים דמיירי וז״ל
 לתלות יש הוא, דבפרהסיא שלשה לפני כשאומר כו׳ תכירו שעושה בעבירה חברו
 לחקור )לשומעים( להם יש כו׳ מעשיו ויתקן לאזניו הדברים שיגיעו מתכוון שהוא

 כשאמרו )אבל רעים דברים אותם עליו שמספרים ההוא האיש אם ולהוכיח הדברים
 בישא לישנא דמשום מיחד פירסום דליכא כיון שם יונה רבינו פירש שנים בפני

 שלא ומתכוון הרע, לשון לספר ונהנה לחברו פגם ליתן רוצה שהוא לפי קאמר
ע״ס ע״ש( דעתו ולגנוב להחניפו להמשיך שיוכל לאזניו הדברים יגיעו

ג׳, בפני שאמרה מכיון אבל גנאי, של במילתא דמיירי הרשב״ם כוונת וזהו
 שייך ובזה עליך, פלוני אמר וכד דבל, לנפגע ולומר לחזור יכול מתג׳ אחד וכל

 של דבריו לומר מותר הראשון וגם בישא, לישנא בזה לית א״כ מעשיו, שיתקן
 דהיתר משום במדבר, ולא בשומעים ההיתר הרשב״ם דתלה והא ג׳, בפני גנאי

 אילו אבל מעשיו, שיתקן כדי לנפגע להגיד יבולים שהושמעים בזד. הוא המדבר
 דהרשב״ם להיות )ויכול בישא לישנא ונשאר תועלת אין לו, להגיד להם אסור

 שמגנים כשיראו ממעשיו אחרים ילמדו שלא תועלת דהוי יונה כרבינו סובר לא
 הנפגע לתועלת ורק חבירו, לתועלת לא׳ להזיק ז־מותר יימר דמי עבירה, לבעל
 במילתא דרבר״ה דינא דהעמיד ז״ל גרשום ברכינו בהדיא הוא וכן מותר(, עצמו

 שנים דבפני דלמ״ד פירש ואח״כ לאחרים, להגיד תלתא הגי ומותרים גנאי של
 המערער דמיחה למחזיק שנים הני מספרים אם דודאי דרבר״דג ליד. לית מחאה הויא
 הרע דלשון משום בשמו מספרים אין שנים בפני ג׳, בפגי ומ״ד בכך, לשה״ר אין
 שמעינן וגם לשד,"ר. יש דבמחאד. דרשב״ם כרבותיו דסובר שמעינן מספרין. הן

ודיבר בסיף שינה ולמד, לאחרים להגיד סותרים דהג׳ התחיל דהא בשני, תלוי דא׳
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 משום אלא היתר דאת כדפירשנו, הוא הטעם וע״כ למחזיק. הדברים להחזיר מהיתר
 להגיד בהיתר תלוי הכל וא״כ בתשובה. שיחזור כדי הגנאי בדיבור תועלת דיש

 וע׳ לפניהם. להגיד הראשון המספר גם ומותר תועלת, יש מותר ואם לנפגע,
הבא. סימן.

 החולק לאביי כוונתו אביי, מדברי הרשב״ם שהביא ומה — הג״ל טז. רצאג(
 נורא איכא דאמר כגון בישא לישנא דמי היכי דאמר טו: בערכין רבה אדברי

 לבשל בביתו אש מצוי שעה וכל הוא דעשיר למשמע ת״ל ז״ל )ופרש״י פלניא בי
 מילתא גלוי עביד קא מאי אביי א״ל אלהיו( שבטנו הוא דגנאי ע״כ, תבשילין

 לאותן מגלה אלא הרע בלשון אומרה וא?ו הואיל ת״ל )ופ״ה הוא בעלמא
 יש דעדיין אביי של התירו מה עיון ע״ב(.'וצריך פלוני לבית לבו אור שמבקשין

 דגם סובר דאביי לפרש ויש תדיר. באכילה שעסוק דיבר דלגנותו כוונתו לפרש
 כאבק הוי ולכן סהדותא(, ד״ה לט: ב״ב )כתוס׳ לגלויי דעבידי דבר הוי אהד לפני
 א׳ בפני אפילו שאומרו זה ידי ועל רע, ולצד טוב לצד לפרשו שיש הרע לשון
 עבירה וליכא הטוב לצד שכוון הוכחה הוי לנפגע( הסוד יגלה שלא לו אמר )ולא

 הוי לא א׳ דלפני וסובר חולק ורבה הקודם(. סימן ע׳ ז״ל, יונה רבינו כדברי
 לב בר דרבה ונמצא דאסור. בסוד כגילהו והוי להתפרסם עומד ואת לגלויי עבידא

 חיברם ומש״ה לטוב, כוונתו מכריע הפרסום דיכולת אחת לסברא כוונו ואביי הונא
 באחד. אף ולאביי פרסום יש בג׳ דרק סובר הונא רב בר דרבה אלא הרשב״ם,

 ג׳ בעי גנאי בודאי דרק לאביי מודה היה הונא רב בר רבה דגם להיות )ויכול
 חוץ דבריו, לפרש^צם אופנים ג׳ דיש הרע לשון באבק אבל לתקן, כוונתו לברר

לאביי(. הונא רב בר רבה יודה דילמא לתקן, דכוונתו לפרש דיש
 שנים בפני דלמ״ד באביי, דחולקים אמרו לא דלמה הגה״ה בעל תמה ולבן

 ג׳ בפני ומ״ד סהדותא( משום ב׳ )ובעי פירסום יש אחד ע״י דגם כאביי סובר
 למימר שייך לא אאביי חולק ודאי דרבה דביון ותירץ כרבה, וסובר אביי חולק
 מחאה אם אפילו ג׳, בפני בעי למה דאביי, להו אית ב״ע דאם ועוד מודו. כ״ע
מחאה. הוי בפניו שלא

 לא דהרשב״ם נימא אם דאף קשה ולכאורה — הנ״ל ז״ל רשב״ם .טז רצאד(
 ז״ל תנה דרבינו קשה מ״מ הקודם, סימן ע׳ ז״ל, חיים החפץ כדפירשוהו סובר
 הונא רב בר רבה דאמר הא עוד וי״ל ת״ל כתב בשיטה, הובא דבריו, בסוף עצמו

 לספרה מותר שלשה בפני בפרהסיא שאמר דכיון רכילות ענין על כר מילתא כל
 ברשב״ם חיים החפץ כפירוש דכוונתו משמע ולכאורה ע״ס עליו שנאמרה מי לפני
 רכיל להלוך איסור לשומע אין הפרסום ומחמת הרע, לשון בודאי דמיי׳רי ז״ל

 ארבר״ה חולק שנים כפני דמ״ד אמרו מה רצ״א, סימן ע׳ קשה, ושוב לנפגע.
 במחאה. משא״ב יתפרסם, בג׳ רק הרע דבלשון מודח הוא דגם לומר יש והא
 בלשון מיירי דלרבר״ה ג״כ דפירש ה״ה רעות ה׳ פ״ז ז״ל אדסב״ם קשה וכן

גמור. הרע
 יש במחאה דגם ז״ל דרשב״ם כרבותיו סברי והרמב״ם יונה דרבינו וי״ל

רק שינה יונה דרכינו י״ל וגם דרבר״ת לדינא לגמרי דומה ושוב בישא לישנא
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 תכירו גנאי לפרסם דמותר אומר דבריו דבתחלת מקודם, שאמר ממה אחד בפרס
 לישנא פירסום לעגין דלא הוסיף ועכשיו בתשובה, שיחזור לתקנו כדי לאחרים

 הבירו שאמר מה לנפגע השומע שאומר רכילות לענין אף אלא מיירי, לבד בישא
 לישנא אינו נאמר, פרסום דבאופן דכיון מותר, זה וגם הרשב״ם, כדברי עליו,
 הראב״ד לשיטת דאפי׳ הוא )והחידוש הוי. היתר של דברים אלא ורכילות, בישא

 גם כאן מ״מ ע״ש, ארמב״ם בהשגותיו ע׳ הרע, מלשון המורה דרכילות ז״ל
־ ־ מותרת(. רכילות

 דיש שסברי היינו דרבר״ה, ליה לית דמ״ד שאמרו דמה דיפרשו י״ל וגם
מהני. בג׳ דרק שם כדין כאן לסבור אין ולכן להכא, דינו בין לחלק

 ליכא דבמהאה כתב בהדיא דהא הנ״ל, התירוצים בל לתרץ אין ברשב״ם אבל
 וע״ב בשנים, מותר הרע בלשון גם בשנים, דלמ״ד כתב ובהדיא בישא, לישנא
רצ״אב. בסימן כדלעיל הרשב״ם לפרש בעינן

 בישא. לישנא משום בה לית תלתא באפי דמתאמרא מילתא כל סז. רצאד.(
 שלשה בפני אלו דברים נאמרו ואם וז״ל ה״ה דעות ה׳ פ״ז ז״ל הרמב״ם ופסק
 משום בו אין אחרת פעם השלשה מן א׳ הדבר סיפר ואם ונודע, הדבר נשמע כבר
 כלומר ת״ל הכס״מ ופ׳ יותר. ולגלותו הקול להעביר יתכוין שלא והוא הרע, לשון
 לא אבל לאומרו אסור אינו בענין לדבר במקרה יבוא שאם היינו שהתרנו שזה

ע״ס יותר הדבר לגלות שיתכוין
 זה להרמב״ם לו דיצא ונראה ת״ל ס״ג ב׳ כלל חיים הבאר־ימים והסביר

 מדרשא בבי דאיתאמר מילתא דגלי תלמיד ההוא לא. בסנהדרין דאיתא מהא
 ומסתמא רזיא, גלי דין אמר מדרשא מבי אמי ר׳ ואפיקה שנין ותרתין עשרין בתר
 היעו ר״א, אפקיה ועכ״ז תלתא, באפי י היה עכ״פ הא מדרשא בבי דאיתאמר כען

ע״ס במקרה ולא לגלות דנתכוין משום
 ואם ת״ל המצוות מספר הביא סק״ז שם ארמב״ם מיימונית דההגהות וצ״ע

 כדאמר הרע לשון משום בו יש רבים בפני אמרו אפילו לומר, שלא מזהיר האומר
 עשרין בתר מדרשא בבי דאיתמר מילתא דגלי תלמידא ההוא )לא.( בורר זה פרק

 )והיינו רזיא גלי דין ואמר מדרשא מבי ר״א( )צ״ל ר״מ ואפקיה שנין ותרתין
 בסנהדרין שם שהביאו במו לפרסם, שלא ועומדין כמוזהרין הוו מדרשא בי דכל

 להעת דיכול למתכוון, מקרה בין לחלק הוכחה שום אין וא״ב ע״ס מפסוקים(
 באקראי אפילו דאז לפרסם, שלא הזהירם שלא זמן כל בתלתא מותרים מתכוין גם

". הבא. סימן וע׳ אסור,

 לחילוק ראיה עוד הביא שם חיים מים הבאר — הנ״ל ז״ל רמב״ם .טז רצאו(
 זה להרמב״ם לו דיצא לומר נוכל ועוד וז״ל למתכוין מקרה בין ז״ל הרמב״ם

 מחלוקת בעלי על לשה״ר לדבר מותר דפיאה, פ״א בירושלמי דאיתא ממה
 בפירסום המעשה היה שם והרי דבריך, את ומלאתי אחריך אבא ואני שנאמר

 בירושלמי משמע ואפ״ה לבסוף לדוד לו נודע היה ובודאי בקרא שכתוב כמו
 לגלות דנתכוין משום וע״ב לגלות, אסור היה מחלוקת דבעלי סברא לאו דאי
י... ע״ס מ׳
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 הנביא דנתן מעשה דשאני פירש בסק״ו הלאה חיים מים דהבאר וצ״ע
 מטעם עליו פלוני שאמר גופא הדברים אותן מספר אם רק )לרבר״ה( מותר וז״ל

 אח״כ ולהראות גופא האלו הדברים את להטעים אבל זה, יתגלה לבסוף דבלא״ד.
 וכו׳ דהברך הטעם שייך לא דלזה אסור כו׳ פלוני של העוולה גודל אח לפניו

 את הטעים שהוא הנביא דנתן במעשה שם ולכך בדבריו, מוסיף דהוא דנמצא
 דדבר הזמין, )לא עבדך אנו ולי ובו׳ אתה בקרא שם כדכתיב דוד בפני הדבר

 אדוניהו שכוונת דוד לפני הראה הדברים שבאלו ,כו׳ לרבים( מפורסם היה לא זה
. ע״ס דוד ברצון שלא מעצמו מלך ונעשה למלוכה רק

 שהטעים הנביא נתן דשאני למתכוין מקרה בין לחלק ראיה אין שוב וא״כ
 אילו אבל לרבר״ה, להוסיף אסור מחלוקת, לבעלי* כן לעשות היתר, ולולי דבריו

הבא. סימן ועי׳ מחלוקת, בעל שאינו מי נגד אף מותר היה במתכוין גם הטעים, לא

 סק״ד ב׳ כלל חיים מים בבאר ז״ל חיים החפץ — הנ״ל ז״ל רמב״ם .טז רצאז(
 הדבר .שנודע כיון ממש הרע לשון לדבר לשומע להתיר לרמב״ם מקור פירש

 יז״ל יתוודע כך שבין במה יש היתר ומה באיסור, המדבר הוא סו״ס דהא דקשד.
 רוכל בשם ללשד,"ר קראתו דהתורד. מדחזינן הוא ואביי רבר״ד. דסברת דנ״ל

 זד. על ד״רמב״ן וכתב לזה מזד. והולד דברים שטוען כרוכל דהוא בספרא ואיתא
 והולד זה במקום ושומע הולך זה אף בכאן, ומוכר מכאן שקונה כרוכל בחומש
 קאי ע״ז דגם לשה״ר אסרה שהתורה דמה אמרינן ע״כ אחר, במקום ומספר

 הוא היה לא אם זה מתגלה שהית אפשר שבלתי בדבר היינו זכג״ל, רוכל שם
 יתגלה אם בין הכל לעין לבסוף יתגלה שבודאי בדבר אבל כו׳ זה בענין הרוכל
 ע״ז כלל שייך ע״כילא יתגלה, סו״ס איסור בדרך יתגלה אם ובין היתר בדרך

ע״ס כו׳ רוכל שם
 בין לחלק הקטנה היד סברת הביא סק״ז שם חיים מים הבאר דהא וצ״ע

 ליה . אית חברא דחברך משום הוא ההיתר בל שהרי ועוד ת״ל למתכוין מקרה
 חבירו עם לדבר לו לכשיזדמן אחד כל של שדרכו הוא חברא חברך של והענין

 ע״י והרי סיפור בדרך רבים ענינים מהרה מגלה שהוא עד הדברים יתגלגלו
 יתגלה הרי לגלות המתכוין זה אבל רב, זמן הדבר להתמשך יוכל הברא חברך

 אם לפיכך הברא, חברך שע״י ממה יותר פעולה פעל ובבר מהר הדבר ידו על
ע״ס ממש לשה״ר זה הרי יותר ולגלותו הקול להעביר מתכוין

 דומיא הוי דלא הרע לשון באיסור אינו יתגלה כך שבץ דדבר נאמר ואם
 אינו שוב סו״ס יתגלה, וממושך רב בזמן רק שהדבר לן איכפת מה א״כ דרוכל,

 מביא רק לא דרוכל לומר ונצטרך מיד, לגלותו מותר ויהא הרע, לשון בגדר
 מגיע היד. כך בין שבלעדו דברים מביא גם אלא בלעדו, היה שלא למקום דברים

ולשה״ר. רוכל בגדר הוי ושוב הבאתו, ממהר והוא בואו, עד זמן נמשך שהיד. אלא
 להעביר יתכוין שלא והוא דמותר דכתב הרמב״ם בלשון צ״ע עדיין אבל

 לו שאין עתה סו״ם דברים סיפור בתוך במקרה כשעושהו גם והא כו׳, הקול
 הקול להעביר מתכוין הוי במציאות פלוני, מעבין ומזכיר לחבירו לדבר עוד מה

 ועי׳ הקול". להעביר מתחילה יתכוין שלא "והוא אחר בלשת והול״ל נתירה ואיד
הבא. סימן
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 ז״ל יונה כרבינו סוכר דהרמב״ם י״ל לכאורה — הנ״ל ז״ל רמב״ם .טז רצאח(
 של דבר דאפילו דסובר המספר בכוונת תלוי דהכל סרצ״אב, ע״ל בשיטה, הובא
 דאין אף נעוריו, חטאת או אבותיו מחטאות כשמספר ואפילו לתועלת, הוי גנאי

 יונה רבינו כלשון תועלת יש מ״מ עתה, ישר איש כך בין דהוא לנפגע תועלת
 האון" פועלי מגנים שהבריות שומעים כשהן בדרכיו מללכת הבריות "שיזהרו

 דורותיהם ועל עצמם על רע שם להוציא שלא שיזהרו כ״ש רביעי דור וכשמגנים
 וסובר תועלת(. יש עצמו בחטאות דר? דסובר ע״ש יונה רבינו חולק בהא )אבל

 ולגלותו הקול להעביר כוונתו ואם מותר, ודאי לתועלת כוונתו דאם יונה כרבינו
 וזה בכוונתו. תלוי בישא לישנא דהדין אסור, אופן בכל לתועלת( )ולא יותר
 ", כו׳ להעביר יתבוין "שלא הרמב״ם של שלילי מלשון כן )שדייק הכס״נב חידש

 לתועלת כוון לא דאפילו לתועלת"( שיתכוין "והוא חיובי לשון כתב ולא
 להמשיך כדי זה את גם הכניס דברים סיפור בתוך במקרה אלא לרעה כוון לא וגם

 הרשע. לגגות הם תועלת דברי דבמציאות כיון מותר זה גם חבירו, עם הדיבור
 דסובר יונה רביגו דחולק להיות יכול ובזה לרעד" בהדיא כוון שלא זמן כל

 בהא אבל ולצער, לרעה מונה בהעדר די לא אבל מותר לתועלת טונה דדוקא
 ע״ח גנות סיפר א׳ דאם וז״ל ס״ב ב׳ כלל בהדיא דכתב חיים החפץ חולק ודאי
 דעתנו. ובטלה ע״כ, כו׳ וכנ״ל לשה״ר איסור על בודאי עבר דהוא אף ג׳ בפני
 סק״ז שם בבאמ״ח הובאו דבריו, בתחלת הקטנה יד טינת גם דזהו להיות ויכול
 אזי דברים סיפור בתוך בעניו לדבר במקרה יבוא שאם היינו ההיתר שכל ת״ל
 שהרי אסור זה הרי הדבר ולגלות להודיע בכיון לספר אבל לשה״ר איסור בו אין
 הקודם(, סימן )ע׳ מ׳ ועוד הקטנה היד שהוסיף ומה ע״ב. ממש לשה״ר דרך זה

 דיתפרסם פירש ולזה לרעה, כשכוון יותר התורה מקפדת אמאי להסביר כוונתו
חברא. חברך ע״י מבסיפור מהירות ביתר

 אלא זה בפרט לזה מון ס״ב, ב׳ כלל שם חיים החפץ דגם להיות ויטל
טעמא. מהאי למספר מותר יהא לא אמאי דקשה

 כשלא מותר המספר גם ולפ״ד לשומעיו, רק ההיתר הרמב״ם דכתב והא
 ובין אשומע בין מיירי מ׳" יתטין שלא "והוא דהלשון באמת י״ל לרעה, מון

 להזיק נשמעו "אם" שגורמים דברים דהמספר כתב דמתחלה והיינו אמספר,
 "אם" רק דהוי הדבר שיתפרסם ברור כשלא היינו ואסור, הרע לשון זה הרי

 כדפירש ולהזיק, לצער אלא לתועלת כוון לא דמסתמא אמריגן ולכן נשמעו,
 )ולא נשמע" "כבר שאז שלשה בפני נאמרו אם אבל בשיטת הובא יונה רבינו

 למספר רק דלא הוסיף והרמב״ם מותר, למספר גם אז נשמע(, "אם" בגדר הוו
 השומעים אם גם אלא דרכיו, יתקן ובזה לנפגע יגידו שהשומעים סמך על מותר

 לשון להפיץ מונו לא המספרים שכל זמן כל מותר, ג״כ לאתרים הדבר מפרסמים
— ולהזיק. .לצער דהיינו לשמה, הרע

 לעולם מקיימת מי הא א״ל רבנן, דאמר כל דקיימי לי תיתי א״ל טז. רצב(
 והובא מ׳. גנותו לידי בא טובתו שמתוך חבירו, של בטובתו אדם יספר אל

 זה שאין משמע "תיתי" מלשון והנה זז״ל ז״ל מהנרי״ז 62 תשל״הידף בסטנסיל
בטובתו דמספר כתב הלא הר״מ אבל רבותיי, מאי אסור דאם מעלות כ״א איסור

%
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 הרע לשון אבק שהן דברים ויש ה״ל ה״ד דדעות בפ״ז )ע׳ איסור זהו חברו של
 שמתוך כו׳ הרע לשון אבק זה הרי שונאיו בפני 'וזבירו בטובת המספר וכל כו׳

 כתבו ב: בבכורות והבה לי, לתיתי שייך מאי וא״כ ע״ב( רעתו לידי בא טובתו
 ולכאורה ע״ס כו׳ איסור זה שאין לי, תיתי מלשון לדייק שמא( )בא״ד התום׳

 ורב הז״ל, שקבעו מעלות אפי׳ עבר שלא לי" ב״תיתי התפאר דימי דרב י״ל
 לז צורך שאין סובר )וממילא לעצמו טובה יחזיק שלא לעוררו רצה ספרא

 י״ל ועוד בטובתו. יספר דאל הא כגון איסור על גם שעבר דשייך לתשובה(
 בו למצוא בקנאתו, יתעורר, שהשונא דברור איסור הוי שונאו בפני במדבר דרק

 שם וכדאיתא מעלה, אלא כאן אץ אוהביו, ובפרט אחרים בפני משא״ב דופי.
 מונה היה ריב״ז הבל דברי מותר אוהביו בפני אבל ה״ל ס״ה מיימונית בהגהות

 מדאי יותר יספר לא פי׳ שמואל רביבו אבל המצוות, ספר אבות, מס׳ כו׳ שבחן
 לידי יבא שלא א״א מדותיו ומונה שמספר דמתוך אוהביו( בפני )אפי׳ בטובתן

ע״ב. גנותו

 והשיר כר. הרע לשון על באין, נגעים דברים שבעה על א״ר^יוהנו טז. רצג(
 דדעות( פ״ז )ריש הר״מ והנה וז״ל 62 דף תשל״ה בסטנסיל הובא ז״ל הגרי״ז

 בנגע השמר מנה הרמב״ן אבל בעמך", רכיל תלך "לא הרע דלשון הלאו מנה
 סוף משום ולכאורה ע״ב. ע״ש הספרי לשון וכן מרים, דמעשה הכור, הצרעת,

 שנאמר בל״ת עובר בחבירו המרגל ה״ל כן הרמב״ם פירש תחלה במחשבה דבריו
 להרוג וגורם הוא גדול עון זה דבר על לוקין שאץ ואע״ם בעמך, רכיל תלך לא

 ולכן ע״כ. כו׳ רעך דם על תעמוד ולא לו נסמך לכך מישראל, רבות נפשות
 דלא לאו האי דוקא נקט ותוצאותיה, האיסור .מומר דמראה דקרא סיפון משום
ברישא. הנמצא רכיל תלך

 בו׳. יסטרגו לא יבנו לא יכול בלבבך, אחיך את תשנא לא ת״ר טז: רצד(
 ]הכאה[ על דהא וצ״ע ה״ל 62 דף תשל״ה בסטנסיל הובא ז״ל הגרי״ז ותמה

 בראה דאילו וצ״ע תוכחה. דבר על 'יכנו לא פרש״י כן ועל יוסיף, דלא מיוחד לאו
 למסניה שריא ומי — קיג: בפסחים כדאיתא לשנאותו מותר הלא עבירה דבר בו
 לשנאותו מצוה אמר רנב״י ערוה, דבר איהו ביה דחזיא כה״ג לאו אלא כו׳

 ב״מ תוס׳ לשון כמשמעות דוקא, דערזה לדחות ואץ רע. שנאת ה׳ יראת שנאמר
 בו שראה כגון לשנאותו שמותר בישראל לה מוקי וז״ל יצרו לבוף ד״ה לב: טוף
 והיאך ה״ל עבירה לכל דבריו שסתם רוצח ס״ה ברמב״ם דע׳ ע״ב, כו׳ ערוה דבר
 אמרו בלבבך, אחז את תשנא לא אומר והכתוב מישראל, שונא לישראל יהיה

 עד לשונאו מצוד! ה״ז חזר ולא בו והתרה שכרה ששכר לבדו שראהו בגון חכמים
 משמע תוכחה מתוך שמכהו מיירי כבר ואם ע״ב. מרשעו וישוב תשובה שיעשה

 ולכאורה לשנאותו. מצוה וא״ב בתשובה, לחזור נתעורר .לא התראה שבדברי
 שונא כל וז״ל כלל הגרי״ז לקושית מקום אץ ה״ה דדעות פ״ו דהרמב״ם אליבא

 כו׳ בלבבך אחיד את תשנא לא שנאמר תעשה בלא עובר בלבו מישראל א׳
 אע״ס זהמחרפו, חבירו אח המכה אבל שבלב, שנאה על אלא תורה הזהירה ולא

לא משום עובר אינו תענה[, ולא — כם״מ — יוסיף לא )משום רשאי שאינו
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 בפרק ה״ל מסוגייתנו הרמב״ם דמקור שם, מיימונית הגהות והביא ע״כ. תשנא
 שמעינן ע״כ. מדבר הכתוב שבלב בשנאה בלבבך, ת״ל יכנו לא יכול יש

 תקנה מ״מ יוסיף, דלא מיוחד לאו עובר שבהכאה דאע״ס הוא סוגייתנו דפירוש
 טמון נשארה לא ששנאתו כיון תשנא, בלא עובר אינו ששוב בהכאה יש קצת
הבא. סימן וע׳ בהבאה. לחוץ הוציאה אלא בלבו

 הסכנה מכיר אינו השנוי דאז בפה וא׳ בלב בא׳ תורה דהקפידה הוא, והטעם
 מעלה יוסף, כלפי השבטים בדרך בחוץ השנאה כשהוציא משא״כ לו, האורבת

ממנה ולהישמר שלפניו מה מכיר שהשנוי יש

 אע״פ חבירו את המכה אזנל ד״ה שם בכס״ט צ״ע ואגב — הג״ל טז: רצה(
 שאינו אע״פ המחרפו וכן יוסיף; לא משום עובר שהוא מפני וז״ל רשאי שאינו
 תשנא, לא משום עובר אינו אותו משנאתו וטחרפו מכהו שאינו מאחד רשאי,
 ולא תכנו לא תקללגו לא יכול אהיך תשנא ולא בת״כ מדתנא כן רבנו וכתב

 מפרש דהוא דמשמע ע״כ. בלב שנאה אם כי אמרתי לא בלבבך, ת״ל תסטרנו
 ־ סתר אלא בלב שונאו כשאין בלבבך תשנא בלא עובר דאין הדרשה, דכוונת
 י״ל ודילמא בלב. שונאו אינו שבמציאות כיון הוא, חידוש מאי וצ״ע מכהו.
 לאו דאין קמ״ל שנאה, ממחשבת גרוע אינו שגאה פעולת דעושה דכיון דה״א
 ע׳ ז״ל, הגרי״ז לקושית מקום אין הכס״ט לפירוש גם אבל שבלב. בשנאה אלא
 חבירו נגד בלבו טינא כשיש דמיירי הוא, ברש׳־י ההסבר ולכאורה הקודם. סימן

 מלבו, הטינא יסיר תוכחה, בתור ההכאה אם אבל כנגדו, שעשה דבר מחמת
 ואילו מלבו, השנאה להסיר לתועלת היא שהכאה כיון כן, לעשות לו מותר

 בתורת דהכאה הכא משא״כ לתועלת, באה כשאינה הוא יוסיף דלא האיסור
' וצ״ע. תוכחה,

 על עקיבא לקה פעמים שהרבה וארץ שמים עלי אגי מעיד ואריב״ג טז: רצו(
 מ״ש לקיים אהבה, בו שהוספתי וכ״ש ש״ב, רבן לפני עליו קובל שהייתי ידי,
 בסטנסיל הובא ז״ל, הגרי״ז והעיר ויאהבך. לחכם הוכח ישנאך פן לץ תוכח אל

 שאם משום מאי וטעמא ישנאו, באם פטור דאיכא מבואר וז״ל 2 דף תשל״ד.
 בזמן דרק והיינו ע״כ. הוכחה חיוב אין וא״ב התוכחה לו תועיל לא א״כ שנאו

 משא״כ מעשיו. ויתקן באהבה התוכחה יקבל לתקנו, דבא המוכיח טובת שמכיר
 ולצער, להעליב אלא לתקן בא המוכיח שאינו שמרגיש משמע עליו, כשיוגז

 בה׳ הלכה הביאור וכדהביא הבנתו(, )לפי משונאו תוכחה יקבל לא ודאי וא״ב
 שמרגיש ממי אלא תוכחה מקבל אדם שאין החסידים, מספר הכפורים יום ערב

" ומתקן. באהבה, ומקבלו לתועלתו שמוכיח מכיר דאז בו, גס שלבו

 שלא אע״פ ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם רב אמר יהודה דא״ר טז: רצז(
 תשל״ה בסטנסיל הובא ז״ל הנרי״ז ותמה לשמה. בא לשמה שלא שמתוך לשמה,

 מאהבה זהו ולשמה מיראה, זהו לשמה דשלא כתב שהר״ט וצ״ע וז״ל 62 דף
 שלא כדי או שכר לקבל כדי בתורה העוסק כל ת״ל ה״ה דתשובה פ״י )ע׳

לקבל ולא ליראה לא בה העוסק וכל לשמת, שלא עוסק ה״ז פורענות עליו תגיע



פזהגד״חע״א קטז - ע״א קטו פסחיםחדושי

כורך בענק
 הוא מרור שמצות הזה בזמן הדין איך כורך הוא דהמצוה להלל לעיין יש הנה ע״א. קטו דף פסחים

מהתורה א׳ מצה, במצות תיובא תרי איכא וא״ב ומרורים, מצות על ג״ב הוא הדרבנן אפ״ מדרבנן,
 דרבנן ליתי רלא היכא כי לחוד, מצה מקודם למיכל ובעינן מדרבנן, מרורים על^ מצות וב׳ הזה, בזמן

 מצות תקנו רבנן מדאורייתא, בזה״ז דמצה דכיון או ע״א(, קטו )פסחים בגט׳ כמפורש דאורייתא ויבקל..למצה
 מדרבנן. מרור מצות סתם ורק כלל בזה״ז ליתא רזה מרורים על מצות משום ולא מדרבנן, מרור

כורך ואח״ב עלי׳, ומברך לחוד מרור וכן עליה, ומברך לחוד מצה דאכלינן שם בגט׳ מדאמרינן והנה
 הלכתא דילמא דמספקינן דכיון לחוד־א אמרור מברכינן איך וקשה ברכה, בלא ואוכל ומרור מצה

 ברכה(, בלא ומרור מצה כורך דאכלינן מ״ש )וגם ע״ז, מברכינן ואיך כלל לחוד מרור ליכא א״ב כהלל,
 בלא גם יוצא ובדיעבד לכתחילה כ״א אינו להלל כורך דין דבל אר״א( אלא בר״ה )שם התום׳ לשיטת והנה
 כורך בלא להלל יוצא רלא שיטות לשאר אבל בדיעבד, לכו״ע דיוצא לחוד, מרור על דמברך ניחא כורך
למקדש זכר למעבד ובעינן לחוד, ומרור לחוד מצה למיכל דבעינן דכתב הרי״ף בלשון צ״ע וגם |£טה,

וצ״ע. לחוד מרור לאכול חיובא דאיכא משמע כהלל,

 הרמב״ם מלשון מוכח וכן מדרבנן. מצוה סתם כ״א כורך בלא הוא להלל הזה בזמן מרור דחיוב נראה וע״ב
)שם פוסק דהוא אף לבדו, המרור לאכול סופרים מדברי דמצוה ה״ח( ופ״ה הי״ב )פ״ז חו״מ בהל׳ דכתב

 וא״ב בכורך, הזכיר ולא המרור לאכול דמצוה סתם כתב ומ״מ שם(, הראב״ד פירשו )וכן כהלל 03 פ״ח
 מצה כרכינן ואח״ב לחוד, מרור לאכול מדרבנן מצוה כ״א יאכלוהו, ומרוחם מצות רעל מטעם זה אין

 זכר שזה ומכיון להלל, בכורך רק המצוה היה שאז המקדש, בזמן כורך הלל שהיה למקדש זכר ומרור
 גדולות הלכות מלשון משמע וכן דרבנן, כל כדין ברכה בעי לחוד ומרור ברכה, בעי לא ע״ב בעלמא
 מצות רעל לזכר ביחד ומרור מצה אוכל ואח״ב ומרור, מצות תאכלו בערב משום מצה דאוכל פסח( )בהלכות

 הגר״א בבי׳ עי׳ אמנם הערוך, בשם כן דהביא סקי״ב( תע״ה )סי׳ יעקב בחק ועיין ע״ש, יאכלוהו ומרורים
 )שם( בשו״ע מפורש וכן ע״ש, בזה״ז אף כורך בלא הדין מצד יוצא אינו דלהלל אחרת דמשמע ס״א( )שם

 חיוב דאיכא וע״ב ג״ב, מצה ברכת משום יפסיק דלא שם מפורש וגם ברכה, הפסק משום יפסיק דלא
ומרורים. מצות משום מצות תאכלו בערב של הראשונה מצה מלבד בכורך מדרבנן מצה לאכול

♦
לבנך והגדת במצות

זצ״ל( )מהגרי״ז

 פסח בליל נתוסף מה וא״ב מצרים, יציאת זכירת של מצוה יש לילה בכל הנה ע״א. קטז דף פסחים
המצוה בין חילוקים ג׳ שיש לומר, ונראה השנה. כל של בזכירה שאין מצרים יציאת סיפור במצות

 להזכיר אלא צריך אין זכירה מצות לקיים א( מצחם: יציאת סיפור של להמצוה מצרים יציאת זכירת של
 כי "והיה כדכתיב ותשובה שאלה דרך לאחר לספר היא המצוה מצחם יציאת בסיפור אבל יצי״מ, לעצמו
 משיב והאב נשתנה מה שואל הבן ובהגדה וגו"׳. לבנך "והגדת וכדכתיב אליו" ואמרת וגו׳ בנך ישאלך
 סיפור כדרך היינו עבדים ולומר לעצמו לשאול צריך לבדו אחד אם שאפילו היא וההלכה היינו, עבדים
 זכירה מצות ולקיים בשבח, ולסיים בגנות להתחיל וצריך ההשתלשלות, כל לספר צריך בסיפור ב( לאחר.

 קטז )פסחים במשנה כמ״ש הלילה, אותו של המצוות טעמי לספר מצוה ג( לחוד. מצחם יציאת בזכירת סגי
 פסח הן ואלו חובתו, ידי יצא לא בפסח אלו דברים שלשה אמר שלא כל אומר היה גמליאל רבן ע״א(
וכו׳. שום על מרור וכו׳ שום על מצה וכו׳ מה שום על פסח ומרור, מצה

 בנסים לספר תורה של עשה מצות כתב א׳ דבהל׳ חו״מ, מהל׳ פ״ז ברמב״ם מפורשים אלו ענינים וג׳
והגדת ת״ל ט״ו שבליל ומנין וגו׳, זכור שנאמר בניסן ט״ו בליל במצרים לאבותינו שנעשו ונפלאות

דעתו לפי לבנך, והגדת שנאמר שאלו לא ואפילו לבנים להודיע מצוה ב׳( )בהל׳ שם כתב ועוד וגו׳. לבנך
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 לעשות וצריך וכר, וחכם גדול הבן היה ואם וכו׳, טפש או קטן הוא אם כיצד מלמדו, אביו בן של

 היה וכר, שואלתו אשתו בן לו אין וכר. נשתנה מה ויאמרו וישאלו הבנים שיראו כדי הזה בלילה שינוי

 ומספר מתחיל כיצד בשבח, ולסיים בגנות להתחיל וצריך n )בהל׳ שם כתב ועוד לעצמו. שואל לבדו
 שקרבנו האמת בדת ומסיים וכו׳ ההבל, אחר וטועין כופרים ומלפניו תרח בימי אבותינו היו שבתחלה

 הרעה ובל במצרים לפרעה היינו שעבדים ומודיע מתחיל וכן ליחודו, וקרבנו מהאומות והבדילנו לו המקום
 דברים שלשה אמר שלא מי כל ה׳( )בהל׳ שם כתב ועוד לנו. שנעשו ובנפלאות בנסים ומסיים שגמלנו,

 עכ״ל. הגדה, נקראין כולן האלו ודברים הרמב״ם: ומסיים וכר. חובתו ידי יצא לא עשר חמשה בליל אלו
 של בהמצוה לבנך" "והגדת של בהמצוה ונכללין הגדה נקראין כולן אלו חילוקים ג׳ שכל להדיא חזינן

 בענין ברכה בעמק ע״ע ]א״ה, אלו. דברים בג׳ המצוה לצאת לכוין צריכין כוונה צריכות שמצות וכיון סיפור,
א׳[. אות הגדה

מרור באכילת כזית כענק
 דמברכי^ משום מרור באכילת כזית בעינן דלהכי כתב ב״ה( סי׳ פסחים ערבי )בפ׳ הרא״ש ע״א. קב דף פסחים

דאיתקש דכיון עליו, הקשה ק׳( )סימן אריה שאגת ובספר מכזית. פחותה אכילה ואין מרור אכילת על
 ואמאי במרור, ה״ה א״ב מצות׳ תאכלו ׳בערב אכילה לשון ביה דכתיב כזית בעינן הא ובמצה למצה, מרור

 על דכתיב והא אכילה, לשון כתיב לא דבמרור דנהי קשה ועוד מרור. אכילת על דמברכים להא איצטריך

 כתיב רלא דאף הכרם, כלאי או בחלב בשר דלאיסור חזינן ןא0אב קאי^פסח, יאכלוהו ומרורים מצות
 שיאכל עד עליהם חייב אינו מ"מ הנאתם, כדרך שלא אף בהו חייב טעמא דמהאי אכילה, לשון בהו

 לא מכזית ובפחות בכזית, היא דאכילה ההלכה היא כך אכילה הוא דהאיסור דכיון משום והיינו כזית,
 משום כזית צריך האכילה, הוא דהאיסור כיון אבל אכילה, לשון בהו כתיב דלא אף ולכך אכילה, חשיב
 חשיבא לא מכזית רפתות כזית, צריך האכילה, היא דהמצוה היכא מצרה בכל ה״ה וא״ב אכילה, שיעור

 מרור אכילת של המצוה עצם משום והלא כזית צריך הברכה משום דרק הרא״ש כתב אמאי וא״ב אכילה,
 אכילה. הוי לא מכזית ובפחות אכילה, היא המצוה הא מ״מ אכילה לשון בה כתיב רלא דאף כזית, צריך

וכן נו מצוה בסה״ט וכן בפ״ע, למצוה מרור לאכילת מנה לא המצות במנין הרמב״ם דהנה בזה והנראה
 ומוכח מדרבנן, הוא הזה בזמן דמרור כתב ה״ח( ופ״ח הי״ב ומצה חמץ מהל׳ )בפ״ז החזקה יד בספר

 המציקה דעיקר אלא בפ״ע, ומרור מצה אכילת על מצוה זו אין יאכלוהו ומרורים מצות על דכתיב דהא
 אכילתם דאין וכיון מצות. תאכלו דבערב מקרא בפ״ע מצוה גם היא ימצה דאפילת •ורק הפסח, אכילת היא

 זית וחצי מצה זית וחצי פסח כזית יאכל ראם נראה פסח, דאכילת במצדה ותנאי דין ורק בפ״ע, מצ$!

 מקרא היא בפ״ע דמצוה מצה אכילת מצות עוד קיים רלא ורק <,טופסח אכילת מצות קיים דשפיר מרור,
 אלא למצה מרור איתקש דלא ה״שאגת־אריה", קושית שפיר מיושבת הלא ולפי״ז מצות. תאכלו דבערב

 תאכלו מבערב מצה למצות ולא יאכלוהו, ומרורים מצות דעל בקרא פסח אכילת במצות שנאמר מצה לדין
 למצה אלא איתקש דלא וכיון מדרבנן, ומרור דאורייתא בזה״ז דמצה חזינן דהרי בפ״ע. מצוה שהיא מצות
 מקרא בפ״ע מצוה שהיא מצה למצות ורק כזית, בעי לא עצמה מצה גם זה בדין פסח, באכילת דין שהוא

כזית. צריך בזה מצות׳ תאכלו ד׳בערב

 אף בזה בפ״ע, איסור היא דהאכילה התם דדוקא הכרם וכלאי בחלב מבשר שהקשינו מה נמי ומיושב
אבל אכילה, בדין שיעור דהוא כזית צריך אכילה הוא דהאיסור כיון מ״מ אכילה, לשון כתיב רלא

 מצות שהיא דכיון ההלכה ל״ש בזה פסח, דאכילת במצוה דין ורק בפ״ע, מצוה אכילתו דאין במרור
 לשון כתיב רלא דכיון הרא״ש קאמר שפיר ולזה בפ״ע, מצוה אכילתו דאין כיון כזית, צריך שיהא אכילה
מרור. אכילת על דמברכים משום לאו אי כזית, בעי לא אכילה

 במרור. ולא במצה לא כזית בעי׳ לא הפסח עם ומרור מצה דאוכל הבית שבזמן ז אות שפג סי׳ ת״ב או״ח באבנ״ז וכ״ב טו.
וצ״ע. מתו״מ. פ״ח בהגה״מ וכ״כ כזית. בעינז במרור דגם שב׳ פסחים ערבי סו״פ במרדכי יעוייז אכז
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? י כח פרק משלי אנך חומת

 ספרא דרב אחוה דימי רב תני ט״ז דף בערכין במ״ש אפשר וכו׳. תפארת רבה צדיקים בעלוץ

 ורש״י ז״ל הרי״ף ופירשו גנותו לידי בא טובתו שמתוך חבירו של בטובתו אדם יספר אל לעולם

 דהוא פירש ז״ל הרמב״ם אך מדליקין במה פרק כתבה והרי״ף מדאי יותר בשבחו יספר שלא ז״ל

 דיבא אופן שבכל הדבר עיקר כי שוים והרמב״ם ורש״י הרי״ף דינא דלענין ונראה שונאיו בפני

 לפני אבל אסור שונאיו בפני הוא אם בין בשבח מרבה אם ובין יספר אל גנות טובתו מסיפור

 בעלוץ ירמוז וזה אמת הוא אם שבחו להרבות אף מותר וקדושים צדיקים חבורת או אוהביו

 יכולים תפארת רבה אז קוניהם רצון לעשות ושמחים ששים אשר צדיקים במעמד דהיינו צדיקים

 יחופש רשעים במעמד רשעים בקום אך גנות. לידי שיבא חשש ואין אדם בני בשבח להרבות

 טובות ומדות מעלות לו יש אם דאף אדם ישתנה פי׳ במלחמה ובא התחפש הכתוב מלשון אדם

:הרשעים שונאיו בפני שבחו להזכיר אין כי ישתנה

, p 3 fc ׳



פר׳טת דןןןין

 מה ולוחי בניס על אס נטענת וכי שאני לי והנני יכא לכן
 כשחייב אף בוכרים ולא כנקמת הכנים כאסעל כשחיי□

 יהרגני אס וא״ב מכרים ולא □נקמת כנו יאת כאיתו כאן
 ואין א׳ כמם תשחטו לא כנו יאת דאות! לאעכרבזהעללאן

 לא רירי לגכי אנא ואלו . כללסזס חטא כידיעוןאשר
 כחנני׳ דסלכתא ראמרי שמואל אמר סונא כרב אלא סכי ס״ל

 וסייגו בנקמת בין מכדים בין נוהג כנו יאת ראותי דס״ל
 תשחטו לא בנו ואת אות! שס או אמד׳וסור אתה שקיי טעמא

 מלכן נקבה משקע בנו ומיאת וכי משמע ומאותו אחד כיוס
 עובר הוא הרי יכני אס זא״ב ■ כנקמת בין מכייס כין נוהג

 אחדולוסהסמין לאתסחטוביוס כנו ואת דאית! לאו יגל
 יכא פן וכו'לעסוק שס או ושוי עסוק במדרש המאמר בעל
 כדי כחנניה רהלכתא מה לי לרמוז כדי בניס על אס והכני
ילפי׳ ftp את וסכה עשו בא אס ככן דמה יקש׳לן סלא
 מכרים לא אכל כנקמת נוהג בנו ואת יאות! כניס על ^"מאס

 בנו ואת אותו •לעינן ולא ל״תא דסא אמי לוה רבנן וכסכית
 אן ושור אמית שאתה מסוס לזה טעם !נתן הכנים על מאס

 נקב' משמע בנו ומואת וכי משמע ומאיתי בנו ת יא איתי שה
 הוא היי יהרגני אס >א״כ וכסכר׳חנניה ומת כזה ניהג הלבן
 מןהתזר'ביזןדא>ת»ואתבנונוהגאן< לאו על שעבר ח״ב

 .ופשוט המאמר לוח׳בכוונת לי שאפשר מה זה! וריק כוכיי'
 אימת ואת על מאלהינו ונכקשה הורה של גמרה על נבין
 על אס נופל עשו והן חללים חללים יפילם והוא נפלי כר אתי

 ואל • סלח ינירכעב״וס מצרים שכלת תחת רוטשס בניס
 תוסי׳לנפול נעימתנפלהולא אמירה לאמר תדבר יסיאל בני
הזב׳ שס ועשה סם ושב אל בית עלה ישיאל כתולת קום ע!ד

: תוסלכ״ע כ׳ילאו .וסלח טוכ ולסליחה למחילה
*

וישב לפרשת דרוש
*ביר. כגורי נ<זרץ יעקב וישב במדרש

חתס׳עיץ □אהן בגימטריא □גורי
 ס בררה לא דהקב-רה שאבר □יום שנין והשע
אבינו שנתיישב שעה עד הדע ידוע אבינו

: עכ*ל אביו מגורי בארץ יעקב

 יכלו ולא שנאוהו אח?י״ס כל עני( ברוב החלום בא י 3
שינוי בינ״הו איכא • קשב ואין עינה ואין קיל אין יכיו

 קלקל פנים ל*ו והוא קלקלתו תקנת! רחמנ״א אבא קונה אינו
 ממעל למעלהיאש ושנאה קנאה עלייה! יהי אקגוי אתגור׳

 שויה השורה את "קלקלת זי אהבה כסות עוה • לחשם
 כולם פתחו נחסכ כסף חילתאה״ן להו כהיפא כס״ף סבולה
 ביצתו לקעקע וגמרו נמנו ."שב ואחר עומר אחד לחובה

 והוא יתיכ תייק הבור אל הגלגל וניוק והורידוהו עמדו
 שמיא מן דעבדין מאי כל למפרע הדבר נתגלגל • יושב
 רב עם להחיות • חושב העשה לטובה חשכה זים אל לטכ

 וזקנים כחן כפי בחורים רעבים משביע ביון "סף ויכלכל
 מקיא • וישב כסדר מפורש הרכר יבא ו״שב זקן כחן בב•
 ויש • לשלום דבי! יכלו ולא אותו וישנא! הכתוב דבר מלא

רכרו יכלו ולא באימי! די דהיס לשלום תיבת מהי לדקדק
לשלום: מסי

 מימרא ההיא עם בזה פי' בבר!3 ״הריז״א 3חי ותנה
אדס יספר אל כתיא ככא בסוף רקאחר דימי דרב

 מכני דכעינן עלה זל הרמב״ם זממ״ש וכו' חבורו של בשכחו
לעוסוכו' המספר רכל רגרימי קאמר הלע, א,,ש׳נ

עובדיה ויעב
 יכתיב דהא שפי׳מה כששהר׳מהיח״א יי בכתב ראיתי וסנה

 ב׳מא״דיש לו שהקשה ממס ליוה יצא שונא" בפני ימב״ם
 5י>קצי אומרים אמרינן רעירוכין דנפ״ק והוא אהדדי רסתרן

 פשוט נפלקגט ואל! בפני! שלא וכלו כפניו אדם של שבחי
 סבת» סבתי־ חבייו סל כסכחו ארס יספר אל אחרינן וב״מ

 כיא׳כא כאן לחלק מוכרח וכרירלאתיקש׳ באלידיגניתו
 כסעד הפר״ח והר״ב • עכ״ל שונאי! כדליכא כאן סונאין

 גט בפיק הרמב״ס כדברי הכי משמע דלא כתב חיים מיס
: קס״דע״כיעיש בשוטדף

 הר״כ כדברי ולא הרכמהיח״א כיכרי לא אומר ואני
להסיארגטפ*ט מהיהכ״ס אישתמיט ולא הפר״ח

 ה׳ציאהימב״ס עובדאדגספשוט מההיא אדרבא אלא
 דהר*בהפר*מ. מיניה דאיסתמיט נראה ואדרבא לחולוקוס

 משנה דאבות בפ״ק בפי'המשנה גופיה הימב״ס ספי' למה
 בחכמי' מן חכם שכח !ככי וזיל פשוט דגט עוכדא אההיא יו

 מבסס וגנההרב גדול כמעמד לו שהראה סיפר יכת כת
 סאתס כלומר מל״ה כלן יא״ל ההיא הסופר כתיכת המשבח
 שיאהבקן מי שמהם ההמון כת!ן אותו כשבחן גנותו «סככ
ppjp לוכור שכח״כשישמע שונאו ויצטרן סישנאסו מי ומהם

:עכ״ל מל"ה ההרחקה תכלית וזה ורעית״
r1 הוציא פשוט דגט מעוכרא גופיה לךדהרמכ״ם הר»

 הדבל פי״ח הרב שהבין כמו דלא מפדש קא ופרושי
 לב»ס במעמד ומסתמא רבים כמעמר שהיתה אלא כפשוטן
 ע<הןר5 איש בי'ושונאים1כאה0 שימצא היא דשכיחא מילתא

לזע" •צסיךהיא חביי! כשבח השונא סכשישמע ג!רם ווה
 ^לחעשה זלכןגנהכו□ חבירן של !רעותיו pjxtf״

 כי הנס * ה הל נלן ןא״ל רבים במעמר ער׳0ח כחיבת
 ישיב הרמכ״ס מעל הפר״ח של תיעוחתו לה אולא מעתה כן

 מהיח״א הרב בשם יר בכתב שראיתי למה צריכים אנו אין
 ל; מייצא מכטן רכר שויש אשכחן ונכר מאחר שכתכנו

ימעובדא בהדיא קאחר גיפיס איהו והא זה חילוק להיחב״ס
:וה חילוק דגספשוטיצאלו

 ש״א מסר להרב ליה קשיא דקא למאי ליישב לי יש אגב
לו$ דלעולס ספיא דרב אחוה דימי רב יתני אהא

 .רעתו לידי בא טובת! שמעון חגיי! של בטובתו אדס יספר
 זה»0 בתלמוד חצינו ככמהדוכתין הנו'הא סרב והקשה

 ל; ומצינז . והחסידים הצדיקים ומעלות במדות חשתכחין
 החסוכיס לשכח שכתב ראכית בפ״ק המשנה בפי׳ להימב״ס
הנן' והרב אי□ כני כעיני מנהגיהם שייטבו כרי במעלתם

>עושבחידושיו־. לוה תי׳
 מתי׳דכרח שלמדתי ממה והוא עוד לייסב ל׳ יש ולדידי

המסעד אופן דבענין והוא כפי׳המשנס שימכ״ס
 שי סא׳הוא המין . מינין כ' כעולם •ש חבייו סל בטובתו
 משמעון שום בסס שאין בדברים מכירו של בטובתו שמספר
 • לטובה 00 שוין הצדדים מכל אלא כלל לגנאי אחית

 של בגניתי לספר דונה שהוא סוא שהאמת והוא אחר מין עוד
 לרךהגההואעישס סינס איזה מפני יכול שאינו ׳לפי חכירז

 חכירן של בסוכתו לכתחילה מספר סוא והרי וערמה תחכילה
 לשבת אנפימשתמען רמשתמעןלתיי דברים היולי כלשון

 מכין כאין יודע שאינו כמי עצמו את ועוש' לגנאי ומשתמע;
 טוען והוא מכירו של מגנאי נחי משתמע הזה השכח שלשין

 אכללאכגנותז חביון כשבח אם כי לספי כוונתו ה׳תה סלא
 שלמה אמי ועציו הרע אבקלסון הנקי' סיא המין זס וגכגון
את יהה איש כן וק!ת חניס ויקים היורה כמתלהלה הע״ה

ג אני משחק הלא ואמר יעסו
מעתה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס89 מס עמוד הלוי אברהם בן עובדיה עובדיה חזון



pm פרעת

 הרב שהקשה רמס מ לק* »j» האלה הדצרים too קחה ט
 אדם יפער אל לעולם ראסרינן דסהיא משום הנו׳ *

 לידי בא סוכת• שממון בגומא מ״רי וכו* חכייו של בטובתו
 חבירו סל בסובמו שמסעי הסיכוי אומו שהמון דה״צי דעהו
 סנדפר כנין והיינו חבייו של ססיעו׳ישתו האיתו »נ«לר צמשן

 אות! התלירובמיו רנדים שימש בלשון בםונמזשלחב»י>
 ומל בבנותושלחבירו אחית סשחעויו ישבו השכח של סלשון
 כטובת! אדם *סשר אל למולם כבש' ראשיו הוא 01 חין בנון

 • היע לשון אבק הוא הר* ות סיפור ועז כיון תכירו של
 ק תשתבח החכמים שהיו בתלמוד ר>במ> בכסה ששבעו ושה

 שהבינו סה ובס • והחסידים הצדיקיס של ומכלות כמיית
 כמשלתסכדישייסכו החשוכים לשבח לולסרסב״םשכתב

 אימו שנין שככל ש״י* היא • ארם כני בעיני מנהגיהם
 אלא בלל לבנא* איזזית ש!%ששהשומ 1כ אין השבח של הסיפור

 רככס״ג סטוכ׳דוקא בר של אם כי ממשיש ואינו שחמחם בל!
 של זה כסיפיי השם כל לשיצי קעביר וסימציה הר* אריבא

: •ששו pi וראו שמהם כר* הצדיקים שכח
מימרא בהא* מהרח״א העסיקהיב ששיר׳נוס ש«ה והזץ

 מס הענק ן3ו״ עור לערש ל* *ש סוכרנו ד״מ* ריב
 שאלת כי* בד״ס שיב ע״ב דן שיוכה כשרק סתוסעית ש״ש

 חמלת כשרק בברכות יאמיינן חהא שם !שהקש ליב תלמיד
 לשכינ׳שתסתל׳ גורס ליבו שלום •המחויר שלום סכומן השחר

שאיל לחבייו כמו לרכו שלום כשנותן חיינו וממיצים מישראל
׳ : ש״כ יכי אשי ולא שלין שלום

שלום לנתינת לחסרו שלום נתינת בין חילוק דיש גשצא
 דגי של»ך שלום ולוחי להוסיף »ן צי דלדכו ליבו

'1הי|ד מרן וכ״ש לכד שלין שלום כנתינת דד* לחבייו משא״ב
 שלום ימן לא (אל »ז מנין רב! בבור הלכות ימ״ב שי' כיד ל

*א״ל לעניו ש>חה אלא השם שאי כירן שלו' 1 ל יר1ימ ולא ברכו
: י׳ שלין שלום וכבכור כיראה

 ליה הוא חסם כר לו סוא וקנים כן דישו כמדיש ומה
jrnonri\r^ דיש נמצא • חסיל! ״שבי סשס שלמד מס שכל 

 wJi התלמיד עני סיב לו שיס נרק אחיו שס לחסן דין לו
 מסשסיכר מכולם *•מי אביהם אהב אימי ני אחיו כשראו

 המלשי׳הס שס סרב לו שיס כדין שמהם דק לו ויש סוא מכיס
 להתנהג להם גליך שהיה במקור ואדרבא 01 דכי לסלול יצו
 1אף] וישנא! אדרבא אלא כן ששו לא 00 וככוד כיראס שמו

 תלמיד שס הרב דק שמהם לו שאין לומ׳ כווי שנסב כו ונהגו
 ששו גש* מיגים >דעח*מא כלל וכבוד *ראם כו נוהגים ואק
 אשת ולא שלום לו נמנו שלא חיכעיא ילא השלום בעני{ שמו

 לא ודאי הא ליבו מלשיר ל• שאוסי כיין רב* שנין שלום לו
 'שהוא לחכייו ארס כין לו*ר הנהיג השלום אומו אפי לא א

 שאל כאומן יכלווברו לא סאוען אומו אפי' דוקא שלין שלום
 רר״לדאעי׳ לשלום דניו שלו ולא אושרו כוונת הימם וס

 שלין שלוס ל* סאיחייס דשלשא סריוה חב׳רו כשאר לחשבו
 יכולים היו ולא אומו מחשכים היו לא כווצא בהאי אע•׳ דוקא
׳1׳ ר שמשיכי׳הס 01 של איתי ן ואפי'כעני כלל שלום אמו )דגי

לא: לוה 01
 חרון אכלתהו רעה חיה כני כתונת ׳*אשי ויכירה

אוחרן הרכריסשל כעל להכין •ש יוסף סורף
 כיון ועוד * יוסף שורן ל»ממ כחיא דרי יוסף סודן שיוף
 מהיכן לא רא! שנמרן כודאי אכלתהו חיה,יעה קאמר דכבד

 > ואוכלת סייעת להיות חיה של דרכה היא דכן אכלתהו
 דקזל לסאו )> למןןן אתא סייף סדוף רכעל לומר ןאעשי

 !'(סשין תקש״ו סי׳ כה'משנית בס״סם שדן) ועסקו ברק
ביחד אדס‘ בני '9 >יאתה כיוס כשדס סחים נראתה ראם

כג עובדיה ישב
 אתה אי״־יהר ייפה לא נישילתת 11 היי אחריהם ורדפה

 «שילי*ת אינה אחייהס אפי'ירפה כאגס היא ואם סשילחח
 והלא ובעי • עכ״ל התם אייר ואכלה שניהם סיעה אא״כ

 חיה לס קוי אכלתהו יעה חיה בגי כתנת ויאמר ויכירה
: משלחת תיא כאלו ■ישס

 ישס מיה מקריא לא הא לבר דכאכילתיוסן זכית
ב׳כני שיהיו כשינן הא בשיה סוא דאס משוליית

 לא מסבי ופיוית יעה חיה שתקיא שד אחריהם ותידון אדם
 כהם אחד ׳תאכל שניה שתחסן נשען הא גנ׳6כ היא ואס
 ולומד ליהוו כא יוסף סוין מיון הסיכ hi! לא סכי לאו הא

 א'שהם ואכלה שנים שיעה כאלו רק ויסלו הו״ל וה רכנדון
 הורן והדר ■שלחא לאחיים היון בתחילה טיין םסן וזהו
 השוד א״ב מסה א' ואכלה ב׳ סיעה כאלו רהו״ל וא״כ יוסן

 תסן אכילת מיחשכס ולרידי אכלתהו קרינןלהחיהרשה
 הסף אכלה והרר שנים נטיפי כאלו שורן סיין 1 כאל לחוד
חיה לה קרינן ושעיר ישס חיה לה הויא הרין מן ובזה למוד

: אכלתהו דשה
ירש לא ני אלין אבוא נא סכה ויאשי הרין אל אליה ויש

ויאמר אלי תכה כ• לי מתן שס יתאמי היא כלתי כי
 עד שיכין תתן אס יתאחר הנאן מן עוים גרי אשלח אנכי

 להבין ויאי . וכו' לן אתן אשי העדכון סס ויארי שלחך
 שהשיבה מת להבין צריך ושוד . אלין אביא נא הכה מהי

 אנכי יהודה לה השיב תכאאליישה מ לי תתן מה ייחד ל!
יי יהיה יתייס שליין שד מילת ושוד • שטם גדי אסלת

:שיכין מתן אם שתאחר לס
ד׳ה )ן רקיושי כב׳ק רגיכינן לכס נקרים להבי( וכי* •

 אתרלההתקישי נחהןאסרדכא ש״א(אמייב
 כאן אק חנה מקוישת אינה שליה משכון לה והניח כמנה לי

 וזל כא; אין מנה בד״ח התו׳ שם וכתבו . כאן אין משכון
 לו והניח במתנה מה לך אתן להכירו אימר איס אס כן וכסו

 לחלקבק ואין ססשכק במשיכת המנה קנס לא שליה שסכק
 סאס איסי י״ת כשה הכהן חיים ויכינו . לקדישין שמנה
 עליה משכון ן והיל כשמנה מנה לן אמן לחכידן אדס אמר

לשכב יכול וראי דאז סמנה לן שאתן עד סססכון ל» מחמר ואל
ע״ב: הסגה לו שיתן שר ססשכק

לקידושין מתנה כין למלח דאין ס״ל חסודה א״ס זה ול
 כסנה לי התקדשי לס אמי אם דכמושכקירישין

 היא סכי רינא ג״כ כן מקודשת ראינה שליה משכון לס והניח
לו סניח1 במייגה רנה לן אתן חבייו לו אחר שאש מתנה בכי

 המיס' וכמ״ס המשכון כמשיכת המנה קנס רלא שליה משכון •
 כדישתכאאלי התנה רהתתןליל' תמר לי כשאחיה ילות

 לה אכר ולא סי־ס זיס ע גדי אסלה אנכי ססיכלהיסודה
 שאמר לאים ניקוה דימי רס״ל משום בלל סערסן ענק

 קנה רלא עליה משתק ל» והמת כמתצס סנה לן אתן למכייו
שהיא החנה הוכיר יהירה ש״ה9 המשכון כ»שיכח המנה

 הססן שהיא כלל העדכון מענק הזכיר ולא עזים הגדי
 ועריק א״ל יןג«ר אכל ן העיב! כמשיכת הבד• תקל לא רכזה

 שאס ותו העיכין עיין להותיר תוכל שכס אחית מציאות יש
 הגדי שלאן עד השיכון לן יחוור שלא שרכקש״ס תתן

 כידי לשכב ני מה ■ראי ראו י׳ת בשם כהן חויס ה״ר כשבית
אתן אשי ואוא״לחההערכק הגדי צי שתשלח שד השיכון

• יל' חתמן וייאמר דמהצי לסכדתן דהיינו לן
כמה להכין נכוא התום׳ דברי ליק דאתא אגב וחנה

 קי'ואינה כאן אין דכדיהססנס כתהילת »תבו
 היאן כעין איני והכסף כנסן נקנית שהאשם לעי חקורשת י

סאנה ישארהיי שלא כיק הכסף תחת המשכון שאק יחנה
’ x *כ’ע א כב ג

החכמה אוצד תכנת ע״י חודפס90 מס עמוד הלוי אברהם בן עובדיה עובדיה חזון



 וכוסוסללתס אכיל׳ביוכס היא ישבעתםמאות׳סא?«ל'כאג•
<f׳rc r ה׳אלד׳כס nrאתס׳אצריכס ולגין לסלל כ7כיסאי־ ״
באכילס אין סתמיס שסוא להמציא זס דגי עסכס ס תש אשי___

סוס לכס יריב ליסוי וייבתס אסנם סכעיס 00 סיר ־^בסת“
0»A 6 ס^כילס מצר נכ5 6כSA כקלכ כי מצר 

 גינ׳ לבס באס וסנרי ובקרכס שביסס ך כתי פחי אג!ש אני
 שרויס סנרכתי סבבים אבילהתהלבסתסיו *סבבבס
 תתביכתכתון שתאכלוקיסבאסיא שסאניצס כקינכס
 הקיא ראיס שסביא רמס לובי אפסי ורפו • סיבנס
 סוא סתביביס 00 מביס שהכני מיהן ואת ליומך את חנייך

 היא והכוונה סחלסמקינן וססירית• סגדמיסרקרארקאמי
 קאמי וסדר ססלס והסירותי סיתן ואת לחסן את •כיין כן
 סליו' סן !אינס בבין בני שיתברכו סקר״בן סוי" סביכס 116

 תשיןומסברכס לחסלאיעחיתולא סנבשס דסלבסאסר
 מהלחם קלס סבאבילס סויא,בקיכך כיבס סאי אלא כו שייך

00J אכילס אכלת כאלו תעין בבני תסיסשרויססכרכס
:סקרכ״ן סויא סכמס ועיקר

 חנתתי בקיא פיחס ראיתי ססר״כשתבשלבס ומה
תלת כהני רמציעא מ״סכע״ב עם כאין שלים

 • כאושפיוא מנייסו ומד כדיבודייסו ימשני רבנן בכירי ביל*
 שלום דרכי 0100 לאסש״כנסי סתוסעיתיאמאי וכתכו
פי' אוסעיוא ובעני( • שלום דרכי משוס נסי יסנן ותיתי

 ככקי ברול כקול רבה! סכין ראסיינן בכיסא כערכין ׳י״^רשז’'
 ועירשי ליס ואגסי אוס גגי ראתו תאשבלו ססכסקגלס

 וברז .סמנו ויגול! בסיר שהוא שירבו עליו לססק שיבואו
 מעני לשנו' שמותי ידעו כאיק״סנל השליס מדת ונתתי יוכן

 •שגס יעות בניס כסכר קבלוהו ששלוסכאוסעיואואןאס
mi כלילי( כשתשככן אן כבשום׳ סהכתס סעשיריס אתם

 עכ׳ר מסוגכס ולגמל אתכס לסחייד שיבואו לססים 00 אין
 שירבו ליו ב לססיס שיבוא! יש* כשם דמ״ש סחא' אנכי0901
 שבגמרא ברש* איתא סכי אלא סנגביא בישי ליתא סא נכו"
אגס• ואולי בשיר ססוא 0 אלתי תיגשי ושתבי ih לישסא לסד
 כעש!" •רוב סרכי לסטים ולא אלתיס גו וסרק לססוגיס ליס

 וגוולבמון וכחוקס נאלמות סתסיכא שסאלסאןכע&ס
 דקאמל מסייר ואק ושכבתם בגין בס 01 כבי fn*3 אחרים

 כגברא אלא כלילה שהוא סיירי סכיכס כנתן ילא! כיון
 דרכינו אמנסעפ׳ . וימול יכא כבצססתס שאן אלמא
 שכיב דתתא אקיקל• ככמיא יקאמר לסאי ליסח שכא א״ש
 התובעים שלוסספבר כתיכס שיסיו כאיק שלום ונתתי 1011

סתוכביס תצר אתכם בסחר ואין רמתא אקוקלי ושכבתם
 אקקלי כגברא נשאיתיגתושככתסיתואלתסמאסרו

שתיכנק״ל; דמתא
33HI יא״תי כחל כקול יעסו ותכין קיא לסא* שבאנו י 

(סכת׳ד' סלכת מס'דעות'1 בפיק לסיסכ״סזל)
 שלמה אמי סבכין 01 יבל וכו' חכייו בסוכת ■*!מער וכל ות

 איתא הכ» כגתיא יהא לי יקשיא זכו' כחל מכיןיבהובקול
סשכ' בכקר גחל כקול יבסי מכין מיד אתר מתי רב אתא עי

. שביר קמיס וסיס דסקלבלאושעינו תחשב)וכגון קללה
 רסכי ניכיכי׳לעלנייא יחסנא ואמי כסוקא ית»כ »יק ל״״י
 שמון הכי ובתי ליס },ואגס ואולי( אינשי ושמבין קמאי סיח

 ריבי 3ר תני וסיא אחרית• תיתיא חמי 3י תני מימיא להא*
wn6 מכירו של בסיכת! אדם •ספי אל לבולס סביא ייכ 

 שכשהוא ועיישיכאלייידבת! יבת! לידי כא סוכתו פמתזן
 יבס תמים חוק אותי בגפי סוא סדא! "ותי כסוכי/ו בסער

סלאמייתכן )אומר שוסהשעחו שומביס אחרים 16 00 »

עובדיה ובהוקוהי בהר
 לא ל גח כקול דבסו יתכדן דקיא סיי . בכ״ל כידו וכן
 מימרא דההיא מכירו של נסעתי סמסבי בל כגמרא קא׳

 לנו דאיקלב תאן על קאי לא סיר• נס נאסר ולא סיא אחריתי
 וקללסתחסנלו ליס ואכסון ואולין איגשי וכו׳דסמבין אושעיוו

 שלתה קא' מכירו כסונת כמיכר דבל סיתכ״ס כתב וסיאן
 רלא ממיס לות׳דסימכ״ס נובל מא01 גדול בקול סכיןיבסו

 אל רלבולס סיסרא הא• ריסי רכ מדססן אלא . כעיישי
 כגון יעסו דמכין למימרא מכירו של בסוכתו אדם ישעי

 ויכוא! רסקולוססס דתקלבלאושעוןווכו׳ס״ללהרתב״ס
 יסער ki תימרא ססיא דגס אולי עייושא כחי ושניהס סניהס

 קמ״תא כמימי' עורוסא סו• גמי סכי מכירו סל בסוכת! ארס
 גדול בקול רבסו מברן וה״ק לאישביוו דבקלב כגון לססיא

 ניביבי' רחמנא למסר מברכו וקא לאושעיו! ב יסקל כגון סוא
 לכבל לו תחשב קללס ולבסון סיחקתאן לבלנייארסבי

 במימרא ריסי יכ בסייס וקא למתוניס ואנסין דאנלין סכית
 תכירו של בסוכתו בור ארס יסער אל לסכי איסו וקאמי סב'

 שסתון קמאי וטרח שובם בס! בסס יסכי הכית הכבל שסוא
 לעוברים ובר כית וסשק׳וביתו מאכיל שסוא סוכת! ששומבין

 וייס ויכוון סיכאו סוס יעה לו שימסן רבת! לירי כא ושביס
 סמשכחקאותו השכח כוס לו גחלסיגית! וקללה יגיבו

בסוכת אתספר שעיר קאי רעהו דהכין קרא 01 לעי ונמצא
: נת״שסימב״ס מכירו

 חמי רב דא״כאמאי חרא טעמי סתרי סאליתא אלא
מגיר! 10 כביוכתו אדס •סער דאל לססיא בשאס

 נעקית׳כבלס׳ ן|א אינס דברינו דלפי כיון בצחה כעני מימרא
 רכ תני לומר סיין ולא סראשוניססיא מאידנעיקמרכייו

 למא• סייכא ילא מחרס אחריתי מימרא רתני רמשמע חמי
 תימיא כסאי להימכ״ס ליס יאסבחן נעור • תביקיא יעני
 הכיח סל כטוכתו ארס •סעי אל לבולס רימי רב לתני

 חמיו בסוכת סססעי וכל כתב שהר• כעירשי לס דבפרס
 שיסעיו להם גורס סוס סרב לשון אכק 01 הרי שונאת כעני

 ובו'או רבת! לידי כא בל״ס .שעזישי מס ווסוממם כגנות!
 כיח ן 31 כן מרת הלא ואומרים משבח! cm שומעים אמחס
 0שו»בי0זנרבר»ןאואחח0ר0יי0סיימחאיד . בב״ל
 כן שמית גנ»תו יאומיים א»ת! שונאים 000 מסתמאוט'

 ליסלסיתכ״ס הואדנסקא ומסבא 01 כיח יש וכןרבס
 ליסלסית״כס דאשכסן וכיון לסי כמי' שונאיו כפני וכתב

 כפייסי סכידו בטיבת אדס יסעד דאל לססיא לס דספיס
 דאקלע רבגק ריבי ריב קמייתא מיתיא כהסיא קא» ולא

 שכתב הימכ״ס בל לדוכתס סקושיא קריא א״כ וכו' לא׳שעיזו
חכיח סל אמסע״בסוכתו קאי גחל בקול יעסו רמבין דקיא

:»שוב לי צייכיס אימוסדברים נוס
no סובבים אמחס או סעי' סללו מרכיירס( והנה

 לי קסיא כיח וכן כן תרת סלא ואומרים תשכחו
 שונאיו בפני דסיינו יכיס ומשיש שכתב סכ״ב מין דברי בל

 דממ״ש יכינו מדכי" ספיחס 01 ואק כן עירשי כסריא דסא
 האחדים כתוך כלול וכו'מסתמא אסריססותעיס או 10ר

 ואסאי שונאים מסס ויש אהובים בהם ויש שונים סתיגיס מינים
כש' ליבינו ססיגו העד*ח וסרב . ונינו כרכי• סעי* תלס
פשוט גס כברק סכי משמע רלא והוא אסר כבנין חיים ביס

: דןקס״דב״ב
 עסוס דגש לססיא מרכינו אישתסי' ילא אוסר עני ואגי

יכינו סוציא פשוס • דגס עוכרא סססוא ואדרבא
 ש לס* סעי״ת סד*כ סינים דאישתסיש נראס ואריכא •ס סילוק

 אססיא ז! משנס בפר״קראנות גועיםכעי"המשנס סיבכי©
כת כתי החכמים נגן בכס שכב ובכי ל1> פשוש רגש עוכרא

סוער

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס229 מס עמוד הלוי אברהם בן עובדיה עובדיה חזון



•רשת. ןקח

 המשבח מעשה היי נהJ1 . גדול במעמד 1) ששיאה וויי
 משכב שאיזה ילומר מל״ס בלן וא״ל ההוא הסופר בתיבת
 וחסם שיאהבהו ש♦ שמהם ההמון ימין או»ז» נשכחן וגותו

מ»ן1ק לוכור שימו שונאוכשיסחע ויצטרך שישנאה! מי
• :עש*ל מליט ההרחקה מכלית ווה 1 ורעותי“•*• ’
ופיוש׳ וה הוציא שמס * דפש נועוכדא גופיה ירכינו י זיר

כפשיהן סרביילד הפי״ח שהשק כמו דלא הסיס קא י
 מילתא ינים כמעמר ומסתמא• דב»ש כמעמר שמימה אלא

 ווה לרעהו איס ישעאים אה״כים דסכיתאהיאשימנאשם
 מושה לוכיד הוא יצהיך משירי כששח השונא שישמש שב גורס

 כתיבת המשכת .למעשה היה גגה .ולכן יישירו של יישות״ו
אול* מעתה p כ* הנס ויל״ה שלן וא*ל שמעמדרכים המשי

. • יכינו שעל סשרלח הל תרעומת! לה •
 דכתב יהא שע»' מהדח*א כשש »ד בכתש יא״תי וחגה

 ,ליש שהוקשה ממה 01 לי יצא שונאיי ששני יבינו -
 אמיי׳אןעריה ן יעירויי רבס^ת והיא אסרהי רן דהה שאמרים

 שס ואלי'ששרק שפניי הלא ומלו ששני! ארס של ששמו עקבת
 ששבתו־של איס יסשי אל אמיינן מדליקין כשה סיהיכש'

 לך תיקשי שלא וכרי שמתי ליד♦ כא אתה שכמי יך שמת חשייו
 ע״ש סונאין שרליכא כאן שינאיס יכא שיא שאן לחלק סוכמו
 ראשות דפ״ק המסיס שכפי' הימכ״ם דשי׳ וצפי י. לשינו

 דכבד כיון מהיח״א כסס שבתש למס צריכים אנו אין יש 8
 א?הו1וה חילוק ליבינו לי יצא •0 שכהן דכי סירס אשכחן
 חילוק יא המצ עשוה ה יש דסעוכויא כסדיא מי קא הא גופיה

 בפי׳המסנה ל1 הימב״ס של יכית שתין למיתי ו?» • ןס
 מכירן של שסיבתו המספר דבעניןאופן והוא מראמילתא

 שמספר מ׳ יש סוא אאתר המין .* ב'מינים .נעולה »ש
 אמרת משמעות סיס כיוס שאין כדברים של-חשירו שסיבתו

 מק חשיעוי .לחושה הס- שוק הצירים מכל אלא כילל לשנאי
 ולשי תשירו סל שגסתי לספר מצה שהוא הוא שהאמת אחר

 ותחבולה ערשה עושה מא סנה סיכה איוו מפני יכול שאינו
 סיולי ־בלשון יזכירו של בסיכת! שתחלה ל מספר הוא והרי

 לסבחומסתסע׳לגנא׳ ממתמען אנפי לתי׳ רמשתמען דברי'
 הששת שין של מכק כאין יודע שאים כמי עצמו את ועושה

 הימה שלא וסוא״^טוען חבית סל שגנאי נתי משתמע הוה
 זה ושככו{ בכנותו לא אש) תשירו שששת אס שי לסער שזוגתו
 סלמההמע״ה אמר ועליו הרע להון אשק הנקרא הוא הנזק

אישרמהאתיעהו חציסומיתכן ויקים היורה פמתלהלה
:עכ״ל אני משתין הלא !אקר • •

Wft.הדשייס ■י oko לסרב לו שהיקשה למס )"שש ל* 0׳ 
 k ■ספרא ירש אחיה ממי יש ית>« אהא מהרש״א -- .

 • יעתו ליה שא סוכתו שמתוך תב״יו סל כהוכתו אדס יסער.
 שהיו בתלמוד מציגו מכתין דשנמס הנו׳ היש והקשה

 ל! ומציגו •והחסידים הצדיקים ומעלית במרות מסתנמין
 המשושים לששת ששתש ראכית בפ״ק המשגה כמי' להיתג״ס
הנן" וסיכ • אדס שני שעתי מנהגיהם ש״סבו בדי שמעלתם

נ בחידושיו יעוס לזה תייק ’
מרכהכ{ל שהקשה פמס תולק״מ ok דברינו 1עע נס0א

 שסיבתו אדס יסעד k יההיאראמי*')עולם משוה * *
 ליי'יעתו כא סוכתו שמתוך נגוונא חכייוןני'מיידי של
 כמסך חשירו של שהושת! שמספר הספור אמ« שמתיו 01*01

 שסיפר כנק וסייגי חפיר! סל רעתו הסיפור. מאיתו ■ונולי
 אותו היוליסוכתוך דשייס עימס כלשון תשירי של שטובתו

 מכירו של בגנותו jnoftnswn יה השבת סל הלשין
 אדם יספר k לעולם סואדאמיו-שגמיא זס מק גון נ ועל

לשון לאבק בא סוא הרי of סיפור ,סע ביון תכירו של גע>גתו
' ז »י

... ■ו —- .11■** ■־ —........... ־

קיג עובדיה יבסיקרת• כהר

 סיזנאי■ הסיי בייל״יד רעתי שבמה שמצינו ומס • איע
 עש . והחסידים הנמקים סל *דעלית כמדית משתגתק

 לשבתתחש׳ביהבמעלתש לסימב״סשי-תב לו שחצינו סס
 014 סמל מיייי אדם גני כעיני מנהגיהם נריש״סט

 A סלל לגנאי א״ית משמעית שיס >3 ק א השכח סל הסיפור
 ייקאדמה״ג הסיכה צר על ב״א מתפרש מחממ׳ואינו סלו

 סל זה כהיפוי העם כל לעיני קעשיר תכוה וה היי אדרבא
 שלא מרי . ירוק ׳עשי וין ייאו שמהם כרי הצדיקים סבת

 אכיל ואכלתם יהידלקיאק דסויקקיימק מענק לנא?
 מאג עם מהפסוקים ד״נ )עולה עמי •שישו מא מי' ושבוע
 סיף ליסס חלש תעגיתא »י פפא יב דתעטת כפ״ג דאיתא
 א״ל מיהי' אתא ולא מימי כ>י >דיי העס פי׳ דיייסא עינכא

 04 תי״יסא אתיית♦ פ»א מר שייך אי אוסעיא .שי נחמן רש
 •אתאאיהר♦ יחמי כעא דעתיה ומלש איכסין איזימיסיא

 פפאתל ריב עליה נתק דתייךיב דמאי ופי׳ססיש״א
 וסדר קודש ראשל משוס או העמי מתיי סו! מיניה לאינהין

 עיעע דבי למהעס פפא לרב ליה רהיה השום או רחמי שעא
לשרוןכיגכא ל’1ס »לא מ י! כ לאכיל לו שמתנין חולה בדין

. : מדובה דבר ההוא דיייסא
1 nnV8תרי מי לשלול הפסיק סבא אניל ואכלתם א 
סי׳ קיים שתאכלי אבול ואכלתם סעמיואמר •

 תדוש' רבי שאכל על שהיא הב' הסעה וכנגד הא' העם נשלל
 תיכעו והיי עישתשבעו ממבס דכר שתאכלו ו#מע אמי
 לידי ותבואו קודם שתאכלו וסללתס• והכוע אסל והו י ■יממ»

 nw ,מומי שתשע! ^ריכס ה* שס את והללתס והדי שביעה
 כיסיפא לירי תבואו דאתסחוששיסען כן יעסה ילא .!כ״ת
 לזה סב( דעבר על כפא לרש נממן רב ליס ראיבסין כדרך
לידי ליתו ולא כמיהה מ שאני לעילם עמי תשיש! ולא אהר

ליי'סשה: כימזפאזלא
 אמר יאודה א״י התם ראהרינן לההיא לרמ» יאתא א*ג

שולז העולם של ואומית יצאת’ כ״ק ויום ס1» בבל יש
 בקבחיונק לי די בני יהמנא בני תמנא בשביל אk >י»ן אינו

 רהמסמא דכיתהי רגילה הית סכיןא מעלי כל לע״ס מע״ש
 ההיא 0) הויא כיםיפא נתגויאחשוס תנויאושייאקוטיא

 ליתלהאידל רהידי סכד״רענא כישתאאמיס •סבכתא
 איבטעאיפיילס אבכא וסיפא עבראאולא סיא מאי ואתו׳

 ’דחלי׳מפת לתנירא ואשכחתיה לאיוימאאיתעשירלהניסא
 מידיך אייתי פלניתא פלניתא לה אמיה ליסא ואגנא.דמליא

 אן תנא עייל* להבי אנא אן לה אקרה דחיןלץייפתין
 ע״ב סיתה כנסים שמלימרת * יפני נכנסה מידה להביא סיא

 סעלשלאהיהלהמה א01ר שן שלרבימנעא לאשתו נמצא
 ירגיתכ״יספן משכנתה ומתביישת לאפית ומס •לאכול
 משכנה ונדמה'כעיני יפלא נה הקכ״ה לס עסה כדבר תדגיש

 כלום ציישס ואינה ליסס מלא וסאגגא פת תנא התנור כאלו
 העסיק שלסז והקיא ין k 45׳ • בעיניה תתבייש שלא כיי

 ולשמע לאכיל לן דמנא ת’וש והשוע אכול ואכלתם ואמר
 שיסיפא לירי לשא אני מתייראים ואדרבא של אין דליש כתן

 30 יאסת! מעשה ונססיא מה דבר לגו שאין על סכימת כפני
 והללתסאתשסס ד^תילאתו^א אייר וליז ד*תשןדישא

wnk .כירך נם• לנס שיעשה והוא להפליא עמכם עשה אשי 
 מליאייפתא וסלארתנודא־ מזב״דנס של לאשתו שעשה

 לירישיסובא לית! ולא ®תי ישו® שלא בדי ואגנאסליאליסס
דיכא שן ר״ת סל לאשתו נס שעשת ושמו לעילם .

 • *עי*ן עולמי עד תכלמי ילא map >לא עסשס
!השימות, חדש* עייכס את א»ר>נתתי7סו> ׳וכקרלות

 ניחיחכס שרית ן)א.אדית סקרסינס את
► דניאס א » 57 »

החכמה אוצד תכנת ע״י הודפס230 מס עמוד הלוי אברהם בן עובדיה עובדיה חזון



ה״ג פ״א ע״ז תוספתא חסדי תשצ

 אבקות ארבענלבד.ן יריד של זמנו אלא סירא אין ריייק יריד, »ל רוזמ שאיתרו
רבית, של אבק הרע, לשון אבק זרה, עבודה אבק שביעית, אבק רבית, אבק הן:
 ישא לא שביעית, אבק רבית, אבק מפני חברו של בהלואתו ויתן אדם ישא לא

 לא זרה, עבודה אבק שביעית, אבק מפני זרה עבודה כפירות הגוי עם ויתן אדם
-עס־ויתן אדס ישא לא הרע לשון אבק מפני אידו ביום הגוי עם ויתן אדם ישא

 ויתן אדם ישא לא הרע, לשון אבק זרה, עבודה אבק ^־־זזגוי־ביום-אימ-מפני
לשאת מותר ליריד. הולכין ישראל הרע. לשון אבק מפני חברו של בטובתו

מסדידוד
לתרפות ההולך ישראל הוה, דהוזז מאי מותר וליתן לישא דשרי ניחא המאחדין בשלמא

 לידיד ההולך ישראל מותר בחזרה בין בהליכה לממן. ״עוע כשמואל. ק»תיא יי«> ההיא
 ישראל שנא מאי אסור, בחזרה מותר בהליכה

 זבין כוכבים עבודה דאמריגן אסור דבחזדה
במי, נכרי בהדיה, איכא כוכבים עבודת ודמי
 אס ישראל אבל זבין, גלימא אימא נכרי אלא

רהא וקשה, ע״ב. ליה, מזבין הוה הכא איתא

 דאסר ממעי׳ שנא מאי המקדימין אבל עמהן,
 חרא ת״ל נראה והיד, לפניהם. ימים שלשה

 שלשה קודם הרבה דמקדימין מיידי או מחדתי.
אלא אסיר רלא בגולה רמיידי נמי אי ימים,

לשיטת הוא איד דיום דתרפות היינו נמי ^דיד בלישנא^ דשייכי אבקות ד׳ תנא ותשיב סביוניטה.

 לא שביעית .אבק וכו׳ הן אבקות ארבע
גוי כפירות הגוי עם ויתן אדם ישא

 עם ויתן אדם ישא לא זרה עבודה אבק וכו׳
 כן זרה, עבודה אבק מפני אידו ביום הגוי
בדפוס וכ״ה נמחק, והשאר ת״ל בראה

 חבירו, של בהלואתו ויתן ישא לא ומתן. דמשא
 וליתן לישא בעסקא מעות המקבל פירוש

 אינו אם רבית אבק משום דאסור שכר, למחצית
 בחלק מתעסק נמצא דאל״ב שכד, לו נותן

 פלגא עסקא רהאי המלוח, חלק בשביל הפקדון
 דד״ל נראה שביעית וגני פקדון. ופלגא מלוה

 רלא משום גוי בפירות וליתן לישא שאסור
 בפירוה כמתעסק ומיחזי גוי של שהם מינכרי

 ]פ״ח דשביעית נירו׳ מצינו בזו וכיוצא שביעית,
 שמישה ]ד,ל׳ בפ״ו שם הרמב״ם ופהקה ה״ג[
 שאסור לארץ שנכנסו לארץ חוצה סירות ה״ה[

 ניכדין היו א״כ אלא במשקל או במרה למכרן
 אידו ביום ומתן משא ואיסור לארץ. מחוצה שהן

 זרה, לעבודה מהנה או דמעה משום לעיל מבואר

 ומתן ומשא אבק. היינו בכך דעתו דאין ואע״ג
 בדברים, ומתן משא היינו הרע, לשון גבי דקתני
 ע״א[ ש״ז דף ]ערכין ז״ל כמ״ש וטעמא
אבק והיינו הרע, לשון לידי בא טובתו דמתוך
_____________הרע. לשון _____

 דף פ״ב בגט׳ וכר. ליריד הולכין ישראל
 ההולך גוי שמואל אמר ]ע״ב[: ל״ב

בחזרה ומורי, דאזיל אסור בהליכה לתדפות

 אזיל, ולא ביה הרד דילמא מותר בהליכה
 ואזיל, מהדר בה דאביק כיון אסוד בחזרה

 תניא כי בהליכה, אפי׳ אסור ישראל והתניא
בין לידיד ההולך נכרי ת״ר במומר, ההיא

 אפי׳ הגוי עם שדי ואמאי וכדלעיל, דש״י
 ד״ה ע״א ל״ג ]דף פירש ז״ל ורש״י בהליכה.

 משמע ואזיל. הוא לסחורה אזיל כי דנכרי יריד[
 התם דליכא כיון דוקא, דבתרפות דר״ל מדבריו
 ביריד הכא אבל בהליכה, אסור הילכך סוזורה,

 מאי ידעבא לא בעניי ואני אזיל. רלסחורה תלינן
 בכך דמד, שיסתיה, לפום בזה רבינו תיקן

 רהא אידיהן, לפני הוי סוף סוף אזיל דלסחודה
 ז״ל להריסב״א וראיתי הוי. איד גופיה ידיר

 תגר בגוי ומיידי כותי[ ד״ה ע״א ל״ג ]דף . שכתב
 זרה עבודה לאותה עובד ואינו לסזזורתו שהולך
 שזו ואולי ע״ב. אידיהן, ללפני חשו לא ולפיכך

 מאי קשר, מ״מ אך שקיצר. אלא ג״ב רש״י כוונת
 אדרבא מבישראל, ספי דתלינן בנכרי שנא

 דאוקי בהיתרא טפי למיתלי לן הוה בישראל
 לצרכו, אזיל רבהיתרא ואימא אזזזקתיד, ישראל

 וכו׳, בתים ולוקתין וכו׳ ליריד דהולכין וכדלעיל
 ניחא לתרפות בשלמא בוזזדה, אפי׳ ולישתרי

 ז״ל והדיסב״א מגוי. גדע אמאי ליריד אבל
 וז״ל ישראל[ ר״ה ע״א ל״ג ]דף התם כן הקשה
 וי״ל וכו׳ להיתרא נהלי נמי ובישראל וא״ת

שאר אלא שם מוכרין שאין ביריד דהכא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס)298 מס עמוד יעקב בן דוד פארדו, ב נזיקין - דוד חסדי



שצא7ודודה״ג פ״א ע״ז תוספתא

דוד חסדי

 מוכרין ואין כלומר ע״כ, מסלטלין, של סחורות
 המחילה, ואחר ועברים. בהמה ולא בתים לא

 בהכי מתניתא לאוקמי טובא מלתא דחיקא
 ליה הוה סוף דסוף ותו, סתמא. יריד דקתני
 לא אמאי דמ״מ ותו, כן. ולתרץ להקשות לש״ס
 מעבר דרך לעבור או לצרכו שם שהלך נתלה

 דאיירי הגוי על במ״ש קשה ועוד וכדלעיל.
 וכו׳ ישראל סיפא רז׳נני הא רא״כ עובר, באינו

 אמורים דברים במה גופיה, בנכרי וליתני ליפלוג
 ואמנם אסור. בהליכה בעובד אבל עובד כשאינו
 שלשה במתני׳ אסרינן לא דע״ב ליישב נלע״ד

 והביריה בקלנדא כגון אלא אידיהן לפני ימים
 בכל האומה אותה לכל קבועין אידיהן שהן

 איד יום עושין שכולן מושבותיהן מקומות
 כן אינו יריד אבל שבה, בכל קבוע היום באותו

 ועושין בשנה מיוחד יום קובעין אחת אלא^בעיר
 קבוע אינו זה יום אבל זרד, עבודה לשם יריד בו

 לההיא ופלחי הן שמורין אעפ״י העיירות בשאר
 אבל יריד יום ג״כ להן יש ואולי זרה, עבודה

 תזילכך אחרינא, ביומא אלא יומא בההוא לאו
 יום חשיב העיר שבאותה יריד יום רכל אע״ג

 במשא נאסר אינו מ״מ ז״ל, רש״י לשיטת איד
 לפניו. ימים שלשה ולא יומא בההוא אלא ומתן
 דואלו אמתני׳ ז״ל י־ש״י ממ״ש להדיא וכ״נ

 ואלו דפירש: ע״א[ ב׳ ]דף גוים של אידיהן
 מוכה לפניהן, ימים שלשה דאסורין אידיהן
 משמע נמי והכי יריד. לאפוקי דוקא דואלו
 אמתני׳ ]ע״ב[ י״ב דף רש״י ממ״ש להדיא

 יריד שנזכר .מקום בכל וכן המעוטרות. דחנויות
 בלבד, יומא ההוא אלא רש״י הזכיר לא דבכלהו

 הכא דקתני דתרפות שפיר, אתי והשתא ע״ש.
 הקבוע לאיד היינו דשמואל, במלתיה בגט׳ וכן

 בהליכה קתני התם והילכך דמתני׳, הנהו כגון
 דמתני׳ שלפניהן ימים שלשה כדין אסור

 כדאיתא הוה דהוה דמאי משום מותר ובחזרה
 ליה דהוה הכא דקתני מטעמא נמי ואי ,׳בגמ

 דרצה דנראה עובדיה, שהניחוה זרה כעבודה
 דהוה דמאי טעמא מלבד אלו, בדברים לכלול

 דמי משום אי ניחוש למאי נמי דהכי לומר הוה,
 זרה עבודה הגוי מכר דשמא זרה עבודה

 בין בכך מה הן, זרה עבודה דמי שבידו והמעות
 ההליפוה או שמכרוה דכיון מותר בזה בין בוה

 שהניחוה זרה כעבודה ליה והוד, מותרים דמיה
הך מהגי גמי הכי מותרת, עצמה דהיא עובדיה
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 ההולך בישראל אבל דמים. לענין טעמא
 הדר דילמא בגט' שמואל שרי בהליכה לתיפות

 ודאי למיחש איכא ואזיל עבר כי אבל אזיל, ולא
 זרה עבודה דדמי רירין אברייתא בגט׳ כדאיתא

 למיחש דאיכא וב״ש בידה זדה עבודה חליפי או
 דסחורה מילי מזדבני לא בתדפות דהא הכא,
 דזמ״ש ואפשר זרה. עבודה אלא הוא יריד ילאו

 דגרמינן ואולי זרה. בעבורה שנהגו מפני כאן
 דכיון דשמואל במלתיה בגט׳ ומ״ש שנהנו.
 לפרש יש ואזיל, הדר מהדר בה דאביק

 לו ובא שחזר כגון ואיירי הכי, נקט דלדבותא
 שהיה שעות שבאותן לנו וידוע היום באמצע

 ובא שהלך שידענו כנץ שם, ונתן נשא לא שם
 וקמ״ל סחורו־י, ובלא מעות בלא ריקניות בידים

 דידעינו אע״ג עמו, וליתן לישא דאהור שמואל
 / הבי אפילו זרה עבודה רמי בידו אין דודאי ביה

 שהלך הראיה בה דאביק דחזינן דכיון אסור,
 למסור ואסור־ יהזור שמא חיישינן מגן על לשם

 וכו׳. עור לפני משום סחורה ולא מעות לא לו
 שביק אמאי ידענא לא דאל״ב לפרש. נלע״ד כך

 ׳בגמ הכי בתר דאיתמר רבר, טעמא שמואל
 התששא ול״ל זרה עבורה דמי משום ביריד
 למיחש איכא רטפי נראה דודאי יחזור, רשמא
 דתניא ומאי מביריד. בתרפות זרה עבודה לדמי

 ליריד דאזיל נכרי תגר פירושו, הכי יריד גבי
 בהליכה מותר; בחזרה בין בהליכה בין בסחורה

 שלפניו לאסור• חשיב לא דיריד דאיד משום
 זבין גלימא דאיגיה משום אי ובהזרה כדכתיבנא,

 עבודה דמי ליה דהוה משום ואי בגט׳, בדאיתא
 דגלימא טעטא בגט׳ ומ״ש •כדלעיל, גוי ביד זרה
 ד״ה ע״א י״ב ]דף התו׳ כתבו כבר כך, אמרו ולא

 דהכא י״ט[ סי׳ ]פ״ב בפסקיו והרא״ש דכוותה[
 זרה עבודה לצורך הדמים מקצה שהגוי איירי

 זבין זרה דעבודה ידעינן הוה אי ולכך אחרת,
 כמ״ש נמי אי ע״ע. אסורין, המעות היו

 נמי[ עו״ג ד״ה ע״א ל״ג ]דף בחדושיו הריטב״א
 עבודה דמי דאמר דמאן אליבא אתיא דהסוגייא

 סרס ש״ם דמקשי וזימנין אסורין גוי ביד זרה
 דתני ומאי ע״ש. דאמר, מאן דהר אליבא

 פירוש כדלעיל, נמי איירי ליריד ההולך בישראל
 דהא למכור, בסחורות שם שהלך שידענו בתגר
 אלא ליריד הליכה לעיל שרי דלא אסור ודאי

 בדי או צרכו מפני או הדברים אותן לקנות
 למכור הלך זד, אבל כדלעיל, בתיפלה למעט

~ 0) מחכמה אוצר תכגת ע״י



תקג ^n״T ה״זז-ו פ״ב ערכין תוספתא חסדי

 שויו נותן מקנה שדה כור, לבית סלק המשים נותן יבנה של ירחו^עןולית
 יהודה, רבי דברי שריה אלא מכסת אין ערכך מכסת את הכהן לו וחשב שנאמר"

 כאן נאמר והשב לומר תלמוד מה נותן הוא שויה כל אין אלעזר רבי לו אמר
 וחשב אף כור לבית סלע להלן האמור שבוח מה וחשב להלן ונאמר וחשב

 הומסי בין התורה הממירה כמה ראה כור:,ו. לבית סלע המשים כאן האמור
 ואינו סלעים המשים נותן חמם וחומם ומפתה שאונס הרע, לשון לאומרי המם

 המעשה, מן דברים תורה התמירה סלע. מאה ונותן לוקה רע שם המוציא לוקה,
 יומת, מות ואמו אביו ומקלל ונאמר יומת מות ואמו אביו ומכה ]נאמר[ )נאמן(

 פרטא בן אליעזר ר׳ המעשה. מן דברים תורה החמירה בחניקה, וזה בסקילה זה
 הוציאו מה על וגומר, הארץ רבת מוציאי האנשים וימותו אומר הוא הרי אומר

 הוציאו אלו^א אם ומה והומר קל ריםדב והלא אבנים, ועל עצים על רע שס
non ־---------------------- דור

 כגון גרוע כ״כ אינו מזוז וכן יריחו, על דושנה
 תמני לא ביריחו יקדיש אס ת״ק ולדעת יבנה,

 יהודה ר׳ דאתא והיינו נ׳. בעי לא ביבנה ואם בג"
 מתוך לא p נותנת הרעת שאץ אלא לאוסופי.
 אלא הסברא. מן ולא המשנה מן ולא הכתובים

 דאיתא הונא ררב ביגייוע דאיכא דנלע״ד מאי
 שדה הקדיש ר״ה אמר ]ע״א[ י״ד דף בגם׳

 אילנות פודה פודן כשהוא אילנות מליאה
 מ׳, הומר זרע בית קרקע ופודה וחוזר בשויין
 נותן סבסטי פררסות דקתני ממתני׳ ׳בגמ ופריך

 לפדדסות ראויה ומשני לא, ותו דטשמע וכו׳ נ׳
 רר״ה ליה אית דת״ק י״ל והשתא ע״ש. קאמר
 דאינו הוא לאילנות בראויה רדוקא קתני ולכך
 דר״ה ליה ליה יהודה ור המשים, אלא נותן
 וכן דבידיוזו אעלם היה דידוע וכו׳, אף וז״ש

 ראפ״ה להוסיף ובא אילנות, בכלהו הוו ביבנה
 המשים רק נותן אינו אלא אילנות לפדות א״ע

וכר. סלע
 הרמב״ם שפסק למה סייעתא איכא וחשתא

דד״ה, כוותיה ס״ו[ ]תלכד. בפ״ד
 ולפי ע״ש, הש״ם מתוך הראב״ר שהשיגו
 דסברי מדבריהם מבואר דהכא דרבנן האמור
 שגס וממילא יהודה, ד על פליגי דבהא כר״ה
 גמי אתו רהכא כרבנן דלשונה דמווני' סתמא
 כפתור להרב ועיין נקסינן. הכי הלכך כר״ה
 יהודה דר׳ מלתיה אכתני׳ דמייתי נפי״א ופרה
 אלא מידי, ולא בה ביאר ולא תוספתא דהך

 המשנה עם אחד ענין שהכל מדבריו הנראה
אחרים מקומות תוספאח תנא שהזכיר אלא

 דיבורא פליג היכא לי ותמיהא ע״ש. אחד והענין
 דהיינו ת״ק סברת מייתי דבתוספוגא הרגיש ולא

 עוד ולא להוד, יהודה ר׳ וסברת לחוד מתני׳
 רמוכח וכו׳ אף אומר יהודה ר רקתני אלא

 נראה ולי אתא. ולאוסופי דפליג להדיא
כדכתיבנא.

 שלא אלא שם, בגם׳ תניא הכי והכא וסיפא
קונני סתטא אלא יהודה ר" שם נזכר

 ח״ק נמי דהיינו כת״ק והלכה פליג ור״א לה
 דותשב ג״ש ראיכא אע״ג ולרידהו דמתני',
 ע״ב[ י״ד ]דף התם רנא אמר הא והשב,

ע״ש. ג״ש להו דלית רמסתברא
חמם חומם וכו׳. החמירה כמה ראח ו.

 מספר מזומם אשכחן לא דקתני
 גבי רק המשים קנס בתורה נזכר זלא המשים

 אלו רר״פ דעולא אליבא והנה ומפתה. אונם
 קנס יש דס״ל ע״א[ ל״ב דף ]כתובות נערות

 בו התרו ואפילו כריתות חייבי בכל וכן באחותו
 לאתרי חומס דהך ניהא לוקה, סרנו דמעלם

 דהתם לד״י אבל לוקה. ואינו דקועי והיינו הגי,
 דהיינו ומפתה אונם קתני רזזדא לומר אפשר אי

 לפרש א״א דזזוק דהלשון ואע״ג חמם חומם
 מהנך להוכיח לתנא ליה סגי ולא אהר. נענץ

 רע שם מוציא די״ל מהמעשה חמור שהדבור
 ג״כ המביאו דיבור שהוא תרתי דאיכא שאני
 הלכך כתובתה, ולהפסידה לגרשה מעשה לידי
 ור״א מהמכה. דחמיר ממקלל ראיה טייתי הדר

 ראיה כ״ב ליכא נטי דמהכא סבר פרטא בן
והזכרת סללה תרתי דאיכא משום התם דשאני
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 I ולא מרובה עונש אלא מועם עונש ולא נענשו אבנים ועל עצים על אלא דע שם
 | אתו! על בו ביתא חברו על רע שם הממיא לדורות, עונש אלא לשעה עובש

1 ״pwffiTw&p לוד נותן זה ועשיר עבי את שהעריכו ועשיר עני ף♦ וכסח: םח3

 •an ש״קללס עד חייב שאינו ?בסלה ש*ש
לא ובגמרא ממרגלים. למילף ליה ניחא הלכך

פרסא. כן דד״א הא רק טייתי
מרובה עונש וכר, מועט עונש לא ונרש

 בחומש וכדפירש״י משוגה מימה היינו
 לשונם שגשחרבבה בסת״ח במגפה מדכתיב

 ה׳ לפגי מדכתיב ודיש לדורות ועונש וכר.
הלק להם אין מרגלים וסבר הבא לעולם דהיינו

לער,"ב.
 מן יותר הטור היותו לה״ר לפגם ונזעם

דחמירי תלתא טבלתי ואפילו המעשה
 ]ע״ב[, ס״ו דף בסוגיין וכדאיתא וש״ד וג״ע ע״ז

 החיים דעץ ידוע כי בהיות בדרשותי פירשתי
 טוב הדעת ועץ דבור. דהיינו ההורה סוד הוא
 והנה ומל״ת. מ״ע דאיכא המעשים ה״ס ורע

ואחזו ודע סרב הדעת בעץ מגם שאדזדד גידע
 יעשה אשר המעשים לכל שורש היה המעשה-

 טין אדה״ר ת״ל שדש בחנה, לחטוא האדם
 הלק בפרק כראיתא וכר בעדלתו ומושך היה

 דידוע לכ״ע, מיתה וגרם ע״ב[ ל״ח דף ]סנהדרין
 נפגמו וכלם כארה״ר כלולות היו הגשמות שכל
 יוכלו הטיחה שעם מיתה נגזרה ולפן עטו

 פגם ולא אדם חטא לא החיים בעץ אבל ליתקן.
 מעץ גם ולקה ידו ישלה פן ועתה שדש כלל,

 לו יש העבירות שאר שכל נמצא וכר. חוזיים
 לא נפשו כ* דטהמת התנצלות קצת לחוטא

 מוכרה כמעט מראשון מעון מהמת היא מטוהרה
 היינו זה וכל ואווי. נקים דסדכיה לחטוא הוא

 אס אבל אדה״ר, דפגם דומיא במעשה כשהוסא
 השא נבלל היה לא זה הר* בדבור ופוגם חוטא
 ניסה לא פי הוא מרש מרוץ אלא הראשון ארם

 וברצונו הוא בנפשו וראי אלא הדברים, באלה
 ד״י אמד בסוגיין ודש התנצלות. שום לו ואין
 טפי דהיינו בעיקר כפר כאילו לח״ר המספר כל

העיקר. שהוא החיים נעץ פוגם שזה מע״ז,
mm ***** m^m*m mMmm mmmMm m**mm>m ****  עד עונו מגדיל לה״ר המסמר דארד׳ל נסי והיינו

 דעץ דברור וכר, בשטים שהו שנאמד לשמים
 ודע טוב הרעה ועץ משמים בוז*׳ ה״ס החיים

ישוך אם על שם גטי ודש ארץ. נחי׳ ה״ס

 שסיפר הראשץ היה שהנחש לפי וכר הנמש
rrb- אתמותו, תופס תה הודים בעץ ופגם 

tun לה״ר דהמטפר שם ר״י דאמד נטי והיינו
^*MM^^MM *■MMM* ** MM&M *MM MM** ■MMt mmהמספר קכא9 מד חמד ושרד, וג״ע מעת יומר 

 מלמעלה עליי אגי לגיהנום הקב״ה אטד לה״ר
 דבבל וכר, גבור חצי שנאמו מלמטה עליו ואתה
פוגם שאינו מאחר מעשה רע״י העבירות שאר
4^*M4 ***MM ***4 MM* MMMM k***M ■*!**  wqf ברע לחנו סני ודע 3v הדעת בעץ רק

 אנל מלמטה, רמותא אילנא גיהנם דהיינו
 החיים, בעץ למעלה ג״כ שפוגם לה״ר המספד

וכר. עליו אני קאמד לכך
מרע״ה מ״ש לפע״ד נטי )דהיינו( ]וחיינו[

האום כל כמות אם קרה עדת גבי
M*MM *4*4**fl* M*M*MMM M*MM ■M* MMMtMMM /*Mfe•במגס שכלולות העבירות שאר ב? דבשלסא וכר 

 אדה״ר על שנגזד כמו במיתה לכפרתו מגי אדה״ר
בדבור שהיה קרה ערן אבל וכר, אתה עפר כי

*4 **M* M** *■M** ***^M ^4*M״*  עץ שורש מרזרח נגד שבא הודים בעץ ומגס
 הארץ לבלעו טכ״ט ענשו שיהא צריך הזדים,
 האדם יכר האדם פל כמות אם ודש בחיים.
 בריאה ואם שלחני, ה׳ אזלא קדמאה אדם דייקא

 וכר wo כי וידעתם או ftnw זדים וירדו וכר
התודה. שה״ם חיים בעץ שפגמו

עונש שקבלו מרגלים גבי ר״א כאן וז״ש
441* ^^4^*■* ***** M4MMM ^*^*^4 4*^■*  לא שהרי סב״ס לשעה עונש ולא לדודות

זדי שה״ס ורע 3« הרעת בעץ בלבד פגמו
 jfuf זדי שה״ם זדים בעץ אלא שעה

מד, בגט׳ מ״ש נסי שפיר אתי האטה* ועם
 הוא ת״ח אם לה״ר מספר של תקנתו

 ואם ודים, עץ לשון מרפא שנאמר בתודה יעסוק
 עץ היא התורה שהרי דעתו• ישפיל מוא ע״ה
 ]עיין ח״ל מ״ש ידוע נמי וענוה כדאמרן, חיים

 וכר ידאה שעשתה מה ה״ג[ פ״א שבת ירושלמי
 רבינו מ״ש ונודע לטולייתא, עקב ענוה עשתה
וענוה שעה ודי ה״ס דידאח זלח״ח חאד״י

והבן. עולם זדי ה״ס
 במתני׳ חנה וכר. שהעריכו ועשיר עני ז.

בדין בהריא תגן ע״א[ י״ז ]דף רמ״ד
 עני כיצד אזלינן, גודר רבתר דערפין יד השג

ועשיר עני, עדן נותן העשיר את שהעריך
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סג

פאה מסכת תוספתא
ראשון פרק

 חסדים, וגמילות והראיוץ, והבכורים, הפיאה, שעור: להם שאין דברים אילו א.
 כל העושה מלמעלה. שיעור לה ואיז מלמטה שעור לה יש פאה תורה. ותלמוד

 והקרן הוה בעולם האדם מן נפרעין הדברים אלו .L 3 פיאה. אינה פאק שדהו .
 דמים, שפיכות ועל עריות, גלוי ועל זרה, בודהע על הבא: לעולם לו מתסיי
 שנאמר־־־* פירוק. לה ויש ?!לז לה יש זבות ג.כולמ^ כנגד הרע לשון5לוע

פירות, לה ואין קח לה יש עברה יאכלו. מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו

חסדי
ראשון פרק

משום וכף. שיעור לח יש וכף דברים אלו א.
 דברים בכלל פאה ט״א[ ]פ״א דקתגי

 שיעור להם דאין דמשמע שיעור, להם שאין
 אבל מדאורייתא, דהיינו מפרש מש״ה כלל,

 פרחתין דאין למטה, שיעור לה יש מיחא מדרבנן
 אץ מדרבנן אפי׳ למעלה אבל מששים, לסאה

 בלישניה למיטעי איכא דהשתא ומשום לה.
אס וא״כ כלל, שיעור לה אין דלמעלה דקתני

 עושה. פאה שדחו כל לעשות כא
אינה סאה שדחו בל העושה ותנא הדר טש״ה

 אמרת דהיכי היקשי, א״כ וא״ת פאת.
 רהא לק״מ, למעלה. שיעור לה דאין רישא

 התחיל שלא רכל היינו סאה דאינה דקאמר
 שקצר אחר אבל סאה, חיוב חל לא עדיין לקצור
 הכל לעשות רצה אה״נ החיוב, רחל א׳ שבולת

 אינח דקחני דהיינו א״ש והשתא עושה. פאה,
 דטעמא דמשמע עושה, אינו קחני ולא פיאה,
 א״ש והשתא סאה. שם עליה לחול דא״א משום

 שיעור לה דיש משום הכא, תרומה נקט רלא
לעשות כא אס החיוב שחל אחר דאף לפעלה,

עושה. אינו תרומה כריו בל
]ס״א אמתני׳ וכף. שנפרעין דברים אלו ב.

 טובים דברים אלו דקתני קאי מ״א[
דברים ג׳ והן וכו׳, מסירוחיהם אוכל שאדם

דוד
 אלו דכנגדן עלה תני והכא כולם. כנגד וא׳

 כנגדן שחם ונראה וכר. מהן שנפרעין דברים
 דברים חן במתני׳ דזזשיב רטובה דהנהו ממש,

 המפרשים כמ״ש ולבריות לשטים טובים שהן
 p/c ולבריות. לשמים רעים שכנגדן אלו וה״ג שם,

 ועבדתם ט״ז־י״זן י״א ]דברים דבתיב זרה עבודה
 יהיה ולא השמים אח ועצר וכד אחרים אלהים

 (9 למדין אס העולם לכל מזיק הרי וכד, מטר
 אשת על שבא כנץ עריות גילוי ממנו. אחרים

 ולשון דמים ושפיכות בעלה. על ואסרה איש
 מתני׳ והן■ לבריות. רע בהו דשייך פשיטא הרע

 לה ומפיק !ה״א[ דפרקין בירושלמי לה מייתי
 הכרת ל״א[ ט״ו ]בטרם* דכתיב בע״ז מקראי.

 דבע״ז מג״ש. נפקי ואידך בה, עונה וכד חכרת
 ובגילוי גדולה. חטאת ל״א[ ל״ב ]שמות כתיב

 ל״ט ]בראשית הגדולה הרעה אעשה ואיך עריות
 ד׳ ]שם משוא עוני גדול דמים ובשפיכות ט׳[.

]תהלים גדולות מדברת לשון הרע ובלשץ י״ג[.
כולם. כנגד שהיא נמי וש״מ ד׳[, י״ב

J נלע״ד קרן, לה יש זכות הכי בתר דקחגי והא
 להו תני לא מאי טעמא לשנויי ראתא

 רלא משום שפיר, ומשני במתני׳. דשכנגדן להנך
 נקט, פסיקתא מלתא טובה דמדה דהנהו רמו,

 ג׳ ]ישעיה כדכמיב סירות להן יש עכ״ם דלעולם
 ולבריות, לשמים דהיינו טוב, כי צדיק אמרו י׳[
מלתא לאו דסורענות הנך אבל וכד. פרי כי
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דודה״ד־ה פ״א פאה תוספתאסד

*

 דרכם, מפרי ויאכל מקיים אני ומה לו. יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי שנאמר
 לה אין פירות עושה ושאינה פירות, לה יש פירות שעושה עברה אלא

 מצרפה, הקב״ה אין רעה מחשבה למעשה. מצרפה טובה מחשבה ד. פירות.
 מביא אנכי הנה מקיים אני ומה .,ה ישמע לא בלבי ראיתי אם און שנאמר

 למעשה, מצרפה המקום טובה שעושה טובה מחשבה אלא מהשבותם, פרי רעה
 בתהלת פאה אדם נותן ה. למעשה. מצרפה הקב״ה אין טובה עושה ושאינה
רבי יצא. בסוף בין באמצע בק בתהלה בין נתן ואם ובסוף. ובאמצע השדה

י״א[ שם ]שם כתיב דאדרבא היא, פסיקתא
 דאע״ג לו, יעשה ידיו גמול כי וע לרשע אוי

 אפ״ה ולבריות, לשטים דהיינו רע, רשע דהוא
 דם״מ הבא דתנא אלא לו. יעשה ידיו גמול כי

 כשהעבירה דהיינו סירות, בהו דאית זימנין
 שאחרים העובר חשוב ארם כגון פירות עשתה
עריות, ובגילוי לא. לא״ה הא ממנו. למדין

 לאחרים. אסרה דלא איש אשת שאינה טנק
אבל מוח, כתמ שהכהו כגון דמים, ובשפיכות

 הרל׳ ובלשון ונתרפא.! עליו ריחמו השמים מן 1!
d המקבל. קיבל כשלא—---------

 ותוקתמסיפאדאיכאנטישינוייאאחרינא ד.
והוא סורענווג למדה טובה מרח בין רוי/^’

כמעשה, השיבה המחשבה טובה רכמרה
,ג ]מלאכי שמו דולהושכי מקרא לן בדנפקא

 ]ההלים כדכתיב לא, רעה מחשבה אבל ט״ז[,
מלתא הך וכולה וכו׳. ראיתי אם אק י״ח[ ס״ו

]ע״א[. ם׳ דף דקדושין ס״ק בש״ס איתא
וכר אנכי חנה מקיים אני ומה בה דמסיים ומאי

 נפל גדול טעות וכר, טובח מחשבה אלא
 מצרפה המקום פרי שעושה מחשבה וכצ״ל בספר

 מצרפה חקמה אין פרי עושח ושאינח למעשה
 ועל בקידושין. התם להדיא איתא והכי למעשה.
 המחשבה עכ״ס טובה דאילו קאי, רעה מחשבה
 עשה אם רעה מחשכה אכל במעשה, השובה

 ממנו נפרעים ועכו, מחשכתו שקיים דהיינו פרי,
 אס אכל המעשה, על כין המחשבה על בין
 ס״ו !תהלים נאמר זה על מחשבתו, קיים לא

 אסרינן התם ומיהו וכר. ראיהי אס אץ י״ח[
פרי עשה לא אפי׳ זרה עבודה מחשבה דם״מ

ממנו. נסרעין

דוד חסדי

 קשיא, גופא הא וכר. נתן ואם ובר אדם הד־נותץ
כהחלה פיאה ארס גוחן רישא אסרת

 קחני והדר גמי, לכתחילה אפי׳ אלפא וכר,
 דוקא אלמא «,r וכר בתהלה ביז נתן ואס סיסא

 לא דברישא לק״ם, דייקינן כי אבל יעא. דיעבד
 נותץ וה״ם, בין. בין נקחני[ ובסיסא בין, בין קמי
 כלומר ובסוף, ובאמצע בתחלה לכתחלה אפי׳

 בשיעור נותן שלשתם ובין מקומות בג׳ דמניח
 כל דמניח כיון לכתהלה אפי׳ דמי ושפיר ששים
 דעיקר לחלוק, מצי לא נמי דת״ק בסוף, שהוא
 הכלה לא ס׳[ י״ט ]ויקרא מדכתיב בסוף פיאה

 כמה סרק בגם׳ וכדאמרינן בילוי, כשעת משסע
 ע״ב שם ורש״י ]ע״א ב״ג דף ]שבת[ מדליקין

 לת״ק דס״ל אלא דר״ש, אלימה ומשום[ ד״ה
 במה סגי שיעוד, לפיאה אין דמדאורייהא דכיון
 שיעודא שהוא והשאר שהוא כל בסוף שיתן

 חייבוהו ולא מקומות בשאר שיגיחנו סגי דרבנן
 סיפא קמי ושוב לכתחילה. אפי׳ בסוף להניחו

 מן באמצע מן לבד בחחלה מן נתן ואם
 הרי לבד בהחלה דאסילו כלומר יצא. בסוף
 משום וטעמיה מיהא. דיעבד לבד כבסוף הוא

 ט׳[ י״ט ]ויקרא הבלה מ קראי. חרי דכהיבי
 דמשמע ]שם[ ולקצור מלוי, בשעה דמשסע

 כאז מעד הא קצירה, מחוסר שעדיין אפי׳
 וס״ל בתרתי, סליג וד״ש דיעבד. כאן לכתחילה

 דתקק דבל לבסוף, הכל ליתן צריך דלכתחילה
 אס נטי ובדיעבד תקון, דאורייתא כעין רבנן

 מדאורייתא. אפי׳ מא לא לבסוף כלל הניח לא
 לה דמוקי דר״ש אלימה צ״ל דלקעוד ודרשה
 לטימר אלימה אצטריך ושמא אהריגא, לדרשה
וסליג וכדלקמן. פיאה שם עליה חל דמ״מ
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%noov>_^I ~ t»M567h*n» ערכין
ץשני סרק

חרושים
 ואילו סלעים. ה׳ שבערכין מועט הוא וכמה ז

 שבערכין כפחות "נותן :קתגי ע״ב( ד׳ )דף במסכתין בברייתא
שקלים". שלשת שבערכין פחות וכמה

 שלשת שבערכין פחות "וכמה :שם התוספות לשון וזד,
 סתם ערך עלי הרי דפכילתין בתוספתא דאמר אע״ג שקלים.

 והתם לומר יש ז סלעים ה׳ תמועס וכמה המועט מביא
 שם ההגהה )לשק גקבד." עדך בסתם והכא זכר, ערך בסתם

הגליון(. על
 "והכא י״ד( )אות מקומת בשיטה שם שהגיה מה ונכון

 )שלא ערך בסתם כלומר הוא". ונקבה דזכר ערך, בסתם
 נקבה" וערך, ובר ערך משום בו שיש זכר"( ערך "סתם אמר
 שבערכין הסתות דזה שקלים שלשת שבערכין בפחות נותן
 כמו נקבה• ערך "סתם מפורש שיאמר בעינן ולא נקבה, של

שם. בההגהד, שכתוב
האומר 

 חמס/ חומסי בין תורה החמירה כמה ^ראה ו כור: לבית סלע המשים כאן האמור
המוציא לוקה. ואינו סלעים ה׳ נותן ^^!™"?חומס־׳חמס

 מס )שמות נאמר המעשה מן דברים תורה החמירה סלע. מאה ונותן לוקה רע שם

 בסקילה זה — יומת מות ואמו אביו ומקלל )שם( ונאמר יומת, מות ואמו אביו ומכה

 הוא הרי אומר פרטא בן ר״א ב המעשה מן דברים תורה החמירה בחניקה. וזה
על דע שם הוציאו מה על וגר הארץ דבת מוציאי האנשים וימותו יה )במדבר אומר
אלא,?ל רע שם הוציאו שלא אלו אם ומה והומר קל דברים והלא האבנים. ועל עצים
אלא שעהל עונש ולא מרובה, עונש אלא מועט עונש ולא נענשו, אבנים ועל !עצים
עני » ז V וכמה כמה אחת על בו, כיוצא חברו על רע שם אהמוצי לדורות, עונש

 עלי הרי משהו. לפי נותן וזה משהו, לפי נותן זה - ועשיר עני את שהעריכו ועשיר
 סלעים. ה׳ & ז שבערכין מועט הוא וכמה שבערכין. המועט את מביא זה - סתם ערך

באורים
 מהנא: נמי כדמשמע "הלן"( בערן )הערוך אחר"

 מומס להלן נדמתיק ומתחה אמס היינו תופסי~זזפס.

 •ממסי כמו בממון. דוקא לאו ישגו יחמם" הלשון בתוליה. אה

 ממיל אני מלין לי, העשוי "חמס ט•{( )בראשית עליך•

 מוציא היינו הרע. לשון לאומרי שס(: רפ״י )לשון העונש

 שיש המס. וחוסם ומפתה שאונם לקמן: כדמשיק רע שס

 ה׳ נותן בתוליהן* ם3שק חמס חומס משום גס בהם

 בה׳ העתיק )והמעתיק סלעים חמש׳ הגירסה בכי״ע סלעים.

 במורה שכתוב כמו חמשיס( התיבה ראש זה ובאמת סלעים,

 חמשיס הנערה לאני עמה השונב האיש "ונתן ניב( )דברים

 השקל גרה עשרים שקל. בהורה הנקרא הוא וסלע נסך.

 וכל יוסח. מות ואסו אביו סכה סלעא: אונקלס המס

 אביו ומקלל חנק: »ו הרי שמס מיתה בחורה שנאמר מקום

 "אביו נ׳( )ויקרא דכתיב בסקילה וזה יומת. מות ואמו

 היינו בו דמיו דכהיב דהא וילפינן בו", דמיו קלל ואמו

־ דמיהם אתם ירגמו •באבן הפרשה בסוף שס כדכתיב בסקילה,

 " שאמר הארץ. רבת מוציאי האנשים ויסותו :אתם ירגמו באבן נס, דמיהם או בו דמיו שנאמר מקום שכל בס״,

 להגמילס ה׳ ביכלת שכפרי בשביל ולא הארן. דנת שהוציאו בשביל שממו מדגיש והכתוב היא" יושביה אוכלת "אק

 של מדותיו פי על להם הראויה מיתה באותה —■ ה׳ לפני במגפה שמתו מרובה• עונש אלא מועט עונש ולא בארן:

 מלשונם יוצאים וסילעיס טבורם, עד לשונם נשתרבב כלשונם, שחטאו והם מדה. כנגד מדה מודד שהוא הוא ברוך הקדוש

 אסילו לדורות. עובש אלא שם(: )רש״י ?מגסה ולא להם( )הראויה במגפה נאמר לכך ענודה, לתוך ונכנסים

 קי״ז דן< במרא )מא מלקה נפלו וכולם יהושע אלא מלקס, נטלו לא לאק שבאו שבניהם יהםאחר הבאים הםלדורותי

 ■—■pr שהעריך עני או עני, איש ערך את שהעריך עני בין כלומר ועשיר. עני את שהעריכו ועשיר זעני/ :»יב(
 נותן הוא עשיר, איע פרך שהעריך אפיס העני משהו. למי נותן זה משיי: ערך או עני פרך שהעריך עשיר או עשיר,

 שהוא לפי נותן הוא מני, איש ערך שהעריך אע״ע והעשיר משהו. לפי נוהן וזה :עני שהוא המעריך שהוא לסי

 היינו סלעים. ה׳ שבערכין מועם הוא וכסה מי: ערך סירש ולא סתם• ערך עלי הרי עשיר: איש שהוא המפר?

 נקבה של שבערכין ומופע סלעים. חמשה ערכו גמורום שנים המש בן פד ושלשים אמד מבן אשר זכר, של שבערכין מועט

שלשה

 מזרת תהיה ואש ה״א ה״ב סיעה ירו׳ והי׳ לס״ר. מ»ון נאריבס :()לא עא »אה ירו* ועי* טו. תירה. הממירה ראה י שמואל מצפה
»יטא. נן ר״א ג :בבבלי כאן במבואר כמנה בגנזי בסרה לעגין סי״ז יותא ירז׳ ז®•׳ ע״ש רע שס מיציא המצור•

 רמב״ס ועי׳ ערך בתתה זהוא הלעיש נ׳ וניתן וע״ש במש י״ס י: תוס׳ דזנר. •רך באמר סלעים. »ה׳ יד.: רע״ד ועשיר. •ני ל שס:
זנר: •רך •ירש שלא למ»פ דנא בהתוס* נראה מי •רך פירש ולא נחג ה״ב מ״א
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W3״y כ״ת דף סנהדרין מם׳ על סימה 3ם

 בבעלת אשח אמר וחי אמדינן לא ?בעלת
 ראיה וממתי אמריע לא באשתו בעל אמרינו
 ללישנא באשתו בעל וה״ה אמריגן כבעלה דאשח
 1 דוחק והוא דפוטבדיתא ללישגא לא אבל רטורא

כאשתו בעל דסורא דללישנא לפרש 3ל״י
 אמרינו לא בבעלה אשת אמרינו

 אמרינו כבעלת אשת דפומבדיתא וללישגא
 ממתי והשתא באשתו בעל דאמריגן וכ״ש.
 דבעל כ״ש וא״ב בבעל אשת דאמרינן דאית

 בתב רל המאירי והרב אמרינו לא כאשתו
 שהרי הרין וכן כבעלה שהתשת וי״ס ח״ל.

 קנוי אינו בעל אבל דמי ובגופו הוא קניינו
 כאשתו רב עשאוהו סופרים שמדברי אלא לה

 בבעלה דהאשת כתב רל המרדכי נס ע״ב•
 ע״ש« אמרינן לא כאשתו בעל אבל אמרינו

 אמר לא וכו׳ אמר אס מתגיתין ע״א כ״ט דף •
שיאמר ער כלום

 לבעל ראיתי לו. חייב שהוא לו חודה בפנינו
 רל הרמב״ם דברי על הקשה יומן* ומוקי

 שיאמר עד כלום אמר לא דקתני דסתני׳ מלישנא
 מתגי לא דלעולם בללא ומתגי׳ לו הורד, בפנינו

 הודה בפנינו שיאמר עד דבר לבעל במודה האי
ft למאן דבין דק ולא ע״כ עידי אתם דהיינו 

 דרד התובע בפני דאפי׳ הרמב״ם דברי מפרש
 הרמב״ם דברי דמפרש למא! בין בעינן הודאה
 הוצרו הודאה דרך בעינן לא התובע רבפגי

 לו הורה בפנינו שיאמר עד למיתני מוזגיתין
 לטעון יבול הכי לאו דאי עידי אתם דהיינו
 דאפילו דאמר למאן תשנעה 1א השטאד, מענת
 בעיון עידי אתם או הודאה ירד התובע בפגי

 התובע רבפני לנרד למודה השסאה טענת או
 משבעה. טענת לפטור מוראה דרו בעינן לא

 מפרש דהדמב״ם ז״ל יוטף גמוקי דעת ושמא
 הודאת דרד כלומר לו הודח בפנינו שיאמרו ער

 זה פי ועל רל משנה בכסף הרב לגו כדמפרש
 עד מתגי׳ דמדקתגי רל מרמב״ם על הקשה

 עידי אתס דהיינו לו הודה בפנינו שיאמרו
 יובל לשלא מחני לא בפניו דהודאה משפע
 למתני לן למוז מתגי דאי השבעה טענת לטעון

 שיאמרו ער ליתגי לו הודה בפנינו שיאמרו עד
 טענת לו׳ שייד לא דהשתא לו שהודה ראינו

לא השטמה טענה השטאה טענת ולא השבעה

 לא השבעה טענת הודאה דרד הודה דהא שיז
 דבפגיו ודאי אלא התובע בטני מודה דתא שיין■

 עידי לאתם וצריו השבעה לטענת מתני לא
 עידי דאתם רל יוסן* נמוקי שדעת לומר וצריו
 הטורים בעל כדעת השבעה לטענת אפי׳ מתגי
 כדעת שדעתו אלא הכי תימא לא דאי פ״א בסי׳

 מתני לא עידי ראתם רל והמרדכי הראב״ד
 שיאמרו עד מתניתין קתגי היכי השבעה לטענת
 אפי׳ והלא עידי אתם דהיינו לו הודה בפנינו
 יכול עדייו השטאה לטענת עידי אתם דטהני
 ודאי אלא הודתי עצמי את להשביע שלא לטעון
 גמי ואפשר ז״ל הטור כדעת ז״ל יוסף נטקי שדעת
 והמרדני הדאב״ד כסברת קאי רל יוסף דנמקי

 דליכא כשתבעו דמיירי ליה ל״ק וממתגי׳ רל
 שאם אלא קטן למימי ונדבעינן השבעה טענת
 כשתבעו סיירי דמתני׳ דל יוסף נמקי רעת

 רל להרמב״ם תקשה אינו השבעה טענת וליכא
 דבפנינו דלישנא ביון דטתניתין מלישנא כלום
 לטענת אצטריו לא עירי אתם דהיינו לו הודה

 כתב המגיד והרב השטאה. לטענת אלא השבעה
 בפני הודה שאם רל הרמב״ם שכתב טה על

 הדכרים השבעת טענת לטעון יכול אינו התובע
 ברור. טמן בגט׳ להם מצאתי לא אבל כן נראים

 רל הרמב״ם דטברת ראמ^אמר נראה • ולי
 השבעה לטענת מהני לא עידי אתם דאפילו

 שיאמרו עד דקתני ממתגי׳ לרבדיו טמד יש
התובע בפני ומשמע לו הורה בטנינו

וכדבתיבנאו
 אותן מכניסין ד״ה רל רש״י בפירוש שם

אפקינהו לא הא פריד ובג»׳ דיגין לבעלי
 אפקיגהו לא הא פריד לא דבגט׳ ואע״ג ע״ב
 נחמיה בר׳ לה רמוקי למאי אבל לקס״ד אלא
 לנו יקשה דאם לומר רל דש״י כוונת ניחא
 לא והא דינין לבעלי מכגיטין קתגי היכי

 פר׳ לה ומופי לה פריד בגט׳ הא אפקיגהו
1 נחמיה

 סוד מגלה רכיל הולד ואומר מתני׳תין שם
משום זה פטוק להביא הוציד וכו׳

 הייתי סוד מגלה רכיל דחולך קרא לאו דאי
 בענין מיירי לא בעמן רכיל חלד דלא אומר

 למיהש ראיכא הרע לשון במספר אלא זו
אבל וכו׳ הרע לשון ׳3 כדאמריגן לקלקולא
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י 1 ■ . ׳*

ע״א כ״ט דף מהדרין מם׳ על ®שיטה
־* . י

מ

 שנראה מה דברים במספר אלא שאינו בבה״ג
 את בדינו הדיין ולפלוני בדינו מדיין לפלוני

 פסוק הביא לזה רכיל תלד לא ככלל זה
 שהוא דכל לאורויי סוד מגלה רכיל דהולד

 '— רכיל! תלד לא בכלל הוא סוד מגלה -
דאמד יהודה לרב ליה מסייע גמרא ש&

 קשה קצת וכו׳ .עידי אתם שיאמר צריו
 זיידי אתם לומר דצריד ממתגי׳ יליף דהיכי
 לא דילטא בד הייתי משטה לטעון יובל לשלא

 שלא אלא עידי אתם לומר מחני׳ אצטריד
 ובשלמא הודחי עצמי את להשביע לטעון יוכל

 בפגי שהודה דכל שסובר ז״ל הרמב״ם לסברת
 דגקט שפיר אתי השבעה טענת שיין* לא התובע
 יטעון לשלא עידי אתם דהיינו חודה בפנינו
 השבעה טענת יסעון לשלא דאי ד,שסאה טענת
 שהודה מאחר בן לטעון יכול אינו הכי בלאו
 הודה דבפנינו לישגא משמע רהב* המובע בפני

 דסוברים ממפרשי׳ לפי אבל לעיל כדכתיבג׳ לו
 טענת לטעון יכול התובע בפני הודה דאפילו
 ממני עידי דאתם דאמר מאן אלא ל״ק השבעה
 לטענת מהני לא דאמד דלמאן השבעה לטענת
 דאחם לומר דמוכרח מידי קשה לא השבעה

 השבעה דלמענת ליה נקיט השטאה לטענת עידי
 הודה ואפילו למ״ד דאפילו וי״ל ממני. לא

 עידי ואתם השבעה טענת לטעון יבול בפניו
 למימר איכא דלדידיה משום קשת לא מהני

 שהודה משמע לו דהודה לישנא מתגי׳ מזינקט
 השבעה טענת ליכא דינו בעל יבתבעו לתביעתו

 דמצרין• א״ר לר״י ליה מסייע דמתני׳ דייק ומ״ה
השטאה! טענת לטעון יוכל לשלא עידי אתם

פ״א וסי׳ ל״ב סי׳ לה״מ שית

 יצ״ו מורינו חיים רפאל בנימין הקטן )אמר
רבינו מתורת להתבסם אבוא נא הבה

 כי בס״ד שמעתתא מאי נבאר אורחיו ולפום ז״ל
 הרב והנח וחילוקיהם הדעות בה רבו כמו רבו
 לאתם אצטריך tit מתני׳ ז־דילמא דיקדק ז״ל

 לחשביע שלא טענת לטעון יובל שלא אלא עירי
 הרמב״ם לסברת ובשלמא תודתי. עצמי את

 לטעון יכול אינו חתוב׳ לפני שהודה רכל שסובר
 דודינו לו הודח בפנינו דנקט א״ש השבעח טענת
לשלא דאי השטאה טענת יטעון שלא עידי אתם

 מכיון יכול אינו הכי בלאו השבעה טענת יטעין
 דמתני׳ לישנא משמע וחכי מתובע כפני שהודה
 ואם לו חייב שהוא לו הודה בפנינו דקתגי

 יכול אינו מתובע בפני דבדהודה נראה יכן
 טענת לטעון יכול ברם השבעה טענת לטעון

 למעון יכול אינו עתי אתם ובאומר השטאה
 דכיון השבעה טענת ולא השטאה מענת לא עוד

 מעין מצי לא תו התובע בפגי עידי אתם שאמר
 רב דקאטר דהאי עיון מקום בדבריו ויש כלל

 עדים דאיכא אי דמי היכי התובע בפני דחודה
 בפגי הודאה דבלשון הר״ם בדברי מבואר הרי

 לא עוד לטעון יכול אינו התובע ובפני עדים
 שכן ומחייב השבעה טענת ולא השטאה טענת
 בפני המודה דבריו אלו ט״ו מה׳ בפ״ז כתב

 עמו התוב׳ היה בפניהם בשהוד׳ ואם ובו׳ שנים
 עשיר שאיני להראות כדי לטעון יבול אינו
 את עדים לפגי לתובע במודה וא״ב ע״כ וכו׳
 כלל השבעה מענת ולא חשטאה מענת לא כאן

 אתם דבאומר לומר המחבר מרב הוסיף מה וא״ב
 טענת ולא השטאה טענת לא שיין לא עדי

 כלל. לטעון יכול זרנו הכי כלאו הא השבעה
 דסובר זיכיון ג״כ קשה הרמב״ם לדעת גם

 מצי לא עדים ובפני התובע בפגי דבשהודה
 ולמאי משבעת ולא השטאה לא כלל מעין

 שיאמר עד -או עידי לאתם למתני׳ אצטריד
!בפנינו

 אין ז״ל הר״ם לסברת דאדרבה קשה ועוד
במודה כלל עידי אתם שיאמר צורך

 חר״ם לסברת עידי ואתם ועדים. התובע לפגי
 מיתלה דעתו לפי אלא מוריד ולא מעלה לא

 מתובע ולפני העדי׳ לפני ההודאה היתה אם תלי
 מעין מצי רלא אף בפניו דשלא בפניו שלא או

 את להשביע שלא מעין מצי מ״מ הייתי משטה
 דהודה ז״ל המחבר הרב כתב ,והיזם תודתי עצמי
 טענת שית לא עדים ולפני התובע לפני

 לא השבעה דמענת מדבריו כנראה השבעה
 אמר כשלא מעין מצי השטאה מענת אבל שיין
 חרמב״מ לדעת שקשה היא זו ואדרבה עירי אמס

 מוריד ואינו מעלה אינו עידי דאתם דסבר
 צרת ואינו עדים ולפני התובע לפגי כשהודה
 הרמב״ם בדברי שס כמבואר עידי אתם שיאמר

חייב! עתי אתם דבלא
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קם ע״א ל׳ דף סנהדרין מם׳ על שימה

 מוסר at פתני ולא במערים ואם במוסר אס
 דבריו מתוך אמ הברייתא שכוונת אם.מערים

 דבריו מתוך ואם קייפין דבריו כמוסר נראים
 שמערים בפירו® אמר שלא אע״פ כמערי' נראו
 אמר לא במערים נראה סתמותו מתוך אלא

 ע״ב ובסי׳ הנז׳ במשובה הרב כתב עוד בלום
 שאמד אלא עידי אתם שאמר לא מוסר דהאי

 זח דפירוש קשת ולכאורה וכר הודאה דוץ כר
 הודאה. דדרך רס״ל להרמב״ם אלא יצדק לא

 דלא הרא״ש לדעת אכל השטאה לטענת מוזגי
 לא אם משבעה לטענת מחני דלא ה״ה מהני

 הודאה דרך הרא״ש דלדע׳ .דאפי׳ דס״ל שנאמר.
 ממני השבעה לטענת השטאה לטענת ממני לא

ל״ב. סי׳ לה״ה בפירושו שמואלי בני בספר ועיין

 ,ובו הן שני שלמעשר דשמעת^א כפשטא שם7
 לרבותא קתגישלפלוגיהן ?א דתא

at מעליו' לא הלומות דברי ן8ן פלוני של אמך 
 אלא היורשים מתזקת טמון להודמר מורידין ולא

 דמלתא הם שני מעשר של אמר אם אפילו
 החלום בעל לדברי ניחוש נימא הוא ראייסורא

ב»מ דאף קמ״ל לירושלים הריו יאכלם שלא
מורידין. ולא מעלין לא הלומות דברי ’ י

 מגתא אינהו לשלומי דשמעתתא כפשטא שם
אליעזר רבי זה לסי קשה וכר בהדייחו

 ונראה פלו׳ נזדכה מדברהם דכתבינן אמר מ״ט
 אי פליגי לא ור״ל. יוחנן דר׳ ס״ד דמעיקרא.

 מודו וכולהו לא אי רכיל תלו לא משוס איכא
 ופלוני מזכין ופלוני פלוני כתביגן דאפילו
 ומטעמה רכיל תלו לא משום ליכא מהייבין

 סעמא אדעתיה אסיק וגם קמן רבעינןלמימר
 דכיון סובר יוחנן דר׳ אלא כשיקרא דמיהזי

 טעמה ליכא הלקו שישלם כד* הכי דכתבינן
 משלם דאינו ליה סבירא ור״ל כשקרא דמיחזי

 ופלוני מזכה סלוני כתבינו ולפיכן במדייהו
 דמשלם יוחנן כר׳ ליה איח אלעזר ור׳ מהייב
 פלו׳ כתבינו לא ולהכי בחדייתי מנתא איהו

 למכתב ומ״מ לקיש ריש כסברת וכו׳ מחייב
 ולהבי כשקרא דמיחזי ־משום ליה לא:ניהא זכאי
 לבהר אמנם פלו׳ נזדכה מדבריהם, דכתבינן אמר

 !מנחא.בחדייהו איהו משלס .תלמודאידלא רמסזק
קלה .ללא •למיהש ■איכא אי :גמוזלגקוחע• לם׳»

 משום אלעזד ר׳ טעם • ביאר לא או רכיל
וכמר• כמר לתג דסבירא

לאו• אי ליה ולימדו דשמעתתא כפשטא ש&
וכו*. מידי דינא סליק הוה לא בהדן את

 שניט דאמר כשמואל לפוסקים שהקשה מי יש
 את לאו אי קאמי היכי דין דיניהם שדגו
 קושיא זו ואין מידי דעא סליק הוה לא בהדן

 שנויה היא דבמהלוקת דכיון דעתי לפי כלום של
 .אי איגהו אמרי מצי .לא או דין דיניהם אי

 לא דאנן מידי דיגא סליק לא ממץ את לאו
 סוברים: אנו דאין בג׳ אלא ליה דיינינן הוה

 לא. בשמואל סוברים אנו אס ואף כשמואל
 גמידאע״ג־ אי הצוף ב״ד לנו שיקראו בעינן

 דיו- דיניהם שדנו שנים דאמד כשמואל דהלכה
 וכיון בעינן תלתא מדרבנן אבל מדאורייתא ה״מ

 מצו. בשלשה ממונו׳ דדיני דאיתקיגו הוא דרבנן
 מידי דיגא סליק הוה לא בהדן. את לאו אי. אמרי
 בשנים., לדון ■דרבנן עבריגן־אתקגתא הוה דלא
וכר■ הו שגי מעשר .של דשמעתתא כפשמא £ןם

בשקו* דמיהזי משום מוזייבין ופלוני
 דמיהוי לטעמא אצטריד אמאי לד״ל קשה וכו׳

 שלמי דלא סובר לקיש רריש לימא כשקרא
 • ומלו׳ סלוני כוחבין ולפיכן ריריה מגתא אינהו

 אינהו• שלמי רלא נהי סובר יוחנן ור׳ וכו׳
 ופלוני פלו׳ כותביו אי מיהו דידיה מגתא
 ־זכאי כותבין ומ״ה רכיל תלד לא משום איכא
 דמר ליה ואית דמר ליה אית אליעזר ור׳ סתם
 איגהו משלמי זכאי כותבין דאי כר״ל סובר
 איע׳ וכו׳ יסלו׳ פלוני כותביו ואי דידיה מנתא
 מדבריהם כותבין לפיכן רכיל תלד לא משום
 אפשר והיה j ממוצע לשון שהוא פלוני נזדכה
 כתביגן. לא אמאי יוהנן לח כז ראם לומר

 כלום זה שאץ אלא פלונים נזדכה מדבריהם
 תלר לא משוט דאיפא סובר יוחנן רר׳ ראפשר

 פלוני נזדכה מדבריהם כתבינן אי אפילו רכיל
 שהיה אלו דברים של במשמען שיש מאחר

 דלריש לומר מוכרה שהוא במו ביניהם מחלוקת
 > משוס י איבא נזדכה• מדבריהם כתכינן אי לקיש

 י כותביו אין אמאי לר״ל לא דאי כשקרא דמיחזי
 ומיהו לחלק שיש אע״ם פלוני נזדכה מדבריהם

 • -אסיק נמי דמעיקרא !לעיל ;ודבחבינן : במאי
; לומר אפשר . כשקרא דמיהזי• טעם׳ אדעתיה

a!v6jl
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 רצה לא טעמא זמי אדעתיד. אסיק חזית דמון
 דרבי דטעמא וביט אלעזי דרבי טעפא לשגות
 ולא לר״ל אפרינן כשקרא דמיתזי משום אלעזר

 ועוד אחריתי. כטעמא לר״ל לאוקומי ראה
 דאי לר״ל אצטריך כשקרא דמיחזי דטעפא י״ל
 ר״ל חייש לא אמאי כשקרא דמיהזי טעמא לאו
 דמיחזי טעמא דאיכא ביון אלא רכיל תלך ללא

 דלא רמל תלך דלא לטעמא היי® לא כשקרא
 בדליבא אלא רכיל תלך ילא טעם* שי׳יך

 לומר נוכל זה ולטי כשקרא. דמיזזזי טעסא
 כשקרא דטיחזי לטעטא חייש לא יוהנן רבי דאף

 יוחנן ודכי רכיל תלך לא משום דאיכא משום
 והעביר רכיל תלך לא מעם עיקר עשה

 עשה לקיש וריש כשקרא דמיוזזי טעם מלפניו
 מלמגיו והעביר כשקרא דטיהזי טעם ר0י9

 התך כוונת היא וו ולדעתי רכיל תלך דלא טעם
 תלך לא ?משופר כשקרא דמיהזי משום שאמרו

 הנכון והוא נמי אי ותשכה. דוק כאן אין רכיל
 לקיש דריש דטעם׳ לומר התלמו׳ בעל דהמרך

 ר״ל עליה תיקשי דלא כשקרא דמיחזי משום
 דכתבינן אליעזר כר׳ אמר לא טעמא מאי

 הכי ואפי׳ לר״ל דס״ל פלוני נזדכה מדבריהם
.לעיל וכדכתכיגן כשקרא דמיהזי סעמא איכא

דיניך לבעלי לעולם לא דשמעתתא ובפשטא
 דאגן קשה קצת היא נוזמיא וו*

 לאחר דיוצאים שמעינן לא דממתני׳ אקשינן
 היא נחמיה ור׳ מתרץ והוא דבריהם ששמעו

 תיקשי ניחא מי נחמיא ולר׳ בתירוצו הועיל ומה
 דינין בעלי הוצאת במתני׳ הזמר לא אמאי ליה

 הדשה סברא דהיא ס״ד בדהרה דבשלמא ונרמז
 כעלי הוצאת המשנה הזכירו לא לסה קשה היה

 דאמר גהמיא לרבי דשמעיגן בתר אבל דיניו
 וכו׳ שבירושלים הדעת נקיי של מנהגן היה כך

דסמיך ההוצאה הזמר לא אמאי לאקשויי ליכא
אמגהגא!

 את גמרו והתניא זישמעתתא KDVD3 שם
הערים את מכניסין הדבר

 מקשי דלא הא וכו׳ נתן כר׳ דלא ההיא
 לבע״ד לימא אי כשהקשר. מכף ברייתא ממך
 את גמרו והתנן נתן כר׳ לאוקפה וכעי וכו׳

 דבעי משוס הוא וכו׳ העדים את מבנימין הדבר
דהמקשה ה״ג וכה מינה ממתגי׳ ליה לאקשויי

 הוה דיגין לבעלי אף אילימא מעיקרא כשתקשה
 ליה תיקשי דלא היכי כי לעדים דה״ה ס״ל
 אף קאי דאי לו שהוקשה אלא ברייתא ממך

 ולא לעדים ואלא קיימי התם דיניו לבעלי
 כר׳ דלא דמתני׳ דוהק נטי הא דינים לבעלי

 מוא בהכרה נתן כר׳ לעולם א וכשהירץ נתן
 היכי בי לעדים לא דינים לבעלי דקאי לומד

:וכו׳ ומתניא לו הקשה נתן כד׳ דתיתי
אשי רב דבי רבנן דילמא ד״ה תום׳ שם

 הזה בלשון בתו׳ מצאתי ס״ל כשמואל
 הלכתא דלית מוכה סוגיא הך דלכאורה פירוש

 כת׳ ות דק דיניהם שדגו כשנים כשמואל
 הלכתא דלעולם כתבו והתום׳ ז״ל הרי״ף

 ס״ל לכשמוא דקאמר דהא ופרשו כשמואל
 פשיטא רהא שדנו כשנימ כשמואל הבונה אין

 בעלמא כשמואל ה״פ אלא כשמואל דהלכתא
 בידו קנו ולא שנים. בפגי באורייתא ס״ל
 אשי רב דמ רבנן הני טועים דדילמא ר״ל

 ה״נ שדנו בשנים כשמואל שהלכה שכמו וס״ל
 מידו קנו ולא שנים בפני בהודה בעלמא

 כתיב הוד. דלא נמי אודיתא וההיא דכותבים
 כ׳ כפג* שהורה אפשר תלתא במותב בה

 קנו שלא אעפ״י ב״ד מעשה עליה וכתבו
 בשנים דדוקא כשמואל הלבה אין ובזה מידו
 נקרא דמ״מ משום דין דיניהם אמרינן שדנו
 קנו שלא זמן כל באודיתא אבל הצוף ב״ד

 הפקר הפקרן דאין כותביו אין שנים מידו
 כל בשטר מלוה לעשותה לשנותה יבולין ואין
 דעדין ואמר שלחש מי ויש קנו. שלא זמן

 מקשי מזה דלעיל התום׳ לפירוש תיקשי
 שמואל יאמר חצוף ב״ד ודילמא התלמודא

 אשי דרכנא דינא בי ביה דכתי׳ ומשני וכו׳
 כשמואל ס״ל דלא לומר שהכוונה דמשמע

 בשנים עיקרי ב״ד שאין ידעי דאיגהו אלא
 שאין כלל קושיא אין ולדידי ז״ל פירש״י וכן

 שפירש״י כמו בשמואל ס״ל דלא לומר הכוונה
 אשי דרב דיגא בי ביה דכתיב כיון אלא ז״ל

 הצוף ב״ד הוי לאו אשי דרב דדינא מסתמא
 ושמואל לעולם אבל תגולח ראש שהיה כיון
 והקשה דין• דיניהם ודגו שהוחצפי דשנים ם״ל
 דאי נד״ו יעיש ן׳ אברהם כת״ד החכם אלי

מסתמא אשי דרב דיגא ראי תלמודא מסיק
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 פרכא הן שיין• לא תי חצוף ״ד3 זמי לא
 ס״ל כשמואל אשי רב דבי דמן דודילפא
 דרב דינא כי איכניפו לא דמסתמא באודיתא

 דשאני היא קושיא ולאי חצוף ב״ד אשי
 כ״ד למיקרי שיין דבדיינות מדיינית אודיתא

 וחם שתיחם את לדון ישבו דלחכי כיון תצוף
 באודיתא אמנם דיינותם מי על ממון מוציאים

 ואמר לפניהם בא שאחי אלא נערם ישבו לא
 שדה לפלוני מוכר שאני בפניכם מודה אני

 מדין דמן אלא הצוף ב״ד נקרא לא ובזה זו
 טועין ותא בעינן תלתא מידו קני דלא כיון

 קנו שלא אעס״י כותגין דשנים בדשמואל
 והה״ר לע״ד לפרש אפשר הפירוש זה מידו

 ואמר אחר פירוש פירש הגר נר״ו אברהם
ודילמא כקושית התום׳ ומפרשי פירושא דהן•

 רבנא בי *דכתיב דמשני במאי ג״כ לפרש צריך י
 ולא ודילמא בקושית תפסו שחתום׳ אלא אשי

 ומבוארת הזקה יותר הקושי׳ להיות ביה תפמו
 כשמואל ודלמא כיה דקאמר זדילמא כקושיח

 כשמואל הלכתא דלית בחדיא דמשמע מ״ל
 הלכתא דלית ז״ל אלפאסי הרב הכריע וממנה

 תלמודא דפריך למאי דמעיקרא והבא כשמואל
 בי ביה דכתיב משני וכו׳ חצוף ב״ר ודלמא

 לית דבאודיתא ידעי ואיגהו אשי דרבגא דינא
 והדר תלתא דבעינן אלא כשמואל הלכתא

ידע עצמו אשי דרב אע״ג דדילמא ,פרין
 דינא כי ששום אפשר תלתא בעינן -""רבאודיתא

 ואף כשמואל והלכת׳ ומכרי ליה ידע לא דידיה
 רבנא לנא ואמר ביה דכתבי ומשני באודיחא

 בזו הלכה דאין ידע אשי דרב בודאי אשי
דבריו תורף זהו תלתא דבעיגן אלא כשמואל

• הוא נכון ודבר
 לבעלי אילימא רשמעתתא ובפשטא רש״י

ז״ל רש״י וכתב קיימי חתם דינים
 שיוציאום מתני׳ קחני לא רהא קיימי חתם

דמתני׳ לי יתמיה׳ ע״כ דבריהם ששמעו לאחר
 דינים רחכעלי בהנחה אלא כלל מובן לה אין
 ומוציאין מתני׳ דקתני לחוץ אותם מוציאין היו

וכו׳ שכמם הגדול את ומשיירין לחוץ אותן
 להוץ אותן מוציאין איז דהאי לומד נפשך ואם
 מה אנשים אשאר אלא דינים לבעלי קאי לא

לוו לכשיצא ומנין דקאמר דמתני׳ לסיפא נעשה

קי*
 לא ת״ל מחייבין ומכירי מזכה אני יאמר
 שם עומדת היו דינים הכעלי ואם רכיל תלד
 משוס וליכא מחייבם ומי מסייעם מי ראו והם
 לומר צריד בהכרה ודאי אלא רכיל תלד לא

 היאד כן ואם קיימי החם לאו דינים דבעלי
 מתני׳ קתני לא רהא קיימי התם ז״ל רש״י כתב

 דלעולם ולומר דבריהם ששמעו לאחר שיוציאום
 מחייב ומאן מזכה מאן וידעי קיימי התם

 למצוא הרע לשון רדד יאמר דלא קמ״ל ומתני׳
 לא דוחק הזה דהסירוש מלבד בעיניו חן

 לא דרכיל רכיל שהוא לומר זה על יתיישב
 במתני׳ שאומר וכמו רזיא דמגלי מאן אלא הוי

 מובן סוד ומלת פור מגלה רכיל הולד ואומר
 בכלל נבלל אינו וזה ידוע שאינו סוד שהוא

 יאמר שלא מיידי דמתני׳ שתירץ מי ויש7סוי
p דבר דהבעל דכיון אינו זה וגם לאחרים 

 הוי לא מחייב הוא ומי מזכה הוא מי יודע
 מי ויש !לצהרים. מאומרו סוד ומגלה רכיל

 דינים“”לבעלי לימא אי קאמר דהכי שתירץ
 לכשיצא ומנין דקאמר משום ואי קיימי התם
 דאירע דמיכא לאשמועינן אתא מתני׳ וכו׳
 ולא דינים הבעלי דיצאו ביוכל אחת מעם

 לו יאמר דלא מחייב ומי מזכה מי שמעו
 דהוי אבל מחייבי׳ והבירי מזכה אני לכשיצא

 דקתני מטתגי׳ שמעינן לא להוציאם היוב׳
 כעיני נראה אינו זה ונס וכו׳ איתם מכניסין

 דמתני׳ המקשה מעיני נעלם דלא לום׳ לי ונראה
 שהיו לא אם אמרינא בגוונא מוכן לו אין

 מקשי דקא אלא דינין לבעלי להוץ מוציאין
 דקתני דבמאי אומרים היינו אם בשלמא

 דינים לבעלי גם• קאי לחוץ אדם כל ומוציאין
 וכו׳ אותן מכניפין דקאמר שפיר אתא הוה

 וההכנסה המוצאה שפיר והוי דינים לבעלי דקאי
 כל דמוציאין לומר אנו צריכין בהכרה אבל
 צריכין דמם דינים לבעלי קאי לא לחוץ אדם

 מקבלין דאין עדות קבלת בשעת שם לעמוד
 דומוציאין וכיון דין בעל בפני אלא עדות
 ומכנימין דינים לבעלי קאי לא לזזוץ אותם
 ההכנסה דתגי חיכי כי דינים לבעלי קאי אותם
 הוי לא קיימי התם זה זכפי ההוצאה ליתני

 אלא לעולם יוצאים ואינם קיימי התם פירושא
דבשע׳ וכיון עדות קבלת כשעת קיימי החם
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מ״ב ע״א ל׳ דף ־סנהדרין מם׳ על זיטה9 מיב
 דינים כעלי הוצאת קיומי התם :.עדות >בלת
 אדם כל ומוציאין דקתבי במאי• נכללת אינה
 אדם כל ומוציאי! קווני• במתני׳ דהא לחוץ
 בעלי דהוצאת וכיון עדות קבלת קודם לחוץ
 דתני היכי כי זו בהוצאה נכללת. אינח דינים

בדברי מדוקדק וזה ההוצאה ליווני ההכנסה
__________ותשכה. דוק ז״ל ־רש״י . •• •

Otpl ומשום כשקרא דמיהזי משום ד״ח בתום׳ 
פירוש ובו׳ כאן אין רכיל• תלד .־.לא: ;

 אני יאמר לא לכשיצא ומנין דקתני ■דמתגי׳
 אומר שהדיין מיירי וכו׳ טהייבין וחבידי מזכה

 לפסק הדייגין כן דכותבין היכא אבל בעצמו מן
 טעמא דאיכא כיון רכיל תלך לא כאן אין דין

 לקיש לריש דס״ל כיון קשת אך• כשקרא ”רעיהו
 קתני היכי מחייב ופלוני■ מזכה פלוני דכתביגן

 דכותבין ביון• הא וכו׳ לכשיצא .ומנין מתני׳
 לזו צריו אין המהייכ הוא ומי המזכה וצא מי•

 jgsi מי יראה דת דמפסק וכו׳ מזכה אני לומר
 •דקתני דמאי ונמצא המזכה הוא זמי המחייב•
 מורי תירץו צורן בלא דברים הם במתני?

 אלאכשהבעל כוחבין אין דין דהפסק גר״ו הרב
 שפורע אלא חובעו כשאינו אבל ז^ך־תובעו

 תנא מזהר ואחא כותבי! אין ומיד תכף לו
 דברי מוכיהין וכן וכו׳ לכשיצא ומנין דמתני׳

 דינים מבעלי אחד שאל שכתבו והטור הרמב״ם
דמשמע וכר לו כותבין דין פסק לו לכתוב

כותביו• כשתבע דוקא
QV עלם׳ ודכוליה דשמעתתא כפשטא ע״ב 

וכו׳ קרחה בן דר״י עליה דפליגי כרבנן
 כרכי ודר״ע קאמר לא דאמאי שהקשה מי יש

 הדדי בהדי ראיה בעינן דלא קרחת בן יהושע
 בעינן ולא לראיה הגדה דמקשינן סבר מר

 לא וראיה מקשיגן לא סבר ומר כאהד הגדה
 ברואה ושגה כאהד כעי והנדה כאחד בעי

 דבעינן ס״ל כרבנן זדר״ע מוקמיגן כד דבשלמא
 הגדה דמקשיגן שפיר אתי הדדי בהדי ראיה

 אף הדדי בהדי בעי דראיה היכי וכי לראיה
 הפסוק ומשמעות מקשינן לא מבר ומר הנדה

 יניד לא אם דכתיב כא׳ מנדה בעינן דלא הוא
 אי אנל קרא משתעי קא דביהיד עונו ונשא
 לא קרמה בן יהושע כרבי דר״ע מוקמינן הוה
דאמאי וכו׳ מקשינן סכר מר שפיר אתי הוה

 ליה תיפוק לראיה הגדה אקושי אצטריד
 כמדי הגדה כעינן דלא הוא מפסוק ז־טשמעו׳

 איד מקשינן דלא דסבר לאידך נמי וכן הדדי
 בהמצע ואיך כאהד־ הגדה בעינן דלדידיה נאמר

 ז״ל א״נ כא׳ הגדה דבעינן יחוייב ההיקש
 קרתה מ יהושע כר׳ ודד״ע למימר מצי דלא
 מקשינן סבר ומר קרחה בן יהושע כר׳ ר״ע דאי
 אנוש לב על יעלה איד מקשיגן לא סבר ומר

 כעינן והגדת הדדי בהדי בעינן לא דראיה
 בעינן לא הדדי בהדי ראיה עיקר ומה השתא

 לקמן. וכדפרכיגן מיבעיא הגדה
ר׳ שמודה שמעתי כך דשמעתתא ובפשטא

מד. תימא וכו׳ נתן לרבי .יהושע
 הלכה אי יוחנן ר׳ ששאל למה תשובה זו

 בן ר״ש כוונת נס לא או קרחה בן יהושע• כר׳
 שלא מד. ידע דין באומרו היתד, מה אליקים

 ר? דמדמודה ראיה דמייתי לומר אם יודע היה
 מודה נתן דר׳ ודאי נתן לר׳ קרחה בן יהושע

 דבר הוא כמותו והלכה קרחה בן לר׳.יהושע
 בן יהושע רבי דמודה דאע״ג מתקבל בלתי
 בן לר״י יודה לא נתן ר׳ נתן לר׳ קרחה
 קרחה ן׳ יהושע רבי דמדמודה נאמר ואם קרחה

 יהושע לר׳ מודה אינו נתן דר׳ משמע נתן לר׳
 ליה דמגא מתקבל בלתי דבר א״ב קרחה בן
 דר׳ פנים משני באהד לפרש לי ונראה הא

 כר׳ הלכה דאין להכריח רצה חנינא בר יוסי
 יהושע ד׳ שמודה מדקאמר קרחה בן יהושע

 משמע מודה לשון ומדקאמר נתן לר׳ קדחה בן
 בעינן דבראיה סובר נתן דר׳ בראיה שנחלקו

 ועל בעינן דלא סובר יהושע ורבי הדדי בהדי
 אע״ם כלומר וכו׳ יהושע רבי מודה קאמר זה

 בעינן דלא אני מודה בראיה עליך שנחלקתי
 שאין לדין זכינו הוא שכן וכיון כא׳ הגדה
 נתן דר׳ כיון קרחה בן יהושע כד׳ הלכה

 עליה פליג דדינא לעומקא ונחית הוא דדיינא
 כלומר וכו׳ הוצרכתי לזה וכי יוחנן ר׳ לו ודחה
 ומוכרח מדוייק לשון לדייק צריך זו ראיה כפי
 בזושתא מדוייק ואינו רעוע לשון הוא לומר הוא
 יהושע ר׳ אצטריך אמאי הוא שכן וכיון וכו׳

 מאי ודא' אלא הוא דסבר׳ כיון שמודה לומר
 מיניה למיגמר וליכא מדוייק אינו ר״י שמודה

דהלכה לו להכריח דרצה לפרש יש א״ג כלל
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תקג ה״ה-ו פ״ב ערכין תוספתא חסדי

 שויו נותן מקנה שדה כור, לבית סלע המשים נותן יבנה של ובהולית ירהו
 יהודה, רבי דברי שויה אלא מכסת אין ערכך מכסת את הכהן לו וחשב שנאמר

 באן נאמר וחשב לומר תלמוד מה נותן הוא שויה כל אין אלעזר רבי לו אמר
jjpm וחשב אף בור לבית סלע להלן האמור וחשב מה וחשב להלן ונאמר 
 הומסי בין התורה החמירה כמה ראה ו.} בור: לבית סלע המשים באן האמור

 ואינו סלעים המשים נותן חמס וחומס ומפתה שאונס הרע, לשון לאומרי חמס
 המעשה, מן דברים תורה החמירה סלע. מאה ונותן לוקה רע שם המוציא לוקה,
 יומת, מות ואמו אביו ומקלל ונאמר יומת מות ואמו אביו ומכה ]נאמר[ )נאמן(

 פרטא בן אליעזר ר׳ המעשה. מן דברים תורה החמירה בחניקה, וזה בסקילה זה
 הוציאו מה על וגומר, הארץ רבת מוציאי האנשים וימותו אומר הוא הרי אומר

הוציאו שלא אלו אםומה וחומר קל דברים והלא אבנים, ועל עצים על רע שם
•---------------------י דוד חסדי

 כגון גרוע כ״כ אינו מחוז וכן ירימו, של דושנה
 תסגי לא ביריחו יקדיש אס ת״ק ולדעת יבנה,

 יהודה ר׳ דאתא והיינו נ׳. בעי לא ביבנה ואם בנ׳
 מתוך לא כן נוהגת הדעת שאין אלא לאוסופי.
 אלא הסברא. מן ולא המשנה מן ולא הכתובים

 דאיתא הונא דרב בינייהו דאיכא דנלע״ד מאי
 שדה הקדיש ר״ה אמר ]ע״א[ י״ד דף בגט׳

 אילנות פודה פודן כשהוא אילנות מליאה
 בג׳, הומר זרע בית קרקע ופודה וחוזר בשויין
 נותן סבסטי פרדסות דקתני ממתני׳ בגט׳ ופריך

 לפריסות ראויה ומשני לא, ותו דמשמע וכו׳ נ׳
 דר״ה ליה אית דת״ק י״ל והשתא ע״ש. קאמר
 דאינו הוא לאילנות בראויה דדוקא קתני ולכך
 דר״ה ליה לית יהודה ור׳ המשים, אלא נזתן
 וכן דביריחו אצלם היה דידוע וכו׳, אף וז״ש

 דאפ״ה להוסיף ובא אילנות, בכלהו הוו ביבנה
 המשים רק נותן אינו אלא אילנות לפדות א״צ

וכו׳. סלע
 הרמב״ם שפסק למה סייעתא איכא והשתא

דר״ה, כוותיד. ט״ו[ ]הלכה בפ״ד
 ולפי ע״ש, הש״ס מתוך הראב״ד שהשיגו
 דסברי מדבריהם מבואר דהכא דרבנן האמור
 שגם וממילא יהודה, ר׳ על פליגי דכהא כר״ה
 נמי אתו דהכא כרבנן דלשונה דמתני׳ סתמא
 כפתור להרב ועיין נקטינן. הכי הלכך כר״ה
 יהודה דר׳ מלתיה אמתני׳ דמייתי בפי״א ופרה
 אלא מידי, ולא בה ביאר ולא תוספתא דהך

 המשנה עם אחר ענין שהכל מדבריו הנראה
אחרים מקומות תוספאה תנא שהזכיר אלא

 דיבורא פליג היכא לי ותמיהא ע״ש. אחד והעגין
 דהיינו ת״ק סברת מייתי דבתוספתא הרגיש ולא

 עוד ולא לחוד, יהודה ר׳ וסברת לחוד מתני׳
 דמוכח וכו׳ אף אומר יהודה ר׳ דקתני אלא

 נראה ולי אתא. ולאוסופי דפליג להדיא
כדכתיבנא.

 שלא אלא שם, בגט׳ תניא הכי דהכא וסיפא
קתני סתמא אלא יהודה ר׳ שם נזכר

 ת״ק נמי דהיינו כת״ק והלכה פליג ור״א לה
 דוחשב ג״ש דאיכא אע״ג ולדידהו דמתני׳,

 ע״ב[ י״ד ]דף התם דכא אמר הא ותשב,
ע״ש. ג״ש להו דלית דמסתברא

חמס חומס׳ וכו׳. החמירה כמה ראה ו.
 מספד בחומם אשכחן לא דקתני ■

 גבי רק המשים קנם בתורה נזכר ולא המשים
 אלו דר״פ דעולא אליבא והנה ומפתה. אונם

 קנס יש דס״ל ע״א[ ל״ב דף ]כתובות נערות
 בו התרו ואפילו כריתות חייבי בכל וכן באחותו
 לאתויי חומם דהך ניחא לוקה, ואינו דמשלם

 דהתם לר״י אבל לוקה. ואינו דקתני והיינו הני,
 דהיינו ומפתה אונס קתני דתדא לומר אפשר אי

 לפרש א״א דחוק דהלשון ואע״ג חמם חומם
 מהנך להוכיח לתנא ליה סגי ולא אחר. בענין

 רע שם מוציא די״ל מהמעשה חמור שהדבור
 ג״כ המביאו דיבור שהוא תרתי דאיכא שאני
 הלכך כתובתה, ולהפסידה לגרשה מעשה לידי
 ור״א מהמכה. רחמיר ממקלל ראיה מייתי הדר

 ראיה כ״כ ליכא נמי דמהכא סבר פרטא בן
והזכרת קללה תרתי דאיכא משום התם דשאני

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)19 מס עמוד יעקב בן דוד פארדו, ב קדשים - דוד חסדי



דוד פ״בה״ו-ז ערכין תוספתא תקד
 ולא מרובה עונש אלא מועט עובש ולא נענשו אבנים ועל עצים על אלא רע שם

 אהה על בו כיוצא חברו על רע שם המוציא לדורות, עונש אלא לשעה עונש
נותן וזה משהו למי נותן זה ועשיר עני את שהעריכו ועשיר עני ז.וכמה:\ במה

דוד חסדי
 שסיפר הראשון היה שהנחש לפי וכר הנמש כשם, שיקללם עד חייב שאינו לבטלה ש״ש

אומנותו, תופס תה הזדים בעץ ופגם לה״ר לא ובגמרא ממרגלים. למילף ליה ניחא הלכך
המור לה״ר דהמספד שם ד״י דאמד נמי והיינו“ פרסא. בן דד״א הא רק מייתי

 מדובה עונש ובר׳ מועט עונש לא ומ״ש
בחומש וכדפירש״י משונה מיתה היינו

 לשונם שנשחרבבה בפת״זז במגפה מדכתיב
 ה׳ לפני מדכתיב דריש לדורות ועונש וכר.

 חלק להם אין מדגלים דסבר הבא לעולם דהיינו
לעה״ב.

 מן יותר המור היותו לה״ר לפגם וטעם
דהמירי תלתא מכלהו ואפילו המעשה

 ]ע״ב[, ס״ו דף בסוגיין וכדאיתא וש״ד וג״ע ע״ז
 הזדים דעץ ידוע כי בהיות בדרשותי פירשתי

 סוב הדעת ועץ דבור, דהיינו התורה סוד הוא
 והנה ומל״ת. מ״ע דאיכא המעשים ה״ס ורע

 ואותו ורע סוב הדעת בעץ פגם שאדה״ר נודע
 יעשה אשד המעשים לכל שורש היה המעשה

 מין אדה״ר ח״ל שז״ש בהגה, לחטוא האדם
 הלק בפרק בדאיתא וכר בערלתו ומושך היה

 דידוע לכ״ע, מיתה וגרם ע״ב[ ל״ח דף ]סנהדרין
 נפגמו ובלם באדה״ר בלולות היו הנשמות שכל
 יוכלו המיתה שעם מיתה נגזרה ולכך עמו

 פגם ולא אדם חטא לא החיים בעץ אבל ליתקן.
 מעץ גם ולקה ית ישלה פן ועתה שז״ש כלל,

 לו יש העבירות שאר שבל נמצא וכר. הזדים
 לא נעשו כי דמוזמת התנצלות קצת לחוטא

 מוכרה כמעט הראשון העון מהמת היא מטוהרה
 היינו זה וכל תעזי. נקיט דסרכיה לחטוא הוא

 אם אכל אדה״ר, דפגם וומיא במעשה כשמוטא
 חטא בכלל היה לא זה הרי בדבור ופוגם חוטא
 ניסה לא כי הוא הדש חרוץ אלא הראשון אדם

 וברצונו הוא בנפשו ודאי אלא הדברים, באלה
 ד״י אמד בסוגיין וז״ש התנצלות. שום לו ואין
 טפי דהיינו בעיקר כפר כאילו לה״ר המספר כל

 העיקר. שהוא הודים בעץ פוגם שזה מע״ז,
 עד עונו מגדיל לה״ר המספר דארז״ל נמי והיינו

 דעץ דברור וכו", בשמים שתו שנאמר לשמים

 ורע סוב הדעת ועץ השמים בחי׳ ה״ס החיים
ישוך אם על שם נמי ח״ש ארץ. בזד׳ ה״ס

 המספר עוקבא מר ואמר וש״ר, וג״ע מע״ו יותר
mb• מלמעלה עליו אני לגיהנום הקב״ה אמד 

 דבכל וכר, גבור חצי שנאמר מלמטה עליו ואתה

 פוגם שאינו מאחר מעשה דע״י העבירות שאר
 עצמו ברע לדונו סני ודע טוב הדעת בעץ רק

 אבל מלמטה, דמותא אילנא גיהנם דהיינו

 הזדים, בעץ tbyvb ג״כ שפוגם לד,״ר המספד
וכר. עליו אני קאמר לכך

מרע״ה מ״ש לפע״ד נמי )דהיינו( ]וחיינו[
 האדם כל במוח אם קדה עדת נכי

 בפגם שכלולות העבירות שאר כל דבשלמא וט׳,
 אדה״ר על שנגזר כמו במיתה לכפרתו סני אדה"ר

 בדבור שהיה קרח עון אבל וכר, אתה עפר כי

 עץ שה״ם מרע״ה נגד שבא הזדים בעץ ופגם
 הארץ לבלעו מכ״ט ענשו שיהא צריך החיים,
 האדם וכו׳ האדם כל כמות אם וז״ש בזדים,
 בריאה תס שלחני, ה׳ לא אז קדמאה אדם דייקא

וט׳ נאצו כי וידעתם אז שאולה ודים וירדו וט׳

התודה. שה״ם חיים בעץ שפגמו
עונש שקבלו מדגלים גבי ר״א כאן וז״ש

 לא שהרי םכ״מ לשעה עונש ולא לדורות
זדי שה״ם ודע סוב הדעת בעץ בלבד פגמו

עולם. חיי שה״ם חיים בעץ אלא שעה

מה בגט׳ מ״ש נמי שמיר אתי האמור ועם
 הוא ת״ח אם •mb מספר של תקנתו

 ואם זדים, עץ לשון מרפא שנאמד בתודה יעסוק
 עץ היא התורה שהרי דעתו. ישפיל הוא ע״ר.
 ]עיין ח״ל מ״ש ידוע נמי וענוה כדאמרן, זדים

 וט׳ יראה שעשתה מה ה״ג[ פ״א שבת ירושלמי
 רביגו מ״ש ונודע לסולייתא, עקב ענוה עשתה
וענוה שעה זדי ה״ס דידאה זלה״ה האר״י

והבן. עולם ודי ה״ס
 במתני׳ הנה וכר. שהעריכו ועשיר עני ז.

בדין בהדיא תנן ע״א[ י״ז ]דף רפ״ד
 עני מצד אזלינן, נודד דבתר דעדכין יד השג

ועשיר עני, ערך נותן העשיר את שהעריך

0) החכמה אוצר הכגת ע״י הודפס)20 מס עמוד יעקב p דוד פארדו, ב קדשים - דוד חסדי



לב 85 מט סיפון תירד 85 חקקי*
 השיפר על טאין המגמות וכשזז וןבלו למיהי
 הנעלים וזייביע מעגתי והגיהו עמד אה להגיה
 דה•! מדעתה סלא m*0 אע״ש שכת לו לסלה
 בשדה כרשות שלא וגמעה חבית ©דה למיד כיורד

 בשדה ליחן נה ר כמה שאימיין ליסע ועשויה
 ב•* מין הביאה זו ותשר עב״י צ' ינותץ לןנועה

 יע״ש סיג סהס״סי כהגהה ר"ס וע סל״ג סיי בח״ת
 וכמ"הג מ״י איח ס*' סימן cc כח"ס זסכנ״הג

 ביו״ד סו״ג והרב ייג אוין הג״יהנן רגלה תיתן *ויד
 מ״ל הרבנים יכל ש עי י וי״ו ס״ן רעים סימן

סולה כל• הביאוה קלוי הרשכ״א תשו" כטהכיאז
 הליתא דהכי *»שד כלל

עעד דאס הרשב״א בעייעדירי לר הרי
 סל too סיע-והגיה זיזה זי n מ

 דהוי סכת לז לשלם חייב א ה הנה וקנו מתיר
 גר-ותנםדס סלא 'נסעה r :• ת שדה ן ז צ כיורד

 נו״זגווץלו ליתן זיז ר כתה זי *י ש לייט! מעשרה
 סכור ס^ינו הוא תגעיאאם !א ה>ןי.יה ג$ס^6ו

 אפילו אלא סביו לי לסצס יס־יב חדאי מח^סל
 סיי״להלה זה כל עס סה.ןהצ יש אגיה אט©זא

 הגהון על אס כ• מהןהל סכור שאץ כיון סגרו לו
 כו סןורי.י העדר vnfj .־שבוע סכיע לכל כספר
 הרסביא,"! כתב וכר* גולו הס״ח בכל ולא דו^ז
 הסגכג ובמןותותינו > המןימו• מנהג $פ• דסגל

 להגיה ניי״גנ האוחז השטר השיסר להייח היי תכי
ומגיהץ נסונ״להגיש סאינו זה יכל לבד כפ״הטבוע

סשלס סכרו מטל הוא
 בהגה סור״ם תדברי ראיה להביא נרי ןך ן|ייי
סר״ן שש דיג סעין< רסיל מן ,ס בח״ח *

 •cpi© כל וכן תיל שכתב ה גזירו דייני זני ה*הפ"3
 גסינס לומר יוכל לא סובה או פ־סלת עשמגירו

 סכרו ל' ליתן יך“1 אלא צויתיך ולא הואיל יתז ע
 פעול" או סוכה קה״ןכנ״דסעוסה כמו וא״ג יע״ש
 דודאי האלאנהו מהכשל כי נ: הש״אומה הגהת
 כי״יאודס בהסו״הרג וממיס סכת לו לסלה דתייב

מי כל נשמת כס״רץ ועיין י*■© נ״א סימן מ״ב
>מ״ד ד כ" סימן ח״נ

 זס ראובן כי ולמעשה להלכה נר" מ כי * ך״ו
שכר לסלס החיוב מוסל עליו הס" כעל

 אותי חןני והמגיה הסופר אש נין והמגיה הסופד
 כעל יייעת ובלתי ידיעתה בלתי כין הגבוי• כידיעת

 ס״תמאבו• ירה אס הס״נ אלא סלו בש״ת »ס׳:צ״מ
 »ן כשתהיה בר□ »להגיהו עליו מישל דהחייב

 עת if ג שיעשה לס לתיריע הנמויזוא נתצת *ח יור
 יה אש כעו״הב דוס נמת לו ויהיה לת»■ אגיה
 נה אינ״ר את או כירה יכולת אץ ואם כידה יכילה

 אור הגדול פדה כיזוראץ אותה לגוף כידינו אין
 וכבר לס^גי עייהת מוסל הניכוי ועל ז״ל היי״ח

 נענין ן״ל עלה ע״ד זה כפרש גה ת* בעני כתבתי
במייגי״ד לא אסה*שה»דיכחאי ס״ת הגה סאב

ואכעיל כש״ד ע״ר סימן

1r0 מט
 לו ט״ש עמינו מבני באסד מוהלת•

בידו וממונו עתנו* עשן
 לידו ובא גחמתו לה עי א*ןה לו יעשה שמא וירא
?ישראל 0ן ורונה עבירו צג;י שמלא עהגוי כתג

 מוי איההו לבל ע:יינו לברר תהז לפ
0P לא איסי״או

31 «P FI כעי דמותר נראה היה לכאורה ה
הבלבעדות פרן הסה״ג דברי

 דאיכא התערו" על זוב לב פמהגיס ומה ל ת הכתב
 היה יזיע האיגרת פי«©0 דאס נראס יר״ג סדם
 על סר©כ סאיס היה לא אפילו דאז בזה דיג סרס

 שאינו תימא ואפילי שפכא צר החרש האיגרת
 אחל החיה דעיסר נראה ~־’יע כ!" העותס מנויה

 ש*סה“דליכ*< לא״ה הא האיגרת על כיסום כ הוא
 הרב סהכיא מג-־זן אבל לגמרי לפסי• נראה כלל

 חיים י© סכתכ © איס הג״הש סל״י בשימן כנ״הג
 את ©מדיהו עד שאיני ואעס״י כו" יפתח הלא ריב
 ©הזי© אעפ״י דרנס״ה ופגי״ן ע״ג כתוב היה

 ספומס אס סמכא בר לאו האיגרת על הסיס היהה
 נל והביא כו" נסים תזא ירגמ״ה ח־ם מיס •ויע

 שינוי סיס כזה לעמוד ויש הלוה הש״הג מלשין !ה
 בסיש״הגגומיס לס״ס כשסש״הג "מ ?מ מ״ה נין

יע*ס
IQ’DI יפתח הלא מא הסרם ימיך נדאס 

יג״כ חבירו יהית גלא סאיניח
 הגולה באר ונשפר ןי״ו סימן הכלבו בשפר להייא

ע״ה סל״ד סש״י
f fll'DI אסר סשש מאיזה לחתור לני יש 

t'0P נאסר יאס ןז דבר >*!
 סוי יעלן מין נמיך לרעך ואהבת ע״ע !יל ©•©

 בישראל אס ני !ה ס!ר’א אין תעביד ל• לחברן
 סי׳ אי>ו ל£>וה בס' ועיין מיתי צגי* אנל לנד

 איגי־ת לח ה© ביסראל גזה נא בני זק טוש ןעאג
 יעתמנה ואס איגרת חז כא מן לו שיהיה וחוסם
 וכייב מן •לו יהיה כייו ס״סואםית^ז א*נא

 ה יעי לים מטיל א' לרות וזירה פורר היא החיןון
 יינא זו ©הרימהיגרח זה סייגת לה כנ״ר וג־ון

 ואפשר יס טל ©זיטו כמניל דהוי לישראל תיעלת
 חששא דאינה כיין מיתר יהיה ג כה* בישרא' דגם

 ,« האמחי יתברר זה נתב וע״י ומזיך ©גמלו
 מטעס הלחסלל ליעי בגוי דהוי י דוני ניל ועוד

 יה"ט״יזסו׳לפתח הנתב רע״י כסימן סם שנהג
 ר איס סיס מסוס פג״ין לא ג א©ילו סבירו איגרת
 תלך לא ומ״ל חנירו ©ל מסתרותיו ולחפש לבתס
 הוא דאישירו וכיון יע״ש לענפי או לאחרי! רכיל
ודון כגוים ולא כתיב כעמך רכיל חלך צא מש,ס

 דעת גונב מסוס איתירו יהיה אס "ל א
דעת מהגונב נרע צא סנריותסהרי *
 שהוא חמס דעקו בג טג “ספי יותר הוי שזה חבייו

 ןההריץי״צ מטע: כאגולאתיי־ ואם לכו במגכוני
 כו\מ גוי כל אפ׳ידעת הכריות דעת לנב־כ דאסור
 רניחיעיסוכןאם סימן ה״ש וכס״ע דנ״י כחולין

 במכו• מהרח״ס כמ״ש גזל מסוס זה האימיר יהיה
 הנא כשואל דהוי on מ דאסור 1״b סימן ח״ג

 סז״מסימןסמ״ו הריןי״ל א״ב הוי מזלן מרעת
 דבאיסיר וריאה היי- שלן •מל״ס רסואל רמ״ד ס״ג
 ריסי כה״ח גקי״ל לכי יל ישי בין חיצון איו גזל

 סך*א ץ״ן מימן י״ר נס״ו ועיין חלב שס״ם
 אית הגיהס סמ״ח מן'0 מ’בח מם הכרהג והביאי

 כדין סיה ת״כ סימן כ״*מ עוד ועיין יע״ס ר
1לה»י עוד נז״ועיין דהויגןלן בקלון יל עוצר.

נאי©

0) תחכמח אוצר תכנת ע״י הודפס)176 מס עמוד יעקב בן חיים פאלאג׳י, א - לב חקקי



ץ לב sb חיידסיפןן as תקקי
 לאיסליכמ יאףססזמי י*1ם היל! «*י באים

 לאיניש מייל סיעתו א>0 חבית של לסוכתו
 מ״ל אלא מ" קיו סצוהבממיניהוהוא דליעביר

 בשע׳סהוא אגל שם איכו הס־כא שנעל כ״ן דהיינו
 עסקיו שכירו ידאה שלם עציו רקפיד ר1אפ »ס

 הסבר• מצר מוסכם דבר; תה ידיעתו כלי ואכילתו
 מ״ם סימן ד “מי כתשו* זיל להניד ועיץ עכ״ל

 בס* ועיט »יעים כפרה גדין דאפי״בזוגג סהוזפיר
■ניב סניף סליי סימן י*ד ברכיי

pjn* אניח ארם יאפיגשולח צמוד נלעיד 
האגרת לו &נא לחבירו ר אמ לחבית *

 דליכא crw יאפילו לאחרים דבריהדיגרון לגלות
 אינא האיגרת להכותב ומן מנוגה ויפי י מ מום

 לחכי• דבר האומר רכל כגמרא כתיש לגלות איסור
 שיאמר בפירוש לו שיאשר על תאמר בנל הוא ה־י

 כשמגלהו נון ויוצא מור או גנאי ביאינא ונ״ש
 וגם ע'פ ב סי!! א במלכים ויש״י לת״ל ועיין
 כשש צרויה כן יואב לי עשה אשר את ייעת אתם

 אורים כיי יוד משלם הסע- מהרז׳ תנתוס* סדר•
יע״ש נו•

fpftlשמותם שמה יג׳י רא רנגון צלע״ר ו
את להציל בכיי הוא הנוי איגרת

 גזר לא ד-כהיג נראה מידם מציל ולהיות עצמי
 לנוי יתוודע כלא וכלנד הוא נתור ואחר ר״ג

 הענין יהיה ואס , וזיס דאיכא !ה סעסהדבר
 שהיה פשיעה או עילה בגוי היה סבהתוודעלו

 וכמ׳דבריס גינא בנל להתיר נראה לישראל עושה
 יאנתיל מייס ובמניל רגרהאנד ממיס התיתחלל

 חנירן עם ישראל כןה יארעענץ ואם כנלע״ר
 נח יש החיגרהאס שיפתחו מב״ד ח רש ליטול ובא

 יפ״א וכיזניד עיו נכרנעזצחי צא או בןה ב״ר ל
תאית ולכאן לכאן צדדים ויש סמלי בעזר

ן סימן
 צו ויש זחיח ממיס ירא ר• ש$לד!

חלתה ובעיהר ה׳ יראת אשת
 מעשרים למעלה רב ומן ארון לי » סח* •אשס

 אבריה ביכזרץשנחקוזצו וחיונית נגועה שהיא שנס
ביתה כירכתי בכית כלואה והיא ורגליה ידיה

 רבים בחבאוביס הללו הי»רק והאסהמאתסונלת
 יפית פניס בסבר קבלם הנז* בעלה וגם עליה
 א• אפי״רגע מיסיה אותה ענבה ולא אשתו *מזרי

 יתירה ואהבה קיבה לו תראה ואדרבה הס* לאשתו
 ועכ״ז .« זאוז על חצנוער שלא דלי

 לה" מתפללת הי>ןה נערתה מ>־ןכ הנו' האשת
 מצרתם לנוח נדי מחייה מוחה טוב כי שימיתגה

 נל ותמיד מהייסייאוהה היו העי״א וכניה ובעצה
 וחיופוירבות רבים רופאים לה מביאים היו היעים

 משרתת לס ושוכרין למהלתס ארונה תעלה אוצי
 ויהי דכר כשום חגטער סצא בדי אותה לשיח ביי

תדיריים הימיבין הזאת לאשם לה לי שלאי סיום
 צרה תוסיפו עוד מפייס לי שביה ומרין הסיס

 רבים בתחלואים נאלה ורעי* גדולי' רניס יסירין
 >בר הרופאים ואפי׳ ימגוגעת מדוכיח היותם אסר•

 חולי ג*כ שהיהה מהמוצאים גחייאפוממבהזנסיט
בפס" נסי• מערמה קודס עשרי־יום כמו סעייס

 ממת משאר חון צייך* !0 מיתתן שזה ממשו*
 סיחפללז מבקשת היא ונגעי״ותשלואי׳ועתם ופגעי•
 שהמס ובניה לבעלה מתחמת ונפרע שתמו* עליה
 צלאו כי •גס וכנים ובעלה ככה על רחמי* יבקשו
 היותס ואהבה סיבה מריב עב״ז היסודי,ישלה משמת
 הס ואדרבה לה שומעיו איב• וחסידה >י?ת

 וסרביס לרפואתה בעדה ©ילמדו ת״ח מבקשי*
 צרפואון לעאור ושמן וכפרות ופדיון "הית נ נ

 לגקש איסור משש יש אס לצדקה התורה ארגו
 וחם לא או נפשה שתמס נדי שהתות על*ה רשמים

 מל חמיה ומיה בעלה אס ר איס דליכא ח״ל
 •וכלי האם במיתתה לרזות רוצי* שאינו חייה

 דילמא לה-או ישגיחו ולא תמית צנקשרתמי״שלא
 עוד ואין הרומאי* ע'פ לחיות תקר זדאי כיו!

בס ג״ר זהו אדרבה א״ב עכע סדרן סתמוה מקוה
׳ושנת״ה המורה יורנו 1

 שמנקט ימי ססיע׳ודאי מה
שימות אחר על ס״ו רחמים

 ןש3ומ אויבו יהיה אפי• הוא נתור איסיד ב״מ
 נאן ש סקור חראה כי צתאה התורה דאס רעתו
 העזוב עזוב לו מעזוב ומילת משאו ©הח רובן
 על כיש התורה הקפידה ממוני אניית לאם עמו

 ועיי כך על ישראל לאנ״שדו ומ״ן נוסי אבירת
 אא מחקלל זה גרע ללא משו* אסר איסור יש

 ב״ס * אסוי* ה' כשם מזכיר אינו ©־לפי* מכירו
 פ״ק נגח* כמיש מלקוח יחייב כששה* מקללו אש

 נח״מ והסיע ר והע והרמכ״ם דידע״ב ד־זתורה
 כקידושין נגס* רלל אשרו כי.ר1 יע\ן 1כ״ ©*סן

 «»ראנה קוים אסה שיקדש לאים ר אס f דפ״נרעי
 ורחמנא עליו וחאנניז מגונה דבר בה יראה סתא

 גדול כלל !ה דכסוק הרי לרעלנזון אפרוההנא
 V ואו»! 4 ובאשתואמרו באשה אתערנתי כאורה

 וימתו תשה איס ישא דצא ע״ב ניבסו׳דליז בגס*
 ינג״ם רע רען אח חיד־'ש אל נאסר שעליו לגישה
 « יעיש קייט ריסי והשיע הטור הכיסך* ופסקי
 ע ןר ת״ל •עכ דרין כאגות עוד אתרו וככר
 מנו* עוני לו הומת שאינה אשה שא מ כל אומר

 תט>ר צא וחמי* חסום נא מ&וב לאוץ מששה
ואינת ומשיי כלכנך אמין את תשנא לא ותשים
 ששונא דמחיך אקיןעמן וחי ימשו* כמין לרעך
פ״ור מנמל זגמנא סחזות הוא יונה אותה

ל עב" מהעולם יזיל רפיג דוין יףלבאבות אמרו ע,'ף
כאכחו עיניו המתן אוסר היה הוא *

 כיסיו עיניו המתן וכל אהותה את וישא שחמות
 נהינם אוהו קונרין סוף אשתו אה »ישא שימות
 וכורןגדר ישול בו ממן הוסר מר א הכתוב עליו
 שרימז* 1אםח על שב שמ דתי הדי עכ״ל ומש ישנני

 לבכן ©ץ’© הנמים מו אחרהאדרגה אשה יקס1
 ואע״ג יזיל כתב כס״ר ‘גס ח־ד*א הרב יכנו־ כ'מ

 ימעניש למעשה מנרכס הןביה אץ רעה דעחשכה
 יננר ולא ירית הד מסשבה הוא ידכא נראה עליו
 דים ובסוטה דעת יגלו• המצאה או דבור איןה

יפיס נו* סלו שאי.־ו במה עיניו הניתן כל

lU'yi‘‘ איסור יאינא שאגי יהעא לומר •ל 
תת תחרוש אל קבלה מינרי לאי 1

 P0 וכל לגרשה באשתו החושב על שדרלל רען
כשתמות
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 אותה וביאר הנ״ל, התוספתא את הביא ה״ב( תפלה מהלכות )פ״א שמח באור אולם
זה את זה מעכבים והתפלה השבח עצמה שבשמו״ע והוא אחר, באופן

 וגם ואחרונות[ ראשונות ברכות הג׳ ]והוא שבח גם בתפילה לומר שצריך
 ביאר דוד ]ובחסדי שם(, התוספתא )על בכור? המנחת פירש וכן עיי״ש, בקשה,
 כמו לבקשה שבח יקדים יתפלל שאדם תפילה שבכל ללמדנו התוספתא שכוונת

 התוספתא כוונת את שביאר הל״ס תגובה מהלכות )פ״ג הלוי רי״ז ובחידושי בשמו״ע,
 לברך יכול לא ההלל כל את אמר לא ואם זה, את זה מעכבין ההלל חלקי שכל

 לדינא הכריע וכן המהרש״ם, של לחידושו ראיה אין ולדבריהם אמירתה[, על
תפילה זמן ואילו היום, כל הוא ההלל זמן דהרי ע( סימן >ח״ג משה אגרות בשו״ת

עיי״ש. לזה, זה קשורים שאין ודאי כן ואם שעות, ד׳ עד רק הוא

 «׳« שאין המהרש״ם דברי את שהביא נא( סימן )ת״א בריסק מהר״ם בשו״ת גם ויעוץ
לא זו שתוספתא שכיון הוסיף אך הלל, לבין התפילה בין להפסיק

 ולכן להפסיק. יכול הצורך ובמקום זה, על להרעיש כדאי לא בשו״ע, הובאה
ולומר כן, לנהוג הפועלים יוכלו שלכו״ע יתכן צורך במקום שהוא בנידוננו

מאוחר. יותר ההלל

ע״ב ד דף
יאמר בבל שהוא

חולה שבתו לו ולספר לאב, סוד לגלות

 בקשה האשה קשה, במחלה ל״ע חלתה וחמש שלושים בת אשה שאלה
מסתפק והבעל מחלתה, דבר על לאיש לספר לא ומבעלה מהרופא

שיתפלל? כדי לאביה זאת לספר אם

 סוד ׳גולה יט( >כ׳ במשלי כמבואר סוד, לגלות הוא חמור איסוו תשובה
דבר לאומר מנין ע״ב ד דף יומא במסכת ונאמר רכיל׳. הולך

 משה אל ה׳ "וידבר שנאמר אמור, לך לו שיאמר עד יאמר בבל שהוא להכירו
 מתגלגל רשות, מבלי הזולת של סוד שהמגלה הקדמונים בספרי וכתוב לאמו־".
 ארם חייב ה( סעיף ח כלל רכילות )איסור חיים" ב״חפץ ונאמר אילם. כשהוא לעולם

 לבעליו, נזק סוד בגילוי יש כי סתר..., דרך חבירו לו יגלה אשר סוד להסתיר
 דעת על מעביר והוא הצניעות, מדרך יוצא הוא בזה גם מחשבחו, להפר וסיבה

הסוד. בעל
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מפז ע״ב ד / יומא

 ביום לצום יובל שלא כך כדי עד האב, על טוב לא ישפיע הדבר שאם ונראה
ויש לו, לגלות שאסור הוא פשוט ידרדר, בריאותו ומצב הכיפורים,

 טובות לא בשורות יגיעו ח״ו ]ואם מחלתה. את ממנו להעלים כדי הכל לעשות
 כשחייו רעות, בשורת כעת לו ולספר להקדים ואין בשעתה, לצרה דיה מהבת,
 רזה, ומאד שחלה זצ״ל, זליבנסקי חיים ר׳ הגאון על ]ומספרים כך[. עקב יסתכנו
מחלתו[. דבר את החולה מאביו להעלים כדי זו, גבי על זו חליפות שתי ולבש

 כי בתו מצב את לו לספר שיש נראה חמור, כך כל האב של מצבו אין אם אולם
לבניו וינשק בבוקר לבן "וישכם בתורה שנאמר וכמו מתקבלת, אב תפילת

 ברכת תהי אל אמרו "כבר הספורנו וכתב א<, לב )בראשית אתהם" ויברך ולבנותיו
 להורות לבנותיו, לבן ברכת ]הכתוב[ סיפר ולכן טס, )מגילה בעיניך קלה הדיוט

 מסגולת יותר שתחול ראוי ספק בלי נפשו, בכל בניו על היא אשר אב שברכת
 בפירוש ויעוין כס. )בראשית נפשי", תברכך "בעבור באמרו המברך, אלוקים צלם

 כתוב ולא ימיך "יאריכון" למען כתוב שלכן שכתב יתרס >פרשת התורה על הטור
 גם ימיך. יאריכון בתפלתן והם עבורו יתפללו הם הוריו, את המכבד כי "יאריכו",

 של הנער בעוכרי היה זה שהעלם משמע ממני", העלים "וה׳ אמר אלישע הנביא
 להניח ויש שיתפלל, כדי לאב לספר עלינו לכן חבקוק[. ]שהוא השונמית, האשה

שיודיעוהו. מתרצה היתה האב תפלת מעלת את יודעת הבת היתה שאילו

 חלה שנה ולאחר לישיבה, נתקבל מאביו יתום שתלמיד מספרים ושמעתי
ותרופות, ברופאים אישית בו טיפל הישיבה ראש ממארת, במחלה

 נפטר התלמיד לעזור, תוכל לא כך שבין משום מאמו הדבר להעלים והחליט
 הישיבה לראש מודה מאד אני ואמרה להספידו, בקשה היא לאם, זאת והודיעו

 צער, ממני חסכה אמנם לי, לגלות לא ההחלטה אולם המסור, הטיפול על
אמא. של תפילה לבני הפסדתם אבל

ע״ב ד דף

יאתר בבל שהוא

ספורים שיטיו לאשתו להודיע המתנגד חולה

 והיא חולה גם אשתו ספורים, שימיו ממארת במחלה חולה אדם שאלה
תוקף בכל מסרב החולה ילדים, שני להם ויש לחלוטין, בו תלויה

 הבאות, לקראת אותה להכין שיש חושבים הרופאים מצבו, על אשתו את ליידע
לאשתו? מצבו את לגלות להם מותר האם וטכנית רגשית מבחינה
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 בבל שהוא לחבירו דבר לאומר מנין ע״ב ד דף יומא במסכת נאמר ־־"תשובה
לאמד׳. משה אל ה׳ ׳וידבר שנאמר אמור, לך לו שיאמר עד יאמר,

 ביקש והוא קשה מחלה שעבר כגון לרופא, סודו אדם יספר אם זאת למרות
 עלולה והיא אשת לשאת עומד והחולה בעולם, לאדם זאת יספר שאל מהרופא
 לדאוג הרופא חייב לאו ואם לה, שיספר החולה את לשדל הרופא חייב להינזק,

 ואינו האשת בלפי חוטא שהחולה משום וזאת ממצבו. תדע שהאשה לכך
 רעך" דם על תעמוד "לא מצות הרופא על חלה ולכן אותה, לרמות רשאי
שלא הוא והסוד מאחר סוד, גילוי באיסור להתחשב לו ואין האשת, שזוהי

לשאת. שעומד מהאשה מחלתו את להסתיר לחולה ואסור כהלכה,

 לא צודקים מניעים לו ויש משפחתו, כלפי חוטא החולה אין בעניננו אכל
וקטנים לנשים לספר שאין א( שלח )יו״ד בשו״ע להסך־זכמבואר לגלות

 וישברו החולה לפני יבכו שהם חוששים כי לבכי, להם לגרום העלולים דברים
מצבו. על להם לספר ואין סודו, את לאשתו לגלות אסור כך ומשום לבו. את

 לא מבקש והחולה החולה, באמצעות שלא ספורים, שימיו הדבר, כשנודע גם
נאמר אם ואפילו בקשתו. את לכבד חייבים לאשתו, זה סוד לגלות
 ולא הסוד, בעל ע״י למספר נודע כשהדבר רק נאמר סוד לגלות שהאיסור
 חז״ל כי הסוד. על לשמור חייבים בנידוננו זאת בכל אחרים, ידי על כשנתגלה

 דמו". ובמסורים ככתובים מרע שכיב "דברי ואמרו: רנג< סימן >חו״מ כלל קבעו
 לאדם רכוש להעניק מבקש רוי ערש על השוכב מרע" "שכיב כשחולה כלומר
 המתנה היתה כאילו תופס, זה הרי כך, על דעתו גילה שהתולה כיון מסוים,
 נעשים כבר הקנינים היו וכאילו האחוזה, בספרי למקבל ונמסרת בשטר כתובה

 שדבריו כשיווכח החולה, של דעתו תטרף שלא כדי נקבעה זו תקנה כהלכה.
 התולה ויבין ירגיש שמא לאשת, לגלות שלא נראה גם זו ומסיבה נשמעים. לא

לבריאותו. להזיק ת״ו עלול והדבר לרצונו, בניגוד מצבו על לאשתו שנודע

במקרה לו שנודע סוד לגלות מותר האם

 שנמסר דבר מגלה אדם כאשר דווקא שייך סוד, לגלות האיסור האם שאלה

שנתן האמון בהפרת דווקא קשור והאיסור שלישי, לאדם בסוד לו
איסור? יש להצניעו חפץ שבעליו מידע גילוי בעצם שמא או הסוד, בעל בו

 ואפילו הבריות, דעת לגנוב שאסור ע״א< צד >דף חולין במסכת מבואר תשובה
)בראשיח הארמי׳ לבן לב את יעקב ׳ויגנב בתורה נאמר והנה עבו״ם.
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*)

 פירש וכך ארמאה". דלבן דעתיה ית יעקב "וגנב עוזיאל בן יונתן ותרגם כ<, לא
 אימון, בו נתן שתכירו מבלי שגם ומשמע דעת, גניבת כאן שהיתה עזרא אבן
 למה שמסביר דתנן( הא ד״ה ע״א נט דף )ב״ב ברמב״ן ויעוין דעתו. לגונב נחשב גם
 אי הוא, באדם אדם נזקי ראיה ...היזק וז״ל: ראיה, בהיזק חזקה מועיל לא

 והוסיף עכ״ל. צניעותא, משום אי בישא, לישנא משום אי רעה, עין משום
 דודאי כיון הניזק, מחל דאפילו ועוד דלמחול, ליה מטי כמה ידע מי עוד

 להזהר יכול אדם ואין לדעת, בו ולהסתכל בראיה שהויקו למדיק הוא איסור
 דבריו מפשטות עכ״ל. תדיר, תחטא ואל חלונך סתום לזה נאמר ע״כ בכך,

 דבהיזק הרמב״ן שאמר מה שגם ונראה חטא. הוא ההסתכלות שעצם משמע
 שלא למרות ההסתכלות עצם זה בכלל אולי בישא, לישנא משום יש ראיה

רעות. עליו ידבר

 וחייב וז״ל: רכה( ג שער תשובה >שערי יונה רבנו שכתב הראשון הטעם לפי והנה
בגילוי שאין אף הסתר, דרך חבירו אליו יגלה אשר הסוד להסתיר אדם

 להפר וסיבה לבעליו נזק הסוד בגילוי יש כי רכילות, עגין ההוא הסוד
 נודע אם ובין עליו, וסמך לו גילה הכירו אם חילוק אין עכ״ל. מחשבתו...,

 רעי( סימן )ח״א קטנות בהלכות ויעוין לגלות. אסור בשניהם מעצמו, הסוד לו

 רכיל׳ תלך ׳לא לי ומה חבירו, ^ל מסתריו ולחפש לבקש איסור שיש שכתב
לעצמו. או לאחרים

עפר שובני של סוד לגלות מותר האם

 צריך עפר, שוכני על רע "המדבר לח( סעיף תב סימן )חו״מ הרמ״א כתב שאלה
למוציא כוונתו האם ממון...". ועונשי ותשובה תעניות עליו לקבל

 המחבר שפסק ]כפי מיוחדת תקנה קדמונינו תיקנו שבזה המת, על רע שם
 הבדל שאין משום לומר, אין אמת דבר שאפילו או ג׳<[, סעיף תרו סימן )או״ח

 בעמיך"[? רכיל תלך "לא הוא שהאיסור אף ]על למת, חי בין הרע בלשון
המת"? "כבוד משום בכך יש והאם האיסור? מקור מה כן, ואם

 איסור גם יש האם המת, על הרע לשון איסור יש אכן ראם לשאול יש עוד
הדברים בתוכן אין כאשר ואפילו פטירתו, לאחר אדם של סודו לגלות

 בבל שהוא לחבירו דבר לאומר "מנין משום גם בכך יש והאם לנפטר? גנאי
ע״ב? ד יומא במסכת כמבואר יאמר"

 )תחילת המרדכי דברי הביא הרע( לשון מהלכות ט סעיף ח >כלל חיים החפץ בה1הש

׳והגה מהפסוק ואת ולמד המתים. את לבוות שאסור החובל( פרס
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 למשה הקב״ה אמר יה, לב )בסד□־ חטאים׳ אנשים תרבות אבותיכם תחת קמתם
 איסור אלא רכיל, תלך לא איסור זה שאין משמע האבות. את מבזה אתה

לגלות שאסור והשיב שליט״א קנייבסקי הגר״ח גיסי נשאל זו ובשאלה נוסף.
([.tan )עסי שיחה דרך בספר ]יעוין מת. של סודו

פסיכיאטרי כדור שנוטל לכלה פיפר לא

 תכנן הבחור להנשא. והסכימו בחורה עם שנפגש בבחור מעשה שאלה
לספר שהספיק ולפני פסיכיאטרי, כדור יום כל נוטל שהוא לה לספר

 רוצה כעת החתן תנאים. וכתבו הבחורה אבי עם הבחור אבי נפגש זאת, לה
 לכלה יספר שאם לו אמר אביו אך טעות, ממקח חושש כי לכלה, סודו לספר

 שהשידוך כדי מאד עמל והאב ומאחר השידוכין, קשר את שתבטל לחשוש יש
 יעזור לא ויותר מביתו, בנו את האב יגרש לביטולו, יגרום אם לפועל, יצא
 ומבקש מתחנן הוא ולכן לעזרתו, וזקוק לאביו מאד קשור והחתן במאומה, לו

להרגיז לא איך שני ומצד הונאה, איסור על לעבור לא כיצד עצה, לו למצוא
מביתו? יגרשנו שלא כדי אביו את

 שליט״א אלישיב הגרי״ש מרן מו״ח לפני השאלה את הצעתי תשובה
החתן, של הבעיה אם הפסיכיאטר את לשאול יש והשיב:

 ואז הזמן, במשך תחמיר ולא קלה, היא התרופה[, את נוטל הוא ]שבגללה
שאפילו להניח צד יש כי לכלה. בעייתו את יספר שלא החתן על להקל אפשר“

 להיות תהפך אז כי השידוך, את לשבור תרצה לא בעייתו על לה יספר אם
 ולכן בקלות, בהלכה בחור להשיג תוכל לא והיא שידוך", שעזבה "בחורה

 לאחר זה, בחור לעזוב לה משתלם לא כלה, נהייתה שכבר מצבה לאור
 לא אולי ולכן מצבה. עם שתשלים להניח ויש לזה, זה שמתאימים שהסכימו

 הוא שהרי במאומה, חטא לא החתן והרי בעייתו, על לכלה לספר החתן חייב
 החתן היה אילו אך הונאה. איסור על עבר לא והוא לכלה, לספר התכונן
 מה התנאים לאחר לשאול בא והיה הרפואית בעייתו את מהכלה בזדון מעלים

 השבת בבחינת שחטא מה ולתקן לספר לו מורים היינו כעת, לעשות עליו
והחתן מאחר אך שתסכים. ויתכן כלה כבר היא אומרים היינו ולא ההונאה.

דלעיל. התנאים לפי להקל אולי אפשר חטא לא

 השידוך לפני לספר התכונן החתן א. דלהלן: התנאים ג׳ יתקיימו אם ?סיכום:
הרופא ב. לספר. שהספיק לפני התנאים את סיים אביו אך בעייתו, את
אשה ידי שעל להניח יש כן ואם יחמיר, לא החתן שמצב אומר הפסיכיאטרי
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 לא כך בין היא השידוך את תבטל שאם נותנת הדעת ג ישתפר. מצבו טובה,
 לה. לספר ולא להקל אפשר אולי ביותר, מעולה בחור עם להנשא תוכל

יגלנה שלא ע״ט ידיעה לרופא שסיפר פקיד

 מסוים, חולים בבית שעובד לרופא סיפר חולים בקופת בכיר פקיד שאלה
ועומדת זה, חולים לבית בדיקות יותר לשלוח לא שוקלת שקופ״וז

 שבית מעונין הרופא אחר. רפואי למוסד הללו הבדיקות ביצוע את למסור
 רוצה הוא ולכן אלו, מבדיקות הריוח את יפסיד לא עובד הוא שבו החולים

מותרי הדבר האם החולים. בית להנהלת הדבר את לגלות

 בבל שהוא דבר להכירו לאומר מנין נאמר ע״ב ד דף יומא במסכת תשובה
משה אל ה׳ "וידבר לומר תלמוד אמור, לך לו שיאמר צד יאמר

 ג<. כלל לשה״ר הלכות חיים מים )באר חיים ובחפץ בסמ״ג זה דין והובא לאמר".

 רבבים לעשות מתכוונת חולים קופת הנהלת אם אבל לספר, לרופא אסור ולכן
 דברי א. טעמים, משני ואת יספר וכדומה, חוזה להפר כגון הדין, לפי שאינם

 כדין, שלא ינזק החולים ובית ומאחר שומעים, מי דברי התלמיד ודברי הרב
 לבית זאת לספר יש הדין מן שהרי הדין, נגד דבר לרופא אמר שהפקיד הרי

ועון. מחטא חולים קופת את להציל יש ב. ינזקו. שלא כדי החולים

ע״ב ד דף
יאמר בל

לתועלת סודו לספר ורוצה כטעות עמיתו מכתכ שפתח רופא

 והנה ישראל, בארץ החולים מבתי באחד העובד רופא הוא שמעון שאלה
מיועד בעצם שהמכתב ומגלה בתאו מכתב שמעון פותח אחד יום

 בית והנהלת הרפואה, בחכמת גדול ובקיא מעולה רופא שהוא ראובן לחבירו
 פי גבוה שכר לו ומציעה אצלם לעבוד לעבור אותו משדלת בחו״ל חולים

 בית את יעווב ראובן שאם יודע ושמעון בארץ, מרויח ראובן מאשר כמה
 הדבר יגלה שאם יודע וגם ישראל, בארץ לחולים הפסד יהיה זה החולים
 יעזוב שלא לבו על וידברו עמו ייטיבו הם חבא כאן החולים בית להנהלת

 רשות בלא שראה דבר לגלות לשמעון מותר האם באח. כאן העבודה את
לא? או באונס.

0) החכמת אוצר תכגת ע״י הודפס)52 מס עמוד יוסף דוד p יצחק זילברשטיין, יומא - חמד חשוקי
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 בכתב לראות שלא גרשום דרבינו חרם שיש קטו< )סימן הכלבו כתב תשובה
בבאר הובא וכץ רשותו. ובלא ידיעתו בלא לוזבירו אדם ששולח

 לראות שלא הגולה מאור גרשום רבינו שהחרים שלד( סימן סוף )יור״ד הגולה
 א. ספיקות, שתי להסתפק ויש זרקו. כן אם אלא ברשותו שלא חבירו בכתב
 מכתבים על רק שמא או המכתבים, כל על הוא גרשום רבינו של החרם האם

 ברשותו, שלא חבירו בכתב לראות שלא רק היא הגזירה האם ב. מסוימים,
 לו מותר בו, כתוב מה וראה שגגה מתוך חבירו מכתב פתח כבר אם אבל

 החרם שמא או רכילות[, או הרע לשון בזה ]כשאין בו, שכתוב מה לספר
 נידון ]כעין בו. שכתוב מה לספר שלא במכתב הסתכל כבר כאשר גם כולל

 מה אשתו, על נוספת אשה לשאת שלא גרשום דרבינו בחרם רבותינו דנו זה
 האם נפטרה( הראשונה שאשתו שחשב שגגה )מתוך נוספת אשה כשנשא הדין
 תנינא אבהע״ו ביהודה נודע בשו״ת הביאו יד, )סימן רוכל אבקת ובשו״ת לגרשה? חייב

 ישא שלא אלא גזר לא ובמקומו בזמנו עצמו גרשום רבנו ואפילו כתב: ח סימן
עכ״ל[. לב, על עלה ולא שמענו לא זה שיגרש, נשא אם אבל אשתו, על אשה

 מדפי ע״א יז דף )שבועות גבורים השלטי כתב - החרם אות יש מכותב איזה על א.

כתב דבריו ובפירוש לפותחה, שאסור האגרת על לכתוב שצריך הרי״ף(
 הכירו אגרת אדם יפתח שלא חרם יש וז״ל: ה( אות שלד סימן )יור״ד הכנה״ג

 כתוב היה אם שינדוהו, עד מנודה שאינו נימא ואפילו מנודה, הוא והפותחה
 ד׳רבינו נ׳חש, י׳שכנו ג׳דר ו׳פורץ תיבות: ]ראשי דרגמ״ה׳ ׳ופגי״ן גבו על

 בר היה לא האגרת על החרם שרשם שהאיש אעפ״י ה׳גולה[ מ׳אור ג׳רשום
 חקקי בשו״ת אולם בחרם. הוא דרגמ״ה, חרם שיש יודע הפותח אם סמכא,

 על בשרשום הוא שחל החרם דעיקר נראה וז״ל: כתב מט( סימן לור״ד לב
 יעוין אולם לגמרי. דפטור נראה כלל רשימה דליכא הכי לאו הא האיגרת,
 האגרות ע״ג לכתוב שנוהגין מה בדבר שדן רעו( סימן )ח״א קטנות הלכות בשו״ת
 לבקש איסור שיש נראה הכי בלאו וז״ל: והשיב ממש. בו יש אם ופגי״ן

לעצמו. או לאחרים רכיל׳, תלך ׳לא לי ומה חבירו, של מסתוריו ולחפש

 )יור״ד לב חקקי בשו״ת והנה - הדברים כיפור על גם הוא החרם האם כ.

שמא וירא בידו, וממונו גוי עם עסק לו שיש ישראל בדבר דן מט< סימן
 לגוי ששלח מהגוי כתב זה, ישראל ליד ובא בממונו, עוולה איזה לו יעשה

 בזה יש האם הגוי, יזיקהו לבל ענינו לברר לפותחו הישראל זה ורצה הכירו,
 זה, דבר גרשום רבנו אסר טעם מאיוה לחקור לנו יש והשיב: לא? או איסור,

לחברך סני, דעלך "מאי יח< יט )ויקרא כמוך" לרעך "ואהבת שנאמר משום האם
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 לבד לישראל אלא זה איסור אין וא״ב ע״א(, לא )דף בשבת כמבואר תעביד" לא
 גרע לא שהרי הבריות, רעת גונב משום הוא איסורו שמא או לגוי. לא אבל

 במצפוני שהוא ממש דעתו שגונב חמור יותר הוי שזה חבירו, דעת מהגונב
 אפילו הבריות דעת לגנוב דאסור קיי״ל הרי זה, מטעם לאסור באנו ואם לבו,
 גזל משום דאסור כתב םז< סימן ה״ג )למהרח״ש, חיים תורת ובשו״ת גוי. של דעת

 בגוי אף אסור זה לפי דאף ונראה גזלן, דהוי מדעת שלא כשואל דהוי משום
 אגרת לפתוח שרוצה דידן ובנידון לגוי. ישראל בין חילוק אין גזל דבאיסור

שלא ובלבד גרשום רבנו גזר לא דבכה״ג נראה עצמו, את להציל כדי הגוי
־״ עכת״ד. זה, דבר שעשה לגוי יוודע

 לרעך ואהבת משום א. מכתב, לפתוח אסור למה טעמים שלושה שיש הרי
שבעניננו ונראה מדעת. שלא שואל משום ג. דעתו, גונב משום ב. כמוך,

 לדזבירו יגרום אלא מזיקו, שאינו כיון אין ואהבת הראשונים, הטעמים שני אין
בטעות. במכתב שהסתכל כיון אין, דעתו גונב וכן בארץ, יותר לו שישלמו

 שמה והעיר שליט״א אלישיב הגרי״ש מרן מו״ח לפני דברי את והצעתי
גוי של מכתב לפתוח אסור המהרח״ש שלפי לב הוזקקי שחידש

 אם רבותינו נחלקו מגוי ממש גזל על גם כי חידוש, הוא זה דבר גזל, מחשש
 שאסור עוד להוסיף אבל מהתורה, שאסור נפסק ואמנם מדאורייתא, אסור הוא

חידוש. תוספת הוא במכתבו, להסתכל

 דוקא הוא גזל, חשש בזה דיש שכתב דהמהרח״ש שליט״א מו״ח העיר עוד
לא וזה המכתב, בעל מחשבות את ומפר גוזל במכתב המסתכל כאשר

 החולים בית שהנהלת ובדה מאומה, מראובן גוזל לא כששמעון בעניננו נאמר
 עניני על שמדובר ]ובפרט כך כל נזק לו אין באח, שישאר ראובן על תשפיע

 ועל שבחו״ל, החולים בית שהם שלישי מצד הוא שהגזל אלא נפש[, פקוח
מצינו. לא זה

 לחבירו אגרת אדם שולח דאפילו וכתב סיים >שם( לב חקקי שבשו״ת אלא
דאפילו לאחרים, האגרת דברי לגלות האגרת לו שבאה לחבירו אסור

 דאיתא לגלות איסור איכא האגרת לכותב ונזק מגונה דבר שום דליכא בסתם
 לו שיאמר עד יאמר בבל הוא הרי לחבירו דבר האומר דבל ע״ב ד דף ביומא

 ועיין כשמגלהו, נדק ויוצא סוד או גנאי בדאיכא שכן וכל שיאמר, בפירוש
 בן יואב לי עשה אשר את ידעת אתה ׳וגם הפסוק על ה< ב )א, במלכים לרש״י

יעו״ש. אוריה. ביד דוד ששלח הספר שהראה המדרש. בשם שכתב צרויה׳.
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 חבירו מכתב ראה דאפילו וכתב החמיר קנח( סימן לור״ד דוד בית בשו״ח והנה
לאד כיו! כסר^ שמעון צריך אין דבעניננו ויתכן כפרה. צריך בשוגג

אונם. אלא שוגג הוי

 כזאת אליו שהגיע ידע לא וראובן המכתב את ישמיד שמעון ראם ונראה
קטנות ההלכות דברי פי על כן. לעשות מותר בארץ וישאר הצעה,

 בפגי״ן חתום חבירו ביד כתב השולח שאלה וז״ל: שכתב קעג< סימן )ח״א
 זה, הוא נבוך והשיב: מהו, המזיקו דבר בתוכו שיש חושש והלה דרגמ״ה,

 להחזירה מה. דבר עליו כתוב שמא יוליכנה, אם בחרם. מועל יפתחנה, אם
 מטיל או לרוח וזורק פורר אלא תקנה. לו אין אחר, ביד ישלחנה לבעלים.

לים.

 לעזוב ראובן את שמשדלים התולים בית להנהלת לספר לשמעון מותר לסיכום:
ישראל. אח את

ע״ב ד דף
אמור לך לו שיאמר עד

 יגלה זאת ככל האם יגלה, שלא וכקשו להכירו דכר אמר
לעולם גאולה להכיא

 זאת יספר שלא וביקש ממות, יעקב את שהציל לשמעון סיפר ראובן שאלה
מותר האם שעשה. המצוה על תגמול לקבל רוצה לא כי ליעקב,

ליעקב? זאת ולספר ראובן דברי על לעבור לשמעון

 בספר ויכתב מרדכי בשם למלך אסתר ׳ותאמר אסתר במגילת נאמר תשובה
בספרו החיד״א והביא כב-כג(. ב פרק )אסתר המלך׳ לפני הימים דברי

 למרדכי שילם לא אחשורוש מדוע דבש היערות שאלת את מא( )פ׳ אנך" "חומת
 ציוה שמרדכי ותירץ הימים? דברי בספר לכתוב צריכים היו לא ואז מיד,

 בשם דבר האומר שכל ידעה אסתר אבל בשמו, לאחשורוש תאמר שלא לאסתר
 בשמו, למלך ואמרה מרדכי כרצון שלא עשתה לעולם, גאולה מביא אומרו

 ולכן מרדכי, בשם שזה יודע שהוא למרדכי יגלה שלא ממנו ביקשה אבל
 שבעתיד כדי בספר, זאת לכתוב והוצרכו מיד, למרדכי לשלם יכל לא המלך
 שאפילו אומרו, בשם דבר האומר מעלת גודל מכאן רואים למרדכי. ישלמו

בשם שאומר השני זאת בכל בשמו, הדברים את שיאמרו רוצה אינו שהראשון

0) חחכמח אוצר תכנת ע״י הורפס)55 מס עמוד יוסף דוד p יצחק זילברשטיין, יומא - חמד חשוקי



נז ע״ב ד / יומא

 שלא מרדכי, מעלת את שרואים עוד להוסיף ויש לעולם. גאולה מביא אומרו,
 היה ואילו שמים, לשם לעשות רצה כי בשמו, למלך אסתר שתאמר רצה

 בלילה כאשר ואח״ב מיד, שכרו את מקבל היה בשמו, תאמר שאסתר מסכים
 הוא למי לחשוב המלך של בדעתו עולה היה לא המלך, שנת נדדה ההוא
 לעשות רצה שמרדכי זה ובזכות לישראל, גאולה היתה לא וח״ו תשלום, חייב
יעו״ש. לישראל, גאולה באה בשמו תאמר שלא אסתר על וציוה שמים, לשם

 יביא כי ממות, הצילו שראובן ליעקב שמעון שיאמר לשאלתנו נלמד ומכאן
עליו יקפיד שלא כדי ובדעת בחכמה זאת יעשה אך לעולם, גאולה בזה

 המלכה, מאסתר הראיה את דחה שליט״א קנייבסקי הגר״ח גיסי אמנם ראובן.
יביא שהגילוי בדעתה והכריעה הקודש לרוח שזכתה מאסתר ללמוד דאין ^"׳^יון

 ולכן (בגמ׳ הנאמר נגד חשבונות לחשב מסוגלים לא בעניותנו אנו אבל גאולה,
הצילו. שראובן ליעקב, לספר אין למעשה

ע״ב ד דף
אמור לך לו שיאמר עד

רכילות ידי על להתרפא

 דעת ולפי חזקים, ראש וכאבי סחרחורת לה שהיו באשה מעשה שאלה
לה נגרמו האשה שלדברי הקשה, הנפשי ממצבה נובע זה הרופאים

 מהכאבים שתפטר העצה הרופאים המלצת פי ועל עוול, לה שגרמו אנשים ע״י
 בזה שנכלל בעיותיה, כל את לה ותספר הבוגרת בתה עם שתשוחח ידי על
 הסיפור את לספר לה מותר האם השאלה, נשאלת ולכן רכילות, איסור גם

רכילות? איסור בזה שיש אף תתרפא, היא ובזה לבתה

 איסור בזה שיש אף בעיותיה, על לבתה לספר לאשת שמותר נראה תשובה
דעת שלפי ובפרט דאגתה, את להפיג שכוונתה כיון רכילות,

 הרע לשון )הלבות חיים תפץ בספר שכתב וכמו ממכאוביה, תתרפא היא הרופאים

 להפיג עוולה[ לו שעשו זה ]של כוונתו שאם אפשר וז״ל: בהגה״ה( יד סעיף י כלל
 לו, עשה שפלוני העוולה את לידידו לספר רוצה הוא ולכן מלבו, דאגתו את
 יחסרו שלא מהר אך מותר, שהדבר לתועלת, כמכוון הרע[ לשון ]המספר הוי

 שלא נאמר זה שבסעיף הפרטים וברשימת עכ״ל. זה, שבסעיף הפרטים שאר
 על נזק העוולה[ ]לעושה יסובב ושלא שעשה, ממה יותר העוולה את יגדיל

אנשים על לבת לספר לאם מותר לדוגמא: הדין. מכפי יותר הסיפור ידי
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 שהבת ובתנאי תגזים, שלא בתנאי אך עולה, לה ועשו בה שפגעו מסוימים
 שאנשים לבת המספרת האם ולכן נגדם, מעשה האם דברי סמך על תעשה לא

הלשון סיפור כי חשש, ללא לבה את לשפוך יכולה עוולה, לה עשו מסוימים
לתועלת. הוא הרע

 ולהשתדל אמה של לצרותיה להקשיב עליה מצוה שאמנם לבת לומר צריך אך
שלא והכוונה לאם, להאמין לה אסור אך אותה, ולהרגיע אותה לעודד

 צדדי בלבה תחפש אבל הדברים, עצם באמיתות מפקפקת שהיא לאמה תראה
 )הלכות חיים בחפץ כמבואר רשעים. שהם תחליט ולא העולה, עושי על זכות

שמספרים אדם אותו !על עליו יש אם וז״ל: סק״א< חיים מים בבאר ו כלל לשה״ר,
 או אסור, שהדבר ידע שלא לומר שנוכל כגון זכות, צד עוול[ שעשה ®®־ועליו
 אין אלו בכל בזה, וכיוצא המספר עליו שאומר למה בדבריו התכוון שלא

 שלא רק דיבר, ששקר עליו ולחשוב המספר דברי את להרחיק מצווה השומע
עכ״ד. עוול, שעושה עליו שסיפרו אדם אותו על גנאי השומע אצל יוחלט

 וללמד לסיפור מאמינה שהיא לאמא להראות שאפשר לבת דוגמאות ונבייא
כביסה תולה שהיא שכנתה על המתלוננת אם כגון: האנשים, על זכות

 נכון, הדבר שעצם להאמין הבת צריכה שלה, הכביסה על מים המטפטפת
 השכנה שאולי לחשוב עליה בלבה אך בצרתה, ולהשתתף אותה להרגיע ועליה

 ואולי ראשונה, תלתה היא ואולי אמה, של הכביסה את ראתה לא מלמעלה
לאם, תאמר אל הללו האפשרויות שלוש את לב, שמה לא ואמה הגשם טפטף

 תחשוב בלבה הבת אבל האם, את ירגיז זה זכות שלימוד מבינה היא אם
 כאילו בצערה משתתפת הבת כי האם, את ירגיע זה מצב היה, כך שאולי
 השכנה אבל שלה, הכביסה על מלמעלה מטפטפים מים עיניה לנגד רואה
 לשוחח יכולה הבת ואם כמושתתת, לה נראית ולא הבת, בעיני מתגנה אינה

 לאם לומר הבת על מצוה לפעמים כך, לעשות חייבת היא השכנה, עם
 יכול שהטפטוף מבינה ואינה רעת, חסרת שוטה היא מלמעלה שהשכנה
 מתכוין ואם וז״ל: בהגה״ה( ג׳ סעיף ה׳ כלל לשה״ר >הל׳ חיים בחפץ כמבואר לקלקל,
 שלראובן שרואה כגון המריבה, את להשקיט חכם[ שאינו חבירו על ]המספר

 צדדי לאדם מותר גנאי, עליו דיבר או עוול לו שעשה שמעון על שנאה יש
 לזה, גרמה שטותו סיבת רק בו, לפגוע התכוון לא ששמעון לראובן לומר
מותר כזה באופן עכ״ד. שמעון, על ראובן שבלב השנאה את להקל כדי וזאת

לאמה. לענות לבת גם
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 שהיה מעשה בה: לפגוע מבלי לאם להאמין לא ניתן כיצד נוספת דוגמה
בהכנת לפרנסתו ועוסק מעליו הגר שמעון, חבירו על שהתלונן בראובן

 בשעות זאת ועושה השולחן, על בפטיש מכה הוא כך שלצורך שניצלים,
 לבית פנה ראובן מעיניו, ראובן של שנתו נודדת כך ועקב המאוחרות, הלילה
מכל ראובן טענות את הכחיש הלה אך לדין, שמעון את הזמינו הדיינים הדין,
 מסביב הסתובבו ראובן, בבית הדין בית דייני הופיעו הלילה באמצע ^ךכל.

 בקבוק על שטיפטף מזגן של צינור סמויה, בפינה בהצירו, ומצאו לבית,
כמובן שניצלים, הכנת של פטיש בדפיקות נשמע היה והועש ריק, פלסטיק

נעלמו. והדפיקות הוחלף, הפלסטיק שבקבוק

 אך אמה, דברי לכל להאמין אמנם מוטל הבת שעל לעניננו, נלמד זה ממקרה
את יכחישו הם ואם לאמה, שהציקו אנשים לאותם ללכת היא צריכה

 ולא לאם, שהציקו דברים לאותם אחרים הסברים לחפש עליה מצוה הדבר,
השכנים. ברשעות הדבר את לתלות

 מחוררת שהיתה בעלה חולצת את לו והראתה לרב, באה אשה נוספת: דוגמה
השכן ע״י נוצר שהחור בטוחה היתה היא חרוך, היה שמראהו בחור

 הסיגריה בדל את זרק הוא הסתם ומן החלון, אדן ליד לעשן ונוהג מעליה הגר
 ליד לעשן נוהג הוא שאמנם הודה השכן החור, נוצר כך וע״י לעשן, כשסיים
 סיגריות, בדלי לזרוק נוהג הוא שאין ואמר טענתה, את הכחיש אך החלון,

 נזקי של הנורא העוול על והתריע בדרשתו, לציבור המקרה את סיפר הרב
 לו וסיפר בנין, באותו שגר אחר שכן לרב ניגש הדרשה, לאחר והנה שכנים,

 בחולצה, החור נגרם כך שע״י משער והוא בוער, גפרור מהחלון זרק שבנו
 להאמין לבת מותר יהיה השכן, על תכעס האמא אם שבו למקרה דוגמא הנה

שאולי ולחשוב השכן, את זכות לכף לדון היא צריכה בלבה אך הסיפור, לעצם
החולצה. את שרף הוא לא

ע״א ה דף
מצוה שיירי לתנופת משאה שאם

פרטיים טעים ד׳ עבור לבזבז כפף כנוה לקהל טיגים ד׳ כשיש

 לקנות במצוה זריז ויהא ישתדל אדם וכל ט( ת״ח )סימן ברמ״א נאמר שאלה
)ס״ק המשנ״ב וכתב כתקנה. המצוה לקיים כדי לבד, ולולב אתרוג לו

ועוד לחבריהם. להקנות יודעים אינם העולם רוב הקהל, באתרוג כי הטעם מב(
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 "רננו׳צדיקים׳/ הפרק בפירוש צ״ט( דף התפילות" )"אתד יוסף" "עץ בסידור וכתב
שהשי״ת הארץ: מלאה ה׳ חסד ומשפט צדקה אוהב הכוונה שזוהי

 הדין. מפני בחשאי והחסדים הרחמים מצד וברכות טובות לאדם משפיע
 וזהו הזה. החוב מאתו ונוטל המקטרג שולח הדין יתגבר כאשר אח״כ ולימים

משפט. ואח״ב צדקה מתחילה ד״ל ומשפט, צדקה אוהב

הבית ועד תשלום שילם לא פלוני שדייר המודעות בלוח לפרסם
 שמשפחה המדרגות, שבחדר המודעות בלוח לפרסם מותר שאלה״-האם

בית? ועד דמי שילמה לא פלונית

 התראה שלאחר שליט״א אלישיב הגרי״ש מרן ממו״ח שמעתי תשובה
הרע". "לשון משום או פנים", "הלבנת משום בזה ואין מותר.

 לפרנס רצה שלא דאדם ע״ב מט דף כתובות במסכת מהמבואר לכך וראיה
 מפרנס לא ופלוני בניו, זן האכזרי העורב בשוק, עליו מכריזים היו הקטנים בניו
 דייר על שק כל בניו. את זן שלא על אדם לבייש שמותר הרי בניו. את

להם. משיב ואינו בבית משקיעים ששותפיו ממה שנהנה גזל על שעובד

 לביתו ]אך ברחוב הלוה של ממון לתפוס דין לבית שמותר מצינו כן כמו
גורם דהתופס ומסתבר ס״ס[, צז סימן )חו״מ בשו״ע כמבואר להיכנס אסור

זה. דבר אסרו ולא ללוה בושה ונגרם אנשים, של להתקהלות

רבא אכפיה

לו ,כראוי צדקה יתן שהעשיר כדי להערים
 שעשיר ידע אך מעשיר, הגון סכום לקבל שרצה צדקה בגבאי מעשה שאלה

כושר לו שהיה ילד אליו שלח ולכן לו, כראוי צדקה נותן אינו
 הכלכלי מצבו על ליבו מנהמת ודיבר סחבות, בגדי לבוש לעשיר והלך שכנוע,
 שם לאכול כדי לגן באה שאימו כך כדי עד הגיעו שהדברים וסיפר הקשה,
 ניתץ אכן והכסף הגק. סכום תרם והעשיר הצליחה, התרמית צהרים. ארוחת
 לקבל כדי בשקר להשתמש מותר האם הגבאי הסתפק אך הגונים. לעניים

צדקה?

 הכל היו לוי דר׳ חתניה זכריה דבי נאמר: טס )דף שקלים במסכת תשובה
ואשכחין בדקין דדמך, מן נסב. והוא צריך רלא אמרין עליו, מליזין
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ברש״י אני" -אומר

 ומשלחן הארון לכסות — השרד -בגדי :י״ט ל״ה שמות פירש״י וכו
מסעות". סילוק בשעת והמזבחות — הסגורה

 לא שש — וגו׳ והארגמן התכלת -ומן פירש״י א׳ ל״ט שמות וכן
 שבבגדי כהונה, בגדי הללו שרד בגדי שאין אומר אני מכאן כאן נאמר
 סילוק בשעת קודש כלי בהם שמכסים בגדים הם אלא שש׳ היה כהונה

 את שמביא ל״א(, )שמות זקנים" -דעת ועיין שש". בהם היה שלא מסעות׳
 שבש״ם (,1’ברמב״ו כמו והקשה רש״י׳ בשם שרד* -בגדי של הפירוש

 מג.פידש״י וביומא בסופו. ע״א ע״ב יומא יעויין כהונת בגדי לי׳ קרי
 בתרא מהדורא רא״ב ועיין בהכרח. שם הגמרא ע״ם והוא שריר מלשון שרד

רש״י♦ גשם משרשים בס׳ הרד״ק ע״י מובא שלפנינו שה&ירוש בהערה

 שכל שם על אומר אני — רכיל תלך -לא פירש״י: ט״ז י״ט ויקרא
 רע יראו מה לרגל רעיהם בבתי הולכים הרע לשון ומספרי ים3ןלתפמךמ>
 אשפיימנט רגילה׳ הולכירכיל׳הולכי נקראים בשוק לספר רע פה'ישמעו אר

 תלד לא הליכה: בלשון כתוב שאץ רכילות מנינו שלא לדבר ראיה בלע״ז.
1 שהלשון אומר אני לכד וכו׳. כ״ח( ו׳ )ירמי׳ וברזל נחשת רכיל הולכי רכיל׳

I י״ט ב׳ )שמואל מבדד וירגל וכן וכו׳ בגימל נחלפת שהכ״ן* ומרגל הולד

 )תהלים לשונו על רגל לא וכן רעת עלי לאסר (11בתרמה רגל — כ״זז(
 )דניאל יהודיא די קורציהון ואכלו כמו — קורצין תיכיל לא וכו׳. ג׳( ט״ו

 שהיה בעיני נראה ע״א(. ג״ח )ברכות מלכא בי קורצא ביה אכל ת׳( ג׳
 שדבריו חיזוק גמר והוא הלעטה שום דבריהם המקבל בבית לאכול משפטם

 לשון קורצין, אכילת נקראת הלעטה ואותה האמת על ויעמידם מקויימים
".,וכו י״ג( ו׳ )משלי בעיניו קורז

 מטילי והברזל, הנחשת בין — רכיל -הולכי פירש״י: כ״ח ו׳ ובירמי׳
 אומר ואני שמעתי. כד יחד. להתגרות כה בהן שיש שריום שני בין איבה
 שגי בין ההבדל כזביהם*. להחזיק וברזל כנחשת וחזקים הם רכיל הולכי

 רכיל" -הולכי בהסבר לא אך וברזל"׳ -נזזשת בהסבר רק הוא הפירושים
אחיד. שהוא

 (״” בלע״ז( )אנקוש״א —לשונו על רגל -לא :פירש״י ג׳ ט״ו ובתהלים (
כסו )רכיל( -רגלא ברש״י, מצאנו ע״ב כ״ב בע״ז וכן מבדר" וירגל כמו

שעוועל. במהדורת והושלם שלם, קטע הושמט לפנינו ברמב״ן (10
רא״ת ע״ם — ל״א ט׳ ובתרמית־שופטים במרמה (11
 המוקמות הסלים המרות לתהלים( מהארשען )מהדורת -בפרשנדתא" (12

לעיל. שהבאנו ט״ז י״ט שבויקרא ללע״ז סותר זה לע״ז אין >הרי

— פז —
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ועיון תער

v

 "ואכלו פירש״י: ח׳ ג׳ ובדניאל (.1’בעבדך"♦ ולרגל וכן לשובו על רגל לא
 קורצין. תימל ולא מתרגמינן רכיל תלך לא עליהם. הלשינו — קורציהון

 שמלשיניו במקום לגימה לאכול רכיל הולכי של דת היתה שכן אבי ואומר
 ולאמת דבריהם לברר עליהם יש שעה שמאותה דברים קיום סימן והוא שם

 בעיניו, קורץ לשון קורצין, אכילת נקראת סעודה ואותה שאמרו. הרע לשון
הרע". לשון לסימן שהוא

J____________________לרש״י, כסקוריים הדברים נראים כאן גס /
דאגשא. גפשא לטמי דמסאב — לנפש ״טמא :פירש״י :ב׳ ה׳ במדבר

 אדריאנום :בב״ר יש .והרבה ארמי, בלשון אדם עצמות לשון שהוא אני אומר
עצמות". שתיק — טמיא שחיק

 ובמשנת ארמי, בלשון עצמות הן "טימי ט׳: מ״א בראשית רש״י ועיין
עצמות". מלא מ״ז( פי״ז )אהלות טימיא מלא שהוא בית

 ראיה שם שהביא טמיא, אובא ד״ה ברש״י ע״א נ״ט ברכות ועיין
 ראיה שהביא גאון האי ר׳ פי׳ שם והביא אהלות(. :)וצ״ל מכלים ל״טמיא"
(.”כאן כמו מב״ר לפירושו

הוא. עצמו מדש״י אבי" "ואומר כאן שגם נראה אלת מהקבלות
האספות כל אני אומר — תאסף ואחר פירש״י: י״ד. י״ב במדבר

 נאסף גרסא וכשהוא למהנה מחוץ משולח שהוא שם על במצורעים האמורות
הכנסה". לשון אסיפה בו כתוב לכך המוזנת אל

הבית" אל כניסה לשון — ״מאסו* שפירש ל׳ י״א במדבר ועיין
 הוא כאן החידוש ועוד. כ״ג, ל׳ כ״ט, מ״ט בראשית וכן לכך. ראיה והביא
דייקא. במצורעים" האמורות ל״אסיפות בקשר

 טועה מית דהא שהמתרגם אבי, "אומר פירש״י: מגו. כ׳ במדבר
 זה כי רבותינו אמרו שלא ואתהזיאו! — ויראו מתרגם כן אם אלא הוא,

 אבד״ו רבי וכדאמר הכבוד ענני שנסתלקו מדרש על אל דהא בלשון משמש
 נתינת שהיא לפי דהא, לשון נופל זה לשון ועל וייראו, אלא ויראו תקרי אל

 על אבל אהרון. מת שהרי לסי ז ויראו למה הימנו! שלמעלת למה טעם
 מגזרת שהוא אשר, לשון אלא נופל דהא לשון אין כנשתא כל והזו תרגום
רוחי תקצר לא מדוע ואם כמו אשר, בלשון משמש אם שמצינו אי, שמוש

 לשקמ רצה לא — לשונו על רגל ,לא :ע״א כ״ד סכות זאת לעופה (12•
 כפרשגדתא מאהרשען וטעה ברש״י. ע״ג י״ט מכות עיין — מריג״ן אלא מדש״י אינו

שהביאו. ג" ט״ו לתהלים
 המיוחס טהרות לסדר הגאונים בפירוש נמצא גאון האי ר׳ של פירושו (13

שם. באהלות תרפ״ד(—תרפ״א )ברלין גאון האי לר׳

— פת —
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חאיהעסימןעו לב חקרי "־ -
להר* לאישואן ראויה איא וה יחלגד יט5נ> אואא

וגר* נעצתי לאנול ארס ורשאי שנגה מ&ום מא מאישי
 חהא ז״ג ד בס?-א נ״מ ארן חת״ם לוס ראי: לשגיא

 שצפלה בעמה גנשואץבעלמ׳אבל לולו מה הראב״אתל
לצאחי* איאס שקידשו נסיא בהמה לחעשס סלגם ליגיס

 והגא * מב״ל בוה שסולק מי גר׳מעזלס ולא וגחיתהו
 לאא וא״ל ו״ל הימנ״ס על סאולקי מגא מא הרשגיא

 לעא רצה דאס חורה אפשי גיגמס ואש״ה ח>א את0ג
 הינמא לו אאורה כיאה דאס אייל עוס עני מייבס

 יניגו ובמ״ס מייבא ולא אולצא סויה או עסה מסייגי
 נקטלני׳אסשר זאס״ה יליד הלנה וחליצה מז׳יגלס בס״ו

ואואי מילה דו! וא״ב מייבס לייבם רבה דאס מורה
 מרו קישייא ולעיקר מושאה מיסייג נלד יגס באחריו

•1$ אסרי• מחנה להר> עיין סגיס גדין והרמ״ל >*מ
 ע״ל נד״י מיס זה גדין ו״ל להימנ״ס נאגהוחיו

 וקע״ל וקס״ט fop לימוד בדוליס אורים וגס׳
 דחי לא מלך למצוא צי' ולי קס״ס לימוד וסא ♦א״ס

 האלויא מצוה דבל אב נצוד ובן לסי לא סנועה וגו
עסה א״ב מנודו חייבים ואנין סאאא מהגועס >אדס

1 ■(Iלגרי* בסל לאף אב מציווי עייף ולא גדילה תלוי ה
 חי״ת הו♦ לל״ת להי״ת נ״ב ומהיס לו אומע איר
חיר׳ ואתי להקל דאסיקי יביסס לגבסל הקילו איך

 המנמיא לסייגו אלס גיל לתלוי למ״ש אן 6מי_לי3ו
 בכבודו הייניא והא ^צרהס^יז;

בוגרת טאגא בניב זא בעניו נאתסקתי >ץןך
התופ׳נגחיצו" גמ״ש ימא לא דמדמא ומ״ע

 משיב לא יסא דלכאאי׳לא כיון נינייסו אינא דיה ד״ל
»וצי' לאינו דקי״ל זצסא׳ ע»ר אס ע״ס לקיימה ראויה

 מ״ב ימנו אי ד״א ניבתוא גת״ס בסו♦ נסא ואס בגט
 למליגא ביון ניאא »י ימיו בל לסלוזה יוכל ללא בלאו
 ביון א״ל נלאו כ״ט לאסה ‘תהי ולו וה תעסה סטור

בלא למי יטנו המסה עליו וסל נטוי בסא אס דיליעגל
ליפוליוזצר״ובלימ לסלתא יוכל

’ י סימןעיו
‘עללנחול רע פס המוציא קעיז אי׳ הטוי כתב

ומסלס לוקה סקר הלבר ונמצא יטראל
 נסיק מהיצא רע 00 מוציא אוהרא ’רבי ביאר לא גו׳

 7המוצי ב׳ ה״א נתולה גערה אה* בסיג הרתניא זאולא
 ויארו סצאמר לוקה סקר ממצא ישי׳ וא על רע 00

איתי/גגתוכו* ניגרת יציל אלף מלא ואוסר׳טלו אוחו
 לא למה המצוא ממי ולכל לרגיגו סק״ל אלא דמ״ו

 רע 00 להוציא סלא ח המצ מגץ נבלל (ה לאו מצו
 לעיקר סיעתם וכיא באוליס לה אצא הלא לאשמו
 אוציא אזהרת ג״ל בו ס»לל אלא בסבירו למרגל הלאו

 סבא טבגללות לאו לזקיןעל לאין ואע״ג לאסאו רע 00
 האצוא גססי רביגו איברי ובין ויסרו קרא דגלי לקי

 ורבי סוגיא בהן ממ״ט טקסה לא ס״א טי* >ל״מ
 סלא לדיין אואיה סהוא מהאי לאאמי מ״ט בתו
 דמסייאלא ר״א ב• ואי לוה וקסא ה1רןל יהא
 אכמי בו סנבלל אא אמי לסבי לאו עיק׳קיא רכיל סלן
 מה׳לעות בס״ז ליבינו קלל יעיל ני*א יץ לריס אצי

 רגיל אלן ללא וה לאוין סמנו פ" איי מ1נל ולאח׳יג
 ליה מסיק דלויא סוגיא הן הסן דהו♦ בחבית למתל

 זלוץ לאסאו רע מוביאסא א«הימ רכיל הלן אלא
פאענו לא כאגייו אתל לדייןואיבו אזהרה

 סלא רכיל אלן לא איתיה מא*ג אתת והנה
אלא אאר דגי לוס וקפה לזא רן משא

כ כ

קעו?י סימן ומפתח הונם להלכות
 מוגי ושאר רגי׳ ובנר והולך לנריס כרובלשטוען אזא

 י' י דמאתר חאסיק ואיגו יח״ב ביייחא רן הניאו המצית
 ׳ לאשמו יע 00 או אס »* מחוב גסי' אחיו לא לגס״ס

 וסג״ל * לא״ב אסי לססו׳נדבר מנ״ל לייץ אואזהרה
•0 ומוציא הרע בסון וממר גאנירו למתל אדעחה

 טזעודברי• סחרי רכיל מלן לא נבלל הבל לסבית רע
 אזסימיה לאסחז ס״ר להפוציא ייא אמך יכי והולן
 ממוציא לאשחז ר» 00 מוציא ברע ללא י*ג מהנא

 רגיל סלן ללא וס״ל עליה סליג ורץ לחגית רע סא
 ט״ל וה ואח לאו איסור כסא אין ונהנסו לציץ אוסיס
 יה5 דאסיק מאן דאינא לאע״ג שנתב כ״א להרג

 מלא לאחיי* ליה עדיף רבי׳ רע דבר מכל אוצסמית
 באילו מוייס שמריו ע״כ מסו׳ לאו דהוי רגיל אלר
 דפליגי א״ל לאי איכא והא דהא שלע לא ורץ ר״א

 נריא סשק בלא״ה היי בי״א ׳0 למה וניט צר״א וסאה
והאא ברץ ס״ל ללא זע״ב א״ר ומוציא ארגל בענין

יטז> גועים דבריו ע״כ כי תירוצו סיין לא
 נלאוין דמיי דינא היג למ״ש קשה סוג׳ אהן

׳01 ובמצו׳ונן רבי׳נה׳ליעוח ימלגיי אי׳ט׳
 סלא רגיל מלן לא סנריי׳לחני שתסיסיס גר׳ המינון

 שאמר מה לו שמאסר ה1ל רן לוה לוהוקסס רן אהא
 חסמו הרע לאון חססי שאמה לוה וקשה עליו מבית

 ע״ס נליין יקאי סירשוה אהרן וסקי־נן היסב״ץ אבל
 ההוא להלייא הני סירסוה נאיגיין סהר* קשה והדבר
 ז״ל והסיטן רני׳ בלעת סהעיל מה 01 לדיין אוהרה

 סוס בלגי♦' ראית* לא הרע ללשון 01 לה למסרשיח
 סימא הן ממט שגעלס ססנרי הוא ותימה לוס הברח
 אזמר וד״י בד״ס אוגייא נהר למחוא׳ ראיתי זאולס
 מוקמיט הוה לא וימיו לאו יא♦ ״א1ד» בסס •כאגז

 דיעא למ״ס ואילו סיד מוציא לאומית רביל תלן לא
 ומספר ממל אוהרח גז גלול לגיל מלן דלא •01: ה
 מהגי ויסת אקריגוי מי הר* רע 00 ומוציא הרע ון6ל

 ליה מוקמיוו דבי יפ״ל נלעתס גראה ע״ב ני מידי
 לזא הוא קרא אתי >* לאסאו רע 00 מוציא לאזהרת

 נם׳ ועיין ומימן וסמי! יבינו ניעת מ״ס ן0לא1ל
 בסרס״י סהקסו 00 גתוס* ראיתי ואגב א״א אי' ♦ראיס
 מעסה מא״נ לאו דס״ל גיון נעל בלא אף לקי דלי"*

 j ומסין מנ״ל אוהר׳ ללקמןגעי צר׳לר״ת ואיו לוקיןעליו
אג לאוהרה אצא מהני ילא מסמע יגיל מלן מלא

׳1נ למילקי לא .
H3TH1 לדידן אהץ אימא ראיה וו לתה קשה 

 מעססאץלוקץ גז סאין לאו יקי״ל .
 אס״ב לריי אן ללקות תהצי לא וניל תלן דלא בודאי
 למ״ל לר״י א״ג לקיל מסוס ואי לאוי יעי' תלן דגלא
 י״ב ונמחק ריימהקפואמ״ו קושיית זהו הוי זימרו
 הוא לא ויפרו לאו דאי יפג״א ניעת להו הפיצו אהס

 ויסרו דביוןלתזקי ק״ל »עיכ להגי יגיל אלן אוקמי׳לא
 מס* לא קרא להאי דגי׳גיון לל״ת נפי מיגה איג ־בנעל
 קולא העונש ופסמעו׳האוט׳מדסבירו וימרו גלי פילי

 נמא דלר״י ר״י קוסייח נעיקר נס דוחן והוא אהזהרה
 לויט ללא דאה״ג אימא ק״ל למאי קסה ויסת צריך
 ומקלל לסקי גסבע איתיגי תחייה גייס סהדי בית

 הגו לריס לא דר״י ועיג סאנ״ת לאו דהוי אע״ג דלקי
 מעשת גי פאע בנללאז לקי ינבא״ס גיון ימיילהט

 דלקו נגעל לאצטרין לאימא ותו דונוותא ה*נ זא״>
 מנוון נמס להיי ותו מסל׳לבל הוה ויפרו זמסל׳דבלאו

 ממוצי* גמר מעסה סא״ג ליקיןנלאו דפ*ל דו״י אתריצן
 הוי וא״ב זה נדנוד וניב.המוס׳ זוממץ ועליא סיר

 מהקשת נצל^ רג בסיטת ראיתי נס וצ״י ויסרו אצטרין
סא״ב לאז הזי סיר למוציא לטון הוא״פ באס *01&

עסה מ
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עז חאיהעסימן לב חקרי
 בריש דחגי הגן גגי לח׳זגינהו א*כ לסרשיי *ןגגשיה
 יניצחי ולא גרש ומקלל וממי מנשנע און סמויה
 לשאיג דקייל למלן קייתינן החס שקרי מרח לפצוס
 ותו לווונס וקשה לריי הוא ושרשי ל*קין אץ »$«

גמבות גמ״ש שאג״ת לאו סוי עביה שיר מוגיא טי'
וצ״ע נפיסיי זה תלי ואיו ד״ל

סימןעו
 והשמי אמד עי בא קע״ח תיתן ז״ל הטור כתב

ותצא סותה אמס לה שקינא ^;ח^־^שנממא״מאותו
 חה׳סוסה א*5ב סימנים נתב והלגייו נגאעתה מלא

 העיד אקד עי1 ונסתיה נעלה לס סמגא האטה הי״י
גדונתי מוזכר גסיסה לנאמן אחי עי נריץ שננעלה

ס נשוט טזנא
 אפייה אס נאמם מננעצה העיד אס לחקור ליש
לגג* כל סננמליאיד כל להשקותה נאחישלא ףןדצרזזחכםה>

 יש אן גלל בעדותו כאן ואץ נאסרת אינה אונם ישראל
 סיס כל נאונס לגס וי״ל סוא תימס אמל דעי לדחות

 לווגה לה משוי וסתירה קימי אחר שננעלה אקד עי
 האמינה מת מפני אמרינן דסזטה בדייל ומנה ודאית
 מעיי וע״א ונסתרה לה קינא מהרי נסוסה ע״א חורת
 שננעלה מעיי ואי לדגי ואינאיגליש טמאה סהיא
 דנאוגסלאו מתנאי ומזה * לדני תליס נאן אץ נאונס
נהןוהעיי נעלה היה עיייןאס לסקור יש אן הוי נלוש

 נאוגת נס וזונה אטומאה נהןלקי דלנגי כאונס שננעלה ׳
 העיד ני וא״נ לו דף נינמית קמא יאמיי׳ ביאיכא
 נאמן יהיה אס גסץ לגני שנאסרה נאוגס סיגעלה

 נאמןדנל אינו גהיג מס צראה דמומה די*ג ומהסוניא
 0ג ומה למר רגליס באן אץ באונס שנבעלה מהעיד

 והיינו גלי נאמןנישראל ימיד דעי שיא בלי דגי דייל
 דקרי נזה לדאות יס אן »נ*ל באונס בכהן אנל מבון
 איןנה ועד ומיגתיב נתפסה לא והיא אץבה ועל »תינ

 מיי רתסגא נ׳ואמר היינו דעד דסוטס נדיב ילסינן
 וגינמית עיש אסורה נתפשה לא וקיא מד לא בס ליח

 שרי נתששס הא אמורה לחששה לא והיא אמרינן דכיו
 נין אשת זו ואיזה אמויה שנתפסה אעסיי אמית זיס
 יחיד דעי ומינה באונס כהןגס דאטח דיבינןהיא סרי

 קאי לא יקיא דרי»י לצדד אנףש * נס נאמן
 אסירי >>הן דמונס צפסיה >אסי אס ס ?ה אין לועי
 אותה לזה ממה לנו ויש התורה ננל ג' דנעי ואהין
קא' לא דאבלש גמר בד״ק דע״ו ניומא התזת׳ טנתגו

 הגיחץ דמינינןמרגו* למאי ולא דקרא לנופיה אם מי
 מ’ו» מקומו נאן ואץ זה ביני ימזג ליימקוס ויס עיש
 אט גי קאי לא בה אין מעד י״ל ׳ה״נ01הון דןרי לסי

 דמרנינן למאי ולא נתססס לא לוהיא הנתיב לססט
 דייג מגיא מאיון יומר נראה זה וצד דוהיא מינוי
 גמטה אחי עד בנאמנות יקיא טעמיה ייריס דסוטס
 ועניה לינא באונס ואילו לדבר רנליס דאינא ממס
 גלי דסיי באונס מקני דלא להגריע יה יהראל לגני
 0ג !למיס נאמן מינו נחפשה הא נתפסה לא והיא קיא

» סוסה מי ושותה נאמן דאינו גן נרידהיץ בכהן
 הג״ג מהל׳איג בשיא לרנינו ראיתי התיפוס אחר וטיב

 ומעיי אחל עד ובא ונסתרה לאסתז המקנא שכתב
מטוס עליה לוקה עליה יבא כהן בעלה והיה מנטמאה

בו" זונה
0DDD1 גהן דלגבי לקי באונס מס ני" מריו 

יעד ום״» לרצון אונס בץ חילוק אץ
 אית ואף באונס גס וסתירה קימי אמי גאכזו אזי

לאמן איט דגאמע לנו נשזנת^גיגזן הס יבינו דיניי

קסב סוטהסייקעח להלמת
 לוזה מדאינו איט ו/ל שהשיג ם« הראנ״ד מדגיי הלא

 לאלפי באונס דבל טומאה משיס לא זונה משוס עציה
 דינה נחיא גלישנא נינמת איתא זקני זונה מפום
 אויל הרב וגס באונס שונתה יניצי ניגרי שהנץ הנה

 יגנהו 1לה דססיט נר' הנה טומאה מהוה דלקי ותודה
 >£ מתמה זיל לה״ה יאימי וש• באונש 0ג עיא

 נבאן הזכיר ולא נמאנסה אינם יניגו שדניי הראנ׳יד
 דעי וה מטעה צהיאגיל השיג לא היב ונס כלל אונס
 ומולה אויל ינהא נראה המעט לא נאמן סיקיה אחי

 , לעיל ונמיס נראה שהיה מה הפן הראנ״י ליעת
 ובדיג ני״ג סוניא ימהן נ• ומה הא מג"ל צ*ע ועניים
 אחר ה״י ימיד עד הורס האמינה דני מתנאר דסומה

 קינוי ואילו הזנתה לינר רנליס דהוי וסתירה קינוי
מלים כאן אין נאונס דסומאה עד עס ייצון וסתירה לדגי

H1Z1D1 רגציס חשיב גהיג מס לוה ליישב הייתי 
זונה ספק והתירה בחיטי שהרי לדני

 דמספק הנתיב לן מניד דסוטה נינ״ח נמ״ש תשיב
 נדי לאשתי איס נץ שלוה להטיל זה ספק ולגרד אסורה

 א״דטזמאה עד אינא זני הוטה ניחומי לנעלה להתירה
 והר• אחר מצד זונה כסזק ה״ז וסתירה הקיט* מלבי
 כן ועל לגעלה •אסירה שונתה לודאי קטנה זו אשה

 המיס על שמו ימסם ולא תהתה שלא נד♦ קרא האמינו
 גס ולפיו לנעלה דאסורה לודאי טקיזג מאחר לבשלה

 יאשה ספיקי מרי אינא באונס דטומא' אמד נכהןבע?
 וסתירה הקינוי הראשוןמצד פספק « לנעלה אסורה זו

 איסרת באונס דנכהןבש יטזעאס העד עצל שני והספק
 אסורה וו דאסה אלו צדדיה משני לל>ר דיגליס וניון

 השס יממה הלא גדי •היד לעד קרא האמינו נבעלה
 ושויד י לודאי הקתג על לנטלה המיס על מקדוש

 עד להאמין לנו מיה להא אימא דאס ליתא דהא
 דעכים ניון וסתירה קינזי לאחי אף דטומאה יחיד

 וביפיו נפיק מפרשיי ואלו לאיעיר ספיקי חיי אימא
 נאותה שזנתה העד סיהיה דנעינן דסייל מוצס דסוסה
נאומה מנתה רנליס מעינן ליה לפשיט נר׳ סתירה
 על אחל ועד בסתירה נ׳עדיס וי• הקינל אסר סתירה

 נזה מלין טציאה להיימ ואף ודאי הוי נהיג הטומאה
 שלפנינו ניין זיל הרמיל הנריע וכן זה סנד׳ניץ כתו

 לה שקינא אומו עה נמנתה שהעיד כל והטור דלינינו
 מ״מ נאמן השחירה אחר שזנחה דעיותו אעיג ונסתרה

 סקינא אותו עס הזנתה מעיד שיהיה הציין הוא בס
 זה בשימן הטור וניב לו יבינו מדביי מיראה נמו לה

 |ל הרחיב וכדברי עיש מקרא לה מפיק והביי >איהע
 לדבר רגלים שיהיה נעמו צדנריהס וגס שלפנינו בלייז

 אעיג נאמן איגו ונלאיה שקינא׳לה אותו עה שזנתה
 ספיק• חרי אינא אמר עט שזנתה מעיד ני גה דעכ״ס
 עס גזה חולק דסראביד וב״ת לבעלה אסורה זו דאשה
 סנןצידד ונמו אחר 0ע שזנח' העיד ני דנם ומיל רצינו

 ע״ש חקניב בתשו׳סימן הרשניא בדעת וש ביין הרמיל
. זה בדין לרגיגו להשיגו להראביד לו היה דא*כ קשה

 מחלוקת מעש שגיל כמה הוא לוה ליישב והמל
ימיי עד נאמנות אש יבינו עש לרשיי ה1

 יפליג• נמאי תלו♦ מזה ליש אז לני סתירה נאותה הוי
 שיראו נעיץ א* עיות גני דיל •בסנהדרין וימן ריביס
 השוש״פסקו זי!נ 1אחי נזה אסי׳ או עדיה שני העניו

 וההגהי* השמיג זולת מצטרפין אשיו בוה שגס גרינ״ק
 שיראו דןעי' נתנן שפסקו וישנים ריח בשם זמריג*
 סי׳ל־ע״ציראי שית הב״י דגייהס יא3ה גאחת מגיהה

ליש דפסיט הוא מיניה רשציס תלטידו נדע קאי רשיי
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רטומתחדש והספד אמן הלכות שדמ—שמג דעה יורה ביתיום!"
 סקסרוס מים נשלום שואלין שאין כ״ס שימן מפגיז מסרא״י והפג פסידים מפר כ״ס סימן פו״כ( )סרדס״ד איסרלן מס״ר מפגי וכפוכ

 ומשמעדאפילונעירגמלהקאמרדאיןשדאלץ ן6כ מד מם שם כשיש עי ממר מם שם כשיש כשלום שואלים דאין נמצא פשע״פשפא( )פי׳
 הקנרום יפ5 אינו אפילו סקמזם מים איריא מאי קנק מפר דאי שואלין דאין כפג מנלפין אלו פרק דאלפס וטוספום קמרה לאפר

אמום אלמג מפוח שואלין מם שס אין ראם פור ובפג אשיר. מל אתע מפיק שואלין מם שס ומאין מש שם כשיש סקמיום מיס כשלום
 ט הכל כפג וכן הקמות. סן אמום
 סר״מ: כשם ע״ג( w דן rp )סי׳
 הנהוודסיס דינים רמזי תזי3 שדם

 הסימן בזח הסבמריס
אינו נקבר לא או כלל נספר לא אם

לו! סוב סימן
 על להספיד גדולה מצוה »

המתעצל וכל כראוי הסת
 אינו פשר אדם של בהספדו
 כחייו. לקברו וראוי ימים מאריך

 קה;(: 196) לאורג אליעזר רני מרק
 עליו לומר קולו שידים ומצותו

 וכר. הלב את המשכרים דברים
 אגרא cd oom קפא מרק

 )עמ׳ הרסנ״ן ופירש דלו" דהשפדא
 על משפד קולו שיגרה רלו" פ(

»0 כדאסריק והכשרים הסכמים

 קטן בכפר אמורים דברים במה בעיר והמת לוה
שואלין: גדולה בעיר אבל

שדם סימן

 וכל )א< כראוי. המת על להספיד גדולה מצוה א
 מאריך איגו כשד אדם של בהספדו המתעצל

 שירים וטצותו »< כחייו. לקוברו וראוי ימים
כדי הלב את יםהמשבר דברים עליו לומר קולו

 להפליג ואסור שבחו. ולהזכיר בכיה להרבות
 הטובות סדותיו מזכידין אלא מדאי יוהד בשבחו

 כיותר. יפליג שלא רק קצת בהם ומוסיסין שכו
 עליו. יזכיר לא כלל טובות מדות בו היו לא ואם

וחסידותן. חכמתן להם מזכירים וחסיד וחכם

 3כמ וכן לשוט כאן פד הקגרום מן
 מטאו: וכ״י הר״ס משם ט הכל
וכוי. גדולה מצרה א שד®

 אאשר רט כפרק
svin ומצותו ק״ס:(: )ין 

 קמא מרק וכד. קולו שירים
 דט": דהשפדא אברא חמום
 האמן טרושלנר מיסינן נ״י כתב

on על לצוום צריך שהוא מכאן

 וכר. בשבחו להפליג ואסור כ
שפירש סם פי ועל לגסי 2069

 ונראה האדם מורם סלמנ״ן 0
 כן על ממו לקצר דאסזר זלסי

 אסור יהא דאס קצם להוסיף הפירו
 יקצר פ״ו שמא לשיש איכא להוסיף

והוא אשל טדאי טופר להפליג אגל
 למוכרם למפ לו דהוא גלל ט שאין כרכר אופו מספידין אס הדין
 שמשפרין טומ גמדה הסזיק שלא מה על הסס מן ונסרעין עק

 שמוציאין על השפמים מן שנפרעץ לומר צריך ואין ט שהיפה ע$ז
אפה: צדיק לומר צדיק שאיט למי וממגיפים שקרים

 )®"ק טרושלמי גרסינן קאימגא: דהפס נהספדאי לי אסים קנס
 על לצווח צריך שהוא מכאן ק( נד לשקאל on האמן ה״ה( ע״ג

 אלא מדאי יותר בשבחו להפליג ואסור )א(: המפיס
 לשק וה ובר. קבת בחן וסופיפין המוכות פרותיו מזבירין
 אין ה״ה( )ע״ג רמד כאגל פטא עב( )»ג׳ האדם »ורפ סרמנ״ן
 מאריכי! מועט מטד ראוי היס אם אגל ההספד כשעם לכן ראוי שאיט טי מטל מספידין אק פירוש העיקר על מוסיפין אגל מפלס מוסיפין

 העומס ומן הספדמם מן נפרעים כן המפיס מן שנפרעין כשה גמליאל p שמעון רק אמר אמרינן והפס שמדו במקצם ומוסיפין מטד
 של מפלמידיו עטו אי פשיד אי עליו אמרו הזקן הלל 0003 מס:( 900) אמריק והפס פשאו וגיראת מזכמפו פולק סשיד או וסכם אסריהס

 סדן איתא סשסדטם מן נפרעין ,p המפיס מן omoso דכשס והא פג(: )פי* מגלפין אצו מרק סרא״ש כפג וכן כאן[ ]עד וכר אהרן
 מדגריו נראה צדיק שהוא עליו שאומרים סשפדטן מן גפרנלן כן פונזא מא אם המם מן שנפרעים כשם סעד( )ערן הממן ופירש (jp) כרכום
 המפיס מן נפרעיץ פירוש (06) מגלפין אלו מרק כפג הרא״ש אגל ממט נפרעין ט שאין גמה שהספידוסו על המפיס סן שנפרעים דהאי

 כהשפדא לאפלוגי אשור >שמ האדם מורס הרמב״ן כתב רטט: מרי סם וכך עק למזכרם לו הוא כלל ט שאין מד הספ אפ כשסספידיס
 הוא הכי נר לאו ואי מדאי יופר מפלגה ולא המשטין כדרך מק ויופר כטדו צפי אופו משטין אלא לש דסד ממאי טסי דשססא טקרא

 והאנל הצער סוא השולי אגל העט מוס p העשיר כמוס פירוש סטליא ומרעא כמופא מושא דאמק »:( )מר׳ק דשכנציג כנשי אופו מספידין
 ימי ז״ל הלכות המל !וכתב r ™ !הל-»ל חיים באורחות כתוב חגית! !גדק )ב(: עכ״ל אסר להספד ראוי ואיט טסורין 000 לפי p ואומרוח

 4JM3 ד»1 אמו או אביו שמת ביום לגום מגוה ד[ הר״ם וכתב לסוג וכור שמועתו שבאה או חכם שטח ora לגוס p שנהג[
סשה דרכי

 הפת בירושלמי שאיתא מסט אומדים יש ]א[ האבן אהר כמספר הפת אהר המספר בל ג״ס »ה יד קיר )סי׳ בו הכל כתב )א( שד®
בסמוך לקפן הטין )ב( עב״ל! העפר אל וישוב הגולל שיסתום עד יודע בפניו שאומרים וכל החלום כמתוך קילוסו ושומע יודע

ומט: רב בדברי •

פרישה
 ופירש פרסה נשלפה מאפאס 0> ם 0ש6ר שנאסר מדם מגי פדה הגמרא לנדן or ובר. בשר אדם של בהספדו המתעגל ובל (6) שדם

 האמן שנאמר ירושלמי ובר. קולו שירים ומאותו p) השפים[: ]מן ימושו לא לסייו אף סשסס ימי שנשקצרז על נפאסל לא מא הדי
on ןל לפריס פירוש דלו" דספפדא אגרא דנרכוס קפא ומרק המפיס פל לצעוק שצריך מכאן< (no •ricnw סריס וכל סג&ס ממגן קילוש ושפע יידע*!

(:9ט8פ סק מד סמפר. אל וישג שולל שישגם עד יודע 100

דרישה
 וכר מת שש כשיש הקברות בבית שלום שואלין דאין צאוב אזופו קרוב מגלהין אלו פרק ובאלפסי ובתום׳ הקבורה לאחר עד כעיר מת שס

לםור<! )בביאורו ודבי מורי וכד. הקברות מן אמות ארבע ברחוק שואלין ]מת[, שם אין

הגהות חדושי
 מסל אומרים יש מפלס שכמג ומה עצמו א[ 0 על סוא וק לסיום צרץ p וט׳ יודע סמם איסא מירושלמי יודע שאיל מפל אומרים יש ]א[ שדם

:p ע״א( ריש )ש ®מום »מלי( סוא יודע שאיל

והערות הגהות
 הירושלמי בשם קמים שגי והס "איתא" מלת לתנא בכלבו לפנינו א[ שדם

יודע" שאינו מפל י״א האבן וכו׳ המספר כל •ירושלמי מתחיל אהד קטע
 בא״ת 01 ונ״ה העסר" אל וכו׳ יודע חמת ״ירושלמי ב׳ קטע מתחיל ואוז״ב

 ראפרי ואי׳כא שס ומסיים p להיסן! הקטעים סדר ששם אלא (600 )עם׳
 הפת כסגי שאומרים כל אכהו א״ר איתא )קבב:( ובשבת להו. איכפת ולא דידעי
נראה העפר אל וישוב הכלם־ ויקאמר והא עיי״ש. וכר המלל שיסתם עד יודע

 וכ״ה בא״ח ב״ה p הבשר! שיתעכל ער (0ש )בשבת דמ״ד אליבא דוהו
 שעת בסי׳ ועיין ה אות חב סי׳ לקמן הר״ס והעתיקו ע״ג סו דף בכלבו 01

 ולפי שס בר״ט והועתק שס בכלבו גם כ״ח p הירושלמי! כשם בטור
 תג סי• שף בכ״י עיין אמנם עגמו המיתה כיוס דמיידי raw שס העלן

 י ונס היאג״ט כיוס דמיירי משוש ושס התשב״ץ בשס אלו הר״ס דברי שהביא
שעו! סי׳ סוף הב״י העתיקו ע״ב פח בדף יאג״ט לעדן עוה״ס תביאו ד,בלבו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס244 מס עמוד הטורים( )בעל אשר בן יעקב תג( - שה )יו״ד יא ־ דבורה< שירת >מכון טור



 המתמנה בדיין כבוד לנהוג שאסור הטעם שכתב סס״א ח״י בסי׳ ותומי׳ בסמ״ע רבנן קדמוך כבר בזה עוד ומ״ש
 ואני ע״ש כע״ז דינו הזה הדיין והרי דע״ז מליצנותא לבר אסור לצנותא וכל כסף אלהי שהוא משום ממון ע״י

 דשרי׳ דע״ז מליצנותא לבר אסור ליצנותא רכל דההוא ביקתי׳ רבת עומד הקורא ס״פ מש״ס סמך להם מצאתי
 עם מהתא דבחדא ש׳׳מ פירש״י ועיי״ש ושי״ן בגימ״ל לבזוי שרי שומעני׳ רסני מרבנן צורבא האי לי׳ סמיך מייתי

דעלמא. באינש כ״א מיירי מרבנן בצורבא דלאו כ׳ שם הר״ן מיהו מחתינהי׳ ע״ז

 ולכאורה ראשו על ברכות לו ינוחו דשבחי׳ ומאן לשבוחי׳ לי׳ שרי שומעני׳ דשפיר מאן האי הש״ס מסיים שם והנה
 כך שמתוך חברו של בשבחו אדם יספר אל ;׳פג בפ׳ אמרינן הא הקשה ח״א והמהרש״א צריכא שאינה מימרא הוא

 לאו והאי כתבי׳ חייטא יהודה אלא אמר לא ג״פ בפ׳ דהא צ״ע ודבריו אסור מדאי יותר דוקא י׳ות גנותו לידי בא _
 אמאי וא״ב גדולה מצוה הוא הצדיקי׳ בשבח לספר הא בלא״ה לב לשום דצריך לע״ד נראה ע״כ הוא מדאי יותר

 לידי מלבוא בטוח בשבחו המספר יהי׳ לא ואמאי ומצלי מגינא בה דעסיק בעידנא מצוה הא גנותו ליד נבוא ניחוש
 נ״ל ע״כ ובאו עסקי קא שמיעה במצות הם גם הרי ועוד לגנותו שיבואו קאמר השומעי׳ רעל לומר ודוחק גנותו
 שיבוא ללה״ר רבי חשש בהא כתבי׳ חייטא יהודה דאמר הכתיבה יופי בשבח דעלמא במילי דאוקמי׳ התם דוקא
 פלוני לר׳ פלוני ר׳ לי׳ משבח חז״ל רגילי׳ שהי׳ כמו וחכמתו בצדקתו הצדיק את ישבח אם אה״נ אבל גנותו לידי

 מאן האי הנ״ל הש״ס דברי הנה והן בגנותו לספר יבוא שלא עליו היא מגינות הוא דמצוה כיון הוא גדול דאדם
 לו דינוחו משום און כל לו יאונה לא דהרי והטעם גנותו לידי שיבוא חיישי׳ ולא לשבוחי׳ שרי שמעני׳ דשפיר
ראשו. על ברכות

בר־אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **
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w ודעת תזריע פרשת טעם סד

ח( >יב. לחטאת ואחד לעלה אחד
חטאת להקרבה אבל למקראה, אלא הכתוב הקדימה לא ובדש״י

למקראה. הכתוב הקדימה באמת למה להבין ויש לעולה, קודמת

 משום הוא לעולה קודמת דחטאת הא דבאמת טעם ליתן ונראה
 נחת לעשות דורון שמביא קודם מעונו שיתכפר וראוי הוא, דורון שעולה

וא״ב דורונות. ממנו מקבלין אין בידו שחטאו זמן וכל ליוצרו, רוח
קופצת לילד שכורעת דבשעה בגמ׳ כדאיתא רק חטאה לא שהרי ביולדת.........

 שמשועבדת מועלת אינה זו ושבועה לבעלה, עוד תזקק שלא ונשבעת
החטאת, קודם העולה להביא יכולה הדין ומעיקר רמב״ן( )עי׳ לבעלה

למקראה. הקדימה לכך תורה, .חילקה שלא אלא

 וצריך תשובי! הם כקרבן תעניותינו הרי קרבן, לנו שאין ובזמה״ז
 קודם לדורון מקום ואין הוא, דורון שהתענית לתעגיתו, תשובה להקדים
תשובה. ע״י החטא תיקון שהוא החטאת שמקריב

ב( )יג, בהרת או ספחת או שאת
ונראה לשה״ר, לבעלי הוא עונש הנגעים ענין שכל כידוע הנה
"שאת" שנגעם מהם דיש לשה״ר. מספרי של כתות שלשה כאן דמרומז

 וזהו בכך, עצמם ומגדלים מנשאים חבריהם על רע שבדברם והיינו הוא,
 לשה״ר מספרי בטבעם שאינם הם, "ספחת" אשר מהם ויש ספורם, מטרת

 ולכן המלעיגיה על להתגבר בכחס ואין לצים למושב שנסתפחו רק
 כל אשר כמי כ״בהדת", עצמם משימים אשר יש עוד בחבריהם, מתנהגים

 התורה והודעתנו בכל, ופיו וידו לפניו, וידוע בהיר והכל ליה אניס לא רז
גדול. ועונשם ועונס טמאין כאחד שכולם

פיו. החוסם האדם של שכרו גדול כמה בעליל נראה זו פרשה ומכל
 בני מחברת והרחיקתם לשה״ר, בעלי של בעונשן כ״ב תורה החמירה שאם
 כל וכן פורענות, ממרת מרובה טובה מדה והלא יקרא, טמא וטמא אדם,

 יעזרהו ואדרבה לכשלונו מצפה ואינו חבירו על רחמים בלבו אשר מי
ומכופל. כפול ששכרו חלקו אשרי צרתו, בעת

ב( )יג, הכהן אהרן אל והובא
לבאר ונראה בעצמו, לבא יכול והרי "והובא". רוקא למה נתפרש לא

חחכמה אוצר תכגת ע״י הח*פס66 מס עמוד {28}משה שטרנבוך, ־ ב - ודעת טעם



סה ודעת תזריע פרשת טעם

 שיש מי כל כן ואם ויטמאנו, הכהן שיראנו עד נטמא המצורע אין שהרי
 ולוה נגעו. את לכהן להראות ולילך בחטאיו להודות חפץ אינו נגע לו

 הכהן אל ברחו בעל אפי׳ ויביאוהו דרכיו לתקן שיעוררוהו "והובא" כתב
 כל שהרי לבבו. ומנגעי בשרו מנגעי טהרתו דרך ויורהו טומאתו, שיודיענו

עצמו. מנגעי חוץ רואה אדם הנגעים

 שהיו בטבעות בדיו את והובא כמו "והובא" שפירש נראה ובזוה״ק
 שיתאים המצורע מצריך וה״נ מוחלט. בדיוק לטבעות מותאמין הבדים
 לצאת יוכל ואז לטהרו, הכהן יורהו אשר כפי דרכיו ובכל בהנהגתו עצמו

 התורה בדרך ולהתקדש להטהר רוצים שאם לדורות הוא וכן מטומאתו,
ישראל. וגדולי מנהיגי כיום שהם הכהנים מהוראות לזוז אין

ב( )יג, הכהנים מבניו אחד אל או
הכהן באהרן לידבק מחטאו השב צריך שלפעמים כאן שרמז נראה

 שזהו יתכן ואדרבה מבניו, באחד לו שדי פעמים אך הדור. גדול היינו
 לבקש תמיד וצריך תשובתו, בדרכי ומדריכו רבו להיות המתאים דוקא
 הימנו גדולים בנמצא יש אם ואף נפשו, תכונות כפי הראוי._לו הרב

דוקא. מרבו תהיה הצלחתו

ג< )יג. לבן הפך בנגע ושער
לבן ששער נראה דבר של וטעמו הצרעת, של הטומאה מסימני וזהו

 אצלו שנשתרש בידוע לבן הפך הנגע שער וכאשר הוא זקנה של סימן
הוא. טמא וע״ב לשה״ר, בחטא זה אדם שנשתרש היינו והזקין, הנגע

 קדמה אם ודק טהור לבהרת לבן שער קדם שאם חז״ל פירשו ולכן
 הבהרת אם שרק כדברינו וזהו מ״י( פ״ר )נגעים טמא, לבן לשער בהרת

 אינו שנתנגע קודם שצמח הלבן השער אבל לטומאה הוא סימן נשתרשה
הנגע. להשתרשות סימן

ג( )יג. בשרו מעור עמק הנגע ומראה
שנגעו הכהן ורואה מבין שאם הנגע, של לשרשו שמרמז נראה זה גם

 נשמתו, ובעמקי האדם בתוך הוא זה נגע ששורש היינו בשרו, מעור עמוק
מדרכיו ישוב אשר עד למחנה מחוץ ויושיבו לו, יקרא טמא טמא
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נט ודעת ענינים מפתחות טעם
ד״ה דף חלק

נראה כ׳ ב׳ ונפלאות ניסים לעשות השלוחים יהיו ומשיה הנביא אליהו
ושמעת׳ ס״ז ב׳ התורה בדרך הבנים לחנך למשתוקקים שכר ישלם הקב״ה

וכן צ״ז ב׳ הרצוי׳ לתכלית להגיע היו שמצאתנו שהתלאות נכיר
וראית רי״ט ב* בנ״א מעשי כל ובירור בעולמו השי״ת הנהגת יתגלה

כעת קכ״ג ד׳ כל לעיני ישראל של בחבתן מפעליו ועומק ד׳ דרכי יתגלה
ונראה נ״ו ג׳ לרמות בידם יהא שלא מהצבועים נירא לא

והשבתי קע״א ג׳ החיות טעם ישתנו אי
והיו ט״ו ד׳ בביהמ״ק עבודה יעבדו הבכורים

ממלאכי יותר השי״ת בהשגחת עליונה במעלה ישראל יתעלו
כעת קכ״ג ד׳ השרת

ונתבאר רכ״א ה׳ דור בכל הנהגתו דרכי הקב״ה לנו יפרש
הקדושה גודל לפי שיעור לאין בנים לו יהיו מישראל אחד כל

ומספר קכ״א ד׳ בקדושה יגדלו
וראיתי קצ״ט א׳ בנים לה יהי׳ עקרה אף
דברים נ״ב ה׳ מחשבה כל על אף למשפט האדם יעמוד

אם קע״ט ה׳ ששמע מה ישיג לעתיד הבינם ולא ד״ת שמע

הדין משורת לפנים
אכפרה קס״א א׳ עמו מתנהג ג״ב הקב״ה כן, המתנהג

לשון
ורש״י קכ״ז א׳ האדם הליכות על משפיע

ויהי קע״ה א׳ וצדיק ת״ח ובפרט מאד להזהר
ומכל ס״ה ג׳ מאד שכרו פיו החוסם אדם

וירא ל״ט א׳ נהנה השומע אם
ונתתי ם׳ א׳ מבחו״ל יותר עונשו בא״י שמדבר
והיה קצ״א ב׳ בד״ת רק קולו שמשמיע ע״י להנצל,
שאת ס״ד ג׳ הם לשה״ר מספרי כיתות ג׳
והנה ס״ה ג׳ קלונו יתגלה נפשו שתצא ולאחר בנפשו מתנכר המספר

כל "ה ע ג׳ להכשל שלא בחבורות לישב למנוע
ויקומו ע״ב ג׳ גנאי בהטלת ואח״ב ת״ח בשבח מדברים בתחלה לשה״ר בעלי
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ודעת ענינים מפתחות טעם ס

I

f
ד״ה דף חללו

ובחובת ע״ט ג׳ חכמים תלמידי על לשה״ר שמדברים שמצוי מה
ובחובת ע״ט ג׳ עוונותיו נוטל חבירו על המדבר
וחלצו פ״ה ג׳ משם דירתו להעתיק ראוי לשה״ר בעלי בסביבות שרוי

עוד ב״ה ג׳ מצוה שעושים בנפשם המדמים יש לשה״ר בעוון
לא קי״א ג׳ ההכרח כפי רק לשה״ר לדבר שמותר במקום אף

וראה ק״ה ד׳ בנשיכתם הנאה שוס להם אין
חמור עונשו נופך ומוסיף להרע חפצו שניכר באופן המספרו

וישמע כ׳ ה׳ מאד
ובספר קמ״ח ה׳ מחלוקת בעלי על לשה״ר לספר
ובספר קמ״ח ה׳ בזדון ר״ת על שעוברים הרשעים על לשה״ר לספר

לשמה
והם "ז קם ב׳ שלו שהוא בחפץ רק לשמה כוונת

מ.
לדעת עצמו מאבד

ויבא צ״ז א׳ יש מאבד מיני ב׳
יאו ל״ז א׳ זה בכלל הרבה שסובל מי אף

ויבא צ״ז א׳ זה בכלל אי ומת סיגופים עשה
אני רל״ד ה׳ לעוה״ב יידרש דמו

ואם אב ערך — או״א מבזה

מדות
ונראה מ״ב א׳ תקנה לו אין בהן שמושחת מי
ויענו קע״ב א׳ כעסו כשכובש יותר תועלת פעמים כמה

כי ט״ז ה׳ שמים כלפי חטא גם להכירו אדם שבין עבירות
ויסיפו "ד קם א׳ הגיע לא שלאחר מה על ישמח לא עושר לו כשנותן

וזה ר״ב א׳ בצערו לשמוח אין אדם להרוג כשמצווים אף
למדנו רל״ז א׳ נגדו חטא לא כאילו להראותו רק בו להפוגע למחול די לא
והגאון רל״ז א׳ טובה הרגשה ממנו שמונע להצטדק אי״צ לענות לא

ועיין "ב ו־מ א׳ יתרגז שבעה״ב באופן בדרך בהיותו חומרות לחפש אין
ובחובת רמ״ב ;א׳ ומחלוקת איבה לידי להגיע ולא היתר. שערי ממאה מתרחק חסיד
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דעת יוסף

 וכלותי בנותי בכתובת לכתוב צרתי כן על פסוקים, בכתיבת לחוש שיש מה למעלה כתבתי בבר^^,
כ<. בסי׳ vw .,חלק... להניחו ולא ועליון למלאת הדבר נכון מ״מ אבל פסוקים, לא חרוזים,

ף

קפד דף

 הבי, בלאו אבל — בפניהם׳ נמחק p אם אלא המתק על חותמין העדים אין רב קסבר אביי: ׳אמר
 שנמחק למקום אחת פעם שנמחק המקום בין יבחינו שלא אפשר בפניהם, שיימחק מצריכים היינו לא אם

 אפשר — פעמים שתי לנמחק אחת פעם נמחק דומה שאינו שאמרנו פי על ואף עליו. ויחתמו פעמיים
 לבן. קודם כך כל ניכר אינו אך הכתב, במראה חילוק יש נתייבש, כבר שהדיו הכתיבה לאחר רק שזד.
 בדבר מדייקים אבן שהדיינים אפשר ריב״ם/ סובר )כן כתב בלא אפילו הדבר שניכר ננקוט אם ואף

תופי(. עפ״י1 החותמים השוק מן עדים לא אך ומבחינים,

 הב ליד. ואמר ליה, ופרע ביני ביני זוזי ליה ומיתרמי במקושר זוזי מיניה דיזיף ׳...וזימנין )ע״ב(
שטר בכל גם קיים זה חשש לכאורה — תברא...׳ ליה וכתב לי אידכם ליה ואמר שטראי לי

 דעת ]רש פסול. מאוחר שטר שכל סובר שרבי ואפשר בשטר. הכתוב התאריך לפגי א שיפרע מאוחר,
טרקין[. להלן כזאת, תנאים

 pw כאן אבל קעא./ להלן )ע׳ תאריך ללא בסתמא, שובר לכתוב יראו מאוחר, שטר שבכל מפרשים רש
 שאין נוספת, פעם רגבה מאוחר ונמצא המקושר יפשוט שמא חוששים העדים אין וגלוי, ידוע השטר

)רמב״ן<. זה בדבר בקיאים הכל

 מאוחר בתאריך אשד, גט הפוסלים הראשונים לדעת להקשות יש — שובר׳ בווזבין אק סבר קא ׳...
 לעשותו שיכול מפני מתוכו שעדיו מקושר גמליאל בן חנינא ר׳ מכשיר כיצד ו/נה/ גירושין—)תרטב״ם
 מאוחר שגט ר״ל( ו״ה )ת. בגטין התום׳ הוכיחו מכאן ]ואכן מאוחר? גט יהא פשוט יעשנו אם הלא פשוט,
שם[. גירושין - הראב״ד שיטת היא וכן כשר.

 מקושר, ד״ה קסא. לעיל תום׳ >עי בתוכו, שעדיו הגם ,כ׳מקושר דינו הגט כתיבת שבשעת כיון לומר, רש
 ל׳פשוט׳, כשהפכו pז לאחר נפסל אינו pו היות ׳מאוחר׳, נחשב היה לא שעה ובאותה מה/ שנסתפקו

 — הזמן את והסיר חתכו ואה׳׳כ זמן בו שהיה שגט m )בהלכה הרמב׳ים שכתב פמד. גרוע זה אין שהרי
יז<. גסין דעת ביוםף במצוין וע״ע עד. סי׳ — )הגרנ״ט ראוי היה כתיבתו שבעת כיון כשר,

 כא מה הראשונים עמדו כבר — ׳טריגון׳.״ שתים, ׳דיגץ׳ אחת, ׳הינא׳ אמר: סומנום — נזיד ׳הריני
 משמעות אז בדיוק מבין אינו שאפילו שפרשו רש שהיא. לשון בכל נזירות אדם מקבל הלא להשמיענו,

 שו״ת נזיר; ריש — יו״ם תום׳ שעורים; קובץ מהרש״ל; כאן; בראשונים בארוכה וראו! הנזירות. חלד. הללו, הלשונות
גדד. ריש דעת ביוסף במובא ודאה גו. והו״מ לב,ד ח״א או״וז משה אגרות

nבלך לו: אמר כתביה. חייטא יהודה ר׳ כתבתיה, אנא לאו ליה: אמר בבישות. רבי ביה חזא ׳הדר 
ברבי שמעון ר׳ שיבשל שחלילה הרע, לשון איסור כאן היה לא הדין שמן נראה — הזה׳ הרע מלשון /

מ

המו
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דף — בתרא בבא

 מדת אלא הבא[, במעשה ]וכמו הדין מן איסור שאינו משמע הזה׳ הרע מלשון ׳כלך מלשון גם בלשה״ר.
לרצון. ^גו בדבר שם להזכיר שאין היא, חסידות

 כמה שיהיו לקרות הדבר עלול ולעילם יבין, מי ששגיאות משום מדינא, איסור בזה שאין הדבר וטעם
 ברבי שמעון שר׳ לפי לומר יש ות,בביש ביה חזא רביש ואע״ם הקשר. בתוך יותר מעט מובלעות תיבות

panto! ר^קדושיםיות להשמר לזרזו כדי או בדבר, לדקדק לו היה
 לטון — כתביה פלניא ואטד שפיר, כתיב דלא כתבא דהוי מאן דאפילו מינה נמי ׳ושמעינן כאן: הרמ״ה לדברי להעיר יש

 סבר שמעון שרבי לומד יש וא״ב הידרש, בדבר שיש משמע הרט״ה לשון ומתון• כהג״ל. דלא לכאורה ומשמע ואשד׳, הוי הרע
 וזייטא שיהודה ידע שמא או כאבק! אלא ממש ודע לשון אינו ]ועכ״ם כך כל נאה אינה הכתיבה אם האדם על גנות זו שאין
ברבר. מקפיד אינו

 שלפנינו במקרה אכן בתבתיו. אני לא לומר לך היה עליד, אשמה להטיל לך היה לא רשב״ם: פרש —
 היה לא בשם, נוקב היה לא שאילו באופן להסתפק יש אבל מאמינו. היה ודאי ,p לו אומר היה אילו

 ב׳באר לשה״ר, הל׳ נמוף חיים חפץ בספר ע׳ — עשה טי לגלות זה באופן הותר האם בו, חושד והיה מאמין
בדבר. שחקר היים־( מים

 עליו יעלילו שלא בדי לגלות שמותר זה בעין על ןקמ» זרוע אור מהר״וו משו״ת הביא שעורים ובקובץ
קנזס. דף לעיל במובא ודאה עוד. ןוע״ש ברשע

 ןשבת דכתובים׳ סידרא ׳פסקי — דומה לשק מקומות בכמה מצינו — תהלים׳ בספר סדרא מסיק דקא
 יט.(. ע״ו טז: טו״ק פז. יומא !ע* ועוד קע.(, )שם דרב׳ קמיה סידרא פסיק כהנא ׳רב קטזס;

 סדרים סדרים בנביאים לקבוע רגילים היו הם כתב: קמאי, מרבנן לאחד קטן, מועד מסכת על ובשיטה
 הכתובים. מן עושין היו וכן בשנו" אמת פעם לגומק מתכוונים והיו תורה, חומשי בחמשה שיש כמו

שם(. יוס״ד וע״ע כאן. גרשום רבנו פרוש על שהעיר במה וע״ש קטז: שבת — חדשים מגדים במפר זה כל )מובא

 חבירו של בטובתו אדם יספר אל םםרא:_לעולם דרב אתוה דימי רב רועי דימי, דרב ׳...משום
 מדאי. יותר בשבחו לספר שעוסק פרש )טו.( ערכין במסכת רש״י — רעתו׳ לידי בא טובתו שמתוך

 מדאי, יותר מרבה ]וכשאינו )מאן. יראים בספר הוא וכן דשבת(, >פ״ב ברי״ף הוא שכן הגרעק״א שם והביא
 פ״ק רמב״ם — בך על ויעריכוהו אדם בני טמנו שילמדו טוב, דבר על חברו לשבח יש מצוד! אדרבה,

כאן[. מהדש״א דאבות;
 שונאיו. בפני שבחו כשמספר נאמר שהאיסור כאן( הרמ״ה וכ״ב ,ד.ז )דעות כתב והרמב״ם

 בשבת חכמים שדיברו בש״ס מקומות מבמה ועוד( נדימוניות, ובהגהות שם יראים )מפר המפרשים הראו וכבר
 so במגילה יש ובן תלמידיו. חמשת שבתי טינה ריב״ז שהיד. אבות, דמשנת כההיא — אחרים
 שונאיו בפני ושלא מועט שבח שאפילו משמע שלכאורה מכאן, דעות קנו, אסרתש מגן » האחרונים והעירו
אסור.

 כנגד שבחו להוכיד נתכוין כתביה׳ חייטא ׳יהודה וכשאמר הקודם, במעשה זכורים היו שעדין ואפשר
 שמציגו במו להזכירו, שלא ראוי היה וא,הה הבמעש נזכרו בן ידי שעל וכיון לשבח, שלא שהזכירו טה

 )ההושיםבדקתם_ ממש איסור אין באן תוראולםרע לידי יבוא שלא בדי בטובתו יספר שלא דימי רב שאמר
 ששונאו, מי שם שהיה ואפשר ברבים, זאת שהזכיר משמע הרמ״ה ומדברי במהרש״א(. זה וכעין ובאורים.

ליעקב(. אמת >הרדע; בן יעקב; עיון ווע״ע: בגנותו. לספר ויבוא
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צרי מעט

קדושים יט ויקרא

 כפירוש ודלא הסומא, הכשלת על מדבר שהמקרא והרלב״ג )פה.( הזוהר פירשו
 לעיל מש״כ )ועיין רעה עצה לתת שלא המקרא שכונת יד( ב, פרשתא )תו״כ חז״ל
 הלכות ;רצט ל״ת המצוות )ספר והרמב״ם )שם(. מהחינוך ומשמע חזי(, דלא ד״ה

חינוך )מנחת זה לאו על יעבור לא ממש עור לפני מכשול שהנותן יד(, יב, רוצח
;ג״א ;רא״ם )עיין האחרונים האריכו מפשוטו הפסוק וזז״ל שהוציאו ובטעם ^זם(.
 ל״ת ח״ב לרס״ג המצוות ספר על פערלא הגרי״פ חידושי דלעיל: ומלבי״ם אהרן קרבן

 היתה שאם התרגום, מלשון הדיוק על להעיר יש אמנם ועוד(. ד״ה נד. ׳עמ - נג
מכשול", תשים לא עור "ולפני המקרא לשון היה כאילו לתרגם אונקלוס בונת
 ולא ועוד(, טז ו, )בראשית שימה לשון כל כתרגומו תקזוי" "לא לתרגם לו היה

 "וייקזם ובפסוק כאן, מקומות, בשני אלא אונקלוס בתרגום "שימה" לשון מצינו
 הפתשגן כתב זה ומכה "ושמוהי". שתרגומו כו< נ, )בראשית במצרים" בארון

מטמון, לשון הוא אלא שבתורה, "שימה" כלשון בתרגום הכתה שאין שנראה
 הנוסח סביוניטה ובנוסח יט: לג, דברים כג: מג, בראשית תרגום )עיין "סימא" מלשון

 מכשול תטמין שלא והכונה "ןסמוהי"(, כו נ, בבראשית וכן "תסים", בתרגום כאן
 כאן תרגם "עול" המלה :שקר (1P )ע״כ(. חז״ל כפירוש בדבר, הסומא לפני

המקרא, כלשון "עול" תרגם ד( לב, )דברים האדינו פרשת בריש אבל "שקר",
"תשא" תרגם :תסב לא לה(. )פסוק לקמן מש״ב עיין :בדינא טעם. וצריך
 מש״ב עיין ח פסוק )לעיל קבלה לשון "ישא" שתרגם למה דומה לקיחה, לשון
בארמית נקרא ■פנים", "קבלת נקרא ועוד( קנב. )שבת חז״ל שבלשון מה שם(.

 עם לתרגם צריך היה לא לכאורה אותו. תדין :תדינה הגר(. )נפש פנים״ ^״לקיחת
 הארמית לשון מדרך שהוא ונראה "לחברך", תרגם אח״ז מיד שהרי "אותו" הבנוי
לחברך". "ותרחמיה מדוייקות(, היותר בגרסאות יח, )פסוק לקמן וכן ושמלה(. )לחם

 ב״ק ו: נדרים ס. )עירובין לאביי" ליה "אמר מו,כ ,לישנא בהאי אדמ מצוי ובש״ס
)הערוך מלשינות תקרא לא ]כתתו[ :קורצין יכולת לאנח^בג:()ר״ילויפר()

I כתב וכן )חזקוני, עינים בקריצת לשוךהרע^הנעשהתבריו^ )לא ]כונתו[ ג(. קרץ ערך 
 שהמלה שם(, הערוך כתב )וכן הרמב״ן כתב אונקלוס, לשון וביאור הרשב״ם(.
 חפצו שמודיע קול, השמעת לשון בארמית והוא "אכל", משורש היא "תיכול"

ה, )ישעיהו והנוהם ועוד(, כו ה, )ישעיהו השורק של תרגום וזה מלים. חתוך בלא
 ודרך ל(. כה, ירמיהו ב; מב, ישעיהו יד: כב, ב׳ שמואל )עיין והצועק ל(, - כט

 כי לרמוז בעיניהם, ויקרצו בגרונם, וינהמו המושל לפני או ברבים לבוא הרכילים
 - קורצין" ״אוכלי נקראים כן על אותן, ויגידו בהם, שיפצרו עד דברים, שמעו

ולא הארמית, בלשון ושמו הכונה אחר המקרא פירש ואונקלוס ברמזים. נוהמים
שפירוש לשון", ה״מרפא כתב___________)ע״כ(. המקרא לשון לפרש חשש ן

0) החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס)113 מס עמוד זאב יעקב לב, )ויקרא( ג - אונקלוס תרגום על צרי מעט



צרי מעטקד

קדושים יט ויקרא

I בלשון יונתן בתרגום בא ונוהם שורק לשון שהוא "אכל" ששורש קשה, הרמב״ן 
 יב״ע בתרגום כאן ועיין תכלי". "לא כאן, לתרגם צריך היה וא״כ אפעיל, )בבנין כבד

 אבל א.א.(. - קורצין״ ״לאכלויי תרגם ולא אכילה, לשון קורצין״, ״למיכול שתרגם
 )ע״כא אכילה לשון שהוא ומשמע קל. מבנין ואה כאן ונקלוסא בתרגום "תכול"

 שכל שפירש אכילה, לשון "תכול" שמפרש (roSi^n) )רס״גמדברי משמע וכן
 חברו את שמלשין מי שכל ד״א צואתו. אוכל כאילו לו ראוי חברו שמלשין מי

)ע״כ(. ידו" על שחיטה אחר ומירק "קורצו לא:(, )יומא דתנן ושוחטו, הרגו כאילו
 ואוכל שוחטו כאילו חבירו את המלשין "כי )כאן(, הרי״ד בנמוקי פירש וכן

קורצין" "תיכול פירש רש״י וגם ח(. ג, )דניאל האב״ע פירש לזה ודומה בשרו".
 והוא הלעטה שום דבריהם המקבל בבית לאכול משפטם "שהיה אכילה, מלשון

 ׳אכילת נקראת הלעטה ואותה האמת, על ומעמידם מקויימים שדבריו חזוק, גמר
 לקרוץ רגיל הולכי כל דרך שכן יג(, ו, בעיניכ^משלי "קורץ לשון קורצין׳,

 ומהתרגום >ע״כ(. השומעים" שאר יבינו שלא רכילותן דברי ולרמוו בעיניהם,
 חיים )חפץ רמז בדרך הרע לשון לספר שאסור להוכיח יש ביארו( שרש״י איך )לפי
 או טעם הזה בתרגום רש״י שפירש במה "ואין הרמב״ן וכתב יג(. במ״ח א, כלל
וכו׳ ומופת אות לו יתן ולא שיאמין"דבריו לו ישבע לא הרכיל מן השומע כי ריח,
 אחר ההם, בזמנים כן קדעשה הדבר אמת אם ואפילו הזאת. לאכילה טעם ומה

 ואין ההוא, השטות מנהג אונקלוס יזכיר למה בעמך׳ רכיל תלך ׳לא אמר שהכתוב
 "ואינו וכתבו, זקנים"( )"מושב התום׳ בעלי השיגו גם וכן )ע״כ(. בו" ענין לאזהרה

א׳קורצין׳ ד׳אכילה׳ משמע קורצין׳ תיבול ד׳לא רש״י(, )של כדבריו הלשון נראה
ט(, )ל״ת והסמ״ג א-ב(, ז, דעות )הלכות הרמב״ם כתב וכן )ע״כ(. קאי"

 נתן ר׳ לדעת אבל מו.(, )כתובות אלעזר ר׳ דעת וזו בחברו, למרגל המקרא שכונת
 שלא לדיין אזהרה הוא רכיל" תלך "לא ג( ד, )פרק בתו״ב הראשונה והדעה )שם(,
 לי רך "רכיל", ודריש )ע״כ(. מלחברו יותר דינים מהבעלי לאחד דברים רק יהיה

 אות )מלבי״ם טו פסוק של "משפט" לענין ליה סמיך ליאולכך רך ד״ה שם )רש״י
לחבירו ימדוד שלא אונקלום, שכונת כתב אריה( )גור והמהר״ל מ(.

 )שמות הרמב״ן שכתב כמו תרגום בלשון מדידה לשון הוא "תיבל" כי פורעניות,
 הכונה וכאן לא:, יומא ]עיין כריתה מלשון ו״קורצין" לרוב, שנמצא וכמו כט(, כה,

 הם הרי רכיל בעלי כי בא"[, מצפון "קרץ כ( מו, )ירמיהו הכתוב כלשון עונש, לשון
מצוי להיות אדם בני ךדר כי פורעניות, לו שיביאו על המרה ומשלימים ממלאים

j על תקבל ולא יז()ע״כ^ מלאה שהיא עד המדידה מודד והרכיל ביניהם, ריב 
 לפי )רמב״ן, שלו" בחטא עונש אתה תקבל "שלא ]כונתו[ חובא: לה די

המקרא שכונת לפרש אפשר ולכאורה מלהוכיח(. לנמנע עונש שמגיע פירושו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)114 מס עמוד זאב יעקב לב, )ויקרא( ג - אונקלוס תרגום על צרי מעט
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הועמק

 512 מוסקבה - נינצבורב *,סכמי
 929 ,מם שלגו מילס

עמודים הר״ם דמים שייך סכיל’׳־
Z

הכת"• סמכוגה לעי בדיוק געשה ההעתק :

עסוד ועמוד שורה שורה

שינוי כל ללא

 ריק מלל הושאר קרישום בלמי לסלים

שמרוק עסור הסר בסומו וכן - ההקדמה של ראשון עסו' מסר

 לגרסברב שמשון מורמורצר, סרדכי ע״י הועסק

- ע"יןדונאם ולבסון

#

,_ר־< , השדיים ב ארד נגמר
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י»יד הרצוב מרב ^יד השלם מישראלי הסלסוד סבון
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ססו — רכב קדושים - מזריע - ב כדך

הרס ־* המו H בהוקומי ■ - אמוד - ב כבך
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א 20 2 קדושים. פ׳ יקראני-יא-יב. ו ה״ה. ילקוט

 שאין כל עוללות איזהו הלקט. לא כרמך ופרס העולל לא

 כתף ולא נטף נטף לה ואין כתף דת יש נטף ולא כ^ף לא

 כתף איזהו עניים. של זהו לאוהדי ואם הבית, בעל של

בשדרה המחוברת ענבים נטף זו גב על זו בשדרה הפחברה

תא

לה

זו הרי

פסיגין

ן מוציאי .וקפאה והשבהה הלקט .רפאה תוספתא ויורדת.

 על העני להזהיר לעני הלקט לא שג* שבישראל עני אפי* אותם

 לקמיה אתא לקט למשקל עניים הוו לא בכישור זרע לוי שלו.

לעורביו ולא‘ רהמנא אם* אותם העזוב ולגר לעני ליה ששת-אט* דרב*

 הנושר פרט זהו אי כרמך ופרס .הזרוע בפ* ן קולי ולעטלפים.

 נטף. ולא כתף לא לה שאין כל עוללת היא ואיזו הקצירה בשעת

עקיבא ר* הבית לבעל בולו אומ* אליעזר ר* עולליה שכולו כרם
I

 בציר^גג• אין אס תעולל לא תבצור וכי אליעזר ד* אם* לעניים שוט*

 עוללו• כולו אפי* תעולל לא וכרמך עקיבא ר* לו אס* עוללות מנין

 קודם בעוללות לעניים אין תעולל לא תבצור כי נאם* למה כן אס

.דגו* תכוזשו לא תגנובו לא )יא( .פ״ק פאת לבציר.

מה תגנובו לא

 ת״ל מנין אזהרה עונש למדנו ישלם שנים בגנבה *3ש לפי הלמוד

 לשלם מנת על תגנובו לא למקם מנה על תגנובו לא הגנובו. לא

 הגניבו לא אומ" בג בג בן וחמשה ארבעה תשלומי כפל משלומי

* • **ipnan לא כגנב. תראה שלא לך שגנב מאתר שלך את

 לא ת״ל מנין אזהרה למדנו עונש בה ובהש שג* לפי הלמוד מה

 עונש שקר על ונשבע שג" לפי תלמוד מה השקרו ולא תכחשו.

 לי אין •בעמיתי איש תשקרו. לא ת״ל מנין אזהרה למדנו

 לא ת״ל מנין באשה אשה ה1באי איש באיש איש אלא לי אין

תשקרו. ולא תכחשו לא תגנובו לא מקום סבל בעמיתו תשקרו

אם הא וגו/ לקוקר כשמי תשבעו ולא )יב(

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס181 מס עמוד הסקילי יעקב ב ויקרא ־ תורה וגלמוד
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לשקד בשמי להשבע סופך לשקר סופך לכחש סופך עברת

ד אמר א^אל "ר ׳אמ ןאבי »ר אתא כי בשמי תשבעו לא .ת״כ

 פהכא ואזהרתיה שקר שבועת אכלתי ולא אכלתי אמר יותבן ר׳ אס׳

לא רבנן תנו .שתים שבועת לשקר. בשמי תשבעו לא

 יי" שם את תשא לא עוג׳ לפי תלמוד מה לשקר בשמי תשבעו

 בלבד המיוהד שם על אלא שהייבין לי אין שיכול לשוא אלהיך

 לי שיש שס כל בשמי תשבעו לא ת״ל הכנויין כל לרבות מנין

. תילול שוא ששבועת מלמד יי' אני אלהיך שם את והללת

 ///X הוא וכן ולבהמה להיה הולין נעשה אהה וחללה ד"א השם.

אה העשוק לא )יג( הארץ. אבלה מפני כי אום'

•י**** הגזיל ולא רער

איש אם' אפי' יכול תעשוק לא

 הכם אינו והוא פלוני־־הכם איש גבור אינו והוא בבור פלוני

 מיותר גזל תגזול ולא ח״ל עשיר אינו והוא עשיר פלוני איש

. זה זה זה ואי ממון של שהוא עושק אף ממון של שהוא

 עושק זהו אי אמרי׳ המקבל ובפ' ת״ב שכיר. שכר הכובש

 שכרתיך עושק זהו מעולם שכרתיך לא אביי אמ׳ גוזל זהו ואי

 שכרתיך לא עושק. וזה זה אמ׳ רבא גזל זהו שכרך ופרעתיו

 ולמה הוא טעם' חד זהו שכרך לך ונתתי שכרתיך או מעולם

 למה רבא אמ׳ תגזול •ולא לאוין. בשגי עליו לעבור הכתו' חלקן

 במה ואונאה מרבית לן' נפקא רהא בגזל לאו רחמנא לכתב לי

 לכובש ענין תנהו לגזל ענין אינו אם מסקנא וכו׳, השוה הצד

 וכו׳. מעניינו למד ודבר לאוין בשני עליו ולעבור שכיר שכר

 אלא לי אין וגו׳ שכיר פעולת תלין לא .גשר איזהו התס

׳ מניד הקרקעות שבר כלים שכר הבהמה שכר הארס שכר

. אינו בקר עש דבר כל פעולת שכיר שכר פעולת תלין לא ת״ל

החכמה וצרע״דתכגתא הודפס182 מס עמוד הסקילי יעקב ויקראב ־ תורה
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לשקר בשמי להשבע סופך לשקר סופך לכחש סופך עברת
* S

 ר אמר עא^א *ר ■"אמ ןאבי *ר אתא כי .רקשל בשמי תשבעו לא .ת״כ

 מחכא ואזהרתיה שקר שבועת אכלתי ולא אכלתי אמר יוחנן ר׳ אם'

לא רבנן חנו .שתים שבועח לשקר. בשמי תשבעו לא

 יי׳ שם את חשא לא שג' לפי תלמוד מה לשקר בשמי חשבעו

 בלבד המיוחד שם על אלא שחייבין לי אין שיכול לשוא אלהיך

 לי שיש שם כל בשמי תשבעו לא ת״ל הכגויין כל לרבות מנין

. חילול שוא ששבועת מלמד יי* אני אלחין שם את וחללת

 «י« וכן ולבהמה לחיה חולין נעשה אהה והללת ד״א השם.

את תעשוק לא )יג( הארץ. אבלה מפני כי אומ׳

»יגי^ תגזיל ולא רער

איש אמ' אפי' יכול תעשוק לא

הכם אינו והוא הכם פלוני איש גבור אינו והוא גבור פלוני

 מיוחד גזל הגזול ולא ת״ל עשיר אינו והוא עשיר סלוני איש

 זה זה זה ואי ממון של שהוא עושק אף ממון של שהוא

 עושק זהו אי אמרי׳ המקבל ובפ* ה״כ שביר. שכר הכובש

 שכרתיך עושק זהו מעולם שכרתיך לא אביי אס׳ גוזל זהו ואי

 שכרתיך לא עושק. וזה זה אם׳ רבא גזל זהו שכרך ופרעתיו

 ולמה הוא פעם׳ חד זהו שכרך לך ונתתי שכרתיך או מעולם

 למה רבא אם׳ תגזול ולא לאוין. בשני עליו לעבור הכתו׳ חלקן

 במה ואונאה מרבית לן גפקא דהא בגזל לאו רחמנא לכתב לי

 לכובש ענין תנהו לגזל ענין אינו אם מסקנא וכו׳. השוה הצד

 וכו". מעניינו למד ודבר לאוין בשני עליו ולעבור שביר שכר

 אלא לי אין וגו* שכיר פעולה תלין לא .נשו איזהו התם

 מנין הקרקעות שכר כלים שכר הבהמה שכר האדם שבר

, אינו בקר עש דבר כל פעולת שכיר שכר פעולת תלין לא ת״ל
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 ת״ל מבע ולא בא לא אפי" יבול ראשון בקר עד אלא עליו עובר

 המתהו אפי" יכול לרצונך אמך ילין שלא אלא אמרתי לא אתך

 אמרתי לא אתך ת״ל עליו עובר יהא שלחני אצל או תנוני אצל

 עד אתך שכיר פעולת תלין לא לרצונך. אתך ילין שלא אלא

 לילה שכיר הלילה כל גובה שהוא יום שכיר אלא לי אין בקר

ת״כ. וגו״. שברו תתן ביומו ת״ל מנין היום גל גובה שהוא
sr

 שכיר היום כל גובה לילה שכיר הלילה היום כל גובה יום שביר
גובה

כל לילה של שעת שכיר היום כל גובה יום של שעות £

יצא שבוע שכיר שנה שביר זזדש ■שביר שבת שביר היה הלילה.
>

 מנין רבנן תנו הלילה. כל גובה בלילה יצא היום כל גובה ביום

עד אתך שכיר פעולת תלין לא ת״ל הלילה כל שגובה יום לשכיר

ולא שכרו מתן ביומו ת״ל היום כל שגבה לילה לשכיר מנין -"בקר

אלא משתלמת אינה שכירות אנא ואיפור השמש עליו תבא

... אתך שכד פעולת תלין לא שנ׳ ממשמע רבנן תנו בסוף.

שאינו מלמד בקר עד ת״ל מה אלא הוא שקר שער יודע

אל משום עובר ואילך מיבאן בלבד ראשון בקר אלא עובר

על עובר שכיר שכר הכובש כל וגו". שוב לך לרעך תאמר

 ומשום תלין ובל תעשוק ובל תגזול בל על הללו שמות תמשה
שכר אתד השמש. עליו ג?בא

 רקר תב שביר-אתך■ תלועפ יןללא^ז ומשום שכרו תתן ביומו

 משום בו יש הכלים שכר ואתר הבהמה שכר ואחד האדם

 בקר ער אתך שכיר פעולת חלין לא ומשום שברו תתן ביומו

 לו יש תושב גר עובר. אינו תבעו לא שתבעו בזמן אימתי

 שכיר פעולת תלין לא משום ואין שכרו תחן ביומו משום

 תבעו לא אפי" יכול אתך שיש והוא אתך חייל לו אין אפי" יכול

אפי* יכול שכיר פעולת תלין לא רבנן תנו לרעתך. אתך ת״ל

אתך שכיר מעולת חלין לא לעיל. וגו" חנוני אצל המחהו
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שכר ואחד ארם שכר אחד אמרר מיכאן אתך כשפעילחו

 . משום אינו אמאי נמי תושב גר הכי אי .לעיל וכו"", הבהמה

המקבל תושב. גר ולא רעך רעך קרא אמ' תלין בל

 דלפגי rw'תקלל לא )יד( .התס נמי ובירושלמי

Tnn לא עור

 בלא עובר בכולן תברו המקלל וגו*. מכשול

 נפשך. ושמור לך בהשמר וגו' הרש תקלל לא דיכתי׳ תעשה

 כל לרבות מנין הרש אלא לי אין חרש רבנן תנו .הערוה שבועה

 מיוחד הרש מה הרש נאם' למה כן תאור.אם לא בעמך ת״ל אדם

 .ת"כ בחיים. שאינו הפה יצא בחיים שהוא כל אף בחיים שהוא

 סומא לפני וגו׳. עור ולפני רבנן הנו מכשול. התן לא עור ולפני

לו תאמר אל לכהונה היא מה פלוני איש בת לך ואם' בא בדבר

נהשאי עצה לו תתן אל עצה ממך גומל היה כשרה איננה א הי כשרקדן

ס
לםס>ם שיקפחוהו בשביל בהשכמה צא לו תאמר לו^את הוגנת

תמור לך וקח שדך מכור לו תאמר אל שישהרב בשביל בצהרים צא

 נותן אני טובה עצה האמר שמא סמנו ונוטלה עליו עוקף ואתה
י

 דבר כל ת״כ הא יי' אני מאלהיך ויראת שג' ללב ממור הדבר הרי לו

 .ת"כ יי". אני מאלהיך ויראת בו נאם' ללב מסור שהוא "ה

 שלא אותם ומלוה. מעות לו שיש מי כל רב אם' יהודה רב אס'

 «גטו איזהו מכשול. התן לא עור ולפני משום עובר בעדים

 שוח ובנות אסטרובלין לגוים למכור האסורים דברים אלו

 מוכרין ומכולן תאנא זכה לבונה יצחק ר' אט' ולבונה ופטוטרות

 משלשה פחותה חבילה אין יוחנן ר' פירש חבילה וכמה הבילה להן

 ולפני אביי אם' ומקטר להאי ומזבין האי אזיל רילמא וניחוש מנין

 לא דלפני אלפני מפקרינן אלפני רחמנא אמ' מכשול. ההן לא עור

ארם ישכיר לא אוס' אלעזר בין שמעון ר' תניא מפקדיגן.
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 מועד... של בחולו מלאכה בה עושה שהכותי י1ספ לכותי שדהו

 שמו על נקראה שהיא ועוד מכשול התן לא עור ולפני משוס עובר

 ליה הוה אשי דב .רע״ז פ״ק עביד. קא אמר^ריסוהיה ולא

 ולפני והאיכא אשי לרב רבינא ליה אס' נורא לבי זבניה אבא ההוא

 נדרים ניתנו. להסקה עצים רוב לי אם׳ מכשול התן לא עור

 מנין התורה מן לציון רמז הקברות, על וסציינין .יין קו_נם

אמהיה -,..—מכשול. ההן לא עור ולפני סהכא אביי אט׳

 ליהוי ליה אמרה גדול לבנו מהי קא דהוה גברא לההוא חזיתיה דר'

 מכשול התן לא עור ולפני משום עבר דקא בשסהא גברא ההוא

 הגדול בנו בסכה מכשול ההן לא עור ולפני ישמעאל ר׳ דבי דהנא

 יושי® שלא מנין אוס' נהן ד' הניא .מגלהיז אלו מדבר. הכתוב

מו תהן לא עור ולפני ה״ל גה לבני החי מן ואבר לנזיר יין כוס אדם

............ איהו למשקליה מצי דלא דגהרא עברי בתרי דקאי ומפקנא

 י*וג 0spS3 עול תעשי לא )סו( .דע"ז קמ' פר' לא. הכי

׳ המקלקל ן פלסד״הדיי ברין

דברים לחמשה וגדרם תועבה הרם משוקץ שנרי עול קרוי הדין אה

את ומפיל השכינה אה ומסלק השם אה ומחלל הארץ את מסמא

.דל פני תשא לא מארצם. אותם ומאלה להדב ישראל

 לפרנסו תייבין הזה והעשיר ואני הואיל זה הוא עני האפר שלא
~ אפרנסנו

ir*דל פני השא לא נאם' לכך בנקיות מתפרנס וגפאא *אזכנו ־ *־״ 

 איך זד. הוא גדולים בן זה הוא עשיר האפר שלא גדול פני ההדר ולא

גדול. פני תהזןד לא נאט׳ לכך בבשתו ואראה אביישנו

־ בצדק כתי׳ רמי לקי* בן שמעון ר' .עמיתו תשפוט בצדק

 מרומה בדין באן כיצד הוא הרדוף צדק צדק וכהי' עמיהך חשפום

 וכתיב הרדוף צדק צדק כתי׳ תניא .למרומה שאי בדין כאן

ספינות שהי כיצד לסשרה ואתר לדין אהד עמיתך השפוס בצדק
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 x ... .ממונות דיני אחד פרק כדמר וכו' בנהר עוברות שהיו

 י יושב ואחד עומד אחד יהא שלא עמיתך תשפוט בצדק רבנן תנו

בצדק ר״א דבריך. קצר לו אוסר ואחד צרכו כל מדבר אחד

-&»
 יוסף רב תני זכות. לכף תברך את דן הני עמיתך תשמוט

לדונו השו)דל ובמצות בתורת שאתך >ם עמיתך תשפוט בצדק
£

 אתא רב אם' בשלשה ממונוה .דיניהעדוה שבועה יפה.

 עמיתך תשפוט בצדק שג* בשר נסי תר מדאוריתא איקא דרב S בריה

 לא מי לתלתא אטו קרנות יושבי משום שלשה אמרו טעם ומה

 .דסנהררין דגמור. הד בהו הוו רלא אפשר אי קרנות יושבי הוו

 מנין הרע ללשון אזהרה .ובי' 1עס3 רכיל תלד ל*)טז(

מכל נשמרת 1 דכתי' •

 לשון זה רכילות בעמך תלך לא ישמעאל ר' דבי חני רע. דבר

 של דבריו ומטעים הזה כרוכל תהא שלא נוזסיה ר' מני הרע.

הרואה רכרכית ירושלמי לזה. זה של דבריו ומטעים לזה זה

 ן מכניסי העדים אה ן בודקי כיצד .רפאה דפ״ק ובירושלמי

שבדינין גדול מכוונים דבריהם נמצאו עליהם ומתאימין אותן
I

 כתבינן היכי חייב. אהה פלוני איש זכאי אתה פלוני* איש אוס'

 ופלוני מזכין ופלוני פלוני אמ' שמעון ר' זכאי אם' יוחנן ר׳

 משום ביניהו מאי פלוני נזרתה מדבריהם אם' אלעזר ור' מחייב

 רר׳ בעמך רכיל תלך לא משום זכאי אם׳ יוהנן ר' רכיל הלך לא

 אלעזר ור׳ כשקרא ו־מהזי משום וכו', ופלוני פלוני אס' שמעון

 נזדכה. מדבריהם כתבינן הילכו דמר ליה ואי»נ דמר ליה איח

 שלא דין מבית שיצא לדיין מנין רבנן תנו .ע״ש גורר זה

 עלי רבו שחברי אעשה מה אבל מחייב ותברי מזכה אני יאפר

 לא רבנן תנו .קמא ובהבוזל בעמך. רכיל תלך לא ת״ל

תהיה לא ר״א לזה. וקשה לזה רך תהא שלא וגו׳. רכיל תלך
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לתברו עדות ליודע ומנין והולך. דברים סמעים כל ו תה

ומנין רעך. דם על תעמוד לא ת״ל עליה לשתוק רשאי שאינו

 //X/ באה רעה יזיה »לירע באיז לסטים או בנהר טובע ראיתי שאס

■n"3 יעו• דם על תעמוד לא ת״ל להצילו חייב שאהה עליו

־ ............ וייכלת להרגך אדם יבא אם רעך דם על העמוד לא

................הרגנו אלא הפלך אל בדמו אני מתחייב תאמר אל

התורה פן להרגך ואמר הה״ד יקסלך שלא עד קמליה אום׳

.תלים מדרש נפשי. עליך שהסס אלא להרגך מותר

 ת״ל בנפשו להצילו שניתן להרגו חברו אתר לרודף מנין רבנן הנו

•ומורה סורר בן רעך. רם על העמוד לא

רבנן תנו .וגו׳ בלבבך אהיך את תשנא לא )יז(

תשנא לא

ת״ל יקללנו ולא יסרטנו ולא יכנו לא יכול בלבבך אחיך את

 שאינו דבר בחברו לרואה ומנין מדבר הכהו' שבלב בשנאה בלבבך

 הוכיחו עמיתך. את תוכיזז הוכית ®נ׳ להוכיחו שחייב הגון

 יכול מקום מבל תוכח הוכח ת״ל ויכישנו שיחזור □נין קבל ולא

.ובת״ב ז כערכי יש חמא. עליו השא ולא ה״ל פשהנים פניו אפי׳

 הוכח זיפנא הדא הוכה אימא לרבא מרבנן ההוא ליה אם'

 אלא לי אין תוכה מעמיס מאה אפי׳ הוכה ליה אם' זימני הרי

 .מציאות אלו מקום. מכל תוכח הוכוז ח״ל מנין לרב תלמיד לתלמיד הרב

משום יוחנן ר׳ אס׳ .וגו' קמור ולא 0קקן לא )יה(

כל יוחאי. בן שמעון ר'

 , והא הכם תלמיד אינו כנהש ונוסד נוקם שאינו זזכם תלמיד

 כתי׳. בממון ההוא עמך בני את המור ולא תקום לא כהי"

 היא ואיזו נקימה היא איזו וגו'. הטור ולא תקום •לא ניא דת

אמ׳ למחר לא לו אם׳ מגלך השאילני לו אם׳ נקימה גמירה
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 השאלתני שלא כדיר משאילך איני לר אם' קרדומך השאילני לר

 אם' מגלן השאילני לר אם' גמירה היא ראידר נקימה היא רי

 ני דאי לך הא לד אם' קרדומך השז^לגי לו אם' למהר לאד לר

לא דגופיה ועעדא נסירה היא רו השאלהני שלא כמרחף
X

 ואינן הרפתן שומעין ?ולבין ואינן הנעולבין SSMS הניא והא

 ואוהביו אומ' הכתו' ׳עליהם ביסודין ושמהים מאהבה עושין

 , רבא והאם' בלביה דנ^ז לעולם בגבורתו. השמש בפאת

 דמפייסין פשעיו כל< על לו מעבירין סדותיו על המעביר

 לא ע״ש, בת״ב ורישא בראשונה יומא ומפייס. ליה

 לאחריס אתה ונוטר נוקם אבל עמך בני את תטור ולא תקום

 בתורה. גדול כלל זה אום' עקיבא ר' .כמרד לרעו ואהבת

 עד האשה את שיקדש לאדם אסור רב אס' יהודה רב אם'

1 והתורה עליו וההגנה מגונה דבר בה יראה שסא שיראנה

תסדא רב אם׳ .דקדושיז פ״ק כמוך. לרעך ואהבת אפרה
. {

כמוך. >רעך ואהבה שג' ביום מטהו שישמש לאדם אסור

 והתגנה מגונה דבר בה יראה שסא רבא אם׳ תלמודא מאי

 קומות. שהי גבוה היה הסקילה בית .היד כל נדה עליו.

 בעינן סעס' ומאי קומות שלש כאן הרי שלו וקומה תאנה

 בר רבה אס' נהפן רב אם ליה סגי טפהים דבעשרה האי בולי

' מיתה לו ברור כמוך לרעך ואהבה קרא אם' אבוד. בר אבוה

nn

ן משיבי

שאהבה מחוך במוך לרעך {ואהבה .הדין נגמר יפה.

 טגן תנניא ד׳ י?׳ אני .ארץ דרך גמר" בסוך. הוא הרי לרעך

 שמועה עליו נאמר בו תלוי העולם שבל דבר אום' הכהנים

 במעשיך רעים שמעשיו תברך אתה שונא אם מיני מהר

שמעשיו הברך אתה אוהב ואם האיש מאוהו ליפרע דיין יי' אני

החכמה אוצד תכנת ע״י הודפס 189 מס עמוד הסקילי יעקב ב ויקרא ־ תורה תלמוד ילקוט
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 .נכו יו' אגוי» .ך י ל y nniai ן8» ,יי »י עשיו0כשריז_ב

ם י וזק אל ו שם אם׳ .וגר" תשמורו הקתי אם ט( )י

לך זקקתי1ש תקים ;

כלאים תזר> לא שדך כלאים הרגיע לא בהסהך כבר.

 בהמתך ומה בהרכבה שדך אף בהרבעה בהמהך פה
&

«

מפ-בזז היוצא דבר שדך אף פותר מפנה ממנה היוצא דבר

בין שדך אף לארץ בחוצה בין בארץ בין בהפהך ופה פותר

זרעים לפעוסי ההוא שדך בתי׳ הא אלא לארץ בחוצה בין בארץ

.הבשר בכל וקצהה פיהוק ארבע סגהדרין לארץ. שבחוצה

 בבהפה יאחוז לא יכול הרביע לא בהמתך נאמר אלו רבנן הנו
■4

 כלאים משום אלא אפרתי לא כלאים לא ח״ל הוכר לפני ויעפדנה

 אחרים בהמת על בהמתך מנין בהמתך על בהמתך אלא לי אין

 אתרים בהמת על אהדים בהמת בהמתך על אחרים בהמת

 בהפה מנין בהפה על בהמה אלא לי אין תשמורו ווקותי את ה״ל

הטמאה על טהורה הטהורה על ממאה בהמה על היה היה על
1נ««4ז״חד5ג

במנאפין שמואל אמ' ה״ב. תשמורו. הקותי את ת״ל מנין
ו • •

בשפופרת כמכחול שיכניס עו• בכלאים כפנאפין שיראו עד

זה באתי דכלאים ;מכלל לעיל. וכו׳ בהמתך נאם׳ אלו מיהיבי

 ליז>^»ע לישגא אוזיזה לה קרי ואמאי הכנסה אחיזה מאי אסיר נפי
 ־ כמכחול מותר;לתכנים ומינו פין יהודה רב אם׳ מעליא.

 בעבידחיה טעמא מאי ליכא פריצותא משום ואפי׳ בשפופרת

 מכלל .לעיל וכו׳ בהמתך נאם׳ אלו 'אתדבוי רב מיתיב טריו.

 מאי לא לא בשפופרת כמכחול אין באחיזה ופינו מין דאפי'

 המנכש .הפועלים את השוכר .לעיל וגו' הכנסה אחיזה

 טעם׳ מאי המקיים אף אום׳ עקיבא ר׳ לוקה בכלאים והמחפה

מקיים זורע אלא לי אין כלאים תזריע לא שדך וכמי׳ עקיבא דר׳

־מט

יזי5
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י•^
Y

גר ואם* שבא מי רבנן הנד

יגור וכי ה״ל נקבלנו יכול אני

אין גר.בארצכם ה״ל ן
a

מני

לא ומוב טנ* עניות לידי ובא מתקצרין ושנותיו משתכח ותלפודו
*

 האלהים. מלפני ירא ז^גנו אשר כצל ימים יאריך ולא לרשע יהיה

 הייתי אדם בגי של סיעות רואה כשהייתי פפא בר הכהן רבה אט*

 אותי רואין יהיו שלא עליהם להערים שלא אמרת בדרך מהלך

 לי אט' זבידא בר יוסי ר* לפני הדברים וכשאמרתי מפני ועומדין

 מלפניך ועומדין אותך רואין שיהיו כדי לפניהן לעבור אתה צריך

זקן פגי והדרת תקום שיבה מפני שג* שמים יראת לידי מיכאן ואתה

בשר מלך שבעולם בנוהג יי׳ אני בהעלותך ילמדנו ויראת.
/

מקיימין והם אחרים על גוזר אלא מקיימה אינו והוא גזרה גוזר ודם

ושמרו טעם מה תמלה מקיימה והוא גזרה גוזר הקב״ה אבל אותה

. "יי
 תמלה. התורה מצות שמרתי יי׳ אני יי׳ אגי וגו*. משמרתי אח

 שקיימתי הוא אני יי* אני תקום שיבה ספני כתי* מימון ר* אמ*

 עונותיו הכם .השגה דראש פ״ק ירושלמי החלה. הזקן מצות

 מה גר אתך יגור וכי בתריה ובתי* תקום שיבה ספני דכתי* מחולין

 .דבכורים ירושלמי עונותיו. לו נמחלו הכם אף עונותיו לו נמהלו גר

רגו* גר אהו יגור וכי )לג(

 שאתך מקום בסל אתך יגור וכי ת״ל מנין לארץ בחוצה בארץ אלא לי

 ההוא בארץ כתי* הא .גנ#ף«^(אלא והד מאתך הד אפיקהיה והא

 הוא ישראל דארץ טובה משום סד״א גרים *€ ן נ מקבלי נמי בארץ ואפי׳

 .ע״ש ובת״ב ליבמתו _1ל הוזי קמ״ל. להו, מקבליגן ולא דמגיירי

 ובחוצה ראיה להביא צריך אינו בארץ אלא בארצכם באם• למה כן אם

 אמש■הייה לו תאמר שלא אותו הוגו לא ראית. להביא צריך לארץ

 כאזרת )לד( השכינה. כנפי החת נכנסה ועכשיו ע״ז עובד

כל את עליו שקבל אזרה מה כאזרח וגו*. מכס
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 כן הגר אף אותו מיקבלין אין אחד מדבר הרץ הדרה דברי כל

 אהבתו ’סופרים" מדקדוקי קטן דבר אפי׳" .,אוס יהודה בר׳ יוסי ר׳

 בגרים נאה׳ כך כמוך לרעך ואהבה שנ^־בישראל כשם כמוך לו

 של נפשן מה דעו מצרים בארץ הייתם גדים כי כמוך לו ואהבת

עול העשר לא )לה( בארץ. גרים הייתם אתם שאף ",גרים

כבר לדין אם .וגו^ במשפט

עול תעשו לא נאט* למה כן ואם אמור

 בפרה שקר שאם דיין בקרא שהמודד מלמד • ... במשפט

דברים לחמשה וגורם, תועבה. חרם משוקץ שגוי עול נקרא
j

ומפיל ה<3 הקובי אה ומסלק השם אה ומהלל הארץ אה מסמא

 העשו "ה״ב מארצם. אותם ומגלה בחרב ישראל אה

 ימדוד קרקעות.שלא מדידת זו במרה .במרה במשפט עול

 שלא במשקל הגשמים. בימות ולאתר החמה ב^מות לאחד

 והומר קל דברים והלא ירתיח שלא ובמשורה במלה.. משקלותיו

 עליו הקפידה בלוג ושלשים משלשים אהד שהיא משורה ומה

 ובהמוכד גשר איזהו וכו׳ הין ושלישית הין וחצי להין וחום׳ קל תורה

 . טריטני זה במשקל הארץ ממידת זו בסרה ו ובת״ב הספיגה אה

 , זה אומ' ויש קטנה קומית זו אופ׳ ויש הגדול סיר זה במשורה

 מאיני • *י*! צדק אגני צדק מאזני )לו( המותק.

* אמ גי? צדק

 איפת יפה. המשקולות אח צדק צדק. אבגי יפה המאזנים

 יפה. ההין אה צדק $ צדק והין יפה. האיפת את צדק צדק

 נאמר למה כן אם הוא איפה בכלל ההין יהודה בר יומי ר* א»׳

 צדק מאזכי כתי" ת״ב צדק. שלך ולא שלך הין שיהא צדק הין

 אין בצדה כתובה שכרה שמתן מצוה הכסים אסרו מיכאן וכו*

אגרדגימום נייא אגרדמים לכם מנו לכם יהיה כתוב מוזהרין. כ״ד
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אQnjsi 283) בה» ויקר* ת״ה, ילקום

 אם׳ שגא לא דלמא אר שכירות ולא רחמנא אם* ממכר

 סתמא ממכר עולם ממכר תמכרו וכי כתי* סי אביי ליה

 הזהב" היא" מכירה לירמיה אפי* ושכירות קאם*

מיתךע מיד קגה או ת״ל עותלקרק רבנן תנו

יכול ממון אונאת * לעיל. ובו־״

 הרי עמיתו את איש תונו ולא אום* כשהוא דכרים אונאת

את איש תונו אל מקיים אני מה האי אמורה דברים אונאת

תקסג

*fez

 אלא לי אין אחיו את איש תונו לממון.]א אונאת וז אתיו

אשה את אשה איש את אשה אשה את איש איש את איש

 אלא לי אין אום* יהודה ר* מקום מכל אהיו את איש ת״& מנין

 את איש ת״ל מנין להדיום הדירם לתגר הדירם להדיוט תגר

 הדיום אונאה; לו יש להדיוט תגר אום* ר* מקום מכל אתיו

 עשרים יוחנן ר* בשם אהא ר אם" כ ת" אונאה" לו אין לתגר

 שגא* בגזל אלא החם לא ומכלם יחזקאל סדר חטאות וארבע

 אל לישראל מזהיר משה לפיכך עשית אשר בצעו על

שבים במספר " רבה ,אחיו* את איש תונו

" וגו* היובל אוזר

בשעת שדה למוכר מנין

 שנים ת״ל שנים משתי פחות לגאול מותר שאינו היובל

 ליובל סמוך היובל אהר אלא לי אין עמיתך. מאת תקנה

 ולפי מקנתו תרבה השנים רוב לפי ת״ל מנין ליובל מופלג

 שחי תניא " ת״ב מקנתו" תמעים השנים מעום

 אם* לן מגא לעת. מעת אחוזה בשדה האמורים שנים

 ובערכין דופן יוצא נדה לך ימכור תבואת שני במספר קרא

 פתוח לגאול מותר אינו היובל בשעת שדהו המוכר ע״ש.

לך" ימכור תבואות שני במספר שג* שנים משתי

החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס 118 מס עמוד הסקילי יעקב ג ויקרא - תורה תלמוד ילקוט
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ב283 בהר, פ' בה, ויקרא ת״ת, ילקיסן

שביעית ואין ירקון ולא שדפון שנת ולא תבואןת שני רבנן תנו
iI

 עזר אל ר׳ התנין פן לו עולה הובירה או נד!ז הפגין. פן עולה

 לאפר יכול פירות פלאה והיא השנה ראש לפני לו פכרה אופ׳"

־ לפני הניתה לו

אוכל שאת כי ת״ל

י ולא שנים|" לשתי תבואות שלש תפנה

<9

11

13

15

17

אונאת " וגו* עמיתו את

כשהוא פסון אונאת זו יכול דברים

 אפורה ספון אונאת הרי אחיו אתיא איש תונו אל !]■"""אופ'

 אונאת זו עפיתו את איש תונו ולא פקיים אני פה הא

 ה פעשיך זכור לו יאמר לא תשובה בעל היה כיצדץדברים

 מה זכור לו יאמר לא גרים בן היה ואם היו^ מה הראשונים

 עליו באין יסורין עליו באים הלאים היו אבותיי מעשה היו

 לאיוב חבריו לו שאמרו כדרך לו יאמר לא בניו את קובר היה

 תבואה מבקשים תמרין וגו^היו אבד נקי הוא מי נא זכור
 תבואה מכר לא והוא פלוני ^בק לכו להם יאמר לא יין או

dולא הפקח על עיניו יתלה לא אף אום' יהודה ר' פימיו ויין

19Jic 'pA (ןנ-

21

23

25

t

 תאמר שפאליקה^ רוצה אינו והוא זה הפץ בכמה לו יאמר

 פאלקיך ויראת שנ' ללב מסור דבר הריעצמ^אינ^עושה^ \צורך

מאלקיך" ויראת בו נאם׳ ללב מסור שהוא דבר כל יהא ה' אגי

 מאונאת דברים אונאת גדול תנינא אמ״ר .ע״ש ובהזהב ת״ב

 9 ויראת בו נאם׳ לא וזה פאלקיך ויראת בו נאם' שזה ממון

 עמיתו את איש תרגו ולא דכתי־י־ מאי הנינא אפ״ר מאלקיך.

 דמציעא ובתוספתא תונהו" לא ובמצות בתורה שאתך עם

אלו" על שפיקד ממי ירא הוי מאלקיך ויראת

 ועשיתם דגר' משפטי ואת וזקווזי אוו ועשיתם

p P'l'T'f pcf fyik ,, י ,

• ' ׳■
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נ״י׳ יקר טטחבחןפמר..]»נ' nip,׳תח׳לן כה

 הראשונים מגדולי והערך "המציאות יקרי * ספרים ישנם ובבר הזאת, הרעה

 הספרים במשחר טעוסקי מי ואין הבובלתקים. בבתי מונחים והם השם, אנשי

 הוצאת וכסף מועטים.* הם סגולה מיחידי חקונים בי וידפיסם׳. יחזור אשר

 אוןול חובם^’אשר נמננה; מממבם! , הרבה; לנו יעשו צחוק ‘ץאך ^מכה, הרפוס

 וחקיטילו בהבליהם קימשטשו הנקי הנייר בףק שוין; - מ$ינם להם. עמך

 גיי ספרה• ולהדפיס לחזור שיד׳ין, ^י י^ ועתו. ו^ח« |3חר
 אנבי בן לא ואני המדינה וחק ברית נקם נוקמת בחרב גם עליהם ויאיימו

 דהרי שלו. שאינו ולהדפיס לחזור דעתו על שיעלה מי בי ידעתי עמדי.

 לה־הופבץ* שאין באבן שמונחים* דל הראשונים־ מרבותינו יקרים פנינים ?ימצא

 יבוזו זרים בי אפחד לא משלי,'־ובכך זכוכית; עגני לקחת הנה יסור פתי ומי

לי. ערבה ושנתי יגיעי.
 בר־ג-ילן *וגיברסימה
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עשה מצות ספר
 ׳1א1 לבעליו האבדה להשיב שצונו היא ר״ף מצרה

לאחיך תשיבם השב יתעלה אמרו והוא
 ג״ב ואסרו היא עשה אבדה השבת אמרו ובבאור
 לא ועל עשה על עובר שהוא למדין נמצינו באבדה
 ט•1 במקומו אבדה של תעשה לא נבאר והנה תעשה.

)ואלה טמציעא, בשני זו מצוה דיני התבארו ובבר
: •א(’'# נזלה ה׳ הפשפנוים,

 שירצה מי או החוטא להוביח שצונו היא ר״ה מצוד,
במאמר ממנו אותו ולמנוע ]א[ לחטוא

אחטא לא שאני אחר שיאמר ראוי ואין נט התוכחה

המצות
 ד«ך זה אלהיו. עם לי מה זולתי אחר יחטא אם
 נעזוב ושלא נחטא שלא מצווין אנחנו אבל ,תורהד-

 להמרות השתדל ואם ט1 שימרה מאומתנו זולתנו
 יצא שלא ואע־פ נח ולהשיבו להוכיחו אנו חייבין

 יתעלה אמרו והוא וד<[. דין עליו וחייב עדות עליו
 שנוכיח הזה בצווי ונכנס עמיתך. את תוכיח הוכח

 נטור ולא לאיש מטנו איש כשיחטא לקצתנו קצתנו
 להוכיחו גצטויגו אבל m עוין לו נחשוב ולא 1ר1 בלבבנו
ספרא ולשון .1ןח בנטש דבר ישאר של־א עד במאמר

טנין

הלוי8יר
 אדם בני באכזריות ומענין בע״ח, צמר חברות מיסדיס ואביונים, דלים מצעקת ורחוקים וחתולים, בכלבים קשורה שנשמחן

 ומצסז בכבודו וכקב״ה ב.( נ״ח )כב״מ ממון מאונאת דברים אונאה אצלן שגדול יעקב׳ חלק כאלה ולא לכם, כדומין■
 ומל ב( ט״ו )חגיגה וכו׳ מראשי קלני אומרת מה שכינה בצמר שאדם ובזמן נ״ט( )שם מבירו את שמצער מזה נפרע
 )תעניס צערן להקל מציבא, מבדחא דקא בדיחא אינשא אלא פוה״ב בני ז״ל אליהו מצא לא לפת דבי בשוקא הרב כמון
 כאשר כאבם אלא מרגשת שאינה כבהמה מצמר יותר גדולה לו, אשר והמרגשת המשכלת נפש עם דעת בן אדם וצפר כ״ב(
יסוריו, סבב בעצמו הוא אם אף מליו׳ פיבאו ביסורים דפתיה וליתובי וצמרו׳ יגונו מל להבליג יכול אדם כל ולא לה, •יכאב

:בע״ח מצמר מק״ו האדם צמר שלמד ז״ל הרשב״א דעת וזכו
מליט והחיוב המצוה הלאה לנסוע יכול ולא בדרך )אוטומוביל( מכונתו שנתקלקל מי כהיום נפגוש אס זה '!בכלל

 סיימו ולא מלפניו ־והעובר וטעינה, פריקה מצות בכלל אדם. דגם עליו, לעבור ולא שיתקנו, פד לעזרתו לבא
: ול״ת במשה עובר

ר״ד מצוה
אמין/ אבדם לכל תפשה וכן לשמלתו, תעשה וכן לחמורו חמשה וכן שנאמר דבר כל או כלים ואחד בהמה אחד !א[

א| ל״א )ב״מ בפניכם לגדור צריך חברו של שדכו או לביתו שוטפים מים שראה כגון קרקע אבדת לרבות '
 מ| להצילו׳ חייב להצילו/ ויכול בצרה שהוא או בנכר נטבע שראה כגון אי( )ע״ג סנהדרין גופו אבדת לרבות לו זהשבתו

 ■טצא כשרואה כחולים, את לרפאות כרופא על מצוה זה ובכלל שההר, כדי להודיעו מצוה איש" מל רעה חורשים שמע •אם
 פ״ד( )נדרים בפיה״מ רבינו כמ״ש אותו קראו שלא אף להצילו חייב בחכמחו או בממונו או בגופו או להצילו ויכול מסוכן

 לגדע ושייכות מנין אלו לכל דאין לכאוריה תמוכין ודבריהם זו, בעניןמצוה המפרשים כתבו באלו וכיוצא שם, סנהדרין ועיין
 jtec לאחר אלא אינו השעם דהשב מ״ע ב.( כ״ו ב״מ )בש״ם המבואר דכפי להתעלם, חוכל דלא ללאו אלא תשיבם, דהשב
 שכמי חר״י( סי׳ )ח״ב וראיחיברדב״ז רריט( ר״ס חו״מ סמ״ע )עיין להתעלס, תוכל דלא בלאו אלא אינו לזה וקודם לידו,
 מצוהס אבדה השבת למנות הוצרך ולא לו, להשיב מ״ע שיהיה דרך באיזה ממון אצלו למבירו שיש מי לכל וה״ה וז״ל

 וגם־מ עכ״ל הוא, ופשוט הגזלה את והשיב בכלל ה״ה לידו שבאת אחר אבל להסיבה, מצוה לידו שתבא לקודם אלא :
 שט ואלמלא ח״ל שם שכתב מדוקדקים יותר הם □ה ט׳( )שרש בזה״ר הרשב״ץ ודברי שס׳ הש״ם נגד שהם תמוהין

 מסאל׳ן הוציאה שהכתוב כיון אבל מיוחדת מצוה אבדה השבח מומן היינו לא א׳ במקום באבידה הצווי כפל שהכתוב
 לכרס"• הפסוקים כמנין המצות שמנין א׳ ומשק ופקדון גזלה השבת ומצות א׳ אבדה השבת מצות נמנה מיוחדת במצוה
]ב[בל״תרם> מ״ש. שם ובמו״מ ומציאה אבדה הלכות בר״מ ומיין הצורך, כל בו מיינתי לא כי בזה מיון לי צריך ועדיין

מצוהר״ה ; -........ . ׳
־למו® שבינו בדברים ומיהו ב״ה, למקום אדם בין או למבירו, אדס שבין בדברים בק לבינו, שבינו בדברים בין ]א[

ס״ומט? )ר״מ המשטמה על אלא תורה הקפידה לא חסידות׳ מדת ה״ז הוכיחו ולא ישטמו ולא בלבו מחללו י -
 )ם*י זב״ז ערבים ישראל כל כי ובפה״ב׳]ג[ בעוה״ז לטובתו אלא לו׳ אומר שאינו שירגיש רכה ובלשון בנחת ]ב[ ה״ט( -
 " " דאם ]ה[ כ״ד( )כשבת למחות לו שאפשר כיון בפונו׳ נתפש הוא מומה ואינו למחות בידו שאפשר וכל ]ד[ י״ם( .

שמוכיח באב אלא ]ח[ ובאלהיו, בעמו ־כבוגד ,׳}ז[בלב שנאה שום ]ר[ עכ״פ׳ ־דין בו לפשות־ הב״ד־ על ־.והתראה ־-♦■ Jr•*■* »׳■״•
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קנה המצות ה2ע׳ ‘™■י • ספר
 ׳וט[ פעמים מרשה או שנים הוכיחו שאפילו מנין

אלף אפילו תוכיח. הוכח אותולת׳ל ומוכיח .שחוזר
 ולא ת״ל נין משתנות ופניו מוכיחו אתה יכול פעמים

 מצרה שחיוב חכמים בארו וכבר ניאו חטא׳ עליו תשא
 חייב הוא לנכבד הפחות ואפילו אדם כל על זו

 יסור לא ויגו ובזהו אותו פלל ואפילו ויט להוכיחו
 התורדת מקבלי שבארו כמו שיכהו עד מלהוכיחו

 זו למצוד. ויש ניד( הכאה עד ע־ב( י׳ו דף )עיכיז ואמרו
מהתלמוד מפוזרים במהומות התבארו ומשפטים תנאים

:״ו(8 דעות הלכות מדע תהיו, )קדושי□
קצתנו את קצתנו לאחוב שצונו היא ר״ך מצוה •

 אהבתו ושתהיה עצמנו נאהב כאשר
 כממונו לעצמו וחמלתו נבאהבתו לאחיו וחמלתו
 ארצה אותו ירצה אם ברשותו שיהיה מה וכל ובגופו

נא(, כמוהו לו ארצה לעצמי שארצה מה וכל אותו אני
תהיו, )קדושים כמוך. לרעך ואהבת יתעלה אמרו והוא

יד

: (re דעות הלנות טדע
 אמרו והוא הגרים את לאהוב שצונו היא ד״ז מצוד.

שהיה ואע־פ הגר. את ואהכתם יתעלה
 כמוך לרעך ואהבת באסרו ישראל עם בזה נכלל
 הוסיף בתורתנו שנכנס מפני אכל 1ןא צדק גר הנר שזה
 כמו נוספת מצוד. לו וייחד אהבתו על אהבה האל

 והתבאר תונה׳ לא ונר ואמר תונו ולא באזהרת שעשה
 אונאת על שחייבין מ( ם® דף )מניעא הגמרא מלשון

 אנחנו גם תונה לא וגר ומשום תונו לא משום הגר
 ואהבתם ומשוס לרעך ואהבת משום באהבתו חייבין
 אדם יודע ואיני בו ספק אין מבואר וזה הנר. את
 בארו המדרשות וברוב זה. שסבל המצות שמנה ממי

 אמר עצמו על שצונו במו הגר על צונו שהאל
 נט הנר את ואהבתם ואמר אלהיך ה* את ואהבת

ן ז(*1 דעות הלכות סדע עקב. )והיה

מעוד.

הלוי

 ובפרהסיא ברבים כגון ]י[ קבל ולא ]ט[ כטוב□׳ ודרך כאמת על לכעמידו כונתו כל אלא עליו׳ טמא שוס בלבו שאין
 עשית שלא די לא בתוכמתך אותו תכלים דאס ]יא[ מכלימו׳ הנה ברוגז או פתאם עמו לדבר יתחיל אס לבינו בינו ואפילו
 ברבים׳ חבירו פני כמלבין שכל ברבים׳ וכש״כ ישראל׳ להכלים כוא גדול פון כי בעבורו׳ חטא אתה תשא טוד אלא מצוה׳

 כמ״ש להוות צריך לרבו מתלמיד דכהוכחה אלא ב׳( ל״א )כב״מ לרבו תלמיד ואפילו ט״ז( פ״ג )אבות כבא לעולם מלק לו אין
 וכך׳ כך כתוב מקרא אלא ד״ת׳ מל עברת לו לא'יאמר ד״ת מל עובר אביו שכיכ כרי לאביו׳ בן גבי ב׳( )ל״ב בקדושין

 אבל .שס דשבת ככהוא, לו שישמע בדבר אפשרות שום יראה אם זכ וכל ]יד[ כתוכחה׳ מל ]יג־[ שוין ורבו אביו דכבוד
 שמצוה כשם ס״ה( )יבמות אמרו זה מל בלבו׳ דבריו שיכנסו אפשרות ואין תוכחה׳ שום יקבל שלא לפניו וידוע שגלוי מי

 לא ותו אחת פעם יוכיחם לו ישמעו שלא יודע אם בציבור וכ״כ נשמע׳ שאינו דבר לומר שלא מצום כך כנשמע דבר לומר
)ר״ושם(וככללפיכמנין:

תו מצוה
 תלוי ואינו בטבע׳ נמנע דבר כוא בחיוב כזאח שאכבה הרואה׳ יראה כאשר מאד תמוהין כס זו במצוכ ירכינו דברי ]א[

לב יקבל לא כי כפלג□" כמוך לרעך ואהבת "וטעם עכ״ת בפרושו ז״ל כרמב״ן כתג וכבר האדם׳ בבחירת כלל
 ב.( מ״ה )סנהדרין כחום׳ כחבו זה ומטעם . מברך׳ לחיי קודמין חייך קיי״ל וגה עצמו׳ את כאהבתו חברו את שיאהב האדם -

 מפרשי® קצה שכתבו מה בזה וכנכון מאד׳ וזר יתכן לא זה וגם מ״ש. מיתה לאחר אלא אינו כמוך׳ לרעך ואהבת דמצות
 להשפילו שלא לך ומהראוי אלכים׳ בצלם גברא כמוך שהוא יפן כאהבה׳ צווי מל טעם ונתינת סבה הוא כמוך מלת6

 לאהוב מישראל אדם כל על מצוה שם׳ וז״ל כ״ג( מדמות )פ״ו בהלכותיו רבינו פירשו כן כי נראה וקצת בכבודו׳ ולהקל .
 בכבוד ורוצה עצמו׳. ממון מל מס הוא כאשר ממונו על ולחוס בשבחו. לספר צריך לפיכך כגופו׳ מישראל ואחד אמד כל .את

 מפרש הוא שגם כראין דבריו ומסוף מכ״ל׳ כ״א( פ״ב חגיגה )ירושלמי לטוכ״ב חלק לו אין חבירו בקלון והמתכבד עצמו׳
 תעביד לא לחברך סני דמלך מה כלל שפירשו. וכמו הצטער׳; לך יעשה שאם דבר למברך' תמשה שלא בשלילה׳ הכתוב ,.דברי
סל.פםוק.זכ פדרשן חז״ל מדרשי רוב תפרנס ובזה זו׳ מצוה בטעם בסמ״ג פירשו זה וכעץ בפרש״י( ע״ש א. ל״א ,')שבת

'i.י... •• .ממילים: בכאן רבינו ודברי ; .
S ;:ך־ך״יד -ך; ^ ׳־ ך ־־״!I JTOO ״.?״ . י ; י ;

M. ומשפחתו אביו; בית,; את .שעזב שהגר מפני; זו׳ י .'מצוה בטעם ג״כ ויתכן ]ב[ דבר לכל הוא גמור . □ישראל 
אכבהו״במוד/ הקכדה.על ,.בי.דו׳,?לכן.צוה ותומכים,דבאיןמוזרים בעולם׳ יחידי נשאר ואומתו׳ ..
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תעשה לא מצות

אדם יכה שלא ורז בקבלה שבא במו אהד חסר
 ושניו בהו לפי הטובה באדם ההבאה שישער עד

 ־העונש' הבאת יבול'לסבול ־אם' גופו ”וצורת ומזגו
 פחות לא סבלו שעור בפי יוכה לאו ואם יוכה בלו

 במספר. 'רשעתו בדי אמרו נה[ הצאווץ* משלש
 הבאה ואפילו בהכאתו טהוסיף ונ&רך׳האזהרה

 לסבול. שיובל־ הריץ השערת על ינויספות׳ א^
 לא. יבנו ארבעים במספר רשעתו בדי אמרו והוא

 תעשה בלא עובר היקיף אש ספרי ולשון יוסיף.
 ,כל .על ,מנין הארבעים על אין[לי'אלא"שמוסיף

יוסיף לא ת״ל ,דין/ ומ^שאסרוךצ..בית^;!5אוכ

תלוי. יד

. הבממח
 בל מהבות אזהרה הוא אזהרת ומזאת יוסיף פן

 ־1של< עוזהרין אנו החוטא אס וו1 מישראל אישי
 ' הזהירנו ובבר 1ז1 כ״ש לא אדם ’ בל שאר" להכותו
 מ( גיח )סנהדדי! אמרו יכה לא ' אפילו להבות מלרמוז

 שנאמר רשע נקרא חבירו על ידו בל'המגביה
מהדרין וטנא, )כי רעך. *תכה למה לרשע ויאמר

»רז(: ~

 לא אפרו והוא רכיל. מהיות הזהיר מצוהש״א
)ספרא( אמרו בעמך, רכיל תלך

 שלא ר״א נא( לזה וקשה לזה בדברים רך תהא
 לאו- ובכלל בו.1 והולך דברים שטוען כרוכל תהא

זה

 ארבעים כשב אי א. כ״ב שם אמרו כא יכנה ארבעים, דכתיב ואע״ג ]ד[ גדול׳ כיושר השימור כלומר מדע. וישרי כח
 מנין יכיה שלעולם לומר ורצונם כארבעים. אה סוכם שהוא מנין ארבעים במספר דכתיב כשתא במנינא. ארבעים כו״א במספר

 ומסרה לעולם* ארבעים־ מספר י מל לעבור שלא אלא אינו שורכ שנשנה והקצבה י מכם ולמטכ ארבעים מספר בתוך כמלקות
 מכ״ת סוא שיגבלו. וגבול אומד וכל כמוכם כח כפי דעתם אומדן ולפי שיבינו ימה כפי המלקוש- מספר• לגבול לחכמים•
 כפי מלקות. כמחויב את מלקץ כיצד (ח״ל מסנהדרין )רפי״ז מינו שכתב וכמו תוסיף בבל עובר אמת־־ ככאב עליכם והמוסיף

 פוחשין אבל כשמשון וברי מזק כיב אפילו ארבעים על מוסיפין שאין ארבעים שנאמר חה במספר* רשעתו - כדי שנאמר כתו
 ושלשים תשע אותו מכין ביותר כברי שאפילו חכמים אמרו לפיכך. מת* הוא ־בודאי רבה מכה לחלש •יכה שאס; לחלש*
 הוא ל״ט שמספר לומר בזה רצונו ואין עכ״ל. לו הראויות ארבעים אלא הכהו שלא נמצאת אחת •יוסיף־■ שאס•

 מסרה שהתורה מכ״ת* הוא■ שנותנץ קצבה וכל מכ״ח. הוא דודאי רבינו. :־בדעת המפרשים שהבינו ■כמו מדרבנן;
 מספר בתוך בס שנחנו שימור וכל מארבעים. יותר יכיה שלא אלא ־כמלקיוש שימור״למספר שים ולא-נתנה ■לחכמים

 אלא מומדין אין ולמולם ]ה[ לח״מ. ועיין כתורה .מצות מל יעברו לא־ ־יוסיף -והסקצבו־־ל״ט׳־שאם מכ״ש* הוא זה
 יכולים אינן משאריה דב׳ ג׳ רק ילקוהו לא לסגולה׳ .שיכול אמדוהו ואם ור״מ׳־שם( )משנה לכשתלש במכות-הראויות,

 אשה)ר״מ כץ איש בין־ גדול. ין3: קטן בין ]ו[ א"(. )כ״ג ע״ש ־במספר •ולמדוחכ-מכדורשמשו. לעולם. ■לכשסלש״יוכן
 שכרי־אין לוקה* פרוטה שוב בה שאין ככאה חבירו את וככה מבר :־ואם יוסיף לא ;בכלל ־שהוא־ ־׳•מחובל(׳•]?.[‘פ״ה

 שכרי לוקה ־ פרוטה שוב בה שאץ ככאם חבירו .עבד כככ ואפילו.; •לתשלומין. ניתן ךזב לאו שיהיה ■כדי כאן׳תשלומיך•
 ■דיכיה כדין מדת לקשה וא״ת לוקה. ואינו דברים ממשה משלם שו״פ: בהכאה היה אס. -מצות.־.יאבל ישנו״במקצת

 לענוש דאנן לקשה לא כדין מדת דברים. לממשה שצריך עד. רבה מכה •אותו מככה- ־ממיר שו״פ בה שאין לע״ז׳-הכאם
 הנחבל גם כרמץ במל .ילקה ובושת שבת רפוי צמר: לנזק דנזקק רבס על״מכה דגם ואס־.נאמר־ קאתיק.י החובל- את

 כתובות•)ל״ב כתוס׳ מדברי הן-נראה ומשלם לוקה אץ דקיי״ל כלל מלשלם פטור ־יכיכ ילקה אם ישא׳המונש״־-דכחובל
 שכוא יהוכ כשב חקצ״ה(׳ שלוקה•;ובססרךכחינוך׳:>מצוה ■שאינו לאהשניתךלתשלומיף של טעם ?*כדואיך׳׳מ״ם־וזה ׳ א.(

אלא־י^למה־שכה־ נאמר נלא •למה-הפיש ]ת[־ -ישרים.;דרכי ־אלא •חידוש ־כאן אין האמור,; מורה׳ולפי מידושי׳נשחדפה׳
ד *ד־גדד -־ ד:דדדדד דד־ דד׳•; נקראדרשעד־־ב־:־■ אע״סשלא־כככו ר־ -הד־ דדד־ .רד: -דד ד־*

f’'•* ;ת**?**

־... ״•־׳• ־ ש״א, ל״ת־ -׳' — ■ ׳............. ׳־*~ז 
 *י ומביאו כתובות׳*■)מ״ו( ,טענותיהם׳ מלחבירודבדבר יוסר.׳ .דיניה מבעלי, .לאחד בד3י שלא .לדייןאזכרה והוא ]א[;

ice כסיבדומודזאנמיו׳^סמדרוך׳זכ״ט^-ומנץ־גד :!בעניגה־ח־דיונים משום :ודרשגדכן: מסנהדרין( )רסכ״א; " •ד^רבייגו"
 לא-^סלךרכ<ל;;|פמק-;זה נאמד מלמזע״ז• ררבו׳ אפשהב/שסבריי ל׳,מה3א;;:4רייר.ממייבי5:ו?ז מזכה #5־ לכשיוצאד-לאדיאמר

 אוסם־^שמומ-סתזשסדץלהג^ה^המס^" עאיך;ל»ה” הלן״הבבשיזבגי •לא כך }ב&ד‘שם(• •ה^ז ׳9ממיאושומש:.)ממ
 ,רכ&צא־-מגצה^ "הולך ״ש»5'ןיוצאיך:»זה־־ •ומדניסדשכמהדסקלוס איבה אנר׳הדשאינו־דמכווףלמורר מחבירר שראה-■׳^

 נאמר מ״ז גמור לשצונהפ־מדניס/רשכוא^ל^ןרהרע‘ הכמה .הולד אם2)משלי׳די״א(־גכש״כ׳ דבר*: מכסה רוח ונאמן סוד.
 לא והוא עשה"כן. או שאמר מבירו מל שקרים לומכאקהוץה צריך ואץ כ״ב(. )יחזקאל דם שפך לממן בך הע רכיל אגשי
איזםו4ה״ב מדמות )בפ״ז רבינו כמ״ש זו* אזהרה מלל וכולה רע. שם מוציא מקרא והוא ממולם סשהזאס ולא אמרו



רמד המצות תעעה יא ות*ם ■ספר
'JWTWm קדושים ג!1 רע שם מהוצאת( םד> תהיו jrw הלטת )דעות

קצתנרןא! את לבייש הזהיר ש״ג מצוה הלמתד״ה(:
יאדזרה י^רי• פל "מלבין, הנקרא וזהו .. והוא קצתני. את קצתנו הזהיר'משטא ש״ב מצרה

הוא]אמר).הוצח^מ בזה שבאה ולשון בלבבך. אחיך את תשנא לא אמרו .
 שיחזור פעמים רהך ך׳ 'הוכחתו. .שאם " מנין ובספרי כשהראה אמנם א[1 שבלב שנאה אלא אמרתי לא ספרי

 ,םוביחו;אהה אפיס ייבול. ב(1תוניח, הוכה ודל ויוכיח .עובר אינו אותו שונא שהוא והודיעו השמה לו
 ךן.1- חטא .'עליו ,תשא ולא ת״ל" 1ג1 משתנות ופניו ועובר תטור. ולא תקום לא על אבל הלאו על-זה

 עון לו תחשוב שלא 'שהזהיר הוא הפשט. אמנם' שנאת אבל במוך לרעך ואהבת אמרו והוא עשת על
>דז(: דעות הלמת jrw תהיו. )קדושי )חן. ותזכרהו תהיו )קדושים ]ב[. הביר מן יותר חזק חטא הוא הלב

 את מחריב זה הרי אמת" שהוא אע״פ פלוני" מל שמעשי וכך כך פלוני. אמר כך ואומר לזה• מזה והולך דברים שכווען זה רכיל
 אמש" שאומר אע״פ אבירו" בגנות המספר והוא כרע" לשון והוא זה" לאו בכלל והוא מאד" עד מזה גדול טון ויש העולם"

 בעוה״ז" כאדם מן נפרעין עבירות שלם ט״ז( )ערכין■ אנמיה אמרו ,וכו מבירו על רע שם מוציא נקרא שקר" כאומר אבל
 בעיקר כופר כאלו כו׳ כולם כנגד כרע־ ולשון בי( נ״ח ב״מ מום׳ )עיין וש״ד" וג״ע ככבים עבודת הבא לעילם חלק לו ואין
 rw> כאומרו מן יותר וכמקבלו עליו״ שאמר וזה וכמקבלו האומרו הורגת כרע לשון שלשה חכמים אמרו ועוד וכר

.nto וויתה^בצרעתר נלקה' לה״ר עוז דעל ומדרשים בש״ס הוא וכן צרעת" טומאת הלנות סוף בר״מ ועיין דפאס פ״ק 
 ואנשל מדוש בעלי כיו כראשונים דבדורות משום לדעתי נראה בזה" שיענשו כרע לשון ומספרי רכיל כולכי בזכ״ז נראה

 בערכין כמ״ש מדה כנגד מדה מענישן הקב״ה כיה לה״ר ומספרי רכיל. כולכי במשפחה ושנים בעיר אמד נמצא ואם מעלה"
 רמיה עוד יארך שלא מושבו" למחנה מחוץ ישב בדד תורה אמרה לפיכך לרעהו איש בין לאשתו איש בין הבדיל מא ב"( )ט״ז

 ולשונם למחנה" מחוץ י ילכו כולם דאם בצרעת לעונשם עוד תועלת אין כרע בלשון דכולם בזכ״ז אבלבעוכ״ר צדו

 ־^מ ארו^51דן המפרשים" 'שהאריכו כמו התועלת צד על אלא הנקמה צד על אינס שמיס ועונשי ההיא" בארץ ,_תקלך
ואין ושונים" רבים מנינים שכולל הכללות מלאוי הוא שמא ולפ״ז ע״ש" בתולה"( מנערה" )רפ״ג ובדברי־רבינו )מ״ו( כתובות

מעשה: שאין"בו זה לאו טל לוקין אין ובלא״ה ט׳" בשרש עיון בתורה מפורש מכם אמד

ש״ב ל״ת
 מנאה בלבבך׳ ת״ל ׳יקללנו׳ ולא יסטרנו ולא יכנו לא יכל אחיך'בלבבך׳ תשנא לא ב׳( )ט״ז בערכין הובא כספרא ז״ל )א(
וכו׳ יכנך שלא כוולתו אחיך" תשנא לא ככתוב שאמר שזה יכול הוא׳ רבינו לדעה ופירושי מדבר׳ הכתוב שבלב .
 סל סוגר וכדומה וקללה על'הכאה אבל מדבר הכתוב—לבד—שבלב בשנאה בלבבך ת״ל מחהר׳ אינו שבלב שנאה על אבל

 אמש ויעשה לגבולו מחוץ בחזקה מתפרץ להיות 'שסופו אדס׳ של דעתו לסוף תורה דירדה ]ב[ בזו" ולא אחרות אזכרות
)מין מעצמו יפיג לסוף לחוץ" ושנאתו כעסו יראה אם משא״כ אמנון" עם באבשלום שמצאנו כמו ריבו" באיש

ל״ת־שי״ז(:
 סיוב כאן דאין כן" כתב רהיטא ולפוס מעשה" בו שאין לפי זה לאו על לרקין ואין מדעות(" )פ״ו בהלכותיו רבינו בתב1
 בלט מה יודע אדם דאין ׳שבלב" שנאה מל ללקות יתכן לא מליו" ממשהילוקין בו שאין לאו למ״ד דאפילו במציאות" ;מלקוש ; "

 ואמו אדם" בני לפט שנאתו הודיע כבר• בלבו"'כלא שנאה לו שנוטר עדים בפני כן אומר ואם עליו" להתרות שנוכל חברו" 'של
עצמו משים אדם* אין סוף ' סוף שונא'בלבו" שהוא היום כל וצוח עומד אפילו זה ומלבד רבינו כמ״ש זה לאו על עוד עובד

: •■־::.־ ' ־ למולם: אדס ינקה לא עצמו רשע׳וע״פ ’

•-;;•,־;ך — .- עדג- ל״ת -־ י; ... . . י,

 שאאסכלי^ברבים־׳׳מלמיאממ^^ו" אלא ללשו" שלא מוזכר •לבין'•עצמו בינו אפילו' גדול״ או קטן אואשה איען .£«[
ממו דברי מרק וכןדב׳( )נ״א ״ט3יו0')פ״ באמת ששנינו כמו הבא" למולם מלק לו שאין עד מאך גדול עונו ;;

 מ^ןדשם( שוממ״)ר״מ איט •לו כחוטא׳'ויאמר" פממיסיויותהעד"שיכהו אפילדמאה ]ב[ מדעות"כ״ח( )פ״ו; בהלכותיו .
 ־&סה1מ» באופן7 תוכיחט כש׳תוכיחנו" ר״ל ]ד[ 7ביפניהם" פניו להלבין ברבים הלאו שתפרסא 13J כחז(״ כרב')ערפק "

 לובמ« והמר 'לביןעצמו" ביט אלא-תוכימגו דמו שאתה"שופך "בטפילה? הבאה מצוה יכיה אוסוךשלא בהוכימתך חטא ־®ליו
7 מלט:זאה• שימחה ]ה[ ר״ה( עשין )עיין •לטובתו אלא לו אומר שאינו ובלשון'רככ״׳זללעו ־

"' רעה" ־ • • • י .. ........ •׳••; •.״ ■ ... ■ ..



רסה — המצות ה?™ לא ™יה .
 טיסאת תזדי> כי )אשה יגלח מאי הנתק ואת רו״ל■ אמרו והוא הגתק. שער נשלגלח הזהיר ע׳ץ 'מצוה"

; _ . / »רא(: צרעת . * ׳"' יי ספר*י* ולשון ואז. יגלח לא הנתק ואריג ׳ ׳ "י׳.
. מזיוה ־ י י• ־׳ : י־ ׳:.׳ רזעשה ■בלא שעובר טומאה סימני מנין-לתולש

• ־' ־ ; ־ י י י - הלוי יד ■ - ■ י ■: ■•.•■_ • ;

 גם,מל מוגר אעשה מלבד..דעובר אמ״ז". מבערו אינו אם אבל דממץ" לאו _טל עובר אינו לבסוף ושורפו לעשה מקיימו
 לשלחם ע״מ לקחו דאס שם בש״ס דאמרו והא ע״ש( הי״ט משחיטה )בפי״ג בכ״מ נדחק ובחנם הוא" כן נמי והכא ל״ח/
 המצורע" את לטהר אפילו כבנים על אס אדם יטול לא כתם דהנן דקא ׳ לבסוף" 'דמשלחה כיכא כיינו ליכא״ דלאו

 וכיכאדלקחה לבסוף" דמשלמה המשולחת" כצפור לצורך ליטול אפילו כיינו אסור" מצוה לדבר דאפילו השלח משלח ולמדו
 דעשה וסד״א מצורט" טכרת לצורך לעכבה בדעתו שגמר מעת .דאיכא הוא עשה אלא ליכא דלאו ע״מ-לשלחה לכתחלה
אותה וישלח המצורע שיטהר עד לעכבה רשאי ויהיה הקן" דשלוח לפשה תדמה כשלום דגדול משום אלים מצורע דטהרת

 למסור קרא צריך לא הנשחטת" הצפור לצורך כאס את לעכב אבל שם" בש״ס כמ״ש דלא השלח שלח קמ״ל כדינו" ^<מ״כ
:דשלוח ומשה ללאו דוחה מצורע דטכרה עשה ואין בשום׳ כר״י כסברת איכא נמי לאו לבסוף״ משלמה שאינו דאחרי ~

 שם דאמרו והא אמרו נמי במצורע כשחוטה צפור דעל כש״ם בדברי הבין ופ״א( .ל״ג )סי׳ אריה שאגת ובתשובת
דברי על השיג כך' ומתוך לבסוף אותה שלחו לא אם אפילו כיינו ליכא" דלאו לשלח מ״מ שנטלו כגון־: ......
 רבינו דכחב הא וכן מ״ש. קי״ז בל״ת בזה הארכתי וכבר תימה* דברי אלא אינן דבריו שכל ע״ש שהבאנו שבתום׳ ר״י

 שלת לא ואם לשלוח" לקה'חייב ואם מצוה" שהוא המצורע את בכן לטהר ואפילו כבנים מל אס ליטול .אסור ח״ל )שם(
 זא״ז" סותרין דדבריו מליו להקשות כרב שם דכרבה עשה" .,דוחה ול״ת ועשה ועשה" ל״ת דוחה עשה שאין לוקה׳

 דומה ול״ת ועשה ומסיים דחיא" גרידא לעשה •הא דמשמע ועשה ל״ת דומם עשה שאין דבהמלה״כתב
 זה מתוך שיצא ע״ש חברתה לעשה דוחה אינו גרידא עשה אבל לעשה" דדומה הוא ול״ת עשה דוקא משמע עשה"
 שם בק״א שהביא מה בהקדם כפשוטן" מתפרשים רבינו ודברי כלל" מוכרחין דבריו ואין רבינו" בדעת חדש בדבר לידון
 עשה דכאי אולמא מאי אמרינן מסברא רק בפירוש" מקרא נלמד לא עשה דומה משה דאין דכא כיון ח״ל כנו״ב׳ בשם

 ׳"אפור רבינו כינת וזה ע״כ" כעשה ונתקיים אולמא" מאי לכיפך אמרינן אז העשה וקיים עבר אס א״כ משה" מהאי
 לקמה אם ואפילו בלא״ה" לבסוף שמשלחה המשולחת לצורך אפילו כלומר המצורע" אה לטהר אפילו כבנים על אם ליטול

 המשולחת לצורך בה להשתמש בדעתו שגמר ר״ל לקח" ""ואם אסור מנין בכל אפ״ה ללאו" דלישא לשלחה פ״מ מתחלה
 הימנה" הקלה כקן דשלוח לעפה דוחה השלום" גדול משום כחמורה מצורע דטכרה עשה דאין מיד לשלח" לטכרתו״״מייב

""לוקה מצורע טכרת לצורך ששחטה כגון לבסוף כלל שלח" לא ׳"ואם מצרה לדבר אפילו תשלח שלח תורה מתה מפירוש
ועשה״ ל״ת דוחה משה שאין . • - . ■ '
וקיים המצורע את טכר שכבר אחרי לוקה אמאי וכ״ת שבתום׳ ר״י• כדעת איכא נמי לאו לבסוף שלחה דלא

דליתאדמי כמאן דשלוח עשה וא״כ הנוב״י" כסברת עשה מהאי משה כאי אולמא מאי לימא דמצורע" עשה■ ־■ .
wבעשה ור״ל עשה" דימה ול״ת ׳"ועשה מסיים להכי לוקה" ואמאי ל״ת" ודחי משה אתי נימי ומעתה לחודיה" לאו רק ונשאר

 ומשחה דליתא כמאן כעשה והחל לגמרי" אומה דוחה עשה כנגד ול״ת עשה אבל אולמא מאי" אמרינן משה בנגד
כאן לכם ואין לגמרי מיותרין לעשה" דוחה ול״ת ""ועשה דבריו"׳ מסקנת נראין דבלא״ה ברורין" והדברים לוקה"

:מקום שום

". -,, .. : ..־ ל״תש״ז / ... .• .
M שער" לו אין עצמו דנתק כנתק" דסביבות שטר טל דקאי הוא כתורה ומפרשי חז״ל לדעת דקרא פירושא הנה

 מה וכי כספרא" ח״ל מקום" מאותו כשערות. ונשרו שנתקו נתק נקרא זה ומטעם מטחצ" ברפ״ח תינו כמ״ש ; - ..
 שמרוה שתי ומניח לו מוצה מגלח כיצד הא יגלחו לא. .לנתק סמוך יגלחאלא לא הנתק ואת נאמר למה וא״כ• בו" יש

 שהבין נראה וכן ורש״י" ת״א פירשו וכן מ״ה( פיו )נגעים במשנה הוא וכן מ״כ. פשה" אם ניכר שיהיה כדי לו סמוך
 ניכר הפשיון שאין טומאה סימני כתולש שהוא ועוד ח״ל. שם( כ״א )פ״י בהשגותיו שכתב זו" בל״ת תינו בדטת הראב״ד

 וחולש לחוד" עצמן טומאה סימני דתולש כ״כ׳ השגה ז״ל וכרמב״ן כראב״ד השטת אין רבינו כוון לזה ואם מכ״ל. בו
 עצמו .הנתק שער על רבינו דכוונת נראה כאן שמדבריו אלא למודך טומאה סימני טצמן כן דאין הנתק״ סביבות שערות

 משולש דמיירי ככא כספרא לשון מדהביא—בנתק טומאה סימן דכוא צכב כשער עליו בודדות שטרות לפעמים נמצא אם
 אינו דהכא והא כצרטת" בנגע מכשמר ילפינן עצמן טומאה• דסימני נכונה" ז״ל הרמב״ן השגת וא״כ עצמן" טומאה סימני
מג״א" כרב שתית ומה■ מצוות" לשתים חלקן •ולמה מ״ש. מ׳ בשרם- תינו כמ׳ש העניו לתשלום בא כפול לאו. אלה

 ז״ל כראב״ד גם םכ״כ אמת נתק" אינו וצרעת .צרעת״ אינו שהנתק .מזה״ זה חלוקים דברים. שני. הם וצרמה נתק כי
לי תיפוק קרא מהאי לי למכ לך" קשיא ואי ח״ל" כאן תינו שהביא כספרא דברי על שס שס״דהקשה הספרא .מל. בפירושו

TO מכשמר
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 נכלהיזצתכינאחןהואמל לשיתחזין
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wu^ לד*ת^כ£ג׳ מזצ״ק־היכייך■ .־: 
9& דבר יא פי טנאשטעכלוקמןהדיןקריא דרי ע ,^3סאימיני «5ת3מןי ת  
חייבם *כיהיא תודה תלמוד זה בגם• הוא רק מיךסיעץ  wap* * ומיק^אלסון סליי
זהכיבת־אבואס/בדברהזהתאריכויםיסזועןילותחסדים ו*גממ*ימ*י’ל* סכימציאלע' , . ,  
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^Rstessss

 ולרותאץלהפירותוכשלמאג^עוומפזזתשאיסו־אשה ־ שאתהעמה
 עלייהדנוזתכדיאיתאנמדבררכהפיט לעבור עלכעלהוחולידמחזרוהואסכה

 רנימהומתול' כדאיתאבפיאחד יב»עןדמ»דס»ממימ0ו»דכמד)דסדח
 איכאזשמא אבלכע׳אחאיפדזת דחיסכזלקמן לששןמןס0ר1»ע»י»

 5 דנמם”נוזיןייע׳אםטרסלאוזריסלחסזאכגץפיזלידנהועגל
 מוא1דעלית»/כל0תבלןונראהח« הדעככגדכלןשהיאחחזז• ולשה

 וגיענת■ • )הייטעיאתוללהריגתגינדלחמן מפרכהיכנלגןתן
 וכעלמרא - נז׳איתאבנ׳רפיל נשאולשהתירג׳עע׳ילשוןהרעמןבלמחאג

 השכליזהחמיוהטכעיולשוןהחג שבאדם תהליתמבלפישגיהעסמתבג׳היזת
 : לגלשארהעבדזעוממץ־דדשכודדו יחשן וחזה נימןימזסלההיחחדת הוא

 תעשואת>לי«צותהינו דקיתשטולא הכרתתכיתוכע^מיידיהתס סנץ
 עיאששץלהכשגדכלסתצמכד׳אי׳כגתראוהה־כתיבוהפפשאשרתעש*

 פשהדקזבהליפרעכעול׳מאמק ועונה •׳ העושהנחזיד סדחממ״ט
הכהן תכית דנין׳להחהכדת א״ז כיתולעתסלאתחזתוממזחלון

 שהיאמתר מודעושחלותד להדאותלו מוההצדזרצה הואסהועשכאושת
 ומוליניאיןהאושר החתלמההאול חאזשדחלנילאתשתתזלתתתחוחז

 סזנתומ־שלו שלחלוהחזזממשלאהנץ ולזה נתנחהוחחת אלא ממר תלוי
 תמת האי מנתה אץהאושראלא באוחדספציךויזפצ׳ל׳יכלותרסחכיטעמת

חדוחעזמממעמחישכל מיקעק
 vgfy» להיתהממיןייז עציוהיהל ההשכלהתצד מבהיזוותלאמהאל
 ירא ולא ס שמין שלחזתהשנל יגגבחה׳שאץק סלא ס(דםערשצדן»דדה

:סזגנחיגזואזדמהואשמרלאדסמזיזאישןשכחכחהעידה^געליה
 הניחנדאחד על שמזל שנמתח "מחזיה טעם מסח/לנאו׳חטתע והיא

 יממרןמכתקכדאתא והוי( הבאזעכדזמבמים החסה על אסןליט
 מןיזייקהמתנין דאיכתההמוץמידדי ימליח? בע*קז«'אואןעל»סאן»
 ואמתו לזכחןהתתיד כתפלץזלצ״ג שמיתה לשח׳רהוישאהאכלתכליג'

בלגפמ׳ר ונחשיה חיןוס מל אוזני מאיווחנראהעדסשמזצותסללוחלוזת

הבאתסלוסשפלידיזה זז < ימ2 0^״WSSW מלמד כה WHTO 8m &»4לא0 ונח ו«ןד ללמד »׳»< »מי*
עתה האדחהיכחלוקלבס על יידו םאלהלר׳טו’ויע גדולה חטאה הזה העם חטא אנא“וכתו׳ א׳שמוצאתכיוהמ )דתשלםשלגותוווה

• למחם וכעת :■אשי" הרעהי׳ט"^ גלרעךיותםנק°ואין■אעשה והכי : מס&מהמםמנהעקהשמיס »«מ
»בד א’מ6טמ •חקלזימבס ממאתילאלדיס-שפימתדמיםטנץ״ויאשרקיז^ה׳®יך *וד”**?

 כאדם שותפים ואסמי אב מ!ד אי עיממשואיכשהיאבאאצללשקזדעמזהוא^י ואחר צנמיסתה להערןחדס מ״״י
הכיעבנאל! על-ו מעלה אבי והחככד גחלולאנדומזולאמיולה-»לאגדולית°יכהתה׳כלשפת* ‘

ל>דםםה׳»נמז»»ספךנ»ןממגיא : גוילוזז מדברת לשון הלקות T3 ?"”221״®

»״ ■’’''‘”*,.י ״״1 ׳Slm?,!*iBnem 5’״"pp‘gp כתיב •י _* »«» הכאתשלוסטמנלהער״יממרלמאה שמעון ודבי יהודה ודבי רכיטאיר אסר רפפ״יי» ;SSS5S5KSS 0לא«1מו»0לא קאמ מלזליסהן אומר יר׳י חשזתןקעיאכר^ה״י ר׳טאטד 
בבמ *״׳* הפציך ניןטהאיל»א:

מתץניוסממיבסט״והמאמסוגפון לסלמוח ל>?ת׳מאכיזהאיזת
«m ta’« 1 לשוןחהתחתלשוטעמציאון הדעעגדתייתהיוסרגימדעל ת״דיאלא לאומו* כדלפ׳לוארטכן וגמד עושר יושג המרה

 יי9 ‘^,־^’ברמומלה^ס ד׳דבר׳כולאודוקאדפורקעולתרפר ימידו סאיז^אלקמת כיגם תזוזה לו לשלוח כחתליתוחיט כעולכהוה במיחשמה
תלולשלםהבא7והיןקיךי בעולסהה חמט’יןחןדנפוע>5אחד סח״בלחכדז כמותהנמהוסוהדמ״סמעגדםהטעגוגחפצ^קחפציל׳/וכיחי

̂ימוהכפרעוןמוזםכלחמץ־^זכר׳ל  חיששהןמנדןממשניחאטפידלארף ,אלאנקסלימסדנמתניידילשבנזולמ סלהיותארטקחתלכיערס אלןזוזיק
 דלקטןאמוקזעניוע האדםמזלםה?ון»מרמס שהן J אלאהנן שלחתהאמשיילפישלה״ז התמדעמוסמוסרהזא •מסן נדאתאמזישלשצת

ולרותאזלה סאתהעושז ארסקשנם משכורחלכאחשכ דב׳ע?׳ר7סד»ה1אמרןאה0רעז6גבמו»]1ח

 תפוניותיזוריםמויתויסו׳דיילע"אמ׳זובתוכתזאתהיתהכרא׳׳כפ׳חלמן מני עלץ־על ססלמןדא וכיוישויאוכלעיהק ה»״-הוסוצא מועלת מזנס
 וחסאתילאלמזזכתיכ הגדולהכזאת גלייעראתמקואץ-אעשההרעה ה״ג חסחעדלאיס״רחז ♦ובשנגןתשחירעלז אנלחדיו״תיראץ »^ק»אע

.מתיככיבגדולומ׳א דיל®'!/ הלי' גחל?,מהחטא העם חטא אנא למאי מוסו^תףייאלאננללתמזרהוניש דזם/יקחזס״״זקאת?סתח
 נמטאממלסחזס . אצללשץסוע ft כשהוא ז מימניהגחלה

cocWcauw^WW אוחרלשוןמזכרתגדזלות דל׳קיבלשץהועהוא ממיירככל והעוסק מעי חכללהפויה - '>tbmnl
נשמותדח׳סזלאגדזלהנע״אולא ולאגדיל אץיא״הנמתיכגמלות7^ חממו דאתמיומא גב״ן#יינ*גה 5מח»ת?אףעט^י.^9זד

 לתוגלית תועלת שאז מד" חומומלל •וי^להאץתועלתהדיחהלתועלת
דאתימיויתסץאלהחיתהוזכזנהכש״נה מאכאוחת אחרעולסהמייתקשנם

 חבשמךתשחורעלץילזוהלפו[ נהזהלנןת״א דכתיב מחהדיכת׳;
כהתהלכךתגיזהאיתןנעגלס שנאמר א״גא»» •ןדהפאןינבי■

ונטעם לבוא לעתיד טתזהתיתההיןבתסאתמק•7לרע8מ!ו5נזג'מ

ה״יללחומממבלשוןגחלאימזלמזאמרסצן■ • עטר ללשוננו 1
: נחלה כהן שנזכר מגדהגי ידדידשיןול בחומרתה גדולות דהאי אלא

גדולותכהרוןישבערקכבליפר׳ןוא״זאתדתידזשניהיידטהומפדינ^ אלא
 אלא נ’ה אץ לחוד יאיהאנעיכיעכיחת ופה^גחלותתחגימשחע

: נכליוגדילההיחיכיהיגיפתתה-ל^כלהואתו כחןדאשכחן
 וקשהא׳כאיןוזעא במנואלנווןברע דאזידר תאיומףח»ס כתיב יד

סאת

חחכמח אחצד תכנת ע״י הודפס91 מס עמוד יצחק בן שמואל יפה, מראה יפה



אוצר תכצת ע״י הודפס93 מס עמוד יצחק בן שמואל יפה, מראה יפה



מב הג־ה פיאה ראשון פרק דברים איו
 1ש ייפותזאהרנלגמממ טנקקדא להיזתנרללל6א״ה)א(לפימ־ס כ ™ל אדס טקת־ שהיא מ1תש קדה יעקכמזכית תידשמלפין מדק

wnimcro התל,־ אמ׳־שלקה יואכלמיהואשרדגריעמלו ’ P״״ י3, _____
 קד״ימ״תידמי״סאפרהפומאנ^צמןסקקפ^גםטמאיואמי

»עגוליזנסיזכודאיסלא» קנדואתעחשאהויששקלדקיאמרלעמשאכדס תיסקות‘חשו»קי**■91מאגתמיי«»ר»^דאימ*
ות׳תאיא • יטללגצילנאייזאכריז . . »״״*””*׳

 ל־ז״באתתאבכקניא^כחרמפס אנןסלקיןטכקרהלרבייוחנןיוטאדץאמרי׳ייתייוהנןזזר״ש נקל ■to קקא יק*»יס ע«קק!י
ממלמשיזאמוקקקיש׳יזניקס־סאי מדק: הרע לשון אומר זה כןלקיש ^«י״יייייי^י^«®

T90 ®מקו׳אע׳נאקתמלאמר צדיקים כלן דוד של רביאבזזברכהנא׳דוו־ו י
יילדשיק׳הגקלאויללרכ-נמ, לרז ק״« ידי °י«ל היי

 קה זדישסקה tnocp 11 3 ♦זה
1py>r&' ׳וז׳ע׳סאתהקוזקושההחד
 rpbmptirtej&nmipbippp____

piobpwB « אשכב י תורה,כ ים1ץס שהיו ״שמ»מ« סקל׳ן
"’להתינ׳סליז^י״־טק שהתנהלקנג^יז "*דלקהאיקראימתלהלש^קלגדז
itn rpbjv!>m»T»nfyoi1 ל. מאומלט. ילמלנקדלאא»ת! דבתיבהיסגרוניבעליקעילר־ז ♦ קעילהי7בעוומ׳יסאלו 

 סמאזילכהלתימו^ ®כבוא ‘הזיפים אלו חדה חרב ולשונם ■ בידוהידדשאז׳ל קאקיאמס׳עתה שק*ששסק*ד»י׳ס
 נ? תליה צזיקקלוכ״^הימדיחגקומשמ^׳ שעדה כאותה • ויאמרולשאול • הזיפים ספלקלא ♦ןססקי׳נשית׳»«וחץ

w» וההאסין מתונקהרקמתיב לירר שבעתך העולמיסמה רכון tfajnoth אשרדוד מל קשהמ׳נןסמ׳מד
 זעינמדד • k»jwb» ימת השמים על מביניהוןהה'ד°וזמה שכינתך סלק כארץ* קלמקויתה׳יסצקקדסכאמד

 6לאזל׳ה’ורניש י’»רשנ • נדעירשרש״׳שם עובדי אהאב של דודו אבל • בכורך הארץ בל על אלחי אלומל; • נהמנר׳סד סל» קידן
tntmMmyp **®י^גרפק כדאינע׳ קמץ6» זזמז היויורךץ • ועלידישלאהיהלומדילפידיא • ע*אהי ♦ז״ץכיד

 moi מיקממ׳ןלהמנאיז הלאהוט-”הואשעובחהואמרל^יהו * ונתנתק למלחמה
 ג«31לאי>« יאיכא • »״י שלכלכוא וט׳ ה׳ נביאי את איזב׳ בהרוג לאדוניאשרעשיתי

0VJ^Au. »םלהסלםהםיםואםםיםלטהלהם•^ ומים- לחם

 והדגוהזשופימלמז״ידתיאכלאקב? ע®"* ופל לה ביאנ תרתינו אגי הברטל בראש מבריז מ^י ירקסאשהשאע׳לזימחישכשמק
נייק״רלי מסין למתי זאיל קזחזקאדזוקשס , ; כא׳טל ר»ין6ולאט »דעק הלשאיסק״גקתהמק׳רש ק«וץ אין
 במטמלהמתהלדס״־י מידחלתצח-ס-׳ש שלשרת שהואהירג שלישי• אותו קירא ולמה ~כ“>*ץ ליי »מן שה : 0»

ללכיסיהקנ׳שזכגירכה אינלא לזהדקמר •ובימי עליו שנאמר הה האוטרווהמקבלו קסלקהשמהכדאיתא דליהחג
s»jffof9-fo ?שס הלק וכק׳ש טה הארכתי )ומזדזשי אחיטלך שקיבלו שאול שאמת דואג נהדגוארבעה שאול ס^ןזזדלמןש

מיק חנו׳ היןקאןמוןקוושעקז( ריב׳לורשב״ל • אמרלמהוהע ואמר• שנאמדעליו• ועץןלגןקמגקהועודלקה השמה כלא
י ___דס׳ללהרקנים שכתנ יקמזסותקוידם • שחוק נערים של ריכ^לאטרעלשעשהדמן • ודמק ®*ל תגןשקהשסארינלעזלסוי״ל

 נתכ׳שוליתאאלא^שונ׳נמתהקמבר״ויאלכיי ירקיחן?ייאהו־*!להוינישיאמ^יקימיגאהגעריםוישחקו לשקהחגקלחדמסןעקשאקסהחנוא
וקפהזיגקר׳דלריבישירי׳סיתינלדמןסלשקואלכג °וישלח ודשב׳לאםרעלשוזס־י׳שמוישנצשלרודוה׳ד ®*ל א»ידמלמתמו״קממי1»

™־*""^""*ייייץ־׳־קי־^״י
קזיןפקיסמם ממידתה למס שפן •33" וחדנקששאן׳עלפים • מעגישסלכ

 אםהדעטאלהדסאקמתעליויקאילאעד׳׳תשמגגקזי-זלכהניעוסהקתףש' בעזעושו^קהשמהתםתלקהסוקהומזלסהממז עסתלקהשמהכדישיק׳וז
 שלקנדסה« ליהאכגיוע׳ש־אלא נקילשהראבידמלטתקלכיסולאיאקשיא שכימןזקישעלכלהארןממןהיקאןנסלקןמימן סלק : ויסתממי

מדקכיסתוליצלמימרדק׳שבסנהזדקניזלאכנראתיאכריכישוכ׳עקודזבטאל קש׳אחאכקלן ונוצחים :נוהנקלנלהארץ לוקיענמדן
דהאכתיבלקיתטוקאיפריןקימגעגש רכקללמזד׳>זשי'לדונתיה»5סד7ה ק׳ס ציל לקה לקם א□ : נניפתסאיתאכלהדקגלה

 לשסשודלגקריגדסללהלל לל לא אמרוע"כצ׳לדהדזשלקילאסילסתיה טזןדלאיימנלתסוקקתקאסיז ק׳ס דכיוןרכלכלסכאכ׳להודאירשקס
 )מיקיילאןלהרקנ׳ם • קשי׳ליילתימגפזאכם־ וכמשמעו'הקרידכידקיאנסועיכ מהלקם1סלוית1ש»זיסק למיכתינקיסלוקד ויזשכי * להפיאקיססלחס

 זאל׳נהי׳יזאביזיבעלזקזשלאכנר׳וין׳למתעאל כחנ׳ש מאל הסוני' Jot אןלשאס»מזלמהליוסלאקמקיקאי»ןו • לקסוהדדקיס קמלה ולהכיממ
 מרגעלתומאכחנרקהדגוזיזכרקומ־המיזלנזהוה( גכולעיר׳קלסו ימן הדם סדילאה׳ה דסאקמיילאאתולאסזקיישמזיםפיכחנקעליואימשוסדזאכנללם

 חק׳שמשהסרח׳מהולהצילאת קיוזשידשלהיפיקסודדמדמכעיילק וקנ׳ל . סמלאליקאוכויקלרגהולרליגלה ג׳ללססדאיןכלכלהנלאליזסאיכמיס
 מלקלקבקאמישסא ליתסלהתזכיש ו׳ראה ן סחזז׳נמשושלסוק׳ויךל יותרמסתקא ,קשי מל דכק הכאלומר קאמדלה א^קלמדשה׳והקייקשק

 פתן סוף ודחי קדאקר . ףעצמוכדיןיסללהלל7להלנמפשושלחק<וכץהט־ עיחמולאמפרסק>זכדרלפי'רנ7לנ"כנב>אי'ו׳רג״שוכינגןש,תילתאכש משתוקי
 »מ משכן מדק את נטל ישנא חזץואקררג משוס הנילגכיבאכמחתוקמתבו פד׳הקאהנטאיס1נתיכמןתפ7קואןקקק»ן לקלפאוהתזחדיתי»אייךאולא

 ובאחר • מ/וכייקסלכםעיכ לצאתזהלןלוזעמדעליווהתואקהישרסנהוג מה זהכאשהסדנריעומ׳המה ז׳קניאסקמשיםאישכתערהונלגלפלקםזקיס
איכעיכצתןליזלקבקאיזרלגתן .וזאימ׳גקיקייבאמדשמרינאקכללחדף שהואהלססאכלכגןואזסגילל^ן #דמלהשמגתמיסממןדהזכירדומקמ

 ז )להביסללכנילכאימאכריומתופייקסלבט • vto t »ךאיןשטאדמילתאלגקר׳ סליהאידמשתע׳
כליצהכיקמודתזו מאקדאל״ש שנסזקשהקהצחןלנאמנמם ואליהו

 כדהתינאשרמזזהאמקאיוכלאשתו היזןה׳וקרוקהקאקאבדע׳יפיע׳היזההואתוסא לעמ^ששהשודאסואיןמגחלמלןדילרא׳הללמיקזאיזכג
 לה שתק היה אשיו! את קקשרקלפ״ס otaajwia עכדהמלןימםמשכהשמיזהקלןהיההדנרכיגסהואלא^א לגןאיפשדשמדנדסכקעשהפובז׳השכוא
כקעשיעוכד׳מלגןה׳ללמדדלקלןאמר קאוקה סהקלןלאיזע1שנאקמהי7י נביא סתרתי אלמאני אקססקעש ולקיקסןמקלקסולקלאהגימלאחנל

1 סכמסרדטאיןרציטמעדלרצקאיזכל
 לשקתל׳תאי *vm ‘ ולאמו׳יעליו ולמקנל למסעד הורגת • קטילפלתא אקו׳לשקתילמאי נמערנא . רקן»9יסל0ץדאאתושל- ולמה כ

שקיזס״יןאליגאליסישת ®שרנלמספחולמקכלוולאוטדייעליושמתק־אימ שסאסדסוקנדלתלתא כיקלבקמודתשחספרחגכץ שלישי ®שא
 סיהלקרזאללשקהיעשלישי שדרכם דהכאחשקע לתכידו ב׳ס שלישי שישא מליתאי היהצריןלפ׳לשק ילפיאגייזגזלא . הדסאתהיניל וישרגקטאל• • ♦זזה

 יוהגיד׳סושהדימהגו זסונאמ־ סרגלתיסא שאול יביסי ! מא9אסש(קפיל0ת1האי9חןלפ^דתתמ׳4 וקאקרזסהקאקפגושהשקגג׳תסלאישה
 ׳שגתן הלויש אלמלא חלק ק3 »*ש סססתו כגיז ‘ג נישת! ותדאשהגמטללמגדיוגקגספסשאול קאיש קידהסשמס 90 מי איזיקלןפ^המססיכל *ס
 זשמאייל • נקנמלשקסועתזאג נסרגשאולוג'בסוזאיככלהרעההזאתכאה סאגהאדזקיולא הנהנדסולאנסרד סנפיר משתה לא לגזס מחת שתי חד את

 תושנהתמיקומישהאמד . ניושטשאולז»ץלא'שכדיגתם»מגייןנלתו p>& דלןגתקרשיל׳דנימרניסניסנסוגיסמפגינזפממויששנהרגייקפגיקכלתו
 מלהיוסנישיאלויקמןיו« תחל שר מד פליז מיש הוה כיקדג׳חק ואבנר ! »אמרעליהם שמיקקפני - »ליוולוהגמוזמאידמלךמלמימכלא'

ששתקולאקיקהנשאזלמריגתממיי^כיוץלמההרננלויור כיחתסאוס׳לניתטאיהיהחה ש׳ש־גטיואקלולישזיה לאישהקסת״עאמלתא
 היה אמר והלא למי ואתא )א( . דעמ״הורינלורשנלהכא ידתינמי • מןאתריעיישהיהספקכידזלחחית קהחטאידהבידזומשיםדמילאתריזעתישאומרי'

מזק השתא כא׳קאגרתלאיכילנאליה להלל לן תק׳הוההי סמדדןא־ללטקשצתיהליסאלעשאל נד׳ן דק שזאה הדק »*'*׳»־ יזינמקושלעשאצומאקר'

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס94 מס עמוד יצחק בן שמואל יפה, מראה יפה
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הסג וישב פדר ז סימן פד פרשת רבה ת בראש
 stop םנסי»מוקחוסא מאס בן והנמר ומצאסהמציט

 •נס לפמת-עדסאט שאינוכרעזנגוץ יקזללנראהשלפי סנה
 9natf1DtS^inAntbV>tD0uibyt׳srn>“a) ספיר מקרי
 s&nmwDonGO ptt שנאמר מחשבץלועזנועיו ומעלה סנה

 sq>9a&3GMD לעמדה שמתחשב משעה פטדה מסומטדע
 מדאי נמר ססיש סר6$ המרעה שלענין לומד אמשד אי והגה
r«p מידי שהמיר שכן בתלאכהוסל ונקי גדול הוי שנה• 
 מוסאי יאפשר לדם־ כדאי שהיה כנאןנראת אחיו את רועה היה

הסי מר ד0»^ היכי דמכיקדכעיבהיהדזמה הכא מקשה סעסא
3 נער והוא

מי סם מאי מאמר ואם נפדות מעשה עושה שהיה
בלהה בגי לומדדעס יש דקאמר וגו* בלהה

את רועה היה כנאןוהכאקאמר אחיו עם דבק ׳
 מלאכת ועושה כפצמזסיהחסה פישהיהססלסל אחיזואףעל

 אצא הה לא ממקם חמה שהיה מזכר פירששהאחיס וסוג אניו
 אש יוסף ויבא זה ולפי מתחבר חלפסםפמהםלמיהי^ בלהה בני

 מביא־דיבתקאמדיס שכןפהיה וכל חלתה תמסקאיאבניכלסה
 מאיד זנריךלומרדסכיוראליסכדכי• להזכירו הכ»כ הוצרך ולא
 איאמזר כגגיהשתתו• שדבסמוךדאילר*ידאמרמולזלץהן’ור

 נר׳נהלישב אבלאם* אכגילאס אלא דכתסרפה דקאי לומר
 לאה אמי רמהלאקאי־אלא דד׳ידדבתם אליבא אפילו וו אגדה

 מילאה אלא אינו אחיו־ את המעי לומד צריך וכדכרשייכחומש
 סכי כנינלסה דננוידבתסלאקאיאלאפלהנ׳לוהואנעראת

משתעשע שהיה כלומר עמהס היה נלכד זה שנמנץ פירושי
:ומסלסלבעצמו נמכרתם

 לעיל דאמרינן תיתא מי נערות ממשה מושה שהיה
 באמצע אלא• מהלך התו יצר אין פרשיכ׳ג ־

ממשמש אדס תאה שהוא ונשפה פלסיא
 יוסף היק איך כן ואם כו* דידי הדין אומר הוא כוי בעיניו
 והלא מטש הכתיר יספר למה ומור כזה מושה הנדיק
 מגוש שק כל הכ>ווכ ספרי לא סמאה בהמה מנוע אפילו

 שיוסף לומר '« ושמא נואלין יש כפרקי וכדאמרינן הצדיקים
 קצש מסולסלים שיהיו צרץ• שת׳ח לפי שמיס לשס מסין היה
 ובמסכת כמנתליהס כטלאי יונאץ שאין מרכוש שאמד כמו
 מימה תייג נגדו מל דכר שנמצא מ׳ח כל אמרו שכת

 טהרי שלפישהיה אלא קה נזהר היה מכיסהוא־ כר ארי ייוסף
כדלקמן למכשול קצת לו נערומוהיה למעשה מדאייניזשכלו יומר

» ד מפ  חדאומר אמר הר׳אסדמר פירשי ור׳יור״ם מאיר רבי
 מר׳יכרסימון מדמסייס ולאפליגי חדא אמר

אזמרעלתלמיהוןלקהוסלהומרעההואדקאילפי*
 להלןאכר תה אכלתהו דעה חיה רעהוכמינהתס להכמינהכא

 מןהחיוכןגכיאשתאדוניז אכר כאן אף תיה של כדרכה החי מן
 כאן אף מדיות להלן מה הגדול׳הזאת הרעה אעשה ואיך כתיב

 להלן מה כמיניאדזניה רעה אס כמיג העבריה אמה גכי וכן מריות
 שהמלה שקבלו קבלתם פי אףכאןכמניותוכלאלומל בעבדות

 ומסאמשההדמה דעסגדזניעכג׳שעססיהרעה מלת של הזאת
אמד זמר זמראסרהדא אדוניה בעיני רעה ומס הזאת הגמלה

:חדאזל׳ס
 יהיו ישורון שנסי איך ק' כוי בניך הס חשודין
והלא לקסמסף ופודלמה חוסאיסבאלה *

 מאמר ואס שראה מה אלא הגיר לא
 יוסף שיהיה קשה יומר מ מלט בודהסדנדיס סיס •יוסף
 עושץ היו כיין שהשכסיס סר׳אס ותירץ ח׳ו דנה מוציא סנדיק

 והיה כדין שעשושלא אותם דן והזה בדין טועה שיוסףהיה אלא
 דה׳לל רעה ממלת משמע שכך סברתו לפי ־לאביו 1אות מגיד
 לדתה דנתם את מביא שהיה רמה מאי דנתם את ף יוה וינא

 רמה בלמי להיות אפשרית היתה פישדנתס מל שאף שפירושו
 רמה יוסףאתדכתס וינא מהו לרמה מעשיהם כל דן היה הוא

 חותכים היו החיהשבסיס מן אכר גשלשתןדלגכי לקה ולפיכך
 שממות אמוהעד מסרכסמומניחים בעודה השחיטהכשרמכית

 השוחט כשרק כדאיעא שיבריאו כדי אומו אזכלין ירו כן יאחר
 שיבריא הרוצה אשיאן בד יצחק רכי אמר אמן בר איבו רבי אמר

 •פס ומדיחו יפה ומולחזיפה השחיטה מבית בשר סיס חותן
 שחומכקאזתו שכיון סבור תיה ויוסף שממות עד ומניחו יפה

 דאתילו כן הדבר ואין החי מן אנר משוס נו יש בעזדהמפדנסת
דגויס אידיס׳מכגוימשוס דדב כדיעקנדפליגעליה אחא לרב

 א4» סמוכיקדמדתה ליעלהושתיססאלאכמזידהבסלסא
 סד סווקדיסס סתיססס מן אני סיד* יונאת אובה סלתא

 95000 מליאסילעאמן ססיאלדעשתיסה אקל •תמות
פי מןהתיאףעל סיריאסזדאבד פסליאסיינאת •מיסה

 בבתתאשטהחגהלאקלגסרסנהטה אקל ^•פזדהמפועסת
 טי •סואלואמי יאסי כר מזר כיע חותן »טה פענח קתס

 מססזליסא מיתסשליאסלפא אףמלגגדלטי© סותדיןס
 ולמהשהיד כמגץזה האריך ועזר סירא דיולטילשדלישרא מידי

 רונהלוסרעגד•© •אינו קד׳אם עמ״סתידן קודץאשיהסכט
 pac TopwBtoOMoo ,קודץאמסבג טמסאלאשהיז

 •טלמלאקסתן לוניד סס •סווגו לא»*הןמתחלה»לא
 פסיס קיו p דאס שחרור •סר בלא שפחות כהיותן

 rffl»-ao«TBPp המי ואין האסור עליהן too לאביקם
 vote t&b&omb אבדהס 040 נא ולא המיה שיה

 ולא איסהלאשה לאסרם אותה המן גכר כב׳ר כדבריו?
 meo כני אמן קולץ •כשהיו סטר כיה ויוסף לפלג•

פאסושיהן כזמן סטלמ עכדיס אומן קורץ סיז כאלו
ן •פאות

 מידן העריות שהידאממיעליהסשחשודץמל מה*71
0 V90*מזיו רו^ה 9ה pite 3 שהווAt

ומלב וסלאיס גדיים 000 לקטת סשבסיס
 זהשבסי© מפדומהארץ מ׳ילמטדלסן או וכיזנאבק וגבינה

 סהיאדקמתץ סיהססרכמלסי טסאץזנותפיןפמהןדזםף היו
 הדקד ואין סייר* מילי ככל כלל באשה דאמרפמיאלאיןמפתפשץ

 לסס הכל קדושין בסלקי דאמר דסמואל כאידך קי׳ל קדהא
 אנוסמוכיסהשתאשאטמשסמסין ומלוה הממי וכתכושס שמיס

 מוס• שסאסק כשימוש אלא בק להשתמש אסוד ואינו משים
 לפניווסזיגע כגוןדחינתסניוידיוורגליווקנפסהססה לבעלה
 שמא אשמו ידי על אלא קדבריםהללונעשיסלאיש שאין הכוס

 לרב נחמן רב ל’דא יוחסין נדאמריקכמ׳י מבירה לידיהרהור יבא
משתמשין אין שמואל אתר סכי איל ועסקינן דונג מיתי יהודק
 ;קסגהמ׳ב כין גדולה כין בלל כאשה ,

לאנהי* הבשרמהמפרכסת בחתיכת היה שהסעות מ*ש1
 כדאמר בחכמה מאחיו שיזסףהגדול אפשר •איך

 שהדין ופו׳דאפשד כואחיו כםמוךיהיה^טועהבדץשהיזכקיאץ
 ימקד כר אחא כרב הדין אס מפרכסת בשר להם שאסור היה

 נתחדשה כך שאחר אלא אז להס היה נח בני ימרת יעקב מי שהרי
 איישדאל דמני לבריתא ואפילו בשחיטה למשריילהו לישראל הלכה
 דליכא משוס לישראל שהותר אתר דהינו אפשר מותחן וא'טי

 סיעה שיוסף שאמר וקמה אסיר מעיקראהיה מידיוכויאכל
 שסע? לאנהירא מילי בכל מ*רי משממשיןכאשה בההיאדאץ

 נסיכי לא השפחות בני אחיו מ׳שבקריאע גס י יוסןבדין
 עבודתאמומיהם להזכיר אחיהם את מנויי הצדיקיס יהיו אין

 ונ*ש הראשונים ממשיך וכור לומילו שאסור מגר נדע מי צד כשוס
 זנהידנאכדהוינא השתא מכדות ממאמרם שיוכן בסתם לומר

 אוכלי© אחיו אס שראה היה יוסף שטעית ז״ל מרט סליאשמתתי
 לא ויוסף המקשה כפ׳בהמה כדאיתא דשרי שחיטה בלא קעקועה

 שלפי היינו עכדיס מי לאחיו שקורץ ומ׳ש פקועה ק שהיה ידע לא
 מטכדי• ב*כ שאינם כמוהו מעחכרייעמהס היו לא הגמרות שמי

 בעיניה' נחשבים שהיו לפי היה זה כי יוסף חשב 0 כמות במיניהם
 קורץ הואכאלו לשפחותוהרי אתאמותיהם למפדסומחויקיס

 אותם שראה סיהלפי הארץ בננות שחשדס ומה ממש מכדים אותן
מהכיעור ראהלהתרחק .קדושתו ולפי ממהס וטסניס טשאיס

לגמריזתשבשאץזהאלאלהיותטסניסעיניסכהן:
3/D מדה הכסיכלומרשנדון זה הזכיר ומאונימשפס

 במשקלו לאים לתת סמדה היא כד כי מדה כנגד
ומאזני פלס דהיינו לקה תלתיהון יעל כתג ובערוך ממש

: וכיס  בשפתהקלקלהאינסאלאשוחסיסט׳ק׳מסענין אפילו
כאכרמ׳ה לקה לא והלא בשלשתן שלקה והלמ׳נו

 שאת' דבר אותו ידי דסוףסוףכיקעעל מירן כשחזטותי׳אס אלא
 תחבולות מכירעזשלולי קלקלת שאובלקאזמוחיבאהלו לאמו
 שהיה עצמו דכר באותו לקה הרי מזכרץאזתו היו לא שעיר אותו
 אינו כשחיטה אוכלי'אלא שאינם תיומ׳ש אותו אוכלין שהיו אומר

 אוכלי׳ היו שלא מעיד שהכתוב עצמו בפני מנץ אלא הלקוי מענק
 משודץקמיך אסרת אתה וס׳ק לאביו יוסף אכדמ׳הכמ׳ם אומי

הקלקל• כשמת ואפילו ידו על תקלת שיגיע חייך מצאכדמ׳ה
"עיי א עוז 7« »

חחכמה אוצר תכנת ע״י תודסס186 מס עמוד יצחק בן שמואל יפה, ג בראשית ־ תואר יפה



וישב סדי ט■ ח׳ &יםץ פר פרשת רבת בראשית

 רבייהורהורפי • תהבאר״יוסף וישראל ח
ויו שהיה אוסר יהודה רפי • נחסיח

 הלכות שבל &םר נחסיר, רבי • לו ח דוט שלו איקונין
 כתינח לו ועתה •י לו סטרן ליעקב ועבר 0® ®סטרו

 לשנור־ג ®ל« צריך •טר עוריח כן אלעוד רבי בשם ר*ל פסים
 ד־ייוסף יעקב אב־נז ®פשה בזסבניזשער־ייתבחונתפסיכז

 ער סנעת ®וזיתה •־ c’oa • וגוי אותו וישנאו
 בפס ונטמנת □יותר שהיתהדקתזקלה פסים ר׳א •י פשידו

 סהפיולינ׳לאביו זה אי עליה ®הפיסו •־ פסיש • יד
 א׳א&יטיפד שהניעוהו שסצרות על יי °פסיפ■ ליהודה ועלה'
 י ס'סםריג& • ישמעאלים יויד י' סוחרים שנץ

 עזריה®לפו ריאק רבי®סעקכןלקישבשם •־ ז3ר*אפםי
 לסד־ו יסליפש' הפן בתריו־־. וכתוב אלהיס מפעלית וראן

 • פסים • לפניהם שיקרע-הים בשביל אוחו וישנאו
סכרי אד־ע-אביהם אותו ני אחיו וייראו • יפר שס

 גנותן °םר.וך ועריר־ו רניאהנאסר אסר • אחיו
 אם«ן דפראפשלו׳עם "זלא שבהןלהלן יודע אתיז שבסים ®ל

 רמת בדטהנא-ולאיבדיו בלימה סטוכעררע-דיפליביה
{* לשלוםדיבליביהוןגפוםר,ון•

OV7m0 שטעו אליהם ויאמר • הלום יוקף•
נמביחין הנביאים יהיו כן אסר • נא•

והגהאגרזנו י אוסר נאאתאשרד־ז' ®סעו אתנן
כינס ואני פירות כונסין אתם * סאלסיסאלוסים

זהנהקסדה * ושל•עוסדין רקובים ®לבס שידות
ואסר לוי רסי אתא ודבי לד רבי • אלוסתיונסנצבה

 ירפעכש ®ל־י עגליו י1אלםי«לפ אלילים לעשות עתיתףאתס
עתידים רביאחא אסר •י ישרי אלהיך אלח ולאסר

 אנלתדתז יעז חיה לומר אכא לפג• לברים להעליס-עלי אוס
וד־זנה ♦ קמרה ראסה סשתזקיהא לי וסאןקאיס

 חסשוז כנגר אלומותיהם תסובנה והגה נאבה ונס אלוסתי קסר.
:לו להשתהות עתידים טגסיסשחן

זיאפרו• י

 לאביןולאחששו ^^^מפידיאניעליהסשלאיאכלוהוחי־כמושאמרת

 אמר פאילו הפקלההריהוא לבאריךכימאומרסאפילובשמס
 מקלהשלידוולאנמקדרט לן שתגיע הואחייף נר® הקדוש שאיל
 נךא»י ושברוןהוא7ןהכללזנירזש׳גדסינןאמרהק בכל דעתי

ואוכלים סוחטים שהם קוכיח
 מגירתו י’שע שאחר ולפ׳זניחא■

 ה־סשוחטייואזכליןדהיגו הוכיח
 פרצו לא קלקלתם בשעת שאפילו

 אף־על החי מן אבר כאיסור ,גדר
 יוסף wsa כמכין שהרעו סי

 נמצאשפל »בלשנןכזמןכשד»מ
 ענק גלגל שסי לקה־מאתר ידיזה

 לא זהזאלז להוכיח ,מנידתוכדי
 לגלגל היהצרין ל® סה חטא

 וע׳משהחישמיסיספעיד עגקצה
 היפה הזהלהסכילממונתכדם

 מה זאסכן שחים' ספון ולכן
 שלאיאכלזאכר זז משחיטה ראיה

: וניע )לה
QP7* יזסףואף ממר 

 גכדלמחיה על
להמשיך זפזדכדי סלחואלהיס• *,שמואלכ

 שאמר כמס׳ יעקב ימ5 £חדיו
 בשלשלאות יפקסלידד לה ראוי

 דפהפל ויקרא■ אלא‘כו כחל של
s מגל יוסף כמכר לפבד האדן 

 פקוסאםלאשגפגשכפהוותפל
 האופן דמוקיקלמכיאזלמגרי ו שילה

אחי{
 נ)נרהבךאמהדזכ

 אמ׳דלקחן זפליגא
 אין א׳מן לנסותו שהיה פפ׳ז

 הריה לב להטות ית פאתו תהיי*
 זי׳ל-דזדאיהאסילמה מכיל לדכי

 ממיזפגיהלדכר למרעאלאשלא
מה' אגל כיאסידישידיה ליוסף

 סיפיטר כדי פניה שהמו• לה סיה
 {י יופףפלידה

 זיץאיקוניןמו*דליכאלטקזוןוניםכפשנויה שהיה 0
 מ׳ש וכמרשיישנולדלולעתזקנעושיקשה

 והל לזקוניו לו הרח׳פןשנסכלמיוטלדו
 זזמלוןא^ןנדוליסמיוסן<רקכשנהארשנמיםזפ(דשהדי יששכר

 כנת מכל יאהב-אמיוסף ונמס מיוסף בףזקונים »גימןיזתר
 נכואלק׳פירש אינו הר׳אס• מהשיה כןוקזניסרמה היותו מסמם

 וזה כל ספסר שכל פי* וד׳ג איקונין זא המו וקונים ריי
 בפיק מלש זזה ליה ברחכיסהוא סתרגסארי התרגום הדרך•

 לו ופירש חכמה שקנה וה איןצקןאלא »?ז פצי יסייע נגי לקדושין
:שמסרלוחבתתו

 פכר לומייכבית שנההי$ ליעקכשי׳ד געמ■00ש&סר)י
פדלפילפס׳ח

 למימד קרא אכפל אמאי דא׳לפ כז׳ לסנוש־ שלא צריך
פשטמהוכסכילכתוג־הססי־אסלאללמדדפתשלא י

ן• מכניו אדסח ישנה
כ׳ משקל איתא־שע׳י בפ׳קדשב-־ד ססיס כתנת ידי שעד*

וקר הניו שנמזיתקבליזסףיותרמשאר מילת סלעי®
 ר׳ינחקהלוי כתלמידי נק® דוקא לאו שגיסלפיס משקל וכתכרש׳י

הלהכתגיולפיפרש׳י ולא ידדצתןמילת פס כתנתפסייסניב מנאפי
:לאפליגיאגדהזואההיאקכללפייפד׳יהלזיפלינא

ניקחלימת מאחיו *׳ שלכל שינה דיזסף והא לשנו' שלא
 שמלות כסןוחמשחליפות סמלותולננימןנתן^

 ממנווא־דכי לוסינא פרמו ותירצו דמנלה ו&בפ׳ק הקשו צבר
ואמז® טצתףלויוטף והאדכתיכוסרכמשאתבניגקואמרלקמן

אחד שכם־ לך כתתי ואני מנסרה והא ה’ב שם זכניזוכו׳נתוז
 לא מלן היה שאו שמאוזד •הודה מנחת כעל *ין אחיו מל .

 שהוסיף ממה אנל למלכות כבוד לחלוק שראוי בוה אחיו פקנאז י
 9תל לו דמסתסל׳קטי! כוולייר׳ כשהיההדיוטנתקנאו

ושוד לפשות פילו שסכין העיקר הוא כי אפיו כקמרח תנודתו

 ימקמעמ מיניהם■^ טוב רעה להסטוכהמחת שלם והיא שמכרוהו שאתר
{דל/וכן בכורת לו שניתנה ועל סאת יתר שתהיסלו .

 וירדו הדבר ונענלנל אחיו בו ןנאז”אזמול׳יןני וישנאו
 למלריםכדאמרבפיק׳דשנמשלפייהאתע אסמינו

 חלומותיו פל הימה הקנאה עיקר
 לא כגמרא אכל דבריו ופל

 דקדקו-סהמאחרשתתלתהשנאה
 •ותר וההתחלה הכתזניו ממט

הפל: מחצי
 פסידו מגעמעד שהיתה

מלשזןפסידאדלא
 כדאמ׳לפ׳ק מילת למין שהוא ל’«

: פסים של נדיים דמגלהככפס
סלי״זיןלהאי־עי׳ שהפיסו

תנחזנז* שם על זלמ׳ש
 דממד הפסים כ»מ נכי צרותיו

 ן למי׳ ואמנוןמאיאיכא
 לעי יוליכה מהם• w אי

 מתיחקוימלהולינה שתיו
 כדל כפניו tok שלא

 שליס דברי ןאמ ולו* לשקר שצריך ופזר ר®
 פיזזס׳מ { מנא»

כא■ מזמור ליהה״והאדבתיב ועלתה
 אביהם ויכיאראל

 ידי כל הינו מנאנו ויממרוזאת
 שאמד ומס שלוחם שהיה יהודה

 ר׳י מירשת הינז שעלמטליהזיס•
 חייך נא הנר אמרת אתה• מר דל(

 דלקמןף הנרינא אומד שממר
{כפסקקנפ׳פה וכדאמרינן• פוטיארכו׳ נ£׳א

אוניו® בםוף־פרקין-ד'
 לוזנו׳ומכירתמנריסהיא נפעבו

 כשם הקונה השר פוטיפרשהוא
 דריתיזי במאי ואיןלדקדק מצרים

 בוס אכסדרןשאיךמדקדקין
 ן זהגימיסיארוע ברמזים .

שקרעהיסלפניהס בשביל
 .טפס מרש ושם פדצעילבפדקון נקרת יוסף עצמות שכובות

סדבר»י
 I עסילא יםר'לקריעתיסהסלשוןחיו>הצמו

כמריההפד«יםומ*שהפיכותהיםלנקם»שאדנסים וכתיב
שמשהה'לישראל{•

 שעל להס גדול אות תימהשזה לא ללזמר גנותן □תוך
השלום שאפילו פ? השנאה מופסתהרכו קנאה י

 החניפו הצגותכילא פס מעורב שמו אלא אספוממצוכיאין׳זה
אומון«

 דנמו• משמע ד&כא להקשות אק׳ בלבהקבפזמהון די
 ביומא ואלו כלב מלהיות מכזרשע השנאה להיות

איפו ונוםר»חש- חכסשאינוניקס תלמיד אמרכל
 pfijtfo לאיות אלמאדנוח בלטה ליה חהסוחסיקידנקיס תלמיד

 אחר דנקיסואסכא פרש׳ישסז׳ל שכבר בלבמלהיועבפרסום
סלכ שנאה יסור לא לפ׳ז לנקוסנקמתוכקוהמשפנרישתוקמ׳ככי

• ן• בנקמתו שישתוק רק
דמדכתיב ז׳ק׳ל משת( מוכיחיס-בו׳ הנביאים• היו כל •

 אליהם ויאמר אותו שנא פוי ויוסיפו לאחיו רנד ’
וסנאוהז שהגידהחלום שאתר משמע וכוי נא שמאז

 אמר לכך בהשנומהזה ומהטעם פו' נא שמפי לומד הוסיף
 אליו סרמזהזה זהוסעש כלשון יזעיחיס שרמזלהסשהגקיאיס

 כדרך אהכתסומספרלהסחלומו תבקש היה יתברןשלפישהוא
 קנפרסביזהדרפסשהרי'הנביאים אותו שונאים והס האהובים

 כך לךוןזההלאתין* עשיתי מה יזכימוסבוהנמהשאמדשסעמי
מארףמצדייוכויפמיזכרנאמהיפזבלקטיא׳קשמוצע׳ פיסעלתיי

 לשארהשבסיםבמס זאיןראוילקנתר השבטים לכל כוללת וו
 אין כוי בלא ימן מה סס שכתוב לפי לזמד בשנסוושמאיש שיש

 היהפלידיהממ .שלבלעם הוקי שמייקר ווכלסייוסף תומה
.{ כישא כיי^פינא שלסא לא ייוסף מיסא כמי• הרסס עוצו 6(0

וואכמוו אוצר תכנת ע״י הודפס187 מס עמוד יצחק p שמואל יפה, ג בראשית ־ תואר יפה



לו

6ה י/®׳) . .
זזלוי גט סי׳ העזר אגן ד י

 ברבה עליו תנא השוס ורק אהוהו יהוחבא^עם

 דירה מיקרי זה דלמא שמסופקני אלא בה, עעו

 שקרוב בומה הדעה אמנס מוהר. שאמו קבועה
 כיון מ״מ קבועה׳ דירה מקרי זה שאין לומר
 מפתח לימן תובל אם לזה׳ ראיה לי שאין

 השש אין בודאי אז בית, לאנשי הפנימי הדר
 גבי ע״א( פ״א )דף בקדושין לוזדיא במבואר

עיי״ש. ביבי ר׳

ם סימן
j נר״ו. אדלר אברהם מו״ה מחותני לחברי 

נערה עם בנו את לשדך שרובה מי בעני!
 דת המירו הנערה של מאמה אחים ושני אהת

הבן לאבי להודיע בעינן פשיסא והנה ר״ל.

 אינעיא קא בי ידעו׳ בבר לא אם הנזכר הענין 49
 משידוך ידיו למשוד ליעצו לד יש אם לר

הנזכר.
 שבאהות איתא ה׳( מעיף ג׳ )פי׳ באה״ע הנה

 והוא השדוכין׳ אהר אפילו לחזור יוכל משודכת
 אלא עיי״ש, א׳( מי׳ ל״ד )כלל הרא״ש מת׳

 ס׳יק רכ״ח )פי׳ ובי״ד זד( )מ״ק שם שהט״ז
 שם באה״ע שמואל הבית נם והביאו נ״א(׳

 הדין המשודכת באחות דדוקא כתב י״א(. )ס״ק
 )וממילא המשודכת׳ אבי באחות לא אנל כן

בת׳ וביאר דמ״ש(. המשודכת אם באמות דה״ה
הדבר, מעם ס״ט( סי׳ )הי״ד מה״ק ביהודה נודע

 משום הג״ל דהרא״ש טעמא דעיקר והיינו
 בה שנשא דמשה בטובים, אדם ידבק דלעולם

נחשו! בת שנשא ואהרן יונתן, ממנה יצא יתרו
 מחילוק עצמו וזה גמורים, צדיקים מסנה יצאו

 שבאחות אביה, אהות ובין המשודכת אהות בין
 שהיו מאבותיה בא אפשר הקלקול המשודכת

 עצמה המשודכת שגמ לחוש יש וא״כ מקולקלים,

 באחות אבל נחלתו, וישהית מקולקלת תהיה
 אבות מצד בא הקלקול אולי המשודכת אבי

 הזוהמא תשלוט ולא הזוהמא פסקה ובה אבותיה

ת׳ דברי עכ״ל דרא. אתפלג שכבד בהמשודבת
 אם שאלתך שבנדון תראה ומזה הנ״ל. נב״י
לחזור, רשות היה לא השדון• נעשה היה כבר

*e» ma לכאורה לידהק, לייעץ אהה צריד 
ר״ל הנזכר המאורע האב שיודע דאחר פשוט

שאינו מוכה ג_דעתר׳להודיעמ אותר שואל ואינו

 ע״א( מ״ה )דף דיבסות בש״ם ועיין בעצת רוצה

 ובעובדא יהודה, דרב ובעובדא דרב נעובדא
 נזהרים נפש בעלי שדוכין דבענין בלמד דרב

 עכ״ם בו יש אם מדינא, שמותר במה אפילו
 דנוכל אפשר יהודה דר׳ ומעובדא שמצא׳ משוס

 במקום אשה לישא עצה ליה דיהיב כיוון ללמוד,

 זיל ד״ה שם כפירש״י אותו, מכיריו שאין
 ילס עצה ליתן עלינו קובה אין כ״פדע איטמד,

ודו״ק. מבקשה שאינו
»

סא סימן
נר״י. הרה״ג המי למר

בזמן המנהג כן היה שכבר הדש, דבר זה אין
 רק יע״ש, נשואין( )הל׳ שם כמ״ש מהרי״ל

 בשבת בחמישי הברכה עושין ולאלמנה לאלמן
 דוב יצחק ]אמר יעו״ש. הכנסת בית בהצד

 שצ״א( )סי׳ ביו״ד עוד לעיין ראיתי אה״ז :הלוי

 שעושין בחופה אבל כתב: ג׳( )סעי׳ ברמ״א
 פי׳ דרש״י נותן, הדין ובן יעו״ש.[ בביהב״ג׳

 בהן אוכלין דאין דתא ע״א( כ״ח )דף במגילה

 נוהגין _דאין פירושא הוי מתם דהשיב ואיבן
 שם לטייל דווקא התם ומשמע ראש׳ קלות בהן

 השם . לברר — דידו בנידון אבל קלות׳ הוי

 מצוה מקיים דהלא דמי, שסיר — והנורא הנכבד

 )ש״ע קיי״ל שהלא לעיין יש אמנם אשת לקדש

 ואפשר בהן. שותין אין א׳( סזד קנ״א טי׳ או״ח
 לא מצלה דבר גוונא האי בי שתיה על לומר

 שבה בעבור שעושין סעודה לדבר זכר גזריגן,

 נס י ד׳( סע׳ קנ״א סי׳ או״ה )ש״ע דמותדת
 אי רק הפוסקים פלפלו בביהכ״ג קידוש לענין

 סעודה, כמקום שלא קידוש מצד לשתות שרי
 פ׳ תוס׳ יעיין לא׳ בביהכ״ג שתייה מצד אבל

 דבכי אלמא ידי( ד״ה ע״ב ק׳ )דף פפהים ערבי
 יהושע פגי מ״ש ויעיין גזרו. לא גוונא האי

 איד זד( )דף כתובות דמס׳ אחרון בקונטרס
 דמדומי וכעין המברר. בברכת וכלה התן יוצאין

 איתא הקברות בית לענין דהלא נראה, ראיה
 )מגילה ראש קלות בהן נוהגין דאין לשון הד ג״כ
 בשם הרא״ש ולפמ״ש בביהב״ב, במו ע״א( כ״ט

בעובדא מ״ה( )סס״י מגלהין ואלו בם׳ ריצב״א

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 42 מס עמוד הלוי שמחה בן דב יצוזק במברגר, ב



שיט סימן יו״ד - א חל? יעלה יהודה שו״ת

 ני׳. מיקלאש אבד״ק בער מוה׳ כקש״ת ציס״ע פ״ה ע״ה הבושם /ערוגת/ מרוגת המפורסם הגאון הרב ידי״ג לאהובי
 לאומר מנין מנסי׳ ר׳ אמר ע״ב דף ביומא ז״ל אמרם ע״ד החקירה. ע״ד להשיבו ומיי כר. מאד בו ונהניתי קבלתי מכ״ק

 בכתבן לאמרם מותר כאלו שבע״פ דברים לענ״ד ע״ש לאמר מועד מאהל ת״ל בו׳ עד יאמר בבל שהוא דבר לחבירו
 ברמב״ם /הגאונים/ הגאוגים כהוראת בכתב לו לכתוב שמותר חבירו עם ידבר שלא נודר או מנשבע זה אי׳ עדיף דלא

 הרב בשם ס״ה אות שם הגולה הבאר לפמ״ש ואפי׳ י׳ סעיף רכ״א סי׳ יו״ד ובש״ע רמ״ב לאוין וסמ״ג מנדרים ספ״ו
 לאחד וכתיב׳ סתם אחרים מסי כמושבע ה״ל יאמר בל אזהרת אבל דוקא. ידוע אדם ועל בנשבע היינו לאסור מהר״ש

 גבי וכן ק״ב סי׳ באה״ע עי׳ הוא כדבור הכתב מתוך דיבור מצינו בעלמא איהרא לדידיה. גם דשרי בכותל ככותב ה״ל
 בל ואזהרת ב״א לשון אחר הולכים בנדרים משום הגאונים טעם וצ״ל הקודם בה׳־׳ לעיל כמבואר ביטוי ושבועת עדות
כנ״ל. אחרים מפי ושבועה לנדר מדמינן להא נ״ל יאמר

 ונ״ל העתיקו. ט׳ לאוין והסמ״ג מאי וטעמא וצ״ע יאמר דבל להא שהשמיט הדמב״ם על לתמוה יש ביה דאיירינן ואגב
 לא מורכבת במלה לאמר דדרש נראה דמפרש״י יאמר דבל שמעי׳ מהיכא מאד נדחק שם יומא בח״א במהרש״א דראיתי

 ע״ש. אחר באופן ועוד לאחרים שיאמר לאמר מדאיצטריך למצוא חתר והוא ולמעלה למטה מושכת והאל״ף אמור
 דורשין במשמעות זו ופלוגתא ע״ש וכו׳ הללו בדברים אמור לא לאמר וז״ל שסיים ט׳ לאוין בסמ״ג ראה לא ובמזז״ב
 הוא הבית= =לבדק לבד״ה תמימים מתפיס דיליף מ״ב בפסחים שעה כל ס״פ בגמרא פלוגתת הוא בזה וסמ״ג דרש״י

 לאמר אמרי רב בי בדברים נאמר לא לאמור א״ל משמע מאי לב״ק ר׳ א״ל הפרשה בתחילת לאמר מדכתיב תעשה בלא
 עירוכין מהל׳ בפ״ה הרמב״ם והנה הנ״ל. בח״א מרש״א על וצ״ע והסמ״ג רש״י גם כוונו שלזה פשוט וא״ב אמו^ לאו

 ילפותא האי השמיט למה בתימא הניחו והכ״מ הוא בעשה רק לבד״ה תמימים במתפיס העתיק ו׳ הלכה /ערכין/
 הרמב״ם ופסק הנ״ל כ״ש ובס״פ בספרו פליגי ורבנן הכי דס״ל הוא דר״י בפשוט תי׳ והמ״ל בל״ת. גם דעובר דלאמור
 ועוד כנ״ל השמיטו לכן כרבנן פסק דרמב״ם וכיון אזיל לר״י רק נמי יאמר בבל הנ״ל דיומא הא וא״ב ע״ש. כחכמים
 וא״ב לא דברים שאר אבל בלא״ה עשה מכלל הבא לאו בהו דאית בדברים לר״י׳דוקא אפי׳ שעה כל ס״פ התוס׳ לפמ״ש

 אבל הרמב״ם השמיטו נמי ומה״ט בלא״ה עשה איסור ביה דליכא כיון דיומא לפרש שדחק דמרש״א ה״ט אפשר
 שאין נאמר לא אם כמאן רלא דאתי׳ הנ״ל דיומא מגמרא צ״ע גופא הנ״ל תוס׳ דדברי כנ״ל בדבק דפסק נ״ל יותר

 מייתי וישב ס״פ בשאלתות מצאתי שוב דמגילה. בפ״ק הרשב״א כמ״ש בה מתיישבים ואין האגדות מן הלכה למידין
 רכיל הולך נקרא בצנעה א״ל אם והיינו יאמר בבל הוא אסור בישא דלשנא לתא ומשום מנךיא דר׳ להא הגאון ליה

 בכתיבה א״ב וח׳ ז׳ אות שם ריעות סה״ל הגמ״י ועיין ודו״ק. צע״ג ה׳ דין /רעות/ ריעות מהל׳ פ״ז בכ״מ ועי׳ סוד מגלה
 אוה״נ, והכ״ד /?/ בסי׳ בזה מצאתי חא״ח על סופר חתם תשו׳ ס׳ נדפס שוב וישב, ס״פ שאלחות ועיין אסור י״ל נמי
אסאד. יהודא הק׳

בר־אילן** אוב׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קרושת על לשמור נא **
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סטקדושיםיוסף

 (,13עלי רעה לומר מה ותר רגל והיא, נכונה, נוסחה קלף כת״י ברש"' ומצאתי

 תרים המרגלים שנקראו כמו ביאור, ליתר ריגל, לתיבת ותר תיבת רש״י הוסיף

 לשה״ר מספרי שדרך שכתב רש״י דברי תחלת עם מתאים זח ולשון שלח, בפ׳

 פירש ובן בשוק, לספר רעה ישמעו וטח רעה יראו מה לרגל ריעיחם בבתי הולכים

 גרסת ג״ב היתה שזה והנראה עלי. רעה לומר טח ותר ריגל בעברך, וירגל כאן

שום לה שאין אחת, בתיבה ותרמה ונדפס התיבות שתי שנדבקו רק רפח״ר,

 האמת אבל ורמה, במרמה, בתרמה, דרבו, לפי אחד כל חגיהו זה ובעבור פירוש,—

קלף. כת״י ברש״י שהוא כמו דרכו יורה

 במו שחיטה לשון קורצין לפרש יש קורצין היכול לא תרגם רכיל, תלך לא שם(

ל״א )יומא ידו על אחר ומירק קרצו וכמו (,כ מ״ו, )ירמי׳ כצפון ]קרץ[ )וקורץ(

 העתקתיו זה דיבור מכשרו: ואכל שחטו כאילו הכירו את המלשין כי ״ע״כ(1,,

 לא שפירש רש״י של לשונו את שהביא אחר זח ובדיבור קלף. כת״י מרש״י

צעיר, כנימין אמר הגח״ח ת״ל, כתב אוכלין, שהיו ההלעטה ע״ש קורצין תיבול

קדצהון, ואכלו לא גם אכילה לשון קורצין תיכול לא ואין אכילה, וגריד כאן אין

 קל תרג׳ (,ג מ׳, )ישעי׳ כמדכר קורא קול כמו כארטית וקריאה דיכור לשון והוא

 והרי יונתן. כתרגם מהם וחרכה אכלי, תרג׳ (,א נ״ה, )ישעי׳ כגוון קרא וכן כלי,

 לשון או עברית, כלשון רכוליתם ספרי כאומר כארמית, קורציחון אכלו האומר

עיי״ש, ז״ל הרמב״ן דברי הן והן עכ״ל. יכין, והמשכיל היכול, לא וכן קריאה,

 בזמן שהי׳ נראה בשמו והביאן הרטב״ן דברי שהם חזה המעתיק ידע שלא ומזח

מאד. קרום

 גמר והוא הלעטה, שום דכריהם חמקכל ככית לאכול משפטם שחי׳ באה״ד,שם(

 טורה שהמקבל משמע הזה מלשון האמת, על ומעמידם מקוייטים שדבריו חזוק

 האמת, על ומעמידם אצלו, טקויימים שדבריו לר,מלשין שטלעיט הזאת בהלעטה

 וכתב עליו תפס ולפיכך רש״י, בדברי ז״ל חרמב״ן הבין וכן בדבריו, שמאמין

 בדבריו שיאמין לו ישבע לא הרכיל מן השומע כי ריח או טעם בפירושו שאין

 לטלשיני מאכיל הי׳ שלא מדריוש שהקשה מח עיי״ש ומופת אות לו יתן ולא

קרצוהי. אכלו די כחן וכתיב וראש, לענה רק דניאל

 כאן, גם נתכוון שלזה ובודאי ביאור, ביתר כאו ח׳( )ג׳, בדניאל רש״י דברי אמנם

1 הולכי של דת חיתה שכן אני ואומר שם, ז״ל כי הרמב״ן, לתפיסת מקום ואין

 והנוסחה ליתא, כ״ז זאטורח ובדפוס וכו׳. לומר מה ותר ריגל רומא, ובדפוס (13
לשונו. על רגל לא וכן כעבדך וירגל ופן שם,
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הללקדושיםע

 שעה שמאותת דברים, קיום סימן והוא שם, שמלשינין במקום לגימא לאכול רכיל

 שהלעטח מכואר חרי ובו׳, שאמרו תרע לשון ולאמת דבריהם לברר עליהם יש

 רק אדרבה לו, ומאמין דבריו את קבל שהשומע טובת או אות איננה הזאת

 לבררן ומחויב דבריו על אחריות בזח קבל ההלעטה את המלשין שקבל שאחר

 גם בי הרמב״ן תפיסת סרה וממילא יעגש. ענוש דבריו יאמנו לא ואם ולאמתן,

 להחמיר הזאת הלגימה האכילום ט״ט למלשינים האמינו שלא ונבוכדגצר דריוש

דבריהם. יבררו לא אם בעונשן

 על "ומעמידם שבמקום באן, אלקבץ ודפוס רפח״ר נוסחת מאד נכונה ולפ״ז

 דבריו רש״י שביאר כמו והוא (,“חאמח" על ,,ויעמידם היא הנוסחה האמת",

 הרמב״ן בדברי )וגם האמת, על דבריו להעמיד בזח עצמו מתחייב שהמלשין שם

הנדפס ב( ע" ב״ד דף )בתענית חננאל רבינו בפירוש ויעויין זו, בנוסחה הובא

(.,ג ץקר ערך בערוך פירש ובן הרמב״ן, בפירוש שפירש ווילנא ש״ס ^נגליון

 הביא י״ב( )פ״ד בת״ב כתורחז גדול כלל זח עקיכא א״ר כמוך, לרעך ואהכת יה(

 הובא מזה, גדול כלל זה אדם, תולדות ספר זח שאומר עזאי רבן פלוגתא בזה

 מזח הלא לחלוק, עזאי בן בא למה לכאורה וחנה ה״ד(. פ״ט )נדרים כירושלמי

 בלל שיש ואף גדול, היותר הכלל שזהו מוכרח אינו גדול כלל שזח ר״ע שאמר

 גדול כלל דתנן ע״א( ם״ח )רף בשבת שאמרו וכמו גדול, כלל זח מ״מ מזה גדול

 מן גדול שיש שאף הרי גדול, בלל במעשר אף תני קפרא ולבר ובשביעית בשבת

 ולבר ממעשר, גדול שהוא מפני גדול כלל כי׳ תני מ״מ שבת דהיינו השביעית

 כדפה״ר אמנם עיי״ש. מפאח, גדול שהוא מפני גדול בלל במעשר אף תני קפרא

 ר״ע שסובר משמע שכתורה מלשון שכתורה. גדול כלל זח כרש״י, כאן הנוסחה

 הוא אדם תולדות ספר שזח ב״ע פליג וע״ז שבתורה, גדול היותר הכלל שזהו

חגירסא, ובירושלמי בת״כ וחנה שבתורה. גדול הכלל זח ואין מזח, גדול כלל

 אמר ומר הדא אמר דמר לומר אפשר הי׳ לפ״ז וכו׳, אומר וכ״ע ובו׳ אומר ר״ע

אומר, וב״ע נאמר וע״ז ר״ע" "אםר חגירסא שהביא רש״י אכל פליגי, ולא חרא

 כלל ר״ע בדברי לגרוס מוכרה פליג, הוא הרי כן אומר כשהוא הכלל לפי א״ב

שבתורה. גדול

 \ יכול יחדו, ופשתים צמר שעטנז תלכש לא שנאמר לפי נאמר, למה כלאים, וכנד ט(

דכר שעטנז ת״ל מלכדים לרכות מנין כגד, ת״ל פשתן ואניצי צמר ניזי ילכש לא

םלשו\ אחר דגר הנוסחה )ושם זאטורח בדפוס הוא וכן סונסינא, כדפוס הוא בן (14

האטת.ץ על ויעטדופ הנוסחה, רומא ובדפוס וט׳(. בעיניו קורץ
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ילקוטפג

1

ילטף סח לו שסת לחולה להודיע שלו(־ סי׳ ]ש״ע ג׳ סימן

 תהיה הביטוח לחברת כי הקובע בתאונה, מות למקרה לביטוח, בנספח סעיף
 לה, שתראה בדרך המות, שלאחר ניתוח בה ולבצע הגופה את לבדוק הזכות

שעוון זה, לסעיף להסכים להתיר מקום אין ההלכה סי שעל להזהיר יש
(t ביותר. חמוד עוון הוא וניוולם מתים נתיחת

שלן[ סימן ערוך לשלחן ]שייך - מזו לי שמזו חולת ־ ג׳ סימן

 שיבא או דעתו, עליו תיטרף יודיעוהו שאם חשש ויש מת לו שמת חולה א.
 חשיבות ]שיש אביו על בן הוא אם אפילו להודיעו, אין סכנה, ספק ליד־

 לבו. ישבר שלא בפניו, בוכים ואין מספידין ואין וכו׳[. קדיש באמידת גדולה
 לו, מלומר להמנע צריכים היו הדין מעיקר לו, נודע ולא מת לו שמת ^מיו

 חולה שהוא שידע ואף כסיל. הוא דיבה מוציא יה( י. )משלי שנאמר משום
 על או בכתיבה ואף לו. לומר אין זה כל עם שוא, תפלת והוי עליו ומתפלל

 שנאמר לשקר, אין חי הוא אם קרובו על כששואל ורק להודיעם. אין רמז ית
 נהגו וכיום אנפץ. בתרי דמשתמע בלשץ יאמר אלא תרחק, שקר מדבר

 בנים כמה כשיש וגם קדיש. שיאמרו כדי לבנים ההורים פטירת על להודיע
 וכדומה, אב לו ויש בנים לו אץ אם וכן קדיש. שיאמרו כדי לכולם מודיעים

 דעי ולנהוג להלוייה שיבואו כדי לבנות גם להודיע ונהגו להודיעו. נהגו
 אף בפירוש, ולא ברמז, הפטירה על להודיע יותר נכון מקום ומכל אבלות.

 אבלות דיני שיקיימו ובכדי קדיש, שיאמרו כדי להודיעם מתכוץ שהמודיע
 להקל יש בזה ברמז, מבינים אינם האבלים אם ורק הנפטר. נשמת לעילוי
 לצבור להודיע בכדי אבל מודעות להדפיס המנהג פשט וכבר בפה. אף להודיע

א( כסיל. הוא דיבה מוציא משום לחוש ואץ הנפטר, של ההלויה זמן את

 שאין כודאי במניעתו, מנגה חשש בו שיש דביק
 ע״ש. שטי□ וראי אנשים של דום שיהיה לדקדק צדך
 בשו״ת ראה וכיו״ב ט□ להקל יש מכנה כשאין ונם

4*3 )ם* ג׳ חלק אומר יביע
 יעקב p אליעזר דבי שנינו, xa )מסד טוב בשוחר ?(

 אשר ידך מעשת בבל אלוזיך ח* אברכך למען אומד,
אשד בכל לומר הלמוד ונטל, יושב יהא יכול תעשה,
אינו עושה אינו ואס מוערך, עושה אס העש□

 חובת מומלח האדם שעל ומבואר, מוערך.
 שעל בה׳, לבטוח שעליו אלא לפרנסתו, ההשתדלות

 המבטח גם ולכן פרנסתו. לו ימציא השתדלותו ידי
 איסור חשש שום מה אין ביטוח, בפוליסת עצמו את
 הה יתברך, מאתו שהבל מאמין שהוא כיון הדין, מן

ב׳ חלק חשדה פרי בשרת פסק ובן השתדלו□ בגדד
 •הס, «׳ יייס ס™׳ ד׳ הלק משח אגרות ובשרת ם□ גסי

ע״ש גם*■׳(. חיג דעת יחוה בשרת זת כל ומבואר
M9V לחולה להודיע TOR Min 17BM ,UTp rnPfiD 7fi piCO

M) בלי או השינה, בתוך שהוא אפילו ב£ץ את לו קורעין אין ובן אי(. מדף)»ן»א ערוך שלחן
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פגיוסף טח לו שטת לחולה להודיע שלו[־ סי׳ ]ש״ע ג׳ םיטן לקוט

 קרוע בגדו וידאה יתעורר שמא מחשש הכרת
 סכנת לידי «בא רחק קרובו פטרת על לו רוודע
*(. גדין ח׳ )*ת וברבה חיים בספר ק שכתב וכמו

 ובר הייא הר אהוה בר רב )ד.( פסחים בגמרא והנה
 א״ל קיית אייבו ליה אטר להחם סליק בי אחתיה

 קיים. אייבו א״ל קיימת אימא א״ל קיימת. אימא
 והיינו וכו׳. מנעלי לי הלח לשטעיה ליה אמר

 בהמיה, לו ואמר בחיים, אביו אם אוחו ששאל
 אם השאל קיים אס אבא על שואל שאתה עד

 קיימה אמא אם אוהו וכששאל קיימה, אמא
 אטא אס שואל שאתה ער ,בחסיד. לו השיב
 שאביו לו רמז ומזה קיים. אנא אם תשאל קיימת
 שאץ ומבואר מנעליו. אה הלץ ולבן נפטרו. ואמו
 משום שנפטר, קרובו על לאדם בפירוש לומר

 וע״ש טוהר. ברמז ורק כטיל. הוא דיבה טתניא
 שקד דבר יוציא שרב לוטר דקשח רש״י, בפרוש

 וע״ש שאלת דרך לו שאמר פירש ולק טפיו,
 ללבושיה קרעיה ארי ורב בריח שר״י cd בגט׳

 טהר. יכינו שלא בבדי לאחוריה ואהדריה
הרמז. אה״כע״י הדבר שיבינו במה דשרי ומשמע

 בשם כוזב nappe) טרוטנבורג מהר״ם ובתשובה
 ירע, ואינו מת לו שמח הטי פסוקות הלכות
 אפלות עליו הלה הלא לסעודת להזמינו הטוהר

 לו הן6 אמר מרשמת בחך רמו אבל שרע. עד
 ע״ש. לכתו□ נלאתי ראייתו לאבל. האפר דבר
 פסק, יכן »וף תב pe דעת mr) ערוך בשלחן ומרן
 זה ועל ואם, אב פטירת על להריע חונה יאק

 להזמינו וטוהר כמיל. הוא דיבה מוציא נאמר
 שאינו ביון שמחת זבל ונישואין אירוסין למערת

 חי ולומר לשקר אין זל^יו שואל אס מיהו יודע.
 ת״תוטכלמקום תרחק. שקר מדבר שנאמר הוא,

 אנל קריש, שיאמר ברי להריע נחנו ובריס נכניס
 ונמצא ע״כ להודיעם. בלל מנהג אץ נבנות

 אדם, פטרת על להודיע אין מרן שלדעת לכאורה
 לנפטר הועלת טה יש שבודאי ואפי׳ לבניו. אפילו

 משום מה יש זה בל עם קדיש, אחריו שיאמרו כדי
ריב״ם בשו״ח ועיין כמיל. הוא רבה מוציא

 קודם ביקש הטח אס דאף שכתב ג«( )פי שגייטוך
 להודיעם, אץ פטרהו, על לקרוביו להריע נסרתו
 לא אבל לצוות, יכול ועזבונו גופו על דדוקא

 טחוייכ שאינו בצער אחיו אה לצער לצוות יכול
 עליו ומתפלל חולה שהוא שידע ראן* שכתבנו ומה
 חפלה דחוי מצד בזה לדון יש לכאורה הנה ובו׳,

 p« am mw) השקל במחצית שהניא ובסו שוא,
 החמירם במפר וכתב טהרי״ל. בשם יד( רק מת

(Mm po:) אוהב על ומתפלל מתענה הר אחר 
 משט סוב יום נערב אתר ארס נא וחנה שיהיה,

 ימים כמה כבר שהרי אוהבי פלוני עושה מה ושאל
 אמר, לחכם, הבא אדם אותו שאל עליו, מתפלל

 ויתפלל החרענה אמת אומר לא אם אעשה מה
 או לעבר טוב יזס לאחר אסר שית הפלה הנס על

 אל טוב יום שטחה ומפני שטת לו שיאמר לגברי
שיק מהרים בשרת כחב וכן ע״כ עחת לו חגר

 ברי חטא לאדם אומדים שאץ נח p« וזים
 אפילו )ד.< שבת בתום׳ חרוצא ולהד חברך, שיזכה

 כרי ריבה מוציא הוא יהא ולסת פשע. לא אם
 הוא שעדיין ]שמבור שוא הפלת חברו יאמר שלא

 אפילו המחבר ולדעת עליו[. ומתפלל וחולת הי
 שם דהרט״א אלא רבת כמוציא הוי בנים אצל
 ונראה קדיש. משום טריעים זבריס דלבנים בחב

 משום מה ליכא ולדעתו קאמר. למים דדוקא
 חטא לאדם אומרים אץ ומשום וכר רבה מוציא

 העמוד לא על מצווה מישראל אדם כל דהרי ובו׳,
 גוף השבות על עשה מצות איכא וגם רעך. ד^ם "על

 בדאיחא בממונו, ואפילו מרעהו ולהצילו האדם,
 בשם בפוסקים מבואר והקרש jm בסנהדרין
 של מדינה הטח את לפרוח בדי הוא המורשים

 הגוף על מצווים אנו ואם מעונשו. ולהקל גיהגת
 דאפשר. מה בבל נשמתו להציל מכ״ש להצילו,

 לכך הבנים, ידי על הוא זה ופדיון שתיקון וכיון
 רעך, דם על העמוד לא על מחריבים אנו אדרבה

 לפדות קדיש ויאמרו אביהם מיתת על ולהודיעם
 דוקא הוא הרט״א שכתב והמנהג אביהם. נפש

 אחר דבר חשש משום אבל הקרש אמירת משום
הטצרינים שערים במפר והוסיף ע״ש. להודיע. אץ
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fiflpb* TBP1 לסף «»זי]קףעםי׳שמנ,שםא[-»נוהחלדיתחטת
לרחוב, לרדת אפשרות לו ואין ברחוב, עוברת והלוייה בביתו יושב היה יב.
לרחוב הנוטה בחלון יעמוד תעבור, כבו ההלוייה שירד שעד שחושש או

יב( הימין. לקץ לגורלך ותעמוד ותנוח לשלום לך ויאמר,

 להודיע פשוט כיום שהמנהג פב[ עמוד שלו, ]סימן לעיל ביארנו כבר יג«
 הוא דיבה מוציא משום בזה לחוש ואין וכדומה, במודעות, הפטירה על

 הישר כגון מדאי, יותר בשבחים להאריך שלא להזהר יש ואולם כסיל.
יג< הנפטר. על בהוארים האפשר ככל ויצמצמו והחסיד, הצדיק או באדם,

 עם שלמא" "יהא קדיש בהלוייה אומר שהבן ישראל בארץ המנהג יד.
 אפשר קדיש, עמהם שיאמר אחד שם אין אם אך מהקהל. אחד עם או החזן,

 דוקא וזהו אונן[. בדין לעיל שנתבאר ]וכמו בהלוייה. קדיש יאמר שהאונן
 מנהג הכי בלאו אביו אחרי אבל אמו, אחר והיינו המת, אחר הולך כשהבן

 אחר החצר בפתח קדיש אומר אלא המטה, אחר הולך הבן שאין ירושלים
והוא וכו/ העצה גדול הפסוקים אמירת ואחר מהבית, המת את שמוציאים

יד( .,וכו רחום

 לחלק יש אך ע'מ הידור. בה שיש קימה זו ואין
 אהה ברשות אינו ראם * חידוד, של קעח בין

 מה רבו, או אביו לכבוד שעומד ניכר זה אין ממש,
 יביע יוז עודבשו ועיין ודויק. דידן. טירון כן שאין
 יחוה ונשרה x» סימן דעח יודח )חלק ו׳ הלק אומר
 ב׳ הלק תלוי שבט ובשרת עא(, )»ק נ׳ הלק דעת
 ובשרת ד(, )סימן אברהם לב ובשרה קיי(, )סימן
ע*ש. נג(. סימן אלקמריק )קזנמרס ו חלק משה באר

 אזכור אברהם בספר פלאג׳י טהר״א כתב כן יב(
 ויאמר אמות, ד׳ בביתו שילך טא( אות א׳ )טקרכח

 ושכן טסיות, בתי דהרב משמיה שמעתי זה וכר,
 מהר״י אחיו כחב וכן עיט נוהג חיה עצמו הוא

םק*א(. שפא סימן דעה )יורה ז" חלק ללב ביפה פלאג׳י

 להספיד מצוד, בדין להלן שכתבנו כמה ראה יג(
המר! את

ההלוייח בעת קדיש אומר אונן אם

 הט״ז וחנה עיש. אונן. דיני לעיל נתבאר כבר יד(
 על אונן שהוא רבן בתב, סק׳ס עא ניסן חיים )כאורח
 ויאמר הכנסת לבית ילך עטו, טתעסקין ויש אביו,

 עלמא לבולי ומותר אביו של כבודו זהו כי קדיש,
 סותרים דבריו דלכאורה העידו ובאחרונים עיש.
שמת דמי סדיג w )סיס! דעה ביורה שכתב למה

 לקוברו לו אפשר ואי מוט ביום או בשבח מת לו
 אחר תיבף קדיש יאמר פנים כל על ביום, מ

 כלל. באבילות תלוי הקדיש אמידת דאין המיתו/
 פטור אונן כשהוא דהא כן, לעשות אין בחול אבל

 מיידי דעה דביורה ליישב, וכתבו התפלה. מן
איכא דאז הוא, רק עטו מחעסקין באץ הט״ז
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פה יוסף םיטןג׳]ש*עםי׳שלו[-להודיעעלפםידתקתבים
 להודיע הספרדים אצל נם כיום המנהג וזעה

 לטפל שיוכלו כדי זאת ועושים ברמן, לבנים
 ומקום ההלוייד* וכארגון כבודו, לפי סקבודהו
 קדיש. ואמירה אבלות דיני כל ולגחהג קבורתו,

 ר״ב כשרת שכתב זסםו הבנים, לכל ומודיעים
 יכשר טחן איוה יודע אחה שאי oom) רנשטדג

 אנו אין הטו/ את לזכות הוא קדיש שאטיתז פיון
 אבן כחבבשו״וז וכן ביותר. המזכה הבן נד זרעים

 עמיל שבשו״תטחר״ש )«וקע/ואף ג׳ חלק יקדה
 טעם, נדון כעל הגאון בשם כחב י( p)« ו׳ חלק
 לבן להודיע ודי הבג* לכל להודיע עדיך שאין
 אלא ק. אינו דהמנהג שם, סיים מקום מכל אחד.

 שלא שנפטרו צדיקים אצל פעמים כמה שראיתי
 וכן ע״ש יוכג שלקדם אהד דק בניו לבל הודיעו

 הודה שכן 4חב po> ג׳ חלק יעקב כמשנה כתג
חגה״קמשנאוואזצ״ל.

 אק שאם מ( )סיסן ח״כ השדה פרי בשו״ח וכחב
 להודיעם, המנהג אה, או 3א לו ויש כנים א

 שייך לא נשמתו, את לזכות מצוד. שיש ביק
 שכשרה אלא כסיל. הוא דיבה מוציא ע״ז לומר

 על דדוקא כתב, (6ר סי׳ )יהד ח״ב שכיר משנה
קרובים. שאר על ולא להודיע יש ואמו אביו

 חנ״ל ערוך שלחן וקצור אדם בהבסת וחנה
 הקרובים, פטירה על לבנות להודיע שאק מבואר,

 אתר קדיש שיאמרו כדי הטעם כאן שאק אחר
 po) א* הלק יעקב שבות בשרת כתב וכן הנפטר.

4w מילר יהודה דבי ובשרת (po נהוג שכן סה 
 כה !דק ירד >*ת שלום במשטרה כתב וכן 4עלמ<
 פרי כשרת כתב וכן בגלילותינו. נוהגים שכן

 p)« יאיר חות בשרת ס/אך pv> כי ח^ן השדה
 כדי לבנוו/ גם להודיע שהמנהג כתב ח«(

 חכמים בלשון בתב וכן קרובם. על שיתאבלו
(4« px שאול סנן בשרת כתג ובן <pe )סס 

 לנתם, שבואו אחדים לזכות כדי לבנות שמודיעים
 ע״ש. לנפטר. וטבה רוח נתת הוא אבלים ניחום כי
 שמנהג בחב, הנ״ל ג׳ חלק יעקב במשנת גם

עיש. להלויח. שבואו לקרובים להודיע העולם

 בכלל דהוי מד* להקל הספרדים אצלינו גם המנהג
 po) הש״ך שכתב מה ונודע ממש. דיבור ולא רמז
 הטיס אה ל׳איד המנהג בטעם »ףפ( 0»ל

 שידעו ספני שהוא הסו/ שבשכונה השאובים
 יצטרך ולא טוו/ מקרח זה בבית שיש הכל

 רמז חח וחיינו דבר- מוציא ויחיה נפה להודיע
 מודעות• פום»3 חדק והוא ליכאאימודא. וברמז
 המים שפיכת למנהג טעם עוד הביא ]ושם

 טפח טפיל הסוה שמלאך מפני חסה, שבשכונה
 את דק הביא םק״ד שם והט״ז במים. המות דם

 בשרה חרגאצ׳ובר הגאון דעת וכן השני(. הטעם
 כשו״ח כתג וכן ע״ש. mo 3*4 !0*0) יוסף שלטה
 נועם כקובץ ועיין 40ח po> הילדסהייטר הרע״ז

 פטירת על בעחון פרסום לענק מ״ש »-!< ד«0) ח״ב
הוא דנה מוציא משום בזה שאין שם והעלה אדם,

nrnpcno לגאלף on n הלסת ?ל חוול3) **ך סספר 
4mtvi top nfam

 או קריר* ברחובות מודעות לפרסם מוהר ואם
 זוננפלד הגרי״ח דעת אדם, פטירת על בעיתונות,

 מה, להתיר שיש /an p-0) חיים שלטה כשרה
 וגם ע״מ לעודד. דכר איזה לצודך שכוונתם משום

 אנשים שיבואו בדי הוא המודעות פרסום עיקר כי
 לגבי מה בביוצא שאמרו וכמו הנפטר, את ללווה
 עושים ראם )סו.( סנהדרין בגמרא הנפסד, הלנת
 4* מיד בש״ע«ש» הוא וכן טהר. לכבודו זאת
 הנ״ל מרן מדברי אולם דידן. בנידון הדין והוא

 גם להקל אין בסיל הוא דיבה מוציא דלגבי מבואר,
 חרב ודברי חסו/ של לכבודו נעשה כשהדבר

הדט״א. לדעת אלא יכונו לא לכאורה חיים שלטה

 מותר, ברמז אבל מפורשת, באמירת זה כל אולם
 המנהג ובן חנ״ל. זי.( בפסחים הגמרא דברי פי על

 גווגא דככחאי הספרדים, אצל נם להקל כיום
 מוציא דאינו כסיל, הוא דיבה מוציא משום ליכא

 כזה כרמז, טבק אמו אס ודק ממש. כפיו הדבר
 זה כדבר להחמיר קשה בי חמקילק, על יסמוך
 אביהס. פטירת על לבנים להודיע שלא

פשט כנד אדם פטירה על מודעות בפרסום ונם

חחכסה אוצר ח»מ ע״י vor>n95 מס עמוד (0(}19> עובדיה בן יצחק ף,בל^^(סן1וא חולים בקור - יוסף ילקוט

•7



f
7 •

יוסף מת לו מטח לחולו! להודיע • ג' סימן ילקוט פו

 כך, על להודיעו דורשים והרופאים ומסוכן, קשה הבריאותי שמצבו מי ב.
 פי על הכל ויעשו אחרים. ידי על הבן,-אלא ידי על כן יעשו לא לכתהלה

מסוכן, חולה שהוא לחולה לגלות אין שפעמים נתבאר שכבר חכם, עצת
 כשהחולה וגם ח״ו. ושנותיו ימיו לקיצור יגרום והדבר רב צער יצטער שמא
וישמע יתכן כי בפניו, מחלתו על לדבר אין חושים, ערפול של במצב נמצא

כ( יותר. ויחלה אודותיו שמדברים מה כל

 באמידת ודוקא רמז, בגדר תא הרי דבחיבה כסיל,
החמירו. בפת

 סימן ח!ח ייוח ב')חלק חלק יעקב שבוח בשרת ועיין
שבעו/ ונוהג אחותו, שנפטרה נאחר שנשאל,

 עדיין ידע שלא מהדרך אמו בא שבעה ובתוך
 שבעה תוך לקראתו לצאת טוהר אם בתו, ממיתת

 לחודר והשיב בתו. במיתת ידגיש לא שאמו כדי
 אדם הולך באב כתשעה כיו״ב שבמינו בטו בזו/

 חושש, ואינו בטיט צואת עד אביו או רבו לקראת
 באב דט׳ אבילות דוחה אמו דכסד נמת שמע
 מפני לשגות שמותר זטצינו כאן. הדין והוא

 בבורו דהוקש אמו, כבוד משום שכן וכל השלוב
 אינו טת לו שטת דטי נב על ואף המקום. לכבוד
 חי ולומר לשקד לו אין מקום מכל לו, לומר מחריב

 כלל, שקר כאן אין גומא בהאי מקום טבל הוא,
 ובפתחי ע״ש. אביו. כבור משום p לעשות וסותר

 לקראת שדוקא מדבריו, דייק סק״ן( 8» )סקפן חשובה
 לא אבל אביו, כבוד משום לצאת, מותר אמו

קרובים, ושאר אחיו לקראת

 שנפטר ע״ו/ ההבניה אטי בטוח שהיה ומעשה
גילה לא שלשיא אאטו״ר מרן רבדלח״ט אחיו/

 באקראי. לה שנודע עד שניב במשך הדבר לה

 הוא חכה מתניא משום נס לה הודיע לא ושמא
 שאחיו זצ״ל מחב״ר האדטו״ר על ומספרים כטיל.

 לאמו שולח חיה שנה י״ג ובמשך נפטרכאטחקו/
 נפטר שתאה תדע שלא בדי אחיו בשם בכתבים

 »/w 7) דתיי יקרא בספר והובא מוחה. יום עד
 (su -nop) W אורחות מספר שם והביא

 חברון ישיבת במשרד תתקבל הימים שבאחד
 על אכיז פטירת קל הפודיק סמק מדממים
 רבי הישיבה ראש זצ״ל, הדש מאיד רבי המשגיח
 נתדהודיב vpv המכתב אח פתח מהנא יחזקאל

 והתעלם באמתחתו המכתב את תטמין כך ואתר
 והמשך רבר ידע לא מאיד רבי כליל. טמנו

 ומוסר תורת בהרבצת שלו הקודש כעבודת
 שלשים אחר שבעה. וללא אבל ללא לתלמידים,

 והראה מאיר רבי אצל עצמו יחזקאל רבי זימן יום
 שעה של באבלות ישב מאיד רבי המברק. את לו

 ראש של תקפותו וע״י רחוקה, שטועה כדין אחת
 כסיל הוא דיבה מוציא שכתוב מה על הישיבה
 וסופר. חודה של שלם חודש תשיבה הרויחה

 צ!/ )סים! אפרים שער בשו״ת מה במ״ש עוד ודאה
םו<ע״ש.m* )®סן*®• יוסף ובברכי

האכ של מחלתו על לאביו לספר

 אם קשה מחלה באתו ח״ו חלה כשאדם הנח ב(
 ואם לב או מחלתו דבר על לו לומר וצריך מותר
 דעה rw) השיך דעת לא, או לאביו זאת לומר מותר

0-p ממוכן. שהוא לתולה לגלות שלא »לח

 שאין עםודדלט( נ׳ )חלק סופר אברהם בנשמת ]וראה
 כתב זה ולפי תרועה[. המתלה על לחולה לגלות
 ap )*ס! כ׳ חלק בחלבה תמצזייגים שערים במפר

*cam מצב על לו שיודיע ממו מבקש האב שאם
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פזיוסףטת לו שמח לתולה ג׳-להודיע סמןילקוט

 אחד לאף הדבר לפרסם שלא הראוי מן ל״ע, הידועה במחלה החולה ג.
 חוליו, עליו הכביד אם ואמנם ויתרפא. ה׳ ירחם אולי זה ידי שעל בתחלה,

ג( עליו. שיתפללו לרבים הדבר לפרסם מותר

 שהאב אף ממובן, חול־ שזה יודע והבן בר־אותו,
 שלא בדי אליו, לשמוע לו אק לו שיגיד עליו גוזר

דבר טמו שמבקש באב ומרב טליה. ליהרע
 צדך אין לאבלו, שלא עליו פקד שהרופא מאכל —

 והוא א□ מבוד במצות עלזו גהר אפילו לו לשמוע
 מה וביתא מלהשיבו. להתחמק לו שיש כאן הדין

 כך ןןל מצטערים ואמו שאביו דמי לעיל, כתבנו
 שאינן תעניות להתענות לו אין מתענה, שטם
 בספר בתב וכן לחזדיו. צער לנרום שלא כדי חובה,

 הבן על זה ולפי xen po חח rw) יהודה להם בית
 המעציבים דברים להוריו לספר שלא ליזהר

 לספר צורך לו יש כן אס אלא אותת ומצערים
 וביוצא. לו שיעורו מנת על להם

 מכבד היה אחד בתת (Mspnpe) החסידים ובספר
 מתקוטטים והיו אהים לו וחיו אמו ואת אביו את

 צער ולאמו לאביו והיה ומכעימן טקללן והיה עטו,
 ואת אביך את מכבד אתה החכם, לו אמר מזה,
 מתקיימות קללותיך היו אילו טצערן, ואחה אמך

 לקלל אביך הצער אל לכך בצער, ואכן■ אביך היו
 לחשוב לאדם לו יש מותו לאחר ונס בחייו, ודעו
 גם ולכן מזה, מצטער חיה הי היה אבי היה אילו

 לאחר האדם רוה הגשמה אקלל,מ לא מותו אחרי
 לעלי שהדי העולם שמה טה בל יודעת מותו
 לאחר הה הה נפשך, את לארע בהית הכהן
 כחת )ששחחגלתת( חיים הוכהה ובספר ע״פ מוחו.

הנוגעים ענינים או דברים באיזה יודע אם ואפילו

 בשמעם כי םודאם, או בבודם מצד לאמו או לאביו
 שלא לבנים ועמן בהם, מצטערים הם הדברים

 להם הנוגעים בדברים טבעיא לא להם לגלות
 באיזה לאחרים הנוגעים בדברים אפילו אלא ממש,
 כי בודאי שיודע ובדומה, רעות ושמועות ענינים

 מצטערים ואמו אמו האלו, דברים בשומעם
 כדי לבלות שלא הבנים ביד אפשרות ויש עליהת

 ותנא להם יבלו שלא הוא ועמן יצטערו, שלא
 . בצל בשרת בחב ובן ע״פ טו□ ברבת עליהם

 £ להוריו למפר שלא שההר (mpo)ב' חלק החבטה
 צער, לידי יבוא זה ית על שהרי המצערים, דברים

 ן וכמו טחול. צערו אין צערו על שמחל ואב
 עמיתו, את איש תונו דלא בלאו התודה שהזהירה

 בולל זה ולאו ברברית הכירו אח לצער שלא
 % צער לחמדו גודם אם טון העשת ואל שב אפילו

יש! rw לב חקרי בשרת שכתב ובמו ביזיון, או
 או במד טין לכבת_באהה נוהג שהיה מון »ע#׳(
 העשה, ואל בשב ממנו ומונע יריו את לנשק

 שכן וטבל להכירו. וצער מיון הוי זה כבור והעדר
 בדי ולאמו לאביו כן לעשות דאסוד וחוטר וקל

 יחיה )אפילו ככבודת להקל או למותם או לצערם
 תונו, דלא לאו אימוד שמלבר תעשת ואל בשב
 ומיראת ואם אב מבור מצות על עובר הוא הרי
 אין מחלתו, על לו שיגיד טמנו דורש אמו אם ולכן

 דברי על לעבור לו באומר דהוי מה, לו לציית לו
תודתע״ש.

הידועה המחלה על אדם לאף למפר שאץ
 (3 עסוד סיד□ )הנד«ס דחיי קרא בספר הביא כן ג(

 על יודיעו שלא מקפיד שהיה ע״ח הסטייפלר בשם
אלא מחלתו, בדבר הידועה במחלה שהלה אדם

 במחלה הלה שבאשר מון מתם, שהלה יאמרו
 כח יש ולטי להתרפאות מנת על נם צריך היודעה
טליה דליתרע ליה לגרום אין בן ועל נסית לחולל
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 ההורים פטירת על להודיע נהגו שכיום ג׳[ ]סימן לעיל נתבאר כבר לח.
להלוייה שיבואו כדי הקרובים, לשאר וכן קדיש. שיאמרו כדי זכרים לבנים
 להודיע בכדי אבל מודעות להדפיס המנהג פשט וכן אבלות. דיני -ולנהוג
 הוא דיבה מוציא משום בזה לחוש ואק הנפטר, של הזזלויה זמן אח לצבור
 ועגמת צער להם לגרום חובה אין בימים הבאים זקנים אנשים ואמנם כסיל.
 אחד אם וכן שנפטרו. מקרוביהם אחד על להם שיודיעו יד על גדולה נפש

 האבלות את עליהם יכבידו להם יודיעו ואם המועד, בחול נפטר מהקרובים
 שלא טוב הרגל, לאחר שבעה ולשבת שבצינעא, דברים לנהוג שצריכים
 תהיה שהשמועה מנת על מספר ימים ונשארו שנפטר מי וכן להודיעם.

 בשמועה לצערו שלא מנת על הימים מספר להמתין מצוה רחוקה, שמועה
 הקרוב אם ואמנם לא. ותו שעה ישב אלא ושלושים, שבעה וצריך קרובה
מהשבעה, הרגל ידי על יפטרו המשפחה לבני יודיעו ואם הרגל בערב נפטר

לח( חכם. עם להתייעץ הראוי מן מקרה ובכל להודיעם. כדאי

 מטנו, הגדולים אחיו לכל הוא תאה כבוד דחיוב
 אחיו לכל לחייב הדין שהוא קדשו מדברי ומשמע

 קטנות חלמת ולדעת אביהם. מיתת אחר הגדולים
 הראשון לאוז הוא החיוב קבב( )סימן א' בחלק
 דוקא הוא בהשגות הרמב׳ן דברי ולפי דוקא,

 לחרב ועיין ואם. אב כיבוד משום חי כשאביהם
 )סי׳ יוסף ובברכי עו(, ם* )חיו׳ו א׳ חלק יעקב שבות

«(. י׳ זרג )היו לב הקרי ובשו״ת םו'נ(, nw רם

 שאר הרי הגדול אחיהם הוי הלזה שהטה ביק והרי
 האב בחיי כשהוא נם ומה בכבודו, חייבים האחים
 אפילו דל האר״י לדברי וכ״ש הרטב״ן. לדברי
 הבאים לאחים להם יש כי האב, מיתת לאחר
 האר״י רבעו שכתב כמו בהולדה, שייכות אחריו

 ולס קודם. אב כיבוד מקפיד, האב אם ואטגם דל.
בנו. על הקדיש יאמר שהאב שראוי בודאי

שנפטר קרוב על המועד בחול להודיע

 )ביטן ,ב הלק מאירות פנים בשרה כתב בן לה(
 אסור שמנעעא דברים לנהוג שצריך דבטועד ,0קס

 ראיה והביא טוב, עם שמחת מניעה משום להודיע
 דאין מהא ראיה והביא ».(. מו״ק מהגמרא לוה

 כן גם הורה צט בסים! ושם במועד. הנגעים רואים
 ע״ש. הפורים. אוזר עד א rrb שלא בפורים
 an )סימן יוסף ובברכי שם, תשובה בפתחי והובא

mt על הטה הגיל שיק מהר״ם בשו׳ת ואמנם 4ג׳

 ומרך השבוח, מצות כאן יש הא זה, ליה דפנא זח
 זאת דמצות ואפשר רעך, דם על העטור דלא

 מגעה עצמה היא הבן שעושה טוב יום דשטדות
 שכתב טה פי על ליישב אפשר או האבות על

 אבל לעזרה, ר״י דאמר הא על )יא.( בתענית רש״י
 חפילתעו על בטוחים אט דאין משום לצעקה, לא

 שהרי רש״י דברי על לעטור שיש ואף שהקובל.
גופיה ר״י הא ועוד דוהר- נפש פיקוח &פק אפילו
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 האבילות דיני על ישמרו. לא שבודאי חילוניים בנים והניח שמת מי לט.

 פטירת על להם להודיע שאין שאומר מי יש נשמתו, לעילוי הקדיש ואמירת
 מוציא משום בזה לחוש יש וגם מזידין. יהיו ולא שוגגין שיהיו ומוטב האבא,

 נהגו קדיש, ויאמרו אבלות דיני ישמרו שמא ספק יש אם אבל כסיל. הוא דיבה
 נשמתם. לעילוי הקדיש באמירת לזכותם כדי ההורים, פטירת על להם להודיע

 אפילו להודיע מצוה ירושה, בהפסד כמו ממון, נזק לגרום שיכול במקום וכן
 משום ברמז להם יודיעו ולכתחלה אחסנתא. איעבורא בכלל וזה מביש, לק

 לט( בפירוש. להודיע נהגו ברמז, מבין אינו אם ורק כסיל, הוא דיבה מוציא

 הוא דיבה מוציא משום אדם, פטירת על בפירוש להודיע שאין פי על אף מ.
 כדי קרובם פטירת על להודיע החולים, ביה לצוות מותר מקום מכל כסיל,

 מ( הקודם. בסעיף כמבואר ברמז יודיעו לכתחלה אפשר ואם בקבורתו. שיטפלו

קודם אליו שיבואו בחיים, עודנו כשאביהם ולבנות לבנים להודיע מותר מא.
טא( פטירתו.

ואין הוא והפריח וראי, הוא טוב יום ׳*מחת יש מקום מכל חולה, קל מתפללין אטר >יו.( בשבח
ודאי. מידי מוציא ספק דהכיטול כיח מאירות הפגים דברי מה ליישב

קדיש יאטר כשלא • החורים פגדרה קל חילוני לבן לחודיק
 יב(, »וף וזב סימן דעת )יורת הרט״א כתב (0ל

 קדיש. שיאמר כדי להודיע נהגו זכרים שבבנים
 לדייק, יש קדיש, שיאמר בדי שכתב וממה קי□

 להוריק אץ קדיש, יאמרו לא שבודאי דהיכא
 לטי ואוי כסיל. הוא דיבה ומוציא משום לכנים,
 הנפטר למוכה באה ההורקה ועיקר נקנות. שכניו

 הכין אבא, מזכה וברא קליו, ויתפלל קדיש שיאמר
 למת צקר שגורם כמקום אנל בפניו. שלא לארם
 בשו׳ת כתב שחת לבאר אותו יורידו כאלו וכנים
 טוב שיותר ייתכן ונד( סימן דעת יותז )חלק אומר הלל

 מיתת שמא מאידך אך להוריק, שלא לאב לו
 וכמו בחשובה, ויהרהרו למוטב תחזירם אביהם
 פטירת לפני תשונה קשה שישמעאל שנמנינו
שאץ התורה מן ראית שתביא וק״ש אברהם.

 רבה ממדרש להוריק, אמוד נם ואולי להוריק,
 אמו, רבקה פטירת מקשו שהקליטו ח( לו/ )בראשית

 בבית כלוא היה ויצחק בביתו, יקקב היה שלא אף
 יבול חיה היהיר והקדיש להתעסק, יבול היה ולא
 ואמנם בקבורתה. שיהקמק רצו ולא לאומרו, קשו

 ירושת בהפסד כמו מטון, נזק לגרום שיבול במקום
 להוריק ומצות חילם, לאחרים ועזבו נאמר זה קל

אחמנתא. איקנורא בכלל ווה מביש, לבן אפילו
 הנרש״ז בשם ת«( קנו )««■, אברהם בנשמת כ״ב ט(

 להוריק החולים לבית שמותר זצ״ל, אויקרבאך
 שיבואו כדי קרובם, פטירה קל המשפחה לקרובי
 מוציא משום חשש כל בזה ואין בקבורתו, לטפל
פת פט קמור לעיל וראה ק*ש. כסיל. הוא דיבה

מסירתו ססוך ית□9סא לחפרד עיבואו לכגים לחודיק
 בשיש אבל טינת לן נפקא לא לומר כשהובל תמת )םשן החסידים בספר המבואר פי קל טא(
לדבר הקנה להיות יכול הקלקלה יגיד שאם דברים דוקא הוא הקלקלה קל משיבין אין שאמרו דמה
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 הקדוש, הזוהר בספר ילמד מותו שאחר דעת על לחברו מתנה שנתן מי מב.
 בהבנה. וללמוד לשנות לו שמותר אומרים יש בהבנה, הלכה ללמוד ורוצה

מב(

 מסכת יסיים השנה שביום נכון חכם, ותלמיד תורה בן הוא הבן אם »ג.
 וגם לנפטר, מרובה תועלת בדבר ויש הנפטרים, ואמו יותנשמו לעילוי

שם יאמרו אם בפרט מצוה, לסעודת כך ידי על תהיה שעושים הסעודה

עסורתרצ(. אבלות )חלטת
חלבה *n&t ודחנח זוהר שיקרא עבוד שנד קיבל

 יד(. )בחמדת תעברי לאברהם רנד הפליט ויבא בנק
 יניד לא אם וכן חוטא, חיה יזהר מגיד חיה לא ואם
 כמו רפואה, אחר יחקור לא לאוהבו החולה על

 בניו שיביא כוי חולה, אביך חנה ליוסף ויאמר
 רומא בן ועיגא לדבי זכאי בן יוחנן רבן וכן עטו,

 כתב ובן להגיד. יבול לתקנתו הרי בנו, על שיתפלל
 שאק שאף תבן )סי׳ ח״ג יעקב משנת בשו״ת
 דיבה מוציא מפגי קרובים מיתה על לבניו להודיע

להודיע, גבון כחיים עדיין כשהוא אך במיל, הוא

 כתב, קנט( )דף ,כ הלק להייס וכינו כמפר מב(
 מותו שאהד כתנאי לשמעון מתנה עעןן בראובן

 נשמתו, לעלוי יום ככל ממוהר דפים עשרה ילמד
 לו אפשר שאי ראה התנאי, שקיים רב ומן ואחר

 ורוצה הכנה, כלי זוהר יום כבל ללמוד למבול
 והיורשים בעיון, הלכה שיעוד ללמוד לשנות
 תניח* מהתנאי, לשנות כמיניה כל רלאו טוענים
 מסוגל שהוא עדיף. דווחד לומר שיש בהחלה

 רוח נהה יותר לו ויש ׳הנפטר, לנשמת הרבה
 שיעור זוהר שילמו ונ״ל וסיים, מוהר, בלימוד
 חכמה יהגה פיו כך ואחר בו, להגות לסבול שיוכל.
 תנה אל מוח וגם בזה אחה ויקיים בהלכת בעיון
 )סש! הצל״ח בשו״וז כתב מה וביוצא ע'כ. ידיך,

 שהקדיש במי קם(, נדף חיים שערי מפר בשם לג(
 י״ח עם בכל שילטוד בתנאי הכם לתלמיד סכום
 ללמוד לו שנוח בו חזר חכם והתלמד משנה, פרקי

 המשנה דליטוד דכיון והשיב, בהבנת פרקים ח׳
אברהם המגן ובט״ש לימוד, נחשב לא הבנת בלי

 בעא דטש״ה בעש( דית )קי:סנהדרין רש״י במ״ש
 לבניו פנאי שיהיה כדי חולשא תהא רחמי יעקב
 מיתה, בשעה עליו להיות ממקומו אחר כל לבוא
 ובאין. ומחקבצין יודעין למטה שנפל שרואים שביק
 בשעת והבנות הכנים שיהיו גחל דדבר ומוכח
 גודל פיה( צדק שפתי )מאסר יבוק כמעבר וכיב מיתה.

 יציאת בשעה אצלו משפחתו שתהיה התועלת
גבריאל נטעי בספר דבריהם והובאו ע״ש. הנשמת

 ולא בהבנה פרקים ח׳ שיקרא טוב יותר נ( )סימן
ע״ש. בעלמא. כאמירה

 כתבו כן הנ״ל, אברהם המגן בדברי וחנה
 )ע״ז העין במראית החיר״א למון וראה האחרונים,

 לא דעת כבלי וקורא להבין בידו שייש רכל ש.(
 גבריאל רבי הגאון כתב וכן לימוד. חשיב

 קלים דף ודם עין ספר שבסוף )נליקוסים איספראנסה
 תחלים(. וערך ידיעת )סערכת יועץ פלא ובספר ע׳ד(,

 להבין שצריך עת( )סימן א׳ חלק שאל חיים ובשו״ת
ע״ש. הדברים. פשט מפיו היוצא בשים
 שלא פי על אף בקריאה ח עצמה בתורה אמנם
 )דף הקמח כד בספר בחיי ברכינו כמבואר מבין,
 במשנה אבל ג׳ית(, דף )שבועות א הלק ובשל״ה צ׳יג(,
 יביע בשו״ח ]וראה העיק. בעומק להבין צריך
 בו, לסימן במילואים ע״ב, רפד דף א׳ הלק אומד
ע״ש[. ט. אות בו בסימן שם עוד וקיק
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יב< כמנהגם. לנהוג שלא בפח לעמוד שיש זרות, מנהגי הנהיגו

 י״ב בכל קדיש אחריו יאמר שהחתן טוב התן, אם כי בנים אחריו הניח ולא שמת מי יג.
נבון נכדים, לו ויש בחיים, פניו על שמתו ]או בנים אחריו הגיח ולא שמת מי וכן חודש.

י" אביו. באבי גם שייך אבא מזכה ברא כי קדיש, אחריו שיאמרו

 מוציא <rv י, )סשלי שנאמר משום זאת, לו לומר אין לו, נודע ולא מת לו שמת מי יד.
 אין זה כל עם שוא, תפלת והוי עליו ומתפלל חולה שהוא שידע ואף כסיל. הוא דיבה
 שנאמד חי, שהוא לו ולומר לשקר אין חי הוא אם קרובו על כששואל אך לו. לומר
 רמז ידי על או בכתיבה ואף אגפין. בתרי דמשתמע בלשון יאמר אלא תרתק, שקר מדבר

 קדיש. שיאמרו כדי זכרים לבנים ההודים פטירת על להודיע נהגו וכעם להודיעם. אץ
 נהגו וכדומה, אב לו ויש בנים לו אין אם וכן לכולם. מודיעים מים כמה כשיש וגם

 להלוייה שיבואו כדי לבנות גס להודיע והמנהג קדיש. עליו שיאמרו כדי להודיעם
זמן את לצבור להודיע בכדי אבל מודעות להדפיס המנהג פשט וכן אבלות חני ולנהוג

יד< כסיל. הוא חבה מוציא משום בזה לחדש ואין הנפטר, של ההלויה

משפחחח טי בקרב אף אביה על קריש לומר לבת שאין
 p שהבאנו קדישא ודיני ז׳ וזלק יוסף בילקוט ראה יב(

 שבק״ק הביא ושם יגבו. ופינק יאיר חות שו*ח סשס
 לפני הגוה בן, בלי שנעדר אהד היה אמשטרדם

 הורש •ב’ תוך יום בבל עשרה שילמדו פטירתו
 ולא קדיש, הבת תאפר האסור ואחר בשכר, בביתו

 זה על וכתב והפרנסים. הקהלה חכפי בידה פירוז
 נס כי הדבר, לפתור ראיה אין בי ואף •איר, מזות
 וסקרי וברים פנק יש גם ה׳ קידוש על סקווה אשה

 שלח מרין עקיבא דרבי פעשוז כי ואף ישראל, בני
שיתופים הפקור שפסנו שקו נדסן דקה •ודה קרון

 סברא יש פקום סכל היד- זכר בבן קדיש אוסרים
בזה. עוד שכתב פה ,הוא v-n ,3 m ונחת תועלת יש בבת דגם

חטיז“אוטרקחטבטכ החתן אם

 פ• על והוא קסיזא ונדסן אפת זרק בשו־ת כתב כן יג(
 הקדיש, אסירת בטעם •בוק פעבו הרב שכתב פה

 חייב תתנו נם זה ולפי בגבורו, שחייב משום שהוא
 להו וסי• דוד הנה קריה בשר׳ת אולם קדיש. לוסר
 אינו פקום סכל הסיו בכבוד חייב שהחתן ראף כתב,
 אתריו בנים הניח לא ואם ק־ש. קדיש. באסירת חייב
חשיב דחתן קדיש, לוסר עקפו על יקבל שהחתן טוב

 בח יחלשו כך ידי שעל לחוש יש פקום וסבל
ויהיה הם, הורה בן שנם ישראל, גני של המנהגים

 ופיהו* סברתו, פי על לעקסו בפה בונה אהד כל
 ולבן מ. לזלזל ויבואו ואסלולא, כחוכא דרבנן פילי

 ע״ב. לפחות. יש ופרסום אסיפה שיש זה בנידון
 ובפתחי 4קק *ת אבלות וסקדבת חסד בשדי ועיין

 ובשו״ת ע־ס. 4יקק*ז ,rpo שקו סיס! דקה מדד, השובה
 כתב האב אם שאף כתב, כיו ופינק לשמה תורה
 ,p לו ואין בהיות קדיש, אחריו שוזאסר לבתו ונוואה

 לפתות יש קדיש לוסר רהגד, ואס לו, תשפע לא
4ד ושיפן יד חלק אליעזר קיץ בשו״ת עוד ועיין בידה.

 קנסו. אות אבלות וסקובת הסד בשד• עוד וראה בן. כסו

ע״ש.
 הסכואר פי על הוא בנים, בני גבי שכתבנו ופה

 אביו באבי דגם מ< דף סית אתרי ופרשת הקדוש בזוהר
 את פדה יעקב שהרי אבא, סוכה ברא אסריגן

 חודר- ללסרו חייב שהרי מסתבר וכן אברהם.
ע״ש. 4מג סנהדרין בסוגיא כסבואר

ההורים סטידח על לבנים להודיע
T) קיים. אייבו א״ל קייסת, איסא א״ל קייסת. איסא ו□־ חייא דר׳ אהוד, בר רב וו.< פסחים בנסרא 

ששאל והיינו וכו׳. פנעלי לי חלוץ לשפעיה ליה אסר א״ל קיים, אייבז ליה אסר לההם סליק כי אהתיה
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 שאתה עד בתסיזז, זיו ואסר בזדים, אביו אם אותו
 קיימת, אסא אם תשאל קיים אם אבא על שואל

 ער בתסיה, לו תשיב קיימת אסא אם אותו וכששאל
 קיים. אבא אם תשאל קייסוז אםא אם שואל שאתה
 את חלץ ולבן נפטרו. ואפו שאביו א רמז ומזה

 על לאדם בפירוש אסר שאץ ומבואר סנעליו.
 ורק כסיל. הוא חבה סוניא פשום שנפטר, קרובו
 שרב לופר דקשה רש׳*, בפירוש וע׳־ש סותר. ברסו
 דרך א שאסר פירש ולק ספיו, שקד דבר •וניא

 קרעיה אידי ריב בדיה שר׳* >מ< בגם׳ וע״ש שאלה.
 סהר. יבינו שלא בבח לאחוריה ואהדריה ללבושיה

 הדמו. ידי כך אוזר הדבר שיבינו במה דשרי ומשמע
 בשם כתב קנ« »מק סרוטגבוד! סהד״ם ובתשובת

 דסוחר יורק, ואינו סת א שמת דפי פסוקות, הלנות
 שידע. עד אבלות עליו הלה ראו למעורר* להזמינו

 דבר א אתן אסר סחזובודג ברוך יבינו אבל
 וסרן ע״ש. לכתוב. נלאתי וראייתו לאבל. האסור
 דאין פסק, •ס w חב ®ם! דקה רמז עיון בשלוק
 נאסר זה ועל ואם, אב פטירת על להודיע חובה
 לסעודת להזפינו וסותר כסיל. הוא חבה סוניא

 נדהו יודע. שאינו ביון שסוזד* ובל ונישואין אירוסין
 שנאסר הוא, זד ולומר לשקר אין עליו שואל אם

 זכרים בבנים סקוס וסבל הנ״ה, תרחק. שקר טיבר
 אץ בבנות אבל קדיש, שיאמר כח להודיע נהגו
 שלדעה לכאורה ונמנא ע״כ. להודיעם. כלל מנהג
 לבניו. אפילו אדם, פטירת על להודיע אץ סרן

 שיאמרו כדי לנפטר תועלת בזה יש שבודאי ואפילו
 חבה פוזניא משום בזה יש וה כל עם קדיש, אזוריו

 (pm 00 שנייטוך חב״ם בשחת ועיין מדל. הוא

 להודיע פטירתו קודם ביקש הסת אם דאו שכתב
 גופו על דדוקא להודיעם, אץ פטירתו, על לקרוביו
 את למי לנוות •נול לא אבל לזנוווז, יכול יעזבונו

סהוייב. שאינו בנער אודו

 עליו וסתפלל חולה שהוא שידע דאף שכתבנו ופה
 תפלת דהוי נמר בזה לדון יש לכאורה הנה וכו׳,
 ®סזרפח ה״ס »וחז השקל בפומית שהביא ובסו שוא,

 ממק החסידים בספר וכוזב סהח־ל. כשם יח ס־ק
 שיהיה, אוהב על וסתפלל מתענה היה אהד חתאק
 סה ושאל סשם □w יום בערב אוזר ארס בא והנה
 מתפלל יפים כסה כבר שהרי אוהב• פלוני עושה
 אעשה סה אסר, לחכם, הבא ארם אותו שאל עליו,

חנם על ויתפלל יתענה הרי אסת, אוסר לא אם

תקפג

 לנגח או לעבד טוב יום לאחר אסר סוא, תפלת
 לו תניד אל טוב יום שמחת ומפני שמת לו שיאמר
 מ׳ים moo שיק מהר-ם בשחת כתב וכן ע״ב. עתה.

 תברך, שיזכה כח חטא לאדם אוסרים שאץ מ< >מק
 פסע. לא אם אפילו .<d שבת בתום׳ תירונא ולהד
 ועירו יאסר שלא כדי חבה מוזניא הוא יהא ולפה

 ומתפלל וחולה, חי הוא שעדיין נשמבור שוא תפלת
 כמתיא הוי בנים אנל אפילו הסוער ולדעת עליו[.
 זכרים ולבנים כתב שם דהרם־א אלא חבה.

 קאסד. לבנים דדוקא ונראה קדיש. משום מוחעים
 אץ וסשום עו׳ חבה טוזניא סשום בזה ליכא ולדעתו
 סישדאל אדם בל דהרי עו׳, חטא לאדם אוסרים
 סנות אעא וגם רען. דם על תעמוד לא על מנווה
 ואפילו מרעתו ולהנילו האדם, גוף השבות על עשה

 סבואר והקדיש 4»ג. בסנהדרין כדאיתא בממונו,
 הסה את לפרות ח3 הוא הסריסים בשם בפוסקים

 מזנווים אנו ואס מעונשו. ולהקל ניהנס, של טחנה
 סה בכל נשמתו להזגיל סכ״ש להנילו, הגוף על

 הבנים, יח על הוא זה ופחון שתיקון עיון דאפשר.
 דם על תעמוד לא על סוזוייבים אנו אדרבה לבן

 קדיש ויאסרו אביהם פיחת קל ולהודיעם רען׳,
 הוא הרם־א שכתב והסנהג אביהם. נפש לפדות

 דבר חשש משום אבל הקדיש אסירת משוס רוקא
 שערים בספר והוסיף ע־ש. להודיע. אץ אחר

 כשהוא גס זה דלפי סק־ס<, רו ממק בהלכה הסנוייגים
 לא עשרה, שמונה בתפלת החולה על מתפלל
 כח חטא לאדם אסחנן דלא מסעם להפסק, היישינן
 4ו0 »מק רנשבורג ר׳יב בשחת ודאה חברן׳. שיזכה

 שאץ ערופה, דרבים תורה לביטול מגע הדבר שאס
 ועי גבריאל נטעי בספר ועיין ע־ש. להודיעם. נרץ־

 מרגליות, הגרא״ז בשם שנוע קטק עסוד אבלויז חלטח
 שסע קריאת לקרוא לו שאץ לאונן להודיע שנייד

 ע־ש. עשה. סנודת סשאר פטור שהוא ען ולהתפלל,
 לאדם אוסרים שאץ סזנד בזה לדון יש ולהאסור

 זה דאץ י״ל אן אחר. חטא מחבידו למנוע כח חטא
 אלא אסרו שלא אדם, פטירת על להודיע נסור חטא

 ו״׳ל. חוטא. אסרו לא אבל כסיל, הוא חבה סוקיא
 בשלחן הוא p לשקד, אץ שואל שאס שכתבנו וסה

 •׳<. w »ף« »לל אדם בחכסת כתב ען שם. עדיו

לב המשתמע בלשון שיאמר <rrpt» הט״ז עתב
 בגמרא. המבואר פי על והוא פנים,

בן להודיע, אץ בתיבה ידי על שאף שכתבנו ומה
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 ילס. סיסז דעה )יירת ב׳ חלק מכיר משנה במו״ת כתב
 רסס 1>םים חילדסהייסר עזדיאל רבי בשחת ודאת

 הוא חכה סועיא איסור מייד אם זוז בענין שהאריך
 סורקות בנתינת סקילין והיאך בכתיבה. כסיל

 שאין שם, והקלה נפסד. שפלוני קת בכתבי
 כסיל, הוא וינה מעיא סשוס בכתב בפרסום

 והאיסור דבב, מלשון באסירה רק הוא חבה רלשק
 אבל בריבוד, דק הוא הדב או האב מם לקרוא
 אביהם. מם לכתוב הקדים נוהגים וכן מותר. בכתב
מדקות. פרסום גבי להלן קוד וראה קיש.

 להקל שנתנו אשכנז מגאוני לכסה בזניט ואמם
 שיאסרו נח ההוחם, פטירת קל לבנים להוריק
 כתב וכן הנד, הדס׳־א דברי פי קל והוא קדיש,

 שלחן בקמר כתב וכן ׳׳<. שיניד קשי ינלל אדם בהבסת
 שיק בהרים בשו״ת כתב וס •או. יתיר יי ®יש קיוך
 אדם כל שהרי להודיקם, שהסנהג נס שפן וחם סיוריו

 ונם רקד, דם קל תקסוד לא קל סזנווה סישדאל
 ולהעילו האדם גוף דהשבת קשה סזות איכא

 אה לפדות שהוא בפוסקים מבואר והקדיש סרקתו,
 אט ואם בעונשו. ולהקל גיהנם של בחנה הבת

 בכל נשמתו להזיל שכן כל להעילו, הטף קל מנויים
 pft הכנים ידי עזי וזא ופדיון דתיקון וכיון דאפשר. פה

 מיתת להודיעם רעך דם קל תעבוד לא בשום מחריבים
 וסיס! ג־ הלק יקרה אבן בשחת נתב וכן ע־ש. אביהם.

 לו. שטרק שים קליו אבלות חן שום שאץ שאף קנס
 אג ביכור בזות משוס שהוא קדיש אסירת סקום סכל
 אף כן אם ביתד" אוד נם קלע tfraa זז דמעוה ואם

 מזנות קל עובר קדיש אוסר ואין לו טרק שלא בקת
 נדיבים לכן בשוגג, פנים בל קל זאס אב כיבוד

 קל עוכר השיב דלא ח-ל נאלא קיש. לו. להוריק
 שלא החן פי קל p שקושה אחד אב כיבוד מטת

 קלהת[. דדביא הוא ואחא חבר" להועיא
 חלק וחס סלםח mra nmi פקגוז עפנח בקל הגאון נם

 אץ הנפטר לתועלת שהוא דכיץ כתב, טו m י
 לפרסם סותר ולדעתו תועלתו. קל לוותר רשאים
 רבו. שהוא ובפרט אדם, פטירת קל להוריק מדקות

 אך לוו. »!ת מלובלין מהו״׳ש בפסקי כתב זבן ק״ש.
 לפני שיתפלל כח הוא ההודעה דקיקד שם כתב

 בסקוסות ולכן הקדיש, אסירת בשביל ולא התיבה
 עחך אץ התיבה, לפני סתפלל האבל שאין ובזמנים
 סקם עיקר לעיל המבואר לפי אך ע*ש. לו. להודיע
הקדיש. אבירת משום הוא לבנים להודיע שהקילו

 אסו, קל הורש י־כ בתוך שהוא פי זה דלפי אלא
 הבן הכי בלאו כי להודיקו, עריך אין נפטר, ואביו
 לשניהם. קולה אהד וקחש אמו, קל קחס אוסר

 אין אביו, קל הקדיש כאמירת בדעתו שאין ואף
 קדומים. בדקת כן שכתב וכסו 4םקכמ זו יריקה
 שהנוסעים שנהוג שנתב בל*י בשם שהביא וק״ש
 כיק סאז, קחש אוסרים בניהם ישראל לארץ

 עריך שאץ ומבואר, יחקה. סשס פלהגיק שרתוק
 בלא וגם הקדיש. לתועלת סהפטירה יחקה מתחיה
קיש. תוקלת. קעת יש יחקה
 לבנים להוחק הספרדים אזנל נם כיום המנהג והנד.

 לפי בקבורתו לטפל שיוכלו כח זאת ועושים ברמז,
 בל ולנועג קבורתו, ומקום ההלוייד" ובארנק כבודו,

 הבנים, לכל ומחקים קדיש. ואסירת אבלות חני
 אתה שאי 00 וסיס! רנמבורג ריב בשחת שכתב וכסו
 לזכות הוא קדיש שאמירת כיון יכשר מהן איזה יודע
 וכן כיותר. הסוכה הכן מ יודעים אנו אין הסת, את

 ואף 4xv וסיס! נ׳ הלק יקדה אבן בשחת כתב
 בשם כתב י־ו וסיס! ר הלק קנגיל סהר״ש שבשחת

 לכל להודיע עדיך שאץ טקם, ברוך בקל הגאק
 שם, סיים מקום סכל אהד. לבן להוחק וח הבנים,

 אזנל פקסים כסה שראיתי אלא כן. איט דהמנהג
 אהד רק בניו לבל הודיעו שלא שנפטרו עריקים
 נ׳ הלק יעקב במשנת בחב וכן ק־ש, יום. שלשים

החל. משינאווא דגה״ק הורה שבן יע<, »יםן

 אץ שאם עו >סיםן ב׳ הלק השדה פח בשחת וכתב
 כיק להודיעם, הסנהג אה, או אב לו דש בנים לו

 זה קל לוסד שייך לא נשמתו, את לזכות פזטה שים
 שכיר סשנה שבשחת אלא כסיל. הוא דיבה מזניא

 אביו קל דדוקא כתב, דאו סיסן דעה רודה בי הלק
קרובים. שאר על ולא להודיע יש זאסו

 סבואר, הנ״ל ערוך שלהן וקעור אדם בהבסת והגה
 שאץ אהד הקרובים, פטירת קל לכנות לדוחק שאץ
 נתב וכן הנפסד. אחר קחש שיאסרו כח הטקס כאן

 דבי ובשו״ח ח<.1 ®יסן א• חלק יעקב שבות בשחת
 כתב וכן קלסא. נהוג שכן סי! >סיםז סילר יהודה

 נוהגים שכן נדו ס-ק •י־ד סרת שלום כמשפרת
 ב׳ הלק השדה פח בשחת נתב וכן בגלילותיט.

 כתב רסס >סיסן יאיר הוון בשחת אך ננ<. ®®ן
 קל שיתאבלו כח לבנות, גם להודיע שהסנהג
כתב וכן נחו. זפרק הכסים בלשון כתב וכן קרובם.
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 ידי על גדולה נפש ועגמה צער להם לגרום הוכה אין כימים הבאים זקנים אגשים סו.
 המועד, בחול נפטר מהקרובים אהד אס וכן שנפטרו. מקרוביהם אהד על להם שיודיעו

 ולשבח שבצינעא, דברים לנהוג שצריכים האבלות את עליהם יכבידו להם יודיעו ואם
 מנת על מספר ימים ונשארו שנפטר מי וכן להודיעם. שלא טוב הרגל, לאחר שבעה

 לצערו שלא מנת על ימים י מספד להמתין מצרה דחוקה, שמועה תהיה שהשמועה
 הקרוב אס ואמנם לא. ותו שעה ישב אלא ושלושים, שבעה וצריך קרובה בשמועה

כדאי מהשבעה, הרגל ידי על יפטרו המשפתה לבני יודיעו ואם הרגל בערב נפטר
םי< חכם. עם להתייעץ הראוי מן מקרה ובכל להודיעם.

 לקרובים להודיע העולם מסנהג נתב, הג־ל ג׳ כרי למות שמודיעים <00 מדסן שאול סנן במרת
 הס זה •tvtfj □הסעודית והלק ע־׳ש. לתלויה. שיבואו הוא אבלים ניחום כי לנחם, שיבואו אחרים לזכות

4תרגא ■nop אכלות הלכות על עדיאל גסע• ססכר הלק יעקב בפשנת נם ע״ש. לנפטר. ושובה רות נחת

החודים סטירת קל לכנים לחודיק או סורקות להדפיס סותר אם
 או קדיד" ברחובות פורעות לפרסם סותר ואם

 זוננפלד הנרי־ח דעת אדם, פטירת על בעיתונות,
 בזח, להתיר שיש תמא >גרםז חיים שלפת בשחת
 ונם ע־כ. לעורר. רבד איזה לונורך שכוונתם פמום

 אנשים שיבואו נרי הוא הפורעות פרסום עיקר ני
 לגני נזר, בביתא מאסרו ונסו הנפטר, את ללוות
 זאת עושים ראם >«.< סנהדרין ננסרא הנפטר, הלנת

 והוא סעיר »ז סימ1 בש״ע הוא וכן פוחד. לעורו
 סנואר, החל סדן פרברי אולם דיה. מירון הדין

 כשהדבר נם להקל אין כסיל הוא דיבה סהניא דלגני
 חיים שלפת הרב ודברי חסת. של לכבודו געשה

הרפייא. לדעת אלא יכונו לא לכאורה
 פוחד, ברסו אבל ספודשת, באמירה זה כל אולם

 המנהג ובן הנ׳ל. >ד-< בפסחים הנסדא דברי פי על
 ליכא גוונא דבכהאי הספרדים, אזנל נס להקל כיום

 הדבר סתיא דאינו כסיל, הוא דיבה סועיא פמום
ססש. בפיו

שנפסד קרוב קל המוקד בהול לתודיק
 x*rp »יסן ב׳ הלק סאירות פנים בשחת בחב כן טו(

 אסור שמנינעא דברים לנהוג שעריך דבפועד
 ראיה והביא סוב, יום שמוות סניעת סשוס להודיע

 דאין סהא ראיה והביא 4מ. פחק סהגפדא לזה
 p נס הורה עט בסיסן ושם במועד. הנגעים רואים

 ע־ס. הפורים. אתר עד לו להגיד שלא בפורים
n* הב ז0*0> יוסף ובברכי שם, תשובה בפתחי והובא

 פשט נבר ארס פטירת על פורעות בפרסום ונס
 בכלל דהוי בזה, להקל הספרדים אזנלינו נס הסנחג

 »רש זמץ שנהב טה ונודע ססש. דיבור ולא רפו
 השאובים הסיס את לספון* המנהג בטעם wpo סלט

 בבית שיש הבל שירעו ספני שהוא הסת, שבשכונת
 ויהיר,סתיא נפי. להודיע תפרן ולא פות, פקדה זד.

 והוא איסודא. ליבא וברסז רפו דוה והיינו דבוב
 למנהג טעם עור הביא נושם פורעות. בפרסום הרין

 הסוה שסלאך ספני הסת, שבשכונת הסיס שפינת
 הביא סק״ד שס והסה בסיס. הפות רם ספת ספיל

 הרגונ׳ובר הנאון דעת וכן השני[. הטעם את רק
 כתב ובן ע״ש• 4□ *יו כ* >םימ יוסף שלפת בשחת
 בקובץ ועיין 4יעג »יסו הילדהייסר הרעה בשחת

 פרסום לענת שכתב פה סיז< מסוד ב׳ הלק נועם
 סשזם בזה שאין שם והעלה ארס, פטירת על בעתון
 דמו, מדד היא הדי דכתינה כסיל, הוא רבה פווניא
החסירו. בפה באפייה ודוקא

 זה על חסה הנ״ל מיק םוזד״ם בשחת ואסנם 4ג׳
 דלא וסיד הסבות, נמות כאן יש הא זה, ליה דפנא

 01' דססחת ואה דפזנוה ואפשר רען, רם על תעמוד

 או האבות. על פנינה עזנסה היא הנן שעושה טוב
 <4מ בתענית רש* שכתב פה פי על ליישב אפשר

 ססום לונעקד- לא אבל לעודד- ר* דאסר הא על
 שיש ואף שהקובל. תפילתינו על בטוחים אגו דאין

נפש פיקוח ספק אפילו שהרי רש* דברי על לעפוד
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Wpfl אב כיבוד ־ יג פרע כיבוד urn ואם אב פסידה על להוחע - פיתה לאחר

 הקדיש ואמירת האבילות דיני על ישמרו לא שבודאי חילוניים בנים והניח שמת מי טז.
 שוגגין שיהיו ומוטב האבא, פטירת על להם להודיע שאין שאומר מי יש נשמתו, לעילוי

 שמא ספק יש אם אבל כסיל. הוא דיבה מוציא משום מה לחוש יש וגם מזידין. יהיו ולא
 לזכותם כדי ההורים, פטירת על להם להודיע נהגו קדיש, ויאמרו אכלוה דיני ישמרו

 יחשה, בהפסד כמו ממון, נזק לגרום שיכול במקום וכן נשמתם. לעילוי הקדיש באמירת
סו! אחסנתא. איעבורא בכלל וזה מביש, לק אפילו להודיע מצרה

 מכל כסיל, הוא דיבה מוציא משום אדם, פטירת על בפירוש להודיע שאין פי על אף יז.
יז< בקבורתו. שיטפלו כדי קרובם פטירת על להודיע החולים, בית לצוות מותר מקום

 סתפללץ אסר tan tan גופיה ר״ הא ועוד דוהה.
 הפנים דבר* בזה ליישב יש סעוס סבל וילד" על

 ודאי, הוא סוב יוס שפחת דהביסול מון סוררות
 ודא>. סיד* סומא ספק ואץ ספק, הוא והפחיז

 שנשאל, »« ם״ rw זז״ב יעקב סבות נשו׳ת ועיין
 בא מבעה ובתוך שבעד" ונוהג אחותו, שנפסרה באתר
 סותר אס בתו, ססיתת עריץ ידע שלא סהדדך אמו

 מיתת •רגיש לא שאמו בח שבעה תוך לקראתו לזאת
 בתשעה מו־ב שסמנו כסו בור" להתיר והשיב בתו.
 בסיס שארו עד אמו או רבו לקראת ארס תלך באב,
 דס׳ אבילות דוהה אמי רכבת־ סיגה שסע תוסס, תרנו
 השלום, ספני לשנות שסותר וסמנו בוק. ווד׳ה באב,
 הסקוס. לגבה׳ בבורו דוזוקש אמו, כבוד סשום וכיש

 אין ס׳ם לו, לוסר סהוייב אינו ת0 לו nor דס• ואע*נ
 כלל, שקר באן אץ כוד׳ג ס״ס הוא, הי ולוסר לשקר א

 ובפתחי ע״ש. אמו. נגור סשום p לעסות וסותר
 לקראת שווקא סדבריו, דייק סע־וו m •סי■ תשובה

 לקראת לא אבל אביו, כבוד סשוס לזאת. סותר אמו
קרומם. ושאר אורו

קדיש יאמר כשלא • ההורים סשירת על חילוני לבן להודיע
W) ובריס שנבנים ס״ס, תב סי׳ די־ו הרס״א בחב

 בח שכתב וססה ע״ב. קדיש. עיאסו בדי להודיע נהנו
 יאסרו לא שבודאי דהיכא לחיק, יש קריש, שיאסר
 הוא חנה וסומא סשוס לבנים. לזזחע אץ קחס,
 באה ההודעה ועיקר נקבות. שבניו לס• ואוי כמל.

 סוכה וברא עליו, מתפלל קדיש שיאפו׳ הנפסד לטובת
 זעו׳ שנורס בסקוס אבל בפניו. שלא לאוס מנץ אנא,
 בשו־ת נתב שחת. לבאר אותו יורידו באלו ומיס לסת
 ננ6 לו שב ימוחד חתש ונו■( סי׳ מזיוה־ אוסר הלל
 תהמרם אביהם סיתת שסא סאידך אך להודיע, שלא

 עשה שישסעאל מסמנו ובסו בהשיבו■" מהרדז־ו לסוסב
 סה״ת ראיה שהביא הדש אברהם. פטירת לפני תשובה

רבה ססדדש להודיע, אסור נם ואולי להודיע, שאץ

 אויה, שנפסד ע-ד" הרבנית אסי בסרת שהיה וסעשה
 הרבר לה גילה לא שליס״א אאסו־ר סרן ויבדלזד׳ט

 הוריק לא ושסא באקראי. לה שנודע קד שנים, בסשך
 על וסספרים כסיל. הס• חבה סומא סשום נס לה

 ובסשך באפריקה, נפסד שאזרו זז־ל ram האדסחר
 שלא כרי אחיו בשם סנתמס לאסו שולה היה שנה ׳*נ

 11M •עסוד חסידיך אודוזת ובספר נפטר. שהאח הדק
 הברח ישיבת בסשרד התקבל ויניס שבאתר כתב,

 הסשניח של אמו פסירת על הפודיע סברע מרושלים
 סדנא יחזקאל ו׳מ הישיבה ראש זז־ל, הדש סאיד ו־מ

 הסכתב את והססץ בהרהורים, מקק הסכתב, את פתה
 דבר ירק לא סאיד ו־מ ססנו. והתעלם באסתהתו

 וסוסו־ תורה בהרבזת שלו הקודש בעבודת והסשיך
יחזקאל וימ זינק יום ל• אחר אבל. ללא לתלסיחם,

 ישב ר״ס הסנרק. את לו והראה סאיר מ1 אזל עזסו—
 וע־י רחוקה, שסועה כרץ אחת שעה מל באבלות
 הוא חבה סומא שכתוב סה על רוחי של הקפדתו

 וסוסו. תורה של שלם הורש הישיבה הרויזזה כסיל
 ז□ >סיםו אפרים סקר בשו־ת בזה בס׳ש קוד וראה

ע־ש. ס□ אות hot •סיסן יוסי ובברכי

 אך אסו, רבקה פסידת סעשו שהעליסו וו< לר" •בחמדת
 היה ולא בבית כלוא היה ושחק בביתו, יקקב היה מלא
 לאוסרו, קשו יבול היה היחיד והקדיש להתעסק, יכול
 שיכול בסקום ואמם בקבורתה. שיתעסק רזו ולא

 ועונו נאסר ק״ז ירושז־" בהפסד כסי ספה, נזק לגרוס
 וזה סביש, לס אפי׳ להודיע זפזוה חיל□ לאחרים

אחסנתא. איענורא בכלל

p (V בשם רסז< עסור •סופר, אבדה□ ממסת נתב 
 החולים מת למות שסותר מ״ל, אויערבאך הגדשת
 בססרה קרובם, פסירת קל הסשפחה לקרוב• למחק
 סשום השש בל כזה ואץ בקבורתו, לספל שיבואו
ע*ש. נמל. הוא חבה סומא
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תקפז ואם אב  mm! m3 !■פנס ־ ע פיק כיבוד

יח< פטירתו. קודם אליו שיבואו בחיים, עודנו כשאביהם ולבנות לבנים להודיע מותר ♦ח.

 וממילא ואם, אב כיבוד מדין הם ואם אב על הנוהגים דיניזזבלות שכל אומרים יש יט.
 אין אולם אבלות. מנהגי עליו ינהגו ולא שבעה עליו ישבו שלא לבניו לצוות יכול האב

 לבנים אסור וכר, שבעה עליו ישבו שלא לבניו שציוה אב ולפיכך כדבריהם, ההלכה
 שמיעת לענין ואמנם בהלכה. המבוארים אבלות דיני כל לנהוג וחייבים בקולו, לשמוע

 שבוה אומרים יש ואם, אב פטירת על חודש הי״ב במשך בשמחה והשתתפות שיר כלי
 לו והתיר חורש, הי״ב במשך משמחה ימנע שלא לבנו וציוה כבודו על מחל האב אם

 רשאי הבן חודש, הי״ב במשך חדש לק בגד ללבוש או וכדומה, בשמחוה להשתתף
יטו כן. לנהוג

m ניט37 »ו rav» לחפרד ottomd !מטידחו סטו
 דמה וזוזס, מזינע החסידים בספר המבואר פי קל יה(

 כשתוכל דוקא הוא הקלקלה קל מסימן אץ מאסרו
 מאם דברים כשיש אכל פינה, א נפקא לא לוסד
 ויבא מון לדבר תקנה להיות יכול הקלקלה יניד

 לא ואם יי(. roira העברי לאבדם ויגד הפליט
 קל יגיד לא אם וכן חוטא, היה יותר םנ»ד היה

 ויאפר כסו רפואה, אחר יחקור לא לאוהבו החולה
 וכן עסו, בניו שיביא כדי חולה, אבץ־ הנה ליוסף

 קל שיתפלל דוסא בן וקינא לדבי זכאי בן יוחנן רבן
 בסו־ת כתב וכן להגיד. יכול לתקנתו הרי בנו,

לבניו להוריק שאין שאף תב< ®י׳ ג׳ חלק יקקב פסגת

 אך כסיל, הוא דיבה סוקיא פפני קרובים סיתת קל
 רמ״י מכתב כסו להוריק, נבון בהיים קריין כשהוא

 יחסי יעקב בקא הכי דסשדם בעיאו ד־ה ®ד. סנהדרץ
 אחד כל לבוא לבניו פנאי מיהיה כדי חולשא דיהא

 שרואים שכיון מיתה, בשקו! עליו להיות ססקוסו
 ק״ב. ובאין. וטתקבקין יודקין לפטה מנפל
 בשעת והבנות הבנים שיהיו גדול דיבר וסוכה
 גודל era pur ספחי ®אסר יבוק בסקבר וכי׳ב סיתד-

 יקיאת בשקת אקלו משפחתו שתהיה התועלת
 גבריאל נסק• בספר דבריהם והובאו ק״ש. הנשמה.

חתו. עסוד אבלות )הלכות

UMB IkUt ML* ■M ■*■MU* MU□אב על אבילות א dm כיבוד מדין היא

 הוכיח שו »יםן ד׳ הלק סלכיאל דברי בשחת ים(
 שדם סיסן יעה >יודה ברם*א שהובא הםהרי״ו סדבו־י

 קניו אינה ושלושים שבקה של ואבילות יו סעיף
 אז נוהג שאינו סי אלא נופץ שאין ואם, אב לכיבוד
 הז*ל. תקנת קל וקובר רשע הוא הדי כדין, אבילות

 דס*א בסיסן שמבואר ואפו אמו במנזה שהוא וקוד
 mm תשובה בפתה• אולם כך. קל אוחו שבופיז
 הסהרי״ו, קל שחולק יעקב שבות שו־ת סשס הביא

 שבקה אבילות לנהוג שלא לקוות •כול האב ולדעתו
 מאהבה תשובה שחת בשם תניא אך ושלשים.

 וקיץ להקל. קליו לסמוך שאץ והקלה עליו, שהשיג
 זד- דין קל מחק שנשאר הגרקק״א בהגהות

 שקיוה אב בי הסהרי״ו בשם שהביא שם מדו וקיץ
 מקוה חודש, די״ב אבילות קליו לנהוג שלא בניו את

כתב, רטש סי רו־י פשה אגדות ובשחת דבריו. לקיים

 מבוד, סדין היא ואסו אביו קל הורש י״ב מאבילות
 לו, שוסקין קדיש, עליו יאמר שלא קיוהו אביו ואם

 הנ״ל סלניאל דברי בשחת אך תשובה. בפתחי וכ*כ
 זד" דין הביא לא בהג״ה שהרפ״א דגמה כתב,

 נגד להקל וק־ק להלכה. כן ליה פסיקא דלא סשסק
 קיווי לקנץ דלהלן בסעיף וראה בשים. הפפודש

קדיש. אסירת לגבי אמו
 והשתתפות שיד כלי שפיעת לגבי מכתבנו ופה

 הוא וכן הנ*ל. בש״ך הסבואר פ• קל הוא בשפחות,
 xM0p וכלל אום בחכמה כתב וכן שם. היטב בבאר

 4ם׳ אות רם »דסו קרון• השלה! בגליון איגד וםהד*ש

 בשם ע■□ •ד דו פיטום• יעקב בברית כתב וכן
 חש חניס, )אסיפת ד חלק חסד בשדי כתב וכן סהרי״ו.

 סקינו th חודש די״ב אבלות דלקנין אבלות! מעדנת
בשמחות ההשתתפות ופגיעת הסהרי־ו. קל חולק
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רפו,ממים־ שער :העשירי שער

 מלין על דאגריתא מלין דפסק מאן ז ע״א קס״ה דף לו שלח ם׳ הזה״ק ת״ל לוחשות.
 אמ גם עכ״ל. בר, עלמא בההוא קיימא ודיגי׳ עלמא מהאי היוהי יתפסקון כטלין,

 בזזז״ק הנזכר הגדול מהעונש רח״ל בלימוד׳ היטיב המלות לחתך נזהר הי׳ לא
 בעצמו יודע אם דעתו על יעלה גם היטיב. ועיי״ש פ״ב, ג׳ בשער כמבואר זה" על

 כמה התמה" בימות באוכלין המצוין ומילבי״ן מזבובים חייו בימי מהר הי׳ שלא
 הזה״ק, במאמרי פ״ד ז׳ בשער למעלה מבואר וכבר בזה, עבר התורה מן ל״ת

 ולילה יומם לבכות לאדם ראוי אין וכי הזה. הפר עון על לעד,"ב חלק לו שאין
 בעודו הנ״ל בבל נזהר הי׳ שלא בנפשו שער כמו לו דמי תחני אל הפוגות מאין

 אלהבא למשמרת ומשמרת לשעבר המסלקת חרטה אנוש בחרט וקצב היותו. בחיים
יומו. יבן נקי בעמר יבא הכסא וליום

שני פרק
 וב״ש, ב״ה למקום אדם שבין דברים הערת לבאר ית״ש אלחינו ה׳ עזרנו בה קד

 לחבירו אדם שבין בעבירות דברים זברון ביאור מועד, בא כי לכוננה עת וחנה
 הדין יום קודם לתקן יוכל לו ומעוות למישור העקוב והי׳ בעקביו, דש שאדם
 ישכילו ומעשיהם יראו ולו להם עינים לפקח עונותיו עלי והשיב והנורא, הגדול
 פרוטה שבשביל ר״ל. הגזל בעון כ״ב מהד הי׳ לא אם לבו על. המשפט בחוסן
 אוי ליורשיו, או לבעליו הפרוטה להחזיר בעולם עוד מגולגל להיות צריך שגזל

 שעונש וידוע בגלגול, לבוא עוד מוכרה להיות כלימה, לאותו אוי בושה לאותו
 שלשה הבירו את אדם מל אם למשל חסידים! בספר ומבואר מאד. קשה הגלגול
 זהוב, הצי מהם מרויה הי׳ אלו, הזהובים השלש אותו גוזל הי׳ לא ואם זהובים,

 הזמן ובאריכות זהוב, מחצי יותר מרויח הי׳ אלו זהובים והצי משלשה ואה״ב
 הריוח הי׳ הדורות בל סוף עד יורשיו ויורשי ויורשיו הנמל שבין להיות יבול

 ית״ש הבורא ותושב זהובים, ואלפים מאות הקרן דמי הראשונים זהובים משלשה
 להדויח יכול שהי׳ ולאלפים למאות והדיוה הקרן זהובים שלשה גזל כאלו להגזלן
 לא איך והגה מחייבו. שהשכל דבר הוא וגם הדורות, כל סוף עד ויורשיו הנגזל
 ראוי ובודאי בנ״ל, בהם אוכלת ריבית כי גזל. של ספיקא מספק אף האדם יזהר

 הגזל של ספיקא בספק עצמו מלהעמיד זהובים, מאה משלו לוותר לו . וטוב לאדם
 הארץ מלאה כי יג( ו, )בראשית מפסוק ידוע זה עוז והומר חברו. את אחת פרוטה

 שאר ג״ב בהם שהיו אף הגזל, על אלא המבול דור של גז״ד נתתם שלא המם,
 אדם של תפלתו שמעכב בעולם עון שאין בספרים, ונמצא רת״ל. המורות עבירות
 ראוי איל והכם דרכיה וראה רה״ל. הגזל ען במו העליון בעולם למעלה לעלות
בזה. ודי הזה. המד. מעוז להתרחק לאדם

 לפקוח אדם בני לבות להלהיב מעשה, בו שאין בלהב הביאור שעת הגיע ומעתה
לרעך ואהבת של מ״ע והוא לחבירו, אדם שבין והיפוכו אהבה בעגין פקיחא עיגא
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הענווה וסור.® 1ו8י

 בצדק של ונדע יז( )שם כלבבך אחיך תשנא לא של ומל״ת ייס יט׳ )ויקרא כנווד
 עצות תשית כ״כ, בתם נזהר הי׳ שלא בנטשו שער וכמו טו(. )שם עמיתך תשפוט
 ול״ת עשה ורבבות אלפים וכמה כמה הפוגות, מאין ולילה יומם בלבבו יגון בנפשו

 עת בבל עליהם עוכרים אלו כי חייו. מימי ושנה שנה בכל עליהם ועבר הלן" הנ״ל
 ויתעלה ית״ש האל יהוד כמו אדם, של במחשבתו שתלוים מצות מם בי רגע, ובבל
בזד- ודי הראשון. בשער בעז״ה ארוכה בידך ובא אמורה מלתו ובבר לעד. וברו

 המתים ספרי דתי ויכתב מלפניו המלכות דבר יצא טרם זאת, לדעת ויחשבה
 הי בעודנו לתקנו הרע, לשון של המד עון והוא הלשון, ביד המעוות החיים וספרי

 ערכין במסכת כמבואר שבתורה, עבירות ג׳ כנגד סלילי ערן הוא כי הארץ, על
 עונות מגדיל הרע לשון המספר כל ישמעאל רבי דבי תאני !ע״ב ט״ו דף ג׳ פרק
 יוסי רבי משום יוחנן רבי ואמר כד, הבא כתיב וש״ד, וג״ע ע״ז עבירות ג׳ בנגד

 המספר כל ואר״ל כד׳ שנאמד כעיקר בוסר כאלו לשה״ר המספר כל ונורא בן
 'בל עוקבא מר אמד תסדא רב אמר כד, שנאמר לשמים עד עונותיו מגדיל לשה״ר
 כל עוקבא מר אמר ואד״ה כד, הבא כתיב באבן לסקלו ראוי לשח״ר המספר
 ואר״ח כד, שנאמר בעולם לדור יבולים והוא אני אין הקב״ה אמר לשה״ר המספר

 מלמעלה עליו אני גיהנם של לשר הקב״ה אמר לשה״ר המספר כל עוקבא מד אמר
 ליכא דאמר בישא לישנא ה״ד שם ועוד כד, שנאמר נדוניגו מלמטה עליו ואתה

 שים הקדושה. הגמרא עכ״ל ומורי בשדא דאיבא פלגי׳ כי אלא נורא דמשתבחי
 הזה׳ המר העלן על בזה״ק המבואר פטירתו אהר העונש גודל ורעי, אחי נגדך כה

 כו הועיל לבלתי דגליו בטיו וכמעט זה, עון ע׳י נשמעת אדם של תפלתו ושאין
 וקטולא וחרבא מותא זח׳ בערן העולם כל ימצא אשר הרעה גודל גם תשובה׳ שום
 המר מעון ולהזהר הרעה מדרכו לשוב לבו א* יתן החי ואול* האי וכולי ר״ל,
 רוחא אית ע״ב« ררס״ד פקודי פרשת הזה״ק וז״ל עוד. לכסלה ישוב ולא הזה
 בלישנא נשא בני מתעדי רבד בישא, דלישגא מארי אינון כל על דקיימא חרא

 בישא רוחא ההוא אתער כרין 4כישז בלישגא דאתערי נש בר ההוא או בישא
 בישא רלישנא אתערותא ההוא על שארי ואיחו סכסיב״א דאקרי דלעילא מסאנא
 מותא בישא דלישנא אתרעי בההוא וגרים לעילא עאל ואיהו נשא בגי בי׳ דשארו
 פומייהו נטרי ולא בי&א טטרא להאי דמתערי לאנון ווי בעלמא, וקטולא והרכא

 אתערו תליא דלתתא באתערותא דהא ידעי ולא דא, על חששו ולא ולישנהון
 למהוי רבא הויא לתאי לאתערא דלטורין וכלהו כד, לביש כין לטב בין ז־לעילא
 אתערותא קיימא בד בישא דלישנא אתערו האי בגין וכלהו עלמא, על רלטורא

טיו שומר בג( בא. )משלי כתיב »ע״ב דמ״ו תזריע פרשת ת״ל כר. 'לתתא דילי׳
 סלקין מלין אגון בישין, מליו ממללן זלישגי׳ שפוותי׳ דאי בגין וגד, ולשונו
 דסלניא, בישא דמלה סוחרניא אסתלקו ואמרין מכריזין כלא דסלקין ובשעתא לעילא

ואסתלקא מיניה אתעכרא קדישא נשטתא ברין תקיפא׳ דהויא לארהי׳ אתר פנון
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המים. שער :שעיממירי

 נשמתא וההיא מטוב, החשתי דומיה נאלמתי ג( לט, )תחלים פד״א למללא, יכלא ולא
 שם( )משלי כתיב וע״ד כמלקדמין, אתר לה יהבין ולא דבלא בעאקו בבסופא סלקא
 דנ״ג מאורע פרשת וז״ל בקיצור. עב״ל כו׳, נפשו מארת שומר ולשונו פיו שומר
 בישא לישנא מההוא בר בתשובה, עלייהו מכפר קב״ה עלמא הובי כל ת״ת ע״א«

 לישנא דאפיק מאן כל אמר חייא ר׳ כו׳, אוקמוה והא הבריח על ביש שום ודאפיק
 ז״ל, ג״ב ע״א דקס״א לך שלה ובפרשת עב״ל. כו׳, שייפוי בל ליה אסתאבן בישא
בקיאור. עב״ל בישא, לישגא מן בר קב״ה מתל פלא ועל אר״ש

 הזה, הגרול עון על המר העונש וראה עיניך פקח לפניך, אשר את לך יהי אחי
 עשתה אשר ברע תמאום היא התוטאה, נפש ידאבה אזן למשמע הלא מהראוי בודאי
 מעון שנזהר מי מעלה גדלה מאד מת כי פיך, פתחי לשמור להבא בטוב ובחור

 וז״ל: ע״ב דקפ״ג הקת פרשת בזה״ק כמבואר הקודש, לרוח שוועה הזה המר
 לבשה ודאי קדישא, עלאה במלכות דאתלבשת א( ה, )אסתר מלכות אסתר ותלבש

 מידי, להוואה דלא פומא דגטרא בגין”אתר, להאי זכתה טעמא מאי הקודש, דוה
 ולישגיה מומיה דנטר מאן כל ואוליפגא מולדת* מגדת אסתר אין ב( ב, )שם מה״ד

עכ״ל. דקודשא, ברומא לאתלפשא זבי
 הנ״ל הקדושה הגמרא שבמימדות מרז״ל האזהרות שכל למודעי, אנו וצריכין

 שכוונתו אך חברו, על אמת דבר שמספר כוונתם לשה״ר, על הנ״ל הזה״ק ומאמרי
 כנ״ל ומורי בשרא פלוני של בביתו בתמידות דאיכא דאמר כגון גנותו, הי׳

 נקרא אלא הרע לשון נקרא אינו שקר דבר חבית על אומר .אם אבל וכיוצא׳
 מקום של בניו על סרה דבר כי ויותר, יותר ומכופל כפול ועונשו דע, שם מוציא

 ומקצר א׳ אדם שפושע פשע דבר בל על ידברו רעהו את איש אם ואף ב״ד-
 אין מ״מ כך, נעשתה הדבר נבון אמת אם ואף ויתעלה, ית״ש הבורא עבודת בענין

 מאותו שמספרים במה ית״ש להבורא תועלת מה כי מזה, גדול הרע לשון לך
 דבר כל ואין תעלומות בל גלויות ית״ש לפניו הלא כי ית״ש, עבודתו קיצור אדם

 כלל שומע שאינו המקצר ההוא לאיש מזה יגיע תועלת מה נס מנגדו, נמהר
 פניו ונגד לו יוכיח פניו שעל להם ראוי אך בפניו, שלא אוחו שמוכיחים תוכחתם

 מקצות ישוב שעי״ז להיות ויבול ברורות, בראיות קצות לו להראות יענד, רשעו
 הרעה מדרכו אותו שהשיבו שמו, יתברך להבודא גדול רוח גהת יבא מזה ואו

 שגודל עמיתך, את תוכיח הוכח עשה! מצות מקיימין והיו שמו יתברך לעבודתו
 מאמרו לפנינו יבוא כאשר ותכלית, ערך לאין הקדוש בזוהר מבואר זו מצור, שכר

 האלה שהדברים עתה אך משרים, עיניכם תחזינה ושם הכולל, בשער בעז״ה הקדוש
 לאדם לו מועיל ומה ויתעלה ית״ש להבורא מזה בא תועלת מה בפניו, שלא הס

 הותל לב אם כי זה אין עצמם, לבין בינם מלתשם לקול ישמע לא אשר ההוא
 הגמרא במימחת לעיל כגזבר מאד גדול ועגשם הבת, על לשה״ר לדבר הטן»ו

לספר ויתעלה ית״ש הבורא של אין.רצונו פי הג״ל, הזה״ק ובמאמרי ווקדושה
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העבודה ושורש יפו׳ד
•j!.

 כהרבה כנזכר פנגוריא, עליהם ללמד ית״ש רעונו אך הקדושים" בניו של בגנותם
 גודל ולחיפך קדוש, עם על סנגוריא המלמד שכר וגודל הקדושה. בגמרא מקומות
 בשער גם עיי״ש, ח׳ פרק א׳ שעד הקודמים, בשערים לו מוזכר מקומו העונש,
בעז״ת הכולל

 העבר על החרטה אל לבו לעורר האדם פני את לזעוק עוד לנו מה ישראל, ועתה
 הקדושה הגמרא במימרות למוש נפשו את הערה די אין האם הזד« המר העק מגודל
 שעבד במה הפשפוש אל לבו את מעודדים לבדם הם כי הנ״ל, הזה״ק ומאמרי הג״ל

 לא אם אלהבזג וגדר משמרת ולעשות לשעבר גמורה טהבהר בהן קגה ונפשו
 העולם מן פטירתו לאחר האבדון אל ח״ו וגופו נפשו שהפקיר ,,לי ניחא ש! בהפקירא

המעוררים. דברים המרבה כל לו יעלה לא נשחת והגה משפל הזה
 עד ח״ו נזהר ,הי לא אם קרוב, בי ה׳ ליום בבואו לבו על האדם יעלה זאת גם ואן*

 כגזבר חיותו, ימי כל עבר ול״ת מ״ע ורבבות אלפים שבמה בטלים, בדברים הגה
 שנאמר בעשה, עובר הולין שיחת השה רבא אמר ב(: יט, )יומא הקדושה בגמרא
 שג׳ בלאו עובר אומר יעקב בר אדא רב אחרים, בדברים ולא בם ודברת ז( ו, )דברים
 פט! דף חולין ,במם ואמרו לדבר איש יוכל לא יגיעים הדברים כל ה( * )קהלת

 אדם של אומנתו מה ,,וגו ^רון עדק אלם האמנם ב( נזז )תהלים מ״ד יעהק א״ר
 כאלם עצמו שעושה מי ובודאי .,כו לד״ת אף יכול כאלם. עצמו ישים בעוה״ז
 מלשון נעול כעע״ז, ששקולים המורות עברות מבמה נעול והבזוי. השפל בעוה״ז

 בגמרא כמוזכר ד,שכינת פני מקבלין שאינם מבת הוא שהלץ ומליענות, ומרכילות הרע
 ול״ת בעשה לעבור בטלים ומדברים המהלוקת מאש מועל ועוד א(. מב, )סוטה הקדושה

 למלאותו פיו יפתה לא כאלם, עצמו עושה האדם אם נם רח״ל. שעה ובכל עת בכל הנ״ל
 בש״ע ג״ב והובא מפסוק, זאת ולמדו א( לא, ברכות ,)עי דגמרא דיגא והוא שהוק.
 אסור. ופורים בחתונה כגון מעוד, של בשמחה דאפילו הט״ז, וכתב תק״ס. ,פי או״ה
 פשע. יחדל לא דברים ברוב !יט( י, )משלי בהבמתו ע״ד. המלך שלמה אמר וכבר
 במאזני תשקול דיבור, איזה לדבר תרעה אשד בבל עמד אלהים ויהי איעעך לכן

 ,וה אותו, מסייעין לטהר הבא ובודאי לא. או הכרחי דבור הוא אט מקודם שנלך
 נטל מעליו להשליו איד ועונות עצות האדם בלב ותבונה דעת מפיו חכמה יתן

 בעצה ותקננו כערבית! יום בכל מתפללים אנו ןר> ועל ר״ל. העון וכובד המול
זו. בהערה ודי מלפגיד• טובה

שלישי פרק
 בדרביד לאיש לתת ומשפט חוק דבר ויקצב מלפניו מלכות דבר יצא טרם זמרו

 גדלת בי דח״ל. לבטלה זרע הוצאת מעון האיש ונקה ,לה לעשות עת מעלליו. וכפרי
 היד כל בפרק כמבואר עגשה, גודל רז״ל בדברי שהפליגו זה, עון של המכשלה

למה כך וכל ,כו לעולם מבול מביא כאלו ומשתין באמה האוחז כל רא״א י״ג! דף
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מציעא בבא מסבת על החדש מפרשים ילקוט
, ע״א[.^ סא • ע״א ס נדף

 ועי׳ י״ד סעיף רכ״ס סי׳ ש״מ עי׳ המ״מ נמ״ש
pan yv» יעהק ]ו*____________למלך: במשנה

 אלא חשו ולא סוף לדבר אין ז״ה רש״י
לרמות העשוי דבר מוכר שאני כזמן

 :ד״ה לעיל רש״י ע׳ נ״ב עכשיו. שהוא במות כו
 ט עור לפגי משום כאן דהפעם ׳5ד שק אק והא

 דבר הדבר אין דאס כו׳ לפני לעניין משמע וא״כ
 נו להוסיף עוד המקבל רין5 רק בעצמו מכשול של

 לפני משום פ׳ לית מכשול של דבר לשיהי׳ דגי
 סה הארנפי ט׳ שר דלפני סוגי׳ ומוידושי מ׳ עור

 דלפני ללפני זה כש דמדמה הסינון ס׳ בדברי
 וע׳ אידיהן לפר מעמ״ם מקס לעניין עש״ה

 לו מוכר שהוא ושוי! ה״ה פ״ו דמאי ייושלש
 דנוימיס ג״ב הסילוק משה בפני ע״ש ט׳ שיבלין

 היוצא המשקה רק משקה בהן להוסיף המקבל א״צ
 דצרין מנשבצין עש שיש׳ וע״כ מכשר מעצמן
□®-מ !נליתי ותק: עש״ה שס להישיף

נ״ג כנעני. עבד האדם את לא ד״ה רש״י
 טוו בה. לן דליס נראה עברי נעבד אבל

 ישראל עם ליה והוי שלה. קרן קש גוש דאין
 ששמר ואצ״ל העבריה. אמה ובן לפרנסו. דמקה
 ]סן[ שתמצא להט! לקדשה הבס וליפות לפרכס
 ]נדרים שנדא כההוא כעורה. שא אש׳ בעיניו

 נרם מ׳. וייפוה רי״ש לטס דהנניסוה סס״ט[
 מן מוס בה יש אס אבל נרידא. בכשרה ה״מ

 איו להסתירו. ומפרנסה ננשס ששסצין השמץ
 בלס לצאת שסופה ולה לו ממנה נטלה אונאה
 שלסא מספקא שהא טונא. סשמ ואיכא נשנה
 לצסע שרי אי שמא הוי דלא רומתס שאינה בזקנה
 הר גדולה דאונאה ונראה דנסמון. נשנדא שערה

ומוציאה: לילד ראויה שאינה זקנה כן כל 'היא
]יעב-ץ[

ע״ב ם דףי.0)

, ויודעים הבשר בהדסת הקוטם מורס
הלמה. את יאכל לא ראוק נוחר או הלמה את אנל—]יצנ-ץ^ שנא: נשטיה שיט והכא בכן וממטה

הלמה ואת אמר עטן יאכל דלא בזה לומר שתכן

דיציץ’

 והא נ״ב בסים. הכשר את שורין ואין גטדא
ט דמלליה הא ע״א( גקי״ג נפכ״ה דאימא

 שמין היו ולא המנהג היה שנן משמע טבסא
 עבדי הוו בעלמא הדמה המם מלעשוש נענס
למעט

 איתן[ )פצסה :י׳( )דף מו״ק קרטי. לכסכוסי שם

 מה ע׳ נ״ב כו׳. נשך בלא תרבית ותו שם
א׳: מדר כ״ו טת רד״ן נשו״ת שה שדן

הש׳י־ס[ ]גליוני

 וכו׳. קיימי מעיקרא כק׳ ק׳ דאויף אי שם
נ״א: סעיף ק״ס סי׳ יו״ד ש״ע

1ררלף זאב ]ח

 נשך לא מוצא אתה אי רכא אמר אלא שם
וכו׳. נשף כלא תרבית ולא תרבית כלא

 נל״ת נשן לה דמשנמת הקשה שי״ף נמהר״ס
 לשגר עטד דלא ונברא לאנרא דקיימא במצר

 רס״ו הלס״מ הקשה וכן נהיסן. נשן בלא ומרסס
 אלימתא הויא דלהנ״י שנסב וע״ש מלוה. מהל׳
 רטס דשי להרמנ״ס באמת הטן דנן דסובר שנא

 ס״ל דהנ״י ול״נ ע״ע ששהו נסדא קצוצה
דהלואה דס״ל למעשה דאזיל לק״מ דלהרמנ״ס
נטינים. ויוצאה קצוצה רטס ה״ו שהוא כל
שס וכמ״ש ונו׳ דבר כל נשן מדכמיב ליה

 א״נ לאגרא ל״ק דמצר נכה״ג אפי׳ וא״כ המל"®
 אינא שהא שהוא כל ששמת לשגר ערד לא גברא
 והט גשן הט וא״כ טה. קטק ונו׳ דבר כל ונשך

 מו( )דף דכחוטת פ״ד המוספות ולדעס מרט®
 מלן( ]מערס נמע״מ כמ״ש י״ל הט ס״ל דלא

 מ״ב דקרא וז״ל שס הרא״ש למט בסרקין לקמן
 אל דהא וכו׳ לאגרא דל״ק במצר נכה״ג אייח לא

 לא הא ונכי קרא קאמר אהדר לקחת ואס מקס
 משנא משטה ולא מידי מיניה שקל לא דהא שיין
 חגר וטק לאומר ול״ד וע״ש. הרא״ש ונמש״ש מ׳
 לקמן הרמנ״ן נשם הטטנ״א דנמב מגה ואלון ליס
 מלו הטטנ״א ]ומט קצוצה טטח דהוי סט( )דף

 ע״ש[ מלוה מהל׳ מ״ה להמל״מ אישמשטשה
דמסמת דטון דש״ה מיט שניה שקל דלא אע״ג

 והו״ל ערב מדין נשמענד הט עטד מלוה של צומו
 לה משכמת לא גש ומשו״ה מסלה. לידו בא כאילו

 איתן[ נמצסה • <. נכה״ג: מיטת בלא נשן

משצ״ז: סימן מ״ד רדנ״ז עי׳ כספך. את שם
סופח פשה ]ח

 לפ״ז אבל וכר. מעיקרא כתר אי ד״ה רש״י
משבח מעיקרא במר אי ג״כ נהפון המ״ל

 בסוף נמר ואי וכו׳. נשן לא שלוה סטטוס אומן
 נ״ל ולו״ד נהיפון. הבל נשפא ובן וט׳ נשו הט

 נמר ואי נשן הט אולת הפסיקה נמר אי דה״ס
 אלא שוין דאין וט׳ גשן לא המשלושן שיגז בסוף
משח !אהל לששן: ובסיפא דנקא

 דשייך טהא ש״ם ומיהו כר ת״ל ד״ה רש״י
 כמב למה וא״ב עכ״ל. כאוכל נשך לשון

 נספן אמ הל״ל אכלן ממן לא ובמרטס רממגא
 לזה א״צ המסקנא ולש בגפן לו ממן לא ואכלן

 ללשד דת״כ התנא דת וכן מג״ש הכל טלפיק
 לש וא״ל האממ אל שנח קודם שמל מה משלה

 לא ובמרטח ל״ל לדונמא חוש׳ הדרא המסקנא
 לא מרטס כלל נאמר הוה לא דמם מ״ל מכלן חמן
 או בסף לטטח ענץ אין נאם למדרש ידעיק הוה

 מזן ט מזר דהמנא המהרש״א דכמב ומאי לי״א
 וה ט׳ השין מן ללשד דא״י לאמר מסבטזו נ״ר

 מן ללמוד יכול דאס שהקשה ומה כלל סברא אין
 עלן אין זה אוכל נשן ל״ל האמת לש השין
 למה דק״ל המוס׳ כסי׳ מפרש דאינו רש״י לשפת

 כדמשמע אוכל נשו ל״ל דק״ל אלא נשן מינם לי
 הוה לא אם מ״כ מ״ל בד״ה ס״א( )דף מלשש
 נשן לשן דשיין שמעיק הוה לא אוכל נשן נאמר
 דשיין משוס כפרש״י מפורשה אינס והשש׳ באוכל

 נלוה נ״א מ״ל דה״ק אס נד״ה שנמט כמו רק
שפיצל[ ]פעיל נמלוה: ליה מסק ובנ״ש

 שינה ולמה וא״ת כו׳ חלקם למה ד״ה תום׳
 למאי דהא שהקשה נת״מ ועי׳ כו׳. בלשון

 טן נכסף טן לאוין בט דשיב דהא רטנא דמשק
 שטקש מה נפ״י ועי׳ נאמנות. נת״ת ע״ש באוכל
 דנטו סמר ואס״ב 'נאטטס הח״ס קושת למין
 שיין לא ודאי דשם זה לבל א׳צ נאמת אבל ע״ש.
 דשם דנשן לאדן נשט לעטר אתא כסף דנשן לומר
ראוק אומר דאת נמו נשוא שיין ובנושא נשא הוא

 בס׳ כמטאר הפשלה על מוסב חה אסר ענין
 במט ששרשתי מה לש ואף מדונג ההגיון מלות

 בסף נשן שא סחמא משן דלא נמק״א הט״ף
 קאמר לבן ללאו מהסשלה למדרש שין לא מ״מ

 באילו הוה אסר לעמן הפשלה דשנה טון באא״ע
 לא ומינס כסף רטס לא לאמץ■ משן לא כמיב

 מדוע עמו ואמי עצמו ששן משין בלא הכמיב
 על הוא ,המוס קושס משא״ב הפשט. ממפרש

 על הוא שניהם דשם בלשון שגה דלמה נכון
 לא על שניהם וישו ונגשן משן וש״ל הפעולה

נטר ווה ונמרטח דכחיב השחא נמו ממן
הגרי-ב[ ]נפוקי

ע״א מא דף

 ח״ס נס׳ כו׳. נשך לא אמר רכינא גמרא
נשן איצטטן למאי לוה גט דא״כ הששה

 מוס׳ בסי שה והבטנו ע״ש. ממלוה גוה נילף נשף
 נפשעות וי״ל ע״ש. כסף משן דרשא נהשא
 מס ע״א ד׳ לנדטס הר״ן סברס ס״ל דרש״י
 והטא קרא לה וכמב ערס נג״ש דאתיא מלחא
 ויכול לנ״מ׳ בטעב״א וכ״ה דהכא. מהן ראיה
 לא שוה נזירה נד״ה לשפתם אולי דהמוש׳ להיות
 סברא הן ס״ל ולא לי למה קרא שהקשו צטן

 מסירש״י נאדו לכו ננ״ש וצא נק״ו רק וכמב דערס
 ליה נימא לרש״י אמנם הנ״ל. המ״ס קושש מכס
 הגדי■"□[ פוק»1ן ונכון: onv<p יפול צא op וגם כזה

לאו רחמנא רכתב ל״ל רכא אמר שם
 לא כו׳ באונאה לאו כגזל לאו כרבית

 הרב מחנך. ותיתי כגזל לאו רחמנא ליכתוב
 דגול דלאו הקשה מלוה מהל׳ פ״ד המל״מ

ואונאה מרטח אחי דלא גטה הקדש לגוזל איצעטן

 הזהב נס׳ וכדמניא נרטמ שט נטה הקדש שהט
 מוזל ליה ימיסוק ולק״מ ע״ש. ע״ב( נו )דף

 ע״ס. צו )דף לקמן השש׳ וכמ״ש מעל הקדש
 מאונאה לשלף איכא ששר בהקדש דנזל ועוד

 לאו דסיסור הפוסקים וכמ״ש רממגא דאסרה
 דהא לגול שניה לשלף ואין מר בכל נוהג דאונאה

 ידע לא שכן לאונאה מה pלשפ ליכא הקדש גט
 חכמי. בכמה וכדמוכס בהקדש טשס שאין דמשל
 לגזל דאשא יאימא הקשה ש״ף מהר״ס ונסי׳

 רטת דשינו מהנן M דלא נששס של מרועה
 ול״נ שם. מ״ש ועי׳ יעקב באר מ׳ וכ״ה ואונאה
 אונאה דאין הזהב נס׳ במ״ד לרבא יס״ל דאס״ת

 ונמסנע שס היא״ש ממט וכדמשמע לפרומוס
 דליכא דשכא ס״ו רב״ז סי׳ ונסו״מ שם משמע
 ליכא נזל לגט אס״ה ליכא. איסורא אש׳ אונאה

 ה״ט אונאה גט יהמה לד״א מטבע טו לאיסלוני
 כלל הפסד ט אץ אונאה לכדי הניע שנא זמן דכל
 ודון גול גט משא״ב מסה שדו יקנלגה אסר שגס
 אסור לגזול דאשר דטון שא נאמטה ואוקי שנה

 דרבא שנתב ש שראיתי כמו דלא וזה משן. כל
 ולימא נסחטה הוא אונאה דששר נמ״ד ס״ל

איתן( פה»1 :כמ״ש

לאו ברכית לאו רחמנא דכתב לי למה שם
 נספח ברלין הר״י להגאק ש׳ נ״ב כו׳. כגזל

 דג׳ ל״ל הש״ס מקשה דמאי ס״י שלום שאילת
 קי״ל הט באונאה ולאו נרטח ולאו נגזל לאו רממנא

 וקי״ל הגזל על נצטוו נס מט ע״א( )נו סנהדטן
 ולא לנ״ג שגאמדה דמצוה גט( ודף גז )דף שם

 וא״כ נס לנט ולא נאמרה לישראל בשיט גשטת
 שה לא דאילו לב״ג אף לאשר גזל נאמר מס״ז
 מיון וא״ל לישראל. רק אסור שה לא שוב נשטח

 דהט בסיני נשטמ מקט ואונאה מרטת טלשנן
 כב ומולק ע״ב ה׳ )ע״ז כה״ג נ״ג בחט השס׳
 אנר ממוסר למשש השף מן צטנין דמס״ז ע״א(

 גס לנט נאמר שה צא בסיני נשטס היה לא דאי
 כמם שס דהט ראיה ליכא משס גם ובאמת ע״ש.

 למוד לט ואין השף מן בלל ננמב לא דאס השס׳
 שנא אבל מחוק ולא מפורש לא אש ממוסר על

 הנא נמו מפורש שאיט אף האישי על למוד חש
 ונשטס נאמרה שוב ואונאה מרטמ ילסיק דהר

 נש״ת עי׳ לקו׳. מקום אין בלא״ה אולם מקט.
 נטאוטו רש״ל נשם שהטא מה בו ש׳ צט סכה

 נאמרה ולא נאמרה לישראל המורה דכל לסמ״ג
 על נא האיסור מ״ת אסר יאסור מענים וגזל לנ״ג

 מנת אבל מטנו® בממס עצמו ירגיל שלא ישראל
 לנ״נ ולא לישראל רק נאמרה לא בשיט שרה מחן

 טי לכל כן עשה לא לישראל ומשפטיו מקיו דכמיב
 לאסור דנא השף מן גט השס׳ מ״ש ונו ע״ש.

 לישראל אזהרה רק ג״נ אינו לנ״נ אנר ממוסר
 מ״מ הנבטה מן ושטח נדחס שמקבלין אע״ס
 אזהחת אבל אנר. ממוסר מהם לקבל לישראל אסור
 מ״ס אמר בלל שמענו לא וראשונה בראשח וצווים
 בשוס זאת מציע דלא דפשיעא לנ״נ להזהיר שינאו
 וכלל לנ״ג להזהיר מבא משט משה ששרת מקום
 ונטן. נלכד נאמרה לישראל דשרה אצלט גדול

 מאד הרנה הארכתי אסד שפלג לרב ובתשובה
חיות( !מהחץ זה: כעיקר

עי׳ כרגית. לאו רחמנא דכתג לי למה שם
 ד״ה כאן ובשש׳ ס״ו רכ״ז סי׳ ש״מ שו״ע

פהחז״א[ ]נליוץ אמט:

אלגזי נט״ט עי׳ כגזל. לאו וכו׳ לי למה שם
 נס״מ דטלמא שהקשה י״ז אות ס״ב נכוחח

לעטר: ד״ה כאן ועתוס׳ עכו״ס. נזל לעגין
פאיד[ דרבי ]פרגניתא

 ותיתי כגזל לאו רחמנא לכתוב לא שם
השאלשת על שלום שאילת ע׳ נ״ג מחנך.

 תגזול לא אצטטן דהא דהקשה יו״ד קטן סעיף
 בשש גשנה ולא לנ״נ הנאמר דש נזל ש׳ דאל״ב

 עטי איצטטן וא״כ לנ״ג ולא נאמר דלישראל
הש״ס( !גליתי " :ע״ש נח הבט אישר

יו״ד סלק ת״ב מהט״ט עי׳ באונאה. לאו שם
מהרש״א[ ליץ1] ל״ט: ש׳

ע׳ נ״ב ש״ש. לכוכש ל״ל כגזל לאו אלא שם
הפר׳ס[ ]!להגי נ״ו: סי' צט סנה פו״ת

 לחפץ שצריכין דרך אין שכן ד״ה רש״י
רכ״ז ש׳ ש״מ שר עי׳ כיתר. וקונין

 שהטא מה אונאה ט אין בלט השכר בעה״ב נדן
ע״א: ס׳ דף קדושין טטב״א ועי׳ הרמ״ה. בשם

מהרש״א( ןגליון

 וא׳יל דידע כגזל תאמר כר לא ד״ה רש״י
נראה ש׳ לכאורה ענ״ל. ומחל דמייאש

 ה״א באונאה לש יסמנא נתב דאי כסשש לפרש
 גול גט אבל משל לא ודאי וא״ב ידע דלא משוס
 לשלף ל״ל קשה דא״כ אלא ממיל מסתמא טוש

 דהסס מגנט לילף ואונאה ma הצד מנה גזל
 אסרה ואעס״ב ממט שנגנב כן אסר לו נתוודע גש

 חדע נזל גט אמטק דמש״ה רש״י כסב לבן תורה
 גט אבל כנגח לעמוד יכול לא דהא דמ״׳אש משום
 ושיט לנגב לי' משנמצא דסנר מייאש לא נטנה

 ס״ו )דף בנ״ק הובא ב״ו ס׳ נכלים ד״ש בשנית
 דשתם נשפר ממש ס״ל דהסס רבק אבל ע״ב(
 אלא יתוש הוי לא נזילה וסתם יאוש שי גטנה
 תגזול לא האי עלמא דלנולי לשכיס רוצה דרנא

]פעילשפראל[ שטר: שכר לכובש קאי

רכית שייך ואי כו׳ עגין אינו אם ד״ה תום׳
 נאמת נ״ב םש״פ. כפחות או כקרקע

 כל במוס׳ דרטת מלוה מהל׳ פ״ו הרמנ״ם דעת
 וש״ע נטור קס״א ש׳ יש׳ בטיטם. יוצאה ששא

 הטעם שם למלן מפנה שי׳ טה. סלוגמא טש
 אע״ס פרוטה משוה ססות דעיקר שכרט דמר
 נז )סנהדטן נש אס״ב מתיל מ״מ נול טה דשיין
 נזל נקרא לישראל דגה רש״י דכמב ע״א( נט ע״א,

 נכ״מ שין וזה כהשבה. שי אס״ב דמוסל טון רק
 המורה רק שא מסילה רטת דבל ברטת אבל

 יצא לא מש״פ ססות אף שוב כזו מסילה אסרה
חידה[ ]פהר״ץ רטת: מכלל

ס׳ עי׳ חומה. ערי כתי נכי כא״ד שם
 טש ה״ג לשף קטב מאישום ס״ג שעה״מ

מהרש״א[ ]נליק : ,O לן

הכרע. ?הם אין מקראות ה׳ קרי ד״ה תום׳
 או שא סלמה ל׳ שאס. גב: טומא רש״י ז״ל

 אמר. שא: שן נשאת רל' שטיב לא אם שאת
 אמר או כנען מאמר ששא שבם של שר אמר
 בעמלק הלמה או מסר בעמלק הלמה מסר. אסם:

 למפלמי: צמן אמה אי ושום נצב אנט ומסר שד
 משקדים או משוקחס נטעים משקדים.
 משית לו ורמז וקס אטמין עם וקם. בפמומה:

 אמד נתוד״ה ב. מנ״ז הזה: העם וקס או המתים
 במט ושד שא״ו. מ״מ הפסוקים לאלו שמן גמט
 שרעט® ל׳ הוי ששב לא אאס קאי שאס דאס

 איט לאמר שסב אסם אס עז ט אסם אמר וכן
 נמצא עז ט על שסב אסס ואם אפם אלא מקלל

 שם להם ואין וממסר ממשומדיס וצ״ע מקללם,
ישימה[ ]אור עכ״ל: משמשת, שלוק

 ציינש בר. אחרינא קרא דכתיב כא״ד שם
וצטטן יומא מגס' שא כן ט יב כש לששת

ישועה! !אה■ במוס׳: כאן הגי׳ לשגרת

דאין וי״ל וכו׳ צריך לא גז״ש דיה תום׳
 צא דמ״מ ק״ק עכ״ל. וכו׳ אריכות שום

 מ״ש יל®׳ והר לאו מד אלא נמלוה לשכתב ש״ל
 לא ובמרטח ליכתב וש״ל לארץ ר דעובר לוה מן

ליישב: ויש לסוד וגו׳ כספן את או לסוד מחן
שמואל[ ]תסארת

 הדין. מן מזחירין אין והא אמרי ד״ה תום׳
ומ״ש ו׳ סי׳ הלטס טש בס׳ מהרש״א עי׳

נ״ד: עלה סוף מסמן ס״א נשעה״מ עליו
מהרש״א[ נגלירן

 הדיו. מן טזהירין אין והא וא״ת כא״ד שם
אלא הדין מן ששמן דאין מציט לא לכאורה

 שן וכ״ת כ״ד( )דף נססשם דאממק קו״ס גט
 ע״ו( )דף ונסנהדמן הוא הקישא הדין מן ששמן

 הנה אשא לבא אמר ומשם הדין מן שנשין וט
 נד״ה רפ״י נתב ע״ג( )דף נסנהדרץ אמנם הנה

 הט המופנית שה וגזירה שקש ובל ט׳ שקשא
 ט מציגו דמה ומשמע בו׳ במקרא כמשרש הוא
שפועל! !פעיל דץ: לערן חן מקח הכא

עי׳ לעשה. הניתק לאו דגול וי״ל כא״ד שם

הדש״ש וחדושי הגהות
 כל למת שיובל כ׳׳כ מגוחלו לו בשאץ רק לו המירו דלא דר״ל לי משמע המשנה לשון ופשטות

אסור: לערק מי א׳ במנורה טמנן והוא לו יש אם אבל לנד בשורה גורן
נמשטו׳ לימא אסור מלת אמור. כשלש חטים מאתים במשנה ע״ב ם דף ה פרה

הא כו׳. כפירות המרבה תרבית ואיזהו שם ונט״ףוברא״ש: י
 מצאנוהו לא חרטת איסור דשם משום נ״ל )עתוי״ט( מרטלז או בנשך ולא חרטת נשם דמאחה

 אין פסיקה בשעת נפיחת והמרבה וכ״ב( )י״ס חשקאל בקראי וכן לקיחה בלשון אלא במורה
 של כשער אלא שפסק כפי הסירות לקמח אסור הוקח אם דאס״ג רק יוקט לא דשמא איסור'
 דר״ג במשגה נ( )עד לקמן וב״מ נתן דשם כמה חדוע טון דשו לו שמזיר או עכשו

שם שהלוו ובשעה הזול כשער מהם קבל נהוקט דאס״נ רק ששם הלווה מ״מ פ״ע דהששר
 דמי׳ דקין נאחרא הא נ< >קממ בשבת וכ״מ מהם ליטול אין השנה בשעת שידע כח דמיהם

0) החכמת אוצר תכנת ע׳׳י הודפס)571 מס עמוד בבלי תלמוד מציעא בבא כג - והדר< >עוז בבלי תלמוד

 שם כתיב ולא מאלשן ויראת קרא מסיים דלתרטת עוד להוסיף יש דרוש וע״ד נפרש״י ע״ש
 ט עלה שנזרו מהדיינים שיראו לרמז הוא אלשכס ה׳ אני ומרטת כשן אמר כדכמיב הוי״ה
 בסלע סאה ד׳ הרגיל שער הוא דינרים. כל׳ חטים עמדו שם חיטס: ר״ל נכ״מ אלשס

 ליה. מדטינין חיכי תרבית. בלא נשך ד״ה רש״י ע״ש: בש״ד נ( )יט בתענית נמש״ב
 אורחא למה. תד״ה המורגל: לשון דזש לה משכמת שט ור״ל המ״ל נר״ת כתוב שה אולי

 המצא קרא צימא אממנן )שה( קמא נננא דאדרנה ק״ל כו׳. משונה לשון לכתוב דקרא
ונגה״ש: בשש׳ וע״ש כו׳ המצא

כצ״ל: רכית. ה״ה אטרינן אכספך נשך ע״כ דקאי כיון קרי. תד״ה סא דף
 מה עמש״כ כר. נזילה בלשון ואפקה כו׳ דדריש וי״ל לעבור. חד״ה

נס״ד: )לד( נכחוטת



חסידים יעלזו
 לכרך לך ויהיו תירה דברו כנה שמפורין וכמקום נשמע שאינו רכר לועד שלא

 מוטב ליהודי׳ להם הנח חדורים רכרי חגלה ואל שנר וקבל מעיניתיךאלאשחוק
 וישו איסורו לכל ומפורסם הידוע באיסיר ואפי' מוידיס יהיו ואל שיגגיס יהיו

 פניהם על להוכיחם רראוי כהי מיניה פרשי ולא כהיחר להם ונעשה רכים כו
 מדרכם ישובו שלא ערוד הדבר אם אכל ה׳ את עזכם ומר רע כי ולהודיעם

 גנות להודיע ברכיים יאריך לא ערי שום יעשו ולא רבדיו יועילו ולא הרעה
 ]שג-רו יפחסו העגל שנטל על נענש הכהן אהק שהרי שבה וחומר העכירה
 היא התוכחה מצות שגם באופן מזידיס ושוינהו קלונו להראות כקרקע[

 לעשית מה כדת במשפט דבריו יכלכל איש טיב שיעור להם שיש מהדברים
 שלא רכר הקלד אלק־-״ס ככור בפי׳ שאמרו כשם • לחשות ועת “לרב עת

 אגרות לדרוש שלא חמיו כן מרכבה וכמעשה כראשית במעשה כרכים לדרוש
 ל׳ו מהן שהפשע אגדות שיש רבותינו הודיעונו שכבר דכים כפני תמוהוק

 לא מעשה שאותו מהן יש דרבב״ח אגדית כגון כמשמען הדבי־ים ואין יופשט
 השכל מוקר לתוכחית האדם על רומו ורמז היה למשל אלא נברא ולא היה
 שהדברים יסברו לי־בים אותם ידרוש ואס סודות הם הן הגיות אמי־ו וגם

 חכמים כדברי לזלזל יבואו היבלחן הרעת שאין דברים שהם ומתוך כמשמען
 דברים יש כי עם ליתא כעי מילי שאר ליתא ומדהא ליתא ודאי הא כאמרם

 והמליעיג אמת ודבריהם חמת מ"מהם אנוש מדעת רחוקים הם אס שאף
 רבו די־שק על שהלעיג תלמיד כאותו כמעשה יענש ענוש דבייהס על

 בעיניו שיאה עד האמין ולא הקרח מאבני אמות ס׳ ירושלם שערי שיהיו
 הפשט על כלל כיונו שלא מהן יש מ״מ רכות כהנה בש״ק כמוכה ונענש

 באזני שנגלה יארע ואם העם לחמין ולגלוהם תלרורשן טוב ההעדר ולכן
 חמה ותמה הגיע לשאול ונפשו תמוה אגדה איזו מדע ממחוסרי איש שום

 רעתו לפי הלב את המושכין דברים שתשיב מה דע כמקרא יכין לא כי יקרא
 הפוך בעיניו נחשב זר כמו הת דברים של ופשטן האמתי הפי׳ ואם שואל של
 וכבר רפח״ח ויאמר שיורה כאופן בו דעתו שהניח אקר פי' לו ואמור בה

 לא דור של ׳ חליו כשעת שאפי׳ מארז״ל על לחכם ששאל כא' מעשה היה
 שהוא הש״ס חכמי זאת שיכתבו בעיניו נחשב זר שכמו עונות י״ח כיטל
 שעות שמכ״ר הוא סהנונה רע לו והשיב ההמונים אנל נבלות דברי כמו

 שעות ח״י נשארו אקים לילה חצות כרכתי׳ ישן שהיה שש מהם הוציא יום של
 שאפי' אמרם כינת היה וזה שמים וכחפצי כתורה כהן עסוק רוד שהיה

 מי וכזאת וכזאת והנאהו ת״ת של עונות ח״י ביטל לא חליו כשעת
 שיכנסו ואופן כסדר שכלו קט לפי בור של שאלותיו להשיב שידע כהחכס
 למיבעי ורחמין יתירה כינה צריך לזאת אף רעתו ותתישב באזניז הדברים

כעקו וכדבר פיו במענה לו שמחה שיהא שיחנניהו רעת לארס החוק מאת
מה .
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קה חסידים יעלזו 1------------------------------

 אני גס לשואלו יאמר אמו* להשיב ירע לא ואס טוב ושגל חן וימצא טוב מה
 להאמין שעלינו אחי דע אבל וחדותם חכמים דברי אבין שלא כמוך חולתי
 ומת השלימית בתכלית ושלימה נכונה דעת היא הק״ושיס רבותינו שדעת
 ברורים טלם ודבריהם חכמה בסתום ארש יסדו כחכמה רק ידעו ולא ידענו
 ומתורתו ויחננו אל מני נחלה ממנו היא ריק ואש למבין נכונים כולם

 כו והגית קיים ושחרית ערכית ק״ש הקירא יגל שאמרו כש״ס ומצינו ילמדנו
 התירה מעסק להתרשל שיכא ע״ה כפני לאומרו אסור זה ורבי ולילה יומס

 טוכא שעתה ליה רדחיקא למאן אלא זה נאמר שלא ירע ולא הפנאי לעתית
 כזה לאיש לו דומי אל ישנה יפנה כאשר ותיכף היום כל תמיד טרור שהוא

 אמט באמת כי ולילה יומס כו והגית קיים כאילו מושלם שכר לו ישלם ה׳
. לשמים לכו שימין ובלב* הממעיט וא׳ המיכה ח׳

ישאסור ראוי שאין דברים כמה שיש לקח ויוסיף חכם ישמע מעתה
 להם שאין דברים אלו דכר הסתר אלקי״ם וכבוד ע״ה בפני ללמרם

 חכם להיות צריך ארס בט שהם מה ולפי הזמן ולפי המקום לפי הכל שיעוד
 ומה מפורש כמאמר ולהודיעם לעס לדרוש והגון ראוי מה מדעתי ומבין
 כבוד מכלל .אר׳ש ייסד בחכמה פורש לא כי היקקר מאמר לעשות והגון ראוי

 מאן עלי חציף אמרו שהרי חטאיו ולפרקם לגלות שלא דכי הסקר אלקי״ם
 תיקון לבקש כא אם רק חטאה כסוי פשע נשוי אשדי דכתי׳ חטאיה דמערש

 כמו ־הצופה לפני נפשו מומי לגלות קוא מוכרת ומעלי צנוע צריק מאיש
 לפי התשובה תיקוני לו יקרר למען הרופא לפני מכאוביו את החולה שיגלה

 שגלה רוצח אמרו שהרי בעיניך יקשה ואס יגלה לא הכ״ח כלי אבל התשובה
 שהוא התם שאני הרוצח דבר וזה ׳שנ אני רוצח לומר צריך לכבדו וראו

 לבין בינו יתירה רק צאתך את וכסית הכי כלאו אבל לגלויי דעבידא מלתא
 הש״ץ על זלה״ה הרמי׳ע כתשו׳ תגר קרא וככר ישמע לא וקולו בלחש קונו

 ע״ר עובר זאת שהעושה אמר הוא רם בקיל הגדול וידוי ביהכ״פ שמתודיס
 טנתס זאת שהעושים ונהי ע״ש אותו ומשחקים ונפגם פוגם והוא חכמים
 לנו אין אנו אבל עון מזכרת לזכרון להם ולהיות הצבור לב לעורר ראויה

 והיה וידוי נוסח לעצמי ויכתוב שמבין בלשון ותודה א׳ וכל חז״ל דברי אלא
 יש כי לעס מועיל כו אין הש״ץ של הוידוי אמיי־ת האמת לפי ט כו וקרא עמו
 וחף הדעק הסח ועושים ובטלים יושבים והם כלה״ק יבינו לא אשר מהם

 ואינם הש״ץ .מפי היוצא הדבור לשמוע לב יתנו כי אותם מטריד המבינים
 שיקודה כבונה מעט טוב כן כי הנה יאות כאשר ולהתמי־מר להתעורר פטיס
 ל׳י ונקה יתרצה בזה ט ונדכה נשבר ולב בוכה מר בעין קונו לבין ביט

 ומומי חטאי דמפרסם מא? תציף כד חטאיה רמערש מאז דחציף בשסו ינקה
לשק עון תמרור של גוש הוא וזק משרסס היה שלא שבו גנאי רבד ובל חברו

הרע
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חסידים יעלזו
 שאומר אעפ״י מפורסם היה שלא מה ומגלה חכירו בגנות שמספר הרע
 אית מריה באפי הוא ואם ש״ר מוציא ככןוג הוא שקר רבר הוא שאם אמת
 רשות ניתנה ולא כש״ס כדאמרו בישא ולישנא חציפיתא לריעוקא תרתי ביה

 צורך בלא אכל ארץ יעמדו כמשפט כי דין יעשו כעבור לב״ר כ״א לגלות
 בספר שכת׳ ראינו אנומצ ^מזאתוגדולה 4חכירו כגנות ולדבר לגלית אסור

־ כסתר לזרעו־ כ״א ^יגלה לא משפתה מפסול שכא כאחר ידע שאס חסידים
משפחות פגם ואיכא עמו להתחתן שיבואו אעפ״י לרבים יפי־סס לא יאכל

 אליהו אין אמרו שהרי רבר הסתר אלקי״ס וכבוד פיו על ישמע לא אפי״ה
 לידי יבואו שלא הבריות ככור על חסה והתורה לקרב ולא לרחק לא כא

 מחסום לפינו ולשמור לעליון להרמוח עלן רמיא וחיוכא עליון אל ברוך כזיון
 דא וכגון האביון באחינו ימלא המצא אשר וחסיון וגנות מום לגלית שלא
 בקרבו ומקשקש ומדיח מסית סמיך יצר כי יצרו על להקחזק חיזוק צריך

 הנכוד ותאות הקנאה ורעת מידת מחוך ידיעתו וחסרון חכיי־ו מומי שיגלה
 ולהראות חכירו בקלון להתכבד איותה ונפשו העולם מן האדם את שמוציאין
 כפירוש כן יאמר לא אם ואף והכבוד הגדולה נאה ולו כמוהו אין כי העמיס

 כי ולהראות חבירו במעשה מום להטיל מקום ימצא כאשי לכו על מ״מ
 בן נחוניא ר׳ מתל היה כזאת ועל בפשיטות טועה ושהוא עשה טוב לא

 ואשמח חברי יבשלו ולא חברי בי וישמחו הלכה בדבר אכשל שלא י״ר הקנה
 כאשר כאי־ם מום יחן ואשר ינקה לא לאיר ושמח כזו רעה שמחה ואין בהם
 האיש כן לא מכבוד קלון וישבע וחסרונו עונו שמים יגלו לו יעשה כן עשה
 ואפי׳ כשלו עליו חביב ירו חב ככור יהי כו יש קרני ממידת השד ה׳ אק הירא

 בדבר טעה כי עשהו כבי־ אשר אח חבירו מעשה לסתור מוכרח יהיה אס
 טעית להסתיר כרכורים ויכרכר אופנים יעשה מ״מ כוזב האדם כל באשר
מקרכיד שמיס וכזה־־ככוד מונח במקומו ככידו שיהא כאופן תכירו וגגות

אלחברך־ל סני רעלך כמוך לרעך ואהבת ככלל נכלל זק וגס ירכה וכבודו
T7 י • כתורה גרול כלל שהוא תעביד
 לא ואשר תכירו גנות באזניו נגלה שאס רבר הסתר אלקי״ם כבוד מכלל

וגדפו וחרפו כפניו שלא כנגדו התריס שחכירו או עשה טוב לא
 כפניו תכירו יכלם ולח יבוש לא למען ידע לא כאילו עצמו יעשה וכדומה
 נבזה ושהוא עשה טוב לא אשר על בו שמסתכל יחשוב כפניו יסתכל שכאשר
 ושנגלה חכירו בעיני שנכאש ירע כאשר וכן בנפשו צער ונמה נמאס בעיניו
 אוהב ממנו שהרחיק מאחר יאמר וגרפו וקרפי כנגדו התריס אשר באומו

 שיתחרט אפשר ידע לא שהוא יחשוב כאשר אבל להרע יוסיף הוא הנה זיע
 סודרה כפרה להיות יוסיף ולא וכשורה כהוגן כבוד כו וינהיג עשה אשי על

לחבריה ליה ניחא דלא לחוש שיש שכל לקח ויוסיף חכם ישמע וכזאת וכזאת



1

קיח חשידים יעלזו
 האדם תורת זאת ידע לא כאילו עצמו יעשה שידע ואירע ידיעה לו שיהא

t וארם אלקי״ס בעיני טוב ושכל .חן ימצא למען •
 כדכורייהו דמשנו' רבנן עברי מילי תלת כהני בש״ם רז״ל אמלן* ׳י

עניני יעלימו שהעלם בפיריא וסירש״י במסכתא באישפיזא בפור-יא
דכתי׳ להם להיטיב שהרבה שלהם האושפיזא על יגידו שלא באושפיזא תשמיש
 לו ישאלו שאם כמסכתא לו תחשב קללת השכם ככקי* גדול כקיל רעהו מכדך

 איני לומד לשונך למוד כאמרס כקי שאינו יאמר כמסכתא בקי הוא אם
 עניני א׳ דכר הסתר אלקי״ס כבוד אשר סוגים ג׳ עור למדים נמצינו יורע

 שגורם דכיר מין וכל שבסתר דברים יגיד ולא לכ״יות יגלה שלא צניעית
 ונשמית באזהרת הוא והרי יאמר ככל הוא ה־י הרהיר לידי לכא לשומעים

 לענין אפי׳ אדם כל עם מלדבר ידיהם את מושכים והצנועים רע דכי מכל
 וללמוד היא חורה כש״ס אמרו זה כגון שעל ואעפ״י שבסתר בדכ־ים דינא
 דברי שמוציאין בדור חצופים יש בעון והן שוין האדם כל לא מ״ע צריך אני

 צניעית הלנות ללמוד ושלא לדבר שלא זהירות וצריך תפלות ל־בדי תורה
 הנשים להזהיר צריכות מאד ]ומה בהפסדו שכ־ו יצא שלא אדס כל כפני

 שלא גדול וצניעות בהסתר הדבר לעשות מציה לטבילת בלכתן עצמן לשמור
 הנשים על לבעליהן מלגלות מחסום לפיהן ישמרו וגם איש לשום הדכי יודע
 תהית מרה עונה את תשא ההיא האשת כי הטבילה בבית עמהן שהיו

 הסת׳ר תהיה לא חם ראשה על יחולו בסיבתה החוטאים ועונות באשיונה
 יגלה לא לחבירו ונזק צער גורם להיות שיכול כל היא השני הסוג עושה[

 למען כ־־עת ערום שיהא צריך האי כי וכל בשבחו יספר ולא טובתו אפי׳
 לחכירו ונזק צער נדנוד צר יהא שלא פינות לכל ויפנח ירכר אשר את ישכיל

 ליזהר צריכים מאד ומה עשה טוב ל׳ו אשר pf> הדבר שיורע ליה ניחא דלא
 מיד או גכאי מיד הפייט מן או הכלל מן וצדקה ומתכית מטת המקבלים

 רעתו קירוב כפי ירו כמתכת שואל לכל לתת בשלו רשאי שאדם סגולה יחידי
 לא צדקה גכאי וכן א׳ לכל לתת והגון שראוי דעתו שהשיגה מה וכפי אליו

א׳ לכל ליתן ראוי כמה אמת דברי קושט לדעת מלאכים ולא הם נביאים
 שאדם מה לפי וישר טוב בעיניהם יראה כאשר קונס לבין בינם עושים רק

 ודבר רנון וצר חורבה נפיק נטלו כמה המקכליס יגלו ואם לעונים יראה
 קז־וב ואני חשוב עני שאני להרבות נאה לי לאמד מתנשא אחד כל כי תועה

 טוב דורש להיות ’א צכל יש מספיקות טענות וכהנה כמכאובי מכאוב ואין
 לו טקש או והלוהו חבירו אצל והלך השעה דוחק לו היה אס וכן לעצמו

 פרק שבאיתו לה דמשכחת יאמר ככל היא היי בערו עיב ונכנס בהלואה
 ולהיות דוחקו בשעת שירחמיהו ממנו לבקש קרובו או אוהבו אצלו נכנס
יחרה היטב לזה שנתן ישמע וכאשר לי אין ואמר לו כיחש אצלו נאמן שאינו
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חסידים יעלזו4
 ולמיחש רבר הסתר אלקי״ם כבוד הא כי כל כן כי הנה לו אויב ונעשה לו

 הסתר טוב כי חג׳ הסיג בא ליו העישה ואל לקח ויוסיף חכם ישמע כעי
 פיך ולא זר יהללך וכהי׳ יודע איני לומר לשונך למד כמארז״ל ידיעתו דבר

 ידע לא הרי היבה ירע אם שאף שכוחי כלום ידע רלא סימן כזוה״ק ואמרו
 יתבדה שמא •ליה מיכעי ולמיחש עצמו משבח היות גנות ידע רלא כיון כלים
 יקשה יישר והדבר שאמר ולפי הלילה כחצות שאמי* ממשה גדול לנו ומי

 צלפחר בטת משפט ממנו שנעלמה נענש ושמעתיו אלי תקריכון מכס
 ה׳ כחר ישי מכני כמי ממט נעלם היראה אנכי שאמר לפי הנביא ושמואל
 נענש אנחנו משחיתים כי שאמר לפי לסדום שהלך והמלאך למלך למשוח

 שיקדימו יעשו זאת רק לשכח עלינו עצמם על קורים עקה רבים והן ל כאז"
 אין כאילו ובזה בזה ושם יד לי ויש ה' חנני שלי״ת באמור לה׳ תודות לתת

 מדע בכלי עצמו יחזיק טהור הוא אשר והאיש לה׳ חידות לשלם כ״א כונקו
 כספק אצלו יהיו שלו וראית ואפי׳ הרבה כוזבת שידיעתו ויאמין השכל וכלי

 שמה טעותו לו שמתגלה יכין ולכבו יראה כעיניו פעמים כמה כי ספיקא
 טעות שטעה ורואה נסתיר הין אמת בדרך שהוא ברור צו נראה שהיה
 עצמיכו שנחזיק ראוי ריתמי יחמי אכן כגון כן כי הנה בפשיטות גדולה

 יתעשת חולי כאמת עטים ונהיה כאזוב עצמינו ונשפיל בעם לכוערים
 אלקי״ס כבוד ככלל והן לאמיתו אמת דבר איזה להכין ונשיג לנו האלקי״ס

 שלימות מין איזה ה׳ חננו אשר ערכו וחין והשגתו וידיעתו חכמתו הסתר
 ריש ונסתר רעה ראה וערום בהראותו רכה רעק יש עליו טובו והעדיף

 רואיו בעיני חן נושא שהוא כסוברו לכו יגבה כי הגאיה רעת מרעין כל
חכמה דכרי ידבר אס כין הכריות בפני האדם יעשה אשר וכל ושומעיו

 ימים כגון רשומים כימים לפרקים התיבה לפני יתפלל אם בין ומוסד
 פועל אשר טוב דכר יהוא וכל רבים כפני ישורר אם כין ובמועדים נוראים
 ימינו על עומד והשטן לרגליו רשת פרש היצה״ר תיכף רבים כפני ועושה
 אליו יביטו אליו ושהשימעים מרגליות מפיק שפיו מחשבות שיחשוב לשטנו

אומר שהוא התפלה ואל הרנה אל לשמוע נפשם ושתאוה רב כחשק יתבוננו
 כלבם וחישבים בעיניהם טוב ושכל חן מוצא הוא כי מיליו לשכל לשמוע או •

 על ויכבד הדר ולא לו תואר לא האמת לפי ואולי דפח״ח זה אילן נאה מה
 להיות שלא כדי כעי למיחש הא כי וכל בעיניהם קן מצא לא כי השומעים

 כמה באמרס לשומעים כבד כמשא פה ככד להיות ושלא טרחא מאריך
 על אשה חן רק בוראי חן שימצא לאדם לו ברוד שאין לך ודע זה הוא ארכן

 ושיאמרו קולך את השמעיני לך אמור טוב ולכן. אשתו על כעל וחן כעלה
 אכל • וצא דבריך כלה ארכן כמה ויאמרו עליהם משיכבד זה הוא קצרן כמה

לשומעיהם ומקובלים ערבים שדבריו שיסבור כפול היסת מסית סמוך יצר
ותאבים
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 ה׳ תועבת כגדר ויכנס לכו יגכה למען דבריו את בצמא ושותים אליו ותאבים

 חיבה ומראים לקולו שומעים רכים אשר פרק כאותו הירא והאיש גכה־לב כל
 עצמו להשפיל חיל יאזור אז אותו ומשבחים עליהם ערכים ושדכריו יתירה

 חן מוצא אני אס יוסיף ומת לי יתן מה מהורות מחשבות חושב כהיותו
 משוקץ אישים וחדל נבזה אני ה' שבעיני אפ' יודע ומי שכמותי אנשים כעיני

 היו וירבעם ואחיתופל דואג שהרי העיקר הוא המדרש לא כי ומתועב
 מיליו ושכל קול נועם בעבור ולא לעוה״ב חלק להם ואין גדולים חכמים

 בבתי לא לי חכמתי חכמתי ואם המעשה רוב לפי הכל רק עוה״ב יורש
 חכם שיהא וגוזר ורעת חכמה חונן שהוא היא אלקי״ס מתת רק ירי ועוצם
 אלא נאמר לא ללומדיהם עושיהס לכל הוא טוב ושכל בעיניו יכשר לאשר

 מכל קטונתי ולימד בוראי לפני וליכגע עצמי להשפיל ועלי לעושיהם
 עמי שעשה כזה גדול חסד על מרום לאלק״י איכף ה׳ אקדם במה החסדים

 כדעת כהשתמש הלא לו תורות אשלם ובמה מאחרים יותר דעת מעט שחנני
 תמה עבודה שלימה עבודה שלם בלבב ולעבדו במידות שלם להיות שחנני

 וכזאת כזאת בעיניו חן אמצא אולי לעשות מה כרת יש״ר ואהבה ביראה
 טהורות כמחשבות לכו שיגבה תוקפו שיצרו בצרה לעתות לכו אל יתן החי

 מאחר הוכלתנותי הוא ואן חכמתי הוא אן יאמר ואמור לו מפלט יחיש
 יצרי בערמת מכיר ואיני ערכי ומיעוט פחיתיתי ארע ולא בער שאני
 ובכן ח״ו לב גבה ה׳ תועבת בהיותי שחת להפילני שוחה לי חופר אשר

 שלא הגדול והגדר איתי מסייען ליטהר והבא גאותו וישפיל ישוח ירכה
 כמקום שנינו שכן טוב ההעדר ולכן בעצמו יצה״ר יגרה ולא זה לכל יצטרך

 גבד הוי סמן גבר דלית באתי רז״ל ואמרו איש להיות השתדל אנשים שאין
 מורה שיש שבמקום הוראה לענין מכעיא ולא גכר תהוי לא גכר ראית כאתר
 בכותחא כביעתח ליה פשיטא אי אפיי יורה ולא ידו למשוך לו ראוי הוראה

 הריין יראה לעולם ואמרו כחי׳ הפילה חללים רבים כי ביתו לאנשי ואפי
 ולצרה לו ומה תחתיו פתוחה וגיהנם ירכותיו כין מונחת חדה חרב כאילו
 יוח וגק רשע שוטה בהוראה לכו הגס אמרו הרי אנשים שיש במקום הזאת

 הוא בעיר אשר המורח אל לכו לשואלו וישיב ידיעתו שיסתיר לגבר טוב לכן
 אי בתרין משתוקא כסלע מלה רבים כפני חכמה דברי כשאר ואפי׳ יורה

 בו ישלוט שלא משום ואי האמור כדבר לבו שיגבה יצה״ר בו יגרה שלא משוס
 העין אל החוצה קולו ישמע לא ונקה לומר לו דאפשר היכא ולכן עה״ר
 יותר הזמן אז כי נוראים בימים להתפ׳ ולא חכמה ברברי לא רכים כפני

 הו בונים קול שיעשה כלבו ומכניס הסכנה בשעת מקטרג שהשטן מסוכן
 הוא ואיך ערכו חין והשרים העמים להראות נעים קול עוז קול בקולו שיתן

לכו אשר גברא חוו ואומר ומקטרג ועילת ומשטין שיורד פרק כאותו מבקש



חסידים יעלזו
 אמנה פנאי לי כשיהיה אמר כי מיד אז מנה לא ושמעון לשמעון ונחנה
 אעפ״י מצאתי פחות לי־אוכן שמעון יאמר לא פחות ומצא שמעון מנה ואח׳'כ

 ראובן יוכל ולא הנכרי הלך וכבר מיד מנה שלא שפשע תפני לו שמאמין
 יהודי מאיש מעות כשקבל וכן שניהם כמעמד מיד ימנה לכן ממנו לגכות
 שאמרו ומה ממנו להשמר כליסטים בעיניך יהיה אדם וכל כפניו תיכף ימנה
 ואפי׳ ישמור לגמנו לשמור אבל בפה שחושד מי זהו לוקה ככשרים התושר חז״ל

 כדי מאמינו שאינו כפיו ידבר ולא לעינים יראה שלא רק יאמין לא לחסיד
 ראובן יאמר אם כגון טובה כפוי להיות לעצמו ארם יגרום אל • יקפיד שלא

 נאמן אינו שמעון אכל לשמעון ונאמן אמוד איש הוא ודאזכן לי הלוה לשמעון
 לי תלוה אתה כן כמו לראוכן שמעין יאמר ואח״כ לו ילוה ואם לראובן
 טוכה כפוי מהו ראו שמעון ויאמר לו ילוה לא מאמינו שאינו לפי דראוכן

 צער או כישה אדם יגרום אל • לי תלוה לשמעון ראוכן גס יאמר לא ע״כ
 ירא כי מאמינו אינו והוא הימנו ללות שמעון אצל שבא ראובן כגון להכירו

 אלוה ערב יהיה פלוני אם לו יאמר לא ידו מתחת להוציא יוכל בקושי פן
 כרצונו שלא הוא ערב יהיה ואם ערב אהיה לא לומר יתבייש שתכירו כיון לך

 כה לכן עבורך ערב אהיה לא לו באמרו הלוה יבויש ערב יהיה לא ואם
 ערב להיות בו שתחפוץ מי אצל בסתר ולך כרכר אחשוב לו אמור תעשה
 אותך, אקבל לא לא ואם ןאות אקבל פ' על עיב להיות תחפיץ אם לו ואמור

 לשמעון אמר ראובן ]ואס לרעהו איש שנאה ולא בושה שס שלא ירויה !בוק,
 אבל-ערב להיות רצוני ואין אצלך עבורו ערב שאהיה ממני מבקש לוי הגה
 שתאמר פניך אחלה לכן לאויב עלי ויהפך אוהבי הוא כי לו לסרב לי קשה

 ללוי סוד מגלה רכיל הולך להיות לשמעון אסור ערג מקכל אתה שאין לו
 גילה שהיא הדברים וכשיתגלו ותחרות שנאה שגורם ראובן אליו דבר כה כי
 יאמר ואם מאד ובטוח אמוד איש הוא ראובן ואס וכלימה לו היא אולת זה רז

 יאמר אז לב רוע אס כי זה אין ויאמר אפו יחרה לערב מקבלו שאינו ללוי
 אין אס לכן לערב אותך מלקבל לסרב לי קשה כמוך אני גם לראובן שמעון
 ולא עמי ויתקוטט שיתלונן ראית מה כי בפירוש לו אמור ערב להיות רצונך
 בסדר מהם א׳ שום על תרעומת יהא שלא אופן יעשו יוכלו אם רק עמך

 ,חפי ולא נכדי בכף־ יהודית ולח נכרית 9בכ *לי ~יקומ יתקע לא •]נא״ת־[/
 רבתי׳ עריות לגילוי סייג משום בבגד מעוטפין שהיד אעפ״י כיהודית יהודי

 לא אס לעוה״ב אזכה כך כשבועתי אדס יאמר לא • רע ינקה לא ליד יד
 בפיוטיו אדס יתחיל לא • לאמרו אין בתנאי אפי׳ בזה כיוצא דבל הוא כך

 זה פיוט שורר או זה פיוט לי כתוב לחבירו אומר שאדם מנהג p ני בשם
 לא ר״ח הזכית מעניין כשירכר יזהר ]וכן חנם על ה׳ את מזכיר ונמצא
נשמה אלק״י אמרת יאמר לא וכן ויבא יעלה אמדת אלא אלקי״נו אמרת יאמר



קח חסידים יעלזו
 וכשמסייעים בזה כיוצא כל וכן כקו״ף אלק״י יאמר או השחר ברכות אלא

 העולם מלך יתחילו רק דאסוי־ אלקינ״ו מתיבת יתחיל לא ברכות ז׳ לאמיית
 יעשה שלא אע׳ אס אלקי״ם ככור בשביל עשה לחבירו אדס יאמר לא .]יא״ה[

 שהזכיר אדם תשמע אס • יעשה ולא כשכילו שיעשה שיבקש ה' כבוד זה שאין
 אל וכיוצא כו״ב לי עשה האלקי״ס לומר שרצה כגון דבריו בתחילת ח׳ אח

 שאתת ונמצא דבריך לשמוע ישתוק שהרי ה׳ את כשהזכיר רבדיו כתוך תכנס
 תפסיק אז לקלל כדי ס׳ את הזכיר אם אכל לבטלה ש״ש שהוציא לו גודם

 אותי מעיקרו הנדר עוקר חכם שאמרו אעפ״י • כשיקלל יחטא כי דבריו
 ואח״ב עצמו למלכלן דומה זה הרי כי כפרה צריך ולכן הנדר על נענש שנדד

 על העובר • להתירו מציה לקיימו יוכל שלא ירא אם ומ״מ אותו רוחצים
 שנזהרים במקום • ההצלחה על אף ממנו ויפרעו שירד סוף ומצליח החרס

 שרגילים כמקום אבל לאלתר ממנו נפרעים נשבע ואחד כאמת אפי׳ מלשבע
 בעבירות הרגיל כזה וכיוצא בגיהנס או לכסיף אלא מהם נפרעים אין לשבע
 נפרעים א׳ עבירה ועשת כמצות רגיל ואם מיד לו פורעים א׳ מצוה יעשה
 הרבה מצות עשה ואס שמור עונשו הרבה עכירות עשה ואס לאלתר ממנו

• לעוה״ב שמור שכרו
 יגזרו לא הכילד את הרואה חכם איזהו ק״כ אל״ף עד ק׳ אל״ף

אם שעה רך לצ הסכמה יעשו ולא חרס י י 1 י
 ולא במשפחתו אלמיס לו ויש ההסכמה ועל החרס על יעבור שא׳ חושש
 אחרים גם יעשו וכן יראו וממנו לדינא צייתי לא פי ממט דין לעשות יוכלו
 ברבר יש פנים משוא דבר עשיתם לא לפלוני מדוע יאמרו לייסרם ירצו ואם

 מנהגי כן הנכרים שמנהג כמו • טוב ההעדר א״ב מקולקל הדבר ונמצא
 כני יהיו כך בעריות גרורים הנכרים אס כגון מקומית ברוב היהודים
 בארצות שבת טוב לזאת ]אי להיפך וההיפך העיר כאותה הנולדים היהודים
 האלילים אל פונה מהיות לינצל יוכל שלא גם ומה ארוס כערי משכת ישמעאל

 עכירח מידי ואם ופרוצות מקושטות גלויות הולכות שהם הערלים בנות ואל
 ימצא ולא משם זרעו ירחיק נפשו שומר יצא לא והרהור ראיה מידי יצא

 וכתי' במשפט פנים תכירי לא כתי' • ]נא״ה[ ח״ו כאש ובתו בכו מעביר
 אל מכירם אינך אם לדין ב׳ לפניך באים שאס טוב לא כמשפט פנים הכר

 רשע פני שאת וכתי׳ לפניך כשעומדים כרשעים שהם הרין בשעת בהם תביט
 ויסבור תכירו את שרואה הראיה כמין קא׳ שיטעת שאפי ]ועוד טוב לא

 למטה עיניו יהיו לכן טענותיו ויחתתמו ממנו יותר יעה בעין אותו שרואה
 יראת א״כ אלא נ'[ רבייס פ׳ עטר ן׳ עוהר״חJ עיקר כל אליהם עיניו ישא ולא

 מותר שאו שפתים ועקימת פניהם מהכרת לאמיתו אמת דין להוציא שיוכל לו
]נא״ה[• שינוי שוס בלי לשניהם כשוה ההסתכלות שיהיה יק בהם להקתכל

כשהמשפחה



]נ־ שתיקה nt טיב נגוף :צתתי
גופ האיש איתי לפני אנשים מ^רת”מולןי1 י" ו

פעם מבדקיב חשיבד עמו תפייסנ או דיט וקבל כו״כ שכזהו דעוכדא

 un״ בבת"; יליסרו לקנסי יש לחיץ ה־כ" יצא ולא t־rcr שמע
 לא הק־ואים מן היה שלא אח" את והזמין השליח וטעה לביתו אנשים הזמין

 מקבל וי ו רעתי להחליש ולא לביישו שלא כטעות היחה שקריאתו יודיענו
 תשובה ועשה לשמעון וגיל גנב ראובן אם : יפית פנים כהכר האדם כל הת

 תקנת מפני וגם לביישו שלא ראובן על לגלות לשמעון הין הגזילה את והשיב
 להשיב ראובן יכול אם הף ומיהו הבושה מפני מלשוב יתחרטו שלא השכים

 על מצוה כי כן יעשה לא הגנב הוא שהוא שיורע כלי הגיל או הגניבה הת
 ונמצא נחשדים הח־ים יהיו שלא כרי הגנב היה שהוא לבעלים שיודיע ראובן

 עבירה יכר העישה כל אמרו זה כגון ]ועל החשרא עון על חייב הוא
יתבייש ואל כעוה״ז שיתבייש לא־ם ומיטב עונותיו ע״כ לו מוחלק ומתבייש

דזבידים ♦עלזו
 טיב ימנע ואל יחוש אל בעבירה ויחשדוהו חשרא מקים מעשה כאותו יש ואפי'

 חסיד באיתי מציכו שכן להחושדים ימחול או יוכל אם עצמו אק ינקה אלא
 לחשרא cp ולא וטבל והשכים תחתמי־גלותיו השכיבה ולמלון ריבה שפדה
 אם באדם כבירור ידעתי ים : זכות לכף תיקו ירין ם מק• ה זכות לכף והרן

 לא אתה כי לפניו עצמך תנקה שלא מוטב יאע־כך לא לפניו עצמך תנקה
 תאמר רק שקד כ־כרי נס שחושרך חטא על מוסיף נמצא והוא תועיל

 לב כתי' ־. איתן לנקית לעזור מעיר לן יהיה אשר וישר טוב לאיש התנצלותך
 יסגיר אלא לאחרים צערי להגיד לארם לו אין שפעמים •מגיר נפשו מרת יודע
 לו שיש למי יני־ אלא להם יניד למס בצערו חיששיס שאין לאנשים סגין כלבי
 נאמר f j. ו טובה כעצה יהקגהו או ינחמני אי עליו ויעתיר בצערו חלק

 שאיט מי ד״ל זר יתע״ב לא תי/ובשמחקווכ לאח״יס ישתנה איש כלב דאגה
 רבה כעון הן בי הזה בזמן גס מהשמחקו^ו טוב יבער לא בשמחתיג^שמש-
 אורכו ישים ובקרבי ירכר שלו' בפיו כי כלב שנאה בארץ חנם השנאת רעת

 שמח והוא ירכה כן יאמר וכלכו תכירו כצ״ת במצטער לפנים שמראה ויש
 שהיא כבירור יורע ־,לאש כ״א ושמחתו צערי להגיר אין כן כי הנה לאיד
 לי המקנא לאיש ,בספה כי בשמחתי ישמח בצרתו ומצטער באהבתי נאמן
 מכשול התן לא עיר לפני על עיבר הרי הרוחתו על ומצטער לאידי ושמח
 לא כן כי הנה בלב וא' כפה א' רכיוי כפיו איד שיהא לו שגורם מה מלבר

]נא״ה[ שתיקה אלא מצאת^לג^טיכ

כעוה״ב
 באויה[ ג־ול
רע שם הוציא ראובן

.uתגרת צערא ולעוס קדושים מחנית רבכית אלפי בפני זה

אםמ תרי עי חרל
r-

 מחילה וכקש שמעין נל
משמעין



g ׳רץ?

פר חסידים יעלזו
 ככר ואם עליי דכד־חי שקר לשומעים לומר ראובן צריך לו ומחל משמעון

לתקן יוכל לא כי עולמית מחילה לי־אוק הין הים למדינת השומעים הלכו

ר׳

אתריםןנא״ה[ "י

- - - - ■ ■1,11,1,jjjmniMBB עיסי
 יר ד״א ממן היא ואם אמיד הוא אם אדם על אוחו ששואלין מי

 •;הו הלוהו אמונתו ועל ונאמן וישר טוב שהיא עליו ואומר ורמאי רע איש
 גזל עצמו הוא באילו חשוב טוב לרע האומר הרי וגזל וכפר בידו הפקידו
 לפני ועל תרחק שקר מ־בר ועל תמול ילא רען את תעשוק לא על ]ועבר

 כמין לרעך ואהבת ועל רען דם על תעמוד לא ועל מכשיל תתן לא עוד

איש יהייז הטע>זו עיט שמא ©עי
 עולה יעשה לא ועתה דרכו ישע ועזב תשיבה הרהר שמא גזלן שהיה ומכוסה

 גס׳^^תי רמה של׳זזפ׳ול^סלן־לא^-ס בדמו לאוב לו ומה ביב ידבר ולא
 עולה שלי^זל^^^ת ואש חירב^ נפיק עליו רע דבר שהוא גילוי לידי
 לימלך והבא רע עד מטוב קכירו על לדבר שלא טוב הטוב כן כי הנה
 יום יילד מה אדע לא בי חפץ שלכך מה ועשה כקונן המלך לו יאמר עמו
 ויהיה ח״ו כספן את אכול גם שיאכל אפ יורע מי הוא טוב לך אומר ואם

 שמלוה תאמר ואם שתיקה אלא טוב לגוף מצאתי לא לכן עלי ת־עומת לך
 להתרחק חשקה נפשן אס אדס שהוא מה לפי יש־ו אדס על להגיד כרבי י׳ש
הכח שסרי כגגר המצוק ע״י לבא שיכול הפס־ מחשב ולהיות הכיעור מן

זח של מעשיו ראו לתלמידי על שגם ט תאמן
 ארם כעי על רע המדבר שכל ודע כזאת מעשית השמרו מקולקלים כמה
פסול הפוסל כל אמדו שהרי אחרים על שמ-כר רע כאותו לחישדו תוכל

P שמצוי במה אלא ו לחכי'־ מוש לחשוב יוכל לא הפיסל של הלב כי פיסל וצמומו 
 הקב״ה לפני זכית עליו מלמדים ש’מח אף תכירו על טובה שמ־כר כו"והדה

 כד״א הקכ״ה לפני עליו רעה מ־ברים מה״ש אף תכירו על רעה מ־־בר ואס
 דבר שום על אדם לו יזכיר אל א' עין כ״א לו ן שא נצי :בראשו עמלו ישוב
 תלה בפניו יאמרו אל ממשפחתו א' שנחלה מי כמ״ש יתבייש שלא א׳ עין
ה׳ דבר כי דכתי׳ רוקק יהא לא שחין כענין הו כנגעים שלומד מי ־. זה חפץ
 הבריאים כי ירוק אל נגעים ובעלי מכוערים ארם כני יראה אם וכן כזה

 על לדוק יתכן לא לכן כולם הס ידיו ומעשה היוצר כיד תלוים והחיליס
 בה נזף מנזף ואביה הוא בפניה ירק ירוק ואביה של תרגום ולכך אדם שום
 יהא לא הדם יאמר לא :הגערה או בכעס כר,ו על הפי׳ לרוק יתכן שלא
 נמצא כי אעשה לא אס או זאת אעשה הס אבי כן ההיה לא או יהודי שמי

אחד איש :לאמרו אין תנאי על אפל רע ודבר ממזר או נכרי עצתו עושה
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חסידים יעלזו
 על המעיד • המצר כעל לישר!! הנכרי מן שיכא הידק כל עליו שיקבל עד

 איתי מנרין ין“כ שלא כעדותו ממון ממנו והוציא גויס של כערכאות ישראל
 אותו מנדין אחר לכהן ונותנם מתנות מפריש שאינו כהן טבח • שישיב עד
 מלאכה העושה • מנהג שהוא אע״פ גיליות של שני ביו״ט המזלזל • שיתן עד

 • הבאי בדברי לשבועה או לבעלה ש״ש המזכיר • חצות אחר פסחים בערכי
 • בחוץ קדשים אכילת לירי הרכים את המביא • ה׳ חלול לירי הרכים את המביא
 המעכב • העיור את המכשיל • הראיה ע"פ ביז״ל חודשים וקובע שנים המחשב

 הארץ עם טבח • ידו מתחת טרפה שיצא טבח • מצוה מלעשות הרכים את
 מי • לדעת עצמו המקשה • רשות כלי כו ושחט חכם לפני סכינו בדק שלא

 אותם המביא ומתן משא או שותפות לבינה בינו ועשה אשתו את שגירש
 המנדה • רעה ששמועתו חכם • אותם מניין לכ״ד כשיבואו זה עם זה להזקק

 כמה ותמצא דברים הנ״ד לאלו לכך שים ]ועתה לנרות ראוי שאינו למי
 כקתר להם ונעשה כעקבחס אותם שדשיס ויש בנ״א בהם שנכשלים מהם
 הבאי דברי על ובשבועה לבטלה ש״ש הזכרת כגון רמשתכחין על חבל גמור

 במפו' מאד מאר חמור אסור והוא הגויס בלשונות כין כלה״ק בין שוה שאסורו
 כ״א כישייו היה לא שאס הראב״ע שכתב עד ומדרשים בש״ס רז״ל כיכרי
 בעון והן מכאובינו על מכאוב ולהוסיף הגלות להאריך כדי היה זה חטא

 לדור לו אוי מקומות כהרבה העם לרבת גמור כהתר ונעשה המשפחת פשתה
 החכם את מכזה להיות וכן • רעתו על ניחם איש ואין כימיו עלתה שכן
 רז״ל שאמרו עד ת״ת בזוי חשיב היכן ועד כורים בקצת המצוי רבר הוא הוא

 שהתורה זה יתום דור ולפי אפיקירוס וקרוי בזיון חשיב רבנן■ הני אומר שאם
 לו וליחן ת״ת להחשיבו ראוי אומטתו ותורתו דעת מעט שיודע מי ביוקר

 ומחמת אחת עק לו שיש מי אשרי עוריס כמקום אינשי ואמרי וגדולה יקי
 שכמעט עד ומדלדלא אזלא תורה בעה״ר ה ולומדי התורה את מחשיבין שאין

 • בב״א כי״ר דעה הארץ ומלאה שילה יכא כי עד מישראל תורה נשתכחה
 סופרים כדברי שמזלזלים אפיקורוסיס עתה רבים הן סופרים כדברי זלזול וכן

 לסייג צריך איני אני אומרים הם לתורה סייג שעשו הטעם להם נודע כאשר
 הנפסדת דעתם שאין ברברים אלהים כמלאכי ומלעיכים מלעיגים ויהיו זה

 שעוברים עד יוצאים רעה אל ומרעה באיסורים ומקילים חז״ל לדעת מסכמת
 אדום בערי המתפרצים רבו דמשתכחין על תבל רח״ל ומעל כמרד ר״ת על גם

 מלתעות ולשבר התורה דגל להקים בידם כת ואין תקיפה החכמים יר אין אשי־
 יכאבועינים לכבות• וכזאת זאת על יעשה בעיניו והמעוקל הישר ואיש י־שע

דעצירא׳ת גרמ׳א ודין אבודות שהש מישראל נפשית כמה על ואבוי אוי תכננה
עככית



ך חסידים יעלזו
 שבשמים תכינו על להשען לנו יש מי על מבקש ואין דורש ואין משיחא עכ׳כות

 • אכי"ר נרח ממנו ידח ולא למוטב ויחזירנו ישראל עמו על ירחם כרחמיו הוא
 אפי׳. הרבה כפיהם ששגור מקומות נדוייש חייב שאינו למי מנ״ה להיות וכן
 ויכענין זה בגדר ונכנסים תהיה בכרוי אומרים לבנים ואם אב
 לא ה׳ את תירא שבו חימ־ לפי לכהן ונותנם מתנות מפריש שאינו תי

 מתנות ליתן שצריך פוסקים דעות יש כי לשחוט לעצמו בהמה יקנה
 שעוברים נמצאים הכ״ד מאלו דברים כשאר וכן לארץ כחוץ אף כהונה

 להודיע חמורים על רמיא וחיוכא דעת כלא גם ויש במזיד' יש עליהם
 בארץ נתנו לא אם שאפילו וישוכו יזכי־ו אולי ולהזהירם שבהם חומר לעם
 למי ולנרות להכריז כשמים ממונים שיש כזוה״ק וזמרו לשמים מסור דינו

 המרום צבא וכל כשמעת תפלתו ואין מגורה הוא ישוב אש* ועד נדוי שחייב
 ידע אש־ פתי ומי אנוש שערת שתסמר רב־ים ע״ש רחיי׳ל אותו מקללין

 להם כהודיע אמנם בשגגה העם לכל רק נפשו על יחוס ולא שכהם חומר
 וערב ר״ה כערב לזה הכאות והזמן היעה מ־רנם ישיבו אולי זאת כל את

 את להם שיודיע כהחנס מי וקללות כדרים על שתייה •ג״כ שעושים יוה׳י׳ב
 עליהם שעוברים אותם על תוכחות פיו וימלא עליהם שמנריץ דברים אלו

 שיתחדש תקוה יש אולי תשוב׳ ולעשות החטא ועזיבת עלהחרטה אותם ויזהיר
 ר״ג וחרמות עליהם שמנדק דברים •יש )ועוד • נא"ה[ • טובה שנה עליהם

 נרחיב ושם של״ד סי' כי״ד משרשים וכולם עליהם עוברים רבים ויש מ״ה
:לאלפים( חסד בקינט׳ כס״ר הדבור עוד

מספרי כת כתיחנפיס שקרני' כת שכינה פני מקבלים אין כתות ארבע מד
 האדם כיתת שכל ]וידוע מקראי רז״ל להו ילפי וכולן ליצנים כת לה״ר

 אשר לעוה״ב ה׳ בנועם לחזות ויזכה מימעו שיהנה כדי אם בי אינו לעוה״ז
 האדם יעשה ואיך השכינה מזיו וגהנים בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים
 וכפלו כשלו כושל שהרבה יתשכח ודוק שכינה פני לקבל שלא לעצמו סגולה
 מן כשרש מהם פרוש כפשיך ושמור לן והשמי אלו כתות מארבע להיות

 טתבג המספר היא הרע לשון • נא״ה[ ♦ אתה נפש כעל אם הי*תה
~שלא גטת שגילה או בפניו אומר היה שלא בל1 אמת אומר אפילו תכירו

 כש״ס רז״ל שהפליגו נמו במוהו שאין הרע לשין איסור תומר ולפי ידוע יי
 עד כעונשו והחמירו ש״ר ג״ע ע״ז נגר שקול שהוא שאמרו עד ומדרשים

שפתי כל ה׳ יכרת רכתיב המלך דוד כרתו שככר תקנה לו אין סיפר שאמרו
 תסמר רזי׳ל כדברי משישים עונשים וכהנה גדולות מדברת לשק חלקית )
מי הע״ה דוד אמר וכבר מאד היחק ממט להתרחק ראוי אנוש שערת /



חסידים יעיזו
 חמספ' פשתה כי הדווים כל ידוו לזאת ואף מרע לשונך נצור חיים החפץ האיש

 לבכם שיתי לבב אנשי לבר כאבק לא כלה״ר וכולם לומר אנו יכולים וכמעט
 חיפד או על־חכירו ש״ר שהוציא מי \ נא״ה[ • חייכם .הוא כי לשונכם ונצרו

 כיון אמת אמר אפי'אם עליהם חשוד היה שלא דברים עליו* ואמר ■־כחדופץ
 של חמור אסור שמלבד מנשוא עונו גדול גלחו וזה מעולם אדם בו הכיר שלא

 מפני כתשוכה מתכפר ואינו ש״ר מוציא איסור כה עוד חכירו פני מלכין
 חבירייןוחב^^נל■ חרפת להחזיר יכול ואינו עיותו אשר לתקן יכול שאינו

 למען כק־שים מוס להטול וחותרים חבריהם כביד על להם צד כי דמשתכחין
 באופן הכבוד אחר להרודפים להם אוי בקלונס ולהתכבד ריחם את הבאיש

 Lp כתמים להולכים טוב ימנע לא וה' מהם כורח שהכבוד ספק שכלי זה
 עד ש״ר למוציא תקנה ואין • נא"ה[ • ויכושו שונאיו ויראו ה׳ לו יתן וכבוד
 שיתרצה עד פעמים אלף אפילו מחילה ממנו ויכקש חכירו את וירצה שישוב

 בו הגיע ולא בפניו רקק מלא עולם ציער כאילו אדם המצעד :לו וימחול
 את שמצער שהוא כל צער אפי׳ שמים בדיני וחייב אדס בדיני פטור הרוק

 המשמר על יעמוד הירא האיש ]מי • יענש ענוש וצער צער כל על חכירו
 מתכוין בלא שאפילו לב על שם איש ואין דעת בלא גס המצערים רבו כי

 לבריות להם אוי ולצער להזיק שכונתם אותם כ״ש הדין את ליתן עתיר לצער
 צער הגורס עאכ״ו וק״ו וכ״ש ורבותיו ואמו אביו המצער וכ"ש הדין מיום

 על העונש שמלכד כודאי בחטאותיו המרום צכא ולכל הצדיקים ולכל לקכה״ו
 ורעדה לב כל יחרד לזאת שגרם וצער צער כל על ג״כ יענש ענוש החטא

 כעלם ע״כ כמשפט האלהים יכיאך אלה ע״כ כי כתיב :נא״ה[ יחטא ולא וירגז ילבש
 רוקק או ונמאס חבירו כפני כינה ההורג זה נעלם כל על מאי רז״ל דרשו
 ירם על תקלה מכיא הקכ״ה אין אשר ה׳ יראי כל ולכן • ונמאס חבירו כפני
 מיאוס של דבר כל עושה או רוקק או כינה להורג מיד למחול נזהרים יהיו
 גמורה מחילה לו ימחול שציערו מי לכל וכן ידו על נענש תכירו יהא שלא
 שהיה א׳ כחסיד ומעשה • עונשו שיקל כעבור מחילה ממנו כקש לא אפי׳

 היה ולפיכך מוחל והיה עשאו שיהודי ידע אשר במקום הרוקיס כל מכסה
 ויהיה להעושהו ימחול ולא נמאס ויהיה ויראהו אחר יבא שלא כדי מכסהו
 דרשו דע ואם טוב אס דקרא כספיה כתיב :כן לנהוג וטוב נענש העושה

 לפי בדין עומד הוא זה טוב על בפרהסיא לעני צדקה הניחן זה טוב אם רז״ל
 על ועוכר חשד לירי עצמו מביא שהוא כסתי לחשה צדקה הנותן וכן שמביישן

 החושדים את מכשיל שהוא ועוד ומישראל מה׳ נקיים והייתם כתורה שכתוב מה
במשח מציגו שכן כגופו לוקה ככשרים החושד שכל ידו על ונענשים איתר

רכינו •י



כאחסידים יעלזו

:יכפי[

 לחכי׳ צער גורם שאדם דברגרמא כל : נצטרע לי יאמינו לא והס רבינושאמר
 כעל שיבקשט כדי אותו ומצניעים רבר שלוקחים הגונבים ואותם עליו נענש
 מ ע" להקניט ע״מ תגנוב לא ו״ל ח שדרשו כלאו עובר עליו ויצטער תדבר
 הראוי מכיי יותר משאוי עליה שמשים כחכם לבהמה צער עושה אס אף : לצער
 המוש׳ וכן • ב״ת שציער על דין ליתן עתיד לילך יכולה אינה והיא אותה ומכה
 לתבוע שעתידהקכ״ה רז״ל ואמרו חוטאים הס צעקתם להשמיע חתולים אוני

 גאליגאס או זנגי״ש שקורים כמגפים אותם שהכו על מרוכביהם סוסים עלכון
 שהוא כל ב״ח צער איקור מגיע היכן עד מראות הרעיון ]ייבהל צורך בלי

הטוב ה׳ וטיול שחוק משוס ב״ח לצער עכרו ורבים האדם לצורך בהכרח זולת

הי״ת ו

 שמגלגלין ע״י חובה יתגלגל ולא ע״י תקלת שלאתכא אדם יתפל׳ לעולם מה
תורה שאמרה שאע״פ מדור ולמד צא • חייב ע"י וחובה זכאי ע"י זכות

 במעגל שוכב ישן כשמצאו שאול את להיוג אכה לא להורגו השכם להורגך הבא
 גוים עליהם שיאספו ישראל לכל תקלה יהיה תקגתי בשביל אחרגט אס חמר

 ולא דכתיב כמרדכי מצינו וכן ע״י תקלה יכא ואל שאהרג מוטב בס וילחמו
 שיהרגוני מוטב לע״ז הכל וישתחוו יטעו מפניו אקום אח א׳ ממנו זע ולא קס

 א׳ שאס הוא חייב ע״י חובה מגלגלין שאמרו ]והענין ע״י תקלה תבא ולא
 מכלל אז סאחו שתתמ׳ כדי מעט שחסר רק חטאתו על לעונש וראוי אשמה הרבה
 יצרו ביר לגמרי נמסר שהוא דהיינו ע״י תוכה שיתגלגל הוא חטאתיו עונש

 כגופו או בממונו עליו תבא שיעה השמי׳ מן שנגזר לאדם רעה לעשות שיכהנו
 שיקבל הוא בדין ואז סאתו מתמלא וכזה ידו על כאה רעה אותה כנפשו או

 שפי׳ ע״ד יחדיו צדקו אמת ה׳ משפטי פעולו תמים הטי כי לו הראוי עונשו
 מתחת תקלה הצא שלא יתפלל זאת על ולכן ממנו הנופל יפול כי ע״פ רז״ל
 עונשו לקכל ורוצה מרוצה שהוא יאמר וכה ויחשוב ע״י חובה יתגלגל ידו

 יתגלגל שלא רק ויותר סאתו נתמלאה כאילו פאתו שתתמלא קודם מושלם
 יותר כי ממות מר הוא חייב ע״י חובה שמגלגלין זה עונש ני • ע״י חובה

נא״ה[ • ח״ו לבוראנו וכעס צער לגרום ולא מיתות אלף למות טוב

 ובינתו וכדומה וישן אוכל אדס יהיה לא • שמים לשם יהיו מעשיך כל ,מ!
• הממון אחר רודף ולהיות העוה״ז כדברי לעסיק ושמן בריא שיהיה

 לעחית״ש וחזק בריא גופי שיהא כרי לאכול בא הרני מלא כפה יאמר ]אלא
 הולך הרט • לעהית"ש. עלי ומיושבת צלולה דעתי שתהא כרי לישן שוכב הריני

לעכו׳ ביתי אנשי ואת עצמי את לפרנס שאוכל כדי בעחי״ת להרויח להתעסק
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חפידים יעלזו
 המלוכלך כנר אותו השולחן ועל ערוך שולחן לפניה נתנו לעוה״ב ככואה ויהי

 ומטעמים ומזון לחם כך מכל וכי מרה לזעוק והתחילה עוד ולא וטיט ברפש
 שוטה לה אמי־ו המלוכלך הככר זה כ״א לפני ליחן מצאתם לא שהבאתי
 חיעלת לך ואין עמלך מכל חלקך זה עני לאותו שנחת הככר זהו שבעולם

 למשל אלא היה לא כיה מעשה ]ואולי בשאול וחשבון מעשה אין כי עוד
 הרעת ואין בו לעמוד יכולים שהין ליאמר ניתן לא כזה שדבר אמת והן היה[

 ישחרו ולו לעניים לו אשר המלבושים מכחר שיתן האנושי טבע לפי סוכלתו
 הא השיריים יאכל והוא לעניים לו אשר המשמנים שיתן או הבלויות סחובי

 שיתן נאמר ולא נועם דרכי דרכיה אשר תורה כך ציותה שלא פשיטא וראי
 שיוכל כביתו ועושר הון גבולו את ה' הרחיב לאשר אלא מקדשו את חלבו אח

 חשוב לעני נאות מנית ולשלוח ת״ח לעניים נאים מלבושים חשוב דבר ליתן
 נתן אשר ה׳ כברכת לו שיש כמה נאה בכקוח ויתכסה וישתה יאכל הוא וגם

 לו הין אם אכל כמכסה עמך במאכל עמך עמך אחיך וחי שיקיים באופן לו
 ילבש למה כי קודמין חייך אמרו ע״ז ליחן כרי והותר כבודו לפי צרכו כרי

 פשיטא ודאי הא חזית מאי השחקים את ילבש והוא החרשים את העני
 את שילכש הוא האדם מן לו ותפארת לעושיה תפארת היא אשי יש״ה שהדרך

 ומרבה גבולו את ה' הרחיב אס ואף השחקים את לעניים ויתן החדשים
 נמבזה המלאכה ואח השחקים אח לימן בעיניו יכו אל המין במובחר להיטיב

 וכל כאישון וחביב ראשון העני אצל דישון שאצלו מה כי מרודים לעניים אצלו
 כידו יכולת יש אם אכל לפניו ופעולתו אתו שכרו והנה לחשבון מצטרף צדקה
 ליה חזי רלא מירי שיריים ושירי הגרוע את כ״א נותן ואינו חשוב דכר ליחן

 מעלליו וערי עבד לא למיעבד ליה כדמיכעי אשר על יענש ענוש בוראי
 ויאכילוהו הכלאות סחוכי כשחקים ילכישוהו כאשר לעוה״ב בושה חכסהו יאכל

 שיניו תאבל עליו ונפשו יכאב עליו בשרו אז ועשה פעל אשר פירות גרעיני
 לאל יש כעוד לכן נפשו על חס ולא חילו לאחרים עזב אשי על וכעס יחרוק

 לו ולשלח גבוה לחלק כראש חלק ויטול יעשה לעשיח ככחו השר כל ירו
 וכל יקנה אשר כל מראשית כראש חלק שיחן לגבר טוב כן כי הנה למטרה

 דוגמת למקדש זכר לעשות וכדומה ויצהר תירוש דגן בכית לו יש אשר
 כהן שנקרא קורה כעל לעני יקן אם טוב ומה ובכורים ומעשיות תרומות
 מתנות מצית קייס כאילו ונחשב לה׳ וערבה ישמרו כהן שפתי כי כרכתי'
 ערומים שהלביש לעליון להדמות ערומים מלכיש להיות טוב וכן כהונה

 מעלת וגדולה וילבישם עור כתנות ולאשתו לארם אלקי״ס ה׳ ויעש כרכתי'
 ומה חלקיה דאכא מעוברא כידוע הנייחיה דמקרכא מזומן דכר צדקה הטחן

 ימי כל כי לעד עומדת וצדקתו יחשב רכה למצוק לעני מלבוש בנתינת גם
מעט מעט מעות לו שנותנים יו־מן ואס כל כחוסר הוא ולעולם רעים עני

קמא
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 פעם בבל כרכות כי־וב בשנים רכות שמו יזכר טוב ועל רב שלל וכמוצא
 היא ה' וברכת הטוב יהן ה' גס ובכן ויברכנו יזכירהו מלבוש אותי שילכש

ק לענייה גרם אשר והשמחה הטובה רוב לפי כפול יהיה ושכ״ו תעשיר
 מאר טוב זהו אמנם ובעוה״ב כעוה״ז ריבה שמחות ושובע הטובה לו ירבה
 ויכסהו ערום יראה וכי לחמו לי־עב יפרוס אז רעב שהוא כבירור ידע כאשר

חסר הוא אם ככי־ור ידע לא אם אבל גורלו

יעלזו־
 וצרכי פרנסה לצרכי להוציאם מקום ליה'ומוצא אזל קמא קתא
 הולכים יום כל ומלבושיו ללבוש כגר לו לעשות כדי מעות לו מצערפין ואין

 שנשאר ער טלאי ע״ג וטלאי שבר אל שכר קרעים קרעים ונעשים וכלים
 וכינה סמרטוטין מלא א׳ חלוק אלא לו אין כי חיים אינם וחייו כעירום
 אל החוצה לצאת בוש והוא ק־ה כיוס כגר אין כי הצינה ומשא אוכלקו

 ועל עצמו על כנפשו צער וכמה חסי־ונו את לכסות מכסה אין כי העין
 חרפתינו את וראה הביטה אליו כאמרס כיתר אנשי אליו יצעקו כי ביתי אנשי

 לפני רצון יהי וחס עליהם לרחם ידו לאל ואין ויחפים ערומים נשארנו כי
 ובמועדים בחגים החדשים אק בלבשו לו אשי השחקים את לו לשלח העשיר

 הרי למלבוש דקזי מידי וכדומה הפורים כימי לאביונים מקנות שישלח או
בקציר כשמחת וישמחו יגילו נדכאים לב ומחיה אומללים לב משמח זה

ניעי: ומה חלקו טוב מה א:

 תלוים וחייו טיכא שעתה ליה דחיקה כי מחייהו היה שיויה מעית לו שולח
 דבריו יכלכל חונן איש טוב כן כי הנה לו עוזר ואין קיצו עד וכא בכיסי

יכשר איזה יודע אינך כי מזה וגס כזה אחוז ישפוט עיניו למראה כמשפט

 מה כהן ויקנה ביצתו כהן שיעשה מעות ליהן טוב יותי אז חס* ומה
 לו ששלח השמלה וגם לשובע לו שיש מתרמי רזימנין יוקר לו וצריך שמוכרח

היה ואם זויות כקרן מונחת ותהא לו צריך ואינו הימנה טובה לו יש ככר

• טוב מה בעתי דב• •טובים כא' ושניהם
< .לדרוש שלא קרא דמשתעי מאי מלבד דבר הסתר אלקי"ם כבוד כתיב

 it שכבוד רכריס הרכה יש כרפירש״י בראשית ובמעשה מרכבה כמעשה
 >״ור כמעשיץ מוכרה אינו אם אדם לשוס סורו לגלות שלא כגון רדב הסתר אלקי״ם

 ' '[דואויס/ מכשול _ליתן אי סודו יגלה שלא לזולחו משועבד להיוח ולצרה לו מה כי
 / V7 הסייד הוה גיליתי שלא עד הסוד החכם אמר וככר סודו יגלה אס עור לפני

 C ׳ c ותכירי להכירו סודו שגילה באי מעשה היה וככר אסירו אתה’ וכשגיליתו
 \rt )6' כעוס ר! ולא זולתך על תכעוס למה החכם לו חמר עליו כועס והיה גילהו

 להתאפק יכולת לא שחתה כמו הוא עשה כן אתה עשית שכאשי־ עצמך על
 הוא אם אפי׳ ולכן לאחר מלגלות להתאפק יכול לא הוא כן לו מלגלות
 לאוהבך תגלה אל החכם אמר ככר וכדומה עצה ליטול כדי לגלות מוכרח

א״כ אלא סודך ויגלה שונאיך ויעשה והפך שמא משונאך מכסה שאתה מה
בחנתי בט
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 אלף מט א' יש אס אפ׳ לכל שיודעו ליה ניחא רלא כל אבל עולם כאי לכל
 כיקו אנשי עם אפי׳ כלל ידברס לא דברים כאותם שידע ליה ניחא דלת
 שאינם והיבר עליהם חישש אינו שהוא להי דמשכחת קטניס כפני רטוכפ

לחיץ הדברים ומוציאין ומבינים ושומעים רעה בכי והם הרכרים תוכן מכינים
 וכלימה וחרפה לעצמו גדולה רעה וגורס פיו באמרי נוקש יש וכזאת וכזאת ",

 שאמר התנא דברי גדולים וכמה פיך פתחי שמור חקיך משוככת אפי׳ לכן
 נפשו תרמצ שו־מד ולשוט פיו שומר וכחי׳ שתיקה אלא טיב לגוף מצאתי לא

עצמו ישמור כיתי לאנשי או לאוהבו סודו יגלה אשד מוכרח הוא אם עאפי׳
*W* ע״ה אכינו יעקב למדנו וככר בקיר הזכים שלפעמים שאחריו מהכותל 

שלא "׳י^'

חסידים יעלזו
 הסתר אלקי״ם כבוד רכי|וככלל מכאה רוח נאמן נאמן אוהב ומצאתו פחנתו

 רכות׳ רעות עמו גמל אם אחריאפי׳ סור מגלה רכיל הולך להיות שלא דכר
 עבירה עוכר כהיותו תוכל הוא נפשו כי סורו כגלות ממנו ליכקס יבקש לא

 מאן ואמרו טאזו כאררא ק וק"בז מאד עליו שהחמירו חמור ואיסור גרולה
 בעמך רכיל חלך”לא לע'?דכתי׳ פלח וכאילו גוכרין קעיל כאילו רזין רמגלה

 עכר כאילו רקיא רישא האי על רעכר מאן ה' אכי רעך רם על תעמוד ולא
 רהא רמלכא מגופא איהו לאו דנשיץזיה בידוע רזין דמגלה ומאן כלא על
 כורים איזה כמנהג יעשה נ"שןולאנ לנשמתיה ווי ליה ווי הוא אתריה לא

 לאיש אומר להתאפק יוכלין לא כי סור לגלות ורוצים בקרכם מקשקש שכאשר
 אני המכסה אכל הוד כתורת לי שנאמר לך לגלות רוצה אני אחד הוד אחי
 אחר ואותו לאחי יהמר וכן תגלה שלא השמר רק כגופאי דחביכת ממך
 אשר ועל סוד גילה אשר על ישא עונו והראשון הדבר שתפרסם עד לאחד

 כחיית לו כשאמרו זו ולא עמהם חלק נועל הוא אקרים לפני מכשול נתן
 לו אמרו שלא כל סיד כתורת לו אמרו לא אפי' אלא לגלית רשאי •שאינו סוד

 מאשר חורכא נפיק דמעי וכמה כמארז״ל לגלות רשאי אינו לגלות כפירוש
 רירי׳ וסיפר גרים כן ההלך כש״ס דמיתי וכמעשה שמע אשר רכריס מהפר

 הענישו ולכסוף וכנו לרשכ״י סכנה וגרס למלכות דברים שנשמעו עד לחוץ
 כספרו רכות רעית לגרוס ארם יוכל וכזאת נפשיה ונח כיה עיניו דיהב רשב״י
 מ״מ כתומר מתהלך הוא רק להזיק מתכוין אינו אם אף שמע אשר דברים

 וגרד מחסום לפיהו ישמור לכן רעת ככלי רעהו ומכה כנזיקין גרמת הוא
 מועד להיוח ולצ״ה לו מה כי כעלים רשות מכלי ששמע רבדיה מלהפר יגור

 כנפשו אשר ואוהכו לרעהו בדבריו גדול טק גורם הוא ולפעמים להזיק
 כן כי הנה חיטתו יועיל ולא גדולה חיטה יתחרט ואח״כ דעת בלא גם

 שמא השמא את אוהב כהיותו שמע אשר דברים מלספר פיו שבולם מי אש־י
 רעיו עם דבריו המדבר על מוטלת זו אזהרה מהמה ויוקר כדבריו! נזק יגרום

יודעו אם עליהם חושש שאינו דכרים כ״א ידכר שלא כיתו ואנשי ומיודעיו■



קיד חסידים יעלזו
 f איש אין כי ריח לכל לראות שיוכל פיק כמקו§ כ״א סוד דבר לדבר שלא

 '(?(גי- הדברים שיצאו כיון ביאת וגס צאנו אל משדה י וללאה לרחל ויקרא כרכתי׳ שומע
 יי/ השמים עוף כי החוצה שיתגלו מעיתד הוא עצמו לבין כינו אפי׳ מפיו
 עם הקדוש רכיני מדבר כשהיה זה שמטעם וכמהרז״ל הקול את יוליך

 כנחו אש• את כרמיזהןלכן כ״א מדבר היה לא שבסתר דברים אנטונינוס
 ימהר ואל והשפתיס הש־נים גדר לפרוץ שלא המשמר על ויעמוד יעשה לעשות
 ועקש נפתל דביר כאותו שאין כאחותו לו כיור שיהא עד רכר להוציא
 יעמוד והצלה רוח וממילא נק״ש ישכנו גרר פורץ כי למיחש מידי וליכא

 למי שיתגלו רצוני שאין מהדברים שגם,\הוא החמור לה״ר בעין מלהכשל לו
 הן המשמר על יעמוד כאשר אכל בסתר רעהו מכה הוא כי עליו שדבר
 כדרך לאחורי וחר־חי רב־ אמרתי לא מימי שאמר מאמרריוסי יקיים בכלל

 דברתי לא אני אבל שומע היש לראות שמסתכלין-לאחוריהם הרע לשון מספ-י
 מה לדבר שלא התגבר גכור נא לאחורי לחזור הוצרכתי לח לכן הרע לשון

 חיים החפץ האיש מי וכחי׳ הלשון ביד וחיים מות כי לדבר מוכיח שאינך
 האומר יאמר אס שאף דברים ויש וכו׳( לשונך נצור טוב לראות ימים אוהב
 העם מהמין רבים דרך שהוא מה כגון דבר ההתי אלקי״ם כבור לגלות

 בלבו ה׳ יראת נגע השי איש שס ימצא המצא ואש חבריהם בגנות שמספ״ים
 זה מלה״ר כלך דמיה לשון לך יוסיף ומה לך ייתן מה כאמור בו מוחה ויהיה

 הייתי כפניו וגם ממנו אגור לא כי לה״ר זה אין כאמור להתנצל עונה הוא
 שיודע ליה ניחא רלא סהדי דאנן דברים לגלית הותר זה מפני לא י אומרו
 יש רואיעוכן לעיני שעתא לפום להתנצל מילי פטומי כ״א זה ואין הדבר

 על קנטורין ודברי וגדופין כחירופין חק לבלי פיו יפער כעסו בעת אשר
 הוא כאילו רקחא כעון השומעים לפני מתהלל יהוא בפניו שלא ריבו איש

 שאמרתי דברים לשומעים ואומר ראשו על יעלה לא ומורא הארץ על השליט
 והוא מתחרט היא ואח״ב ממנו אגור לא כי כהויתן דברים לו הגידו בפניכם

 טוב לא כן כי הנה ליה ניחא ולא עליו שדבר’למי הדברים שיודעו וירא ביש
 שנאה גורס זרות פי עמוקה ושוחה המחלוקת שלהכת אש תצא כי לגלות

 עף' כה ליח תלתא באפי דמתאמרא מלתא כל רז״ל שאמרו מה וכן |■ ותהיות
 דחכריה איניש ידע רהא הבעלים בפני אמרו כאילו דהוי כישא לישנה משום
 שנדבר מי לאזן שיבא ער ליה אית חכרא רחבריה וחברא ליה אית חבי־א
 1 המי שירע ליה ניחא רלא סהדי דאכן להא ליתא צהאירנאוחבי וסבר עליו

 ואם החוצה הדבר יגלו שלה כמותו רעים כרעיו לכו שנכון אלא כעדו שרבר
רעה וגורם סוד מגלה רכיל הולך הוא הרי השומעים מן א׳ אותם יגלה

י • וכלימה לו היא ואילת וכמה כמה
כגון שמע אשר דבר לגלית אלקי״ס וכבוד שמצוה כא׳י־ש א' אופן יש אמנם ^0



________חסיתם יעלזו ____
 בממונו או כגופו נזק לו ולגרום לחבירו רעת לעשות רגוים איש שמע אם
 כעמך רכיל תלן לא רבתי׳ וינצל ישתי־ למען אזנו לגלית מצות בכבודו או

 רכיל תלך לא לך שאמרתי אעפ״י שר״ל ה׳ אני רעך דם על תעמוד ולא
 לגלית אתת תייב אלא רעך דם על תעמוד אל לחברך נזק כרכר יש אם אכל

 אבל ימי ית~בו כלבו עשו שאמר מה לרבקה שגליתי זאת עשיתי ה' אני כי
 צריך אלא תהי־צריקהרבה אל נאמר זה כגון ועל יאת יעקב את ואהרגה אבי

 רוצה ואינו שקר ורבי־ הרע לשון שהוא חושש אם ואף ישמע והשומע לגלות
 כמו אליו תאונה לכל המשמר על לעמוד בעי מיהא למיחש לה״ר לקבל

 שמע שאם אני אומר לוה דוגמא ומעין כמארו׳״ל• אחיקם בן לגדליה שאירע
 כן לא אשר דברים עליו ומדבר תמים צדיק איש על רכה שמוציא רע איש

 כליעל האדם שזה רק כשי ארם שהוא מה לפי עליהם חשוד אינו רעתו שלהי
 יהיה ולא לבעלים הדבר יורע לא וכאשר ריחו את ולהבאיש תועה לדבר רוצה

 אלקי״ם במלאכי מלעיבים ויהיו השומעים אל הבליעל דברי יאמנו שיכחישנו מי
 באמור אזן לגלות רכה מציה האי כי כל מתחלל ש״ש ונמצא חורכת ונפיק

שמעתי אשי• השמועה טובה לא היה המת אם נפשי שאהבה לי הגידה אליו
 שדברת או "כ כ. שעשית לך הגונים שאינם כהוגן שלא דברים שעשית עליך
 בלתי מאהבה מגולה כתיכחת פניו על יוכיחנו הדבר היה המת ואס כי״ב
 ש״ר הוציא המסע־ רק דכיייס היו שלא לו יתברר ואס דברים כעל מי הגיד

 עליך נקי אתה ואם ופלוני. פלוני בפני כך עליך רבר שפלוני דע לו יאמר או
 כי קלונו ולגלית הזה הרע מאיש עלבונך ולתבוע עצמך את לנקות מצוה
 ומישראל מה׳ נקיים והייתם מ״ש ולקיים כך יחטאו לא למען עליך ש״ר הוציא

יש כך לומד שלא שמצוה כשם לדבר ועת לחשות עת נאמר זה כגון על
_______ • במשפט גריוב±2ל5ש_י2ח טוב______

עשה טוב ל׳ו ואשי צדקותיו לגלות שלא דבר הסת* אלקי״ס כבוד □כד^ל
 מגלה והיתה מתענה שהיתה א׳ לאשה אירע כאשר יעכש עניש כי

 זלה״השפעם כולי הרכמוהר״י על וסופר כספרים כמובא ונענשה לכריות
 אצל לילך הוכיח ערב לעת הג' כיוס ויהי ימים ג׳ של הפסקה עשה א'

 מה וכחי׳ כתענית שהוא לגלית שלא ושתאו קאב״י במשקה וכבדו א׳ עשיר
 אלקי״ך עם לכת והצנע וכו׳ משפט עשית אס כי ממך שואל אלקי״ך ה׳

 שיהיו רוחא וממילא ומעה״ר הגאוה מן ניצול בסתר הטובים מעשיו והעושה
 ה׳ לפני ולנ״ר לרצון מעשיו ויעלו ולתפארת ולשם לתהלה לא לש״ש מעשיו
 ישלח אתו שכרו והנה כידו מצליח ה׳ עושה הוא אשר וכל כנגדו עזר וימצא

 ולא בפי' הטוב ומעשה צדקותיו יגלה שלא זו ולא כפלים כפלי משמים
 לכו יהנה לא צדקתו ונודעת גילוי לידי שבא אירע אס אלא מעשיו יפ״סם

ויגידו שיבואו תאוה יתאוה ולא צדקי כנוגה יצא אשר על בקרבו ישמת ולא
צדקתו .



קטו חסידים יעלזו
 חיל יאזור בשבחו ומספרים פעלו וישי זך כי שנתגלה פרק ובאותו צדקתו

 ומשכחו מחשיבו אס לו יוסיף ומה לך יחן מה כי לב כתת כלל ליהנות שלא
 אם לו יגיע חועלת ומה רוח ורעות הכל הכל רמה להבל שכמותו אדם

 בכפשיה איניש ירע הלא עשה אשל־ טוב מעט ומחשיבים כו טועים העולם
 מינים בעבודתו וקיצור בעכירות בוראו את הכעיס פעמים כמה עאכ״ו

 לו ואין לו נאה ובך חובתו היא כך טוב דבר בו נמצא ואם שונים ממינים
 לא שעדיין ונהנה כהנה עוד לעשות יוסיף אס אפי׳ לעצמו טיבה להחזיק

 למיעכד ליה דמיכעי ממאי אלף מני א׳ ועשה פעל ולא חיכה ירי יצא
 ארם וכל וחשיקה בדביקה וש״ר ואהבה כיראה בהתמדה כחו בנל ולעבור

 שיכול ה׳ שחננו מה ולפי יכלתי ולפי השגתו ולפי שהוא מה לפי נידון
 שלא מאחר יוקר הדין את ליחן עתיד יקצר ואס הוכחו יגדל כך לעשות

 הא ידיעתו וקצרה ידו השיגה לא כי ממנו פחית הרבה ועשה כמותו עשה
 חייב רא׳ אדומים אלף חייב א׳ למלך חייבים שהיו לשנים רומח הדבר למה

 חייב נשאר אדומים ת״ק שנתן שאעפ״י שנמצא ק״ק כ״א ונתנו אריות אלף
 עניש חובו את יפרע לא ואס אריות ק״ק כ״א נתן שלא מהאחר ויותר יותר
 וו להנאה מקום ומה נקל לנכון ודעת הזה היכר כן מהאחר יוקר יענש

 ישוח ירכה פרק כאותו אדרבה צ־קחו ויגידו שישכחוהו כמה לכו שיהנה
 ממני ידקקין אזי שדני ידיחין לו חטאי כלבו ויאמר כאזוב עלמי וישפיל

 ולכן לככו רום לבלתי משכיל היש לראות אותו ה׳ מנסה כי וידע ומגכולי
 כל ה׳ תועבת מהיות ויצילהו נסיונו כציח עמו שיהיה יצעק למוא״ב לכו
 אותו ומשבחים בו טועים העילם השר על לב וטוב שמח ומה־ות לב גכה

וננת עני נמאס בעיניו נבזה להיות יתחזק טהורות במחשבות וכזאת וכזאת
• ה׳ יוח עליו ונחה רוח .
ושלא דרבנן איסורי טעם לגלות שלא רכר הסתר אלקי״ם כבוד ככלל

 המתפרצים היום רבו כי ירע רלא למאן מדרכי שאיסורן לגלות
 בעיניהם הנקל ויהי דרככן איסורין על כ״ב חוששין שאין והאפיקורסין המינין
 סייג לעשית כיי שהוא הטעם ידעו כאשר גם ומה דבריהם על לעבור
 אסור שלא כגואי לי דקים זה לסייג צריך איני אני רוח תועי יאמרו לתורה

 עלינו והוסיפו חכמים עלינו החמירו כמה יאמרו או זה סייג כלי התורה מן
 כאמרם לזמן זמן כין תירה שציוחה ממה יותר הרכה יתירות חומרות
 ואין דרי ואכשור הזמנים נשתנו עתה אכל בזמנם בהווה חכמים שדברו

 לעבור לפגם טעס ליהן פנו לדרכו איש וכזאת וכזאת ולגזירתם לתקנתם צורך
 כמלאכי ומלעיביס חכמים דברי על שמלעיגים ער בנפש כשאט דבריהם על

 להכין בהמה תבונה ולא רעת לא באשר י־ח״ל דבריהם וכוזים אלקי״ם
זמן בין רבנן פליג ולא לעולם לער וקיימים חיים ז״ל חכמים שדברי להשכיל



גס רישיבזנןב", פסכמ-עמין$ג
' ר־ה ' '  . מורה שאמרה, מצורע נשתנה מה - - .43ב«3|<4

tTt״“' in איש. נץ המיל :הרז ישב 
 , ר לעיללעל ייל-רהרי.אתרי.נן !*®*:סז&יאורס

יהיש ןא7 .הר 5 תיגה זאס.בן באיה נגעיה מריש
. —. ,- ״ *_ »». . דניים שאר בבי בג־אמגא שהבדיל •פשוש סועא

וג־מהי״ש לשוןהש״ש זאוס לא וה . ו»ו>אמ; נמוש והיינו באיה דננעיס ממה דאפרינו
7®*LT - !וע^ן נו׳ צגרש ע(' איוה *!*צ דאיגו מרש נה״ד* י-יייובן ־-<»•«« —■״

בס"אן ןז'מהיה״א לרע״י דהוןןהה ונראה מלאבי ׳
 WMW1 ?vfl תהרט״אעיש צמים נעיצור לקין אנז

■ שמפ׳ו״צ •_ _*
JT> DID נרשמיסנאינו^ וששה הלא עמס

־ צא צו׳ שמי׳ אנלנעו׳ ויימס׳
גת*•' שגת* בעדש״י עיין ׳0 ישר

 ומיה מהיש״א ועיין י$נאי& שלא דהיינו התוו*
.ך! ; ־ ז*צ נס׳זא״ן י  9עללהה דאמיגרוא״תצמ״י ומאן ךץן

 הל*1 מיץ כצ״ל ס* ס*אס גתיג
‘ועיין יעי גלי עיין וה צדיגיי לעמוד מיה מא וגל

 י »$ ווא> טל״ג סימן אהוה ותוף *ח״א תסרשיא
וימת• סיי״ף שיו סינון אעריש סער וןי״ג דעי״א
•׳VStf ןדש£ז וצאן יעןג ועיון נחי׳גאן שקואל

• : ׳־ ון״ל .
 י דנד״ה שמתלי ואמה מדן שימיה ft ך!1!*

שהועס®' צא״ן עיין דן ממות ואמו במיג
'1נהדי נהרא דניזיג בתאי סייך צא מי דאמר צהש
יאאני׳ סאי ולזה מנפתלי ואנוס דסיסינן כתג ולזה

 ואיי אה שהריי געיאיע״שוצאנריי פדדלאנתיג
 זנצא״אי נאתצי דעאמ״ממטא ישמואצ >|יא ומואר

פי׳גע״י־ ע״י והרג * ודון צפע״ד פי׳ גי»א צא נעי
 t*Jb £w גו׳ היה מדן מצור תיייס אני אס ואימיה

 דנד״ה ןרא גהר השגיח לא איך ואחמי * יע״ם
«נושיה חידש של גהריאדאימו דעאמר >׳ סימן ג׳

 מירששאנמיז של זאניו אס על ולא דן סגנות היחס
פהרש״א מלש ועיין זגצ״ע ע״ח רל הוא מוג גאשי

1*1)3"1B״D4Wהןז״סנו״י גה אלתצא ״ 
 דתגיצשי יחייג תום׳ עיין

יע״ש אלמלא דיה ע״א דנ״א

 ידן מחן דיליף?סצרעת פגועת *11
 אמר© שעמא מאי אסכןנליהני מיואגנו׳ע״ש

 ודנ$ וי״ל ,up טעמא שייך לא מלא ישב ד9»רסג
Ag&n• דלעי-• נהוגיאי ןדשיח צאן מרב־ וגמיש 
•?»״»••. דו׳ מצורע נץ .אץ סוהץ.4נ >ו»י»

מנץ

עלה

עך»׳מיין.מא*^5>אינגו»״מ?ג
.................. גזה חיש י*

גדעייןנש׳ מגונה דגר גמנירו צרואה
 צו׳דצ״ע צרחני׳ דדיין .יעןג%.ל עיון

 עוש שהוא גחנירו אפי'‘'שלא ממט עשן או מצמיד“
 וצגאזרה , יעיש מ׳ צהזגימו מירג אג*ש41

 לדג* תלמיד אמס יל״אע״א דנ״מ דנסו׳ ממהג*
 אעיערא ומיהו ־y9 4 תט« 0קוכי הונס ןן*ל שנין
 זלמסר״ג ננמע״י וע״ש אהדדי שוגיואית סמי חשה
 1ה*' דפוס תה׳ נפ״ו הרסג״ה ועיין •פ״ה נשלח מ

 שעי ועיין הממנה מרמת נשער להרמ״ז ועי״ש
 כ״ג׳ •אל®. ג״וי ועיין נזה מ״ח י»0 סימן אפרים.

«p3 עליו שהעשה ומס השליה ועמ״ש .ע״ש .ס״ז 
 יעי״א■ שגא' והג בספר מהרפיא ועיין שש נן״א ערג

 זתענ״ז־ סי״ןרג וירתצאני ימןג ישיש ועיין \ןייג
 רש*^?8 הפגנה.עח*ש הרמ״וגשפרפרגנת נעניש

 לאמציט■ דנר״י ר״י־זהן׳ של תלמידו היה מיג
 עיין ע״ש נרג גדאמרי ופליג הוא הנא ר״י דאסרי׳
הןל>' סי׳ מלאני יי. ועיין פ״ג סימן אלי •צימס

. ושי"חר״איעסיג ' ,
 יף עירוני! נחום* ?לעיץ רג גר ייא01 . .

 י״י ד חוצץ וזץס׳ נעיין. ר״ל דיה מ״א .יז . י
 יע״ש נע״אגד״שגעא”גדי ועיש אסי ד״ה ע״א

ודון
 נהוגיא עיין גר עדיפא נמי לשמה

הרג מוידזשי וע״ש דגוירדג״גע״ג .
 היד׳ מה וע״ס גלעישיה שהעפה סס רל מיורי

 אורון »ןךג גהידושי זע״ש ע״ד לעמוד יש דמאורה
; נמיר פס יעןנ ישיש ועיין סמירן מה עי»ר

 סר״ה מהסן מס עיין נו׳ »אה עי אמי 3*1
מין ס״ש וע״ש דעות מסל׳ נשיו גמו״ל ".

 סדמאו ס״ס שי׳ ש״א נהרג ש וע" ל»יפ סרג זנמ״ש
 פ״ע גש״וד לתרץ ז״ל הוא פיס אדרגס סמ״ד ואץ■*

 לא לע״ד יע״ש נו׳ יוגינוחיה .לעאמרינגמ׳אגג תאן
 ופ״ש ודון רשות אלא ספ״ס עאמר הונה >המ,דלאו

 סי"■ א״מ פי״מ ועיין המשגה מרננת בשער צהימ״ו
. . צ"1 מהרש״א ועירן ע״ש הר״מ ■ 1__
עיין גו׳ צמשפיו וילך מהנא אמר 0*3*1

וו דרשה ובפי׳החחהניא ו״ל ‘מיס" *׳ י
 נתבי נמ״א נמהרשיא ו״ל הרא״ה שנתג מה זעייה
 לא ולע״י ע״ש סזגיין מסרא״א דנעל• דנראה >אן

יע״» ננ״ל סוגיץ לפי אף אתיין ודגריי ייאה
י?זי <V8T ן JV ביני• שיוצימט פסיהג•׳ ופניו 

מהלי נפדו נסרמג״ם היין .פך
»ו« »מפת ןעיץ |עו& . ־ ׳

 צו׳עייך שעזרו למי פורענו'
 לעימן תאוה ׳S3 צמהרש״א

. ון נ ע״ש ע״ג דעציש

V

לשו« שלא כן׳וקייטץ»א נפןר׳ים ני
ומיין נגנותו דלא

« כןע״ש •יל דנא דוראה ליה שש ד״ה >תו»*

לשאוצעד יהו»זן'הוגיח‘!**ת'

 ‘3>ר»ייןלהד מעלי דסזה צדןיס אינא הא
 ומיץ יעס״ג עייג ל״ן דיני• פרשת
" יע״ש צ״ו סימן אציש׳ןאר מהי״ח  הו• ודרא מעלי הזה ילא יהויןיס ןךןףן

• דאמרי״ מההיא נרי״ל דאמרי׳ מפלי
 אס׳ראימי אומר ג״א תגיאר״י ע״א דןל״ש ת»3

 יטר% גדייני ונדון צא עליו נאות רנות שצרות דור
 דייגי( בשני! אלא גא לעולנמלא שנא עורפנו* שגל

 מעלי צא הרנה דאי משמע הרי. גר שנאמר יטיאל
 • ו״ל מ״ש*הי*״ף וע"ש ון״ל וי״ל מעלי לא לירא גם
 וצתהר&ייי■ *ע»ןג עיון צהיג נאן יע־ין נהי" י’נע
*' גו* ע״ש יע״ש פ׳ ש׳ וישלש פרשס נגיר ויל

ז*בריה8ח

<3rשלישי פרק סלי׳ק

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס 121 מס עמוד שלמה בן יצחק ארדיט, הערך יקר



הרע לשון בענין

קכו. עמי תצא כי פרשת / משה ישמח

 דלכאורה תהרוג. אל וצדיק ונקי תרחק שקר מדבר ז[ כג ]שמות הפסוק לבאר לי נראה זה פי ועל
 ממה אף היינו שקר, מדבר שירחק מזהיר דהכתוב שפיר, אתי מ״ש ולפי מובן. אינו הסמיכות

 הרחקה יגרום שלא אך שקר, כענין דמחזי ממה אף דהיינו התורה, כמשמעות ממש שקר שאינו
 היה שאמרה, כמו זקן ואדוני אמר הוי דאם זקנתי, ואני במאמר שהוא כמו ורכילות, הרע ללשון

 שקר מדבר שאמר וזה תליתאי. דקטיל תליתאי, לישנא חז״ל אמרו והנה ורכילות. דלטוריא ח"ו
 דקטיל ורכילות הרע ללשון הנ״ל ההרחקה יגרום שלא דהיינו תהרוג, אל וצדיק ונקי רק תרחק,
לשנות. מותר גוונא דבכהאי תלתא,

 עליו גדול שצדיק אף כי הרע, לשון מאמירת להתרחק טפי אזהרה דהוא דהיינו וצדיק, נקי ונקט
 מקבל שאינו ומי רשאי, שאינו אף נ״ו דף )שבת יוכיח קדישא מלכא ודוד הטבע, בהכרח לקבל
 אמרו דהא וצדיק, נקי נפש להמית דיוכל גורם רעה כמה כי טפי מזהיר לכך לו, יאמר קדוש

מכולם. יותר והמקבלו

 הנ״ל דקרא סיפא כן גם יתפרש זה פי ועל פירושו דכך וצדיק, נקי בקרא דנקיט הא על יאמר או
 יצר של דרכו וכך לשנא, למצא בעיניהם עונם להחליק רכיל הולכי של דדרך רשע, אצדיק לא כי

 פתי מי כי ולהשמידו, לאבדו אדם בני עליו שיקפצו כדי זה, רשע על להרכיל מצוה כי לומר הרע
 כאלה, בפתוים לא אם הלשון לבעל יתרון מה כי הנאה, שום בלי אף לאו על לעבור הנה יסור

 למה אותו השואלים לכל בפיהם ערוכה ותשובתם כן, שאומרים הרע לשון לבעלי תשמע ותמיד
 שאין באופן ברעה פיך לשלוח כבודו עיני למרות עולם של מלכו המלך מצות את עובר אתה זה
עביד, קא דמצוה הזה כדבר אמרו לא אם הנאה, לך

 לבעליו, הדברים להביא המרגל ישמח וקנטורים, בזיון דברי חבירו על דבר אחד אם ובפרט
 עליו. להרכיל הותר לכך הוא, ורשע הרע לשון בעל הוא הלא בחבירו דבר אשר זה כי באמרו

 בחבירו, הרע לשון ודבר רשע הוא ואם להרכיל, אסור רשע על דאף פיהן, יפצה הבל באמת אבל
נקם. ולנקום אף להעלות לחבירו הדברים להשמיע אסור אבל ימות, בעונו הוא

 ולמה חטא, ולא וצדיק נקי עדיין הוא עליו שנדבר זה מקום מכל הוא, רשע זה אם אף הלא ועוד
 שתאמר אף דהיינו תהרוג, אל וצדיק ונקי הפסוק דברי וזה הוא. תליתאי לישנא דהא אותו תהרוג

 אתה בלשונך קטלתו אם ואף רשע, הוא חבירו על גנאי דברי דהיינו הרע לשון המדבר דזה
 גם כי באזניו, שתרכיל זה דהיינו וצדיק, נקי נפש תהרוג למה מקום מכל עליו, תחוש לא המרגיל

מלוטש, כתער בלשונך אשר פיפיות בחרב תהרוג אותו

 בו, ינקום ולא כלל יענש לא כי הרע לשון המדבר זה דהיינו נשכר, חוטא יהיה ומה תאמר ושמא
 לך מה ואתה )ד״ה(, שם רש״י שפירש כמו למקום שלוחים והרבה רשע אצדיק לא כי אמר לזה
בעזה״י: צח פירוש והוא ליעבד, קב"ה קמיה דניחא ומאי למעבד, לך אבעי דמפקדת מאי בזה

cq״l



יב סימן דייגים
 ’ לקמו שצריך כתב שם ז״ל כ׳י כו ורפי לחתום צריך שאין כתב קע״ג הימן

 המעש* מבטלת אינו הקימתו ראם הכריע קע״ג כסימן שה ו״ל והררכ״ז

 הוא מקויב המעשה עת מני גורמת חתימתי ואס לחתום אותי כופין
 פימן כי״ד עיין וכו׳נ״ב הדק שקבלו ואחר ל״ד שטה ן ע*ש לתתים

 ה’וק פייצ״ח לקמן תמצא ועיד כאן שכתב למה שם שפותר שנראה של״ד
 הוא סי׳ק״ה ומ״ש יר כתיכת הגהה מצאתי הרכריס אלה שפותר נראה

 ועיין צדק מורה וספר כפי׳זה שמואל כני דכרי הם פי׳ק׳והן וצ״ל ט״ס

 מכרו על דק ספק לו שיש א׳מי עמד י״ז רף ח • כסמ״עוכב״ח
כפ״ד וכמ׳ששס ע״ט סימן זה כטור עיק וכו׳נ״ב

סעיפים ג׳ וט יוסף בית

בפפרכ״פ עיין נ״ב וכו׳ טעם נתינת הוא י״ג ד'שטה עמד דףי״ו א
 וכיוצא וכו׳נ״כ סי׳א׳וקי״ח ז״ל כתשובו׳הרשכ״א כתוב ל״ה שטה □

 ,ב וכפימן א' אות כסי׳י״ו ו״ל המחנר רכינו כתשוכ׳הכיאה כתב נוה

 גכי ממוצות דיני אחד כפרק הנמות• הרכ שכתב כמה ועיין כ׳ מחורשין
 המתכ׳כטזר רכינו וכו׳הביאו הגרוב דין מכית לשאול הדכר הוצרך ואם

 לא אס אכל ג״ט שטה J • זהפימןי״גמחודשקכ׳ועיקכמ״ששס
 והפמ״ע שמואל כני בספר נ*כ וכו' אפקירותא היינו סדק את עליז קכל

• חרש טת כמפר והותיק על חולקין

סעיפים ז׳ סימןכ׳וט טו-ר
 מ״מו{ בהגהות ועיין וכו׳נ״ב כרק שכתחייכ שטהא׳מי ע״א י״ז דף א

 ל"׳׳םי חלקח״מ ז״ל וכהרשר״ם פי׳קמ״ט ז״ל וייל וכמהר״י מה׳ס ס״ו ל’ *

 שעדין לזמני כא ולא לטעון שיכא לבע״ד זמן כ״ד קכטו אם ה״ה כ
 שטהג׳אפילואססרעככרוכו׳נ״כ 3 ! פמ״ע כך אחר לטעון •נול

 ה" שטה ד ♦ נקטינן דהכי חדש טע ונתב המאיר כעל הרב כתב כן
 צנכסי׳מועטיס שתובע כת כ*כ ראי׳וכו׳ עדי׳או להביא לו אמר אם אכל

 כלו© לי מכר לא אחיך טען וזה אחי לך מכר שמא אבא מכסי טיכך מה

6Q והודיעוהו מצא ולא זה על ראיה שהצריבוהו וכשראה היו אכותי של 
 לכ״ד מקחו שטר והטא מור מאבותיו מטענ׳ירושה לו יפה אקמי ׳שטענ
 אינן ששוב ו״ל הראכ״ד של חמיו הרב שדעת פי׳נ׳ו רעים כתמים כתו□

 ופתיז' משגג' כי •ראו אס ב״ד ביד תלוי שהדבר ל*1 הראכ״ד ודעת נאמן

 אתרים טר שטרותיו שהיו או י״א שנגה H • כאמן שטען מה טען
 מופקדת אטו של דפקיא שהיתה ז־כגמ׳אמרי׳או אע״ג נ״כ מופקרי׳כו׳

 וכ״א כו מונחים אכיו של שטרות שהיו עור של שק ז״ל ופירש"׳ אחר טד
 אלא שטרו׳שלו דה״ה דוקא דלאו ו״ל הטורים רבי׳בעל פוכר ז״ל הרמכ״ם

 הכיאס פי׳י״ט י״ג כלל בתשובה ז״ל שהרא׳ש אלא המצוי דכר שבגמ׳תפסו
 שלה© שזכות הקהל שטענו ומה צתכ א׳וב' מאוצשין כסי׳וה כ״י רטנו

 אביו של לדסקית לדמותו ורצו הים כמדינת שהיה הקהל א׳מן ביד היא
 זכי" מה יודע ואין דאבוה כמיל׳ יודע שאיני כיורש מ״ר׳ דהת׳ דמי לא

 ומפורש© גלוי דבר הקהל כענק זה כנדק אבל כאות׳רסקיא לאמו שלו

 להס והיו עכשו שטוענק דברים כאותם הקהל ידעו שלא וא״א הוא
 כידינו עתה זאין וראיה זכות לכו יש ולוט שפה כאואה הדברים להזכיר

 דיורש מטעם אטו של דפקיא נקטתלמודא דבדוקא יו מדבר יראה ע״כ
 דנר׳דקשי' ז״ל הרא״ש כעשוכו׳ לדקדק שיש איכדא דאכוה מילי ידע לא

 שאינו כיורש מ״ר׳ דהתס שכתב דממה דרישא אדיוקא דסיפא דיוקא
 יחי׳כין כין שלו שהשטרות אלא שאיכו-יזרש דגל נראה דאכוה כמיל* יודע

 זס כנדון אכל לכסוף שכתב ממה ואלו סומל אינו מפורסם כק רכים
 דדוקא כר׳ הקהל ידעי שלא וא׳א הוא ומפורסם גלוי דכר הקהל כענק

 קושיא ומצח מזה ׳נרגש הטורי כתל נרא׳שרטכו ולכן ומפורסם כרכים
 מפורסם כין לחלק אלא כא לא כתשו׳וו ז״ל הרא״ש של עצמו שכל מכין זו

 במילי ירע לא דיורש יורש מפורסם שאינו דמי וסיני מפורסם לשאינו
 שהיט ז״ל מסורפ׳ככז־וןהרא״ש רמי מפורמ׳והיכי איכו ומפתמא דאכוה

 שאיכר יצל ומינה מפורסם יהיה שלא אפשר אי רמפתמא הקהל עסק

כתל רטנו בתה ולכו ופותר חוור עצמו של בשטרות אפילו מפורפם
 מופקדין שהיו אנו וצאו אחרים כיד מופקדים שטרותיו שהיו הטוד׳או

 היה שכבר שנאמר כד• ומפורסם גלוי זה דאין ראייתיי לו וסוציאו בידו
 הריינין ששאלו היה ז״ל הדאיש דנדון לומר א״נאפשר •ורעמשטי־ותיו

 הס הר• ראיה להם שאין השיכו והס מקום כשיס עוד ראיה לכס יש לקהל
 ו״ל הטורים כעל רטנו אכל כמ״ה ולא כאן לא ראיה לסם שאין כמשיטן

 והההשיכוכסת׳אקלנו עוד ראיה לבם יש כסתם הדיינק כששאלו מ״ר׳
 ראיה להם בפי׳שאק שיפרשו לא אס ממ״ה להם שנא ראיה להכיא יכזלין

 לוט" נפשך ואם הראשון ר־וח׳והעיק׳צתירוץ יזה במ״ה ולא כאן לא עוד
 פותר אינו גוונא נבל כשטלותיו אכל יורש כתשו׳דדוקא ת’םרא שלעת

נפרש
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. הלכות משפט הושן
 ככריצמן כמרדכי גירכת הנראה כפי המאסף אמר נ״ב א׳וכו׳ אלא הםל

 מהליסנהדרין כפי׳א רל זהראכ״ר רש״י כגרסת היא ,-״» *אכפ ׳6נ1ה0
 להס מונק ותלמידו הרב וכנו האב והטומאות הטהרות גירסתנו והיא

 אין ועכו׳השנה הקדש קדוש ת1מנ ודיני נפשות ממונו׳וריני דיני "שנים "'
 להס רמונין אמרו ו״לשלא המרדכי שפוכר אלא ע״כ אקד אלא הסל מונין

 ררכי׳צריך ולסכריה דלגמריה פיו על מלמדו שעתה כתלמיד אלא אקד
אץ אם וכ״ש צריך דלגמריה אע״ג דר□ להכריה צריך אינו אס לכא

 W קצת להכין סכרא לו שיש כל תלמידו שהוא י’כדיןאעפ מלמדו עתה
 והגורפי׳ רל והראכ׳ר רש״י לשני׳ואפש׳שאף נמגין והתלמי׳ הרב זליתן

 דיני גור׳ מה״ם פ׳י״א ל’ז הרמכ״ס אכל המרדכי לדין מודים כגרסתינז
 כשניס להם מונין וכנו האב ותלמידו הרב והטמאות הטהו־ות ממונות

 צריך לא ולנוכרי׳ צריך דר□ דלגמריה כתלמיד ררוקא ז״ל שסוכר ואפשר
 ולפי כא׳ להם מומן צריך ולסכריה דלגמריה כתלמיד אכל לשנים נמגין

כגירפ׳הכריית' אלא ז״ל והמרדכי והראכ״ד רש״י עם סלי׳הרמב״ם לא »ה
 ראפילו רל הרמכ׳ס לאידךגיפ׳שדעת שר׳ואפשר כלם הדין לענין >£בל

 דלגמריה בתלמוד מ’ומ לשנים נמנין צריך ולפכריה דלגמרה כתלמיד
 לאחד דנמנין שיאמר מי כעירוש מציגו לא צריך לא זלפבריה דדכצריך

 לרש׳י זו סכרא ליקט לכו ויש לשנים כפי׳דנמנין למרדכי מצינו אדרכה
: ולהראכ״דז״ל

fDl□ ממונו׳האכ כדיני ז״ל הרמכ׳ס רעת כ*כ פימן ק׳כ הרדכ״ז 
דאין קולקייוהנכון ויש שנים להם מזנק ותלמידו הרב וכנו

 רש״י עם תולק ז״ל דהרמב״ס דעתו הפכימה הנה לא׳ע״ב אלא במכין

 אפשר הוא היאך המחלוקת אופן בדכריו נתבאר לא אכל ז״ל וכראכ״ר
הכר״ת׳אסי׳כתלמי׳דלגמרי׳ מפר גרסתו לפי רל דהראכ׳ד ז״ל דסוכר

 לא׳וכ׳שהיכא אלא נמנה אינו הכי ואפילו צריך לא ולהכריה צריך דיכ ?
 מפ׳הכרית' רל רהרמנ״ם רל לאפש׳רס׳ל צריך דיב ולפכריה דלגמריה

 רלגמרי׳צריך כתלמיד אנל דוקא דרבצריך ולפכריה דלגמריה בתלמיד
 ראפי׳בתלמי׳רלגמרי׳ ס״ל רל והרמכ״ס לשנים כמטן צריך לא זלפכריה

 נ״ט אות סי׳כ״ה זה כפור כמ״ש ועיין לשנים נמטן צריך ררב ולפכריה
 א׳ניכהו כת ו״ל יעקב ורכינו הרא״ש בכלל לי הקים בכללי ב*י כהגהת

 דעת נראה ז״ל ררמכ׳א שצדכרי ק' בסימן שמואל משפטי כעל וכתב

והתו* איפור לענין •T • רל הטורים בעל ורבינו ז״ל והרא״ש הרי״ף
 הו*כ שטם להם מונין לפכרתיה צריך אפילו וטהרה טומאה דיני אי

 רל רפ״ל מוכת סללו מדברים המאסף אמר ז״ל הנמיך כשם המפה כעל
 מדיחש צריך לא ולפכרי* צריך כתלמי׳דלגמרי׳ררב מדכר ז״ל דהרמכ״ם

 והתל איטיר לדיני ואפשר ז׳ל להרמכ״ם ולא הנמוך כעל לרב וו מברא

 n •' ליה ברכריהנמקיאנטריכא והוזכר הרמכ׳ס כרכר• הוזכר שלא
 מוצא אינו אס נ״כ ,וצו נוטס שדעתו מה כפי לדון לדיין ליש שטה ע״ד

 כמ״ש יכריע האקד כדברי להכריע ראיות מוצא אס הגמ׳אבל לאיותמן
 בסי׳נ״ה רל הטורים רט׳כעל הכי׳דכריו ממונות דיני כפ״א רל הרא״ש

 ממון יוציא לא הוא הכי בר לאו ואי כ>זכ שס ז״ל להרא״ש שראיתי אלא

 סוגי' אשכחן דלא דהיכא י״י כשם וכה ר׳י מ״ש על מולק נראה וזה מספק
 ואפשר נוטה שדעתו מה כפי לדון לדיין יש מיטיהו דעלמ׳דמכרע׳נחד

 הגמרא מרכרי להכריע מקז׳אתו הנה ההוא כשהדין מ״ר׳ דהוא״שז״ל
 אכל א׳מהס נמכרת לדונו ורוצו הוא הכי בר לאו שהדיין אלא זספופקיס

 ולא כגמ׳וכפוסקיס קקר וככר ובקי יודע כדיין מיירי ר״י כשם ליונה
 נוטה שדעתו מה כפי לדון יכול אז זה מלצד יותר יה לצד הכרעה מצא

: נ? פימן הגאוטס בתשומת ועיין

סעיפים ת ובו י׳ט סימן טור
jZl וצז׳צ״כהיאנ״ח לומ׳לכשיצ׳מכ״ד לדיין ואסור כ״ח פהש י״וע״ב רף 

לא~6 לך עשה הדיין א׳לנדון יאמר שלא זה "בכלל 3פי׳קי׳א] ח״א ו״ל
 ז״ל הרב שדין ונ״ל ז״ל שטיין אייזק מהר״ר בשם ב״ת שקיי׳אותך כמה כדין

 הברון אס אכל הנידון שאלת כלי מעצמו לטרון ןכאומ׳ כשאתר דוקא

 בוק אין רלמהד דמצי כאופן טעה וקליין הנידון ל!ה זכות ורואה שואלו
 סיד מגלה רכיל הולך כצלל כ! שטהל׳והעושהך j • איסור שום

 קכ״א סימן א״א דל הו־ש״ך המרובים שרצו מה אבללאנתכטל זכו׳נ״ב
 הדכי׳ורוצ' על לסליק שרוצה מי כל דאל״ב פשוט דכר זה המאסף אמר

 המרובים שדנו עליה׳ויתכט׳מה תולק שהוא דעתו יגלה שתמקיי׳פכרתו

J 'כב׳ת עיין וכו׳כ״ב הפסק לו שיכתבו הדין שאל׳צ׳מכעלי שטה כאות 
|f מחלוקת כשהיה נ״כודוקא וכו' פ׳זכא׳ יצא ומרכריהם ל״צ שטה 

 לחיוב אחד לדעת כולם הושוו אס אכל הריב פי על הדק ובגמל כיטהם

המחייכי׳ המוכי׳על כשרכו ■1 ■ אקכותבקלשקזהפמ״ע לפטור אי
•ש דין כפסק לחתום הרוב עם הסכים הג׳שלא צריך צם איפכא 1א

 כחיב ו״ל מטראני שההרס ז״ל מטראן׳ וכקמהר״ם י’כ כקרטנו מחלוק׳

סימן

0) החכמה אוצר תכנת ע״י ודפס1ר)35 מס עמוד ישראל בן חיים בנבנישתי, קמא מהדורא חו״מ - הגדולה כנסת
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לחם______
די?ןת מהלכות ז*6

 רנינז הרעדנתנ דלשון מלכתו ומובא ננ״מ יתויץ #גי דץ
תשש ט שאץ כאופן ה״כו תניח כגנות המספר שהוא .

 עליו הנאמר ונץ נפניו הנאמר נץ שנאה נזה ואין גפניו למאמר
 דמאי הורגת הרע ל' ג' רנינו דנתג המאכל נענש למה שק וכיין

 רנרו נסיף הר'מ נמ׳ש הינר נגילה דמיירי מימה וכי נמעני ל הו
 המגלה ועורמה נענש קנלה משעת המקנלירמשמע •שהלשון

נהמתו רוהקיס הרנה יש ועוד ל*הר מגר נעינן ואנן רגיל •מ
:נס׳ר שידא׳המעיץ נמו להאריך רני׳אין ונטונת מ׳«תהראנ*דג1

דדותק רהראנ׳ד ג^נא לשיסיזו ל׳ה מר יקינל מהן משה
 רניט יפי' דכאירמ־ כ רגילות••.והנלע" רפירוסז ותק

בנון אס׳'השומע שנאה שיעורר כאופן ה״כו פדמ»»>מית
 שהעושה אלו נדנריס יניוגא למלך עלץ הלשץ פלוני לו יסר6•>ש

 נזה לן מגיע שהיה לעושה שונא והשומע גנאי של דניים הס •ייס
 שהרגיל ואץהארומהלרניל הורגת נ'ל"הר יעו*א גנאי *איתי

 וזהו ונמ'שהג*מ הארומי רזאג בענץ רנרשלגנות ראומ אינו
 דרכילות נגלללאו דהיינו זה לאו נבלל והוא ונתג רנינו שדקדק

 מודה ז*ל הראנ״ר רגם ממלואת אץ זה ונענץ נענדה שיץ זהס
 מחלוקת אץ הורגת רג־נ״הר ה,- מהרכילו׳יננו ניול הוא ויהי יעו!

 לדוד הלשין גינא נהמהיהתס נמה דפי רדוד ענץ ונהר נפדושא
 שזהו אני ממלכת לי ישיט עתה שאמר גנאי של ענמפיטשמדנר

 ודאי ג״נ ורוד ניתיוד נמלטת מירר שהיא למפינושת גדת ינאי
 הראנ׳דז׳להיאעל השגת ועיקר ננטדז שנוגע למפיטשת שונא

אומר דאינו למאנל עונש אץ וראי דהמס ל״ה נעל של יניע• •סאה
 מדנרי ומשמע לשומע נכיר נגיעת נהם שאץ גנאי של ינדס •לא

 קשה נדנדו המאוחר מנל רהא ההיאקשהמל־ה ימישנ^ל
 הראשון קשה אלא ני לא וטע זה על השיג לק• לי *י

עונש אין יננעלל׳ה ל׳ה נעל שהוא השני נץ W »ל "£י

 וגס העון נידם יש שהג־ דהיינו תניתאי הוא הראשוןtw> ,נל
 העין שאץ מניץ הוא ל־ה נעל שהוא ומי הג ל"נל י *רגנפשית

T « מנתו את גיא הורג אינו וגם והאומר המושה ט דה ם 
מיד נהרג אינו עליו הנאמר יאפי לו יאפשר עני׳י האי"וי וי£י

״«•־?>־־

:־ם

 שמהשינבעלליהעוו נ״»דמה ״ ■׳-«׳-״ — ־־ י,
 גנות לרנד יזמן זמן נכל רגיל שהוא תילומו מפני הי• י״ל *י
w ולוק ניזנירו:

«r נרידהוגיא יותר ולגלותו ה?יל להעניר ?זכיץ שלא יהיא ח 
נמלתא תינוק דאין נאמר ראם ההכרח מכת זה נינו

 יזנית גפני הרע ל־ ממספר "ייך ילי׳ה1?׳ גמאי׳ *־’?!222
דמיירי שאני רהתס אנא משא ילישנא _יזיצפא‘יהי -י ינ יפמן

 נמבוץ היא חנירי נפני סירשהזנירתינו’והא1ייי»ימ«יחנד , נפניג־השומע ומפרש כרנא ש^רפסון גיתס ^^.2
י .:8נלולהעגידהקולול
'תורהם?ד



השנהה״ח פ״ז תשובה הלכותלתשובתתוו

 משיצרפם אמר: יוחנן רבי טומאה( קבלת

 במים. משיצחצחן אמר: לקיש וריש בכבשן.

 ידע. בלססיותיה לסטאה לר״ל( )ר״י א״ל

 באותן בקי אתה לסטים שהיית לפי ופרש״י:

 אסור הלא וצ״ע עכ״ל. ליסטיות אומנות כלי

 והיאך הראשונים, מעשיו תשובה לבעל להזכיר

 לו דמזכיר וכו׳ לסטאה לר״ל יוחנן ר׳ אמר

וצ״ב. לסטים, ר״ל שהיה הראשונים מעשיו

 גופא דזה ביאר שם המהרש״ל ובהגהות

 "ומאי - שם הסוגיא בהמשך ר״ל לו הקשה

 ד״אקרבינך - יוחנן ר׳ לו והשיב לי״, אהנית

 בידו רשרת ולכך כלומר השכינה", כנפי תחת

 רבו י הוא שהרי בכל, ולקנטרו להכלימו

עכ״ד. השכינה כנפי תחת והכניסו

 לרב היתר מצינו דהיכן צ״ע, ודבריו

 בחות ושו״ר תלמידו. את ולקנטר להבלים

 יבמות מהגמ׳ להוכיח דכ״ב קנ״ב סי׳ יאיר

 מה לו שאין לי כמדומה ללוי רב דאמר )ט.(

 הדברים, גדר צ״ע ואבהי עיי״ש, בקדקדו

 נמי יתבאר ליישב, במש״כ להלן עפי״ד ואולי

הרש״ל. של תירוצו

 האיסור דבל כאן, הר״מ לפמש״ב אמנם

 "כדי הוא הראשונים מעשיו לו להזכיר

 כן אמר לא יוחנן ר׳ דודאי לק״מ, לביישו",

 דהונאת לתא בזה אין ושפיר לביישו כדי לר״ל

 הרש״ל בדעת לפרש צריך ]וכן כלל. דברים

 בסתמא דאזי והיינו שרי לתלמיד דרב והחו״י

 חינוכו[, לצורך רק אלא הקנטה בכוונת אינו

 בזה יוחנן לר׳ שהי׳ התועלת מהו צ״ב ואבהי

ידע. בלסטיותיה לסטאה לר״ל שאמר

 ט׳( )סי׳ יוסף שלמת בשו״ת ומצאתי

 הצפנת לבעל הנ״ל הרש״ל קושיה את ששאל

 דיש היתה יוחנן ר׳ דכוונת לו והשיב פענח,

 לפי "אומן", בגדר נאמנות לקיש לריש

 מצאנו וכה״ג אומנותו. ליסטיות שהיתה

 סיגני בן מנחם גבי ג׳ פרק עדיות בתוספתא

 והושיבוהו לדין לו והוצרכו צבע שהיה

 אומנותו שהי׳ לפי בפניהם להעיד בישיבה

עכ״ד. בכך

 ההנחה אחר מיוסד תירוצו דבל ונראה

 לר״ל הכי אמר לא ודאי יוחנן דר׳ שכתבנו

 התועלת מהי לו דהוקשה אלא להקניטו, כדי

 יוחנן ר׳ דאתא תירץ וע״ז זה, בדיבור שהי׳

 דהיתה כיון כר״ל דההלכה דקיי״ל לאשמועינן

 כאומן נאמנות לו ויש אומנותו הלסטיות

 מהתוספתא וכדמוכח מלאכתו, על הנאמן

בדין. הכרעה משקל לו יש ד״אומן" בעדיות

 לומר דאסור הר״מ במש״ב הנה ד(

 לביישו", "כדי הראשונים מעשיך זכור לבע״ת

 להוכיחו ע״מ כן לו באומר הדין מה לעיין יש

 כוונתו זה ועם טפי, ותיקון לתשובה לעוררו

 ובאמת הכי. למעבד שרי אי לביישו כדי "גם"

 ד״הונאת גווני בשאר לספוקי איכא זה דספק

 )של לתועלתו חבירו שמוכיח כגון דברים",

 מה זו, בתוכחה לביישו גם ומכוין חבירו(

דינו.

 מחלוקת תב״א סוס״י בחו״מ מצאנו והנה

 מוכה להציל הרוצה באדם והסמ״ע הט״ז בין

 הרודף(, את הוא )שיכה הכאה ע״י מכהו מיד

 המצוה משום הרודף בהכאת כוונתו אין ואולם

 מאיסורא לאפרושי כדי )או הנרדף את להציל

 דשיטת לרודף, דשונא משום רק למכה(,

 את להכות לו דאסור כ״ח( ם״ק )שם הסמ״ע

 ואיני בזה״ל: השיגו שם הט״ז ואילו הרודף,

 הוא דדינא דכיון החילוק, לזה טעם יודע

 בזה מ״ל המוכה, את הכאה ע״י להציל שיכול

 מצוה עושה הוא מ״מ המכה על שנאה לו שיש

 תליא הלב בכוונת וכי המוכה, את להציל

עכ״ל. וכו׳ מילתא

 פלוגתא, בהאי שייך דידן נידון ולכאורה

 כוונתו דאין מה לן אכפת דלא ס״ל דהט״ז

 אלא וכיוצ״ב מצוה לשם המצוה בעשיית

 מצוה הוא ד״המעשה" החפצא סו״ם לשנאה,

 דכיון פליג הסמ״ע משא״ב היתרא, ליה ואיה

 הסמ״ע )לשון להכותו" בא שנאה מכה "דודאי

 הוי גופא דהמעשה אף היתר, לו אין שם(

במזכיר ה״ה לכאורה וא״ב ודאי, הצלה מעשה



תט השנה ה״וו פ״ז תשובה הלכות לתשובת

 תועלת" "לשם הראשונים מעשיו לבע״ת

 אם אף הנ״ל דלהט״ז "לביישו׳/ כוונה בצירוף

 המעשה דבעצמיות כיון סו״ס לביישו, מתכוין

 שרי בכה״ג אשר לבע״ו/ תועלת נמי איכא

 בלשון )כמדויק הראשונים מעשיו להזכירו

 אסירא דוקא לביישו" "כדי דכתב הר״מ

 לן אכפת לא שוב סק״א(, לעיל וכמש״ג

כוונתו.

 בנידון להסתפק יש הנ״ל להסמ״ע אבל

 רק דכוונתו היכא הסמ״ע ד׳ כל דדילמא דידן,

 דאסיר, הסמ״ע כתב בזה הרודף את לשנאת

 לתועלתו כלומר ולזה לזה בנתכוין הבא אבל

 לביישו" "כדי דרק שרי, דלמא ולביישו,

וצ״ע. כאן, הר״מ אסר גרידא

 הט״ז דדברי נראה בזה דייקינן כד אכן

 הט״ז כוונת דאם כלל, לכאן שייכים לא הנ״ל

 כל הלב בכוונת לן אכפת דלא כפשוטו

 אמאי א״ב מצוה, מעשה בעצמותו שהמעשה

 מעשיך זכור לבע״ת לומר הר״מ הבא אסר

 דכיון נמי נימא לביישו, כדי הראשונים

 לשוב מעוררו שהרי מצוה מעשה ד״מעשהו"

 מיירי ואטו בכוונתו, לן אכפת לא תו טפי,

 תועלת שום להלה דאין באוקימתא דוקא הר״מ

אתמהה. המביישו, מדברי

דיעוין הט״ז(, )על בזה עוד להעיר ויש

x דסיפור דכתב ב׳ סעיף י׳ כלל חיים בחפץ

 לתועלת במכוין דוקא שרי, לתועלת לשה״ר

 לא וגם בחבירו שנתן ההוא מהפגם להנות ולא

 ובבמ״ח עכ״ד. מכבר עליו לו שיש שנאה מצד

 יונה מהרבינו הדברים מקור ביאר )םק״י( שם

 ובפרש״י )לט.( בב״ב דר״י ובעליות בשע״ת

 בזה״ל: וסיים דדש(, אע״ג ד״ה )נח: בב״מ

 מפורש זה שדבר הוא, ז־מסתברא ומילתא

 על הקב״ה שקוצף דמה חז״ל בספרי בכ״מ

 שהרעה אף לישראל, המריעים העכו״ם

בדין השי״ת מאת הוא מאתם לנו המגיעה

 וכו/ לתועלתינו והוא עוונותינו בפי ובמשפט

 גדול, בעונש העכו״ם אח״ב יענשו ב״ז עם

 מצד דק לתועלת מכוונים "אינם שהם מפני

 דכוותיה וה״נ בצרותינו" ושמחים שנאה

 זה לשה״ר בדיבור דיש דמאחר ויל״ע עכ״ל.

 מ״ל א״ב הוז״ח( איירי )דבהכי "תועלת"

 בזה תלוי הכל הט״ז לדעת הא בכוונתו,

 הלב, בכוונת לן אכפת ולא מצוה ד״מעשהו"

 דברי שהרי הט״ז עלה דפליג לומר )ואין

 מש״ב וגם כנ״ל, בראשונים מיוסדים הח״ח

 מבואר הוא כן העכו״ם, מעונש להוכיח

 בדבריו והארכנו יד( טו, )בראשית ברמב״ן

וצ״ע. עיי״ש(, ה״ה פ״ו לעיל

 דוקא קאי הט״ז דדברי צ״ל כרהך על אלא

 דגם הנרדף בהצלת דעוסק דהתם באופן

 )לעסוק רצונו שסיבת רק לכך, כוונתו

 לקיום ולא הרודף לשנאת הוא בהצלתו(

 בדברי הבא משא״ב הט״ז, התיר ובזה המצוה

 כדי הראשונים מעשיו לבע״ת דמזכיר הר״מ

 בעלמא ביוש למעשה אלא כוונתו אין לביישו,

 ולפי״ז דתוכחה, לחפצא כלל מחשבתו ואין

 הרודף את להכות יתכוין אם הט״ז בציור

 בכוונה שלא רדיפתו בשעת בעלמא הכאה

 לט״ז, גם איסור הוי אכן כלל, מלרדוף למונעו

לביישו. בכוונה הכא כמו

 "וכי הט״ז דלשון הוא, דוחק ואכתי

 דאפילו משמע מילתא" תליא הלב בכוונת

 וע״ב שרי, לו דשונא משום להכותו במכוין

 לב׳ דמכוין בגונא דאיירי הט״ז בדעת נראה

 ולשנאת הנרדף להצלת כלומר הדברים,

 הבא הר׳׳מ משא״ב הט״ז, התיר ובזה הרודף,

 אסירא. ולכך בלבד לביישו במכוין קאי

 הט״ז, לשיטת דידן ספיקא נפשט ]ולפי״ז

 שרי ולביישו לתועלתו דמתכוין דהיכא

ודו״ק[.



הבחירה בית קי
 חולקין ויש קול׳ מוציאין אין הודאה עדי אבל
8־3 בזר

 בה נכתב שלא אעפ״י הודאה שטר בל
 לו ותנו וחתמו כתבו לגו אמר המודה שפלוני

 היו לא כך להם אמד לא שאלמלא חזקה כשר.
 שכתבנו שמכר בקטן אמרו וכן כותבין. העדים

 שאם מכירה, מכירתו שאין בבתרא«< עליו
 לומר מכירתו על קרוביו וערערו ומת מכר

 טענה טענתם אין עדים להם אין אם היה, שקטן
 שלא העדים על חזקה בחותמיו השטר ויתקיים

 שיתברר עד גדול, שהוא ידעו p אם אלא התמו
 גדולי כתבו ומכאן היה. שקטן אחרים בעדים

 בשטר שם שנכתב שבל סזבוריהם *« פורבינצא
 אהד שנמצא אלא שלשתם שהוזמו pi תלתא,

 עליהם, שקבלתזו נכתב שלא אעפ״י קרוב מהם
 שאין בה ודנין עליהם שקבלוהו הסתם p דגיו

לי. נראה ואין טועים. דין לבית חוששין
 ולא דין בית בלשון שיצא הודאה שטר

 אלא עדות זכרון אמרו שלא כגון עדות. בלשון
 דין בית אנו בפירוש שאמדו או דברים, זכרון

 בה זזתומים היו ולא וכר היה כד מטה התומי
 תלתא במותב שם גכתב לא pi שנים, אלא

 נראה שיהא לשון שום ולא ליתוהי, וחד הוינא
 בשטר אותה דנין אין היו ששלשה מכללו
 בשנים דין בית להיות חשבו הם שמא הודאה

 ששנים פשקגו והרי כתיבה, צואת בלא וכתבוה
 «<s הפוסק לדעת ואף דין. דיניהם אין שדנו

 הודאה איגד, הודאה מקום מכל דין, דיניהם
 הא ««. שלשה של דין בבית אלא דין בבית

 לשון זה אי או תלתא במוהב שם שנכתב ל3
 אלא חתמו שלא אעפ״י דנו ששלשה המוכיח

בשר. שנים
 אביכם ראיתי אני ואמר שבא מי א[ ]ל.

של ואמר ומגדל תיבה בשידה מעות שהטמין

 אמר לא בבית הם, מעשר של הם, פלוני
 שבלשון העיד ואפילו לו, שומעין ואין כלום

 היורשים אין <0־ דברים וכמוסר כן אמר הודאה
 ואעפ״י עמו. אהד עד שיצטרף דעד לו שומעין

 אבל להקל דוקא •«, באיסורין נאמן אחד שעד
 יכול אחד בל הרי p }לאן שאם לא להחמיר

 והיה הואיל בשדה חבירו. שביד מה כל לאסור
 שמעיד לאותו וליתנם מעכשיו ליטלן יכול זה

 ומסירת הודאה שבלשון העיד אם שלו, שהן
 כלום. אינו כמערים ואם נאמן, אמרה דברים

 בשידה מעות שהטמין אביהם את שראו בנים
 מעשר של הם פלוני של ואמר ומגדל תיבה

 כמערים ואם קיימין, דברים כמוסר אם הם שני
 או יטלום שמא עליהם מתירא שהיה כגון

 זה אין בהוצאותיו ויוסיפו בעשיר שיהזיקוהו
 של מעות שחניה באביהם יודעין היו בלום.
 מצטערים והיו היכן, ידעו ולא »«שני מעשר

 הם וכך שכך בהלום בדמיון להם בא בך, על
 כלום, זה אין ומצא והלך הם. פלוני ובמקום

 נכסיו בשאר במקומו להוציאן יכול הוא והרי
 פסולת חרבה במקצת שצודקת המדמה שפעלת
שיתברר. עד לו חוששין ואין ״« עמו מתערב

 דינם את שגמרו שבל במשנה ביארנו כבר
 איש להם אומר שבדיינין וגדול אותם מבגיסין

 לומר מהם לאחד ושאין וכו׳. זכאי אתה סלוני
 הבל עלי רבו שחברי אלא מזכה הייתי אני
 פסק בזה לכתוב הוצרכו במשנה. שביארנו כמו
 אנו כותביו, כן מהם, אחד ששאל *י* כגון דין,
 ובו׳ ופלוני פלוני עגין על הוזקקנו דין בית

 ונתגגו ונשאגו וכך בך וטענו לפנינו שבאו
 פלוני נזדכה דברינו שמתוך עד וכו׳ בדבר

 מזבירין ואין וכך, כד לו ליתן פלוני ונתחייב
חותמין. ושלשתם המהייבין ושם המזכין שם

 מהעיר סקי״ג לס סימן כתומים עיין 400 ב. מא,
 רכינו. כדברי לא שכתבו סקי״ז שם ובנתיבות מה.
 בדרג 403 "הודאה". העימוד בעל 402 א. קנה, 401

 רמב״ם 404 לרבא. ד״ה תום׳ א ג לעיל היבא
 לעיל רבינו ה1ל והסבים הי״וו, ס״ד. סנהדרין הלכות

 סקכ״ז. רנה סימן בתו״ם הסמ״ע ב״ב 403 4ז ה,
ועיין 40ז אחר. באופן ותירץ בחדהר״ן, הקשה כן 406

 הוסיף 408 לר. סימן מגלהין אלו סרק ברא״ש
 מע״ש" של "מעות ה»יע שאביו ידע שאפילו רבינו

 בתוספתא ומצאתי ד,ר״ח. בפי׳ וכ״ב מעות, סתם ולא
 בט מקץ בשאלתות ועיין כרבינו. שמבואר שם מע״ש

 חלום דאין 409 ב»ה. שהעיר סז אות ובהעמ״ש
 ברמב״ם וכ״ה 410 בתו״ח. ועיין בסלים, דברים בלא

ב. סעיף 5י סימן ובשו״ע ה״ח, סנהדרין מהלכות פכ״ב
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 ראשון, של עדותו נתבטל שנים שמשבאז השנים יוחנן ר׳ אמר אמרו *“המערב ובתלמוד

 עמו. ומצטרף וניעור חוזר הוא השני לכשיבא ( והוא זכאי. לכתוב המחייב את יןכוס המזכין

 שיעידו צריכין אגו איז שבהגדה כשם שיהי הצד על בדינם שטעו יכל בקטן.ן הדין
מעידים שהם הדבר בראיית בך באתר. שביהם הגמר פי על מעשה שנעשה כגון לשלם זזייבין

ה1יK ל, סנהדרין

 האיך לידע צריד אתה להחזיר, אפשר ואי דין
 אותו נעשה כרתו וכל במעוטי שבטל בזה הדין
 «* הדורות גדולי כתבי זו טוגיא ולפי דין. גמד

 פטור, והשלישי לשלם חייבין שהשנים שלפנינו
 גמי אתון צייתיתו לדידי אי להם אומר שהרי

 משלמין איו השנים אף מקום ומכל שלמתון. לא
 אומדין הם שהרי החלקים שגי אלא הממון בל

 סליק לא להודן בהון דאית לאו אי לשלישי
 אי אם השליש מפסיד הנדון ונמצא דינא,
 עם האתר שהלך או הדין, את להחזיר״-אפשר

מעותיו.
 צריכין אנו שאין במשנה ביארנו כבר
 דבריו שומעין אלא כאחד העדים שני שיעידו

 לו. שומעין למחר הכירו ולכשיבא היום זה של
 שאם שאלה בתשובת »«הפוסקים גדולי וכתבו
 ופטרוהו, פיו על הנתבע ונשבע אחד עד הביא
 את ,שמחייבין שני עד הלה הוציא כך ואהר

 ומכל השבועה. על חשוד נעשה והאחר הנתבע
 אם אבל אמד מנה על בשמעידים דוקא מקום

 אעפ״י שגי מגה על וזה אחד מנה על זה העירו
 בסמוך, שיתבאר כמו לחייבו מצטרפים שהם

 של מעדותו נפטר בבר ונשבע הואיל בזו
 ולא מעיד. הוא אהד מנה על שנ׳י ועד ראשון

 בהודאה אף אלא ד,לואה אהר בד,לואה דבר סוף
 מסהיד לא האי מסהיד רקא אמנה הודאה אחר
 אבל הוא. בך ושמא ספק שהדבר כלומר האי,

 פי על נשבע אפילו אחד מנד, על שהעידו כל
 עמו. שנצטרף השני פי על אותו מהייבין האחד

 דאתא ««בכתובות שאמרו ממה לזה ראיה ויש
 תרי ואתו ואסקיניה, הוא דכהן ואמר טהרא הד

 אתא והדר ואהתיניה, וכו׳ גרושה בן ואמרי
ואעפ״י ואסקיגיה. הוא גרושה בן דלאו ואמר

 כאהד. שניהם שיראו צריכים אנו אין עליו
 ביום זד, ענין שראה האהד העיד אפילו אלא

 שראהו בעצמו ענין אותו על העיד וזד, א׳
 בהודאה בין ממונות. בדיני מצטרפין ב׳ ביום
 בין הלואה, אחר בד,לואה בין הודאה. אחד

 הודאה, אוזר בהלואה ביו הלואה. אחר בהוראה
 שוה המדד, אין «*מפרשים קצת שלדעת אלא
 אחר ובהודאה הודאה, אהר שבהוראה אלו, בכל

 תובע התובע בשאין אף מפרשה אחד, הלואה
 ביום לו שמרהו אתד עד ומביא אמד מנה אלא

 עד שמביא pi ב׳. ביום לו שהורהו ואחר א׳,
 לו שהורהו ואהר א׳, ביום לו שתלוהו אחד
 כלל לראשון משני הכחשה כאן ואין ב׳, ביום
 והודה והזר שהודה אפשר בהוראה שניהם שאם
 ושני בהלואה ראשון ואם בעצמו, מגה אותו

 שלוה מה שני בפגי שהודה אפשר בהודאה
 בשאין דוקא מפרשיו יש זה ואף ראשון. בפגי
 אלא להודאתו או להלואתז זמן מזכיר תובע

 וזה לו, שהורהו או לו הלוה שמנה שטוען
 הודאה או הלמה. על אהד עד ומביא כופר

 הלואר. או הודאה על מחר פלוני. שביום
 שביום הלואה על ד<מ תבע שאלו אחר, שביום
 שבאותו הלמה על אהד עד אלא לו מין פלוני
 אהדת שבהלמד, עד על יתחייב האיך היום
 לו והודה חטים טוענו והרי תובעה, אינו והוא

 אלא *,1השעורים• מן אף פטור בשעורים
 כך ומתוך בתביעתו זמן מזכיר התובע בשאין

 הלמה אוזר בהודאה או הודאה אוזר בהודאה
 אהר או הלמה אהר שבהלמה אלא מצטרפין,

 אבל להלמתז, זמן מזכיר בשאינו אף הודאה
 אוזר. מגה אלא תובע אינו ד,מ הרי מקום

אוחו מהייבין והאיך הם שנים דבריהם ומתוך

 רמ״ה. הנמוק״י, וכ*כ 412 ה״י. בפרקין 411
 צל וע״ע סג, סימן זרוע באוד הובא הריב״א, תוספות
 ים.2ע הגוזל סו״ם רי״ף 413 זה. שהשמים הרניב״ם

שדוקא והנמוק״י, והדהר״ן רמ״ה 415 א. כו, 414

 ומש״ב מנים, ב׳ שיתבע ריך1 תלמה אתר בהלואד.
 כ״ב הכל לתבוע צריך הוואה אהר שהלואד. רבינו

 שם והסמ״ע שם הב״י נגד זה אך סקכ-א, סימן הגר״א
ב״ק 416 ה״ב. w שער תרומה גידולי ועיין סקכ״א,
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ה&ניגים^ *}]פכחר נא שערתקפו

קדמון פירוש
 למדתני, פירוש, הוריתני. לו אמד נא[

כי מומיך, רוב על והודעתני
 רוצה אני לחברו אדם ואמר כו׳: המחפש
 שאדם ואמר מחבורתך: להפרד לרחקך.
 עון, אשמת עלילות עליו נתן ובו׳. האשים

עליו. לו והתנצל

 והרכילות הרע לשון עער ־ נא עער
w אחד אצל כחברו מום רבר שאדם אמר 

 רב על הודיתמ לו, אמר מהגדולים,
 אדם, בני במומי לספר מרבה שאתה במה מומיף

בפי אלא מחפש אינו אדם בני במומי המחפש בי
 בני בך שמדברים בשביל לדחקך רוצח אני לחברו, אדם ואמר וכדמותם. מומיו
 אותם הרחק בן, אם לאו. לו אמר באחרים? מדבר ׳שמעתני לו, אמר אדם.

 אמד עליו. והתנצל ממנו ששמע דבר על חברו את האשים שאדם ואמר המדברים.
מגיד: היה לא נאמן היה אלו לו, אמר נאמן. הניד והלא לו,

ן

אור
 דברים שני כלל הנה והרכילות, הרק לשון שקר

אבל ענינים, שגי והם ורכילות, הרע לשון

 הוא הרע לשק שפירוש והוא אהד, דבר שניהם

 הבריות על רעים שהם דברים רע מדבר שלשונו

 החנופה ממדת נובע הוא זה ודבר אמת, שהם אף
 השני שאין דבר הוא הרע לשון שהרי בו, שיש

 ורק לחבירו שלום מדבר הוא בפיו אלא שומעו

 על יונתן שתרגם וכמו רע. עליו מדבר הוא בסתר

 יונתן ומתרגם א1ןב חנף ט״ז( ר״ג באיוב הפסוק
 שמדבר מי הוא רילטור ופירוש, יעול. דילטור

 שמדבר אדם הוא חנף, פירוש יש הנה הרע לשון

 לידי מגיע חנופה לו שיש שמי נמצא הרע. לשון

 אחר ומרגל סוחר הוא רכילות, ופירוש הרע. לשון

 נקרא בעיירות תמיד שמחזר שם על סחורה, כל

 רוכל כמו ט״ז(. י״ט ויקרא )רש״י רוגל לשון רוכל,

 ומוכר והולך ומכאן מכאן קונה היום כל שהולך

 יותר תה שם(. )רמב״ן ובכאן בכאן אחרים במקומות
 פעם אומר רק הוא הרע לשק כי הרע מלשון גרוע

 הולך הוא הרוכל אבל המזדמן, כפי יותר או אחת

 חבירו. של הרע העניין לפרסם כדי למקום ממקום

 ומעתה אמת. אפילו דברים מדבר הוא הרכיל וגם

 לשון שער מיד שהסמיך המחבר טעם מובן הכל

 לפיכך תנופה, שיש ידי שעל לומר ורכילות הרע

 הרע לשק לידי שיבא זו מחברה להתרחק צריך

ורכילות.

 ר3י שאדם מעשה: שהיה החכם דבר אמד. נ«[
שהיה מועדפים. אחד אצל בחברו מום

אוצר
 צבי(. >הרב באדם רע דבר פירוש בהכירו. מום דכר ]א[

כמו חרפתך נתגלה בדיבורך וכו׳. הורתני
 ועוד פוסל. במוטו הפוסל כל ע״א( ע׳ )קידושין חז״ל שאמרו

הרחק יהודח<. )קול פסול הפוסל כל ע׳־א( ע׳ )קידושין אמדו

הפנינים
 רע דבר אתה מהגדולים אחד על ודיבר אחד איזה

 הגדול אותו לו השיב לו. אמר חבר. אתה על
 הבר: לאותו נהגדולים אחד על הרע הלשק ששמע

 לשון חבירך על דברת שאתה בזה הוריתניל^ש,

 הרבה על מונץך. לב קל לי: והודעת למדת הרע

 לספר מרבה שאתה כמה לך. שיש הרעים הדברים
 לספר מרבה שאתה ימה ידי על אדם. בני במומי

 הדבר וטעם אדם. לבני שיש הרעים מהדברים

 מה ידי על רעים דברים לך שיש גלית שבזה

אדם. בני במוטי המחפש כי משום: הוא שספרת
אדם, לבני שיש הרעים הדברים על שמחפש מי

ובדמותם. מומיו בפי אלא מחפש אינו הוא: אזי
 אלא אדם, בני על רעים בדברים מחפש אדם אין

 בדיוק המומים אותם את לו יש בעצמו הוא כן אם

 נגוע. בעצמו שהוא רבד לחפש האדם טבע זה כי

 רגיל היה זה שאדם מבואר מחפש שאמר וממה

 קרה שבאקראי ולא אדם בני מומי אחרי לחפש כן

 בגדר זה שאין אדם אתה אצל כך שראה או כן

 מובהק סימן הוא זה שמחפש אדם אבל חיפוש,

 אמרו וכן כמוהו, אחד ומחפש בדבר נגוע שהוא
 מדבר ואינו פסול הפוסל כל ע״א(. ע׳ )קידושין חז״ל

 את תמיד מגדף הפוסל. כל ופירוש, לעולם בשבחו

 בשבחה מדבר ואינו פסול עצמו הוא המשפחות

 הבריות בשבח לדבר פסול של דרכו אין לעולם

 מונח הוא כי משום הוא הדבר וטעם )רש״י(. לעולם

 כל כי בפיו, מוציאו שהוא כיק בלבו היום כל

אדם תראה אם כיצד במעשיו. וניכר נבחן אדם

מפרשים
 לא ט״ס י״ט )ויקהא על עוברים שהם ביון המרבדים. אותם

 בשמו לו שהגירו והתנצל. ממנו יהודה(. >קול רכילז תלך
מגיד. היה לא יהודה(. מול בשמו יודע שאינו התנצל והוא

יהודה(. )קול לעיל כמבואר
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הפנינים אור
 לך דע ,Tian מהן ולדבר נשים לשבח רגל שהוא

 מאכלים משבח הוא ואם נשים. אוהב שהוא

 וסובא. זלל שהוא לך דע רגיל, ובזה ויק טובים

 מה צ״ס קי״ט )תהלים מהפסוק וראיה דבר. בכל וכן

 שאני בשביל שיחתי, היא ה׳יום כל ךתך1ת אהבתי
 דבר כל על כי בה,• מדבר אני לעלם התורה אוהב

 )אורחות תמיד לדבר צריך הוא בלבו אוהב שאדם
 לומר יש ועוד בך(. היזהר ד״ה הרע לשק שעד צדיקים

 משום הוא פסל שהוא מראה שהוא הדבר שטעם

 כמו פיסל, בהם יהיה העלם שכל ירצה שהפסל

 כמותו מצורעים יהיו העולם שכל ירצה המצורע

 כמו והוא כ״ז(. ה׳ אבות אלאשקד לר״י המשנה )מרכבת

 אדם גבי )שם( בקידושין הגמרא שהביאה המעשה
 דבר של ובסופו עבד הזמן כל אדם לאמה שקרא

 לו אמר כאן גם לכך עבד, בעצמו שהוא התברר

 אדם על חיפשת בעצמך אתה אם הגדל אותו

 חרפתך. והתגלת כזה שאתה סימן רע דבר אמה

 על שמדבר שארם שאמרנו שאחר ואומר, וממשיך

 אדם ואמר «< אומר: כך עצמו הוא הרי אחרים
 צה1ר אני”לחבירו שאמר אדם אמה שהיה לחבל.
 עד שהיינו מחבורתך להפרד רוצה אני לרחקך.

 שטרפרים בעבל משום: הוא הדבר וטעם עכשיו.
 אדם בני עליך שמדברים מה מחמת אדם. ?ני בך

 רעה. חברה עם להתחבר לי ואין רעים דברים

 שמדברים ששמע אדם אותו לו השיב לו. אסר

 אותי שמעת האם באחדים? מדבר עמעתני עליו:
 והיינו רעים, דברים אחרים על מדבר שאני פעם

 אחרים הפוסל שכל למעלה שאמרנו הדרך על הוא

 אחרים, על מדבר הייתי ואם פסל, בעצמו הוא

 לו. אמר נכונים. שהדברים הוכחה לך היה אזי
 עליך שמדברים לו שאמר אדם אותו לו השיב

 על מדבר שאתה שמעתי לא לאו. רעים: דברים
 עליו שמדברים ששמע אדם אותו לו השיב אחרים,

 על מדבר אותי שמעתי שלא בן. אם רעים רבדים

 צריך אתה המדברים. אותם הרחק כן: אם אחרים
 והוא מהם ותתרחק אלי שתתקרב הפוך לעשות

 שהם ומאחר פסל הפוסל כל למעלה שאמרנו כמו

 הרחק מפרשים, ויש הפסלים. הם אזי פוסלים,

 לא ט״ס י״ט )ויקרא על עוברים שהם כיון המדברים.

 שאחר ואמר, והמשיך ס יהודה(. )קול רכל תלך

 המדברים מאותם להתרחק שצריך לך שאמרתי

 שאדם החכם: דיבר ועוד החכם. ואמר אמר:
על” שנתן אדם איזה שהיה הבל. את האשים

skis?

 איזה על ממנו. ששמע דבר על עוק. אשמת חבירו
 רעים. דברים עליו’ מר’או שהוא ששמע דבר

 אותו האשים שחבירו אדם ואותו עליו. והתנצל
 כלום מזה יודע ואינו נכון זה שאין ואמר התנצל

 אותו לו השיב לו. אמר כאלו. דברים אמר לא כי

 נאמן. הגיד והלא אשמה: עוון עליו שנתן אדם
 אדם הוא אמרת שאתה עליך שאמר מי והלא

 הוא שאומר שמה מוכרח הוא כן ואם נאמן, שהוא

 אמר נאמן. שהוא אדם בתור מוחזק הוא כי נכון
 אשמת חבירו עליו שנתן אדם אותו לו השיב לו.

 שהוא יתכן לא מגיד. רדה לא נאמן היה אלו עוץ:
 אלא זה אין נאמן שהוא רואה שאתה ומה נאמן

 נאמן לא הוא במציאות אבל ולחוץ, השפה מן

 בידנו שכלל למעלה שאמרנו כמו שהוא והראיה

 שהוא סימן פוסל הוא ואם פסול, הפוסל שכל הוא

נאמן. הוא שאין הוא מוכרח כן ואם פסול בעצמו

 המשורר אמר וכו׳ דבר שאדם של זה מאמר ועל
רע ושק הרע ולשון ההנף שער )ס״כ הקיש בשקל

 מום רבד כאוהמך ידבר אדם תשמעה בעת ס״ס
 ושנא שמור אהוביך בו. ידבר לא והוא דופי, וכל

 )ושוא שנאות כי באישים. לדבר דרכו אשר בנרנן
 שומע שאתה בדמן ופירוש, לבו[. ]רק חרבו(
 דבר וכל מום של דבר איזה באוהבך מדבר שאדם

 כלל, עליו מדבר לא הוא השני החבר ואילו דופי,

 מה ולשנוא אהוביך את לשמור צריך אתה אזי

 באנשים. לדבר דרכו זה אשר עליו, מרנן שהוא

 שמדברת שנאה רק כי משום הוא הדבר וטעם
 של זה מאמר ועל מדבר. הוא לפיכך לבו, מתוך

 ס״ה )שם המשורר אמר וכו׳ האשים שאדם ואמר
 אל דופי דבר שיו בעיניך נראה נאמן תחזה אם

 דופי מגיד יהי לא נאמן יהי אם בי עדיו. תאמין
 אדם תראה אם ופירוש, לבלעדיו. לעד שוא ושמע
 לו, תאמין אל דופי דבר איזה מגיד נאמן שהוא

 שהוא להיות יכול לא שאמר מה נאמן יהיה אם כי

 אינה שמועה ודברי חבירו על דופי דברי אומר

 והיינו לבלעדיו, )וזהו כן. בעצמו שהוא בלי נכונה,

 המשורר אמר עוד בעצמו(. שהוא עצמו בלעדי

 אמת אין בי אדם מדברות כל תאמין אל ס״ה( >שם
 מה כל תאמין אל ופירוש, דובר. בפה מה כל

 שהפה מה כל אמת אין כי אדם, בני שמדברים

אומר.

I

1

V

 ואיך כן משמע לא צדיקים מאורחות אבל מגדף, גם אלא דיבר רק שלא משמעו מגדף רש״י שאמר וממה א(
הוא וכן גידף שלא לפרש יש צדיקים לאורחות ואם שגידף כאן לפרש יש לרש״י אם שיהיה
עליו. שאמר מה אגדות בחידושי במהרש״א בזה עוד ועיין גידף שלא שאף זה מאמר משמעות

מהם שגם פשוט ונימא לא או מדבר אני אם זה ולתלות לו מה הטעם זה שאם נראה שאק ופשוט מ
 שכל בידינו הוא וכלל שהמאחר ניחא לפירושינו אבל רכיל, תלך לא על עוברים הט שהרי תתרחק

ההיפך. תעשה ולכך פסולים הם אבל פסול, לא שהוא לו להוכיח רוצה ממילא פסול הפוסל

ע״י הורפס196 מס עמוד {99} (61) שמעון מדר, ־ יהודה בן שלמה אבן־גבירול, :ב - הפנינים< אור ־ קדמון >פירוש הפנינים מבחר
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הפנינים מבחר • נא שער

w ר5&ך שאתה הניעני לחברו, אדם ואמר 
 נבכר אתה בן אם לו, אמר בי.

מעצמי: בעיני
w בי. שדברת הניעני לחברו, אמר שאדם ואמר

: T - ז■ T T T ™ 7 ״ - ’ • • * T «• V

 בעיני: י^דח יותר נפשי לו, אמד
n שאר לא הרכילות שאאמין מי החכם, ואמר?

הדוב: או חביב יהיה אם אפלו אוהב לו ’

קדמון פירוש
w ,ל: והוגד הניעני. לחברו אדם ואמר 

לו אמר לפייס כן. אם לו אמר
 שדברתי בן אם בי תאמן, אל כלומר, וכו׳
 מתקנא שאני קנאה מתוך אלא זה אין בך
 אני אשר על כבודך ועל מעלתך, על

 מעצמי. יותר ונכבד גדול, שאתה רואה
ממני. כלומר,

 בעיני. יותר יקרה נפשי לו אמר ]ג[
בכבודי מזלזל הייתי לא כלומר,

אחרים. על לעז להוציא בך כל

הפנינים אור
w אמה שהיה החכם אמר ועוד לחכרז. אדם ואמר 

מדבר שאתה הניעד להבירו: שאמר אדם
 עלי מדברי שאתה שמועה איזה לידי הגיע בי.

 ששמע אדם אותו לו השיב לז. אמר רעים. דברים

 ןעיני נכבד אתה בן אם עליו: דיבר שהוא מהשני
 הוא אמת עליך שדיברתי ששמעת שמה מעצמי.

 דיברתי שאני הדבר שטעם לך דע אבל הדבר,

 יותר שאתה במעלתך מקנה שאני מטעם הוא עליך

 הגדול, על מדבר הקטן רוב פי על כי ממני נכבד

 שאתה הוכחה זוהיא כן ואם קנאה מחמת זה וכל

 יותר פירוש, בעצמי )וזהו ממגי יותר בעיני נכבד
 חז״ל שאמרו מה פי על מבוססים ודבריו ממני(.

 האדם את שמוציאים הדברים שאחד ב״א( ד׳ )אבית
 שמקנה שמה מוכרח כן ואם קנאה, הוא העולם מן

 שאם רוצה שהוא החפץ את לו שאין משום הוא

 שהוא מוכרח כן ואם לקנאות, מה לו אין כן לא

 שדיבר, מזה יותר הוא עליו שדיברו זה אזי מקנה,

 אמר ולכך יוכיח, הקדמוני נחש המדברים וראש

 זה עליך דיברתי שאני לשמוח לך ראוי אדרבא לו

 הוא זה שכל )ופשוט ממני. גדול יותר שאתה סימן

 אין באמת אבל כן, לו אמר אותו לפייס בשביל

 לו(. ישמע לא שהשני ראה וכנראה עליו דיבר הוא

w .לחברז, אמר שאדם החכם: דיבר ועוד ואמר
 אחד אדם איזה היה בי. שדבךת הניעני

.1ל אמר עלי. שדיברת שמעתי לחבירו שאמר

מפרשים אוצר
w .כעיני• נכבד אתה כן אם יהודה(. )קול שמעתי הניעני 

דברתי שאני ובחטים באמת אם כלומר, מעצמי.
 עד בעיני ונכבד קר טאד שאתה משום אלא אינו וודאי בך,

 ושלום חם אבל רעה עליך לדבר באתי מכך קנאתי שלרוב
 ושלום חם שסיים ומה א׳. הערה ד׳ קכ״ט לם־׳ז־ מערכת חמדות )טעם

 או בנכבד אלא מדברים אין כי שדיברתי(. ושלום שחם היינו
 )טעם ממני יותר כלומר מעצמי. 4)טםפיק מאהבה או מקנאה

 כי מעצמי. כעיני נכבד ב׳( הערה ד׳ קב״ט לט*ד מערכת חמדות
 בתורה במבואר הגדול על הקטן רק ידבר לא רוב פי על

יוכיח הקדמוני נחש המדברים וראש פעמים כמה הקדושה

 שדיבר ששמע מתבירו ששמע אדם אותו לו השיב

 שאני יתכן לא ?עיני. יותר ןקרה נפשי עליו:
 נפשי, את מיקר שאני וודאי שהרי עליך מדבר

 אחר, אחד מכל יותר לעצמי דואג שאני והיינו

 נמצא אזי עליך, מדבר הייתי אני אם כאן גם ולכך

 משום: הוא הדבר וטעם בכבודי. מזלזל שהייתי

 שאני נמצא ואז פסול הפוסל שכל אמרנו שהרי

 לעז יוציא אני ואיך הפסול הוא ואני עצמי משפיל

עצמי. על

m שאאמין מי החכם: אמר ועוד החבם. ואמר 
 הרע ולשק רכילות שומע אדם אם’ הרכילות.

 הרכילות, לו שמשמיע למי מאמין והוא מאחרים

 אם אפלז אזהב לז ישאר לא זה: ידי על אזי
 שהוא איזהו לו היה אם ב.1כןר אז חביב ןהיה

 אפילו אוהב שום לו שישאר להיות יוכל לא אוהב

 שהוא או אליו, מאוד חביב הוא אוהב אותו אם

 ואין שמאחר שלו משפחה קרוב או אליו מקורב

 זה ואדם גריעות. מאיזה שנמלט אדם כמעט

 על ולספר לילך רגיל הוא בן אם רכילות, שאומר

 אחרים מומי מחפש הוא תמיד כן אם אתרים,

 ימצא, הוא תמיד אחרים מומי מחפש והוא ומאחר
 יוכל לא לעולם ולכך ימצא, בחביריו גם ולכך

 בעולם שלם אדם אין שהרי אוהב. שום לו להיות

 עק טעם ידוע וגם הוא, ברוך הקדוש רק אלא

ולכך בישראל, למחלוקת גורם שבזה הרע לשק

יהודה(. )קול

w לדבר אוחה שאאשים ממה בעיני. יקדה יותר נפשי 
)םםפיק<, עצמי מומי p ידי על ולגלות באחדים

 בתכלית נפשי בזה אשפיל בך אדבר אם כי בעיני. יקרה
 במרה נתמנתה שלא יהודה(. )קול וכו׳ הפוסל כל כי השפלות

ג׳(. העדה ד קב״ט למ״ד מערבת המרות )טעם מוח רעה

ואדם רכיל שהוא לאדם שמאמץ אדם וכו׳. שיאמין מי ]ד[
 יוכל לא זה ית על אזי ברכילות, סרה דברי שמדבר

)משקל מומים. יש לכולם שהרי חבר, ולא אח לא לו להשאר
נדה( רע ושכן הרע ולשון החנף שער ס״כ הקדש

??!תת-סם מס ד1עמ 1()»61) שמעון מדו, - יחודה נן שלמה ל,1אנן-גביד נ, - ח»ינים< ו1א ■
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תקמט והרכילות הרע לשון שער • הפנינים מבחר
קדמון פירוש

 כני רעות מסתורי תגלה אל ואמר, ]ה[ לחברו שאומר מי ובו/ שמגיע ואמר,סי "
טפתזוי הכוח♦ :גלח יפן אדם ” ^י^^ךי”׳־לז-

שמם. כשתזכיר בטובתם וספר דעותיך,
 מי ואמר, w כך: ש!ש כמה אותם תגנה ואל

המנדה: הוא

/•

הפנינים אור
 ועל חסרון אתה למצוא מוכרח אתה תחפש אם

 אהבת תפריד ואתה תקבלהו אתה זה חסרון תי

 ויש חז״ל. בדברי מלאים אלו ודברים מרעהו איש

 הרוכל רכילות בעבור האוהב תעזוב אל מוסיפים:

 תעזבהו שאם עניין אותו הוא נמי והיינו צבי(. )חרב
 צריך מה הבנתי )ולא אוהב שום לך ישאר לא

ממש(. כפילות נראה והוא לזה

❖❖❖
 )ס״כ הקדש בשקל המשורר אמר זה מאמר ועל

יאמין איש ס״ה( רע ושכן הרע ולשץ החנף שער
 חבר. ולא אח לנפש ישאיר לא ונרגן רכל

 ואדם רכל שהוא לאדם שמאמין אדם ופירוש,

 סרה דברי נרגן )וזהו ברכלות סרה דברי שמדבר

 כ״ז(, ט״ז במשלי האבע״ז שפירש וכמו ברכילות

 לא אח לא לו להשאר יוכל לא זה תי על אזי

מומים. יש לבלם שהרי חבר,

❖❖❖
 תגלה אל החכם: אמר ועוד החבם. ואמר ]ה[

ראית אם אדם. בני רעות מסתורי
 לא אחד שאף נסתרים והם אדם בבני רעים דברים

 הוא הדבר וטעם דבריהם. תגלה אל אזי מזה, יודע

 שהקדוש דעותיך. מסתורי הבורא ןגלה פן משום:
 וגם עשית, שאתה מה לך יעשה גם הוא ברוך

 וכמו בך, שיש הרעים הדברים את יגלה הוא

 של מדותיו שכל ע״א( צ׳ )מהדרין חז״ל שאמרו

 מה והיינו מדה, כנגד מדה הוא ברוך הקדוש

 עמו, יתנהג הוא ברוך הקדוש כך האדם שעושה
 נסתרים דברים גלת ואתה מאתר כאן גם ולכך

 ומפר נסתרים. דברים עליך יגלה ברוך הקדוש כך
 שמם את מזכיר וכשאתה עמם. כשתזכיר בטובתם

 דברים עליהם שתאמר במקום אזי אדם, ט* של

 תי על ואז טובים, דברים רק עליהם תאמר רעים

וגם מדה בנגד מדה לך יעשה ברוך הקדוש גם זה

מפרשים אוצר
 לט׳־ד מערכת הטחת >נועם הדביל הוא הגרוף. שמגיע מי !ו(

בדבר אותך נקף פלוני להכירו שאומר חעדח ד קכ״ט
 הרכיל כלומר )מספיק(. עצמו הוא המגדף. הוא )מספיק(. זה

המגדף הוא דד(. העדה ז׳ קב״ט למ״ד מערבת חמדות )טעם עצמו

 אותם תג$ה ואל טובים. דברים רק עליך יגלה הוא
 בהם שיש’ אדם בני ראית ואם בזי. ש^ש במה

 אזי רעים, דברים בך יש אתה וגם רעים דברים
 וכמו באחרים, שיש הרעים הדברים את תגנה אל

 התקוששר הפסוק על ע״א( י״ח )מהדרין חז״ל שאמרו
 קשט כך ואחר עצמך קשט א׳( ב׳ )צפניה וקושו

 עצמו לתקן יךצר בתחילה אדם והיער אחרים,

 לקבל יוכל לא השני ולעולם אחרים יתקן כן ואחר

 עוד וכאן כזה, בעצמו כשהוא אומר שהוא מה את
 רק הוא אלא מוכיח לא הוא שאפילו גרוע יותר

אחרים. בפני ואם המגונה בפני אם מגנה

 )ס״כ הקדש בשקל המשורר אמר זה מאמר ועל

תחשוף אל ס״ס רע ושכן הרע ולשון החנף שעד
 אל ופירוש, סתריך. האל יחשוף פן חבריך, סתרי

 סתריך. את ה׳ יגלה פן חבריך סתרי תגלה

❖4❖
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לו ומשמיע להבתו שאומר מי הגרוף. ’
 בך עליך ושאמר עליך אדם איזה שגתף הגידוף

 מהו שאומר שמי המגדף. הוא מוכיח: זה אזי וכך,
 וטעם המגדף. הוא'בעצמו חבירך שגידף הגתוף

 מגיע היה לא אומר שהיה שבלי משום הוא הדבר

 שגתפו מי לאווני הגיע ואם הגתוף, זה לאוזניו

 עניין שכל והיינו המגדף, בעצמו שהוא נמצא אותו

 כדי הגידוף דברי את השני ששומע הוא הגידוף
 שהרי כלום זה אין שומע לא שהוא וברגע לצערו

 ובא ומאחר מזה צער שום לו ואק שומע, אק

 שהוא נמצא כן אם גתף, שהוא לו ואומר האחר

 מגדף שהוא נקרא שהוא ונמצא ישמע שהשני גדם
 זה. מגתוף צער לו ויש הגתוף זה שמע תו שעל

 ג׳ )פסחים חז״ל שאמרו מה דרך על שזה ונראה

מגונה דבר אדם יוציא אל לעולם ע״א(

 הלשון ומספר וכו'. שמגיע מי -cat חמדות וטעם )מספיק אותך
 לאחניו מניע היה לא בלתו בי המגדף הוא אומרו בשם הרע

 פירוש, הגרוף. שמגיע מי יהודח(. >קול המגדף הוא בן ואם
צבי(. >הרב המגדף או הרכיל בעצמו הוא הרכילות שמוליך מי

הפנינים< אור ־ קדמון >פירוש הפנינים מבחר ,
חודפס«198עמידמס «»)»(®מעיו ׳יימ ־ יהייה יו שלמח ’®"1" ’ב



הפנינים מבחר • נא שערתקע

הפנינים אור
 הגידוף שאמר חה לזה, ראיות והביאו וכו׳ מפיו

מגדף. בכלל והוא מגונה דבר נקרא שזה וודאי

 שער ״כ0) הקדש בשקל המשורר אמר זה מאמר ועל
רוח שפל ענו היה ם״ז( רע ושכן הרע ולשץ החנף

 חירוןן רכד ועד ואל וחרף. חיטה ועזוב לעולם ודכא
תהיה ופירוש, מחרף. הוא המספר בי ודע לאדם,

 את לעזוב תזכה זה ידי ועל ונכנע, רוח ושפל עניו

 שמעת ואם אותך. שמחרף מי החרפה ואת הכעס
 אל אזי מסויים, אדם על אדם מאיזה חירוף דבר איזה

 אמר, מה הגידוף דבר עליו שאמרו אדם לאותו תאמר

הרי גידוף, איזה השני אמר מה שאומר כזה אדם כי

JWS5 מגדף. נקרא בעצמו הוא

תי ע״י הודפס199 מס עמוד {99(}61) שמעון מדר, - יהודה בן שלמה אבן־גבירול, ב: ־ הפנינים< אור ־ קדמון >פירוש הפנינים חר



י חט%
 עיא ק״ז נזנחיםפי״גדף אית וחלקעלהרמב״םמעיןזה סי״ח

 בהקדמתו ש ממ 1ב וחזר ראותו מיעוט האי על השגיח לא וכאן
 דתיי כרינא ועיין ז״ל ם הרמכ לדעת כלאו נזה כנאן והסכים

f~ , מחיש״ שנדפס .
 המגלהלחנרודנריסשרכרארם רכיל )איזהו רן א^אורז
 כ רערנעניןהרכילותיש ממנונסתרנו'( ‘

 שאמר לשמעון שמספר ראובן כגון הוא אתר אופן אופנים צויני
 או פיסלות מיני שאר או הנפש את שהרג או גולן שהוא לוי עליו
 דאין ולהד״מ כך מפיו הוציא שלא לוי שיצחישם ’דברי אהס גנאי
 שדבר הוא שהאמת ואעע׳י דברתי צן לזמר פניו מעי! ארם

 • דבר שכך רעה תה עליו מוציא מה רבר שלא יש ולפעמים
 לא אחימלךסאתימלן׳ על לשאול דואג הלשנת מין בהוא אופן
.ע״ה לדור נמיין שאזל שהיה ירע לפישלא בדבר כחש

לאוין

לעצמו ע*ז העושה ג ׳א ע ט דח ל . לאירן
מבואר כו< פלא אע״ע ווו

 פרקג כמ״שהרמב״ס וצ״ל הניכר וחסיון ט״ס כאן שיש אוא
מ* לוקה עברה ולא בידו עשאה שלא לעצמואעפ״י ע״ז העושה

 הוא שאיןטמעשה לאו והא לוקה אמאי והקשההר״נלח׳מ .
 עמה דניזןדהאחר זיי'ל ה׳ס י״ז נפרק ונמ״פ עליו זאיןלזקין

 וק׳דהא ♦ ש ע וחייב הוא עשאו כאלו הזי כשליתותו מעשה>
 תילס הכא רשאני לועי ואין עבירה לרבי קי״לראיןשליח

 אחרים ולא לאתיי ל׳ת לך .תעשה לא תמש״ה שלית ריש הכתוב
 מקדש תער'האיש ליתא ודאי רהא לכס תעשו מלא זכמ״ש לך
 יר ושליתמז ומעילה טביוזה אלא לדכ׳ע שלית דיש אשכח לא

 pn בשוזוטי גלי מלמרין ולמ״ר :מהם לסדין ואין לחוד לנ״ה
 כת׳מהר״נתע ראיתי שנים כמה עכור גשתקדאחר ועד i יע״ש

 והנה ע״ששדבריוצ*כ א׳כרותהקשהכן שגדול ספיו !'לכסוף
 ע״ן הלשוןשהזהירנומעשזת מה נתב ב מלית "?נשפ׳מניןטמצות ■-■

 לעשותט׳והר״כ שיטה ביןעעשאסנירובין חילוק ואין לעכור
 הנווד משלח זקי״ל הוא משלח מצוה שהרי עליו תמס שהחינוך

 מ שזכה אתר דזקא אלא לוקה אינו דלעזלם זהגלע*ר • ע״ש
 זכה עודשלא וכל שעשאה מי ההקנאותמיד בא*מדרכי וקנאה

העההכו' ח׳ים לוקה אינו וגמרה עשאההאחי בהאע״פשכבר
 ועשאהט׳נהודזתלט ע׳ז לעצמו לעשות לאתר אמ׳המטה ולא

 דלוקה הוא אז המטה וקנאה מכהונה דמקאאחישעשאה
ט' בשורש אסתר בס׳מנלת וכ״כ עשאס נעצמו הזא כאלו דחשיג

 האומן אלא פיו על התועבה נעשתה לא ולאפוקיאם מ'ע״כ דף
 ולא בה חכה וקנאה זה .והלך לעצמו או למזניס עצמועשאה

 ישראל של f ע שנעשית אע"ג עברה זלא ניתן אלתזך הביאה
 הזהיר רלא קנייתה על לוקה סצלמיסמ״מאיט צל מ כדמוכת

 סבסעיג’הרמב ממ״ש וכןמתבאר אלאעלעשייתע״ז הכתזב
כקשעשא* חילוק לעבודואין ע*ז מנטות ב׳פהוסירט סלזמל״ת

 על שעבר עז'ומי שסל לך ית׳ל׳ת או' והוא לעשותה ל«ה בידו
 לו שעשאה ואעפ״י ו ע עשיית לאו ד״ל מלקות חייב צאזזה

 עי! אזתהמצוהג׳שהזהתומעשזת עבד ואעי׳לא במצותו זולתו

 ל אוהו ואפי׳היהגוימישיצוה אותה שיעבוד כדי לוולתיגו
 לא סעדי ולשון לך תעשה לא מסכה אלקי ית או' לעשות'והוא

 משום עובד לעצמו4ע״ העושה נאמר ושס לאודים אפי תעשה
 לזולתו ואפי'עשאה בירר עשותה על עוכר שהוא ר״ל ב׳לאוין

ואפי׳עשא' אצלו ושבה ע״ז שקגה משש כ’ג כאשקהתכארזענר
 התבאר וכני ב׳מלקיות ילקה 'ולכן הב במי שקדם כמו זולתו לז

 לומר שדקדק היי יע״ש* כמע״ז דיןמצוהזועסמהשלפגיה
 זהנהרש־׳י-נפי׳החומש ושכהאצלויכו ע'ז שקנה ג״כמשזס ועבר

 אתרי׳לכם ילא תעשזלאחרי׳ס לאתעשולכסלא כפ׳קרושיסכתב
נאת' כבי היי לבס עושים אתרים אכל תעשולעצמכם לא שא״ת

 עליה למיד? ואיכא • ע״ש זלאשלאחייס שלך לא לך יהיה לא
 פסל לך תעשה דלא קדא האי הביא לא אמאי

משתמע יהיה לא כאומרו איך ותו זהסמ״ג ל נזז הרמב ש וכמ

L $מץ ןרס< ttS'n 1 וגי' תמנון
*m״w יני »«««

 כל לשאר ה דה מניו נע עשטהנריחאמשמעדלעניןדינא
 ליה מפיק רמר מניהו איצא משמעות אלא הצתזב מהיר רם א

 לעמה. שריכן בהמה הכתוב שדני ליה משמע ומר מלאטענון
 ברוקאמןטאל^יחזסאלא לאו אבל כח שהןתשזשי £זןלפי

 נלשוגוצמשמעותרעקינאאבעלמא חפה ודש'׳י ה"י־לכלארם

 סי- הרבסהחיגיו מדכיי נם אמנם תמאן לגני הי"לרותיה
 הכחול דהזהיר הוא ויתום באלמנה חזבתזניאהרדוקא ה’ס

 גש* נסע סול מדכייהרמב ג״כ מוכח וכן כלאהש אדש3 ,לא

 א בלאו נמנין ויתום ראלמנה ג7 בם ממאי והנה חיו מל״ת
 קשה אך שבזה* ע ט כשורש שהאריך וכמו הרמנ׳ס וכמ״ש

 rt»1vwr.tfrat1mj an «-ל »ג
 ל ז י רש ובשם כו א כלאו תעטן לא אלמנהויתזם מונה שהוא

 שני כמנין שהם תקטירו כל ורכש שאור במטח נסמל״ת בארנו
 מה ויתום דאלמנה מזכירלזההלאו ףרלשםלא6לאויןע״שו

 מכאן ואפ״ה דכא ופצוע שפכה דכיות הלאו הזכיר לא כן במו

 לעצראלמנה שלא כתב שנרמזים וראיתי זיןקי'חוקי״ט6לב
 שלט ומי תעלון לא ויתום אלמנה כל יתומשנאמד לענות ושלא

 * לאונותעכרשנריזכייע־ש שלא כב׳לאוץימנה נוקפולמנות
 טממהשכתג וחזר ננ׳לאוין למגמה נזקפו לגו שהיה כניאה

 דבזה ש רמ קשה אך א נלאו למנותם כדעתו ס־ בהקדמתו
 משונה הלאו יזה לומד ואין בשאר ולא לכו נוקפו לבר הלאו
 קעמגיסלא זאת*כ תעשה הלא נותב דמתחלה הלאוין משאר
 מלא ואח"נך הענינים מזכיר מתחלה והכא וכך כך תעשה
 ויתו׳הא אלמנה כל תענון לא לכתוב היה מכון והסדר תעשה

 תחיה לא מכשפה כסמוך כו כיוצא מציט דהרי חרא ליתא ודאי
 ’בפר ואדרבה ותו לאתשתטו ואמבט אומו ים עוד לו וכדומה

 באח-־ונה שמעה שיאמר ער אומר ר״א שטעתהפקרזן־תנן
 סב!" דהשת׳קיימא ממעה ולאלו לך ולא בידי לך אין ופיש׳י

 באחרונה השבועה כשמזכיר עדיף תופי מ־אה אטלהוע״ש
 ומשעז כמחלה שהזכיר ממה ♦ותר אכולהו רקאי מונח טפי דאז

 השכן' הזכיר אס דאף אלאלאמ רר״א פלינעליה דגסת״קלא
 אם רגם מודה הוא מם אה*נ אבל קיימא נמיאכזלהו משחלה
 והתא ר״א וכמ״ש קיימא ראמלהו באחרונה השבועה אמרה

 עדיף כאחתנה גזתזהלאו שהזכיר הכא ואב עדיפאמינה
 עצמן בפני א' כל אטלהו כלאו גזית קיימא דהשתא השאר מן
 מודה הוא וגם דר״אכהא עליה לאפליג ק’רת גירוש'מוכח ובן

 אמ' לא י*א אטלהוואף קיימא באחרונה השטעה דאסהזכיר
 וסוף‘ תתלה דבעי כאחרונה ג״ב שמעה שיזכיר עד דוקא אלא
 אסענה ואמ׳כי הכתוב אותו חלק רהכא מובא ק ועור • ש יע

 אמר ולא ימיד כלשון וגו׳צעקתו יצעק צעוק אם ני אותז תענה
 רבעי יאשיא לד זיתוסונשלמא אלמנה שפתח וכמו רכים בלשון

 ער לבדו אחד בעינה יתחייב רלא אזלקאצנוריךדסר׳א אז
 אשמע אילכדוויצעק אותו תענה ראם שניהםקמ״לקיא שיענה
 כאחר שניהם משמע דאע' רקי'לכותיה יזגתן לד' אלא צעק®
 וכנה'ג.איתא לחלק אותו כתב אמאי עצמו כלא׳מני ומשמע
 וע״ש ע״א ז’ק רף פייג ובזבוזים יע״ם בט ואת אותו ע נחילק
 בלאו נמנים מהם תימא רלא אצטייך דלינכי לודאי אלא בתום'
 אס א׳קת״ל בלאו אלא עוכר שאיט כאחד שניהם ענה א׳ואם

מוב • א׳וצ״ע בלאו א׳זא׳עונר כל דעל אותו תענה עגה
 בס׳מנילח לאזיןמ׳ו מ״ש ועיין הדמב״ן עליו השיג שכן ראיתי
 ותמהני * ואיטנכון שמחמהשרגהלימב ועייןנם*לב אפתי

 שאור כמצות הדמנ״ם על כן סשיגגסמו לא דאמאי הרתכ״ן על
 ועיין תקטימממט לא נאומיו כמוכןחלקו ורבשדהתסנמי

 כעצמו שהוא הסמ״ג על דנתי והתימא ס*ו דף ערשתררכיס בם
כמ״שבלאוין ודבש שאזר במצוות וממט נ־^מאימיעזעא

עשיית
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החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס 15 מס עמוד דוד[ בן בנימין ]קאזיס, ספר מגלת



כתובור^פדה-סגיניקעב

היינו לאזהרה כ״א לה בעי דלא ולקמן בעל לא מין למה" ידעמי לא במוכר גם המו* לשיער: צ*ל וכן צר״א

 כגון או כלל לכוהן נפקות׳ דל״כ׳ המקבל ולא הבוחן
 השני מינה דבכפקא לו מחל והשכי מהן א* שאכל

 שאין מיירי הראשון כ-מ אבל פירי לשלומי אמריכן
 דלא וכיון לזה זה ומוחלין ע״ז כלל זה אה זה מובעין

 א״כ מלוק צאשכחי ובעי בינייהו מאי רק מלמוד* בעי
»שא״כ פסיצין שהן פעמים דלרפרם לה דמשכחח קאמר

 מזמן יערוף אם מינה כפקאליה דמאי המוכר יעיד לא
 יחזור הרי קרקע לו יש אם דממ״ב שני מזמן או ראשון

 שלא משום ואי מיכה ציה נפק׳ מאי צו אין ואם עליו
 הזמנים בין שקנה הלוקח נגד ישלם ולא רשע לוה יהא

 הוא ישלם ולא לשע כמי לוה דהאי לגבי קוף סוף האלו
 נוכל גם הבתים בחזקת כדאית׳ באחריות לו מכר שהרי
נפקות• דציכא בינתי׳ מכר דצא דידעינן כגון לומר

 אלו דהרי א׳ בשער הקרקע קנו שומפין ששני כגון או
 א״כ בזה וכיול׳ פסוצין שהעדים מעירין הצוקחין שניהם

 אם העדים שנפסלו דרכים בכמה לה משכחת צרפרם
 כאן אין לע״ד וא״כ אחא לרב משא״ב נגיעה כאן אין
A גלולה סימא:

 מימ צל״ש דשמעי׳ אימוד ד׳ה ע״ב מ״ה
 לרשב״אכו׳נ״צדרש״י

 דבעי משום ,כו אימר דיה שכתב בדבריו יפה מרצו דל
 דצא משום העעם שאין הרי גופא בחד וחעאה ידיעה

 רשעת היכא דכל שהעעם אצא לאתרי קרבן הי ידע
 גופא במד שניהם דבעיבן פעורין נשמט וידיעה חעאה

 מרווייהו דליב׳ ביון בקלה אפילו אומו ידונו למה וא׳כ
 במר אף דאזיל זה שאחר בדבור רס״י ומ״ש גופ׳ בחד

 דצא כוונתו אין כו׳ ממייבמו המע׳ שעת כלומר ידיעה
 זה את זה קומרין דבריו דא״כ צייתי קרבן הי -ידע
 דר״ש ר״ל ידיעה במר אף דאזיל מימא דצא כוונתו אלא
 היה א״כ ידיעה שעת במר גם חעא שעת במר אזל

 דאין א״פכ׳ דר״ל פירש לכך אינו וזה שתיהן מחייב
 מחייבמו ידיעה שעת דגם ידיעה במל אזל די״ש א׳ כאן

 הימה לא ידיעה שעת במר אזל צא דאס אחר קרבן
 בקרבנו נשאר אלא כצל אחר קרבן מחייבתו ידיעה שעת

דר״ש כיון אבל כצל ידיעה לשעת מחשב שאינו »ךאשון
 כמו ידיעה לשעת ומחשב ידיעה מעת במר אף

 אחר קרבן מחייבמו ידיעה שעת גס א״כ החע׳ שעת
 יש א״כ אחר קרבן מחייבמו מהשעות אחת שכל וכיין
 ישתנה שלא דבעיכן לגמרי פעור ולכן השעות בין שינוי

 על י״ל עוד אחד בחיוב יהיו ושניהם וידיעה במעא
 כדאית׳ בידיעה הדבר מלי קרבן דגבי הרשב״א קושיס

 כיון לומר שייך א״ר העומאה וידיעות פ״ק בשבועות
 קרבן הי ידע ולא חלוקין ידיעה ושמת החע׳ ששעת

 ידיעה לומר שייך אץ במיתה אבל פעורץ צייתי
 חדשה במיתה לדונו כלום עושה שהשימי מכ״ל וא״כ
 פרב׳ האי קאמר ולא צר״ש דשמעינן אימר דקאמר והא

 בתר וצא ידיעה במר ר״ש אזיל דאי משום כפשיעה
 הקרבן גורס חעא ישעת כיון ברורה •‘ראי הימה חעאה

 ודאי אצא ידיעה כשעת מביא למה ידיעה השעת כמו
אין וא״כ ידיעה במר אף אזיל ר״ש אבל גורס השינוי
________וק״ל: שאני דידיעה משם ראיי׳___
Tty* ואין עד מ״מ לוקה צלקות אומר ר״י דיה שם 

דאע״ג ס״ל , ז״ל דיש״י וצעד״ג כו׳ לר״ת נראה

 ומחזר מרגל זה
 עדים ע״י או בעילה ע״י אסעליל׳ץ לה למצוא איד

 ותדע ש״ר. במוציא כ״א שייך צא וזה בשקרו ימפש שמא
 ומאי מהאי נ״ל לא מ״ס ור״נ מדסדיך נפק׳ דמרכיל

 על היא דהקושי׳ ע״כ אצא לגופה מבעי׳ האי קושי׳
 ן שהביא כמו רעד תלשו לא כתיב מדלא רכיל מילת
 אזהרה דריש ולכן בסתר רעו תכה לא או בחומש רש״י

 יש״י על שהקשה ז״ל ר״י קושית על תמהני אגבלדי*ן!
 ויסרו עציו לוקין מעשה בו שאין דלאו לר״י ן>)י"לףל

 נפק׳ זוממין ועדים ש״ר ממוציא צר״י והא ומימא צ״ל
 התוססות שהביאו כמו עציו לוקץ מעשה בו שאין דלאו

 רכיל מלך דצא אע״ג ויסרו לאו אי וא״כ הדבור סוף
 דמעדיס מעשה בו שאין לאו דהוי צקי לא מ״מ צאו הוי

 צריבץ אין שכן זוממין לעדים דמה נפק לא זוממין
ומיק: וצ״ע התם כדאית׳ הקראים_______ץ

 דצאו דס״ל כיון נפיק צא צאו מידי מ״מ אתי דלאזתרה
 צאו על ילקה צא צמה א״כ עציו צוקץ מעשה בו שאץ
 לקמן בעצמו ז״ל ר״ת שהקשה וכמו רכיל מלך דלא

 א״כ כו• עציו צוקץ מעשה בו שאין צאו דלר״י ואעיג
 אלא לר״י צלקות ראוי רכיל מלך דאצא ס״ל רית גם

בעל בץ כלל רכיל סלך דצא מ״ש אזהרת גם דממיל•

 וא״כ עציו לוקין אץ מעשה בו שאין דלאו דסיל לרבנן
 פגדע• בעל צא בץ בעל בין יס״ל צלישב׳ מבעי׳ צא

 אפילו בהדי׳ הכתוב המלקות על לאזהרה כ״א אמי דצא
 לוקץ שאין כיון מ״מ במל דדוק׳ דס״ל במל׳ ללישנ׳

 רכיל מלך דבלא אע״ג א״כ מעשה מ שאין צאו על
 סלאו מהני ולא בזה נפקות׳ אין בעל לא גס נכלל
 ענש דלא מייסרו צקי הוי צא הכי דבצאו בבעל אלא

 מהכי צא בעל ללא אבל ז־ל הרשב״א כמ״ש הזהיר אא״כ
 ראי• בעי צא והמקשן בעצמ׳ אסור• כ״א וציכ׳ מידי

 בעי שקר של לעז להוציא איקור׳ דאיכ׳ דפשיע׳ ע״ז
 ס״ל א״ב אזהרה ליכא אי אומו נלקה איך המלקות על

 אזהרה ג״כ דקרי לאו ר״ל ש״ר למוציא דאזהלה לרש״י
 ס״תש באזהרה התמצית דם ס״ה דף בפסחים כדאמרינן

 וציצקי דברים כמה על אמרינן סבועות ובסוף בלאו
 וא״כ דוכת ובכמה מהכא ואזהרסיה הא משום במי

 הכתוב המלקות על לאזהרה לרבנן כדאית׳ חד לכל
 אזהרת דמשוס רש״י קשדקד וזהו לאו לאזהרת ולר״י

iT וח״ל*מת למי ייד^י-חוא חלך
 לן נפק׳ דלא י״ל ילקה בזנות אשמו שמחרף אדם

 למצוא איך הדבר על המחזר ש״ר מוציא כ״א מרכיל
 לקמן וכדאימא עלילות לה ושם וכדכמיב עלילה לה

 משהחו בפירוש ש״יר וכדפירש בעליצות אליה ואבא
בע״ירו• רהמחז רוכל וולהוו קקיא

 דק״ד צמאי מ^א אביה ד״דהשתא ע״ב סין דף
דהשת׳ לתרץ נלע״ד וכו׳

 וקדשמי׳ איהי ציה דיהב׳ להיכא איצערך דצהכי ס״ד הוי
 צא כסף אץ צאו דאי המם כדאית׳ קדושין הוי דלא
 מוקמינן הוי וצא קדושין הוה דלא יקח מכי ילפינן הוה

 מימור׳ כל»ד זה דבר דעיקר כקף לקדושי קרא צהאי
 אצא כסף מאץ דבלמד לכסף איצערך דלא יקח דכי
 שהתלמוד אצא אמי איה" דקדשמיה היכא למעועי ש״מ
 להכי בקרא זה מנטע מרומז היאך צמרן רוצה שם

 מל*שנ׳ אבל מקח כי ולא יקח כי מדכמיב דמרומז אמר
דכי

0) החכמה אוצר תכנת ע״> הודפס)171 מס עמוד מקראקא יוסף בן יהושע שלמה מגיני



 נ׳ ס״ק שס המג״א גסג עוד
 פטנהפפיו דגר יוציא אל

 בתלמוד יאמר לא ולכן
 ויאה בשם. אלא בדים

 מרק להיפוך משמע לכאורה
top ת דסנסדרץ! p, מר6דק 

 רט סלך אסד ופעם שם
 ופס6 ויאה אסד למקום
 מוומאה, פיסוהיהם מגנלץ

 אפס מה מפר להם אמר
 מממאה, עיסותיכם מגבציס

 לכאן to אמו תלמיד לו אמרו
 אץ נצעים מי לנו והורה

 דריש 0י5כי מי והוא מכשירין.
 גצעים מי סגרי ואינסו להו,
 מרי עד )ווה לסו אסר

 מוססוס וע״ש המג״אץ
 אומר הו* ואס *נהי(. ה״ה

 נוועץ הוו לא מיי״ן רעים נר
 גופך ומל גצעיס, נר על
 יסאמרלהו,ווהעדתרי5דר

 נראה דייקיק מ■ אן המג״א.
 להיפוך, מוסס מהמם דאדרגא

 שמה גאופה שס מדקאמר
 א״נ אלא יורה אל פלמיי גורו
 8לכאורה* והנה מרגו. רשום נגול
■!ed ,ערן מה המת w 

 פירש טפל[ !ד״ה ש״י^*1
 אלא רשום גופנץ יהיו שלא שס
 יסננו שלא פפוע שלשונו למי

 מאד וסוק והוא ונר. כלשונו
 לא עלגיס שלשונו מי לומר
 ץ ומה להורות, רשום לו יהיה
 לגרשהו פשע ומה תטא

 נראה אן• ד. גמולה מהספסל!
 המג״א כדעה מומו רמזה
 הנה ולסן 2הנ״ הרש״ל מס

 א-ק ב1 דפספיס קמא מרק
 אלא אדס יספר דאל אמרו
 תלמידי פרי והר נקייה, נלשון

 שמעפפא הן שורק אמי פד
 שוייגן אמר וסד מסנקן, נגדי
 אפר גרגר שמעפפא הן

ט ימצאו אפרע נדקו )נשנק!,

(p ) £אהר כתג׳רו האר______________

.£׳>ה( נ/ י ״XT ?;<אי
קנו סימן אכרה□:

מטור. וצא מקום לא ית[ יט, ]ויקרא שנאמר מעשה, כלא עוכר מסבירו

 השאילט לו אמר לממר רצה, ולא קרדומך השאילט לו אמר כיצד,

נקימה. היא זו השאלמט, שלא כדרך משאילן איט לו אמר מגלן

נטירה. היא זו כמומך, ואיט משאילך הריני לך הא לו אמר ואם

 הלנה נשה הרמב״ס עכ״ל כלל, יזכרנה ולא מלט הדבר יממה אלא
p-r: א[ נק - נ ]נק טומא אמרינן tjAd b נוקם שאינו מכם 

 לא מקום ומכל מכס. מלמיד איט נכטדו כשפוגעק ממש וטטר

 אומו מסייסין ואס ישמוק. טקמין אמרים אם רק נעצמו, הוא ינקום

 כמטן הרמכ״ס כתב טה: ליזהר אדם כל וצריך למחול. צריך

 האדם שיעשה מטא מכל ה׳ לסט להמודוס ע״ג, ]עשה[ מצוה המצוס

 לא כחלק וגו׳: פטאמם אם והמודו ו[ ה, ]»דכר שנאמר ]וכו׳[,

 שנאמר וסונא, זולל דרן ולשסוס לאכול שלא קצ״ה, סינק מעשה

 להכשיל שלא רצ״פז, שס[1 :וסובא זולל ]וכו׳[ זה נגנו p fia ]דגלים

 והמקום מכשול. מסן לא עור ולפט ית יט, ]ויקרא שנאמר נדרן, מס

 :מכעס וגם כידוע, וליצנות ממטסוס יזהר וישר: אמס כדרך ינסט

rwftrr רעק״א

 אמר כן ואומר לוה "נ במזה[ ה(0) והולך דכרים שטוען זה יל,

 מאריג זה הרי אמם שהוא אע״ה סלוני, על שמעאי וכך כן סלוני,

 מנות המססר והוא הרע. לשון והוא מזה, גדול עון יש העולם.

 כי אלא טרא איכא היכא דאמר )כגון אמס שאמר אע״ס חכירו,

 דאסיק וכגון הרק לשון הוי זה אפילי ומורי, כשרא דשטא סלניא

 סבירו, על רע שס מוציא נקרא שקר האומר אכל הרע(. כלשון ליה

 וכך כן סלוני, עושה וכך כן ואומר שיושג זה הרק לשון כעל אכל

 שאה )כירושלמי :p הלנה נשם עליו שמעמי וכך כך אכומיו, היו
 מאי המסלוקק כעלי על הרע לשון לומר מותרה א( הלנה ס״א

 )הגהום יד[ א, א ]מלכיה מריך אם ומלאמי אמריך אכא ואני טעמא

 )הגהוס לדוד נמן כמו כשר, למלן ודוקא ג(. אוס סם מיימוניום

 סם נרמג״ם מהאומרו יומר גרע והמקבלו :כד( אוס ס שימן סמ״ק
 כדאמרינן ולקכל להאמין רשאי ניכרים, דכריס רואה )ואם .p הלכה

 אוס סם מיימוטוס )הגהום ע״ש( כדוד, א ט, מ0 כהמה כמה פרק
 כמום שיהיה לסלוכי יאמר מי שאמר כיצד, הרע לשק paw^ ד(:

 אירע מה להודיע רוצה איט ]מפלוני[ שמקו שיאמר או שהואעמה,

 המססר וכל ת: הלכה סס ]ימכ״ס אלו כדכרים וכיוצא היה, ומה

 להם גורס שהוא הרק לשק אמן זה הרי שונאיו כסט מכירו מוכח

 המצומ )שסר מומר( אוהביו כסני )אכל שם!. נרמנ״ם כגנוחו שמסרו

 כטוכסו, מדאי ממר יספר לא פירש רש״יי" אכן ט(. לאת סמ״ג

 )הגהות גנומו לידי יכא שלא אפשר אי מדומיו ומונה שמספר דממקי

 אימא p״0] קס״ד יף כחיא דכככא וצ״ע ה(. אוש שם מיימוטוס
 כמטה אנא לאו שמעון ר׳ ליה ואמר זה, כמב נאה כמה אומר שהיה

 המספר וכן הרע: מלשק כלך י ליה ואמר מייטא, יהודה אלא

 כשנאה, מדכר שאינו כלומר ראש, קלום ודרך שמוק דרך הרע לשק

 ומום מיטה זיקים היורה כמסלהלה יש[ ט, !משלי אמר ששלמה הוא

 הרע לשק המספר וק אט. משסק הלא ימן ממן נשם ואמר וגו׳

 כפטו שלא או סטרו כמט המספר אחד :שס[ !רמב״ס רמאוס דרך

 איש מסי איש נשמעו אם שגורמים דבלים ד,םפפד :ה[ הלכה נשה
הרי להפסידו, או לו להצר ואפילו כממוט, או כגופו סטרו להזיק

מוסר: אוהדיו שמט מ׳ סימן ]לאמן[ הסמ״ג כמד וכן דעזק מהלמת ד פרק הרמכ״ם כסב וכן שונאיו. כתני חכירו כטובת הפפתר וכל פה־מ mB> 5׳6 •ססילח ש»ז

חשקל מחגית  והערות הגהות
 הונןןממהדורםאמ״ד כס

ס״ס:
 נמ״י: פי עד נס
מההרס תופפת נוח

 שמואל. רניט כתג מיימוניוס
 יש״יערנץ שינוס סיא אונך

 יעסו, לידי to ד״ה א טו,
 ומיץ הפמ״ב ציין וכך

 נ קסד, גסרא גנא רסנ״ס
דממו: לידי to י״ה

 ליסא, נסל נל בפרס כז[
 ולכאורה א. קיט, שם עיין

 זוטיא מי לדגלי סונפו
 נאוצר סוא וכן א כח, כמגילה

 כיומא יעקג עץ מל כלום
 טידושי ועיין עיי״ש,

 א ,0 סשנס ראש הרינוג״א
 p שהקשה אמר ד״ה

מגילה: ממסנס
 שהנץ מסצה״ש עיין □ח

 לדייק שכוונתו המ״א מדנרי
 "דהוה נסיא נגגא מהגמי

 נעליו". מני אומרה כאילו
 נשם המ״א שגסג מה אן

 משוס מ דליס מוספות
 a ״להאומר״, נישא לישגא
 מגמרא הסוססוס מוגיע

נ: טו, נעינץ
 ממהדורת תוקן כנח

מ״ס: אמ״ד
?r לשון נמוג שם a על 

 המעשה ועל אסר, ממשה
 דג אישממי "ולא נמוג הוה

דהאין": סהדי

 הרע, לשון אבק אימא אלא ומשני דעתך, סלקא הרע לשח ופריך הרע,
 בערכין. סלניא בי טדא יאמר כגון ת״ל, אבק[ ד״ה א קמה, ]®ם רש״י ופירש

 ליכא, הרע לשק אבק ואפילו לגמרי דשרי משמע טונא כהאי הא ]וקשה[,
 בעל אבל הוא! בעלמא מלתא גילוי קעביד מאי ®פן ]מרנין אביי כדאמר

 שכבר פי על אף א[ !הלנה שם משנה הכסף וכתב פר. שיושב זה הרע לשון
 דרך שאסר מיירי דלעיל י״ל הכירו, כגנות המספר הוא הרע שלשון אמר

 מאי הרע! לשק בעל ונקרא רע תואר לו יש בכך שדרכו מי אבל מקרה,
 לומר שבע לבת עצה השיא הנביא שנתן ר״ל, כף. אחריך אבא ואני מעסא
 שלמה את הציל למען אמלוך, אני לאפר מתנשא חגית p שאדוניה לדוד
 אבא ואט לה אמר זה ועל ממחלוקת, שימלוך, נתן ע״י ה׳ שהבטיחו בנה
 ממנו להציל מחלוקת משום אלא אדוניה, על הרע לשק דברי שהם אף כד.

 שעשה כמו ממנו, יתנקם שלא בו שבטוח ר״ל, פשר. למלך ודוקא שרי!
 עשה לא אבל המחלוקת, סן ניצל זה וע״י בחייו שלמה את שהמליך דוד
 לא שמואל יאמר בדוד. בהמה במח פרק בר רואה ואט לאדוניה: רעה

 סז. a זשפואל לציבא יאמר והא מפיבושת. על מציבא הרע לשק דוד קיבל
p למפיבושת אמר למלכותו דוד בחזרת וגם למפיבושת, אשר כל לך הגה 

 משום מצינא. הרע לשק שקיבל משמע כר, תחלקו וציכא אתה ל[ יט, !®ם
 כה! !®ם, דכתיב במפיבושת, ביה חזא אמת ציבא שדברי הניכרים דדברים

 כלך ליה ואמר כד נאה כפה אומר שהיה כד וצ״נג בר: רגליו עשה ולא
 וכשלמא כר, הבירו של בשבחו אדם יספר אל לעולם דאמרינן חרנג מלשון
 אבל חייטא, יהודא שונאים היו ששם י״ל המצות[ ]הפר )ה״ח( של לטעם

 מדאי יותר היה לא דשם ממין והא אטור, מדאי יותר דדוקא רש״י לפירוש
 וכן מצוה, אוהביו בפני המצות[ ]ספר )ה״ח( ולטעם נאה. כתב שכתב במה

 וכן תלמידיו, ה׳ שבח מנה זכאי p יוחנן pi !ח ספגה פ־ב man! מציגו
 כדי וחכמים הצדיקים בשבח לספר הנאהב דיבור בכלל חשבו הרמב״ם
 בתלמירי להדבק בכלל p !ו. דעות בהלכות חשבו וכן ממעשיהם. שילמדו
בד שטעון דר׳ בעובדא כר נשמעו אמ !כד! דברים הטפפר ע״ש: חכמים,

מפרשים אוצר
n »בעל שהוא להודיע אהה פעם דוקא לי נראה נ״ב, לומר. פותר סק־בן >»׳ 

 אסור אה״כ אבל אדוניהו, של מהלקוהו שהודיעו ליוד טון כמו שלו, מחלוקה
 דמועד אש״ס קשה הכי תימא לא דאי מחלוקת כעל על ואפילו דברים שאר לומר
 ביה ליה )ד<םתפקר, חזאי יאמר דינא דבי שלוהא דאמרינן ע״א ס״ז דף קטן

 תנקר, ההם האנשים העיני ידן טז, ]בפרבר מדכתיב ליה ויליף בישא, לישנא משום
שאני ולפא איתא, ואם ע״ש. א׳, סעיף י״א סימן תו״ם בשו־ע p ופסק ע״ש.

 כעוכדא ע״כ ]לג[ )ל״כ( דף כשכס )ועיין שם!. נרמנ״ם הרע לשון זה

 ככר ג׳, כסט אלו דברים נאמרו ואם יוסאי(: כר שמעון דר׳

 אין אמרק פעם השלש מן א׳ הדכר שפר ואם ונודע. הדכר נשמע

 יומר ולגלותו הקול לסעטר יסכוק שלא והוא הרק לשון משום ט

 דכר, למטרו לאומר מטן p !ד, דיומא קמא םרק שנק: נרמכ״ס

 מזהיר האומר ואם וכו׳: אמור לן שיאמר עד יאמר נבל שהוא

 כדאמרינן הרק לשון משוס ט יש רטם נפט אמרו אפילו לומר, שלא

 נטימוטוח )הגהוס וכו׳ מלנטדא ההוא לק לא נשנהדלין טרר זה סרק

 לים[ נד״ה נמוססוס p!»״ ל״ט דף נסרא ובבכא ז-ס(: אות שס
 טשא, לישנא משוס טה ליס ג׳ כאפי דממאמרא מצחא כל פירשו

 הרק לשק משום טה דלים כעליו, נפט אומרה כאלו דהוה להאומר,

 ד״ה נ נטו, נערכק המוספוס וכמט מ". כגמרא מוכס שכן שם עיין
 דלא למשמע דאיכא פלטא, ט דנורא גוונא כהאי כגק פירוש, כל[

 מטרו, קינטור דכר אמר הוא אם אנל טשא, לישנא משום אמרה

 גו?מ*!4טשא- לישנא משוס טה איס >*< וכסטי[ )כפטה( היה אפילו

ולאמי

 ספר ואם כד נשמע כבר ג׳ בפני זה: ס״ק הוף שכתבתי מה עיין יוחאי.
 מלתא כל ]®ם[ דאמרינן אהא דטיהאסרא[ ד״ה א טו. ]»רנין רש״י פירש כן כד.

 לספרו רשאי שהשומע בישא, לישנא משום ביה לית תלתא באפי דמתאמרי
 וידבר בתורה פרשה תחלת בכל דכתיב אמור. לך שיאמר עד :אחרים בפני

 תיבת לולי אבל לישראל, לומר צוהו לאמו־ דבתיבת לאמר, משה אל ה׳
 דף תלמידא. ההוא בורד זו! פרק לישראל: לאומרו רשאי היה לא לאטד

 שנאמר מה שנה כ״ב אחר אמי רב של אחד תלמיד שגלה בסנהדרין, ל״א
 גליא דק ואמר מדרשא מבי אמי רב ואפקיה שנה, כ״ב קורם המדרש בבית
 בן ואע״ם שם תלמידים הרבה היו המדרש בבית כשנאמר ספק ובלי רזיא.

 שלא וצוה אז הקפיד אמי שרב צ״ל כחזן על אלא כו׳, אמי רב אפקיה
 בנמרא. מוכח שכן שם עיין כד בתוספות ל״ט דף בתרא ובבבא לנלות:

 מחאה, הוי לא בפניו שלא מחאה דאמר למאן אפילו חרא[ שם דאמרינן
 שמדי, לשמור נזהרתי לא ולכך המחאה שמעתי לא לומר המחזיק שיכול

 אם מקום מכל להמחזיק, נגלה ובודאי ליה אית חברי חברא אמרינן דלא
 באפי דמתאמרי מלתא רכל מחאה. הוי בפניו שלא דהוי אע״ג ג׳ בפני מחה

 מיחה כאלו דהוי לומר צריך כרחך ועל בישא, לישנא משום ביה לית תלתא
 וכתבו :מחאה הוי לא בפניו שלא מחאה דאמר למאן קיימינן דהא בפניו,

 משום גם בו יש אדרבא וכתבו בפניו, היה אפילו כר. בערכין התופעות
 כשפוגעין כד חכם תלטיד כל ]»•«[: כ״ג דף כיומא. אטרינן פנים: עזות

 דגופא, צערא רק למחול, צריך שבסמק דבדבר שם, מסיק הכי בכבודו.
 שם סהרש״א וכתב שיפייסוהו. ער בלביה ינקום בכבודו שפוגעים והיינו

 הוא טת 3 ]בראשית גביה דבתיב כנחש נוטר טעמא דמהאי בלן ד״ה □ !כב
 דכר נגדו לו עשו אפילו חכם התלמיד וכן עקב. חשופנו ואחה ראש ישופך

 תהיה הנקיטה עקב, כו׳ אתה מקום מכל ראש, ישופך דמיון דהוא גדול
 אמרינן הא הקשה רמפייסין ד״ה א □נ. ]®ם והריטב״א יפייסוהו. לא אפילו מעט
 לכל דמחילנא עד סדיא אבי רישא שדינא דלא לי תיתי מ כתבי כל סרק
ובפרק שמיא, בעסקי אותו שמצערים מיירי דכיומא ותירץ לי. דמצער מאן

 כי( ]כעת[ וק״ל. לעיל. כנזכר כרהך על אלא מחלוקת. בעלי שהיו ואבירם דתן
ע״ב: ק״כ דף לאדן ככר בספר זו קושיא מצאתי

<am >סו»ר
 רשפיר מאן ]האי עומד הקורא סרק מסוף וצ״ע נ״ב. הרוג טלשון פלך >*&< ו

מ!!;[03 סימן ו הלק סופר בחתם ועיין 3 כת מגילה לשבתזי שרי שומעניה
שומרן ןחתם



קנו השק>סימן אברהס/מחצית גו>5»
־־- ולו ׳* ^׳״י7V >ת^ייו האר^* ... ז?

^גוקם:טשא לישנא משוס טה איה ]בפטו[ וג&טס( היה אפילו כמוס שיהיה לפלוט יאמר מי שאמר טצד, הרע לשק אכק ד(:

 אמר כן ואומר לזהנ" ]מזה[ ה(0) והולך מרים שטוען זה 3=ץרט

 מהריב זה הרי אממ שהוא אע״ס פלוני, על שמעמי וכן כן פלוני, ן
 מנוס המספר והוא הרע. לשון והוא מזה, גדול עץ יש העולם.

 ט אלא טרא איכא היכא דאמל )כגון אמש שאמר אע״ס מטרו,

 לאפיק וכגון הרע, לשון הוי זה אפילו ונוורי, בשרא דשטס פלטא

מטרו, על רע שס מוציא נקרא שקר האומר אבל הרע(. בלשון ליה

 וכן כן סלוני, עושה וכן כך ואומר שיושב זה הרע, לשק בעל אנל

 סאה )טרושלמי :p הלכה נשם עליו שמעמי וכן כך אנומיו, היו
 מאי המחלוקת נעלי על הרע לשון לומר מותר י־ א( הצנה ס״א

 )הגהות ידן א, א ]מלכים מרין את ומלאסי אסרין אבא ואט מעמא

 )הגהוה לדוד נסן כמו נשר, למלן ודוקא ג(. אוס שס מיימוטות

 שם ]למרס מהאומרו יומר גרע ווזטקבלו :כד( אוס ס סימן סמ״ק
 כדאמרינן ולקבל, להאמין רשאי טכריס, דברים רואה )ואם .p הלכה

אוס שס מיימוטוע )הגהוע ע״ש( מוי, א ט, שכס בהמה במה סרק

מטור. ולא מקום לא יס[ יט, !יקרא שנאמר מעשה, בלא עובר ממטרו

 השאילט לו אמר לממר רצה, ולא קרדומו השאילגי לו אמר כיצד,

נקימה. היא זו השאלמט, שלא כדרן משאילן איט לו אמר מגלן

נטירה. היא זו כמומן, ואיט משאילן הריט לן הא לו אמר ואם

 הלכה שם1 הרמב״ם עכ״ל כלל, יזמינה ולא מלט הדבר יממה אלא
pm : נוקם שאיט סכם תלמיד כל א[ ־ ב ננג טומא אטריינן 

 לא מקום ומכל מכס. מלנדד אינו בכטדו כשפוגעק ממש וטטר

 אומו מפייסין ואס ישסוק. טקמין אמרים אם רק בעצמו, הוא ינקום

 במטן הרמב״ס כתג סה: לטהר אדם כל וצריך למסול. צרין

 האדם שיעשה מטא מכל ה׳ לפט להמודות ע״ג, ]עשה[ מצוה המצום

 לא כחלק וגו׳: מטאחס אם והמודו p ה, ]»דנל שנאמר ]וכו׳[,

 שנאמר וסובא, זולל דרן ולשמום לאכול שלא קצ״ה, סימן מעשה

 להכשיל שלא רצ״ם, נשם[ :וסובא זולל ]וכו׳[ זה בננו p jo ]דמים

 והמקום מכשול. ממן לא עור ולסט יד[ יט, ]ויקרא שנאמר בדרך, מס

מכעס: וגם כידוע, וליצנות ממטסויו יזהר משר: אמם בדרן ינמט

רעק״א
מוסר: אוהביו שכפר ט׳ סימן ]לאמן[ rww וכן דעיע מהלכוס ׳1 סמן הרמכ״ם כסג וכן שונאיו. בעני חבירו בעובת המספר וכל »ךג< >»■« יב<

 אירע מה להודיע רוצה איט ]מסלוט[ שמקו שיאמר או עמה, שהוא

 המספר וכל יס : p הלכה סם ]למכ״ם אלו ביברים וכיוצא היה, ומה

 להם גורס שהוא הרע, לשק אבק זה הרי שונאיו בפט מטרו בטובם

 המצוח )סמר מוסר( אוהטו בפט )אבל שס[. ןרמכ״ם ענומו שיספרו

 בטובמו, מדאי טמר יספר לא פירש רש״ינח אכן ט(. לאיין סמ״ג

 )הגהוס גמסו לידי יבא שלא אפשר אי מדוסיו ומונה שמספר דממון

 אימא p!»״ קס״ד דף בסרא דמבא וצ״ע ה(. אוס שם נטימוטומ
 כמטה אנא לאו שמעק ר׳ ליה ואמר זה, כסב נאה כמה אומר שהיה

 המספר וכן הרע: מלשון כלך י ליה ואמר סייטא, יהודה אלא

 כשגאה, מדמי שאינו כלומר ראש, קלוס ודרן שסוק דרן הרע לשק

 ומוס מיצים זיקים היורה כממלהלה [0י ט, ]משט אמר ששלמה הוא

 הרע לשק המספר וכן אט. משסק הלא יט[ פסיק שס1 ואמר וגר

 גפטו שלא או סטרו נפט המספר אחד :שם[ ]רמכ״ס רמאוס דרן

 איש מסי איש נשמעו אם שגורמים מרים חפסער : p הלכה !שם
הרי להפסידו, או לו להצר ואפילו בממוט, או כגופו מטרו להזיק

חגהות

 בעומא ע״ב ]לג[ (3)ל״ בשבמ-דף )ועיין שס[. נימנ״ם הרע לשק זה

 כבר ,,ג בסט אלו דברים נאמרו ואם יומאי(: בר שמעון דר׳

 אין אסרס, פעם השלש מן א׳ המר ספר ואס ונודע. הדבר נשמע

 יומר ולגלותו הקול להעטר יסכוק שלא והוא הרע, לשק משום ט

 דבר, למטרו לאומר מטן p ]ד, דיומא קמא ערק שס[: ]רמנ״ם

 מזהיר האומר ואם וט׳: אמור לן שיאמר עד יאמר מל שהוא

 כדאמרינן הרע, לשק משוס ט יש רטם בסט אמרו אפילו לומר, שלא

 מיימוטומ )הגהות וכו׳ מלמידא ההוא א[ $ נסנהדדין טרר זה סרק

 ליס[ נל״ה במוססומ ]ע״ק ל״ט דף מזרא וכגכא ז-ס(: אוס שס
 טשא, לישנא משוס טה לימ ג׳ באפי דממאמרא מלמא כל פירשו

 הרגב לשק משוס טה דלית בעליו, בסט אומרה כאלו דהוה להאומר,

 ד״ה ג ןטו, בערכין המוספות וכמט .מז[ בגמרא מוכס שכן שס עק
 דלא למשמע דאיכא סלטא, ט מורא גוונא כהאי כגק פירוש, כל[

מטרו, על קינטור דבר אמר הוא אם אבל טשא, tori omo אמרה

השקל מחצית
 הרע, לשון אבק אימא אלא ומשני דעתך, סלקא הרע לשון ופריך הרע,

בערכין. פלניא בי נורא דאמר כגון ח״ל, אבק! ד״ה «קפה, 0!ש רש״י ופירש””'
 ליכא, הרע לשק אבק ואפילו לגמרי דשרי משמע גותא בהאי הא ]וקשה[,
 בעל אכל הוא: בעלמא מלתא גילוי קעביד מאי שם! נמרכין אביי כראמר

 שכבר סי על אף א( !הלטה שם משנה הכסף וכתב נר. שיושב וה הרע לשק
 דדך שאמר מיירי דלעיל י״ל הכירו, בגנות המספר הוא הרע שלשון אמר

 מאי הרע: לשק בעל ונקרא רע תואר לו יש בכך שדרכו מי אבל מקרה,
 לומר שבע לבת עצה השיא הנביא שנתן ר״ל, בר. אחריו אבא ואני מעטא
 שלמה את הציל למק אמלוך, אני לאמי מתנשא חגית p שאדוניה לדוד
 אבא ואני לה אמר זה ועל ממחלוקת, שימלוך, נתן ע״י ה׳ שהבטיחו בנה
 ממנו להציל מחלוקת משום אלא אדוניה, על הרע לשק דברי שהם אף כו׳.

 שעשה כמו מסנו, יתנקם שלא בו שבטוח ר״ל, כשר, ימיך ודוקא שרי:
 עשה לא אבל המחלוקת, מן ניצל זה וע״י בחייו שלמה את שהמליך דוד
 לא שמואל דאמר בדוד. בהמה במה סרק כד רואה ואס לאדוניה: רעה

סז, 3 !שסמל לציבא דאמר והא מפיבושת, על מציבא הרע לשק דוד קיבל
 למפיבושת אמר למלכותו דוד בהורת ונם למפיבושת, אשר כל לך הנה ת

 משום מציבא. הרע לשק שקיבל משמע כו׳, תחלקו וציבא אתה ל! יס. !שם
 גה! !שס, דכתיב במפיבושת ביה חזא אמת ציבא שדברי הניכרים דוברים

 ביך ייה ואפר כד נאה בטח אומר שהיה כד תרע כו׳: רגליו עשה ולא
 ובשלמא כו׳, הכירו של בשבתו אדם יספר אל לעולם דאמרינן התג מלשון
 אבל חייגזא, יהודא שמאים היו ששם י״ל המצות( נספר )ס״ת( של לטעם

 מדאי יותר היה לא דשם בענק והא אסור, מדאי יותר דדוקא רש״י לפירוש
 וק פצוה, אוהביו בפני המצות[ ]ספר )ס״ת( ולטעם נאה. כתב שכתב במה

 וכן תלמידיו, ה׳ שבה מנה זכאי p יוחנן רבן וק סשנה #•ג !אביו! מעינו
 כדי והכמיס הצדיקים בשבח לספר הנאהב דיבור בכלל השבו הרמב״ם
 בתלמידי להדבק בכלל p !ז. דעות בהלכות תשבו pו ממעשיהם. שילמדו
בד שמעון דר׳ בעובדא כד נשמעו אמ !כדן דברים המסמר :ע״ש הכמים,

 ססר ואם כר נשמע כבר ג׳ בסני זה: ס״ק סוף שכתבתי מה עיין יוחאי.
 מלתא כל נשם[ דאמרינן אהא יסיתאסרא[ ד״ה א סו, !ערני! רש״י פירש כן כד.

 לספרו רשאי שהשומע בישא, לישנא משום ביה לית תלתא באפי דמתאמרי
 וידבר בתורה פרשה תהלת בכל דנתיב אמור. לך שיאמר עד :אתרים בפני

 תיבת לולי אבל לישראל, לומר צוהו לאמר דבתיבת לאמר, משה אל ה׳
 דף תלמידא. ההוא בורר זח פרק לישראל: לאומרו רשאי היה לא לאמו

 שנאמר מה שנה ב״ב אהר אמי רב של אהד תלמיד שגלה בסנהדרין, ל״א
 גליא דק ואמר מדרשא מבי אמי רב ואסקיה שנה, כ״ב קורם המדרש בבית
 p ואע״פ שם תלמידים הרבה היו המדרש בבית כשנאמר ספק וכלי תיא.

 שלא וצוה אז הקפיד אמי שרב צ״ל כרהך על אלא בו׳, אמי רב אסקיה
 בגמרא. מוכח שכן שם עיין כד בתוספות ל״ם דף בתרא ובבבא לגלות:

 מחאה, הוי לא בפניו שלא מחאה דאמו למאן אפילו !»•»[ שם דאמרינן
 שטרי, לשמור נזהרתי לא ולכך המחאה שמעתי לא לומר המחזיק שיבול

 אמ מקום מכל להמהזיק, נגלה ובודאי ליה אית חברי הברא אמרינן דלא
 באפי דמתאמרי מלתא דבל מחאה. הוי בפניו שלא דהוי אע״ג ג׳ בפני מהה

 מיהה באלו דהוי לומר צריך כרזזך ועל בישא, לישנא משום ביה לית תלתא
 וכתבו מחאה: הוי לא בפניו שלא מחאה דאמר למאן קיימינן דהא בפניו,

 משום גם בו יש אדרבא ונתבו בפניו, היה אפילו בר. ערכיןב התוספות
 כשפוגעין כר חכם תלמיד כל !ע•*[: כ״ג דף ביומא. ןאמרינן פנים: עזות

 דגופא, צערא רק למחול, צריך שבממק דבדבר שם, מסיק הכי ־בכבודו.
 שם פוזרש״א וכתב שיסייסוהו. עד בלביה ינקום בכבודו שפוגעים והיינו

 הוא טו! ג !בראשית גביה דכתיב כנחש נוטר טעמא דמהאי ל[3 ד״ה ב !כב
 דבר נגדו לו עשו אפילו הכם התלמיד וכן עקב, תשופנו ואחה ראש ישופן

 תהיה הנקימה עקב, כו׳ אתה מקום מכל ראש, ישופך דמיון דהוא גדול
 אמרינן הא הקשה דספייסי[ ד״ה x גג, !שם והריטב״א יפייסוהו. לא אפילו מעט
 לכל דמוזילנא ער סריא אבי רישא שדינא דלא לי חיתי ם! כתבי כל סרק
ובפרק שמיא, בעסקי אותו שמצערים מיירי רביומא ותירץ לי. דמצער מאן
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צתע!r סרק הלעון נתיבנתיבות

 האילן הן הלק וכל האילן, בל המנו משתרבב החיים לבו הארוכים הוויים לו יש שאו בתורה

 שרבוב לו יש השורש אל והקרוב שרבוב, לו יש לאדם המת המעלה שאין ומפני הלשון. ביד

כי ללמד כלל, שרבוב לו שאין הפרי עד ולכד«״»«תר כן׳ גם ההעדר בו דבק הגמור כשלימות

 שוכב הוא שהלשון מה הנה הלשון. ביד המות

 חסרון, ג״ב ומורה מעלה׳ מורה הוא בפגים והוא

 להיות אפשר אי שמעלתו עד מעלה שמורה

 שוכב ונברא בפגים, הוא ולכן לגמרי, בשלימות

 עעמז m זדבד השלמה, בלתי על מורד, זה כי

 בו דבק כשלימות אינו כאשר החסרון הוא

 ולעיל והמוזג החיים בידו ולכד וההסרון, ההעדר

 מורה שוכב, והוא בפנים שהוא מה כי נתבאר ג״כ
 מדת לפרש אפשר אי כי אחד בעגין מעלה ג״ב

 תדברי׳ וכל ולמות, לחיים כהו וגודל וענינו הלשון

 מענין הגדול הים מן פפה נמו הם אמרנו אשר

1 ולטוב לרע הלשון ופעולת הלשון

 וימותו א׳( ל״ה, )סוסה נאמרים אלו ובפרק

במגפה רעד, הארץ מוציןיךבת האנשים
 מיתה שמתו מלמד לקיש ריש אמר ה׳, לפני

 שילא ר׳ דרש פפא בר חנינא ד׳ אמר משונה,

 ונפל לשונם שנשתרבב מל&ד תדסתאי נפר איש

 ונכנסים מלשונם יוצאים תולעים והיו טבורם על

 בר נממן רב בלשונם, נכנסים וממבורם בטבורם

 דאמריגן זה ענין ופי׳ מתו. באסכרה אמר יצחק
 אדם מטבורו (,ב מ״ד" )שם ערופה עגלה ,בס

 ואילך, אילך שרשי שמשלה לאילן דומה ■גוצי
 האילן שורש נמו באדם הוא הסבור בי נמצא

 האדם טבור כן ואילך אילך פארותיו משלח אשר

 האדם כי שנאמד וזהו ואילך. אילך שרשיו משלה

 כי והמצא השדה, לעץ האדם נמשל השדה עץ

 כמו שפתים ניב נקרא שהרי פדי נקרא הדבור
 יגוב לב הכס ובן השדה תנובת התבואה שנקרא

והעיקר ניב. בשורש חרד״ק כתב זה ודבר הכמה,

 בלל השרבוב לו ראוי אין פרי שנקרא הלשון

 ראוי ואין פרי הוא הלשון וכך הפרי, שהוא בסו

 לשונם שרבנו המרגלים וכאשר כלל. השרבוב א

 העיקר אשר עיקר הלשון מן עשו הרע בלשון

 הוא המבור כן אם עיקר שהלשון וכיח משתרבג,

 בוראי בי הטבור, עד לשונם נשתרבב ולכך פרי

 הפרי מן עשו והם הפרי עד משתרבב השורש
 נשתרבב לכך משתרבב שהוא עיקר י׳לשח שהוא

 עיקר הפרי מן עשו וכאשר הטבור. עד לשונם

 ולכך שניהם הפסד הוא זה ודבר פרי והעיקר

 בודאי התולעים כי הלשון, מן תולעים יוצאים היו

 ממנו יוצא נפסד דבר שכאשר הדבר הפסד הם
 הטבור אל ד,לשח מן ההפסד נמשך והיד, תולעים,

 הלשח אל הטבור שהוא השורש ומן השורש שהוא

 האוזר הפסד הוא האהד הפסד ני הפסד, שהוא
 התחלת שהוא הטבור בי זה, בעגין עור ויש ג״ב.

 והוא האדם השלמת הוא והלשון שאמרנו כמו

 הדבד" פעמים זה שהתבאר כמו האדם וגמר סוף
 יוצאים חיו ההפסד על המודים התולעים וכאשר

 עד מראש הפסד על זה מורת לטבור הלשון מן

 ועוד לגמרי. הפסד והוא הראש עד ומסוף סוף

 היה הלשון כי בזח שרמזו מה להבין לד יש

 לתהלתו סוסו מתחבר כי הסבור, עד משתרבב

 שתיו שאמר כמו ביחד הכל אל ומיתה העדר ויש

 אל הטבור ומן לטבור הלשון מו נכנסים תולעים

 אמר יצחק בר ור״נ מאוד. מאוד זה והבן ד,לשח,

 אסכרה כי למעלה התבאר כבר מתו, באסכרה

 כדכתיב לה״ר לבעל ראוי הלשון סתימת שהוא

 לכפול ואין זה ובארנו שקר, דוברי פי יסכר כי

1 הדברים

יא פרק

'^י»ן|

 מוציא כאשר האחד פנים, בשתי הרע הלשון

הוא כאשר והשני בפרהסיא הרע לשח

 חמור, וצד קל צד יש אהד ובכל בסתר. עושה

יותר גנאי לו יש האחד על בגלוי שהמדבר חד,

 צד בו ויש הכל׳ לפני בנאי עליו מדבר כאשר

 מגיע הדבר בודאי הכל, לפני מדבר כאשר קל

 לברר מאתו לסלק הוא ויכול עליו נאמר אשר אל

השני קל. הוא הצד ומזה עליו נאמר שקר כי
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IXעולםיא פרק הלשון נתיב

 קל גד בו יש ג״ב והוא בסתר שהוא הרע לשון
 הדבר אין בסתר עליו מדבר כאשר כי הפור. מד

 ממנו להסיר יכול ואין עליו נאמר לאשר מגיע
הוא כאשר כי קל גר כו שוי עליו, שנא׳ הדבר,

 זבחים במס׳ אמת לסיכדננאי./ו ב״ב אינו כסקר/

 פרשת נסמכה למה ששון בר ענני א״ר ב׳( )ם*ח׳
 קרבנות מה לן לומר כהונה בגדי לפרשת קרכגות
 מכפר מעיל וכו׳ מכפדיז כהונה כגדי אף מכפרק

 שבקול דבר יבא הנינא א״ר מנין הרע לשת על
 לוי מ יהושע א״ר והא איני וכו׳ קול על ויכפר

 ומגיגו בקרבגות כפרה מונינו לא דברים שני
 ש״ד הרע ולשון ש״ד הן ואלו אחר במקום כפרה

 חנניא ר׳ דתני מקטורת הרע ולשון ערופה מעגלה
 הקטורת את ויתן שנאמר שמכפרת לקטורת מנין

 מה על ישמעאל ר׳ דבי ותני העם על ויכפר
 שבחשאי דבר יבא הרע לשון על מכפר קטורת
 קשיא אש׳ד ש״ד קשיא חשאי מעשה על ויכפר
 הא קשיא לא אש״ד ש״ד הרע אלשון הרע לשון

 קטליה מאן ידיע דלא הא קטליה מאן דידיע
 ולא במזיד הוא קטלא בר קמליה מן ידיע אי

 בגינעה הא קשיא לא הרע אלשוז ולשון ביה אתרו
לאדם החטאים כי זד, ענק זפי׳בפרהטיא,\ הא
 מתלבש שהאדם לאדם מלבוש רב נמשכים להם

 זה ודבר גואים, □נדים נקראים והם בחטאים
 נקראים הם שהחטאים מקומות ככמה תטגא

 הם p גם המוכות זר,מדות והמגות נ^וש׳
 וכאשר לאדם. כבוד מלכיש והס לאדם מלכיש

 הוא זה דבר אשר קדושה בגדי לובש גדול הכהן
 הס החטאים נאשר וכפרט ההטאים, מלבוש סלוק
 מזה בחטא מתלבש האדם כאשר ני זה, הפן

 האדם מתלבש וכזה הרע כלשון לשונו שמשמיע
 כ״ג שהוא הנ״ג וכאשר האלו, הפחותים בבגדים

 בו שיש הקודש במלבוש מתלבש ישראל לכלל
 ישראל כפרת הוא זח דבר קדושה של קול השמעת

 כפרה הם המלבושים שאר ובן הרע, לשון על
 שהוא בדבר מישראל החטא וסלוק ישראל על

 המעיל ולכך שם, שמפרש כמו מלבוש לאותו שיין■
 קדושה של קול השמעת שהוא הפעמונים בז שהיו
 ונראה־הרע.ן לשון של הגואים הבגדים הסרת הוא

 הפעמונים בו שהיה הזח ממעיל היה לכד ני לומר
 פעמון ב״ה( )שמות כדכתיב ג״ב רמונים בתוכו היו
במו הרמת רק פה לו היה לא והרמון וימת זהב

 מאדם ללמוד פה, לה ואת סתומה שהיא ביגר,
 סתום פיו ויהיה בדבור ימעט האדם כי מש״י דרו

 כמו דעלמא בטילי השתיקה לו שיהיה מלבד
 היה ולכך כך, שאחר השתיקה בנתיב שיתבאר

 קדושה. לעורך קול השמעת לו והיד. דמונים בו
 אל זה בדבר לקדושה ההא הדבור כאשר שודאי
 הזה במעיל היו ולפיכך פיו, יפתה רק ישתוק

 . אל בבואו קולן ונשמע )שם( כדכתיב הפעמונים
 לשת אכל האדם) יתלבש זאת ובמדד. הקודש,

 שהיא הקטורת מכפר זה על בגנעד, שהיא הרע
 ומפני ולפנים, לפגי הקטורת היה שהרי בגגעה

 בצנעה, הזה הרע הלשון שיהיה מכוון הוא כי
 הרע לשון לד,וגיא שלא מכות הוא ג״ב בודאי
נקרא ברמז בנסתר מדבר והוא בגלוי,

 6ביוםמכפזרי הקטורת ולכך הרע, תלש אכק
 למכתשת אותו ונותן הוזר שהי׳ הדקה מו דקה היה

 דווקא זאת בפרה היה ולבן■ הדקה. מן דקר. שיחיד.
 בפחד* להביא אק ימים בשאר הבסורים,\כי ביום

 אין כי ב׳( קט״ד, )ב״ב ז״ל אמרו שהרי זאת׳
 שהתבאר וכמו הרע לשת אבק מחטא נגול אדם

 חטא אל מובן שהאדם ומאמר זה׳ למע^גנין
 זאת בפרח שייר לא א״ב מזה טנול ואין הזה
 במן נחשב שהאדם הכפויים כיוס דק השנה. בל

 שהוא הזד. לחטא הטרה שיש הזה ומגד מלאך
מגד בי אדס, שהוא מגד לא אבל הרע לשת אבק

חזה! לחטא הטרה אין אדס שהוא
שני בו יש הזח הלשון בי לומר נראה ועוד

מד, הוא ההסתר והגלוי, ההסתר דברים
 למעלה שהתבאר וכמו הפה תוך הוא שהלשון

 לא בנסתר, הפח תוך שיהיה שראוי הלשון ענין
 בלשת ג״ב ויש מגולים, שהם איברים שאר במו

 הדבור שחרי האיברים. שאר מן ביותר הגלוי
 באן והוא באן, שאינו במי ומדבר מפה, מן יוגא
 מכל, יותר הגלוי לו שיש הרי ברומי. אחר וקטל
 מדת אתר נמשך בסחר עושר. חוא כאשר ולכך

 הוא נאשר וכן אהד. מגד בסתר שהוא הלשון
 הלשון, מדת שהוא מה כפי נמשך בגלוי עושה
 בזה זיש עגמו, בפני בפרה אהד לכל יש ולכך
 א׳( י״ב, )סוטה אמרו עוד עמוקים. דברים עוד
 פני רואים אינם ארבעה הזאת המנונה המדד, על

ובנתיב התוכחה בנתיב שהתבאר במו שבינה
ע״ש» הלמות

החכמה אוצר תמת ע״י הוז־פס99 מס עמוד מפראג )מהר״ל( בצלאל p ליווא יהודה ב - עולם נתיבות



וע״כ יד(1 ד״ה תשובה ימי עשרת הלכות )מנהגים( מהרי״ל ספר

 וגילוי דע״א עבירות ראשי כאחד היא גדולה עבירה הלא לספר, שלא הרע בלשון האדם יזהר מאד במאד וע״כ ]יד[
צרעת. לידי המביא הרע מלשון השמר ר״ל ח(, כד, )דברים צרעת בעע השמר דכתיב ועשה לאו בה ויש וש״ד. עריות

 מדברת לשון כתוב הרע ובלשון גדול, כתיב דבכולן משלשתן גדול הרע דלשון רכיל תלך לא במצוה מוכיח בסמ״ק *
 אשר את זכור ליה דסמיך משום י״ל באים, נגעים עבירות שבע על הלא הרע. לשון על כאן דהזהיר מכלן וכ״ת גדולות.

 בלב יכול התם ובעי מרע״ה, באחיה הרע לשון שספרה על בצרעת לקתה והיא ט(, )שם, וגר למרים אלהיך ה׳ עשה
 ובזה דבר לעשות שלא בלבו לומר יכול אדם וכל הוא לאו דהשמר ר״ל אמור. בלב הלא צרעת בנגע השמר אומר כשהוא

 משה אחות מרים ומה ק״ו, והדברים הרע. לשון לספר שלא בפה אומר הוי זכור מקיים אני מה הא הלאו, קיים
 יעשה מה לדעה מרחוק אחותו ותתצב ]שר היאור. אותו משליכין כשהיו להעלותו עליו שעמדה טובות כמה לו שעשתה

 בת פרחה עליו לה״ר שספרה על מ״מ לאח, אחות כדרך כאלה ורבות לו[. עשתה טובות הרבה ושאר ד(, ב, )שמות לו
עאכ״ו. חבירו על לה״ר המספר צרעת,

בר־אילף* אור ־ השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **
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קלטמהר״לערכיןאגדות חידושי

 רנא דאמר כדרבא לי למד, וקטטה ריב בא מרע
 רבעי בלישניה וויי רבעי ומתוך הבריות בין
בלישניה. מית לידי שיבא אפשר כך

צריך למה דא״כ שפ״ד׳
 לומר בא אבל יום. בבל מעשה שזה ראיה להביא

 כי לשלשה, המיתה שמביאה הלשון בזה מסוגל בי
 כל שהתבאר, במו הלשון כה גודל לפי הרע לשון
 כי ממנו, נקי יצא לא הלשון עם עסק לו יש אשר
 הרעות לגודל ניזק בו הנוגע וכל לגמרי, רע ד״וא

גשמי. בלתי כה שהוא בלשון

 במו בשלשה אלא לשון~הרע שייך אין כיודע
 על הרע לשון אומר ראם בסמוך, שיתבאר

 ן רק הרע, שוןל זה נקרא לא ומביישו בפניו האדם
ועוד ,למפמכי~לש$" אחר. על לאדסאחד הרע לשון אומר

 לשונו ששולה הרע לשון פעולת זד, ודבר הבריות.
 ולפיכך הנמצאים, מן אותו ולדהות אותו לגנות באחר

 מצורע ענין זהו כי הנמצאים, מן ג״ב נדחה הוא
מבואר. זה ודבר הכלל מן נחלק שהוא

 שהם הנגעים ענין כי ידוע וכו׳. מצורע נשתנה מה
 כאשר משונה חולי והוא הראוי הסדר מן יוצאים

 מן נבדל שיהיה משפטו כך ומפני הדבר, מפורסם
 נשתנה מה אמר זה ועל המחנה. אל יבא ולא המחנה
 מחוץ ישב בדד עונשו שיהיה תורה שאמרה מצורע,
 שלו חולי בי מפגי זה, דבר ובודאי מושבו, למחנה

 שהביא זה עשה ומה ומנהגו, העולם מסדר יוצא
 עולם, של מסדר יוצא שהוא עונש עליו הקב״ד׳
 הצרעת ג״ב שלו חולי ולפיכך זאת, פעולה שיפעל

העם. שאר מן נבדל המצורע אשר
בפרט, זה בפעל מיוחד הרע לשון כי בארנו

ה׳ יכרת דכתיב כריתה בעל בעצמו שהוא כמו '
 הרע לשון בעל מיוחד ולפיכך וגו׳, חלקות שפתי

הרע לשון בעל הוא זה דבר כי והבדל, כריתה לעשות

 שייביע שהם ושלשה אליו, שייך אשר כל מזיק הרע
 עלי/, והאומרים אליו נאמר ואשר האומר והם אליו׳
לשון; נעשה שלשתן ע״י שהרי שלשתן כל מזיק ולכך
ומבדיל כורת הוא כך נכרת שהוא וכמו נכרת, שהוא שנקרא[ מה דעתי ולפיהורגתן.ז שלשתן ולפיגר הרע

 שלשון מה נרמז הוא נעלם, לשון הוא תלתאי לשון V-חרל(ס/
 שפ״ד ג״ע דהיינו מקום בבל שלשה נגד שקול הרע
והבן! שלשה והורג משולש הוא הלשון ולפיכך ע״ז
ע״י שממית הנחש במו הוא הלשון בי תדע ומזד,1 זה,

האדם. את הממית בלשון דוהני ארס יש וכך ארם,
 שאין מפגי היינו כחץ׳ דקטיל שאמר מה ובן

 פעולתם אין הגשמיים שהדברים גשמי, דבר הלשון
 גשמי דבר הזה הפעל אין הלשון אבל במהירות,

 שאמר מה וכן האלו. הדברים והבן החץ במו וממית
 כמו בלישגא, מיתא רבעי ומאן בלישנא הייא רבעי

 החיים להביא הלשון שמסוגל הלשון עבין שהתבאר
 דברים ושלשה הכל. כולל והלשון אדם לבני ומיתה
 השמים ]אל[ הארץ מן מגיע כי הלשון, על למדו

*(. זה והבן והמות החיים וכולל חץ כמו לפעול ומהיר

 שהוא, כמו יפעל פועל כל כי ג״כ. לאשתו איש בין
 הלשון וכך קרירות, יפעל והקור חמימות יפעל חם

 בעצמו שהוא מה כפי כריתה פועל נכרת שהוא !,רע
מבואר*•(. זד, ודבר

 מילתא כל רבד, אמר >שם(.
 בה לית מרה באמי דמתאמרה
בישא. לישנא משום

 ובו׳. מצורע נשתנה מה
הרע לשון שכל ר״ל

 את ומרחיק מבדיל הוא
 הרע, לשון עליו אמר אשר
 הרע, לשון ענין ואין
 הבריות מן להחזיקו רק

 דברי עליו שאמר מפגי
 שהבריות עד גנות

 כל ולפיכך אותו. מרחקין
 אי אפילו הרע לשון ענין

 פלגיא, בי אלא נורא איכא
מן האדם מבדיל זה שגם

 בישא לישנא דמי היכי ;שם(.
 דמפיק וכו׳ אביי א״ל זכו׳

 משתכחא היכא ואמר בלה״ר
 דאיכא פלניא בי אלא נורא

 מיניה בעא וכו׳ וכוורי כשרא
 מרבי גרב בר שמואל ר׳

 מצורע נשתנה מה וכו׳ הנינא
 מחוץ ישב בדד תורה שאמרה
 הבדיל הוא מושבו למחנה

 איש ובין לאשתו איש ביז
 תורה אמרה לפיכך לרעהו

מושבו. למחנ׳ מחוץ ישב בדד

 בישא לישנא דמי היכי
לשון אין כי ר״ל וכו׳.

 לו יש האדם כאשר הרע
אהרי׳, עם וקטטה מריבה

 להכות יכול לפניו הוא שכאשר בלשון נתלה זה שאין
 יוכל לא כאשד הרע לשון נקרא אבל ולהרגו. אותו

 מזה ויותר הרע. לשון נקרא זד, בלשון רק להזיק
 מקפיד היד, ולא עליו, שנאמר אותו בפניו היד, שאם

 הרע, לשון זד, אין שאמר מד, אומר והיד, האומר
 מדקדק אם רק בפניו, לומר לו אפשר סוף דסוף
 תולה זה דבר בפניו שלא רק בפניו לומר שלא

*«(. הרע לשון שנקרא והוא דוקא בלשון

 אדם יספר אל לעולם
וכו׳. הבירו של בטובתו

 )עירובין דאמדינן והא
 מקצת אומרין ב׳( י״ח

בפניו אדם של שבחו
ת״ח של בשבח שמספר היינו בפניו שלא וכולו

 דימי רב תני ע״א(. ס״ז )שם
 אל לעולם ספרא דרב אחוד,
 חברו של בסוכתו אום יספר

רעתו. לידי בא טובתו שמתוך

 פ״א. הלשון נתיב ע׳ *(
 ס״ח. הלשון נתיב ע׳ **(

פ״ז. הלשון נתיב ע׳ ***(
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כג מהד"^ השוגה לשבת דרשות

 שסגית אלילים עבודת חטא מן גדול יותר חטא אין השבל אל המתייחסים ובחטאים
 )ערכין ואמרו גדול, נקרא ואחד אחד כל ובד אלילים, בעבודת ודבק חיים אלהים

 חטאים שלשה אלו כי חטאים שלשה נגד עונות מגדיל מדע לשון המספר כל ב( טו,
 מן אחד חלק מתעב הוא מהם באחד וחחוטא בלבד האדם בחלק הוא TWnjy בל

 שאלו שבשם האדם, בל את ומתעב מקלקל הוא הרע בלשון החוטא אבל בלבד, האדם
 כל שהוא האדם בדבור שחוטא הרע לשון כן האדם מן אהד בהלק הם החטאים

 אונקלוט ותרגום חיה לנפש האדם ויהי ז( ב, )בראשית אומר הכתוב שהרי האדם
 מדבר, חי שהוא במה עצמו והוא האדם גדר כי זה שיורה ממללא, לרוח אנשא והוד.
 הנמצא מן והשכל והנפש הגוף החלקים שלשה מן מתחדש אשר האדם עצם המו

 עצם הוא בדבור הוא הזה וחטא הרע בלשון החוטא ולכך מדבר, חי הוא אשר
 נגד שקול חטאו שיהיה ראוי ולבך האדם, )ש(כל הוא בדבור )הוא(תוטא ולכך האדם,

 אחד כל אשר דמים שפיכת עריות גילוי אלילים עבודת שהם חטאיס שלשה אלו
 הרע לשון חטא אבל בלבד אחד חלק ומתעב ומטמא בלבד האדם בחלק הוא ואחד

כנזכר. האדם כל הוא הדברי כה אשר תדברי כה ומתעב מטמא
 אלו נגד עונות מגדיל הרע בלשון חוטא שהוא מי כי גמור בבאור התבאר והנה

 והוא קל חטא שהוא לאדם שנראה חטא ימצא אם אדם יתמה ואל חטאים. שלשה
 שכר עליה ויש קלה מצוה יש שלפעמים מצות לענין שאמרו כמו שזהו מאד, המור”

 יודע אתה אין כי כבחמורה קלה במצוד, זהיר הוי מ״א( פ״ב )אבות אמרו שכן גדול,
 כמו גדול עונש עליו ויש קל נראה חטא יש חטא לעגין וכן מצות, של שכרן מתן

 קלים שנראים חטאים כמה על בתלמוד תמצא ולכן חטאים, לענין במדרש שאמרו
 הזד. הטא במו הזזטא עונש שהגדילו הגדולים החטאים בכל חטא ואין גדול׳ עונשם
 רב אמר א( מב, )דף נאמרין אלו בפרק אמרו סוטה ובמסכת הרע. לשון שהוא
 חנפים כת משכינה, פני רואים אינם בתות ארבע אבא בר ירמיה רבי אמר חסדא

 לא כי טז( יג, )איוב דכתיב הגפים כת הרע. לשון מספרי כת שקרנים כת לצים כת
 שקרנים כת לוצצים. את ידו משך ב( ז, )הושע דכתיב לצים כת יבא. חנף לפניו

 הרע לשון מספרי כת עיני. לנגד יבון לא שקרים דובר ז( קא, )תחלים דבתיב
 יהיה לא אתד, צדיק דע יגורך לא אתד, רשע חפץ אל לא 'כי ה( ה, )שם דכתיב

 אל מביא במעשיו יתעלה השם אל ההדמות כי זד. ענין וביאור כאן. עד רע, במגורד
יתעלה מעשיו מן הרחק כן גם זה ולהפך שמו יתעלה בו והדיבוק הקירוב האדם

 )יד, בסוטה שאמרו ממה הרבה פעמים לך התבאר וזה ממנו, הרחוק הגורם הוא
 אלהיכם ה׳ אחרי ה( יג, )דברים דבתיב מאי הגינא בר חמא רבי אמר הראשון פרק
 ערומים מלביש הוא מה במדותיו הדבק אלא השכינה אהר להליך לאדם אפשר וכי תלכו

 כד, וילבישם עוד כתנות ולאשתו לאדם אלד,ים ה׳ ויעש כא( ג, )בראשית דכתיב
כי מפני הפב״ה מדות אחר הולך האדם שיהיה הקב״ד. וצוה שם, שמבואר במו
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מהר״לתשובה לשבתכד

 ודבוק תבור להם אין הפכים הם ואשר ביהד חבור להם יש יהד המתדמים ""הדברים
 ויופרו', בוראו אל להתדמות אפשר אי שבודאי אף בוראו אל יתדמה וכאשר ביתר,

 דביקות לו יהיה בזה והמשובתות הטובות חמדות מן להתדמות שאפשר מה דק
 ולפיכך הרחוק, בתכלית ממנו מתרחק הוא הפכו עושה הוא ואשר יתעלה, בו •חבור

 יתעלה השם עם ודבוק הבור להם שאין השכינה פני רואים אינם ארפעד, כי אמד
 מתחבר הוא המלד פני רואה הוא אשר כי הריחוק, בתכלית ממנו מרוחקים הם דק

 אמתתו על מורים אלו תארים בארבעה מתואר יתעלה והוא פנים אל פנים עמו
 מגיע היה גוף ת״ו היה שאם גוף אינו יתעלה שהוא הראשון התאד יתעלה. והכרתו

 כמו המציאות מחויב יתעלה שהוא השני התאר גוף. לכל יש אשר החסרון מן לו
 ובאין התתלה באין נצחי יתעלה שהוא השלישי התאר לב. וחכמי לנבונים שידוע

 אשר תארים הארבעה הם אלו הכל. נמצא וממציאותו שמאתו הרביעי התאר סוף.
 אשר המיוהד בשם אותיות ארבע באו זה ובנגד שמו, יתברך הכרחו על מורים הם
 גוף, אינו שהוא על מודה היו״ד אות כי וזה, ואמתתו, הכרתו על מורה המיוחד שם
 זה מאות קטן אות אין והיו״ד ידוע, כאשר המתחלקים מרחקים הם הגוף גדר כי

 וגשם, גוף בלתי על מורה יו״ד האוח ולכך שיתחלק ואורך ברוחב שעור לו ואין
 הוא השני האות הגשם. מן לה׳ קודש הוא שהעשירי עשירי הוא הזה האות ולכך

 )בראשית זרע לכם הא כמו ה״א לשון כי המציאות מחויב יתעלה הוא כי מורה הד,"א
 לן הא בלשון שמשו באשר ובמשנה התלמוד ובכל זרע, לכם נמצא הנר. ר״ל בג( מז.

 הוא השלישי האות ידוע, זד. ודבר המציאות ועל הישות על הא מלת שמורה
 יש ואם מקל, כמו שהוא הוי״ו כמו בשווי הולך שהוא האוחיות בכל אות שאין הוי״ו

 לו אין שהשווי הנצחי. הוא והיושר השווי כי וזה, בשווי, משיכתו הנה מעט ראש לו
 בעצמו היושר בו יש יתעלה והוא הקצה, הוא סוף לו יש קצה לו אשר שכל כלל קצר,
 יעקב אצל ויחי בפרשת אריה גור בספר והארכנו ביארנו זה ודבר נצחי הוא ילכד

 גור בספר עיין מת, לא ולכך היושר שאליו ישורון נקרא יעקב כי מת, לא אבינו
 שממציאותו ור״ל השניה הה״א הוא הרביעי האות הגולה. באד בספר גם אדיה

 על הראשונה הה״א המיוהד, בשם ההי״ן שני ולכך שאמרנו, כמו הכל נמצא וישותו
 המציאות נותן שהוא השניה והה״א בעצמו, המציאות מחוייב יתעלה שהוא

 אשר השכינה פני רואים אינם ארבעה שאמר וזה השניה, הה״א ההו הכל אל
 הראשון הכרתו תאד כי אמרנו כבר חנפים כת ואמתתו. מהכרתו רתוקים הם

הגוף אל שמתייחס מי אין כי ודע מתחלק, גוף בל אשר גוף בלתי יתעלה שהוא
 מחולקים, חלקים כשני חלוק יקבל לא גוף שאינו דבר כי המחניף, רק המתחלק
 לחלקים מתחלק הוא הרי כברו תוכו ואין בפניו דברים מדבר לאדם ומחניף

 הפכים, הם ובאלו כזה זה שאין חלקים שני והם בחוץ ואחד בפנים אחד מחולקים
מורה היו״ד והרי מחולקים, לחלקים יתחלק שלא גשמי לבלתי זה דבר שיך זלא
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7

כה

 מתחלק שהוא זה הפך הזא והמהניף מתתלק היו״ד אין כי הלק בו שאין הברתו על
 אמר כר ואחר השכינה. פני שיראה ראוי אין המחניף ולפיכן• מחולקים, לחלקים

 הלציפ דרך בפן ,אות,פצ להם שאין והבאי הבלים דברים אחר שהולכים לאים בת
 דברים אתר הלך אשר והלין ממש, בו אין וריק תהו של בדברים שמתעסקים

 מחוייב. מציאות הוא אשר יתעלה השם מן מרוחק שיהיה ראוי ממש בהם שאין
 מצד זה ודבר נצחי, יתעלה שהוא השלישי הכרתו תאר כי שקרנים כת אמד ועוד

 שג« קיים עומד רגלים לו יש והיושר האמת כי וישר, אמת שמו יתעלה הוא בי
 כי ידוע זה ודבר ים(. יב, )משלי שקר לשון ארגיעה ועד לעד תכון אמת
 כי אמר ולבך שנוי לו אין והיושר שהאמת וישר אמת שהוא מפגי נצחי יתעלה הוא
 ואמר השלישי. תאר מן מרוחקים שהם בעבור השכינה פגי רואים אינם שקרנים בת
 לכל מציאות נותן שהוא הרביעי תאוי-הכרתו כי אמרנו בבר הרע לשון מספרי בת

 פרי הוא לבך ממנו ונולד האדם מן מתחייב הוא הדבור כי הרע לשון מספרי זה והפך
 הוא כי תנובה מלשון שפתים ניב ים( נז, )ישעיה הדבור נקרא לכך האדם ותולדות

 השניה הד,"א מורה שכך המציאות מאתו הושפע יתעלה והוא האדם, וחולדת פרי
 ענין זה בי והעדר, מיתה דברי ממנו שמוליד הוא הרע לשון ובעל המיוחד, שבשם

 לשון שלשה ב( טו, )ערכין ז״ל שאמרו כמו המציאות וחורבן הריגה שמביא הרע לשון
 תולדת ונמצא נולד שמאתו יתעלה השם הפך הרע לשון ולפיכך הורגתן הרע

 האדם ואם ובטולו, העולם חורבן מולידין הרע לשון שמולידין ואלו המציאות
 נזיקין אבות ארבע אלו מן למאד נפשו ישמ.> מאז האלו הגדולים דברים יבין

 השם בעיני מתועבים מרוחקים הם אשר הרע והלשון והשקר והלצנוח החניפה
 הזה ברור אבל )שם(, בערכין שאמרו כמו זד, הטא עונש הגדילו ועוד יתעלה.

 די ולא ומצותיה תורה טעמי להבין יודעים שאינם לסבלים מאד קל החטא נראה
 זד, ודבר המתים, ועל החיים על הרע ולשון רבה מוציאים שהם רק בלבד להם זה

הקדושים. המתים על ולעז רבה להוציא ומכופל כפול
 דמר בתרא מלתא אשתעי פפא רב אמר א( ים, )ברבות שמתו מי ובפרק

 הוצדן• למה לדקדק ויש ע״ב. דמוחא לארנקי ובזעא מטללא קניא ונפל שמואל
 בזה, מיניה נפקא למאי דמוחא לארנקי דבזע דקאמר ועוד מטללא. קגיא דנפל לומד
 הדור על וסוככים מגינים הם הצדיקים שהם שהמתים לומר בא אבל

 מטללא קניא נפל אחריו ספרו כאשר ולפיכך להם, סכך והם התיים על מגין וזכותם

 שבו החכם בכבוד נגע שכאשר השכל, ששם דמוחא לארנקי ובזעא סוכה שהוא
 אפילו שהרי והומר קל הדברים והרי דמוהיה, לארנקי מעא לבך והשכל החכמה
 בזיון דהוי למת סמוך מצוד, לעשות שאסור א( יה, )ברכות אמדו המצות לענין
 שלא גדול הרם החריפו מעשה ואנשי חסידים שהיו הראשונים בדורות ולבך לפת׳

שקרא אחד על מאיר רבי השיב התשובה לשון וזד, עפר• שוכני על לעז להוציא
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מד,ר*לתשובה לעבת

 אולי ובמלקיות בתענית עצמו ויסגף לעצמו יחוש המחרף ממזר, בן ממזר גדולים בן
 אבי וכ״ב עד וכו׳ בארץ אשר בקדושים יד לשלוח גדול עון יש מאד כי תקוה יש

 שוכני שחם המתים על רע ושם לעז להוציא שלא וחרם קדמוגיגו שתקנת העזרי
 ומוציאים הזה הגדול בחרם מהרים אין הללו ובדורות הרבה, האריך ועוד עפר,
 אלפים על רק מאה על ולא אחד ולא"על והבאי, שקר ובדבר המתים על לעז

 של רע בשם שעושים כמו במלאכתו המלך עם שהם וקדושים צדיקים ורבבות
 שבוש הם אלו דברים כי יודעים דע, בשם ופרוצים רגילים הם אשר •( נאדלי״ר

 פוגמים שלהם הרע ובלשון בהבליהם. אדם בני ולצער להקניט מכוונים רק והבל,
 ומת יספר, לא אשר הזה בחטא מאד הרוגיהם כל ועצומים החיים ואת המתים את

 איש לכל ראוי ולכך אותנו, מהרפין ועכשיו אצלינו באים למחר המתים יאמרו
 שלא קדמונינו שעשו החרם להזכיר יש לכן הזד" מעונש עצמו להציל אלהים ירא

 אחד שום על נאדלי״ר של רע שם להוציא שלא ובפרט המתים, על לעז להוציא
׳■ מישראל.

 גדול חרם שהחרמנו לפ״ק דש״ם תשובה בשבח פראג ק״ק פד. געשה זה ודבר ■*י
 תודה ספד אחד שכל פראג ק״ק עיר חכמי ידי ועל תורה ספרי בעשרה מאד ,וגזרא
 על נאדלי״ר פגם שום להזכיר ושלא המתים על לעז אדם שום יוציא שלא בידו.
 הזה חרם זה על נוסף הראשונים בחרם נזהרים להיות וראוי מישראל, אחד שום

ברבים. שנעשה
 עריות גילוי דהיינו בפרט, החטאים באלו דק שכינה סילוק תמצא ולא *

 ״ד<3ר תצא, )דברים, בספרי כדאיתא הרע, לשון אלילים עבזדת דמים שפיכת
 ת״ל מדבר הכתוב ובמעשרות ובטומאות בטהרות יכול רע דבר מכל ונשמרת

 השם וקללת דמים ושפיכת אלילים עבודת מנין ערוה, אלא לי אין ערוה,
 בטהרות יכול רע דבר מכל ונשמרת אי רע, דבר מכל ונשמרת לומר תלמוד

 בה שגלו מעשה מיוחדת ערוה מד. ערוד. לומר תלמוד מדבר הכתוב ובטומאות
 לשון לרבות דבר אומר כשהוא שכינה מסלק כנעניים בד, שגלו כל אף כנעניים

 אלילים עבודת שהם חטאים שלשה כי למעלה אמרנו כבר כי ופירוש ע״כ. הרע.
 דמים ושפיכת עריות וגילוי בעיקר לגמרי כופר שהוא השם קללת שכן וכל

 ולכך בכלל. האדם צורת שהוא הלשון מטמא הרע ולשון האדם, נפש חלקי מטמאים
 בעל הוא האדם ונפסד מקולקל הנפש וכאשר חטאים, שלשה אלו כל נגד שקול הוא
 באדם יתעלה השם שנהן הנשמה על אם כי הגוף על שורה השכינה ואין לבד צוף

 מה ולכך שכינה, בסלוק מיוחדים דברים ארבעה אלו כן על העליונים, מן שהוא
קטורת חפניו ומלא יב( טז, )ויקרא שנאמר מיוחד קטורת הכפורים ביום שתמצא

A

יא

ממזרות. מחעש מאי של בזוי 0* •(
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כדתשובה לשנתדרשות

 ר׳ דבי תנא ב( פח" )זבחים מקדש המזבח בפרק שאמרו מפגי דקה׳ סמים
 על ויכפר שבחשאי דבר יבא הרע לשון על מכפר הקטורת מה על ישמעאל

 הרע לשון על מכפר הקטורת איד סוד כן גם מה ויש ע״ב. שבהשאי, מעשה
 הרע לשון ספר אמר חניגא בר אבא רבי ב( טו׳ )ערכין בערכין יש בפרק שאמרו

 ה׳ יברת ד( יב, )תהלים שנאמר הקודש ברוח דוד כרתו שכבר תקנה, לו אין
הקטורת תקנה כאן ואין נכרת שכבר ומאחר גדולות׳ מדברת לשון חלקות שפתי
 מסוד ידוע וכאשר קישור מלשון קטורת נקרא שלכך יתעלה בו הקישור ־"־^זהוא

 יתעלה, השם מן שנכרת הרע לשון על מכפר בפרט הקטורת ולכך הקטורת,
 נקרא שלכך ביניהם, והשכינה שרת כמלאכי הכפורים ביום דומים שישראל ומפני

 קדושים זה ביום ישראל כי מכובד, ה׳ לקדוש יג( נה, )ישעיה הכפזרים יום
 הרע לשון אבק מן כפרה צריכים ביניהם, שכינה אשר שרת כמלאכי ונקיים
השכינה. מסלק הוא אשר ביותר

 ומיעוט בגזל רוב רב אמר יהודה רב אמר א( קסה, )ב״ב פשוט גט ובפרק
 יש ולכד הרע, לשון באבק אלא דעתך סלקא הרע לשון הרע. בלשון והכל באריות

 הרע, לשון אבק על והשני ממש הרע לשון על האחד הכפורים, ביום קטורת שני
 יום שבערב הדקה מן דקה דקה חפגיו ומלא א( )מד- יומא במסכת אמרו ולפיכך

 הקטורת כי מפני וזה, הדקה, מן דקה שהיא עד למכתשת הקטורת מחזיר ד׳כפורים
 הקטורת לעשות צריו• ולכך הרע, לשון אבק בשביל הוא הכפורים ביום הנוסף

 הרע לשון באבק והכל שאמרו ומפני הרע, לשון אבק על שהוא גמור אבק
 בשאר ולבך מזה. נשמר להיות אדם שהוא במה לאדם אפשר שאי לומר ורצה
 הוא שהאדם ד,כפורים ביום אבל זה. על מיוהדת כפרד. שיהיה דאוי אין השנה ימות

 ראוי זה ביום ולכך מלאך, כמו שיהיה עד חטאו את לסלק יש המלאך במדריגת
 ושם בלבד חכפורים ביום רק לבא ראוי מקום שאין ולפנים לפני זה קטורת שיהיה
 השם שציוה המצות כל וכן מלאך, כמו לגמרי טהור שהוא עד הזה החטא על מכפר

 מלאך כמו שהוא עד שבאדם הגופניות לסלק הכל והקדוש הגדול ביום יתעלה
 שיהיה עד הגוף את ולמעט לסלק כדי הכל נפשו, לענות ציוד, ולפיכך לגמרי.
 היא שהנשמה ועם בגוף, עומדת היא הנשמה בי ומפני מלאך, כמו קדוש האדם

 לעמוד לנשמה ראוי שיהיה עד לגוף ראוי ולכו בגוף, עומדת היא וטהורה קדושה

כראוי. הגוף אצל מיושבת הנשמה ואז בו
ענויים, בחמשה הנפש ולענות הגוף למעט יתעלה השם ציוה הכפורים וביום

 והוא הגופניות מן מסולק לעצמה לבדה נבדלת והיא בגוף מיושבת הנפש אין ואז
 שיש נמצא חיה. יחידה ונשמה רוח נפש שמות חמשה לנפש יש כי ומפני מלאך, כמו

 למעט ענוים ממשה זה וכנגד לנפש, שמות חמשה לה יש ולכך בנפש, דברים המשה
אכילד, ענוי זה וכנגד חיה שהיא מפני היה נקראת הגשמה כי הגופניות. ולסלק
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עלתרי־גכשמת חיץ רלץ ראה מנוה שיק מהדם
 הוי דלא משוס וס על לוקק ואין וטי בסמך רכיל מלך

 וסקאי לאו אמנם מסנהדרין בפי׳ח בחיבורו הרטבים כמ״ש ממשה
 שיר ומוציא מנטרה במק הרמב״ם במ״ש רע שם תוליא על ג״כ

 מסויר ויסרו .ויסרו במ״ש ויליף אומו ויסרו קרא דגלי משוס לוקס
 ויסרו דיליף סס ם*׳ ורש* ע״א מ״ז דף בבתוטגו כיאימא ומורה

 קמבן כדלסינן p שקי ומוציא אומו בויסלו נס ננמב כאלו דהוי
 דילסינן נפשיסומ סירש לא למה מליו דקדקו וכבר הרשע הטת

 דאי רש* טובם ונראה מלקות ,ט דאית ומורה נסורר פזיסרו
 מינה ירק ורמא ממשה דווקא בפיק יילמא יליף ומורה מהודר
 דווקא צדן ה״ג יאיכאמפסה מד איגומייב ומורה סולר מה ומינה
 ובממ׳ס מסנהדרין בפי״ס הלס״מ כמ״ש כמינה ס* לה דמשכמת מפסה

 כאלו דהוי אלא יציף ומזרה מסודר דלאו מרם* pל רכ*ו מיו״רסי'
 אמ׳ג יהמם הרשע ככוח מס וילפינן בן שיר כמוציא כאן כמיס

דליכאמסשס;
 אפילו מלקזמ ילפינן דלר* מ׳הע׳ב סי׳שםבוף רש* ורצה ב(

רהא עץ הקשו ומום' רכיל סלך דלא מקרא נפל בלא
 ליישב נראה ולערי מג״ל במשיר אזהרה אמריק ס״ז נדף שם

 דאין דאע־נ ס' שורש המלים במבין הרמנ״ם פל לי קשה ילכאורה
 מנש ילא אלא מפורש דכעונש הינא מ’מ שבכללות לאו על לוקק
 מסנהדרין וראי' סגי שבכללות מלאו אושרה רק הוי אפילו מהיר אא*כ

 עיייש הדם סל תלגלו מלא ומורה למרד אוסרה ילסיק ס׳ג דף
 מקץ יאפילו פוד כמב ל בשורש המלות ובמנק משוס ס’י במוס׳

 ס״וזלסץ סליג בשרשים וכרמב״ן מפורש יהפובש הינא אזהרה הגי'
 אמרה יליף לא נתן דלי' מ*ו .,דף בכתובות קאמר מאי לי קשה
 לוה וקשה לוה רך הנ״י יהי' שלא ללמד יאילסרן משום רכיל תלך מלא

 אוהרה נס מ״מ כוס הדרש גס יילסיק להו לי וקשה כאן במ״כ כייליף
 »יל לסרמב״ם וסא שגכללות לאו דהיי אלא צמילף איכא במש״ר

 שבכללות מלאו אפילו אוהרס לסילף סכל שעיר מפורש דהפונש טק
 •מלא ללמוד הוא השיש רמונת לרש* מוה ראי' להניא יש ולכאורה

סיירי זטסרו ?פל כלא אפילו דלוקה יסובר שם לר* רכיל מלן
 נתן ר' אסר לא לכן רכיל תלך מלא מלקות גס דיליף וסכ״נז *■בבפל "

 לר* לוקק ושפיר שבכללות לאו. דאינו רע דכר מכל מונשמרת אלא
 למוציא נס אוסרם פל נא רכיל הלך דלא דקיי״ל לטנא אבל פלה
 דלרייילסיק רש* כ' ושפיר מדיפות נפ׳ז דפסקהרמב״ם כמו ש״ר
 ט שאין דלאו רס׳ל לספסי׳ יודא .דר* במל בלא רטל תלך מלא

׳— :לי נראה p לזקק ממשה ■י
 רכיל מלך דצא דימום מה' בפ׳ו כרסב״ם לפמ׳ש אפשר ועוד נ(

 נמה ששמע מה מטא יהא שלא אסד דברים ג' בולל
 ווה מכרו בגנות המוכר כוה בכלל וגס דקרא השפות וזה אמר על

 ואפ׳גדפשפא סלשה״ר גרוס והיותר ש׳ר הנ׳מול־א הרס לשק נקרא
 מקץ ממס דזה לומר צריך לשה״ר של הראשון . מלק מל קאי -דקרא

 ממיא סה׳מבס׳ד מ״ש ול״ל היק מן עונשין דאק קיי״ל דהא אצא
 שוב אב מבנק איסור שאר או עשה איסור ידמינן ק״ו דנלא דהיכא

 .דונשערת נתן.<דאסר דר׳ א-יכיל ולכך מלקות אנולו מקיו עלמוד נובל
 יהרהר שלא על דגוףהקראקאי דאע׳ג מכל מלשון איסור רק יליף
 ומסרת מכס איסור ידפיק וממילא הרע לשק גם ילמינן מכל מ״מ
 מק״ו רטל מלך מלא אזהרה למילף דנוכל נמן ר׳ מודה שסיר שוב
- p רש* מוונמ לומר לי נראה:
 וסוא למכרו למסור שלא כלאי ג*כ ילסיק קרא מהאי ודצה ד(

 להצילו וניסן כמומר דדינו כממורום מעטרות אמר
 מנטה שעשה ולאמי מימה מייב ואמסור אלך כשיאמר מיי בנפשו
 מיק וכפנ׳י מנמק מסור הוא אא״כ להורגו רשאי אינו שוב הרס
 ימומר לקמן אמריק הא לשלם מסור מייב למה הקשה קי״ו יף

 דאמוי ינמר טון טמא• ואסילו קלכ*מ מלו פעור יהי' א'כ להרגו
 רשפה משוס כרירשסחו מפום לומר שייך אינו א״כ מימה סייב אינו
 נדיב אינו מנעת כאמוי פל פמייב זמן שבאותו מנדיב אתה אמת

 מומוק נמסור שכרי הקו' דפמדה כ׳ מזחוק במסור מ״מ מימה
 משלומק לחיוב כימא ואי פיי״ש להרגו מומר ממשה לאמר אפילו
 לא אם לקנוס למכסים דראר דאיכיל בך כל• קשה אינו■ קנס הוא

 מש לסי אמנם יפשה ולא ימנע שעייכ המסא מן להצילו כרי נהרג
 יכנר מפום המיתה אין דהרי ליק ולפנ״י ק®! בוודאי ייבא יאמר
 כחיוב וא״כ אמרים ימסור סוד למסור מומוק יהוא כיון אלא ממי
 לרכא מבע" לא וא'כ סימם מייב שהוא ום בשביל לו בא לא ממק
 לום ממק אשי רב רה ל• דף כמונות במוס* אליבי׳ דסובר למאן

 המם התות' לפמיש אפילו אלא שטר דאתי חייב לאחר ומימם
 ואץ לכיע כסיוב הוי לברגו מלוה דלכיע כיון רודף רגבי בטסקנא

 יאמר לעיל ירסי' די׳ מסא גרע דלא נראה מ’מ במסור הה״ד
 יפשם אס אפילו שמסר רנס סינמאיתו ונדיב קנה דאגני? מסיינא
 נדיב איס ונרתם ממון אתחייב כנד סוד ימסור ולא מיד משובם

 כנלפ׳ר מסור כמקת ונשאר מלין תשונה קיבל שלא ומן מאותו אלא
דסרי

 התונז׳ שמפרש כמו מ־מ מבניו 06 שודא לפנק צא וגס מרמז צורנא
 להודיע יוסף ר׳ סוכמו ולס• מכרו דק להטמיע wfaTנאמן אינו
 סכומי' להפוכי וסייג לערן אגל מ׳מ סוא דסולא שלומו *מ«

 צורנא לגומר שרי ירעו ולא ונאחרא סין נעלמו מאמן נראם
 לר*נ וה לשלוח לרין סיס ולא שס בגדיים מעסיק אנא מרמן

• ואיש
 משסוס בצדק מקרא דורש נריימא מל לי קשס יר*»יץת ״-$(
v נגררים הא שאמך למס מיגרא לי' למשרי סמי&ן ־

 בנאו והמס טמא ואפילו נראש מלק הטפל ככהן מא דרגא אמרי*
 דאו קדמו אפילו ילמיק חשפוס דנלרק ומקרא כאחר לסמן שניהם

 וכס ככר ואייך היכא נכסן ואפילו סראשון ופה ככד סדין סלד
 מקרא למילף אילסרך ולכך האוזר לדמות מפלס לכסן אין נסקימס

 וממס עייף המורה ימוד ומשה מוס' של שר מי• לסי קשה אכסי
 ממימן מסמוס יבלדק קרא ל״ל קפיא שזב א״כ כנמל רקמן לעשה

 ולסכיא ליישב •ונראה כמנרי׳ למשרי דלריך ללמדני דכא רש* דמפרם
 ואפילו א' סגוף בהג׳ס ס״ז ס•" סו״מ בשו׳ע שפסק למה מכאן ראי׳

 זסוהסצג׳ט על השק שם והלוו למינו אש׳המקדיסין אחר בדק סממו
 במלוס הפוסק קיי־ל הא לכאורה וקשה דכס״ת פשה *משוס ל שס

 מן קנונה היא בה פוסק שהוא הפלוס אס אפילו הפלוס מן ספור
 עמאי נכי שס וכשרש* ע״ב כ״ס נסוכה כמלמיכן האחרת המלוה

 וססוריס נמלוה פסוקים 00 בריס פתחו כבר אם ואץ מלוה מם
 המריכי כיוון שלוה ואפשר יקיימו ואמאי המורה *כנוי ממלות

 סק*ס שס השמיע לסמים משמעון כגדול מקנון שהקשה בשמשגדן
קרא אילסון לכך נראה אמנם כמס סממו בכנר משמע דמשמפון

 שייך הורש ווה כייס סממו אפילו יוסף לר' עסיסן■ סספוס בלוק
 לא המורה ונמו ומשה 01• שיין לא קרונו אכל הס״ח־פלמז אלל
 ולכך ממלוהכרלפיל מסור במלזה ופוסק משום כייס נסממו שיין

:קייס לא מיס סממו אס קרוב נכי

מצרהרלו •
 רייא סגור. היא ולהרמטן להויסבים. w כמן והיא

. ומ׳עק״ז •

 הבעיר להשוות ר׳ל ממימך סשפוס בלוק שנאמר נלרק לשסוס מ״ע
ימן הדק הדייןדהיינו והיודע סוסי, ואמי יושב אמי יהא שלא

 מקימת ובין בוכרים p שייך ווה וכונו לכף מכרו וירין לדמו,
 יוסף רי מר שמפם־חזעדות יבר״ם 01 שלפר במלוס וכבר-אמרם

 לדונו השמיל ובמלות כמורה שאמך מה ממימן תשפיע נלדק מן דורשי*
 דלעיל יסעמסהקו' זאסשר כלל דרש הביאו לא כמלות וכמור יפה
 אמנם עמ״ש היו נהרה יוד מבר ס״ב מימה ילסיק כנר רזה

 עסיסך מם»ע נלדק מן למיג איך סממי לא הייפ
 יחיד לשק מדכמיב הילסוסא יפיקר ואסשר ברישא מקרי לי• למסרי
 במורה שממית סת־מ להקדים זה ן וי אבל בשלשה משסע הא ־ מאוס
 דרשו ולכך ימיר אפילו אומו ומכיר נהיויע סליא מיקר וס מטלות

 המכירין שלשם במינן לא דלוה המיה להקדים עסיסן מסמס בצדק
 כפר דמיי מומי' הרמב׳ס ים׳ ע״א ג׳ כסנהדרין רא ולס*! 40אי

 וממילא ימיי בלשון עמימך סשפוע נליק. מדכת־נ ממונות לדר
 לא דמש׳ה אספר ולכך ברישא מגרי' למשרי קרא מהאי מזכרת ׳אין

:•וה דין המלות מור הביאי
 ין דימיר סנ״ל כי׳א דסובר סרמב־ם סל מקשים רבי□ כ(

סיי״ש דן דרסם אין פינו ישרם כ' וארה מה״מ
 לש״ס יקשהמניל דלכאורה ככ׳נל ירך מל ולעניי גיס׳א בסנהדרין

 טיב ס׳א בבמינוה יוסף ני' ס־ל דלמה דן שינזדרסם ב• לר״א
 ובירוא״בכ״ב הוי־וביר׳ לא יונק אסיג לחנן לא רבנן דאמזר ביק
p דגמיר מי אינא פסמטא ובג׳ קרעת יושבי משום יאמד ירא מראה 

 אם וממילא נסר סגי מקנס לפאר גס וא״כ כסי רק הוי ג' איה
 שדנו נ' לדד׳ הסיס הוכיח ושעיר מועיל מ’פכ גמיר באמת מי
 כטעם יאק נימא אי לל!נ יויט" וםני’ אינם אס מ'דסי דיז ס0יי'

 נפ״ב הרמנ״ם ומגיש כך מיקנו ישיל יק קינוח יושבי מסוס
 אל מגן דאבות ונס׳א ג׳ שיהיו פי סופיים דסדביי י' הלכה יסנהירין

 מסמייפא רלא איכאלנדמש ג׳ חז־לדבפיק יאמרו כיון ימיד p מהי*
 ס׳ ככתובות כראמרי׳ במר דכילמוא אליבא סדק W מילסא

:כנלפ׳ד סיייש דכוממא ניפא אפילו רבו לסר חרס אל לטרן עיכ

מצוהרדו
 ר״ב נסיות היא ולהרמבק • o״p ל*ת להרסבים והיא

. קל*די ולחג

/5 TT70לא• ^Tx לא שנאמר סלח דבר. שכננדו •יביים לפניו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)149 מס עמוד יוסף בן משה שיק, מצות תרי״ג א ־ שיק מהר״ם
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ולפסון זאב כ״ר אברהם הרב
יארק ניו ברוקלין

הלשון שמירת בדיני

א
 דברי הביא פ״ג הלשון שמירת בספר

 וז״ל ז׳ פרק הכניעה בשער הלבבות החובת

 יבואו אדם בני הרבה החסידים מן אחד ואמר
 ימצא מעשיהם להם וכשמראים החשבון ליום

 ויאמרו אותם עשו שלא זכיות זכיותם בספר

 בכם דיבר אשר את עשו להם ויאמר עשינו לא

 זכיות מספר כשיחסרו וכן בגנותכם וספר

 ויאמר ההיא בעת יבקשו בגנותם המספרים
 בפלוני שדברתם בעת מכם אבדו להם

 בספר שימצאו כן גם מהם יש וכן ופלוני

 לא וכשאומרים עשו שלא חובות חובותם

 בעבור עליכם נוספו להם יאמר עשינום

 הדבר וא״ב וכו׳ בם שדברתם ופלוני "־׳פלוני“’"'

 להריק הזאת הרעה במרה ח״ו שמוטבע מי

 יועיל לא תמיד לשונו בחצי חבירו על

 ירגיל אם אפילו ועצה חכמה בשום לנפשו

עכ״ל. וכו׳ ולמצוות לתורה תמיד נפשו את

 דהיינו הרע לשון בעלי יש והנה

 ועליהם הרע לשון בעוה״ר תמיד המספרים

 כלל הרע לשון הל׳ בח״ח הובא חז״ל אמרו

 שם וכתב כולן כעד הרע ולשון ד׳ אות א׳

 זה בעון שהורגלו אלו על דהכונה הח״וז

 להשמר עצמן על מקבלים ואין בתמידות

 כהיתר אצלם הדבר שנעשה מפני ממנו

 שפתי כל ד׳ יכרת מיותר עונש יש ועליהם

 בח״ח כמבואר גדולות מדברת לשון חלקות

 בשאר וכן ג׳ אות א׳ כלל הרע לשון הל׳

 ו׳ הל׳ "ב פ דעות הל׳ בר״ם מציגו מצות

 חלקות בדברי עצמו להנהיג לאדם אסור

 שתוק בעל אדם יהא לא ז׳ בהל׳ וכן ופתוי

 בעל ולא רחבה נפש בעל יהי׳ לא וכן

 וכו׳ תאוה בעל ולא קנאה בעל ולא קטטה

 שתוק בעל שהוא על הוא דהעיקר ומשמע

חלקות בדברי עצמו להנהיג וכן וכדומה

 מי הוא האיסור דעיקר משמע זה ומכל

בתמידות. כן שעושה
 של כללא בהך להסתפק יש זה ולפי

 את לשה״ר מבעל שנוטלים הלבבות החובת

 שמדבר לשה״ר בבעל דוקא מיירי אי זכיותיו

 עצמו על מקבל ואין בתמידות לשה״ר

 דע״י ברור ]וזה אחת, פעם אפילו או להשמר

 וכן ממנו שנאבדו זכיותיו בכל זוכה תשובה

 מי וא״ב שליט״א[ קניבסקי הגר״וז לי אמר

 ועשה פעמים כמה או אחת פעם שמספר
 הספק אבל זה, בכלל אינו בודאי תשובה

 ואינו לפעם מפעם שמספר מי על הוא

 מי דוקא או זה בכלל נחשב אי מתחרט

 מחטא להשמר כלל עצמו על מקבל שאינו

 ר׳ הג׳ בשם "ג פ הזכירה בשער והציור זה.
 שמוטבע מי הדבר וא״ב הוא, ז״ל רפאל

 חבירו על להריק הזאת הרעה במרה ח״ו

 בכגון דדוקא ואפשר וכו׳ תמיד לשון מחצי

הלבבות. החובות של הכלל נאמרה זה

 מש״כ להביא יש אלו לדברינו דוגמא

 דובר לענין פ״ד ובטחון אמונה בספר החזו״א

 לשעתו שקר שדיבר אדם בן וז״ל שקרים

 המתמיד אך חטא בו ויש אדם צורת צורתו
 עכ״ל, נעדרת ואישיותו שקרן צורתו בשקריו

 משום הוא שרגיל מי של דהחומר ואפשר

 דף קידושין במס׳ כמבואר כהיתר לו דנעשית

כהיתר. לו נעשית ושגה בעבר ע״א כ׳

 שלמה האבן דברי הספר מצינו בזה וכיוצא

 ישראל בכלל כתות כמה דיש ה׳ אות פי״א

 ולשון מחלוקת בעלי וכת רב ערב הנקראים

 ע״ש. עמלקים נקראים והם מכולם גרוע הרע

 וי״ל הרע, לשון בעלי בלשונו דהזכיר הרי

 הרע לשון שמספר מי ולא כנ״ל דוקא דהיינו

וכמוש״נ. בעלמא באקראי

המבואר לשה״ר איסור בעוד להסתפק ויש

(V

תשס״ג מנ״א ו־חצ(,—־צז1) י—ט גליון וחמש, עשרים שנה מוריה,
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ולפסון זאב ב״ר אברהם הרבצו

 אף א׳ סעיף ח׳ כלל לשה״ר הלכות בח״ת

 האיש יקפיד שלא פעמים כמה הוא דרגילות

 אהבת מצד המספר על עליו המות שנאמר

 הראיה שם ובבמ״ח ביניהם אשר הקורבה
 הקפיד לא ע״ה רבינו שמשה דמרים ממעשה

 ואף וכו׳ מאד עניו משה והאיש כמ״ש זה על

 בכלל זה דאין אפשר מ״מ אסור בודאי שזה

 אפשר וגם העוון תומר לענין הרע לשון בעל

 מהחובות שהבאנו כלל אותו בכלל שאינו

זכיותיו. שאובד הלבבות

 ד׳ תלק מאליהו מכתב בספר והנה

 דברי ביאר פ״א בסוף באגדה בביאורים
 שהזכויות הוא וברור וז״ל הלבבות החובות

 שדיבר הלשה״ר נזק את הגדילו לראובן שיש

 נשמעים דבריו יותר תשוב שהאדם ככל כי

 ע״י שמעון של זכותו מתרבה וממילא יותר

 אלו שזכויות ומה וכו׳ ראובן של זכויותיו

 שיעבד שהוא משום הוא מראובן בזה נאבדו
 הלשון רעת את הגדיל בהן כי לעבירתו אותן

 לצדיק אותו מחזיקים שבנ״א לא אם כי הרע

 כוונת היא וזו כ״כ, נשמעים דבריו היו לא

 בשרך את לחטיא פיך את תתן אל הכתוב

 לוזטיא פ״ה הזכירה בשער עי׳ ה׳ ה׳ קהלת

 בני שלמה ואני כמו תפרק מלשון שהוא יל״ב

 במה לו שחסר דהיינו א׳ במלכים חטאים

מרים. על דקאי מחז״ל שמביא וע״ש מצות

כ
 למנוע כדי לשה״ר לספר היתר יש והנה

 בגרר זה דאין הוא והביאור מחבירו המק
 תועלת ללא הוא דלשה״ר תפצא רכל לשה״ר

 חיים מים בבאר ט׳ כלל רכילות הל׳ ובח״ח

 לו, ברור אינו אי דאף דאפשר צידד סק״ט

 שיש שיאמר דהיינו ספק בדרך לספר מותר

 לקבלו לו אסור והמקבל הדבר ויחקור ספק

 מ״מ מעצמו יודע המספר אי ואף ודאי בדרך
 לו דאין ודאי בתורת לקבלו למקבל לו אסור

 דיש לא אם לחשוש דק ורשאי נאמנות למספר
 הנכרים דברים וענין הנכרים דברים למקבל לו

מים ובבאר ממש נכרים דהיינו הח״ח ביאר

 המהרש״א עפ״י בארוכה זה מבאר חיים
 ושמואל דרב פלוגתא גבי ע״ב נ״ו בשבת

 דדברים ס״ל ושמואל לשה״ר דוד קיבל אי

 מה דהיינו ובפשטות ביה חזא הנכרים
 כסותו כיבס רלא משום בגמ׳ שם שמבואר

 דדברים דהעיקר מבאר שם במהרש״א אבל

 הביאך מי ציבא דא״ל משום הוא הנכרים

 ומ״מ ממש נכרים חשיב וזה הלום עד

 ממש הנכרים דברים דאף שם בח״ח מבואר
 או ממון להפסידו לענין מספיק אינו

 זוטרא דמד כעובדא בריק לא אם להכותו

 דאין לפ״ז ונמצא ע״א כד בב״מ תסידא

 לקבלה הנכרים בדברים קבלה בין נפ״מ

 לתשוש רק מקבל דבספק רק ספק כשהדבר

 לענין ודאי בתורת מקבל הנכרים ובדברים

 רבספק הוא ביניהם והנפ״ם ממנו להרחיק

 לענין כשר כאיש עמו להתנהג עדיין מזזויב

 כשר לאיש לעשות שמחויב חסד דיני כל

 אצלו מוחזק ה״ה הנכרים בדברים אבל

 להתנהג מחוייב ואינו כשר שאינו לאיש

הכשרים. ישראלים כשאר עמו

 לשה״ר לספר לספר היתר יש ועוד

 לשה״ר בהל׳ אפשר בדרך הח״ח שכתב

 כונתו אם דה״ה ואפשר וז״ל בהגה י׳ כלל

 כמכוין הוה מלבו דאגתו את להפג בסיפורו

עכ״ל. להבא על לתועלת

 כדי לספר היתר אין דאסור ובאופן

 מלישבע להנצל ודוקא שקר מלומר להנצל

 הל׳ סוף בח״ח כמבואר היתר יש בשקר

 לומר דמותר מצינו בזה וכיוצא לשה״ר

 כמבואר לאחר בושת לגרום שלא כדי שקר

 ור׳ הקטן שמואל גבי ע״א יא דף בסנהדרין

מאיר. ור׳ זזייא
 בהל׳ הת״ח כתב לתועלת דהדבר ובאופן

 עיקר שתהי׳ ב׳ אות י״ב סעי׳ ט׳ כלל רכילות

 כתב ג׳ אות א׳ בסעי׳ ושם לאמת לקנא כוונתו

 סעי׳ י׳ כלל לשה״ר ובהל׳ לתועלת רק שיכוין

 כהנ״ל והביאור לתועלת שיכוין ה׳ אות כ
 כוונתו אם אבל לשה״ר בגדר אינו זה דבאופן

שור ואין לשה״ר בחפצא הוא אז שנאה מחמת

תשס־ג מנ״א חזצ<.—)רצז י—ט גליו! וחמש, עשרים שנה מוריה.
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צז הלשון שמירת בדיני

 כל לבזבז במחויב כמו היזק למנוע היכר

דרבנן. איסור על ואפילו איסור על ממונו

 באבק וכולן קסה בב״ב חז״ל אמרו והנה

 ואפילו ח״ל בהקדמה הח״ח וכתב לשה״ר

 ורעיוניו לבו יתן אם להנצל יוכל לשה״ר מאבק

 בסתמא אלא וכו׳ אדם אין אמרו דלא וזה

 ואף ח״ל הח״ח כתב סט״ו התבונה ובשער

 שאמרו דמה המהרש״א כתב לשה״ר באבק

 על ולבו עיניו יתן לא האדם שאם רק היינו כולם

 יבשלו כולם בודאי טבעו על אותו ויניח דיבורו

 שהאדם לומר ת״ו חז״ל כוונו לא אבל וכו׳ בו

לשה״ר. מאבק כלל להנצל יוכל לא

 בהלכות א׳ כלל סוף חיים בחפץ והנה

 דמבואר בהא הקשה סקי״ג בבמ״ח לשה״ר

 או מצא אמרי דמערבא ע״א ח בברכות
 שתי׳ וע״ש לשה״ר הוה לא אמאי מוצא

 נודע הי׳ בודאי ממות מר היתר׳ ראם דצ״ל

 הגם׳ דכוונת עוד לתרץ ואפשר לכל,

 של ליה דאמרי הפירוש אמרי דבמערבא

 השפעתה לענין מוצא של מסוג או מצא

היא. סוג מאיזה להם שיאמר ולא עליו

 ה״י צרעת טומאת מהלכות פט״ז ברמב״ם

 ואומר בתורה מזהיר זה ענין ועל וז״ל כתב

 אלקיך ד׳ אשר את זכור הצרעת בנגע השמר

 אירע מה התבוננו אומר ה״ה בדרך למרים

 גדולה שהיתה באחיה שדברה הנביאה למרים

 וסכנה ברכיה על וגידלתו בשנים ממנו

 כל על הקפיד לא והוא הים מן להצילו בעצמה

 מאד עניו משה והאיש שנאמר האלו הדברים

 אדם לבני ק״ו בצרעת נענשה מיד כן ואע״פ

 גדולות לדבר שמרבים הטפשים הרשעים

 הא הק״ו מהו לעיין יש ולכאורה ונפלאות.

 אם אבל ק״ו ע״ז שייך שקר מדבר עם תינח

 שאומרת סבורה שמרים אה״ג אמת מדבר
 מ״מ אבל שטעתה הר״מ שכתב כמו האמת

 למי הק״ו מהו וא״כ שקר היה הדבר הרי

 על גם הוא האיסור כי ודאי וזה אמח. שמדבר

 א׳ כלל ח״ח בספר בזה שהאריך כמו אמת

 אבות המשנה בפירוש הרמב״ם לשון והביא

הל״ב דעות מהלכות ז׳ ובפרק י״ז משנה פ״א

 בהא ע״ב ז׳ תענית במם׳ התום׳ שכתבו ואף

 נדעמים פנים הקרא פירוש ׳בגמ שם רמבואר
 לשון בשביל פירוש התוס׳ וכתבו סתר לשון

 סתר לשון אלא הנכונה הגי׳ זה אין שקר

 ואפשר כן מוגה שם וברש״י דקרא כלישנא

 גדולות לדבר שמרבה דמי הוא רהק״ו

 יתערב שלא ימלט לא הר״מ כלשון ונפלאות

 בשער חיים החפץ ח״ל בדיבורו. ג״כ שקר

 עצמו שמרגיל דמי הוא ופשוט פ״ח הזכירה

 זה עבור שנענש ענשו בתמידות תטא בזה
 בתמידות ג״כ הוא צרות ושארי ודלות בעניות

 עליו להיות ראוי שהי׳ מוחלטת צרעת תמורת

 דהצרעת מלשון ומבואר עכ״ל וכו׳ זה עבור

 ואפשר בזה עצמו שמרגיל במי היא מוחלטת

 ימלט לא עצמו שמרגיל שמי מפני הנ״ל לסי

 ג״כ אמת דהמדבר אף בדיבורו שקר שיתערב

 השקר הוא החומר עיקר מ״מ כהנ״ל עובר

 החתם דברי להעתיק כדאי אגב בו׳ שנתערב

 ח״ל קרח פרשת יוסף שער בספר הובא סופר

 בית והוא מזה גדולה היותר טענה הביא ועוד

 חייב ואמר לא או במזווה חייב ספרים מלא

 דוקא הפתח על מזוזה רמז כי הענין אבל וכו׳

 כמלאך כולו יקדש אדם של תוכו אם כי רומז

 כי בהיפך וכן פיו פתחי יקדש לא אם יועיל לא

 מלא בית היה לא אם אף הסה שמירת גדול

 אם ויראה תורה מלא יהיה שלא פירוש ספרים

 לא אך לו יאמר קדוש שמורים פיו פתחי רק

 רשעים שהם בהמה מעשי והתבן העצים בית
 בפתחי תלוי הכל עיקר זה זולת אבל גמורים

 ספרים מלא בית ולכן בזה תלוי הכל ולכן פיו

 ומזה הנ״ל לרמז דוקא בפתח מזוזה בעי

 היה שלא הלוים לקרב נמי יתכן בעצמו הטעם

 הזהב עכ״ל וכו׳ רבה מוציאי מרגלים בעדת

 מס׳ ריש הרא״ש בפירוש מבואר וכדבריו
 במצות יותר חפץ הקב״ה כי ח״ל פאה

 שבין במצות הבריות רצון גם בהם שיעשה
 כדאי הדברים ובסיום עכ״ל. לקונו אדם

 שעל הידועים באגרתו הגר״א דברי להעתיק

 לאור דובה פיו חוסם שאדם ורגע רגע כל

לשער. יכול וברי׳ מלאך כל שאין הגנוז

תשס״ג נזנ״א רזזצ<,—מ־צז י—מ גליון וחמש. עשרים שנה מוריה.
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כח סימן עדות הלכות,מורשת

 Kin הממון הצלת שמעשה באופן דק פצינו אגדה השבת
שבארנו. וכפי ודאי

ג

 וקצוה״זז המשפט נתיבות שיטת שפיר אתי ובזה
 דו״ה צריך ספונות שדיני תורה דיו מעיקר זה דבל
 של מהפרשה להוכיח נא דהא הרשב״א קאי זה ועל

 שבועה, בלי גם יגיד לא ואם לאו שיש שבועה קרבו
 והעדות דרה דין הכפים דעקרו הזה בזמן אבל

 הצלה מעשה הוא הערת הגדת ומעשה ודאי, מתקבלת
 השבת במצות עדות מצות איכלל שפיר ובזה ודאי,

אבדה.

 המשפט גתיבוה כתב דמה לדברינו ראיה ונראה
 רק מחייב דאין אהד בעד דדוקא מראה וז*ל פק״א

 מקום בכל אבל להעיד מדאורייתא מחייב אינו שבועה
 דאינו גהי עדים בשני לקרוב בהבשירו כגון מטון שמחייב

 משום מדאורייתא חייב »״מ יגיד לא בואם עובר
 דהא צ׳ב לכאורה ודבריו עכ׳יל. לבעלים אבדה השבת

 דהייב הטעם דבל סק״ט הסמ״ע והביאו הסוד בתב
 אלא לשקר ישבע לא שכנגדו שמא להעיד אחר עד

 להשיב יגרם עדותו זרי שמא וכיון~דאםשר ישלם.
 מצות אחד עד בעדות גם יהיה לא למה הממון את

 ספק הלא לא או ישבע אפ ספק שוה ואף אבדה השבת
 משביע לב: דף דבשבועות ועוד להומרא. מצוד.

 וקמפלגי מחייב שמעון בר׳ אליעזר ור׳ מסוד א׳ עד
 וזיל רעיי ופירש דמי כממון לממון הגורם דבר אם
 מחייבו היה העיד הוא שאלו הוא לממון גורם אהד ועד

 משלם והיה לשקר גשבעין אין אדם בגי ורוב שבועה
 צדדים רוב לזג או לשקר ישבע אם שבספק הרי עכ״ל

 מצות אהד עד בחיוב אין ולמה ישבע ולא שישלם
אבדה. השבת

 השבת מצות דטצינו דמה כדברינו הבאור אלא

 ודאי הצלה מעשה לעשות הוא קרקע השבת בגוו בגרם
 אינו הצלה ודאי בו שאין מעשה אבל השני כממון
 ודאי שאינו אהד עד עדות כן ועל זו. מצוה בכלל
 שהוצרכו תורה דין מעיקר לעדות דמי ממון מחייב
 דאין לרשב״א ס״ל ממון הצלת ודאי שאינו וכיון לדו״ה

בזה. הדיו והוא אבדה השבת מצות גו

 אלא יעיד לא אחד ועד כרמ״א. שם

 או שבועה לידי אחד שמביא ממון בדבר
כבר אם אבל מאיסורא, ואפרושי איסור בדבר

 כמוציא אלא דאינו יעיד לא האיסור נעשה
חברו. על רע שם

 לבא שבים דשאים האם לעיין ויש
 כרין ולחייבו מפו! מפלוני גגב שפלוני ולהעיד

 ובכה״ג ולהעיד, לבא העדים את wm לא שהתובע אף
 חייב ואינו עדות מצות עליז דאין א׳ בסעיף מבואר
 איסור שהותר מה האם התובע. שיתבענו עד להעיד

 עדות מצות שיש באופו דק הוא דיו בבית הרכילות
 משום )ואי זו במצוד. אינו המרד תבעו שלא וכל

 שיש כיון או סק״ד( הפ״ת שכתב מה עיין אבדה השבת
 בב־ד ועדויא דכילווג איפור כלל אק מהעדות תועלת
לשזרר. בדק אינו המועיל

 ויגור ואתא חטא טוביה 4קי דף בפסחים והנה
 לזיגוד. נגדיה פפא. דרב קטיה ביה ואסהיד לחודיה

 דכתיב אק ליה אסר מינגד. וויגוד חטא טוביה א״ל
 שם ביד. אטהדת לחודך ואת באיש אהד עד יקום לא
 ודל הרשב״ם הכתב ביר- דספקת הוא בעלמא רע
 אתה שאק מאוזר עילויה מפקת דקא הוא רע שם

 מצוד. עליד לו אק עדותך יתקבל לא בעדות נאמן
 רכיל תלד דלא לאו על עובר אתה הרי להעיד
עכ״ל.

 דבריו בהתוולח כתב דכבר צ״ב הרשב״ם ודברי
 ודי מהעדות תועלת כל ואק מתקבלת העדות דאין
 רכילות. איסור בו וחוזר אסורה שהפעולה לבאר בזה

 ומשמע להעיד, מצוה עליך שאק להוסיף הוצרך ולמת
 הוא הרכילות איסור את שהמתיר מהרשב״ם להדיא
 שגם אפשר וא״כ שבעדות, התועלת ולא העדות מצות
 שהעדות אף תבעו, שלא כגון עדות מצות שאק באופן

4וצ״ז עומד. באיסורו עריק סתקבלת
 בפתיזזת היים החפץ )הביאו הטמ״ג שיטת והנה

 הלאו הוא זה יחידי עד שעובר דהאיסור י״ז( לאו
 רכילות• של הלאו ולא באיש אהד עד יקום לא של

 הרכילות האיסור את והמתיר הסמ״ג דשיטת ונראה
 ולא לתועלת שאמרו בל אלא העדות מצות אינו

 דגם ונראה לשה״ר. איסור בו אק בישא ללישגא
 מעדותו. תועלת יש ערוה בדבר ביחידי המעיד העד

 עדים שגי הרמ״א כתב ב״ה סעיף ל״ד בסימן דהניז
 שגנב אומר שאהד כגון פסול שהוא אהד על שהעידו

 עכ״ל. לפסלו. מצטרפים ברבית שהלוה אומר והשני
שעשה עליו ומעיד סרב כ״ז. דף ססנהדרק ומקורו
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•Tב ?ן ע יכוו סימן עדות הלכות •21 ש ר ו מ
־•>

 אוזרת עבירה על אף מחר עד עוד יבא אמ עבירה.
 מעיד. להפקיע בזה די א״ב לפסלו, בעדותו יועילו
 מההלכה בזה איסורו וכל רכילות איסור תורת

 הוצרטו ולכן באי®, אהד עד יקום ®לא המוזודשת
זר- מלאו האיסור עצם את גם ללמד

 בבית להחרים רשאי אדם ב. סעיף
שיבא עדות לו שיודיע מי כל על הכנסת

ויעיד.

 הזה ההרם דאין דבראה כתב בסק״ה והאו״ת
 מהרים הבע״ד אלא מתרים הב״ד ולא הב״ד בשם

 אדרבא בכך ב״ד של טיבו מה כי ח״ל הוא בלשונו
 אם לב״ד אכפת מד, כי וכו׳ הדיינים כעורכי נראין
 דאיך צ״ב התומים סברת אמנם יפסקו. ראיה יביאו
 במשפט בדמב״ו ועיין תרם איסור להטיל יחיד רשאי
 אמרים נכסי או קונסות מדיו להתרים יכול דיהיד החרם
 הוא חרם איסור להטיל אבל אתר נכסי על הוא או עליו

 החרם שאין אמרו ובזה ת״ל שם שכתב וכפי הצבור. כה
 ב״ד ולא צבור שאינו לפי מעשרה בפחות מתקיים

 אלא להחרים כת להם ואין צבור במקום שהוא
 עב״ל לעצמו בטוי שבועת ואחד אהר כל להשביע
יחיד. ולא להטיל ב״ד רק יכול חרם ואיסור

 עליהם מוטל דמתיוב מחרימים שב״ד והטעם
 הביאו בשבועות במרדכי משמע וכן 41ד.אפ לחקור

 ישראל בד כל על מתם החרס כשגוזדים ת״ל הב״י
 ב״ד דלב ראויים שאינם על אף חל שהחרם להעיד
 מעונש ולהתרחק האמת לחקוד כז* עליהם מתנה

 הב״ר דבאפת מדבריו ומשמע עכ״ל. וכר שקר שבועת
 פסולים ואף לבא שיכולים העדים כל שיבואו רוצים

משפט. עשית חיוב בכלל וזה היטב הענק לחקור כדי

 הוא הב״ד מכה החרם שדין טעם עוד ונראה
 דין על בסקי״ג הנר״א נתב דהנה הבע״ד• מכת ולא

 ספק טענת כל על כסו ת״ל בשו״ע האמור הוזרם
 ם״פ ברי״ף ג״כ והוא המ״מ כמ״ש הגאונים מתקנת

 חלקו ראם בשבועות מבואר וכן עכ״ל הגשבעין כל
 לתובעו א״א גזלתני שמא בטענת בא והוא משותפיו

 וקא אתא שחלקו לאחר ואי ח״ל הרי״ף וכתב שבועה,
 ליה מחרמיגן הוה בלחוד שמא בטענת ליד, תבע
שוחטות* מההוא מיז* דגזליה מאן על מתם חרם

 ®מטילים לשבועה דמי ההרס דעגק מזה המתבאר
הצדדים. אהר טענת לפי הב״ד

 ויש וכופר לעכו״ם התובע ישראל ד. סעיף
 בערכאות לו להעיד מותר אהד עד לעכו״ם

 יכולים עדים ששני וכ״ש הג״ה יתבעו. אם
 על יתחייב ישראל בדין גם שהרי להעיד

פיהם.

 ראם כתבו ולא, ד״ה קיד. דף ב״ק ההוספות והגה
 הרא״ש אמנם ליה. משמתינן לא בכה״ג שניט העידו

 וכן ב״ק וביש״ש להעיד. יכולים עדים דשני כתב
 טליגי. והרא״ש דד,תוספות זה מלשון דייקו בתומים
 ליה. משמתיגן לא רק להעיד אמור לכתחלה דלתוס׳

 למעת. יכולים לכתהלה אף הרא״ש לשיטת אבל
 נחלקו. במה וצ״ב הרא״ש. כשיטת כאן כתב וברמ״א

 רלא רנחי מבוארת לכאורה התום׳ סברת והנד.
 להרוית אפשרות ממנו מונע רק משלו טמון לו ממסיד

 גרמי בכלל שאינו סברה זה כל הד,לואה. הפקעת את
 דנזקין, גרפא בכלל הוא פ״ם אבל בתשלומיו, לחייב
 שם, והרא״ש זה ד״ח ב. דף ב״ק תום׳ שכתבו וכסי

 ועל שמי* בידי דחייב קיי״ל הלא רנזקין ובגרמא
p ,סברת אמנם ליה. משמתינן לא מ״ס רק אסור לכתחלר 

 הפסד גודם דסו״ם צ״ב להעיד לכחהלה שמתיר הרא״ש
לחברו.

 בסעיף דקיי״ל עדים ובב׳ ח״ל כתב הגרע״א ובגליון
 דאיכא מתם בהלואד, דוקא היינו להעיד דיכולים ד׳

 הלול דליכא לעכו״ם יוודע רלא היכא אבל השם חלול
 מדין ישראל דזכה כיון להעיד רשאים אינם השם

 שממנו ב״ק ברא״ש אמנם עכ״ל. הלואתו הפקעת
 ישראל מצי נטי יתרי ואע״ג ת״ל כתב הדק מקור

 דאק כיון מ״ם הלואתו כהפקעת דהוי ליד, לסכפר
 הרבדים ופשט עכ״ל. להעיד יכולים משלו לו מפסידים

 להפקיע לכתחלה הישראל שרשאי באופן דאיירי
אמאי. וצ״ב להפסידו מותר ואעפ״ב ההלואד,

 הלכות בפ״א חכ״ם כחב דהנה בזה והנראה
 ובעושק שרי, הלואתו והפקעת הטעם ב׳ הלכה גזילה
 נכרי. מתמעט ומרעך רעד אח תעשוק לא כתוב
 מתמעט הוא ומזה הוב, גזילת הוא עושק איסור והנה
 שחייבה חוב דבל בזד, מבואר רלא נראה אמנם נגרי.
אחרת מצוה מצד ואם להפקיעו סוחר לנכרי תורה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפש)8 מס עמוד יעקב p צבי מרדכי גניזי, עדות הלכות ־ יעקב מורשת



A
ושזו ומדיע יב ויקי*

foot. אזהרה מקום בשום מנינו! ]שלא )שמנינו( לפי פרש-י תגק. לא קדש בכל 
 איש איש ד׳( כ״ב )לקמן שכתב ממח כי מכאן. אלא הגוף כטומאת תרומה לאכילת

 ראיות ג׳ בעל בזב יטהר, אשד עד יאכל לא בקדשים מ או גרוע והוא אהרן מזרע
 קדש בכל משמע ועוד כפרד- היא זו יטהר אשר ועד ולקדש׳ כפרד. בני שהן ומאורע

 בטומאת קרשים לאוכל מקרא של פשוטו משמע ועוד בטומאה׳ תרומה לנגיעת תנע לא
 בכלל ועד דעד מ״ל יום׳ ם׳ היינו הדא״ש פי׳ טהרה. ימי מלאת קד ב״ש. הגוף׳

כפרתת שתביא למהר עד. בקדשים אפודה שאחריו ולילה הארבעים יום דבל
ונקבה. לזכר תשב ואנדרוגינוס טומטום היולדת לרבות תלד. נקבה ואם )ה׳(

 הדבר אץ תלד. נקבה. ואם וי״ו כתוב ולבך נקבה, ]של[ וטומאה זכר של טהרה פי"
 ליה טספקא פי׳ שבעים. אני אקרא שברקים. וטמאה בעיבור. ולא כלידה. אלא תאי

 ליה ומהדר שבעים. כתיב שהרי לטטורת cat או שבועים. וטמאה למקרא אם יש אי
 נקבה טומאת כן מבוכר׳ כפלים נקבה של טהרה דמה למקרא. אם דיש פשיטא דבריו

 א׳( )ד׳ סנהדרין ובריש בת״כ שמקים. וטמאה ר״א שבועים. הרי מבזכר כפלים
 זטיהר וטימא בזכר וטיהר טימא ער ובו׳ שכעיט טמאה יבול שבעים. אני אקרא קאמר

 הכי למימר לן חוה וטיהר׳ טימא גזירות ב׳ אמרינו אמאי הר״י והקשה וכר. בנקבה
כפלים. טומאתה ימי אף כפלים. בנקבה טיהר מכר שטיהר מה בנקכת וטיהר כזכר טיהר

ב׳( מ״ז )נדה דופן יוצא פרק ובסוף אמרינו בת״ב שנתו. p כבש תביא )ר(
 דאמר מאיר לר׳ הר״י והקשה עולם. למניין ולא שלו שנתו קרא לתאי ליה דריש
 למיטר לן אית ע״ב הא אצטריף. למאי שנה השיב בשנה אהד יום א׳( י׳ )ר״ה

 השנה. בראש קרב קרנן שום תמצא היכי א״ב הב*. תימא לא ראי בעינן. לעת דמעת
 השמיני דמיום ימים ז׳ ר״ה לפני שיולד צדיד וע״כ שגה, חשוב בשנה אהד יום והא!

אזרתי שנה לו מתוולת כבר הרי ר״ה כשהגיע א״ב כתיב והלאה
דמיה, ממקור שתטהר נפשה טפר עריכה הרמב״ן כתב י״י. לפני והקריבו )ז׳(

 בימי או הנקיון בימי עומדה ואחר משחת׳ ומקוד נרפש מעיין לד. יש בלדתה האשד׳ כי
 רופא השם כי ותטהר מקורה שעמד נפשה כופר תניא לנקבה או לזכר הולד. יצירת

 קופצת לילד שכורעת בשעת ב׳( ל״א )גדה אמדו ורבותינו לעשות ומפליא בשר כל
 לחול ראוייה השבועה ואין הצעד מתון• שנשבעת כיון ר״ל לבעלה תזקק שלא ונשבעת

 מפני אמרו ועוד בזה. כפרה לה שתהיה השם לה רצה לבעל משועבדת שהיא מסגי
 נקבה לז׳. מחהרטת בו שמחים שהכל זכר י״ד, ולנקבה לשבעה זכר חורה אמרה מה

לי״ד. מתהרטת עצביו שהכל
 באומנותיה לעסוק ולא להלוות אוטרין שאין מלמד ידה. תמצא לא ואם )ה׳(

 תודת תהיה זאת שג׳ לישראל והזהיר הפרשיות סמך ולכך עשירת קרבן שתביא כדי
 מפרש׳ ולמטה למעלה, האמור נדה וימי לידה ימי ושאר בתורה נזהר שלא לסי המצורע

 דם זה בשביל אדם בשרו׳ בעוד יהיה כי אדם וזהו צרעת, בניו על מביא לכך נגעים
נגעים.ב גניו, וזהו מבשרו. בנדבק גשרו בעור צוק בהם נזהר שלא לידה ורם נדה

לוזטיא. פיך את תתן אל ה׳( ה׳ )קהלת זש״ה לקרבנות נגעים פרשת סמך לכו ד״א
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זקנים aviaר«
 ישמרו כהן שטתי ד( ,ג )מלאכי ׳שנ מלאו שנקרא הכהן והטעית במזיד עשית אתה
 והבאת נדה מלתי בשוגג לו ותאמר הוא׳ מאות ה׳ מלאך בי מפיהו יבקשו ותודה זעת
 שבמזיד לעולם ומדאין מרעת מלוקק הבנים אלו וגו׳ קולן■ על אלהים יקצוף לטה קרבן

 וצאתץ^ המצורע. תודת תהיה זאת שג׳ המאורע לתורת יולדת תודת סמן בן•ול משעת׳
 'המצורע, תורת תהיה זאת הן ואלו במודע, כתיב תודת ה׳ ט״ס )ם׳ רבה בויקרא כתוב
 מלא לפי ללמד וגו׳ הצרעת נגע לכל התודה זאת ]ה[צמר, בגד)י( צרעת נגע תודת זאת
 עליהם מעובר המצות כל בעד מקולה שהיא הרע בלמון ועסק תודה חוטמי בה׳ עמק
 אה* א״ר הרע, למון זהו רע המוציא המורע ]תורת[ זאת זהו הצרעת עליו באה לבך
 א ביזם שימש אם ביצר מרעת, לוקק הכנים גדה נאמתי מטתו ארם מימש אם

 3 ביום מטחו ממש מניס, לי׳ בצרעת לוקה הבן זו כמילה בן לז ונתעברה לנידתה
 במי לוקה הנן ד׳ ביום מימש מגה, לל׳ לוקה הנן ג׳ ביום מימש מגה, לב׳ לוקה הבן

 ביוב ממש לם:_«נה׳ לוקך, הבן ו׳ ביום ממש מנה, לג׳ לוקח הנן ה׳ נקם ממש מנה,
 נתיב ולכן• מקולקלק. סירותיו שרואה עד העולם מן יוצא ואינו שנד" לע׳ לוקה הבן ז׳

 יופקי ומה לד יתו מה ג׳( ק״ב )תלים זמ״ה מ״ה בגי׳ אדם בשרו, בעור יהיה כי אדם
 יתן מה ד״א הללו. הדברים גרמו רעים יתרים דברים כלומר מילולי ר״ת לשק, לו
 ביד וחיים מות כ״א( י״ח )משלי זש״ה רפואתו וזהו בתורה שיעסוק תקג״ה בגי׳ לד

 ורפואתו הוויים עץ שהוא בתודה ויעסוק להיים לשונו יהיה זכה בלשון, תלוי הבל לשק
 הרע בלשון עוסק והיה זכה ל!א חיים, עז לשק מרפא ד׳< ט״ו )שם שג׳ הרע לשק על

 ד״א לשון. ביד וחיים טות קהו כמת, חשוב ומצורע צרעת לידי שמביאחו מות שהוא
 )קהלת כתיב ולכן• הרע, לשק למדבר הן כולן בתוקותי שבפרשת קללות מ״ה לד, יתן מה
 א ואומרות הנחש, אל ]באות[ החיות בל לבא לעתיד הלשק, למל יתרק אק י״א( י׳

 המספרים הרע לשק על דוד נתפלל לכך לד, יתרק מה ממית ואתה ואוכל, דורם ארי
 י״ג )מגילה כדאמרינן המ״ן ר״ת שקר, משפת נפשי הצילה ה׳ ב׳( ק״ב )תלים שג׳ עלק

 משר בגימטרי׳ זד" בפסוק ר״ת רשע כהמן בישא לישנא לאשתועיי דידע לית ב׳(
 י בראתי איברים לבל גהגם של לשר תב״ה אמר ב׳( >ט״ו בערכק בדאמר גתנם של

 מועיל ואינו שניים של מחיצות שתי לו בראתי ועוד מבפנים, בראתי לשון מבחוץ
 מלמטה ואחה מלמעלה אני נא לבן רמייה. לשק לך יוסיף ומה ]הלשון[ לבעל יתרק מה לך

 ללבן גבור דרד פי׳ רחמים, גחלי עם שנונים גבור הצי ד׳( ק״ב )תלים שג׳ וגדונגו
 נהגם, של רתמים בנהלי הרע לשון המספר אוחו מלבנין כד אותו בשמורין באש חצק
 אברק בגי׳ שטו, כביאל אמרי רבנן אבל שמו, סגינאל עליהם הממונה גהנם של ושר
 נמלין הרות גסי שבל לפי גס, בגי׳ אבדק וכן בגחנם, בו גופלק שהרשעים שגורם לפי

 אבדן, בגי׳ גילך גדלו׳ עיר ודור לדור הפייט שייסד קהו הב ד״ב ההדרים וצועקק בגיהנם
 ודרדר. קוץ שהם הרשעים מכים אבדק שהוא שבגד״נם לסי וי״ו חסד ודד לדר וכתיב

 ? יותר[ צ״ל ]אולי בגחיגם צער להם שיש הרשעים מן הב״ה של שבחו גדול, שהוא גדלו* קהו
 לדונם הרשעים על הממונה בשמים מעלה של שר ואותו ונשמהה. עדן שבגן הצדיקים מן

עד השמים ש ביריעת תלוייה שלשלת שיש לסי היריעה בגי׳ הדרגיאל שמו ננהיגם
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vJSlת+רי-ע •נ רי־קוא
 ר״ב״ח אופר *ran מלפני הוא והילד yvpa מנם לעשות וכשרואה aw: רכה מחזם

 ולעולם הנא לעולם זוכין ותחיו הרע מלשון עצמכם רחקו מגהנס להמלט רצונבם לישראל
 הזהיר ולכך מרע, לשיגד נצור חיים החמץ חאיש מי י״ג־י״ד( ל״ד )תלים שג׳ הזוג

 אשד את זכור הצרעת׳ בנגע תשמר ח״ט׳( כ״ד )דברים כדמי׳ הרע לשון על לישראל
 נמש אלא חורג אינו שההורג דמים משפיכות הרע לשון קשח למרים. ]אלחין[ י״י עשה
 מאג שהרי עליו שאומר ואותו והטקבלו המספרו ג׳ הורג מרע לשון והמספר אחת,
 מות שאול ויאמר ט״ס כ״נ )ש״א שג׳ אהימלך ונהרג אחימלו על הרע לשון דינר
 ומותתני עלי עמוד שאול ויאמר ט׳( א׳ )ש״כ שג׳ שאול נהרג זה וגעון אוזימלה תמות

 כלומר זהב, משבצות yr• ב״ח )שמות שג׳ כהוגה נגדי אלא השבץ ואין השבץ, אחזני כי
 הזה מהעולם ]דזאג[ נשתרש p על הנהנים. עיר נ1ג על קטיגודייא שקבלתי למי

 אלו א׳( א׳ )סנהדרין ובגמרא וגו׳ לנצח יחצן אל גם ז׳ נ״ב )תלים שנ׳ הנא ומהעולם
 למי שלמה לימד נקשו תמגש אחאב ירבעם מלכים שלש הבא, לעולם חלק להם שאין
ואחד לעולה אחד במשיחי.[ תגעו אל ואמר׳ קול נח יצתח נכריות, אהב שהיה

 לעולת, קודם החטאת הקרנת אנל למקראה, אלא הכתוב הקרימה לא פרש״י לחטאת. ר
 ממסכת וקשה לערלה. קודמות החטאות כל נ׳( נ״ט )מסודם נשחט תמיד נריש איתא וכן

 שהביאה האשה חתם דקאמר א׳( )י״ג דקדושק פ״ק בדיש לה ומייתי מ״ח( )מ״ב קנין
 חטאתה. את יורשי׳ יביאו לא ומתה עולתה הביאה עולתה, את יביאו יורשי׳ ומתה חטאתה
 כר׳ שהניאה דהאשה וי״ל רמתה, עולתה ]הביאה[ שאמר כיון קורמת. עולתה ון.משמע

 צרפתי שמואל וה״ר קודמת. שעולתו ג^^שם( בתמיד מוכח ומצורע מיירי במצורעת
 דחחיא מתרץ חיים וה״ר מיידי. קא דביולדת קאמר דבת״ב מיידי דביולדות דליתא אומר

 לחטאת. ואחד לעולה אחד ד״א הר״י. מיידי. בדיעבד קודמת דעולתה דקאמר ראשה
 חטאת קודם עולה הכתוב הקדים לא כלומר למקראה. אלא הכתוב הקדימה לא מוש״י

 מתחלה תפריש יונה, בני או תורים לקרבן מפרשת כשהיולדת בלבד, השם לקריאת אלא
 קוב החטאת להקרבה אבל לחטאת׳ יהיה זה תאמר ואה״ב לעולה, ימיה וה ותאמר

 אלא הכתוב הקדימה vb מרש״י לחטאת. ואחד לעולה אחד ד״א העולה. קודם
 סג הוא לכפר ]כי[ חטאת אצל הכהן עליה וכפר למסמך רחמנא רבעי משוס למקראה׳

 חייבי על מכפרת ודתה שעולה קתני ב׳( )ז׳ זבחים במסכת אבל לדורון. באה ועולה
 לעשה. הניתק לאו ועל עשה על מכפרת דעולה ד׳( )א׳ ויקרא בפרשת פרש״י P1 עשה,
 בתוספתא קתני עקיכא( רבי ד״ה א׳ )ל״ו הממונה להם אמר פרק ביומא התם פי׳ רש״י אבל

 תעשה לא על אמוד, עונשן שהרי ב״ד ומיתות כריתות על ל* באח לא באה למה עולת
 לעשה שניתק תעשה לא ועל עשה על אלא באה עולה אין הא מלקות, אמוד עונשו הרי

 ליה דאצטריו משום עולה אתר חטאת רחמנא כתב דלהכי א״ב וא״ת עליו. לוקין שאין
 דהא לעולה, ואחד לחטאת אחד לכתוב כהלכתו, רחמנא לכתוב וכפר, אצל למיסמך

 ובספר העולה. הקרבת קודם היח חטאת דהקרבת ב׳( )פ״ט מבתים התם קחני
 והעלה בבקר והשכים ה׳( א׳ )איוב שג׳ הלב הרהור על נאה רעולה כתב ילמדנו
הקרבנות סכל הב״ה אטד תצוה ואתה בפרשת ודז״ל וגף כולם מספר עולות
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יוזקנים מושבשמה

 הרמב׳ץ פי׳ קודציו. תיכול לא אוגקילום עמרגם מה רכיל. תלך לא )ט״ז(
מקצה לו ושרק אכלי. יונתן תרגם בגרון קרא א׳< נ״ח )ישעי׳ וכן קול, הרמת לשון שהולא
 ]ים[ (,כגהמועי [,]וגו עליו וינהם (,ל )שם ליה, ויכלי תרגום כ״ס ה׳ )שם הארץ
 תרגם ולכד מאת* חיתוך בלא חפצו ומודיע קול שמשמיע מי לשון והוא עליהון, מכלי

 בגרונם ויהמו המושל לפני או ברבים לבא הרכילים דרך וכן והצועק. והנוהם השורק כן
 נקראים ע״ב אותם. ויגידו בהם שיפצרו עד דברים שמעו כי לרמוז בעיניהם ויקרצו

 שהיה בעיני ג״ל פרש״י רכיל. תלך לא ד״א ברמזים. נוהמין ,פי אובלי״קורצין׳
 קורצין תיבול דלא כדבריו, הלשון נראה ואינו דבריהם, המקבל בבית לאבל משפטן
 הרוכל במו מבר, ,בגימ רכי״ל רכיל. תלך לא ד״א קאי. אקורצין דאכילה משמע

 א״ת אה. ומגיד מזה שומע הזה הרכיל כך למקום. ממקום למכור סחורתו שמוליד הזה
 כל את מדליק הפטיש תחת היוצא הזה הגץ מה ג״ץ בגי׳ והוא גלמך רכיל של ב״ש

 של נעלמות אותיות באחיו. איש ומדליק מבעיר בעיר אחד רכיל כשיש כך הבירה.
 ובהסתר בהעלם הדלת אחורי עומד רכיל של דרכו כך דלת. בגי׳ והוא מ״ד שפו״ד רכיל

 כלומר זכרוגך. שמת והמזוזה הדלת ואחר (,ה נ״ז )שם וזש״ה לזה, ומגיד מזה ושומע
 כלומר רכיל. תלך לא ד״א יגיד. לא שמע לא דאי לאדם זכרון גורמת שהיא שלך אזן
 הדברים לו יספר אל אוזר. מאיש רעות שמדבר מחבירו שומע אדם אם הפשט, לפי

 לגלות הוא צריך להורגו שרצונו ממט שומע אם אבל ואיבה, שגאה ביניהן יש מעכשיו
 רעך. דם על תעמד לא כתיב שהרי רכילות משום כאן ואין ממט, עצמו לשמור כדי
 אזהרה הוא זה ד״א לזה. וקשה לזה רך יהא שלא אהרה כלומר רכיל. תלך לא ד״א

 ומגלה רכיל הולד זהו עלי, רבו וחבירי מזכה הייתי אגי יאמר שלא ד״א חבירו. למלשין
 תעמד לא ת״ל ישתוק שלא רבו משחייבו לזכות טעם שיודע לתלמיד מניין ד״א סוד.
 רעך דם על תעמוד ולא כתיב מדלא י״מ רעך. דם על תעמד לא רעך. דם על

 דם על תעמד שלא כדי רכיל תלד לא דרישא פירושה דקרא וסופה אחד לאו שהכל
 שלשון (,ב ט״ו )ערכין שארז״ל כסו ויהרגט המקבל יבא הבירו על רכיל ההולך כי רעך,
_______ אדם. בני ג׳ הורג הרע

 אל איסור דבר עושה תראהו שאם י״מ בלבבך. אחיך את1תשנז לא )י״ז(
 שלכך כתב והרמב״ן אותו. תוכיח הוכח אדרבה אלא ויותר, יותר שיעשה הלואי תאמר

 והזהיר בהווה הכתוב ודבר בלבם שנאתם לכסות השונאים שדרך בעבור בלבבך אמר
 יחטא כאשר אשם עליך שיהיה חטא׳ עליו תשא ולא ותוכחות. מוסר דוד ללמדו עוד
 )בראשית כמו תוכיח הוכח כי בעיני והנכון אותו. שתאהוב צוה ועוד אותו, הוכחת ולא
 לך בעשותו אחיד את תשנא אל הכתוב שאמר אבימלך את אברהם והוכיח כ״ה( כ״א
 לכסות חטא, עליו תשא ולא עמדי. ככד, עשית מדוע אותו תוכיח אבל כרצונך׳ שלא

 חטאו על ויתורה ישוב או לד יתנצל אותו בהוכיחך כי לו, תגיד ולא בלבך׳ שנאתו
 שלא יתכן כי לך, שיעשה מה בלבד ותטור ממט תקום שלא מזכיר ואח״ב לו. ויתכפר

 מלבו. וחטאתו אחיו פשע שימחה מזהיר ולכך בלבו. החטא יזכור אבל אותו, ישנא
תשא לא ת״ל משתנות פניו ויהיו תוכיחט שלא ומניין פעמים, ק׳ אפילו תוכיח. הוכח
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 הנני הרע: לשון שמיעת איסור אביב: תל אב״ד הלוי דוד חיים לרב נז: ג שרת: חיים: מים
ששמעת מה אודות בשאלתך דנא במרחשון י׳ מיום מכתבך קבלת מאשר

 גדול הרע לשון השומע של שהעון שמעת היתר ובין הרע, לשון איסור על ברדיו שיחה

 שהוא שמי אשמתי ומה מאומה, עשיתי לא אני והלא יתכן זה איך ושאלת מהמספר, יותר

 רב בקיצור להשיבך יכלתי למעשה ממנו. יותר אענש ואני הרע לשון דברי לי וסיפר בא

 לנכון הנני מוצא מאד נפוץ הוא הרע לשון של זה שאיסור כיון אבל שאלתך, עצם על

מאד. חמור שהוא הרע לשון המקבל עוון על מקיפה תשובה להשיבך

 תעמוד לא בעמך רכיל תלך לא טז( יט )ויקרא בתורה מפורש הרע לשון דיבור איסור כי

 שלא שהוזהרנו ש״א( תעשה - )לא המצוות. במנין הרמב״ם ומנאה ה׳, אני רעך דם על

 לשון המספר על הוא זה ואיסור רע. שם להוציא שלא האזהרה זה לאו ובכלל לרגל...

נושאנו. מתחום ואינו הרע

 שוא, שמע תשא לא א(: כג )שמות אחר במקרא נאמר הרע לשון לשמוע האיסור ואילו

 ולכאורה עכ״ל. הרע לשון למקבל אזהרה שקר שמע תקבל לא כתרגומו, רש״י ופירש

 ואסור לספר אסור אמיתיים גנאי דברי גם והלא אסור שקר שמועת לקבל רק וכי קשה

 דברים שטוען זה רכיל איזהו ב׳( הלכה ז׳ פרק דעות )בהלכות הרמב״ם פסק וכך לשמוע,

 הרי אמת שהוא אעפ״י פלוני על שמעתי וכך כך פלוני אמר כך ואומר לזה מזה והולך

 שמהלכת שמועה שכל אגב, דרך ללמדנו באה שתורה ואולי עכ״ל. העולם את מחריב זה

היא. אמת אם גם אסור ולשמוע לספר אבל שקר, היא הסתם מן לאוזן מסה

 שלשה הורגת הרע לשון טו( )ערכין בגמרא אמרו הרע לשון המקבל לגבי שאלתך ולעצם

 את זה הורגין באלו אלו שמתגרין איבה שמתוך ופירש״י עליו, ולאומרים ומקבלו למספרו

 ושאול הכהנים עיר נוב ארבעה, נהרגו שאול ובימי הרכיל, את הדם גואלי והורגים זה

 ששתק על שנהרג נר בן אבנר מפרשים ויש בימיו. רעב היה ידו שעל לפי ודוד ודואג

עכ״ל. הכהנים עיר נוב שאול כשהרג

 שלשה חכמים אמדו עוד זו: בלשון הגמרא דברי העתיק ג׳( הלכה )שם הרמב״ם והנה

 עכ״ל. האומרו מן יותר והמקבלו עליו, שאומר וזה המקבלו, האומרו הורגת, הרע לשון

 ששם במדרשים לא וגם בגמרא נמצא אינו האומרו" מן יותר "והמקבלו הרמב״ם דברי סוף

 שנמצא וכנראה ד׳(, חוקת ופרשת ב׳ מצורע פרשת בתנחומא )עיין אלו דברים הובאו

 דברים עצמו מדעת כותב הרמב״ם שאין משום הרמב״ם בידי שהיתה הגמרא בנוסחת
 למשניות בפירושו מדבריו נראה שכך ועוד לי". "ונראה תחלה מציין אא״ב במקורות שאינם

 והשומעו האומרו הורגתן, הרע לשון שלשה אמרו לשונו: וזו טז( משנה א׳ פרק )אבות

 "ואמרו" מפורש: שכתב הרי עכ״ל. האומרו מן יותר המקבלו ואמרו עליו, ושאומרים

שבפניו. הגמרא בנוסחת כתוב היה שכך ומשמע האומרו, מן יותר המקבלו

 הרע לשון המקבל עון שחמור כלומר האומרו", מן יותר ש״המקבלו רבותינו למדו ומהיכן

 שהיה שדואג ודואג, משאול זה ללמוד שניתן הגדולה" "כנסת בעל הרב כתב האומרו, מן

 בניו. ושלשת הוא נהרגו הרע לשון שקבל שאול ואילו לבדו, הוא העולם מן נטרד אומרו

 בפועל הכהנים עיר נוב כהני את להרוג הודה ששאול משום זאת ראיה לדחות ואפשר

 ב׳ )בשמואל מהמסופר ראיה הביא יעקב" "עיון בעל הרב אבל יותר. נענש שלכן ואולי

 בן מפיבושת על ציבא שסיפר הרע לשון קבל שדוד באורך( הסיפור כל שם ועיין יט פרק

 וציבא אתה למפיבושת דוד שאמר בשעה ב( נו שבת )במסכת רב אמר זה ועל שאול,

 רב ואמר המלוכה. את יחלקו וירבעם רחבעם ואמרה קול בת יצתה השדה את תחלקו

 עבדו ולא דוד בית מלכות נחלקה לא הרע לשון דוד קבל לא אלמלי רב אמר יהודה

 והגלות החרבן את תולים רבותינו כן כי הנה עכ״ל. מארצנו גלינו ולא זרה עבודה ישראל
יותר. חמור שהוא ומשמע שאמרו, בציבא ולא דוד שקיבל הרע בלשון
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---------- הרע לשון ❖ לחבידר אדם כ»ן להלכות לימוד ספר --------------
חיים נרם

 כדי כנראה כתב, ג׳( פרק ב׳ חלק ג׳ )נר המאור" "מנורת בספרו אבוהב יצחק ורבינו
 למספרים סבה הוא הרע לשון המקבל זו: בלשון האומרו", מן יותר "המקבלו מדוע להסביר

 הזהירו כן ועל בדבר עצמם מרגילים יפות פנים בסבר שמקבלו שרואים מאחר כי אותו

עכ״ל. וכו׳ לקבלו שלא רבותינו

 שני מתוך האומרו, מן יותר המקבלו חומרת להסברת כעיקר טעם להוסיף נראין ולי

 ומסיפור נוב כהן אחימלך על הרע לשון לשאול סיפר דואג שכן לעיל, שצויינו הסיפורים

 ובאמת לפיהם, ופעל הדברים את שקיבל משאול בא הנזק נזק, שום אירע לא עדיין זה

 פרוץ על כלל ידע שלא פיו, את לשאול מבלי גם אחימלך על זכות ללמד שאול היה יכול

 אחרי עצמו הוא הצטדק כאשר המלך בית לנאמן עדיין וחשבו לדוד, שאול בין השנאה

 כהני בהריגת האסון שכל הרי האמת, היא זה שכל המקראי הסיפור מתוך יודעים ואנו כן,

 לדוד הרע לשון סיפר שציבא השני במקרה וכן מסיפורו. ולא הרע לשון מקבלת באה נוב

 הרע לשון קבל דוד כאשר יצאה הרעה מאומה, קרה לא ומזה שאול בן מפיבושת על

 על שידע מפיבושת על זכות ללמד צריך והיה השדה", את תחלקו וציבא "אתה ופסק

 גזירה אותה נגזרה שעה אותה על ורק נחלתו, את לרשת שרצה בציבא ולחשוד נכותו,

 מעצם ולא והגלות החרבן אסון כל נבע ומשם המלוכה", את יחלקו ורחבעם "ירבעם קשה

האומרו". מן יותר "המקבלו רבותינו קבעו ולכן הסיפור,

 הרע לשון שומע אדם אם אבל התורה, מן שאסור הרע לשון קבלת על דברנו עתה עד

 הוא שגם מפורש למדנו לא זאת לבו, אל יקח ולא הדברים את יקבל שלא בדעתו ומסכים

התורה. מן אסור

 הרע לשון בעלי הם אלו כל ו׳(: בהלכה )שם שכתב הרמב״ם מדברי ראיה להביא ואין

 של דינם גור נחתם ולא דבריהם "ולשמוע" עמהם לישב שכן וכל בשכונתם לדור שאסור

 "לשמוע" האיסור בפירוש שכתב הרי עכ״ל. לבד הרע לשון על אלא במדבר אבותינו

 איסור לנו מנין אך בלבד, השמיעה לאסור מדרבנן אלא זה ואין שיתכן משום דבריהם,

 שכתב ואחרי י׳( )כלל חיים" "חפץ בעל הצדיק הגאון עמד זה דבר על מתורה. מן זה

 בלשון ב׳ בסעיף הוסיף בפירוש, התורה מן אסור שהוא הרע לשון קבלת דין א׳ בסעיף

 אין השמיעה דבעת אף התורה מן איסור יש כן גם לבד הרע לשון שמיעת על אף וו:

 שם בהערותיו מאד בדה והאריך עכ״ל. לשמוע אוזן שמטה כיון הדבר את לקבל בדעתו

 מהאמור תורה, איסור יש בלבד בשמיעה שגם להוכיח מכרעה ראיה ומצא חיים( מים )באר

 חבירו דין בעל שיבוא קודם דין בעל דברי לשמוע לדיין אסור לא( )דף שבועות במסכת

 )דף פסחים במסכת רבותינו דרשו עצמו זה מפסוק והרי עכ״ל. שוא שמע תשא לא וכו׳

 הלכה כ״א פרק סנהדרין )בהלכות הרמב״ם וגם הרע, לשון וקבלת סיפור איסור לענין קיח(

 וכל חבירו... שיבוא קודם דין בעל דברי "לשמוע" לדיין אסור לשונו: וזו יחד כללם ז׳(

 אזהרה זה לאו ובכלל שוא, שמע תשא לא שנאמר תעשה ־ בלא עובר מאחד השומע

 לשמוע אפילו אסור דיין שלענין כשם מעתה וכו׳. הרע לשון ומספר הרע לשון למקבל

 ללבו, הדברים יכנסו שלא כדי מסברא הדבר שמחוייב וכפי מפורש, הרמב״ם שכתב כפי

 ועוד פסוק. מאותו נלמדו שניהם שהלא לשמוע אפילו שאסור הרע לשון באיסור הדין הוא

 הורקנוס, לבנו בצוואתו אליעזר דר׳ בפרקי מהאמור וסיים זאת ראיה בליבון מאד שם האריך

 נכתבין בספר למעלה עולים כשהדברים כי חבריהם על גנאי האומרים בחבורת תשב אל בני

 מי אמר שלא הרי ע״כ. הרע לשון ובעלי רשע חבורת בשם נכתבין שם העומדים וכל

 עוד ועיין אסור בלבד בשמיעה ראך משמע שם העומדים וכל סתם רק דבריהם שקיבל

שהאריך. שם

 נוגעים אינם הרע - הלשון דברי כאשר הוא בלבד לשמיעה אף המוחלט האיסור שכל אלא

 מבין השומע אם אבל בלבד, זולתו את לגנות היא המספר מטרת וכל לשומע, ישירות לו

 וכדומה בממונו או בו לפגוע הזוממים אנשים כוונות על להזהירו היא המספר שכוונת

נדה במסכת כמבואר מעצמו נזק למנוע כדי הדברים ולבחון לשמוע אוון להטות לו מותר
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חיים חים

 )המכוון מיבעי ליה מיחש מיבעי לא דלקבולי אעפ״י בישא לישנא האי רבא אמר סא( )דף
להורגו(. ישמעאל כונת על שהוזהר אחיקם בן לגדליה

 ולהזהירו לו לספר מצוה בממונו או בו לפגוע לחבירו שמתנכלים שיודע שאדם מאליו ומובן
 פסוק באותו נרמז שזה ואולי לטובה, שכוונתו כיון הרע לשון איסור משום בזה ואין

 אני כלומר רעך, דם על תעמוד לא בעמך רכיל תלך לא ארע: לשון איסור למדנו שממנו
 בכך אין להצילו הכונה ואם רעך דם על תעמוד לא גם אבל בעמך, רכיל תלך שלא מצווך
 מצרות שומר ולשונו פיו ושומר זה, חמור מאיסור להנצל יעזרנו וה׳ רכילות. איסור משום
נפשו.

kz
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קרוש®ערכין שלישי פרקפיס

יי•

 שמיןנע* ששה לי לעה מקמי ואי ימים ד' ולא בעלמא מטקרין
 עשא״כ מ״ש יעיב שמש א״ו ברעח שלאיש לנמ> ס-כי כ׳

 סכי מר אמר ולא tohn הימצא לבסיף סד שנ> דלא במנחות
 כלם שיהא שצריך נפשסי' לפרש לרש״י ליס ניחא »א כי מ״ק

ביס סדר כאעש משא דלפי לפרש ניחא ולא •שיש ד׳ סכוקרק

 כללסאיקר; לן מבעי' לא ג״ס סך לסו בעירי לא א*נ עירי ג״ש
:כחזנים נ' טי צא עצינו vn דאי לערכין מיקש

לנאור׳ עג״ל כו׳ אלמן לר׳ קשס כו׳ להו אבער ד״ה
החהש שדל שקדיש דודא• עש׳ יס״ש לומר נראם סיס

נפיס דוס הוה דינם אין דהא כחמים ׳3 שוי לא כימו ומקדיש
 זלהחעיי לסקל מ־סר דיש ידענו ומר מוי׳ מיס חש ערך לסי סדר דלא דשאמע ישים ד׳ שמקרין בעי ולא ע ע רבן ששימיא

 איכויכסיכשדס כ״א ממר תפסיק סוי חד בסיב סוי אי ונמצא • •מיסוסייןמגמס ד' שבוקר•! גס דמי. ביהג״נששימיאקסא
שקל חעשיס לימן שצריך תער מ שיש אחוזה לשדה שה ס״א אחיזה ־ ־

*®S #חומש דמוכוף זסג״כ לי'חוסר יסבינן לכך פתוח שוס אי אפי׳ בערכין י
דאודבא ס״א דשו שקדיש מיב סוי ואי דשו במקדיש משא*כ * י ״

W1 דטחן אחוזם דצדךליחןשייוששא״כשרס תשר שקייםני»ישלו אילמה נ" כקונה שניא מ' שכאן ס«ש סוס'ד״ה יל 
 שקנה הדס למגשר ג״ש נישא אי דס״ש רק עשויו סחוס לפעמים ‘וצ״למח סואס״ם מ״ל ועדס״זט׳ עד׳ וכס ׳
 א״ע ביפו למקדיש «ס א״ב מת מרס ינ״ה אף חושש למבין* אמה ס' כ״א לזה זה בין נשק לקמן לשונם ח מנ וכן מ״ז ועד
 גמרינן א דל א״ו עקנה שלה ממקדיש למוד כיסו מקדיש -ל״ל זס ואין כקונה חניא שכתט מגומגם ולשינם ברבוע אטוש ח* של

 מציט באמת גכוןדהא אינו אבל ג״ל סיס ק אחוזה ששלה ג״ש כזה עפוזד׳וממילא הוי עי״ו לתקדיותר ס״ל כמס רק מרייחא כחס
לענער יבוליו 0שץ שכל נ״ש דשא לא אי אף וא״ה בסודם מס געי רען דמדר״שאער&׳ניז רצפי׳ דפמתמח׳טי אמרגן

נג״ב מ״ש פלגא אמרי
tfp שטסה אל מ״ל כק־ש למבין אף ט׳ ימא0שיהו- הדסי 

הוי סקדש ן לענ בשירשלף ה״ל דר״ש כתוספת כלשון ’
 לאב; שנסכו קשא גת־חצם .צף קושיחש וים® מס־ יוסר מפזרים

 למבין רק סבא דס״ל לר״ש מציינו לא דכאעת להקדש סדרה כין
 דמיהן ר*ש אפי׳ קאי קישיתס אנל כקיש לעגין ולא כלאים
 מא > לו־״ש דא״ב הקשה לוה שוס ומכר סקיש ודין היא דחנ-יי

 מ״ב דכא עכר ן לענ אסותוה״ס ח׳ מאים ן לענ מדס״ל ומי
 ייצא מי דהקדש ר״ש ‘לפי נפי ג־שא י*כ נכנסים מהר מדמיק

 אי אכל כר״ש לקמן שוקמינן דשיכא קשה וא״כ לר״ש המוס מ׳
 ובוא לישא זו קישיא נס ממילא להקדש מסר בין p ושחלק מה ו

 כר״ש סוקמיק לא מדעה דעדיןשיעזר מהשעירצונצספ יתישב
 לא אשא• פדיק נשר ליזול ר״ש ואי זגפ״ך אמוקשי קשה ש״ע

 ‘ש׳אשו הוי לר״ש הא ט׳ שכאן .סחוס אשר אשאי ר״ש דאי סקשה
 בסו• ימזיל כר״ש ס״ל לא כסא דגם ולשני קשה דאמסיןצא מיסו

 קשיא לא אשאי הקשי אעקש׳ ע״ש ששני מיני* דכאפדיפא שדיוס
ה דסא לסקשוס לי׳ טיפסיקא לא דשסא למא ולדברי מסך ‘לי

חי&ו
:מאידך או מסורס-מבהמכ-

 סקשה •כאן ט' ם העצ של ש״ר מוציא ומס נש׳
 שתלים פ׳ נסמכה לשה כחושש רש״י ‘שלאי השואל

 מס :עכ״ל מוסר לקחו ולא ראו סלט וממיס ט' שרים לא*
 ששא״ב ששה של שדברס לקתה שכדין שמריס־לפי הסוסרילקהו

 האומר מצא משנין מין משחלה ונ״ל ואבנים פצ־ס על יבלו אלו
 ל» ונ״ל תפיל להא שייך א״ך ט׳ מעשה האישס מן המור כפיו
 שנוציא בחברו שביןאדם מס סיומי■ עברה מיני ומי יש ספרן שבזה
 משובות כואסריבן למקים אדם שבין מס אשמוושלס סל ש״ר

 סלא שאה כעונש מרקר נאמר אם מנה רכיל שלך מלא ואזהרחן
 ודלמא אמר בגמרא דהא וקשה וטיפס שחשיפה לסא-דידס שטס
 דלמא סקשס עדיין וגו׳ רע שם ־הוציא ד א״ק ושני כמלא ששום
 עברה ועברה ארוסה כשהיא שזינסה כם ‘שהוציא׳טלי הכא שאגי

 אין הפנוי' אח ב>*ונם ששא״ע שרובה דיש* סכא שטס גדולה
 ומנק בעלמא פנמא רק vm עששה שלא ערזכה־ב״כ ביישה.
 למקום שמשא משים דהעונשמא נאמר אס אבל חמור מיו דאומר

ממל שאינו מזילה עצינו כי לקטן גדול ש״ר הוציא כין אין־חילוק
 סאה לגוזל ש״ש הגוזל טה אינו מסרומססמא אס שיפייס עד לו דאזיל מסך הקשה .זעש״ס קשא כמייץ להקדש ניןכלאיס לחלק

יעבר היא לאו סד המקום חמא לעגין אכל rm א״ם למבין שגה • בחרפדיום
 לאוזהסיכעלקין על סומים ואסכייס וקטנה גזילס׳גייולה של »רפדיוםק*קמאי״ש דאויל משום לאו אלא ‘גע ע״ב

ש״ר בעמן וק קסנס־ כשועל נמלה מילה על אוסוארבסום וצ״לדאילאז ששממו' לא שקראדאסר דרס בסיוק
 כך רכיל תלך שלא ואוסיימיח סלקוס סייגו דטמויסתאושו איזוזס הדס לעולם שקרי אינו שוב אסח פעם קנט דאס ה״א קרא

 תעצא עליה ®לקץ שהל קשו או חברו על גדול ש״ר מוציא אס לי ממילא מחם לשדם יוחזר לפעמים דמ״ע קרא ק דגל• דק דק
 ‘מציטכראשי לפיערןמצאתש״רוכן לאו הוא ששים דעינש מזיק אמחה שדה סקרי נשי שש סקדישסואש״ב אס דאף מם־מרלר״ש

גדולה טס בך ש״ר המוציא או הגוזל מכחש ששובש ן מג סכמה . • פ״זס מר דאז־ל משים
 דסאלאוששזס חמור מש עוכסדסאומי ספיר מצא או־קמנה שהסס מ״ז עיין ט' שעגה שחמש בבא עלה אשמר לאו
 ולכחשיר להקל ש״ר במוציא המשנה וה״ס ‘שלי אסיק דידה לשא אלט* הקדיש דאס דלשיל אבדיישא שקק• לא אשא• סדא

 מבדח כיאסטא סל מציא אס אף שבכהונה גדולז מ' שהוציא א׳ כד״ה שפסק מימב״ם סל הדאב״ד תמיהת הביא ועוד מרם טיה
 אחסה יכן בחנק ובישראל*! מרפה דממת מישראלים גמלה אגל מוי' פייס קרקע לו אין אם דוקא הבא סאשששע דלעיל

 ישראל ובת מסקבשרעס ארוסה חמורה שרפס דם״ל לר״ש דאין נראה ולי קדקעט׳ אגב קרוש קרקע לו שחקני אסם־־ש
 דלאז ש״ע כסף שאס רע סעזציאאס לישן מ״עמחחב בסקילה דלפ׳י־קנסו לכק«עאמקי־יש איןכונט דודאי בלל‘קיסי מקום באן
 אמר שפיר ®מלסטם שעשר משוס אלא לשאדידה־סיא משוס סקוקעשחחמהאיק הקדיש ים אף ט'דכא תשר זרע עדך לסי

 נהחם שלא מנינו שכן ועסיים ‘מ חמוד בפיו שאומר מצא אח״ב גפקס נשי נופי' קרקש ואוסר לזריעה ראוי קרקע אקאזהו ש״ע
 ס״מלפניןיעאו ואבנים העצים הי'על דהחם אף ג״דס׳־אי' לפרקנסו ד״ה מפיינ׳נלטןרש״י כד ט־שיןאבל להקדש בשוי'דומה

 מישאמטס לאומיצעראנינס ואמיס עצים דסא שויססס לה' כקושיא שעיקר ששמע שכרן אס קרקע אגב לבעלים ולהדרו בו׳
 דסאלאנסגשס משדים ללמוד להם ‘סי שפיר להאדידסווא״ה ולסדס מסרא גורם היה ודש״י ביובל חחריסלמלים אין אשאי

 לא שעשה מפס ואפי׳ שלם בלב ®ללה מא משה לסא שטס נעי מקשי ג״ל קרקש אגב -דאשרמשוקמו וסא ‘ט לנעלים
 מסוק כתע שזה ואחשוב‘עניותו סשס והאיש מ״ש צ® טהלו נישא אשא* כיובל לבסנים מומן אלס׳סאק במקדיש אסאדאמר

 לססללמוד וא״כסי׳ ניחא ולדברינו זזבור6סאק ם׳ ישם והאיש אלסש שגאל את* גאלה רק סבמלעז גאלו ולא השיה ממכת
 היינו ואבלס ק״ומסציס שלמד ‘והגש ואמיס עצים של מ״ה האלסשלמביס מם הקרקע יצא ®ידסאחו וכשיוצא קרקס אגב

 :חברו צער מוי איכא סבת על ש״ר כשמוציא סהום שקדיש יפה מין נאקדיש אשר אר״שדר״ה קשסג״כ לא ומזסא
 כו׳פץמ״קושסצזז״א לאחורי ומישי ד״ס ס״ב*ש״י טן ft!" ‘סאלסשהיאמ סיינוסקרקעשבין פ״ע9זכש*פדס|( יעק

‘מ״לססמולב ש״ש ט' שכאן שוטו שאיך הקפה . . תאלמשמ״שוצק״שז סייעה
pw .Obt* לאתריז וחזר דבר אמר שלא דר״יטנסא^ע דלפיס״א ספיחשיס אסיאכל״א ברייתא האי דלשא לרקמת ם'יש 

 לאמריו מר ושלא אאמנ> קשה אחריי שי״עוטד מיאוס תשק לתנין וסי״אדאף שדם* ג״ש כאי לי' יי״אגמיר
 כשאמי א״ס אמזראףמנימלוסוא^אמצפאמיואןיסכס •In מר> לא עשא״נ^גקדפ״ב למודכ&גקילקדא

‘י" ’ <

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודםס)2ס5 מס עמוד הלוי אשר בן משה אברהם קדושים מים
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קדושיםערכין שלישי פרקנדם
 »י ממין גמה לי למה הקף ואי •עט י׳ זלא בעלמא ®מקרין

 משא״ב נ«*ס >היכ קמעא א״ו wo טלאים דצמי סיני ני
 הבי בהר אמר זלא בעלמא סימנא לבסוף מל שני דלא במנחות

 בלם שמא שצדן כמשי׳ לפרש לרש״י ליה ניחא סבא בי מ״ק
 ביה הלר באמה כאמה דלפי לפרה ניחא זלא יפים ד' מסקרי!
 הדר דלא דמשמע ימים ד' מסקרן במי זלא בג בג רבן משימיא

'גמגמה והיי; ימיה '7 הבוקר*) דנעיגס קפא מביט׳א ב’ג ביה

בערכין יש .פרק
 אילמה ג' כקונה מגיא ט' הכאן פ«י׳ ד״ה תום' יך ךה

הה' מ״ל ה״ם הזא עכ״ל ט' ט*ז ועד מד* וכה י
 א»ת ‘ח נ״א לוה וה נץ נשיי! לקען לשונם ח »נ pi ט״ו ופד
 n ואין כקונה הניא שטוס מגומגם ברטעולשינם אמות ה' פל

 פפוורי׳וממילא הוי מי״ו לרמןדיזפר ס״ל הפס רק בבר״סא כשם
נמי ימן יגא פ אמר דמדר״ש וצשי' הוי מה' דפטת ק אפר

- : בב״ב מ״ש פלגא אמרי
tfD הט»ה אל עכ״ל כק־ש למין אף ט׳ מיהוחיעח הדסל

 »» הקדש לפנין בפירשלף ס״ל דר״ש התוספת בלשון י
 לתלק שגת© קמא לת׳יוצם צף ששימש וט־ה מא' •והר מהתריס

 לעגין רק סבא דט״ל לר״ש מציט לא דבאמת להקדש ®מרה נין
 דת־יין ר*ס ‘אפי קאי קישיתס אבל בקיש לפני! ננאיסוילא

 »ת נ לר״ש יא״ב הקשה לוש שזה ומכר הקיש ודין היא דחנ-*י
 מ״ב יהא מנר ן לעג אפוהוה״ה ננאי&יו' לעגן מרס״ל מני

 דינא »י דהקדש ר״ש ‘לפי נמי גיסא 5* י לכל״ט מבר מרפיק
 אי אבל כר״ש לקמן פוקשיגן דשיכא קשז זא*כ לר״ש אפוס יו׳

 ומה ליהא 11 קישיא גס ממילא להקדש מנד בין דמחנקק נימת
 כר״ש מוקמיק לא גסיפה .שיעור יעדי; סהשס־דצומסה יחיש:
 לא אמאי פדיק בפר ודל לי ר״ש ואי דפ־יך אמקשי קשה מ*מ

 ה׳אמצ' הוי לר״ש הא ט* מכאן .פחות אמר אמא׳ ר״ש דאי הקשה
 בסר דמיל נר״ש ס״ל לא בהא דגם דלשג׳ קשה דאמסרןלא מיהו

 קשיא לא אמאי הקשי מ״מ׳אפקש׳ עשני מיציי דכאסדיפא סדיום
 & רהא לשקשוס לי* פשיקא טי לא דמסא למא ולדברי מסן לי*

דאןיל מהן הקשה .זעש״ס קקא בהידץ להקדש בלאט בן לסלק
• פריים מר

 י״ק ק״ק־יהא WT0 מר דאויל משום לאו אלא מ'1 ע״ב
וצ׳ליאילאו וגי' משדה לא לאשר מקרא דרס בפירש

 אטוס שרה לעולם מקרי אינו טג אחש פעם קגט דאס ה״א קרא
 ממילא מטוס לשדה ייחור ס לממ דמ*מ קרא לן רגלי גיק רק

 אחווה שדה מקרי גמי מה ואס״ב הקדישה אס דאף לר״ש מסשנר
. ׳ פ־״וס נסר דאויל משוס .

&X שהקשה מ״ו עיין מ׳ טענה פחמח בבא עלה אפמר לאו
אלט' הקדיש דאס דלעיל אבדייהא מקשי לא אמאי סדא

 כר״ה שפסק הלמג״ם מל הראב״ד תמיהת הביא ופיד בשיט פריה
 אבל בשח* פולח קרקע לו אן אס דוקא הנא משמע הא דלעיל
 ראן נראה זל• אגבקדקפט' קלוש קרקע לן שמקגי ״ש אספ

 דלהרקגט אמקייש להקטס אקכונחו דודא׳ כלל קושי* מקום באן
 האילן שתחת הקרקע שקדיש ים אף דכא ט' תומר ורע מרן לס

 נפדה במי נימי' קרקס ואותו לזריעה ראוי קרקע ט או אן מ״מ
 לפרקנסז ד״ה ,עפייניגלשקרש* בד ס״סיןאנל להקדש דומה בשח*

 כקושיא שפיקד משמע מסן אה קרקע אגב לבעלים ולהדרו ני'
 ולסדרו בגמרא גודם סה וווש״י ביובל תתרטלבפלט אמאיאן

 נ׳לדפקשינמי קרקע אגב ונהרקנהו והא-יאמר ט' לנפלים
 ניעא ממאי ביובל מהנים חתמן אק אלגית במקדיש דאמר אהא

 אלנות שגאל איד גאלה רק הנפלט גאלו ולא השדה בשמנת
 לכסניס האלמת 09 הקרקע יצא האתר מיד !כשיוצא קרקע אגב

 מקדיש יפה בעין ספקדיק אמד אר״הדר״ס ג״ב קשה לא משתא
 הואר' המאה שכן ■הקרקס סיט פ״ה9(2 שיפדה לעגןוכ

. . י ולק״מ מ״ה ומאלנות סיימה
 טלבקטתדלמאסא׳נד״תאאיחאנר״א »מךס׳

תמש לערן דאף מרבחוסד״א ג״ש 'כאי,גידל יד״&
לאגידתפא• משא״נלתקדפ״ב )גמורג>£קא*לקרא

 בללסאיקר.; לן ממי' לא ג״ש סן לשו גמדי לא א״ב מירי ג״ש
:בחונים ב* טי הא מציגו נמס דאי לעינן ההיקש

 לנאור׳ הכ״ל מ' אלסק לר* קשה כו׳ ל» אבעי* ד״ס תלס*
החוזש סדב אקדיש מדאי ממי דס״ס לזמר נראה סיס

 גפיה דוה מה דגם אין יהא בחוגים ב' מי לא ביתו ומקדיש
 ולהחמיר להקל נדבר ידסנדדיס מבד מוי' מיה ווש פוך לסי

 שדה נתיב מי אי ב״א תופר תפסיק וגפצאאיטיבתיבחדהח
 סקל אפסים לימן שצריך חומר ט שט אחווה לשדה מה ה״א אחיזה

 תועש ימונוף ג״ב וה ממר לי' טביק לבן פתות מה אי ‘אפי
 דאודבא ה״א לסו מקדיש נתיב מי ואי לתו מקדש, סשא״ב
 מוחן אחווה שיה משא״ב ליסןטיו ך דצרי תמר לו ט נימו מקיט

 מקנס שדה למגעי ג״ש ניפא אי דה״ק רק משמו לפפמטסמת
 א״ב לסו למקדה טס א״ב מחו גפדס דג״נ אף ממש למגן

 גמריק דלא א״ו מקנה שיה ממקדה לגמור לתו במקדה ל״ל
 מציגו באמה גנקדהא אינו אבל ב״ל הט p אחוזה משדה ג״ש ס?

למגשר •בולן מקום מכל ג״ש למא לא א• אף וא״ב בסולם במה
. י - מאידך מ סמלה מבשמה __

(U} If הקשה ■באן ט' העצים מל ש״ר המוציא ומס גת׳
 מרגלים פ' נסמכה למש בתומש רש״י מלסי' סמאל י
 מה :מוסרמכ״ל לקחו ולא ראו הללו ווהשט ט' סריס לה׳

 משא״ב משה על שדברה לקפה שבדין ®y ממרים ילקהו המוסר
 כאומר נמצא המשגה גבן ומתחלה מ״ל ואבנט שצט הל דברי אלו

 ל® ונ״ל דלעיל להא שין* אץ■ ט׳ מעשה המשה גק חמוד בשע
 שהוציא נחבלו שבקאדס סס ה*»י עברה עט שגי ט המגן שבזה
 בכתובות בדאסריק למקים אדם שבן מס אשסוזסנט מל ש*ר

 סלא מאה כעונש מרקר נאמר אס והסה מיל סלך מלא ואמרת!
 ודלמא אמר בגמרא דהא וקשה ודישה שתרפה ידס7לסא משום
 דלמא מקשה עיין וגו' דע שם הוציא כי א״ק ושני נמלא מטם
 מסט ועבדה ארוסש כשהיא שחמה בם עלי' שהוציא הקא שאגי

 הפנוי'אן את ב*מס משא״ה מרובה ביטא סבא מטס גדולה
 ומנק בעלמא פגפא רק עמיה עשתה שלא מרונה־ב״ה ביישה.
 למקום שחסא משים הוא דהפונפ נאמר אס אבל סגור בשיו דאומר

 נמחל שאט מחלה מציגו ני לקמן גדול ש״ר הוציא בן אין־חילוק
 מאה לטול ש״ע הגזול טה איס מברו־ועסתמא ;אס שטייס עי לי

 דמנר סוא לאו חי המקום חמא לענן אבל סביו טט לפנין סנה
 מלקי) הט זה לאו על עוגשיס ה״ם ואס וקנתה מילה־גיולה מל

 ש״ר מגן יכן ׳ קשגה על במו גדולה גזילס הל אוממס אוהו
 כך רכיל תלן מלא ואוסיסט סלקוס סייגו וטמאוהו יבסיי

תמצא מלט סלשן לסנ קט! או מברי מל גדול ש״ר מוציא אם לי
 בראשי■ עצינו וק ש״ר עקהוצאת לקי לאו הוא שמט דמתש ק חו

 גדולה טס בך ש״ר המוציא אז הגוזל ענתה סטבס במגן חכמה
 דהאלאוסטס חמוד בפיו דהאומי מונח שפט מצא אוקמנז

 ולהחמיר להקל ש״ר מוציא המשנה וס״ס עלי' אסיק דידה לתא
 מברה מציאפצנהנסטא אם אף שבכהונה גדולה מ' א'שהוציא

 איוסז יכן יבטראלט בשרפה יממה מטדאליה גדולה
 טראל ובס בסבקבשיפס אמסה חמורה שרפס דס״ל לר״ש

 ילאו ש״מ בסף מאס רה שם המוציא לישן משיב מ״ס בסקילה
 אמר שפיר למקום מברה שעבר משום אלא דידההיא לתא מטס
 מחם שלא מציגו סק ומסיים מ' ימוד מיו שאומר מצא אח״ב

 יסאו לענן ס״מ שי׳אףדססםיסי׳עלסמציסואכנט ג״דס׳
 מטס צהיאנינהודנטא בגי לאו ואבנט מציס רהא הס שוט לה'

 נענשה לא דסא ממרים ללמוד סי'לסם שפיר ־רידסווא״ב להא
 לא מפשק ואפי'בשפע שלם בלב לס דמסה־זקאמהל לתא משוס

 הססוק כונס פוס ו&משוב ונוי »יז משה והאיש כמ״ש צפר לו היה
 לססללמוד סי׳ זא״ה ניחא ולדברינו שאןלחוסר ©׳ משה והאט

היינו ואכגט ק״וסעצט שלמד ‘מגא ואבנים עצים יס״הסל
ד חברו צעד נסי איכא מנת מל 7ש״ בששוציא מפום__

TQffl כו׳פייןנצ״קומהרש״א לאחורי וחורפי ד״ס פ״נזוש״י 
לג* voo ת״ל מ״ש ©׳ מכאן מוכח שאיך סקשה .

 ספירושטדלפיס״אדר״ישנחא״עשלאאערדכרוחורלאתחו
 שהי לאמריו חור מולא &וג*ל שמא קט! וג״פ5 מ?פומו לדאות

במאמר א״ע אמראףמוניבעלטזאינאמצםאמויזאןטבמ
ה*
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התשים ערבק רביעי פדק ־ מים
 מר לא מש״ה דלס' ג״כ הב׳ זלפי' גלל לס״ר ספר הלא >*•» ;

 איןמשום מה א״י אנעל•׳ מני אן< חציףנמי׳ מי' מדבריי אויב
 שאף נעצמו מדע דגר שאומר דמי מוכח כלשומת ולשני לסיר
שאומרה אף נישא לסנא משוס ני' ליע אוסרה סי' כנמלים גפני

:הנעלים נשר שלא
לא אמאי הקשה הצ״ק מ׳ ממשו ראתני תא צש׳ דף

דאהט הא מלל מי נ דוס מ״ל סרוח מנס• שימן
 נאומו מכס וי' נעו כמו מעשה לילי נא הגאיה מחמש אס ט׳וה״ס

הלב ממם חן ממשה לידי נא לא זאם נגעי' נאי' לסקפיר נכנס :המצמח מפער מ״ו עברה עבר ולא ל•"
 כו'כאן ה״ד כו׳ צשמא שלא ועטה לשמס צמ'תוכחה ע״ב י

ראי' ®ישי מאי ועוד :כממאר רש׳י לשי' הפשה קשס ■
 נכסוף ללא היכי נ׳ שעשה לשמה ממה ה״ט ר״ה נכי דסא »ר״ה !

vest לנאר ונראה ט* משתנים פניו אפי' יכול לעיל ■כדאי'
 להראוש עמו ו911מש ran מהדף כשאדם סייגו לשוכמסלשסס

 השלו' mu זס לדנו* לשמ' היא ווה עליו ולסוצי׳עלס צדקו לחברו
 איזה ממיל שהיא ר? לו ומוחל מוכי* שאינו סייט לשמה זפט׳שלא
 לשמה ענוה מיקי מסיבסצסרש אי ־ישנאם שלא אירא סיה®

 פי׳ נשירים עצמו שמשים למי נחלשו לשארית נר״ס לאי' כמו סוא
 כלל מצטער שאינו על כעיט ומזה צ שפל שהוא מפני משיט דאיט
 לנו סמויים ספרים ומאי נמ״ה שפי׳ שדממו שמכרו מה נלנו
 מה על ומצמסר נלבי׳ ׳ ל מקים מאן אבל ענוה עיקר זה ד׳ לוך

 וזהסיאדאמר עטה עיקור זה אין משיג ואינו שסובל רק פחירפו
 דסחיסו פי' וכו' הא נ׳ לשמה שלא ועטה לשמה מונחה ה״ד »מ־

 רצה ולא שמואל להגי ד״ה של שקבל דר״ח פונדא מכך משתמע
 לטח כדין פושה אינו שי״ה סונר שהי' דע* לפי לר״ה למשול

 *דה ור״ה לשמה *כתה והייט כן לעשות הסיף שלא מלת קבל
 לפני נחנם עליו קבל ול״ח למדו ש־צדק באמת יודע שסי' ואף לו

 נכה הל ומצהער ע״ז בלס הי' שנאמש ואף לי' ששק מ״מ שמואל
 מילין אמר דנפ׳ק לנשל והראי' כסוצן צמא שמשה שמואל איחשדס

 נשכיל הי' לי' דסשיק מה נמצא מלה שמואל של להוציא־מלמ
 אק *וודאי לשמה שלא מטה *א זה שלמה מנוה הי' ולא סנה

 לא״כ שיוכי*! נדי vstn מס לשמואל כיפר בי דלה לומר סברא
שחרפו פל מצמר שסי׳ מחמש בן סעשה א״ו קודם אעאילאנוער

ז״ל וש״י דברי כל עד״ז למין p וכן ש*אלוא״ש נפט

יר השג פרק
 דייקינןזנו׳מנ״ל&י׳דלפירוש ונו׳ סנניל י״ס מ׳ ין ך«

ד״ס רש״י לשון כמ״ש נלל פליגי לא pm ר׳ רש״י י
 להדיא וט׳סשמע בקרגטש ערניןאינן דאמל׳ וכו׳להא אגי אומר
 ואמר הנול ושמה מלי סרכי מהאומר בלל רבק איידי ללא

 לאומר משיר והוא פלי פלוני ערך שאמי עני מדמי׳ דרנק מו'רק
 לדינא ובאמת דמי דלא ר׳ ונו'ואומר פלי ששיר קרבטשלסצורע

 מ״ע מ״ב נר' שפסק סרמ״נם רעש מם וחנק ל' *לקים אינן
 לקמן למקש׳ ישמפשין מנרגיא כן משמע ללא נזה מיאנו ריאתי׳
 הקזה מן לר׳ מלי׳ פליגי דרבנן משמע זנו׳ אני אזמר דאע' ולר'

 משום דאי אומר ואט דפליגי מא׳ פירשו לנן סרמ״בס מל מ״ע
 ממן ר* פלמי ללא ט״ל מודאי כלום עלהרינג״ם קשיא לא־ ס«

 רק »'כפי' דס׳ל לומר מצה וב״ן להריא המשניות נפי׳ מ״ש
 ידעתי לא אבל לקמן סו' קושיש מבת טעמי׳ דמפחבר קר׳ לפסק

 מליצי לא pm דר' מחא בפב סומנה גפי' מא בזה הב״ז דע׳
 נ״ל לאמרכו' ולר׳ מסי מקשי דמאי סכ״מ קשיש משים »א•

 בקרבמם אבל לאמרי לרנק דבשלמא מקשי דהכי דלק״ס מוס
 מוך לאומר עלי מצורע סל קולט האומר דסדמי דמשמע p אינו

 עשיר מצורע קמטיו שאמו■ לעני »א אצעריך לנך פלי פלוט
 רמן דסא עלי עשיר »ך שאמר מעג■ עסרבין לילס פלידס״א

 דמיון דאיכא צ״ל מ״עס״ל ימי רלא אף אהדדי לה עי*י'
דא»■ לי' אבל איטכן בקרבטש אנל אמרי. איר דאל״ב אהדדי

 עלי ערכי לאומר מל* מטרה קרבטת ה*מר בלל מדמיה ללא צ
 לאומר עלי משיך קרבטש האשר פט ל»ג»ר»3 לאט*ד *״»
ן שהמרי לעשיר לכאלעיא לדמוי לקלאיאיכא ’על עשיר יק•

 צל• כעינתלא אה w התנין עלי זה שאמר מה ואמר עני בא עצמו
ל״ל הוא וא״כ מע־מן יצילף מה״ס וא״כ מני עיך דיסן קדא

כו' טמא ,נ* נערנץ א״כ מ' מנתר ה״> ד״ה שוטפת
ס'ללרנ» ינממין באמש »לן להקשות אץ ־ עכ״צ

 דאיירי מא רק את״ק פניג לא דלמא עשיר ערן* מחן צ• מכס
 ס״ל וסי! עשיר T■555 אגי’ יע״יי P בקרמועאיט אבל ש״ק

 עני בערכין ראף וקאעררני לקרנטח ערכין p לסלק למ״ק
 ממיני ׳*אמס ומיי T» טחן דקדבטס נבה״ג משיי שהערך
 דאער מלשוט משמע אין חה עט פיך דטק ס״ל עני שהעריך.

 בכל להרגמש מה לעירן דס״ל משמע p ממין אף מני אומר
 :בשרשי עלי' משליב סס״ק אמא דס״ל כפירש הל״ל ואל״ס מילי

מ״ל ס׳ לאשמעינן אש• וכא.הרמ כו* בקובטס אגל ל״ה
 עטת אימא לשמי כלל צרך דמאי לאקשט ליס סט סם׳

 מש אס אף ',כפשט מתניסן מוקי לא אמאי לאיסשאמ יגנייין
 הנאשהחע׳ש כיקדמעת עשיר וגעשה חשא* פהטא לאשר אביי
שהיה מק כלל משט ואמאי במטוס קדננוש ש* מכיא עני היס

• נמס אטו .
6O״i* הסו׳מופלאי' לנרי מ׳ יודא יר׳ אמלתי׳ דקאי ט״ל 

מפ״ןוהעש־ש■׳ לכל כנראה כלל מומים ואיט מאוד
 דאנל דטגתגזלשדש ד״ש פירושו דהכי מ״ל בלל ס פירשו לא

 בקרנטת אבל רק אטו דמש בנא אהא קא• לא p איט לקדמות
 לא לקשןנד״ס שפירשו וכשו יודא דר׳ מלתא סיום מא כן איני

 שהוא רש״י ',נס לפה התו' לארצו אביו דמם מא והאי צר׳נא
 האי שי? מאי יא״ב לסם חח? דכיה אמרכין וקאי גפ״ע דין

 דה•׳ בבא למנקה לי' הט ולעיל יודא דר' מלפא בתר דסכא נבא
 אבלמישט כו' אביו מת אם אכל עטט׳מתן»ךעשירכל״ל

 אבל דה״ה התוס« פירשו סלתאדרבייחא בפר ליה
 מלק מדכץ פירש ׳ודא דד' מלשא סייס הוא נן אינו נק־בנות

 הקרבנו׳ אע״ג בקרבסש עפא״ב סף ועד מתחנה במכו® שיהא
 מ&' בימשר לילי אשם נשר רק צוציק לא אע׳ה *א נשיב גע*

 כואמלת! וכאלאמראמ״כמשאמ נדאישא דר״י טעמיה
 ופירש ס' אבא מש אפילו וחנ״א העשנה בלהק שנת וכאלו דרבנן
 ערך ■»ייא והעט והמטר עט אפילו דנזבר אר״י לאפלוצי ראשי
 אם רק סכה; שמערים ממן כלל סלי לא דלר״י ומסתבר אשיר

 אפ״ס הפרכה כשעת העני ואח״ב הערכה .*דם פ״א עשיר הי'
 והעשיר מבעי'מוי -,לא p לא רבנן ליס ואמרי עשיר ערך מביא
 דבפשש ביון עשיר ערך מביא דאיט הפרנס בשעת וסמני ומר

 וכפני מתתצס עזר סיס אס ושאפילו על ויותר עט סוי אפרכס
 נמיצינונוסן עשיר לסיום וקרוב ואביוסואנוסם הפרנה נשמש

 סוי ואילא הערכה מעת אסיו סם לא דעד״ן מן עשיר שוך
 רלא מוד׳ ומי ןר״» אר״י כלל לפלוצי שיך הט לא מעיקרא עשיר

 לי״י ס״ל מעיקרא עשיר *י דאי רק למיתה גזסהין רוב אמריק
 שיסית דאף ישירא במושא לפלמי רמן ואפו עשיר פיך רמתן
 כז' פשיהא והרךנצעויא מני ערך מתן נמי עשיר לסיוש קר*

 לר״ינכה״ג מא »יפא פרך מאי לע״ז להתו' קשה ד*ה יש ה
 פאי נוסת דאביו בסאי תוסתתדס״ס ופירשו עשיר ערך מפן
 למימר לי׳ הוי דר*♦ פלוגשא משום ואי מא פגי עחן הא f קמל

 אבל העדנה בשפת עני שהוא טון פט ערך דגויק והעני מעשיר
 :מ״ה ד״ש בחר נ״ל כן מידי אשממיק לא אמ רמש ז ס

מקיהמרייסא הא ו״ל אפססקשתס׳ צמראת״ר ידן <7
 ניחן להנץ ונם לקלים מרצליש לפנין דמקשיגן שרפי

 דאיכא הפיך סמן ולהא ד»אג»יקלמילף ואלם נ״ל מסדו
 סוא הסוץ מרחשן וממה מקם׳ פתות קולאוחזמראמיןאם

 יזומדא ח;«,העוך»א יתר מקט׳ונמשה מחוש תומרא וים קולא
pi *נתינת כשפת שיהא מדמים למילף בעי לחומרא וטן לפול 
 דלאבע-נן *לא סא לקלים מרצליון דלענין צינא תרי מימי לכך

 ♦לפיק דו בכס נידון זצמנון להצאכ »ה מיסיס נ» למשימי'
ס״א ה*נ לממרא מין לקולא p דסקשינן ®ק נמצא ממרא

 : ליזמרא p לקולא ו נחינס מעת שי® דנקיש
ענ״ל נר' דלא ולמתס עשרם מ'שטו מא נ ל״ה ר^״י

 דאשנע >*ף השחם אשטו הקושיא להמ לקזזקרש״י
דשניז p לג׳ש שגה מיותר לא7 דרפ״ינמד נ״ל קשה צ״כ העש
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^•S1״jop9319®160״*pfc״o ״*»031 תקלל לאpj 
 ס״סאר״״ןינס״א •סאמ״״כעד מסעאנ״לא מאיר לא

 •ס״א סיס99 •סישי״״ן מליו ליריב מקלל •*ליאלסיסלא
 אלס״סלא יןסנהנממן•0ן»9יי«>לכממןכזסןם

 סניןתלהור איס כל סאי אלאיקיכסיא4לל*אין!3•!
 •אמי ססלאמןירמעןלא1יכממןלאמא)ימכלסק?4

 סל* >אמי לא ססמלאס סניסל״ן כ״גוי״ס •לאמןאלי
 למרותיימיימלכ״כגי"• ויאמן ליאסגן סני •מסי •מד•

 לכ״כייס 9מדוס0א0יקד09ו»9•£*«״יר»א>ו
 ק^0ה00ץס>ב״»י*9י9א9למץוס0מכיי״0א

 •ww וימס 9״מיוס0יא*״מכ״מי״ איבמססיסמ
 יסמסי * ה»תיואמ^ממו6 •סאלא סא׳נהחי

ממסי* לממסייהסקסאימקרו״אל^סכ״סמזמוץי״ם
 יזיסזןססואקיז״סגיסמומימריתסוסעסילתעסיסג• £

 0אקר*9מכאןא»ויי חלאססאחרכלכיו מדמ^רד
 < לעינוי״סזהעסייאסיןלמדזתתןמע^סג• מי>יןת
 ספ»״>ל6ספ1»9זחמיכרכלאממס90אעמ' לדא^ק
ככיי• «כ>ן< בןמעססלסיין מאחי• לא ויסמן •לאין

 ייסמסככיי- כסססלככיי וככוי לככייכתמת• איס
 אי• ככזי חנפל״סמסי״ןכסאמסכמיסהן כיז״ס

 סתס0ראר>9כ9ס כסאמסבכייסו מוסיין מנעלים
ככד* אן איבת רסא״לסמןסוריימלכלכסןגגלסקגס

 ככל סמיגה op> ככל לכסן ל׳מן ימאי אמס rw "ארס
 מבמיככד ק״כס עילי סתה אימ״יהכאתס f סהי לע• ^ש•

 לבארם• מ סנחירס "ש״סמזבסלסב׳אולב׳• סותעיג׳
 מ איס זנניי איס לבכיר כססס כסוי• יככססס^ס

 "זס• סלשיס 19 מסמל אמס איס מסככיי י9מ1כ» לגכיר
סבממ״מ*• !0״י0ל«099סססל0תסאמ0ויב9•ןכ
pv• X מי-/ סי לתסנאמדלמ״סהזאאזמייס״ה י המי מס 

W סמממאמו״מסאאעאמסאיסימממא^מכאמיאו"••
 כאן 9מ אמי 0פ9״9״’חלאמי*מאמזכמסממי>ל א<»

 לאלןפסאימ־י׳נמןאימילאכאהבמיכמ•• עסאסיאן
 איימממאסיאסי •לאלסייסמממאמיאמיאמי״אממ
 אן9>א»ן* ין אמה אמוי׳וא״ניאלאמחמאתזסמס-הי•

mo כאןכסמיר לןכסתיןליאן9ל99 אמי למלן מאמי 
" אמי מס מסיככממיסיס״ס״ס לי•

 גילן יל*ןאן»9סן אלא •ינק א״» קיס כבוי 9•
כ כל אתיו ק מס ן*4י09)א״נמןאלאסן

לאמכ״קא• לא״נ״קזאמכנ״ססיסמיםימקלס מקרניס
 איגי הקרש מסככוי הכבוי מן אלא יכולןאקל״י״! כנס

 ןכ״סד4למינ^£אסן?מי כלן מאל״ןאןיין •»קאל*
 סמזל״ן מן >?>רן»של״ןממ»ג/מ}ססקךסולמן״ץכממת

 • עליהןימניקימאומןאמ״סאתיזאחי״ס »מי»סמ
 ל• אין ממגיל" *זכמסססומי »תגיגרן״יזעלסכמכן

מ"^0כאןיייאממקגאמ9לרל?לןתי״ן*^3ן|א&מ«

 הא רקסמהאסימימכהנאי." •סיאהכמסאא״ט סא״־ה
 סמכי p סהכלכסכיכי לליין 'מ״ללגלכמסל״כין •יו

 סקנהימקב• סא״ן ללמדך לעבי• מכלה סהשיפהלכלכ
 אא ל»מ כלב •חר׳ן לא •סראל בג• סגיילבל כי״ת כל סכי•
לים־ כן מןלוסכיייהלאיכי״סקילזמסאסח״ס מכס*

fp?W1 לללמסא^תקיסמקיס״ני מיאסי! סי»« כביד 
 ייאיאיסיס* '1סממסיאסייאזסיסלמתכל^וסימ

 נ*0 ״ עמי ר״ני כעל ס״הא מד דין מבעל "סייע לי״קסלא
 סלא לנמלי"! יייא׳אוסיס 0»״ס •כאיכר סאלס״ס מי

 סני • מעי י״ס כעל ס״סא וץמר ליץמכעל דכיי •סיוע
 0 ועמדיסנ״האמיסיאכאחכ״ןתסיסייאלעוילהכ״א

 עיכס אסןאמי״י כאמןסאסאקעינס סמסא •גוממסי״ין
 סלל א״ס אמ׳לי יסמ מס •ין מסמ אל < ססממסוא אימג
 סיןמל״וימול3ל״מאמ״סר»»*ן>ליעדאמדכאמ »״״כ

 ליינו ימיאמי מסמ״ין אל’מנסלכן»א יאני ימהמנה
 •כיס אני סכמיליא״ן ממק כל ממנ״ן סאלי כ• •ייס 9א?

 כאוסנטרןעמיכי• אמד מד ל" ז״ס מלוני אנל ל• מנה
 9י מא מסס "יןומיעד מסמ אל לכןגאמי 40 איו סאימל

 מסס אמר ה״ס לא ״ן0מי0ל0כ״יי0>ןהיימןיגימס
 ילאס״ס ממי סולן •וימת• סימא מי לצ״תסתשתה ומלן
 יסקאימר • מסי וממס סהוא״ייממי מי בגם יימס

 ואית סזתסק לסינ״אאמ פי חיים »סשמ אל יזגמ״ין אל
 9 חמס תכילג״ןסהןפסיל״ןלגתמסנאמרלא״קיסמד

 לאמס״ס ליכאסיומס" מטימב״מס מא״סי
היגע• אמס •א״ן ••סממ • יכ״ס •חר•

למכס ממסס 94)9 אמס אגל מייימ^יעה•
מסי wto מזנק מסי טטסנ״ס

 ^ל,

 יי'ה ןל^יה^וי»#»ע״לתלך^49ןלןאמינימ4יי'״
 כמס כאן מס ילסלן<9mwמ •opלסבסיי כץ אן
 ל* מת* n״fr»1 יטיס ן•9)9לןכ9סי*אןל0י9מי09

 קיסמקץ ו#לש» ר&חכ'6 • וסן ממיסי לסיטא
הי• 0*0>ץו אייכסאמס ל״י׳״סתמאל

*c!j •מל ממס ממיס אמ״כססיתןס כן״מיה •אי" סל 
 מייהאימ׳נאמי p "0״א״96״ןלססיןיו0וא»ס9יאל0•

 אסמקכאב״לס להלן מס קרוסה •ינאיללסלן קריסה כאן
 4 ק סימה״ כסיס מסי כאכ״להי אןמסאאסטס •ן

 ״י9ל9>0ן799ל99י9>ל*סיכ אלאכסרהככימסנין
 יון חלקלסב״ןבכ״מכקכסיס לאיהה״מהנכלהלא

 •*לי 9• א9״9י0כקכטמטןכ9לאגמליקב0יס0
 טכסיס הכמו׳כהיוהכסנאכי יכי סימה כסיס יכסד

 • כסייס יכיהכמגב רסככ*ממגק09•נאסא״ןל״אלא
 אילם• סאי גיס אלא כ״יגאבימ״סאיסאסיממא״ןל"

 פסיכי רסס09אן9סייסאן9•>קלאיגיסכמגכאלא
 לכלכמ&ל״כק תזמלהסייןי9דיןכ00מגן9ס»9מכסז*

 לכלב אלא א״מ אז כן אומי אמס בכלב א״תגלכלכ
 כ יסלאדכי״סקיי׳מס נבלת כל מאכלי כמ-ממימיללא

סיס• מימייכסגאס סיא סי• כמסא סטמאס f סין• נכלה
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321 כ טרטר. משפטים דכספא טשבתא

 רכר טרפה. בשדה ובשר לומר תלמוד טה הא בשרה, בק במת מן בה כחלוק לא
» »ינרים רכל מנין, במת בשדר״ אלא לי אין מצאה, בשדה •מ בו מוצא בהווה; הכתוב

 יא »לי אק לילה, מקרה מתר יהיה לא אשר איש בך יהיה •מ בו >כיוצא בהווה; הכתוב

כי עם אשר האיש •מי בו מוצא כהווה< הכתוב דבר מנין, יום מקרר, לילה, מקרה אלא

 • אלא הכתוב דבר לא מנץ, אילנות כל שאר כרם, אלא לי אין חללו, ולא כרם נטע 5
 יט » mm ׳יקמ בהמה כל שאר נדי אלא לי אין אמו, בחלב גדי תבשל •לא בו >מוצא בהווה;

שדרך מרץ□ בהווה, הבהוב דבר טרפד" בשדה ובשר כאן אף בהווה-< הכתוב דבר
להטרף. בהמות “

 או >לכלבוככלב< אומר אתה וככלב, לכלב אותו. ליבון תש לכלב
»יי יביים וחומר, קל דברים והלא נבלה, כל תאכלו •לא לומר תלמוד כמשמעו, לכלב אלא אינו 10

 מטמאה שאינה טרפה בהנאה. מותרת היא הרי במשא, מטמאה שהיא נבלה מה
 אוחו. תשליבון לכלב לומר תלמוד מה הא בהנאה, מותרת שתהא דין אינו במשא,

w לעבד; ונבלה לכלב שהטרפה העבד, מן מכובד שהכלב ללמדך וככלב; לכלב
»יא לא ישראל מי •ולכל שנאמר כריה, כל שכר מקפה הוא ברוך הקדוש שאין ללמדך

ומה והומר, קל דברים והלא שכרו, לו תן הוא, ברוך הקדוש אמר לשונו, כלב יחרץ 15
י« ת ירמיה עןיעןך ילד אןל דגר •קורא שנאמר שכרו, מקפח שאיני שכן כל לא אדם כך, חיה אם

 יב "ם »« מרום כבוד •כסא ואומר נבל, יהיה ובאחריתו יעובנו ימיו בחצי במשפט ולא עושר

מקדשינו. מקום מראשון
זזרי אחר. רבר הרע; לשון למקבל אוהרה חריזה שוא. שמע תשא לא

 נמלק. אט גהלוק( 1 - ובין א נפ׳ב( p ן ת׳ א בפ׳א(
 בתות, ם 2 - בעד ם I pi אב בפ׳ב( נץ 1 המלוק ט

 1 במזיד. כ 3 - ת׳ מ ע׳ה( להטרן* וכר כבדויה!כיו״ב
 כ ח׳, ט לילה( וכו׳ אער ן בדבר ם נח 1 ד ה׳ המוסגר

 ולא 1 ה׳ ד נרם( 5 - בהגייה ב בהווה! 4 — וגו׳ אער
 .,ת אט לא[ ו האילמת אב1 ה* ד 1וכל ת׳ 3דט הללו(

 תסומג׳ ן בם׳ ובן בתווית כ 8 — ת׳ אטכ אלא( I ת״ל כ
 1 ואן• אטב ד - וו׳ מ אמו[ בהלב ן בדבר ט בו( ן ד ח׳

 דת״ן ובשר[ ן כאן אומר אתה ט א'®*. אתה ג׳ אב כאן(
 D למסרן*[ ן הנתמר. טט 8 - דרך עק ט עדרך( מקום

 תגזול אל ׳בעדה)וקבלב״מדד״א(.טג׳כימאמ3לטדףו
 בצע כלבמע אורחות p ת״ל עעידמנץ דל אלא דלאיןלי

 בפ׳ב[ לבלב 9 - למזל דל על עודנו במהות הכהוב דבר אלא
ן וככלב( ומג׳ )ילק׳ ובכלב טב ככלב, ר המל?( 1 ח׳ אט

 אץ ת״ל פגיה ובזרע קברה לעץ נקט וכר" בניות 2
 מרים ספרי ועיין בזזוה הבהוב עובר אלא לה, טועיע
 בגו דד״א מדות ול״ב קמג ון* בן בב עם ופ״ת וררמג

 כאן גם פגיה בא״א וכו׳• מגיין 5 יה: מדר. ריה״ג על
 וברים ספרי ועי׳ בהוד- הכתוב עובר אלא נטע. אער ת״ל

 ופ״ז׳ רע״י הענין כל ועי׳ jsp וף ו כ עם ומ״ת גדקבה
 מרז רע״י ס׳מ. ם׳לא עמ״ר הקב׳יה• עאין ללמדך 14

 סות עמשלם ומבינו וכר• ׳1ע 16 שנא ברע״י בב• ופסחים
 המעכיר פורענומא עאתריו הפסוק על ת״י ובן מרה כבנו
 ס״ב תאא כי ההגהומא על שרומז בא״א ועי׳ ע״י, מניר-
 הכתובים סמיכות דורש עם כ* ס׳ב( כ בתנהומא )וכ״ת

 תסבוד ככסא ידיהם עפעטו האויבים הכתוב שהמשיל וטסרע
 אכל עלו שאינן ביבים שמגדל לקורא המקוע מקום היינו
 לאיש לתת עג׳ במקומו וגורס הכתוב כל מותק בא״ב

 מכי׳ הרע׳ לשון למקבל 19 לא: ותו יט( לב )ידמי׳ כדרכיו
דע״ה ת״יועי׳ ז ם" >דכט( )ורכז,ד״י תדב״א קיוו• ׳1ררעכ״י,םםז

אלא( אינו 10 - אכ רק המוסגר I p ג׳ ק ח׳, טט א״א(
 ומה אטכ ו1 ־* אמרת ט חרד[ ן והרי אטב והלא( 1 וגר נ׳ אה נבלה( 1 ת׳ ט גבלה( ובר ת״ל t בעמועו אב I ה׳ אטב

 I וטריפה כ I הגאה בכל ט בהנייד- אה 1 ה׳ אם היא( 1 ת׳ ט הרי( ן מטמא אכ מטמאה( 1 שמטמאה ט מט׳( שהיא 1 אס וג*
 לעבר ובר ללמדך ן ת׳ רם ובכלב( לכלב 13 - ה׳ ד אותו[ ן ומה ם מה( תא 1 הגאה בכל ט באנייה. א 12 — מממא אב

 א»ב הקרה( 14 - לגוי אט לעבד( ן טריפה עוזרי אט ויו ג ה אט העבד( הכלבן עתרי א 1 ת׳ וויג׳ וילק׳ בם בפ׳ב(
 1 תנו אטבטט 1 המקום אבט הג״וג ק הקב״ה[ ן לן ג׳ אב אמר( ן נגר נ׳ א ה׳, כ לשוני[ 1 וגו׳ כלב ט 15 - המקום

 חייה, )ט מיה עבר את( 3) אס אטכטט שכרו( וכר אס 16 - ה׳ אכט ומה( ן ותרי אטב והלב[ 1 עכרם ט 1 להם ם לו!
 אטב | ה׳ ט סקדעינו[ וכר עג׳ ן לב-ש( נ׳ )ם אדם עכר ת*( )ט ק״ו עכר( נ׳ )כ המקום קיפח( )אכ קפה לא ההיה( ט

ד זה( 1 ה׳ ט הרי( גו - וגר מראת( )כ מראעין אטב 18 — וגז׳ אט ת׳. אטכק 1גבל ובר עושה 1 לא אב I וכה״א

*21 * Mechllt
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כ פרשה jytQSfftt דכספא מסבתא__________________322

האלהים עד שנאמר עמו, דינו כעל שיהא עד דין, מבעל ישמע שלא לדיין אזהרה זה /
לדיין דבריו ישמיע שלא דין, לבעל אזהרה זה הרי אחר, דבר שניהם; דבר יבא ן

רבי משום אומר הנין אבא — האנשים. שני ״ועמדו שנאמד עמו, דינו בעל שיהא עד
אותו עושה אחריו, אמן עונה אין שאם באמן, שתהא הריק שבועת להביא אליעזר, ן
J שוא. שבועת L----------־־--------------------------------------------------------- י
ולי דינרין, מאתים לי חייב פלוני איש לו, אמר רשע. עם ידך חשת אל 7

ונר. ידך תשת אל נאמר לכך מנה׳ ואני מגה אתה וטול עליו, והצטרף בא אהד, עד
 לי מנה מבדה, אני אין שבעולם ממון כל לי נותגין שאלו בי, יודע אתה רבו, לו אמר
 אל נאמר לכך שלי, את שאטול כדי עטו והצטרף בא אהד, עד לי ויש פלוני אצל
 אחד היה לא עושין, שבירושלם הדעת נקיי היו כך - זה. הוא חמם עד ונו/ ידך תשת
 שהוא עד בנט, חותם היה ולא עמו, הולך טי יודע שהוא עד המשתה לבית הולך מהם
את להוציא עד, חמם תשת אל ידך, תשת אל אומר, נתן רבי - עמו. הותם מי יודע

 אומר מהו באיש, חמם יקום-עד •לא שנאמר לעדות, פסולק שהן ועזלנין ואת החמסנק שםשסטו־טז
זמם. כאשר לו ®ועשיתם י» שס»

5

 I בס* ודן זו פכ׳ם( סוף יען )דפוס ס׳כז מדב״א ה׳, פם
 מדב״א למקבלי, זהדב״א ק .fapefr זזיג׳ )י&ך ומקבל פ

— ה׳ דמם זה[ הרי ן ה׳ א ו«נ[ לשון ן למקבלים ד״י
 למל תדב״א אהד, דין מל זו׳( )ם מדי &פ סמי( 1

 דין בעל ם דינו[ כעל | שם ג׳ ם <סע9 אט עימ( ן דין!
 שג׳ | ה׳ ש עטו( [ הדודא וק חמדו דין בעל פ אמר,
 מ״ז( | וגם ד״י הדב״א ד״א! 2 — ה׳ הב ע׳ג( עמו ודו׳
 ותדב״א א דבריו! | ישסע ק | זו תדב״א זה[ 1 מ׳ ד&
 מדיין( אל )תדב׳א לדיין ד״י גהדב״א פ ן מרז ק ה׳,

האנשים( | שיהיה א 3 — דין סמל ׳3 ק למין! [ מריו
 אוסר! 1 הגן טלם | ד״א ם ר״א[ וכד תנין אבא I וגד ג׳ א
 אליעזר ר׳ אלעזרןל ר׳ וטק1ה׳ פ ר״א( משום | ח׳ ™ד

 אטב | אהה ׳3 אם אין! ן באפן פכט באמן[ 4 — אומר
שבועה[ 5 — אותה ב אהה, אט 1 עשה ם | אפן אמריו פ
 לזיוה פג׳ כה׳" רשע( עם 6 — שמע פ שמעהו׳ א

 תמרון ׳3 והדכ״א פ לך, לו[אכ1 עדהמס|ששאםאפר
 א ד, p דיגרין! ן סנה פ מאתים! ן ח׳ ותדב״א פ איש[

 א בא[ ד — ולא כ ולי[ I דוו ד״י ותדב״א ם ה׳, פפ5
6a 5א והצסרף[ ן ותהא תדב״א אתה, ׳3 פ ט, נ מג 

 אכס ות»סרף|עליז[ שאל׳ וילין פ לי( ממדף )תדב־א לי, ׳3
אהה! על*|ועול אה שאקת »ה על וג׳ לו מ עמו, ם
 סרס פ סנה! ן אה כפ 1 אהה והואל פ סילו, ואהה פ

ע״ר׳ ג׳ א ידך! 1 אטול נ* י״י מירא ואני! ן בס׳ וק
 הרב ודן ש ודו׳! א״ל 8 — ד דק »ו׳! ז רשע עם ג׳ פ

אהה יודע אטכפש I רבי כ ה׳״ מ רבי! 1 לתלמידו שאמד

 דברים ספרי מכדדשב״י זה כל עי׳ וכר■ ועמדו שג׳ 3
 ותנא לא• דףקסזסגהוד׳זזשבועוה יז סר׳קוומ״השסיט

 ספרי עי׳ וכר• אבא — דסא• טזנוה סזז״ם ועי* וס״ז מ״א
 היינו העתהקאי דאשנועת ם׳ ובז״ר ס״ז, עמ׳כ, מזמר
 שתעיד rrev יודע אהה שאם עליך אגי משביע מדק שאמר

 כל עי׳ וכר♦ לו אמר 6 בפירושה משסע הלשון הין אבל
 בא״ב וגד• ירך וכו׳ לו אמר 8 ום־זג תדב״א העגין
 מטרף ]בהדב״א :לא* שבועות ועי׳ הסלוה, אלו סומק

 ובהמלות אמר לעגין שניהם מהוזבדו לשלפגיו זה מאמר
 רבי שגרם ובפיעז תבירו• תשובת בלולה )רבו( לו אסר

 מאסר מזה עושה בא״ב וכד• כך 10 4שה3משו רזוסה׳
 וטעמו ודד, כך רשע עם ידך תשת אל וגורס עבטו בפני

 שמבקש דרעע התובע עם יתתבר שלא הכוונה דלעיל משום
 יזנטרף שלא מד כאן אכל יודע, שאינו כמר שיעיד ממנו

 בפני מדרש הוא וא׳־כ רשע, שהוא בו שיורע עד עם
 ר׳ 12 :שם! בתדב״א נועי׳ ». מהדרין ועי׳ עזנסו,

 א״ר :תדנ״א של מ״ל משובש המאמר דכל ר׳1 ודד• נתן
 ללמדך אלא זה הוא רשע ועד זה הוא זומם עד והלא נתן
 ועשיתם שג׳ הן עתה מטולי שהן התמסגין ועל הגזלנין על
 הכתוב שמפרש מה על מהמה דר״ג ומשמע ע״ב• וגד לו

 וכמו הוא ממש זומם וער ממש שקר עד והרי דלעיל בגיונא
 להוביא $א הכתוב בא לא אלא שם בשבועות הגס׳ שמהמה
 בסוף ודד ועשיתם שב׳ ובמקום וכד, והחמסנים ד״גזלנין

 עד יקום כי שד במכילתא לפנינו הוא באשר מ״ל נראה
 שהוא מפני כלומר וכד ועשיתם אוסר מהו באיש, המס

pan וגעשה שקר עתה מעיד הוא לסוף לממון ומתארה 
 ומרס התמסנין במקום מרשעים מגיה ובא״ב הזמה דין בו

 ה׳ה ודה סנהדרין ותוספתא מכדרשב״י ועי׳ עונשו מהו
 מגיה ובמ״ע ש״י, יקום, כי זדל יקום• לא 13 דהז ובבלי

1ט«יש המס עד )וגד! •קום לא

ג׳ פ שאפילו. יז׳זאטפמם אטכטם בי! 1 אבי( >פ
 פ ב>».0 פ משקר" פ סברא, x!אי׳ כ אתי, אטטם אגי[ אץ ן אוס לי נותן ט לי, נותן אדם אכט גותנין[ ן היו

 פ ולי, אפכם לי! ויש 9 ־* יז׳( )אט מגה לי תייב פלוני ה׳( )פ איש והלא( )פ אלא אטכסם פלוני[ ודד ופנה מכזב
 וגר( המם! עד imb רשע עם ג׳ ודיג׳ וילק׳ פט ידך! 10 - אטכפםשאקוז1אפכעל»ת1כו*1זןו«םדף(םכנ׳לי6ואץליא

 עד, רשע אט ידך! 12—מיסב 0 תיילד! I ב® וק שיודע אט 11 - שבירושלים ט 1 פוכך I ילק׳וויג׳ה׳1וברזמ!פ עד !פכה׳
1 מפלגים פ תתופסנין, כ 1 החמסגין הגולגין״. א 13 — רשע פ »מס| 1 ואל אכ בפ׳ב( אל ן רשע עם ג׳ ט וגד, רשע 3

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס325 מס עמוד תרצ״א מכילתא. >הורוויץ< ישמעאל דרבי מכילתא



]תקכג פ״כיס״ב משפטים
 מושיע אין שדה דסתם בהווה הכתוב שדבר אלא שדה לי מה בית לי מה לה מושיע ואין
 ואיש במלחמה ימות פן הוא שהטעם כיון כרם גבי וכן לה, מושיע יש בית וסתם לה

 דרשינן לכ״ע טעמא קרא דמפרש דהיכא אילנות שאר לי מה כרם לי מה יחללנו אחר

*.265כ״ג ס׳ כדאיתא
 כלב שכתב אלא כנבלות טריפות להאכילו ומותר ככלב הגוי אף פי׳ ככלב. לכלב

 תשליכון לכלב בו כתיב במשא מטמאה שאינה שהטריפה ממנו, טוב שהכלב ללמד

וכר. מכור או ואכלה תתנהו בה כתיב במשא שמטמאה ונבלה
 כמו אמר וע״ז מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת קאי מיניה לעיל וכו׳. דגר קורא

 לא כי אמר זה ואחר וכו׳. ימיו בחצי כי במשפט ולא עושר עושה כן ילד ולא דגר קורא

 נכון היה המקדש שמקום בעבור בי בזה, כיוצא מצינו בדומם אף אלא חיים בבעלי לבד

 הראשונים בנו שס כי הבחירה בית הל׳ בריש ז״ל הרמב״ם כמ״ש ית׳ שכינתו להשרות

 כסא הכתוב שאמר וזהו ב״ד, בו שיבנה זה מקום זכה יצחק נעקד ושם ונח אדם מזבח

 ב״ה. הזה במקום שנבנה במקרה הדבר נפל ולא מקדשנו, מקום הוא מראשון מרום כבוד
 זכאי ע״י זכות מגלגלין 266 לרז״ל מצינו זה דוגמת מ״מ ית׳ מאתו שהכל ואעפ״י

 כסא ואומ׳ הפורענות לענין וכץ פי׳ דגר קורא וכה״א הלשון בזה מ״ב ואח״ב כנלע״ד.

 יונתן תרגם וכן וכו׳ ומשגיח הכל אדון שהוא ית׳ מאתו לו בא הפורענות זו בלוט׳ כבוד
 אבל בהווה, הכתוב דבר בשדה כי ואמר מקרא של פשוטו תפס מכלתין כי ודע עכ״מ.

 לכלב וכן למחיצתו, חוץ שיצא לבשר מיניה דרשו אחרים ובמקומות 267בחולין בש״ס

 וכו׳ משליך אתה אי אבל לכלב משליך אתה אותו מיניה דרשו אותו תשליכון

אחרים. ובמקומות 268בפסחים

ב׳ סימן
 270 ובפסחין 269 הלוקין בפ׳ הרע. לשון למקבלי אזהרה זו הרי שיא שמע תשא לא ,

 ראוי לחבירו שקר עדות המעיד וכל הרע לשון המקבל וכל הרע לשון המספר כל אמרו
 ביה קרי שוא שמע תשא לא בתריה וכתיב אותו תשליכון לכלב שנא׳ לכלבים להשליכו

 שאיירי מקרא של פשוטו אלא תפס שלא המקבל אלא הזכיר לא ומכלתין תשיא, לא נמי

 עם ידך תשת אל כתיבא בהדיה שקר עדות דמעיד ואזהרה תשא, לא כדכתיב כמקבל

 דראוי בעונשין דקעסיק בש״ס אבל שקר, עד ברעך תענה לא וכתיב חמס עד להיות רשע

 הגירסא לפי שאלה מקום כאן יש מ״מ אבל שקר. עדות מעיד הזכיר לכלבים להשליכן

 שיבא קודם דין מבעל ישמע שלא לדיין אזהרה ותשיא תשא בסמוך דדריש שלפנינו

וההוא עמו, דינו בעל שיבא עד דבריו ישמיע שלא עצמו דין לבעל ואזהרה דינו בעל

ע״א. מג דף סוטה *.265

ע״א. לב דף שבת .266

ע״ב. סח דף .267

ע״ב. כא דף .268

ע״א. כג דף מכות .269

ע״א. קיח דף .270

החכמה אוצר תכנה ע״י הודפס529 מס עמוד {7} (12) יעקב בן אליעזר נחום, :נחום אליעזר לרבי המכילתא פירוש



אליעזר מדרש תקכד[
 ישמע שלא לב״ד אזהרה חנינא ר׳ אמר 271 דסנהדרין בפ״ק וכמ״ש תשיא מלא לן נפקא

 קודם לדיין דבריו יטען שלא דין לבעל ואזהרה חבירו דין בעל קודם דין בעל דברי

 תשא לא ופרש״י תשיא לא תשא מלא מהבא אמר כהנא רב וכר, חבירו דין בעל שיבא

 ראיתי אבל ע"כ. תשיא לא דין לבעל אזהרה ביה וקרי לדיין אזהרה שוא שמע תקבל לא

 לא ה״ל שכתב ז״ל רש״י כוונת היה שזה ונר׳ לדיין, אזהרה אם כי גריס דלא בילקוט

 שלא ולדיין הרע לשון למקבל אזהרה דשקר שמע תקבל לא כתרגומו שוא שמע תשא
 ולא המספר לא הזכיר שלא הרי ע"כ. חבירו דין בעל”שיבא עד דין בעל דברי ישמע

 של פשוטו שהן מכלתין דברי שתפס בעבור בש״ס, כאמור וכר לדיין דבריו המשמיע

 המספר שהזכיר מה כי צ״ל הש״ס לסי וגם והדיין, המקבל כי בו מוזכר שאין מקרא
תשיא. לא ג״כ לקרות יש הכרת מה כי בעלמא אסמכתא ע״ד אלא אינו והמשמיע
 מכלתין דברי לפי יחד גם והמשמיע השומע הכתוב שהשוה דמצינו דכיון נאמר ואולי

 דבר יבא לא אם דה״ק דמשמע וכו׳, ירשיעון אשר שניהם דבר יבא האלהים עד שדורש
 לפני האנשים שני ועמדו וכן בריבו הראשון צדק כי ולהרשיעם לדונם אין ביחד שניהם

 יהד ששניהם דה״ק ומשמע הדיינים, אלו ה׳ לפני מכלתין לדברי דינים הבעלי והם ה׳
 העשה דלענין דבשם מסתברא א״ב הדין, לבעלי צווי והוא זה קודם זה לא לדין יעמדו

 ואין שוין הם הלאו לענין גם שוין הם האנשים שני ועמדו שניהם דבר יבא האלקים דעד

 לדיין אתיבא^ק דעיקר נד׳ 272ןסנהדרי מה׳ מ׳א בפ׳ כדאי.ומדבךי־הלמב״םז״ל זה

 הו,אינ אסמכתא בולהווהמספרע הרע לשון ומקבל דין בעל אזהרת דהיינו יהנך וכולהו

 בפני שלא או חבירו שיבא קודם דינין מבעלי א׳ דברי לשמוע לדיין אסור וז״ל שכתב

 שוא, שמע תשא לא שנא׳ בל״ת עובר מאחר השומע וכל אסור, אחר דברי ואפי׳ חבירו
 בעל וכן שקר, עדות ומעיד הרע לשון ומספר הרע לשון למקבל אזהרה זה לאו ובכלל

 נאמר וכיוצא ע״ז וגם חבירו דין בעל שיבא קודם לדיין דבריו ישמיע שלא מוזהר דין

 זה בכלל ג״כ שכלל מה אמנם שם. ז״ל הכ״מ מדברי נר׳ וכן ע״כ. תרחק שקר מדבר

 עם ידך תשת דאל כתיבא בהדיה דידיה אזהרה דהא מהו ידעתי לא שקר עדות מעיד
 המעיד וכל וז״ל 273עדות מה׳ י״ז בס׳ ז״ל הרב כתב וכן שקר, עד ברעך תענה לא רשע

 לא ובגט׳ ע״כ, שקר עד ברעך תענה לא שנא׳ בל״ת ועובר שקר עד ה״ז אחרים מפי

 אותו תשליכון לכלב ליה דסמיך לכלבים להשליכו שראוים אלא שקר עדות מעיד הזכירו
ישוב. וצריך אזהרה, לענין לא

 על לא לו אומר דין הבעל כשמשביע שהדיין באמת. שתהא הדיין שבועת להביא

 זוזי להו ואסיק ליה יהיב איסקונדרי דילמא ב״ד דעת על אלא אותך משביעין אנו דעתך
 פ׳ ז״ל התום׳ וכתבו .274שתים שבועות פ׳ וכדרבינא משתבע דידיה אדעתא משתבע דכי

 שלא אלא כן משה אמר דלא ונר׳ וכו׳ שלשה נחמן רב אמר ד״ה ע״א מ״ו דף השולח

יעויין כע״ ךכ בשביל אלא עושין אין עתה וכן דרבא קניא משום התם כדמפרש יערימו

ע״ב. ז דף .271
ה״ז. .272

ה״א. .273
ע״א. כט דף שבועות .274
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I

קכג יהודה משפטים פרשת מכילתא שבות
 מזומתיז שאין העקר ש! א״נס״דדלבלי. • הנאות משאר

 שמזונותיו בלב אכל >ןיא כ כ" הנאה ילאו קאת' ייקא •’על
 לי־כינז ראיתי p, לא מחש האקנ דקוי לגוי מכילה או •כליי
 ערל׳א!|חמק לנכרי שכ׳והמקן ב״א תשוכ׳דף כס'שערי יוכה

ן יה אס זק ליק' זכב״ח עםח3
נכל-יה מה קיו דברים והלא נבלה כל תאכלו לא עלי! שמזונותיו כלה יוהכלפני

 והפקר לכלב ^מא ע״ש וכי'
 יכ״כ היא הנאה דלאז שלי

 שעם כל כ' הכבויים כסלמי

 הגמ״ייפ״גרחמק .מדברי ן6
 הנאה הפקר דבהמת נראה
 הנאה ,איסיי ככל יאסול הקרי
 סי' ח״ג הרסב״ק כמס!׳ וכ״כ

 .מהירוש'י שהוכיח ע״ש ב*3י
 בזר כנס״ג זהר״ב דעסחיס

 ’מבריית ע״ז הק' כ״ט סי׳
 א׳ זלתי' ע״ש דסכילתק
יל נחי ב' ולמי' א״ס שכתבתי

 בהנגדת סוחרת דהיא הרי במשא טטסאה שהיא
 מיחררת שתהא א״ד כמשא מטמאה שאינ׳ה טרפה

 שהכלב ללמדך לכלבתשליכון םת״ל לאי‘בהנאה

 -oyS ונכלה בלב1?- שהטרפה ״העברמן סציבד
 שנא׳ בדיה כל שכד מקפח הקב״ה שאין ללמדך

 הקכ״ה אט' לשונו כלב יחרץ לא ישראל בצי ולבל

 אדח הכךזח אם ק״ווטה הבדים והלא שברי לו חן
 ילד ולא רנד הירא שנא׳ שכרו מקפח שאינו לכ״ש

 ובאחריתו. יעזבנו ימיו בחצי במשפט ולא עושר ע-שה

 מקן־מ מראשון מרום כבוד בהא ואום' ־• נבל. יהיה
• מקדשנו

•pgty קריש יכי׳יאק כה חלק לא נבלה מה לשרפה נכלה
דשי" Jk ילזת תקבל לא תשא יפי'לא ־ סיע לסי( למקבל

 /קיא5 הילי ל'|בתק לא 1 יינת תיכס וכן בחומש
 • רכיצ$!א של תיגויוז וקורצין כתביי' קזינק מגבי׳דייבול

 י״שW 1 קי״ח דף ובפסחים

הפספ׳לק״ר כל יאב״ע משו'

 ןולשו למקבל אזהרה קרי שוא• שסעי תשא לא לאו בהנאה חותית רהדקייני
1מבעדי יששע של:** לדיין אזהרה ד״א י הרע ‘ חה® כהנאה י״ל אלא דוקא

 החעיד וכל לה״י• ססקבל וכל

 דאן» בתבין שקר עיית
 לכלב שנא' לכלבים להשליכו

 תשא לא כתריס וגו'•כתיב
 תשיא לא כיס וקרי וגו'

 ובז כיה וקרי דל״ג יפזישבם
 זס' תשא מלא משמע דכולסו

 מרקתני סבא השמע וכן ע״ש
 לכע״ד אוסרה לקמיסד״א

 קרי קתני ולא וט' ישמיע שלא
 פ״ק אבלרסי תשיא לא ביה

 ובפ' ע״ב ז׳ דף לסנהדרין
 ברים ל״א דף העדות סב»עת

ומ״ם הסמ״ג בי׳ זכ״ה לה
יבא וזבחים עד שנא׳ עסו דינו בעל שיהא עד דין ׳^הנ ן,?ג דכלב^רהעק דאע״ג

 דבריו ישמיע שלא לבע״ד אזהרה ד״א’ שניהם דבר °? ה^יכטי ר ס הוס היא
׳ שהביא ירושלמי •אות! רחמנא

כא״ח הטור הביאו הרשב״ן
 יאכל מלא נ״ל וסתם ע״ש רע״ח סי׳ והרוקח תמ״ח סי'

 שכתב כחומש לרסי שו״ר .חליל }איסורי ושאי יאכיל לא חדק

 נהי דלכלב מוכיח !זה ע״ש הנאות בכל שס»תית לנבלה ק״ן
־ וכדכתיבנא מקרי הנאה

 הנז׳ דחהייוש' כתבתי ע״ו בלאוין לסה״ג ובביאורי
דלר'• דס״ל שה״ג והרכ חנה לרגיש ל״ק

 מאכיל לחייכ כבירי יאכל לא וכתכ בדבוריה דשני הא אכהו
 דקאמר שעה כל ר״פ בזפיס כיי׳וס* משת' וכן אנט׳ כאוכל

 ומשה׳ ע״ש אכהו כר' אתי מאכיל לחייב שדורש! יאשיה דר'
 מאכיל נ״ל חיש רבע׳ ןאע״ג יאשי׳ בר׳ ם״ל נסי איה! דר׳

 חמק דלא׳יליף עיכא ש!ס ריש זל ע״ש ושתים וטומאה מדם
 • הנז* הייוש' הביאו שלא הפוסקים מסתחית וכ*נ מנייה!
 סנאית כשאד סוי דהפקי דכלב הוכיח יעקב באר והרב

 אי לימא איתא 0»א למ״ל אות! לר״מ שעה כל פ׳ מדפיין
 בנבלה ויפריז בהנאה חותיין איסורין כל הו״א אותו לאו

 ואתי קאח׳ ר»קא הפקי בשל תשליסן לבלב רהו״א מש!ס
 בנבלה להכיפרט בהנאה דאסורס הטרפה בה״ו נבלה

 דהפקי דכלב ע״ב אלא בק״ומנבלה טרפה אתיא דהסת'
 בכלב קיא סוקחי׳ דלא לומ' ואין ע״ש הנאות בשאר הוי

 אסורין איסורין רכל מנבלס לן דקים משוס דהפקראלא
 לגמרי ממשמעו דטרפה תאכלו לא מפקי׳ לא ולכן כהנחה

 תשליכון רלכלכ ודאי כהנא' הותרין איסורין כל יהיו אם אך
 רהא משת׳ דוקא דאכ׳לה שיי הנאה רכל קאמ' לכלכו אף

 מדאצט׳ אדיבה דאל״ב דהפקר בכלב לאוקמי׳ דע״כ ליתא
 אלא כהנאה אשורין ן איסורי שכל ש״ח כטרפ' הנאה לחשי־י

 • דהעקר כלב ן|א שרי רלא בהנאה טרפה לאשור שכא ע״כ
 וגו' לכלב סול״ל לא כהנאה טרפה לאשור בעי דאי ער"; י■

 זהינדק ומיסו לאתהכו טרפה בשדה ותבשר והכיהול״ל
 דעת וכן ההנאה על דלוקין רש״ל הנז יונה רני׳ לדעת
 • תהנו לא הוח״ל לא לוקק דאין זל להרמב״ם אן זיל התיש'

 תאת׳ מח׳יס מותית שבן לנבלה חה נ״ע ־ נבלה חה ק״י
ע' רף בזבחים ובדפרב׳׳ מחיים שאסרה נטרפה

י ייקיס לעיל כךקח.נ• שמין :דהכידאהקישא יגל ע״ש ע״א

י’»גי2 •י״׳ב

 מעיד א! שבשתספר ישכ״ם
 בהריא שקר דערי׳ וכו'אע״ג

ההיא 'ji 1 ידן תשת אל כתיב
עדות פיסולי למקבל ,אזהרה__________

 של חתנו ייבן אבל כ״ל תשא גזעיהחלא מעיד ל אבל הוא
 ידן תשת פי׳דמעידחאל ע״א כ״א דף כע׳סלוקין ישי

■ ע״ש שם אבדות חי' סר״ב ועמ״ש נ״ל
 לא בילייוט • זכו׳ דבריו ישמיע שלא לבע״ד אזהרה ד׳א

נמ» קתני מדלא לכאורה תשש' וכן זו בבא בישי'
 אכל בדאורית' איירי משוסדתנא לה״ר .למשפי אזהית
 בים מדקיי נ״ל תיוייסו דבריו המשמיע ובע״ר לה״ר מספי

 חס' פכ״א סרמב״ס אבל • אסמכתא אלא ואינו תשיא לא
 השומע ובל זכו' שמע שנא' ובז' לדיין אסור כתב סנהדרין

 אזהרם זה לאו ובכלל ובו' תשא לא שנא' כל״ת עוכר מא*
 וממ״ם וכו'ע״ש שקר עדית ומעיד לס״ר ומשער למקב׳לה״ר

 ואידך לדיין הוא הלאו דעיקר מוכח וכו' זס לאו ובכלל
 ית> ולתנ׳נהו ליערכינהז אסמכח' טלהו דאי סוא אסהכק'

 המצ»ת בס' הימכ״ס ועמ״ש אתא למאי יקיא גופיה רא״כ
 עיש תתגודדו לא גבי ראה פ׳ הרא״ס ובמ״ש מ״ה לאדן

 ישמע שלא השופט הזהיר שבת' יפ״א כלאוין סש לו ייאיתי
 לא מכילת' זלשון וט' תשא לא אומ׳ והוא זכו' מכ״ער א'

 לאן ובכלל ובו׳ לבע״ד ואזהרה וט' לריק אזהרה וט' תשא
 שגןי־ם הרי .ע״ש זט' לס״ר למספר אזהרה ג״כ זה

 לה״ר ותספי ולבע״ר לריין הלאו ושעיקר כאן כגיסתינו
 הימב״ם כאן דל״ג נראה וקצת סאסמכת' ע״ר כו נכלל

 ינפיק מאי דאפי' למרי{ נמציט • הרע לשון למקבל אזהיה
 עיק׳קרא דמ״מ להרמב״ם דס״ל א1ן דאויית׳הוא תשיא מלא
 וגו' ירך תשת אל דכתיכ מעניינו הלמד דבר ובע״ר לדיין
 הניונקץ >כש״פ ספסולק עיזת לקבל שלא אזהר׳לדיין שהוא

 וקרי ישמיע לא ביה קרי ישסע לא אשר אמרי׳והאיש פ״ט דף
 כ״מ מרן עמ״ש וצ״ע ע״ס מית׳בירש והחייכין ישמע לא ביס
 לא דא״כ ע״ס היא אסמכתא תשיא ימלא בע״ר ראזהית שם

 שלא "ר בע וכן fk'oi מיזהר כע״ר וכן לוס' להרחב״ס היל
 ובכלל אמ״ש כע״ר יכן דקאי יישמע וכו׳רנהוי דבריו ישמיע

 לבע״ד אזקי־ה זה לאו וככלל סול״ל א"נ וט' זסאזהר' לאו
 מוכח חוז?ר לשון לה״ראןמדפלגעהז^כתב ולמקבל כו'

 המצות בה־ מלשונו מוכח וכן קאי בל״ת דאריסאדעוכי
 הנז'-

לדיין



♦הולח מ׳טפטים פרעת מכילתא עבות
 דאיערבינהו!פיס ^זטשפק*דא״כליעיכעהוזל .סבו'

 0J1 יזיז? לכתוב א״ש היה לא »כ»׳ זה לאו וככלל ז( ל סהב
 גמ» דקאי משמע דהוה תייוק שקר סרכי נאחר וכןיף'כו עו

זכו׳ ו ע" וכס לכיעב >1ה ימ״» ליה' וכו'ואין לס*י אמקק.

7

כיי

■—+ רלא וכ»' זס לאו אבכלל ק>רס
 סני ועמדו שכאשר עטו דינו בעל שיהא עד לדיין I שקר סרכי אהר לכתיב א״ש

 להביגא ,אוט אליעזר ר׳ משום הנן אבא ,האנשים / כס׳סחנית אכל זה לאי וככלל
אטן עונדת אין שאס כאטן שחה* הדיין ]שבועה מונס סיא סלאיץ דסרי שס

 כעקא תיחק שקר מדכי האי ם« ידך תשה אל • סוא שמעה אותו עושה (אהריו י^רחקקידס שקר מדכי כתכ

ורתע׳ ששקר שקויי וראי הא י4ו דיני־ין סאתיה לי חייב פ׳ איש לו אם׳ ׳ \רשע w*״w זה™ 1M ™מ
שס שהיי שכחבור רבדיו על

 , לדיין ותנינסו ערכינהו
 כי יודע אתה רבי א״ר וגי׳ ידך השת אל גא׳ רכך 1רע״גןל

לי טכדהסנח אני אין שבעולם מטון ע((וגותנין"כל י ־׳ •
 שאטול כדי עסו והצטרף בא א׳ עד לי ויש פ־ אצל
 היא חסם עד ונו׳ ירך תשת אל לכךנאדט שלי את

 חית לא עישין שכירושלם הדעת נקיי היו כך • זה
 הולך סי יורע שהוא עד הטשתח לב״ת הולך סהן א'

 חותם טי יודע שהוא עד בגט arvn היה ודא עטו
 עד חסם תשת אל ירך תשת אל אוט' נתן ד׳ עסו•

 פסונ^ין שהן הגזלנין יאות החטסנין ארת להוציא
 ועשיתם מחו באיש חמס עד יקום לא שג׳ לעדות

’ זטם כאשר לו
 הווה אתה שאין סטשסע . רבים אחרי תהיה לא

לטיבה עסהס הווה אתת אבל לדעה. עטהס
 ע־שר שלשה זכאי מחייבין וי״א מזכין י״ב כיצד

סזכיןוי״כטחייכין י״א או מזכיןחייב נזחייביןועשר

מנח ואני סנה אתה וטול עליז יהעטדף כא א׳ ער I י

rr\  תעסה בלא עליו לעכור -ולאיעשא י האל©׳© ער •®נא
האנשים שני ועמדו וכן האלה•© רמעי אכה'

 כעשה דעכי אשמע׳' ותנא רשמעי' הוא עשה רלקכיה
• זל״ת

ttpnv בעיאמפי קרייניןלא צ״עדשכועת • באמן 
דומיא סיח שבועה אחרים מעי ראעי׳ עצסו

 אמן למיס' בעי לא אחרים מפי ובמושבע ספקדין דשכיעת
 וה»״ל דמי מפיו שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה כי

 וכן • רשביע״ת ספ״ג שמואל וביאס׳ עצמו חפי מושבע
 דאהן ואמרה כד״ס ע״א ל״ו דף העדות שכועת כפ' פייס»

 מפי אפי׳ כשבעת שיסה הוי לא דאל״ב שבועה לשון הוא
 לשבועת דמיא ולא שבועה אחי כלו© אהיה אמדיסשלא

 • ע״ש סשבועת אחי כופיץ שהן הפקדזן ושביעת הערות
 שיסביעוהו אחרי לכפור רבעי אלא דוקא לאו אמן וסמא

 סוא שביעת ה!י לאו ואס כלוס בירי ל! שאין ילוח׳ הדי׳נין
 סוא סהע שתשא תגיוס לא שוא שמע תשא לא ?ה״כו

 רכ״ב הרמכ״ם וכ״ב ־ לשוא הדייכין מעי ששמעת שבועה
 כענין שעניינו דבר האיס׳ או אמן שעונה רא' רשכועות

 אמן האשה ואחיה גכי ע׳נשא יי־סערי ע״ש• וכו' כגון אמן
ושמא חהכא ונ״עת״ל • ;ע״ש כדהכא חנן אבא כיי אה;

 ?ל למין ק&יתיה נמי
 עיקר עסה לאויןז!ר דבשם/

 לה״ר כמקבל הלאו
 מניה ירשי׳ ועזר וכתב ובו'

 כע״ד הזכיר ולא וכו' לדיין
 כולל שהוא דס״ל ומסח׳ ע״ש

 בע״ד אכל ודיין לה״י למקבל
 אלא אינו תשיא מלא דנ״ל

 למסכי התם »דמ״ת* אסמכת'
 מימרא תשיא מלא לשוןהיע

 וםעמו מעתיק הוא ששת ריב
 אקדמיה דכמכילתין משו'

 סו״י ברישא לה״ר להקכל
 לכע״ד רמ״תי כלאוקייו לו

 ש© שכתב ואע״פ תשא מלא
זה לאו ובכלל וכו׳ לדיין אסיד

—־—־־-------------------- ולסקבל סקר לנוע׳ד אוהיש
 כי ס״ל לא וליה במנהגו העתיק היהב״ם לשון וכו' לה*י
 )הי״ב ודאית׳ וכדבתיבנא יז״ד בלאו♦( דעתו גילה כבי
 פ*א כלאוין עצמו שהוא עליו !תימה ע״ש הצ״ע רחיי דיכא
 הרמב״ם לשון תפש כתבסהסמ״ג ועוגה כסית שאר נכי

 מ©" פיא חימפ״ס מ״ש ש:"ר • ע״ש ס״ל לא !ליה כמנהגו
 נאסיס בעלה תחת שונתה אשה שכל זה לאו בכלל גירושי,

ע״ש עליה ולוקס עליו

י״א

. זל״ת לעשת נייכי תיויייא
 להייע יש* ע© ידן תשע אל וס״ק • תשת אל >אמ' לכל

 רבן א״ל ואפי׳ התובע הוא וישע חמש לער לו
 תשע כאל הוא עובי כלו© עמו נופל ואינו מאחינו ססוא

שכור© זה סוא תחם וגו'דעד
 אכל ♦ א׳ ככל ממון להוציא
 הייתי הערות שבועת בי״ס

ופריך תדחק שקר חמרבר לה

 אלא ימשני וגו' תענה לא אמ׳
 א״ת סהדא חר ודאי בגוןדא״ל

תיס' התסולא קום את !תא לי
מעות' מפק׳ לא דסא מידי ולא

 מרבי משו׳ אסור אפ״ה שקרא
 סרמכ״ם וכ״כ תרח׳ע״ס שקר

 צ״ל וכן ע״ש רעדות ספלו
 תשת מאל רנ״ל ריין לתנא

 מפיק רלא בכה״ג דמיייי ידן
• ספומיהשקרא

 לתא משוס • סיעת ’קי3
• וגז' תפת יאל ,

• החמסנין את דהיצ׳א
 אל ה״ק וקיא

 ישע הוא שאם עי ישע תשת
 אל וגזלן חמסן דהיינו דחחס
 לדיין ואזהרה עדותו תקבל

בס' הרמכ״ס ובס״ש זו היא
 לעד א״נ יפ״ו לאוין שמצית
רחנזב' קמזהי לדידיס הכשר

 •צטי־ף שלא עייה ’מפיסול ע0ר שהוא בחברו יודע שאס
 וחהא בלל עי״י׳ ה מאוח יודע שאינו בו ביודע וב״ס עמו

 וכ״כסיהב״ס להעיד עסולין וסגזלנין סהממסנין שמעי׳
 שס בב״ח מין ודכיי קרא מסאי לה ומ״תי רעדות יפיא

 לא רהא דגזלכי, סכאאגיית וחמסנקנקש • צ״עע״ש
 הישיעו ב״ה רף בורי־ זה כפ' צדאנזי מדרבנן אלא מיבסל
 כקטאת לההתס מיקי וגזלנין יסגזלגין החססנין עליהן

 ן בחמס דמיירי א״ש ב' בתי׳ co המום׳ ולפמ״ש ע״ש חס״ו
 וכסיל תחמוד לא לג' רקעהי אני מצה הנעלים אמרו שלא

 י מדאורית׳מאלתשתרסעעד

 ־05 הוא ופסוק ־ יגו׳ באיש חמם עד •קור כי שנאה׳ 3ה״
 בלאוין החנית בס' הרמב״ם בדברי יג© סיפסים

 ופמ״ש ע״ש יקום לא בסקי' יק»ם בי ונ״ל ט״ס נפל שם יפ״ו
 יסעסא למימרא קרא לסאי מייתי ותנא • רענן זית הר״ב

 הגול על שח«ד שכיון לפי דחסם לדשע דפסליהיחמנ׳
 עד כתיב ולא וג»׳ חמס עד יקן© כי שנא' כממון סקר מעיר
 כי ה״ק אלת העד שקר עד והנה בתריס כרכתיב סקר

 הממון בער חברן על סרה מעיר הוא חמסן שהוא לכעכזר
• סיתןלז

 וי׳״ב זאגיזכין או חייב מןכין ועסי י״גמחייכין ה״ג
אחיי תהיה לא ת״ל חייב יהא אני שומע מחייבין

 יפ״ב בלאוין המנות בס׳ הימב״ס גי' וכ״ה רביסליעית
 יכי אוקמס ע״א ׳"ז דף דסנהדיין דבפ״ק ואע״ג ע״ש
 יי* ואליבא גדולה ובשנהררי הכל !דברי במזסיפין אבה!
 ע״ע לרעה הסייהן תנינן רתסן קאי אחתני׳ טת© ע״ש

 סובין בעשי »מp 5! בפסים מתוק© דקיא גיפיה אכל שנים
ע״פא' לביסליעית אסר׳ p»pp לא וק״ק !זכאחייפין
אכל פ ’ ’



המרות בדורימשפטים פרשה מכילתא המרות מיצוי'26*1

 סאן שמקדש tn$ ■מרנן שהיו
 ■mpa ששניה ססלננשניל מקדיש
 see מומי ניום pi):כנה להרק

 >& ton )כיה מן מחוסר לסציא ל•
 כסרםכ( ן<0גate■ 6 כאן לנריס

 ציסש שמטייג לי הסונהנמט דאן
 לפסלם pnafl fat השטט נ-וס •לי

 כטצה אלא 01• שלשים כה icons י
 צי ליחס הכהן רפאי אן דר3ם שקודם

 כשפ״ט ונמס ומן ס«» דהוי להקריבו
 ׳צ©1 פיו לילהקדיני ליפט רפאי
 ap to beta t ס לפסל בכק
 מר6)למ(א :רוצהצאנצומד והכהן
 ממד מריס ךב( )מקרא להלן

 ססלס£ )ם( :’וט ירצה וכלאה
 fo ל|ף •ומלן משמיר להכשירו
נידסז )לה ולהלן משמיר נו להכשיר

גטלחכאפם שממונא אנרקינודה•
595$X .?3SS8S5X להלן יני)ס(םה rgy6(־nc p ̂

 וליק ומשסיני )מ«ר( לתנשזר כאן אף ולהלן ומשגרני.
(no (to כן כסו להק אף »ושטיני השטיני ביום )וביום )מב{ 

:זמן( משים:־ להוציא השפיטממסלי .
 ישמעאלאוטך ליד׳ נןדשההק ואנשי )א( צ פרשה

 שלי אתם הרי קדושים כשאר״ם
 עלישראל ימוד. מהרש כשהמקום ראוס דהיהו בן י )קאיסי

 באן גאטך אומר נודיא איסיבן קתשה)נ( לתם מוסיף ןזא
 אף באכילה אמר ללהלן( סה קרושה להלן ונאמר מהשה

 אלא לי אק מרשה בשדה אמדהבאכילה;יץבשד ףגאן(תהא
 ל»״פה(םה )עכלה הקיש טרימהונבילה ה׳ל מנץ בבית בשדה
 לא מרשה אף בשדה בביתבק בק )ילה( דולק לא נבלה
 לומרוכעד הלמוד מה הא בשדה בביחכץ בהבק נחלוק
ם(5) בד ביוצא )ם( בוצה הבתוב דיבר מרשה בשרה

ססנונן!»נ מ׳עקשטז )לזןאעם־ישאמוווממיס!מנדנים דהפנרה: ישראל לא»סמפדמ6•שר מעטמנכ»»רלאל־\3 _
אעפ-כלאסיט לשקסאק-ז שאטון קוטם צהניקולדוס נהסקנכניל ספדהלםמה נ•6ל ולעמיד ה׳ משק מגודש מ6טד1«ל-וא!tort ל»רינ *•״*י?

 r»* פין P>a W» מןהמלן נהמה רקאקפן מפכץפלה ®ליד וכל אתה לק כסנה נס ונקמלוס •pb לח גט אוץ נל ווכרנאהוואו
ספילה בפס' נפירנו׳י פפנדבןנראקוראה שלכוןפכילפיןי? דפפילס ®״״ ״*P9 טארט»ס»יו • עציו חלמו כי ץהסכ<א5ה6ו פלה■ סטעדס

 צ6■כר פפף ל" נ!0 פמ^ףהגחלט ***"״
מלנלכעד^ •ואה סור׳וטניח לסם מרכה

«nm6- מנס ףקרגאהץפנל no פסן tea 
 דנרפומס אש • 16c סארוןמלגמף

 ונקפספגם • קזזשסן מתכלה שטיק ־
• אמסמי-קפנסמונז מר6ת ככמה■

 מגלם קדושים כילם הפרס כל גאמרנסני
 סל מופרים פרסו וכל ־נאתה6י>ס8

 ואהרן * הקירונאלה׳ ש-פננספפלח
 '6מק» • סנסנס נפעלש לה■6 כקרונ *«!
a ט • חשנדנר4תנש0מהפנן«מלהג 

Brtsnrt riairin !•מזרזלונטספל
 פלאםדןםנלמיסשישבקחסססיאיכ ב>לח'4ל

פעלחנסספלס: נס יבח
ם4םס ד

_ r t־L - ■ ■ , - . ,, - - ה־צומוחהסינוםמשפיטדלגגשירז
 מכנא אלא מם .pw נשפיטלח כימא» )ו( בה׳ה הבהוב )דבי( טנקי• בכית בשדה אלא לי אק כיבשרהמצאת )מהסכר( •?״׳לין

I"L± )כאן ומ )פא( נסמוך(; שימנאר כמו הבהוב דני( )לא מנקי אילנות שאר כרם אלא לי אין כרם אשדנטע האיש סי )שסיד 
«w■«« כמפירש שמיני להכשיר מסיני ניום להטיף בהמות שרון מקום בהוד■ הבתוב דבר מרשה בשדה באן אף )אלא(בהוה 

 )פב(וניזס ססטלי: השמיט ביום נבלה כל תאכלו לא ח׳ל כמשמעו אלא אינו קאו אומר אתה בכלב אותו תשליכון לכלב )ז( >»״&• 18
 ונוי® ן6כ פממף צוק נאיפס «׳• שאינה טריפה בהנאה "מותרת היא הוי במשא מטמאה שהיא נבלה ומת ק*ו וזכרים ונו'והלא -07*י

: irtwfo אותו תשליכון לכלב ח״׳ל מה הא ,מ( בהנאה מותחת שתהא א׳ד במשא מטשאה
 ואנשי )א( כ פרשה כלב יחרק לא ישראל בני ולבל יא( )שמוח שנאמר בתה כל שכר מקפה הב׳ה שאי] ללמדך )ס(

-״• t מק™ שאי״ כיש לא אדם כך היה אם ומה ק׳ו דברים והלא שברו לו תן ה’הי אמר לשונו
imjfaTCOTדעtomtnyOfPשבת)י(שגאםר)יתדם »״׳*«

לילקבל קומשא«סמן 'מסכיו —-<-»•« ............. ~■—.—׳—י — ׳ -

: מרס נהכנחה פאט כהשסשה ,
 נאמר לכך 106 )ב(אזשיקיסודם

I קידש ואנשי «m נשום ונשר לי 
 הפלש ידי שפל סאנלו לא פריסה

קדושפס^ו^ מסרגה עליה׳ המפוספס
'w כאן מס וס׳ חחא ק איש■ )נ(

 ק כממון ר" רפס יהו& וכו׳ להלן אף היו יעך (1דזא»ה]י וגו׳(עדהםס תשחידך לב נאמר לכך שלי את שאפיל כדי מ׳׳אסאוהצשוףפמי י««»ו
 ibo משד בתליןד׳קפ׳ז •סירה הולך מי יודע שתא עד המשהה לבית תלך מוט אהד היה לא עושק שבירושלים הדעת ניד 5י"׳ •יו*

 ילד *y3 וסוחר באטלס אסור תשת אל פיקך חשת אל אומד לנתן לח( עמו חותם מי יודע שהוא עד תתםבנט היה ולא עמו »לח»״“
eng !®פי כבא להפ־.אדכפינ עד ■ יקום לא שנאסר פפולישלעדות שהם הנזלנים ואת הדומעים את להוציא עד וזמם ■*י״י ,

י^?־ עמהם הוה אחה שאין משמע רבי׳ם את* תהיו לא )כ( זמם באשר לי ועשיתם ־נםהו ניס( באיש י״^£
"ל*™ מחייבקזבאי עשר ואחד טזביזם עשר שנים עמהסלסיבהביצד הוה אתה אבל לדעה
™ « ttrafcfl פרמד-אבילה• אגי שום? משייכים( מבר )אחד מחייבים וי־ב מזכים י׳א או )כא( חייב מזכים ועשר סחייבק עשר

 נביסמיוסלפודאמראיוסשיעלה כ׳*" עדים מה מטים עפ׳י הרוג ע־׳פעד״ם החג חודה אמרה ריב( על חמגה )ללא חייבתי יהא ו״י" ל
סס4ש.0נהוכג־ד מסב שדינר אלא *ידי• (מ) P* W'3‘* ואחדאוטד מזייבים ר״א מזכים עשר אוזר בשנים אףסאים “־’י ״י*

 מצאני M פלפיהפשיקתא־ צדק ימי■ בייבי ההדר לא ודל )ע( ריב על העגה לא שנאמר not לכף אלא •שה שלא מ׳״ן
ס^אשדנפע זס״פאראילפסנמן דגי' זהימםיקמנקת׳יודלדאחהזד אלו אלא לי אין דל פגי תשא לא אומר שהוא לפי נאמר

א׳צ גירסס נמה הכסינ שדינר אלא אבא ־ -
 אילפפ sen לנ!נזפ לדרש!( כרס דכפב מים גפפפ׳פומסיים דרישניהנמי »ומ כרס אשרי סיב עדלא רל ',ופירש • פמפסיפה פס׳י
: A'vd פפולס מסרשס וקו' כא )ם( : מגאה רפיסד ככלב וקו' לכלב )ו( : *פויייפ סרק אילט ולממש ככרס סורס

 9לי יגו׳ כדרכיו לאיש לפש שנאמר : נריה to שכר מקשגו הוא ברוך כקדוש שאן ללמד כמקרא שכודיסט וססופלם • ללמדך )פ(
 to •סיב וני דגל דאיפאנסמוופאיףרא פס ,,סס נראה הישנה גירסא ולקיים ■ בכאן פיכן לו אן פטר »א יאסור עומטדמקרא נידסמא׳צומזנמה

 1סש אפ ו«רפן פליז ופיק 3ר»ו0א ונפשן פקליססן rAto w דזשנפליכס פשארסופפו מניאביצים הה הקורא ללמדך לזה זה מנן מה ונו׳ כסי
fan naa> gene 1 רכל p1tett«6s ביצים כגדל אפל נרגז מי ואוכלו ווה או איסוישרן א5»א*.ופו ענפרפו יכול איט לכרתו רוצה כשהוא אמו ו*כצץ

 כר«שמא[1אוס'לשי)»א(ל לךפב* כסדוס׳פהיה פואב כי דכסיב וקרס אס איבר כסניף too rt ושרפו וכסחבוס פקרשיש 0י3נו1אש-»ו^»םסד
bone וה שנס וכו' )יב(ד*א ן גסומגס: שלא etc מפרש ורשייו׳ל ממי כשט יט נפל שאן אסר לסופלס שלא ®אgbff שנומויזשלא

 Twit לשוא סא אמן שבלא שכממז פלשת to לא רויש מנו אנא )יר( : feep לא גיס קרי בסנסורי! כדאטא ;01 יק?זו*א
רבו 6 אמר שגלגפס נפם׳ הז׳ים משיי א'צ(והום גייסו היא זה)ק הוא ממש עד ממם פר להיות רשע פס ידך נסם אל ל^ינאת מנה ואט ה

מסדס־זסנסקארקפנןדפולאתספנהסאס־ זהשלאמרלורנווכו׳לאו ויספנאאנורלאסענסנרפןפדשקרכרידפני; ש^ריקאפשקר ודאי 40ונו'
 אל רמרשן רכסי באיכה כמ*ר פי פל ללצ נירסס ונו'כ׳ה אדפס נקיי קיו כך רשע 00 סשס-ירך אל )יז( :ספגם לחמוס שרוצה מגיל שקר ?m ספס

 פוסוופשסםא מס )יס( :לפיוס פסילן והגזלנים שהרשמיס סמס פד פראלסשם רשע חשת אל וריש )יס(ר׳נסן סשפינןל»וסמסיששנאפד•:
 סס אזה איל וט׳ תהיה לא )כ׳ לונאשרזפס; ,ופשיסט עונשו נרו באס כפטאר ראה שלא פה שנמדד סמס פר א׳צוקאיסל כ״הנירשס מ־זפס4נ

אצפרק■ לא דלוטס להפוס רגש אחרי אח׳ו נאמר למה א־כ הפיפינו קומש ז3רק,שס לנדיב אחריכם רהה לא לרפה הרונ אס הנסב שפשפפוס ׳ספססלפה
 ולסממיס מגרשן זי׳ב מזק כשי׳א לדעיס רנים אורי תהיה צא שלשמים ללמד אלא המקראות שני יסקייפו טצר זכאי מזמן וייא ממיינין י'נ rt ייאסיס

 מיספן הדס איט אפר ואחד טיטן יי״א מיזיינץ פי׳א מין לרמה מטס הוי כשטס יאפיא מסקינן זננמיא גסרינן וי*נ מוכן כשספרה לספים מיום אמדי
ש«« ססיינן טע na ״Kt חר1> 41 לבאר יסנן הישנה נייסא לפי וכי׳ עשר אחד א )כא( :פחיינין־וחייב וי*נ מוכן י"א היי השסשן וכשנמיינן שטם פיד
 פשופזסלססדאכשאשה פפ׳י רש׳י שמבאר נמו אמר כ״סי לרפיח יניס אסרי פסיה לא ונשיב מא להשיס רגש אורי ־)מםמ׳וגאמריהסס״כ סט

 אספשלק־ אנלכשמליוןןנמראטפזלרםהפ׳פאסדןס׳ללאסעמאלחג אתריהם טסה הסכמי ורכים הואיל לאסאמר פשפש פסים רשפים הלה
 אווי פסים ס׳צלא חייג שא אני שומש א׳צ ונירסס מקא נשטם סא לסרוג הנשש כן יוקא נשנים פייס מנדי שהריגה נשם ללמד לכוןסשך גסמיגגפיה

 רק ליפס ספן ואן הסיס נאח שאמר לסי נס*ע מק היא וט׳ עדים ס״ש סרזג סירה אפיס יפאפר צ*ל •■ולשית כקורס באס מאוס כסי יביס
 •«כ אד אפי יאור מיישן ד׳א מוכן שי״א כנין וס*ד נשנים לימה דמפן מפרש ימ5» נמס מלמיק לרמה סמן שטס ממ׳י יגס סחה באימ 0נש6 מס*
 וצדך משוס •כסיה לסנה רפסו ואם אמו tn לוטם מסן ושש ימה למוח שנב׳ו המופלא רפס אם פזויעץ ר״א סוכן ס^א פפושבם* וס׳ קרהחו )כב(

נמסודי' הסונר ולפפ׳ס 1ינו* ינמיי׳ש א; פש* לשונא סשש שיה למפב רמסי ארג •אפר אם ואף שסיק לק שננ׳ד פלססיסלא שלקו ואיך טרנ'"שאף
 «ט»»■ ראסראפי הנאש מאזר הכאמל רקאי ייזק לש שמעיק למיס א&־סממא אגל לחובה הייני ליה pnaeWto® ייימיאי

סכינהשלאשאפנידל נחל• פט מהדר רלולא סט פשא לא ס&מר לפי וט׳ תהדר לא וול )»(לש: שפורק לא של»הסל«שסזל»«בססח■»»פ
 שאיטפזכהופאחנרלייל פטדללכצחאו שור סילוג-יקמחסלא נפול לימוחמלמממתיו בכבוד לקוח גחל פט שיט ולס וליי* בשביל ■אן

רן אפאט«»פן6 »סו שאץ ואכניס אמו כוא דל ולומר נון לוטפו כנת־ לו מחלוק לא פזור לא ול1יש*יל»אפש טווס «פ ושק *יי מ
כסנה

<
תחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס130 מס עמוד שמואל בן אליהו יצחק לנדא, צדק< איפת המדות, מיצוי המדות, >ברורי מכילתא



כ פרשהמכילתאמשפטיםשיח

 תשליכרן לכלב לומד תלמוד מה הא " בהנאה. מותרת
 לכלב שהטרפה העבד מן המכובד שהכלב ללמדן
 מקפח הוא ברוך הקדוש שאין ללמדך לעבד. ונבלה

 לא ישראל בני ולכל יא( )שמות שנאמר כריה כל שכר
 שכרו. לו תן הוא ברוך הקדוש אמר לשונו כלב יחרץ
 לא אדם כך חיה אם ומה וחומר קל דברים והלא

 קורא יו< )ירמיה שנאמד י * שכרו מקפח שאינו שכן כל
 ימיו כחצי במשפט ולא עושר עושר! ילד ולא דגר

 כבוד כסא >שם( ואומר נבל יהיה ובאחריתו יעזבנו
מקדשינו: מקום מראשון מרום

 לבעל "אזהרה אחר ידבר שניהם. דבר יבא ^הים י
 דינו בעל שיהא עד לדיין דבריו ישמיע שלא דין

 הנין אבא האנשים. שני ועמדו יט< )דברים שנאמד עמו
 באמן שתהא הדיין שבועת להביא אלעזר רבי משום
 2שוא שבועת אותו עושה אחריו אמן עונה אין שאם
 חייב פלוני איש לו אמד רשע. העם ידך תשת א?

עליו והצטרף בא א׳ עד ולי דינרין מאתים לי
ידך תשת אל י" נאמר לכך מנה ואני מנה אתה וטול

 כל *נותנין שאלו בי יודע אתה רבו לו ®אמד .,וגו
 פלוני* אצל לי מנה מבדה אני אין שבעולם ממון
 את שאטול כדי עמו והצטרף בא אחד עד לי ויש
 זה. הוא חמם עד .,וגו ידך תשת אל נאמד לכך שלי
 אחד היה לא עושין שכידושלם הדעת נקיי היו יכך

 הולך מי יודע שהוא עד המשתה לבית הולך מהם
 חותם מי יודע שהוא עד בגט חותם היה ולא עמו

 עד חמס תשת אל ידך תשת אל אומר נתן רבי עמו.
 פסולין שהן י הגזלנין ואת החמסנין את י* להוציא
 באיש חמס עד יקום לא יט< )דברים שנאמר לעדות

:זמם כאשר לו ועשיתם )שם( מהו
הווה אתה שאין "*ממשמע רבים. אחרי תהיה לא

 כיצד לטובה עמהם הווה אתה אבל לרעה ,עמה
 שלשה זכאי מחייבין עשר ואחד מזכין עשר שנים
 מזכין עשר אחד או חייב. מזכין ועשר מחייבין עשר

 יהא אני שומע מחייבין עשר אחד ,מחייבי וי״במ
 תורה אמרה ריב על תענה לא לומד תלמוד חייב
 בשנים עדים מה מטין פי על הרוג עדים פי על הרוג

 מחייבין• עשר ואחד מזכק עשר אחד בשנים מטין אף
 שלאי "י לדיין אזהרה זו הרי י® יודע איני אומד ואחד »

י דיב: על תענה לא שנאמר זכות לכף אלא יטה
v ’

כו׳: כסא ואומר וגר, כדרכיו לאיש לתת שנאמר ו. הקב״ה[: שאין וללמדך לעכו״ם וגבלה לכלב שחטרפה העכו״ם מן ]מכובד ה. חגר״א הנחות
היו. כך רשע עם ידך השת אל י. מיותר: וגר• ידך תשת אל נאמר לכך וכו׳ רבו לו •אמר מ. וגר: רשע עם ח. נמחק[: ]יד״א׳י ז.

1 מיותר: זו' ״הרי יב. כר: החמסנין ואת הרשעים את יא. כר:

בהנאה? שמוסרם ממלה בק״ו למילף דמצינו טון פירוש במטלמא. נ״ה לנכרי ונבלה לכלב שהטטסה מפנו. מכובד שכלב ללמדך רענן דת *
a משלס. שהקכ״ס כלומר יעזבנו. ימיו בחצי במשפט ולא עושר פושה וכר־ ללמין אלא כרז תתלירץ לכלד נאמר למה א׳ץ

 f נאמר וע״ז שוא. שבועת אמן: לעגוס מחויב שמעיל ערום יודע אסה אם עליך אני משביע הטין אמר אס ,סי הדיין.7שבוש1מדה מ^נגל
 תשו?־* אל ובר שוא שמע תשא לא לו: ויודה זינו בעל שיפתד כד שס ונגמור בא נדל ,אפי ,ט ובר. אתה יודע ״לשוא^א שמע ^א־סשא

אסר יצרף שלא אשמפינן דהכא וקרא חמם. עד יקום לא שנאמר ס״ג: בסנהדרין ממין לעררים פסול ממון על ססשוי דוקא ,סי עד. הסם
 מחייבי׳ וי" טובין י״ג אני שומע סמס: רשע עם ידן סשס אל ה״ס סמס עד להיוס רשע עם ידן סשס אל דכסיב דהא אשמעינן כמן ר׳ אן עמו,

אס״ל ואם ע״א עד שמוסיסין [,א מ״ב א׳ ]מ׳ בסנהדרין כדאי׳ אוסו, פומרין שקול שהוא טון סי׳ זכות. לכף אלא ימה שלא וכר.-כצ״ל:
אוסו: pws שקול הב״ד

ר

 ל אומר הוא וכן שה. הקב״ה: שאין ללמדך לנר והנבלה לכלב שתטרפד! הנר מן סטנד שהכלב ללמדך וככלב תשליכון לכלב ח״ל מה הא דש. וביאורים הגהות
לו הגאה הפורענות שזה כלומר כר כבוד מא ואומר יעזבנו, ימיו מצי וכר מר קורא הפורענות לענץ אומר הוא וק נ״ב ילד. ולא דגר קורא

 t על דשטנמי׳ קדם מן מיניה ממעבד פורענמא יונסן תרגם וכן מעלליו, וכפרי כדרכיו איש לכל לתם הכל על ומשנינו הכל אדון שהוא ית׳ מאסו וכר יעזבנו ימיו שסצי
 «משת מאל לזה ראיה מה צ״ע נ״ב וגו׳. ידך תשת אל שס. משיא: לא ט׳ קט ט׳ נ״ב וכר. לנע״ד אזהרה שז. למקבל: אזהרה זה הח שו. כר: מרומא בשמי קרא כורסי׳

 \ ל״א דף העדות שבועת ובפרק כה״ג, מר קשה וכר, ט יודע אמה רבו א״ל דקמר בסיפא וק שקר, עד ברען מענה מלא ויאיימו רשע, הוא אדרבה וכר, ישע עם ידן
 שקר מדבר פ״ל עמו יצנורף שלא מנץ אמד עד אלא עליו לי ואץ פלוני אצל לי יש מנה מבדה איני מגה מאה לי טסנץ שאם ט אתה יודע רבו לו שאמר לתלמיד מנץ נ״כ

 ותא לי אית קהדא סד ודאי ליה דאמר עין אלא שקר, עד ברען מענה לא אמר זרנומנא קמשקר שקורי ודאי מא נסקא סרסק שקר מדבר האי בגס׳ עלה ופטן מרסק,
 מאל לה דמפיק הברייתא וו שינות כסי ונראה בננר, ע״כ מרסק שקר מדבר שנא׳ משוס אסור אס״ה שיקרא מסומן מסקס לא דהא מידי ולא סימא ולא המם קום את

 •י סע עד עס יצסרף לא אמת עדות מעיד שהוא אע״ס התלמיד, אוסו עם יצערף שלא המר אמד לעד היא שהאזהרה ולומר לדסוק צריך סע עם ידן משח
 • עד יקום כי שנאי לעדות פסולץ שהן שי. כל: לי טתנין שס. עסיק: קא התלמיד דבאוהדת דמשמע p מורה אינו כר, ט אסם יודע רבו לו אמר דקסני הברייתא שלשון
‘ אזהרה: זו הדי הדיינים יוסיפו מדע איני אזטר וא׳ שיב חייב: יהא אני שומע מתייבין ד״ב שיב שאין: שנאסר ססשטע שיא. בזס: כאשד לו ועשיתם אזטד מהו כאיש חטם

.• סובה: וללמד למזור יכול אינו זכות המלמד אנל וטס מלמד תונה המלמד לב( )סנהדטן רתק לההוא רומז הוא אולי נ״ב וטוב יסהאלאלכף שלא שיד.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס325 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, הנצי״ב< >ברכת ישמעאל דרבי מכילתא *



צח סרשהב משפטים טסכתאדכספא
כ פרשה

 אימי א( שלי אתם הרי קדושים נשאתם אומר ישמעאל רבי לי תהק קדש ואנשי
 p איס* (ג קדושה להם מוסיף הוא ישראל על מצוה מהדש כשהמקום אומר יהווה כן

 תהא כאן אף כאכילה אםווין להלן מת קדושה להלן ונאמר קרושה כאן נאמד אומר גוריה
ג 0 באכילה אסורה

 ויואיל pH מסיסר להוציא אלא מוס לנו סונה לקבעו הבהוב בא סלא לומר ר׳ד סיסיפו W מאיר
ואיל: לעיל כ»*ס המאמר’ ״״י•

 לי מל p פירשו ויונתן סרש׳י ונראה •ונתן בתרגום ומיין מראית מסית במר♦ גדין א( כ( לפרשה
 גי* אבל »״ שולש המצוות נע׳ הלמב״ן הוא־בי* וכן עקיבא בן אישי 089 לס גיס בילקוע ב( :בשישה בממון מרץ
 ולסלן פאן •לום קרס והאיל ועייים לבאן והועהק תנשל לא מי לקמן עיקיו נ( גמסחהנו: שם *ייי
 סול הילקמו תי* למלה עלמה הקיש הגיה סא״צ ה( : וביב ♦"! ז' ויקי־א 5»תי סשזוו עקימות מעה (’ ימג:
 wr» ♦לץ< שסקיזזן וביון ומקיטן תשוון מקומום מנאה מיק להגיה ואיל למילה עריפה הקיש תורישה מגת

 ו( ע: עריפה אף לסדה בית »ץ בה סלק לא מלה מה לא « הקש מורישה מלה ס״ל ‘נ ביא*•י מגנה
P לקמ’» מר® מיה r t) והוסיף *יה והאיל הוא וקשיש שס ספר* מיץ (0 " וגתרנוא״ס מהים במר• מיץ 
כ’ג והיא שס סשרי עיין ע( :הפסיקתא עשי• p שהגיה גבתיא עליו יבהג ובו' שמי אלא »®» מ 1״* יינ "

ברמי* מיץ מא יומר השועלים כאן קיסעו וכבר בסוה הבהוב שמיי אלא »ו» אמי ®*ל ה^הגי .^יה
 במקסם הוא p י( במבילתא: p נוקחתס שהייתה ששק מלי במקלא אסיים nwp» no שמס ובילקמו ת מ

 וכלו* לגמר* שבשוהו ווילבא ומפיס התלמועש »»* המאמר וה וגשתבש נדי״ש קמיע ®*א אלא ייגייקיע יי ’־״’
ללעדך וככלב לכלב גייס בילקוע יג( קייד: פי• מלים בספל* מיץ יא( כבלג: ומרשות מלוה אוכל

 •ממן סמם וק פליא רבה בשומה מיין ♦ד( : #רא ב״ב שסמים ברפ״י ומיץ גילקוע ונרה סאיא תניס r) p • י’
ונו• מגי קורא המקרא סיום ומסק האיל הגיה p עו( :בשברו ה י י ע ו ס 3 פי* נקועייס יידה ם*»ין ממס

 כסא בסב )והזייג מצא כי פי צסמעמא ע*ן האיא וראו ונוי כבוד כסא באן המקרא בסיום האעורמים קוריס■ ג
 לס גיסיק מצא כי סי בתבתומא ומ״« מר קורא אתר כתוב והוא בעוג לסיים כדי אלא לכאן זיץ־ ך® .7צ

 פמכילסג/. מעניו הסמעמא מאמר מאץ גמר ומשל סא״א נעל אה סזכיר ולא עכייל מהמכילתא אמיקי ׳יי״מי
ומלש ואמבס וכו*( בהגסומא דאיסא מה עסיי בראה ההזנה נירפא ולק״ם מסב הדיג אם הוביל לא ?**י® "

וק משמני tewm שם ♦ובשן שהמם במו מר של פשזסי אבל לסוק בללן אלא לכאן ערה מי^אץ
 בדמיו לאים pm הוא מוי מרים »וד כסא מל השוכן כלי׳ ומי מיומא בסמי ״תיא ייסי5 יי״י

•ליה אנאמגסהקג ני* ה( »רא: לך״ח שדרס מרץ דתהן אהקלזק תלנמו ובן ייי( מי״ס: כדרכיו לדג? י*^ל® "
np מג u» : )^ מ( ג מ*ס קעוע המאמר ומלקוע נ' אוש במ׳ע שם ומקפן ק״צ פ* מדם ספלי מיץ

 י( מבלה מרפה לומר תלמוד מנין בבית נשרה אלא ל* אין טרפד. בשדה ובשר
 לא פרסה אף בשדה בין בבית בין י( (בה( )לה( הלק לא נבלה טה <ה לטרפה נבלה הקיש
 (f נהווה הכתוב דבר טרסה בשדה ובשר לומר תלמוד מה הא בשדה בין בבית כין בה נחלוק
 ם( בהווה הכתוב דבר מנין בכית בשרה אלא לי אין »( )מלים מצאה בשרה בי בו בימא
 הכתוב דבר לא מנין אילנות שאר כדם אלא לי אין א 08) נטע אשר האיש מי בו כיוצא
למדף: בהמות שרקי מקם בהווה הכתוב דבר טריפה בשדה כאן אף א כהווה אלא

 אינו או י< וככלב( ]לכלב אומר אתה ]ובכלב[ לכלב אותו תשליכח לכלב
 'ואכלת תתמה בשעריך אשר ]לנר נבלה כל תאכלו לא לומר תלמוד כמשמעו לבלב אלא

 הרי "י*( במשא מטמאה שהיא נבלה טה וחומר קל דברים והלא יי( )יביים לנכרי[ טבור או
 בהנאה מותרת שתהא דין אינו במשא מטמאה שאינה טרפה בהנאה מיתרת היא
 ]מוי[ (v)» מן מכובד שהכלב ללמדך 0• תשליבזן לבלב לזמר תלמוד סד. הא

 בל שבר מקפה הוא ברוך הקדוש שאין ללמדך 6• ולנוי( )ל»י( מבלה לבלב שהטיפה
 תן הוא כרוך הקדוש אמר •א( )«מ לשונו כלב יתרץ לא ישראל בני ולכל שנאמר בריה

 ]ולתת שני שברו מקפה שאינו שכן בל לא אדם כך היה אם ומה קיו דברים והלא יי( שכת לו
 ימיו כהצי במשפט ולא עושר עושה ילד ולא דגר קורא מעלליו( כפרי בדרכיו לאיש
: »()שס( מקדשינו מקום מראשון מדגם כבוד כסא ואומר •<( דה)*יי נבל יהיה ובאחריתו יעזבנו

 שלא לדיין אזהרה אהר דבר »(:הרע לשון למקבל אזהרה הרי שגא שמע תשא לא
 t»()»«» שניהם דבר יבא האלחים עד שנאמר י<( עמו דינו בעל שיהא עד דין מבעל ישמע

 ועמדו שנאמד עש דינו בעל שיהא עד לדיין דבריו ישמיע שלא דין לבעל אזהרה אתר רבי
 שתהא הדיין שבועת להביא ]אומר( אלעזו רבי משום הנין אבא י»(ימ( )יגייס האנשים שני

i •«( שוא שבועת אותו עושה אחריו אמן שנה אץ שאם באמן
 והצטרף בא עראי ולי הייבליטאתימדינרין פלמי איש לו אמר רשע עם יחי תשת אל

שאלו בי יודע אתה רבו לו אמר מד ידך תשת אל לבךנאמר מגד. ואני מגה אתה וטול עליי

החכמה אוצר תכנת ע״י חודפס274 מס עמוד איש מאיר שלום, עין< >מאיר ישמעאל דרבי מכילתא
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 לכלג משליך אתה אוחו אוחו. בתנאת)ד(: מותרת שחיא מלמד תשליבון לבלב מבוית:

_ ______ :)ה( לגלג שמתה קדשים בהמת משליך אתח ואץ

 לחח מלץ סניגורץ^סנ^ס ידבר שלא שוא שמע לאתשא א׳. נבג[. '

 שוא)ו(: שמע תשא לא ]ת״ל[ תכירו יבוא שלא עד רינץ מבעלי אחד טענת ישמע שלא

יטעים שלא מניין שוא)ת( שמע תשא לא ת״ל שקר מענת אדס יטעון שלא וטגיץ
 ומניין שטעשוא)ט(: תשיא לא תשאשמעשוא לא ת״ל תתלה לדיין דבריו אדס \

י(:1תשיא לא שוא שמע תשא לא ת״ל הרע לשון ולמקבל הרע לשון למסמר אוהדת[
1 שיודיע אחר לעד ומניין )כ(: עד רשע ישיא שלא אזהרה וו..ךעם־חוזע.7א?^ח

לעדות)ל(: עטו תצטרף אל רשע עם ידך תשת אל ת״ל עטו יעיד אל רשע שהוא בחברו

 ההשודים וכל והחמסנים והגזלנים הרועים אמרו מכאן עד חמסן תשת אל תמס. עד ^היות

העדות)מ(: מן מסולץ הממון על

 ושלשה כעשרים נפשות שדיני מניין לרעות רכים אחרי תהיה לא כ/
 עשרה מצלח ועדה שופטת עדר, העדה והצילו העדה ושפטו ב״ה(—נ״ר ל״ח )בטי ת״ל

 מכלל לרעות רבים אחרי תהיה לא שני ממשמע מניין שלשה מחייבץ ועשרה מזכין

 עטהן הווה אתה שאי יכול לטובה עמהן חוזה אתה ]אכל[ לרעה עמחן המה אתה שאי

 פי על הרוג חורה ואמרה הואיל מעתה אטור להטות רבים אחרי ת״ל עיקר כל לרעה

 כית אין משנים פחות אין מטין אף משנים פחות אין עדים מד, מטין מי על הרוג עדים
 שג׳ ממשמע אומר רבי ועשרים)נ(: שלשה הרי אחד עוד עליהן מוסיפין שקול דין

 רכים אוורי נאמר למה כן אס לטיבה עמהן היה אני שומע לרעות רבים אחרי תהיה לא
 על ולרעה אהד טי על לטובה חטוחך לרעה כהטותך לטובה הטותך תהא שלא להטות

 אלא כפלוני שאהיה דיי מניין בשעת תאמר שלא לנטות. רב על תענה ולא )ס(: שנים סי

 לא ד״א )ם( להטות[ רבים אחרי ת״ל כן טמונות דיני אף ]יכול )ע( שבפניך מה אטור

 תענה לא ד״א )צ(: נפשות בדיני ומת שלימד טי הובר! ילמד שלא לנטות רב על תענה

 רב על תענה לא ד״א לחובה)ק(: מהדרין ואין לוטת שמהדרין מכאן לנטות רב על

 תענה לא ד״א לומת)ר(: אלא לחובה תחלה נפשות בדיני פותהין שאין מבאן לנטות
 על הנדול מן לא הצר פן אלא החלה נפשות בדיני מתהילין אין טנאו לנטות רב על

בםנהדרין)ח(: מלך טושיבין שאין מכאן רב על תענה לא דיא )ש(: כת׳ רב

בדין יתדרנו שלא בדינו. ת״ל בטמון יהדרנו לא ימל תהדר לא ודל נ/

לענ״ס~" ע'7?\ »*א. ל״כ וע״ס ys ל' סמולסס£~___!3״א,נד5_ ^־(עע׳״^פים .
 מריו יעשם מצא מטן שם: מינכען כ״י וגי׳ מ״ב ל׳ שטעות וע" ס״י סנסדלין מס' פכ״א

 פטעוס וע׳ מכילמא ז( סניגור. pp השלם עיון נסי שסונאו ראשונים פי' ועי' סנגלין!
 מכילמא י( שם. ע( מרחק. שקר ממי מפי שדיש מס שם שטעות ע' ס( ע״א. ל״א
כ( / ע״א. ק»״פ פיםפס וע״

 ס״ז ס״ג שם תוספתא סנסדלין, ריש משנס ע' נ( j״p כ״ס
 יפ״ב ל״ת סס״ע ימנ״ס ועי שס סוספמא ס( סזקיס. מני נשם ס״א פ״א וירושלמי

 ל״מיפ״ג סס״מ רעבים ע( ישמעאל. די" במכילתא גם זס מאמי לפניו שהי' נלאה שמשם
 רמב״ם עפ״י סוספמי ם( סיס. פ״ג סנסלרין תוספתא וע' ע״ז סי• מינוך ועי מכילתא, כשם

 שם סס״מ רמנ״ם ועי ע״א! ל״ג סנסדיץ צ( ס״א. ס״י סלהייין סי למב״ם וע" שם סה'מ
 סנהדרין מ( ע״א. ל״י סנהללץ ש( שם. י( שם. סנהדרין ק( ס״ב• ס״י סנהדליו וס׳
ע״ב. י״ס
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 P לכלב ת״ל אסורה תהא וברגלה באונה נטרפת *בול תאכלו לא טרסה ת״ל מנין ובהרבה ובחבר
 אלא לי אין הטרסה. על אזהרה ליוון תאכלו לא טרסה אופר יעקב בן אליעזר רי אותו. תטליכון
 לאבר מנין תאכלו* לא בטדה ובטר ת״ל באזהרה טהוא הבהמה מן טסירט לבטר מנין טנטרסה

קדטים לבשר מנין טרסה. בטרה ופטר ת״ל מעטה בלא שהוא אמו גטמטה בך ואמר טיעא עובר
 לחבורה מוץ שיעא סטה ובטר ירוטלם להרמת הוץ טיבא קלים קדשים ובטר לקלעים מוץ טיבא 5

 שהיא מלמד תטליבון לבלב מגזית. פחותה אכילה אין האבלו לא בטדה. וכטר ת״ל תעטה בלא שהן
J_______לבלב. שמתה קדטים בהמת משליו אתה ואין לכלב משליך אתה אותו אותו בהנאה. מותרת

 : דיגין מבעל* אהד טענת ישמע מלא לדיין מנין לפניהן. סגיגורין ידברו טלא טוא טמע השא לא א( )בג
תטא לא תיל טקר מענת אדט יטעון טלא ומנין טוא. שמע השא לא ת״ל הבירו יבוא טלא עד

 ? טוא טמע תטא לא ת״ל תהלה לדיין דבריו ארם יטעים טלא ומנין טוא. טמע תטיא לא טוא טמע 10
תשיא. לא תטא לא ת״ל הרע לטון ולמקבל הרע לטון לממסר אזהרה ומנין טוא. טמע תשיא ^.לאנ

וזבטרף אל רשע עם ידך תשת אל ת״ל עמו יעיד אל רטע שהוא בהכירו שיודע אהד לעד ומנין
J לעדות. עמו )-------------------------—-___________________________________________

 העדה והאילו העדה ושמטו ת״ל וטלטה בעשרים נפשות שדיני מנין לרעות רבים אהרי תהיה לא ■»>&
שנאמר ממשמע מנין שלטה מהייבין ועטרה מזכין עטרת מגלת וערר. טוסטת עדה כד־בה( לה )במי 15

 שאי יכול לטובה עמהן הווה את לרעה עמהן הווה אהה שאי מכלל לרעות רבים אהרי תהיה לא
 על הרוג תורה ואמרה הואיל מעתה אמור להטות רבים אחרי ת״ל עיקר כל לרעה עמהן הווה אתה

 דין בית אין משניה סהות אין ממין אף משבים סהוה אין ערים מה ממין סי על הרוג ערים סי
רבים אהרי תהיה לא שנאמר ממשמע אומר רי ועשרים. שלשה הרי אהד עוד עליהן מומיסין שקול

 לטובה המותך תהא שלא להטות רבים אתרי נאמר למה כן אם לטונה עמהן היה אני שומע לרעות 20
 האמר שלא לנטות רב על תענה ולא טנים. סי על ולרעה אמד סי על לטובה הטותך לרעה כר״טותן
 ה״ל כן ממונות דיני אף ]יכול טלסגיך* מה אטור אלא סלוני כ>רבי< שאהיה דיי מנין( )בשעת

להטות(. רבים אמרי
גן זה הוא עני האמר שלא בדין יהדרנו שלא בריגו ת״ל בממון יהדרגו לא יכול ההדר לא ודל

a )הנהו u שנטרפה( ן )ם* טגעטיה .* נר 
 בשדה( .3 הוא. וסי׳ לבלב׳ הראוי בבשר

 טגינורין( :ידבר.זידברו(ם.8 גר:טרסה.מ*
 נטעת .22 תשיא. :3מ השא( .9 :מגיגרין.03]!

 מםה״מ, )ההעתיק גגארה בלק״ם »ליי מנין[
 שלפניך[ שם. כרבי[ טט>(«. בו טהטת&ט

 ותיקן(. שבפיך׳ כתב: *0) שבפניך מ: שם.
ס״י, ,סגה ומיע 1רס״ ל״ת טה״ם המוטנר-רמב״ם

 טנק .3 רעיו. גד סיו נזיר ירוטי עיי ראביי...[ ג.
 מח״ג בעל טרסח[ .4 מעיב. עג חולין לבטר...[

 מרפח כטדח לו טחוא למקום טיגא ביון מוסיף:
 כליטיעא מוסיף: מח״ג בעל בשדה( a בו. אקרא

לכלב."[ גו. אקרא טרסה נטרח בשר ממחגחו חוץ
 ע״ג כה סיב ססוד בירוטי הזקיחי "חגי על *חולק

י, יז נדבח ת״ב טס. ירוט* אוחו...[ .7 «1 וטיג
—פע״ב ל טבר חטא...( לא ס. וטייג ב מ קידר

חטיא[ .11 432*331 סיב בפסא מדריי ועיי א, לא
 לעדוח מפולין חרטעים אסרו מכאן עד ויטע יטיח טלא אזחרח זו רטע עמ ידך חטת אל מוסיף! מח״ג בעל

 הרמב״ם ע״ם חבל ביד. מיתח לומר כריך ואין מלקות עליח טחייבין עבירת טעבר בל רטע חוא ואיזח
 ע״ם באן הביא מח״ג בעל לעדות( .11 טס, ומדר״י טס טבוע• לעד...( ומנין .13 חיא״חיב. מיי עדות

 בביי* )וביה העדות סן מסוליס הרועים... אמרו מכאן עד הממן חטח אל המס ער לחיוח טמו מרריי
 מואיל..,[ .17 מ״ו. מ״א מטגת ועיי חיו-חית, מיג פנמי מום* טלמגיך( טדיבי... מנין .33—14 טס(.

 ע״ב. בב מיח סיד וירוט* א יח »ח• ,עי תענה...[ ולא .21 א. יח רס״א מנח• בירוט• חזקיח■ »חגי
 במדרס וזרמנ״ם *ונם א(, לו m )לב סנחדרין מבבלי מורטים טל טורח באן מביא מחיג בעל לחמות[ 43
.28 יז מי• דברים ממרי ב, ד קדומים ח״ב ודל...( .34 ם,»חררין״«. חביאם טם
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ונא חי״ב שלום פג סימן מנוחת

מג. סימן

הזולת הפסד מפני הותר אם דדכילות לאו בענק

 אומר שאול אבא "תניא א׳<: )ס״א נדה
מחדקק שהיו הורק בית בסלע מעשה

 מפני לבדוק חכמים יכלו ולא טומאה בה
 גדול בור ומצאו ובדקו וכו׳, מרובה, שהיחה

 שמילא הבור הוא תנא עצמות. מלא
 והבור דכתיב חללים נתניה בן ישמעאל

 פגרי כל את ישמעאל שם השליך אשר
 הרגן גדליה וכי גדליה, ביד הכה אשר אנשים
 לו שהיה מתוך אלא הרגן, ישמעאל והלא
 מעלה חש ולא קרח בן יוחנן לעצת לחוש
 האי רבא אמר הרגן, כאילו הכתוב עליו

 מבעי, לא דלקבולי פי על אף בישא לישנא
 דנפק גלילא בני הנהו מבעי, ליה מיחש
 דרבי לקמיה אתו נפשא, דקטול קלא עלייהו
 היכי להו אמר מר, לטמרינן ליה אמרו טרפון
 יתייכו, חזו אטמרינכו לא אי נעביד

 בישא לישנא האי רבנן אמור הא אטמרינכו
 ליה מיחש מבעי לא דלקבולי גב על אף

נפשייכו". טמרו אתק דלו מבעי,

 לו אמר קרח, בן "יוחנן ז״ל: רש״י ופירש
בן ישמעאל שבא שמעתי לגדליה

 משמע גדליה, ביד »׳(: )ירמיהו להרגך נתניה
 מיבעי, ליה מיחש נהרגו: גדליה ידי שעל

אתכם". להציל ואסור הרגתם ושמא

 קבהן סאברה רבי המובהק לגאק וראיתי
טהרת1היקר בספרו משאלוניקי ז״ל

 נ״ג( כלל ר׳ )מעועת טהרה שיורי חלק^המים(

 שמע אם סכנה, במקום "רכילות שכתב:
 מצרה שמעק את להרוג שבדעתו מראובן
 עצמו שישמור לשמעון ד>1וי0 לשומע

)ס״א נדה בתלמוד חז״ל אמרו כך מראובן,

 בפירושו ז״ל רש״י דבריהם והביא א׳(
 הראשונים ורבותינו סי(, )ס״א לירמיה

 תלך לא בפסוק כתבו והריב״א[ ]החזקוני
 דבאו רעך דם על תעמוד לא בעמיך רכיל

 לאו אין סכנה דבמקום לאשמועינן בסמיכות
 ובשיורי ע״ש, בעמיך רכיל תלך דלא וה

 שם ^דץ_קנודנללכ ג■ )»ערנת לעיל טהרה
 ( דאם מדבריהם דקדקתי כ״א( כלל ל׳ )מערכת

 בדון לשמעון לעשות שדעתו מראובן שמע
 יגיד שלא נכק הספק מפני אד ממק, נזק או

ע״כ. בזה" חולקים כיש ודלא לשמעק, כלל

 לפני להביא אנחנו צריכים וראש ותחילה

רבותינו דברות ה״י המעיינים
 בשיורי שהזכיר ז״ל, כמלאכים הראשונים

שם. טהרה

 ויקרא לתורה בפירושו ז״ל החזקוני לבינו
רכיל תלך "לא כתב: כה ט״ס )י״ט

 נאמר אילו רעך, דם על תעמוד לא בעמיך
 מצוות שתי אומר הייתי בוי״ו תעמוד ולא
 כרוזינו על ו׳ בלא לא שכתוב עכשיו הן,

 רכיל, תלך לא וכו׳, הן אחת מצוה שניהם
 לא להרגו חברך על עצה שמעת אם אבל

העצה". לו הודע אלא רמו על תעמוד

 התוססות בעלי רבותינו בספר הובא וכזאת
שם: ז״ל ריב״א בפירוש התורה על

 פי על אף בעמך רכיל תלך לא מפרשים "יש
 דם על תעמוד לא הרע לשק על שהזהרתיך

 לא שיהרגנו אחר אדם לך אמר שאם רעיך,
 רבי הגדול ]ורבינו לו". שתודיע עד תעמוד

הקדוש החיים אור בספרו ז״ל עטר ן׳ חיים
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 רבותינו לדברי לכוין זכה (ם)® ייקרא
ע״שן. הראשונים

 דקדק ז״ל הכהן אברהם רבי שהגאק ונראה
אם "אבל החזקוני: הרב שכתב ממה

 על תעמוד לא להרגו הברך על עצה שמעת
 שכתב ממה וכן העצה", לו הודע אלא דמו

 אחר אדם לך אמר "שאם ז״ל: הריב״א
 דהיינו לו", שתודיע עד תעמוד לא שיהרגנו

 לאו הותר אז רק נפש, להרגו אמר אם דוקא
 או לגוגבו שרוצה אמר אם לא אבל דרכיל.
דרכילוח איסור עדיין גוונא דבכהאי להזיקו

ודוק. קיים

 כדבריו דאם עצמי, על אני תמה ובעניותי
גבי רק הותר דרכילות דלאו ז״ל

 מותר דאז להרגו שרוצה שאומר נפש פיקוח
 קרא בעינן טעמא מאי לשני, זאת לומר לו

 העבירות כל והלא דרכילות, לאו להתיר
 הותרו החמורות( עכירות שלש )זולת שבתורה

 )כ־ה בפסחים וכדאמרו נפש, פיקוח משום
 להציל שבת לחלל לנו שהותר וכשם סע״א<,

 דרכילות לאו לנו הותר כך בישראל, נפש
 מיוחד קרא לי ולמה בישראל, נפש להציל
נפש, פקוח משום דרכילות לא להתיר

אתמהא.

 הראשונים רבותינו של המכוון כל ובאמת
דחפצא דאחר ללמדנו הוא ע״ה

 דברי והעברת אמירת היא דרכילות דלאו
 שכוונתו כאן שמעק, על ראובן שאמר גנאי

 ליכא תו השני של לתועלתו היא באמירתו
 זה שאין דדכילות, לאו ופקע רכילות בזה

 גם מדוייקים והדברים תורה, שאסרה רכילות
 כתב: שכה רל״ס )מצוה החינוך בעל בדברי

 נשמע שאם והענין הרכילות, מן "שנמנענו
 ונספר אליו נלך שלא בהכירו רע מדבר אדם

תהיה כן אס אלא וכך, כך בך מדבר פלוני לו

חי״ב שלום »

 וכר ריב", ולהשבית הנזקין לסילוק כוונתנו
שם. עיין

 הדברים באמירת תועלת שיש דכל ומבואר
והוא ריב להשבית או נזק לסלוק

 אין כי דמי, שפיר כן לשם מתכוין באמירתו
 לנדון גם תלמד ומזה בחבירו, רע מדבר זה

 לו לעשות רוצה מה לחבירו מגלה דאם דידן
 בה לן לית וכדומה, בממונו להזיקו שמעון

ודוק. ושרי

 שכתבו דמה אצלי הגמור ובודאי
שרוצה שמע ראם ז״ל הראשונים

 דרשו ורק להורגו, דוקא לאו "להורגו",
 לאו דסמך המקראות סמיכות כאסמכתא

 דמיידי רעך דם על תעמוד ללא דרכילות
ודוק. בהריגה

 רו״ל שאמרו שאחר תאמר ושמא
דלשון א׳( )פרק דפאה בתוספתא

 החמורות עבירות שלש כל כנגד שקול הרע
 הגדול בחיבורו ז״ל והרמב״ם שבתורה,

 חכמים "אמרו כתב: ה״ג( )פ״ז דעות הלכות
 הזה, בעולם האדם מן נפרעין עבירות שלש
 וגילוי זרה, עבודה הבא לעולם חלק לו ואין

 כנגד הרע ולשק דמים, ושפיכות עריות,
 בלשק המספר כל חכמים אמרו ועוד כולם,

 אמרו אשר שנאמר בעיקר, כופר כאילו הרע
 לנו, אדק מי אתנו שפתינו נגביר ללשוננו

 הורגת הרע לשק שלשה חכמים אמרו ועוד
 והמקבלו עליו שאומר וזה והמקבלו האומרו

 דחוינן אחר כן אם ע״ש, האומרו" מן יותר
 עבירות כתלת דשקול דרכילות לאו חומר

 לא הוא דאף אמינא הוה הוא, החמורות
 קרא בעינן לכך נפש פקוח משום הותר

להתירו. מיוחד

 שבבר לאומרו, אפשר ואי ליתא, הא
קמאי מתקיפי חד דברות מפורסמים

קע״א )סימן תשובותיו בספר ז״ל הריב״ש
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 שהגאונים שאמרת "ומה סע״ב(: דט״ל
החרמים על שהעובר כתבו ז״ל והרשב״א

 כעובד והיינו ינקה לא בכלל הוא והשבועות“־׳'
 העון להגדיל הפליגו הם - וכר זרה עבודה
 בשבועות שאמרו חז״ל שעשו כמו ההוא,

 בהן נאמר שבתורה עבירות שבכל כ׳( )ט״ל
 ומכל ממנו שנפרעק וכן ינקה, לא וכאן ונקה

 כמו יעבור ואל שיהרג בו אמרו ולא העולם,
 דעת על עלה לא וזה עבירות, שלש באותן

 שדרך אלא אנוש, חשב ולא אדם שום
 כדי העוונות בהגדלת להפליג החכמים
 בערכין אמרו בהן, מלהכשל האדם שישמר

 עונות מגדיל הרע לשון המספר כל ב׳( >ט״ו
 עדיות וגלוי זדה עבודה עבירות שלש כנגד

 א׳< )»׳ נדרים במסכת וכן וכו׳, דמים ושפיכות

 את מבקר שאינו כל ודרש עקיבא רבי יצא
 ב׳< )ק״ה ובשבת דמים, שופך כאילו החולה

 בעיניך יהיה בחמתו בגדיו הקורע אמרו
 וכיוצא באלו אדם היאמר זרה, עבודה כעובד
 למימר" ליכא הא יעבור, ואל יהרג באלו
 פאלאג׳י חיים רבינו לגאק בזה ועיין ע״ש,

 ובספרו כ״ט(, )ר״ס ח״א חיים לב בשו״ת ז״ל
 שם לו ועוד א׳(, אות ב׳ )מערכת חיים גנזי

 אות ע׳ )מערכת שם לו ועוד כ״ת( אות ה׳ )מערכת

 חלק חמד שדי בספר גם ועיין ע״ש, כ״ס
דברי וחלק ע״ב( כלל ח׳ )מערכת הכללים

בס״ד. במקומו ונתבאר ז׳( )סימן חכמים

 הלב על יעלה דלא דיק לנרק נמי וטינה
עד כך כל חמור דרכילות דלאו לומר

 להתירו מיוחד פסוק לכתוב התורה שצריכה
ברור. וזה נפש, פיקוח משום

 שהרי שבאת, ממקום אדרבה ולכאורה

ז״ל והריב״א החזקוני הרב אמרו
 דם על תעמוד שלא כדי הותר רכיל תלך דלא
 רעך דם על תעמוד דלא לאו בעצם והרי רעך,
 זולתו ממק יאבד שלא גם שיזהר נכלל

הרמב״ם בדברי כמפורש בהצלתו וישתדל

רנג חי״ב שלום

 תעמוד "לא רע״ס: )לאוין המצוות בספר ז״ל
 עדות שיכבוש שמי אמרו וכבר רעך דם על

 רואה הוא כי האזהרה זאת כן גם תכללהו
 באומרו אליו להחזירו יכול והוא חבירו ממק

 לו יודע אתה אם מנין הספרא ולשק האמת,
 תלמוד עליה לשחוק רשאי אתה שאק עדות
 בספר הוא וכן רעך", דם על תעמוד לא לומר

 המשפט שעד בספר ועיק רל״ס, )מעוד, החינוך
 ז״ל לב חקרי ולגאק סק״ב(, כ״ח )ר״ס חו״מ
 יעקב משכנות ושו״ת י״ד(, סימן )ח״א חו״מ
 ומשיב שואל ושו״ת י״ב(, )סימן חו״ם

 יד ובספרו ק״ס, סימן )ת״ג תנינא מהדורה
 בינה ואמרי י״א(, אות רכ״א )סימן יו״ד שאול
 )מערכת טהרה ושיורי ת׳(, סימן עדות )דיני חד״מ

 חו״מ אליעזר ודמשק כ״ד(, וכלל ס״ה כלל ע׳
 הלכות )סוף הגאונים ודברי סק״ה(, כ״ח )סימן

 והגהות קדושים(, רשת)ס חכמה שךומ עדות(,
 ג־(, אות תתר״ס )סימן חסדלספרהסידים מקור

 בחיבורי ועיין בארוכה, יחיד עולת ובספר
 במקומו וכתבתי ח׳( )סימן יצחק תפארת

בס״ד.

 בעבור שהותר רכיל תלך דלא דלאו וטינה
מאחר רעך דם על תעמוד דלא לאו

 כתבו וכאשר אחד בקרא תורה שסמכתם
 אשר לכל הותר וכנ״ל, הראשונים רבותינו

 ומותר ממון, והן נפשות הן הזה בלאו נכלל
 ממק מהפסד להצילו רכילות לומר לו

 עומד שמעק כי דע לראובן באומרו
ודוק. ממך לגנוב או להזיקך

 רבי הגאק מדוע עצמי על תמה אני וביותר
דברי ראה לא ז״ל הכהן אברהם

 על ז״ל התוספות בעלי הראשונים רבותינו
 "אטמרינכו כתבו: שכה דנדה, בההיא אתר

 פירש בישא. לישנא האי רבנן אמור הא
 להצילכם, ואסור הרגתם ושמא בקונטרס

 הרגתם שמא מפרש אחאי דרב ובשאלתות
למלך, ראשי חייבתם אתכם אטמק ואם
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חי״ב שלום »סי»ן מנוחת רנד

 לחוש שיש למיחש, ליה מיבעי מיחש והיינו
שלא שיזהר זה לגבי להאמינו הרע ללשון

עכ״ל. לאחדים" ולא הפסד לו יבוא

 שם לנדה בפסקיו ז״ל הרא״ש רבינו ולשון

לחוש יש דוקא זה "ובענין ה׳(: )ס״ס
 היזק לידי לבוא שיכול היכן בישא ללישנא

 עובדא וכהך לו, יחוש לא אם לאחרים, או לו
אחיקם, p דגדליה וההיא טרפק[, ]דרבי

 ללשון לחוש אפילו אסור אחר בענין אבל
הוא וכן וכלל", כלל ולהאמינו הרע

שם. נדה הרא״ש בתוספות

 הרב כתב הללו ז״ל הרא״ש דברי חןל

יום מעדני בהגהות ז״ל טוב יום תוספת
 התוספות, כתבו וכן לאחרים, "או שם: טוב

 אם לחוש ליה דמיבעי דכמו משמע וממילא
 הדין הוא לעצמו, נזק לו שיבוא להיות יכול
 לאחרים התק שיבוא להיות יכול אם נמי

 להיזק לחוש לאדם לו יש דבודאי שנא, דמאי
של לנזק לחוש לו שיש כמו אחרים של

 כמוך, לרעך ואהבת בתורה גדול וכלל "עצמו,
 כאילו הכתוב עליו העלה דגדליה ועובדא

 פי על ואף ישמעאל ביד הנהרגים לכל הרג
 לזה, הכתוב הזכיר לא לעצמו לחוש שהיה

וזה לאחרים", חש היה שלא והזכיר
בס״ד. כדכתיבנא

 הכהן אברהם רבי הגאון שרמז במה ועיינתי
שיורי בספרו עצמו בדברי לעיין ז״ל

 :שם שכתב וראיתי כ״ח כלל ג׳ )מערכת טהרה
f שדעתו מראוק שמע אחד דאם לי "נראה

 הדבר נכק וכו׳ לצערו כדי משמעק לגנוב
 אמר ראובן דשמא לשמעון זה להגיד לו שאין

 'דגזים אינש עבירו בעלמא הגזמה בדרך זה
 למוציא 9י5ל הולל זה יהיה ךואי ולא־עביד

 הראשונים דברי לדבר וראיה ראובן, על רבה
 על תעמוד לא רכיל תלך לא הסמיכות בפירוש

להרוג שבדעתו מראובן שמע דאם רעך דם
'לא סכנה דבמשום לשמעק זה יגיד שמעון את (

 דאם ומינה ע״ש, רכיל תלך דלא לאו נאמר
 תלך דלא ללאו איכא גוונא בכהאי סכנה ליכא

 ע׳ )מערכת עשות זכר בספר ]ועיין וע״ש. רכיל"

ד׳([. אות

 גוונא בכהאי שכתבנו מה שלפי וחושבני
שראובן לשמעק לומר לו מותר

 אמרינן ולא ממונו, להזיק או לצערו חושב
 הא דכל דגזים, אמש עביר גוונא בהכאי
 לחייבו שאק הוא דגזים אמש עביו דאמרו

 ודיבוריו דבריו סמך על ממק ממנו ולהוציא
 בסוגיא עיין עביד, ולא דגזים עביד אכן כי

 ע׳ )מערכת טהרה ובשיורי א׳<, )מ״ו ושבועות

 )סימן יעקב כרם בחיבורי ובארוכה פ״ה, כלל

 שישתוק דגזים דעביד בגלל אבל ג׳<, אות י״ד
 עליו שיבוא נזק ספק מפני חבירו אזן יגלה ולא
ללאו ליתא צורך שיש כל כי שמענו, לא זו -

בס״ד. הנלע״ד זה ביארנו כאשר דרכילות

 לנפשי אמרתי בס״ד האמור כל כותבי אחר
הוא דשמעתתא מרא בדברי לעיין

 חיים החפץ ורבנא מתא מאחיו הגדול הכהן
 ט׳ )כלל רכילות הלכות בספרו לו וראיתי וצ״ל

 שהאריך י״א( ואות ט׳ ואות א׳ אות חיים מים ובאר
 דכל מפורשות ראיות והביא תא, בפתגמא

 חבירו אק לגלות אלא כוונתו דאין האי כי
 מיקרי לא תו וכדומה מנזק שיזהר לתועלתו

 ראיה גם והביא איכא, נמי ומצוה רכילות
 )ט״ל בתרא בבא ותוספות ז״ל רשב״ם מדברי

 מוחזק שיהיה בעינן אם שם דן וגם ב־(
 דגזים אמש צביד אמרינן כן לא דאם לעשות

זיע״א. גדול של לדעתו שזכמו ותלי״ת ע״ש,

 בין לחלק יש "ואולי שם: שסיים מה אף
אמש דעביד הסברא ובק דשמיעה חשש

 לא מאוד", רחוק חשש הוא ואולי וכו׳
I ואני בדבר, עוד להתיישב ויש היטב הבנתי 
jlj בס״ד. כתבתי הנלע״ד

* * *
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מנוחת !«

 ביחס שתיחם ושם וכנ״ל נזקו" ממנו לדחות
 כשכתב דדבריו ברישא גם כך גופו, להפסד

 אחד נפש בהצלת מלהתרשל "שהזהירנו
 ההפסד או מות בסכנת כשנראהו מישראל

 גופו, הפסד היינו להצילו", יכולת לנו ויהיה
 מהפסדי כלל ז״ל הרמב״ם דבר לא וכאן

המצוות ספר גירסת לפי מוכרח והוא ממק,

 "שלא רל״ז(: )מצוה החינוך בספר המובאת
 כשנראהו מישראל נפש מלהציל נמנע

 יכולת לנו ויהיה והאבדה המיתה בסכנת
 בתרגומים הוא וכן צד", בשום להצילו

 מראה זה ולשק המצוות, לספר החדשים
 בהפסד ולא הגוף בסכנת דמיירי בעליל

היטב. ודוק בס״ד וכדכתיבנא ממק,

®ד. סימן

טחמ״ת דם דואה איסור כענק

 מחמת דם הרואה רבנן "תנו ב׳(: )ס״ה נדה
ושניה ראשונה פעם משמשת תשמיש

 עד תשמש לא ואילך מכאן ושלישית,
וכו׳. שתתגרש" -

 מקרלין יעקב רבי המובהק לגאון וראיתי
)בתשובות יעקב קהלת בספרו ז״ל

 כתב; שכה ע״ה ד״ב ר סימן אה״ע הספר בסוף
 פסקינן כן גם מחמ״ת דם רואה גבי "הנה
 זימני תלת דבעינן גמליאל בן שמעון כרבן
 מחמ״ת דרואה רהא לומר מאד וקשה ע״ש,

 מן זהו דרבנן, איסור הוא לשמש דאסורה
עכ״ל. כן" לומר התימה

 כן לומר קשה מדוע מבין איני וכעניותי
עיין והנה דרבנן, זה דאיסור

 הכהן צדוק רבי אדמו״ר התורה שר לגאון
 צב״י תפארת שו״ת בספרו ז״ל מלובלין

 3ת שדעת שכתב א׳( אות ט״ז סימן נדה )הלכות
 אלא אינו מחמ״ת רואה דאיסור הפוסקים

 ז״ל מהרש״ם הגאק בגדלו העיו וכן דרבנן,
 שכך דל״ה( )סימן ח״ב תשובותיו בספר

 דם רואה דאיסור הפוסקים רוב סוברים
 כן וכתב וחזר מדרבנן, אלא אינו מחמ״ת

 כתב וכן רע״א(, דקכ״ו קל״ט )סימן ח״ז שם
 ס״ג )סימן ח״ג ענגיל מהר״ש בשו״ת להדיא

ח״ה שם לו ועוד ע״ב( דמ״ס באמת אך ד״ה

 ו׳( )סימן ח״ז שם לו ועוד -(1 או״ ק״ה )סימן

 ונשאל שואל שו״ת בארוכה ועיין ע״ש,
 שם עיין פ״ס וסימן פ״ה סימן )יו״ד ח״ה

רב. באורך

 מן אסורה מחמ״ת דם רואה אם הענק ובנוף
קי״ז(, )סימן מאיר בית עיין - התורה

 סימן )יו״ד קמא מהדורה ביהודה נודע שו״ת

 סופר חתם שו״ת נ״ט(, וסימן מ״ט, וסימן מ״ג,
 סופרים קנאת שו״ת קנ״ח(, )סימן יו״ד

 נדה מי ובספרו ע״א(, דפ״ג )בהשמטות
 שו״ת ט׳(, סעיף קפ״ז )סימן תנינא מהדורה

 קל״ו(, סימן )ה״ג קמא מהדורה ומשיב שואל

 י״א, אות קע״ו סימן )יו״ד שיק מהר״ם שו״ת

 יו״ד אריה שם שו״ת לכאורה(, ד״ה קע״ה וסימן
 ח״א הלוי מהרי״א שו״ת ע״דן, סד״ה ג״א )סימן
 ענף ד׳ סימן )אה״ע יצחק באר שו״ת !(, 1 ל׳ )סימן

 ל״ג )סימן ח״א מהרש״ם שו״ת ועוד(, ד״ה ד׳

 וסימן קל״ה, )סימן וח״ג קל״ט( וסימן והנה, ד״ה

 )סימן וח״ח משחקו(, ד״ה כ״ה )סימן וח״ד רמ״ה(,

 ד׳ )מערכת חמד שדי ע״ד(, )סימן וח״ט קע״ג(,

 מ״ס, )סימן ח״ז ענגיל מהד״ש שו״ת י״ח(, כלל

 שו״ת לעיל, המצויינים המקומות ובשאר
 ח״ג כהן שמחת שו״ת קמ״א(, )סימן דוד אמרי
 מ״ב סימן )יו״ד וח״ו קע״ב(, דף מ״ז סימן )יו״ד

ואכמ״ל. ע״ב(, דנ״ת
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סימן

 עוד דברי בסיום כאן לקבוע לנכון וראיתי
דידן, לנדק השייכת אחת הערה

רעך. דם על תעמוד לא בענין

 לא בעמך רכיל תלך "לא ט״ס: >י״ט ויקרא
 ועיין ה׳", אני רעך דם על תעמוד
שם. ז״ל רש״י ופירוש בספרא

 )לאמן המצוות בספר ז״ל הרמב״ם וכתב
בהצלת מלהתרשל "שהזהירנו רצ״ס:

 או מות בסכנת כשנראהו מישראל אחד נפש
 שיהיה כפו להצילו, יכולת לנו ויהיה ההפסד

 ונוכל לשחות נדע ואנחנו במים טובע
 ונוכל להרגו משתדל גוי יהיה או להצילו,

ובאה זקו,נ ממנו לדחות או תומחשב לבטל
 רעך, על־דם תעמוד לא באומרו האזהרה8"*

 גם תכללהו צדות שיכבוש שמי אמדו וכבר
 חבירו ממק רואה הוא כי האזהרה בזאת כן

 באומרו אליו להחזירו יכול והוא אבד
 לא אם כן גם הענין בזה בא וכבר האמת,

 שאם מנין הספרי ולשק עוונו, ונשא יגיד
 לשתוק רשאי אתה שאק עדות לו יודע אתה

 ומנץ רעך, דם על תעמוד לא לומר תלמוד
 או חיות או בנהר טובע אותו ראית שאם

להצילו חייב שאתה עליו באים לסטים
רעך". דם על תעמוד לא לומר תלמוד

 זו דאזהרה ז״ל הרמב״ם בדברי ומבואר
כוללת רעך דם על תעמוד לא של

 אלא דעו, חיי מהצלת נתרשל שלא רק שלא
 מנזק רעו ממק ולהציל להזהר לו שיש גם

 נמי להא דדרשו לבאר ושמעתי ואיבוד,
דהוא רעך, "דם" על תעמוד דלא מקרא

ממק. דהיינו דמים מלשק

 בספרו זצ״ל הגדול הכהן ליבינו וראיתי
ט׳ )כלל רכילות הלכות חיים חפץ

 תעמוד דלא "לאו :שכתב א׳< אות ה״ס טיס באר
 ועיין וכו׳, נמי ממק עניני כולל רעך דם על

 מבואר ותמצא )הנ-ל( המצוות בספר היטב
"שהזהירנו שם: לשונו דזה כדברים

"ה חי״ב שלום »

 מישראל אחד נפש בהצלת מלהתרשל
 לנו ויהיה ההפסד או מות בסכנת כשנראהו

 במים טובע שיהיה כמו להצילו, יכולת
 ע״ש, וכו׳, להצילו ונוכל לשחות נדע ואנחנו

 ז״ל הרמב״ם כוונת ההפסד" "או ובתיבת
 לבסוף שם שהביא וכמו ממק להפסד בודאי
 דכלל משמע לשונו ומפשטות הספרא בשם
 ונוכל הפסד לו לו שהיה בין גוונא בחד

 יבוא שלא להצילו או ההפסד מן להצילו
עכ״ל. הפסד" לידי

 דשיטת ז״ל כדרכו אמיתיים דבריו ואכן
דלאו המצוות בספר ז״ל הרמב״ם

 ממון עניני גם כולל רעך דם על תעמוד דלא
 שיכבוש שמי אמרו "וכבר שם: שכתב וכמו
 הוא כי האזהרה בזאת כן גם תכללהו עדות
 להחזירו יכול והוא אבד חבירו ממק רואה
 רבינו כתב כאשר וזה האמת" באומרו אליו

ז״ל. חיים החפץ

 הרמב״ם מלשק אה שהביא הראיה אכל
איני בעניותי ההפסד", "או שכתב ז״ל

 הרמב״ם נתכוק שלא יראה דהמעיין מבין,
 על קאי אלא ממק, להפסד זו בתיבה ז״ל

 שהביא וכמו ואיבודו, גופו הפסד סכנת
 להורגו, עומד שגוי או במים שטובע הדוגמא

 סדר אק ו״ל הגדול רבינו של דרכו ולפי
 מות בסכנת שפתח ז״ל הרמב״ם בדברי
 ואחר ממק, הפסד על דבר כך ואחר לגוף,

 בנהר, שטובע הגוף לסכנת דוגמא הביא כך
 מבקש דגוי הגוף בסכנת המשיך כך ואחר

 גם ממק שהפסד על דיבר כך ואחר להמיתו,
 עדותו יכבוש לא ולכן זו באזהרה נכלל הוא
 המעיין, שרואה כמו מיושב, הסדר ואק וכו׳,

ז״ל. הרמב״ם של דרכו כן ואק

 הרמב״ם שהתכוין שמה אצלי בדור אגל
גופו, הפסד היינו ההפסד, או ז״ל

 המשתדל גוי גבי דבריו של דבסיפא וכשם
או מחשבתו לבטל "ונוכל :תרתי כתב להדגו
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טהרה כד עד כ אות דל מע׳ שיודי
 סגא ותמא״מר הב״העוהרא״ש דהזכיר אומדנות בהני גהכי

 דנטתנים מס ממון למב רואים אנו דבזי׳סז ומש אמריהם
 נמתנס לסמדר סם דצריכיס כלל ממרס אינן קסם לסם

 י״ג סי׳ מכירה בה׳ טמ״א הרג מגיש מצאתי ראיס וכדמות
 מידש המנוס משוס המוס על מומלץ מ״א דסיזס במש״ש

 מיפונוא’ איכא אנל בטא לרוב דד׳ד מס דמשמע דל המ
 אנא סמיעוע מן לומר •מל והמוחזק משלי לא □ס מם
 ז׳ באות נ״כ לעיל )א״ח(ועי׳ כסיל במד p דנימא וה״ס מייד

 יגיש דזכיה פיק המלך שער הרב מ״ש ועיין יע*ש בסוסו
 .לסס’דטחן בהי׳ שיאמרו סמר וסוג דשפיר ועינם (. אשץ

 סרא״ש וממש במחנה לבעליו ירמימ סם שנס ע*מ נמתנה
 ייס כולם דיצאו פקפוק שום לכ״ע דלאנשאר ודאי ונב׳סג

 מקנס דקאמי מהשיק ק וסמים סס׳ הרב דנמקשס ומאי
 דאם ומס דמשמע לאשמועיגן אתא מחכה דשמס להסדר נמו
 דנפיק העדיפו׳ דסש״ס ז״א כי עדץ< סוס סתם מתנה היה

השוע דזה סחנינדס מתנה סוס דלא היינו דיוקא מהאי
 להסדר נרע מתנה דהיס רבותא לאשמוגדרן אהא הא אלא~>3

 דקפקיק המתנה דלדעחבסיע ועוד מחנה דהוי לן משמע קא
 אתא להסדר ס״ע מתנם עלה וקאער דל״נ בפובדא בשיס

 דנמצא נתן סתס 3m סתמית במסכה איידי כו׳ לאשמועינן
 מהנס היה אס סיס השונו אסר והדרן מותא סר זס מל

 הנז׳לשסיסלוקו׳ סש״ס דברי עשה סס" סרב ואין ססליזדה
 ועת אתמהא בססם ר״ג שכסן המתנה הוא הפשוט והדרן
 שהוא גמור במפרש סוב ויוסד נסיע ומד סרא״ש כ׳ שניר
 בהיע דלדעת דהגס משוס במתנה לו שיסדר עימ מתנם
 מעשה ומע לדעתו זס שאץ מס בקסם סייט 3m סומא

כמפר׳ הסתם ומפרשי אומדנות סכי דיודעים סכמים 09 זס
 מדל לסבהץ ידעי דלא אינש• אינשידאיכא לשאר אכל ס"

 בלי בזה כולם דיצאו ומדל בפי׳ שיפרש מוג דיוסר ודאי
נמדיעיש דסיל עק״א מן דל לעוהר״אס ועי׳ )א״ס פקופק

אשץ(
j'Jflfl דסביאו מההיא נפקא לא סלונתא מידי דפדיין 

לא ואם כפול תנאי דצרין ד״א שס והס• המור
 אסד בדבר הוא והמעשה דיאדכלדהמנאי מסגי לא כפל
 "ס יצא הראשץ דסמקבל יודו זס נם מ׳מ לאמסני מ

 כסל לא דאס אלו דברם בשני לעכ״דאל נדל דסס אלא
 מעשה כהאי א׳ בדבר ומעשם התנאי הוי דאס א״נ תנאו

 במל והתנאי קיימת המתנה ממשה דלולב והתנאי הוגתנס
 להסדר בא אס אבל רשאי להסדר שלא רוצה דאס ומיכה
 שימדכרס בסי* הטסן כשהמס אוי הססן מדעת לשנות שלא

 כס׳ל בס להבחין יודע שאינו נמס הוא אס נם נמסכה נו
 במתנה ממינו ובודאי הנותן שאגף מס במנתו יזכור גרע

 מסלקת בלי כולם יצאו דאד בסי* להתנות דעדיף ומצא
 יעקב בים סרב תשו׳ עיש שס אסרן r הלב וכ*כ כלל
א׳ ב״נו "ס יוצא ואינו כשאול הוי להסדר ודע החם ודל
 במתנה לו רנץ ימיר שא״סכ במורה במתנה לו ימן ק

 דכשנס־ו לד הדבר הסלים׳ הכד דהרי קטן הא . גיכ גמולה
 היסרבשוסאוסן בולד אץ לשקעסנס ממר ולא קסם לי

 והוא מדל ושני ׳6 ביום ״ס בו יוצא ואיט כשאול דהוי
 שיסזימו וימ במסכה לו שטמן נפי׳ שיזכיר לנהוג לן מצום

 לא דניכחחי׳ סנא״ש דב׳ סוב יומר סדרן והוא במתנה לו
אאועדטסשס ולקמון קסם במתנה ליסנו נגיע p7P •משם

 י וכמדונר כסמאגיר ודלא סב״ספוהר״ן
רא־ה דכר קונים כמס יש ראיס דאיט דקימ״ל ראינו לא כ

----- ""*F ^«י« yff ק״ד ץק״ן מק׳>
O( לאו נאמר לא סנירו על דעביא ורכילות סרע לשון

tv בעדו שדבר רע דבור או מעשם לזס מגיד אלא 
 אעיג לסבגו p לפשות שאמד בהסעה הוא אם אבל יסכינ
 זס בלאו עונד איט עצמו שישמור לזה השומע מניד דמם
 דוקאבדאיכאקכנס אלא לו יניד שלא המג נכון למ״ד מ״מ

 נץ ס״ק סר* •2» ולק׳ כיד p״p סב׳ ג׳מג לעיל כ*כ בדבר ,
דד ולאאלו לפניו כדרש מקרא דאמרו ולאסרו לפניו ע

דאד ביניהם הפסק ואין זל״ז סמוכים סיבות בשהשגי

 להדבדהס׳בקרכססיא שניהם או ,בססי ,הס להדבר שדינן
 אכלן סמן לא ובערבית בנשן לו התן לא כספן אס דדישו
 דלאס״ן לאכלן או דלפניו לכסף או הנתונים וממיס דנשן

 J הנהלה כשהדבר לא אנל הפקק בלי זל״ז סמוכים הס
 p״5 ואילן קניב דס״ב בסר ס׳ יוק״א סר׳ ניניהם מפקיק

 jkfcj והוא אסד הוא בו הנתלה כשדבר אנל ע״ד הסו׳
 נסקסי ק׳ רש״י וכגיש ולמעה למעלה דמשמש ביה אע׳ אזי

 ועמ׳שהד׳ינ׳׳שכללק^ו ע״ד פריו ימן לא הארץ בפ׳וען
 ועוד ע״ד יצא ולסלק יוק״א בק׳ שרמז מס בכל דעמד
 סילוקש דסילקכמס וקס״ט וקס״ס וקסת וקקיס קק״ו נכלל

 yi ס׳ק חוף עע׳ לק׳ זה בכלל עוד וגמיש ע״ד בכללזס
 rgn הסייס כל הניע נק׳ ז״ל לגטהגס״ף נ״כ ועיין )א״ס
אשץ( יגיש אהק קרנן סרב משם מ״ש יניש מיו אות הע׳

 נעו דבריהם שאמרו מציט דוכתי בכמה מכעיס לשון ע
אסגקד סיבס תולה בלשון דמציט וכמו תורה לשק

 מלסמס הם* גמר טס״ע בס* גסז״לכ״כ הכהו׳ בלשון אפרי* p מן
 נסעה סרב נס משפטים ד״ס דעת גק׳ החוק׳ עיש קק״ן

 כו׳דהא! מג אם דאגי הש״ס לשק פי׳ ה׳ סי׳ סא״ס בכסף
. עי׳יד ודאי לשון אס בכתוב וכדאשכסן כי ודא• הוא אם

 פ* גפקמיס fxrbn . יום בכלל נכלל אינו לילה כד
מד הצלע לשון מערס וסרב כי ומכילתא שפס כל •

 ומן׳ יום בכלל נכלל דלילס שכ׳ ץP'" 3 ח״נ בששו׳ הישנ״א
 ׳. בגדרם שס קאי דהלשנ״א תי׳ גיב דט״ו בא ס׳ יוק״א

 י גי״ד יום בכלל לילה מכלל בנ״א לגמן אסר סלן ובנדרים
 דכלבאלממז יום כל באוגי שם קאי דהרשב״א א׳ל ולע״ד
 on* סמים לס* לגבות דכל סטניד מיש לילם אפי* ליחיד

 ־ ודק יחיד נבי זס שיין לא אנל לצינור זה שיין המשיח
 גמסיא גיא דגרו סי׳ מער׳ מיש נס* נאים דהניא ומאי

 מופר דלב׳ס במ״פ מלאכה מוש־ן דאין דה״ןלגיד דפקסים
 ולאידענאמאי ע״ד יום בכלל נכלל איט דלילה הרי בלילה
 דלילה ג*ס ואוף פקסים ערני אלא יום סכר לא דהתס קאמר

 ביום דזגק סז״ל דאעדו דיכין דכמס ועוד נרע בכלל אינו
 יזה ננשץ נכלל אינו דלילה מהם ונשמע בואו בלילה ולא
 דאי דכלהני א״ו יום בכלל הר כמי לילה זום דססם א״כ

 מעמי לגדל סס מחי ומגיש שאני דבריהם פירשו והם סז׳יל
 •ס סאס מק* אנרהם;דקל״ג שמע בס׳ סק״כד)א״הועי׳ הירד
 סס אנסנו כנים דאס אלא ־ אש״ן( יגיש דצ״א ונ״ס דל״ס
 כהחמרס דלא מ*ז פ׳ ג׳ דץ דק״ש פ״א סרמב״ס דסא קשה

 וי עמו דפליגי ב״ז בהדי דבככוס ספ״א נמשנס ססתכרו
 קאיכמטע דהראב״ד הרמב״סכנ״זמשום דע׳ דהא שם הלח״י
 ףס5נ דוכתי בכמה אשכסן דסכעים משום ממו והדין ע״ד
 vtot סכא וא׳כ יסטאס דהוי פלוני רני מכעיס מאן

 רניסודזגן דהוו כווסייהו לפקוק יש מכגרם נגד וב״ז ראנ״ע
 ים היק המשכיות טל הגף מע* במ״סע הדל אני ומגיש
 מנן הני על שקשה זוהי וא״ב ק״ס ס״ק הס* מני ולעיל
 חכמים דברי מיקר דעשו שס ש״שw ונס׳ שם •ונוא בס* ה׳ד

 יו ס׳ ישנקו כו* עזה וקמו יום בלשץ נכלל איט דלילה
 »ס ואע׳ג בלילס מצרים יציאת להזכיר כאמור הלכה שהיא
 דאם לן כנלןמידש מ״מ יום בלשון נכלל איט דלילה מודה הוא

 גל או»3 קאי הרשבי׳א ובנדון לילה נם לרבות בא כל ים
 שנזבכללשקנכללו שהביאו הישנ״א דברי דיש ואניג כו* יום

 ליל® נבלל לגד ביום דאעי* משמע מ* סיגים בכלל הלילות
 ביש וגם יום מל באומד דהיינו תכף דבריו פירש כגר גרע

 אלאדמח . ונכאןק״ל לכאן ועולה בפל נמס קט מריו
 הצקה לסס לזה שיש כמשמעוהן מדהכשב״א לעיש צייד
 מיש ודלא יצ*מ דזכירס דוגדא לילה מל ונם יום בכל

 דנילס לש״ס ליס דברר אשכחן והכי . ע״ד שם ה״וס״א
 דו^ני יו*הכ גני סגרא ד״נ בשבועות יום בלשון נכלל איט

 זממו לעמן עוד *מיש יעיין יגיש ביום אלא נלילס מכער
 טי דהנ״י אלא "ד ס״ק סף עני לעיל הס״ל בלילה צ*מ

תנאים שני איכא דאפי* הלמב״ס שדעת כ׳ ומה ד״ה סד״ב
בנריהא

מחכמה אוצר תכנת ע״י הורפס330 מס עמוד הכהן נחמן בן אברהם המים טהרת



2>f 6

עדנו נג אות הה טעה שיות

 לסרוג שבדעתו מראובן שמע ob oaop נמקים הכילוה ע
 עצמי שישמור לשמעון שעיר לשומע מצוח שמעון אם ־

 ניד בס* מ״א סי״ בירמיה רש״י ה״ד בש״ק מ׳ל כ״ש מראובן
 בעמן מיל תלך לא נקמיכוי קדושים נסי׳ והראשונים גדליהו

 דבמקו' לאשמועי׳ סמיכוס לנא זה כ׳ רסן דם על מעמוד לא
 אלו מדבריהם ודקדקמי מיל מלך דלא זה לאו ליכא סכרה
 שמעדדפמו דאת כ״ד ס״ק ,הג ומע׳ א״ך ס״ק הלי מע׳ לפיל

 נכון הספק מפני דאזי ממק סק או נזיק לשמעון למיס
.יע״ש סק חולקים כיש ודלא לשמעון כלל יניד שלא הדבר

 מס על עממים כמם דס״ז נסקתי סי חיוס״א גמיש רעש ד3
וציקלמ״ש הפו׳ מספרי להגן סגולות ומום תרעש בא

 ונס וברוחב באורן מה תשא כי נסי נדו ח״ס תונחת נסי
 אסם לאשת שאמרו שדרש נאיים ף מסר״י ®*מ שס סרא

 פסוק דתוא ואשכח ודק השער ימייסר על הרעש דנא נחלום
 לא זאת העל כוי אניון השואפים זאת שמעו מי סי׳ נעמוס

כמי יאיכא מדם מו״ר לשריון ולמיד סי״ד "1כ ארן תרט
וק״ל ומשקלות •דמל מון

 שימשנו כדי כדברו סאומר למספר למשנים לניס ןין3
כוותיס כשהלכה אלא הר לא לספן האומר רביסעד

 בברייתא כחד מכריע אס כגון כמוסר הלכה אין אס אבל
 מר המכריע מרי א״כ בנדיחא כמכניע הלכה אין דקימ״ל

 מס סברתו ■סאנ ואין אינו כאילו מרחו ומשיב כדמו
 ודמה ע״א דל״ו עקב סדר יוס״א מ0 . כמיס לדמו מאחד

 סם לסיפןפי״דונמנ״ש מסי״אשידאנ/ז״לשכי מרי סס־ שס
 גמד ועמיתי כ״ע ס״ק הבריתות על ני מגר מרם מוסרת

 כיקדלא רבים הוו דלא סס כאן היוס״א שהוסיף מס מל שס
 . סס עליו שסידשחי מס יצ״ש כו׳ דנפשייסו אליבא אמרו
 שהביא סרבני׳ על קשה דמעיקנא והוא *סיד כ$ ישץ<6 וסד
 שהניאו דהמכריעיס ומא סס שהוסיף נמס סייס״א ועל 00

 כול® ton ד״א המראים דעעדו 30 מ״ד ״jfapr משהיא
לסלק יצאו וסעכרעיס יוצא דאינו ר״א לסדום העבד •וצא
 איזה דהארן שס סיר״ש וסגס אביס לשאר יעדן שן ~נץ
 הר בין מין סרבלים גילו וכי-מצזסנאשוכיס סלרמה י5»ק

 והמכריע כוי סויהדין ניןלא דנין החולקים וכן טי p הדן
 דנעשו p ושלכה הכרעה סר כמר ומקצה כמר מקצת מנר

 דעתם גילו לא כשהראשונים אנל ומקצת מקצה ל93 מזה
vta לסלק יצא והמכריע סתם דבריהם ובקעו לסלק שהיה 
 בנדון והשתא . זס״ד שלישית שמא Mb מנרע or אין
of שאמת בולם דועל דקידושץ מההיא סס* סרבנים שגמדו 

 מכל כמכריע הלכת זסס כר דפסם כגילו השיג הראשונים
 הדבר בנועם שס וכמ״שסינ״ש האחד כנד מים איסא מקצת

op סברתו המכריע דאם שס סיני״ש .נגרש עצמו סעעס 
 נגד מיס ממשו p וסלסה מכריע דהר מהם כאחי לגמרי
 אמר ולא שנים להיות עצקף אין היוק״א למרי ואילו סאסד
 בברייתא גם נימא לא למס כפ״ז וא״ס דנפשיה אליבא מדו
 י״ל מים מעשו משום דקימשץ נהפיא מון כמכריע הלנה
 אחרונים מתנאים סוא בברייתא מפדע כשש דקסמא מסם
 אחל כלל יש ונזה הראשונים סנאים• נגד להכרה שנאו
 דדל ועיי מכרעת גי הכרעה דאין שם סס״ל כללים מסלי

 דבל״תא בחאיכללא נעי p דנימא ימינה ״ נ* דול כשהוא
 נגד מים לסיום בזה מצוץ דלא דסעמס גלע״ד וסעעם סס׳

 דאין קימ״ל הא סבי נלאו ני ?דור דהוי משום היא האחד
 וא״כ ואילן ורנא מאניי אלא הרב בעקום כתלמיד הלכה

 אלא רבו נגד נדקונל״סשהש ודמיו רניס לשן® יצרף אץ■
 קימ״ל בברייתא דנם וס״ל סס מיאן שם סיב״ש ה״ד דר*

 המכריעים מם דיתכן דגועעו ואולי המכריע כדנרי דסלכס
 הלכה דאין הכלל עליהם לומר אחיוכיס כ״כ איסם שבבריהא

 ממהר״א דבר בהעלם סיס זה וכל כסי כוי סרב נמקוס כתלמיד
 ההיא מערכת מק״א מסי ולע״א שם סייס״א שהניא שיראט

 הכללי׳ ובטל סיני״ש נזכורודברי מלס דלא מנואל אוסקכ״גו
 ואס . פי״ד אדירה דירה דסתיל רש״י מל דנחקשס סגז״ל

הראשונים דפסס כגילו נא־חש״ב דקידושין דההיא כולם ועל

טהרה
 על מס המד׳ מלכל קשה אזי לע״ד שאיט מה מי לסלק

 שס מבואר דסא שס ידזס״א להניא שמו כורע לא השיעה
 לשון סה ליכא אזי כוי הראשונים דעתם מלו דכשלא ניני״ש
 חמב דזס אסד בצי לניס דליכא במשנה שיסית גם מכניע

בקידו" לה־ש״ש מציט הס״ל כביס ולמדן עי״ד שלישיה דעת
•mtoo'bpi ע״ןס״דלכיכא ס״ק הה* מע׳ ולעיל מ״א סי׳
 זמ, . נר״ד מים משיב לא רבו על דפליג אחר עם

קק^ הסי מעי מרס נמסרת סס •וס״א לסרג השגתי
אצד;). *מ״ש »*א דיש למקנס לאברהם סכ״ט ״p3 ועי )א״ס

 יוקיא בס׳ ה״ד מ״ב דר״ו לב מערכי דסלב עוד ןףן$
׳.p נמשו׳ סנשב״א מ״ש סצ״גג ע״א דצ״ה דלן ס׳

 .ר• עד »״מ יל״ו דקידושץ בהשיא, דפי ורע״ב קצ״ד
 ם• קנאי כר״ע דדייקי משוס ריס עד כווסיה דהלכתא
 »ןבא כד והלכה כר״ע ד״י נדב ס״ל דרע״ק ליס דחיפיק
 דלפי ע״כ. רצ״נג ל״י עד רבים ור״עק דריע ועוד עמבירו
 sir וכבר לניס לעשות רבו עס יחשב לא דסתלמיד האמור

 הקו©א עליו וניממןז מרק תלמידי הוו וסי דדע לכל
 ל״י ®ל לומר יתכן דלא מסבירו בדסק דהלכס דקאמר במאי
 ונס הרב במקום כתלמיד הלכה ואץ תלמידו אלא מנס
 מיש עין ס״ק סס• מעי נמ״סע הדל אני ממ״ש מליו קשס
 אלא רבים משיב דלא כוי גיא דפים יעקב קהלת סד

בשנ/מקומו׳ כשהוא לא בנד־ת׳א׳ או אמר נמקו׳ סברתם כשנשט
 הד מ״ש שס ממ״גזסו׳ מרו וגסנדסו מקומו׳ כשני סס ונדד כוי

 רב-ם חשיב דלא תעמיס המאיר דרב״גמ״דעשססרב לבמנץ
 בנ״דדרמיק וכיש מייד ממש ישוים אחד מנומס כשסם אלא
כמ״שר״ע מ״ז בעונד מרק מייד דלא נאחד שוו לא ור״ע

עי״ד שס ייס״א סד וכמ״ש
 לקללם מותר ישראל סס מעשה עושים דאיק רשעים נן

סח עוד וגנמ״ש גרב דס״ם ב״ע שוי סיכם מל אפי׳
 . שס המצויינים המקומות ובכל א״ן ס״ק סמי . מעי לעיל
 ודא דס״ו סייס משא הניע בקי ז״ל לעוהרח׳יף ומיץ )א״ס

אש״ן( בע״ז מ״ש .

ד ג ב א אות השק מעה
 מתקו יוצא תעוז ובתקופת התיק נתון שהוא ידוע שמש א

 שהוא ני למעוד יכול העולם ואין אח^הפירוח לנמל
: גרד דקפ״ז תצוס ס׳ דוד צמח הרב . באורו קשה

ונשרפים מצויה דלקה שנת סיליל גדש נמקות שבש ב
________<aw מיג דחל״ה סמי מרי מוי
 *“חרט מל מכוער בתר המעיד •נדד דקימ״ל רע שם ג

 כשבא זהו מיעד מוד דעוניהסעא כססיא אותו מלקים
 גילי בדק כשמדבר לא אנל עדות בתורת p והעיד לדד

fxito פדום עוד ימצא א״נ ויוכיחוהו הדבר שיתפרסם כדי
I ________ צ״א סי׳ מ״ב מדנ״ע ז נדור

 "י מור כד• הון ,לו שאמר מה אדתשיכח אץ שכמה ך
.שוכח דטד כדי אמר אנל שלום שאלת כדי דסייט

 רש״יסנסלרן מ״ש ע״א ד״מ דורשים במשמעות דוד צמח סד
 דנר אהה דזכר טפיה איהו באדם דס״ס ונר סע״ב ד״מ

 פשאסי אס מסתפק דבור כדי אסר ושוב לעשותו במחשבת
 דסשהאהועז במגרש דאתיא וכלע״ד . אמידשכח סס דגם

 כידסניי דאחר אמד עכ״ז במחשבה נא דלא מחברו דשמט
 P דנימא כ״ש לא לנד מחשבה אלא באן דאין דשוכחתכא

 ואם לכן דמשבקודם ממשנה אותה דשוכמ מניר כ״ד ר1כ6ד
 מנין גרקיי שכי הנו׳ז דבר לדחות יש סס אנמט כרס
 נקחפקאם ושוב רצה קודם דר״ס מאורע להזכיר משב דאם

 טד״י מפי• באותה להזכיר שמשב ממה שכח לא דאמד הזכיר
 אלף •בסלוהו אי דבשעה פ״ס סי׳ סלק״ט וכ״ב דליתא

 דמסכאמוכם אלא עוד ולא ימ״ש הזמר שלא ודאי לעיוטת ;
I ד יותר דאיכא כל רצה בברכת נפתו להזכיר משב דאפיי« 
 אמ׳מגיד לאחדכ״ד שימור רמשסוא הזכרת מקום פד תיבות |
 ( • לז ס״ק לקי ועמיש ר״ח הזכיר ולא רקיע וסימיה דשוכח ן|

; ם•

מחכמת אוצר תכנת ע״י החיפס462 מס עמוד הכהן נחמן בן אברהם המים טהרת



q<s *

טהרה כד עד טוב אות דג טע׳ שיורי
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 עינע״שסמפ׳ ד״ע חצוס ק׳ אברהם קן<1- הס • בעלה את
 גרע בגלגול באה דאינה דהנס האר״י מ״ש הניא דל״ד ובה׳בשלח

הכמוג לעז נאמן מש הס פי" וקס עונשים נשאר היענש
, עי״ד כו׳ .

 ד״טנדאובסנסדרין ב״ב יוסרמהמושס סמעשס גדול מיה
וסמ״ו ׳והפרשה כעושה דהמעשח אמל עיב דצ״ע

 כס קניי דסני כנגשו דלא הנס ה״ה רע״ע «p 7י* בגוו״שע
כעושה דמעשס יסש״ע הסול גדעת ס ענת אהדדי דקהלי

 בקד ע״מ היק סע׳ מע׳ לק׳ javsn עי״ד קאמלי
שכיס נפט אבל אדם מי ג׳ מגי כשמשה הר גלוי דך

• לקמן ונפרש הקיא ע׳ כלל סנאי׳ש השר בסהל סוי
ד* שבוער »דס ומגרש י״ב p׳p 'ולעיל גץ היק הה׳ ~״*ע׳
 בסא לג׳ דניכל סוא סרבל דבל מגדנן '!דעילי מ״א סע

יגרש כסרא״ש משמע
 ח״ג סז״הק במצות עשיר גמולה שכס סכוון גבול יב

צדקה דמייד ה״ט' דקאמל דזכוזן זצ״ל מיג דלכ״ו
 דנכסוב ליס ידאצגודך דרואה למאן מסרס וטרלוה לסרס

"ב ס״ק »״ עע׳ לק׳ ומגרש כו1ל ש״א צדקה לו משבים

 סוא לק קטם מעט זמן האדם מל סבאם לעה סילס כ
הגדלה במשפט עליז שינא כדי בסולם לעסוק ממשל

 סלמב״ם גדש“עיב דק״ד יזס״ח נס׳ ז״ל ססיד״א . לעס
י נלכמז לעוף בפילו®

 דסם השכינה דסיא אלמם לשם קמו מקרבין גרם בא
יחלו ססרזכנפיהשמנ׳ושסעקומ׳ססיראבקסומ״אנף

 יוס״אה׳ נס׳ פי׳ וקס לאלסיס תנשים עולה בפ׳ויקסיסט
 ע״ד כף סוכם וגגלא יסלסכר מ״אפ׳זוגסלאלסים רן משסגר׳

 שם המגיה ע״מ לגרב ריג ס׳א הרסק בהקדמה דסיא והנס
 מ״א דנ״ן ובויקרא ז׳ היקון הרסק במקור עיש לן לס

 יגרש שס לסלק דצא בנדעסא אסידן ועשנה עקלא דעאלי
 שסנס׳עשפסר׳כ׳ דבקימרק הגדל רזתרא הל* עמיש יק״ק
 סנד הקדמה סיפן סונה לא מר גפ׳ שפירשו עי "ש עשם
 אשר ס׳ אברהם <pr ובק׳ לסם מעדה וסיס להשיגם זכר ולא
 לשם רסיס ופי׳ הודם לאלפים זנא פ׳ הביא גרב דל״ז

וגמיש להנדל קוסל נס חס ע״ד לשסנדזכו׳ זלא אלסים
ס״ג ס״ק סיך מע׳ לק׳

 לשוקי" במקומו׳ סיו גלדה ג׳ סשגנרם פשלה נלוה ריר*
ולדעה סליהם עלן ראשיסו עקצהם מודל רבעים

 עזרא נימי שני נגיה עקצהס ועלו לבבל סם נס גלו ל״ס
 שלא עש׳ א׳ סוא זה ובמן ובנימין ביסודה מעולמם וסד
 בסדר מרש למזקיהו שש בשמו שהיה האחרון בנלוס גלו

 גדש לזה וראיס נ׳ הי" בעמוק נסר ס״ד מדל גדש פולס
 כשלשלס רילא בשבטו שפעה מי וכל ע*י העבים בעשנה
 סרמבץ ולדעה כר האמור עכל בזפוט עלם ללא סקנלס

 דעמיס מאי ידענא זלא למקומם מרז אלא לבבל גלו לא
 סם עממו עניי יד אק כו׳ סולם דמד נסמא דסמב״ן

 נגז׳ד ע״ד ק״ק סש׳ מע׳ לק׳ בארוכה
הניע" להשלים אום במקום סקפ׳ק דסמש י״א ניגר ע

 אום נמקים נקדק שבסיבם א׳ כקול® דאפי׳ ר״א
מע׳ לק׳ כ״כ כו" סנקודוס שאל ומשידין הגיע׳ להשלים

טרבבק״ד ס׳ק סר
 אפי׳ או להסדר ס״ע אפיי מדאוסיסא אקור נמס כן•

לש״י ס״ע סטו״שע פ*3 לשעם ללמרי כיי לגגיקע
 דב׳ הננובו לא מ״ב דקא א׳נ בגד פסך גדש *®א ®י°

fo»w הגנוגע״ע למיקעלא ע״ע הגנוב לא לכדהניא לגדל 
 נפיק סוס דכבל לזה קודם p*P ועפר ס" סשלומיכפל מלם

 pb לקרנ״ש מיס 01 וטוסיגרשז ס6«יא *®3*י ץ37 °*
 לעכב מלס אינו שהוא מחר י״ע לייקע ימי ייל ׳3ש

 ממד׳ דתא נר ולא לצערו כיי גונג סוא אלא בידו מניבה
הגניבה לעכב בדעתו דודאי "מ לכן■ P שמישים or בכל

. גדכ ערולצ כר אלא »אה שוס «ביל גונב אט אבל<
אקוריאפי׳ נקפי שמ״ס מדי והעול מניבה מדא ־*מדם

למיקנו נדע בגריסא גדש דס״ט סב״י וגד׳ להחזיר מיס

 גמ״כקקדזשת קמןאהק סס נם נדד שם המדע וגמיש
 ומן ולהקגיגזו בעליו אה לצעל למיקט ע״ע ג״ב פ" פ״ב רש
 דאפילו הוסיפי שס והסו״שע והרמב״ם ע*כ לגוהדרם סכי
 ה קלושים ק׳ שם בסיי רביט גס כו׳ אסור ששוק דלן
 לעכבבידזסננמ שאיןבדעסו לצערו אע" מנטנו לא בפי׳
 הדנרוהסאעו דנמשרה משום לביס בלשון דב׳ שס עוד וכי

 קדושיה *P ימוא בגף לגרש מעם וה״ז ע״ד יחיד בלשק
 דאמ׳משסלסקג״ה שוקם ק*פ המיל גדש ואילך קע״א דע״ז

 ה« למדהני הקנים ואיל מדד בלשון א״ל הממס דעשלס
 שס •זקא בק׳ וכ׳ כו׳ אלסיכס ס׳ אכי קדושים נס* דאע׳

 מיס גלשין לאומרם קדומים בק׳ ונעלם יחזר לכולם 0*07
 עכס וני שרם דיש קאע׳ סדברוס מפשרה יטב וצ״ל ע״ד
 טבאאאק דנמל יסידאלא בלשק אעלם קדושים נגן דגם
 מאמר מכל זכר לא קדושים בס* שם עקלט גדל דהס אלא
 לא( אמ׳7ע דכ*ו באום ודל \ לגדד סמוקים דברם כ׳ ולס

 שבדעתו לסבכו שהודיעו לו׳ הלבד מוסרה מיס בלשון ממט
 ya למדו ומזה להקניטו לס ^שישול בדעמו ואין לנטב

 א^׳ו!~ עגא7י לא דקאגד וסאיסטטגרכ( כו" אקל לעיקע
 סואדסורעוברוסוא לאסל או כר לנגנב מקודם שהודיעו

 צערסוא הגניבה ואשל קאמל דלגנכב גס ויוסר עאד המוס
 מסמ לנרד המום וגי! לו שהל ואינו אשל גננו ישמא לו

 ה׳לאפיי נדז כ׳ מדק בס׳ עליו בהנסוהיו וסשיד״אז״ל טעמי
 מ׳כ מאיץ מהקסם אלא לביס מלאק למיקט עמו דרשה אץ

 שהשד׳ שהים בדנלורז גמגמן 00 גדש לקסור דלצס מס
 few דחויים דברו מכ״ח סקל ^שר לגיד מעיקרא אגל

 לא לכדסניא ומשכי לגדל בסל לאו קהר השעם שס הנדס
 מ׳ כפל השלומי לשלם גרע הנסב לא למיקט גדע הנטב

 דברם שני דלעד ועאי לג״ם לשון כלל נקנו דלא הר
 מ״ש נרי סוא כנז״ל מרם עוד וסעדשעסוקפו וסרמנ״ם

 עכיירם בכעס לפגשו ויש סכגור הסם דאס הכללים בעלי
 שמסלטססידיא הסו גד״ד מפקה עקסו דסי במשמע כולם
 הד מעל׳ סמים במהרה מפגיש אלא ודוק בקיצור הנדל

 ינ6גד בקס סם׳ דסגדיה׳ כ״ב י״בוקיק ס״ק סבריהח מל
 בשר דהגיא שס ה״כ3 ספא סדק ואק מח*כ סוא סס״ל

 דקדק לא דלן משיה דצ״ל ומיכה סממו לא סנדל סדנדם
 דקסא לישנא סד דסכי p ליל « מלא סנטב לא מיש
 סנדל הטעמים משאל ממרק מד דנדשו דסאמהסוא אלא

 סשק על מגד" שס קדושים ק בדדשיוחי סס עוד ופורש
vb v לסרמב״סריש בשי׳ שס נפשם הל» וסרב שסבס״ד 
 ועומס סגב״א שהניא לסי״מסס״ל פרס הקביל נרבה הלמה

 »גדיד בר מדי מדש בשיה מסיסים אק סי״פ דאלו סוא
 פריס הסברה כאן דאץ קם p לא מכיס סה*כ אסר ולגרד

 איקדא דענדי יזם בכל סכי דמגדי ממשיוש לסר רש סס
מדני נדמו כנר סס׳ ס״ע דמד p •פשו דלא להגביהם רש

מז״ל ספר כל
 לר# בם" מסה״ס שהביא אס״ו שס דאיסי אגב ודדך

 להגיגו דסורפו הנמסק נדש בגמול שד שס
 מעסא דאזסל מיס לשק ליח ח״ש ח״ל מסל דע" אלא כר

 עגלה ואינו במל סיודע למביט עם פצעו לגנב לגאריהו
 ז® על וקיים סנפ״ק מלץ כ׳ סם׳ והס עכ״ד הספן לבעל

 נמזו&ו איש השקט ולא דקגא היפיס כמם דל חסו זב׳
 סרסג® מוסודעסם לא אין עליהם ישלהמוס ולגרד גרב יק״ל
 ולגיא בקבלהס העומד העע״ק לק לגדל שדחינו עס בכל

 ולא לאסל סוא דאס הורעו >ס" סדל אני שד לסמן
 י והוא בפשיטות דל זס מאד דחוק דהוא בנגכב
 סוא־! דאס דנלגדד וסוסשיסוסיז אפגש יעסס

 נכו כר לצערו כר עסגגעון לגנוב דגדעסו מראוק‘
 ג זס אמל דשמא לשמעון זס להניד אמר לאוסו
 וא T30 ולא דמים איניש ועניד בעלמא הגזמה

 י רוקף ו״א לאוק פל רבה ומוציא מיל הילך
 צ דהיה אע״ג לאבד אסיו מל רנה שהביא ®ל

 המיג פי׳ ומנמ״י חחזקוני ס״ד דסכאשורס לדבר
דב?מ°י arfna ש»ע דאס רעץ דס על ספמוד זלא גדל
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ת מע*שיורי
 דנמקיססכנסלא^ך לשמעק זס יניד ממעון אם להרוג

 בכה״ג מכנס ליכא דאס מדל ומינה ע״ד רכיל לאודל״ם
 לדבר עוד ונאים לשמעון יניד אס מיל דל״ח לאו איכא
 ללמדך מיס בלשק דהוציאו סגנונו לא נפי ססוקוני »דש

 , ע׳כ ksxx> בעל כמו גנב הוא גם ומשרש הרואה כי
 על עובר ומגורש דסמאס סוא גנב כבר אס דרד ומינה
 שלא מ*מ שיהיה א®" לגנוב נמים אנל נ״כ סוא הלאו

שיסיס מעולם אדם אמרו לא ממש ונינה דסוא לסמדר
 דנרהס למין זכיסי לא ומנה הלאו טל ג*כ מוגר !!־®השומע !״

א״ד ס׳ק סל' ׳עגףלש וממ״ש_______»-
 משמע דל»נ דעיויזס קפ״ב נעשנה מבואר נסיכה
ופי׳סרא״נד סדש מ״נ יומר סוי לא בגסינס מעיה

 דעם אץ »יז ס׳ סילול גידם דש נפיקל כפלו דאפי׳ שם
 די״טמ׳אאיח׳דאסי׳ דנטירובין אלא פי״ד ינ״ס אלא עסינם
 קל .ודין בסס שילמה נסיכם של אור אין יפכאל פושעי

 ונא כו׳ שם פניהם דמשסירס שס סחו׳ וכ׳ שם נידונים
 ז״ד גסינס בפגמי אפי׳ דרשעיס דסאדאזר בש״סשם עוד

 אברהם ונא בח שם נימר ©זרם ישראל ממי אבל ■שגויס
 ט׳יפ״שקיק ערלתו ומושך ©שיש מטפל. סלן משם ומצילם

 לדייסה ואמי כף אסר אלישע מי דס״ו מוגינה דאמי. מסא
 משןמקברס יצא ל״מ וכשמה נסיכם של נאש מדינו שם ומוכח
 מקברים עשן פסק מסכן רבי כשמס שנים כמס ואסר זאסר
 דגסינס ספהח שוטר אפיי ספדנא ההוא עליה פסח זאסר

 דכמלועהאפי׳דנימאדמקסמא קמן סא מינו נפר עמד לא
 כמס שם ועמד כלום לו סועיל לא no •vsta שם חול אחר

 דשאניאמלדהיס י״ל ושמא יוסק דני שמס אסל מד שנים
 לא ש״ד ונעץ שם נסגיגס לגרד דמים שפיכוס עון בידו

 אני מ״ש למל דוגמא דגסינם חלש ר״ב משיי ליס טחני
 ומשה כף לשמים דפרס בלעם גבי מגווה סי בדלשיסי הדל
מ׳ לגרי סשו׳ מסני דלא אגף ומש״ס העקום וקבצו פשר
 בסאדרד p דכיגוא וה״ס דוד ילקוט סרב משם שכ״כ יגרש

 דוגמא ועוד פ״ב ס*ק סגר מגף ולק׳ שקינן לעיל ימידש
 במה אסר דמנשם נעיוש״ד כיד ס" בי במלכים עיש למר
 בסדר דסיוק״א אלא כף לשלום ה׳ אנס ולא מזע מכיס

 נש״ד גס נמשח טמסראךדמסכפר סניא ע״ג דקכ״ז מרס
 דיש ואולי ד״ליע״ש ס*ק סס׳ טע׳ לק׳ הדל אני וכ׳כ פ״ד

לאגור סשו׳ לעושה נסיים בעודו »ןף עושה בין סס לחלק
נגהיכם גרסה

 בהסהאי נאגד דלא מדם יש עיי ולא נזיסאיניש ען
עעדמי דמים מאי דעניד אמ׳נססמקממא אלא כללא

 פ״ד סיק סע׳ טע׳ לק׳ מ3
Q מון שנחכסן קודם לו כשאס אם לכסן לאסור גמרם

בפ׳ סרל וכמ״ש למיד וכיירה יסדו בם שמא אלסר
 אס לו ופלד לאשם לו פועיאל מבטם לו לקח כף אצפור
 הדל אני {ומגיש שנמכהן אסר להוציאה שייב אם עימש

 דר״ד וס״ג עיב דביו ח״ב סז״סק ®יש ואלא נן נדלשוסי
 אסל שים כמה במדבר סלד דפינמס שם במגס והרגיז גרא

 וקיימם ימרו בס שהיסה סאמס אס וא״כ מייד מעצרם שיצאו
 סס דאגף ש״ע סכמת כגרש פ־נןאן 06 לו וסלד במדבר
 נדק למיל זס באום הדל אני ומגרש אשסר ואמסר מאיל

 ומידה סגר דנשא אברהם גגי שרס סיי ס* ינדלשהד ייא
 מנמכעמס ואגרז קיימה ש&פססן ואמר כהן אנלסם וסיס
 ממשה וק סגר v קעורה לגיד החזירם ואורו נירשם שלה
 יהיו בה שנשא מויפו אלא ממנו כהונה מגולה לא לגיל

 והסדרה לגרד בגגו פטרם וסוג אמ״ז וקיימה אש״ן ונסכהן
 ומדנלמרס עד ממש שםו6 שהיסה סכל סוברים וסיו אס״ז

 דמפל צפורס היא ולגרד כו׳ האשם אודוח טל במשה גאסנן
 p דגימא וגרס אשמני ואסחר מאיל דאגף משמע אלץ

 מאנרהם דל״מ לרד ראיס מום דאין כלגרד אבל אלסר גני
 אנו בדית לאברהם למקשוס דאין סילוקים כמס שם דכ*כ

 ממשם אפי׳ אלא יגרש מיקס ילפינן לא בדידן דאנן ומינה
סדל אי כ׳ דג״כ סם מימה לאילפיק

ואזדא לעולם כלל זנוח רמז נה וליכא צנומה דס״א בס יידע .

פופדיחהכט עד כדי אות
 ״h, יגיש זונה הוי דקסמא לכסן דאקוי מולם מעם נס

וליכא צנועה דסיא בה ידע אם אלסר »י P דרמא אס״נ
 ד" אלא לסייעה טל’ אמל ,י* ׳זטסכל ”” ?°

 כמשה לאייג־מ דאל״ל האופן יהיס דאם לסקספק
 קודסעסצ נס ואשמר מאיל מ׳6 אס דים מס כו׳ צנועה
אידהשמאמיסא שנסכה! אסל אשמראפי׳ עימא דסוסר

אסור
 נמשנסוגמי ע׳א מוא בעמוס למגיש סדץ כפי והנך•,

» שנמשה קודם האלמנה אס שקידש מ נני
 גומר שם סס״ס זס ומפיק לפונסס דעוסר מ נמשה ושוב

 אס שקידש הדיוט מדיןדכסן יוצא ומינה אשס vp> סכסוב
 מגיירם שסדאפי׳ הסוס׳ וכ׳ זונה דין עלים שאיכא סניורס
 מס® שטופי מרם מלים זונה דץ שמם ב׳ זמם פסוסס
 וא*כ פייד ד״ס שם בעמוס וכס״ש P זרמם ומי לעולם

 נסכם! ושוב שנסכסן קודם הגיורת אס קידש זס כהן אם
 למקשה דאקור בב׳גודאי כמ״ש עסכמוב יסור ביס דליכא

 פטאיס דעספילססוו ואלסר ומשם אברהם גבי דשאני ר״ל
סס טוד ומגיש אשמי {ואשמר סואיל אגף וכ״הג גמורים

II

 .שגרס גרני וסיע אדס מדיני דפבוור נמקין גמא
 שק״די״אמעעגמןר סס׳ מער סמים מזמזינטסרס

•עיש כו׳ סיזיקא דמסלק ®ל ליס וי״אדעשטמינן
 מרכוס אניי דבר הם נישא לסר לא טנא נגרר
דמי. דאפשר י־ס״ל שם פליג תא אבל ע״א דרם

 ונם לכבא דק׳ל כמו נפשיסווס דר מכים ומציטאיזס
 דהלכם גדול כלל דזס משום מי אס סכי דנקנוי הא ז

 לעת רגו דלא אנדה מדבר יראX6 מד
 ™י’*?., םדמ 3״P ועוד כו׳ הכללים אמר
ל״ב^5 °״* *2״ 3"3 כר 10®ל" ג’ענ

־■־► •י־

נגיד ויפי סדר במשיגזי
 נלמק לפלשם קובל ואים אן< גזעם כמו סוא נם כף|

שי׳ קו• בג" מק ממגי כ*מ כו׳ ל׳מ דר״ל אפי׳
 משיי ניס ק״ק סא׳ יגמר לעיל עליו סשגמי ואני מקרב

•מ״ש; אסיע או אפי" בל©ז גם סינס דפי׳ וממרה
 עצמו אס לשנס win ס״ל דאמגו 60 גאוס □ט

אם אבל אדם בני סם במדבר ז״ד גוסא מוס דסר
 לעמו סקנ׳הדגלד לשני שמדבר בהפילה 6® דיאמר סשנס

 ע׳אמשסססע״א דפ׳ו עקץ ש׳ סיוש״א לל״ב סוא p אמגז7
 משרש ע״ד עצמו אס ששגס לדמאל בפי׳ סוזיא מגי ז״ל

 סייישקע מטי לק׳ וכאן כיו גיק סס׳ מע׳ סמים בטסרס
 מיד •טיש אדם לנמ נס עצמו לשנס דמוסל אופמם דיש
 המנוס נדר סוא היק מד פ׳זכסנסי גיק סגף מגף ולק׳
 למנא דא׳ל נןונוה נגןון< יישף » על ק״ק דוכתי סר ומכל

 דישב ומאי אנא דאעא מטס בשלה רבי דמשמס ססכי לא
 רראס להורס נרא דנמדיקנ׳ן׳ולא סצ״ד מי* סבא״סט לזה

 ׳שמאס שוב סזיקא לא לגרד ע״ד כף לסכמה קודעס מוא
 ירא ג*כ דסוא נעי משנס דפכשיו סקושייא כמרבה ואדרבא

 כמ״ש נימא אי ולגרד סשא •יראס לידי מביא' דסענוס ססא
 כסשנויס פיך לאו ואם פין זיולא יסללן היו׳ד מע׳ שם לק׳

 דמכידבואנל אלם סיס דלא רזן יוקף ר׳ פל ולק״ע א״ש
 בם מיאנו דספף סנו״ל דומי ובכל דמבוארשס נעשה מס
 שסקשס עסקושייא ר״י על יא קש דלא לומר נר pל סם

 דג״יקאערלמנא נו׳ מנוה מגדר זס דאין שם סנא״סט עליו
 לשטס בדנרשקר יעשקו לא סמשניוס דקונאים דהמלמידים

 דקאגי ומאי אנא איכא דסא מנוס נטלם מי שייסיוי סא
 ועוד »נרמ נשמסת לשמוס רמזו כף נפשאי סדאי נעצרה
 .וא״ב יוקף מ או® ומודאים מכם שהוא בו מכירם דהכל

 ליסא קושיא דטגרקרא מע״ד וסאמס גאוס שמן כאן אין
 מ*מגו משום אנא כו׳דאיכא מחני לא למנא קאמר ושפיר

 ©iw םא ומגיר אדס כל בפני עצמו משפיל דסוא סודם זס
 רזשמ״ג נב׳טס למשם דומם וס*ז לכלום משוב אני דאין
 ומוני באוסדו ישראל קהל כל נגד עצמו

330 סמס משאר חשוב ש»א עצמו שגע^ס במי אלא 0^2
כמדונל מצוגו נמשפיל לא

החכמה אוצר תכנת ע״י מח-פס243 מס עמוד הכהן נחמן בן אברהם המים טהרת



jW.ar.ys,רצון מלא
על זסיוסד הש־ם כל על פחכרת

 e(•1 כיצין jncvl מזן מיילא ה•*’ העפר ז? מככתית ה’מ
 נקזו j‘w הש׳ם ככל הקשים הדברים כל לתיץ זאיש
 מגעים פגים שבעים נתגאו כ• הערס תיקוני שבעים יהס

 תשני אאר יכהלו סתרים כיכרים שגיאים t*o לשזגית
 עת■ אז להתליע אז השישה להפן ’ ת׳י אתא איגז דברים

 במעשים הן הדברים כל וכן יןאצי והכי תתברא תסי* אי

 אמת• אינו >זהם ימםלותי״שאיזד • רתד תשתי' תמייה,*1א
 נפתלי אביהם כמיהלל המופלא ה־נ הוא התיזבד ובא

 רעבץ רל םנ*ל שפיץ טשד, נהי׳ר p נדו הלו׳ הירש
 לתדצם • והגלילית וזייתיישא בץ*ק זר*»ז נ*ד אב רב

 ככתובים יהם • לאתרים להיות האוהל נתתכית וליזנים
 ירצז״ן " נש׳ס מקימות • זתק״ן אלף על הלז #בפי

 יחשרז תתבלע מן קצת ההפי זה אל, אקב*ה
התמוהים: תיהפית דיניי" על נפתל*

&&& '*Si9®

 דמיין ורגקפורט נדפהבק׳ק

psS רצק עת בשנת
jjgx .ה_אלכס/תיפא1מע הנצ• נ(!שכתיכ)»ל»י'ל מקיא ויקרים

 עין *יי ־ rJ’•1 יאמת שלום עילת ה<1 ,מי]ל. ולפאתים
" האלוף התיזבי אז• היא משניר לראש נניכזי/ .לילן יאה

 מייצא יהיא כלל שפין אביהם עהל״ל ה’ין א1כ,המ
כתו ולהיות להקים‘ הרפיה היצאית 1, ,כ.תכ זי;נ ,.וה6'

כשמעון ונם לאיהלין ויששכר צצאתין ומלן «תז

מצומצמת בכמות נדפס

החכמת אוצר תכנת ע״י !הודפס מס עמוד הלוי משה בן הירש צבי נפתלי אברהם שפיץ, רצון מלא



צד חמישי פרק רצון מלא ערכק
 אדם •כשר it לעולם תיתק״מת הא אתיה כפלא יל לי אימי

 הלי א״כ יהי' להו שמיל לא להו אתי יכי' תניני של נעינתי
 לת״ש פיפי יא'כ 'מותז ייס עי למימרא וי לגמי׳ שמע דלא

 אם נם ונהי ׳ התימה' זי אמה הימי הנ עלמי שהיא לעיל
 ממלת ונתרפא נשיפה אי נפילה היינו לאי ני' ילשיול• אמרגן
 להכ דה״ל קשה כ’א * לתלתיהיו המימי' זי דית׳ הג אתל »אח'כ

 ילתה פפיא לר שהיא אומלו כשם התיתרא זו לומה יי אתי לימי
מ׳ו א'כ אהדר דפתר• צ״ל עיה אלא לנפשי' משמי' אימי אי'

׳ שקה: אתי מהן א׳
דנלשון א לקלוק עוד לדקדק רש אתת הם דשניאס ס■'

 תגידו של כפינתו אדם •הפל אל לעולם קאייי הראשון
 יקפל לא קאמל השני ובלשון • לעתו ליד• נא פונתו שמתזן

 קשה י גנותו ל׳ר נא פינתי שמתון תנילו של נעינתו אדם
 נא קאתי השני ובלשון לעתי' לידי נא ראשין כלשהן אתי לתה
 המימי' זו שייכות מאי לדקדק דקדיק עוד רש ונ״ל גניתי ליי•
 תימן הוא א' יקיש׳' נ״ל אלא ־ לזה שקודם למימי' רע• "דיג

 מנהן מ״ד אמי דימי לג אתא כ׳ מתחילה לקאתל שני' לקושי'
 שלי לאושתיו' שמשנת זה על דקא' וקאמל וגז' גדול בקול דעהו
 דש"• והדתי' ־ לי' יאנפין ואזל׳ אינש• ושמעין מתאי פית דרכי

 ל״א • נ'1למ« לי' ואנכי ואזל׳ עשיל שהוא אלת• א׳נש ישמע•'
 זמהלש״א ממוני שמהלין עד אייתין אצלו שתתאכששין ל׳ אנכי

 שפיר אמר זה על יא'כ י ע״ש ממוט וינגנו אצלו שייתאפהין פי'
 •ספל אל לעולם רמי יב תט שאמה ג״כ רמי ללב תימלא

 של פזבתז •הפל שלא ד״ל יה״גו תגילי של כפינתו אדם
 עליו שמהפי פינתי שממין אילת' מהבד שהוא תנילו

 אנשים אצלו שיתאכקןו נזה שטרם לעתו ליד• כא
 אנשים •שמעו או ממונו, ש׳גנינו או ממונו שמכלים אולמי׳
 לפ״ז כ’וא • הנ׳ל לממונו ליה אגפי ואולי עשיר שתוא אלעים

 •ים כל ומתענה עני תכיד איש שתוא תשל דלן עליז ■אמל אש
 על מעניל שהוא או נלימולו תתמיד שהוא אז כתענית ויום

 שיש היכא כל דליקא לפפה תותי יה ’ מאוד עניו ואיש מדותיז
 רת• לנ מריק זא״כ י ■כפל לא זה לתנייו דעת נהס איור,

 אותז ׳הפל שלא והיינו מניס של נשכתו אדם יהתל אל לעולם
 לעתו ליר נא פונה אותו מתון אשל נתנילו שהיא טובת

יונילו של בפונה •פפה אש יא*כ • למטרו יעה מה שיגרם
 לנ תלש כי אכל מותה הוא וה להניהי העה נים בזה ש״ן שלא
 גדול תירש עוד לו אמרו י ני' לשיול' כפלא רב ואזל רת•

 כלל יפעל שלא וה״ט מניר של בשבתו אדם •הפל לא שלעולם
 גנותו ליד• נא פינתו שתתון במנתו שיש עונה הדה שים וכלל

 עצמו תיא מדאי •ותל נטונתו מכפל שכשהוא ׳,כדפיהש זה״ט
 משנתו שזה שומעים אתרם או שט וו יעה מתיה מזן אומר

 נשמע לא מעולם נאמת כי • בידי וכן בן מדות הלא ואומרם
 על קשה הי' לי' היה דאי לי' שת׳ע דלא מוכת א1ה1 רמי לדג
 ליד׳ שנא נפונתו ׳שפל דלא הנ׳ל תימלא אומי שהיה רמי דג

 כל פשועי לי' תיתיק כנ״ל" אולמים ?מכבד ית״ט מ״ל דעתו
 מזו ידע שלא אלא גנותו ליד• כא שנתו זמתין •שעה לא הפינות
קמ״ת• ל* שמיע היה יא• ל• שמ*ע לא קאתי שפיה וא״ה המ׳תלא

: יק"ל אמת שניתם וא*כ
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חמישי" משקלייפרק "האומר
פ ח 1 ז

 כאשל נזכלוג• עלה ולא • הגת' לבר לו לעיש א' מופלא למדן סקדיש איס אק והא וב׳אס ב ע ד דף
I ’ לפרש אקמיינה ליד• נא עתה וכאשר י פעם באותו העליתי אסי י אד ל שלב רכר
 ק1לצ שהוא ומה ינים הם והדקדוקים י דעת• עניית לעי ׳ שלנ״ל דבר ש סקרי ארס ראסר היא ר"ם סני ועא רב
זקאתי אנ׳ן נל ת״א לב יתיב להא דקשה י נלקיק עניינינו לרב חסא נר רנד ל•' ואסרי לאני• הא0 ר□ א״ל ראסרי א«בא " גמלא ני'

 איש לה סקדש נצי היכי .תקדישי( ט שהדי קש״ד •’)ועייש
 כל אף ברשותו כ־תו טה רחסגא אסר קודש ביתו •קריש כי

 שכר מעלה נו חדר משביר הקדישו קאסר חכי ° ■ ברשותו
אים אק והא *•קריש שנת לכשיבא וכו׳דאטר להקיש _

 אינ->חס יכו' חי' ר׳ס מט חא רב אסר ■'י אז■ רשלל סקלש
לרג חמשת נר כרי רב לדק ואמר• לאני׳ 9 ר א״ל דאסרי

 גמרא ני'
 קאייר הכי
גמרא נ•'

 א'ל • דשב״ל סי,ריש ארס ראטי־ נר״ם כסאן וזסהת
:כנזאן ?ואלא

 דשלנ׳ל תקדיש אלם את דקאתדשיהא תא• קשה לא זה ודאי הנה
 יאיכא ’ יכי' הי' רת מט תא הב אתל יהודה לב אתל ומתק
 תכהא ליה מתא ית• דאמל לה יאתר לאני׳ ד״פ דא"ל דאתר
 דרנ מיד• קשת לא זה ודא• י כתאן ואלא ואייל כד״ת כמאן
 ינס לאני• אתי ה'פ ונם כי״ת דאתי לב נשם אזמל היה •הילה

 • כל*מ כתא( כתמי' כלשון תשיא ליג אומי הי' ממא ני לת•
 כמו וגס • כמאן ואלא ואמי כי״מ דאתי' היא שכן השיט והם

 הקדישו וכו' ינתני לתניכז בית דהתשכיי אהא גם טשני' זה
 ות»' דשלנ״ל• מקרש איס יאין הקשי הגליית' יו על וגם יכו'
 לאני• איל ל*פ יגם יהי' היא ר*מ מט יהא לב בשם יהודה דג

 מ כל נמאן נתתי' נלשין אמלו תהיא לינ מתא נל תי׳ ולב
 כתר ולא נכין הכל זה וא״כ • כתאן ואלא א״ל יה® יכו'

 גו היי הקדישו תני נני״ת' יהא היא שקשה מה לק • אהדר
 משכיכ הקדישו קאמל דהר תתין אין וא״כ י להקיש שכה מעלה

 משכיר תיבת להזפיף ש״ן אין * להקדש שכל מעלת ני הדל
 א' אית הין<1לה נא שלא פשיע היא אבל • בכרית' נשנה שלא
 תפיש * שכד מעלה ני הדד הקדישו דתני דמה בא לעיש לק

 לתיבת הקדישו תיבת נין פשיק תעשה וכאלו הקדישי שהמשטר
 זה יעל התשכיר נרפא דתט המשכיל על הקדישי וקא• • הדד

להקדש• שכר תעלה נו הדר אז המשפיל ה״ט הקרשי קאמר
:וק״ל

* ששי פרק היתומים שום

י ׳*ב •"א •יד

 יום שלשים חיחוסיס שום סתני' ע״ב כ*א דף
•ים ששים ההקדש ויפיס י

 שוס ה״ר ב״ב רף ובריש מחגי' ע׳כ ומרב בבקר וםכו*זי'
 יהודי ל דר״ם יום ששש ההקדש מכושים שלשים היתוסיס

 יום own ההקדש ושום ייס ששים היחוסים שוס אוסר
 אסר וזכתיה רב אמר • ייס ששיט זרה יא' זה אחד ותכ"א
 י כד ודישה ר יתיב ־ תם ששים היתומים שזם הלנה אניס•
 .גמרא ׳3 (אקפד דינ שמעעא להא !פירש"• )שסעת' להא יקאסר אכין
 ןקאמית הת א, ק»זרר^ ששיס ° אכק נר ח״א לרב כ*י נחסן רב א״ל

 ד למי אי 5״א .רדקרש או דירעמים ° ששים א״ל קאסרה שלשים
 אי רתומים שלשים ר*ס יהא ני־״ם א׳יל כר׳יהודח או נר"ס ’ דיחוסיס

 , הקן* □לוןי טנ<ה לפ'1ק סאביס׳ וזסיא רב אסר הני א״ל • קאסר
 »•אי ת כשניכר שלשים רצופי' להכריז בא שסעחת' רהא קלה

 הנמר־■. ליוסי סד להו חשיב דכי ואע׳ג • ששים וכחמש•
 שנדגי סילתא דסשנו כיון סרייוסי חסני אלא הוו לא

: :ע"כ אינשי י
 גדילית הכאית פנא קילפא פי' יק כלל פירש שלא גרש"׳ וע״ן

 היתולי' שים למדיני מ שה׳' אטמי מ שמעת' הדא על )הכלת•(
 אמל יהוא ל' ר׳ת אמי תא לו מקשה והיית• ייס ששים לר׳ת

 נא אם :הקדש בין •תזמ׳ם נין •זס ל[ רצופי[ להכרז נא ל• ,
ויס• •ים ששים השים הי• הדין ית• שהם יתתש׳ שני להפריז ן
 שביעי' שמנה בשנת תשני ומשיב צא יום עשי שחנה הכדוה *

 ימי ׳"פ נהן •ש הכרזה משהתחיל •ו® ה' הר זכי' מס נ״ז לן הר
:ע*כ הכיזה .

יין א' פעם אל• ונשלת • הלז הגת' דני׳ תמוה׳' מאד מה הנה

ם י
 e x אימר שט׳ ממנו we דהא פשים' קאמרת שלשי' או קאמרת
 ׳ 01• ששים אזמר שה׳' לו השיב הוא והנה • •יש ששים היתזע•'

 דתא רשיט' זה גם • דהקלש אי ,רתייו׳ עוד לי להקשות נא
 הקשה לא למה נם • •ים ה' היתות•' ש!ם אותי שהי' ממט שמע

 • •מומים מיגע אותר הי' דהא דהקדש או דתות•' נטשא לי
 דיתות׳' לי השיב זה על גס והנה •ים ששים תיטת שיאמר קידם

 זו תיא קיש•' מאי * •הייה כי' או כר״ע לו להקשות נא
« «(A) . פשית׳

f''



שני פרק רצון סלא ערכק
 אמיינן זה ת״ת שקלןם ג' יכנקנה

זה ׳

 לתני דמה ילפיש לתק יק להגיה נא דאינו כאן הוא פשוט ,.״e סע׳ לאד דישלאל מכלל שנתת• מה שניתם למס וצועק
 .זנית כל פירושי הייני " • קינן מביאות זבות הטועות כל שלא :״. לידנקט ל״ל אשלי• נישיאל דאי מציה לדני לשם״

• וק״ל ׳ הסיעות של נדכתי מנייה הי' זי איתי שעדיין בעליה,סמנה1שנ כשתקע

, . 0’*ד6 ה ינזכ צי”דה
 1 מ״מ Pits ידו שאין זאועואףגם אה לימן דמחרבעכ״ע

 זא׳ב • v נהשג ממן איני בודאי דמפיש יס׳כא כמפרש ה״ל י
 שה<א ס״ט •ל נהשג מדין שאינו אנוה ני דנה אמי ודאי זה על

 דין נפ״ג מ״ש ז׳ל הלמנ"ס דני• מתויצי׳ לפ״ז וא״כ • כמסלש
 שלשה כמפרש אינו ולאפייש שתם עין עלי היי האומר •ו״ד

 עלי הי• אמי אם מקא י״ל והייני יד♦ נה« נידון אלא שקלים
פייש ולא ספס הימנ״ם קאסי לוה • מיד• אמי לא זמו -שרד *

 עין עלי הלי יק אמי לא כי לגמי* פירש זלא דנייו שפעם דיל
כל אכל •ל כהשג נידון אלא שקלים שלזה כמפרש אינו הוא זה י

 אז ספס עלן על• הי■ ואמי ספס פינת הוסיף אם הן אינן
 זכי עין על■ היי אמי 1א נקנה עין על• היי אתי אס מכ׳ש

 לשון אמי הלן יננדיי' שכתב כנ״ל שבערכין נפמות שנותן אף

 יד נהשנ נידון זה אנל יד בהשג נידון לא מ*מ * כנ״ל אדם מ3 י
 דכיי מאד מפולני׳ לפ׳ז וא*כ עין על• היי »] אמי שלא נאשר
 אמה ני יכה אמי י״ב דמ״ש שפיל הם הלשונות ושני הגת׳
 עין על• הי• אתי אס ה״נו נהשגיד ממן שאינו ראשון בלשון
 עין על■ הי• אמי אם או פפם תיבת גם שאמי והיינו סתם
ה»3 ממן לא מ'מ פימ שלא אף נקנה עין עלי היי אז זכי

 נהשג שממן אמה ני ינה כשם י״נ שאמי השני כלשון ימ׳ש •ץ
 אמת הם ושניהם כנ״ל עין על• היי לק אסי לא אם ה״בי יד

 כמה זסתויצ•׳ ו״ל הימנ״ם דניי מוכני' וגם ■מדיו וצדקו * זצדק
־. ודוק קושיות• . !

. ג' נ' י

אסיר גר או מנורה שהתנדב ישראל ת״ר ע*^ ך ךן$ י
אבא כר וזייא ר' סכר לשנותה ,"בלבד ■ י

 הכי אסי רב א״ל מיוה לדבר ל״ש הרשות לדנר ל״ש למיסד

 מחד מורה לדבר אברי הרשור־ז לדבר אלא ליש י’אר ,
 גר או מגורדת שהתנדב גוי אד״י אסי רב סראסר לשנותה

לשנותו-, אסור מלידה שט נשתקע שלא עד לבה׳ע
לרנר זרלימא לפאי לשנוחדה סותר כעליה שם •שנשתקע י■

 מזורה לדבר אלא נסי ישראל אפילו גוי ארי' סאי הרשות
• רמי שפיר פעי דלא ישדאדי אבל רשע• <זוא דגוי וטעסא

 דר* כגישת' לבי שרגא אינדב טייל ה■'( סיסי )גזי שעורק גסיא ני׳
 ואיקפר ירכא שנייא ראסו־י איכא ° רבא• ואיקפד רחמו שניי׳ דאסיי איכא

 ואיקפד ואיקפירתבא דפגמדית' חזנ» שני* וא״ד ’ •י וא׳כאדאמיירחבא
 דטקרי סבר דאיקפז• ופאן שכיח סבדרלא דשניי' סאן " רבא

׳ . ע״כ ואתי•
דפע• גוי י׳יוסי מדנקט כלומר כו' ינאסי זתייש׳ימדאמי

 דאסוי י'אסי קאסי ולמאי

 נתתא שעורק שכיח לא גויהיה• pws :לשנותהאילימאוכו' י
 מאי קשה הנה נ עכ״ל נע״צות וחקזיד ה*' ששוחר דליפעי

 S־ יאיקפד ינא שניי' א״ד בא"1 ואיקפד יתכא שניי' ׳הגמ דקאמי
 מ״ו א״כ ־ ייבא ימבא ואיקפד לנותדית' חזני שניי׳ זא״ד ימבא

 שיין ואין אתת jjjj? ואחד Sp»ש הם הלשונית מן ששנים
J זס לימי

כשתקע
,דפע לשנותה אסור גוי פלוני

 פרק בערכין יש
שלישי__

 מדע יק יציק• אמת אתיז ושלשתן דא״ס ואלו שאלי *1*31
ינס אמי יו אמי ע״א י' צדף זס לפני כנח' מ״ש

 ’מיני שניי לשטמה מימי לצדקה זו סלע האנמי אבוס ני
 לעצמו כין ממנן א״י את• יב איתמר • לא לאתי אק לעצמן

 1ז סיי אמי אנל עלי דאמי אלא ל״ש זעייא א״י לאמי נין
 מהתני' איפכא אדינא ינא לס מתקיף • למימנא נע• ונעינא

 ליד באתה שלא עד לצדקה יו סלע מ״י זכו' ל״ש אלא זכו'
 וע״ן לשנותה'• אפוי גנאי ליד משנאת' לשנותה מותי בנא•

 כיון יבינו לשנותה מותי בבא• ליד באתה שלא עד ד״ה נתיס'
 את• ילא כמה כל וכי' אמרת לתציה ממש לשניתה מותי פי'
 קאמי דלעיל וכי' כן .משמע לא דלשנותה ל׳שנא אבל גנאי ליד

 ל' מדאמי ותי ללוותה ס״ני אחי בין סוא נין לשנותה מיתי
" ודא• לשנות? אנל קאמי דללויתי לימי ניאה ולכן ובו' ינאי

____, -__________________ J 3“3י ס״ק דקאמי יהא זכי' •t>3i ליי באתה לא נמי כ• אסיד
והי וכו׳ ל• ת׳ת• אומי והי׳ ( נוהה שהי' היינו נש״ש ני׳ לשיול• 1 העיר כני בלשית wo תמחו• קופה לעשות העיד בני ישאין

 ד״ה אח״ז בפזה' אית' גס • ע״ש וכו' אהוד. עצמו גנאי אגל
 מצי ה״נ נסי •שיצל אפי' נוי אילי' מאי הישות לדבי אילימא
 עכ׳ל נמי נשתקע לא אפי' בעלי׳ שם נשתקע איכי מאי למימי
 והדא״ש הי"׳ף אכן וז״ל הזנת ניכת בספל! מוהי״שק וכתב
 לדני לשנותה אפילו מיי' דננשתקע מכאן הוהימו דב*נ גפ׳ק

 היטב מתזין הכל יה•׳ לפ׳ז וא״כ י עכ״ל וליק ע״ש הישות
 ס״עא שעזיק כן הי' ניאצזן והיינו ■ וצדק אמת כילם שיהיו'

 הם התזניס ולקחו יהודה די' כגישת' לני כהן של שיגא 3כד
 תוני ושב"' הגנאי' ליד שבא קוים ממנו נס׳ה it השמשים

 נשם שכתנו ,המיס כדעת S3© הם שהיי דהיינו דפומדית'
 גנאי• ליד שכא קודם אתית למצוא לשמתה דמותי כמן יביט

 שמזכימי' המו ס״ל בשניהם ויבא יתכא שניהם הקפימ זה יעל
 . קוים. דאסי דמאי לק בן משמע לא דלשגזתס דלישנא התוס'

 לא' ללזות דמותי ללוותה היינו לשנותה מיתי גנאי ליד שנא
 החונים על שניהם הקפידו ולכן אהוי לשנותה אנל להמוייה כדי
 זאח״ז הנכאים של לידם אנ״ל המנייה את החונם נתנו ואז

 ממנו הנו• שם נשתקע לא ועדיין הגנאי׳ ליי המנויה נא כאשי
 יבא• אמיתזאיקפד למצות לשנותה ירצה למנייה ימנא שניי'

 . ההומי הנוי שרת דלא סני דשניי' מאן הגס' כדמפלש והיינו
 סני דאיקפד ומאן נע״מת ומחזיר הי' שהימל דליפעי כויתא

 הסומר נא הי' שלפעמים משום ינא איקפד pS! זאתא דסקי•
 של המנויה ונשאל מאומה ג'כ השינוי חזה נעשה לא זא'כ

 שם נשתקע כאשר מכ*ה׳מיי3 והנה * ט״ע' שעורק הממי
 כ■ והיינו • הישיתה לדני לשניתה יבא מצה הי' סמני הגוי
 יהלא״ש היי״ף כשם הזנח נכרכת הביא כאשי ל’ם היה הוא

 ואז ’ הרשות לדני לשנותה אפי' מילא רננשתקע שס׳ל
 • יהיא"ש ף “היי על החולקים. כדעת ס׳ל היא כי יחכא איקפד
כ יא" • ולכןאיקפד לשנותה אמי לעולם הישות דלדני ואחיו

: ומק • ואמת צדק הם הלשונות שלשה

שני פרק בערכין אין
ר"
H /ft קרבן מביאין וביר-. הנזיעוי נרי ת״ר 3עי ■

ח' ופתחה ל ספתוזרת חוץ נאכל ואינו ' • .
 געיא כי׳ יום ותו • זמת הטועות כל אטו וסרק־ מאפל קרבן שמביאות

 כן אלא הנזועודז זבות בל אלא ♦ הי׳ קרבן אתויי בת שים ושני «׳■
1 שמביאות ח' ופריחה ז' מפתחה חוץ נאכל ואינו קרבן ממאות

ג ונאכל קרבן

FtO ביאתאינריניאסומ״דמבוךתהו עיא »$
" קללות השכם כבנך 1גדור כקורי י

 לפותר שפיר קמי' וטרחו לאושפיז' רסיקלע בנק לו תחשב
 \ קסאי טרח רהב• לפלגי* גברבי' יחסל אסד בשזקא ויתיב נפיק

 ן דרה אחורה רמי רב תני ׳ לי' ואנסין איגשיואולק ושמעין
 גמיא בי' שמחוך חבית שרי בטובתו ארם יספר ,אר- לעילם ספרא
 דאמד׳ איכא ייג אחורה ריסי רב יאמר *איכא ■ רעתו לידי בא טונהו
 לי תיתי לתו אמר • כי* לשיילי ח4םפר רב ערי תלש ספרא
 לעולם מקיימת מי הא לי׳ אמרו ׳ רטן יאסור טח כל דקיימי

 לידי בזיה טובתו שמתוך חנירו שרי בטובתו ארם יספר אל
 קיימתי׳ לי שסיע׳ הורת ואי לי שמיע׳ לא להו אסר ננוותו•

ובו׳:

 הראשון ד!לשון זה הוא א׳ן 1גדז בקול לקרוא יש זה טדא* הנה
 ספרא דיב אחיה דיס* 3י תני כדאמי המימי' זי לימי לב אומי הי

 דקאיו' השני וללשון וכו' מכירו של כטוכתו אדם ישעי אל לעולם

יאמר כמקום והיינו ) בי׳ -•1לפיו כפיא יב על חלש דימי יב



צד פרקחפישי סרארצין ערכין
L . 1״״,׳ w«-»n זידית דאס־ כר׳ס מאז חסיזיא אדם •הפי » לעזלם מק״»ינ »״ הא אי״ה יי”^

1B w3wS . . איססיןיישרשכל• ״!כיסיאסי , . , •י *

 ™ יכי׳ ונתני לחב•״ נית דהמשכיל אהא נס נ-שני׳ זה מלשין א לקמץ עוד לדקדק דיש אך הס דשניהם

 ומי׳ דשלב״ל• תקדיש אלם דאין הקשו הבליית׳ זז על זנם יכו תנייי של כפינתו אדם •הפל א־ לעילם הראשון.ןאמד
לאכי• א׳ל ל״פ ונם וכו היא ל״מ »• דהא לכ כשם יהודה לב

 כל*»ז כמאן כתמי' אמלזכלשין יזהלא זלכמליגלתמאללכ
התל• ולא נכין הכל «ה וא'כ * לייאן ואלא ל א יהם זכי

 כו הדל הקדישו תני בבליית' דהא שקשילהזא מה לק דדי
משכיר הקדישו קאמל דהכי איןמתדן כ זא להקדש" שכל לה

יפפל לא קאמל השני וכלשון * לעתו לידי כא תוכתו המתון
נכותו לידי כא מוכתו שממון מכילו כטוכמושל אדם

 מכרן מ'ל אמל דימי לב אתא כי עתמילה דקאמל שני' לקושי'
שלו לאושפיז' שמשביז זה על דקאי וקאמל וגו' גדול כקול לעהו

 משכיל תיכת להיפין אין'שיין ’להקיש ישכ מעלה כו הדל
א׳ אות להיהיף כא שלא פשוע הוא אכל • בבליית׳ נשנה שלא

 ש עונתו יהפל שלא ל״ל והיינו תנילז של כמוכת! אדם
 עליו שמקפל עונתו שמעון אולמי' מהכד שהוא תני"

 אנשים אצלו שיתאכהנו נזה שנולס לעתו לידי נא
 אנשים "שמעו או ממונו שינגוכו או ממונו שמכלים אולמי'
 לפ״ז וא*כ • כנ"ל לממונו ליה אנכי ואולי עשיר שהוא אלמיש

 יזם כל ומתענה עני מהיל איש שהוא משל דלן עליז ■אמל אם

 על מעביל שהוא או כלימודו מתמיד שהוא או כתענית זיום
 שיש היכא כל דדוקא להפר מותל זה • מאוד עניו ואיש מדות׳י

 דימי רכ מדייק וא״ה ״ הפל’ לא וה למכילו לעה נים איזה
 אותו •הפל מנירויהייניושלא של אדסבשניזו יהפל אל לעולם
 לעתו לידי נא טונה איתז מתון אשל כמנילו שהוא טונה

 מכייז של כמינה •הפל אס >א״כ • למכי״ דעה נזה שיניים
 לג מלש כי אנל מועל הוא זה לחני" יעה גלם כזה שיין שלא
 נדיל מידיש עוד לו אתלז • ני' לשתל' הפלא לב זאול דימי

כלל הפל’ שלא יהי׳ט מנייו של בשבתו אדם •הפל לא שלעולם

ששי פרק היתומים שום
י*נ א’• יוד

 מם שלשים היתומים שוםמתניע״ב ביא ף
 יום ששים ההקדש ושוט

 שום ת׳ר ב*כ דף וכריש מתני' כ’ע ומרב כבקר סכריזי׳ 1
יהוו* S יר׳ם יום ששים ההקדש ושום יום שלשים ;יחוסי® 1

 יזם תשעים ההקדש ושום יום ששים היתומים שום !וניר
 אסר תכת^ רב יוט-אהר וא'זדהששים חכ׳אאחדיה

t נו וזייא ר' יתיב • יום ששים היתומים שום הלכה !כיסי
 כי׳^נמלל מקרא( 3דר שמעתא להא )ופירש'• שממת' להא וקאניר בין [
 או^יז/קא .—קאסרי ששים ° אבק בר חייא לרב י’ב נחמן רב !"ל (

א"לאולמ׳ד - דהקי־ש או דיתונדם ’ ששיס א׳ל קאמרח שלשים
ליתומים ■שלשי□ םר״ זהא כרים ל א כר׳יהויה או כר*ם8 חוסים ז ___________________________________

 רבוזהדאםאביסייךלת׳טבאברעהקדש אסר הני א׳ל • וסר4ק ננותז.דל. אכ שזס'מדהסי»שיש"נמכי״שמתיןטוכתו’לל’>כ
 מאז כל בשני שלשים רצופי־ להכריז מת שנמתת' ת1רה פלה 1עצמ אמ אימד יותר בטובתו מהפר שכשהוא כדפילש״י גהיינו
 הסתרת ליוסי סד לחו חשיב דבי ואע׳ג • ששים וואזסשי w3» We שומעים אמלים או שכו וו לעה ממדה מון אומר

שמי סילתא רסשבד׳ז כיון פרייוסי אלזתחסני הוו לאלן. לא מעולם wf,3 ,כ ,״.3 ןכן נן ״״״ לאה'ם,י״זאי
:כ ע אפשי I על קשה הי' לי' הזה דאי לי' שמיע דלא מוכת והוא דימי ללב
 נדונות הבאות טנא קולפא פי רק כלל פירש שלא כלש'■ ועי(ן ?ל. f>M ,נמ,1כנ •הפר דלא הנ׳ל מימרא אימי שהיז דימי לב

רעתזי
 תעי

1 אמימלא

חמישי פרק משקלי האומר

ע' מ' ז' ו'

•*a ןי ן•׳« y סקדיש ארם אק והא ע׳א ור״א 
אסי אר׳י ^’שלב רבר J y I ך "

• שלב׳ל דבר מקדיש ארם דאסר היא ר*ש מני ה^ה רב
 חהאלרב בר רנד ל.׳ ואסרי לאביי א2פ רב א״ל דאסרי איכא8 *גמל ׳י|
ואלא ל א ל שלב רבר סקריש ארם ואסר כריכי כנתון ההיא .תל^ד ,^כ^,

וכל לחנית מת הסשביר אהא לה דסהני' ואיכא יי ןאכם .מלאד ,
 בו היר הקדישו להקדש שכד מקלו־־, ט הדד הקדישו
איש לה סקריש מצי היכי ,ג ״PC דק-" ),ע•״״.

 כל אף כרשותו ביתו מת רחסנא אסר קורש ביתו יקדיש כי
 שכר סעלח מ הרר סשכיד הקיישו קאסר הכי 8 • ברשותו
 ארם אק וואת יקדיש שכרו לכשימיה וט׳דאטר להקדש

 איכזיפ8 וט הי׳ ר״ם ניט הא רב אסר יי אד רשב״ל סקדש
לרב Ncn נר סרי רב לרה ואסרי לאני• פר* א״ל ראסרי א * *

 גמרא כי'
 קאמי הכי
גמרא עי'

 עי1שנ שמנה נשכת משני ומשוב צא יום עשל .־"השמנה
 ■מי ■'מ בהן ■ש הכליה משהתתיל תם ה' הרי וכי' תם נ׳ו לן הרי

:ע"ה הכרזה
 מן א' פעם אלי זנשלמ • הלז הנמ' דבלי תתוהי' מאד מה הנה

 כאשל מכמני עלה ולא ־ הגת׳ דכר• לו לפרש א' מופלא למדן
 לפלש אקמיינה לידי בא עתה וכאשר * פעם כאותו העליתי

 לצזלן שהוא ומה רכים הס והדקדוקים ־ דעתי עניית לפי
 וקאמל אנין בר מייא רב יתיב דהא דקשה • בדקדק עניינינו

 אממ* אמר .מהלא רב אומר מהדאשהי' דרב להאשמעתת־
 ששש • ב נ ר לו הקשה מה כ א תס* ששים היתומים שוס הלכה

שום אומר שהי' ממנו שמע דהא ׳
. . . , י קאייית שלשי או קאמית
 תס ששים אומל שה• לו השיב היא והנה • יום ששים היתומי'

 דהא השש' זה נם • דהקיש או ׳ויתומי' עוד לו להקשות בא
 הקשה צא למה נם ’ יום ה' היתומי' שום אוסר •״ne ממנו ע״ש

’ •מומים תיבת או»ץל % אדה מקדה ׳תזת>,ד
 דיוטמי לו השיב וה על נוש והנה יום ששים תיבות שיאמר מודם

” .£ ק«■ מאי . דה1מ. ׳כל ,א ״•״ ,ל

רמ״יי■ ״.mt תי״ות >צ״> פכ<*1ת395 מס עמוד ^ן^ךןזלוי הירש צבי נפתלי אברהם שפיץ, רצון מלא



שניי פרק רצון פלא ערכין
 זה >ז ■ז שקל־כ ג יכנקנה • שקל־ס ה' נוכל דע-גז

 ף מ מ משנת ■די pre נס יהן< ,,ת את JP.1 s־s זדנ1דמ
’יא •ד־ נהג כידון ut ",ה• מממ f,״.״ ץה

 שהא מ'מ •ד ג>ףנ מדין :איני חמה בי רנה אזיל ודה• על'זה
 p ־ג5כ >ן: ו׳ל הרסנים מי* ’מתויג■ fsi א־כ • כמכר:

 :-:ה כייערש אדי כ-י! ולא בתם ערן ל•ע י■ה ה^י .,־,
 אסאמיהםעלי יה״נור׳לדויןא ■ד־ נהשג ניד" אלא שקל־ס

 !לאע־יש כתם הימניים קאמי לוה * ידד• אמי לא תו עלן
 עין על• הי■ יין אמי לא כ• לנייר• כיי: ,לא שכתם י׳ל
כל אכל •ד נה:נ נידן אלא שקלים שלשה כמכר: אעז היא זה

 אז כתה ps על• הי׳ אמי כתס תינת הימן אס הן ״~>א־נן<
 זכי עין על• הי• אמי אז נקנה עין על• המ זר+ א^ 6*מ
 לגין אתי הלן ’מניר• שכתב מ׳ל שגערכן בסיזית סכריזן אף
 •ד כהגג רינן זה אבל 7• נהשנ נ-דין לא ת'מ • כניל אדם מ־

 יכי• מאד מתייגי' לה"! יהיש עין על• הי• p אמי שלא כאשי
 אניה כי מה תמי כ’י דמ׳ש :כיי הם הלשזגות הנמ׳ושג•

 ps על■ הי• אמי אס ה־נ• •ד נה:נ סדין שאתי ראשון כלשון
 עין על• היי אמי אס אז כתס תינת נס שאמי יה-נו כתס
 נ1נ? נייק לא מ'מ ע׳יש שלא אן נקנה ps על• הי• או זכ>
 נהשנ שוייין אכיה כי ינה כשס י'נ שאמי השג• כלשון ימ׳ש ש
 אמת הס •גרהס כנ׳ל pע על• הר■ יק אמי לא אס ה״ס •ד

כמה ומתייג•' ל’ו הימנים דגי• מזגג•' ונס w וצדץ * ינדק
:וחק קיש־זין•

 יזם שסי רב ש׳ל מדד. ריבי ש ל הרהאת לינר ל׳ש למסי
 סותר “מ• ליכו־ ‘מגי־ וזיכדית ליני־ «לאנ ארייל׳הו
 שוגר מי*־ז ®-.תניב סי שריי w רג סיאמי־ לשנותה

לתטהיה ששי־ מלמ-ז שט נשתקע ®לשת עי• כ’לנה
לרבר ודל־מא רמד סיהילעוה־■־• שסמלית סשססהקע----------—

 ם»ידה לרבי שלאג נכי •■כישר •הדלי נ־י שיי' ם«ד הרשית
• רסי שפט־ מי ילשג ־י“יכרש שכל ימי היש דנו• וסעסש

 י־ר׳י מישת' לגי שמש ומהב שריל •די( we )ני• שעשדן נמיא ג•'
 ושמןפר רכא שששיזנשייהבייש ’ דאמר-שנד׳רחכשישיקשדדבש־ אשא
ישיקפר רמבש דפוסימה'ישקפי ומס v»־ וש׳ד ' • רזזכא לאמי• ואשא

 ושקדי סבר דשמ׳פר יסשן שכיז דלש סכר ישני•' סשן רכש•
>כ ושהי־

 דכע• ני• •51•י' מינקת כלומר כי' אב• « מדאמד וע־יש*•
ptii שי• פע■ דלא ד־שיאל מכלל שנתת■ מה שניתם למה 
 שלא : נד ליי־נקש ל׳ל אכיר נישראל רא• משיה לדגי לשנו״

 של נינתו מנייה ה־' « אימי שעד״ן ממנה שסנעל־ה נשתקע
 דאביי אכ■ י' קאמר יל־יא־ :יכע• !שנימה אכיל נד כלונ•

 לאשכיאשעייקנמתא שעורקני•היה־ :לשניתהאילימאיכי'
 "א• קשה הנה : ל עב גודשות ומתיי הי' שביתי דליעע•
 ימיקשד ינא שני•' א׳ד ־ ינא יאיקשד ראנא »״י הניז' קאמי
 מ־ז כ א * יינא יאגא יא־קכי דנימר־ת' תזג• »״' איד כתנא

שיש ואין• אמת מהן יאאד שקד'” הס הלשונית מן שדש6
ה:1 לימי

 תדע p ־ יגי־ן אית אמיי ושלשתן יא׳ת ואלי שאלו מ״ל
יג- אמר י־נ אמי ע־א י' נ^ זה לעם ת׳שננת׳

 ;.־t כניי ל«תה מותי rpii וי כלע האומי נסאנזה

*r ’ י ’*״ יג ”,*״ •*r> P לעשמז
P וו ה־-" אמי אנל על• ”יא׳ א־א *‘ל ריאז־ ^*י ל+יי 

 ממני׳ אשכא אדרנא מא לה תתק־ן ♦ ל>רתנא נע• נעתא
 ש1 כאתה שלא עד לשדקה " הל* י’ת יכי' ל׳ש אלא יכי'

זע"! • זה*־״1 *^־י• 7ל* משנאת' לגנותה מיתי ננא•
 נדזן ני ינ לשנותה מיתי נגא׳ ליד גאתה שלא עי יהי נתיוש'

 את• ילא עמה כל י=י' אתית למניה ממש לשנזתה תיעל ע•'
 ילעיל* יכי' P לאימשייע דלשניתה לישנא אנל מא• ליי

 •י ^,Lp דע ללייתה ה-ני איזי כק וסא כין לשנותה תותר
,ד* לשניתד אכל ?א״י זימיללד ל״י 1י*9 )3יל ’י” **

 כ*תדג־כ דקאמי מא '13י מ* ל׳י
-rffi 13 tvniywrp לעשותקיע? כע׳י »»» ישאק

שני פרק נערבק אץ

1*T1 A וןח סמדן ש ־.“ועיזד ת׳י n יפתמיז ז' כסתתד־ pr נשני ושש• י
 נמיאני' ייס ותי י יביה ־־.TC־1 כר מש־ תר־ך ונשמי קרבן המיאית

 מ■ ק1קי—וניתד-שאד נל 'יניזהז די׳ ירכן עתרי בת ישר□ ושני ש׳
׳ ׳ שסכ-שאת »־«־.«' 'מחיר• י*ז »כי וש>ו קרנן המאות

קרקתשבל:

 יתנ• ימה ילכיש לתק לית״היק נא דאינו כאן היא השית
וניש כל כשישי ה־־« * קמן תלאית וסת התועות כל

הסינג־ת־

NV TD א תהי1ר'•:דא=דני־י:יס-שהשיב כי 

• —>-\ר, השבט בבקר *“גי־ כהיר*
 ל״הו- שפיי י=־ש ר*י»« 7יס־י,י T» י' שכ"ת

 ימי סי־־- רכמיייידב• ערב־׳ י-שנ־ שסר מ־קש "ה־כ מיה
רר־ אי־יר- י־ס• יב יע• ־ רי ־שנס? ימהיו שה־כ• ז ושגה׳

נמ־א ש-ת־רני׳ י־ייי =י=י־-י *־= ־"5 "*3״
;/כ*1יי מכי™ יב ישכי־ ־•יבש

 לי היו-״י להי שסי־ • מ• לשיי~ מ־א יש 1•״ד־ - . סר*
 בה--,- כ• הא רי' שכיד ־ ה==ז י־שב־י■ כה כל יכתד

 T־ נא שדבהו T~־־- הכית 1•כיד בגדבה• שיש ־S3׳ שי
קי*כו¥* ל* -:דע • •'י’! יא ^־ 9,3 ל״ס שבי ־ צד-יה־

 היאשו• דללשין זה היא אץ נייל כקול לק־יא •ש יה כידא■ מה
 כדאמיתנימד־מיא־ויהדמכ-יא דאימיינד־מ׳זיהשתל

 יקשת' ה־נ• יללשין מנ-יייכי׳ של נתינתי מראים לעזל־אל

 «,ד נמקיב ימי נ־־ -'ל־1 ='? ” ״ל ־S ף?״*
יה•' ל•יכי' מ׳ת• איתי מ־ יהג(4 שה־ יד־ני ה בש כ* לשתל•

אימי

 ה’י את*י נתיבי את' נס עש* יכז' אכיר עצמו נכא• אכל
 »ג• ה'נ נמ• •שיאל א®•' "• איי•' מא■ הרשית לדכי אילימא
 עכ׳ל נ־ו• נשתקע לא אש•' נעל•' שס נשתקע א״י• מא• למ-מר
 והרמש הר־ין• אש• יו־ל ה!נמ ניכת מעיו •דהד־שק וכתג
 לדני לשניתה אשיי! כשיר' דננגמקע יזבאן היכיתי כ’דנ כ־׳ק

 •דשנ מת־ין הבל •יד' 1’לכ ע א • ל עכ וריק כיש כיבית
 .. מ״עא שענק p ה■' ניאשין זה•ס • יריק איות מלס ש~מ'

 הס האוניה !לקמי •יסדה די' כנ-שת לני ככן של שינא נדב
 תום '”נ5י הגנאי' ליד שכא קי'כ ממנו כה*כ של השמשים

 נ:ס :בתני התיב' כדעת כיני•' הס שה־י דה״ני דעומדת'
 נכא• ליד שנא קידש איורי/ ליזציה לשניתה דמיתי נרין רנעי

 :מזכ״ד' כמי כ׳ל כשניהם וינא רמנא שניהם הקשידז זה ועל
 קידש דאיזי דמא• p p משמע לא דלשניתה דל־שנא התוכי

 לא' ללוית דמותי ללוותה ה״נו לשניתה מיתי נכא• ליד שנא
 המונים על שכהס הקכידי pii אכיד לשנותה אכל להאוייה כי•
 ואת'י הננאיש של לשש הנ׳ל המנייה את האינש נתני ואי

 ממנו הנד גס נשתקע לא הגכאי׳ועד״ן ליד ־.מנייה נא כאשי
 רנא־ יא״קשד אמית למניה לשנ״זה ייצה למנייה ראנא בנ••'

 הכותל הנד א שכ־ רלא כני דבנ•׳' מאן הנה' כיש כדת יהייס
 כגל דאיקשד ימאן נע״יית ומאדי יד' שכיאל דל׳כע• כייתא
 המיתר נא ‘הי שלשעמיב •יניס ינא א־קכי יאתא דייקי"

של ה״נייה ונשאל מאימה כ ני הש־ני• "זה נעשה לא כ יא
 שס נשתקע כאשר הייד' כיזב יהגה ־ געירקת״ע' הביאי

 כ■ יה״ני • היניתה לדגי לשניתה יגא יינה ה• ממני הני•
 יהיא׳ש ן היי גשש השא נצרכת הג־א באשי־ כ׳ל ידה היא

 יאו י הישית לדני לשניתה ♦כי* נש־יה רננשאקע שכיל
 יהיא׳ש• הי-ין על האילק־ס כדעת כיל היא כ• ראנא א־קהד
ואיה • 71p׳fp!1 לגניתה אכיר לעילס הישות דייני■ ואמרו

: וקק • ניקיאמת הס נות הלש שלשה

 פרק בערכין יש
שלישי

החכמת ^^וצר ע״^יי^׳ התפס394 מס עמוד הלוי משה בן הירש צבי נפתלי אברהם שפיץ,
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קטו המא^ כ פרק כ חלק ג כלל כ נר מנורת

 היד- חושב •גד נעמן תנא צ״ו, דף חלק ובפרק נ״ז" דף הנזקק פרק גיטין
 מבני ברק. בבני ברבים תורה לימדו המן של בניו מבני היה צדק גר נבוזראדן

 תורה לימדו סנהריב של בניו מבני בירושלים. תורד, לימדו סיסדא של בניו
ואבסליון! שמעיה נינהו ומאן ברבים

רביעי כלל
מלקים. לג׳ ונחלק הרע לשון יספר שלא

הפה: מבלות השלישי המלק בו. כשאין השני החלק בו. כשהוא הראשון החלק
טי/ב

פרקים שלשה בו ויש בו, כשהוא ראשון חלק

 עשק או שגזל חבירו על עדות שהיודע וידוע ברור דבר ראשון. פרק ח8
חובתו ידי לצאת רוצה ואינו דבר בשום לחבירו גתמייב או

 יעיד אם בדבר שיהייבוהו כדי ולהעיד דין בית לפני לדבר לילד חייב שהוא
 בעבירה שנכשל בחבירו רואה אם אבל פיו. על התורה שבועת •יחייבוהו או

 בדבר מורגל שאינו מאחר בי תוכחה. בלא ר״ל חנם לו יעיד לא חטא ירא והוא
ושיגדור האיפור מן ושיפרוש תשובה שיעשה להוכיחו טוב בעוגו עתה שנבשל

 שני עד עמו שיש פי על ואף חטא לידו יאונה שלא כדי ואילך מבאן ־-עצמו
 אל כד( )משלי ע״ה שלמה אמר זה ועל קודם. להוכיחו הוא טוב הדבר לקיים

 לו אעשה מ לי עשה כאשד תאמר אל בשפתיך. והפחית ברעך חנם עד תהי
הנם. עד תהי אל אלא שקר. עד תהי אל להזהיר הוצרך לא בפעלו. לאיש אשיב

 שונים האוילים מן הוא החוטא אם ועכ״ז תוכחה. בלי חנם חטאו תגלה אל פירוש / f !׳ ?
להגידו טוב ישנאך פן לץ תוכח אל ם( )שם כדכתיב למוכיחם ושונאים באולתם

תמיד תהיה כונתו וכל האיסור. מן להפרישו בדי עונו על שייסדוהו לשופטים /)'
עד הוא אט כן פי על ואף אחר. דבר על לו בשנאתו לא השם ובקנאת שמים לשם "7

 כן גם זה ועל הנם. עדותו כי הבירו על מעיד לבדו האדם היות טוב •לא יחידי
 יקום לא יט( )דברים שנאמר עליו סומכין שאין לפי חנם. עד תהי אל נאמר

 או עדים שגי פי על יחטא אשר חטא בכל חמאת ולכל עון לכל באיש אחד עד
קי״ג. דף פסחים במסכת בדגרסינן יחשב רע שם מוציא לכן וגו׳. שלשה פי על
 מעיד ואינו עדות חבירו על והיודע בלב ואחד בפה אחד המדבר שונאן הקב״ה ג׳
 זיגור ואתא חטא דטוביה בהא יהירי בו ומעיד בהכירו ערוד. דבר והרואה לו

 וזיגוד חמא טוביה לו אמר איגוד. פפא רב גגדיה פפא ררב קמיה ביה ואסהיד
 מפקת קא בעלמא ביש •שום ביה ממהרת קא לחודך את אק. לו אמר מינגד.

תראת כי בג( )שמות שנאמר לשנאותו •מותר אמר יצחק בר שמעון ר׳ עילויה.

יהודה גם»

 חצות שאר עליו קנל שלא היה. תושג גר :אנותיך תעשי זכור לו יאמר לא גרים ק היה אם חתר
וגו׳: ן7ענ עוד יעשה לא כי שנאמר ומזלות ממים עגוות אלא

 אגל ערוה מגור ה״ט מעיד. לגדו האדם היות עוג לא אתו: נעד פיו על שטעה יחייבוהו.
קא נעלמא רע שס ניש. שום :פיו על התורה 1מ שטעה שמחייגו מותר ממון נדיני

 אתה הרי להעיד מטה עליך ואן עדותן יתקנל ולא זה נערות נאמן אתה שאיו מאתר עליה מפאת
זה: געדות נאמן אתה שאין מעין כמקרא כלומר אמד עד יקום לא דכתיג רכיל תלך לא על עוני

לשנאותר מותר גו להעיד רשאי שאינו פ’אע יחידי גחטרו עמה דגר הרואה אותו לשנאותי. מוהל
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המאור א פרק א מלק ד בלל כ נר 2£מ קטז

י•

 שאמרו שונא תניא והא ומזלות כוכבים עובד שונא אילימא מאן שונא שונאך, המור
 ולא עבד דלא אי דמי והיכי ומזלות כוכבים עובד שונא לא אבל ישראל •שונא

 אלא בלבבך, אחיך את תשנא לא יט( )ויקרא כתיב והא למסנייה שרי מי מידי
 האי •בי לאו אלא הוא עלמא דבולי שונא שונאך איסורם דעביר טהרי איבא אי

 שנאת ה׳ יראת ח( )משלי שנאמר לשנאותו מצוד. אמר יצחק בד נחמן רב גווגא.
 אי א״ל ליה למישנא לרביד. ליה למימר מהו אשי לרב אהא רב א״ל וגו׳. רע

 כן פי לע ואף (ליד- ליטא לא לא ואי ליד. לימא תרי כבי לרביד. הוא מהימן
 בבראשית כדגרסינן אביו אל אתיו דגת שהביא על שלקה הצדיק ביוסף מציגו

 וחיים מות יה( )משלי דכתיב היינו רעה דבחם את יוסף ויבא qft )בראשית רבד.
 על בניך חשודין אומר מאיר ר׳ שמעון. ור׳ יהודה ור׳ מאיר ר׳ וגו׳. לשון ביד
 עבדים. אותם וקורין השפחות בבני מזלזלין אומר יהודה ח החי. מן אבר

 •על אומר סימה בר יהודה ר׳ הארץ. עם בבנות עיניהם תולין אומר שמעון ר׳
 שוחטק •אלא אינן הקלקלה •בשעת אפילו חיק ההי מן אבד על בניך הן חשודין

 אמרת אתה הקב״ה לו אמר לד.׳. משפם ומאזני פלס טז( )שם שנאמר לקה תלתיהון
 חייך עבדים אותם וקוראין השפתות בבני הם מזלזלין אמרת אתה ואוכלין.
 ־ מגרה שאני היק הארץ עם בבנות עיניהם תולין אמרת אתה יוסף. נמכר •לעבד

 יוסף' אל עיניה את אדוניו אשת •ותשא לט( )בראשית שנאמר הדוב אח בך
 כל רע שם כמוציא יחשב שלא לפי ערוה דבר בהכירו כשיראה אמרו זה ובל
 אדם של דבורו כי אדם בני של בגנותן מלספר להרחיק לאדם לו שיש שכן

 אדם בגי בשבחי מרבד הבשר שהאדם בו הנעלמים הדברים ועל עליו מעיד
 ארם בני במומי לדבר היא תאותו בל הפסול, אבל בגנותן. לספר רוצה ואינו

 דף יוחסין עשרה סרק בקדושין כדגרסינן לפסול רוצה פסול שהוא בעבור כי
 במומו שמואל ואמר עולם של כשבהו מדבר •ואינו פוסל •הפסול כל תניא ע׳,

 לשונו לשמור צריך יותר הוא ובמשפחתו מ מפורסם הוא המום ואם מוטל
 גרים כי נ״ז דף הזהב פרק מציעא בבא במסכת וגרטינן ענין. בשום סלזוכרו

אינשי דאמרי והיינו לחברך תאמר אל שבך •מום אמרו גחן ר׳ משום תניא הייתם
 לימא •לא במשפחתו( תלוי לו שיש מי )פירוש בדיותקיד. זקיפא ליה דאית מאן
 אדם בני בשבחי לשוט להרגיל לאדם שטוב למדט דג( )פירוש בניתא זקוף
 עד לבינם ביט טובה לא לדרך חטטים אדם לבני ולהוכיח במומן זלא

למוטב: שימזרו

שני פרק מט
 נאמר זד. ועל רכיל נקרא בסתר אחד עליו שדבר דברים לאדם המגלה כל

דד. ו יה נס®
 תר שראה טונא. האי כי :ישראל שהוא כלומר ישראל. שונא :רשע שהוא מדאי יודע שהרי
 לס׳. משפט ומאזני פלם :כשלש לקה תריס שלשה אותן כנגד תלתיהון. על :יעיד• גחגירו ערוה
 אחיהם: שמכרו יצרם גיד ומסורים מתולהלים שהם הקלקלה. בשעת מדה: כעד מדס לשלה
 שכנר לכמוג לי למס יוסף. נמכר לעבד עזים: שעיר יישחטו שנאמר יאוכלים. שוחטים אלא

 אנס למה דאל״כ אדוניו. אשת ותשא מדה: כעד מדה שנענש להגיד אצא שנמכר יודעים אנו
 מתר ואיט :פסול עצמו הוא המשפחות את תמיד מגדף הפוסל. כל :זו תקלה לידו אנסיס
 לחנרך. תאמר אל שנו מום לעולם: הנריות נשגת למר מוי של דרכי איו עולם. של כשנחו
 לטנוו יאמר לא נניחא. זקוף לימא לא גרות: שס להזכיר לכם הוא גנאי הייתם תרים מיון

:לו הוא גנאי תליה שם שכל זה דג לי תלה ייתו לגני או
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קיז ה»*• כ פרק א מלק ד כלל ב נר מנורת
 לשפוך סבר. להיות שיוכל אלא עוד ולא בעמך רכיל תלך לא יט( )ויקרא

 רכיל אנשי כב( )יחזקאל זכתיב רעך. דם על תעמוד לא לו סמוך כתוב לכך דם.
 יא( )משלי וכתיב הרכילות בסבת לזה זה יהרוג אולי דם. שפך למען גד היו

 לשמור ברוחו מושל שאינו מי ר״ל דבר מכסה רוח ונאמן סוד מגלה רכיל הולד
 לחבידו אדם בין רכילות ענת ההוא הטור בגילוי שאין פי על אף חבית סוד
מחסום לפיו ואין הואיל רכיל הולד להיות הזאת הדעה המרה אותו שמביאה סופו

 לחכם ;שאלו לעולם. מפיו יוציאנו ואל חבית בסוד זהיר להיות לאדם יש כן ■על^
לו הוצב אני סודו אדם לי כשיגלה להם אמד הסוד. בכיסוי אתה היאך אהד’**

 אחד. חכם אצל סודו שהפקיד אהד בחכם מעשה לעולם. שם להיות לבי בתוך קבר
 - בטוח הוי ר״ל לי שאמרת מה שכחתי כבר לו אמר דברי את הבנת לו אמר

 סוד יגלה שלא מוזהר שאדם וכשס לעולם.! מפי יצא שלא מלבי שהסירותיהו
 המומר חכמי אמרו לאוהבו׳ אפילו סודו יגלה שלא לאדם סובה עצה היא יכך

 שמ אוהבך. שהוא אפילו שבעולם לאדם תגלהו ואל בסודך. זהיר הוי לעולם
 תפקידהו אל לאויבך אותו מפקיד שאינך סוד במשליהם אומרים אדם גני

 תגלה לא אמרו ועוד הסוד. ויגלה לאויב האוהב יהפך לפעמים כי אוהבך אצל
 ועוד הכסיל. שת כל המשכיל יסכל לפעמים בי לכסיל ולא למשכיל לא סודך
 אלא אותו •מאשים הייתי שלא וגילהו אדם ביד סודי הפקדתי לא מעולם אמרו

 אני למה לאחרים וגליתיהו סודי להעלים יכולתי לא אני אומר והייתי לעצמי
 כעבד בית מסור הוא אדם של סודו אמרו ועוד שגלוהו. לאחרים •מאשים

 ואחר ברשותו הוא בעלם כשהוא ר״ל לסוד עבד הוא והיה יגלהו אם אבל
זהיר יהא p על רב. בקהל רעתו חגלה שלא כדי ממט מתיירא הוא שיגלהו

____פי על שאף דברים יש וגס j רכיל♦ יקרא שלא הבית בסוד וגם בסודו אדם
 כשיצא לדיין מנין תניא כ״ט דף סנהדרין ובמסכת צ״ט דף עצים הגוזל •סרק

 רבו שחברי אעשה מה אבל מהייבין, והברי מזכה אני יאמר שלא רק -מבית
 נמי וגרמינן סוד. מגלה רכיל הולד ואומר בעמך רכיל תלד לא שנאמר זמי,

 דמחאמדא מילתא דגלי תלמידא ההוא ל״א דף בורר זה פרק סנהדרין גמסכת
 ואפר מדרשא מבי מאיר ר׳ •ואפקיה שנין ותדתין עשרת •בתר מדרשא גי
 אדם כל וסוד הבירו וסוד סודו להעלים לאדם לו יש כמה דאו תיא. גלי דין
 לספר יבא ממט ברכילות לשוט ירגיל ושלום חם ואם רבים בת יחיד ביו

מרע» לשוט ינצור בחיים והחפץ הרע, >שון

ו/«י

שלישי פרק נ
 מספדו יהא שאפילו ישקר שלא פי על אף הרע לשון של כהה גדול במה

חודה מכבד. עבירה שאין אמדו ואם עליו. תורתו מגת איט הבט תלמיד
 שהוא הרע בלשון שס וכל בה שהרגיל בטי לא אבל מקרית בעבירה •זזקא
 וקראו בתורה גבור שהיה האדומי בדואג מציט והרי אדם בני שממית ׳®בה
הבהנים עיר טב להרוג סבה והיה הרע בלשון מורגל שהיה על רשע ״מ3*ק

יהודד. נסש
 .pc כ״ג בתר רנים: גפני שנאמר נרנים. שיהיו האשם: עלי נתתי אלא אותי. ®נאשים

היה: הרע לשון ומר תלמידא לההוא אפקיה. מדישא: גי דאיתמר
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המאור ג פרק א חלק ד בלל ב ד1 >•׳קיח

 מה גב( )חהלים דבתיב מאי יצחק א״ר ק״ו. דף חלק בפרק כדגרסינן פיו על
 בדעה תתהלל מה לדואג הקב״ה •א״ל היום. כל אל חסד תגבור ברעה תתהלל

 אמר ולרשע נ( )שם דכתיב מאי יצחק וא״ר היום. כל עליך נטוי אל חסד •לא
 מספדי ופרשת רוצחים •לפרשת מגיע כשאתה לדואג הקב״ה א״ל וגר אלהים

תורתו את אמי א״ר פיד •עלי בריתי ותשא בהם. דורש אתה מה הרע לשון
 אומרו את שהורג הרע לשת כת שגדול מציגו גם ולחוץ. השפה מן אלא דואג "של

 ט״ו, דף בערכת יש פרק ערכת במסכת כדגרסינן עליו שנאמר ולמי ולמקבלו
 ולמקבלו. עליו ולאומית למספרו הורג קטיל תלתא למת" אמרי* במערבא

 יד יש וכי לשת כיי וחיים מות יח( )משלי יכתיב מאי חנינא בר חמא א״ר
 מסיתה אינה יד מה אי ממיתה. לשון אן* ממיתה יד מה לד לומר אלא ללשון

 ט< )ירמיה לומר תלמוד לה. בסמוך אלא ממית איט לשת •אף לה בממון• אלא
 ארבעים עד לשון אף אמד. המשים או ארבעים •עד חץ מה אי לשונם. שחום •חץ

 דכתיב מאחר וכי פיהם. בשמים שתו עג( )תחלים לומר תלמוד אמד- תמשים או
 כחץ. דקטיל לן משמע קא הא לי למה לשונם שחוט הץ פיהם בשמים שתו
 לכדרבא לי למה לשת ביד וחיים מות לשונם שחוט חץ דכתיב מאחר וכי

 בישא לישנא רמי היכי בלישגיד- מיתה •רבעי בלישניה חיי •רבעי רבא דאמר
 הוא בעלמא מילתא •גילוי הא אביי א״ל פלניא בי טרא דאמר בטן רבא אמר
 דאיבא פלניא בי אלא נורא משתכחא היבא דאמר הרע בלשון ליה דמפיק אלא

 לאחרים. מהנה ואינו ודגים בשר לו ויש הוא עשיר בלומר וכוזרי בישרא
 לשון אמח שלא היה במצרים כשהיו לגאולה ישראל שזכו מן-הדבדים ואחד
 רבדים ארבעה בזכות אומר קפרא בר בשם יהודה רבד- בויקרא כדגרסיבן הרע.

 •ראובן מסלקת •ראובן השם את שיט שלא ידי על ממצרים אבותיט נגאלו
 אליכם המדבר פי כי מה( )בראשית דכתיב לשונם את שיט זלא מנחתין.

 העם באזני גא דבר יא( )שמות שנאמר הרע לשת אמרו ולא הקודש בלשת
 אחד היה ולא חודש עשר שנים אצלם מופקד הדבר •שהיה מוצא את וגר

 תולדותם מיחס הוא שס בערוה פרוץ בהם היד. ולא הכירו. את שהלשין מהם
 בעוט ממט♦/ואם הניצול הוא גדול שזכות למדת הא אבותם לבית למשסחותם

 כדגרסינן למכתו יש רפואה בדבר ירגיל לא אם הרע לשת שספר בו הקדה
 לשון מספר של תקנתיה מאי חנינא בר חמא א״ר ט״ו, זך בערכת יש בסרק

 חיים. עץ לשון מרפא טו( )משלי שנאמר בתורה יעסוק הוא חכם תלמיד אם הרע
 שנאמר תודה אלא עץ ואין לשונם• שחוט חץ שנאמר הרע לשת אלא לשון ואין
שנאמר דעתו ישפיל הוא הארץ עם ואם בד- למחזיקים היא חתם עץ ג( )שם

• יהודה נפש

 מסד. לא דוד: על לס׳ר לספר תתהלל למה אתה מזורה גמר והלא לדואג. סקנ״יז לו אמר
:נוג שהרג רוצחים. לפרשת :לשונה על חסד ותורת דכתיג מזורי. אתה חכם לא עליך תורה

 ולאומרין ולמקנלו למספרו שהורג אדם גני שלשה המית לה״ו קטיל. תלתא לשת : A3 ולא פין. עלי
 לשין הרכיל: את הדס גואלי זסורגין זה את זה הורגין גאלו אלו שמחגדין מרימו שמתוך *ליו

 מלשין שאם לס. נסמוך לשון אף :אגשים שגי מן רע שמספר חנירו לנין מט שלישי שהוא תלייזאי.
 אמה. וג' מ׳ עי חן: כמו נרתוק שהורג לשונם. שחוט חץ :לא לאו ואס הורג שלשתן נמעמד

 נה: למחזיקים היא חיים עז שכתוב מזורה שיעסוק נלשניה. חיי דבעי חשיג: קא דוקא לאו
 הואיל הוא. כעלנמ# מלתא גלוי חלתא: דקטל כדאמרן הרע לשון שמספר נלישניה. מיתה ורבעי

 נמליך מסלקין. ראובן פלוני: למת לכו אומר שמנקשין לאותן מגלה אלא הרע נלשון אומרה ואינו
כלי משכנתם אשס ושאלה שאמר מה מופקד. המר שהיד. :לשם יורדין מנחתין. ראובן :משם
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קיט המאו^ ג פרק א חלק ד כלל כ נר מגורת
 תקנה לו אין ספר אמר חניגא כר אבא ר׳ ברוח. שבר בה •ויסלף טז( >שם

 חלקות שפתי כל ה׳ יכרת יב( )תחלים שנאמר הקודש ברוח חד כרתו •שכבר
 הוא חכם תלמיד אם הרע לשון לידי יבוא שלא תקנתיה מאי אלא וגר לשון

 שאינו מי למר ובין למר וכץ דעתו. ישפיל הוא הארץ עם ואם בתורה יעסוק
 המתמיד אבל למכתו. מרפא ויש בו עוד ינהוג שלא תקנה לו יש מ מורגל
 מלדבר פיו יסתום חיים החפץ האיש לפיכך בעונו. נכרת גטויד. ידו ועוד בדבר
 כדי חומות מדתי אדם של לשונו הקב״ה הקיף לכך כי ויהיה. הרע כלשון

 הרע בלשון בלבד תורה ירההזה ]ולא ונפשו♦ גופו להיי אלא פיו יפתח שלא
לשץ עליו לספר סבה שהוא אלא הרע לשון שאינו לאדם הדומה בספור אלא

 אדם בני שרוב פי על אף הרע לשון אבק נקרא וזהו אפור כן גם הוא הרע /

 בתרא בבא במסכת כדגרסינן כהו. בבל ממנו יתרחק שמים ירא מ נכשלים
 אדם אין עבירות משלשה רב אמר עמרם רב אמר קס״ד דף פשוט גט סרק

 הרע לשה הרע• ולשה תפלה. •ועיון עבירה• הרהורי הן אלו יום בבל ניצול
 העולם רוב רב אמר יהודה רב אמר הרע. לשה •אבק אימא אלא דעתך סלקא

 אלא דעתך סלקא הרע בלשה הרע. בלשה והכל בעריות ומיעוטן •בגזל נבשלין
 דף בערכין יש !בפרקהרע. לשה אבק רבותינו ופירשו הרע לשון אבק אימא

 בקול רעהו מברך כו( )משלי דכתיב מאי אמר דימי רב אתא בי התם דגרסיגן י״ז,
 קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו דמברך משום וגו׳ השכם בבקר גדול

 גפיק למחר שפיר קמיד. וטרחו לאושפיזא דאיקלע מאן כגון אלא לו תחשב
 אינשי ושמעי קמאי טרח רחבי לפלניא נברכיה רחמנא ואמר בשוקא יתיב
 ספרא דרב אחוה דימי רב תני אצלו(. יתאכסנו )פירוש ליה •ואגפי ואזלי
ואיבא רעתו. לידי •בא טובתו שמתוך הכירו של בטובתו אדם יספר *ל לעולם
אמר ביד. לשיולי ספרא רב עאל הליש. ספרא דרב אחוה דימי רב דאמרי
 אדם יספר אל לעולם קיימת מי א״ל רבנן. דאמרו מאי כל דקיימית לי תיתי

והזוכה קיימתי. לי שמיע הוה ואי לי שמיע לא א״ל ובר הכירו של בטובתו
שומר ולשונו פיו שומר בא( )משלי דכתיב העולם מצרות ינצל מזה לינצל

נפשו! מצרות

פרקים ארבעה בו ויש בו. -בשאון שני חלק

 ומשקר בו שאין בדבר אדם שום על הרע לשון האומר ראשון. פרק גא
שקרים מכת שהוא מנשוא עונו גדול עליו דבר. ומוציא

למרגלים שאירע ממה ק״ו למדנו רע שם ומוציא הרע. לשה מספרי ומכת

יהודד. גפש
 מעקם מסלף סיס נראשון כלומר ממט להסתלק ומהן גס שמסלף מי נס. וסלח וסנ: וכלי כסף
 שכבר :מתו לשנר נייד ממט להסתלק רוצס ועתה הרע לשון סיפר כאן ועד הרות נגסות זיכו
 שיעשה נלנו חשג שהתפלל לאתר תפלה. עיון :וגו׳ ה׳ ינרת דכתיג נכרת דוד שקללו דוד. כרתו

 אע'פ כלומר פלניא ני טרא דאתר כטן הר* לשון אבק נכונה: שהתפלל לפי נקשתו הקנ״ה
 אדם נני רוג בגזל. :עפר תירוש אנק הוא. הרע מלשון אנין מיהו הוא גמור הרע לשון דלאו

 שאע״ס ליה. ואנסיה לתנריהס: הראוי הריות לע» ונמתן נמשא היתרא שמורין נגזל תוטאין
 אנסי קא אסר ענין ממונו. את ויכלו אגודות אגודות שינאו לו טס אין אורתין להכניס רוצה שאדם

רעה מדס ואומר אתר פותת כך שמתוך רטמו. לידי בא עשיר: שהוא השומעים ליסטים ליה
ט: יש פלונית

0) החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס)134 מס עמוד )הראשון( אברהם p יצחק אבוהב, יהודה< >נפש א - המאור מנורת



המאור ■ א מרק נ חלק ד כלל כ ק־ ג^ח קב

 אלעזר א״ר תביא ט״ו, דף בערכין יש בפרק כדגרסינן הארץ, דבת שהוציאו על
 שהוציאו מתלים ומה ממרגלים רע שם מוציא של כמו כמה וראה בא פרטא בן

 על רע שם מוציא כך, ישראל ארץ על כלומר האבנים ועל העצים על רע שם
 ישמעאל רבי דבי תגא ,to דף התם נמי ואמרינן ובמד- כמה אחת על תבירו

 ומזלות מכבים עמדת עבירות שלשה כנגד עונות מגדיל הרע לשון המספר בל
 גדולות מדברת לשון יב( )תהלים הכא נתיב דמים. ושפימת עריות וגילוי
 גדולד- חמאה הזר, העם תטא אנא לב( )שמות ומזלות מכבים בעמדת וכתיב

 ובשפימת הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך לם( )בראשית כתיב עריות ובגילוי
 נסו נסיונות עשרה בספרי וגרסיגן מנשוא. עוני גמל ד( )שם כתיב דפים

 יי< )במדבר שנאמר הרע לשון על אלא דינם גזר נחתם לא ומלם אבותינו
 וכן בדבריכם. מ׳ הוגעתם ב( )מלאכי וכתיב וגו׳ באזני דברתם כאשר לא אם

 ומזלית מכבים עובדי היו אוזאב שבימי רפאה ובירושלמי במדרש מציגו
 עוברית את הלשינו שלא הרע לשון בהם היה שלא ספני המלחמות נתהין והיו

 זולתי בישראל נביא שיש אדם גילה ולא מערות בשתי נביאים מאה שהחביא
 שאול ימי ובסוף לבדי. לה׳ נביא נותרתי אני יה( א )מלכים שאמר עד אליהו
 שלא פי על אף והזיפים דואג כמו הרע לשון בעלי ר״ל דלטורין ביניהם שהיו

 ונופלים. למלחמה יורדין היו אחאב בימי כמו ומזלות מכבים עובדי בהם היו
 תאמר אל בשרך את לתמיא מיד את תתן אל ה( )קהלת פסוק על דרשו וגם

 במרים הזה המקרא פתרין רבנן זד- בחטא בשרך כל להעניש בפיך הרע לשון
 תאמר ואל כשלג. מצורעת מרים והנד, יב( )במדבר דכתיב מרים זו וגר את חתן אל

 שגגת כי ממצרים. ויוציאנו מלאך וישלח ה )שם שנאמר משה זר. המלאך לפני
 קולך על האלהים יקצוף למה חטאנו. ואשר גואלנו אשר יב( )שם שנאמר היא
 מעשר, את וחבל וילך. בם ה׳ אף ויחר שנאמר משה על שאמרה הרע לשון על

 והנה האהל מעל סר והענן שנאמר לקו. איבריה וכל חטאה בפיה טחנן א״ר ׳"ידיך.
 פיו שומר וכתיב בשדך. את לחטיא פיך את תתן אל דכתיב ההוא וגו׳ מרים

 על אלא באים הנגעים אק הגי א״ר רבה הדברים באלה וגרטינן וגו׳. ולשונו
 מרים שהרי הרע לשק על באים שהנגעים לך תדע אמרק רבנן הרע. לשק

 שנאמר הנגעים בה קרבו הרע לשון אהיה במשה שדברה ידי על הצדקת
 נ< )תהלים דכתיב ההוא למרים. אלהיך ה׳ עשה אשר את זמר כד( )דברים

 שאינר •באחיך לדבר לשונך הרגלת אם יוחנן א״ר וגו׳ תדבר באחיך תשב
 לשונך הרגלת אם אומד לוי בז יהושע ר׳ דופי. חתן אומתך בבן סוף אומתך בן

 שמלאו מי שכל דופי. חתן אמך בבן סופך מאמך ולא שמאביך באחיך לדבר
 איך ואם הנגעים. בו שיקרבו לעצמו רעה גודם ממנו שגדול במי לדבר לבו

 אשר את זטר הוי הרע לשון בעלי לכל •סימן הצדקת מרים הרי מאמין אתה
 דכתיב הוא הדא וגו׳ עשה אשר את זכור אחר דבר למרים אלהיך ה׳ עשה

 דכתיב הוא הדא הרע. לשק בבעל מדבר המקרא אמר רב וגו׳. פיך את תתן אל
 •שגורם הגוף על חוטא והוא הרע הלשק אומר שהפה וגו׳ פיך את תתן אל
אלא הרע לשק לומר נתטונח שלא הצדקת מרים ומה שמעק א״ר ללקות. לו

יהודה פ® !
 אחיך )קרא כן סי על יאף אמרת מאומת אלא אומתו נן שאינו גר אומתך. p שאיט באחיך

ג !צרעת ללקות. לו שגורם :וראיס אות סימן. :סוא אחיד כ• אדומי תתעג לא שנאמר
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קכא המאוו• א פר? ב חלק ד בלל ב נר מנורת

 הרע לשון לומר שמתכוונים הרשעים אותם ;כן♦ לטובתו אחיה •בשביל דברה
 לשונם את הקב״ד. שיחתוך וכמה במה אחת על חייהם את לחתוך חבריהם על

 הבית לו אשר ובא יד( )ויקרא בספרי דגר./וגרםינן שפתי בל ה׳ יכרת שנאמד
 והגיד ובא לומר תלמוד חולה או זקן אפילו •יכול שליח ביד ישלח •שלא
 הנגעים אץ בגי •כבושין דברי לו ויאמר לביתו הנגע בא ביצר הכהן •וירקרק לכהן
 הרע לשון על אלא נענשה שלא במרים מציגו שה הרע לשון •על אלא באים

 אשר את זבור בתריה וכתיב וגר, הצרעת בנגע השמד נד( )דברים שנאמר
 לשון על אלא נענשה שלא מלמד אלא אה זה ענין זמה וגו׳. אלהיך ה׳ עשה
 נענשה ממנה הקנון באחיה אלא דברה שלא מרים ומה ק״ו דברים והלא הרע"

 שכשדברה מרים ומה אחר רבר וכמה. כמה אחת על ממנו שגדול במי המדבר
 נענשה בך ה׳ וישמע שנאמר כענין בלבד הקב״ה אלא בריר. אותה שמעד. לא

 וכן השכם במדרש וגדמיגן ובמה. כמד. אחת על ברבים חבירו בגנות המדבר
 שנאמד הפורעניות עליהם ובאה משה על הרע לשון שספרו ומרים אהרן מצינו

 מרים לד. אמרה למרים לד. •ושחד. צפורה הלבה במשה ואהרן מרים ותדבר
 בניהם אשרי צפורה לד. אמרה נשותיהם. ואשרי אלו של בניהם אשרי לצפורה

 הקודש לרוח אחיד שנזקק מיום לה אמרר. למה לה אמרה לנשותיהם ואוי
 תלונה דברי שניהם ודברו לאהרן ודברה מרים הלבה לאשת לו הייתי לא
 אהרן על ואף וגו׳. מרים והגה האהל מעל סר והענן שם כתיב מה הצדיק על

 •מלמד מדים. אל אהח ויפן וכתיב וילך. בם ה׳ אף ויהר שנאמר פורענות באה
 מבעלי. פירשתי ולא הדבור •עלי אמרה מרים עליו אמרו ומה מצרעתו. שנפנה
 פירש ולכך עליו דעתו •זהה וזה מאשתי. פירשתי ולא הדבור עלי אמר אהח

 להכות המתכוין נענשו. כך בפניו דברו שלא גמורים הצדיקים אלו ומה מאשתו.
 לו יש במה ראו וכמת במה אמת על ולהזיקו פניו ולהלבין ולבייש חבירו את

:חלקו ואשרי אשריו ממנו והניצול הזה. הרע הדבר מן עצמו להתרחק לאדם

שני פרק נב
 אלא עונשן שמקבלת להם די שלא הרע. לשון בעלי של עונשן גדול כמד.

כדגרסי׳ לעונשם. הדומה עונם על להם שבא עולם באי לכל סימן שנותנין
 כראיתא וכו׳ הרע ללשון מימן וגו׳ הן סימנין ארבעה ת״ר ל״ג. דף מדליקין במה בפ׳

 נפרעים דברים שלשה על בתוספתא ואמרו הזה. הדיבור מן שני בפ׳ למעלה
 ומזלות כוכבים עבודת הן ואלו לעוה״ב הלק לו ואין בעוה״ז האדם מן עליהם

יוחנן א״ר ט״ו דף בערכין יש בפ׳ וגרמינן כלם. כנגד הרע ולשון וש״ר וג״ע

יהודה גפש

 דמוכתיג שליח גיד הכהן אל ישלח. שלא ודניה: מפריה יתנכל שלא כד לטובתי. אחיה בשביל
 אלו כלומר זקן. אפילו יכול :הכהן אל נעצמו שינא משמע הנית לו אשר והגיר כתינ ולא ונא
 והגיד ת״ל נעצמו הוא שינא צרין חולה או זקן דאפי' אומר הייתי והגיד אמר הדר ולא ונא אמר

 אוצס שום לו יש אש אנל נעצמו הוא שינא צריך אונס יהיה לא אס שלכתהלה ללמד נא יתור שהוא
 לשון הוא הגדה לשון כל יהגיד אלא לכה! ואמר כתיב מולא הכהן. וירקד? שליח: ע״י והגיד
 טעם של דנרים כבושין. שחטא: על בבתו הנגע נא היאך הכהן שיראה לומר ופירוש ניאור
לכן ורעים אהוניס נין הפריש הוא מדה כנגד מדה הרע. מון על למוטב: האדם לב שכונש

 היה הוא שגם מצרעתו. שנפנה מלמד :לה וספרה לה. ושהה :מניתו עצמו להפריש שצריך יענש .
עליו: לנו גס זהה. הקנ״ה: מר עמי גם המור. עלי מצורע:
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המאור ב מרק a מלק ד כלל 3 נר ג^ת קכב

 דכתיב מיקר כופר כאילו הרע לשון המספר כל זמדא מ יוסי ר׳ משום
 זמרא בן יוסי ד׳ משום יוחנן וא״ד וגו׳. •נגביר ללשוננו אמרו אשר יב( )המלים

 רעהו בסתר מלשני קא( )שם שנאמר עליו באיו נגעים הרע לשון המספר כל
 בין אין דתנו •לחלוטין ומהרגמינן לצמיתות התם וכתיב וגו׳ אצמית אותו

 המוציא תורת המצורע תורת תהי׳ זאת ארשב״ל מוחלט. למצורע מוסגר מצורע
 מתקבצות לבא לעתיד לחש בלא הנחש ישוך אם י( )קהלת מ״ר וארשב״ל רע שם
 ואוכל טורן• •זאב ואוכל דורס •ארי לו ואומרות נחש אצל ובאות החיות בל

 המספר כל לוי בן יהושע א״ר הלשון. לבעל יתרון מה א״ל לד יש הנאה מה אתה
 וגו׳ פיהם בשמים שחו עג( )תהלים שנא׳ לשמים עד עוגות מגדל הרע לשון
 כתיב באבן לסקלו ראוי הרע לשון המספר כל עוקבא מר אמר הסדא רב אמר
 חסדא רב ואמר בי. אבן וידו חיי בבור צמתו ג( )איכה וכתיב אצמית אותו דיכא
 לדור יטלין והוא אני אין הקב״ה אמר הרע לשון המספד כל עוקבא מר אמר

 •אגסי לה דאמרי ואיכא אתו אלא אוחו תקרי אל אוכל לא •אותו שנא׳ בעולם
 לדונו עליו אגי דגיהנום לשרו הקב״ה א״ל עוקבא מר אמר חטרא רב ואמר הרוח.

 הרע לשון אלא חץ אין שנונים גבור חצי שנא׳ מלמטה עליו ואתה מלמעלה
 כגטר ה׳ מב( )ישעיה שנא׳ הקב״ה אלא גמר ואין לשונם שחום חץ שנא׳
תורד. שאמרה מצורע נשתגר. מה החם ואמדינן גיהגום. היינו רתמים גחלי יצא.

 אמרה לפיכך לרעהו איש כין לאשתו איש בין הבדיל •הוא ישב גרד יג( -)ויקרא
 שתי יביא תורה שאמרה מצורע נשתנה מה ואדיב״ל מושט. יהיה בדד תורה

 •קרבן יביא דמר( )פי׳ פמוט •מעשה עשה הוא הקב״ה אמר לטהרתו צפרים
 רפואה לו אץ בסתר מכירו את המלשין כל אליעזר דבי בפ׳ וגרסינן פטיט.
 בסתר. רעהו מכה ארור בז( )דברים אומר א׳ וכתוב וגו׳ רעהו בפחר מלשני שמר
 )פי׳ ועזרו האדם ובין הקב״ה בת שהלשין הנחש וראה בוא כן שהוא לך תדע

 ימי כל תאכל ועפר ג( )בראשית שגא׳ מאכלו עפר שיהיה הקב״ה אדרו אשתו(
 בחמאם העולם שלוקה אלא לעצמן לקות שגורמין הרע לשון לבעלי די ולא חייך.

 אלא נעצרים הגשמים אין פזי בן שמעון א״ר ז. דף דתעניח בפ״ק כדגדסיגן
 מעמים ופנים גשם תחולל צפון •רוח כח( )משלי שגא׳ חדע לשה מספרי בשביל

 ביניהם שהיה לה״ר מספרי בעון אלא שני במקדש ירושלים הרבה ולא סתר. לשה
 בנשיאי הנם שנאת היה ראשה במקדש ואף בהם. שהיתה חנם שנאת ובשביל
 חנם. שנאת הוה לא ראשון ובמקדש ט׳ דף דיומא בפ״ק כדגרסינן ישראל.
אדם בני אלו אלעזר וא״ד עמי. את היו הרב אל מגורי כא( )יחזקאל זר׳כתי׳

יהודה נמש
 צגניר ללשוננו האומרים ל״א כן. ואומר נעיקר גופר דלפון• לנו. אדון מי אתנו שפתיט נגביר

אין כדתנן גרמת לשון להלוטין. נעיקר: שכופר לט אדון אין אומרים כאילו שפתיט
 לצמיתות תרטם ודאי מצורע הוא מומלנו למצורע ימים שנעת הכהן שהסגירו מוסגר מצורע דן

 זורס הארי כגון ידו to הנאה להם מגיע לנריות שמזיק כל כלומר ואוכל. דורס ארי למלוטין:
 הנמש אנל הנאה לסם ויש אוכל ואמ״כ נתחלה סורגה ואוב! עורף זאב תי: שהוא נעוד ואוכל

 יש הנאה מה לה״ר שמוציא הלשון לנעל יתרון ומס הנמש משיי. טשך. שאתה לו יש הנאה מס
 כתע מיניה לעיל קרא נסאי אוכל. לא אותו ;לו טשך שאני מנשיכה הנאה לי אין אני כן לו

 נגס נחי כתיג אוכל לא דאותו קרא מהאי חסדא דרג להא הרו* גסי על רעהו: נסתר מלשני
 מור פטפוט. מעשה תזה: זס שהפרישן עד לה״ר שמר לאשתו. איש נין הנזיל הוא עינים:

 שמשוררין צפרים פטיט. קרבן לזה: מזה כדאי שאינן מרים ומספר לרעהו איש נין מרינה שטתן
לעולם מטר שמניא הקנ״ס שמראה מעמיס ופנים גשם מנטל תמולל. צפון רוח פיט: פיט ומזמרים
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קכג המאוו^ כ פרק 3 מלק ד כלל ב :ר מנורת

 ישראל בנשיאי ההוא שבלשונם בחרבות זה את זד. ומקרין זד, עם זה שאוכלת
 הלמוד בכל יכול כעמי היתד, היא כי אדם בן והילל זעק )שם( דכתיב נתיב.
 במיתה מתו הרע לשון בערן שהמרגלים מציט גם ישראל. נשיאי בכל היא לומר

 האנשים וימותו יד( )במדבר ל״ד, דף נאמדת אלו פ׳ סוטה במס׳ בדגדסי׳ משזנה.
 כר חנינא ד׳ דרש משוגה. במיתר, שמתו שמעון א״ר וגו׳ הארץ •דבת מוציאי

 על ונפל לשונם *שנשתרבב מלמד תמרתא נפר איש שילא דר׳ משמיד, פפא
בטבורם. נכנסים ומלשונם בלשונם ונכנסים מפיהם יוצאים תולעים והיו טבורם

 לה״ד. עליהם לומר מותר עולם מחבלי שהם מהלוקת בעלי להבדית זה כל ועם
 על לד,"ר לומר מותר יוחנן ר׳ בשם נחמני בר שמואל א״ר בירושלמי בדגרסי׳

דבריד את ומלאתי אחריד אבוא ואני א( )מ״א דכתיב לן מנא מחלוקת בעלי
אדם: בני ולישוב שמים לשם כוונתו שיהא ובלבד "

שלישי פרק נג
 בסבר שמקבלו שרואים מאחר כי אותו למספרים סבה הוא הרע לשון המקבל

 לקבלו שלא רבותינו הזהירו וע״ב בדבר. עצמן מרגילים יפות פנים
ויתד כג( )דברים דכתיב מאי קפוא בד דרש ה׳ דף דכתובות בפ״ק .-כדגדסי׳

 שאינו דבר אדם ישמע שאם אזניך אלא אזנו תקרי אל אזנך על לך תהיה
 דומין אדם של אצבעותיו מה מפני אלעזר דא״ר והיינו באזנו אצבעו •יניח הגון

 דאמר עבידא למילתי׳ וחדא •חדא בל דמחלקן משום •אילימא מ״ט ליתדות
אצבעותיו׳ ראשי טעם מה אלא גודל •זו אצבע •זו אמה •זו קמיצה •זו זרת •זו מר

 דבי ותנא אזניו. על אצבעו ישים הגון שאינו רבד ישמע שאם ביתדות משופות
האוזן( שבסוף בשר )פי׳ רכד, שלד, ואליה קשה טלה אוזן מד, מפני ישמעאל ר׳

יו־לאזנ אדם ישמע אל ת״ר כה.לתו אליה יטף הגון שאינו דבר אדם ישמע שאם
)שמות־־כגך־ במכילתא נולאבדי^ומצי תחלה •נמות שהם מפני בטלים דברים___1
I שוא שמע תשא לא )שם( הרע. לשון למדבר אזהרה זו הרי תרחק שקד מדבר
Q 7תחולל צפון רוח משלי במדרש מצינו הרע.^וגם לשון קבל•למ זהרהא זו חדי

 כשאדם כך ימטירו ולא ומפזרתז העבים משברת הצפוני שהרוח כמו וגו׳ גשם
 ומדכאו מחוללו הוא נזעפים פנים לשומע ידאה אם לחבית הרע לשון מספר
 דף הלוקין אלו בפרק וגרסינן לד״״ר. למפר יניחט ולא בפיו. הרעים דבריו ופוסק

 אלעזר ר׳ משום ששת רב ואמר קי״ח דף פסחים ערבי פרק פסחים ובמס׳ כ״ג.
 להשליט ראוי הבית על שקר עדות המעיד ובל הרע לשון המספר כל עזריה בן

במס׳ גן^וגרסישוא שמע תשא לא ליה וסמיד אותו תשליטן לכלב )שם( שנא׳ לכלבים
יחזדד, נפש

 כתינ מדלא השונה מיתה שחתו נמגפה. האין דבת רכילות: של לשון מפני ומהללו מגמלו ורות
מזה: כנגד מדה להם ודאויה מיותזת משמע נפת״ת נמגפה .אלא »׳ ממת א”נשו גמגפה

:הבטן נאמצע שהוא הטנור עד לשונם והאריך נתגדל שנשתרבב.
מאי כלומר טעמא. מאי :וגו׳ ויתד כתיג לכן אזנו לתוך כיתד שפויה שהיא אצנעו. יניח

למילתיה. ימא הדא יתד: ממיגרית יאיק וסו זו ומחלקות. אילימא ביתדות: דומות
מושן: של זרת מודדין הקטנה מן זריג זו גגוס: נצרכי ואף צררן־ גס יש אמת כל היא קושיא

 ואצנע והאמה הקמיצה ידו פס על אצנעות ג׳ מופה לקמוץ מהמילין הקטנה שאצל מאצנע קמיצה. ■
 דבחיג חטאת של דמים למתן אצגע. זו :כלים ואמת מנין אמת מודדין מהגדולה א#ה. זו :וקומץ

 לכוות ודקות רכות לאינרים. תחלה נכוות :ודמצורע דאהרן יד לגמן גודל. זו :נאצנעו ניס
מנעי: ליה למימש מנעי לא דלקנולי אע׳ג ומיהו חנירו פל שמאמין לס״ר. למקבל מכולם:
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המאור ג פרק ב מלין ד בלל ב נר ♦ת קכד

 יהודה מלכי עם לימנות ירבעם זכה מה מפגי יוחנן וא״ר פ״ז דף האשד. פ׳ פסהים
 אשד ה׳ דכר א( )הושע דכתיב דאימני לן ומגא הרע. לשון קבל שלא מפגי
 ישראל. מלך ייאש p ירכעם ובימי וגו׳ יותם עוזיה בימי בארי בן הושע אל היה

 ישראל מלד ירבעם אל אל ביה •כהן אמציד. וישלה ז( )עמום דכתיב לה״ר ומאי
 יגלה גלה וישראל ירבעם ימות בחרב עמום אמר כה כי וגר עמום קשר לאמי

 מה אמר ואם כך צדיק אוהו אמר לא ושלום מס ליה שלח מאי אדמתו. מעל
 על ציבא מפי הרע לשון דוד שקבל שעל ציגומ ;וגםלו. אמרה שכינה חטא

 דף יוצאה בהמה במה פ׳ שבת במם׳ כדגרסינן דוד ביח מלכות נחלק מפיבושת
 תחלקו וציבא אתה למסיבושת דוד שאמר בשעה רב אמר יהודה רב אמד נ״ז.
 ואם המלכות. את יחלקו וירבעם •רחבעם לו ואמרה ב״ק יצתד. השדה. את

 גדולה סרצה יצתה הדבר להאמין ביד. חזא ניכרים דברים שאמרו זה בנדון
 אזניו ולסתום עצמו להדחיק לאדם לו שיש עאב״ו הרע. לשון קבלת בסבת כזאת

 הזד. הרע מהדבר נקיים אנשים על יום בכל שמספרים הרע לשון מלשמוע
גיהנום: של מדינה וינקר. גדול שכרו מזה והניצול עליו. שאומרים

רביעי פרק נד
 יאמין ושלא יקבלנו כשלא לו די לא ת״ח על גנאי שום או הרע לשון השומע

ולמחות בעבורו ולהשיב השם קנאת לקנא אדם כל חייב אבל בו. הדבר
 השוכר פרק ב״מ במס׳ כדגרסינן עליו נענש p עשה לא ואם למחות בידו יש אם
 א״ל נפשיד. ניחא •כי שמעון. בר׳ אלעזר דרבי עובדא על פ״ד ד׳ .קןגועלים את

 )פי׳ בעילתי אגגין שפיר בי איעסקו ולא רבנן בי •דרתיזזו ידענא לדביתהו
 איפיד. לי אישתעי נחמני בר שמואל א״ר מינאי תדחלי ולא בעלייתי( השכיבגי

 סדי מתמני פחות לא שמעון בר׳ אלעזר דרבי דביתהו לד. דאישחעי יוחנן דרבי
 ליד. מעיינא סליקנא הוד. •כי בעיליתיה אגניתיד. שנין ותרתין מעשרים טפי ולא

 הד יומא דמא אתי הוה מרישיה •ביניחא משתמט הוד. כי שערו( )פי׳ במזייד.
 לא בחלטא לי איתחזי דעתי חלש מאודניה נפיק דקא תולעת( )פי׳ ריחשא הזאי

 כדבעי כיה אימהאי ולא מרבנן דצודבא מילותא שמעי חד מיגאה־יומא תסחפי
 מר ואמר מילתיה מר אמר דעיליתא אגנא קיימי לדינא תרי בי אתו הוו כי לי׳

 אתר. פלוני ואיש זכאי אתר. פלוני איש ואמר עיליתא מבי קלא נפקא מילתיה
 כבעליך תהא לה אמרה שיבבחד- בהדי דביתהו מנציא קא הוה חד יומא הייב.
 דאמרי איכא הבי. למעבד ארעא אורח לאו אמרי רבנן שמעי לקבורה. ניתן דלא

 אחת גוזל( )פי׳ •פרידה להו אמר בחלמא לרבנן להו איתהזי יוחאי בן שמעון ר׳
 ולא ביה לאיעסוקי רבנן אזלו אצלי להביאה מבקשים אתם ואי ביניכם לי יש

 אלעזר ר׳ ניהא רמוה כמה רכל לעירו( שסמוך מקום שם )פי׳ עכבור בני שבקוה
 הוה דכפורי מעלי חד יומא למתייהו. רעה חיה סליק לא בעיליתיה שמעון ברבי

יהודה 9 פ 1
 גמדה ה7מ והיינו המלוכה. יסלקו רובעם רחבעם ממלות: כוכבים לעבודת כהן אל. מת בהן

והעבד: המלך המלוכה יסלקו כן והעבד האדון השדה שיסלקו שאמר
בנגים שנלקמו על עלי רוס להם שיש עלי. דדתיחו שמעון: בד׳ אלעזר זר׳ נפשיה. fan כי

:שער. ביניתא. :למעלה אצלו כשהלכתי סליקנא. הוה כי :קרובים להו והוה ידי על
הדרא נסש עמא. לה דאהדרה ;יונה פרידה. :.וירקב יסריס מעתה שמא זאבתי דעתי. חלש
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קבה ה&או• ד פרק ב חלק ד כלל ב גר מנורת

 למערתא אמטוהו אסקוהו מקום( שם )פי׳ כירי לבי אזלו עלמא מלי מרירי מו
 דלתי •פתח עכנא. עכנא ליה אמרי למערתא. ליה •דאהדרא לעכנא אשכהו דאבוה

 בפרק סגהדרין במסכת נמי וגרסינן ועיילוהו. לה פתח אביו. אצל גן ויכגם פיך
 עון בי יש אם אמר ליהרג שיצא באחד מעשה רבנן תנו מ״ר. דף הדין נגמר

כפרד. מיתתי תהא זה עון בי אין ואם עזונותי כל על בפרה מיתתי תהא לא זד.
 לעולס כפרה להם תהא לא ועדים מנוקים ישראל יכל דין ובית עוונותי כל על

 ויהא אלאיהרג גזירה עזרה •שבבר אפשר אי להחזירו אמרו בדבר חכמים כששמעו
 הדרי וכי סחרי. בהו הדרי דקא צריכא לא כמיניה •כל העדים. בצואר תלוי קולר
 סהדי •דיהבי צריכא לא ומגיד. חוזר אינו •שוב שהגיד כיון הוי מאי סהר• בהו

 מעשת רש״י בפירוש וכתוב מובסא. רבעיא מעשה ההוא בי למילתייהו מעמא
 העיר בני כל ובאו בעיר גדול אדם מת ביום ובו שמת רשע ישראל אחד במוכס
 עליהם קפצו אחריו המוכס מטח ג״ב הוציאו מונס אותו וקרובי במטתו ועסקו

 חזרו זמן לאחר רבו. מטת על ישב א׳ תלמיד שם והיה המטות והגיחו אויבים
תלמיד אותו והיה המוכס. במסת מטתו להם ונתחלפה החכם לקבור העיד גדולי כל

 אמר מאד תלמיד אותו ונצטער החכם את קברו המוכס וקרובי לו הועיל ולא צועק ““
 לו ונראה הזה הגדול לכבוד רשע אותו זבה ומה זה בבזיון ליקבר רבי חטא מה
 אותו ואראך בג״ע גדול בבודי ואראך בוא בכד תצטער אל לו אמר בהלום רבו

 תלמיד בגבות שמעתי אחד פעם אבל באזנו. סובב פתח של וציר בגיהנם האיש
 וחלקה בא ולא העיר לשר סעודה הכין א׳ פעם תה נענשתי. לכך מזזיתי ולא הכם

 הזה הצער בדין בבד נדון יהא מתי עד תה התלמיד לו אמר שכרו וזד. לעניים
 כשפגיות נשים מפני למה לו אמד תחתיו ויכנס שטה בן שמעון שימות עד א״ל

 הדברים התלמיד ספד למחר דין. בהן עושה ואיו באשקלון שיש ישראליות
 יום ואותו קומה בעלי בחורים אנשים שמונים בנס עשה מד. שטה בן לשמעון

 הנשים לאותן בהורים שמונים עם הוא תלה איך התם דמסיין עד הוה גשמים יום
 מהן שנים והעידו ובאו גדולה קנאה נתקנאו הנשים אותן של וקרוביהן כשפגיות.

 אם אמר ליסקל יוצא וכשהיה דינו ונגמר מיתה חיוב שטח מ שמעון של בנו על
 מיתתי תהא זה ערן בי אין ואם עוונותי על בסרה מיתתי תהא אל זה עזן בי יש

 ונתנו בהם וזמרו אלו ושמעו העדים בצואד תלוי קולר ותהא ועליכם עלי כפרה
 שמים ירא כל ע״ב נפטר. לא ואעפ״ב העידו הנשים שנאת שמחמת לדבריהם טעם

 לו שיש ת״ה על כשידברוהו שכן וכל מלשמעו. וגם לה״ר מלספר עצמו ישמור
מעלתו: בסי מל בעבורו להשיב

פרקים שני בו ויש הפה. בנבלות השלישי החלק

מהרד. בדברי עצמו להרגיל לו היד. באדם אשר הדברים בכה ראשון. פרק ה1
לתלמידיו אדם ילמד לעולם שאמרו ואע״ס בתורה ולהגות

vbi יהווה
 ליתן פיך מעל :נגן הרתיני פין. פתח פיה: אצל הנגה לגצ4 כעין המערה את הקיפה למערה
 תשידנא וקא הוא נאמן וכי כמיניה. כל הדי,•: נגמר שכנר מירה. מזרה שכבר לימ&: תקום

המטא: סונר כלומר השנוים נצואר שסונרין שלשלת קולר נצוארס. תלוי קולר לומר לסהדי להו
3V0 קרא קפיד קמייתא אהנדה יניד לא אס כתינ7 הראשון את המכידש דנר ומניד. תחר אינו 

דימי :נזמו לפוג לנו מה דאיזרי נהו דהדרי האי למימר דאיכא מנעי לא נמי מתשדינהו וא&ילו
עשינו: פלונ• שנאת מפני לתלתייהו. טעמא
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•7אמנחת רפד

מא סימן

ורכילות הרע לשון כאיסור

ט״ס. דט כעמך רכיל תלך לא

א
האיסור בטהור

 הלכה דעות מהלכות בפ״ז הרמב״ם כתב
בלא עובר בחבירו "המרגל ב׳ ־ א׳

 ואע״ם בעמך רכיל תלך לא שנאמר תעשה
 הוא גדול עון זה דבר על לוקין שאין
 לכך מישראל רבות נפשות להרוג וגורם

 ולמד צא רעך דם על תעמוד ולא נסמך'לו
 זה רכיל זהו אי האדומי, לדואג אירע מה

 כך ואומד לזה מזה והולך דברים שטוען
 פלוני על שמעתי וכך כך פלוני אמר

 את מחריב זה הרי אמת שהוא ואע״ם
 והוא מאד עד מזה גדול עון יש העולם,

 המספר והוא הרע לשון והוא זה לאו בכלל
 אבל אמח שאומר אע״פ הכירו בגנות

 חבירו, רע שם מוציא נקרא שקר האומר
 כך ואומר שיושב זה הרע, לשון בעל אבל
 וכך אבותיו היו וכך וכך פלוני עשה וכך
 על מאי, של רבדים ואמר עליו שמעתי וכך
 חלקות שפתי כל ה׳ יכרת הכתוב אמר זה

 "א״א שם והראב״ד גדולות" מדברת לשון
 שהראשון השני מן הראשון קשה אלא לא

 תנין והשני נפשות והורג תליתאי הוא
זאת". בינה עצמו את אלא הורג ואינו

 כולל זה דלאו הדמב״ם מדברי ולמדנו
לשון רכילות, דברים, שלשה

 לא דבקרא ואף רע, שם והוצאת הרע,
 חיים החפץ כתב רכילות, אלא כתיב

 חיים מים באר א׳ כלל הרע לשון בהלכות
 לשה״ר שגם ידענו ק״ו דבדרך סק״ד

 הח״ח הקשה דרכו ולפי בכלל. ומוצש״ר
 מלשון חמורה דרכילות הדאב״ד לשיטת

 והלא ללשה״ר, אזהרה מנלן דא״ב הרע
 ללמוד וא״א רכילות אלא כתוב לא בפסוק

מיניה. דקיל לשזז״ד מיניה

 למדנו מק״ו רלא נראה היה ולול״ד
אין דא״ב רע שם ומוציא לשה״ר

 הרמב״ם שכתב כפי ולא ק״ו אלא זה
 זה. בלאו נכלל לשה״ר איסור דגם להדיא

 הלאו דעיקד ז־אף הדמב״ם בונת נראה אלא
 בכלל ומוצש״ר לשה״ר אף נאמר ברכילות
 רכל רכיל" תלך "לא לשון משמעות

 בטובתו ולא בשבחו שלא בחבירו המדבר
 הרכילות משמעות שעיקר אף לרביל דומה

מה לפלוני שאומר הרמב״ם כדברי הוא
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רפה אשר קדושים פרשת
■•ג, *

 שהרמב״ם אלא וכדר, אלמוני עליו אמר
 לשה״ר דחטא ההבנה לשלימות הוסיף
 חומרתו משום לא אך הרכילות מן חמור

מק״ו. נלמד

 על גם לתמוה דאין נראה כך ומשום
לדברי מודה הוא דאף הראב״ד,

 הרכילות איסור גם כולל זה דלאו הרמב״ם
 אלא הרמב״ם עם נחלק ולא לשה״ר וגם

מחבירו. קל ואיזה חמור מהם איזה

 בירושלמי מציגו הרמב״ם לדברי ומקור
אמוראי נחלקו שם ע״ב ד׳ פאה

 מ״ר לחד הרע, לשון למספרי אזהרה מנין
 מ״ר ולאידך בעמך" רכיל תלך מ״לא

 נחלקו וכעי״ז רע", דבר מכל מ״ונשמרת
 להוציא באזהרה ע״א מ״ו כתובות בבבלי

 מ״ר חל מצינו שם וגם מנין, רע שם
 דיליף ואידך בעמך רכיל תלך מלא דיליף

 שדרשו בספרי )ועיין וכר, מונשמרת
 ועוד רע(, דיבור רע, דבר מכל ונשמרת

 רכיל תלך מלא דיליף מאן ד שם אמרו
 שלא ילפינן ובו׳ דונשמרת דמקרא נקט

 בלילה טומאה לידי ויבא ביום אדם יהרהר
 ומאן ע״ב, י״ט בעבו״ז רפב״י כדברי
 תלך רלא דקרא ס״ל מונשמרת דיליף
 וקשה לזה רך יהיה שלא לדיין נאמר רכיל

עי״ש. לזה,

 דבפכ״א לשיטתו דהרמב״ם ונראה
כ״א - כ׳ הלכה ביאה מאיסורי

 ביום אדם יהרהר רלא דרפב״י הא כתב
נקט ולשיטתו בלילה טומאה לידי ויבא

 מלא ולמוצש״ר ללשה״ר דאזהרה בהכרח
בעמך. רכיל תלך

 דברי על לכאורה להעיר יש כך ומתוך
מהלכות ברפ״ג משנה הכסף

 הרמב״ם שוב כתב שם בתולה נערה
 רכיל תלך רלא מקרא למוצש״ר דאזהרה

 גם אזהרה להביא יכול דהיה הכס״מ וכתב
 דהאי אלא רע", דבר מכל מ״ונשמרת

 אך עי״ש, מפורש לאו דהוי ליה עדיפא
 לנו אין הרמב״ם דלשיטת פשוט לכאורה

 תלך רלא מקרא אלא זו לאזהרה מקור
 הביא הלא דונשמרת דמקרא רכיל

 ביום יהרהר שלא פכ״א איסו״ב בהלכות
 דרשת את הביא לא הרמב״ם אמנם וכו׳

 דס״ל ואפשר דונשמרת מקרא חז״ל
 בורח להיות לאדם לו שיש ידענו מסברא

 לידי עצמו יביא שלא וק״ו העבירה מן
וצ״ע. הרהור, ע״י עבירה

 דהלא בזה לתמוה לכאורה יש אמנם
א׳ הלכה מדיינים כ״א בפרק

 הלכה רכיל תלך רלא מקרא שלמדו כתב
 מזכה ואיך קשה לזה רך יהיה רלא זו

 את ואוחז תרי לבי שטרא הרמב״ם רבינו
 בזה דגם ונראה ראשיו, בשני החבל

 יהיה רלא זו הלכה כתב אמנם הרמב״ם
 זו הלכה במקור אך לזה וקשה לזה רך
 קרא אלא רכיל תלך דלא קרא הביא לא

 עיקר וס״ל עמיתך תשפוט דבצדק
 הלכה ללמוד יש זה מקרא דגם להלכה

 ודו״ק הדין, בעלי בין להשוות דצריך זו
קצרתי. כי בכ״ז
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 ללשה״ר לאזהרה מקור מציגו עוד

תשא ד״לא מקרא ע־&< קי־ס )נפשחים

 למעיד אזהרה דמכאן ואמרו שוא", שמע

 ולדיין לשה״ר למספר שקר, עדות

בע״ד בפגי שלא בע״ד דברי השומע

 זו דרשה גם הביא והרמב״ם חבירו,

עי״ש. מסנהדרין ה״ז בפכ״א

 באיסור חז״ל בדברי מקורות ג׳ לן הרי

מהם. שנים וברמב״ם לשה״ר

כ
וברמיזה בכתב לשה״ד

 במספר רק לא זה בלאו דעובר פשוט וזה

בכל או בכתיבה אף אלא בדיבור

 חיים, החפץ שם כתב וכך שהיא, דרך

 בכתב אף זה בלאו דעובר מפורש ומקור

 אמודאי נחלקו שם ע״א ל׳ בסנהדרין יש

 כותבין מ״ר דלחד דק פסק ניסרה לגבי

 ולאידך מחייב ופלוני מזכק ופלוני פלוני

 "לא על דעובד משום בן כותבין אק מ״ר

 עובר בכתב דגם הרי בעמך" רכיל תלך

זה. בלאו

 המושג בעצם האחרונים שדנו ואף

והביאו כדיבור, הוי אם דכתיבה

 דהמהרהר דאף מ״ז סימן בריש מהמבואר

 אבל ברכה״ת מלברך פטור תורה בדברי

 שחידש מי ויש לברך, חייב ר״ת הכותב

 ואף העומר ספירת יד״ח יוצאין דבכתיבה

ה״א יעקב שבות עיק כדיבור כתיבה בזה

 כ״ח, ס״ק תפ״ט סי׳ החיים וכף ל׳ סי׳

 בסי׳ רעק״א בשו״ת הסיק זאת ולעומת

 וכ״ב כספה״ע כתיבה מהני דלא ל׳ ־ כ״ט

 לני״ד, ענק כ״ז אק שם, השלחן בערוך

 הוי גדרו ביסוד ורכילות לשה״ר דאיסור

 ועיקר לחבידו, אדם שבק העבירות מן

 ועגמ״ג וצער נזק לגרום שלא ענינם

 אף שדיבר משעה דעובר ואף לחבירו,

 מ״מ לחבירו, וצער נזק כל נגרם שלא

 אם תלויה העונש דחומרת להדיא חזינן

 מבואר כך נזק, לחבירו ויצא דיבורו אהני

 לחבירו נזק נגרם ראם ע״א ט״ז בערכין

 לו נגרם לא ואם בצרעת אלא מתכפר אינו

 פשוט נראה שכן וכיון מכפר. המעיל נזק

 ובין בפה בק ועובר טעמא בתר דאזלינן

 שיש דרך ובבל בעלמא ברמיזא ובין כתב

 בעיני שלילי דימוי להכירו לגרום כדי בו

וכז״פ. הבריות

נ

רעה מדה או איסור הרע, לשון
 ג׳( )י׳ אסתר מגילת בסוף הגר״א בפירוש

מעשים הוא טוב, "דרש כתב

הן הטובות והמרות טובות, ומדות טובים

 במ״ש התורה כל כוללין הם כי מכולן יותר

 המספר וכל עבו״ז, עובד כאיל הכועס כל

בולם". וכן בעיקר, ככופר לשה״ר
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רסז אשר קדושים פרשת

 מדה הוי דלה״ר מדבריו מבואר ולכאורה
 וזה ממש, איסור ולא הכעס כמו רעה

 שהן הנ״ל הרמב״ם מדברי נסתר לכאורה
כמבואר. חז״ל דברי הן

 בכמ״ק מצינו הרעות המרות על גם אמנם
או בעשה שעובר חז״ל שאמרו

 וכו׳ מנין הרוח לגסי "אזהרה כגון בלאו
 )ספרי וכו׳ מנין לחנפים אזהרה ע״א(, ה׳ )סוטה
 הגאוה ענין יסוד ומ״מ ל-ג(, ל״ה נמדנר

 תרי״ג בכלל ולא הם המרות בתורת והניפה
המה. מצוות

 אין לכאורה הנ״ל הגר״א מדברי אמנם
מלבד דלשה״ר דאפשר להוכיח,

 השחתת גם בו יש גמור, איסור בו שיש מה
 בעין ענינו שרש הרע לשון דהלא המרות

 ולכן מרעהו, איש ובקנאת רע ובלב רעה
רעות. למדות כדוגמא זו מדה הגר״א הביא

 בר "ר״ש ע״א ט״ז במו״ק שנינו אמנם
וגרסי יתבי הוו קפרא ובר רבי

 קפדא לבר ר״ש א״ל שמעתא להו קשיא
 לר״ש קפרא בר א״ל רבי צריך זה דבר
 לאבוה א״ל אזל זה בדבר אומר רבי ומה

 א״ל ליה לאתחזויי קפרא בר אתא איקפד
 דנקט ידע מעולם מכירך איני קפרא בר

 בנפשיה נזיפותיה נהג בדעתיה מילתא
 תומו "לפי כתב שם וברש״י יומין" תלתין
 בדברי לן הרי בישא", לישנא משום ולאו
 עובר אינו תומו לסי דהמשיח יש"*

להרע כונה לו היה שלא כיון הרע ק0בל

 דלה״ר דאף הדבר ביאור ונראה לחבירו,
 בתורת גדרו יסוד היא חמורה עבירה
 לחבידו להרע כונה לו שאין וכל המרות

 חטא בו אין תומו לפי מסיח אלא ולהזיקו
 דיסוד בשוגג, עבירה דהוי ולא כלל

 אזלינן, כונה בתר המרות בהשחתת החטא
 שנתבאר מה בסי׳ לקמן )ועיין בזה. ודו״ק
 אונאה איסור דאין הרמב״ן בשיטת כעי״ז

לדעת(. אלא

 ז׳ כלל לשה״ר הלכות חיים בחפץ אך
לתמוה כתב י״ח ס״ק חיים מים בבאר

 הלכה מדעות בפ״ז הרמב״ם שכתב ממה
 להזיק כונה בלי לשה״ר המספר דאף ד׳

 ראש וקלות שחוק מתוך אלא לחבירו
 רש״י בונת לפרש כתב כך ומתוך עובר,

 ודבריו מעשה", בשעת היה אדעתיה "דלאו
 הדברים שאין דמלבד לכאורה, קשים

 בר על לומר קשה רש״י בלשון מתיישבים
 ולאו בשוגג בעבירה שנכשל קפרא

היה. אדעתיה

 לשה״ר המספר דשאני יותר נראה ולענ״ד
גמור פושע דהוי ראש קלות דרך

 מצד שהדברים כיון בחטא עובר ודאי ובזה
 שחוק ובדרך גמור לשה״ר הם עצמם
 בכה״ג פיו את הוא מנבל דעת וקלות
 לחבירו, להרע התכוין שלא אף הוא פושע

 מצד גמור לשה״ר שאינו בדבר משא״ב
 היה שדעתו קפרא דבר בהא הענין עצם
 זו, הלכה לפשוט שיכול בעולם רבי שאין
לא רבי בפני דבריו על חזר ברבי ור״ש
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 רבי לדעת לשאול אלא קפרא לבר להרע
 לשה״ר איסור אין בזה קפרא, בר דברי על

 מצד והדברים תומו לפי שמספר כיון
 לשה״ר ואינם פנים לשתי משתמעין עצמם
 אבל ראש, מקלות תומו לפי ושאני גמור

 ענין בכל עובר להכירו להרע במתכוין
הדברים. וביסוד וש״י בכונת ז״ב ולענ״ד

 לתועלת שאומר רכל ההלכה יסוד גם וזה
בח״ח כמבואר לשה״ר איסור בו אין
 באיסורי בכה״ג והרי ס״ג, ג׳ כלל לשה״ר

 תועלת האם דחיה בדיני לדון צריך תורה
דוחה רעשה כהא איסור לדחות ראויה זו

 וכדר, קל איסור דוחה חמורה ומצוה ל״ת ־־
דחיה מדין לאו לשה״ר בהלכות אבל

 במרה תלוי האיסור יסוד אלא עלה, אתינן
 חבירו ולתועלת לטובה שכונתו וכל רעה
 ודו״ק כלל, עבירה בזה אין לרעתו ולא

 בח״ח ועיין הוא. ברוד לענ״ד כי בכ״ז
 אלא אינו לתועלת לשה״ר דהיתר שכתב

אבל בחבירו סרה לדבר מתכוין כשאינו
 כתב ועוד אסור, לשה״ר לדבר ™"כשמתכוין

 עצמו והוא החוטא בגנות מדבר ראם שם
 ושתי היתר, כאן אין מעוק מנוקה אינו

 ראם פשר להם אין לכאורה אלה הלכות
 לן מה לשה״ר לדבר המתירה היא התועלת
 רשע, או הוא צדיק אם לן ומה בכונתו
לשה״ר איסור דיסוד מזה מוכח ולענ״ד

המרוח. תורת משום הוי

 מחנכים ע״י נשאלתי רבות פעמים
מעשה עשה התלמידים כשאחד

 מותר האם הוא מי נודע ולא יעשה שלא
 שיגלו התלמידים מן בתוקף לדרוש וראוי

 לעשות לבו מלאו אשר ואיזהו זה הוא מי
 ק״ג סי׳ ב׳ יו״ד משה אגרות ובשו״ת כן,

 את מרגילים ובכך מכוער מנהג רזה שכתב
עי״ש. הרע לשון לדבר הילדים

 הדבר תלוי ולדעתי ידמה, כן לא ולכי
דכאשר ובגרוחם, התלמידים בגיל

 כראוי להבחין בלבם ואין רכים הילדים
 האג״ט כדברי בודאי מסתבו לרע טוב בק

חבריהם בכבוד לזלזל ילמדו דבכך

 שהגיעו ילדים אבל בלשה״ר, ויתרגלו
 יש הפעוטות לעונת והגיעו ראובן לפלגות
 לכל ללמד כונתנו שכל להם להסביר

 למען ולחנכם חיים אורחות התלמידים
 ישמרו צדיקים ואורחות טובים בדרך ילכו

 למחנכים לעזור החובה מוטלת ועליהם
 שעשה מי גילוי ע״י לחבריהם ולהטיב

 למלא המחנך ביד אין אם אך ואון, עול
 ולהסביר החינוך שליחות את כראוי

 אין אכן כאלה, פשוטים דברים לתלמידיו
 מן שידרוש זה יהיה שהוא ראוי

 נראה חבריהם,כן את למסור התלמידים
זו. בסוגיא לענ״ד

החכמה אוצר תכנת ע״> הודפס277 מס עמת־ (41} ;«זעליג»תנ״ך אשר וייס, :)ויקרא( ג - אשר מנחת



רפט אשר קדושים פרשת 4$מג

ה

לשה״ר עליו כשדיכד חכירו לפייס צריך אם

.....היקר הבחור ככוד

 חבירו על לה״ר כשדיבר שנסתפק במה
לחזור ורוצה לבו וניחם בו וחזר

 כיון שמא או לפייסו צריך האם בתשובה
 חטא כמוסיף הוי לחבירו צער יגרם שבכך

יפייסנו? ולא יודיעו שלא וטוב פשע על

 והמוסר התורה עמוד בשם ידוע הנה
לו אין שבכה״ג שאמר סלנטר הגר״י

 לזכות כדי חבירו את לצער רשות לאדם
 כיון לו יתכפר לא שבאמת ואף בכפרה,

 רשות לו אין אעפ״ב חבירו את ריצה שלא
 בתורת עמוקה הרגשה וזו בריצויו, לצערו

הדין. ועומק הנפש

 כבר דהנה להשיב יש הדבר בעיקר אך
אם דרק חיים בחפץ המשנ״ב כתב

 שדיבר מה ע״י לחבירו ממשי נזק הגיע
 מתכפר ואינו אל״ח שבין כעבירה הוי עליו

 הגיעו כשלא אבל חבירו את שירצה עד
 לרצותו, צריך אין ממשי נזק לחבירו
 דבדרך מעשית ב״ב זו שאלה אין ולפי״ד

 שמאן חבירו ידע לחבירו נזק כשהגיע כלל
 יצא שהרי הרע לשון עליו דיבר דהוא
 הוא, מי יודע שאינו אלא עי״ב נפסד

 אלא לצערו מוסיף אינו אותו ירצה וכאשר
צערו. ומגדע ומפייסו מרצהו אדרבה

 לו יגרם ולפעמים מוחלט דבר זה אין אך
עליו המדבר זהות ביודעו צער תוספת

 בן או ידיד הוא המדבר אם כגון סרה,
 חיים החפץ דברי ובגוף וכדו׳, משפחה

 מסתבר דלכאורה לענ״ד, פקפקתי הנ״ל,
 עצם מ״מ בפועל הפסיד לא אם דאף

 באל״ח, עבירה הוי עליו שדיבר הלה״ר
 אותם בעיני וכבודו דמותו מיעט דמ״מ

 וכנראה גנאי, דברי עליו ששמעו האנשים
 בפועל צערו כאשר דרק הח״ח שסברת

 ללא ממנו גזל אם ולפי״ז לרצותו צריך
 ולא לרשותו הממון שישיב בכך די ידיעתו

בזה. וצ״ע חידוש, וזה לרצותו צריך

 אמרו דלא נלענ״ד שאלתו בעיקר אך
כאשר אלא הכירו את לרצות דצריך

 אבל בו, ופגע צערו אשר כנגד יהנהו עי״ב
 מצוה אין לצערו יוסיף זה בריצוי כאשר

 על חטא מוסיף אלא דאינו לרצותו, כלל

 חז״ל שאמרו זו דהלכה בריצויו, פשע
 עד לו מתכפר אין שבאל״ח דעבירות

 שחבירו משום זה אין חבירו את שירצה
 כפרה למנוע או להאציל שיכול זה הוא

 ראם חזינן והלא הוא, אלקים תחת ראטו
 אין שוב לו מחל ולא פעמים שלש ריצהו
 חלק רזה אלא לו, ומתכפר לרצותו צריך

 ופגע שצערו תחת שירצהו התשובה מענין
 יוסיף הריצוי ראם מסתבר כך ומשום בו,

 שאין וממילא לרצותו צריך אין לצערו
ברור. נלע״ד כן כלל, כפרתו מעכב הריצוי
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סה סימן
piarcTunH

 שבח הוא הנדון ולנכי ננות הוא ולשומע שלאומר דבר לספר מותר האם
גנות אינו עכ״פ או

זיע״א חיים החפץ יבעל דחלולא יומא תש*ם אלול כ׳ר בס׳ר

 באחד מצוי שהיום בדבר לדינא להסתפק יש
 ואינו גדול ^זבח הוא ולגביו בתשובה שחזר

 גנות הוא והשומע המספר ולגבי בזה, מתבייש
 דאסור ממחבר התק לו יגרום הדבר ]ואם

שאינו אפשר מקפיד, אינו שהנדק ואף לספר,
התק[. לו יגרום הדבר שפרסום יודע

א
 3כמ ו׳ סעיף ך כלל לשה״ר כהל׳ שיים השפן הנה

רעה שוס שלו הלשה״ר ע״י כא לא אס דאסילו
 דכריו אס השומעים קבלו שלא עון ההוא לאיש

 יכוא שלא לכמסלה משער הוא אם ואפילו וכיו״ב,
 נפקא לא לשה״ר מכלל דיכורו, ע״י רעה שוס להנדון

 והסמ״ג הרמכ״ם מלשון כן הוכיס סק״ז וכבמ״ס
 אש יגנה אסד שישראל רוצה אינה דהמורה והטעם
 ח״ל שכסה כשע״ס יונה מהרכינו מוכס וכן שכירו,

 והכושס המק קוראושיו הנה ששים לה״ר והמספר
 שכירו אס ולהרשיע לסייכ וכסירמו לסכירו, יגרום אשר

 ומדברים רי״ז, אוש כשע״ש שם ועוד לאידם ושמשמו
 גופא זה שכירו על נטש של שדכור המ״ש מסיק אלו

 שימננה כלא גס למקום אדס כין איסור והוא האיסור,
 ענף הוא המרגלים ששמא א״ש וכזה מכירו. יחק או
 אף שנענשה ממרים ללמוד צריפים והיו לה״ר של

ל״כ פי״ג שלש כפ׳ רמכ״ן ,נועי א״י. כמוש שדכרו

 כרמכ״ן אן דיכה, מוציאי היו ולפי״ז שקר דאמרו
אמש[. שדכרו מוכא ט׳ כ׳ כראשיש

 סיפר אם דאף י״א ס״ק כמ״ס ה׳ ככלל כשכ וכן
יש סיפור, אושו ג״כ השני סיפר ואס״כ ממפלה

 אצל נשטה דככר דאף השט, על לשה״ר של איסור
 עצמו מצד שהאיסור כיון מ״מ הראשון, ע״י השומעים
 כגנוש האשד יספרו לא שישראל הזהירה שהמורה

 משמזקש דלסעמים ]והוסיף עוון. יש לכד וכזה שכירו
יומר[. עי״ז וימגנה השומעים כפט הגטש

 על לשה״ר לספר אסור יהא דלפי״ז צ״ע ולכאורה
מציין כשאינו או לשומע מוכר שאינו אדס

 יצליש לא והשומע פלוני( לאדם שמכרן )אף שמו אה
 הס״ש מדכרי אך שכירו. על גנוש דיכר דסו״ס לזהומו,

 פירוט כלא אפילו לספר דאסור שכמכ ס״ד ג׳ ככלל
 מדוכר איש כאיזה להשומע נשמע העטן וממון השס
 ]וכס׳ איסור. אין זה דכלא ומוכש הוא, לשה״ר ככלל

 דין על 3כח זצ״ל הומינר ר״ש להגה״צ דינים עיקרי
 עמישו/דכזה משפוט דכצדק מ״ע על כזה דעוכר זה

 זכומ^״זאף לצד שופטו שאינו מוכס כגנומו שמספר

 לכאורה וא״כ סטרו על הגנוש אצלו משמזק שכשיסורו
 למ״ש שראימי וכמו לשה״ר, קכלש של איסור כזה יש

 על גטש כו שכמוכ אישי טומן מעיין שאס שכשכ אשד
 מקכל של איסור על עוכר כמעשה, נזכר ועי״ז סטרו

שהמיר י״כ סעיף ז׳ נכלל הס״ש מדכרי אן לשה״ר,

I

75!׳
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 בפשוטו הניכרים, מרים בעצמו ראה הוא אס להאמין

 סיפור אותו את שמספר היכא ק״ו וא״כ כן, לא מוכס

 אם לשה״ר מקבל של באיסור המספר יעבור לא

 ואץ כלל מכירו שאינו או מיהו להבין יוכל לא השומע

 של שדיבור ג׳ בכלל הנ״ל הס״פ ולדברי שיכירנו, תשש

שנא. מאי עצמו מצד איסור הוא סבירו על ננוס

 בזה אין סבירו על לעצמו דלדבר פשוט דהרי ונראה

בל וא״כ שומע, מעינן לשה״ר של איסור

 שגינה תשיב לא פלוני, על גנות לסבירו נשמע שלא

 מיהו לשה״ר. בזה ואץ מישראל אדם בפני אומו

 היזק כל מכן יצא לא שלהנדון אף מבירו בפני כשמגנה

ובג״ל. לשה״ר איסור הוא וצער

 שהדבר בכן דמה מלמא, אפי של ההיתר צ״ב ולפי״ז

גנות בדיבור הרעה הכוגה סוף סוף מפורסם

 הרמב״ס בדעת ואכן כאן. יש המספר מצד מבירו על

 גנות, דיבור על לא הוא מלמא באפי ההיתר שכל מוכס

 בין הסלק כלומר לחבירו היזק שמביא דיבור על רק

 ויש ח״ל כתב ה״ב דיעות מהל׳ מפ״ז לסבירו, אדם

 חבירו בגנות המספר והוא לה״ר והוא מזה גדול עוון

 של סוג עוד שיש כתב ובה״ה אמת, שאומר אע״פ

 איש נשמעו אם שגורמים מריס והמספר ח״ל לה״ר

 להצר ואפי׳ בממונו או בגופו סבירו להזיק איש מפי

 כסב זו הלכה אמר ורק לה״ר, ה״ז להפסידו או לו

 נשמע כבר ג׳ בפני אלו מריס נאמרו דאס הרמב״ס

 אם ולפי״ז לה״ר. משוס בו אין וכו׳ ונודע הדבר

 אפי של ההיתר יהני לא מגירו על גנות מר מספר

 קרקובסקי מנסם רבי הגאון כן שכתב וראיתי תלמא,

 באז וכ״כ הרמב״ס על המלך עבודת בספרו מוילנא

 על זצ״ל הונונר הגר״י המה וכן ע״ד, סי׳ ח״ב נדברו

 גנות. בדברי גס הוא אמ״ל של זה שהימר הח״ס

הס״ס(. על בהערותיו הזכרק בספר )נדפס

 במרי דאיירי להדיא מבואר לס. ב״ב ברשב״ם אך

שס, נדברו באז כמו״ש וצ״ל הס״ש. וכדברי ,־־גנאי

 ימכוין שלא מלמא אפי של להיתר התנאים אמד דהרי

 ס״ק ב׳ כלל בבמ״ת וכתב יומר ולגלותו הקול להעביר

 נתרצה דהבע״ד אף בושמו לגלות שממכוין דכיון כ״ח

 והביאור נס:, ב״מ רש״י ממרי זאת והוכיס אסור,

 אסור הדיבור א״כ פלוני אס מגנה שהוא מיון מ״ל

 כלשון חבירו את ולהרשיע לסייב מחירמו עצמו מצד

 הימר דיש המ״ח שכתב המקומות בכל ולפי״ז השע״ת.

 סק״ז במ״ח ד׳ בכלל יעוי׳ בפרסום המר שנעשה כיון

 ־ בלא איירי ט״ז, ס״ק ח׳ בכלל בהג״ה ובן מ״א וס״ק

 מוכח כן מ״מ דומק קצת שהוא אף לגנותו נמכוין

 בסוגריים ונראה ד״ה סק״ג ב׳ כלל בבמ״ת ממריו

 " מסו״ד סק״ח ה׳ כלל בבמ״ש ממריו '(וצע״ק עיי״ש.

 במסילת ומ״מ כבודו, את להשפיל בכונמו דאיירי כתב

 ר׳ א״ל קי״ז בב״ק מהגמ׳ קושיא דאין כתב מריו

 ר׳ שם חידש דלא כיון שועל נעשה שאמרת ארי יוחנן

 יוחנן ר׳ על השיג שלא כולם ראו הכי מלאו כלום יומנן

 אצלם והוא המר ראו השומעים דאס ואפשר כלום,

בפני שמגנה חשיב לא בלבד, שמועה ולא ממש כעובדא

ודוק[. לעיל וכמושנ״ת מבירו

 לא ומבירו לשה״ר איסור על שעבר דבגונא ונראה

והודוי המשובה מהני המגנה, ולא ניזוק

לו דהגיע בטנא אן סבירו, את לפייס וא״צ למקום

 אמ פיישלגם וצמ בודמ סגי אלגנומ או !היזר

 & סק״ב א״א קנ״ו בסי׳ הפמ״ג ואמנם ופשוט. מבירו

 t סק״א תר״ז סי׳ ובמ״ז סק״א א״א מר״ו בסי׳ וכן

 בדברים חבירו הקניט דאס י״ג ס״ק שם במ״ב הובא

 למקום אדם בין ולא לשבירו אדם בץ חטא רק הוא

 את פייס אם להמודות א״צ הראשון יוהכ״פ דאף וי״ל

 כל דרחמנא[ אמימרא עבר דסו״ס צ״ב ]והדבר חבירו,

הדבר עצס לשה״ר באיסור אבל תונו, לא של בלאו זה
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ודוי וצריך למקום איסור הוא מכירו על גנומ שדיבר
רק גנות כל היה לא בדיבורו שאס אלא האיסורים, ככל__

הפמ״ג לדברי דמי לכאורה מבירו, אס ופייס המק 5”“"

כ

 לא הוא לשה״ר איסור דאס דידן, לנדון נעבור עתה
יגיע שלא בכה״ג אף אלא לסבירו, אדס בין רק

 דיבור עצס מ״מ המגנה, לא כמציאוס וכן המק לו
 טון א״כ למקום, איסור הוא מכירו על הגטמ

מכירו אמ שמגנה משיב גנות הוא והשומע שלהמססר
ברנג ובוחר

 חילוק אין ס״א ח׳ בכלל הס״ס מש״כ זה ולכאורה
המספר אם בין לשה״ר סיפור באיסור

 כמה הוא דרגילוח אף רמוק או קרוב אשה או איש
 על עליו לגנוה שנאמר האיש יקפיד שלא פעמים
 ויש עכ״ל, שטניהם הקורבה אהבם מצד המספר

אך מוחל מעשה לאחר אמנם גנוח שהוא דטון לדמוח
נז" בסנהדרין וכמו״ש ליה איח צערא בשעמא

 ומומל מקפיד שאינו בכה״ג אף לעיל לפמשנ״ת אך
על גנום דבר שהוא טון לכממלה, גס כבודו על

 אדס טן של המלק ועל אסור, הטבור עצם מטרו
בבמ״ס ב׳ בכלל המ״מ וכמו״ש לממול יכול אינו למקום

כ״מ. ס״ק

 שהרי מרים מחטא זה דין ללמוד יש ובפשוטו
ולא עניו משה שהאיש העידה המורה

 נענשה ומ״מ מטבורה כלל נפגע ולא והצטער הקפיד
 דבט דלפי גנומ, היה הטבור דעצם לשה״ר, איסור על

 היה ממאה צרעס טומאת הל׳ בסוף הרמב״ם
 באה ולפיכך הנביאים, לשאר רטנו משה אס שהשוומה

 הגר״ש ואכן כדין, שלא האשה מן שפירש בטענה
מטס עברה אמאי הקשה שסר אמט בספרו קלוגר

קלה פרי

 יקפיד, שלא ידעה לא דהיא ומיק לשה״ר באיסור
בפשיטוח. א״ש ולפמשנ״ח

 ל״ה דלגביו אלא הקפיד לא רטנו שמשה רק ולא
למיעבד, הו״ל דכן סבר אדרבה אלא גנוח, כלל

 הוי לבקרו וטונה גנום הוי מטם שלגבי טון מ״מ
לשה״ר.

 על ה׳ כלל סוף בבמ״ס המ״ח מדבט להעיר ויש
ממחלה סיפר אמד אס שאפילו שכמב הטן

 בכה״ג אף לשה״ר על עובר ג״כ השני סיפר ואמ״ב
 מקשה ולא הוסיף לעיל, וכמושנ״ת כלום הוסיף שלא
 מלמא כאפי דממאמרא מילמא כל דאמרו ממה ע״ז
 ה״נ וא״כ הרמב״ם לפי׳ לעיל שפירשנו מה וכפי וכו׳

 בס״י ב׳ בכלל לעיל שכמבמי מה לסי אינו זה דכוומי׳,
 אונאת משום אסור היה שבפניו גנות דבר דאומו
 עכ״ד. דכוומי׳ ה״נ א״ב מלמא אפי שיין לא דבטס
 יאמר אם גס גנוח כלל משיב לא הנדון לגט אס ולפי״ז
 עברה מטם ומדוע מונו לא על יעבור לא בפניו

 אומו שהשוומה זה דעצס ואפשר לשה״ר, באיסור
 הימה אם מונו לא על עוברת הימה נטאים לשאר

המורה סו״ס דהט מיקשי ועטין בפניו, אומרת
וכו׳. עניו משה והאיש העידה

 שכמב ס״ג ח׳ בכלל המ״ח דבט להבין צטן עוד
כגון קטן על אפילו לה״ר איסור שייך ולפעמים

 אמטם בבית אומו שמגדלין קטן ימום של גנומו לספר
אומו,והוסיף שיגרשו להסנב יוכל ועי״ז טמם ^'במון

 קטנים בשאר ולא טמוס שציירמי מה סק״ה בבמ״ח
 לקטן המיצר דבר שאר או היוק שיבוא מצוי דאין משוס

 שע״י רואה הוא אס ואה׳׳נ בגנותו שמספטס ע״י
 ולפי״ד עכ״ל, טמום טנו טעומא לו יסובב טבורו

 גנות במספר גס הוא לשה״ר דאיסור הנ״ל ג׳ בכלל
 א״כ בפועל, ימגנה שלא ואף נזק כל לו יגיע שלא הגס
דסשוט כמב בבמ״ס סק״ב רטלוח בהל׳ ז׳ בכלל הט
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פרי סה סימן מנחת קלו

 או צער לו שיגיע בעינן ומדוע עמך בכלל הוא שקטן

וכיו״ב מק

 דבליצקי להגר״ש השלשן זה סהר שבסוף וראיתי

הומיגר ר״ש להגה״צ זה דבר ששאל נדפס

 המינון דברי על עצמו סמן דהח״ח לו והשיב ־"•׳־שצ״ל■"

 בקטנים ואפילו שכמב דברים אונאח לענין של״ס מצוה

 איסור בזה אין הדין דמעיקר ומומו ליזהר ראוי

 נימא מונו דלא בלאו אם דאף והוסיף במנ״ש, ועיי״ש

 איסור, אין לשה״ר כאיסור מ״מ מה״ש, איסור דיש

 הוי וצער היזק שום לו יגיע שלא אף גדול על דבשלמא

 וזה ישראל איש על שדיבור הגנאי עצם מצד לשה״ר

 קטן דהלא זה שייך לא קטן פל אבל מורה, אסרה

 וזה גנאי שום הקטן על אין וא״כ המצווש מן פטור

 בזה ממגנה לא קטן וכי הבנסי ולא עכ״ד. ברור

 שאינו לו כשאומרים וגם גנוס דברי עליו שאומרים

 פעמים הרבה מסגנה גס עבירה עשה או מצוה .מקיים

 אנו והרי משבייש, היה כפניו זאש מספרים היו ואם

שבריהס על גם לשה״ר באיסור הקטנים לשנן מצווין

וצ״נג

 מסלנט זונדל שרבי מובא ש״א המוסר שנועש בספר

מקום שכל היה שתפקידם אנשים מינה

 השומעים, בעיני ערכו אס ימעיטו בשבחו שיספרו

הדיבור, בעצם עבר כבודו על במשל דאף ולפמשנ״ת

 ולא לגטש כלל מנשם אין אלו אנשים דהרי פשוט י״ל

וכונו שולשס רצון אש קיימו אדרבה אלא ברשע בשרו

 עור לפר משום עברו שלכאורה דצ״ע ]אלא לטובמו.

 ועלה מזיר בשר לאכול בחשב עכ״פ השומעים, בהכשלת

טלה[. בשר בידו

האפור: פן העולה

 עות בו שיש דיבור האחד לשנים, נחלק לשה״ר איסור א.
 כל לחבידו נסבב ולא ההגנה לא אם אף באיסור עובר

 אדם בין איסור הוא חבידו על רע תבור דעצם נזק,
 על גנות כל שפע לא השופע ואם "שומע" ובעינן למקום,

 יגיע ולא כלל מכירו שאינו כגון המספר גם עבר לא חבירו
 ארם בק באיסור גם עובר ההגנה ובשחבירו היברות, לידי

 חשש בו יש אם גנות כל בו שאין ריבוד אף השני, לחבירו.
אדם בק איסור והוא אסור להכירו היזק ידו על שיגיע

רר!מנמו5£«*ו לחבית.

 התק בו שאין קטן על שלשה״ר בח״ח מבואר בפשוטו ב.
 עצמו בדיבור וגם ומתבייש מתעה הקטן ולכאורה מותרת.

וצ״ע. וכנ״ל איסור יש

 המספר לגבי אבל עות הוא אק הנדון שלגבי היבא גם ג.
 עצם מצד לשה״ר באיסור עובר עות, הוא והשומע
 ואם ה׳[. כלל סוף בבמ״וז הה״וו מדברי ]וצע״ק הדיבור.
 אינו שהנדון אף יאסור וראי נזק לו לגרום יבול הריבוד
נזק. לו יגרום הדבר שפרסום יודע שאגו אפשר מקפיד

 לנו יעמוד זיע״א הח״ח מרן שזכות ויה״ר
 דיבורים וכל הרע לשון מאיסור להנצל

 פניו בהארת הגנת לאור כולנו ומכה האסורים

יתברך.
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תפט שלמה פא סימן מנחת

 רצה כבר בלא״ה אם אף כתובתה, מפסדת היא בעלה
 באשת סוברים שיש ]וכמו לגרשה מקודם נתחייב או

 זינתה אם מ״מ להתגרש, שעומדת דאע״ג שנאנסה כהן
 בחיי שמעלה מפני כתובתה הפסידה ברצון "כ אח

 הכשילתו שנאנסה לאחר אם כך בעלה, של האישות
 בלא כך משום יוצאות דעלמא דנשים כיון בעבירה
 דאי לומר יכולה ואינה מפסדת, היא גם אף כתובה,

 ואף מכשילתו, היתה לא עליו נאסרה שכבר לאו
 כשגמרה רק הוא הכתובה דהפסד לומר גם שיכולים
 בלא״ה כשעומדת ולא יגרשנה שהבעל במעשיה
 דבריו ואין כהרעק״א לומר גם יכולים "מ מ להתגרש,
 חלקת בעל להגאון דקשייתא" ב״קבא ועיין תמוהים,

 דבריו אין ולענ״ד הרעק״א על מאד שתמה יואב
 על לבוא הכשילתו הרי כאן גם נמי והכי מוכרחים[

 באיסור רק הוא המכשול אם ואף כדין, שלא ארוסתו
 דמה חושבני ולכן כתובתה, מפסדת כן גם דרבנן

 נתברר אם היינו טעות, מקח לגמרי דהוה בתום׳ שאמרו
אם כן שאין מה שקידשה, לפני עוד בעולה שהיתה

 ארוסה כבר שהיא כיון נתקדשה, שכבר לאחר נבעלה
 הוא דמוכח אומדנא לאו גונא בכהאי אליו וקשורה
 ואף ארוסתו, כבר היא סוף שסוף כיון טעות דמיקרי

 רוצה דאינו אפשר מקום מכל מנה, מפסדת שהיא
 האבנ״ז קושית בכך וישבתי לגמרי, לגרשה כך משום

 נאנסתי משארסתני אומרת היא דתנן אהא בחדושיו,
 ותפ״ל גרם, שמולך כלומר ופירש״י שדהו" "ונסתחפה
 ענין להזכיר כלל צריכה ואינה המום נולד שברשותו

 דגם לומר שכוונתה ניחא, להנ״ל אולם מזל, של
 ומזלו ארוסתו כבר שהיא דכיון בטעות, אינה החופה

 החופה. את כך משום לבטל טעות חשיב זה אין גרם,
וק״ו נ״א סי׳ מהדו״ת רעק״א בשו״ת ראיתי שוב

 הוסיף וגם דלעיל, האו״ש כקושית ג״ב שהקשה
 גמור, טעות דהוי כ״ש לו ונאסרה ברצון שזינתה דכיון

 מהני ולא שליח ע׳׳י א״א שחופה דכיון תירץ ואפי״ה
 חופה, לבטל מהני לא טעות שגם הדין הוא תנאי בי׳

 זה אין מקח מבטל דטעות הא הרי טובא צ״ע ולענ״ד
וצ״ע. ראובן ובני גד מבני לילפותא כלל וא״צ חרוש

r
י ’’f _ פא סימן

רע שם דמוציא לאוין בענין ׳׳?׳׳,^4"
ועכ״פ שבכללות, לאו גם כן דכמו אפשר אזהרה חשוב אזהרה בגמ׳ שאלו ע״א מ"ו דף כתובות במם׳

 אין הרי תמוה ולכאורה מנלן. רע שם למוציא
 תונו, בלא ודאי ועובר מזו גדולה דברים אונאת לך

 הלאוין ביאור בסיום חיים חפץ לס׳ בפתיחה וראיתי
 הקורא עלי יקשה "ולא וז״ל: כך על שעמד י״ז אות
 הגט׳ מקשה למה לאוין, כ״כ יש לה״ר שע״י כיון נעים

 אף הביא ולא מנין למוצש״ר אזהרה ע״א מ״ר בכתובות
 רזה רכיל, תלך לא לבד שמנינו מהלאוין אחד לאו

 ראוי שיהא מיוחד לאו למצוא רוצה ז־הגמ׳ פשוט
 רבי בד״ה ע״ב מ״ה שם בתוס׳ משמע וכן עליו, ללקות
 שבכללות, לאוין הם שהבאנו הלאוין רכל עיי״ש.
 אחרים", ענינים ג״כ כולל וכו׳ תונו דלא הלאו למשל
בחבורו. פעמים כמה זה דבר שהזכיר ועיי״ש עכ״ל,

 שאין דמה שכתבו ראיתי דבפוסקים צ״ע ולענ״ד
שאין מפני רק הוא דברים אונאת על לוקין

 שבכללות, לאו נמי דחשיב כלל זכרו ולא מעשה, בו
 צ״ע לענ״ד כדבריו, מהתוס׳ דמשמע שכתב מה וגם

 לחייב אפשר היה דאילו בתום׳ שם מבואר דאדרבה
 לכתוב הכתוב כלל צריך היה לא האזהרה על מלקות

 ענש דלא הכלל שלענין, מנין גם ויסרו, של העונש את
 לא והא שבכללות בלאו סגי דלא הזהיר אא״ב הכתוב
 כמבואר עשה באזהרת סגי דלא אם כי בגט׳ מציגו
מעשה בו שאין דלאו כמר אבל תמורה מם׳ בריש

 של כללא להאי סיוע שום הנ״ל מהתוס׳ רואה אני אין
 גם שבכללות. לאו של באזהרה סגי דלא חיים החפץ

 פסק ה״א סנהדרין מהל׳ בפכ״א דהרמב״ם מהא צ״ע
 שלא בי״ד על אזהרה גם כולל רכיל תלך דלא להלכה

 נמי דחשיב פסק ואפי״ה לזה, וקשה לזה רך יהא
 אמרו דמפורש טובא צ״ע ועוד ש״ר, למוציא אזהרה

 מלא הוא ומורה סורר בן דאזהרת ע"א ס״ג בסנהדרין
 לאו שהוא שם אמרו שלהריא אף הדם על תאכלו

 קצ״ה לאוין להרמב״ם בסה״מ הוא וכן שבכללות,
 שהרמב״ן כתב רמ״ח במצוה שהחינוך ואף עיי״ש,

 ובס׳ זה, רמב״ן של מקומו כלל נודע לא זה, על חולק
 בענין ז״ל בכר מוהר״י העצום להגאון אמת" "דברי
 וז״ל מתמיהין דברים שהם החינוך דברי על כתב לאוין

 לבן אזהרה הוא ערוך תלמוד הלא נסלאתי "ונוראות
 כן להוכיח שהאריך ועיי״ש שבכללות" מלאו סו״מ
 קע״ח כלל שמועה ביבין גם וכ״כ מקומות, כמה מעוד
 אנו אין מפורש כשהעונש כי אחר כלל עוד "ודע וז״ל

 ועיי״ש שבכללות" לאו הוא אם האזהרה על חוששים
בזה. שהאריך

ר .
 באשה דוקא שייך תונו דלא אחר. טעם נלענ״ד ולכן

באשה ולא רע מהשם שמצטערת פקחית
משא״ב כלל, מצטערת ואמה. שניסת לאחר שנשתטית



שלמה פא סימן מנחת תצ

 זו דרך ועל ענין, בכל נוהג שפיר רכיל תלך רלא לאו
 מסופקני אך אחרים, ללאוין בנוגע גם ליישב יכולים
 הלאו בה נוהג רלא עמך מעשה עושה שאינה באשה

 ה׳ הל׳ ח׳ כלל חיים בחפץ שם כמבואר רכיל תלך דלא
 ק׳ ונותן ש״ר מוציא משום בכה״ג לוקה הבעל אם

 רק והוא שקר שדה כיון א. לכך, טעמים ושני סלע,
 נאמר אם אף ב. להנאתו, שקר עלילות עליה מעליל

 שאסור אע״ג עצמו לטובת הם שהרכילות דבכה״ג
 ממש עובר אינו מ״מ עמך מעשה עושה באינו לכתחלה

 ע״ב פ״ה דף בסנהדרין מבואר הרי מ״מ בלאו,
 וכן חייב, ובאביו פטור, באחר מיתה, לאחר שהמקלל

 ועיין חייב, ובאביו פטור, באחר דין גמר לאחר בהכאה
 דא בכגון דהא ע״ז שתמה ור״ס מ״ח מצות במנ״ח

 שרק דאפשר נלענ״ד מ״מ עיי״ש, אזהרה כלל ליכא
 הזהיר "כ א אלא הכתוב ענש שלא בתורה היא מרה
 תלוי שהעונש הכרח זה אין הזהיר שהכתוב לאחר אבל

 שלוקה אפשר שכן וכיון האזהרה, תנאי בכל דוקא
 עושה שאינה באשה גם ש״ר מוציא משום ומשלם
 כלל חיים בחפץ המבואר לפי צ״ע וכמו״ב עמך, מעשה

 לוקה אם ולה״ר רכילות שייך בכתיבה שגם ה״ת א׳
 טעם מה ידעתי ולא מעשה דקעביד כיון לא או בכה״ג

 אם אף לוקה מעשה עושה שאם )להסוברים ילקה לא
 שהתוס׳ ואף מעשה(. שום בלא הלאו על לעבור אפשר
 אא״ב לקי רלא קרא דגלי ע״ב מ״ה בדף שם כתבו
 גם דלוקץ שסובר יהודה לר׳ דוקא זה כל מ״מ בעל.

 לומר יכולים הרי להלכה אבל מעשה. בו שאין לאו על
 דאינו קרא דגלי הוא מעשה בו דאין "ג בכה דדוקא
 מנין מעשה דקעביד היכא משא״ב בעל אא״ב לוקה

וצ״ע. לוקה שאינו
★

הנ״ל*( בענין

סופר זאב יצחק הרב

 אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון למרן ראיתי הנה
דרך ספר של בתחילתו דבריו )נדפסו שליט״א

 החפץ דברי על גדולות תמיהות לתמוה שהרבה עליה(
 ע״א מ״ו כתובות בגט׳ שפירש דמה א. הללו. חיים

 הא קשה עליו, ללקות שראוי לאו למצוא הגם׳ שרוצה
 דלא אלא ד״ויסרו", בקרא להדיא כתוב דמוש״ר עונש
 הש״ס מקשה לפיכך הזהיר, א״כ אלא הכתוב ענש

 אף באזהרה סגי מפורש שהעונש והיכי מנין, אזהרה
 איתא והכי הפוסקים כמש״ב שבכללות לאו שהוא
 נפקא סורר בן שאזהרת סורר בן פ׳ בסנהדרין להדיא

 קשה ב. שבכללות. לאו שהוא אף הדם על תאכלו מלא
 לאו דהוי תונו רלא מלאו הח״ח שהביא המשל על

 זה הזכירו לא הפוסקים שכל תימא וזה שבכללות,
מעשה. בו שאין לאו משום אלא מלקות בו שאין הלאו

 הנ״ל לענין וכהמשך עליה", "דרך בס׳ נדפסה דלעיל הערה *<
"מרפא כקובץ סופר זאב יצחק הרב ע״ז שהעיר מה מביאים אנו

 נמי בגמרא שהוזכר רכיל תלך רלא דהלאו קשה עוד ג.
 לאזהרה דאתי התם דאיתא כמו שבכללות לאו הוי

 הרמב״ם פסק וכן לזה, וקשה לזה רך יהא שלא לב״ד
 חיים החפץ שכ׳ תימא ותו ד. עיי״ש. מסנהדרין רפכ״א

 וכו׳ ללקות רי״א ד״ה ע״ב מ״ה בתום׳ משמע דכדבריו
 דההיפך לכאו׳ יראה שם בתום׳ המעיין ולכאו׳ עיי״ש,
 ללקות דרי״א בגט׳ התם דאיתא שם, משמע מדבריו

 דמלקות שם ופירש״י בעל, בלא אף היינו מ״מ לוקה
 מעשה בו שאין ולאו הוא רכיל תלך לא אזהרת משום
 אזהרה הש״ס בעי דלקמן ר״ת והקשה ע״ב, עליו לוקין

 מהני רלא משמע רכיל תלך מלא ומסיק מנלן, למוש״ר
 . דאי ר״י הק׳ ועוד וכו׳, למילקי לא אבל לאזהרה אלא

 ויסדו צריך אמאי יהודה לר׳ רכיל תלך מלא לוקה
 תלך לא על מלקות איכא דאי מבואר ולכאורה עיי״ש,

 והשתא ב״ויסרו", המפורש לעונש צריכינן לא תו רכיל
 שאין לאו הוי רכיל תלך רלא מוכח ויסרו תורה דכתבה

 חיים החפץ שכתב האי מאי וא״כ עליו, ללקות ראוי
 והרי בגם׳, ז״ל הוא שפירש כמו בתום׳ משמע שכן

 ולכן תקפן, בכל הללו תמיהות עינינו לנגר עומדות
ולמצוא ז״ל מרן בדברי ולפשפש לתור לבי אל נתתי

בעזהי״ת. דברים של פתרן

 על התוס׳ דהקשו דסיימינהו, במאי נבוא ומתחילה
תלך לא משום לוקין דאי ז״ל פירש״י

 מהר״ם בחידושי עלה וכתב ויסרו, צריך לא תו רכיל
 שאין לאו הו״א ויסרו לא דאי לומר יש ולי וז״ל: שי״ף

 רחמנא דגלי .לבתר ודוקא עליו לוקין אין מעשה בו
 לוקין מעשה כו שאין דלאו אותו, "ויסרו" במוש״ר

 הדיבור בסוף כמש״ב בעלמא מיניה שפיר ילפינן עליו
 והיינו עיי״ש, וכו׳ ממוש״ר גמיר דר״י מכות ממס׳

 דהוי אף רכיל תלך רלא האזהרה על לן מגלה דויסרו
 הא תימה, ולכאו׳ עליו. לוקין מ״מ מעשה בו שאין לאו

 תאכלו מלא הוי סורר בן דאזהרת מההיא לעיל הבאנו
 התם אף נימא הכי וקשה בסנהדרין, כדאי׳ הדם על

 נימא סורר, רבן העונש בפירוש התורה דגילתה דאחרי
 דהוי אף הדם על תאכלו רלא לאו על דלוקין לן דגלי
 לאו דאיתא היכא לכל נילף ומינה שבכללות לאו

 ולאו הוא כן רלא ודאי והא עליו, דלוקין שבכללות
הא שנא מאי וא״ב עליו, לוקין דאין פשוט שבכללות

וצ״ע. מהא,

 בו שאין לאו שאני דודאי לכאו׳ בזה לומר ונראה
עליהן, לוקין שאין שבכללות מלאו מעשה

 סורר רבן רחמנא דמדגלי לומר שייך דלא ודאי רזה
 לוקין הדם על תאכלו דלא דלאו מינה נילף עליו, לוקין
 וא״ב רבים ענינים כולל הרי זה לאו דהרי משום עליו

 הגי לכל מלקות מינה ניליף סורר בבן עונש דגלי משום
 אפשר אי ודאי הא מלקות, בהו רחמנא גלי דלא מילי

בזה. התשובה דברי ואת ג׳, לשון"



תצא שלמה פא סימן מנחת
 גלי ולא סורר לבן רק הוא זה שגילוי ע״כ וא״כ לומר.

 הרי אלא הדם על תאכלו דלא זה לאו על שלוקין לן
 א״ב אלא הכתוב ענש דלא לאזהרה רק משמש הוא

 לוקין דאין הא התם מעשה בו שאין בלאו אבל הזהיר,
 לעוד שייך ואינו הלאו במעשה חסרון דהוי משום הוי

 דויסרו בקרא במוש״ר רחמנא מדגלי וא״ב איסורים,
 דכיון מינה למשמע שפיר אפשר תו עליו, דלוקין

 דהמלקות לומר אפשר רכיל, תלך מלא הוי דאזהרתו
 בו דאין רהא מהבא ומשמע גופא הלאו משום נמי אתי

 המלקות, עונש ממנו למנוע חסרון הוי לא מעשה
 עליו לוקין מעשה בו שאין דלאו יהודה ר׳ יליף ומהכא

ודוק. עיי״ש, מכות ממס׳ תום׳ וכמש״ב התורה בכל

 דמקשה רהא ז״ל חיים דהחפץ לדבריו אפ״ל ומעתה
לאוין הני ומכל מניין, למוש״ר אדהרה הגט׳

 תלך רלא לאו האי רק הגט׳ תפסה בלשה״ר דאיתנהו
 שראוי לאו להביא הש״ס דרוצה מינה מוכח רכיל,

 לאו דהוי אף רכיל תלך לא הביא ולפיכך עליו, ללקות
 בפירוש עונשו רחמנא מדגלי אך מעשה, בו שאין

 לאו ואיזה אזהרתו, על שלוקין מינה מוכח מויסרו
 אומר הוי עליו, שלוקין עליו מגלה שויסרו לומר אפשר

 מעשה, בו שאין לאו שהוא רכיל תלך רלא לאו רק
 ובלאו שבכללות, לאוין הוויין הלאוין שארי כל אבל

 עלייהו מגלה ד״ויסרו" לומר אפשר אי שבכללות
 לאו שבין ההבדל לעיל שנתבאר וכמו עליהן שלוקין

 מדהקשו אדרבה וא״ב מעשה, בו שאין ללאו שבכללות
 המהר״ם שכתב כמו בפירש״י וצ״ל סירש״י, על התו׳

 דאזהרת למימר הגט׳ מדתפסה אדרבא "כ א שי״ף,
 מקשה דהש״ס רהא משמע רכיל תלך מלא הוי מוש״ר
 אזהרה למצוא הש״ס דרוצה היינו מנין למוש״ר אזהרה

 שתירצו בתום׳ ועיי״ש עליו, ללקות שראוי דה כגון
 סתירה אין מדבריו אף אך אחר. באופן רשב״א בשם

 להאי ס״ל נמי דהוא ואפשר שי״ף, המהר״ם למש״ב
ודו״ק. עיי״ש מילתא

 קשייחא הני מיושב לכאורה הללו דברים ולפי
למילתא דאזהרה אמת דהן לעיל שהבאנו

 ללקות ראוי שאין בלאו אף סגי בו מפורש שהעונש
 על תאכלו מלא הוי סורר בן דאזהרת וכההיא עליו.
 מגט׳ מוכח מיהא הא אבל בסנהדרין, כדאי׳ הדם

 ד,גמ׳ דרוצה מנין למוש״ר אזהרה דהקשה דכתובות
 גמיר ור״י עליו, ללקות שראוי כזה לאו למצוא

 וכמש״ב מעשה בו שאין לאו דאיתא היכי לכל ממוש״ר
 והיינו עיי״ש, ע״ב ד׳ דף דמכות הדיבור בסוף תוס׳

ועיין. יהודה, לר׳ אף אתי דילן ז־גמ׳

 הח״ח דהביא הא שנתבאר מה לפי נמי ותתיישב
לאו דהוי תונו רלא הלאו למשל

 לוקין דאין בזה מבואר פוסקים דבכולהו אף שבכללות
לאו משום זכרו ולא מעשה בו שאין לאו משום עליו

 מצי רלא יפה, מבוארים הדברים הרי ולהנ״ל שבכללות,
 הרי כן ראם מעשה בו שאין לאו משום למימר הח״ח

 אזהרה למילף הש״ס ומצי רכיל תלך ללא דומה זה
 גדולה דברים הונאת לך דאין תונו רלא מלאו למוש״ר

 מייתי רלא טעמא עיקר אלא רע, שם הוצאת של מזו
 דהוי משום הוא תונו מלא מוש״ר של אזהרתו הגט׳

 עליו שילקו לומר אפשר אי ובזה שבכללות, לאו נמי
 הוא כן ועל לעיל, שנתבאר וכמו דויסרו, דקרא מגילוי
 נמי דהוי משום הוי תונו דלא בדבריו הח״ח דהזכיר

שבכללות. לאו

 רכיל תלך רלא מילתא האי לפרושי גבן פש ואכתי
והרמב״ם הגמרא מדברי לעיל הובא גופא,

 לזה רך יהא שלא לב״ד אזהרה אף כולל שהוא ד״ל
 שבכללות לאו נמי לאו האי הוי תו וא״כ לדה, וקשה

 בתקנתן. חכמים הועילו מה א״ב ענינים, עוד שכולל
 מצות סנהדרין, מהלכות רפב״א הרמב״ם ז״ל והנה
 תשפוט בצדק שנאמר בצדק השופט לשפוט עשה

 דינין בעלי שני השויית דו המשפט צדק זהו אי עמיתך,
 לו אומר ואחד צרכו כל מדבר אחד יהא לא דבר בכל
 רכות לו וידבר לאחד פנים יסביר ולא בדבריך קצר
 של ומקורו עכ״ל, קשות לו וידבר לאחר פניו וירע

 אותו למדו ובספרא מתוספתא, הרדב״ז כתב הרמב״ם
 כמו וזהו לזה, וקשה לוה רך יהא שלא רכיל תלך מלא

 זו תוספתא והנה עיי״ש. ע״א מ״א בכתובות דאיתא
 פניו מאריך יהא ולא ת״ל: ה״ב פ"ו בסנהדרין היא

 עיי״ש, עמיתך תשפוט בצדק שנאמר וכו׳ אחד כנגד
 לאחד פניו יסביר רלא הרמב״ם דכתב לישנא האי וא״ב
 ממש הוא עמיתך, תשפוט מבצדק הוא ודרשתו וכו׳

 פניו מאריך יהא שלא בתוספתא ששנינו לישנא בהאי
 דהרי וגו׳, תשפוט מבצדק ודרשו וכו׳ אחד כנגד

 כץ, אחרי שכתב דינין להני דרשא האי הקדים הרמכ״ם
 בכתובות דאיחא כמו הרמב״ם של דרשתו ואין ועיין.

ופשוט. רכיל תלך מלא ע״א מ״ו

 שם בכתובות בגט׳ דהרי בזה, לומר אפשר ולכאורה
מנין, למוש״ר אזהרה הש״ס דהקשה

 ונשמרת אומר נתן ור׳ רכיל, תלך מלא אלעזר ר׳ קאמר
 רלא אלעזר דר׳ טעמא הגט׳ ומסיק רע, דבר מכל

 כר׳ קאמר רלא נתן דר׳ וטעמא עיי״ש, נתן כר׳ קאמר
 לזה רך יהא שלא הוא לב״ד אזהרה דההוא הוא אלעזר
 בשיטת אזיל דהרמב״ם אפשר וא״ב עיי״ש, לזה וקשה

 דמוש״ר דאוהרה אלעזר דר׳ אליבא והוא התוספתא
 תלך מלא ילפינן דלא סבר וע״כ רכיל, תלך מלא הוא

 דזהו לזה, וקשה לזה רך יהא שלא דינא האי רכיל
 לר׳ אבל אלעזר כר׳ קאמר לא ולפיכך נתן דר׳ אליבא
 לה יליף ושפיר דינא, האי מינה ילסיגן לא גופא אלעזר
 בתוספתא, ששנינו וכמו עמיתך תשפוט דבצדק מקרא
 שבכללות לאו רכיל תלך דלא זה לאו אין שוב וא״כ

היטב, שפיר ואתי



שלמה פא סימן מנחת תצב

 במתני׳ ע"א כ״ט בסנהדרין נמי מינה דילפינן והא
וחבירי מזכה אני יאמר לא לכשיצא ומנין

 נאמר זה על עלי רבו שחבירי אעשה מה אבל מחייבין
 ע״כ. סוד מגלה רכיל הולך ואומר בעמך רכיל תלך לא
 מילתא שהאי שמעינן ה״פ דהתם קשיא לא ודאי הא
 וטוען ומרכל הולך דהיינו רכיל תלך לא בכלל נמי הוי

 דעלמא רכילות עם הוא מילתא וחד לזה זה של דברים
 מגלה רכיל רהולך קרא במתני׳ נמי דאיתא הוא וע״כ
 ואף רכילות. בכלל נמי הוי סוד דגילוי לך לומר סוד,

 דבתוי״ט ועוד כך. לומר אפשר ס״ס זאת מוחק שהגאון
 וכן רכיל, תלך דלא קרא גרסינן לא דאדרבא נ״א הביא

 רכיל דהולך הך רק שהביא הרמב״ם מדברי משמע
 כמש״כ, והיינו סנהדרין, מהל׳ פכ״ב עיי״ש סוד ומגלה
 הא כטו״ט שפירש מתני׳ האי על בתוי״ט עוד ועיין

 בא שאינו דאף רכיל דהולך מקרא במתני׳ דאשמועינן
 הכי אפילו עצמו לזכות רק בא ואינו וריב, מדק לגרות
 לך לומר סוד מגלה רכיל הולך בשם תורה כתבתו
 רכיל תלך לא בכלל הוי נמי עצמו להנאת סוד שמגלה

 שבכללות לאו זה משום חשיב דלא ודאי וא״כ הוא,
 לומר שנראה מה לכאו׳ בעזהי״ת כתבנו זאת כל וק״ל.

 והביא שחזר ועכי״א "א זיע חיים החפץ של בדבריו
 בהל׳ עיין חיים חפץ בספרו פעמים כמה הללו דברים

 דברים חזר פעמים כמה ועוד בהגה״ה, א׳ כלל לשה״ר
עיי״ש. הללו

*
להג״ל תשוכה

 לר׳ דאפי׳ בפשיטות כתבו שהתוס׳ ׳־כיון נראה א(
בו שאין לאו על דלוקין שסובר יהודה

 על רע שם במוציא שילקה לומר א״א מ"מ מעשה
 רוב דעת וכן בעל. בלא רכיל תלך לא של הלאו

 הוא ש״ר מוציא של דמלקות מוכח דלפי״ז הראשונים,
 דלהדיא משום רק רכיל ל״ת של האזהרה מפני לא

 הכתוב ענש דלא הכלל דמפני אלא ויסרו, תורה אמרה
 אמרו ולכן אזהרה. אחר !.כמים חפשו הזהיר א״כ אלא
 להו דסגי יש וגם מנין. אזהרה שמענו עונש מקום בכל

 בסה״מ היטב כמבואר בלבד מסברא רק שהוא באזהרה
 גם שם כתב וכן עי״ש. י״ד שורש סוף להרמב״ם
 אלא תלמודא אזכירא לא רכיל תלך "דלא הריטב״א:

 בתוס׳ שם גם נפקא". מויסרו ומלקות בלחוד לאזהרה
 מעשה בו שאין לאו לשאר דמי "ולא כתב: הרא״ש

 אין הבא אבל בהן הכתוב לאו מכח בא שהמלקות
 בהדיא בו מפורש מלקות אלא הלאו מכת בא המלקות

 עם מנאו לא והלכך פי׳ מויסרו. ויסרו דילפינן כיון
 כתב דבפשיטות בפנ״י גם )ועיק עכ״ל, ומימר" נשבע
 משמע וכן שם כתב איך להבין זכיתי לא ולכן הכי(,

 ש״ר ממוציא מכות במס׳ יהודה ר׳ דיליף והא בתום׳,
 ממה רק הוא "מ שאב לאו על גם מלקות לחייב

מלא ולא דויסרו בקרא מלקות הכתוב ענש שמפורש

 על מלקות דאיכא שסובר מי אין שהרי רכיל תלך
 להיות צריך ש״ר מוציא של דהתראה נראה ]גם לה״ר,

רכיל[. ל״ת משום ולא ויסרו של מהעונש

 לרב דאל״ב הכי לומר ע״כ צריכים רש״י בדעת ואף
רכיל ל״ת משום לוקה יהודה דלר׳ שסובר פפא

 לה״ר כל על דלוקין סובר שגם נימא וכי בעל. בלא גם
 על בתמיהתם התום׳ גם ]הרי ש״ר מוציא של לא אפי׳

 ולא בזנות אשתו שמחרף במי אלא הזכירו לא רש״י
 אם וכן לה״ר[, מסתם לשאול דעתם על כלל עלה

 מהני דלא וע״ב רע, דבר מכל מונשמרת הוא האזהרה
 טעמא האי דמשום סובר רש״י רק בלבד. לאזהרה אלא
 לפיכך מעשה שא״ב לאו על גם מלקות מחייב דר״י
 אפי׳ לדידיה לוקה שפיר גופא ש״ר דבמוציא סובר הוא
 אבל בשטמ״ק, שם וכמו״ש עדים. ושכר בעל לא אם

 שיבואר למה ואפי׳ מויסרו, לר״י גם הוא המלקות ס״ס
 ס״ס שבכללות. לאו הוא רכיל דל"ת לאו שגם להלן
 וה״ק בעל בלא גם מלקות חייב דלר״י רש״י סובר
 עדים, ושכר בעל דוקא דבעינן הוא ממון חיוב לענק

 לאו שהוא ומורה סורר בן דבאזהרת "ע צ ]אך
 מפני הוא שהמלקות מתום־ משמע אפי״ה שבכללות
 משום ד״ה ע״א ס״ג בסנהדרין הקשו שהרי האזהרה,

 מיתת לאזהרת שניתן לאו על גם שלוקין מהתם דניליף
 של העונש מפני רק הוא שהמלקות אמרינן ואי ב״ר.
 קשה בעלמא לאזהרה אלא שאינו הלאו מפני ולא ויסרו
 באמת צריכים דאולי יתכן אך התוס׳. קושית להבין

התום׳[. קושית בכך ליישב

דבריו הרי ידעתי לא שי״ף, מהמהר״ם שהביא מה ב(
 על התום׳ לקושית בנוגע ואמת פשוטים הם

 זה דבר התוס׳ הקשו איך להבין קשה ואדרבה רש״י,
 כלל נוגע לא זה כל אבל ועוד, והפנ״י המג״ש וכמו״ש

 שבכללות ללאו שאב״מ לאו בין לחלק הנדון לעיקר
 בו שאין לאו על לוקין דאין להלכה שגם ולחדש
מפני לוקק שפיר בפירוש הכתוב כשענש ס״ס מעשה

שבכללות. בלאו כמו ולא האזהרה

לא רכיל תלך דלא שהלאו סובר שהרמב״ם מ״ש ג(
 על רק דקאי משום שבכללות לאו חשיב

 "הזהיר שכתב: ש״א מצוה בסה״מ עיין בלבד, לה״ר
 לא אמרו בעמך, רכיל תלך לא אמרו והוא רכיל מהיות

 תהא שלא אחר דבר לזה, וקשה לזה בדברים רך תהא
 אזהרה זה לאו ובכלל והולך. דברים שטוען כרוכל

 שכתב: קכ״ד סי׳ בסמ״ק גם ועיין רע". שם להוצאת
 וקשה לזה רך יהא שלא לדיין אזהרה נמי זה "ובכלל

 עבודה שלענין דכמו נלענ״ד זה כל מלבד גם לזה".
 והרמ״ה ותום׳ דרש״י ע״א ס״ג סנהדרין בגט׳ חזינן זרה

 ומחבק ומנשק מגפף לענק סוברים כולם והמאירי
 לוקק ואין שבכללות לאו דחשיבי דטעמא וכו׳ ומרחיצו

תעבדם דולא מקרא ילפינן דכולהו משום הוא עליהם



תצג שלמה פא סימן מנחת
 "וכן שכתב: ברמ״ה ועי״ש סוגים הרבה כולל שהוא

 וגם לאידך", דדמי מינייהו חד ליכא והמנשק המגפף
 תעבדם מלא שלהם שאזהרה "והטעם כתב: המאירי

 כמה כולל זה לאו ונמצא הם עבודה בכלל אלו שכל
 גם ועיין עליו", לוקין אין שבכללות ולאו דברים

 בחידושיו שהר״ן אמנם ]הן ה״ו. מעכו״ם פ״ג בכס״מ
 שנא מאי לענ״ד צ״ע גם אחר, באופן ומפרש ע״ז תמה

 דלא בתום׳ שם שכתבו עבודה מלאכת של מהלאו
 שאסור מפני הוי דכולהו ואע״ג שבכללות]. לאו חשיב

 וא״כ שבכללות לאו חשיב ואפי״ה לע״ז כבוד לחלוק
 וגם ושקר אמת שכולל רכיל ל״ת של זה לענין "ש כ

 וחבירי מזכה אני יאמר לא גם לזה מזה רכילות
 חזינן דהא ותו שבכללות. לאו חשיב דשפיר מחייכין

 שאין סוברים הם רש״י לדעת שגם בכתובות בתום׳
 על ולא מזנות אשתו חירוף על רק יהודה לר׳ לוקין
 לאו הו״ל תו לר״י גם הרי וא״ב ורכילות, "ר לה סתם

 אפי׳ ורכילות "ר לה סוגי כל נמי דכייל כיון שבכללות
 מסנהדרין בפי״ח הרמב״ם שכתב ומה זנות. של לאו

 בו שאין מפני הוא לה״ר על לוקין דאין דטעמא
 שיש ה״נ אין אבל האמת הוא שכך משום הוא מעשה,

 דאף ותו -שבכללות. לאו דהוי משום נוסף טעם גם
 דיליף נתן לר׳ דמ״מ קשה עדיין חיים החפץ מרן לדעת

 רע דבר מכל דונשמרת מקרא רע שם למוציא אזהרה
 הח״ח רבינו שמנאם קראי הני מכל יליף לא דאמאי
 להזהר ונשמרת של דהאוהרה פשוט נראה שהרי זצ״ל,

שבכללות. לאו ודאי הוי רע דבר מכל

 בגט׳ דכששאלו נימא דמהיכ״ת צ״ע הדבר בעיקר וגם
יהודה לר׳ רק דקאי מנלן ש״ר למוציא אזהרה

 ודאי לרבנן שהרי מעשה, "ב שא לאו על דלוקין שסובר
 ולא דויסרו קרא משום אלא לוקין אין זה לאו על שגם
 היותר לכל הח״ח דברי כל דגם ותו האזהרה. מפני
 הראשונים. וכל לתום׳ ולא לרש״י אלא לענ״ד אינם
 אותן מכל הביאו לא למה לדידהו קשה הרי וא״ב

 תירוץ לתרץ לן דאית וע״כ אותם, מנה שהוא הפסוקים
 סורר דגם וכדאמרן שבכללות, לאו מפני ולא אחר,

 תורה דכתבה העונש בגלל אלא לוקה אינו ומורה
 תאכלו רלא האזהרה משום ולא מויסרו בגז״ש למילף

הדם. על

★
מהנ״ל עוד

 התוס׳ ממ״ש להוכיח שליט״א הגאון מרן טש״כ א(
ש״ר במוציא לוקין דאין פשוט לר״י דאף

 הלאו משום המלקות שאין מוכח דלפי״ז בבעל, אלא
 גופא בתום׳ הא לכאו׳ עונשו. נתפרש דלהדיא אלא

 ועיין בבעל. דוקא תורה שגילתה שאני דהכא סיימו
 כן. צ״ל רש״י לד׳ דאף שי״ף ומהר״ם ברשב״א

מלקות דלתוס׳ עוד דאפשר עוד כ׳ שי״ף ]ובמהר״ם

 אבל בבעל, דוקא זאת תורה גילתה א״כ מויסרו נפקא
 בעל בלא לילקי אכתי רכיל תלך מלא דלקי לרש״י
 בודאי רש״י דבדעת לכאו׳ נ׳ מזה עיי״ש, רכיל מל״ת
 דבתוס׳ ואה״נ האזהרה, מחמת דלקי בפשיטות נקטו

ועיין(. האזהרה, מחמת לקי רלא נקטו לפי״ז

 מחמת דלקי תימא דאי שליט״א, הגאון הקשה ב(
דעלמא. "ר לשה כל על לילקי "כ א הלאו,

 לוקין דאין א״ר דאר״י ג. תמורה על הגרי״ז כ״ב באמת
 אמאי בתוס׳ והק׳ מימר, והרי ופריך שאב״מ לאו על
 מעשה בהם דאין זוממין ועדים ממוש״ר פריך לא

 דלוקין דהא מסתבר דודאי ליישב וב׳ עיי״ש, ולוקים
 על לקי לא רהא רכיל ל״ת מחמת זה אין במוש״ר

 אין בע״ז וכן עונשו תורה פירשה דלהדיא אלא "ר לשה
 עדות גם דהרי תענה רלא הלאו מחמת המלקות
 דנתחדש וע״כ לוקין, ואין לאו בהך נכללת מוכחשת

 מיושב ולפי״ז הלאו, עבירת מחמת ולא מלקות ביתור
 עלייתו לוקין אין דהנך מהנך, פריך מצי רלא תוס׳ קו׳

 שאין לאוין לבולהו שייבא ולא הלאו, עבירת מחמת
 בזה מיאנו מדהתוס׳ נראה ומזה עיי״ש, מעשה בהם

 הלאו, מחמת שפיר הוי דידהו שמלקות דפירשו משום
 ונראה לוקין. דאין לשה״ר מ״ש ליישב צריך שכן וכיון

 לוקין שאין נראה היה לכשעצמו זה שלאו דכיון לכאו׳
 נתפלא ומעתה שלוקין, להדיא תורה גילתה ומ״מ עליו,
 יש שלכאו׳ אחד באופן רק זאת תורה גילתה אמאי
 בעדות דוקא דהיינו האופנים, שאר לבין בינו לחלק

 גילוי שבאותו מוכח גופא מזה במוש״ר, וכן מוזמת
 שאר נתמעטו גופא בזה מפורש, העונש לן שנתגלה
 שייכים ודאי שהם אף עליהן לוקין שאין לומר האופנים

הלאו. לזה

 "לא רפ״ה מל״ת כסה״מ דבר״מ העירוני איכרא
זה לאו על והעובר וכו׳ שקר עד ברעך תענה

 זמם. כאשר לו ועשיתם ואמרה התורה עליו גזרה כבר
 הלאו ובזה לע״ז אזהרה ברעך תענה לא מכילתא ולשון

 מחמת בא דעונשו מוכח לכאו׳ הרי מלקות". ג״כ
 ש״א ל״ת במצות אכן לאוין, כשארי הלאו על עבירותו

 זה לאו ובכלל וכו׳. אמרו בעמך רכיל תלך "לא כ׳
 עדים גבי שכ׳ בלשונו שני ובזה ש״ר". מהוצאת אזהרה

 "כ ג הלאו ובזה וכו׳ זה לאו על והעובר זוממין,
 כמו״ש מדה לכאו׳ ונראה זה. כל כתב לא והכא מלקות.
 אמנם הלאוין, בין הר״מ ששינה מ״ש צ״ב אך הגרי״ז.

 אתינן הלאו משום במוש״ר וגם היא חדא דהכל נראה
 שנבאר טעמא האי משום אתי׳ הר״מ לשון ושינוי עלה,
 שקר עדות מהעיר שנמנע משמעותו תענה רלא דלאו
 שקר דהכל מוזמת. וגם מוכחשת עדות גם בזה ונכלל
 זה לאו על והעובר לשון לומר שייך בודאי וא״ב הוא,
 אין רכיל ל״ת אבל הוא, זה לאו של פשוטו דהרי וכו׳

 בו להכליל דאפשר אלא מוש״ר על מורה פשוטו
על והעובר לכתוב להר״מ לו אין ובזה ש״ר הוצאת



שלמה פא סימן מנחת תצד

 כ׳ ע״ב דאת. שמעינן לא עדיין דמסשוטו זה, לאו
הוא. פשוט ולכאו׳ וכו׳, זה לאו ובכלל

 התום׳ דהקשו מהא שליט״א הגאון תמה הנה ג<
דלוקין סורר רבן מלאו דנילף ס״ג.( )סנהדרין

 לאו דהוי אף ב״ד, מיתת לאזהרת שניתן לאו כל על
 הנה תימא. וזה הלאו, משום דלוקין נ׳ רמזה שבכללות,

 מלאו רק שהק׳ יווכח התום׳, דברי בסוף שם המעיין
 הקשו לא אמאי ויפלא ב״ד, מיתת לאזהרת שניתן
 שם. לנר בערוך תמה וכן דלוקין, דבכללות ללאו דנילף

 כין לחלק דיש כדברינו יווכח רמזה לכאו׳ לומר ואפשר
 שבכללות ללאו דודאי שבאב״מ, ללאו שבכללות לאו
 שניתן לאו לגבי אך שנתבאר, וכמו למילף מצי לא

 הסברא כאותה בה לומר דיש ב״ד מיתת לאזהרת
 פ׳ ריש רש״י שפירש וכמו שאב״מ, לאו גבי שכתבנו

 דבעינן כיון המלקות על הלאו אתי דלא הלוקין הן אלו
 מן דנילף התום׳ הקשו ובזה עיי״ש, מיתה לאזהרת לאו

 עונש תורה פירשה דהכא היא, סברא דלאו סורר
 מלא כן גם הוא זה דבר על ואזהרתו להדיא המלקות

 מיתה על אתיא האזהרה ראותה הרי הדם. על תאכלו
 זה ומגילוי מיתה, לחייבו שא״א היכי מלקות על וגם

 דשפיר ב״ד מיתת לאזהרת שניתנו לאוין לכולהו נלמד
 אך מלקות. לגבי אף אתי דהלאו עלייהו למילקי אפשר
 לדמות אין דבודאי לתמוה אין שבכללות לאו לגבי
 עונש תורה בו שריבתה לענין הנכללים הענינים שאר

 סייעתא למדין נמצינו לכאו׳ עכ״פ להדיא. ביתור
 י״ט, סי׳ סוף ב״ק איש בחזון וע״ע האמורים. לדברינו
 הרמב״ם בדעת וכן שכתבנו, כמו נקט ודאי תום׳ ובדעת

היטב. עיי״ש

 מל״ת בסה״מ הר״מ לשון שליט״א הגאון העתיק ד(
בדברים רך תהא לא "אמרו שכתב ש״א

 דברים שטוען כרוכל תהא שלא ד״א לזה וקשה לזה
 כמה הלאו בזה הר״ם שהכליל נראה הרי והולך",

 העונש שאין "כ ע וא״כ שבכללות, לאו הוי וא״כ ענינים
 במצוה הר״מ שמדברי לעיל נתבאר כבר ע״כ. מחמתו,

 משום אתי דידהו ומלקות הוא, כן דלא משמע רפ״ה
 לשון שינוי ליישב שיש מה לכאו׳ וכתבנו הלאו. עבירת
 ביד הר״מ דמדברי כתבנו הרי ובאמת הכא, הר״מ

 לזה בדברים רך יהא שלא דינא שאין משמע החזקה
 בשיטת אזיל דהר״מ וכמש״נ רכיל תלך מלא נלמד וכו׳

 וא״כ וגו׳, תשפוט מבצדק זאת דילפינן התוספתא
 על בספרא מש״ב הכא הר״מ העתיק היאך תימא באמת

 הר״מ דלדעת לומר יש ואולי רכיל. דל״ת לאו האי
 לזה, וקשה לזה בדברים רך יהא שלא בספרא מש׳׳כ

 דאזהרה מ״ו. בכתובות וכדאי׳ לב״ד לאזהרה אתי לא
 אתי דהספרא אלא וגו׳, תשפוט מבצדק נלמד לב"ד
 תיבת של משמעותו דהיינו מקרא של פירושו לפרש

 רך יהא שלא א. אופנים. בשני פירש ובזה "רכיל",
 הוא. רוכל מלשון לפרש יש או הוא, רך דלשון וכר,

על דגם רכילות על דאתיא להו, חרא משמעות ושניהם

 ובזה לו, שמספר לזה רך שהוא לומר שייך רכילות
 בספרא שב׳ דייק, ואולי עליו, שמספר לזה קשה נעשה
 וקשה כתוב דלא לזה, וקשה לזה דברים רך תהא שלא

הוא. דממילא כמש״ב אלא לזה, דברים

 לאו משום רכיל דל״ת דלאו בפי״ח הר״מ ולשון
הגאון שהביא וכמו עליו לוקין אין שאב״מ

 שהעונש הר״מ דעת להוכיח עוד לכאו׳ ויש שליט״א,
 שבתורה לאוין ככל אתיא ומוש״ר זוממין עדים של

 שלוקין לאוין הני כל הר״מ מנה מסנהדרין דבפי״ט
 ולזה ומוש״ר, זומם עד גם מנה ובתוכם עליהן

 עיי״ש, י״ט סימן סוף ב״ק איש החזון מדברי נתעוררתי
 דמלקות מורה ע״א סוף ד׳ דף במכות הפנ״י לשון גם

 לזה וגם עי״ש, רכיל דל״ת לאו משום אתי דמוש״ר
העירוני.

 רכיל דל״ת לאו לדמות שליט״א הגאון כתב הנה ה(
ס״ג בסנהדרין ששנינו תעבדם, דלא ללאו

 הראשונים רוב ודעת וכו׳, ומכבד ומנשק מגפף שכולל
 שם המאירי כלשון שבכללות, לאו חשיב זה שמשום

 לאו חשיב אמאי בסברא צ״ע לכאו׳ הדבר הנה עי״ש.
 ראה אך שם. בחידושיו הר״ן שהקשה וכמו שבכללות

 שג״ב ע״ב קט״ו דף בב״מ המאירי בחידושי ראיתי זה
 אלו שכל בה אומר אני שם...״ועוד וכ׳ כזאת תמה

 מצד לאחרים בהם לטעות ואין הם גופניות עבודות
 כצבא בהם בכיוצא אפשר אי שהרי אלקות קבלת

 בכלל ואינם תורה סבבה שעליהם הציר שהם השמים
 בהרחקה להפליג כדי גרידא ללאו אלא לחיוב. עבודה
 אלא בא ולא עליהם, מונח עבודה שם אין שכן ואחרי

 שבכללות" לאו להיותו עליו סמכו זה ומפני להרחיק,.
 לכאו׳ עצמו המאירי שכתבם אלו דברים ולפי "ל. עב

 דלא ללאו תעבדם דלא זה לאו כין לחלק יש שפיר
 תחת כולם אבל דברים כמה באמת שכולל רכיל תלך
 שם למעלה המאירי שם שביאר וכמו יכנסו אחד סוג

ודו״ק. היטב עיי״ש

★
להנ״ל תשובה

 ראשונים ועוד התום׳ כתבו דהרי כוונתי א(
שסובר יהודה לר׳ שגם גמורה בפשיטות

 תלך "דלא אמרינן אפי״ה מעשה "ב שא לאו על דלוקין
 ומשמע למילקי", לא אבל לאזהרה אלא מהני לא רכיל
 ונותן שלוקה דסברי דראב״י לרבנן דאפי׳ סוברים שהם
 דמפורש משום רק הוא בעל לא אם אף סלע מאה

 שם על רק קאי רכיל דל״ת והאזהרה ויסרו תורה אמרה
 הרע, לשון סתם על ולא קרא ביה דאיירי זנות של רע
 פנויה כשהיתה שזינתה רע שם עליה הוציא אפי׳ או

 אע״ג ומ״מ מעשה. דעביד בכה״ג אפי׳ לוקה אינו ג״כ
 בלבד לאזהרה אלא מהני דלא דקאמר הוא עצמו דר״ת

קשיא גופא הא דמ״מ משום והק׳, חזר שפיר אפי״ה



תצה שלמה פב סימן מנחת
 ש״ר דמוציא כרכיל יהודה לר׳ ילקה לא טעם דמה
 האזהרה עם יחד דויסרו קרא משום בעל בלא אפי׳

 הוי לא רכיל דל״ת דאע״ג בשטמ״ק היטב וכמבואר
 האזהרה עם יחד ויסרו משום ילקה מ״מ לאזהרה אלא
 דשאני ר״ת תי׳ שפיר וע״ז עיי״ש. הפנ״י גם פי׳ וכן

 לוקה דשפיר דראב״י לרבנן גם ומ״מ קרא, דגלי הכא
 לשה״ר סתם על אפי״ה ש״ר דמוציא רכיל על ענין בכל
 שכתב כגון מעשה דקעביד בכה״ג אפי׳ לוקה אינו

 ט״ו ס״ק כ״ח סי׳ באו״ת ]ועיין ברבים ופרסם והדפיס
 ראם מזה[, גדול מעשה לך דאין בכתב עדות על שב׳
 לשה״ר על לדידן לוקין אין אמאי קשה כדברינו לא

 דוקא דבעינן קרא דגלי רהא לומר יכולים הרי בכתב
 במספר "כ משא גרידא, דיבור על גם לחייבו היינו בעל,

 רק הוא רכיל דל״ת וע״כ מעשה, דקעביד בכתב לשה״ר
 בתחילת ר״ת וכמו״ש עליו, שלוקין לאו ולא אזהרה

 דויסרו. קרא משום רק הוא שלוקין ומה התום׳ דברי
 סי״ח בריש הרמב״ם דמש״ב לפי״ז לדחוק וצריכים

 אף מ״מ מעשה, שא״ב לאו הוא רכיל דל״ת מסנהדרין
 וכתב שסתם וכמו לוקין אין ג״כ מעשה ע״י עבר עם

 ואפשר דה, לאו על לוקין דאין דעות מהל׳ פ״ז בריש
שבכללות. לאו גם הוא דלהרמב״ם משום

 שכוונתם בתוס׳ לפרש בפשיטות דיכולים נראה ב(
והיינו דצ״ל הגרי״ז של לדבריו ממש

 ושפיר בתורה", מלקות בהו "דכתיב הני דשאני דכתבו
 האזהרה בכלל ולא בתורה מפורש שהעונש מפני לוקין

 רלא לאו על לוקין דאין שב׳ שהבאת מה אך בלבד.
 בעדים ע״ב ע״ר ב״ק מהגמ׳ צ״ע בהכחשה, תענה

 משום לוקין דשפיר ברגליו בא וההרוג בנפש שהוכחשו
 רק אם אפי׳ הזמה תחילת לאו הכחשה למ״ד תענה לא

 ובשטמ״ק "י ברש שם כמבואר הוזמו ולא הוכחשו
 בד״ה ע״ב ד׳ דף מכות במס׳ התום׳ וגם מהראב״ד,

תענה. לא משום דלקי כתבו ורבנן

לאו הוא ומורה סורר בן אזהרת דהרי כוונתי עיקר ג(
 מהתם דנילף בתום׳ הקשו ואפי״ה שבכללות

 מוכח וא״ב שילקה. מיתה לאזהרת שניתן לאו על
 הויסרו. מפני רק ולא האזהרה מפני הוא שהמלקות

 היתה שקבלה דיתכן נלע״ד מהעל״ג כב׳ שהביא ומה
 לאו על ולא שבכללות לאו על לא לוקין דאין בידם,
 רק הוא התום׳ קושית ועיקר מיתה, לאזהרת שניתן
 כלל דא״א בכה״ג מלקות לחייב מהתם נילף דמ״מ
לאו על להק׳ כלל יכלו לא ולכן מיתה לידי שיבוא

שבכללות.

הרי דמ״מ מאירי ה דברי כוונת להבין זכיתי לא ד(
 את ויפוי כיבוד של אחד סוג ודאי הם כולם

הע״ז.

פב סימן

זא״ז המכחישים עדים שני בענין

 כתי בשתי הונא רב סובר ע״ב ל״א דף ב״ב בגמרא
בפני באה שזו זו את זו המכחישות עדים

 ומבואר ומעידה, עצמה בפני באה וזו ומעידה, עצמה
 לעדות מצטרפים אין שניה מכת ואחד זו מכת דאחד
 חו״מ בש״ך ועיין פסול. ודאי מהם שאחד כיון אחרת

 בריסק חכמי בו שנחלקו ספק שמביא סק״א ל״א סי׳
 השנים אותם אם חברו, את מכחיש שאחד עדים בשני

 אמרינן מי אחרת, לעדות יחד להצטרף "כ אח יכולים
 הם הרי משנים מוכחש אינו מהם אחד שכל כיון

 הו״ל משקר ודאי מינייהו דחד כיון דלמא או כשרים,
 דסובר הונא לרב שגם זא״ז, שמכחישים ותרי כתרי
 ואחד זו מכת אחד "מ מ כשרה, עצמה בפני כת שכל
 לתמוה והרבו כאן. גם וה״נ יחד, להעיד פסולין זו מכת
 מגמרא עולם גדולי ועוד והאו״ת ז״ל הגר״א ע״ז

 חסדא רב על שהקשו ע״א מ״ח בשבועות מפורשת
 סהדי בהדי זא״ז המכחישות עדים כתי בב׳ דסובר
 מרדעות ג׳ גבוה אומר אחד דתניא מהא לי, למה שקרי
לעדות ומצטרפין בטילה עדותן מרדעות ה׳ אומר ואחד

 אחד שכל אע״ג חסדא דלרב להדיא הרי עיי״ש.
 לרב וה״נ פסולין, אפי״ה משנים ולא מאחד רק מוכחש

אחת. עדות להעיד מצטרפין שאין הונא

 זצ״ל מטעלז אליעזר ר׳ הגאון בתשובות וראיתי
ואת חמורה קושיא לייןזב ג׳ בסי׳ שכתב

 שראיתי מה סי על דבריהם ליישב והנלע״ד וז״ל:
 שהעידו לידו עובדא שבא הקודם מדור אחת בתשובה

 אך ידם מתחת טריפה שיצא שוחטים שני על עדים ב׳
 מת״י, הטרפה יצא השנים מהשוחטים מי יודעים אינם
 ע״ט דבסנהדרין עליהם, ליכא פסול ספק דאף וכתב
 ומוקים פטורים כולם באחרים שנתערב רוצח חנן ע״ב
 ברוצחים שנתערב דינו נגמר שלא ברוצח שמואל לה

 אלא אדם של דינו גומרין ואין דינם שנגמר אחרים
 בפניו הוי לא אותו מכירים דאין וכיון ופירש״י בפניו,
 מהשוחטים מי על יודעים שאינם כיון "נ ה וא״כ עכ״ל.

 מקבלים ואין בפניו שלא כמו הוי להעיד באים הם
הו"ל. התשובה עב"ד בפניו שלא אדם לפסול עדים



ראהמדות במעלות f
הרע לשון נקרא לא זה

ר׳ מהגאון שמעתי שליט״א: אדלשטיין יעקב ר׳ הגאון מספר עוד
הראשיים: מהרבנים אחד על רבינו לו אמר שפעם שליט״א ברמן שלמה

 בר איננו הוא פסקיהלכותיו. על לסמוך ראוי אין אבל תמים, אמנם הוא
 ששואל למי דומה: הדבר למה משל הרע. לשון נקרא לא זה והוסיף סמבא!

פלוני, לסנדלר לך לו: ואומרים נעליים, לתקן ללכת כדאי סנדלר איזה אצל
 לדעת צריך הרי הרע? לשון נקרא זה האם טוב. מתקן לא אלמוני סנדלר בי

 מתקן שאינו לסנדלר ללכת לו כדאי שלא להגיר וצריך ללכת, מי אצל
טוב...

איצרחחכסק!

כלום" שמעתי "לא
 מפי נפלטה פעם שליט״א: אדלשטיין יעקב רבי הגאון מספר ועוד

 האם ושאלתי: לרוסיה, שישלחם בסף לו למסור שחששתי יהודי על מילה
בלום!"... שמעתי "לא ואמר: בתקיפות רבינו הגיב חשוד... לא הוא

עצמו אצל מגע כשאדם
 החזו״א לי אמר פעם שליט״א: פלצ׳ינסקי אליעזר רבי הגאון שח

 גדול אדם שמבל־מקום זכות עליו ללמד ונסיתי אחר, רב על חריפה ביקורת
עשתונותיו. ואיבד אישית נגיעה לו היתה הזה שבמקרה ורק הוא,

 פעם שנבשל גדול אדם על לי אומר היית אילו החזו״א: לי אמר
 אם אבל עמך, מתווכח הייתי לא החמורות, עבירות ,מהג אפילו בעבירה,

 אימת - עשתונותיו מאבד הוא^ הרי אישית נגיעה של שבמקום אומר אתה
 אם־בן לעצמו, נוגע אדם ביממה שעות וארבע עשרים הלא נוגע? האדם אין

גדול!... אדם להיות יספיק ואימתי אפרלרנער", ער "איז היממה בל במשך
שליט״א(. שלמה הג״ר )מבנו

עצמו את אדם אהבת
 - עצמו את אדם שאהבת חושב העולם טועה. העולם פעם: אמר

 ,ורק’לעצמו, לדאוג צריך האדם חסרון. לא זה נבון. זה ואין הוא. חסרון
 מען ״דארף1 בשבילו! טוב מה לדעת צריך הוא עצמו את אוהב כשהאדם

שליט״א(. בהן אשר שמעון )מהג״ר געבן"[. צו זיך וואס וויסן

החכמה אוצר תכנת ע״י הה־פס195 מס עמוד (20(}13) אהרן יצחק משה בן צבי יברוב, ג: ־ איש< החזון >תולדות מעשה



יז רקח מעשה דעות ד^בות רקח מעשה
ז פרק

 עצטו^בל לצורך אורתן שעינה בזק בלא
 תורהאזאיכנות ללמדן ברי הרב אותן עינה

 על ואף מותר זה הרי ישרה בדרך להוליכן אז
 יעשה אלא ארם בל מנהג בהן ינהיג לא בן פי

 נרוליכש וברחמים בנחת ויגד־ילם הפרש להם

 יתום אהד • יריבריבכם ה׳ בי שנאמר וכבוד
 נקראיכם אימתי ועד מאם• טאבואהריתום

עדשלאיהיוצריביןלאדכם זה יתומיסלענין
 י זד׳וק נאמת ,
 לזה ונו*• הרע להון נעל אכל

ההוא מפני בעל קראו

 מיינתי גראה • לריאג שאירע מה ילמד צא
 נתניין מקום מכל אמת שאמר דאף חכיארת

 אחיתלד על המלך חמת העלה ני ידי העל יודע הי? הסיד סהרי להרע
 עלי כולכם קשרתם כי עבדיו על שאול תתרעם הזיה קראי בדמונת׳

פלי עבדי את בני הקים כי זכו'
 דואג ויפן וכתיב הזה כיום לאירב

 הכין כלא נראה ול חר׳ז אתנס ונו'
 הים כרכר האין פי על שפי׳דאף כן

 דאילו • וני' עליו הנאמר למי גנות
 מבתיה היה לא לאחיחלך נשאל

 עבודת לעבוד חשב הוא דאדרנא
 ע'כ וכי' כדבריו שהתנצל נמו המלך
חר׳ן לפידיש ניטים לביני ומרי

 נלךמלשי; את-ליה כתביה שא חי יחידה כחכמיה אנא לא• ליה אמר

 נסיבתי אדם ישני• t לע> סניא לרב אהיה דיתי רב ינוידתני זה הרע
 מרבה היה לא דהכא הדי עב רעתו לידי נא טינתו המתיך מכירו כל

 היע לנין לי* קי" יאפי'הב• נתניה חייטא יאירה גיא אמי־ כלא בטיכת!
דהיינו לפרש יבינו היפרח 'לוה
 ז־הנא הקשה רח והפ שונאיו כפני

 ע'כ שונאיי בפני שהיה משמע לא
 איזה שהיה דאפשר לדחוק וצייך
 ל דק אלא שם חייטא יאודה כל כי;מ
 שמינים חתוך שפירש שס ישי לפי'

 עב נניתשבו שם תזכירים נשכחו
 רני כר ר׳ש שהינה מינה לא והנא

 דידינו פירש תיהיישא והרב נשכתי
 ונ׳ל כ ע מקושר בגט כתחילה מת'ש

 לומר השבת בתיאי מדהאדיך ל רני
 חייטא •אידה נתבתיה אנא לאי

 גדיל לכר שהיא חייה רזה כתביה
 מיישר כ נ ניתב איני אני שאפילו
 רבעו על קשה אלאדאנתי כמוהו•

 היע לשון אכק היא שזז שכתב
 בההיא הרע לשון שהוא אתרו וכנמרא

 כן תפרש דרכינו ונראה • ביר דר׳ש
 גמור רע מדבר שאיני לכל תשים

 לפעמים גורם שהיא אף חחכירו
 רעה חדה איזה זה מנין על שידברו

 אבק אלא הרע לשין מקרי לא שבו
 עתרה רב אתר אחיינן רגנתיא תדע
 ניצל אדם אי: פביוית נ' רב אמר
 לשון • הרע ולשון וני' ייש בכל מהם
 לשון אנק אלא דעתך סלקא היע

 דימי רב אמרינן יבערנין הרע•
 ביה לשיולי ר׳ס על חלש לריש אחיה
 דאתור כל דקיימית לי מיתי ליה אחר
 לעולם מקיימת מ׳ הא ליה אתי רבנן

 ונו' הכירו של נטיכתו אים יספר אל
 הוה ואי לי שמיעא לא ליה אתר

 רזה אימא יאם קייחתה ל■ שתיעא
 רב בדעת עלה מה הי־ע לשין מק•־•

 שניצל יאפשר כיין נן לי ליתר ספרא
 סלקא הרע לשין כגמרא יפריך נ חזה

 נופיה ספרא דרב דאחיה ומי רעתך
לפין הוא אס זה מקיים הוה לא היכי

 חקרה דרך אלא דאינו סתם הרע
 ועיין רבינו על השיג זל שהראיבד ידע

: זל למיון זה בנל

 • הורגת הרע לשון שלשה
שהנאת' זל מי׳ן פירש

 יהרגו הרס וגואלי לאומר יהרוג עליו
 יהרגו שניהם דם וגיאל׳ להורג

 הדכר הוא שגילה ידי שעל למקבלו
 ונילקיט • כאן עד אלו חתו

 שאיל ובימי סייס ה צ סי' השלי
עיש•ד' הרג

 הרע לשון אנק שהם דנריס ויש
ההססנטויח יכו׳ונל כיצד

 ה ל אבק וה הרי שונאיו כפני מכירו
 רבעו דהוציאו מר׳ן ונתב זנו׳

 יספר V לעולם יו דף דמרכין מההיא
 שכחו שמתוך מכירו של בשבחו אדם

 דהיינו רביגו ומפרש גנותו לידי בא
 לאתאי וק׳ק ע׳ב ונו' שונאיו ככני

 לומר דריצה זל דשי צפי' פירש לא
 גורם הראי •ותר כטוכתו כשמספר

 חיך יאתרו אחרים אי עצמו שהוא
 פי' דרביט ונראה שבו וו רעה חמדה

 דף פשיט נט בפרק תדאתריצז כן
 בר שמעון ר׳ יתיב הוה ומנין קס׳ד

 כספר סירא וקפסיק דר' קחיה רבי
 זה כתה מיושר נמה רב אמר תהליס

אתר

בהן ולהטפל להסטךעליוולאכנן -גדול ל&יז קיאי ילעיל מד עצמו ממיל
 כל בשאר לעצמו עצמו צרכי כל עושה יהיה

הגדולים:

שביעי פרק
 רתעשה ת4בל עובר בהכירו

 בעטך שנאכרלאתלךרביל
 נדול עון זר". ו־־בר על לוקין ש^ין עלפי ואף
 לכך בישראל רבות נפשות להרוג וגורס הוא

 ולמר צא • רעך רכס על תעמד ולא לו נסמך
 איזהו/רכיל ב האדומי: לדואג אירע מה
 בך ואומר לזרה כוה ורהולך דברים שטוען זה

 עלפי אף פלוני על שבעתי ובך כך פלוני אמר
 יש העולכש• את מהריב זה הרי אמת שהוא

 זדה לאו בכלל והו^ ר>4כ עד מזה גדול עון
 אף חברו בננות המספר והוא הרע לשון והוא

 נקרא שקר האומר אכל שאמראמת• פי על
 הרע לשון בעל אבל ־ חגרו רעעל שם מוציא

ובך וכך פלוני עשו־ה ובך כך ואומר שיושב זה
כק6 אלא דלאהוי ת* אלא "הרע ם,דבר ןאםר זן1^ ,ת״עמ ךןכ ןבך אבןתין ן/ין

ולא 1 ׳ יכדתה׳בל הכיתוב אפר זה על גנאי• של
 לו ואין הזה בעולכם האדם מן נפרעין עבירות שלש אמרוהכטים נ :גדולות מדברת לשון חלקות שפתי
 המספר כל הכפיכם אמרו ועור • בולם כנגד הרע ולשון דמים ושפיכות עריות וגילוי עכ׳וס הבא לעולם חלק

 אמרו ועור לנו ארון מי ארהנו שפיתינו ללשונינונגביר אמרו שנג^מראשר בעיקר בפר הרעכאלו בלשון
 *ש ו ר י. האוכרו מן יותר והמקבלו עליו שנאטר ווה והמקבלו • האומרו הרעהורנת שלשהלשון חכמים
 איני שתקומפלוני שיאמר או בפותשהואעתה• שיהיה לפלוני יאמר טי הרעביצד לשון אבק שהן דברים
 זרת הרי שונאיו בפני חברו בטובות המספר ובל האלו■ בדברים וכיוצא היה להוריעמהאידעוכה רוצה
 בבקר נתל בקול רעותו מברך שלטית העניןאטר זה בננורתוועל שיספרו נורסלחם חרעשזה לשון אבק

 ראש קלות ודרך שחוק דרך הרע בלשון המספר וכן • רעתו לירי בא טובתו שמתוך לו תחשב קללה השכם
 וגומרואסר ומות חצים זיקים היורות בטתלהלה בחכמתו אמר ששלטה הוא • בשנאה מדבר שאינו כלומר

הלא ׳צ נ א ט
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טעעהרקח דעות הלכות ־עעעחרקח“
• דערניז סלי&י סרק ף1ם נחמסונו'• ולא
אחר מח׳ס מכואר סליו לוקה סאיט פי על ואף

 לאו ליה דהוה וני'• מקימה היא ניצי »ה
 הליוו לוקין ואין מע&ה נו סאין

אדם סח״כ נכס  נט את ללמדא פרק
 לחה כן אס ונו'

 להקדים נני בן יסל נצו על נצטווה
 קדיחה דלמנין זל יור׳ז נתב • ונו'

 נרא׳לי כ ע* דיקא נצו מלמד ולסכור
 בליעניהותודלא דצ׳למד&ציהקרא

 מ&*אנ בעלמא אסמכתא אלא הוי
 וכן בצינס את איתס ולחיתס

 חסיר&ות• סהס יכז' לבניך יהודמתס
 לבן צס ינו רב דליקת ואפסו• ש’זס

 תלמד לו לה&ניד חייב "י״-גנו
 דקידס הסיט לי נראה בט בן ובן
 צייו מוה׳רתא הקנה ונו' תכירו לכן

 ב יוי היכן עד ל' דף דקדוסיז מההיא
 והי' ונו' תירה כנו את ללמד אדם
 תירה ללחיי ח״ב הירז כד יל יסי

 ולכן לנצי •אידי רב אמר בדורותיו
 מ״נ וצ׳ע דייא נצי דנו בצוהרי
 7ע דבעי דמאי ל’ס דחירן ואפסי

 לענין יצא הלימיד לעצין היינו היג!
הדירות

 אדם ת״ב ה־נו מר נכתכי »ל ףזוהי דס׳ללהר׳אם נראה ובן הדורות
 אית' ואס מסנה מלמדו ואין תקרא מלמדו נחע תא תורה בנו את ללמד
 יחייב הוא דוקא בצו בן דסד יז בן מזכולון להוכיח הי׳ל נפי׳רכז דסיל
 הסום צ׳ל בצו בן דנן מר׳ן נתב עוד • כס הר׳אס כפסקי נן גס ונ׳ת

 מצי הוה ולא חכירו לכן דקודס
 דהוה לורעך והודעתם לתנתג
 דהיצי יק' מיב נכלל כנות אתינא

 ולמדתס דנתי' כיון כן לוח' סיד הוה
 וממנמעותא ונו' ננינס את אותס

 וניב בנות ולא אמריצן דבנינס
 נס לנצי א’דה כתג הא והר • הפ׳ריו

 והוה ננלל וכנות נצינס לנצי ולא
 בנלל כנות גס ראנון ידיר אמינא

פי' ע׳ב פטורים כטס גס נצי ודור
 אדס בט כנאד וה׳ול בנכר פטוייס

• בחנם ללתדס עליהם יטל נח
 לאו כ’ע דננינס דה׳א סוד ואכנר

 קרא יכינהו דננר כיון בנות למעוטי
 בנות נס יבולל לזרעך חוהידעתס

 אותם דולמדתס וקרא זל מר׳ן בדעת
 המוטל לחיוב א־צטריך נציגס את
 כטס לנצי נניס ולהקדים אביו סל

 דוהודעתס וקרא קודס וזסונ דח&וכ
 בניס לבני נס לחיובי לזרעך

י חבירו לכן ילהקדיס
סהתלתידיס

 רהרעדרך לשון המספר ובן אני• מצחק הלא
 ^ינריודע כאילו לחופו שיספר והוא רמאות
 כשמבחין ^א הוא הרע לשון שדבר זה שדבר

 הרעהוא לשון זרה רנר יורעש איני אופר בו
 המספר א׳ ה .,אוש^לוסעשיושלפלום

והפספ׳ בפניו שלא הרעבפניהברואו בלשון
 <>יש *ייגישטפי נשמעו אס שגורמין ברים ד־

 לו להצר ואפילו במכונו או בגופו הברו להזיק
 נאמרו ואכם הרע׳ לשון אולהפהירוהריזה

ונודע• ־ידבר“ר נשמע בנר נ' בפני אלו דברים
 אדרת פעם השלשה מן אחר הרבר ספר ואס
 יר־זבוין שלא הרעוהו^ לשון כשוכ נו אין

 הם אלו בל ו יותר; ולגלותו הקול להעביר
 וכל בשכוגרתס לדור הרעשאסור לשון כעלי
 נהתס ו*לא דבריהם ולשמוע עמרם לישב שכן
הרע לשון על ^א במרבר אבותינו על דין גזר

 רעדת דיעה עליו לוקה שאינו פי על ואף תקוכם לא שנאמר בלאתעשה עובר מהבירו הנוקם ז בלבד!
 והמבינים אצל שהכל הזה העולם דברי כל על מרותיו( )על מעכיר להיות לאדם אאראוילו • מאד עד היא

 איני לו אטד לך מג השפילם חברו לו אמר הגקיפר־ז היא כיצד • עליהם לגקו׳ כראי ואינן הכלוהבאי דברי
 השאלתם שלא כדרך משאילך איני לו אמר קרדומך השאילני לו אמר □מנו לשאול נצרך לסחר משאילך

 כיוצא כל וכן גמלו כאשר לו יגמול ולא שלם בלב יחן לשאול לו כשינא אלא נוקם זה הרי מטך כששאלתי
 הד>4ל הנוטר בל ובן ח !וגומר רעו^הלצה שולמי גמלתי ם^4חטובור־ז בדעותיו דוד אמד וכן באלו

 שכור לשמעון שאמר ראובן הנטירה היא כיצד • עמך בני את תטור ולא שנאמר תעשה בלא מישר^עובר
 ממנו לשכור או ממנו לשאול לראובן שמעון נצרך לימים • שמעון רצה ולא זה שור השאילגי או וה בית לי

 ^א הטור בלא עובר העוש׳כזרי כמעשיך לך אשלם לא כמותך ואיני משאילך אני הרי לך הא ראובן לו ואס'
 תורה הקפידה לפיכך לנקום יבא שפא וזוכרו הדבר את נוטר שהוא וכן שכל יטרנו ולא מלכו הדבר ימחה

 יישוב נדה שיתקיים שאפשר הנכונה ותרעה היא וזו • כלל יזכרם ולא מלבו הדבר שימחה עד הנטירה על
:זה עס זה ארס כני של ומתנם ומשאם הארץ

תורה תלמוד הלכות
ג ^ו ^ובפרקים מצות שתי ובאור ויודעה• מלמדיה לבכר ב 5 תורה ללמוד א ,,עשה מצות שתי בכללן יש

רא^ון פרק
 ולמרתבש שנאמר ללמדותורדה חייב <הביו ׳,!טן אבל תורה מתלמיד פטורין וקטנים ועבדים

:ללמד חייב ללמוד החייב שכל כנה את ללמד חייבת האשה ואין ■ בס לדבר בניכם את אותם
 ולא בניך ולבני לבניך והודעתם שנאמר בם בן את ללמד חייב הוא כך בם את ללמד אדם שהייב כשם ב

שנאמר כניו שאינן פי 1ע אף התלמידים כל את ללמד מישר^ והכס הכס כל על טצוה *'א בלבד נם ובן בנו
ושננתס
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המוסר מצווה

 פשוט ממילא א״ב למקום, אדם שבין מצוד, שהיא ואפשר עצטיית, מצוה

הוכחה. של המצוה בקיום מגרע איבו" שמכלימו מה שע״י הוא

,amu למקום אדם שבין בחטאים תוכיח הוכח מצות. ,ראם פשוט זה 

 שבין חטאים על תוכיח הוכיח במצות ה״ג דעמיתו, לתא משום הוי או

 להכלימו אסור ובזה להכלימו מותר שבזה הוא דהחילוק אלא לחבירו, אדם

 של לספיקו מקום יהא לא לפי״ז לכאורה וא״ב חטא, עליו תשא ולא ־משום““

 להוכיחו מחויב אם ועכו״ם שבת ומחלל להכעיס נבילות באוכל המנ״ח

 ,תלוי איבה ההוכחה דמצות למקום, אדם בי) שהן אלו בחטאים מיבעי ולא

 שבין חטאים על בהוכחה אף אלא לא, או רעך בכלל הוא אס בזה, כלל

 המצור, אין החוטא פני הלבנת על שם הקפידה שהתורה לחבירו אדם

לחבירו, ארם בין מצוות בגדדי כלל דאינה ורעו, אחיך בגדרי מוגדרת

ההוכחה. בעת פגיו להלבין שלא מיוחדת אזהרה דהיא אלא

גריעותא הוי משתנות דפניו שם" ערכין, מהגמרא, שנראה מה אכן

 להוכיח, שיודע הזה בדור יש אם תמיהני דאמר הוכחה של המצוד, בקיום

 ההוכחה מצות דעצם נימא דאפילו הוא ודאי דהנה זה, בדרך דהוא נראה

 נכללים מ״מ שבאל״ח, מצוות בגדרי ואינה דעמיתך לתא משום כלל אינה

 שמוכיחו היכא וא״ב המב״ה. שם וכמ״ש תעמוד, ולא והשבות מצות גם בה

 וזהו תעמוד, ובהלא והשבות מצוות בקיום הוא גריעותא משתנות ופניו

להוכיח, שיודע הזה בדור יש אם תמיהני שאמר מה

סוד ומגלה רכילות לה״ר, בעני׳ן

מחייבין, וחבירי מזכה הריני יאמר לא דכשיצא מניין ת״ר ל״א: סנהדרין

 רכיל הולד ואמר בעמיד דביל חלד לא ת״ל עלי, רבו שחברי אעשה מה אבל

 מדרשא בבי ראיתמר מילתא רגלי קלא ,עי דנפיק תלמידא ההוא סוד מגלה

ע״כ. דזא, גליא דין אמר מדרשא מבי אמי ר׳ אפקי שנין ותרתין עשרין בתר

 שהוא כמות הדין הובא ח״ז( .כ״ב סנהדרין )הלכות ברמב״ם והנה

 נראה הי', לה״ר ודבר וז״ל: שם הוסיף דע״י אכן ברי״ף, הוא וכן בגמרא

רכיל. תלד לא או לה״ר משום בו אין להוד סור רמגלה מדש״י איפוא
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הוו ומגלה רכילות לה״ר. בעדן

 האדם וחייב ת״לו רכ״ה אות ש״ג בשע״ת בר״י גם מבואר דש״י וכשיטת

 הסוד בגילוי שאין אע״פ סתר דרך תכירו אליו יגלה אשר הסוד להסתיר

 להפר וסיבה לבעליו נזק ההוא הסוד בגילוי יש כי רכילות׳ ענין ההוא

 בגילוי את דלשיטתו מבואר ימצא בשע״ת שם ולמעיין ע״כ. וכו', מחשבתו

עצמה. מצד רכילות משום סוד

 איתא דהנה דלה״ר, חילפותא בעצם היא המחלוקת דמקור ונ״ל

 רע. דבר מכל ונשמרת ת״ל מניין. ללה״ר אזהרה רפאה( )פ״א בירושלמי

 נחמי׳ ר׳ תני לה״רי רכילות זו בעמך רכיל תלך לא ישמעאל רבי אמר

 גדם והמ״ם לזה׳ זה ושל לזה זה של דבריו מטעין הזה כרוכל תהא שלא

 זו באזהרה כללו דשניהם נחמי׳ ר׳ חני מניין׳ לה״ר רכילות. זו וז״ל:

 וזהו זל״ז של דבריו מטעין ותהא לבית מבית שהולך הזה כרוכל תהא שלא

 זל״ז על לה״ר ג״כ אומר לזה זה של דבריו מטעין דכשהוא אלא רכילות

 דהיא או מיוחדה אזהרה לה יש לה״ר אי דאיפליגו חזינו ע״כ. זל״ז, ועל

 דבעינן בפירוש כתב התורה על בפירושו והרמב״ן רכילות. באיסור נכללה

 ואיך בא״ד: וכו׳ זכור הפסוק על תצא ׳בפ ת״ל ללה״ר מיוחדה אזהרה

 או גמור תעשה לא בתורה בו יהי׳ לא כשפ״ד שקול שהוא שלה״ר יתכן

 מכלל וזוהי וכו׳ בו גדולה אזהרה זה בכתוב אבל עשה, מכלל הבא ■לאו

ע״מ אחריו, המצוות המונים וכל ההלכות בעל ושכחה מצוות תרי״ג

 הוא ברכילות דנכללת או מיוחדה אזהרה ללה״ר יש אי דהנפ״מ ונ״ל

 גנות של דברים המה הדברים באם תלוי דאינו ודאי ברכילות דהנה פשוט,

 לא עליו שמספר שמי בדברים אפילו הוי דרכילות בח״ח )והובא לא או

 ענין איזה להבירו שגורם במה הוא דהעיקד אלא כלל(. בזה מתבייש הי׳

 לה״ר ילפיגן אי והנה וכדומה. אנשים בין מחלוקת ושעושה לרעה לו שנוגע

 אלא אותו, שמגנה משום הטעם אין בלה״ר גם ממילא דרכילות מאזהרה

 מיוהדת מאזהרה לה״ר. ילפינן אי משא״ב רעה, לו גורם הגנות רע״י משום

 בהמשך כך תבין ובאמת גנות, של דיבור דהוי הגנות משום טעמא הוי

שם. לכשתדייק הנ״ל, הרמב״ן

 ידעינן לה״ר ראי סוד מגלה לענין גם נסקותא דתהא נראה ולפהנ״ל

 סוד מגלה גם א״כ רעה, לו שגורם משום טעמא והוי דדכילות מילפוחא

 והרי״ף, הרמב״ם שיטת וזוהי בלה״ר, נבלל ג״ב רעה לו גורם דיבורו שע״י

לייבור משום וטעמא מיוחדה מילפוחא היא דלה״ר יסבור רש״י משא״כ
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המוסר מצוות

 דכנראה דזא, דגליא תלמודא בההוא בסנהדרין, שם, ולבן לחוד. גנות של

 הרמב״ן קאו זו ובשיטה הי׳, לה״ר ודבר פירש״י רכילות, של ענין הי׳ לא

והר״י.

 והמספר וז״ל.־ ה״ה פ״ז דעות בהלכות הרמב״ם שיטת היא כן ואמנם

 והגה״מ ע״ש. וכו', חבירו להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמים דברים

 ובפשוטו הנ״ל, דסנהדרין מהגמרא הוא הרמב״ם של דמקורו שם כתב

 סוד דמגלה דגראה דתלמידא עובדא ההוא על סמך דהרמב״ם הוא הביאור

 והוא זו באזהרה נכלל ג״ב רכילות או לה״ר של דבר אינו ואפילו לחוד

 הכ״גי למ״ש ואף להבירו. שגורם ההפסד על היא האזהרה דעיקר משום

הרי. שם גם הנה ל״ג, בשבת גרים, בז דיהודא ממעשה הוא דמקורו שם

 לה״ר מסוג גנות ענין לא הי׳ ולא סוד מגלה משום אלא הוי דלא נראה

 לחבירו שגורם ההפסד משום הוא דהעיקר אע״ב רכילות, מסוג לא וגם

 עובדא או תלמידא דהד״וא דעובדא גימא אי אפילו ולפהנ״ל בכלל. סוד ומגלה

 שם, הש״ם, גליון דהנה ניחא, ג״ב בב״ד רכילות של ענין הוי גרים בן דיהודה

 מהירושלמי הוא רעות בהלכות הרמב״ם של דמקורו רפאה,ציין בהירושלמי

 ומדאמרינן נפקא, ילפותא מחדא ורכילות דלה״ר הרמב״ם סובר וא״ב הנ״ל,

בלה״ר. גופא טעמא האי א״ב הפסד, לו שגורם משום טעמא דברכילות

 לה״ר דהוי דנראה מזה, גדול עוון לך ויש דעות בהלכות שכתב מה וזהו -"

jmo גדול עוון הוי דלה״ר אלא אהד, מגדר ורכילות
 דבהלכה עיון. מקום יש דעות. בהלכות גופא, הרמב״ם בדברי אבן

 שלה״ר כתב ב׳ ובהלכה לחבירו, להזיק שגורם משום הוא שהטעם כתב, ה׳

 דברי את להקדים נ״ל הדברים ולישוב עיי״ש. הבירו, בגנות המספר הוא

 לה״ר אבק שהם דברים ויש ד׳» בהלכה וז״ל שם, דעות בהלכות הרמב״ם

 יודע אינו כאילו לתומו שיספר והוא רמאות דרך לה״ר המספר וכן וכו׳,

 בירושלמי הנקרא דזהו שם, כתב עוז וחמגדול ע״ש. וכו׳, לה״ר זה שדבר

 דמה ד׳( אות ג׳ )בכלל כתב חת״ח והנה בהצנע. לה״ר דפאה( )פ״א

גמורה, לה״ר הוי רמאות דרך לה״ר וכן שחוק דרך לה״ר הדמב״ם שכתב

 את הביא לסוף בהערה אכן בהצנע. לח״ר דהוי אלא הפוסקים, רוב כשיטת

 שהוא איך והגה לה״ר. אבק רק דהוי מפורש פ״א, באבות הרמב״ם דברי

 הרעה לגרום יתכוין שהמספר תנאי יש וכדו׳ רמאות דרך דבמפפר נראה

דפאה(. >פ״א בירושלמי הובץ דבן כעובדא גנאי, של לשון הלשון אין אם
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סוד ומגלה לה״ר רכילות, ™►נעגין

 בלל מתבוין אינו אפילו אז גנאי של לשון כאמת הוא שהלשון היכא אולם

לה״ר. הוי ג״ב ההיזק לגרום

 מה הוי לה״ד דגדר להדמב״ם דאמדינן מאי דהנה לומר מהנ״ל וג״ל

 כגדר והוי להכירו היזק שגורם זה בשביל איבו הכירו, את להזיק שגורם

 לה״ר הוי שהוק דרך והוי להזק כלל מתבוין איבו דאפילו רהא מזיק,

 טעטא ע״ב אלא בהצנע(. דמיקרי אלא גמורה לה״ר הוי ,,הקטנה ה״יד )לפי

 להכירו הפסד גורם הוא ראם גנאי, ריכור של הגדר נגדר רכזה משום הוי

 להזיק שיתכוין כלל בעינן לא ולכן גנאי, דיבור של גדר עלה עי״ז הוי

 לנו יועיל מאי אז גנאי, של דבור עצמו כהדיבור שאין היבא אכן להכירו.

 שהוא זה מפני אלא מזיק, שהוא מפני הקפידא אין שהא הפסד, גורם שהוא

 גנאי דמדת הדבור, של להגנאי חמדה הוא הנזק שנדם אלא גנאי, של ריבוד

 אכן גנאי. של דיבור כלל אין הרי הכא אבל לה״ר, מיקרי הפטר שגורם ^זה

עושה רעה, לגרום שמתכוין מה גופא, זה אז רעה, •לגרום מחכוין הוא אם

גנאי. של דיבור אינו לעצמו שהדיבור אף גנאי של דיבור שיהא

הבירו, בננות המספר הוא שלה״ר ביאר ב׳ דבהלבה הרמב״ם, יובן ובזה
 הגורמים דברים של הגדר ה׳ בהלכה שכתב ומה גנות. של דיבור שזהו

 של דיבור בגדר להמס המרה זוהי לחבירו, ההיזק שגרם ביאורו להזיק,

גנאי. דיבור של אחד גדר והכל .גנאי

לה״ר בכןבלת למיחש בעניו
 דכתיב חללים נתני' בן ישמעאל שמילא הבור הוא תנא ע״א ס״א נדה

 וכי גדלי׳ ביד הכה אשר האנשים פגרי את ישמעאל שם השליך אשר והבור

 אע״ג בישא לישנא האי רבא אמר וכו׳ להוש לו שהי׳ מתוך אלא הרגן גדלי׳

 אטמריהו תוד״ה ועיין ע״ש. וכו׳, מיבעי לי׳ מיחש מיבעי לא דלקבולי

 אתכם אטמין ואם :הרגתם שמא מפרש אהאי דרב ובשאילתות וז״ל:

 ללה״ר לחוש שיש למיהש לי׳ מיבעי מיחש והיינו למלך ראשי את חיבתם

 תוס׳ ואף ע״כ, לאחרים, ולא הפסד לו יבוא שלא שיזהר זה לגבי להאמינו

כהשאילתות. הכריע הרא״ש
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המוסר כצוות

 הוא מיבעי דלמיחש רבא שהירש מה אחד דברים: ב* מהנ״ל והזינן

 לסכנת כרגע דוזי׳ גלילא דגי בהנהו או ישמעאל דר׳ דעוכדא מהאי רק לא

והשבי, סתס, להפסד אלא נ״לפ נוגע שאינו דעלמא בלה״ר אף אלא נפשות,

 שלגבי אלא ספק הטלת גדר ביאורו אין דלמיחש כהשאילתות שנראה מה

 צריך הדבר לכאורה, והגה, בלב. ולקבוע להאמין לו מוהר שלו ההפסד

 גרר להבין אפשר דשקר לתא משום הוי לה״ר איסור זיאילו ביאור. קצת

 חשש של היתר אלא כאן אין סו״ס השאילתות לפי שאף דלמיחש, ההיתר

 רלה״ד משמע טובא בדוכתי הרי אבל גמורה. האמנה ולא הוא אמת שמא

דשייך דכמו איסור של הפצא בגדר דהוא אלא ושקר באמת כלל תלוי אינו

 שבועות רש״י )ועיין בדיבור שייכא ה״ג וכדו׳ באכילה איסור של ^חפצא

 מפני הזה האיסור על ההיתר גדר מהו וא״ב שוא( שמע בפי נושא שחרי

שהוא. בל הפסד

 שמע תשא לא לענין קי״ה בפסחים הדשב״ם את להקדים לי ונראה

 הלא דאזהרת והיינו תשיא" לא נמי בי׳ דקרי גירסא שם דיש בלה״ר שוא

 שם כתב רשב״ם אבל תשיא, לא גמי בי׳ קרי משום היא המספר על תשא

 גירסא על רש״י הלק לא )ובשבועות נפקא גופא תשא דמלא לי׳ גרסינן דלא

ואכהמ״ל(. דברים אריכות בזה לנו וישי זו

 שקר ער עם לי׳ דמדכללינן בלה״ר שוא שמע של הגדר מהו להבין ויש

 בוש אינו הכירו בפני דשלא משום נמי )דטעמא הכירו בפני שלא ובע״ד

 דשקר לתא משום הוא האיסור א״ב שם(. בסוגיא רש״י עיין שקר, מדברי

 או שקר מדברי בוש אינו בפניו, אפי׳ או חבירו בפני שלא לה״ר דכשמספר או

 אביזרייהו משום אית ע״ב לה״ר גדר לפי שהוא דבסיפור התו׳ גילוי דהוא

 שבת מגם׳ שקר, משום עיקרו דלה״ד מדעות פ״ז עוז מגדול )ועיין דשקר

 אבל לה״ר, של עצמיי איסור הוא המספר של האיסור דרק נמצא וא״כ נ״ו(,

בעד, נמי שייך שהוא שוא שמע של כלליי איסור הוא השומע של האיסור

 לא בי׳ להקרי בעינן ולא בהמספר נמי שייך הוא ובמילא ובבע״ד, שקר

 אינו גבע״ד ע״ש עם לה״ר דכללינן דמה לפרש גמי אפשר אמנם תשיא,

 ושקר באמת בלל תלוי אינו דלה״ר דשקר לתא משום נמי הוא שכאן משוס

 בדיבור איסור של הפצא חידשה והתורה בדיבור, איסור של חסצא הוי אלא

 ישנו השומע אצל ה״נ לה״ר, של עצמיי איסור יש המספר שאצל כמו זה

והנה שואי שמע של בגדר נכנם הוא השומע ואצל לד,"ר של עצמיי איסור

[ 122 ]

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס120 מס עמוד (22;«}ומוסר ;מחשבה ומנהג הלוי»הלכה דוד יוסף אפשטיין, :כ - המוסר מצוות



5«i»njna

לד,"ר בקבלת למיוו® געגין

 עצמיי דין אלא שקר של כלליי גדר אינו בלה״ר שוא שמע תשא דהלא כיון

 נעשה הוא מתי א״ב שוא, לשמע זה עושה לה״ר של שהגדר לה״ר של

 על אז שחל דיבורו את המספר שגמר אחרי רק אומר הוי שוא לשמע

 אלא הזה האיסור אין וא״כ זה לפגי לא אבל שוא, שמע של גדר הדיבור

המספר אבל שוא, שמע גדר עליו שחל דיבור כאן מקבל שהוא השומע אצל

 נמי בי׳ דקרינן תשיא לא של הגדר .הוא והוא גורם משום אלא בזה ^אינו

תשיא. לא

 דהלא נימא אם פסידא משום לה״ר בקבלת לחוש דמותר מה והשתא

 של הריהגדר א״ב שקר, של כלליי גדר משום אלא לה״ר מגדר אינו תשא

 וא״ב השומע, אצל ולא המספר אצל אלא אינו בדיבור איסור של חפצא

 ההפסד. מפני איסור שום דוחין אנו אין השומע אצל למיהש של בההיתר

 נימא אי אמנם להאמין, לו שאסרו להאיסור סתירה אינה הספק והטלת

 שאצל ובמו עצמיי׳ מדין לה״ר של גדר תשא הלא הוי השומע אצל דגם

 בשמיעה איסור של הפצא הוא ה״נ בדיבור איסור של חפצא הוא המספר

 של החפצא על ההיתר של הגדר מה לבאר לנו יש אכתי השומע, אצל

שהוא. הפסד איזה מפני איסור

 עביר משום והוא אחר גדר הוא למיהש של ההיתר דהנה ונראה

 לו נוגע שהדבר דביון מורו עלמא בולי דא דבכגון. ,לנפשי דינא אינש

 ומה בעניגיו הזהירות על הוא בעלים אהד בל א״ב לו, להפסיד ויוכל

 דיין וגם זה על בעלים הוא להזהירות לו נחוץ לה״ר בקבלת שהלמיחש

 רעה הוא שהלמיהש ואף לנפשי׳ דינא זה על ולדון הזהירות אח לו לקחת

 לה״ר לקבל מותר פסידא דמשום הביאור אין ולפי״ז עליו, שמספרין למי

 שומע בגדר לא הוא למעשה לו נוגע והוא לו ססידא דאיבא דכיון אלא

 משתמש שהוא הוא. עניביו על לעצמו דיין דבגדר אלא תושש שהוא בהלמיחש

לה״ר שמיעת בגדר אינו ,זה ולגבי ,לנפשי ודאין לטובתו שלו בהחשש

 המהר״ם על שתירץ מה ס״א, פאה הירושלמי, על הש״ם בגליון ועיין

 כל להגיד יכול ב״ר דהשליח ראי׳ דמייתי דט״ז מו״ק ,הגמ על והקשה סופר

 מאי סופר המהר״ם והק׳ לה״ר, משום בזח ואין מהבע״ד ששמע התירופין

 בעלי על לה״ר לומר ומותר חוי מחלוקת דבעלי ואבירם דתן דשאני ראי׳

 ואסור עצמו להבע״ד הגיד דשם היא רהראי׳ הש״ם גליון ,ותי מחלוקת,

המפרשים והנה עיי״ש. ואסור הוי המדורה דלהגדיל מחלוקת בעלי על אף

[ 123 ]
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ר ס ו ה ה מצדדת

 מה וטרי ושקלי לד,"ר לגדדי ואבירם רדתן מעשה מדמו מהגמ׳( )וכדגייכה

 לא לכאורה׳ וכאן, הזה, הלשון אה מדע״ה קבל איך יקשה לכאורה הגה׳

 דכיון הוא, מובן לפמ״ש אבל למיחש, הפסד מפני לו דהותר לומר שייך

 דהוא אן* למעשה הנהגה לפסוק כדי הי׳ עליהם לשמוע מדע״ה שבא דמה

 ופסק דין בירור ענין אלא דאינו כיון מ״מ הפסדו נוגע שאינו בע״ד

 וכנ״ל. בלל לה״ר שמיעת בגדר איבו ממילא כאן לברר צריו־ הי' שמרע״ה

 בבע״ד הדיינין על השמיעה איסור של הגדר גופא שזהו אפשר ואדרבה,

יכולים דאינן לדין נוגע הדין אין שאז דכיון משום הכירו בע״ד לפני

 כמו ואסורים סתם שומע בבחינת אלא אז אינם לכן בע״ד בפני אלא ולחייב

לה״ר(. השומע

החכם את המבזה
 עליהן, שמנדין דברים הכ״ד את מנה ד,י״ד, ת״ת מה׳ בפ״ו הרפב״ם

 עיי״ש. י״ט, ברכות מהגמרא והוא התכם, את המבזה ד״וא הראשון והדבר

 דתורזז משום טעמא דשם ת״ה, בכיבוד כמו הוי הכא אי גשתפקתי והנה

 את שמבזה דידי׳ לתא משום הוי הכא ה״נ כבודו על למהול ויכול דילי׳

 כביטול אלא הוי לא דהת״ח לתא משום הוי דאי דנימא או דילי׳ התורה

 התורה בזיון משום הוי דטעמא אלא עליהן, מנדין שאין אהרות מצוות

לי׳. מנדיגן ולהבי בזה ד׳ דבר בכלל דהוא שם ובמ״ש

 וכו׳ רבנו על תפיסה אלו מכל ואין וז״לג שבתב שם בכ״מ ועיין

 בכלל הוא אותו( שמנדין )היינו חרבים כנגד במחלוקת שמחזיק דת״ח

 )וראיתי תלמיד אצל כרב לי׳ הוי ימיד לגבי דרבים החכם, את המבזה

 והנה הכי( דינא תלמידים לגבי ברב אפילו דהיינו מקומן, באיזהו במפרשים

 שלא משום הוא הרבים גגד במחלוקת דטעמז^רמחזיק שם נראה בפשוטו

 מכיון אולם שם. וברש״י ג״ט בב״מ ויעו״ש בישראל, מחלוקות ירבו

 אהדדי דמיא במאי אנן בחזי החכם את מבזה בכלל דהוי מפרש שהכ״מ

הרבים. נגד במחלוקת ומהזיק החכם את מבזה

[ !24 נ
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*V
קכד,סופר חיים יעקב הרב / והמסתעף בתורה וביאורים חידושים

 שהארכתי ומה כ״א(, )מצוה חינוך ומנחת
 ואנן ואכמ״ל, ו׳(, )סימן ה״ב סופר יד בחיבורי

לראות יום בכל חיוב גם שיש ונאמר נוסיף נבוא
 אתמהה. ממצרים, יצא עצמו הוא כאילו
הקדוש השל״ה בספר מצאתי בזה ובהיותי

’שכה עשירה( מצה פסחים )מסכת
 פעמים חמישים בתורה נזכר מצרים "יציאת :כתב
 מ״ט השיג רבינו ומשה בינה, שערי חמישים נגד

 מ״ט הקליפה ונגדם טהור, פנים מ״ט והם מהם,
 הגיעו ואילו ישראל, שם שקועים והיו טמא, פנים
 היה לא טומאה, של החמישים לשער ת״ו

 כי הקדושה, ידי על ולעלות לצפצף באפשריות
 בשער השגה היתה לא ע״ה רבינו למשה גם

ישראל ח״ו היו וממילא קדושה, של החמישים
* ;אזצרחחכטת

 ההגדה ביאור וזהו עד. עדי בקליפה משוקעים
 ועיין כו׳, אבותינו את הקב״ה הוציא לא ואילו

 על ההגדה. בביאור שמורה במצה שכתבתי מה
 עצמו את לראות אדם חייב ודור דור בכל כן

 נבל מצרים יציאת הזכרת ענק וזהו יצא, נאילז
 הסיפור מצות ווהו יצאנו, הדה היום כאילו יום

 ק^ושה לכל מועלת היציאה כי הדשה. כפרוטגמא
 דביקות ולכל ויום יום בכל מתקדשים שאנחנו
 ביציאת תלוי הכל ויום יום בכל לה׳ וקירוב
 החמיץ ח״ו שאז אחד, רגע עוד שהו שלא מצרים
 קליפת ומתוך שריפה. אלא ביצורה ואין העיסה

 מ״ט זיכוך נעשה שסבלנו שם טמא פנים מ״ט
 בה׳". לדבק האדם עצמו לקרב טהור, פנים
הזכרת ענק "חהו נתב: ז״ל הוא שגם הרי

 הזה היום כאילו יום בכל מצרים יציאת
 חדשה", בפרוטגמא הסיפור מצות וזהו יצאגו,

 ז״ל. סופר חתם בעל הגדול רבינו כרכרות וזה
 מ״ז(: )פרק התניא בספר מצאתי מפורש ויותר

חייב ויום יום וכל ודור דור בכל "והנה
 ממצרים. היום יצא הוא כאילו עצמו לראות אדם
 משכא הגוף ממאסר האלהית נפש יציאת והיא

 עסק ירי על ב״ה א״ס אור כיתור ליכלל דתויא,
 מלכות בקבלת ובפרט בכלל, והמצות התודה
 עליו וממשיך מקבל שבה שמע, בקריאת שמים
 אתר" ה׳ אלהינו ה׳ באמרו כפירוש יתברך יחודו

עש״ב.

 ויום יום שבכל היטב באר בדבריו ומפורש
יצא כאילו עצמו לראות אדם חייב

 מצרים" "יציאת ענק מפרש אבל ממצרים, היום
 עוד ויש ז״ל, בדבריו וכמבואר נוסף, בסגנון

^זכרת. וכתבתי וצ״ב, בענק להתיישב

 מרים מקשה זכירת בענק כ.

ה׳ עשה אשד את "זכור ט׳(: )כ״ד דברים
 בצאתכם בדרך למרים אלקיך

ממצרים".
תרגם: עוזיאל בן ליונתן המיוחם ובתרגום

הד למחשד רלא זהירק "הוו
 אלקיך ה׳ עבד מה דכירין הוו ילקה, רלא בחבריה
 ביה הות רלא במילתא למשה דחשדת למרים

וכר. בצורעא" ולקה
 לחשוד דאיסור בדבריו יש חידוש ולכאורה

שהרי התורה, מן הוא בהכירו
 רלא זהירק הוו וכלשונו כך על מזהירה התורה

 היינו ילקה, רלא שכתב ]ומה וכר. למחשד
 דהחושד א׳( צ״ו )שבת לקיש ריש כדאמר

 בסנהדרין לקיש ריש גבי ועיין לוקה, בכשרים
היטב[. ודוק א׳( )כ״ו

 ה׳ עשה אשר את "זכור פירש: ז״ל ורש״י
שלא להזהיר באת אם למרים, אלקיך

 העשוי וכור הרע, לשון תספר אל - בצרעת תלקה
 בנגעים". ולקתה באחיה שדברה למרים

לתורה בביאורו ז״ל הרמב״ן הגדול ורבינו
 מן עשה מצות כאן שיש האריך )שם(

 "נראה וסיים: הספרא, מדברי בן והוכיח התודה,
 מצרה, מרים[ מעשה ]זכירת אותה יעשו שרד״ל

 הנגעים מן להנצל בלבד ועצה סיפור לא
 שהוא הרע שלשון יתכן ואיך רש״ק, ]וכדפירש

 לא בתורה בו תהיה לא דמים כשפיכות שקול
 אבל עשה, מכלל הבא לאו או גמורה, תעשה
 בו גדולה אזהרה למרים[ ]זכור הזה בכתוב
 בסתר, בין בגלוי בין הרע[ ]מלשון ממנו להמנע

 להזיק מתכוין שאק בק ולבזות להזיק מתכוין בין
 בעל ושכחה מצוות, תרי״ג מכלל מצוה וזו כלל.

עד אחריו". המצוות מוני וכל ]גדולות[ הלכות
ז״ל. הרמב״ן דברי כאן
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 נעלם בעניותי יעקב, עפר כלל, כדאי שאיני ועם
הגדול רבינו שכתב מה מבין ואיני ממני

 תהיה לא החמור הרע שללשון יתכן שאיך ז״ל
 למרים, דזכור לקרא שמצא עד כתורה, אזהרה
 ז״ל רבינו לשון תו אזהרה, ויש יש והלא וכנ״ל,
 "המרגל א׳(: )לאו בלאוין חיים חפץ בספר

 רכיל תלך לא שנאמר תעשה בלא עובר בחברו
 והוא מאד עד מזה גדול עון ויש וכו׳, בעמך
 רכיל תלך שלא לאו ככלל והוא הרע, לשק

וכו׳. בעמך"

 שכן ביאר א׳( אות )שם חיים מים ובבאר
דלא שלאו ובסמ״ג ברמב״ם מבואר

 להדיא הוא וכן הרע, לשון גם כולל רכיל תלך
שם. עיץ ה״א(, )פ״א פאה בירושלמי

 המקבל או "והמספר כתב: ב׳( )סעיף שם ועוד
והוא שוא שמע תשא דלא בלאו גם עובד

 שכן והביא שם. עיין ורכילות", הרע לשק כולל
 )פכ״א סנהדרין הלכות הרמב״ם בדברי מפורש

 למספר אזהרה תשא דלא לאו שבכלל ה״ז(
שם. עיק וכר, הרע לשק ומקבל

 הרמב״ן שכתב זה מהו להבק לגו יש כן ואם
עד הרע ללשון אזהרה מצא שלא ז״ל

 ה״א עשה אשר את דזכור זה מקרא שנתגלה
וכנ״ל. למרים

 ופליג תנא ז״ל הרמב״ן שרבינו לומר ודוחק
החפץ רבינו גם הנ״ל, כל על וחולק

 ז״ל לרמב״ן הזכיר לא בפתיחה( )שם ז״ל חיים
וצ״ב. שם, עיין שחולק,

 א׳ )כלל שם ז״ל חיים לחפץ ראיחי ואדרבה
בגנות לספר "אסור שכתב: א׳( סעיף

 תז״ל בפי נקרא תה גמור אמת על אפילו חבירו
 תעשה בלא עובד והמספר הרע, לשק מקום בכל

 הרע[ ]לשק תה בעמיך, רכיל תלך לא שנאמר
 חיים מים ובבאר הוא". רכילות בכלל כן גם

 י״ט )קדושים שבספרא וכתב בזה האריך )שם(
 בהדיא איתא ה״א( )פ״א פאה ובירושלמי ט״ז(

 ורכילות הרע לשק על רכיל תלך דלא דהלאו
דעות הלכות בהשגות ז״ל ולראב״ד וכר, ממש

תורה חידושי / מקבציאל

 לומד נוכל הרע מלשון חמור דרבילות ה״ב( )פ״ז
 תשא דלא מקרא הרע לשק ליה נפקא דלדידיה

 א׳( )קי״ח בפסחים וכאמרם תשיא, לא ביה קרי
 שוא שמע תשא לא וכו׳ הרע לשק המספר כל

 ז״ל הרמב״ן ומפירוש וכר, תשיא לא ביה וקרי
 משמע רכיל( תלך לא הפסוק )על קדושים לתורה
 הרע לשק )ר״ל שניהם כולל "רוכל" דחיבת

 כל ההולך הוא שרוכל שם פירש שכן ורכילות(,
 במקומות ומוכר והולך ומכאן מכאן וקונה היום

 ולזה הזה, הרוכל הוא כן ובכאן, בכאן אחרים
 כדי ברבים הולך בי לרמת "בעמיך" תיבת בא

 שם, עיין כך, אתר ולרגל לשמוע מה לו שיהיה
 תלך שלא ה״א( )פ״א פאה בירושלמי משמע וכן

 ועיין ורכילות, הרע ללשון אזהרה הוא רכיל
 כאן עד נחמיה{". רבי תני )ד״ה שם משה בפני

ז״ל. חיים החפץ דברי

 הספרא מדברי לנו הביא ז״ל שהוא הרי
קאי רכיל" תלך "דלא דלאו והירושלמי

 לנו הביא אלא בלבד וו ולא הרע, לשק על גם
 רכיל תלך שלא כן סובר עצמו ז״ל הרמב״ן שגם
רכילות וגם הרע לשק גם שניהם וכולל קאי

 ז״ל הרמב״ן שכתב מה רק לא קשה זה ולפי
ללשון לאו בתורה נמצא שלא יתכן דאיך

 והרי וכנ״ל, נמצא למרים דזכור בקרא ורק הרע
 תלך דלא וקרא להדיא למדו והירושלמי הספרא

s”">' ומ״ל. הרע לשק על גם קאי רכיל

 רבינו שלכאורה מאוד לנו יקשה גם אלא
ז״ל שהוא עצמו, דברי סותר ז״ל הרמב״ן

 כתב רכיל" תלך "דלא קרא על קדושים בפרשת
 זד< הוא מה כן ואם הרע, לשק על גם דקאי

 יתכן דאיך תצא כי בפרשת ז״ל הרמב״ן שכתב
 וכנ״ל, הרע לשק על ולאו אזהרה נמצא שלא

וצ״ב.

 חיים החפץ דבינו מדוע ידעתי דלא איבדא
ז״ל הרמב״ן דברי שם הביא לא ז״ל

 דסבירא מתבאר שמשם תצא כי דפרשת הללו
 מקרא זולתי כלל, אזהרה הרע בלשק דאק ליה

וצ״ב. וננ״ל. למרים תבור
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.גי .► ג

סופר חיים יעקב הרב / והמסתעף בתורה וביאורים חידושים

 עצמו ז״ל הרמב״ן שהרי טובא, לי קשיא ועוד
לן נפקא כבר הרע לשון דאזהרח לימדנו

 בספר שהרי הצרעת". בנגע ד״השמר מקרא
 הרמב״ם מנין על שהוסיף )בעשין שלו המצוות

 אומר הוא "וכן הספרא! דברי הביא ז׳( עשה
בלבך, יכול למרים, אלקיך ה׳ עשה אשר את זכור

 מאד לשמור הצרעת בנגע השמר אומר כשהוא—
 אני מה הא אמוד, הלב שכחת הרי • ולעשות

 למרים אלקיך ה׳ עשה אשר את זכור מקיים
 זה, "ופירוש לבאר: וכתב בפיך". שונה שתהא

 בנגע "השמר הפסוק מריבוי דורשים שהם
 שלא הצרעת מנגע שנשמר מאד" לשמור הצרעת
 הרע מלשק כלומר ממנה אזהרה והיא תבואנו,

 יורו אשד ככל ולעשות האזהרה עם אותה הגורם
 הזהיר כך ואחר בהרתו, יקוץ שלא כלומר הכהנים
ע״כ. למרים" אלקיך ה׳ עשה אשר את בזכור

 דקרא ז״ל לרמב״ן ליה דסבירא ומתבאר
אזהרה הוא הצרעת" בנגע ד״השמר

 מהו כן ואם הרע, לשון ידבר דלא הרע, ללשון
 שהתורה יתכן דאיך ז״ל הרמב״ן כאן שכתב זה
לן דנפקא מסיק ומזה הרע. לשון תאסור לא

וצ״ע. וכנ״ל, למרים מזכור

 דודאי נמי הכי דאין לומר יש ואולי ויתכן
תלך "דלא בלאו נכלל הרע לשון איסור

 קדושים, בפרשת ז״ל הרמב״ן וכדכתב רכיל",
 הצרעת" כנגע לך "השמר באזהרת הוא נכלל וכן

 אבל וכנ״ל, שלו, המצוות בספר הרמב״ן וכדכתב
 נכלל הרע לשון איסור הללו המקומות בשני כאן

 אמר דא רעל אחרים, לאוין שמרת תחת רנמצא
 התמיר הרע לשרן שאיסרר יתכן דלא ז״ל הרמב״ן

 עון שהוא דמים כשפיכות והשקול מאד
 הרמב״ם כדברי עיין יותר. התורה בו שהחמירה

 ה״ט( רפ״ד ה״ד )פ״א רוצח בהלכות ז״ל
 לא סע״א(, )ז־ק״ה חי״ב שלום מנוחת ובחיבורי

 שלחן על סמוך ויהיה עצמי איסור בו יהיה
 דזכור בקרא דכאן ז״ל הרמב״ן כתב ולכך אתרים.

 שהתורה מצינו למרים אלקיך ה׳ עשה אשר את
 לשק לאיסור מיוחדת גמורה אזהרה בו הזהירה

על חיים נתיבות בספר ]ומצאתי ועיין. דוק הרע

קכז

 סע״א( דכ״א ס״א )בפתיחה חיים חפץ ספר
 תחת ואינו הקטנה. יד מספר כן לתרץ שהביא

 יוצאות נפקותות והרי בהא, לעיין יש ועוד ידי,
 בס״ד[. יתבאר ועוד זה מתירוץ

)בפתיחה חיים חפץ בספר מצאתי ועכשיו
 דברי שהביא א׳( סעיף העשין חלק

 גם והוסיף וכנ״ל, המצוות בספר ז״ל הרמב״ן
 תצא כי פרשת לחורה בביאורו ו״ל הרמב״ן דברי

 תלך דלא דלאו משמע "ומדבריו :וסיים וכנ״ל,
 אבל לרכילות, אזהרה רק אלא אינה רכיל

 משמע לא ה״א( )ו־פ״ז דעות בהלכות מהרמב״ם
החפץ דברי כאן עד אחר". במקום והארכתי הכי,

ז״ל. חיים

 שהרמב״ן ז״ל וזיים החפץ הדגיש שכאן הרי
קאי רכיל תלך דלא שלאו סובר אינו ז״ל

 חרא תמה לא מדוע ידעתי ולא הרע, לשק על
 תלך דלא ילאו מפורש וירושלמי בספרא שהרי
 בספר כתב וכאשר הרע לשק על גם קאי רכיל

וכנ״ל. דלעיל, במקומות חיים חפץ
לא ז״ל חיים החפץ מדוע לדעת לגו יש ותך

 דברי סותר ז״ל הרמב״ן שלכאורה עמד
וכנ״ל. עצמו

 בספרו ו״ל חיים החפץ מדוע צ״ב ועוד
שם לו ועוד א׳(, סעיף בלאוין )בפתיחה

 ז״ל הרמב״ן שיטת הזכיר לא א׳( סעיף א׳ )כלל
 ולא רכילות על קאי רק רכיל תלך דלא דלאו

 חפץ שבספר לי קשה והיותר הרע, לשון על
 הוכיח ד׳( אות חיים מיס באר א׳ )כלל חיים

 תלך שלא קדושים בפרשת ז״ל הרמב״ן מדברי
 צ״ע. זה וכל וכנ״ל, הרע לשק על גם קאי רכיל

בהוצאת חיים חפץ ספר לידי בא זמן ואחר
 החיים אוצר הגהות עם הלשון" "קול

 שם שנדפסה ס״ב( א׳ כלל ע״ט )דף שם וראיתי
 הספר מסוף בהשמטה עצמו חיים מהחפץ הגהה

 תצא( כי )פרשת הרמב״ן שמדברי שהרגיש
 )כצ״ל(, רכילות על רק קאי אלו שדבריו משמע

 מדברי הרגיש ז״ל תיים שהחפץ הרי שם. עיין
הנ״ל הערתי מסולקת ובזה הללו, ז״ל הרמב״ן

צ״ע. ההערות שאר אבל
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תורה חידושי / מקבציאל

 לרבינו חידוש דבר עוד ראיתי בזה ובהיותי
חיים חפץ שבספרו ז״ל, הגדול הכהן

 אחר א׳( אוח חיים מים באר א׳ )עשין בפתיחה
 מעשה לזכירת שמנה ז״ל הרמב״ן שיטת שהביא

 קכ״ד( )מצוה הסמ״ק "וכן כתב: כמצוה מרים
 עשה. למצות למרים זכור את מנה p גם

 המצוות, בספר הביאה שלא פי על אף והרמב״ם
 זה, רבד הביא תורה משנה בספר כן פי על אף
 )פט״ז צרעת טומאת הלכות בסוף לשונו וזו

 ביתו קורות משתנות הרע לשק "המספד ה״י(:
 ברשעו עמד ואם ובר, הבית וטהר בו חזר אם

 ומפורסם מובדל ויהיה ויצטרע עורו משתנה
 וה ענין ועל הרע, בלשון יעסוק שלא עד לבדו

 למרים, ה״א עשה אשר את זכור בתורה מזהיר
 הנביאה למרים אירע מה התבוננו אומר הוא הרי

 עיין וכו׳, בצרעת" ונענשה וכו׳ באחיה שדיברה
 דזכור דקרא פשטיה מפרש שהרמב״ם הרי שם,

 דבריו תורף כאן עד וכר, הרמב״ן" כמו למרים
ז״ל.

 רוצה ז״ל הוא קדשו, דברי נכונה הבנתי ואם
וכסמ״ק כרמב״ן סובר שהרמב״ם לומר

 ממנין עשה מצות היא מרים מעשה דזכירת
 לא ז״ל הרמב״ם המצוות שבספר ואף תרי״ג,
 ומנאה בו חזר הגדול בחיבורו מקום מכל מנאה,
לי נראה כך ז״ל, והסמ״ק וכרמב״ן עשה כמצות

" ז״ל. דבריו ביאור

 דברי מבין איני כדא-י-בלל, שאיני עם ובעניותי
גדול דוחק שהוא דמלבד ז״ל, קדשו

 שלא שלימה ומצוה בו חזר ז״ל שהרמב״ם לומר
 אותה וימנה יחזור שלו המצוות בספר מנאה

 ורק מצינו, לא דכזאת וכמדומה הגדול, בחיבורו
 חוזר ו״ל והרמב״ם יש ואביורה המצוה בפרטי

 ד,דאורייתא בגדרי נכלל דמה לחיבור, מחיבור בו
 לא אבל חזרות, אצלו מצינו בזה המצוה של

 אותה ימנה לא המצוות שבספר ממש מצוה בגוף
 אותה ויוסיף יחזור הגדול ובחיבורו תרי״ג, במנין

בדיקה, וצריך תרי״ג, למנין

 שהרמב״ם מצינו שאכן נאמר אם דאף בה עוד
קשה ממש, המצוות במנין גם בו התר ו״ל

 שלו המצוות במנק ז״ל הרמב״ם מדוע כן ראם
 לא שם תורה" "משנה הגדול חיבורו שבראש

 לרבינו והרי ועיקר, כלל ז״ל הרמב״ם לה זכר
 ז״ל הרמב״ם בו חזר ז״ל חיים החפץ הגדול

 ספר מתיבות תורה" "משנה הגדול בחיבורו
 הגדול בחיבורו לו שהיה ובודאי כנ״ל, המצוות

 לא כן עשה לא והוא להדיא, זו מצוה למגוח
וצ״ע. הגדול, בחיבורו מקום בשום ולא שם

 הראשק הוא הוא ז״ל הרמב״ן רבינו ואדרבה
מרים מעשה דזכירת זו למצוה שמנה

 )דברים שם לתורה כביאות להדיא שכתב וכמו
 ממוני אחד שאף העיד עצמו והוא ט׳(, ב״ד

 הלכות בעל לא זו, מצוה זכר לא שלפניו המצוות
 היה ואילו שם, עיין אחריו, שבא מי ולא גדולות

 נחשבת מרים מעשה שזכירת סובר ז״ל הרמב״ם
 שכתב וכמו מצוות, תרי״ג ממנין עשה כמצות

 ספק ואץ ובודאי פשיטא ז״ל, חיים החפץ רבינו
 ז״ל הרמב״ם דברי מביא ז״ל הרמב״ן שהיה
 יוסף בבית מרן )כלשון הפוסקים תפארת עטרת

ברור. וזה ר״ז(, סימן הו״מ

 להוכיח רצה ז״ל חיים החפץ שרבינו ומה
טומאת בהלכות ז״ל הרמב״ם מלשק

 היא מרים מעשה דזכירת ליה דסבירא צרעת
 מוכרח, אינו לענ״ד תרי״ג, ממנין עשה מצות
 אשר אח דזכור זה פסוק שבא אלא אמר רלא
 אנחנו שצריכים ללמדנו למדים ה״א עשה

 אבל מרים, ממעשה ומוסר לקח ולהפיק להתבונן
 כסברת תרי״ג במנין מיוחד כעשה זאת שנמנה לא

 הרמב״ם לשון היטב עיין ז״ל, והסמ״ק הרמב״ן
שם. ז״ל

 לעיל, שכתבנו מה זולת מוכרח, הדבר ולדעתי
בשום הגדול בחיבורו הרמב״ם שהרי

 נמנה מרים מעשה שזכירת הזכיר לא מקום
 מוכרע, הוא וממקומו וכנ״ל, תרי״ג ממנק כמצוה
 "שלא הוא: כך שם ד״ל הרמב״ם לשק שהרי

 ולשק ליצנות שהוא הרשעים בשיחת יתעסק
 בנגע תשמר ואומר מזהיר זה ענק ועל הרע,

 למרים" ה״א עשה אשר את זכור וגו׳ הצרעת
בראש ומזכיר פותח ז״ל שהרמב״ם הרי וכו׳.
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קכטסופר חיים יעקב הרב / והמסתעף בתורה וביאורים חידושים

 דבריו ופשט וכו׳, הצרעת בנגע להשמר גם דבריו
 בנגע תשמר ענין והסביר שהבין מורה כאן

 וכדרשת הרע לשון מלדבר שיזהר דהיינו הצרעת
הובא ה״ג(, פ״א בהקתי )ר״פ בספרא רד״ל

 הוא זה דקרא שם, להורה ז״ל הרמב״ן ־™כביאור
ועיין הרע, מלשון מלהוהר לשכוח שלא «״״לאו

ג׳(. אות )בלאוין חיים חפץ

 ז״ל הרמב״ם ששיטת ופשוט ברור זה אבל
בכלל נמנה אינו הצרעת בנגע שהשטר

 המצוות בספר לו וכמפורש מצוות תרי״ג מנין
 בחיבורי בס״ד שהארכתי וכמו ש״ח(, )לאוין
 שהרמב״ם להראות א׳( אות ק׳ )סימן יעקב תורת

 דהשמר דקרא הנ״ל הספרא כדברי פסק לא ז״ל
שם עיין הרע, ללשון אזהרה הוא הצרעת בנגע

בס״ד, המצודקים דברים

 בהלכות שם הרמב״ם שכתב דמה נמי ומינה
אשר את תבור לקרא צרעת טומאת

 תרי״ג למנין בא לא הוא גם למרים, ה״א עשה
 כמרים צדקת שגם בדבר שנתבונן רק אלא מצוות
 אבל שם, הרמב״ם שהאריך וכמו וכו׳ נענשה

מרים מעשה דזכירת זה מקרא למנות כוונתו אין
בס״ד. ברור נלע״ד כך תרי״ג, מכלל למצוה

 ווילנא התורה עיר לגאוני מצאתי ועכשיו
שכבר הלשון שמירת לספר בהסכמתם

 "והרמב״ם בדה: לשונם להביא והנני כן, כתבו
 מעשה נדזכירת הנ״ל עשה למצות כלל מנה לא

 ]דמחשיבו הנ״ל רהספרא ליה דסבירא מרים[
 נפיק ובבלי בספרי כי כהלכתא, דלאו לעשה[

 ואף בהרתו, לקוצץ הצרעת בנגע מהשמר להו
 הביא צרעת טומאת הלכות בסוף שהרמב״ם

 אומר הוא הרי וסיים למרים הכור דהשמר קראי
 וכו׳, בצרעת ולקתה למרים אירע מה התבוננו
 בלב להתבוננות רק הוא, גמור עשה לאו לדידיה

וכו׳ התבוננו שכתב וכמו התורה כן כתבה בלבד
כספרא". ודלא

 כתבתי אשר ככל ז״ל קדשם בדברי ומפורש
לב לחת צריך כן על ואשר בס״ד,

 חיים החפץ דבינו של קדשו דברי להסביר ודעת
צע״ע. שעה ולפי ז״ל,

 דיו שהרבה דע הי״ו המעיין ידידי ואתה
דנא בבירור דילן בקולמוס נשתייר

 דברים רישומי אלא כאן כתבתי ולא פתגמא,
 למועד חזון ועוד המעיין, לב לעורר בעלמא

בס״ד. היטב הענין לברר

 ים בקתעת מתו מצדים אנשי שכל בענין ג.
סוף

 ויתחתן יוסף רב "מתיב סע״א(: )ע״ו יבמות
מצרים", מלך פרעה בת את שלמה

 רהא ליה "ותיפוק ופריך: גיירה". "גייורי ומשני
 לעלמא אזלי הנך תימא וכי היא, ראשונה מצרית

 יהודה רבי אמר תניא והא נינהו, אמריני והני
 עקיבא רבי מתלמידי חבר לי היה מצרי גר מנימין

 ראשונה, מצרית ונשאתי ראשון מצרי אני אמר
 ראוי בני בן שיהא כדי שניה מצרית לבני אשיא

בסוגיא. עיין תלמודא, ומשני בקהל" לבא

 דאפילוגיירה, ליה "ותיפוק רש״יז״ל: ופירש
קרי הבי ואפילו היא, ראשונה מצרית

 בימי וטבעו מתו לעלמא, אזלי הנך חתנות: ליה
 אתריני והני רב: מערב רחמנא אזהר וכי פרעה,
 אשיא בארצם: וישבו באו אחרות אומות נינהו,
 ראשונה מצרית אשיאנו שאם שניה, מצרית לבני
 לעלמא אזרו לא אלמא וכו׳, לה שני בנה יהא

נינהו". מצדית והני

 תימא "וכי שם: בחידושיו ז״ל הרשב״א וכתב
נינהו. אהריני והני לעלמא אזרו הנך

 על וישראל משה בידי שנטבעו ז״ל רש״י פירש
 מזהר. קא רב אערב רחמנא אזהר וכי סוף, ים

 והלא נטבעו, המצריים כל וכי הם, תימה ודברי
 ומסתברא למלחמה. היוצאים אלא נטבעו לא

 שמא לעלמא אזרו הנך תימא וכי קאמר דהכי
 מן אותן מתירים שאנחנו ולא גלו, הזמן באורך
 דאף לו, קאמר דמלתא לרווחא אלא הספק,

 לעלמא, אזרו אמרינן דבעלמא לומר כשתמצא
 כו׳, המצרי גר מנימין אמר רהא אפשר אי הכא

סנחריב". בימי לעלמא אזרו נמי אי

 "וכי שם: בחידושיו ז״ל הדיטב״א לשק וזו
נינהו. אחרים והני לעלמא אזרו הנך תימא
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 שליט״א וולפסון נחמן אברהם הרב
יורק ניו

הלשון שמירת בענין

 הלבבות החובות בשם ז״ל רפאל ר׳ הגאון דברי הביא פ״ג הלשון שמירת בספר
 ימצא מעשיהם להם וכשמראים החשבון ליום יבואו אדם בני הרבה וז״ל, הכניעה בשער
 דיבר אשר את עשו להם ויאמר עשינו, לא ויאמרו אותם עשו שלא זכיות זכיותם בספר
 ההיא בעת יבקשו בגנותם המספרים זכיות מספר כשיחסרו וכן בגנוחכם, וספר בכם

 בספר שימצאו כן גם מהם יש וכן ופלוני, בפלוני שדברתם בעת מכם אבדו להם ויאמר
 פלוני בעבור עליכם נוספו להם יאמר עשינום לא וכשאומרים עשו שלא חובות חובותם

 על להריק הזאת הרעה במדה ח״ו שמוטבע מי הדבר וא״ב וכו/ בם שדברתם ופלוני
 נפשו את ירגיל אם אפילו ועצה חכמה בשום לנפשו יועיל לא תמיד, לשונו בחצי חבירו
עכ״ל. וכר, ולמצוות לתורה תמיד

 אמרו ועליהם הרע, לשון בעוה״ר תמיד המספרים דהיינו הרע, לשון בעלי יש והנה
 הח״ח שם וכתב כולן. כנגד הרע ולשון ד/ אות א׳ כלל הרע לשון הל׳ בח״ח הובא חז״ל

 מפני ממנו להשמר עצמן על מקבלים ואין בתמידות זה בעון שהורגלו אלו על דהכונה
 לשון חלקות שפתי כל ד׳ יכרת מיוחד עונש יש ועליהם כהיתר, אצלם הדבר שנעשה
ג׳. אות שם בח״ח במבואר גדולות, מדברת

 הוא לשה״ר בעון ב״ב חדל שהחמירו דמה הח״ח, הקדמת בסוף מפורשים והדברים
 לא זה שע״י אלו, ענינים מלמוד גדולה תועלת ימצא עוד ודל, לשה״ר בעל על מדבר
 בכלל איננו לפרקים בזה נכשל ח״ו יהיה אם אפילו ואז כהפקר, בעיניו זה דבר יהיה
 מקבלין ואינם החמורות עונות ג׳ כנגד ששקול בערכין חז״ל אמרו שע״ז לשה״ר בעלי

 ומדברי בשע״ת יונה רבינו מדברי שמוכח כמו החטורין, טעונשין וכיוצא שכינה פני
דעלמא. לאו כשאר רק דעות, מהלכות פ״ז בר״ט הכ״ט

 סיפר במקרה רק אם אפילו זה כל וז״ל, ג׳ סעי׳ א׳ כלל לשה״ר הלכות בח״ח ומבואר
 ולספר לישב תמיד שרגילין אלו כמו בתמידות זה בעון הורגל ח״ו אם אבל חבירו, גנות
 וכו׳, גדול יותר הרבה וענשן לשה״ר בעלי בשם חדל בפי נקראין הם כאלו אנשים וכו׳,

 בב׳ גם דא״ב להקשות יש ולכאורה כהיתר, לו נעשית הח״ח שכתב טה וחנה עכ״ל.
 נעשה פעמים דבב׳ דהא לומר ואפשר רגילות. ב״ב זה ואץ כהיתר הדבר נעשה פעמים
 הראשון הפעם בין מלדבר עצמו על כשמעמיד אבל ביניהן, הפסק בלא היינו כהיתר
ושנה. עבר חשיב זה אין אז השני להפעם

בדברי עצמו להנהיג לאדם אסור ו׳, הל׳ פ״ב דעות הל׳ בר״ם מצינו מצות בשאר וכן
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 בעל ולא רחבה נפש בעל יהי׳ לא וכן שחוק בעל אדם יהא לא ד, בהל׳ וכן ופתוי. חלקות
 שחוק בעל שהוא על הוא דהעיקר ומשמע וכו׳. תאור, בעל ולא קנאה בעל ולא קטטה

 שעושה מי הוא האיסור דעיקר משמע זה ומכל חלקות, בדברי עצמו להנהיג וכן וכדומה,
בתמידות. כן

 את לשה״ר מבעל שנוטלים הלבבות החובות של כללא בהך להסתפק יש זה ולפי
 עצמו על מקבל ואין בתמידות לשה״ר שמדבר לשה״ר בבעל דוקא מיידי אי זכיותיו,
ממנו, שנאבדו זכיותיו בכל זוכה תשובה דע״י ברור וזה אחת, פעם אפילו או להשמר

 ועשה פעטים כמה או אחת פעם שמספר מי וא״ב שליט״א. קניבסקי הגר״ח לי אמר וכן
 מתחרט ואינו לפעם מפעם שמספר מי על הוא הספק אבל זה, בכלל אינו בודאי תשובה

זה. מחטא להשמר כלל עצמו על מקבל שאינו טי דוקא או זה, בכלל נחשב אי
 אף א/ סעיף ח׳ כלל לשה״ר הלכות בדדה המבואר לשה״ר איסור בעוד להסתפק ויש

 אהבת מצד המספר על עליו הגנות שנאמר האיש יקפיד שלא פעמים כמה הוא דרגילות
 הקפיד לא ע״ה רבינו שמשה דמרים ממעשה הראיה שם ובבמ״ח ביניהם, אשר הקורבה

 זה דאין אפשר ט״ט אסור, בודאי שזה ואף וכו׳. מאד עניו משה והאיש כמ״ש זה על
 שהבאנו כלל אותו בכלל שאינו אפשר וגם העוון, חוטר לענין הרע לשון בעל בכלל

— זכיותיו. שאובד הלבבות מהחובות
וז״ל, שקרים דובר לענין פ״ד ובטחון אמונה בספר החזו״א שכתב מה להביא יש ואגב

 צורתו בשקריו המתמיד אך חטא, בו ויש אדם צורת צורתו לשעתו שקר שדיבר אדם בן
 לו דנעשית משום הוא שרגיל מי של דהחומר ואפשר עכ״ל. נעדרת ואישיותו שקרן

כהיתר. לו נעשית ושנה בעבר ע״א כ׳ דף קידושין במם׳ כמבואר כהיתר
 ישראל בכלל כתות כמה דיש ח׳ אות פי״א שלמה האבן דברי כאן להביא וכדאי

 עטלקים נקראים והם מכולם גרוע הרע ולשון מחלוקת בעלי וכת רב, ערב הנקראים
ע״ש.

 החובות דברי ביאר פ״א, בסוף באגדה דביאורים ד׳ חלק מאליהו מכתב בספר והנה
 כי שדיבר, הלשה״ר נזק את הגדילו לראובן שיש שהזכויות הוא וברור וז״ל, "הלבבות“'

 ע״י שמעון של זכותו מתרבה וממילא יותר, נשמעים דבריו יותר חשוב שהאדם ככל
 שיעבד שהוא משום הוא מראובן, בזה נאבדו אלו שזכויות ומה ובר, ראובן של זכויותיו

אותו מחזיקים שבנ״א לא אם כי הרע, הלשון רעת את הגדיל בהן כי לעבירתו אותן
ב״ב. נשמעים דבריו היו לא נוכו׳[ לצדיק
 בשער עי׳ ה׳, ה׳ )קהלת בשרך את לחטיא פיך את תתן אל הכתוב כוונת היא וזו

 במלכים חטאים שלטה ובני ואני כמו חסרון, מלשון שהוא לבאר יש לחטיא פ״ה( הזכירה
מרים. על דקאי מחדל שמביא וע״ש מצות, כמה לו שחסר דהיינו א׳,

 בגדר זה דאין הוא והביאור מחבירו, היזק למנוע כדי לשה״ר לספר היתר יש והנה
 מים בבאר ט׳ כלל רכילות הל׳ ובח״ח תועלת. ללא הוא דלשה״ר חפצא דבל לשח״ר

 שיש שיאמר דהיינו ספק בדרך למפר מותר לו ברור דבאינו דאפשר צידד םק״ט חיים
מ״מ מעצטו יודע המספר אי ואף ודאי, בדרך לקבלו לו אפור והמקבל הדבר, ויחקור ספק
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 וגם לחשוש. רק ורשאי נאמנות, למספר לו דאין ודאי בתורת לקבלו לטקבל לו אסור
 אחיקם בן דגדלי׳ דמעשה דוטיא דהיינו רכילות, לענין רק הוא ההיתר דכל אפשר

 כדי דמספר אלא לו נוגע דאינו לשה״ר בסתם אבל מטנו, שישמור לו נוגע דהדבר
 שאינו כאן בברירות כשיודע אפילו או כלל, בספק היתר ליכא בשר איש שאינו לפרסם

הנכרים. דברים למקבל לו דיש לא אם מנגיד, וזיגוד חטא דטובי׳ בעובדא כמו נאמן
 זה מבאר חיים מים ובבאר ממש. נכרים דהיינו הח״ח ביאר הנכרים, דברים וענק
 לשה״ר, דוד קיבל אי ושמואל דרב פלוגתא גבי ע״ב נו בשבת הטהרש״א עפ״י בארוכה
 משום בגט׳ שם שמבואר מה דהיינו ובפשטות ביה. חזא הנכרים דדברים ם״ל ושמואל

 דא״ל משום הוא הנכרים דדברים דהעיקר מבאר שם במהרש״א אבל כסותו, ביבם דלא
 דברים דאף שם בח״ח מבואר ומ״ט ממש. נכרים חשיב וזה הלום, עד הביאך מי ציבא

 דמר כעובדא בדיין, לא אם להכותו או ממון להפסידו לענין מספיק אינו טטש הנכרים
ע״א. כד בב״ט חסידא זוטרא

 דבספק רק ספק, כשהדבר לקבלה הנכרים בדברים קבלה בין נפ״ט דאין לפ״ז ונמצא
 וחנפ״ט ממנו, להרחיק לענין ודאי בתורת מקבל הנכרים ובדברים לחשוש רק טקבל

 שמחויב הסד חני כל לענין כשר כאיש עמו להתנהג עחין מחויב דבספק הוא ביניהם
 ואינו כשר שאינו לאיש אצלו מוחזק ה״ה הנכרים בדברים אבל בשר, לאיש לעשות
הבשרים. ישראלים בשאר עטו להתנהג מהוייב
 כלל לשה״ר בהל׳ אפשר בדרך הח״ח שכתב טה והוא לשה״ר לספר היתר יש ועוד

 כמבוין הוה מלבו דאגתו את להפג בסיפורו בונתו אם דודה ואפשר ודל, בהגה י׳
עכ״ל. להבא על לתועלת

 בשקר מלישבע להנצל ודוקא שקר, מלומר להנצל כדי לספר היתר אין דאסור ובאופן
 שלא בדי שקר לומר דטזתר מצינו בזה וביוצא לשה״ר. הל׳ פוף בח״ח במבואר היתר יש

מאיר. ור׳ חייא ור׳ הקטן שמואל גבי ע״א יא דף בסנהדרין כמבואר לאחר, בושה לגרום
 שתהי׳ ב׳ אות יב סעי׳ ט׳ כלל רכילות בהל׳ הודח כתב לתועלת, דהדבר ובאופן

 לשה״ר ובהל׳ לתועלת, רק שיכוין כתב ג׳ אות א״ם במעי׳ ושם לאמת, לקנא כוונתו ^עיקר
לשה״ר, בגדר אינו זה דבאופן כהנ״ל, והביאור לתועלת. שיכוין ה׳ אות ב סעי׳ י׳ כלל
כמו היזק למנוע היכר שום ואין לשה״ר בחפצא הוא אז שנאה מחטת כוונתו אם אבל

דרבנן. איסור על ואפילו איסור על ממונו בל לבזבז במחויב
ואפילו ודל, בהקדמה הודח וכתב לשה״ר, באבק וכולן קסה בב״ב חדל אמרו וחנה

 אלא וכו׳ אדם אין אמרו דלא וזח ורעיוניו, לבו יתן אם להנצל יוכל לשה״ר מאבק
 דמה חמחרש״א כתב לשה״ר באבק ואף ודל, הודח כתב פט״ו התבונה ובשער בסתטא.
 טבעו על אותו ויניח דיבורו על ולבו עיניו יתן לא האדם שאם רק היינו כולם שאמרו
 כלל להנצל יוכל לא שהאדם לומר ח״ו חז״ל כוונו לא אבל וכו׳, מ יבשלו כולם בודאי
לשה״ר. טאבק

 דמבואר בהא הקשה סקי״ג בבמ״ח לשה״ר בהלכות א׳ כלל סוף חיים בחפץ והנה
דצ״ל שתי׳ וע״ש לשה״ר, חוה לא אמאי מוצא או מצא אמרי דמערבא ע״א ח בברכות
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 דבמערבא הגט׳ דכוונת עוד לתרץ ואפשר לכל. נודע הי׳ בודאי ממות מר היתד. דאם
 ולא עליו השפעתה לענין מוצא של מסוג או מצא של מסוג ליה דאטרי הפירוש אמרי

היא. סוג מאיזה להם שיאמר

 בתורה מזהיר זה ענין ועל וז״ל, כתב ה״י צרעת טומאת מהלכות פט״ז ברמב״ם
 אומר ה״ה בדרך. למרים אלקיך ד׳ עשה אשר את זכור הצרעת בנגע השמר ואומר

 וגידלתו בשנים ממנו גדולה שהיתר. באחיה שדברה הנביאה למרים אירע מה התבוננו
 שנאמר האלו, הדברים כל על הקפיד לא והוא הים, מן להצילו בעצמה וסכנה ברכיה על

 הטפשים הרשעים אדם לבני ק״ו בצרעת, נענשה מיד כן ואע״פ מאד עניו משה והאיש
 שקר מדבר עם תינה הא הק״ו, מהו לעיין יש ולכאורה ונפלאות. גדולות לדבר שמרבים

 שכתב כמו האמת שאומרת סבורה שמרים אה״נ אמת מדבר אם אבל ק״ו ע״ז שייך
אמת. שמדבר למי הק״ו מהו וא״ב שקר היה הדבר הרי מ״מ אבל שטעתה, חר״ט

 והביא א׳ כלל ח״ח בספר בזה שהאריך כמו אמת, על גם הוא האיסור כי ודאי וזה
 הל״ב, דעות מהלכות ז׳ ובפרק י״ז, משנה פ״א אבות המשנה בפירוש חרמב״ם לשון
 פנים הקרא פירוש בגט׳ שם דמבואר בהא ע״ב ז׳ תענית במם׳ התום׳ שכתבו ואף

 אלא הנכונה הגי׳ זה אין שקר, לשון בשביל פירוש התום׳ וכתבו פתר, לשון נזעמים
כן. מוגה שם וברש״י דקרא כלישנא סתר לשון

 שלא ימלט לא הר״מ, כלשון ונפלאות גדולות. לדבר שמרבה דמי הוא דהק״ו ואפשר
 שמרגיל דמי הוא ופשוט פ״ח, הזכירה בשער חיים החפץ וז״ל בדיבורו. ג״ב שקר יתערב
 נ״ב הוא צרות ושארי ודלות בעניות זה עבור שנענש ענשו בתמידות, החטא בזה עצמו

 ומבואר עכ״ל. וכר, זה עבור עליו להיות ראוי שהי׳ מוחלטת צרעת תמורת בתמידות
 שמי מפני הנ״ל לפי ואפשר בזה. עצמו שמרגיל במי היא מוחלטת דהצרעת מלשון

 כהנ״ל עובר ג״ב אמת דהמדבר אף בדיבורו, שקר שיתערב ימלט לא עצמו שמרגיל
בו, שנתערב השקר הוא התומר עיקר מ״מ

 ועוד וז״ל, קרח פרשת יוסף שער בספר הובא סופר, החתם דברי להעתיק כדאי ואגב
 חייב ואמר לא או במזוזה חייב ספרים בית־־מלא והוא מזה גדולה היותר טענה הביא
 כולו יקדש אדם של תוכו אם כי רומז דוקא הפתח על מזוזה רמז כי הענין אבל ובר,

 לא אם אף הפה שטירת גדול כי בהיפך, וכן פיו, פתחי יקדש לא אם יועיל לא כמלאך
 שמורים פיו פתחי רק אם ויראה תורה מלא יהיה שלא פירוש ספרים מלא בית היה

 זולת אבל גמורים, רשעים שהם בהמה מעשי והתבן העצים בית לא אך לו, יאמר קדוש
 מזוזה בעי ספרים טלא בית ולכן בזה, תלוי הכל ולכן פיו בפתחי תלוי הכל עיקר זה

 בעדת היה שלא הלוים לקרב נטי יתכן בעצמו הטעם ומזה אהנ״ל. לרמז דוקא בפתח
 פאח מם׳ ריש הרא״ש בפירוש מבואר וכדבריו הזהב. עכ״ל וכר, דבר. מוציאי מרגלים

 אדם שבין מבמצות הבריות רצון גם בהם שיעשה במצות יותר חפץ הקב״ח כי וז״ל,
עכ״ל. לקונו

 הנ״ל בר״ט כמבואר מחבריות שחוק שעושין כהנ״ל ג״ב הכוונה ליצנות ענין והנה
וקול שנאמר כעין הבאי בדברי מרבים בתחילה הרשעים הלצים ישיבת דרך וזה וז״ל,
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תכא וולפסק נחמן אכרהם הרב / הלשון שמידת בענק

 יונה ברבינו מבואר ובן וכר. הצדיקים בגנות למפר באים כך ומתוך דברים ברוב כסיל
 המדבר הרע לשון אחד ליצנות נקראין ענינים שני ח״ל, ב׳ משנה אבות ממסכת פ״נ
 החטאים מן וזהו בעיניהם, נבזה ולהחזיקו אנשים בין ולבזותו להכלימו הכירו על רע

 שלמה אמר ועליו בלבד מעללים רוע אם כי זו מדה ואין וכו׳ האדם יחטא אשר הגדולים
 לצים מושב דענין בס״ד, יונה הרבינו שם והוסיף וכד. שמו לץ יהיר זד בחכמתו ע״ח
 עכ״פ אבל תורה, ביטול דהיינו חפצו ד׳ בתורת אם כי של ההיפך אלא זה מצד אינו
 שם המשנה כוונת וזהו כהנ״ל. הצדיקים בגנות שמדברים ימשך מזה הנ״ל הר״ט לפי

כהנ״ל. לשה״ר ימשך ומזה לצים, מושב זה הרי תורה דברי ביניהם ואין שיושבים שנים

 כמבואר ע״ז, משה הקפיד שלא אף הלשה״ר עבור מרים דלקתח בהא יל״ע והנה
 מה פי על ויל״ע בח״ח. כמבואר כלל, הקפיד שלא דהיינו מאד עניו משה והאיש בקרא

 זהב במשבצות עי׳ תשובה, א״צ לו כשמוחל לחבירו אדם שבין דבמצות בפמ״ג דמבואר
 והשיב לו שמחל אע״פ נמי וגניבה גזל לחבית אדם בין אף ומשמע ח״ל, סק״א תרז סי׳

 הקניט אבל חטא, למקום אדם בין נם דמ״מ לעולם, ביוה״ב מתודה הכי אפילו הנזילה
 והתודה טחבירו מחילה שבקש כיון י״ל ובדומה בחררה המהפך עני או בדברים חבית

 עוד ועי׳ וצ״ע. א״צ, א׳ ביוח״ב אף אפשר או שנית, ביוה״ב להתודות א״צ א׳ ביוה״ב
 ונזילה לגניבה ודומה להכירו, מהקניט נרע דלשה״ר וצ״ל סק״א. תר״ו אברהם באשל
אדם.למקום. בין גם חטא והשיב נמוד, מעשה במו דחשיב

 אהד דאם אומרים יש ח״ל, ג׳ מעיף ב׳ כלל לשה״ר הלכות חיים בחפץ מבואר והנה
 אם אעפ״ב וכד, לשה״ר איסור על בודאי עבר דהוא אף ג׳, בפני חבית על גנות ספר
 מטעם לשה״ר, איסור על בזה עבר לא לאחרים אח״ב סיפר זה דבר ששמע מחג׳ אחד
 ליה, אית הברא דחברך לכל, ונודע הדבר נשמע כבר ממילא מוה יודעים דג׳ דכיון

 שם ה׳ דבסעי׳ להעיר וצריך לשה״ר. משום תורה אסרה לא להתגלות העשוי ובדבר
 שנזהרים אלקים יראי אנשים בפני הי׳ תלתא באפי הספור דאס לי נראה ח״ל, כתב

 אח״ב לספר התורה מן אסור וא״ב להתגלות עשוי זה דבר אץ ממילא לשה״ר, מאיסורי
 לשה״ר, איסור על עבר דלא ג׳ בסעי׳ פסק האיך דא״ב להעיר וצריך לאחר. זה דבר

 תלינן אמאי איסור דאינו ג׳ בפני ולדבריו זה, דבר עושה אינו אלקים ירא שהוא מי והלא
 שנזהר היינו אלקים ירא שהוא דמי וצ״ל כזה. דבר עושה מלשה״ר שנזהר האדם דאין
הדין. מן יותר אף

 הביא א׳ אות בבמ״ח ב׳ בלל לשח״ר הלכות ובח״ח במשה, ואהרן מרים ותדבר
 שנאמר בלבד הקב״ה אלא כריה כל שמעה לא הדבר כשדברה מרים ומה ח״ל, מהספרי

 ממרים, שמע שלא דהיינו מעצמו הדבר ידע אהרן דגם ומבואר עכ״ל. וכו׳ ד׳ וישמע
 דהיינו ואהרן, מרים ותדבר בדכתיב מעצמו ידע דאהרן וע״ב לאהרן דברה הרי דאל״ב

 נבלל אמאי דא״ב להעיר וצריך התחילה. דטרים אלא עצמן ידיעת מצד דברו ששניהם
 דאינו אף לשה״ר חשיב תועלת ללא איזהו על הדיבור דעצם ומשמע לשח״ר, באיסור
וצ״ע. להשומע כלום מחדש
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דאגדתא מילי / מקכציאל תכב

 כיון ומ״ט כהוגן, עושה דאינו שסברו תועלת כאן חיה דלדעתם דאך מבואר ^ועוד
למרים. אלקיך ד׳ עשה אשר את זכור נאמר וע״ז לשה״ר, חשיב עשה כהוגן דבאמת
 הלשון על הקפיד שלא דאף ומבואר ונד, מאד עניו זהאיש^שה בקרא מבואר והנה

 אי ממש רשות בנתינת להמתפק ויש בח״ח מבואר כן לשה״ר, בכלל חשיב מ״מ הרע
 לארץ נכנסה לא למה מרים בענין הקת פרשת משה( )תורת סופר בחתם ועי׳ מותר.

ישראל.

 דברות שחמשה ומפני ודל י״ב( פרק היסודות )שער אלקים בית בספר וכתב
 בשיעור שוה בהיותו פנוי השני בלוח וישאר הראשונים מן הרבה קצרים הם האחרונים

 שמנה או ד׳ או פעמים ב׳ או לוח בבל אחת פעם החמשה כתובים שיהיו בין לראשון
 השני שבלוח האחרונים דברות החמשה וחריתת חקיקת היחח בי לומר נצטרך לוח, בבל

 האחרונים דברות בה׳ מכילה נסה חקיקה האחד, לוח של והריתת מחקיקת גדולה
 יותר ונראה נקרא שיהיה כדי הארוכים, הראשונים בדברות שמכיל השיעור כל הקצרים

 בינינו שהוא ממה לתאותם מנעוריו רע האדם לב שיצר לבינינו, בינינו שהוזהרנו מה
עכ״ל. כך כל עליו מקטרג היצר שאין יתברך לבינו

 ורגע רגע כל שעל הידועה באגרתו הגר״א דברי להעתיק בדאי הדברים ובסיום
 לשונו להעתיק יש וכן לשער. יכול וברי׳ מלאך בל שאין הגנוז לאור זוכה פיו חוסם שאדם

 הדבר נודע אבן ויאמר משה ויירא ודל, יד פסוק ב׳ פרק שמות פרשת יקר הכלי של הק׳
 לשה״ר חטא כי האומות, מכל יותר בצרה שרויין ישראל בעבורו אשר הדבור הטא

 שאדרבה בן אינו והאמת דמים, ושפיכות עריות גילוי זרה עבודה בנגד עונות מגדיל
 הכתוב ופרסמם לשה״ר היה אלו שנים ורק לשה״ר בהם היה שלא בזכות נגאלו ישראל
הק׳. עב״ל הכתוב שפרסמה דברי בת שלומית דוגמת

ס ס ס
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 שאלתו לו ונותן עליו מיחס יתברך השם ליתמים צריך הוא אם ני רחום ]וקוראו[
 ומדת עונותיו, טיעוט על סליחה מבקש שאינו סי על אף גדולים ובתחנונים ככבי
 ר&ות צעקתו ושוטע עליו טיחם הוא ברוך הקדוש טהבירו עלבון התובע על תנון
 יצעק כ• והיה נו( , 3נ )שמום שכתוב והוא ובתעניות גדולים ונתתנונים בנכי חנון
 מקפיד הכתוב שאין ביחמנזתם שוות מדות שהן והראיה , אני חנון כי ושפעתי אלי

 ארחם אשר את ויחמתי אחון אשר את וחנותי אמר הוא ברוך הקדוש כי בקדיטתם
 ויוגה יי׳ ורחום הנון ד( , קיא )תהליס באשרי כן גם הזכיר ודוד לרחום חנון הקרים

. לחנון רחום הקדים סרוח זבי״ג הוא ודחוס חנון בי נ( , ד )יונה אומי אמתי בן
 וזד. זכאי שרובו בטי טדבר כאן עד חמדות כל בי וששית המישית אפים **ארך
 וזהו זי במרה אפו מאריך יתברך השם שבידו עבירות מיעוט על פליחה מבקש אינו

 זכאי שיונו במי טיבר אפים שאיך עד ולרשעים לצדיקים לו( אפים איך שאמר
 חסד רב דוא ברוך הקדוש זכיות וטחצד. עונות מחצה שהוא כמי מרבי• חסן■ ורב
 ית׳ השם חסד צורך שום על רתמים ובשטבקש זכיות ביוב ונידון,. חסר כדפי מטה

 חוץ בתשובה לו סותל יתעלה והוא חייב שרובו במי מדבר ואמת • נגניי מרבה
 משורת לפנים עניד לא ואמת חזא הדין מדת אטת שמדת לסי תירה נטול מעון
 חסדו נוצר הוא ברוך והקדוש ובאי שרובו בטי מדבר לאלפים חמד נוער . הדין
 מיראה אכל מאהבה לו( ורוקא שבידו זכיות ]רוב[ בשביל דורות לאלפי אפי׳ לזוז

 עומת ז״ל רבותינו ואמרו לש( .מייב שרובו בטי מרבד עון נושא כלבד. דור לאלף
 הסירים אלו ופשע .הכל לו סולח סליחה ומבקש בתשובה חזר ואם . הזדונות אלו

 צריכין השגגות שאפי׳ לומר ורוצה .השגגות אלו וחטאה .הכל לו סולח ובתשובה
 לץ מתל ונבר התשובה אחר וחוטא שחור במי מדבר ונקה .לו כשיודעו תשובה
 מיוך הקדוש אין עכשיו וחוטא שחוזר •0 על אף חשובד. באותה הוא ברוך הקדוש

 באותה לו נמחלו ככר עונות שאותן לפי אלו עם העונות אותן ופוקד חוזר חוא
הקדוש . ונקה הוא זה מהם אותו מנקה יתעלה והוא כבר עליהם שעשה תשובה

 ד,בסורים ביזם לש( לעומתנו ויסזזול הבא העולם לחיי ויזכנו טעון ינקנו הוא ־־ברוך
לטהר עליכם יכפר הזה ביום ני ל( יו, .)ויקרא השלימה בתורתו שהבטיחנו במו הזח

: תטהרו יי׳ לפני חטאתיבס מבל אחכם

 בדרך למרים אלהיך יי׳ עשה אשר את זכור ש( ,. כד )תריס הרע.
I י- .׳מרי: בכלל שכתורה עשן׳, מצו,►״ זו ■•ז( . ממצו־יני בצאתכם>

שנצטוינו

השמן צפחת
 וזעומות לעוה״נ לצדיקים מאלין שוחקות פצים אפיס ארן )דףכ״נא׳( בעלונין אמרי׳ הני לו(

 ה)סי׳שאםיענשומיכףלאיוכלו3נמשו לאזור לשונה זה וגס לעוה״ג לישעיסמאסרפורענותם
 ואמת עונה של אמם רצוצים נ׳ )משמע אף ארן במיג ולא אפיס pb נ׳( )נ׳ p*33 זבן לשוב(

 ועי* רש״י( .לאלמר מהם מלהיפיע ולרשעים לאלתר מכד מלשלם לצדיקים רעה של
 א״ל אפיס ארן וכותב שיושג להקנ״ה מצאו למרום משה כשעלה א׳| קי״א )ד׳ בסנהדרין

 א׳( ל״א )דף נסושה אימא הני לז( ובז׳: לרשעים אף א״ל לצדיקים אפיס ארן מש״ע
 בילד מ״ר ׳(3 )ל״ו ניומא אימא הכי לח( .־ ע״ש אמונה אות למעלה בנר לנינו והביאה

 אלא כו׳ הזדונות אלו עונות אומרים וחכמים ר״מ דנרי חעאמי פשעתי עויתי עתודה
גיותכ״ע נינים האות בל של זו דרשה דיש שינינו בנראה לש( :וכו' פשעתי עויתי ששאמי

לדורית: כמנה ואס״ב להעומעים נניבה וסיים

 נסשגומיו ז״ל סלענ״ן בעקבות נזה והולך מצא ס׳ על בפירושו גם רנינו במג ובן א(
והמ״ע מ״ע י״ז המלי״ג נמסתל להניא ז״ל הרמנ״ם שכת ולדעתו המצות לספי

שלפנינו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)263 מס עמוד חלאוה אבן אשר p בחיי א - הקמח



הממחל איית
 שהיא ממצרים יצאתם אש* היום את זכור ג( ,•ג )שינית כלשון והיא כר& שנצטרנו

 ככתוב ובינו משה ויזהיר .לקדשו השנת ■נש את זניד מ( ,נ )שם וכן עשה מצות
 מקבלים אינם בה המחזיקים שבל מאד עד שגונה טרה שהיא הרע לשון מרח על הזה
 לט־ים בשבילה שאירע טה הזאת המשוקצת השדה בעלן שנזכור ויאמר ,שכינה סני

 לאתרים דברה ולא אותו נדלה אשי באחיה אלא ה־ע ון2ל דברה שלא הנביאה
 י6 על ואף מזה ויכלם שיתבייש משת בפני דניה ולא אחיה אתרן וכין בינה אלא

p קל ודא• זה והנה העונש. מן לה הגינו לא הטוב־ס מעשיה 1זכי בצרעת נענשה 
 ]בשנים[ טמנו גדולה שהיחד. משה אחות ט־ים אם בידוע י שה־ אדם בגי לשאר וחוסר
היה לא נ( משה כי מזו וגדולה אוהו[ ]יגדלה היאור נענין עליו גששה ונתנה

שהיתה במה שפעתה אלא לנמר־ הרע לשון דברה שלא מזו וגדולה בדבריה ™""טקסיד
 המספרים אדם מ• לשאר וחומר קל נצריעת נענשה הנביאים לשאר איתו טדמה ג(

 שענשם בדבר המקש־ד־ם ועל ובשנים בחכמה מהם גדולים על לגמרי ה־ע לשק
 דברים אלא מדכרים שאינם ק־נות יושבי חב־־ת תורה אם*ה זה ועל ומכופל. כפול

 דברים ברוב במיל לקול ענין ב־וכ החלים בא כי נ( , ס )קמלה שכתיב וכענין בטלים
 דב־ים רבייהש רוב תבשילים כן בטלים ורבדים הבלים רובן שהחלומות בשם בי

 יבא בטלים דמים אותם מתוך בטדים דברים לדבר הרגיל כל בי וידוע . בטלים
 )תהליס שנאמר הצדיקים מן הרע לשון יספר כך ומתוך העם מהמון ידע לשון לספר

 לדבר יבא כך ומתוך . עתק צדיק על הדוברות שקר שפתי תאלמנה יט( , לא
 האלהים במלאכי מלעינים ויהיו כוו( לו, נ׳ )ד״ה שנאמר בדבריהם דופי ייתן בנביאים

מעלה של בגנות יספר שבארץ הכריות בגנות לספר עצמו את שהיגיל ומתוך וגו*
 תהלך ולשונם פיהם בשמים שתו ט( , עג )מהליס שכתוב והוא בעיקי• לכפור ד(

 העכירה הומר ולגודל . פיהם בשמים ששחו להם ג־מה בארץ שהלכה לשונם .בארץ
 סוטה במסכת ז״ל רבותינו שדרשו והוא שכינה פגי מקבלים ביי. המחזיקים אין הזאת

 שק־־ים כת הנמים כת הן ואלו שבינה פני סקכלות אין בתות ארבע א( מג, )דף
דווי גתגה הרע שללשון הזו השדה בעל חלק כי ומציגו לצים. כת ס( לר,"ר מסמרי בת

השטן צפחת
 עשה. מצות זו באומרם והספרי מהספרא למדיו ראיס והביא נמנינו השביעית היא 'שלפנינו

 משה והאיש לו בסמוך מדכתיג כי למדו !( :ע״& למדיו השביס אסמי ענלס הדג מה
 על עליו סישהתרעמה :הני׳ל הצק סדי מיניובו ג״ב הוא זה עניי «'?'«־כל מצור פני

 נופי כאילו להיי המספד כל למניה ינינו שהנ׳א נמו פייושו נלאה ד( :מאשתו שפילש
 ששאלו ׳(3 )נ״ד”נע״ז שאמדו ע״י הוא וענינו לנו אדון מי אהנו שפתינו שנאמד בעיקר

 זה כן וכמו כו׳ מגמלה אינו למת בע״ז הקב״ה של מצרכי אין אם הזקפים את הפליסיפין
 דוני נפת יוצת סקנ״ס אין אס שיאמר הזאת השאלה של שוא בחבלי יאחז נה״י שמספר

 לנו אדון מי וזהו כנ״ל עיז לענוד יבא הזאת המשובשת ונסביא מבטלו אינו למה לס״ר
 וזהו הקנ״ת של ידיו במעשי מגלעת שממן מפני יתכן ד עי :אחד באיון לוצה שאינו פי׳

 אמת אס ואף שלמים ידיו מעשת כל שלם שהוא שמי ידוע הלא שאל״כ נו גדולה נפילה
 שזהו ונלאה .ידיו במעשי ודופי פגם מליתן לינוש לו היה מ״מ עליו שדיני הדבל נמן

 שא»מ כמו אני דלטול וני לו ואמי דעכן במעשה ליהושע הקנ״ה שהשיב במה המנה
 אדם לבני ללמד בא אנל הגולל ע״י הדבל ימודע סוף שסוף דאף אי( )י״א סנהרלי׳ >נמ׳
 , יעידו ב״א בקלון ית׳ כבודו כי פיהם במו קלונם יגלו שלא להגלות העשוי נדני שאף

 עדות והמעיד לס״ל והמקבל לת״ל המספד א׳( )קי״א בפסתים סז״ל נונת שזהו ואישש*
 ונין קונו את מכיל שהכלב א׳( )י״ג בתוליות ז״ל אימים ע״פ לכלבים להשליכו לאוי סקל

 ב״א יקחו ובבן מליניו מיד להצילו בעליו לימין הוא יעמוד מ״מ לא או נעליו עם שהצדק
 לעונשו יאוי לכן הקנ״ה של ידיו במעשי דופי מפיל יק יעשה כן לא והוא מענו מוסל

פה מסיים מאימא בכ״י ס( ־. לנו אדון מי יאמי והוא אדונו שמכיל מענו לטוב להשליכו
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קכח הקמת א״ל כד
 הרע לשון לבעל יאות לא ה( כ• ואמר והמנאפים המכים חלק עם השלום >עליו

 חפי לסם• לד מה אלד,ים אמר ולרשע טז( נ, )תהלים שאמי־ ד.וא1 בתורה שיעסוק
 פיך )שם( וכתיב תלקר מנאפים ועם עמו וחרץ גנב ראית אם פיך עלי בייתי ותשא
. ומנאפים ם לגנב אותו והשוה רשע ק־או . טיסה תצמיד ולשונך ביעה שלחת

 מפרי נ( ,יש )משלי ואס־ הלשון על שהזכיר השלום עליו המלך וטצינו^זלמה ז(
 גודר אלה נתיבים כשני הודענו ,לשון כיר ווויים מות )שס( בטנו תשבע איש פי
 ויונית תויה כדכרי כלשונו משתמש הוא אם כי לרע אם למוב אם הלשון בה

 הרע ולשון רכילות בדברי ואש לפניו, ופעולתו אתו שכרו זה הנה הרכים אח וימה
 איש סי מפרי הנתיב תחלת ויהי׳ ממנו כפנו ותשבע ומזומן טעותו• ענשו ■הנה

 על ישבע שפתיו תבואת אומר כשהוא וסופו הרע הלשון עונש על בטנו •השבע
 שאחריו והכתוב בלשונו, דרכים ]את[ ומצדיק הבריות את המזכה הצדיק לשון ■שכר

 •י׳[ ם יאכל ]ואוהביה לשון ביד ותיים מוח שאט- והוא אליו וביאור עטו כקשר
 לדב!־ ההפץ האיש והוא הלשון את שאוהב מי לשון ביד וחיים מות כי טאחר יאמר
 חיים ותוכחות חכמד, ברכיי וירכי שני עליו לקבל ]ישתדל[ )יסתכל( ח( המיד

 הוא וכאשר לשון ביר חיים כי רב שכרו ויהיר, הלשון םרי ויאכל והאטת והשלום
 אוהב הוא אם בן גם ההפך ובענין שב־ו ירבה כן אדם בני משאר יותר לדבר מיל

 יש כן ועל . העיגש פרי ויאכל גדול ענשו הלא הרע ולשון רכילות לזיכרי הלשון
 באים הנגעים אין נ( טו )ערכין ח״ל ודרשו ט( לשון. ניר מות בי בזה לחזור •לו?

כשיך את רתפיא פיך את תחן אל (0 , ה׳ )קהלת שנאמר הרע לשון על •אלא
 ]ואל גופך להלקות בשרך את לוזטיא מפיך דכר להוציא רשות תתן אל ™־מרוטר
 מעשה את ותבל קולך על האלהים יקציף למד, . היא שמה כי המלאך לפני תאמר

טפי היצאת• שבשמה עליך הממונה המלאך לפניי תאמר ואל י( פירוש[ *דיך
הדיבור

השטן צפחת
 אבן מיסל כספרי זה סי׳ שלאיתי וכמדומה ליאוסו( )פי׳ לתוכו בלי משמ״ל והסימן זז״ל

 החזקנו אשכנז מי אנו שלק שמליש ליו״ב בפיוט שהוא הזה סס*׳ יבינו שיכתוב לי ש»ןה
 הסופר והכניסה מבפיץ סגה״ה שהי׳ ואולי מדים, באיזה גס הוא זה שתל בו.וכנלאת

 ישב״י תיטה פ״א הירושלמי דברי ע״פ כונתו ו( אי״ה: אהלוס בכ״י ללאות וצריך לשנים
 מתנע׳ הוינא לישלאל תולש דא׳תיהינת בשעתא לסיני טולא על קאיס הזינא אלז אמר

 כל ליה יעביד ואד באורייתא לעי דהוה אד פומין היין נשא לגל דיהנלי לשמנא יקוננו*
 יצל שלא ומה אול נו להשהמש מהיאוי אינו קודם בו שמשאמש שכלי מאני זס ובל צרכיה

 לנו לסומא נא נזס אנל הנליאה במכונס א״ו יה׳ קצויו מפני צא פיות בב׳ האדם אש
 : לה״ל דגלי אף הב׳ הפס עם לדגי לו שהותי לטעות מקום סיס פיות בשני סיינו שאם

 מנות הוספתי ומשם נמאלתו מצולע ס׳ נפי׳ גס לנינו כתב הכתובים ובאול זס ענין ז(
 בשע״ת ועי׳ .נזס לנינו לשון סוף שיורה וכמו כאן דבליו להבנת מוכיח והוא גו׳ ואוהביה
 ישתדל הנוסחא מצולע פ׳ ובפירושי מכ״י כן הגהתי ח( י״י: סי׳ ג׳ סעי יונהז״ל ליבינו

 מאמי ג״ב אימא ששס מצולע פ׳ במנחומא סוא והלשון זה ענין כל ט( :שכי אליו להרבות
 ס״ק נייושלמי רבים במקומות עוד מקוים לנינו מדברי וסיבה נו׳ באין הנגעים אין יז״ל

 ענין עד זס ענין וכל . מ׳ ס׳ די״נ ובאבות ערכין ונגע׳ נ״ב מז׳ שו״ט ומדים דשאה
 שהוספתי אף סנה י( : מצא פ׳ ובקוצר מצולע פ׳ בפירושו גס לנינו הניא סנסש

 הזה הכתוב נירש למה לכאורה יקשה נכ״ז אמנם ז״ל דבריהם יסונו מה על לדעת כאן
 המיות בין נספר סגבמביס מהפסוקים מביא שם מצולע במנאומא וגס לה״י על דוקא

 סוא שהכובע פי״ן את ממן אל דבמיב ממאי סילשס שמיקי וכנראה , הרעות וגם השוטת
 בפיהם מחטיאים שהם סלע בלשון מדני •ד״א נ״ב מז׳ נשו״ט ונ״מ מפיו שמוציא לה״י על
שאין שאף היות בזז עוד לפיש ונ״ל בציעת. לוקין בפיהם מוציאים שהם ממה נשלם את

האב״ה
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 כין רע בין טוב נין נכחבין נסם־ הם הלא »םיך שיוצא ודיכור דימר שכל הדיבור
 הידיים אלו ידיך מעשה את ותבל קולך על האלהים יקצוף למה , מיד בין שוגג
 לחיים זנה בלשון חרזי הגל לשון כיד וחיים מות ובמדרש יא( כנגעים. שלוקין והנוף

 שגאטר חיים עץ שהתורה לחיים זבה בלשונו בתורה אדם עסק . למיתה זבה לא
]שנא* הרע לשון של רסואתו והיא . בה למחזיקים היא חיים עץ יס( , ג )משלי

 למות בגפשו הוא מתחייב הרע בלשון עסק אם . חיים עץ לשון מרםא ד[ סו, שם
 אבל אחד נפש אלא חורג איגו שהורג טי שבל דמים משפיכות הרע ישון שקשה
 מציגו שכן עליו שנאמר וט• והטקכלו האוסרו שלשה (3י דורג הרע לשון המספר
 כנ,טז{ )ש״א שנאמד ונהרג אהיטוב אהימלךכן על הרע לשון שאסר האדומי כדואג
 שאול וימת ע( ,י׳ א )ל״ס ]רבתיב[ שאול ונהרג אהימלך תמות מות שאול ויאמר
 בי ומותתני עלי עמוד ט( , א נ )שמואל אמד שאול בה׳_וכן מעל אשר במעלו
 [,]שנאם כהונה כגדי יג( אלא שבץ ואין הבחנים עיר נוב של קטיגוריא השבץ אחזני

 העולם ומחיי הזה העולם מחיי גשתייש האדומי ודואג זהב משבצות ועשית יג( ,)שמומנה
 מארץ ושרשו מאהל ויסחך יהתך לנצח יתצך אל נם ז( , 3נ )מסלים שנאמר הגא
 להמית יכול אינו בחייב הטבה , בחץ המכה או גח-ב המכה קשה מי שלה. חיים
 אותו שרואה מקום בכל ומבהו בחץ זורק אלא כן אינו בחץ והמכה נקיוב אלא
 מרמה לשונם שהוט חץ ז( ט. )ירמיה שנאמר להץ הרע לשון המסמר נמשל ולכך
 חרב ולשונם וחצים הניח שניהם אדם בני ה( ,מ )מהלים אומר הוא וכן . ונו׳ דבר
 אמרו אשר ס( , 3> )שם שנאמר בעיקר כומר באלו הרע לשון המספר בל . חזיה

 דמים משפיכות יד( הרע לשון קשה . לנו[ אדון ]טי אתנו שפתינו ננניר ללשוננו
גדול יי׳ אל קין ויאמר »נ( ,ד )ניאמימ כתיב דמים כשפיכות . ומע״ז עריות זפנילוי

 . הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך מ( לט, )שם כתיב עריות .מילוי . מנשוא ,""עוני
 )מסלים כתיב הרע כלשון ואלו וגו׳ הזה העם חטא אנא לא( , לב )שמומ כתיב בע״ז

 נא( ייו, )משלי נאמר לבך גדולות מדברת לשון חלקות שפתי בל יי׳ יברת ד( , 3י
סחפוא דרבי אשמרה אטרתי (3 , לס )הסלים תלים ובמדרש . לשון ביד וחיים מות

בלשוני

השטן צפחת
 מקום אין סיימי שוגג נמענם לישמי האדם ידלה אס זס בטון אבל נמזיו שוגג דן סקנ״ה
 אומו ד« לא למס דומי באחין למת לבבך עיב אין כן אם אומו ישיט ני מהעונש לסוסיו

 למה שאמד זהו שוגג בטענם עצמו לסמור יוכל לא לכן נדבר סוא שונג אולי זנות לכף
 שאר על גם בעונש ונלכדת זסנתמיינמ ע״י לס״י שאמרם קולו קולןסי׳ע״י על חלקים יקצוף

 תייס זס ונירן אכל שם אמי נ״ב מזמור ונשי״ט שם נמנחומא יא( :ידין ממשה אה וחבל זהו עונותיך
 האדם יסשוג שאל להודיענו וסענין נו׳. למיים זנס לתורה זנס אס ד״א נייןנו׳ ולא אכל

 שאיננו דעת ללמדינו נא לכן שויס עיניי אף וידום נדד ישב ע״כ ירצה לא שהדנוי הואיל
 ינ(נ״ה :דאורייתא מסיטטיא בישיןנר נלסיטעיא היואה ס׳ נייושלמי גס שאמדו וכמי כן

 עמעמה שהניא מס ני מפוזרים במקומות המס שלמטה יבינו דניי וכל שם ערכין נעם׳
 ג״ב הוא נתנגע אסרן שאף שהניא ומה מצא וע׳ ידניים נהעלמן פ׳ מססיי סוא ימיים
 נ״נ הוא כו׳ מצפצף שקולו קיננו ינא מ״ש וכן יע מוציא מאמר ומס א׳ צ״ז דף בשמו

 ערכין נגע׳ גם הוא נו׳ ממרפאין מומין נעלי שכל ומ״ש .ט״ז ס׳ רנה ומצורע שם נעיכין
 מזכיר שאינו ומה יג( ט׳: נציק כמ״ש מצורע פ׳ נמנשומא הוא דניים של עיקרן אכן סם
 אס שהדג נעה ד׳ בעיני סרט מעשה ראה ידו שעל מפני האו״ת שהוא מהם אמת דק

 ולא נד׳ שאול וישאל ו׳( כ״ח )ש״א סכמונ שאמי נמו השס ענהו שלא נמס נונ כהני
 וטעם י״נ מז׳ נשו״ט גם ונ״ס יד( : מניאים גס נאורים נם נמלומות גס ד׳ ענהו
 לתסא ששנה ואים פעעיס כמה אימה שעושה שכיון נינה נאום יבינו כמט כנר המי
.שי׳ ג׳ שער משונה נשער* יונה הרנינו זה טעם נסב וכן . המור לטון חתי סוא הגה

ר״ג
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 דין גור עליהם גהחס לא בטדכר ישיאל שכשחטאו מע״ו הרע לשון קשה בלשוגי
 וגד דגרינם קול אה יי׳ וישסע לד( , א )דניים שנאסר גפיהם סו( שחסאי ער

 וגן גדגריכם אלא נאסר לא במעשיכם בדבריכם יי׳ הוגעתם ק( , 3 )מלאני וכתיב
 * אל ומעלליהם לשונם בי נסל ויהודה ירושלים כשלה כ• מ( , ג׳ )ישעיה אמד

 על בקולה עלי ]נתנה ביעי נא־יד. נחלתי לי היתר. ס( , יב )יימיה אומר הוא ובן
 יד( , נ׳ השיטים )שיי שנאמר אהבה בקולה והלא שנאה בקולה וכי שנאתיה[ בן

 אה השמיעני אהבה בקולה שנאה ובקולה אהבד. בקולה אלא קולך אח השמיעני
 נענשה סיים ובן לשון. כיד וחיים סות אומר הוי בקולה עלי נתנה שנאה בקולה קולן

 צרעת ענשה היהי טר. במשה ואהרן סר־ם ותדבר א( , ינ )בעדני שנאסי■ בצרעת
 סי( נד, )תרים אחריו נתיב טה מצורעת ומה סרים אל אהרן ויפן י( )שם, זיכתיב

 דברה שלא סרים וסה וחוטר קל דנ-ים והלא לטרים אלהיך יי׳ עשה אשר אח זכור
 הרע לשון הספסר כן אשתו לו להחזיר אלא נתכוונה ולא בפניו ושלא באחיה אלא
 בננע השפר )סם( הענין מן למעלה נתיב סה ובמי. נפה אחת על .חבירו מוגי

 ס[ »נ, ]נמדני שמסר הקנ״ה של ידו נו נגעה גדול כהן שהיה אהרן ואף הצרעת
 שנעה לאחר וסרים מיד ותרפא טז( שאהרן אלא ומרים אהרן גס , בם יי׳ אף ויחד
 שאמר וזהו .ימים שבעת לסהנד. ן»1מח מרים ותסגר סו( , ע )שם שנאמד יסים

 קרבנו היה ולכך רע שם מוציא כזרוע המצורע הורת תהיה זאת ג( , יד )ויקרא
 צפרים קימו יהא הוא ברוך הקדוש אסר לנינה זכרונם ודרשו . היות צפרים שחי

 שאסר על הקדמוני בנחש מוצא אתר. הקורבן על ויכפר הקול יבא מצפצף שקולן
 אל אלהים יי׳ דאסר יד( , ג )ניאשית שנאמר נצטרע לפיכך בוראו על הרע לשון

 כאן נאמר בצרעת אידהו בסד. ת( . הנהמה טבל אחה ארור זאת עשית בי הנחש
 בשים דונא רב אמר . היא ממארת צרעת »( . יג )ויקרא להלן ונאמר אחה ארור

]שכל[ אלא עוד ולא צרעתו היא זו הנחש על שהן הסלעים יח( לוי בן יהושע ר׳

השטן צפחת
 ממעשה יוסד נדול סדיניי עונש שלכן יסכן טו( מס: אסיים טעמים עודד׳ •י״ג,וע״ם

 משאך יומי *מ׳ מאמו ממנס לו נימנס והוא סדינוי הוא הנהמה מן האיס יממן ת1נסי
 לקן למלך ראשו מסייג סוא סלא ידה על לססוא בהמתנה מס מזלזל הוא וסנה מי בעל

 סס לנינו שהניא מס לסיש נוכל ומה .סיו יססס לא כאלם שם והוא נדד שישב עולמו
 לגו שניסן הכונס שנואה נקולס אהונס בקולה שנאתיה כן על בקולה עלי נתנה מהמויש

 הקלנו אנסנו והנס פינו נאמיי לו ולהוזזת לעניו שנוכל כדי אומנו נאהנתו הדינור נס
 פנים משוא וקי asp לכאורה סז( שנאתיה: ע״כ האסורים ביניים נס להשתמש בהמתנה

 יסיל״ל ועוד זאסין אה ואס״ז ניאשונס מריס את סישב שהכתוב מפני ונראה . נדני יש
 עניאשונה-והעקרייס מימה נדני המסילה שהיא גו׳ מיים ומיני הוא הסי׳ אמנם וידניו
 אנו של לנשותיהם אוי אמרה משה של שאשתו נסעלמך תילקוס נססיי הטנואר לשי ולסיס׳
 נדני ס&סס שהיא בשמש ניש״י הוא וכן ג״כ ׳למרים זאת •אמדה ומסתמא ומידד( )אללד
 לפולה גצי הימה מריס אומי ל״נ כו׳ יודעת הימה ומנין הכתוב הקדימה לפיכך מסילה

 וסנה.עיים הכמת פי׳ שזהו ואיפשי שתייןכן. צ״ז ד׳ בשנת דאיתיבמסויש״א»וא״נ וצן וגר.
 וץן ואעי הזאת הסוסיא ממיץ שהמות מצורעת וסנה מלים אל אהק ויפן כשלג צצידעיו

 סי׳ מצויעם וס» •למי מריס תלי אל סגה יק סמממיל סיס לא שהוא מלים אל אהא
 נשאו ניי״ף »נ*י מצאתי שת . •מיד נתרפא ני סוא ולאי מצורעת נשארה לניס היא שיק

Pity הנזכר מצולע נמצמומא סוא כן יז( ונהניתי: נו׳ אהלן ויפן הכמת נפי׳ כן שכתב 
 ניס נו׳ הוצא א״י ומרש .ינינו שהניא המיס הוא ושמה פ״ג ונשמ״י כ׳ פ׳ מ״ר וגס־

 דניה סלעיא הלין נצמגת אייו לוי לי נשם דסנכין יהושע י׳ סכי׳ וננ״י הס׳ מזמאמא
W כשלעין ע״י •צרעתו מנין להבין יס( :נו׳ סלעין הלין אלנהי א״י הני׳ תשמ״ר איבון
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הקמח *"ל ®
ו( לה, )ישעיה נתיב אדם בבני מחרפא. אינו ותא הבא לעולם טתרשאין םוםין כעלי

 ירעו ומלה ואב נה( , סה )פס כתיב וכן . אלם לשון ותיון פשח באיל ידלג אז
 שהוריד לס• לחשו עמר וכחש )שם( שנאם" הפא לעולם איטטתיפא נחש אבל כאחד

ויש הרע לשון שהוא דיבור יש . הרע לשון שסים* לו גרם וט• לעפר הבריות את
 לשוןהוע דינור לנו ביארו ז״ל רבותינו ודנה לשקחיע אב? אלא הרע לשון ־"־־׳שאיט

 נורא אינא ד,יבא דאטר בטן הרע לשון דמי היבי נ( טו, )ערכין שאסרו והוא סהו
 ב( )קס״ד נתרא בבנא ת״ל ואסרו . ונוווי[ בישדא ]דאינא ים( סלניא נביח אלא

 ולשון חפלה וע־ון כ( עבירה הרהור , יום בכל טחן ניצל אדם אין עכירות שלש
 יותר הרע לשון קשת . הרע לשון אנק אימא אלא ,דעתי סלקא מיע לשון הרע

 תחלת דובי* אפקד לא אלה העל פעטים שלשה ירשיה מניר שכן עבירות משאר
 רעל )שם( ליה וסמיך וט׳ דרו טשכים מיוונים סוסים ה[ ]ירמיהס, איש אשת באסור

 טי בעון בן אחרי והזכיר לאחחיקפגפשי, מה אשר בנוי אם יי׳ נאם אפקד לא אלה
 גדלו בן על טרסה טלאים נתירם כן עוף סלא ככלוב נשקר־)פס,נ״ז( סטון שמקבץ
 לשון בכעלי שלישית והזכיר יי', נאם אפקד לא אלה העל ליה וסמיך ונים׳ ויעשירו

 ובק־נו ירט• רעהו את שלום גפיו דני מימה לשונם שתום חץ (1,5 )שם הרע
 אלא בסבא( מלת מניר לא זט׳, נס אפקד לא אלה העל ליה וסמיך ארבו ישים

 שאין חושבין אדם בני בשד, . •ישמש בגופם יחיל שהעונש להורות הרע לשון על
 יש( " נס )משלי השלום עליו שלפה אמר •׳ ז ועל המעשר. בחטא חפור הלשון חטא

 חיזק שאין והטוב אל יאמר ,שקיי עד ברעהו ע.ינד, איש שנון וחץ ססיץ.וחייב
 לקחת כאלו כך כל חמור הוא אנל יסעשה חטא ואינו בלבד הדיבור אלא הלשון
 זבן נירו מפצי בלי ואיש נ( , ט )יסזקאל שנאסר מיין מסיני סיז והוא ■טסיץ

 והכית שנון חץ לקחת וכאלו חיב לקחת וכאלו . ל• אתה מפץ נ( , נא ')ירמיה
 סלקית ד,מחייבו נדבר הערת ואם הללו דנרם לשלשה הלשון המשיל ולבך בהם
 םסילה המחייב בדבי ואם ח־ב הוא דנד. הריגה הסהייבו בדבר ואם טפיץ הוא הנה
 )מלכים שגאטר כחלוקת נעלי על הרע לשון לספר טיתר בג( .שוון חץ הוא הרי
 מהזיק ואינו הוע לשון סספי שאינו מי וכל הכין ולצדוק עבדך אני ולי כי( " א א׳

)מסעי, דבחוב אט־ וכן בוה נענש הוא כשויד, נוהגים שאיום אותם על במחלוקת
 לא מד, הדור יאשר עמדו שם אס כלים׳ עמדו שם ישראל חטאת דגכעה מישי ט(

החד לאנשי טלחשה שהשיגה במו ה־ע לנער ]שלחמה[ »( בגבעה אותם השיגה
ההוא

השטן חת6צ

 מג שדינר מפני עונשו וסוא עושנו למשנס מחץ ישג נדי הצרוע שכמו הוא פשט כריך
 מססש כמי לעשום שדינם n> נעל* משאי מיומד שמא הנחש מל עונשי' נן אדם מי על

והוא הסלעים נין רק מדורו כי הנשש נן לא ישדיו נאשים וישט טייהס ועטר עטים
 CJ צרעין ניניהם להסתר שציין פי׳ דניה סלעיא הלין ת״ס כש״ט אשד כל כפושט טדד •

 ש> ליצס״ר יועז שהוא לשיש נראה יעז ובריך . מצורעים שאי נמו עונשו הוא זס
 בך נ״א להכשיל כאגן קמה שהוא גמה ציעסו זהו ,ושי נ׳( )ג״ג נסוכה נראימא לאגו

 מסקג״ס הרמז ע״ו נ״ב הוא כי׳ משיפאין מימין נעלי שכל שיינ.ומ״ש ע״י סונ מגלגלין
 מסף שהוא אמיו שם נסוכה גם רכן א׳( ל׳ )דף בקדושין כיאיסא יע קיאו כעצמו

 כף ושיסעו ליצה״י הקניה עניא שלעסיר מם אמיו ועוד מניאן טליהו מססיע שהסכ״ס
 משוסר ואינו ודגים כשי לו ויש הוא עשיר יכו( :ששיטה אלא סקנה ט. שאין יאיט זה '»»

 שעור’שאחד'שהמשלל ש" שם סישכ״ס נ( ישיי: .מהנה ואינו לאפרים להטס ויכול בלים
 שאינם שירשו וגסוש׳ שהססלל לפי צרכיו לו ויעשה שניו הקכ״ה לו שישלם ומצפה כלט

 ינה וננשא מקירו אדע כל נא( :]כראוי[ נמפלמו לטון יכול אדם שאין סשלסס מכוונים
 כדי נפשו )סס( כדנמינ כהקכ״ה וכשיו כולן המצוס על שעניו יאלי ססוקיס יירש ׳ס״ט
 נ״ה בנ( :ונו׳ ט׳ אלס העל כפיכ שנן עליהם נחסם הניאוף ועל אסו מאריך וסי׳ ט׳

סשוכססאעמיג יוגהכשער* הרנינו דניי עיש להטה לי נראה pבג( דשאה. ש״ק בירושלמי

0) החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס)268 מס עמוד הלאוה אט אשר בן בחיי א - הקמח כד



3•

ל אותכד

 נד( הוא כרוך להקדימו חטאתם ההוא מסן סן כלומר הגבעה מים• זעגין , ■ההוא
 מלחשה וההזיקו הפילגש בענין הרע את נע־ו בי מזה יותר טוב ההיא הדוד והיה

 היעות לבער בשוחש עשיתם לא ההוא נדו- הייתש אלו ני ן5 לא ואתם עליהם
 כאהד כדימרו ישתשש ושלא בלשונו טהשוא דרכיו לשמור אדם יתתייב . מקינכם

 כל על ית־ון לו יש ועטו שכו המשכלת הנמש מעד באדם הדיבור בי רחשא מדרבי
 יענישנד. שלא נפשו את ושיציל נעצמו לחזהר הוא ציין בן ועל .חיים בעל• שאר

: נ&שו מצרות שומר ולשונו מיו שומר »( , נא )משלי שלמה אמר וכן . כלשונו

 בתחיית מרבי זר׳ משוק הופיע. אלהים יום• מכלל מצין ב( נ, )אהלים
ופירוש א-ץ. ויקרא זיכוי יי' "אלהים אל מטנו למעלת כתוב בן בי המתים

 שנאטד ובענין ,איין שוכני ויקרא בן הכתוב שיעור בי המתים לתח-ת רמז זו קייאה
נו, )שם נשו והוא וגר* ארץ ושוכני תכל יושבי כי ג( , יא )ישעיה המתים כתחיית

 מעל השמים אל יקרא ד[ שם 0]ש אודיו אמר בן ועל עפ*. שיכני ורננו הקיצו ■יס(
s״»’״־v והכוונה הזה. הענין על מיוסד המזמור ובל הגוף זח עשו לדין הא־ץ ואל הנשמה

 נביא שמשם לם• למה מציון יתחיל המתים תחיית של הגדול הנם בי הזה כבתע
 מציון תהיה אוץ לשונני והקריאה הדיבור תהית ב• הכתוב יאט* ונשתכלל העולם

 למעלה משמשת מציון מלח ותהיה עולם של •ופיו נשתכלל יום• ם:לל שמציון ■למי
 משתיתו היה ומשם א( ציון היא היישוב של האמצעית הנקודה כי וידוע . ולמטה

 שהיד. החיים עץ מציגו שהרי האמצעות הוא ועיקרו תקפו דבר בל וכן עולם של
כפירק• ב( ודרז״ל . הגן בתוך הח־יס ועץ ע( , 3 )ניאשים באמ*ו באמצעותו הגן עיקר

 גן באמצע נתון הודים עץ כך הרקיע באמצע 'נתון המה שגלגל בשם אליעזר •רבי
 הרקיע כמעשה עק. גן הדרי אלו חדריו המלך הביאני סשיייםא,ד׳( )סיר הה״ד •ערן
האדם יצירת נם ישראל. מחנות ארבע באמצע היה מועד אהל ובן .עדן גן מעשה כך

מאטצעותו

השטן ■צפחת
 סי׳ הנעים ח״ל נ״ע סי׳ ג' שעי שע״ם3 יונס לנינו סי׳ כן כד( : ססעוך בציון ■למרבד

 מלחמת השינה כאשל סלע לנעל מלממס מנעת 'אותם השינה לא הזה הדוד עמדו שם יצס
 מעין ר״ל עזנ ואם אניו אא ועזיג וכן עמדו שם' אם נמו עמדו שם . ססוא סדול >»»
 סלע. לנעל נפשם על ועמוד נקהלו ני מאלה סונים סיו אכן חטאמס הימה גנעס מסא

 נינינו ומ״ש יעו״ש אחל נפנים פילשו והלד״ק ויש״י הנמוג כן לנאר לניט קנל זמעט
: שם ויד״ק סס״ע נשם ונפלש״י סגנעס מזמן ר״ל גנעה ססא ממין יונס

מהכמונ ודישו העולם הושמת שממנה שמיס אק נקלא למס נ׳( )נ״ד ניומא סוא כן ■א(
 נשו״ס אימא וכן . עולם של יופיו מוכלל ממט יופי מכלל מציון נ׳( נ׳ )מילים

 ופי פקודי ם׳ ונתנחומא ל״ס( פ׳ נפדל״א נמצא אנן.שמיס של )ועניין . מ׳ •»ז׳»״א
 שנם נאוס להלן וגם פ״ג ונסזימ פי״נ ונשא אסלי פ׳ ונמס וקדושים אסלי

 מיט .שהוסיף גמה . שם שציינמי מה ועי׳ ל״ז מינו הניא מ״ע ■זמנועום
 מניו לומי יוכל אין נאומלם סמלעיגים לגלי לקצן נזה שנא נלאה נו׳ סיי״שונ מנום

 ז״ל אזולאי להל״א לאגלהס חסד נס׳ וע»׳ האין ממונם היא וכן עטל שהוא גדנל •אמצעות
 נם לפרשו טגל פשוט נדרן הדנל נכון אמם אמנם ואם :הקולא עין שני גמע*) זה ■מענין

 נפרשו שממקום י״ד ס׳ ננ״ר מש״א טרע :שכנר היאשון אדס על ירמוז אשר יעז •דלן
 וקדוש טסוי ממקום שנראו לאדס״י סקנ״ס 33»םרס.סי מינה 3י״ פ׳ נפדל״א וכן ־מלא

 שממנו סשמיס סאנן והוא סאדס •סוא סנליא׳ מכלים שעיקל וידוע נו׳ המקדש נים -ממקום
 שס נמצא לא לפניט ג( :ממוט נל מנל ■ומכרן יסיסון גל סשמום הטונים מעשיו ע״י הי׳

 נמון שהוא ידוע מקום שסוא פשוטו לפי כמג גו׳ החיים ועץ פ׳ נראשים פ׳ ז״ל זהלענ״ן
נאמצע היו שניהם סדעם ועץ החיים עץ לדנליו והנה נינשא נמציעוא אונקלוס ממס ולכן
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מצורע פרשתכלי96
 ששמט מס לסמל שא״י אמס אומר היא—

 ומידת לו ומספר סרס עליו דיבר שחבירז
אפי׳ שלוס לרחף לסיפן• הי׳ הבהן אהרן

 על מאחל שסיפר במס שונאים שני בין

 בהם עורר עיי״ז אמר שלא דברים חבירו

 שזה תוס״ק ואמרה שלום ועשה אהבה

 ע״י יהי׳ שרפואתו אמס המגיד של עונשי

כרי שקר להגיר שמוכרח שלום הרודף

:שפח׳י ודפח״ח שלום לשים

שאמר אחרי ע״ה המלך דוד בונת תח
 הרע מלשון שמירה של המעלה מדל

 • כל לקיים יבוא ושעיד״ז דחי׳ סמא שהיא
 ירדפהו שלום בקש אח״כ אמר התוה״ק

 ג״ב שלים רודה להיות יונה בעצמו שהוא

 :לעשות ממרי שאמר מה לשמת ימצוה
 בין פירוד ולעשות ססאמ להגיד ולא שלום

 ־,מוסר הספרי ״כ3ו \ לחנירו ישראל איש

 שאפי׳ חורה הבעלי זירוז צריכין דביותר

 להפסיד יכול לשה״ר ט״י ממיר לומד אדם

 למודו נס שבו הנפש נת דמטחא ביון הכל

 בזה נותן ואדרבה כלום שוה איני ומפלתו

 עונשו גמר שלכן ובנראה ח״ו לחיצונים כת

 להבריז בעצמן שמוכרח הרע לשון בעל של

 בעל משרת שכל שמפני הוא מחא ששמא

 לכן אמת איש להיות דעתו לפי לשס״ר

 ולהודיע גלוי׳ להכריז אותו ההזה״ק הענישה

 הי׳ אליו נכסף שהי׳ זה אמת ששורש לנל

 בתוה״ק שנזהר מי אמנם הוא שטמא מפני

 עצמו נגעי חופש הוא ולשונו פיו ושוחר

 המדרש כינת וזה מבירו נגעי ולא לתקנם

 ומזהיר עומד משה ולפיכך ינאי ר׳ שמוסיף

 של שם כי רע שס המוציא "תורת" זאת

 שכתב כמו שבאדם הנפש בת הוא אדם

 חי׳ נפש האדם יקרא אשר יכל בתיה״ק

 משה לני והודיע יכחד חיותו היינו שמו הוא

 ג״כ שלומד התורה אפי׳ היינו ע״ס רביני
 רע שם מוציא כי הרע לשון ע״י נתקלקלה

 הנפש כת היינו נתקלקל שבי שהשם טין
 יטמא עליו תציל לא מורתו גס ממילא לכן

 הלשון חטא היא זה כי ר״ל יקרא טמא

 כל גם ח״י נפגם שהנפש שעיי״ז י״ל

הכולל חטא הוא ט נפגמים והמורה המצית

ז^יייז

 שלמה שאמר וזה והמצות התורה ענין כל

 מצרות שומר ולשונו פיו שימר ע״ה המלך
 אחר מזו גדולה לנפש צרה אין כי נפשו

 ככחס שםנילה ימע״ט המצית שכל שרואית
 ששומר טיד״ז אמנם לאיבוד הולטם ג״ב

 הכל לתקן המקוס לתכלית זינה ולשוני פיו

 טיב זאין טוב לראות ימים אוהב להיות.
 השי״ת כשלימות הכל שיהי׳ היינו תורה אלא

 תטא על שלימה במשיבה שנשוב לזה יזכינו

 אמן הגצמים לח;יס ונזכה הזה הגדול
 עם בקהל הגדתי‘ זה דריש המחבר ]אמר

 1>ן׳) דבלאשקי בבהמ״י תרנ״ב שנת בטבת י׳
 וחסיד הצדיק הרב כביד על בהספירא

 והעתקתיו זצ״ל ליתטאן מוהר״ר מפורסם

 מזכרת ולעשות היום לסדר ששייך מפני כאן

:חנצבה״ח[ הנ״ל המופלא הצדיק להרב

 הקרא סמוכות לבאר כתבנו ובדרושים
לנצור ורדפהו שלים דבקש

 מובא בירושלמי דמטאר עפ״י מרט לשונך

 ג׳ אוח דיעות מה׳ פ״ז מיימוגי בהגהות
 המחלוקת בעלי על לשס״ר לדבר דמוחר

 דבריך את ומלאתי אמריך אבוא ואני מ״ט

 מחלוקת חשש דיש דהיכא מבואר נראה

 עיר״ז הריב להשקיט לשה״ר לדבר מומר

 בהליבוריס תועלת יש אס דוקא בזה ונראה

 על השלי׳ ושיכון מישראל המחלוקת לבער

 לדבר אבל לשה״ר לדבר מיתר אז תילו

 בעלי שהם אע״פ תועלל בלי לשה״ר

 לשה״ר עליהם לדבר אסור מ״מ מחלוקת

 משום רק אסור אינו הרע הלשון ט
 שפינס מפני אלא מטרו על רע שמדבר

 תכלית אם אמנם המשכלת נפש בנפשי
 המחליקה ולבער בעולם שלום לפשות הדיבור

 גריל ט הוא טיבה אדרבה רק פגם זה אין

 לדבר משא״ב השם מחיקת שרוחה השלום
 מותר אינו זה לשלום מועלת בלי /סרה

 הר״מ רביני של הזהב לשון בשו״א!וראה

 שליח אין שט ה״י מסנהדרין פכ״ה ז״ל
 לשה״ר משים דברים באמירת חייב ב״ד

 לשה״ר משים ,חייב" דאיני בלשונו דקדק
שיספר ב״י לשליח היתר אינו אבל משמט

הכל
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אה׳

 מל לשה״ר לדבר שיעשר והגם לב״ר הכל
 לתועלת שהוא מס ה״י המחלוקת בעלי

 מישראל מחלוקת להשבית או הריב להשקיט
 רק יועילו שלא בעלמא לברים משא״כ
 ב״ל שליח רק אסיר כודאי מימה להמלוח

 הב״ד לכבול חושש אם צערו מל נחסם אינו
 חז״ל שלמדו כהוויייזן/חה_ הדברים ומספר

 ואבירם דחן משובח למרע״ה שאמרו ממה
 שהיו הגס אמרו כאשר ממש כאוח אוח

 א״ש ונזה נעלה לא שאמרו לקצר יכולים
 מירושלמי ל״ז טל שהקשו העולם קושיית

 דלא הדנר לברור ח״ש דברינו ולפי הלל
 אלא מחלוקת בטלי על לשס״ר לדבר הותר

 רמ״א בת׳ /ועי׳ השלום לצורך שהוא מה
 אחד פסק על החנללוח ככתב י״א סי׳

 איסור הזמר אי בי״ז טזבא שהאריך
 הזכיר שלא ותמהני השלום משום לשה״ר

 ששם כיין קצח וי״ל אלו הירושלמי ד׳ כלל
 ג״כ במ!אס״ר איסור על ז״ל הרמ״א קאי
 אבל אמש דהוא בלבד מלשה״ר חומר וזה

 השלום למען שקל דהוא רע שם הוצאת
לאריכות הוכרח לכן לאסור לומר יש זה

:שס דבריו
 לי יש הקלושים דבריו בעיקר ]ובאמת

 הוצאת מותר גדולשיהי׳ עיון
yp• שהי׳ כמי מישראל ועדה קהל טל

 מהא והראיה .השלום בשביל שם המעשה
 כיון א״ר ראובן מעשה סוטה לפני דקורין

 והרי בפשיטות המטשה בתורה שמפורש
 פרסמה שכבר כולם לפני נתפרסם זה דבר

 שא״צ במקום אע״ס לזאח .זאת החוה״ק
 שניגע במקום אמנם מתרגמת ולא נקראת
 שכתוב כפ״מ אותה קורין שמים שס לכביד

 דין פסק ולכתוב ד להי אמנם בחוה״ק
 הריב להשקיט כדי בשקר ש״ר בהוצאת

 לאדם לו נוח אמרי חז״ל והרי לענ״ד צ״ע
 פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו שיפיל
 בז ויש שקר בדבר ימכ״ש ברבים חבירז
 ברורה יריעה לנו שאין וחבל ש״ר הוצאת

 ובסיזימת בקיצור ונכתבה ההיא במעשה
 היכן עד האמת לדעה נוכל ולא אמרים

 הדבר בריר עכ״ם מגיעים הדברים ליו
7 זה

 הנראה לפי כי למת״א ממנה למדי! שאי!
 לכלל נוגע הדבר הי׳ שם הרמ״א ימת׳

 המעי׳ עכ׳פ זאנ״מ[ צ״ע זה וגס המדינה
 דס״ל כדברינו יראה ז״ל הרמ״א בד׳ היטב
 נטלי על לדבר הימר לא לשה״ר דאף

 ־ וי״ל זולה?־ ולא השלום למען כ״א מחלוקת
 שאחר'נצוד ע״ה׳אחר המלך דוד כונה שזה

 כל וכולל לחי׳ סמי הוא שזה מיע לשונך
 טוב ועשה מרע לסור יביא ועיד״ז התוה״ק

 אעס״נ אח״ב ואמר למעלה שכתבנו כמו
 להשקיט מנין בכל שלו׳ מבקש כי שלום בקש
 ירדפהו יזה צשה״ר ט״י יהי׳ אס אף הריב
 הממצוקה נעל טל לרחף מופר שבזה היינו

 ניק השליה לפועלת הוא אם בלשה״ר
 שפוגם משום עיקרו לשה״ר שעון שביארנו
 שמומר וכיון ממעל אלקי חלק דהוא בדיבור
 דמותי ה״ה השלוה למען השה למחוק
 עוד להאריך ויש זה משוס לשה״ר איסור

___________ואכ״ת: בזה__________
 במסכת מחידושי בכאן אעתיק ב(

איזהו נ״ז( )דף קידושין י
 יהי* כי ואקוה היום לסדר השייכים הערות

 במם׳ א( .רב דבי למלמידי תועלת בהם
 צפיר כל מפא ט״א( נ״ז )דף קידושין
 אשר ווה המשולחת את לרמת תאכלו טהורה

 ואיסוך השחוטה את לרבות מהם תאכלו לא
 בע׳ח ל״מ רשב״י משום ריו״ח אמר אנא

 הנדחת בעיר מצאנו הא לי וקשה .שאסורין
 אשר כל ואח אומה החרם אמר דרחמנא

 אסור ודאי וזה חרב לפי בהמתה ואח בס
 בהנאה שאפורין בע״ח מצאנו וא״כ מחיים
 דשור ז״ל ר״ת לפי״ר דאסי׳ סשיט ונראה
 עיר בנהמת מ״מ מחיים נאסר לא הנסקל
 דנאסר נמו מחיים דנאסרו מולה סנרחח

 על מיוחד אישיר שאינו כיין מיד שללה כל
 ונראה שנאסרו בט״ח מציגו א״נ הבע״ח

 הנדחת עיר דאיסור בחי׳ הרשב״א עפימ״ש
 רחמנא שקנסס קנם רק חסצא איסור אינו
אין אבל מרחת עיר מממון ליהנות שלא

 n ^2דחוינף כיון כלל הננסים על נתפס האיסור
 קגס^ דהוא ע״נ נשרפין צדיקים נכסי לגם

 /מ ליהנימ< שלא ישראל על התורה שקנסה
~ מממון

^6

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)440 מס עמוד יצחק חיים p רפאל דן מאיר פלוצקי, ויקרא שמות, בראשית, - חמדה כלי
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שמואל מקום שאלות
 הנ׳ל המדינות בכל כדרך להתרנכן כדי מקודם
 לא עלמא דלכולי נשר עם אותן נישלו ואח*כ
 נעל מים נסם דנותנין דכיון חריף דבר מיקרי

 דגרי׳ ושארי כצנון דהוי תאמי אם אף חוישייהו
 וראי׳ חורפייהו נשלו המים אגב מ׳ח החריפי׳

 כו׳וז׳לשס שכבשן זתי׳ ממ־שהשורנא׳חנרין
 בהם נזהרו אם ונ׳לדאפי׳לרע׳נעה׳ת ננוי׳תיח
 בקדירה מלכובשן נזהרו לא אפי׳ השכין בחתיכת

 דנשעת מותריןכיון יומא בת אינה אם חדשה
 שיין ולא מרפייהו נטל מיס נהם מתנין כבישה
 ני*ד ע’בש פסק מחלי׳להוענילוכן הו למימי

 אערינן שס)לא י’רסעיףח׳עישזנג’קי סי׳
 שנכנסין כיון עצמן כהזתיס להיות המים דהדיי
 שנתבשלו ה׳הננ״ד חריף דבל לקרות בתוכם

נ’א נעים נזרקיש סקורין הירקות
: נמלוחורשייהו לדחות להמתעקש שיש אמנם ן^ה

כן שהורו שמעתי מר קצת.מ*מ ׳
 מ הקדמוני'נכיוצא פראג חכמי

 בקדירה נשכת שממנו נשר עש נצלי׳ של במאכל
 ההם החכמים והתירו אמא בת שאינו חלב ,של

 הוא העולם דדיך• מטעם ל הכי נצלי׳ של המאכל
 ההטמנה ׳ קודם מע׳ש הנצלי׳ אותן לנשל

נטל זא׳ב משר נסיר נתונין טרם להמתיקן
: הלל נזתי׳ נמו מורפייהו זמפורשין זהננצלי'שמנוארק ואם

 וכפי אחריו נסה׳תוהנמשכין
חריף דנר שנקראי' המנהג

 ריניןכו׳שלא רומי שקורין מכ׳שנלפתהנ׳ל
 חריף דבר נקראי׳ שיהיה פוסק נשום נזכר

 היו ואפי׳ הרנה מחומצין אינם הרוג על גס
 שכתב לדמות׳לפירו׳חמוצי׳ הרנ׳ורצית מחומצין

 ח’נת כתב הרי מ’מ חריף נש״עדמיקרידנר
 כקראי׳ לא כללס׳אבשסארהדתפוחי׳חמוצי'

 לסמוך יש הפסד רנמקזם נט׳ז ונתב חריף דבר
 מהרא׳י נשם נסמוך שכתלחי ממעה זה על

 דיש ד’נמש שכתנמהרא׳י מה והיינו עכ׳ל
 שיש חריפי׳נמקום דברי׳ נשאר ולהקל לסמוך

 מ’מהר דנרי סמך פל להקל קצתיסנרא
 קורט חרי׳אלא דנר מיקרי מרועננור׳שנת׳דלא

 שלא יראהדאפי׳ שכתבתי ולמאי חילתית של
 מהרים אסמקילין לסמוך יש הפסד במקום

 נג*ד מודה המיז שגם ונראה נזה ומהרא׳י
 אהמקילין לסמוך יש הפסד במקום דא&י'שלא

 מ׳ לסמוך יש הפסד נמקום דדוקא נחג ולא
 מפורש שכש״ע כיון חמוצי׳ כפירות דוקא אלא

 הניל היפךהתיחוהאויה חריף דנק״אי'דני
 אישורייהו פורש»1שלא הנ*ל נורקיש נלפת אכל

 הש׳ז ואפי׳ עלה לוסיף דלא הכו א*כ פושק נשום
 לסמוך יש הפשר נמקים שלא מודהדאפילו

 היתר יצטדד ועוד • םנוה’אמהרא'יומוהר
 דהיג׳ • לעיל הקודמת בתשובתי ש’מ עפ*י לוה

 אפילו מותר ע’לכ ש’דננ בלט ניט ג׳ ואיכא
• וכ׳שהכאדאיכאג׳כג׳נ׳טכו׳ בנישול•

 וחתמתי כתבתי הנלע׳ד
שמואל שמי

5 הקטן

ותשובות
וצא

יגי/ג'
2t

 ריעות מהלקות הרמנ׳סנפיזכתב
 המספר אחד • תיל ה' דין

 שלא או הנידו בפני הרע בלשון
 משנה כסף נעל עליו ונתב • נז׳עכיל בפניו

 מילתא רנאכל אמר נפיגדטרוכין • ודל
 לישנא משום בה לית מרא באפי דמיתאמרא

 איל בישיז ולישנא תוצפא שכן כל איל • נישא
 וחזרתי דנר אמרתי לא מימי כר׳יוסידאמר

 דלא פסק למה רנינו על לתמוה ויש • לאחורי
 והניח עניל כרכא

* בקושיא

תשובה

 לאדקנקושיאיזו ני מארי'לי'ושרי
 מאי טל שירי • וכלל כלל

 הכי נהר נגמרא שם דאמרינן
 דמיהאמיה מילחא כל הונא רב נר רנה אמר
 כ’פ כו' נישא לישנא משום בה לית חלתא באפי
 דאיכא ג’כגוןכה פי' וז׳ל התוספת שם כחנו

 משום אמר למישמעדלא דאיכא נוראני׳פלניא
 אנלאסהואאמרדכיקינטז' ־ לישנאנישא

 ני׳משום איה כפניו אומרה היה אפילו חנירו על
 במימרא כהננתהנ׳מ ואי • ליטנאנישאעכ׳ל

 לומר מותר לישנאבישא דאפילו דרנאהנ׳ל
• כן לומר להחזספת מנ׳ל קשיא כ’א • נפנא

 3ר בר ורנה רנא איכפליגי דלרנריהסיהיה
 אם דאפי׳ פליגי דלא לומר יותר להם ל’וה הונא\

 מ ג'אין בפני או בפניו קינטזר היהאומרדבר
 התום' דעה ודאי אלא • נישא לגשנא משום

 דמילחאדמיתאמרהנאפימרא דלאאמרינא
 אלאנדנרדאיכא נישא• לישנא ליתנהמשוס

 אלא נישא משוסלישנא למישמעידלאאמרו
 התפאר זה ונדנר • נזה וכיוצא תוכחה משום
 פי' ־ לאחוריו וחזר דבר אמר דלא • יוסי ר' ■עצמו
 הדבר את עשית מדוע פניו מוכיחזעלשהיה
 ר*י דיבל שלא חש ודאי קינטור דבר אנל הזה•
 זקמשמ' אסוראפי'בפניו• דזהבודאי מזה•

 לשסימצו' דנתונחת לשם התוספ׳ בפסקי להדיא
 דפתהראישפרק נראה וכן • יוסי ר׳ איירי

 הונאלאפליגי רב בר ורנה נמהמדליקיןשרנא
 הימב׳ם דעת הוא וזה • לשתיה׳שם הניאם שהרי

 נגמ'כאמור מבוארי׳ ודבריו • בפשימזח
• נ׳לנרור

צב שאלה
ת16
.ירי ה: »:תא?>זייהו בשריותא ועדא׳ ,יה"]. יהודאלינהי מ אשת

#עזן הרוגים שאר תוך שנהרג
 מן שניצל א' עד וגא ־ עליהם לו5נ5 לששים ע׳י

המהומה



צט ותשובות שמואל מקום שאלות
 מתי׳אף מלם שראו והעיד הלל המהומ׳והרינה

ייעדו׳ לשון יבוא׳ וכאשר הלל מדים מ' של עלה3
t התשובה תוך י

תשובת

 דהאשה ומשקים נש״ש מבואר
 נהרג או מת האומרת

אינ׳נאמנת בעליבמלחמ׳
 מפני שם לעמוד שיראה ־ נדרתי דאותרת משוה
 מנערא במלחמ׳ולא המורים ובליסטראות קיצים

 דעבדי ואפשר חת שבודאי הישיב שתראה מד
 אפילו הרמלס ודעת • וחיי ליהסמתרא

 נמליותה אנל • לאמהני קנרתיו אומרת
 הוא ליסטים עלינו נפלו שאומרת כגון קטנה
 דאשה קניתיו אפי׳נלא נאמנ' נצלתי ואני נהרג

 ונשל' * שסי לעמוד יראה ואינה עליה דינה כלי
 ווהונאשה • ודאי דמית ליה שסעדדחזיא

 שנהרג איש איוה על ומעד שאות׳ אחד נעד אנל
 קענה מלחמה וכין גדולה מלחמה נין במלחמה

 דאיש משו׳ * נאמן אינו לששים דנפלו האי ני
 גדול׳ונשניה׳ כמלחמה כמו קסנה במלחמה ירא

 כשניהם כאמן קנרתיו ונאומי אומרנדדמי•
 לו דמה משקר רלמא לחוש אין קניתיו דכשאומר

 זה כל עיין גדולה• במלחמה משא*כ • לשקר
 סעיף ח’מ סעיף 1 י' ש;' וש׳ע ולי ובטור מ’ש3

: לד

 עלינו נפלו ממש דידןהוא נידון
נצלתי ואני נהרגו הם לסשיס ~

 דמתייראלעמוי נאמן דאינו
‘ קכרתיז אמר לא נרדמי"שהרי ואומר שם
 תשו׳ נשם המרדני מהאדכתג היתר לצדד ואין

 יהזדא ר’נ אליעזר זר' יעקב• ניר ר'מנחם
 וגם הלי והניאו • גרשון לר קלונימוס והריר

 וייאאפי׳בעד סעיףנ׳וז׳ל• רמ״אבהלה
 • אח*כ וראיתיו כהרג או מת אמר אפי׳ אחר

 ממת וראיתיו נפביעותעין היטיב והכרתיו
 זאיב • קנרתיועלל אמר כאילו דהוי נאמן
 וישנתי עמדתי אני • מהיל העד שאמר נלד

 .זאח*כ • כו׳ עליהם ובכיתי ארץ• זמן עליהם
 היו מתים שכבר בודאי יודע והייתי • מהם הלכתי
 במרדכי המבואר ללשון ממש דומה והוא • עלל

 והכיתיו אח*כ ראיתיו הגיל ימ*א ובהגהות
 • קניתיו אמר כאילו דהוי שמת וראיתי היטיב

 ׳ ג’ן סיק ח*מ נעל הרב כתב דהא חדא אינו מ
 נרורי׳ אינם דדכדיו הלל נהגיה רמיא דברי על

 אלא דלאכתנק יראה גופי׳ כמרדכי דהמעיין
 ואמר במלתמה א׳ החג שמצא הפד אמר אס

 לא א*כ ההריגה יאה ולא פלוני שהוא הכרתי
 הכרתיו אומר אס ולכן • בררתי כאן שיין

אמר אס אנל • נאמן שמת וראיתיו הסיב
 שאומר לזמר ששיין במלחמה שנהרג ראיתי העד

 אח'נ ראיתיו שאומר אף נאמן בדדמיאינו
שאןמ' דחיישינן • שמת וראיתיו • היפיב והכרתיו

 קברתיו אותר כ’אא נאמן ואינו גרדמי• הכל
 בהם לספק שאין גרורים דברים שאומר או

 לאחר 13 נגעתי אני שאומר כגון ברדתי שאומר
 ולא • למקום ממקום אותו עלעלתי או שמת
 וכמישהרילש ־ כו׳ מצפצף או כנף נודר היה

 נמינשיע ומבואר הביאם• ולי והלן בחשובה
 לומ׳קגרתיו שצריכין דבמקוס • ז’י סעיף בהלה

 אמר ולא מת שודאי שמשמעתו דבר אומר אס
 רין תשובת נשם שם ונכתב נרדמימהני•

 אומר אס דדזקא בהדיא מבואר ושם • והייב״ש
 * כקירתיו הוי נו נגע או ממקומו שהזיזו העד

 מנוא' שם פיח סי׳ צדק צמח נתשונת מצאתי וכן
 במה הלל נהמח־כי הפי׳ לכ למד דהוא נהריא

 והכיתיו הדוגאחיכ ראיתיו אמר שכאצדאם
 אמר לא אם היינו שמתדנאמן וראיתיו היטב

 במלחמה הדוג אוהו שמצאו אלא שנהר׳במלחמה
 סעיף נהלה כן רמיא דעת רגם שם נמי ומבואר
 •דהא בדבריו לומר א׳א שזה אלא • להציל

 מת או נהיג אמד אפילו בהריא כתב רמיא
 אומר שהעד גהדיא דמבזאר • וכו׳ אח*כ וראיתיו
 דנריהמתנר דהאקאיעל • במלחמה שנהרג
 במלחמת שמת ראיתיו ואמר אחד עד נא שכתב

 דרמיא בפירוש ח׳מכתב בעל הרב וגס כו׳•
 דראה העד שאותר הוא המרדני כוונת ם*ל

 ואומר עליו חולק והוא ׳ במלחמה שנהרג אותו
 שיהיה איך ויהי' ׳ כן אינו המרדני דכוונת

 העד אומר דאם • לדינא שוים שניהם דעת עכ*פ
 אם דוקא אלא נאמן אינו במלחמה שנהרג שראה

 לספק שאין אחר לשון או • אומרקנרתיו
 אנל י נגיעה או הזזה כגון נדדמידאומר ולומר

 כ’וא • נאמן אינו שמת וראיתי יפת בהכרתו!
 שאומר מה קברתיולאמהני אומר שאין נלד

במלחמת אף באיש דהא מתים• אותםדיאה
 קנרתיוכמיש לומר ציין קטנה

:לעיל
• עמדי לאס אנכי אמנם אם

• אחר במקום באחכות וכתבתי י
 המרדני בדברי רמיא למד ששפיר

 לדבריהם דהא • ההריגה הער שראה דמיירי
 וראיתיו • נהמרדכינמ׳ש מאוד דחוק הלשון
 וגם לכסוף מי״ו וראיתיו מרצתב והכרתיו אח*כ

 הרוג ראיתי למימר היל תיגתאח״כדלובריהם
 מה נדחק ח'מ בעל הרב ובאמת • במלחמה

 דחוק והוא ,הכרתיו שנהרג שאחר כלומר ונתב
 דבתשובת לז• שקשה הדין גוף ועל • מאוך

 דסזינקכרתיזאאיכ אמרינן מ״ןוהרילשדלא
 לומרדסיל אפשר נגיעה או הזזה לשון אמר אס

 דיש ונראה • נגיעה או מזה דמהנינמו
 וזיל כלי שהניא נופי׳ הרילש כדברי כן לדקדק

 שלהמצריכץ שאפשר בתשובה הרילש עוד וכתב
 אלא לאוהקא• קנרתיז ׳!דאי ׳ לומרקנרתיו

 אנל כו׳ ,למקום ממקום נסילטול שנתעסק כל
 עכיל כו׳ כמלחמה סבי לא לבד הכרתיו כשאומר

 • דלאסגי לנד הכרתיו באומר אבל ונתב דייק
 ובהגהו׳ במרדכי כמבואר הלשון אומי אס אבל
 * היטב נסיע והכרתיו אח־כ ראיתיו רמיא

 דאליכהיללהרילש • שמתדמהני וראיתיו
מהני־ נגיעה או הזזה דדוקא • רבותא לזמר
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 ה״ה ♦ שמיה שמואל 3וד מרבנן ההוא חמר אשר
 שמואל ע׳הפ׳החהוי׳ר נ* והמופלג• המועצא הרב .

 אלטונא ן9ק' מיליד זצ*ל אלקנה מוהר׳ר נגמנוח
 נתיבים שמר • נשמרים נודע שמו אשר )המבורג•

 שמעתתי׳זנכל מבדרן בעלמא ■שקיל כתנאי לימא שתו
 כדרנונו' מדו את נצמא שותין יגלו כף דרך אשי מקום

 ויט ’ י •עמו ונימוקו טעמו • למו יטעם אוכל חין
 דנריוני יתקריעל סכים י עמו עול לשכול שכמו
 קדושיו כל כהניטו • נאשרכ׳לקור׳איאחזמו • נעמו
 עמו וה' שמואל ויגדל • מדגרתימז ישאו תוכו והס ־ עתו

 לנאמן אותו ה׳ קיקוס • מעשימו כידצהאלקיכאת'
: עמו ]נתון

 ק’לפ ישראל לכל שמואל דנר רהי

קיקאלטוגא" פה נדפס
 )קריסאינום והחסיד האדיר המלן אדונינו ממשלת תחת

 ולורעו ולגליתו לו מלכותו ויתנשא יייה השם הששי(
אנסיו עולם עד

:ו׳ל־ לן אלי׳ ׳נמ נן אהרן כת׳ הנעלה גדפום



 ותשובות שמואל מקום שאלות
צא שאלה  הלל המדינות נכל כריך להתרככן כדי מקודם

 לא עלמא דלמלי נהר עם אותן נישלו ואח*כ
 נמל מים נהם דנותנין דכיון חריף דני מיקרי

 דברי' מארי כצנון דהוי תאמי אם אף חורפייהו
 וראי' חויפייהו נשלו המים אגנ מ־מ החריפי׳

 שם וזיל מ׳ שכבשן זתי׳ נדין נא״ח המור ממיש
 בהם נזהרו אס ונילדאפי׳לדע׳נעה׳ת נסי׳תמ׳ז
 כקדירה מלכובשן נזהרו לא אפי' הסכין בחתיכת

 דבשעת מותריןכיון יומא נת אינה אם חדשה
 שיין זלא חורפייהז נמל מיס נהם נוחנין כבישה
 ני׳ד נש״ע פסק וכן מחלי׳להועכיל הו למימי

 אמרינן שמולא קי׳רספיףח׳ע׳שוננ׳י סי׳
 שנכנשין כיון עצמן נהזתים להיות המיס דהדרי
 שנתנשלו ננ׳ד ה’ה חריף דנר לקרות נתוכם

נ’א נמים נורקיש סקורין הירקות
: נסלוחורפייהו

לדתות להמתמקש שיש אמנם 6ן^ו
כן שהורו שמעתי נבר מ’קצת.מ 1

 נו הקדמוני'מיוצא פראג חכמי
 בקדירה נשנת שטסנו נשר עם נצלי׳ של כמאכל

 ההם החכמים והתירו יומא כת שאינו מלב *זל
 הוא דדיןהעולס מטעם הלל נצלי׳ של המאכל

 ההטמנה קודם מעיש הנצלי׳ אותן לבשל
כסל וא'כ הנשר נסיר נתונין טרם להמתיק]

: נותי׳הלל חורפייהוכמו ומפורשין שמנוארין מצלי׳ זה ואם
 ונפי אחריו תוהנמשנץ בשה

מריף דנר שנקראי׳ המנהג
 ריניןמ׳שלא רוטי שקורץ הלל נלפת הלש
 חריף דנר נקראי׳ שיהיה פוסק נשום נזכר

 היו ואפי׳ הרנה מחומצין אינם הרוב על גם
 שנתב לדמות׳לפירו׳חמוצי׳ הרנ׳זרצית מחומצין

 ח’נת כתב הרי מ’מ חריף נש׳עדמיקרידנר
 בקראי' לא נללס׳אנשסאז׳הדתפוחי׳חמוצי'

 לסמוך יש הפסד רנמקזס נט׳ז וכתב חריף דנר
 מהרא׳י נשם נסמוך שכחלזי מטעה זה על
 דיש נהגש׳ד מהרא׳י שכתב מה והיינו ל’סכ

 שיש דנרי׳חריפי׳נמקום נשאר ולהקל לסמוך
 מהר*מ דנרי סמך על להקל קצתסנרא
 קורע חרי׳אלא דנר מיקרי שנת׳רלא מרזטננור'

 שלא דאתי׳ יראה שנתנתי ולמאי חילתית של
 מהלם אהמקילין לסמוך יש הפסד כמקום

 נלד מודה ז’הט שגם ונראה נזה ומהרא׳י
 אהמקילין לסמוך יש הפסו נמקום שלא דאפי׳

 ס׳ להמוך יש םר6ה במקום דדוקא נתב זלא
 מפורש שנש׳ע כיון דוקאנפירותחמוצי׳ אלא

 הלל והארה היפךהת׳ח חריף ונר דנקיל׳
 לסורייהו מפורש שלא( הלל נורקיש נלפת אנל

 הלז ואפי׳ עלה לוסיף דלא הנו א'כ פוסק כשום
 לסמוך יש הפסד במקום שלא מודהדאפילו

 היתר יצטדד ועוד • בזה ומוהרים אמהרא׳י
 רהיל • לעיל הקודמת בתשובתי מ׳ש עלי לזה

 אפילו מותר לכ*ע רננ׳ט בלט לט ג׳ דאיכא
• ולשהנאדאיכאג׳כג׳לטנו׳ • ננישזל

 וחתמתי הנללדכתנתי
שמואל שמי

ג הקטן

נא׳שגהו' ,46
 ליפטים י’ע

 שאי נסוך
'1> ועד הרוני' ,

 7.>ע הרוגים שאר תוך שנהרג
 ק שניצל א' עד ונא ־ עליהם שנפלו לסטים יג׳י

המהומה

^נ;,מא4מ״״אתדאשי

 ריעות מהלקות נלו הימנים החד
 המכפר אחד • חיל ה׳ דין

הנירואושלא בפני נלשוןהרע
 משנה כסף נעל עליו ונתב • נפניוכו׳עלל

 מילתא כל רנא אמר נלגדערוכץ • ודל
 משוסלישנא מראליתנה דמיתאמראנאפי

 לל נישה ולישנא חזצפא שכן נל לל • נישא
 וחזרתי דבר אמיתי לא מימי דאמר יוסי כר׳

דלא פסק למה ינינז על לתמוה ויש • לאמורי
 והניח עכ׳ל כרנא

» בקושיא

תשובה
Mבקושיאיזו דק לא ני מארי׳ לי׳ ךי

 מל על שהיי • וכלל כלל
הכי נהר כגמרא שם דאמרינן

 רמיהאמרה מילחא כל הונא רב נר רנה אמר
 כ’ע כו' נישא לישנא משוס נה לית חלתא באפי
 דאינא נגוןנה׳ג פי׳ ורל התוספת שס נתנו

 משום אמר למישמעדלא ואינא נוראני׳פלניא
 אנלאסהואאמרדנרקינטו׳ • לישנאנישא

 ני׳משום איה נפניו אומרה היה אפילו חנירז על
 הנימנמימרא נהמת ואי • לישנאנישאמכ׳ל

 לומר מוהר נישא לישנא דאפילז דרנאהניל
 • כן לומי להתוספת מנ׳ל קשיא כ’א • בפנ:ז

 יג נר ורנה רנא פליגי א*כ יהיה דלדנריהס
 אם דאפי׳ פליגי דלא לומר יותר להם והיל הונא.•

 בז אין נ׳ כפני או כפניו קינטזר דבר אומר היה
 התום' דעה ודל אלא • נישא לושנא משום

 דמילתאדמיתאמרהנאפימרא דלאאמררנא
 דלכא נדגר אלא נישא• לישנא משוס ליחנה

 אלא נישא משוסלישנא למישמעידלאאמרו
 התפאר זה ונדנד • נזה וכיוצא הוכחה משום
 פי' • לאחוריו וחזר רכר אמר דלא • יוסי ר' •עצמו
 הרנר את עשית מדוע פניו תל מוכיחו שהיה

 י’ר דינר פלא חש ודל קינטור הוהיאנלדנר
 כןמשמ׳1 • אסוראפי׳נפגיו בודל דזה מזה•

 לשסימצו׳ דנתוכחת לשם נפסקיהתוספ׳ להריא
 דעתהרלשפרק נראה וכן • ר'יוסי איירי
 הונאלאפליגי רב נר ורבה שרגא מדליקין נמת

 הרמבים דעת הוא וזה • לשתיה׳שס הניאם שהרי
 כאמור נגע׳ מבוארי׳ לנריו • בפשיטות

« נ׳לנרור

צב שאלה



צט ותשובות שמואל מקום שאלות
 מתי׳אף מלם שראו והעיד הנ׳ל המהומ׳והריגה

תעדו׳ לשון יבוא׳ וכאשר הלל מריש מ' של כעלה
t התשובה תוך י

תשובת

jQ דהאשה ופוסקים בשיש לאל
נהרג אז מת האומרת "׳

אינ׳נאמנת בעליבמלחמ׳
 מפני שס לעמוד שיראה • נדדמי דאומרת משוס
 מנטרא נמלחמ׳ולא המורים ובליסטראות חיציס

 דעכדי ואפשר חת שבודאי היטיב שתראה עד
 אפילו הרמביס ודעת • וחיי שמתרא ליה

 נמלאמה אנל • לאחהני קניתיו אומרת
 הוא ליסטים עלינו נפלו שאומרת כגון קטנה
 קנרתיודאשה אפי׳נלא נאמנ׳ נצלתי ואני נהרג

 ונטל' • שס לעמוד יראה ואינה עליה זיינה כלי
 באשה וזהו • ודאי דמיה ליה שסעדדמזיא

 שנהרג איש איזה על ומעד מ׳1שא אמד בעד אנל
 קטנה מלחמה ובין גדולה מלחמה נין במלחמה

 דאיש משו׳ • נאמן אינו לסטים דנפלז האי ני
 גדול׳ונשניה׳ במלחמה כמו קטנה יראנמלחמה
 בשניהם נאמן קניתיו ובאומר אומרבדדמי־

 לו דמה משקר רלמא למוש אין קברתיו דכשאומר
 זה כל עיין גדולה• במלחמה כ’משא • לשקר

 וסעיף מ״ח סעיף י׳ז ס;' וש־ע וב״י ובטור ש־ש3
: נ'ד

 עלינו נפלו ממש דיקהוא נידון
ואנינצלתי נהרגו הס לסטים “

 לעמוד דמתיירא נאמן דאינו
• קנרת״ו אמר לא בדדמיישהרי ואומר שס
 המרדכיבשסתשו׳ מהאדנתג היתר לצדד ואץ

 יגזדא ר’כ זר'אליעזר יעקב• ב״ר מנחם ר׳
 וגס הלי והניאו • גרשון והר״רקלונימוסרר

 ף"אאפי׳נעד סעיףנ׳וז״ל• רמ״אנהג״ה
 • אח*נ וראיתיו נהרג או מת אמר אפי׳ אחד

 שמת וראיתיז עין בטביעות היטיב והכרתיו
 כ’זא • ערל קניתיו אמר כאילו דהוי נאמן

 וישנתי עמדתי אני • מהיל העד שאמר ד’מ
 .זאח*נ • כז׳ עליהם ובכיתי ארק־• זמן עליהם
 היו מתים שכנר בודאי יודע והייתי • מהס הלכתי

 במרדכי המבואר ללשון ממש דומה והוא ל•’פכ
 והכרתיו אח*כ ראיתיו הנ־ל דמ״א ובהגהות

 • קברתיו אמר כאילו דהוי שמת וראיתי היפיב
 * ך*ג טיק ח*מ נעל הרב כתב רהא חדא אינו מ
 בדורי' אינם דדבייו הניל נהלה א’רמ ךנרי על

 אלא כן כתב דלא יראה גופי׳ כמרדכי דהמעיין
ואמר במלחמה א' הרוג שמצא העד אמי אס

 לא א״כ ההייגה ראה ולא פלוני שהוא הכרתי
 הכרתיו אומר אס ולכן • נדדמי כאן שיין

 אמר אם אנל • נאמן שמת וראיתיו היטיב
 שאומר לזמר ששייך במלחמה שנהרג דאיתי העד

 כ’אח ראיתיו שאומר אף נאמן בדדמיאינו
שאומ' יחיישינן • שמת וראיתיו • היטיב והכרתיו

 קנרתיו אומר כ’אא נאמן ואינו נרדמי• הכל
 בהם לספק שאין ברורים דברים שאומר או

 לאחר בו נגעתי אני שאומר כגון נדז־מי שאומר
 ולא • למקום ממקום אותו מלמלתי או שמת
 וכמ"שהרירש • כו׳ מצפצף או כנף נודד היה

 זמיוארנמינש״ע הביאם• י’ןוב’בתשובהוהר
 לזמ׳קברתיו שצריכץ דבמקוס • ז’י סעיף נהרה

 אמר ולא מת שודאי שמשמעתז דבר אומר אס
 ר״ן תשובת שסנשס ונכתב • ברדמימהט

 אומר אס דדזקא בהדיא מבואר ושם • והרינ״ש
 • כקנרתיו הוי נו נגע או ממקומו שהזיזו העד

 מנוא' שס פ״ח סי׳ צדק צמח נתשונת מצאתי וצן
 נמה הנ־ל נהמרדכי הפי' כ’ג למד דהוא נהדיא
 והכרתיו הרוגאח־כ ראיתיו אמר דאם שכאב
 אמר לא אס היינו שמתז־נאמן וראיתיו היטב

 במלחמה הרוג אותו שמצאו אלא שנהר׳כמלחמה
 סעיף נהג״ה כן רמ"א דעת רגם שם נמי ומבואר
 רהא • כדבריו לומר א״א שזה אלא • נ׳הצ״ל

 מת אז נהרג אמד אפילו בהריא כתב רמ״א
 אומר שהעד נהדיא דמנואר • וכו׳ אח־כ וראיתיו
 המחבר דהאקאיעלדנרי • כמלחמה שנהרג
 במלחמה שמת ראיתיו ואמר אחד עד נא שכתב
 דרמ־א בפירוש ח״מכתב נעל הרב וגם כז'•
 דראה העד שאומר הוא המרדני כוונת ס״ל

 ואומר עליו חולק !הוא • במלחמה שנהרג אותו
 שיהיה ויהי'איך • כן אינו המרדני דכוונת

 העד אומר דאס • לדינא שדם שניהם דעת עכ*פ
 אם דוקא אלא נאמן אינו במלחמה שנהרג שראה
 לספק שאין אחר לשון או • קניתיו אומר
 אנל י נגיעה או הזזה כגון בדרמידאומר ולומר

 וא*כ • נאמן אינו שמת וראית־ יפה מכרתיו
 שאומר מה מהני לא קניתיו אומר שאין בנ״ד

במלחמת אף באיש רהא מתים• אותם דיאה
 כמ׳ע קנרתיו לומר צריך קטנה

: לעיל
• עמדי כן לא אנכי אמנם אם

• אחר במקום באריכות וכתבתי י
 המרדני בדברי רמ״א למד ששפיר

 לדבריהם דהא • ההריגה העד שראה דמיירי
 וראיתיו • ש’כמ ממרדכי מאוד דחוק הלשון
 וגם לבסוף מי״ז וראיתיו מרצתב והכרתיו אח*כ

 הרוג ראיתי למימר ל’ה תינתאח־כדלרנריהם
 נזה נדחק ח*מ בעל הרב ובאמת • במלחמה

 דחוק והוא .הכרתיו שנהרג שאחר כלומר וכתב
 דנתשונת לו• שקשה .הדין גוף ועל • מאון•

 דהויכקנרתיואא״ב אמרינן שדלא’ןוסרינ’הר
 לומרדס״ל אפשר נגיעה אז הזזה לשון אמר אס

 דיש ונראה • נגיעה או הזזה דמהכיכמז
 בב־יוז״ל שהניא גופי' הריב"ש בדברי כן לדקדק
 שלהמצרינין שאפשר בתשובה הריב׳ש עוד וכתב

 לאודוקא־אלא קברחיו 'ודאי " לומרקנרתיו
 אבל כו' .למקום ממקום בעילטול שנתעסק כל

 עכ״ל כו׳ במלחמה סגי לא לבד הכרתיו כשאומר
 • דלאסגי לנד הכרתיו באומר אבל דייקוכחג

 ונהנהו׳ במרדכי כמבואר הלשון אזמר אם אבל
 * נט־עהישב והכרתיו אח*כ ראיתיו רמ"א

 דאל׳כה׳ללהרינ׳ש • דמהני שמת וראיתיו
מהני• נגיעה או הזזה דדוקא • רבותא לומר
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י - ערכין ®סכת דל ותום• רש* ת ולשונו פוגייאות•
 הנאי׳כו׳נ״ב נסכים להו גת׳אגעייא א1ע3י**1

לע״י אבית בית ח׳ ח״ב כהונה בתי *
דס״ז חא״ח חץ׳ל יל״ג עולם שמתה ׳

, ודס״ז
wf ■חא״ח חק״ל צ״ג גו׳ סירה אומר ר״ל גמ״דאמי 

. , וס״ה דט״ד ל״ח סימן . «
דל״ג עולם שמתא נ״ג נו׳ נסכים־ ד״ה .אוש סס‘

, ע״א
 שמואל ימת נ״ג * נו׳ מהם צא אלא ד״ה תום* >!"□

• " ע״ג בחי״דקכ״ט "*
 רמת מדשנעכבסוכו׳נ״ב אנע״א גת׳ ע״א

שם סס שמואל * .
דף המלך מאמר נו׳נ״ג ימים ארבע ד״ה רש״י 'מש

. )ייע,ג ’
 ג. לקכ״ט נחי׳ שמוא ימת נו׳נ׳ג צלב תיס׳ד״ה סס
1Xנ״נקרנן לויהט׳ מי״ב שיחתין אין תתני׳ 3״*

ע״ג דס״ה אליצוי  רמא נ״ב כן׳ ניטין ז' סל מקדש של כימי ג»׳ סם
’ tipo ע״א דל״ו, לפי דבש ע״ד קנ״נן

פ״ג בערכין יש פרק . ז

&ם

סס

ם־0

סם

סס

סס

 ע״ד העיןדמ״ז מראית ע״ג נדר&ו׳דכ״ה .אומץ
 העין מראית נו׳ניב דעתו ישחיל ע״ה גמ׳ואם

. ע״א מינו
 נ"נ-מראית נו׳ נורא אינא דאמר כגון ׳גמ

, • - 5:י«יןם״חע״
 נ״ג נו* מיה באפי' דמתאתרה מ׳לתא כל גס'

• . ע״ב דם״נ מ״ג סי׳ טאליז״ב ימיים
 יקכ״ט ססו& רמת ט׳נ״ג ר״ל ואסר הוס׳ד״ה

f ע״ד ....
Vgrt נ״ג יפפראדסה׳ אל .לעולם גנך ע״א 

מרי׳אתזי׳ ע״ג יס״ח העין ®׳־אית■ • ־ ־ ;

 הרג נ״ג . נו' אומר ר״ש ד״ה רש״י )י«« »•>•!*
וג* ע״ג דר״א מ״י נם' הראש א״א * ־ ־ *
 נו׳ טענת מחמת כנא עלה אחמר מי לאז גמ׳ ״ב1>

■T ד ע" דר״ג מ״י נס׳ שם נ״ב  ח״א המ׳ סער נ״ג נו' להו אגעייא ד״ה חום׳ סם
 ע״ג דקס״ז י״ט הלכות ט״ג ד״י »

0U שמו^ רמח נו׳ג״ב מלכים בת יאמרו ד״ה חום׳
דקכ״טע״ד בתי׳ ־  נ״ג k ט׳ גפיו האומר מצא נ מתני׳ ע״א
 דף דוד ראש עייג טארי׳יעקג־דצ״ט *' ו

 ע״ב דנ״ב אחדים דברים ע״א קי״ג ,
08T נ״נ ,ס שנהם ומחצה אחד לך טחן אני גת׳

ע״ד קכ״ט שמה! רמח
 דזץ אשכנזי לוי גית ניב ‘נו ד״הנסס ;יחים׳ ס0

ע״ד
 נ״ג נו׳ ל״ה לידי יגא שלא מקנתו מה טו׳
. ע״ג דע״ו דוד ראש

 ע״ג דק״ז משה יי מ׳נ״ג ל״ה המסחר גמ׳נל *״
. ־ וק"חע״א

יוסף נ״ג כר בחורה יעסוק הוא ח״ח אם גס'

• ■ וע״ד עי׳י.
נדישר מיי מם רעתו-נו׳נ״נ לידי בא -המיייי״ת ־•0

- ע״ב דמ״א
י; דימ״ו .נז״ך צו׳נ״ב כסעמה £עיז ד״ה י־מ״י : •
ננסיו׳ מר• נו׳נ״ג לתרפים אפול אין ל״ה רש״י ל«ס

?62 - oiיוימהר?איא.הרא$ דאהנו הא ד״ה ׳ 
־־ ־= ע״א מרס מיי‘גם מ

ח(י» נ״ג . כר מטהניס פניו אפי׳ יכול גת׳ 3ע״
• ע״א י״א הרמג"כ נל׳ ל"ע נש׳ -

משה יד נ״ג נו׳ הזה נדור יש אס תמהני גח׳ מה
; .דק־״יעיבוג׳

כו׳חנוה ובמצות בחורה איס יעסוק גמ׳לע-לס שם
. ד״זע״ב. אפרים

 אויי׳גדילי׳נדרט׳. כו׳נ״ג היכןחונחה גמ׳עד שם
ה׳ אות סי׳הי״ח חא״ח יוסף ניני ע״ב דל״א

 ta מ״ג שי' חייב שאל ד׳חייס נאות ם3 נזח״נד .
"י ע״ב ס״ב ־

op נ!ג כאח נ״נ כו׳ יסויין היכןחנליח עד גמ׳
וג' עיב ג״ך נדרשו׳

 יקרא נ״ב' נר יום מ׳ עליו כעניי כל נח׳ אס
ע״א דק״ל נהי׳ גמה( רשת ע״ג דק״ך כני דש

 נ:נ * נו׳ מגונה דני גחנרו לרואה מנין גת׳ סס
. ע״ד ד"נ לאוין ח׳ ׳0 מגילת

 למל רמת כו׳נ״ג 3אד ישנה לא היכן עד גת׳ מם
ע״א דק״ל

 ה>ם שרשי נ״ב נו׳ מנץ קבל ונא הוניתו גת׳ 00
• ע״א דט״ו ח״א

 אסרום מטה נ״ג נו׳ יכנו לא יכול ד״ה רשיי סס
3ע״ וד״ה ע״נ ד״ד

 9 ט׳נ״ג נצדקיהו שנסתכל וכיון גת׳ )י״א ייוי״ן
’ y ע״ד דל״א משה

־ פרקהשגירפ׳־ד .
 fcmo רמת כו׳נ"ג בנודר יד השג ד״ה חוס׳ סס

■ ע״א דק"ל נחי׳  רמס נ״ב נו' ראשון יכול דייה הוס׳ ע״א ולי״ח
שם שם (1שמו ■

והתום; רס״י ולגרי נו׳ מראה לכל נמ׳אנע״א )ז״ד
. . ע״א ד״ע ראם תועהוח נ״ב .

מאירו' פנים כו׳נ״כ חדש מנן ופדויו תיוס׳ד״ה &ס
- ׳ . ע״א ד״ט ח״א .

עיי ד״ע ישחק נית נ״ב נו׳ שנחו ד״ה חוס׳ מס

 4מ0י נית ל״ג ט' לערכין ד״ה חזם׳ ע״א ® רי■
ע״א דע״א *

פשקליפ״ה האובר פרק .
 נ״ג ט׳ משקל, תורת במיל דחימא מהו גס׳ אם

' . • ־ ע״ב דר״א לאדן כצר ־
 שמגן!, ימת צ״נ כו׳ כר״ע דאניר הוא ד״ה חום׳ סם

מ* נש׳ ו״ל הראש א״א הרב ע״ב דק״ל נחי׳
י. ע״נ דד״א. לאדן נכר ע״ב דר״ב . .  ש« fobo רמת נ״ג ט׳ דילעא או ד״ה חוש׳ 3ע״

,לאיןדר"^ ככר עליבררנ דמי גמ׳שני ךי״ףע״א

הגל לרן* נ״צ ט׳ עי*ך חצי המעיין ת״ר גע׳ סם
•ן . ■ ע״א מ״א .•
 ר>״א דצ״ע מלאכי יד ג״נ לו/ ח״ר ד״ה תיוס׳ &ז
Vנטלם כהונת כו׳נ״ב כהן נתצו ד״ה רש״י 3״ Jtfn 
. ע״ג **
דקל״«־ ח״א חי״ד מק״ל כו׳נ״ב אעפ״י תוס׳ד״ה סם

 קכירוק ,ה ממ״א וע״ג דכ״וצג״ב עילם כהונת '
.. י • עזל .סי׳רדע״ה .. . , או* נ*נ .« ט׳ מבואות מייני מתגי־ )!״א‘ ד״ג״״א

 דשנני יקרת זג״א ד*ג בקייא יקי־וח -
ס® ’ ע״ג צ״ז7

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 297 מס עמוד יהודה בן רפאל אשכנזי, עינים מראה



&r» בנידוי/ מסבת fww
 אכל כן שיהיה אפסי ז יו עשיר ויןתית ונייצא *זיישיז

!bpitj ו״ש»ג חחסיו בחימר ק■ היח סכיהח רגא 
 שסין סיס סכיחח ר))ו מילתס סכל סיסוב• אשפי
 תנסימין ממומו ■כ״מ יהי* כידו ניששיק 5ץק*כ

 קריש •וניעו »' ל•' הקורא זס וככל) סכל אל
 ילכן נ־ביכר '0 ילקייס כי״א קריש נקיא אייסכ

 עית0 סיא וסי* עניתי! לבשי קדוסחי על סימן הוא
 יעני יציי סר,קשי למי סלס יהןמנשיז שאין לקורס

 נ׳ ועיי מכשיקיןכידו סין לכן מס«לה שכיין מ* &כל
 סקייא והיינו י* )יא כמיס •®’נכלל טלם יכם 6&ורי

 יכן היגע אח נמססיס ן והעני עריק קריש לישע
 עי והסלא לעטי, •כיל שאינו יראי והמדיח ית0י4

נייק לישע יסיק. יעה יהיא טיבה יין שוי להר שיירה
 ואינו סשיגה סיכ׳סמלעשיס המעכבית נש

 זס נכלל נ,ם כידי •כילת וים בננו וגא כ»רס ליחס
 סי• עוסיש הנעיסשהש סהמעסיי מגס וממעשיו

M גיס .נא בעיניו יעיב שחליניי בעיניו סיביס 
 סבל נמ;א נייק לישע נהקייס נבלל הכל יהי• שיתק

 והיינו נייק לישע א שקיי נמה תלי״ס הם 'שזכרנואד
 במס או קייס שהיי■ והב’ על ן שהיי כמם אי אייש

 במו יאשינ רהטי! מג:' סכל סל אנסימץ עצמי ^מנסס
 שלא כל הכלל וה יל|ס עשי מי, שהוח סעני קחנחס

 00 קייס שהיי! סניעסיייממנורה״ניכלהנז' «קי
 מדעתי קייס היא גן אלח ממש עשיר• ואיני ללנשיר•
לשיכילהיוממקייש כירי מסכיקיס אי( מקייש יא

:כנג״עי י . י
כטיות־תלייציסמאוית: מס׳ עלן סדין

•• .J "ערכין מסב 

״׳ויי.י־יי»ימי־ועיאגס־
רכתי ע ג ועל ועונאים '* - ז ק

 עשס נס שיעה יהא למירק איכא .ע'כ יגו' וינגעה'
 במ׳ס כמעסה מסשנס כאי׳הע ל1יק כיין מעשה"וני'

 כמעש' מסשבתי לכן סכי איני כע׳ארמ׳ בסימש ינ<ז
 סכיהש רהס חשא לס כמחסנס אשי' והא ק׳ עדין אבל
 אמית למה עליו נתיעס ושרעה סיא אחיתי אן}׳

 ייתייגו אסית קיש׳ח לבקשו׳ ריש ונ׳ל היא אסיתי
 מיוסי כשרעה נתגנע לא אכימלן יאמאי שניהס׳

 שאקא• לשי לזה אכלתסוכה שוס רבר עשו קשניהם
 סשתן הנה לו אמ שיעה ולבן הס ומס שסישי נןצייס

שלא לשי שב כעינין נט>כ לו אמ׳ ואנימלן ולי אס
 שיעס החימשילבן בפי' יש* ש’כמ ומה שמיש׳ ,",

 אביה® אמי שלא ארעח•׳ לאסיק׳ דהייל אווכ׳למויר
 אנס• ססיי מצרים מאנשי מיראתי אלא ס»א אתית׳

 אסה קח לי סע ו אנסי אנשיי היי שלא אבימלן אנל ישע
jpoffl שים מכלי >ת מס אניהס שרכי* סשב כעלה
 P ; ימיי לבכי יזשנתיס ידאה '

1 jjfiPנכי נכס קתו יכסו רכתי' הריס נסית על
 המימי זאת ננמ׳על דהקסי ל״ייק אכאי '.כי,

 ביזמה נגד• לס׳ר רעל שסין נר שננ» יכ ילחיחית
 יהתי יס והקשי יכי מעשי' ראתני הא ותייצי מכשדין
 זעים ותייצומסשתייצי יג׳ש מש־ר מקשה לא יאמא•

יי ממימיא סתייס כ ג׳ בי םםי סיוס נשות אב.ל.על
 1'2״יםיני,'ב ',*"6ססיזל בי עגניי' למימית
זנועשז כ»ה דנת׳ מטזיס הוא סיוס נקית ייאיית

 דאין משת' כמציחי זיסס יסניעת עכסנ»ם עם
 ולכטע לכעי® לכושל גאות' שמוציא מ׳ אלא כאיס

 בלבו וסמיכה נסיה לי סיס אדףטזוזיהאבלנני גג*
 וסוא מנשיין כהונה בגי׳ לשועל היציאה לא ועיין
 וכג* מעמיו יאהני. הא כל׳הר הס׳ס ןי'>0 למה יומה
 סיוס .לגמוע י’לה על ריקא שהיא משיל ואמי אע״ג

. :ודייק ניבתיבנא אנסיין לס .
1*13 '0VI," וט" פייאז מעשיו דאהני הא

J'jiv ישלש'יכו' יעיר וכי" ואי׳יי . ■
 ואסס הא הש׳ס רמש:• יהא א*ןטנללומ׳ כ' לשי׳ ק׳

 איער הש״ס •סי* יא׳צע אש׳י נח• קחי וט' מעש*
אל* מכשר איני מכשיומעיל מעול מעשיי אהגי דלס

 כהמס לונגרננד• ניכל אין לסייותיק׳טיבא על
 הסייג על ילא ניבים סכרי שני המלבין על 'מנפדין ”

 *0 כלזדי המימיא הס״ס חקסס• לקמן יצרי ממש
 ע״עיאמ׳סעירס מכשי־ת ס׳ר מהם יאסין 'כי' יביים

 מכשי»ן בסיגה בגד• שאמי שסין בי י׳ע למומית
ה«יכו' ייייע הא קסליה מאן יריע ולא הא ו?זסןי

 צסלעא מייס ההריגה על מבשיין נהיגה לן.דכגו•
 גיסי אלא מכפי מעיל ניסי רלא לז .היאסינה לקיסיא

 ידיהן ניע הב' אכלהקוסיא מגעיין כסינס כ^י•
 w> too יאסי! מתירי( הש׳ס ט שסזר לימי גדיל

יכג' אלא קאת' ילא יעיר יאשין מתי' למסרי דוסקיס
 קישיע. התי׳תתשיש רל&ים־ז נר ולכן סחור דמסמ
 לס׳י־-יאסנו כאיסעל ינגעיס כןר?אא;ןי•' סש׳ס

 וס״יג׳כ אבני ולא מכשייס בהוגה ננ*י עעשיי
 וכני• ממש כשהיג מעשיו דאהנו באיס ׳גיס מ

 יסיאר■ ביב»ם סגדו שני כשהלבין מכשיין שהינה
 מבעי ע״כדקטרס סי' רנייסיכצ׳כלימ' ב' שימין
 •שכשיץ, כהונה כני■ אכנו לא ראי מעשיי דאהנו
ששרוע; כ׳ יסיי לה׳י• על כאיש נגעים ראמיא וקשיח

 על. יא״ס אהני לרלא סדאלאהנו-יסוא .לל״סייע״כ 0•
 מכפית ע׳ע רהא י’ש על וג׳כק' באיש מס.נגעים

 4ייז*כע שציס הלבנה על ההינה ובגד• ממש ש״ר על
 מינילס״ר יג' ס׳ד מיני רישג' כאיסיתיין מהגגעיס

 התיאע בלא אבל סיני יידיעמי סיג אם נ׳ יש כסיד
 ל*. •אס מכשי»ן כהמה בנדי הלבין ואס כאיש נגעים
 יאהני. נ׳ •ש •ובל'סי מבשרת ע*ע הכהו מי מרע

 נגריבהינע מעשיי אהנו כאיס-רלא גנעיס מעשיי
9999 קעיע בצנעא יאס בעיהסי' הוא אס מבשרי!

:ור״יק •
JJJ 3’Vמ״ר יט דישי א׳ מקיא ושלשתן (׳ w 

ססגים אז שאיל ייסל סכאסרכתי' *
 ל♦ יסד• משאיל רא»ס מייתי היבי יקי להטתי עליו
דיפיא ליהינתןיער׳הכאסמשח'עדיעיבבלל הכס
 שאול יישל משיש דס׳סם יני' נזיפה יער קללה דעד
 לסטתי החניק את שהסלין לסטקי עליי התנית את
 לאטו מלהיכיח יינתן נמנע ילבן ייגהן ינחלש חיתי ילה
 י’על אליסשלין אנל מין שכנס ליי• שנא לש• ריד של
שינסו ?•טנמנעער לא ממיס שאיני אסי רכד אי ע׳ן

• :יד״יין ממש
<Q{J שנס וכי' מאומניתי אדם •סנה שלא מנין איז

 ישראל עין בבי' אנל כלים 1ע שי׳ לא ל1 יק! ־
 אכיס* מאימניס א״ם ♦שנס שלא מבין סט איתא

 מדן תירם אני אס אמית יפייס* יכי' אטי ומאימניס
»*״ ®יו סיס אומן ואשליאבהןאס׳סמןסהיס ק*ע

לא
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לגי♦היראה עמודמרפא

 וי״ב תשובה וא״כצריך ברוה״ק, דוד שכרתו
 ח״ו אבל ב״ד, ומיתות בכריתות כמו ויסוריז

 ב״ה השם לבו שהבטיח אחר תשובה יועיל שלא
התשובה. בפני שעומד דבר לד אין

 כמ״ש התשובה, מן אדם .יתיאש אל ולכן
אופן אז אבל י׳: בפי בח״ה ""חהסיד

 נאמר התשובה, עליו שקשתה למי התחבולה
 העברות מן שעבר מי ני הזאת, השאלה בתשובת
 עליו גמגעת התשובה ותהיה כו׳, לתקנה שיקשה

 קשה, מהם שהתשובה שהקדמנו הפנים מן לאתר
 אשר תנאיה בבל התשובה נדרי עליו כשיקבל

 תשובתו עליו מקל הבורא מהם ויכולתו בנהו
 לו וישים עליו ונמנע שנעלם מה על לו ועובר
 כו׳. בו אמתלאתו וירחיב מתסאו קרוב מתנא
 מאד אלא החוטא על נמנעת התשובה ואץ

 להתקרב רואה הוא אם אבל לבו, ותרמית מאפונו
 ולא בפניו, התשובה שער ימגר לא האלקים אל

 שער לו פותה הוא אד אליו, מהניע מונע ימנעהו
 ובטובו, בחסדו הטובה רדד אותו ומורה הישרה

 p על ה׳ וישר טוב ה(, כה )תחלים שכתוב במו
ע״ש. כה בדרך חטאים יורה

 של החמור מהעוון למגל שכדי יבאר
 מדברים גם עצמו להרחיק צריד לה״ר

 בעלי על לה״ר כגון מותרים מראים
מחלוקת

 וטיגים נדרים לעאמו לעשות האדם יראח לכן
לעיל, כאמור ולשונו פיו לשמור להבא, על

 הנראים הדברים מן אפילו להרהיק הגדר והעיקר
 חובת בעל החסיד שכתב במו כמותרים בעיניו

 המותר משערי שערים שבעים להרחיק הלבבות,
 אמתלאות יבקש שלא ופשיטא ,האסור. א׳ משער

 יגיד ומקלו הפסוק על ז״ל כמאמרם והיתרים
 אהד ואזכיר לו. נגיד נעשה הטיקל כל לו

הביא ופרישותו חסידותו ברוב המ״א הנה מהן,

 I הירושלמי, בשם מיימוגי וע׳ דברי קנ״ו בסימן
 מנלן, מהלוקת, בעלי על לשה״ר •לספר מותר
 אבא ואני שבע לבת הנביא נתן שאמר ממה

 הלכה לפענ״ד והנה דבריד. את ■ומלאתי אחריך
 הביאו לא חרמב״ם כי שגויה, בפלוגתא זו

 במקום הירושלמי על לסמור ודרכו בהלכותיו,
 על שחולק רזן בתלמודא להדיא מבואר שאינו

 דס״ל טעמו נראה לפעג״ד וגם הירושלמי.
 בהא, כירושלמי ס״ל דלא דידן פתלטודא שמכה

 דאי ומלן טז" דף דמ״ק בש״ם דאיתא והוא
 לא ואמר ואתי דינא דבי בשלוהא מתטקר
 האנשים העיני דכתיב, בישא כלישנא מתחזי

 לי׳ אמר דשלית לאו אי רש״י, פי׳ תנקר. ההם
 דלא ע״כ ע״ל ולפ״ז ידע הוה לא משה לטשז/

 בעלי על לה״ר לספר דמותו■ דידושלמי הא ט״ל
 מנלן א״כ דירושלמי, בהא ס״ל דאי מחלוקת,

 דינא דבי בשלוחא בישא כלישנא מתחזי דלא
 לה״ר לספר שמותר משום טעמא היינו דילמא

 ס״ל דלא צ״ל ע״כ אלא מחלוקת, בעלי על
 בעלי על לה״ר לספר דמותר דידן לתלמודא
 בהל׳ בהלכותיו הכיא שהרמב״ם וכיון מחלוקת.
 משום דין בית בשליה ■ דאין •כ״ה, פרק סנהדרין

 לספר דטוחר דירושלמי הא השפיט לכן לה׳׳ר,
 כתלמדא דפסק משום מחלוקת בעלי על לה״ר
 שנראה פח להתיר לבו ימלא מי ולכן דידן.

 אלא יהא לא גם מה לאיסור. הרמב״ם מדברי
בעוז בפרט לחומרא איסור וספק איסור ספק

ומזג גדול
 המלך דוד שרמז שזהו לפרש אמרתי זה ועפ״י

יתן ומה שאמי בתהלים השלום עליו
 שנונים גבור חצי רמיה לשון לד *והין• ומה לד
 וכי שלום שונא עם נפשי לה שבנה רבת כר

 מקרא של פשוטו והגה כר. למלחמה המה אדבר
 דמה ז״ל, שדרשו .הדרש לפי אבל או״ה. על קאי

 רמיח לשון לד יוסיף ומה לד יתן מה שאמר
 על ורמז שאמר לומר יש הרע. לשון על קאי

 וזהו כנודע. עליו הרע לשון שדברו שונאיו
שלום. שונא עם נפשי לה שכנה רבת שאמר,
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לשוןהיראה עמודא P1 מלד

 עליו, הרע לשון שדברו מחלוקת בעלי והמה

 עליו הרע לשון לספר להם שמותר תשבו והמה

 מחלוקת מבעל הוא שאני בנפשם שמדמים מהמת

למלחמה. והמה שלום אני באמת אבל

 אינהו הוה מהעון ירחק נפשו שומר ולכן
יפחד שאל אמרו במדרש כי ואביזריו,ו,

 זו שהעברה אלא לידו שבא העברה מן אדם

 הזה, בעון בפרט והוא אחרות. לעבירות תביאו

 לה״ר ואח״ב לה״ר, אבק לספר מתחיל בתהלה

 בע״ז ז״ל דרשו ומ כנ״ל. מש״ר ואח״ב גמור,

 בעעת הלך לא אשר האיש אשרי מ״ד יה:,

 עמד מ־ויכן הלך שלא מאחר וכי כר, רשעים

 שאם לך, לומר כר ישב מהיכן עמד שלא ומאתר

 ואם לישב, סופו עמד ואם לעמוד, סופו הלך

 בלשונם שדייקו מה הנה כר. ללוץ סופו ישב

 למה הקושיא כי מבוארת הכוונה מ׳, לד לומר

 עמד. שלא ודאי חלד שלא כיון עמד ולא כתיב

 לאשמועי׳ אתי שהכתוב והוא לד לומר אמדו לכן

הנ״ל. וע״ד לעמוד, סופו הלד שאם

 ז״ל שאמרו ע״ד לנו רמז שהכתוב י״ל עוד
עבר ולא אדם ישב דקדושין, בספ״ק

שם ומסקינן מנוה. כעושר" שכר לו נותנת עברה

 וכן הימנה. ופירש לידו עברה דבר שבא היינו

 דרך תמימי אשרי דכתיב, הא על במדרש אמדו

 בדרכיו עולה פעלו לא אוי ה׳ בתורת ההולכים
 כאלו עולה פעלו שלא אותם כנ״ל, m הלט.

 דבר שבא כיון מבואר והטעם הלט. בדרטו

 מן ופירש הרע יצרו נגד ונתגבר לידו עברה

 כמה בא אם ולפ״ז מ׳. שכר לו גותנין העברה

 כל על שכר לו נותנת מהם ופירש לידו עבירות

 צעדא לסום ז״ל כמאמרם מהם שפירש אחד

 אשרי אמר שהכתוב ז״ל שאמרו וזהו אגחג

 עשה שלא אשריו ופי׳ כר הלך לא אשר האיש

 שנותנת ומשמע וכר חלד שלא הללו העברות כל

 ופי׳ לידו עברה דבר שבא כמו עכ״א שט לו

 וא״ב עמד מהיכן הלך שלא מאחר וקשה כג״ל.

 כי עמד, שלא מה to שכר לו נותגין אמאי

 שפיר משני וע״ז לידו, בא לא עדיין זו עברה

 העברות כל כאלו הוא והרי כר סופו שהלך טון

 שכר לו נותנים ולכן מהם ופי׳ לידו באו הללו

 מיושבי חלקנו ישים ברחמיו ב״ה והשם כ״א. על

 ומהמונהם מהם קרנות מיושבי ולא בהמ״ד

 שאמר ע״ד יתרה, ומשיתתם רעה, מדבתם ויצילנו

 רמיה. מלשון שקר משפת נפשי הצילה ה׳ דוד,

 לבצר בצרה בת לטעות שעתיד הצר מן ויצילנו

אמן. ב״ב

ת ׳־^  fa'* faS
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דיעוית הל׳בד

 דעינוי הלאו שמנה רנ״ו[ בסי' המצות בס׳ ברמב״ם ועי׳
 ס״ל אי דאסילו שהק׳ ברמב״ן ועיי״ש א׳, ללאו ואלמנה ימוס

 לאו הוי כאן מ״מ פרטיו ימנו לא שבכללות דלאו להרמב״ם

עיי״ש. אומו, מענה ענה אס באומרו ׳הכ קן3שה^_ח פרנוי
צ״ט[ נבמצוה הרמב״ס שב׳ מה על הרמב״ן הקשה וכן

 הא הרמב״ן והק׳ אחד, לאו הוי וגו׳ דבש וכל שאור דכל דלאו
מאמח. אפילו דמשמע ממנו מקטירו לא כ׳

 על שהק׳ [3]ח״ להסר״ד מצומין דרן בס׳ ג״כ ועי׳
 שהסכים אע״ג א׳ ללאו ואלמנה דימום לאו שמנה הסמ״ג
פ׳[. ל״ח ברס״ג ]ועי׳ לשנים שבכללות לאו כל למנוח

 כמוב הי׳ לאס להרמכ״ס לס״ל הרמב״ם למרץ ונראה
 כל מקטירו לא או ואלמנה ימוס מענון לא כגון ממחלה הלאו
 הלאוין דט כיון אבל לאוין לשני נמשב הי׳ אז דבש וכל שאור
הרמב״ס חשבם וע״כ אחד בלאו לשניהם הכ׳ כללינהו ™בסוף

ודו״ק. אחד, ללאו

 כיון א׳ ללאו חשבן דמש״ה כן למק א״א הסמ״ג על אבל י
 לשני חשבן דבש וכל שאור דכל דהלאו משוס בסוף הלאו דט

 לשני הסמ״ג חשבן דמש״ה י״ל אך הלאו בסוף דט אע״ג לאוין
 לא ,רל בסנ״ע לחמץ מיוחל קרא דיש ודבש בשאור לאוין

לוקה. לחוד חמץ דעל אלמא וגו׳ חמץ מאפה

דכ׳ אע״ג אמד ללאו דחשכן הרמב״ס למק נראה ועוד
 דאפילו מודי ב״ע דודאי הרמב״ן שהשיג כמו וממנו אומו
 היכא סליגי ט בלאו עובר לחול אלמנה או לחוד יחוס עינה
 בלאו רק דעובר ס״ל להרמב״ם כאחד ואלמנה יחוס דמנה
 אומו דט ניחא וא״כ לאוין, בשני דעובר ס״ל והרמב״ן אחד

אה״נ אבל דעובר לחוד אלמנה או לחוד יחוס עינה אם דקאי
אמד. בלאו רק עובר כאשד שניהם עינה ^ם

 דקרא להרמב״ס ס״ל דבש וכל שאור דכל בלאו וכן ־
 דלוקה לחוד דבש או לחוד שאור להקטיר היכא אמי דממנו

 טון אמד בלאו אלא עובר אינו כאחד שניהם הקטיר אס אבל
ודו״ק. אחד, מלאו שניהם לי׳ דנפקא

 גר אס מסופק ואני ח״ל ז׳[ ס״ק ס״ה ]מ׳ במנ״ח ועי׳
 להם אין המורה דיני דעפ״י עמו הקטנים בניו שנמגיירו

 דיחוס זה דלאו דא״ע אפשר מ״מ דמי שנולד דכקטן קריבח
 אב לו יש באמח וכאן החינוך כמש״כ כח משושי דהס הטעם
 אין אבל לאב נחשב דאינו גזה״כ החולה לדיני רק בפניו שעומד

 שנשאר עיי״ש האב כרחמי עבורו עומד אביו ט כח חש הוא
בצ״ע.

ר״ה[ ל״ם הסמ״ג על ]בביאוריו במהרש״ל מצאהי והנה
 יחוס גר של משפט דהמטה שס הסמ״ג שט מה על שהקשה

 הל׳ ס״כ ]סוף הרמב״ס וכ״כ לאריך בחמשה עובר ואביון
הורמו אם לה משכחת היט גר גט יחוס והקשה סנהדרין[.

 שלא ולידשו הורמו ואם גר וצא ישראל הוא הרי בקדושה ולידתו
 וכו׳ דמי שנולד כקטן יחוס גט׳ לומר שייך אין בקדושה
 ואע״פ גר טמוס דמיירי ולומר לדחוק לצריך מסיק ולבסוף

 כוונחו אי טונחו וצ״ע עכ״ל. יחוס, איקרי מ״מ אביו שאינו
 דוקא הכונה או שנולד דכקטן יחוס הוי חי שאביו דאע״ס•

 הורמו אי שהק׳ מה הבנמי ולא יחוס, איקרי אז מח באביו
 פירושו יחוס אטו יחוס לומר שייך לא בקדושה שלא וקדושתו

 כשכבר נולד דאסילו אב לו שאץ סי׳ יחוס מח, שלו שאבא דוקא
 ולא כנולד הוי יחוס גר ה״נ יחוס הוי ג״כ כבר מח שלו אבא
ופשוט. אב, לו הי׳

 דאסילו לומר סברה יש הנ״ל המנ״ח של לססיקא והנה
 המטה ולפי״ז עמו. קרבה לו דאין יחוס אקרי חי שלו כשאבא

לאוין. כג׳ עובר אטהס עם שנחגיירו ימום גר של דינו

 מן נפרעין עבירות שלש חז״ל אמרו ה״ג
 ג״ע ע״ז לעוה״ב חלק לו ואין בעוה״ז האדם
וכו׳. ושפ״ד

]הל׳ הרמב״ס על המלך ביח בס׳ מובא המלך טל ועי׳
 דהו״ל ״ב5לעו חלק לו אין דבשס״ל הטעם ה״ח[ פ״ו דעות

 אח שירצה עד משובה מהני דלא למטרו אדם שטן כעטרוח
 נהרג כבר שהרי מטרו ריצוי כלל משכחח לא ובשס״ד חבירו
 לר״י דס״ל מהא שם המלך טח בס׳ מקשה וע״כ דמו, ונשפך

 אע״ג לעוה״ב חלק לו יש דמנשה חלק[ ס׳ ]ריש בסנהדרין
 עיי״ש מנשה, שסך הרבה נקי דם וגם כדכמיב שסך דם דהרבה
בצ״ע. שנשאר

 מה הרמב״ם בדעח הוא דברור כלל קשה דלא נראה ולי
 דוקא היינו לעוה״ב חלק לו אין עבירות שלש אלו דעל כאן שט
 ה״ו[ ששובה מהל׳ ]בס״ג הרמב״ס ט וכן תשובה עשה בלא

 הרמב״ם וכ׳ לעוה״ב חלק לו דאין דמים שופך שס כשחושב
 מלק לו אין מאלו א׳ שכל אמורים דברים במה הסרק בסוף שס

 בעל והוא ומח מרשעו שב אס אבל חשובה בלא כשמח לעוה״ב
 בפני שעומד דבר לך שאין עוה״ב מבני זה הרי תשובה

 ראי׳ ג״כ ונראה לזה. מקור בכ״מ ועיי״ש עיי״ש, וט׳ החשובה
 שאני ע״מ האשה אח המקדש ע״ב[ ]מ״ט קידושין מש״ס

 בלבו. חשובה הרהר שמא מקודשח הרי גמור רשע ונמצא צדיק
 מועיל ג״כ למטרו אדם שבץ עבירוח על עבר אפילו דמשמע
חשובה.

 ה״ט[ משובה מהל׳ ]בפ״ב הרמב״ס רל' ואע״ג
 שיחן עד לעולם לו נמחל אינו וכו׳ למטרו אדם שטן דעבירוח

 שאפשר באופן היינו עיי״ש, וירצהו, לו חייב שהוא מה לחבירו
 הגניבה להחזיר לו דא״א באופן ברור אבל וירצהו להחזיר לו

ועושה מטרו לרצוח דא״א באופן או גנב מאי יודע שאינו כגק
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כה דיעות ,הל

 הרמב״ם שס דל ,והראי לו, נמשל לעשות עליו שמוטל מה פל
 שביקש קודם חבירו ומש לשבירו השוטא ששובה[ מהל׳ נסוס״ב

 לו שייב הי׳ ואס קברו על משילה ממנו מבקש משילה ממנו
 כל עושה דאס אלמא עיי״ש. בב״ד יניסנו יורשין לו ואין משש

 דאמר [3ע״ ]ה׳ במכוש ועי׳ ששובשו, מהני לעשוש שיכול מה
 על ריב״ט והלן נקי דס דשסכש לריב^ שטש בן’שמעון לו

 בקשש דמועיל אלמא משילה ממנו לבקש ההרוג של קברו
 סי׳ ׳3 ]שרשה רבה בדברים דאי׳ ואע״ג שס״ד על משילה
 דס שוסן שנאמר משס״ד שוץ סלישה יש עבירוש כל דעל כ״ה[
 דמו לעש״ל נהרג ולא שהרגו ואושו ישפך דמו באדם האדם
 א״כ שה״ב בן יהי׳ העונש שיקבל אשר מ׳׳מ עיי״ש ישפך,

 שלק נו יש נקי דם ששפן על ששובה דעשה דכיון ממנשה נישא
לעוה״ב.

 בפני* חבירו בטובת לספר דאסור ה״ד פ״ז

 י שיספר גורם שזה הרע לשון אבק דהוי שונאיו
' עיי״ש. גנותו

 יהודא י׳ ]אוש ואמוראים שנאים סדר הדורוש בסדר ועי׳ \
 ברבי דר״ש הא ע״ב[ קס״ד ]דף ב״ב ממס׳ שצ״ע שייטי[
 לי׳ אמר זה כשב מיושר כמה רבי אמר דרבי קמיה סדרא פסיק
 לעולם דשניא זה הרע מלשון כלן לי׳ אמר כשביה שייטא יהודא

 בפני הי׳ לא התם והרי וכו׳ שבירו של בשבתו אדס יספר אל
עיי״ש. הלע, לשון וששיב׳לי׳ שונאיו

 הש״ס הביא דמקודס בש״ס עיי״ש דהנה לתרץ ונראה
 רבי רצה ע״כ חייטא יהודא על לה״ר סיפר ברבי דר״ש

 בפוסקים כדאי׳ גנוש ובין שבש בין משבירו לדבר שלא להרגילו
 אמר ע״כ הרשוש מדבר אפילו א״ע ירשיק בעבירה שנכשל דמי

הרע. מלשון כלן רבי לו

 חבירו בפני הרע בלשון המספר אחד ה״ה פ״ז
 אם שגורמים דברים והמספר בפניו, שלא או

 או בגופו חבירו להזיק איש מפי איש !נשמעו
 זה הרי להפחידו או לו להצר ואפילו בממונו

הרע. לשון

 שאס משמע כאן הרמב״ס דממשמעוש מקשים וראיתי
 והנה הרש לשון איסור אין לשבירו נזק יגיע לא שלו הרע בלשון
 מסתימת שבירו, בגנות לספר דאסור הרמב״ם כ׳ [3ה״3] לעיל

 לססר דאסור דמשמע ג׳[ ]כלל שיים שפץ בס׳ מדייק )לשוט
לשמרו. נזק מזה יגיע לא אס אפילו שבירו על לטש

 א׳ דברים שני כאן כ׳ דהרמב״ס כלל דל״ק נראה ולי
 לשבירו יגיע לא אפילו אסור וזה שבירו על ל״ה לספר דאסור

דברים מגלה אשד דאס הרמב״ם שידש ושד מזה נזה שוס

 רוצה ששבירו כגק נזק שוס יגיע שלא להסתירו רוצה ששבירו
 נזק שוס לו יגיע שלא כולם שידעו רוצה ואינו עסק איזה לעשות
 על גנות דבר בו שאין אע״ס לפרסם אסור ג״ה זה דבר עי״ז,
לשבירו. נזק מזה יגיע מ״מ שבירו

 מניין ע״ב[ ד׳ יומא ]במס׳ שז״ל כוונש דזה ונראה
 ואמור לך לו שיאמר עד יאמר בבל שהוא לשבירו דבר לאומר

 נזק שוס יגיע שלא בדבר וע״כ עיי״ש, וגו׳ וידבר שנאמר
 שיבוא דאסשר באופן הוא האיסור אלא איסור אין למבירו
 זה שדבר יקפיד ששבירו שמשער או נזק שום עי״ז לשבירו

 לא למה לי מיושב ועסי״ז כאן הרמב״ס כוונש וזה יפורסם.
 הרי לשבירו דבר דהאומר נשם[ יומא דמס׳ הלכה הן הביא
 שפץ בס׳ ]ועי׳ מביאו[ קנ״ז סי׳ במג״א ]ורק שאמר בבל הוא

ט׳[. כלל סוף שיים

דשרוויהו הלכה הן כאן כתב הרמב״ס כי נישא ולהנ״ל

 שילק ולא וכו׳. בל״ת עובר מחבירו הנוקם ה״ז פ״ז
 לנקום. אסור דבשניהם משמע דגוסיה לצערא שבממון דבר בין

 מסיק ע״א[ ]כ״ג יומא דבש״ס שהק׳ רמ״א[ ]מ׳ במנ״ס ועי׳
 צערא על ולא בממון רק שיין ונשרה דנקימה דלאו הש״ס
 על הגרי״ס בסי׳ ועי׳ כאן הרמב״ס על הקשה ביד ]עי׳ גופי׳
סק״ש[. להס״ש בסשישה ועי׳ נ״ג ל״ת רס״ג

 שבממון דבר בין משלק דאינו הרמב״ם טעם ונראה
 ס״ה ]דף נדרים דמם׳ משנה מסתם מוכס דק דגופיא לצערא
 הייש אילו לו ואומרים בשורה ממש״כ דפושסין שם דאי׳ ע״ב[
 שפי׳ הרא״ש בסי׳ ועיי״ש וט׳, שקום בלא עובר שאתה יודע

 ג"^^ דסבירו משום כליו לו להשאיל שלא בנדר איירי דהמשנה
 “דאיילי כפשש׳ המשנה יפרש הרמב״ס אבל לו. השאיל לא

 לא ג״כ דסבירו משוס שבירו בשלו׳ לשאול שלא אפילו שהדירו
 אפילו שקום דלא בלאו דעובר משמע ואפ״ה בשלומו השאיל

שבממון. בדבר הוי לא
 מסלוקש שהביא נ״ג[ ]ל״ס הרס״ג על בהגרי״ס ועי׳

 עובר אי כליו לו משאיל שאינו כגון דנקימה לאו על כשעובר
עיי״ש. בלבו, השנאה דנוטר משם דנשרה לאו על אז ג״כ

 דנקימה לאו על דכשעובר ראי׳ הנ״ל מהמשנה והנה
 שאמה יודע היית אילו קמני דהא דנשרה לאו על ג״כ שבר
 דאס כלין, משאיל שאינן במה מטור ולא מקום דלא אלאו עובר
 שאיני לו ואומר לו כשמשאיל כ״א מטור לא עובר דאינו נאמר

 לעבור אפשר אז הנדר לו שמשיח אסר דרק אדרבה כמושן
 אלא משאילו, כשאינו ולא כמומן שאיני לו כשאומר מטור אלא
מקום. אלא כשעובר אפילו שטור לא על דשבר ע״כ

עובר אי מחלוקת שהכיא שס רס״ג על בהגרי״ס ועיי״ש
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קרישים
 ע״ש וכו' •דך על מתאהב ש׳ש שיהא אלהיך ה אח ואהבת

 שנאי קמי הוא לכך ההפך טרם השם את שמחלל ווה
 כטמאים שחשובים שכינה הסתלקות שטרם הה וכנגד

 הוא לכן ביניהם שכינה שתשרה ראויים שאינם ישברקצים
 לה&היד דהיינו כחרב יל את שממיל מה רעל משוקץ קרוי

ומפרשי' האדם מן יתרם אשד חרס כל כדבתיב ולהחרים
 הגלות וע״ד חרס קרוי הוא לכן להריגה דיני שנגמר דהיינו
 לכי נע׳עוכמ״ספל וחשוב לח״ל כגלות שיוצאים שגייס

 שהע״ז ויטע אחרים אלהים עבוד לן לאמו ג״&וניונו'
יט* בצלם י תועבה היא גס קמי לכך תועבה טך־את

 וכי'לא מעשו לא דכתכ למאחר ד״אוכו׳דק״ל כמשמעו
כלו* ופי'כמשמעו ,בצדקתו וכתב הד- וט'אחא׳ בא ת

 בצדק אלא דלאהי״לל ק' ה ולפי' ול״ת בעשה עליו ולעכוי
 לא עמיתך שאינו למי הא דמסתע עמיתך ימאי מ:פוט
אסור לישע ואפילו לכל שוה שהמשפט אט וזה לן איכפת

 שתיר דייק דהעתא לכךתיימידא ליטומעלייאתהדין ♦
 כרשיעי אלינא לזכות לדונו חייב דאיי רשע לאפיקי עמיתך

 היחשנחי להן ומיהי ל’ז וכמ׳ש תלינן למימלי ?אפ' מה כל
 ענין זה דאין ומי משפוט מלת כ'כ שיינא דלא חדא תיתי ק'

 לדיין מיוחדת ואיננהז ואהיה כדיין דאיייי הזה לפסוק
 וכזי רכיל מלך לא:\ יכונה ישראל כשם אכד לכל אלא

 ובשאר הואיל פי' וכו' ומרגל הולך אהלשוו אומר "לכדאי
 לכך בלבד כרכילית רק הליכה בלשון מצינו לא היע לשין
 שס על כך רכיל'קרוי כלו׳לשין׳הולך שהלשין אמר אני

 לל כךנ-אה למקום וחתקיס לבית מבית ומיגל שהילך
 ממש שהולך לפי רכיל שנקיאהילך אמר כך במחלה שהרי
הליכה עצינו שלא ממה וחיזק דאו? ופ/הכיא רעים בבתי

 5וכ להצילו •כיל וגי'ואתה תעמיד לא V- ^זלאברכיל
להצילו משלי אתיים להשכיר ח״ב במצחי יכיל איני ואפילו ’

 ולהצילו למטייז בדידיה דאילי קרא דמ׳שהאצטריךהן _

W הכי לו יהשטתי לימי מלמוד מנין גיפז אבדת נפי,א מהמס
 לפי וכו׳ ונאמן ובו׳ נאמן ה* אני ג דסנהדרין כש״ם אי'

בפסיק־ דכתיב עתה ואצל חצית קיום אצל כתוב הוא שבאן
׳ רה*נ מידה לעיברי המעניש בלימי מאלה״ך ריאת
 צריכינן הכא ה׳הילגך שסאלהיךאני את מזללת לפיל

 ליפדע ונאתן כתב דביא רבעו ודייק לידוו״הי לתדיש
 לעיל שכמנתי לדברי והמסכים ליפ-ע דיין יתב ולא

שם: עיין בשרו שאר כל V איש איש בפסיק מית מי*'אחרי
 יאיכא בת״כ ידהלשיד ויו' מגלך השאילני וכי* חקיס לא

 והתחיל הפך וכנסייה כחגל התחיל כני־יימה למידקאמאי
 התבואה לקטר היא מגל דםתס מטס ינל״עד * בקי־דים

 לבקוע סתתו קרדום אבל מחהלקל ואיני יד דכי שהיא
 מובן ויזה ונכגס מתקלקל והרס ק&יס ידביים פציש

 שהוא תגלך השאילני דלימ׳א״ל לרבותא הכי נקט דגנקיחה
 קרדומך השאילני א׳ל למתי לאו יא*ל דבד׳פאטמת-להל

מלהשאילן ליפסר וטל איט אפ״ה המתקלרל דבר שהוא
ולו"

 ין< ל1אףנ לו טחן הייתי המגל שואלני היה אם ב&למא ולו*
 שהואלת מאחר אבל מתקלקל שאינו לפי לי נמנו ההואלא

 לז טתן אני היאך מתקלקל שאיני מר אתי' להשאילגי רנה
 עובד משאילו אינו אס לא״עה קרא קמ״ל המתקלקל דבר
 לרממאכלומד הפךהסלי דנטירה ובסיפא תקום לא על
 אינו סשאלתני שלא כמותך איני לו דכשאומי גב על אף

 ולו' ניצחת השובה להשיט אלושיטלהלה בדבריו מטישו
 דבר שהוא הק*לוס ששאלתני לפי השאלתיך לא אני לו

 שואלן שאט כמו המנל שואלני הית אס אכל המתקלקל
 לים למימ׳י מצי לא דא״פה קמ׳לקדא קייתימשאילן אני גס
 סכין אני וטה • תטור לא על טיבר אומי■ ואס מידי ולא

 ליה אמי נקימה של נחה היכן עד דתניא הת'נ ל' דקדוק

 5ש כחה היכן עד הניתטא ובתי־ ובו׳ מגלן השאילני
 והד״כק״אנדחק וכולי קידומן השאלני *מדליה נטירה

 : טמא האמור ילעי נחה היק עד מריס כפירוש שם
 כפ'במה סירש״י וכולי ר״ע אמר נמיך לרעך לאהבת

 זה דדעך בזה בתודהנכללו הנאהרית המצית שבל מדליקין
 ונמעכו* תעזוב אביך ודע רעך דכתיב ביוךהוא הקדיש

 ילפ׳יז ע*ש דבריך על שיעברו לך שנאוי שהרי דבריו על
 שנא לעי' בעליו בשם היבר להביא רס׳י הוצרך למה מובן

 לא דאמרוהרז״ל לאו ואי הוא מוך הקדוש זה דליעך לע'
 שד״ולבדות אלא ארעא איריז דלאי הותמפ׳הטמדירה

 לבג אמי מה דאער והיינו הכתיב טינת שזו קבלי קד&ס
 הוה לא ו^ע דאמיה לאו ואי וכו'כלוי? והכלל עקיבא־

 הרגש וכולי נאמר למה כלאים ודיה אמינאלה:
 נלאים מרביע לא בהמתך תאמרו דבשלמא שמבחקהוא

 כלאים ל*ת וה׳נשדך בהמה מיני ב' כל דר׳ל ממילא מיכן
 יחדאבלובגדכלאי׳הואיל לדעז אנדר זרעים במיני כל

 א״כ ופשתים דוקאצמר אלא אסירים ולאכלסנימיטן
 לפג לבאר הוצרך שלא ומשני לה' אלא־ לסתום לאהו׳ל
 יחדי־ז ופשתים צמר שעטנז תלבש לא את- במקום שמטאד

 קרא כאידך כאב שככר למהנאמר להק׳ יש ואדרבאבאן
 נמר ממלל דבר דניו רש״י ומ״ש ובו' שנאמר לפי והתק
 י״ב דף למ״ק בפ״ג לישנאאיסוה הך בהו דאת לגאוי תזיין

 ולמיעקר טתנא למפקד במועל שרא יהודה אההיאדיב
 דאית לנאזי חזו ומשני חזי למאי ממשמי ושרבי׳ שומשמי

 בשומשמין בהו דאית גדעינין סי׳נאזי גופיה ואמנ״רשי בהו
 שכתם זה ידענאמהו לא וא'נ משחאע״ב בהי למעבד דחזו
 ישו מפירי בר חזר ואש׳דכאן כמש ל' מסרשין שאנו הכא ר&׳י

 דביקים שהם הג-עינין אותך כלו' לנא־-י חזיין ומפ׳ דהתס
 לסיד תהו משתא ההן לעשות וראויים זה עם זה ויתי&יס

 פירושי ומ״ח ■ בעושים ונעשו נדושי מלים שפ״» בלו' כמש
 דהתם בפיי־״ש' פירשו הערוך יגה כלל לוה ענק אינו דהתס
יטליי יודע ואיני וכולי ’• גיעיטן דהיינו
 קידם is־ יא ל שקדמה ר״ל כך ח-סי ימי מלשין לפינו אפשי
ליארסאלר יכלה לא ולבן לגתרי נפדתה לא שעדיץ הזמן

לעכל

0) החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס)243 מס עמוד יעקב בן דוד פארדו, לדוד משכיל
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הלכותתב סימןמשנהתח

 קידושין לענין הכ״נ שכן וכיון כאלו ,למדברים בעוה״ז נקרא

 ויהי׳ קידושין סקעי ולא בעוה״ז אכתי הו״ל ושי חוור אם נמי

 אי חי ואח״כ שמח בשעה זינחה אשחו אס לכאורה נפ״מ
וצ״ע. חי שלמפרע טון שזינחה בשעה א״א הו״ל

 מומו לאשר אביו עצמות גידר ששזקי׳ מה קצח מובן ובזה
שיוסרו כדי שסי׳ רש״י ועיין חכמים לו והודו לכפרה

 שאמרו מה נמי לפרש יש ובזה שסיר אחי ולהנ״ל הרשעים
 שלא צדיק אומו שהרי כהלכה, נספד שלא לצדיק טוב סימן

 לו הי׳ טוב שדבר ז״ל הנביא אליהו עליו העיד כהלכה נספד
 שלא מח א״כ בעוה״ז עונשו וקבל חטא אוחו רק לו הי׳ שלא

 בעוה״ז. עונשו שיקבל גרמו השמים מן מסתמא כהלכה נספד

 יקרא או דתיי יקרא הססדא אי דנשלקו מה ג״כ להבין יש ובזה

 ומה מת כבר הוא שהרי הוא ססיקא מאי ולכאורה דשיכבא
 לו יש המת אכמי דודאי שפיר אמי ולהנ״ל הכא איכא *

 דשכבי יקרא קראו ולכן בעוה״ז הוא אכחי נקבר שלא דכל יקרא

בזה. להאריך ויש שוכב רק הוא שאכחי דמיחי יקרא ולא

 של רבן אביו מר מרן כקהדר״ג שהקשה מה שם וראיתי
שורש המצות בס׳ הרמב״ן אמש״כ שליט״א ישראל

 הס שהרי לכהונה מחדש משיחה יצטרכו לעמיד ובכיר דאהרן ג'

 דף טומא מסוגיא כן והוטח כהניס אינם וגס חדשים אנשים
 לא דאהרן בהדיא אימא סי״ח צו ס׳ דבחו״כ עליו ותמה ה׳

 ארבינו היא קיימח חמיהה באמת והוא לע״ל משיחה יצטרך

ז״ל. הרמב״ן

 דכוונח קצח לדחוק אפשר קשה כ״כ יהא שלא כדי ומיהו
עד יכול ר״ש דרש שם בחו״ב שהרי ז״ל הרמב״ן

 ח״ל המשחה לשמן זכו לא כאחת ובניו אהרן זכות שנצטרפה

בניו וכדיי בעצמו אהרן כדיי בניו ומשמח אהרן משמח
 לשמן צריטן ובכיו אהרן יהו יכול אומר יהודה ר׳ בעצמן

 א״כ וכו׳ בניו ומשחת אהרן משחת זאת ח״ל לע״ל המשחה

 דיצטרכו דהכ״נ אפשר ולדידיה דרשה להא ס״ל לא ר״ש

 לסמ״ש י״ל כר״י הלכה ור״ש דר״י והגם מחדש משיחה
 אבל בזה״ז רק נאמרו לא כללא דהני ע׳ דף שבת החוס׳

 סי׳ א״ע נובי״ק ועיין כללא להני ליחנהו המשיח ביאת לאחר

 להרמב״ן ליה דדייק טון אפשר א״כ וירושלמי בבלי לענין נ״ט

בדבר. יומר לעיין המפנימי לא ט וצ״ע כר״ש יומא מגמ׳ ז״ל

תג סימן
 לספר פותר אי הש״ם בסתירת

 חבירו של בשבחו
לד,ג״ל _עוד

 ידך מרף אל ק״ב אות חמישי ליום בא״ח להעיר רציתי עוד
טוב ט תאבדהו אל אוחו ושמור נאמן חבר לן לקנות

אם ס״ב דא״ז אומו ושמור מעכ״ג ציין אורחותיו ובשם הוא

 בטובתו ונותן נושא הוי חבירן באהבת להדבק אחה חפץ
 בטובתו אדם יספר אל לעולם א׳ ט״ז מערטן צ״ע ולכאורה

 לעיין מצוה בעצמי וקיימתי ע״ב. צ״ח אות ועמש״כ חבירו של

 ציין השומעים יאשרוה מעשיה ובטוב סקנ״א צ״ח באוח
 מ״ז ובסוטה וגו׳ ה׳ יראת אשה ל״א( )משלי כמ״ש מעכ״ג

 מאן א׳ כ״ה ובמגילה הנ״ל בירו׳ וכן זו אכסניא נאה כמה

 ברכות לו ינוחו דשבחיה ומאן לשבוחי שרי שומעני׳ דשסיר
 על טוב מדבר שהוא אדם ראית אם משלי ובמדרש ראשו על

 הקב״ה לפני טוב זכות עליו מדברין השרת מלאט אף חבירו

 לב״ב להא ה״ז דעות מהל׳ בס״ז שכ׳ לרמב״ס ראי׳ וכ״ז

 שונאיו בפני מיירי חטרו של בטובתו אדס יספר אל ב׳ קס״ד

 היה שונאו רבי וט חייטא מיהודא הקשה דבסדה״ד אלא
וכולו בפניו אומרים אדם של שבחו מקצת ב׳ י״ח ובעירובין

עכ״ל. בפניו שלא
SjBaMtqnig

 נאה כמה דאמר אהא קצח להעיר נראה הי׳ ולפענ״ד
)משלי המע״ה שלמה לאמר מהא זו אכסניא

 ערטן ובגמ׳ לו מששב קללה וגו׳ בקול רעהו מברך י״ל( כ״ז

 יחיב למחר שפיר קמיה וטרחו לאושפיזא דמיקלע כגון אמר

 קמאי טרח דהט לפלניא ניכרטה רחמנא ואמר בשוקא

 נאה כמה אמר והאין ליה ואנסין ואזלין אינשי ושמעינן

 בטובתו לשון דימי רב כתב למה לדקדק יש ועוד זו אכסניא

 בכל לומר שרגיל כמו חבירו של בשבחו אמר ולא חבירו של

 ץ?( שלי הגליון על ציינתי דמסתפינא לולי ולכן שבח, לומר מקום

 ,JZ' דוקא וקאמר מיל׳ אדלעיל קאי באמת דימי דרב ערטן במס׳
 P על לו שבא טובה איזה בטובתו ז כלומר בשבחו ולא בטובתו

 טובה לו שעשה הוא טובה בעל איש איזה לאחרים ומספר ידו
’ שמתוך טרח והט קמאי טרח הט דקאמר וכגון ץוכזו כזו

 אינשי דשמעין רעתו לידי בא לו שעשה טובתו שמספר טובתו

 לידי בא ואח״כ ולזה לזה טובות שעשה טובה בעל שהוא

 סתם בשבח לספר ליה^אבל ואנסי ואזלין אינשי דשמעין רעמו

 אומר ואינו במעשיו ונאה ומשובח חשוב אדם שזה אדם של

 כל בשבח לספר מצוה זו^כה״ג או זו מסוימת במדה דוקא

 נאה כמה בסתם שיבח מ״ז דבסוטה שסיר אמי ועמה אדס

 על ומצוה מומר שסיר וע״ז במעשיה נאה וסי׳ זו אכסניא
 ולא ה׳ יראת אשה שהיא מתהלל היא ה׳ יראח אשה דרך
 בקול רעהו ממברך קשה ולא לאכסניא, רעה שוס מזה בא

 וזה עמו שעשה מה אנסניא של טובתו מפרסם דהמם גדול
 נמי, בירושלמי וכן עי״ז, לו רעה מבא שלא משוס אסור

 ומאן לשבוחי׳ שט שומעניה דשסיר מאן כ״ה ובמגילה
 שהוא שמשבחיה נמי מייט ראשו על ברכות לו ינוחו דשבחיה

 וטובה פעולה מאיזה חושב לא אבל שומעניה ושפיר שמיס ירא

מדבר שהוא אדם ראית אס משלי במדרש גם בו. יש ומעשה

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס407 מס עמוד זאב אליעזר בן מנשה קליין, ט ־ הלכות משנה



תט הלבות ט חלה משנה
 ג״כ זה טוב עליו מדברים השרה מלאכי אף שבירו על טוב

 באופן נמי שבחו מקצת וכן חבירו על טוב בשמם שמדבר

 מזה יבא בטובתו כשמספר אבל בשבחים סחס שמדבר זה

רעמו. לידי _ ■ י

 שאמר חייטא דיהודה מהא נמי שסיר אמי שכתבנו והמח
לאו וא״ל זה כמב מיושר כמה בריה לר״ש רבי לו י ל

 זה הרע מלשון כלך א״ל כתביה חייטא יהודא כשבתיה אנא

 מזה רעה לידי שיבא אפשר ידוע מעשה לו דהזכיר דכיון

 גס שיכתוב עליו ויקפצו זה בכמב ששבחו בנ״א שישמעו וכלון
ליה. ואנסין ואזלין מהליס להם

 הש״ח מרן בשם שאומרים מה לסי לומר אפשר הי׳ שנית
ומשיבין טוב מנגן הוא אם חזן על שואלין שאס ז״ל ;

 ח״ח הוא אם שידוך בענין בחור על שואלים או מ״ח .שהוא
 אחה הן שמכלל לה״ר הוא הרי טוב מנגן בעל שהוא ומשיבין

 סלוני יאמר אס והכ״נץהן שומע אמה לאו ומכלל לאו שומע

 דייקי ומינה אחד דבר של בטובמו ומדבר זה דבר יודנג

 שעשה בטובתו יספר אל ולכן בו אין אמרות מדוח מסתמא
 הוא^כן הכוח איסור ליכא ולשבחו בשבחו סתם לספר :אבל לו

 עכ״ס הסחירות כל ליישב אפשר ,הי האופן ובזה נלסענ״ד הי'

 שונאו בפני דדווקא וסמ״ג כרמב״ס דלא הפוסקים שיטח לסן

וסמ״ג. לרמב״ס שס ג״כ ציין ערכין ובגהש״ס מעכ״ג וכע״ש
/nen ג׳ ’

הוי מבירך באהבת להדבק אמה חסך אס פ״ב דא״ז ו&״ש

 בענין מדבר זה אין לסענ״ד בטובמו ונומן נושא

 ונומן נושא שיהא אלא בטובתו או אמרים לפני בשבמו שיספר

 יתרשל שאל באמונה ונמת נשאת כענין לו לעזור יעסוק כלומר

 ונותן שנושא חבירו וכשיראה חבירו לטובת שהוא מה לעשות

 אהבתו ירחוש הפנים אל הפנים כמיס בשבילו ומטריח בטובתו

 דברינו את לדחות מעכ״ת נפש את יש ואס כנלסענ״ד מנלנו

מאד. לי היקרים דבריו לשמוע מאד אשמח אחר באופן ולקרש

JMIM יקיזו לא נמי אחר לינא \,שאפילו״1 פ־יל יחחפ י5כי ״יפ »»׳’’>’ נפל

 מונחו אי הרמ״א מוזנח לחלחל ׳ ’*5יי פיל ,"פרפ 6'” כמ,פ הל’ "א6’ הל’8
 ולא ישחקו מום בה יש ואם ובתוס׳ אומה מקלסין וחביבותה

 ידיה או עיניה כגון בה שיש נאה בדבר ישבחוה א״נ ישבתו
 שוט פרש״י וחסודה נאה כלה אומרים וב״ה יפות הס אס
 לגמרי ישבחוה אומרים וב״ה ובמוס׳ עליה משוך מסד של:

 ושו״ט לגנאי דשאר מכלל לשבח בה שיש מה דכשמזטרין
 אדס של דעתו תהא לעולם מכמיס אמרו דמכאן ומסיק

 דאפילו וע״ש המתקבל דבר לומר סי׳ הבטוח עם מעורבת

tf ׳ד־שגק51לחוככ”ו?נשקי דבר הוא

 וחסודה נאה כלה הכלל על דכשמשבח מבואר מיהו דידן1ול
שיש הגס גנאי הוי לא אבטס אבטס מסרט ואינו

 אבל גנאי ליכא סרט דלא כיון מ״מ בה שאין דברים כמה
 ואיתחזק לגנאי דשאר מכלל לשבח בה שיש מה מזטר אם

 של מסוים אמד בדבר כלומר בטובתו יספר שאל סברחן לס״ז

 שיש שזה שמספר שכיון רעהו לידי בא טובתו שמחוך שבירו

 כשמשבח אבל לגנאי דשאר דמכלל יאמרו ממילא טובתו בו

משוס בזה ליכא ודאי שבח דברי לו נוחן בכלל מבירו אח

_____ לשבחו. ומצוה רעמו

ונפש בלב וכאש״ל דושכ״ג

הקטן מנשה

תד סימן—
 דם להקיו יכול בן אי בענין
לאביו זריקה ליתן או

 יצו״א בנ״י התשמ״א בארצכם לבטח וישבתם לסדר א׳

 א. שמואל מוה״ר כש״ת נו״נ וו״ח הגאון הרב ידידי מע״כ
נ״י. בראנקס צבי וכרם מלכה פרי בעמח״ס שליט״א טוירק

 דן אשר בנדון קבלחי היקר מכמבו בידידוח. אחדשכ״ת
פ״ד )סנהדרין לאביו דם שיקיז מהו בבן

 מכה אמר דימי רב כמוך לרעך ואהבח אמר מתנא רב ס״ה(

 מכה אף סטור לרפואה בהמה מכה מה בהמה ומכה אדס
 סילוא ליה למישקל לבריה שביק לא רב סטור לרסואה אדס

 דילמא טומא ליה למסמס לבריה שביק לא דרבינא בריה מר

 נמי אחר הכי אי וסריך איסור שיגגת ליה והוה ליה שביל

 הרמב״ם וססקה חנק שגגת בנו לאו שגגח אחר ומשני

 לא לאביו תחוב קוץ ,הי וז״ל ס״ב רמ״א סי׳ יו״ד ובטוש״ע

 &07 מקיז הוא אם וכן שבורה בו לעשות יבא שמא יוציאנו
 ™ שמ אע״ס אבר לו ישחוך ולא לאביו דם יקיז לא רוסא

 אבל לעשות אשר שס שיש בד״א הרמ״א וכתב עכ״ל לרסואה

 לו וחומב מקיז הוא הרי מצטער והוא לעשות אחר שס אין

המחבר מדברי ומשמע עכ״ל. לעשוח שירשוהו מה כסי

 יצא וכ״ת לו יתחבו ולא

 היודע בכלל אמר שס דאין

 להקה היודע אחר שיש כל אבל לו דמותר הוא בהקזה ובקי

 אשר שם יש אבל שם אינו שכרגע כוונתו או שם שאינו אלא

 כצד נימא ואי מצטער שאביו טון להקיז לו מומר הט אפילו
 האמר על ימתין לא למה אחר דאיכא כיון ליה ממיה השני

 בהכרח העלה ולכן צערא משוס דאוטיתא איסור על ויעבור

 דרבנן איסור רק הוי לא לבטה ליה שביק דלא דמה
 אפילו מותר וזה ירפא דרסא בטן תורה המירה דהדאוטימא

הסוגיא. ובכל הב״ח בדבט שס והאטך אחר כדאיכא

 כמה הכוונה אמר דהאי במחשבתי עלה טהטא ולפום
בשר דתניא אהא ע״א תל״ג שבת בגמ׳ דמצינו

החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס408 מס עמוד זאב אליעזר בן מנשה קליין, ט ־ הלכות ינה1מע
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 הכולל חכם ונסחר נעלה ונקי החסיד הגדול הגאון הרג חנר
«•חאגיז משד, מוה״רר קדושים של ננן המפורסם

דרש דרש , ספרים ושאר הקמח לקנו ספר המחגי נעל
 :מוג שכל ה׳ יראח ומוסר חכמה דנרי • נהם נקנח שהמורה דניים נמ״ח משה
 ׳ וואנזינעק נק״ק התצ״ג נשנה המחנר נחיי נדפס הספר )!ין

 מוהר״ר הגולה אור המפורסם הגאק ונהסכמח השני נענר כנראה
 כנסח נעהמ״חס׳ אה״וזלה״ה ור״מנג״ק אנ״ד קצינאלינפוגין דןץקאלי

 ומאז , זצ״ל חי״דא להגאק הגדולים שם נס׳ ומונא ,יחזקאל י
: נמדינס א׳ כ״א נמצא ולא כמטמונים וינוקש מם

 ני׳ אלי׳איגעל מוהר״ר וכו׳ הרנני הנגידים רוח אח ה׳ העיר ועתה
טשערנאווק נק״ק נ״י 0האא מיהי״י ׳ובו 9אליהי

 ה״ר דודם להם אומו נחן אשר י ויורשיו סיללער משלם ר׳ חמני
 מבארשא ז״ל דוב אברהם קאוולעריצ״ונמהו״יר שמואל משלם

 ונדפס , שניח להדפיסו • הרנים לזכוח גנוזה זאח חמדה אמו הימה כי
: ונהדר הראשון׳ נדפיס נפלו אשר הטעיות סיגי נהסיר

טשערנאוו״ן
מוהי״י הנגיד נ״ינן איגעל אלי׳ פליאגייממי״י בדפוס



א t ובמשנתם בהם מבחר ברוך * חטשנח בלשון חכמים שנו
ק ואלו ־ ושמנת בארבעים ותמורת • בכ״ד והכתונת • מעלות נשלשיס שהמלכות ־ המלכוח ומן ־ הכתונת ק מורה גדילה

 הכבוד מן מתרחכן לד
 בתלמודו מגיס ולא לה
 בהוראה שמח ®ואינו לו
 חבירו עם בעול נושא לז

, זבות לכף מכריעו 7 לח
האמת על מעמידו לט

 השלום על מעמידו 7 ט
 בתלמודו לבו מתישב מא
 כהלכה ומשיב כענק שואל מב
 ומוסיף שומע מג
 ללמד מנת על הלומד מד
 לעשות מנת על הלומד מה
 רבו את המחכים מו
 שמועתו את המכוון טז

אומרו בשם דבר האומר מח

: ישכים שפמי דונג ־ למשרים לדודי הולך • הכרוב כיין _1חכ סימן

 שחוק במיעוט יח
 תענונ במיעוט יט
 אק דרך במיעוט כ

 אפים בארך כא הלי בנינה נ״א
 טוב בלב כב
 החכמים באמונת כג
באהבה היסורין בקבלת כד

 הש״ם בלימוד א
 v דאהן בשמיעת7 ב
 שפתים בעריכת נ
 הלב בכונת ד
 באימה ה
a ביראה 

בשמחה ח בענוה ז
 חכמים בשמוש ט
 ביקי! נ״א חכמים בדקדוק י

 התלמידים בפלפול יא
 בישיבת נ״א בישוב יב

 במשנה במקרא יג
 בטהרה יד
 שינה במיעוט טו
 שיחה^ ,במיעוט ־טז
סחורה במיעוט יז

 מקומו את המכיר בה
 בחלקו השמח כו
 לדבריו סייג העושה בז
 לעצ טובה מחזיק ואינו כח
אהוב בט

המקום את אורב ל
יהברזת את ורב>9 לא
התוכחות^ את אוהב/ לב
 המשרים את אוהב לג

הסכמת
 הקפר את נדפיס להעלות מישראל אדם לכל חלילה אשר שממי וגבול סכ״ל• הנגידים להמדפיסים תאמצם זרועי אף ולזאת
 ישראל עיני להאיר להוסיף ידיהם אה אנשים יאמצו למנגן הוא עולם תיקון כי דלמפה• מיום שנים עשרה משן הנ״ל

 וחירותם• חכמים דברי ולקיים למשות מנת למנגן חכמים• למוח ולשמח • ישכים שפתי לדובב אמת חורת נדפוק ולהניא
 יוקיף לבל שמחי אשר גבול לעבור לנו בשרירות וילך לו יהיה שלום לאמור בלבנו והמבין■ מלחשים לקול ישמע לא ואשי
 הקללה כל נו ורבצה בו ח׳ אף ויעשן לו סלוח ה׳ יאבה לא הזה הספר להדפיס סנ״ל הנגידים המדפיסים זולת אדם

 ילנש התורה משנה בספר הכתובים אלוה וככל בחרם מעל אשי וכעכן גבולות למסיגי התורה בספר הכתובים והאלות
 פועלי אשר בספר ולהביע לקנות המונה ישמח אל להזהיר־ הכ״ל הקונה אל וגם ־ יצמדו בעצמותיו וכשמן ־ כמדו קללה
 כשושנת ויפרח בכפלים ומשכורתו פענו ישולם גגולים מלהשיג נפשו וישמור ה׳ דבר אם והירא • במרמה ימשו עולה

לפ״ק הרכ״ג אלול ך״ו ,ה יום היום ומחזיקי׳ ולומד" התורה למוד המדבר דברי ־ מים פלגי על שתול וכעץ ■ העמקים
• נאקאווינא במדינת משערנאוויץ פה״ק החונה מייזלש הרוויץ שמשק יצחק •ה״ק טשערנאורץ

והסכמה מכתב
 כבוד פ״ה ע*ה נ״י המפורסם הצדיק וענו חסיד הנחיל המאור מהרב

♦ קאמארנא מק״ק ידי״א איידק יצחק מוהר״ר
 יוסף ומרה׳ אינעל אליהו מוח כ״ש וכו׳ המפורסמים הגבירים אל

♦ נ״י האאס
 הנעלם בכל מוסכם הוא הלא חכמים משנת לס׳ע הסכ»מי רוצים אתם אס ידעתי לא שהשגתי מאגרת

שתדסקועל הספר על מסכים הנני ־ גבולכם איש ישיג שלא הסכמתי רוצים אסם אס רק מורס כמוהו ומי
 פירושי ועל ח״ו־ בארור לקו דלא ההדפסה גמר מיום שנים ששה משך עד גבולכם את בפולס איש ישיג שלא אופן איזה

ההדפקס גער מיום שכיס ששה משך עד בעולם אדס לשוס הרשאה אמן ולא הסכמתי לכם שלחתי מי המשניות על
מקאמארנא איידק יצחק חרכ״ד מרומה ב׳



המחבר הקדמה
* אומה דפירשו ■ ונו׳ הם שנים ראשי אינעה ־ השנה בראש דשנינו המשנה בלשון חכמים דשנו בהא מצאתי כאשי ז״ל המני״ח

יאש הזה אופן על ־ זקנה ־ ישישות * בחרות • ילדות י חלקים לארבעה הנחלקים האדם לחיי דוגמא נעץ .־ המוסר חכמי
 סימן • דאלול השנה ראש ־ ופרחים מציצים המיופה לבחרות היינן • דניסן השנה ראש ־ אדס של מנעתו סט לילדות סימן ־ לאילן השנה

 הרמז נעלי פרשוה והכי ־ חייו ימי כל חשננות חושב סאדס שנה לזקנה סימן • דתשרי השנה ראם • אומרישי״ש האדם שנה לישימות
 ונחזה שוני שוני ־ והשחרות הילדות על והיינו ־ השולמית שוני פוני ־ החשובה ענין ־ קרא בחד הוזכר פעמים דארבעה ־ מוסר דרך נאמרם

 הלכתי אני וגס ־ אדס לכל ננעלין אינן תשונה דשערי • אלו זמנים מארבעה וזמן עת בכל בחשובה שנזדרז כדי • נה והזק • הישישות בזמן ־ בן
 תשונה׳ ועשה עשה׳ מצות על אדס עבר ־ האמור סגנון פי על ־ דורש ישמעאל רני שהיה כפרה חלוקי ארבעה פירשתי ובמקומו ־ עקבותיהם אמר

 קלה* משובתם ולפיכן י עשה מנות בעול לידי נאים הס בקל קעניס שהבנים * הילדות נמלק נמצאת היא זו וכת י וגו׳ בנים שונו שנאמר ־ מיי לו מוסלין
 ויוה״ן מולה• משובה ולכן • תעשה לא מצות על לעבור השני נחלק נכשלים להיות הבחורים לפני הוא בקל הבחרות נימי אמנם • השנים לפימעוע

 נשבע ופקדתי כמ״ש • ממרקין ויסורין • ויוה״ךמולץ חשובה השונה• ועשה * ב״ד ומימות כריתות על עבר אס הישישות• בימי אבל מכפר•
 לפי דאינו זקן והוא • זקנה לידי נא שכנר למי שכן ומכל * אדוניו אל זה יתרצה במהרה דלא • עליו העונש להחמיר ראוי הוא דרדאי ־ וגו׳ פשעם
העץ יכופר אם כמ״ש ־ ממרקת ומיתה י מולין כולן אלא ־ למרק ביסורין ולא * לתלות במשובה לא כת אין דודאי * השם את לחלל • כבודו

 המורה במעלת והוא האחרון• הדור גדול שכתב במה שמבואר וכמו ־ במקומו ונארמיו • מחיב והשכל שהדת כמו נותן נן הדין וצד ־ הזהעדממומון :
י שנהנה וההנאה ־ שהזיק ההזק כסי במשקל• להיות דצריכה ־ התשובה נענין דצ״ע• האותיות נשער דכמב זלה״ה של״ה נעל ה״ה ראשון• והיראה

 V אדס הראשון רנרני באילני ותלאס דבריו וסמך • הראויס סגוסיס ־ תמורתה עליה יקבל נעברה שנכשל פעם כל ועל • בה שהתמיד ^ןסתמדה
העריות מן אחת על דהנא דפסק ,שגגות מהלכות פ״ה ובח״ג ביאה• אסורי מהלכות פ״ג נס״ב עליו עיין המפורסם ה״ההרמב״ס ההוראה י^גמוד
• וביאה ביאה כל על אותו מלקין היו ,מכרת לפעור כדי ב״ד לפני נא היה ואס • כלניאהוניאהוכו׳ על נ׳ד מימות או כרת חיג הרנה־ ניאות

 מהשונות א׳ ובשער סי׳י״ב־ ומוי-י״יוו״ל סי׳רי״ג מ״ע נסמ״ג והובאו רז״ל בדברי כמטאר וביאה־ ביאה כל על חעאח מביא היה אסהיהשוגג וכן
־ עברה עוברי על להקל להורות לבו ימלאנו ואל ־ לקח ויוסיף חכם ישמע נהם עיין ז״ל והמבי״ע ־ ז״ל למהור״לנח הסמיכה ונפסק ז״ל• יונס מינו

:להעהר נדי מצרעתו להתרפאות הראויה המשובה לעשות עליו יכבד לא ־ מלט השב כי
 סדר אל רומזות ־ מהן י״ב דכל ולומר לפרש דאפשר לומר בדעתי דעלה י״ב פעמים ארבעה שהם אלו מעלות נסדיהמ״ח באמי עמס של
שהיו כמו הש״ס־ בלמוד להתעסק צרין זמן אומו דעד ־ שנה י״ח עד בתלמיד מדבר בישיבה־ עד ראשונות הי״במדוח דהיינו הארס• גדול

 י״ח עד ־ המקרא מן לומר שרוצה ־ ההגיון מן בניכם מנעו בפירוש שאמרו דרך ועל תורה־ תצא שמהם י סרלוני״א בגלות בניישראל אסינו נוהגים
 לומד הוא הרי ־ אשה נשא כנר דמסתמא ־ עשרים בן שהוא ואחר ־ נקי להיות כדי ־ הפ״ס ועיון בפלפול ויין נשר כיסו שיתמלא צריך • שנס

 שלא כדי • ונו׳ אמרו באשתו שיחהעסהאשה־ מעוע ועל ,עלמעועשנה הזהירו ולפיכך ובמשנה* במקרא קביעות• לו שיעשה וצריך נעהרה־
על הס ,שניות מעלות הי״ב וכל ,מחכים בסחורה המרבה כל לא כי ־ סחורה במעוע וכן ־ חטא דנריסמניא המרבה כל כי תענוגים־ אחר ימשך

: ערפם לבקש היסורין לו יבואו והבנים האשה שעם היסורין־ קבל׳ עד וחשוב צא • ארבעים בן היותו עד ־ הנשוי הבחור חיי
נאות מנינם נא ־ הזה הקנין להשגת כלי במדרגת והס • בנפש הקנין הויות סבת הס הראשונות אלו מטלות ב״ד קניית פרעי שבאור ולפי

השר שנתב כמו י היסורין ובקבלת מד ־ ובזה ונזה בזה נקנית התורה אמר וכאלו • הכלי ני״ת הן הכ׳־ד אלו שכל להורות ־ הבי״ח ־■
.־ ע״ע ז״ל אלמושנינו משה מוהר״ר בחורה

• הנובע לפי קשות־ ההתחלות דכל לעולם הראה לכן הדברים־ בכל ושורש עקר שהוא לפי ־ הכל מחצי יומר שהיא ההתחלה על אמרו לבא^ר
וכמ״ש בחרותו־ נימי קבלתו־ ויתחיל ,מנעוריו עולו ישא לגבר עוב כי מחייב השכל במחלתה־ להתקבל קשה והחסידות הואיל א״כ »

 צריך מחלה ולכן ־ מהחכמה למד לא אשר ־ ננער אפשרלהמצא אי ה׳• יראת כל דהנה ־ וגו׳ בחורותיך נימי בוראך את זכור בחכמתו• שלמה
 דהיינו • לחנמחו קודמת ־ חטאו שיראת כל במ״ש ־ רז״ל כונת היא דזו ־ ה׳ראה לתכלית לבוא כדי הוא • הלמוד שעקר ולהודיעו ולחנכו־ • להחרימו
חיב שהוא מה שידע אחר דהיינו ־ לעשות מנת על הלומד אמרם והיינו • היראה קניח לתכלית הוא • בלמודה ממחיל שהוא משעה ־ והחכמה י^מוד
 בראשית לתכלית ־ אותם שיקנה אחר דהנה ־ החכמה לקנית הנצרטת המרות במעלת להועיל ממחלה שלמד לפי ־ מתקימח חכמתו אזי ^^ית־

כמשרז״לעל ־ לנינה ארבעים בן בהיותו לאדם המגיע הדבר והוא קונו־ עם ויתחסד בשלמות• היראה מעלות כל בפועל• אח״כ יקנה .יראתה׳־
 ־ טרפם לבקש ובנים האשה עם יסיר*! לו היות עם דאז שנה־ ארבעים עד רט־ דעת על עומד תלמיד דאין הזה־ היום עד לדעת לב לכס ה׳ נתן ולא פסוק

 במפנה דנשנו אחרונות מעלות בכ״ד השני החלק יהיה דזה בנגר היראה נכנסת ונקל ־ עליו ושקטה נחה ודעתו ־ והבסרות מהילדות הדס נסמרתיחת
 • הה״א זכרונסנאות לקנא ־ ז״ל הנזכר מוהר״מא של טעמו וכפי • התורה קנין נשמר בהן אשר ־ בנפש הקנין וקיום שמירת סבת הן כי זי־

■ ־ לראש אותו להקים וראוי ־ כמרז״ל הוראה נר כנר הוא דאז ־ לנינה ארבעים בן היותו אחר לת״ח־ הנצרכות ההנהגות שהם נראה־ ומענינס
’ הזהרו חכמים עד״שרז״ל לדבריו־ סייג ועושה המדרגה לזאת שהגיע ־ בחלקו ושמח ־ ובעוה״ב נעוה״ז מקומו את מכיר והוא ־ זקנים מושב נץ

 אחרים: בהנהגת להתקים שיוכל בדי ־ מותו יום עד לו הנצרכות הנהנית דהס ותשכח דוק המעלות־ שאר כל וכן התוכחות־ את ואוהב ־ בדבריכם
ז״לדהאי מאמרם כעקר טעם דנתן אבות־ למסכת ז״ל המפורסם הרמב״ס הגדול רנינו שהקדים פרקים בשמונה ושונה הקורא עיני אשר3ו

 מביאה חסידות כמרז״ל ־ הנבואה אלא • מהחסידות גדולה מעלה אצלינו דאין ומאחר דאבות־ מילי יקים למהויחסידא־ רבעי מאן
־ ולנפש לגוף אמתית והצלחה גדול שלמות לידי המביאה והיא באיכות• היא ורנה ־ בכמות קטנה שהיא מסכתאזו כשראה לכן ־ הקדש רוח ליד*

כיאיןדנייה ־ שבה מהתועליות כוללת שהיא מה כל לעשות אדס־ בני כל על קל אינו האמת לפי אבל להבינה־ היא וקלס נשרמטאית־ ולעיני ,

:הטובות מהמדות גדול חלק כולל שהוא ־ ודני דנר נל אמחה כפי הנאור להרחיב לנו נתן לכן ־ בה קורא לכל מובנים
שראיתי ולפי והלכתי־ חפצתי היס־יס דרכיו עקבות ואחר ־ למדתי הגדול מרנינו כי ־ לזרה דרכנו פה איפה תהי נא אל לזאת אי

• ופרטידדמו כללי כל נכללו כללאנתרא־ ובהאי • מורה כעין דבריהם והעמידו ־ קצרה בלשון אומה דשנו הזו♦ המשנה חכמי בדעת
 ־ המסכמא לפרטי דדמו מילי כל ביה• לרטיי דאתא הפרט• על מוסיף כלל הוא זה־ גמרא כלל והרי ־ צדדיה מכל ♦ מסכחא להאי

 ופרט נכלל אותם ולדון • ניניהם סרט להטיל דיש ־ לזה זה הסמוכין כללים שני הס והרי ־ דאמא הוא מזה זה מרוחקין דאינן צדדין משלש
־ נינייסו איכא דערנא וערנא דערנא־ וכלרטיא ־ ודישאאחרינא ופרטי־ כללי דרשינןניס מעיןהכלל• הפרט ומה נזה־ כיוצא וכלל־

אוס



עול1

ב המחבר הקדמת
 • עמה וחן התורה ולכבוד • בקרבו אלהיס יראת אשר אדם כל עם נו• ולדבר לדון • רבנן לן שרו לקמן דננאי גופיה נהאיעירונ״א אנא אות

שלאדס־ לנו שמושכין הגדה־ בדברי והיראה* החכמה נושא מאמר הוא בנה־ דכר שכל ,זו משנה לקחת לני• מלאני • כליון בהתעוררות
 מלאחוז • נמנעתי לא ולכן י התורה קבלת נעלי שהס • ישראל לכלל י כולל דבר שהוא ־ חדש זה • הרואה יראת כאשי היפה נפש לכל ושיה
 פין ירשיען לאיוב• א״ל התימני אליפז כנר כי אכנה• לא אדה ואת עובי לא במשפט פניה הכר י כחכמיה אנה •כס ידי הנחתי לא מזה• וכה נזה•
 חכמיה דברי הס ערומים• לשון ותבחר נעבדך• אפך יהר ואל • ליוסף אמר ויהודה • דרילימסידניינאזניך בך• יענו ושפתיך • אני י־א

אק דרך במסכת מאמרה הובא • וגו׳ הנה עלה לך אמור טוב שלמה •כמ״ש מאחריה ואלתתביש מעצמך׳ שתתביש מונוב אמרו אשל • המושר בעני
: מעצמו יתגיש לבנו בנגעי יודע אחד דכל מאהל א״כ • עי״ש פ״ב זיטא

• וגו׳ ואשובה אלכה ואמרה • וגו׳ מאהביה את ורדפה • שנאמר מלקיוח• מכמה • אדה של בננו אחד מרדות דנרכותטונה ק נפי אמרו
 מהכוח • במבין גערה דתחת מקרא דהנת ־ וכו׳ מרדות דעונה קרא מההוא הא מנ״ל פי׳ ובמקומו • עי״ש וכו׳ מכתה אז לי טוב כי *** י

 י ידיך נין האלה המכות מה קרא אמי י״ג• בסימן בזכריה הנה כי ודרש־ אשכח דקרא פרשתי ושה • להשפיל ילפינן האמילף מאה• כשיל
־ האדם אח ומזהירין שעונשין ב״ד• ומאהניהס הכתפיס• נין שהוא המלקות־ על פ״ז מנות נמסכת רז״ל ודרשו מאהבי• אשיהוכתינית ואמר

 והם מאהבי• שס שנקראו הנ״ד דהיינו • מאהביה אח ורדפה מ״ש וכוון כאחיך• הוא הרי שנלקה דניון המלקות• יד• על אותולמקוס ומאהביה •
אותם שבקשה א״נ • אותם רדפה אדיבה אלא דבריהם• אח שמע שלא ר״ל או אותה• שרדפה ואמר • הישר הדרך אל להשיבו • האדה את המלקים
 ששב עי הועילו• ולא פעמים נמה אותו הוכיחו כי מזיד• לשוויי דלא נדי אותו' לייסר רוצה אהד שאין המצא ולא אומו שייסיו אחריהם ^רדפת

יענו שפתיו כיעונלר ורעהו מעת־ורוק אלהי את עונד כשהייתי לי טוב מעצמי־כי ואשוב הראשון• אישי אל ואשובה אלכה ואמרה • מידיעתו •י^מדעתו(

 אלא י יצא עצמו על ללמד לא ׳ ללמד הכלל• מן ויצא נכלל• שהיה דבר כל כדין ואתן• אשא יק הדברים• ואחתום אסתום כך ומפני אני• ונא בו
: יצא כלו הכלל על ללמד

!fc1 לא כלקצייתהעלותאלו• ובנן • ללומדה התודה מעלת גודל ללמד • מןהכללשלהמסכתא יוצאת היא • זו משכה וכלל דהואיל האומר יאמר 
בידיעת הצורך מן להם אין כן ואס יחכמו• רבים לא כי בסרט חלקלעה״ב• להם דנלאוהכיים ישראל• לכל לא אך • בלבד לת״ח אלא אותו’ 1

: זו במשנה דנשנו מדות המ״ח קניית סדר ופרע כלל
 זרעו נו זכה כהונה• כשר • מלכות וכתר • כהונה וכתר ־ תורת כתר ■ הס כתריס שלשה אמרו ח״ל דהרי ־ הוא כן לא דכדנריו ואומר אע; ל״ז
־ ישראל של ומשאם טרחס להטיל הגונים ומצאם י לפניו לשרת ה׳ נחר נהם כי • לנד דוד של זרעו נו זנה ,מלכות כתר לבד־ אהרן כל י

 בני שאר מכל זולתה •ולא נו שנצטוו מה לקים ומחויבים הזוכין• הס לבדה הס כי * בתורה מפורשות מצוותם ובאו י אלו משפחות שתי על • יהנהגתם
 אצליצו כלל זה כי ויזכה־ יבוא נו• זוכה ולהיות • ממנו ליטול לנא הרוצה לכל ועומד־ מונח כולל כתר הוא הנה התורה כתר אמנה ישראל•

 קהל לכל כללי ציווי הוא ־ ציווי אותו הרי שנע• או למשפחה־ או סרטי• איש אל שיהיה במצותו וכאפרע ־ הי״ת שצוה עה דכל ־ בו לפקפק ־אין
 היא אליהם־ ואמרת ישראל בני אל דבר ורה בת רחמנא לן פרט ולא הואיל נח• בני מצות דהשנע אני• גס הודעתיך במקומו מזו וגדולה ישראל• עדת
 נמקוס מסמר נו ותקע תנאי הטיל ז״ל הרמב״ס הכי ומשוס • העילה לכל כלליות הן מלות שבע אותה והרי ־ נאמרו ולזה דלזה להוכיח מספקת• ראיה
 אצלי ספק ואין ’ היה כלא והיה ־ הכי ובלאו ־ בעמלו טוב שכר לי יהיה ־ משה ע״י הי״ת מפי להם שנצטוו לפי • מלות השבע שישמור נח דהנן • נאמן

 בגק • לעס ’ למלך ־ הלויס ואל ־ הכהניה אל ־כגון לנד אנושי סוג לאותו שיהיה במצותו• פרט ולא הי״ת שלוה מה דכל • טעמוונמוקי ־ דזהג״כ
דהיתה • מלוח השבע אמנה ־ נח לבני ולא נאמרה• ישראל ולבני • ה׳ לעס פרטית • בה כיוצא וכל ־ זו מצרה היתה הרי • השבת את ישראל בני ישמרו

 להסטר מישראל סרט שום יוכל לא ישראל• בני עם לכל שנתנו הכלליות המצות בכל ולכן • העולם כל אל כללית־ ספק-דהיא אין כוללת׳ מלוה ית׳ מצותו ,
 אחד תוססת או ננרעון • נעדר לא ואיש • מהן אחת בכל אלאידהכלשוה• • מחבירו יותר מלוה ניאותה חלק לו שיש לומר יכול שאינו כמו • מהנה מאחת

 כל ־ הלווי פתח תורה במשנה ולפיכך וחיניסבהס• • שוין כולם • ההמוני כהאיש כחכה כגדול• כקטון הכל כי י בעונש בין י בשכר נץ • חנייו על
• תשכח פן לך השמר וגף• ה׳ מצות את ושמרת ,וידעת • וזכרת יחיד בלשון וסיים רבים־ בלשון ־ לעש־ת היוסחשמרון מצוך אנכי אשר המצוה
 ופרט כלל דרך י בה נתחייב • ויחיד יחיד כל ישראל• לכלל שנאמרו ה׳ מצות שכל להורות רבים• וכמוהם ,נכס הערותי • תשכח שכוח אס ^יה

:לקמן כמ״ש
 כלל נעל יצא• לנד לת״ח ללמד ושלא • נאמרו כלל דדרך הרואה יראה • בהן נקנית שהתורה דברים המיית מעלת השגת גמר נאור מתוך כן אם

בריתות• וארבעים בשמנה עליהם וקבלוה הואיל • תורה בעלי נקראו הס גם שהם לסי יצא• ישראל לכלל וללמד • נאמרו ולזה לזה אלא המשנה•
 • •ללמוד נארור והפכו • בפרט וברוך נכלל• ברוך • בריחות מ״וז עליה נכרתו שלא בתורה• שכתובה ומלוה מלוה לך דאין • דסוטה בשביעי כמרז׳יל

 • בסיני ונאמרו והואיל עשר• ששה לנו הרי הכלל• על ושמנה הפרט• מל שמנה הרי ־ בארור וארבע • בברוך ארבע הרי ולעשות־ • לשמור וללמד•
 אחד לכל שעולה זימני־ תלת עשר ששה לנו הלי ובפיט־א״כ נכלל וברוך • בארור להם נאמרו וכולם מואב• בערנות ונשתלשו ,מועד באהל •נשנו

 תנת הוזכרה דג״ס • ליולדתה הי״א ברה • לאמה ,י״אד אחת • יונתי ד,י״א אחת • יכתיב קרא על • אמתי דבר כן גס סמכו הרמז ונעלי • 1מ״ד מישראל
 • לחובה הן לזכות הן • נחבלו מקושר מכניסיותה• א׳ ושכל ־ לאמה היא דאחש ישראל כנסת על להורות מ״ח• העולים עשל• ששה ג״פ דהס • הי״א
 ועייןשס ־ זו במשנה חכמים דשנו מדות המ״ח למספר מכוון • זה ערנות מספר והרי א׳• לכל מצוה בכל • ובסרט נכלל שהיה הכללי־ הערנות מכח

 על ערב אחד כל דלאנעשה סבל ••:ודא בן דרבי • בינייהו איכא דעלנא וערנא • דערנא • יהודא בן שמעון ולבי • דרבי בינייהו מאי דהסיקו־על
 ואתא ־ חברו של ערנותו על עלב נעשה לא אנל • כלו ישראל מניח ׳ אחד כל של בריתות מ״ה על ערב אחד כל נמצא המצות• את שישמרו אלא י חגיו
דהרי לנוא• שפים יש מאלה א׳ ובכל • ואחד אחר לכל • רנוא ששים של בריתות מ״ה למנות לו יש הערנות• בריתות את שמונה דברי דלפי • למימר דני

 י וערב ערב כל של • הערנות אף עליו קבל א׳ דכל ערבותם ומכח • וזכיותס • חובתם על ־ זה על זה • נזה זה ונתערבו ׳ ערבים נעשו כולם
נפ״ק כמדז״ל • אחיו בעון איש ־ באחיו איש וכשל בזה־ זה ערבים כולנו איך • להכחיש א״א שיהיה מהטעם ויהיה • למי ונין למר נין כן אם

 באלו • נזה זה ומקושרים אדוקים אחים • חברים אחד כלנוכאיש כי • מיחו ולא • למחות להס שהיה ־ בזה זה ערנין ישראל שכל מלמד ־ דסנהדיין
 • ימצוה מצוה כל על שנכרתו בריתות מהמ״ח והשכר העונש כפי • הזאת התורה דברי כל את נעשות • ולבנינו לנו והנגלות ־ זה על זה עליהם שהעין קשיים

פשוטה הכ״ף כשתחשוב • ישראל כמנין • עולה אמ״ן דתיבת • אמך תורת תטוש ואל פסוק על תרמז בעלי כמ״ש ישראל כלל שהם מתרי״ג כלולה אחת יכל
: שהיאאמ״ך ישרא״ל תורת תטום ואל כתיב־ וכאלו המספר• דמשלמות מנצפ״ך מאותיות שהיא להיות ודק• למספר



השנית המעלה
 משמעו• וכי מאמינו כי ט לכו סדרן זס לאמר מאחרין דבר

 לשבח יולדתו את רנ״ז דהזכיר קחככיא יהושע רט ונמעלת
 לגמי בעריסתו מוליכמו אמו שהימס לפי בירושלמי בנמצא אמרו

 ולא בתורה־ אזניו שידבקו כדי ־ מדרשות ובמי כנסיות
 ורצ״גורצ״ד דקל״ח ח״ג בזוהר ועיין נעלים־ דברים ישמעו

 שאיני אלו במדינות לבי שמח מאד ומה דקכ״א ובתיקונים
 ועמי עמינו ומפריצי ליצנים יש דלפעמיס ־ בלשונם בקי

 ־ למחות גיד ואין ־ ורסן ממג בלי שמדברים האק־
 מיד אבי ובפער ־ לשונם אח מנין שאיני לי עוג ולפיכן
 תקנתו: קלקלתו קלקלתו־ מקנתו אמרו נזה־ וכיוצא זה ועל עונשן

משמוע אזנו מסיר להיות צדן האזן נזק הסרת מה
 )בפסחים יוחנן דא״ר חזי פוק הרע לשק

 בים מלכי עם להמכוח *ואש גן ירנעם זכה מה מעני דפ״ז(
 ישראל מלן ודוד ־ עמוס על הרע לשון קבל שלא מפני דוד

 ׳ בפיו האומר דמנן לאומרו כ״ש א״כ ־ נענש שקבלו
 אבותינו על דן גזר נחתם שלא מעשה־ העושה מן חמור

 הגבות כל שסופר שאחי עד ־ הרע לשק על אלא במדבר
 עליו שנאמר ממה דבר סיף ’ היע מחלשק המסמבב והרע

 אמרו אשר שנאמר ,בעיקר ־כפר הרע לשק המספר כל הוא
 ולפישארז״ל ארקלנו־ ־מי אתנו שפמיבו ־ ללשניבובגביר

 ־ תמיד האדם בבי ט שנכשלים הגדול והחעא העק שהוא
 ומי יום־ בכל ממנו אדם ינצל לא הרע. לשק שאבק שאמרו עד

 שרוצה למי הוא ראוי p אס עצמו־ הרע מלשק שינצל יק
אפילו עצמו שירחיק הפורה־ מעלות בכפר מוכתר להיות

:מלשמעו _
JTTl אחד אדם על ויכזב שיאמל ,סלע כיאקלשק

 נקרא זס כי ־ עשהו ולא ני' שלאיש דבל
 שאחד מס הוא הרע לשק אמנם ־ חבירו על רע שס מוציא
 • עשהפעולתורעה שבאמם מה מעכו ומספר ־ לאדם מגנה

 לזסשכלמהשהדבר ועעס ־ יחנוא־והשומעויחנוא שהאומלו
 הדברים מן וחזק הרבה כח לו יש ורוחני ־ הגוף עכח בשלל

 וטרא סרים יוצר כיהנה ־ הכתוב קשר יתברר ובזה גשמיים־
 שיחה אפילו בחגיגה ח״ל דדישו שיחו־ לאדסמה ומגיד ־ לוח
 מצינו הנה כי ־ בדק עליה עומד לאשתו איש שגץ קלס
 אל א״כ ־ ממש ט שאין אע״פ סריס מפרק ־ חזקס רוח

 בנדה ח״ל ־ומ״ש גוף שאינו ע״פ כחהדטראף תחמהכיגדול
 מיסא למיחש ־ מיבעי לא דנקבולי אע״ג בישא לישנא האי

 כמו ונזק ספסד לו יבא שלא זס דוקאלגבי סיינו ליס־ מינעי

 במשפעסיכא דבריו לכלכל צרין ולכן ־ אחיקם p לגדליה שנא
 דהנהאם ־ אזן למשמע אפילו דאסור וסיכא למילה־ דשי*
 מדרןהרבי"־ המכשול להסיר שלו את שעשה אחל חכם אחד

 אט לא היחיד או והרבים • מהעבירה האדם אח להרחיק
 מצוה ־ וכיוצא זה כל על ודאי ־ כנגדו ומסרנק שמיע
 להבאיש כד הרעים ממעשיהם ולפרסם בגנומן לספר וחובה
חשש בזה ואץ הרעים־ ממעשיהם ילמדו ולא ־ ביבים דחם

יב האץ בשמיעת
 לימנוב טב אי ואדרבה ־ הרע לשון ולא שסרע־ מוציא
 כבוד חולקק אין ה* חילול שיש במקום אמרו דכבר מיניה

: ודעהו לרב־

 פזר• שמכבסין בשעה אומר הלל פ״ט בברכות יא0ת ™
בתלמידים• חורה מרביצץ הדור חכמי כשאין פירוש

 ועשה י אחה פזל לעשוח־ עליהם שמוטל מה כל עושים ואק
 במקום שאמרו דרך על ־ לש״ש לעשום שביכולחן כלמה

 דבר לשוס מחוש ואל ־ איש לסיוח השחדל אנשים שאין
 ואלמחח־ מירא אל ־ מה עלין שיעטר ואפילו כנגדך שיעמוד

 p פינחס חזי פוק ־ לדבריהם לב משיש אל ינוג כי וחיל
 אביו ואבי ואביו בשביס היומורן שעם הכהן־ אהרן אלעזרבן

 חיים ישראל כל של רק משה ראשם ועל זקנים־ ושבעים
 נזכר לשמעוכי־ אב ביח נשיא זמרי מעשה כשראה קיימים־

 והיה • ישראל בני על ויכפר ־ לאלהיו ויקנא ־ הלכה
 זו ולא טובה־ לו והחזיק • שלועוחיו הקב״ה לו דפירש שכרו

 הוצרך ־ למשה ונתונה ראויה שהיחס שממנה אלא ־ זו אף
 עי״ש־ ע״א דר״כ ח״ג בזוהר כמ״ש לאלעזר־ ליחנה משה
 בן הראימס ־ אומו מבזק השבטים שהיו סקב״ה שראה ולפי
 ־נא מישראל שבט נשיא וסרג וכר־ אב?אמו שפיטם זה פוטי

 והשלום •והחיים קנאי p קנאי כחן• בן כהן ־ וייחסו סכמוב
 האמח מקבלי דעח שלפי • עולם כהונח לבדח אמו הימה

 עליונים אש במרכבה במרום ונחעלה שעלה אליהו־ זה ־ פינחס
 לפי זה־ דוח בהמעסקוח לפינחס הכניסו ומי ־ .כנודע
 בכיק ינ״עז״לואינק ומרגס למשפחומס בוכים המה כי שראה

 חעוהושל דגר שכשרואים ישראל בני כמנהג קייקשמע־
 ה" עשה מה על • ובוהה שמוהה וכמי ־ שמע ,פ קורק ־ סכנה

 מחמס שמע־ ,פ וקורן בוכים היו הרעההזאת־ אח לנו
 דלעיני ־ נשיא אומו חוצפת לראות עליה׳ שנפלה ובהלה צער
 כא׳ המדיניח אח ויקרב • ישראל בבי עדח כל ולעיני משה

 אזי ־ בידו מוחה שאין ועל ׳ הרע המעשה על ובוכים ־ הרקיס
 אומו־ לבשה וקנאמה׳ גבורה ורוח פינחס־ של ברוחו ה׳ העיר
 של לנס ראה ־כי שנק״ש תיבות כחהרמ״ח היינו רמח־ וקח

 ישע מעשה לראות לבס• אל נגע ורע מר ישראל עדת כל
 ומייחדיןאחסי״ח אומרים ושהיו מוחה• ואין • כזו וחוצפא

 כשנספלקס • השבטים אומו שאמרו מה כעץ * שמע בפ׳
 בעיניאביהם• חשד לידי ונכנסו יעקב־ של ממטמו שכינה

 כן ,אחד אלא נלבן שאץ כשם ישראל־ שמע ואמרו ענו
 נמידהיובוכים הכי אימא הכא אוף אחד־ אלא בלבנו אין

 ההלכה ממנו דנמעלמה למשה להורות ־ שמע פ׳ ואומרים
 בלט שאץ דכשם * שכיבה ממט נסתלקה כאלו סוי לשעה־

bib •ודבר שמיקה־ זו ומה אחד אלא בלבם אין כך אחד 
 הואיל איש־ להיום אנשים במקום לפינחס־ שעוררו סוא זה

 )ודעסוכדישלא כמצטרן: ידם את מלאו לא שעה ובאומה
 קליץ הגיה מהגאוכי׳ דאחד כמ״ש כתרגום להגיה להצטרך

הי״ש שהכני אקוה שלי הקמח פת בפרור זה על כתבתי וכבר שמע
להוציאו



השנית המעלה
 וכו׳• • קדישא דשמא בגלופי אחווןובראעלמא ואסגלנלו

 • באמיו״ד קב״סדיסמיים אמר ־ למכרי סחרן אמק והוו
 קב״ס דאמר כיק ־ באוירא חלייא נוי״ה אה משחארח
 חליא • בלחודסא נר״ח אה אשמארח • גיו״ד דאסחייס

 מאן כן "נגין חיץ איהו נוי״ח י דוכהא ההוא ע״ג באוירא
 nprxrf) וחיץ ליה־ סוא נובא סימכא בחלמיה־ דחמיטי״ח

 לא • אתר החוא גבי על מליא דסוה עץ ומיד • לים
 דחק נסירו נוי״ח ח״ח עד פי״ש וכד • מוחא ביה שלמא

 ויראאלהים דכמיב • טוב כי קרא פחח וע״ד אמר• בכל
 לא • מחבלא מלאכא עריק אח מחא* ־ נווב כי האור אה

 עי״ש ממן לשוח ליה אחייהיב דלא אלא ־ עריק מימא
 בחוש האזן מעלח במשכח שממנה הזהומעלחס האוח נסנולח

לה: שניתן השמע  במעלח לו אשר החשובה בשער רביכויונה כמב סגוכבר
מלץ חכמים בקרב חיים מוכחח שומעח האזן

 ישמח עיניס מאור לו שקודם הפסוק הם ראה נאה המקשרוה
 יודע לב חכם בל כי באומרו עצם־ מדשן טובה ושמועה לב

 במוך חכם באלה בטלים דברים החכם שלמה שחגר ימק מלא
 ויחכם הכחוב עליו העיד בשכבר ה׳ ויראח המוסר דברי
 הוא העץ לב ישמח עיניס מאור פירוש לק ־ האדם מכל
 • הלב אח המשמחים יראועאמהמאורוח כי מאד נכבד אבר

 עובה שמועה בו ישמעו מ באזן־ השמע חוש ממנו ונכבד
 במאור ידושן ולא ־ ההרגשה ט שאץ ־ העצם אח המדשנח

 עינו אח סימא אח״ל •p'ito ־ ימר בתעכוג בלמי מינים•
 דכוונששומע כולו־ דמי לו בוק חרשו ־ עיט דמי לו טמן

 ־ הנכונה בעצמו החכם של דבריי בכלל בה• יש ומשמיע
 שומעש אזן ואמר ■ המוכחח אל בשמוע האזן מבודח הודיענו
 אשר אחר • החכמים בץ היאלשכץ ראויה • חיים מוכחח
 אב־ מוסר במם שמעו עוד אמר ולכך ־ במוכחמם יקשיב

 הנקראים הס כי ־ ז״ל חכמינו ההשמעצגזירום בדבריו• רמז
 המורה להעמיד הרבה סייג למשוח שבקשו ־ אבומוגבעוח

 שעשו מה כל כי וט" אב עוסי גטס שמעו תהו • הקדושה
 שכחחילכם• המורח תעזבו ושלא הטוב־ המקח לקיום הוא

 שלכם• המועלמוהמכליש היא כי ־ ולטובמכם להנאמכם
 הדבר שיבץ כדי ־ הלב בהבנה להיוח צריכה זו ושמיעה
 ביבה אמכליל ובשמיעה ־ טריו על ויעמוד ־ בשורש

 למעיין אזהרה ז״ל א״א כמב לזאח אי :הבן כלומר שמע
 טוב חומר ־ במכחבים הבא סבקיאוח מל יסמוך שלא

 כח״ג בעל בח״ח ועק ־ טעה שמא כי י סמס שיכמננו
 רביט משם דבר הגיח מבדק שהביא רכ״ו סי׳ א״ח ז״ל

 אחריו־ ונמשך ־ הטח בדק בספר ונפלטעוח ־ ז״ל ירומם
 ־ זאב בכימן ספר על השיג שלמה של ביס ז״ל ויש״ל
 הסופי וטעה חזקח פ׳ במרדכי שראה ־ הזהב מפרק שהביא

 לפניו הביא מהחכמים שאחד כחג גם : סמם מזקח וכמב
מציאוח־ אלו בפרק ומצאה אומה שהעלה בראיה כחוב פקק

האזן בשמיעת
 אץ כי לפניך־ מציאה זה אץ כבודך• במחילה ז״ל א״א וא״ל

 נפל והטעוח ־ מעמידין אין בפרק אלא הנזכר בפ׳ הדבר
 • הקצר והארכח ־ אל״ףמ״ם א״מ סש״ע בהגהח שראיה לפי לפטן

 שהיא הבקיאוח מכח ־ מחודשה חיא כאלו הראיה וכמבח
 למורים השגחה צריך לק , ואיננו מציאוח בפ׳אלו נמצאה

 מימיו כחן לחמו פ׳ ועל : שאינו דני להשמיע שלא זח־ על
 אלמהא ־ מורס לבט שמפקד סקב״ה זס ארז״ל ־ נאמנים

 לאחרים אוסר מסא ולא ־ שמעמי שמעח שלא מה על אומר
 שיצאו כשם נאמנץ מסין יוצאין יהיו אלא ־ לעצמן ומסיר

 ביפיו מלן כמ״ש פנים אל פנים יופי לן מראה ואט משה־ מפי
מחזיכהעיטן:  משמיעמהאזן זו־ במעלה למה לידע לבו נשאר סי

שלישיח ובמדה ־ יחידים אזן בלשונם מפסו
 לומר ואפשר ־ רבים בלשץ שפמים בעריכח אמרו שלפנינו
 ־ מדבר לא אחת שפה אבל : לשמוע יכול א׳ דבאזן דהואיל
 אומר היס דאס ־ שפיר אמי עמ״של אמנם בהם־ שבה לפיכן

 שומעוח־ באזטם כפשוטו לומר ממש שבא נראה היה אזטס־
 גא שלא להיוח אבל ׳ סמס בשמיעה יאמר מקשים והיינו

 ושיבץ והשכל־ באתון השמיעה שחהא לן ולומר להורוח־ אלא
 נקט לזה ־ בעיטו חיטב משה וישמע כמ״ש , בטוב הדבר

 למק פ׳ ד״געל בחגיגה ח״ל דאמרו ממאי למדתי חה ־ אזן
 מלמען האי ־ גמר לא שמע דלא וכיק ־ ילמדו ולמען ישמעו
 ז״למלמק המוספוח בעלי רטחינו ופי׳ ־ וכו׳ בפקא ישמעו
 מה שיבץ והנץ האזינה משמע דקרא דפשטיה נפקא ישמעו

 ולפיכן ־ דלאגמרוכו׳ כיון שישמע מחלבו הלכן שילמדהו־
 לזה זה ונסמכו ־ האזן שמיעה למעלה המלמוד מעלח הקדים

 הנשמע השמע חוש על קאי לא זו דשמיעה להורוח כדי
 דקרא וסדרא השמע־ ההבנהשמבץאחר על רק ־ באזטס

 ואמר ־ מישרים שפתי ומפתח ־ אדבר נגידים כי שמעו ־ נקט
 ח״לדהאיששהוא ט דפירשו ידבר־ לנצח שומע ואיש עוד
 באזטו־ ידברו אשר הדברים מכונח עד ולהאזץ לשמוע לב כוחן
 ־ מדמית לשק בפיו ימצא ולא • נכון על אוחס יספר למען
 יאמרו ולא דבריו־ לשמוע אדם בכי יאהבו כי ידבר־ לנצח

דברין: עוד מדבר למה לעולם

שפתים בעריכת השלישית המעלה
 לא בו 3’.כד׳ לכורם משה זכה שלא תבד מצאנו ס"

נתרפא לחורה שזכה כיון ־ אנכי דברים איש
משח דבר אשר הדברים אלה שנאמר מדבר והמחיל ־ לשונו

 ממרפא מישהואאלסלועט־ למרופה־ ועליהו לבא לעמיד וק
 יעלה הנחל ועל שנאמר ־ מורה בדברי מיד ומצחצח לשוט

 מזה שנאמר י מורח אלא ומזח עזה ואץ ומזה־ מזה שפחו־ על
 שמרפא מורח של לשונה ראה הקב״ה כמוביס־אמר סס ומזה

:חייםpלשק מרפא שנאמד אחהלשון־
והואיל



טו שפתים בעריכת TpwvvH הט>/ה
V בוריו•’על הדבר שיבץ שאחר רמזנו וכבר לחלאיל 

׳ שלמד מה וינץ ־ וישמע ־ שילמוד דהיינו
 לני רחש דהע״ה כמ״ש י כהוגן להשיב שפתיו יערוך אח״כ
 ואדמה למלן• מעשי אני לומר אוכל ואח״כ ׳ עוג תר
 שאם מסיר* סופר כעע סיא לשוני כי אבוש• ולא מלכים עד

 יוכל לא • בו ומורגל בקי ואינו כומב שהוא מה מנין איט הסופר
 ומכאן נועיוה• כמה בכתיבתו שיפול ההכרח ומן מסיר־ לסידת
 הדבר מחלה שיבין עד אלא ׳ אלתו ישיב שלא לחלמיד אזהרה

 עמו וכשעדבר בשפתיו־ ערוכים הדברים ויהיו ־ בוריו מל
 יודע• כבר כאלו עזות־ לדבר פיהו יפצה ואל ,מליו מוראו יהיה

 התנאים בו נוהגים שהיו הדרך מן וילמוד כל(מהשתויודע־
 ופחד במורא ממנהגים שהיו ־ בגמרא שמצינו ־ והאמוראים

 לומר מלשני תי • לת התלמיד אומר היה וכך אק• ודק
 הנמצא הלשון כפל א״אז״ל מפרש היה ונזה שלמדתי• ממה תר

 וקאמר־דסמס ויתיב מדהר״ע• פלוני תי יתיב , בגמרא
 ורוצה יושב וכשהיה ־ הרב לפני תלמיד היינו קמיה־ ישיב
 וחתר רשות* ונועל רגליו על סיהקס תו* בפני תר לתר
 בלבד תו עס אינה זו ואזהרה • לתר לו שהיה מה ומדבר ויושג

 דבורו להיות צרץ אדס כל עם אלא ־ ממנו שגדול מי עם ולא
 מן אוחו שיוציא קודם גפה, נמס כשהדבר דהיינו בנחח־
 שפתותיו תהיינה אז כי ־ הינוב הדבור יערוך ־ ולחץ השאה

 שיתבאר מדות ובשאר שכנגדובענוה בעת' חכם כגבר דובבות
 בדבריכם■ שאמרוהזהרו החכמים ממדת בס״הוזוסיא במקומם

 רוצה שהוא מה מחלה* שיבין לא אם נזהר, להיות אפשר ואי
 תדברו־ ואח״ב ־ תבינו באיוב נאמר ולפיכך ־ ובשפתיו בפיו לתג(
 ויצמצם מענויס דבריו יהיו ־ לדבר שרוצה מה שמבין מי דודא*

כסיל קול כי ־ שיחה מיעוט מדרגת להשיג כדי ־ הדבור
: תריס ברוב 1

0 nJMtt הדיבור אדסבכח לבני הקב״ס חלק טונה :
• התה לצורך אלא בו להשתמש ראוי אין ולפיכך

 את ושיבח התנא הזהיר ולפיק , ומצוות מורה בדברי ונדקרו
 הרמב״סז״לכיכבר דפירשו משחקה טוב לגוף מצא לא כי יעצמ
 שרוב זה וסיבת ־ פשע יחדל לא דברים ברוב החכם אמר

 כי • ז״ל שביארם כמו וחטא • ומומר ־ מדספות הדברים
 יהיה שלא אפשר שאי 'פנים כל על יפשע דברים האדם « מדת

 החכמים אמדו וכבר לאומרו• ראוי שאין ־ אחי דטי במיז
 • מיוחק אדס והיות • האבות מעלת על ראיס ־ הדברים ז שממו

 בספרהמדום ואמרו , שתיקותא תבל מיחסותא אמרו 1 יגוכפ
 דינור מתר היה שלא על י התה שותק נראה מהחכמים שאחד

וכאטר ,מצער מעט אלא מדבר היה ולא ׳ לאומרו לאיי
 הדברים בחכמי ואמר שמיקומן רוב סיבת מס שאלה T ° נו

• מועלת מבלתי נזק כולו סוא הראשק החלק :חלקים לאתגנס נחלקים ומצאתים _ _
,cnsMm'nimrrroibos כקללת 1

גמור: שטות נסם שהדברים

, אחר מצד ותועלת , אחד מצד נזק ט השנייש החלה
שיכעיס מס ההוא בשבח וסיס מועלת, בו לקבל י

 ויזיקלמיששבחו־וצריןלהניחסדבריסבזסעללססבס • שונאו
בזהסחלקנסק: שלאיתרו הזאת

תר* כרוב כזק ולא בהס תועלת שאין דברים השלישי חח?^ה
 סיכל כבנס ואין • פלונית חומס נבנית אין ,ההמון י

• הפלונית המדינה מגדנות ורוב • עלוני בית יופי ובסיפור ־ פלוני
כתריס מועלת שכולם תרים סם • הרביעי והחלק :בהם מועלת שאין המזמרים סתרים סם באלו וכיוצא

 בו מיוחד שהוא גמה האדם ובמעלותיודבר בחכמות
 ובזה מציאותו, ימשך ובסם• בסם תלויים שחייו סתרים מן

 ואם ’ אותם בוחן אני דברים שאשמע עת בכל אמר • לתר צריך
 החלקים משאר יהיו ואס נם• אדבר הרביעי החלק מזה אמצאם
 שהוא וחכמתו־ האיש זח בחן המרות בעלי ואמרו מהם־ אשתוק

 מיץ ללמדה־ שצרין החכמה וזאת התרים־ תעי שלשה חסר
שנעל זח מאמר ומבין • הפנינים מבחר )מספר השתיקה בשער

: הדברים( רביעי שלשת
 לחמשה המורה חיוב לפ» הדיבור חלק להחמק״סז״ל סכי

:חלקים
• המורה קריאת והוא ־ המצוה הוא > הראשון החלק :וסוחר :ואהוב :ונמאס :בו ונזהר :בו מצוד,
 פשה היאמצות וזו " מלמודה וקריאת • ולמודה *

וכבר המצוות, כל כעד שקולה והיא בם, ודברת מחויבת,
שקר" כמדות ממנו־ ונזהר הנאסר הדבור הוא השני החלק :קצתו החבור זס יכול שלא מה , בלמוד האזהרה ק נאמר

 ותריהמורס ־ והקללה והרכילות־ , שקר ודבר י
הרע: ולשק הפה, נבלות יוק החלק זה על מורים  מועלם ט אין אשר הנמאס התור סוא השלישי החלק

ספור כרוב מרי ולא עבירה־ ולא ,בנפשו לאדם י
 בהיכלו־ יילוני מלן מנהגי הם ומה שהיה" ומס ־ שארע במח ההמון

 ואלושקורים ־ פלוני המעשר אין או " פלוני מות סיבת סימה ואין
 זס להניח השתדלובעצמם, והחסידים ־ בעלה שיחס חכמים
 שח שלא חייא שלתי תלמידו ת על ונאמר מהדבור־ החלק
 ישבח ־או אדם שיגנה ג״כ החלק ומזה מימיו, נעלה שיחס

:שכליות או ,מדות יהיו ,פחיתות המעלות בשבח הדבור והוא הנאהב סוא הרביעי החלה
 הפחיתיות ובגנות המרות, המעלות או השכליות• י

 ולמנעה ־ ובשירים בסיפורים למעלות לסעירסנפש המינים משני
 • החשובים לשבח וק ״ בעצמם ססם בדרכים קהפחתיוח

 ארם־ בני בעיני מנהיגיהם שיכרבו כדי מפלותיהם ולסודות
 שיסגנו כדי בפחתיומיסם הרעים ולגנות • בדרכיהם וילכו

 הס יתנהגו ולא מסם זיחרחקו ־ אדם בני בעיני וזכרם פעולתם
חהסחלקרצסלומרלמודהמדוחהמעדלוח״וסתרחק ־ במנהגיהם

ארן: דדן כקרא הפחותות, מןסמדות . ___ שמיוחד במה הדבור והוא המוסר־ סוא החמישי החלק
לע׳ 1



שפתים בעריכת השלישית המעלה
 ושאר ־ ולבושו ,ומשמיו ומאכליו * וסחורמו מפרנסתו אדס לבני
 מיאוס־ ולא • בו אהבה אין מותר־ והוא ־ לו שצריך מה

 ידבר־ לא ירצה ואס שירצה־ מה בו ידבר ירצה• אס אלא
 אנשי והזהירו ־ הדברים כשימענו האדם ישובח החלק ובזה

 ־ לאזהרה צרין אץ ־ והנמאס ־ דברים בו מהרבוח המוסר
 והאהוב ט המצוה אבל לגמרי־ ממנו לשמוק שראוי מצוה ולא

: טוב ,הי ימיו כל בו לדבר יכול האדם אלוהי׳ מעשיו־ שיהיו האחד • דברים להזהרמשני צת אבל »
 הדברים נאים שאמרו כמו ־ לדבריו מסכימים

 מה ילמדנו במדרש אימא והכי ־ עושיהם מפי היוצאים
 החכמים כל וכי בזויה• המסכן וחכמת ־ יעקב אהליך טובו

 עלהצבור• גזירה שגתרין דבריהם־ שנשמעץ ־ הס משירים
 שלמדלאחרים• מורה־ מדברי שמסכן זהו אלא ־ מקיימין והן

 חכמי ואמרו כשמעץ־ איק דבריו לפיכן מקיים׳ אינו והוא
 הלבבות־ על נופלת כחכמחו־הוכחהו עושה שאינו המוקרחכם

 כך שסעשב־ הצמיח שלא » האבנים על הגשם יפול כאשר
 פרי• מעשה ולא אדם־ בכי לבוה על מקובל׳ איכה חוכחמו

 דומין דבריו שאין מי עוד ואמרו > ט׳ במעל׳ מ״ש ומיץ
 לו יאמרו ־כי נפשו אח מבייש הוא נמצא ומוכיחם' למעשיו

 • כשמעץ אינם דבריו ולפיכן ־ הקיסם נטול ואח״כ ־ קורס עול
 יוחרילמודהתלמיד ולפיכן האזן׳ מעבר דרן עוברץ ולא

 ולקרשב״ג • שילמודממאמריו ממה המלמד־ פעולות מסרגל
 המעשה־ אלא העיקר׳ הוא המדרש ולא באומרו וכיץ סמן

 נאה ולן דרוש ־ המעלות שילמד לצדיק יאמרו וחכמים
 כאוסתהלה• לישרים בה׳ צדיקים רככו הנביא ואומר ־ לדרוש
 ושישתדל ־ הקיצור הוא ־ נזהר להיות שצריך האחר והענין

 • להפן העכץ שיהיה ולא ־ דברים במעט העכיכים להרבות
 • עי״ש ־ וכו׳ ,קצרה דרן לתלמידיו אדס ישנס לעולם אומרם והוא

הדבור בחלק שהוא הרע סלשץ על זו בפסקא המדובר כי
־ בסעיףמ״ס לעיל ממנו דברתי • האסור

דאלונחן מללו• ברור ־ שפתי ודעת איוב אמר מא
 בלב שנצטייר הדיבור לברר לשפתיס דעח

 וחיקץ נכון בסדר שיצאו הדברים יעריכו הס , לפה ולחן
 וכתיב ־ לקח יוסיף ועלשפמיו ־ פיהו ישכיל חכס לב כדכתיב ־ נאה

 מהחכמים אחד נשתבח וכבר : מכמה ממצא נבץ בשפתי
 אשמי־ לאשתי קרישי לא מימי אמר יוסי ר׳ דגיטץ־ בפ״ס
 עיקרו שור ז״ל פירש״י שדי־ ולסור* ־ בימי לאשמי אצא

 • כךלשוןכקי כל שאינו חינחלפי דאשהו וא״ח שדה־ של
 ־ כבוד ־דרן בימי קוראה ולפיכןהית אישות־ לשון דמשמע

 ואפשר ־ בכן מה שורי אלא ־ ידה על הניח צורכי שכל
• ערומים לשון בחר עשב־ אוכל בהמה שור להזכיר שלא דכדי

:באים הס שור גכח חבואוח שרוב שור של כחו כמה להודיע
לרבי רבק ליה משמבחץ דל״ח דברכוח ששי ובפרלו ®ג

בברכות־ ובקי הוה גדול זנידדאדם ברב זירא י
איקלעלגביה חרא זמכא הביאוהוליד־ לידכם לכשיגא א״ל

 שאומרים זהו אמר ־ מוציא ואמר פחח ־ ריפמא ליה אפיקו
 המוציא אמר אי בשלמא ־ בברכות ובקי גדול ראיס עליו

 דאמר אלא ־ כרבנן דהלכמא ואשמעינן ־ מעמא אשמעיס
 • לאפקיכפשיהמפלוגחא ואיהודעבד לן־ משמע קא מאי מוציא
 סיסמרן• את ברכו אומר ישמעאל רבי שביעי פרק ולקמן
 קרא קם גבר דאבי כנישחא לבי איקלע פפא נר רפרס

 המבורן־ אמר ולא ואשמיק־ אתה׳ ברכו ואמר ־ בספרא
 אוכמאבהריפלוגמא פמיא רבא אמר • המבורך כ״ע אוושי
 לומר ואפשר • ישמעאל כרבי פלמא נהוג הא ועוד לן• למה

 ־אבלבץ ברבים המוסכם כפי אלא לעשות אין בזהדבצנול
 אחה שינוי מאומו ־ושימשן בדבורו חרושים להראות החכמים

לשנות: מוחר חידוש־
• מפיו מגונה דבר להוציא שלא להזהר יש והרבה עג

פסחים בריש זה מל שהזהירונו כמו •
 אע״פשלילה בלילה־ להחחיל שלא כדי ־ לי״ד אור דפתח
 האור: מן כעדר זמן שהוא מאחר אמנם , מנוכה לשץ אינה

 פתאים• מבין חהו יאיר דבריך פחח אלא ־ להחחיל אין
 נקיה־ ולשק צחות לדבר ־ ודעת ערמה לפתאים לחח דהיינו

 ־ מנוכה דבר מפיו אדס יוציא אל למולם אריב״ל שם אמרו ועוד
 מגונה• דבר הוציא ולא אוחיוח־ שמכה הכמוב עקם שהרי

 אמר פפא רב ־ טהורה איננה אשר הבהמה ומן שנאמר
 אמר יעקב בר אחא רב ־ וכו׳ עשר אמר רב • וכו׳ משע
 •י וכו׳ כבוד נלשק אדס ידבר לעולם רביישמעאל דבי ומנא י״ו,

 הכי הימא וכי ־ ואומר מאי ־ ערומים לשק ומבחר ואומר
 ומבחר לומר מלמוד ־ לא בדרבק אבל ♦ בדאוריימא מילי
 י במיל אבל • בדרבנן מילי הכי מימא וכי ־ ערומים לשץ

 כי ־ עי״ש וכו׳ ־ מללו ברור שפתי ודעת מ״ל ־ לא דעלמא
 לשונם ללמד הוא שהתכלית תשמע ־ ומתן משא אומו מכל
 מפין• הנון שאינו דבר להוציא ושלא ־ ואמת שלום דברי

: סניכהור לסומא שכינוי מוצא אמה וק
• בעיני הקשה ראשונה בהשקפה וררבוילפוסריהטא ®י

 ודאי עשיר־ לו ויקראו עכי שהוא למי דהרי
 רק ־ עשיר שאינו בעצמו יודע שהוא לפי ויתבזה יחנייש

והוא כהור סגי לסומא קורץ אין p אס ־ ואביון עני
 הידוע הכלל עם לומר אפשר אמנם ־ המאורות חסי

 אחה יוק פנימיים חושים יש כן חיצונים חושים שיש דכשס
 המחקר חכמי ואומרים ־ וכו׳ השכל עץ ־ אומרם מוצא

 בעץ יומר הדברים ממיץ סומא שהוא שמי ואלהייס־ טבעיים
 ממנו ליטול בוטא בגאק את סימא הורדיס p ועל ־ שכלו
 בעץ לו נתרבה ־ הנשר מעיני לו שחסר שמה נמצא עצה־
 בעץ עץ כי הכחוב הבטיחנו pדל ואפשר ־ הרוחני השכל

 וגו׳• הזה העם לב השמן יפורשפ׳ וגס ציון־ ה׳ נשוב יראו
החיצונים החושים מהם שיסיר כלומר ־ בעיניו יראה פן

:הלב ׳ול^ק־השמכח בשכל יראה שמא
שומרמצרוח ולשונו־ פיו שומר בחכמתו שלמה אמר עה

נפשו



השלישית המעלה
 בוטא־ בן נבא אח שסימא להורדוס והזכרנו הואיל י נפסו
 לקחתמוקר ־ בפ״קדנתרא ממנו המסופר אח להודיען ראוי

 הורדוסלחכמים דכשהרג בו־ ספרו ׳ הלש? בשמירת השכל
 •יומא מיניו אח ונקר מצה ממנו ליטול ג״ב לנבא שבקיח

 ענדאבישא האי ־ מר חזי ליה אמר קמיה־ ויהיג אהא חד
 תקלל־ אל עלן במדען גם •א״ל נלטייהמר עמד־ קא מאי
 ,וכמיב בעלמא עשיר ולהוי א״ל ־ הוא מלכא לאו האי א״ל

 אלאנשיא־וכמיב יהא ולא עשיר־ מקלל אל משכבן ובחדרי
 לאו והאי ־ עמן מעשה נעישה א״ל לאחאור־ בעמן ונשיא
 איניש ליכא א״ל ־ מיניה מסחפינא א״ל עמן מעשה עושה
 ובעלכנפיס ׳ הקול אח יולין השמים טוף כי א״ל ־ בהדן

 והקשו המקדש־ גיח לגנוח עצה לו ונתן ־ וכו׳ דבר יגיד
 לנבוכדנצר עצה שנהן לפי אריות־ לגוב והושלן נענש שדניאל
 דאיחחייג ענדא שאני אימא איבעיח ־ פרוק בצדקה וחנואן

: המקדש ביש שאני אימא ואיגעיח . נמצוח
סכנה במקום נפרע בדיבור־ צריןלהזהר כמה חזי ®

היה, הוא שמא לחוש לו )שהיה החניף לא ועכ״ז *
 לא ־ הוא מלן לאו לו כשאמר דהרי לו( שיניד אחי או

 שלישראל שונאיהם נמחיינו שעד״ז ׳ הוא מלן בן לו השוב
 ־ נקועה כדאיחא אחה אחינו וא״ל ,לאגריפס שהחניפו ,כליה
 לאודמסמפי דאי קשה אבל בעלמא׳ עשיר ולהר א״ל אלא
 כחיב לא והחם בעלמא־ עשיר ולהוי ומאי ליה־ לייט קא סוס

 נשיא אלא יהא ולא ועוד מנשיא, דילפינן ואפשר ־ נטמן
 היה לא גס אחין מקרב מיקרי דלא מלן היה שלא הטעם מן

 מחרב אלא יהיו לא משים שאמה שימוח כל דדרשינן נשיא
 והחכמת הביאור, יחארן כי לזה־ מקום כאן ואץ ׳ אחין

דשומרפיו החכם מאמר אינואלא,להורומ זה מעשה שסבאה*
נפשו: שומרמצרוח ולשונו

 ־דחיקון וק״ונ״נשק״ו מכ״ש ודם־ נשר עם זה ל0ל ®
עד מאד, הרנה צרין הקב״ה עם הדיבור ?

 י3 הסימן ס׳ אם דוד דכשאמר ס״ב דף שאמדוז״לברכוח
 מכשילן הריני לי קריה מסיה לדוד הקג״ה א״ל מנחה־ »רח

 דכחיב ־ אוחו יודעץ רק ביח של מינוקוח שאפילו בדגי
 דינר שהוא לפי ־ מדה כבגד מדה זה והוא ׳ ,משא כי

 אח ישראל כל שיראו בדבר הכשילו , בפומבי כאלו תרים
 נשמעלמרחקים־ היה לא אפשר אחר־ נדבר היה שאם ־ שמוחו
 ה׳ פסוק להקדים לדורות ונקבעה סיחהמפלחוזכה ולפיק

 מאתהי״ת לבקש דהייט ־ מסלמן יגיד ופי ־ ספחח שפחי
 יהיה שלא שידבר מה ויורהו • אדם יפמחשפמיושל שהוא
 בטוח אדם סשפחיס פוחח *מ״ש כשהוא ואזי ־ נכשל
לפניו שאיטהגון דבר יאמר ולא מסלתושלמקזם־ יגיד שפיו

 הזהירונו כנר השפמים בעריכה הדבור ^בכללחיקה ממט: ירחק שפמים ולזות יח׳־
־ והחניפות הליצנות מן לקהל רז״לדצרין 1

PW לעמה• לאדם המרגילים עגבות בדברי שפתיו ינבל שלא

טו שפתים בעריבת
 קםוח רטמוגזירוס צדוק הפה ל״גנעוןננלוה דף וארז״לבשבת

 ואלמנות רתומים • מתים ישראל שונא* ובחור* מתחדשות
 ישמחה" לא בחוד* על מלק שנאמר ׳ נענץ ואינם צועקץ

 וכל ומדע חנף כולו כ* ירחם לא אלמנותיו ואת יתומיו ואת
 מאי נטויח־ ידו ועוד אפו שב לא זאת בכל נבלה דובר פה

 כלסלמם יודעץ בראנאסכל חנן vb ־ נערה ידו ועוד
 ח גזר עליו ממעין אפילו פיו המנבל כל אלא לחופה נמסח

 לאדם לו יש ולק ׳ לרעה עליו הופכין שנהלטובה שנעים של
מאותן נזה היוצא ומכל מזה־ עצמו לשמור הח״ח ונפרט

שכיבס: פני יואץ שאינם שאח״ל הדברים .
פיו אדם יפתח רז״לשלא הזהילוט הרבה במקומות נם עט

 אהדר מאי סייט, כסדום כמעט שנאמר לשטן׳ ׳
 מ אמר )והכי « • סדום קציני ס׳ דבי שמעו נביא־ ליה

 את להחטיא פין את מחן אל ד״חקע״א בח״א סבא המטנא
 נישאויסאגלים להרסורא נשפועיהלמימי יהיבבר דלא בשרן

 דאלועניד קדישא־ נריח ביה דחמים קדש בשר למחעילההוא
 שמיס מעה גיסנס על דממונה וההוא לגיהבס־ ליה משכין ק

 דגימנס־ פחחא על וקאים בהדיה חבלה דמלאכי וכמהרנוא
 למקרנבסד״ס לשו ליס לית עלמא בהאי קדישא ברית דנטלו וכל
 ומדמד כך, על והזהירו החמירו מקומות ובכמה עי״ש(־ וכו׳
 דאמל שנאמר לשפסים כלותס שבלית מנץ פ״גאלז״ל קנון

 וסדלו עילסא ואסתייעא • וגו׳ לכם שט נעריו אל אברהם
 שט נעמוד לעיל שהרשעת* הזוהר ובהקדמת ־ תרווייסווכו׳

 אם לחציל כדי דומה עם לסי״ח שהי׳ הויכוח שהניא אחר
 סעושסזאם־ האיש מזח ק כי ס׳ חי מפיו מסדיטלשיצא דוד

 מלס buy* דלא נש נר לאסממרא בעי frj ועץ )כחב ״
 מאס כמס היא שעס כי לדומה לעימר דלאיכיל עץ כדוד־

 טלקולן אלסים יקצוף למס נדינא קב״ה ליס ונצח לדוד
 עי״ש(־ וכו׳ ידין מעשה את וחבל אמד דאיהו קול דסוא

 אחרים־ לקלל ומכ״ש גניו וקללת עצמו קללת על הזהירו וכן
 משם־ שיעשו הקללות אותם לרגל ממונים ומלאכים שעות יש כי

 מקפד דל״א־ עצות העצות אלה ש״ס הכללי במספר ועיין
 ־ ח״ל דשנו דחיות שבעה אלו ע״כ ,ז״ל דכתב דרמ״ב של״ס האלה*

 ממס אחד־ חילולם׳ זכיות׳ מאס מחה אחד־ שקר שבועות
 מלות שמחות־ מאס מחה הורס־ של א׳ נזר תפלות־ מאס
 דוחהמאהברכות־ א׳• גזל ־ מאהסנטחוש מחה ־ א׳ פה

 ־חחס א׳ הרע לשק ,פרנסות מאה דוחה א׳• מחלוקת
 ־ יסיסדר אטש כל לבב זאת ועל ־ עי״ש עכ״ל ־ תשועת מאה
מדמהכדמזי שהפסדו נכשלנתר עצמושלאלסיות לשמור כדי

:ליצלן רחמנא
 • לרעוחמד״ם שלא היא המעלה גדר שלדבר כללן ס

09 צרבחכס צרה ביזם התרפים דדרשורז״ל
 • יגמגם שלא בפיו משמנים ושיסע ־ ׳ת נד להתרפות שלא

 ועלמססלא מותר־ איסור וסל ’ אסול עומר על ויאמר
עזה׳ ־ויוסר נזם כיזצא זבל שעטתי־ צריןשיאערלא שמע

מי
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השלישית המעלה
 .ולכלכל גפיו לסן לחח שיכול מ* כי • זו במעלה הזהר גני

 שיהיה בו להאמין ויש ־ כצדיק בעיניך יהי* במשפט* דבריו
 והכיאיחא * אחרים בדברים יצרו אח לכבוש היכולה גם לו

חמאה* יוציא חלב מיץ כי מ״ד ינאי רבי דני אמרו הרואה בפרק
 מוצא אמה במי ריב. יוציא אפיס ומיץ • דם יוציא אף ומיץ

* משדיאמועליה שינק חלב שמקיא במי * מורה של חמאה
 ראשונה פעם רבו עליו שכועס כלמלמיד * דם יוציא אף ומיץ

 ומיץ טהור* לדם טמא דם בין להבחין זוכה * ושוחק
 אחחושמיס פעם רבו עליו שכועס מלמיד כל * ריב יוציא אפים

 דמכן * נפשוח לדיני ממונוח דיני נין להבחין זוכה , ושוחק
ממונוח־ בדיני ימעסק להחחכם הרוצה אומר ישמעאל לני

 •אר״ש נובע כמעין שהן מהן יוחד בחורה* מקצוע לן ^שאין
יד ואסזמוח ־ נהחנשא נבלה אם דכחיב מאי נחמני •בר

 זמם להחכשא׳ואס סופו ד״ח על עצמו המנבל כל * לפה
 ושוחק סבלן להיוח דצרין בעל'המאמר לכו הורה * לפה יר

 שיקיא עד נמלמודו יגע להיוח וגס ־ עליו כועס כשרבו
 בדברים שיבחין אחו שכרו הכה ודאי ואז מאמו־ שינק החלב

־ מאמן אל מצאח ולא דיגעח ־ נגעים דיני שהם החמורים
 סימן זה •הרי בנ״ל בד״ל ד״ל נין ממןדברלמשפע יפלא וכי

 הוא־ רק ואס הוא־ רק דבר לא כמ״שכי יגעחכראוי שלא
מרנן סנלח שלא הסינה שהייח ממן יפלא ולפיכן רק הוא ממן

ומכ״ששמיסושלש: פעם לא
 עומד אדם אין עד״ש ־ הזהרנו בחסידוחו הע״ה ךןך* פא

והואיל ־ חחלה בהם נכשל א״כ אלא . עד״ח
 האלהייסאלמהיו לאמרבמזמוריו צוה , כמש״ל נכשל והוא

 אלין־ קרוב בל לבלום עדיו ורסן במחג הבין. אין כפרד כסוס
שראוי ׳ שמור מלן פי אני פסוק על קהלח בילקוט ואימא

 וכבר הדינור־ כלי כל להס יש )שהרי שידברו־ לנהמוח ^היה
שחקחיס הקנ״ה אמר אלא קצח( שמדברים עופוח אחה ש •י

 באנוס וחמורו הוא שיהא בדין שאינו . ,וכו כבודן מפני
 הפסוק כוונח כן .אס רעהו אל איש ידבר ־כאשר מדברים ־ אחד

 ואין ־ דעח בלי הדברים ולדבר לעשוח ־ כפרד כסיס חהיו אל
 ורסן נממג ־ שחקחים ואני ,בהמה מעשה זה כי * הנין

אלין־ קרוב בל הדיבור־ כח שהוא מעליו' עדיו הסרחי
 כוונח היא זו כי ואפשר ־ לך ודומה קרוב יהיה שלא כדי

 זו נדרן ואורן אשכילך קודם באומרו הנכונה־ עצחדוד
 שלאחהיה והיא ־ לךעצההוגכח ואחן דר״לבא וכף• חלן

 לבטלה־ בקול נוער לעולם וחמור מנינים־ שאינם כפרד כסיס
 שאין מה ־ ורסן בממג הס בשכל הדינור כח מהם חסר כי ומחמח

 יהיה ולא ־ בחולה שחחעסק לן הראוי מן ולכן ־ אחה כן
 בטלים דברים מדבר שאמה וא״חשזה ־ לנטלה שלחול דבורן

 ,כ ורואה יודע איכן הדעה עכי אי פרכסחן־ להרווחח הוא
 עיש על מוטל חהיה מחל כן אם ־ לישע מכאובים רבים
 ושל חול של דברים לדבר ממצא ולא ־ רגלים ונכה פצוע דה•

.חלילה־ נרעב וחמוח לאכול לן יהיה לא *א״כ משאומחן

עפתים בעריכת
 עליו מושן הוא ,יסובנכהו חסד כי ־ ,בה שבוטח למי הדבר כן לא

 חסדן טוב אמר וע״ז עליו* מרחמין והכל חסר־ של חוט
 יוחל עמי טוביומחסדןשעשיח ר״ל שפמיישבחוכן־ מחיים

 נכח דהיינו * ישבחונן דשפמי הוא ־ חיים בעלי שאר מכל
 • זס ולחכליח וכו׳ ולרוממך ולפארן לשבחן ני שנמס הדינור

בטלים: דברים לדבר לא אן ־ הדיבור כח לכו שניחן דוקא הוא
: ורצקמורמינו רצונו כנגד שהם דבלים שכן מכל

שנוגע נמה הפשט סי על זה פסוק וסיישמי והואיל פב
 להודיען עלי חובה מצאחי • הלשון לבריח

 למס מכוון השכל מוסל הזוהר נספר בו המדובר אמח דברי קישט
 העליונים עשר נץ המכריעים שניהם כי * לברימהמעור שנוגע

 רני והמאמר יצירה־ ספר גסיף כלחכן לעשרהחחמוניס
 עלמאדלא בבי לאינהו )חמינא " ־ ע״ב דמ״ט בח״ג אבא

 בישראל נסו כמיב ,דמאריהון ניקרא ידעין ולא משגחן
 והמקדשמס וכמיב * לי להיוח העמיס מן הנדלמיאחכס אשר

 אן ממרחקן איכון אי י ה" אני קדוש כי קדושים והייחס
 וקרא מיניה־ דלהוןאמרחקח רעוחא דלהון־הא קדושה הוא

 אחפרשן נמס * הנין אין כפרד כסיס אלחהיו ואמר אכריז
 שלימין לאשחכחא דגרמייהו בקדושא ופרד מסיס נשא נכי

 להוכיח ינעם למוכיחים כי * וכו׳עי״ש( ־ מכלא ורשימיין
 אליעזר רני דפחח מאי אליו בהחחברו המאמר כל בהמשן

 נו ז״לשסחחיל האר״י דכחב זה בקרא פ׳ דף קדושים בפ׳
 יהיו ולא חשמיש בשעח עצמם לקדש ישראל אח להזהיר כדי

 לגנאי נסיס נאמרו דברים ששה בפסחים שארז״ל כפרד־ כסיס
 פוקדוקוחשכחנמהשכמבסאר״י נקרא דרמת י זנוח והראשונה

 ונלקט ־ נועל סוא "לבלום "עדיו "ורסן "במחג דר״ח ז״ל
 קראי נהני שבסוס הדברים שאר כל רמזחי המחלים על שלי
 אם כי * זאח במלאכתי באחי לדרשא לאו מ בהם עיין

 למעלה־ ממעלה ויעלה • לה שצרין למי היראה להתעוררות
 אברהם של מעלהו סיחה שזו ולמעלה* הרקיע מן שיעלה עד

 והחעוררומס המורה צעקח נרשנ״ינפחיחחו ר״א הודיענו ולפיכן
 כמהזמנין * אחערח אורייחא )נכמהזמנין ״ נשא לנכי

 וכלהו נשא־ לנכי צהו לאחערא * ארימחקליןלכלסטדין
 ולא ־ מסמכלין לא נחוריהק( )ס״א נחוניהון בשינחא דמיכין

 כד עילאה* דדיכא ליומא קימץ * אנפץ נהין משגיחין־
 ולא לקנלהון צווחח כד * דאורייחא עלנונא עלאה מלכא לון יחנע

 דלאידעומהימכוחא נכלא• פגימין דכלהו אהדרואפיןלקבלת־
 ווילנפשיהוןדהאאורימאניהאסחימו לון־ עלאה־ווי דמלכא
 לב מסר מסו * לו ואמרה לב חסר הנה יסור פחי מי ־ ואמרח

 ניס לאו באוריחא אשתדל דלא דמאן ־ מהימנומא דליחליה מאן
 מנעי לו אומרה * לו ואמרה ־ מכלא הוא ופגים מהימנוחא

 לאכללא אלא ואמרה• מהו סלעי־ לאל אומרה כד״א ליה־
 פגים לב חסר ליה קריא דלעילאדהיא אורימא ולאמוקפא

 אסיר נאורימא אשמדל דלא מאן כל חנינין דהכי ־ ממהימנוחא
־ באולחא עמיה למסך וכ״ש * סחולמא ביה ולמעבד * לגביה למקרב



השלישית המעלה
 דאזילבארחא־ נש גי כל תנינן •וע״ד דהאליחניחמהימנוחא

 מאן כ״ש ׳ בנפשיה אתחייב דאוריתא מלי ממיס וליש
 דמריהודידיהדלא ליקרא חשיב רלא מאן עם גאלחא דאזדווג

 חסעלנפשיה דלא מאן אומר יסודה רבי * נפשיה על חס
 על תווהנא אליעזר א״ל ־ לגריה דכשרא נפשא ישלוף חיך
 ועל י״ל( דף עד רכ״ו מדף )עיין מלה אחמר והא • דרא
 צדיקייא אינון זכאץ הבין• אין כפרד כסיס תהיו אל כתיב דא

 גרמייהו ומקדשי ־ אורחוידמב״ה וימני נאוריתא דמששדלי
 ואשחכחוקדישיןנכנאוכו׳עי״שסיוסהמאמל דמלכא נקדושא

• מרף(. אל במוקר והחזק והאיץ

במשפנו דבריו לכלכל שזוכה מי הדבור מעלת כי )דע סג
בפעולהעצמה• סיאמדרגהמעולה האמור• ככל

 שנהם־ המשובח כי הצורף במלאכש אומנים הרנה שיש כמו
 הדבר כן • אופיר בזהב ונאה דקה מלאכה שעושה אומו סוא
 מדברים־ כולם נמצאו זה דהרי ־ האנושי במין שנשן הדינור נכח
 • ומדבר מדבר בין גדול הפרש יש כי־ ־לא שוין הכל מאמר אם
 דברים שמדב׳ ומכ״שמי משכל• ונעדר בעל דבור מדבר יש כי

 ־ כדמה כנהמוש נמשל המדבר זה הרי יש׳ רצונו כנגד שחס
 האתון־ אתפי דויפתחה׳ האלהי הלצון היה ג״כ אפשר חח
 לחמור הדומים עם שהם לו הנדמים ולכל לו להורות כדי

 נגד חיו דבריו וכל הוא • לאמונו שוח היה בלעם זה והר•
 • יה להלל נברא עם לכלוש רוצה שהיה מאחר ,יש׳ רצונו

 בהשכל דבריו דק השם • ה* דבר אל וחרד ירא אגלחכם
 הוא ועליו מדבר־ חי נעל הנקרא סוא ונחורשויהגח• ומדע•
 בכי משאר מיופה שאמה מה אדם־ מבני דודיפיפיש שאמי
 דהיינו • בשפמושין חן הוצק כי מטעם הוא ־ המדברים אדם
 הקב״ה־ על חביב והוא שכל דבור הוא ודבוק י מורח של קנס

 הנדלש כי מחמש לעולם* אלהים ברכן p על ,ובשבילזה
 זה אנר שכליש כי וידעת והכרת מדבריםנעלים־ עצמן
 ולהודות בתורתו להגות דוקא אלא אינו ־ הדבור כח נו שנק

 • יספרו שתסלתי כדי לי־ יצרשי זו עם כמש״ח לשמו'
 לשון לדבר ולא ־ חהלתי לספל ולהסנאה ־ המספרים וסם
 אלס האמנם דכמיב מאי יצחק א״ר בחולין ח״ל ואמרו ׳ הרע
 אומנוחושלארם מה ־ אדם חשפעונני מישרים מתרץ צדק

 ת״ל מורה לדברי אף יכול כאלם־ עצמו ישים הזה־ נעולה
 :עכ״ל אדם נכי משפעו דעתו־מ״למישרים יכוליגיס צדמחדנרון־

 ות״ח ממחלת דהיא י״ע משורה ע״ב דמ״ו ח״ג בזוהר )ומיין •

 נתבארו שס שם כי הפסקא סוף עד וכר חיה נפש דהאי עין
 לשוק נצור כמ״ד הרעים דניים מלדבר שהוזהרנו סמקראוה

 נאלמתי דכמיב וגו׳־ופי׳קרא ולשונו וכתינשומיפיו וגו׳ מרע
 )כן(עוכש אומו שהגיד וסוףדבראחר , דועיסהחשיתימעוב

 וכמהדעונשאדחאי ז״ל דבריו סייס ־ רע דבור למדבר מוגיע
 לידיה דאתי מבא מלה עין עכשיס כן נישא מלה עין נש מ־

 ממללא־דסא דפגיסלהחוארוחא בגין מליל׳ למללאולא ויכיל
•כ״ש בקדושה וכלא לסמא• ולמללא לעילא• למללא אסשקנס

יז שפתים בעריכת
 להו למללא יכיל והוא , עקימא נארחא איעמאאזלץ

 החשישי דומיה נאלמשי דאמיכאדכמיב כמה מליל־ ולא וששיק
 הוא ודא • דמסאבוח׳ נמכחשץ נעכר ׳ כעכר וכאבי מעוב

דכתיבפנח־אליוחנני מניה מלכאאלקובהאיואחפני דאמלדוד
• וגו״( אהרן ויפן כד״א אלי פכה מתו

עעם לרעש נפשי שאהבה אש מצאתי האמור פי דעל פד
 דחד ־ זכירושדיוצר ארבע בעכין לדברהאריז״ל•

 שדברה מה על למרים ה* עשה אשר אש לזכור היא מינייהו
 וליחק• נהבשיב׳להודומלן לכוון שיש זו זכירה ורמז ׳ במשה

 יש ושייכוש קשי מה שמהים׳ רעיוני היו ראשונה ובהשקפה
 על דעתי שקעה נחה אמנם מרים• מעשה לזכור אלו בשיבוש

 כי ־ באדם הדיבור כיקכח האמשלא פי ועל דהואיל ־ האמור פי
 לרמוזזכירש ז״ל כןצדקהאר״י אם הגדול־ אסלהודושלשמו

 היום שעם ׳ השכל מוסר לקחת אלו מינוח בשחי מריס מעשה
 הכי ואפילו ־ לש״ש היה ודיבורה ־ אהרן אחוש הנביאה מריס
 מקומות^ ובכמה ׳ הזורק פ׳ בשנת כדאישא משה וכן ־ נצרעש לקמח
 מיניה־ ביש ליח ביש מיניה'ואי עב ליש עב דאי ־ ברור שמצא

 ומשוח תזכור זכור לכן ,עבירה גוררש ועבירה • לזה דזהמניא
 שלא כדי ־ הלשון למשמרת משמרת לעשות ׳ נפשי עלי

 וחיי התועים מן שהבדילנו מי לעבודת רק ט, להשתמש
נשימה כל ועל • נשמו ולברן להודות בתוכנו נעע העולם

: הללויה יה מהלל הנשמה כל יה נהלל ונשימה

הנעל להשמר יש אזהלסזו בכלל הוא pi והואיל פה
 ח״ו או חבירו־ על שועה לדבר שלא מורס

 ח״ג בזוהר ועיין סופרים מפי אמור עונשו דכנר בקלונו להמכבד
 וכמה הפסקים נכתיבש נפרע לך דע ואמה שמענה ע״א דקס״ז

 ועל ,נכתב שכן וכל בפה׳ שגירו אש המחרף הוא וקלס לעג
 עשה עוב לא ואשר עליהם אני קורא כאלו* דברים המדפיסים

 • חלילה מחחלל ש״ש ונמצא התלמידים־ ישתו שמא * בעמיו
 בהדפסתם־ תועלת מה קשים דבלים ניניהם באוליעברו ואם

 מלהדפיס עצמי אש עכבמי כמה ־ הריץ והוא העד, הוא וחי״ם
 או^ לראות תר״ו־ וסיעתו נחש ההוא נגד הכמביסשהדפסמי

 הדבר לפרסם נצעק ולא ,ושורשו ה׳ נגד ׳ עוושו אשר אש ישקנו
 וראיתי • דרכי חשבתי כאשר אמנם וזלזול־ קנעור דק

 נגד בה שעמדו והחוצפה והמרד וחרופיהס הממד הצד כשבי
 והיה ׳ נו שנפלו מינוח בו שיש העעוח לקיים כדי ישראל חכמי כל

 בדפוס ועשאם בכתב הדברים תר״ו נפגר שכנר זה נחש מעלה
 בראשם־ גמולס להשיב בעצמי מחוייב הייסי רבים ימים יעמדו למען
 לראוש ־ לשמים פנים נשאו לא והם הואיל ־ להספניס לישא ושלא

 וכל זה עכנאי של מהרס ישראל לכלל שיוצא והקלקול הנולד אש
 שחיקה להוי דלא היכי ־כי תמיד יוס בכל בוהמתהוויס כיוצא

 פניהם כובשץ ישראל גדולי כל אני שרואה מאחר • כהודאה
 ומי . יחיה אב לו שיש »י ע״ר ־ חרץ מ6 ודנץ ־ בקרקע

 ולתורתו צבאות לה׳ אכי ומקנא קנאתי קנא ימות־ אב לו שאץ
חילול שיש דנמקוס ,שניהם גם ומשו ־ נדעמי וגמרשי ׳ ולעמו

ס"



השלישית המעלה
 לא ישובח לא אס וההכרח , לרבים כבוד חולקין אין ה׳

 והשכל הדש מן חיוב נו ושיש מ שסם מה מכ״שהברח יגונה־
 מגונה דבר דכל מ״ט דף נשל״ה האלהי וכמ״ש ־ המחייב
 ־כיזה בגנותו מספר אל לומר שיין לא • wisbisb שנכתב

 דברי רשע אדם על להכרת יום בכל כמ״ש , שלו הדין
 לחייב כדי בכן ליענש נושן שהדין משום והיינו , גכוש

 ־ וגו׳ וייראו ישמעו העם וכל שנידו מהחטא שישוב החוטא אש
 ור״יכדהוואזלי חייא בעובדאדרבי דמ״ו )ובזח״ג « ־ עי״ש

 וממצא באנפויאינוןמכמשץ דהוו נש נר בחד בארחאואערעו
 נענש כן לצורן שלא רע דבור על אדם שנענש ־דכשם ברור

מליל ולא ושתיק להו למללא ויכיל בארחעקימא אזלין איעמא
 ולכןכיהיכי עליו עיין וגו׳ מטוב החשישי דומיה נאלמתי כמ־׳ד |

 בובהיומסרואין כיוצא וכל זה עלמאאבמריה״דנחש דלאליגררו
 כמ״ש מורה של דרכה כעין , זאת עשיתי בידם שמחזיק מי שהיה
 והאלהיס מאמר אמריה שערים בפמחי מקרא הומיות בראש

 ושאני ׳ תחלה הגדר אח פרצו הס כי ,עלי יעיד בצדק שבל השופט
 כבגד מרה ׳כי כאן שנו חכמים מדת המדה׳ על הפרזתי לא

 לכבוד חוששין כיולאבולאהיו וכל הנחש ואס ׳ מדהלאבטלה
 ולכסותם לכבודם, לחוש לנו היה זה למה הבריות, וכבוד שמים
 השמש לעין ביום חרפתם אש גלו אשר המגלים והס ,כלילה
 בהי״מלא אבי מובטח ולכן מינות, דברי מחזיקים בהיותם ,והירח

 לכבוד ולא לכבודי ולא ׳ דמיה ברוחי אין כי יחשונה׳ליעון,
 מול אל עצמי ומשים נשק לקרא׳ אבי יוצא בזה כיוצא בכל אבא בית
 במכתבי שפרסמתי האמורים מהטעמים אס כי המלחמה פני

 בעדי יכפר וה׳הטוב , ישראל כל לעיני אחרונים גס לאשונים
לדברי וישמעו חטאים יתמו נלבהרחוקיס וימן ישראל, כל ובעד .

אכי״ר־ ויקרנוס חכמים,
 ספר איזה לאיי להוציא וטרח שעמל חברן אש ראית פו *
אשר ,אוחו לגנות לן למה הרבים את נו להועיל ™

 טעותו שאין זמן כל • מרורות עליו ולכתוב ,גדלהו ולא בו עמלת לא
 שחכם בעינין נראה ואס לתלמידים או ,ישראל לכלל בזק שיוצא דבר
 העיון ומתן במשא ־ ודבריו דנרין נא ינחנו ממנו, אמה גדול

 וחן חשוב ואתה ־ מונח במקומו יהיה אחד כל וכבוד והפלפול׳
 זה ועל מחברן־ ועמוקה צלולה שחבבןדעח כל ליוצר והודאה שנח

הגל אל אחר ,וסוד ריען את ריב ריבן ־ החכם שלמה הזהיר
 שבדורו קדישא חסידא ז״ל הראב״ד אין בעיני קשה היה מאד ומה
 הרמב״ם של שבזמנו עליו שמעידין כמו וביראה, בחורה גדול היה
 בזיון ־ובכדי ובהבןידוח במורה ומופלג זקן עליו כשהשיג היה

 אפשר שהיה מאחר ־ עליו והשיג מדבריו, קצח אח סחר וקלף׳
 ככולו רונו על דהרי ׳ מעלחו ערן וראה ,ואחוה באהבה נהשיגו לו

 דכל הכללים בעלי שכמנו וכמו ,אוחס סחר ולא הואיל דני־יו קייס
 של דעמו זה הרי ז״ל הרמב״ם על ז״ל הראב״ד חולק שאיכו מקום

 ראומ״שהרמב״ס עיניו ובודאי ־ דעות לשמי נחשב הרמב״סז״ל
 שירצה שמי אמר מלאכה בפה אשר ־ למשנה פירושו בסוף ז״ל

הוא אבל ,בתפישתו לגנותו ראוי אין בחבורו ולהשיגו לתופשו

שפתים בעריכת
 שמיס מלאכת שהיא לפי ,אצלו הוא ואהוב זה על השמים מן מושכר

 כאילו בהשגותיו שתראה הגדול האף מהחרי א״כ עכ״דז״ל,
 ז״ללקטילקניא לחרמנ״ס מחשיב היה וכאילו לו, היה אויב חלילה

: נאגמא
 , הנז״ל נדף ז״ל של״ה בעל להאלהי ראיתי לבבל פז

מקומות , נזה כיוצא על דתמח
 אמות! שדבר יתר שפת אחה שמביא ערון בתלמוד מצינו

 מפיו הוציא אין האמורא על הקשה ומעיקרא ,אחדלחבירו
 כשבו התלמוד נעלי ואין , חבירו כבוד לפי שאינו דבר

 דעירונין ההיא מהן קצת והביא ,הקדוש הקפד על דבריו
 אתיחואמרישו דממולאיקא משום לחבריה־ חד דהשיב דנ״ה
 מוח לו שאין לי כמדומה דאמרו וביבמות ־ ממולאי מילי

 שביעית על החשוד בענין בורר זה פרק ובסנהדרין ־ בקדקדו
 ופירש יישב ז״ל והוא וכף• צאן ורועי בקר רועי קראו וכו׳

 דרן אלא ־ ליה אמר קא זלזול דדרן להאמין דחלילה הדבר
 ־ע״ש אצפי למרי דמשתמע ־ לחות ובלשון ומוסר חכמה

 הניח לא וחסידותו בקיאותו בעוצם כיהאלהי לפני הספר דאין
 שמואל דמר בנמיה על דאמרו ההיא והביא ־ שקן שלא דבר

 בכשפים־ מנחשןקדרה דהוו דרבנחמן ובנחיה ־ דאישתניין
 ־ אביהם על עון איזה היה דאולי ־ שהיה כמו נכתב דבאמת

 ועל זה־ לכלל הבנות באו לפיכן ־ כראוי אומן הוכיח שלא
אין ־ העונש לד על שהוא דבר ובכל ־ נכחב העונש צד

 וכמו ־ זה מפרסום היוצא החועלח מכח ־ בדבר איסור
לעיל: שכתבתי

 זקני מר מרן מפי ששמעחי במה דעמי נמישנה ועור פח
המכצלוח ז״ל א״א בשם אומר שהיה ז״ל

 ר׳ אחי גן חנניא בענין הרואה בפ׳ עד״ש ־ ואמחי נכון
 להפן אומרים והיו אחריו־ ששלחו המ״ח אוחו שביזו יהושע
 א״כדהכא ־ אבחריה עלמא ליגררו היכידלא כי ־ מדבריו

 החבור ־ ובחכמתו בחסידוחו הראנ״דז״ל שראה כיון ודאי נמי
 בעלי המ״ח למאכל וטוב ־ מאד נפלא שהוא הזה הגדול

 נחנה למשה הלכה כאלו וחמום סחום הוא אבל ־ ההוראה
 וחולקים שחלקו מהדברים נו יש כי הוא והאמה ־ מסיני לו

 חשש ולכן , השמועות בכוונם ישראל מחכמי גדולים עליו
 לחלוק־ אליו מגשח וייראו ־ הבאים הדורוח אחריו יגררו שלא

 ־ כדבריו לדון כולם ישראל חכמי הסכמח עלחה שכן בחשבם
 מדבריו יטו ולא יסורו לא ובכן ועשהבידיעחו־ זמם אשר ככל
 הבאים ישראל חכמי מדרן המכשול להרים לכן ־ ושמאל ימין

 הסמיכה מפארת נעטרח ועטרו ־ עליו ידיו סמן ־ אחריו
 כי הורה זה ולעומח ־ בהסכמה עלו אשר דבריו רוב וקיים
 להמיר כגנור וקס ־ חלציו כגבר ואזר אצלו אהובה האמת

 לשונו אח החיר ולכן ־ עליו לחלוק כמוהו לחכמים הרצועה
 ־ דבריו בכל צדק שלא שידעו כדי קשים׳ בדברים והוכיח

 ובאזניו יבין בעיניו אשר מורה־ של במלחמתה חיל איש וכל
עלמה p לא כי ימצא ואס • עליו יחקור דינו פסק ישמע

הסכמת



השלישית המעלה
 לחלוק נמוכה סרשוח ־ הגדולים ישראל מחכמי רבים הסכמת

 ליכים בפרטי דנועה דחודה ׳ל ז הוא שעשה כמו • מליו
 וריעיו אוהביו הישרים שמליציו מצינו וכן ־ מועעיס והמה

 שישקצח הודו ז״ל הממד והרג ז״ל הרמנ״ן המושלם והאלהי
 לומר המימא מן ואינו ז״ל הרמב״ס של דבריו על הפיסה
 ומציכובחלמודערון כןפורוח־ ששגגומיו דאשריולמי ־ דמעה
 בדותא דפלוני בשנמדכ״זהא דעעוכהתיאדאמרו אמרו דג״כ

 ר״פ ודיש נפק השולח ובפרק • בחרמי טעה פלוני • סיא :
 כלהגטקפחיכהו ובפרק ־ בירי הס טעות בפניכם שאמרתי תרים

: בטעומא סרי למלמא ספרא רג
היחיד הוא בלבד הקב״ה כי המימא מן זה פע

 בני אגל ־ כל מכל בכל השלם שהוא המיוחד י
 לכלל בא כעס לכלל בא ארז״ל שבנביאים גדול אפילו אדם

 • כוזב ארס כל ז״ל האלהי המשורר כללם וכבר # טעוח
 ־ מימיו יכזבו לא אשר מלשין חסר אדס כל אמר כאלו
 ידוע החנצלומו כי מאחר יחיד, טעוח על למהנחפלא א״כ
 הואיל ־ כלל חסרון בלי אדס שיהיה הנמנע מן שהוא ולפי

 יגיע בכן נחונה שהיא והנפש ־ יסודומ מארבע מורכב וסוא
 ואחד המרבה ואחד ־ מה בדבר לטעומ לפעמים ג״כ לה

 שהיה כמו במעלוח מושלם חכם לאיש ונפרע • הממעיט
על ועמד בהם שנמעסק חכמוח השבע בכל ז״ל סרמנ״ס

יח שפתים בעריכת
 ודאיהיהמן רואוח• עינינו מקצחן אשר ידיעחן ועיק׳ שורש

 שהיה בפרט ,ושגיאה טעומ אחריו נמצאח מתיה שלא הנמנע
 שהקב״ה לולי ־ ודאי שזה ממכמביו כנראה מלכומ עול לו

 ולחבר לאסף אנושי לכח אפשר היה לא • לו עוזר היה
 הקנה בן נחוכיא ר׳ החקין ולכן ־ וחיבר כמב אשר הספרים

 שכתבתי הלכ׳־וממה בדבר אכשל שלא לבי׳המדלש )לומר(בכניסתו
 שנחפשטו המוארים על ־ מגולה חוכחח יש זה בסעיף
 אשר במוארים מחארלחבירו אחד שכל הללו אחרונים בדורוח

 שנממנה וכיון * ריתמי יחמי אנן זה אחרון בדור יאומו לא
 בל להם יספקו שלא עד המוארים כל לו קנה כבר לחכם

 שבהם הקטן שהחואר עד ־ להי״ח חלילה הניחן מואר שם
 מואר הוא בקהלה הוראת כסא על יושב שאינו למי מחארים

 מואר אות’לא כי • שכתבתי למת השגחה מבלי ־ השלם החכם
 והס • והשלימות החכמה מקור שהוא ׳ להי״ח אס כי • כזה

 אשר כמוכיהיום, ,ודע ח:מ׳ מכל לא־שנעדר אומו נותנין
 רק מואר שום עלי יכחוב שלא לי שכותב מי לכל מוחל היימי

 במת לי יש • להתגאות נדעמס כמו בדעתי שאס ׳ שמי
 ,שמו מרנן גדול אמרו כבר כי ,לבד שמי במואר להמגאוח־

 להמפלל ראוי ־ ה' לדבר וחרד ירא ח״ח כל גס לזאח אי
 ולאמארע • חטאועון מכלדנר יצילנו ,יח לפניו בכניע׳ חמיד
: וגו׳ עלינו' אלהיט ה׳ נועם ויהי • ידינו על מקלה שוס

הלב בבינת הרביעית המעלה
: הלב בשבלות .* הלב בבינת דנרסי ספרים יש

 לבו להכין כרין ׳ פה על וידע האדם ולמד
 ז״ל רנוחיכו הורונו וכן • להלכה פנים וניר

 בהלכות בקי שיהיה אחיי כי • ליסבר וסדר איניש ליניס
 או סוחרין שנראים לדברים ־ סברא לחח יוכל ־ הק״ס

 שבו המקום שידע אחר ,למקום ממקום ויחרץ • )אומרים
 זו כי ,קושיא אומה שנחמרצה שחרצו והמקום • הקושיא

 ועשירים אחר־ במקום עניים רבייה * מורס של דרכה היא
 במקום נגלה " אחד במקום שנסתר ומה ־ אחר בעקום

 מוך מ דבר הלב ולהבין לכוין יכול הגירסא אחר לכן * אחר
 שכלוח ישיג ובזה • למקום ממקום ולמק להקשות ־ תר

וקושיות מחודשים דברים יוציא שמלנו דהיינו ׳ ]נ ס
 שהוא הלב בבינת שמחדש מה מלבד ׳ השכל מן ויויוח

כי דכחיב בקרא אוחו לרמוז יש זה ודבר ׳ מקיאומו

 מחלה בפין • לעשותו ובלבבן בפין מאד הדבר אלין קרוב
 מה ־ לומד אינו דאס ־ דבר לכל דקודם התלמוד דהיינו

 אח״כ ־ ולמד הפת מעשה הקדים אם אמכם ־ הלב יבין
 מנין־ הלב כי ‘פרי ממנו שיצא למוד אוהו לעשותו בלבבן

 חן ליודעי כנודע ־ שומע והלב ,רואה והלב • יודע הלב
 וכבר ־ ובמש״ל ־ עי״ש ׳ כ״א בחקון התקינים נמ״ש
 חכמתו כל הים אל הולכים הנחלים כל פסוק על רז״ל אמרו

 אינו והלב ־ מלא אינו והים ׳ בלב אלא איכה אדס של
 ,מלבו חכמתו מוציא שאדם שמשעה מאמר ־ לעולם מממלא

 ־ ללכת שנים הס שם ת״ל , לעולם עליו חוזרת איכה שוב
 אלא איכה לומד שאדם התורה כל הנחלים כל אחר דבר
 שבעה הנפש לא • מלא איננו והלב ־ מלא איננו והים , בלב

 שמשעת מאמר • ממלא לא הנפש וגס שנאמר ־ לעולם
 מ״ל • עליו חוזרת איכה שוב לאחר מלמודו אח מוציא שאדם

אנכי אשר האלה הדברים והיו דכחיב ־ ללכת שנים הס שם
: קיימת הויית ־משמע לבבן על היום מלון

לעמוד לו אסור ח״ח הונא א״ר דברכוח שלישי בפלק לא  לעמוד לו אפשר שאי לפי הטינופת במקום י
•אין תורתו ובלמוד בהי״ח שהדבק וכו׳ מורה הרהור בלא

לו



שינה במיעוט הט? המעלה
 אלין ס׳ עבדי אקרון אלין • בלילות ה׳ בניס העומדים ואמר

 שאו ברכחאהה״ד דילהון ונרכחא ־ למלכא לברכא אחחזון
 קדישא דמלכא אמחזון אמון ־ ה׳ אח וברכו ־ קדש ידיכם
 וכולי נרכתאהיא ידייכו דעל ונרכחא • ידייכו על יחגרן

 זמנא נההוא דאחער מאן חולקיה זכאה רעי׳א וגדכ״ב עי״ש
 אקרי זמנא־ בההוא מאןדקאיס דכל ־ נאוריתא ואשחדל

דאליןאקרון אלא מיד ולא ׳ ישראל וכנסת דקנ״ה חבריה

 בן שלום נא אדגרה ורעי אחי למען דכמיב ליה וריעיס אחים
 פחח ר״ש ע״א ורפ״ד וב׳ ע״א רי״ב ובדף ־ עי״ש וכולי
 לון ווי ־ וגומר לצדיק צגי שמענו זמירות האק מכנף
 הקם בשבח מפליג מספר אין ובמקומות ־ וכולי נשא לבני

 לדבר ועיקר טעם דיש וממצא חפש חורה׳ ללמוד לילה בחצוח
 עסיראיו חלקנו זוהי״מיחן במעלה ימיו כל שזכה למי אשריו

: ואוהביו

שיחה במיעוט הט-ז המעלה
ונו׳: דברים ירבה והסכל משכיל׳ שפתיו וחושך טשע♦ יחדל לא דברים ברוב

 והיה לימא ספרים ובקצת , שמואל מדרש בעל לה גייס
 בכלל תיא דהרי * לה ניסיק דלא לומר גדעמי עולה

 מעלומ שסדרנו הסדר כפי מיהו ־ שפתים בעריכת מעלת
 גריס להיות דמי שפיר , האדם חיי בדק בהקדמה אלו
 לעלון וציין • רבו בפני היושב בתלמיד מיידי דהמס • לס

 שמדבר בכאן אנל , כענין ולהשיב לשמוע * במשפט שפחיו
 ־ השיחה על הזהירו • ובנים אשה לו יש וכבי שנחגדל• במי

 ירבה שלא , הקטנים ובכיו אשמו עם אפילו מוטטת שתהיה
 חרבה אל ׳ שניהם על רז״ל הזהירונו וכבר ־ עמהס לדבר
 את מוציאין הילדים ושיחת אמרו ועוד ♦ האשה עם שיחה
 צוק־ גז שאין נמה זמנו שמאבד לפי ־ המזל׳ מן האדם
 רשעים לכן כי , בעולם היה לא כאלו הוא העח ואותו

 לעשות פועלים בדמי ששכר שמי ’ מחים קרוץ בחייהם
 ־ שס אינו כאלו הוי ובטל יושב והיא ־ בביתו מלאכתו

 מחן • לאשתו איש שנין קלה שיחה אפילו ארז״ל וכבר
 שכרא׳ ח״ח של שיחתן אפילו ואמרו ־ וחשבון דין עליה

 במעלת ועייןמש״ל ,למוד צריכה שיחהוהתול דברי שמדבר
משם נא קחס ־ פה דשייכי הדברים שאר שפתים עריכת

• נפשן וחברכני
החכם אמר וכן ,שיחה מיעוט על שהזהרנו שפה

לגוף מצאתי ולא החכמים נין גדלחי ימי כל
 לשמח כגץ . לצוק שהומרה יש עכ״ז ׳ משתיקה טוב

 דפרקא־)לשמוע אגרא זירא א״ר דנרכוח בפ׳ק וכדאית׳ ׳ חתנים
 ־ רהיטא העם( את ומלמדין דולשין שהיו דיני׳ של הדרשה

 אגרא אביי אמר ♦ גסה פסיעה לפסוע שאין נשבח ואפי׳
 כלה שנח אוחו קורין הרגל שלפני שבת )פי דוחקא דבלה

 מלמד היה שהרב הרגל הלכות לשמוע כאספץ היו שהכל לפי
יגע שהוא )פי׳ סברא• דשמעחתא אגרא רנא אמר להם(

 דבי אגלא פפא א״ר רבר( של טעמו להבין ומחשב וכורח
 ׳ צדקחא דחענית׳ אנל׳ זוטלא מל אמר ־ שמיקומא * טמיא

 בבי קול להרים )פי׳ ־ דלויי דהספדא אגרא ששח א״ר
 מילי הילולא דבי אגרא אשי רב אמר ־ המת( על וצעקה

 לזה והטעם והכלה( החתן שמשמחי׳ דברים לומר )פידוש
 למוח שסופו לפי דואג הוא הלי אשה סנוש׳ שהאדם לפי היינו
 ברכס להשאיר כדי אשה לישא צרין הוא כלהדלכן וגופו

 ’ באיש קיימים שהמלאכים וגו׳ נראה תהו לא כי ־ אחריו
 ולכן * עולמו בית אל האדם מולן כי • במין קיים והאדם
 להו אמר הוה טובא בדיחי דהוו חזי הוה כד החכם הזהיר

 אץ הכי ואפילו • נרעדה וגילו ע״ד • וכו׳ דמיתנן לן ווי
 הפה• נבלות לידי יבא פן • דבדיחותא במילי להרבות צרין

 נשבח לספר ומצרה נכנסתלמפה־ כלה למה יודעץ הכל כי
: התם וכדאיתא ולשמחס החתן בפני הכלה

והממקמי פירשתי־ אחר במקום שכתבתי־ מה פי שפו
 שלמה במאמר ־ טעמתי צוף וטעם ־ לחכי

 בית אל מלכת • אנל בית אל ללכת טוב אמר שכה החכם
 המשתה ובנית דהואיל כלהאדם׳ סוף הוא נאשר משתה־

 ללכת דטוב לומר יוצדק לכן ־ כאמור מהמיתה זכר ג״כ יש
 בית אל מלכת ־ האדם כל סוף הוא נאשר ׳ אבל בית אל

 לא נאשר אמנם ־ במוח מחשבה מגדר בו שיש אעפ״י משחה
 אל ללכת טוב יותר ־ לפניו מוטל שמתו מי חוטא הוא נמהלה

 ,המשחה נית ואצל ־ בפועל האבל בעיניו רואה דשם אנל בית
 אל הכח מן היוצא דבר וכל ,נכח אס כי האבל רואה אינו

 וכמ״ש ־ וחרדה הרגשה ־ פועל העין־ נראית זה הרי הפועל
 ומחולות העגל אח וירא המחנה אל קרב כאשר ויהי פסוק על

 היות ועם ־ וגו׳ הלוחות אח מידיו וישלך ־ משה אף ויחר
 לאחר ־ ההוא הרע בפועל יודע היה הדיבור פי על שכנר
 :הארכתי במקומו כי ,להאריך מקו׳ כאן ואץ ־ אפו חרה שראה

וכמאמר׳ , שקרים ידבר שלא הדינור תיקון שפז
' עיני לנגד יכון לא שקרים דובר על ז״ל

 ולמת ־ השלום מפני לשנות התירו אין א״כ שואל הנן וכאן
 האמת ממרת ־ לחברו אדם בין שלו׳ הטלת מדח מרובה תחיה
וכבר ־ מרה כנגד מדה תעלה ולמה ־ שלחקנ״ה חותמו שהוא

זח
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שידוה במיעוט חטיז המעלה
 אמח דין הדן פירוש על שפיישחי גמה אצלי מחורץ במקומו זה

 ולכן . ההל אח יקוב שהדין הי־נו אמח שדין ’ לאממו
 בכח אמנם • מיתה חייב אינו ־ נהחראה שלא נפש ההורג

 נעשיח חלילה ונמצאח בישראל הרצחניס יחרבו זה אמח דין
 אשר לדם יכופר לא ולארץ בה כתוב שכן ־ החורהפלקחר

 הוא דמים דשפיכוח שידוע וכמו שופכו• בדם אס כי שפן־
 ־ יעבור ואל דיהרג מהשלש אחח הרי כי ־ מאד חמור דבר

 במשפט הכרעחו בידיעת הבורא של הרצין היה באמח אמנם
 האמורה במיתה אוחו הורגין יהיו לא שהב״ד לו צדק'אשר

 היו שעה הוראח לפי הב״ד לכן " הרוצח אצל בחור׳ וקבועה
 הנקרא הוא זה מיחתו מתא ושם וכו׳ לכיפה אוחו מכנישין
 בשסהרא״ש פעמים כמה הטח״המ מביא וכן • הדין אמחות

 האומדנוח כפי דן היה • מרומה דין רואה דכשהיה ז״ל
 ־וזהו כן הדין היה שלא אע״פ מחלעוחעול• ומשבר דמוכחו
 או שקר עדי ע״פ דן היה שאם ־ לאמתו אמח דין הנקרא

 הדין שכפי מהנע״ר מנודוח וחביעוח וטענוח כזב עדי
 והיה • לאמחו הדין יוצא הי' לא ־ לדון לדין היה הפשוט

 מחבלו ומוציא ־ שוא שבועח לידי הדין מבעלי לא׳ מביא
 ־ יוס בכל מעשים הדור שגעומח כמו כדיך שלא ממק

 שהדיין לפי לאמתו־ הדין יוצא אינו הרין אח כשדנין שאפילו
 יכול היה • לאמתו להוציאו דעחו ניחן היה אס עצמו

 נלאה לו גשר שלעיני כמו כן אינו שהאמח ולידע להכיר
 ־ לו שנורמת וסיבה לד לאיזה טוען שהרמאי כמו שהוא
 • ההר את יקוב הדין לומר שיין לא מרומה שהוא וברין
 דין הרן שהוא צדק שופט לאל מכוסים הדברים ואניח
 : בסעיף לקמן ועיין : המעוות אח יחקן לאממו אמח

הדברים אמחות דורש האמח כן גס זה בדרך* עחש
־ והעמדה קיום הוא אמח ולשון י וקיומם י

 אבדון סינח חהיה • האמח בשביל ואם • אמח אלהיס וה׳
 שביזה אחד על ספרו זה וע״ד אמיחו־ הועיל מה • העולם

 * ואמר לו כיחש ג״ר לפני וכשבא ־ וגדפו וחרפו החכם אח
 קבלנו האלה כדברים כחנו והב״ד ♦ מעולם דברים ה״ו לא

 וכן ־ השלום מפני ,המנצלות במקום • מפלוני ההכחשה
ואני אמרה כי לו באמור לאברהם הקב״ה ששינה מונן זה עם

 דברים לו אומר היה שאס • זקן ואדוני במקום ־ זקכחי
 להוליד ראוי שאינו עליו כאומרח הוי , אמדה שהיא כהוייחן

 בכיו שאר ועל ־ ישמעאל על לעז מוציאה היחה והיא
 ולפיכן ־ בכו יצחק על אפילו חלילה • לו להיות שעחידין

 כזה במקום להשתנוח ומחרצה ומסכים גוזר עצמו האמח
 אמיחושל הוא וכן ־ זקכחי ואני אמרה היא כי לו ושיאמר

 ועד ־ לעד יכין אמת שפח שהע״ה שרמז הוא וזה ־ דבל
 ויעמוד יכון אשר הוא האמח כלומר ־ שקר לשון ארגיע

 ארגיע יהיה או • השקריכון כמימריהגס ברגע אבל ,לעד
 צער במקום כלומר ־ מנוחה לשון שהוא לנפש מרגוע לשון
 אבל • שהר לשון כן גס יכון • ואנוח ארגיע עד וצרה

 מקובל הוא האמת • המלכים אצל ואפילו • לעד יכון האמת
 : יאהב ישרים ודובר צדק• שפחי מלכים רצון •וכמש״ה ומרוצה

 לב הע״ה שלמי אמר זו טוב׳ מרה ובסערת שפט
מלא חכם של לנו פיהו ישכיל חכם

 rח ומודיע , עליו מחכים ומי עליו• ישכיל מי ! חכמה
 י עלויפומיהמורהעלוי מחכים פומיה פיהו• הנריוח אל

 לקחה על מוסיף . מלבו ד״ח מוציא שהוא מחון לקח־ יוסיף שפחיו
 ומוקפח טונוח אבנים מלאה לחבית משל משלו ־ חורה של

 מה שיודע וני ואין ־ אחח נזויח נחונה והיא . פתיל צמיד
 ־ בתוכה מת הכל וידעו , אותה ופנה אחר בא ־ בתוכה

 בחוכר מה אדס יודע היה ולא חכמה מלא היה לנו שלמה כן
 הכל וידעו ספרים שלשה חבר הקדש רוח עליו ששרה כיון

 על שהוקיף הלקח הוא " לקח יוסיף שפתיו ועל • נחכמחו
 דעת למד׳ עוד , חכם קהלח שהיה ויוחל , חורה דברי
 ,לחורה מאזנים ועשה הרבה משלים ותקן וחקר ואזן העם אח

 מכל ויחכם עליו שנאמר שלמה של בחכמתו ומפורסם כנודע
 דינור כי להורוח כדי . האבנים ועל העצים על וידבר האדם

 הדינור הומר , מצוה של דינור חכמהומכ״ם ושל צורן של
 הקבי׳הראה ואמר לתרופה, ועלהו למאכל פריו והיה ־ בו

 שכןכמע הלשון אח שמרפאה חביבה מה חורה של לשונה
חופןן אלא חיים עץ דאין נודע וכבר , חיים עץ לשק מרפא

™ : וגו׳ היא חיים עץ כמ״ד

סחורה במיעוט הי״ו המעלה

 כפו מיגיעי הנהנה גדול דעולא משמיה חייא א״ל דניכוח
איש אשרי כחיב שמי׳ ירא גבי דאלו , שמיס מירא יוחר

 כפין' יגיע כחי׳ כפו י מיגיע הנהנה גבי ואלו , ה׳ אח ירא
 שמיס ירא ולגבי ועונלןלעה״ב׳ בעה״ז אשרין חאכלוגו׳ כי

 שככחג מה עם זה קשה ולכאורה , ביה כחיב לא לן וטוב
 שמיס: דירא .כחבי דכל כההוא בטהרה י״ד במעלה למעלה
 ועוד . דליטרח ליה ניחא לא ובחנם ,מיגיעו הנהנה מיקרי
 חטא טובה מה שמיס. ירא אינו מיגיעו הנהנה שאס מקשין

לןלא ונווב שמיס ירא ולגבי קאמר מאי ועור • לעה״ב לו
ובמה

t



ארץ ררך במיעוט הב המעלה
 שסיים הראיה עם מספיק פי׳ והוא ־ שומעכיה רסנו

 וראש גדול חכם שהיה היות עם מרע״ה חזי דפוק המאמר
 מועד לאהל ליכנם ושלא ארץ בדרן להזהר סוצרן לנביאים

 בח״תיאם סגי לא א״כ להכנס דשו׳ לו ונתן ה׳ שקראו עד
 אפשר אי כפשוטו פירוש אבל • ארץ הדרן בהחחנרו׳ לא

 • חכם תלמיד להיות יכול איך ־ דעת נו אין אם רהא ־ לומר
דרך אין ואם ארץ מדרך דעת לו אין אך בו יש דעם אלא

: תורה אין אק
 הנזכרות־ המעלות כל על שהזהיר אחר זו מעלה והזכיר "עא

בתורה מתעסק והוא ‘ בשנים רך האדם בעוד כי
 הנהגת מוטל החכמים על • להם ומשועבד חכמים ובשימוש

 התלמידים יתנהגו לא אס קדקדם־ על יכו והם התלמידים־
 ובא גדול שהתלמיד עשה אבל . המוקד וחק כמשפע
 שלמדוהו ארץ הדרך שיניח ואפשר ־ עצמו בישות והוא באנשים

: עצמו בפני ויתגאה
והאומנות המלאכה על שהזהירו דמאחר אפשר נם תעב

אפים בארך ועשרים האחת המעלה
: פשע על עבור ותפארתו ,אפו האריך אדם שכל ♦ בחכמתו שלמה אמר

 אי אדם בכי עם ומק ומשא העמל לכלל האדם שהגיע אחר
 עמהס להתקוטט וסיבה מקום לדו יבא שלא לו אפשר
 להיות לה״ח הזהירו ולכן ־ ומתן משא עסקי בכל כנהוג

 רב אפי׳ ארך נאמר ועליו ־ סבול ולהיות ־ אפיס ארך
 ואינם הנעלבים השולח פ׳ בגיטין רז״ל ואמרו ־ תבונה

 ושמחי׳ מאהבה עושים משיבים ואינם חרפתם שומעים עולבים
 ־ בגבורתו השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב עליה׳ ביסורין

 השמש ענין מה ועוד • שונות נמלי׳ הענין כפל דקשה
 שקורץ דק״ילדמי הא עם ז״ל אבי אדוני בשם ושמעתי לכאן־

 ולאמי להשיב צריך אלא ־ לו חוששין ושותק ממזר אותו
 לו שאמרו הוא החירוף אם אבל ־ דובר אחה שקר לו

 : לו חוששין ואין לשתוק יכול ־ וכו׳ גנב או רשע
מעכץהיחוס שכשהעלבקהוא הודיע עכשיו מעי

 ישאר שלא כדי להשיב אלא לשתוק צריך אין
 כששומעים אבל הממזר־ הוא אתה לו יאמר לא אבל דופי־ נו

 ־ כלל משיבים אץ ־ היחיס לעכץ נוגעת שאיכה חרפתם
 כמו בזרעו והפסול ־ העלבץ שנשאל דבר הנעלני׳ וזהו

 משיבץ־אמכס איכןעולביןאבל עיסה׳ עלובה עיסה• אלעכח
בזרעו פסול בו שיש דיבור שאינו לפי בלבד חרפתם שומעץ

: משיבץ איכן לכך

 לשיתנזה סיבה זה יהא שלא והזהירו לו רמז
 זהב לו להרבות להוט ויהיה ־ הפועלים כדרך דבר נשום
 דק במיעוט עכשיו הזהירו לכך המלאכה־ ריבוי ע״י וכסף

 גביני על במדרש אמרו דכנר ־ מד״ת יתבטל שלא כדי ארץ
 קץ ואין ־ לו אין ואח בן גם לאמו יחיד שהיה חיסון בן

 משנע לא עינו גם ־ אניו לו שהניח ממה עמלו לכל
 ומחסר עמל אכי ולמי • מעיניו באחת סומא שהיה ־ עושר

 כל הראני אניו שמת בשע׳ לאמו אמר . מטובה נפשי את
 דינרים־ אחד כור לו והראה הלכה ־ אבא לי שהניח וזהב כסף

 של אחר מצד והוא ־ שלהכרי זה בצד עומדת היא והישה
 וסוף . הכור של גונה מפני ־ זה את זה ראו ולא הכרי
 חרקון בן גביני זה שמת ביום רבו דורו גני העידו דבר
 ואוצר עושר אותו כל לקח שהוא דבבל סנטרא בלשצאר כולד
 עושרו להרבות מזה גדול רוח ורעות הבל לך ואין . ממון
 עמל שלא ־ ממזר או ־ לנתין ואפשר ־ לזרים להניחו כדי

: גדלו זלא ׳ גו

 הפועלים בפי מ״ש עם הוא השמש למשל וטעם תעה
אחי בואו ליסורץ אומר היה בר״ש שר״א

 שאעסוק כדי לכס לכו אמר ובבקר ־ בלילה ריעי בואו
 במעשיו שאוחזין הקב״ה של ואוהביו חרפתם־ וזהו בתורה•
 דבריו שנשמעים השמש כצאת יודעו ־ אפים ארך להיותם

 סיימוה לא ולדעחי ־ שמעתי כאן עד נשמי׳ רצונו להעשום
 : העלבון לנמשל במקצת דומה אינו טע\המשל כי קמיה

הנעמתימוקר צופר במאמר עד״שה .היותרנכק לכן תעו
 דסנה יענני־ מבינתי ורוח אשמע־ כלימתי י

 ־ בוראו ועם ־ הבריו׳ עם עסק לו יש חלקיו בשני האדם
 והאדם במקרה־ האחר ועם ־ בעצם לו הדומה עם חלק בל

 המחכסג והנה ־ בהפך והפכו ־ כראוי בשניהם יתנהג הכשר
 בעצם עמהס עסק לו יש אשר אחר ־ כראוי אדם בכי עם

 אינו ידם על ומוכה נעלב גופו אס שאף והוא ־ חומרו מצד
 החרפה כי ־ צורתו חרפת מפיהם שומע אס וגס ־ עולבס
 ועכ״ז ׳ שומע לשון בו נופל כן ועל . בנפש דבק והבזיון

 • עמו עסק לו יש אשי בוראו עם יתנהג וגס * משיב אינו
 העבודה ־ מאהבה כשעובר והוא ־ כראוי בעצם צורתו מצד

 על המגיעים ביסורץ שמח וגם ־ הצורה אל בעצם הנמשכת
 :וגו׳ השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב עליו יה׳• מצדו גופו

 אלה לשני דומה שהוא המשל אליו המשיל תעז
לחמה שקרה מקרה והוא ־ העניני׳

 אי ואמרה ־ החמה על קטרגה שהלבנה כשם כי הלבנה עם
 והחמהשחקה• ־ אחד בכתר שישתמשו מלכים לשני אפשר

 הארץ על יצא השמש ולפיכך ־ צורתה לחירוף דומה היותו עם
יהיה p ־ עצמה אם מיממה והלבנה ־ וגבורתו בתוקפו

שכרם



אפים בארך הכ-א המעלה
 השמש כצאת ׳ ישוחקין חרפתם השומעים מאותם שכרם

: בגבורתו
עבור מפאת החמה לגוף עלבון שמגיע חעח

של וזנבו לראשו סמוך תחתיה הלבנה
 מאירוח ובפנים יפות פנים בקבר מלקוחה שיצא׳ ואחר דלי׳

 השמים בחצי היחה אס שכן וכל • כראשוב׳ וגבורתה בתוקפה
 ומוחלת ־ עולבה אינה החמה כי י קום יצא האר׳ן בכל שאז

 ללבנה אורה תצא שממנה לשניהם והראיה ־ עלבונה נמל
 חוששין ואינס חרפתם שומעין הצדיקים הס כן • כ(יתחלה
 על מעלה ומוקיפין " לגופם חוששין ואינס ונעלבים ־ לנפשם
דומי׳ יהיו אלו הרי ואוהביו אומר הכתוב ועליהם ־ מ|עלחס

 לפי כי • בגבורתו הלקות זמן מהקטרוג השמש כצאת ב(ה
 שוס מגיע אינו ור.רופ׳ ומגדופס הרשעים מעלבון האמת
 • ה׳ בתורת תומם לפי ההולכים לצדיקים עצמי ופגם חסרון

: אתם שכרם הכה ואדרבה
 לו מעבירין מדותיו על המעביר כל שאר״זל וכמר העט

שלא הרבה להשתדל יש ולכן פשעיו׳ כל על ן
 לו ויעזור ־ רחמיו עליו יבקש ואדרבה ־ ידו על חברו יענש
 לבנה חמה של דמאורה שמציכו כמו ־ דאפשר מה בכל

 אין ’ ידו על חברו שנענש מי כל השואל בפ׳ ואר״זל ־ מאירה
 דבחרא בפ״ב מצינו וכן ־ מקום של במחיצתו אותו מכביסין

 בר אדא רב שמת שיבה היו שהם לפי ישראל מחאוככיןחכמי ו שהי
 דימי רב ־ לטייתיה דאכא עכישחיה אנא אמר דחד ־ אהבה

 ”אב • דידי גרוגרות דאפסיד ענישת*! אנא אמר מנהרדעא
 בי גרמי דמגרריתו עד לרבנן להו דאמר ענישתיה אנא אמר
 זילו אביי( של בישיבתו עצמות גוררין שאתם עד )פי׳ אביי

 בי מרווחות הלכות )דהיינו י רבא בי שמיכא בישרא ואכלו
 למשקל טבחא לבי אזיל הוה דכי עכישתיה אנא אמר רבא רבא(

 שמעיה מקמיה בשיא אשקול אנא להו אמר הוה אומצא•
 אנא אמר יצחק בר נחמן רב ־ מיניה עדיפכא דאכא דרבא

 דכיעול קמי יומא כל הוה כלה ליש ג״י נחמן דרב עכישחיה
ושבח י כלה בשבת דורש שהיה הדרשה עמו חוזר לסלה

טוב בלב ועשרים שתים המעלה

 דפעולוח ־ לבי עם אני דברתי פקוק על קהלת במדרש
: הם אלו הלב

 סי׳ )קהלת ־ הרבה ראה ולבי שנאמר ללאה הלב
: ט״ז( פסוק א׳

)מלכים • שומע לב לעבדן ובתת שבא׳ שומע חלב
1 פ״ע( • ק« א׳

 כתמן לרב רבנן א״ל ־ מצפים העם והיו בא ולא נתעכב א׳
 לערסיה מינטרא יחיבנא א״ל ’ מר יתיב למה לן קוסדנגה ב״י

 בה ופיר׳ עכשיה־ ב״י נחמן דרב ומסתברא ־ ב״א אדא דרב
 ואחד כלאחד מצטערין שהיו אלא ־ בכן משהבחין שהיו דח״ו

: ידם על שנענש
 שהיה ז״ל אני אדוני משם לי אמרו זה דרן ועל תפ

• שיעשה רעה איזו ־ רעה רשע תמותת פ׳ מפרש
 יאשמו ולא עבדיו־ נפש ה׳ פודה ־ הצדיק שונאי ויאשמו

 מ* כל עונש בגדר יהיו שלא כדי הישע מיתת על הצדיקים
 גמור־ ישע שהוא חימא דאפילו ־ ידו על חברו שנענש

 של מדותיו דהרי ־ בו שימו׳ עונש • להענישו בידינו אין
 דורות עשרה כדחכן אפי׳־ ארן שהוא מהנה אחת ־ מקו׳

 זה בי , לפניו אפיס ארן כמה להודיע נח־ ועד מאדם
 יאמרו שלא כדי ־ לרשעי׳ אפו להארין ית׳ הנהגת דרן

 ־ובאשר בחשובה חזרו לא ולפיכן ׳ לפניהם השעה דנטרפה
 מדרכיו בשובו אס כי המת במות חפץ אינו הטוב ית׳ מרצונו
 גס מבוכה' רב כמ״שאקחפיס אפו מארין לכן , הרעים
 יצא דמחרח שמצינו כמו ־ הגון בן ממנו שיצא מטעם

 גדול כומר שהיה מחמת לתרח מעביר היה ואס ־ אברהם
 לעבודת העולם כל והחזיר שהאיר אברהם יוצא היה לא לע״ז

 לעומת לכל ומתקבל באה משל המשילו רז״ל וכבר ־ השי״ת
 • כרס לו והיה ־ הענבים אכילת שונא שהיה נמלן ־ זה

 אינו למה ־ הענבים שונא שהוא דמאחר אוהביו לו ושאלו
 היין את אוהב שאני מפני להם והשיב . הכרם את משחית
 עולמו להשחי׳ לו היה ראוי הנמשלבהי״ת כן מהם־ היוצא
 עתידות צופה שהוא רק ־ אותו שמכעיסין הרשעים מפני

 לצאת העתידין בצדיקים ומביט צופה והוא ־ מראש הדורות וקורא
 ולפיכן ־ וכיוצא מלוט ורות ־ מתרח אברהם שיצא כמו מהן

 הוא סוף דקוף ־ חמתו כל יעיר ולא אפו להם מארין
 חכמי׳ ואמרו ־ דיליה גביה דלעולס שבראה כמו מהם נפרע

 כאשל ח׳ ס״ה סי׳ ישעיה הנביא כונת היא דזו הראשונים
: בו ברכה כי תשחיתהו אל ואמר באשכול התירוש ימצא

 סי׳ )קהלת ־ לבי עם אבי דברתי שבא׳ מדגל הלב
: א׳פט״ז(

 סי׳ נ• )מלכים ־ הלן לבי לא שנאמר הולל הלב
: פכ״ו( ה׳ י

)שמואל עליו׳ אדם יפוללב אל שכא׳ הלב
: פל״ב( י״ז סי׳ א׳  סי׳ )יחזקאל • לבן היעמוד שנאמר עומל הלב

: פ״יד( כ״ב
 סי׳ )חהלי׳ כבודי ויגל לבי שמח לכן שנא׳ שמח הלב

־ פ״ט( י״ו
 סי׳ )איכה ה׳ אל לבם צעק שנאמר צועה הלב

הלב • סי״ח( ב׳ י



מה ט׳ ח׳ מצוח סט״ג העשה לא 45

 שיגדל עד יתום נחשה מאם יתום ואחד מאב יתום אחד אדם כל משאר מרחמים יותר יגחגם זאעמ״ג מותר זח חרי מוכח בדרך —
, :מגדולים כשאר צרכיו עושח אלא כו לחשמל גדול יצטרך ולא

 להרוג וגורם הוא גדול עון זח לאו על לוקין ®איו ]ב[ ואע״ם כעמך רכיל תלד לא שנאמר כחכידו לרגל שלא ]א[ ט׳
דם שפוך למען כד חיו רכיל הולכי וכתיב רעך דם על תעמוד לא לו נסמך לכד מישראל רכות נפשות

טשנח

משפטים, ובמכילתא ע״ש. בעניו. לראות יכול ואינו חנון הוא
 דכל נקרא הכתוב אלי יצעק צעק אס על: זו לדרשא איתא

אותו, תענה ענה אס עה״יב נרש״י וראה ע״ש. ויתום, אלמנה
שס. נרמב״ן וראה וכד. קצר מקרא זה הרי

תענון דלא לאו על לוסין שאיו טעם
עליו, לוקין שאין אע״פ זה ולאו שם: ז״ל הרמנ״ם ונתב יא(

ובחינוך וגד. אפי וחרה בתורה מפורש עונשו הרי
 שאין לפי זה לאו על לוקין שאין ואע״פ כתוב: ס״ה, מצוה

המענה יוכל לעולם כי עליו להלקות כדי מסוים דבר העינוי "
 הבוחן השי״ת לטובתם, או עינם הדין מן כי נשקר לטעון רשע

ורבים וכד. בתורה מפורש עונשו והרי צערם, תונע לבבות *׳-
 ההיסברו על וגם זה, לאו על לוקין אין לחה שתמהו המפרשים

 אלא אתתלאויג יתן העובר לאו, בכל א״כ, תמהו, החינוך של
יועיל. ללא הן המתלאות כל אותו, שהתרו דלאחר ע״כ,3

 ז״ל החינוך של ההסבר וכן ז״ל הרמנ״ם דברי ולפענ״ד (3י
לעיל שהסברתי מה לפי והוא מאד. נכונים

 מאשר יותר ואלמנה היתום של הצער על הקפידה שהתורה
 ולכך עדין. רגש בעלי בטבעם שהם משום אדם, בני שאר על

 לאבד או בהן ולרדות להם ולהכאיב ולהכעיס! להקניטן אסור
נ״ל. הרמנ״ם, לקללן. או להכותם שאסור שכן וכל ממונן
והמכעיסן, המקניטן כגון כלל, מעשה נהם שאין נדברים והנה
 נו שאין לאו הוא דהא לוקין, אין למה כלל קשה דלא בודאי

 בנשבע אלא גרידא הדיטר על לוקין דאין הוא וכלל מעשה,
 לא אותם המכה למה דתקשי אלא תמורה, ש״ס ומקלל, וממיר
אמרו, לא והחינוך דהרמב״ס אלא מעשה, ני׳ הוי הא ילקה,

אדס, בני משאר גרעי לא דהא לוקה, אינו היתום את דהמכה
דהכוונה, אלא יוסף, פן יוסיף לא דכתיב הכאה על מלקות שיש
 משאר הכאה על נוסף בצער מצטערים והאלמנה שהיתום נחה
 דבר אינו הזה הצער כי במיוחד, לוקין אין זה על אדם, בני

 ילקה אטו התלוש, את שחכה למי דומה זה והרי לעצמו, מסוים
 יותר הרנה מצטער שהחלש הגם הגנור. את שהכה מזה יותר

 החלוש של הנוסף הצער שעל אלא מהכאה, סובל הגבור מאשר
 נשאר הדין וכן הגנור. את מכה מאשר יתירה תעשה כאן אין

 של הגדיש את שורף למשל ממונן, את המאבד כגון עינוים,
 תיוב אלא מלקות כאן אין השריפה עצם על והיתום, האלמנה

 ביותר להם מכאיב השורף זו דבשריפה שנאמר, אלא ממון,
 נעלי הס והיתום שהאלמנה משום אחר, לאדם מכאיב הי׳ תאשר

מאד, מאד להם מכאיבה שריפה של זו ופעולה עדין, רגש
 העושה פעולת מצד זה אין כלומר, מסוים, שאינו דבר הוא זה

 שייך לא זה ועל וטבעם, תכונתם מצד הוא הגדול הכאב אלא
__________________________ "•■ין להלקות

ט ל״ת 1
בעמך. רכיל תלד לא 1
תרגל לא ובין רכיל תלך לא שבין ההפרש 4

 ללשונו דומה רביט של הלשון וכד. בתבירו לרגל שלא ]א[ א(
בתנירו המרגל ז-א. דיעות ז״צ הרמנ״ם של

אברהם

 עה״ת, ורש״י בעמיך. רכיל תלך לא שנאמר, תעשה, בלא עובר
 משלחי שכל שם על "תלך", לא שהניב מפרש יט־ט״ז, ויקרא,
 מה לרגל רעיהם בבתי "הולכים" הרע לשון ומספרי מדנים

 כמו רכיל כלומר, וכו׳ נגימ״ל, נחצפת שהכ״ף — רע יראו
 הרמנ״ס שגס וכנראה רגג יראה מה נניפ״חנירו שתרגל רגיל,

 דיש אלא מרגל. של למשמעות רכיל הניב את פירשו ורבינו
 ואת הניבים את לפרש שמתעודתו עה״יג רש״י תינח לדקדק,

 מרגל, משמעו בתורה האמור שרכיל מתרגם שפיר המשמעות,
 שמתעודתה ז״ל, ורביט הרתנ״ם אנל נגימ״ל, מתחלף שהכ״ף או

 :בתורה הכתוב בלשון השתמשו לא למה ההלכה את לקבוע היא
רכילות. האומר או המספר

 נחבירו המרגל וכתבו רבותינו שינו שנכיון ענ״ד, לפי לנראה נ(
לנתי ההולכים אדם בני אלו על והכוונה וכד.

 להם שיהי׳ דברים שם יראו או ישמעו אולי לרגל, אתרים
 את לנקר בקור נתור שבאים ומטבעה. הרע. לשון של לחומר

 כדי חבירך, לבית — תלך לא תורה אמרה זה ועל רעיהם.
 באיסור אסורה לעצמה זו וההליכה לרכילות. תומר לך שיהי׳
 צא אפילו או שס, שאסף בהתומר משתמש כשאינו אפילו לאו,
 תורה. אסרה זו שהליכה משוס רע. דבר שוס שמע ולא ראה
 תרגל כמו חרגצ של העובדה היא וזו "תלף׳ לא כתיב ולכך

 שלח בפרשת כדכתיב מדינה, של ברעה או בטיב לראות ההולך
הארץ. את לרגל שהלכו מרגלים גני

רכיל תלך לא - הלאו על לוהין שאין טעם
 משום פירשו והרמב״ם הסמ״ג מפרשי וכד. לוקין שאין ]ב[ ג(

דס״ל מזה, ודקדקו תעשה. נו שאין צאו דהוי
 מכאן אין ולדעתי מעשה. הוי לא שפתיו דעקימת להרמב״ם

 שוס כאן אין הקדום נאות שפירשתי מה דלפי ראי׳. שום
 ובהליכה גרידא, מהליכה הוא בכאן והמדובר שפתים, עקימת

 שכוונת בלבו תושב שזה דאלמלא לאיסור. מעשה כאן אין זו
 שאומר כמו הי׳ ולו חנירו, בנית מגונה דבר לראות הוא הליכתו
איסור. שום כאן הי׳ לא ולכבדו, לבקרו שנא לחבירו,

 שהכניסה פרה נב בגיטין רש״י שכתב למאי מיצתא הא לדמי
אמעשה ליכא דתשלותין ותדוש. שתינוק מנת על לרנקה

 אלא הוי לא ומחשבה שתינוק, הכנסתיה לטונה דאמר ידיו
 חנירו לבית שהולך עצמה הליכה הכא, נמי כן וכד, גרמא,

 שלו, המחשבה הוא והעון איסור. מעשה בה ציכא לנקרהו.
 שישתמש דברים לאסוף הזדמנות לו תהי׳ זה שבביקורו שחושב

הרע. ולשון לרכילות בהם

 סנהדרין, מהלכי י״ח-א, בפ׳ ז״ל הרמב״ם שכתב תאי לכן
מתפרש וכו/ רכיל, הולך כגון מעשה נו שאין לאו אנל

 רכילות, אסיפת לצורך הליכה כי גרידא. ההליכה על כן גם
 חבירו לבית בא אפילו כי תורה, אסרה בלבד במחשבה אפילו

 מה דבר לשמוע או לראות ובמתשבתו ידידות של ניקור לשם
 הרבה ולצעריט, הזה. נלאו כלול רכילות של למטעמים לו שיהי׳

 לאסוף כדי ידידות של באמצעי משתמשים לעין הנראים ידידים
לרכילות. חומר

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס77 מס עמוד {4}(4) אהרן אברהם פרייס, :א - אברהם< משנת >ע״פ סמ״ג



משנת ספ״גל״ת מו
וברכילות הרע בלשון החילוסים

זהו אי )א( לחלקים: את^הר§ילות תחלק ז״ל והרטב״ם ד(
 לנית הולך כלומר, — דברים שטוען רכיל

 ואומר לזה חזה והולך — כנ״ל לברים, רואה או ושומע תנירו
 שהכוונה, נראה _ פלוני על שמעתי וכך כך פלוני, אתר כך

 שאתה עליך שאמר ראובן על שמעתי וכך כך לשמעון: שהאומר
 אמת אפילו פיר' — אתת שהוא פי על אף — למשל רשע,

 עון יש )נ( העולם. את תחריב זה הרי — כך אתר שראובן
 והוא הרע, לשון והוא זה, לאו בכלל והוא מאד 7ע מזה גלול

 שלשון פיר/ — אמת שאתר פי על אף חבירו, בגנות המספר
 כלומר, חזקה, פעולה על המורה פיעל מבנין שתספר, היינו הרע

 הוא שראובן הכל, שידעו כדי לאחרים, ולפרסם לספר שמתאמץ
 — השני גרוע זאת לכל הוא, שאמת פי על אף נואף, גנב רשע,
 נקרא שקר, האומר אנל )ג( הרכיל. — מהראשון הרע לשון נעל

 שיושב זה הרע לשון נעל אנל )ד( חבירו. על רע שם מוציא
 וכך וכך אטתיו, היו וכך כך פלוני. עשה וכך כך וחומר

 יכרת הכתוב, אמר זה על גנאי, של דברים ואתר עליו, שמעתי
 נראה בפשטות עכ״צ גדולות. מדברת לשון חלקות שפתי כל ׳7ה

 כלומר, "מספר", שאינו מכיון ׳,3 מהחלוקה קלה ׳7 שהחלוקה
 חבירו, בגנות לאחרים לפרסם מיוחדת בתעמולה מתעצם חינו
לרבים. ולא שהוא למי ואומר" "שיושב אלא

 השני, מן הראשון קשה אלא לא. וכתב: השיג ז״ל והראב״ד
מניין והשני נפשות, והורג תליתאי הוא שהראשון

 נראה ענ״ד, לפי עכ״צ זאיג נינה עצתו. את הורג ואינו
 יש נ׳ בחלוקה ז״ל הרמב״ס שאמר מת על מילק ז״ל שהרתב״ד

 זה ועל א׳, שבחלוקה תזה גדול עוונו פיר׳, תזה, גדול עון
 ישר שהולך משום גדול, עוונו א׳ שבחלוקה ז״ל הראנ״ד הגיב
 אמרו זה ועל אגשים, ג׳ כאן ויש לשמעון, מראובן הרכילות עם

 הרכיל אין כלומר, ג׳, כאן אין ב׳, בחלוקה אנל ג׳, הורג
 שיש והגם ישר, באופן שמעון של לאזניו הרכילות את משמיע

 הרכיל, להם שסיפר מה לשמעון יאתרו אחרים שאלו אפשרות
 הוא שזה מניין, עצמו, לשמעון השמיע לא שהרכיל חכיון תבל

 דבריו, ציין ז״ל שהראנ״ד והגם הראשון. מן יותר חמור שעוונו
 הכרח. הציון מן אין ד/ בחלוקה ז״ל הרתנ״ם שתמר מה על

 לפרסם הב׳, בחלוקה שמתעצם, שבמה היא, זל הרמנ״ם ודעת
 שס הכ״ת וגם גדול. יותר עוונו חבירו של קלונו חת ברבים

 בחלוקה דבריו שלפי אלא כנ״ל. ז״ל הראב״ד דברי את הנין
 ואומר, יושב ד׳ ובחלוקה גרידא, בתקרה היינו מספר, הב׳,

 לא מ״מ ע״ש. הרע. לשון נעל נקרא ולכך נתמידית, והיינו
 ודברי הרמב״ס. מדברי בפשטות שנראה מה לכתוב מנעתי

 לענין אלא הרע, ולשון רכילות נין שאין הנ״ל ז״ל הרתב״ס
 פ״א, פיאה הירושלמי מדברי שלקוחים נראה, העוון, תומר
י ע״ש. הרע. לשון זו רכילות זו ישמעאל, ר׳ תנא

אומר בין הב׳ בחלוקה חילוק שאין נהרתב״ס ונתבאר ה(
 נקרא שקר שאותר אלא אתת, אומר ובין שקר

 וממילא, רכיצ תלך דלא נלאו נכלל זה וגס רע, שס מוציא
 גס סובב זה לאו על לוקין דאין רביט וכן הרמנ״ס שכתב הא
 ענין הוא רע שם חוציא הלא לדקדק, ויש רע. שם מוניא על

 שחילל ראובן על רע שם הוציא אס חילוק חין כלומר, כללי,
 ארוסה, בעודה שזינתה אשתו על רע שם שהוציא תו השבת, חת

 ראובן על רע שם וכשחוציא לוקה, תשתו על רע שם מוציא ולמה
 דאזהרה מ״ו. בפסחים למ״ד לוקה, חינו השנת, את שחילל
 הוא בדין רכיצ תלך מלח הוא — אשתו על — רע שם למוציא

 דמלקין אותו, ויסרו בתורה )ופורש דהא ילקה, רכיל הולך שכל
 תלך דלת נקרא זה על הזהירה שהתורה רע, שס הוצאת על
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אלא לוקה דאיט שם, לתנאי, ס״ל זה דמשום ואפשר ו(
 תנא ולחד והעידוני, טאו לעדים להם אמר א״כ

 דאע״ג נתוס׳ שם וכתבו שקר, להעיד עדים שישכור עד
 גמורה. שווה גזירה זה אין שימה, שימה דילפינן שם דאתרינן

 מעשה, נו שאין לאו על לוקין דאין דקיי״ל משום ע״ש,,אלא
 בע״כ אלא מלקות, רע שם המוציא את התורה חיינתה ואיך

 תשוב ח״ד לחד או העדים, את שהשכיר או מעשה, .דעביד
שקר. להעיד דין לבית העדים את שמניא מה תעשה

 אשתו על רע שם מוציא בין החילוה
אחרים על רע שם מוציא ובין

 מימר, והרי ד״ה. ג/ תמורה בתום׳ שהקשו מה יונח ובזה
מעשה בו שאין דלאו כללא האי על הש״ס פריך לא אמאי

 ממה לחיפרך בעי דלא ותירצו רע, שס ממוציא עליו, לוקין אין
 הרי אדרבה, לדקדק, ויש ע״ש, התורה. מלקות ט שמפורש
 על שלוקין בתורה מפורש כשמצינו עצומה, יותר היא הקושיא

 רע שם מהוצאת כנ״צ הכוונה, אלא מעשה. ט שאין לאו
 בשוכר או לעדים באומר כנ״צ במעשה, דוקא אלא מלקות אין
שקר. עדי

 הוא הג״צ בתירוצם התום׳ דכוונת לומר, יש ובפשטות
על רע שם הוצאת של זה נלאו תורה מדפרטה

 דלוקין הוא דכללא נצרך, זה שאין הגס אותו, דמלקין אשתו,
 נו שאין הגם לוקין בכאן דדוקא ש״מ, לאו, של עבירה על

לוקין. אין תעשה בהן שאין לאוין נשאר אבל מעשה,

 קייתינן יהודה בדר׳ תו, בכתובות שם דהא ליתא, דהא אלא
עדי השכיר א״כ אלא רע שם במוציא לוקה דאין הסונר

 ובמכות מעשה, ט שאין לאו על דלוקין סונר ר״י והלא שקר,
 ממוציא דגחר משום הוא יהודה דר׳ דטעמי׳ עולא מפרש ׳7

 איך רע, שם במוציא מעשה בעי יהודה דר׳ אמרת ואי רע, שם
מעשה. בהן שאין לאוין לשאר מעשה בו שיש רע שם ממוציא יליף

 רש״י על נאמת הקשו יהודה ר׳ ד״ה, מה: כתוטת ובתום׳
בו שאין לאו דעל הסונר יהודה דלר׳ שם שמפרש5^""®

 לא אפילו מקום מכל לוקה רע שס מוציא לכך לוקין, מעשה
 המפורש אותו דויסרו קרא לן למה רכיצ תלך לא משוס בעל

 למעלה, שפירשתי כמו והוא מלקות. לחייבו רע שם במוציא
 ויסרו איצטרך שפיר מעשה, ט שאין לאו על לוקין דאין דלמ״ד

 אנל מעשה, נו שאין אע״ג רע שם במוציא מכות לחייב אותו
 ויסרו מעשה, בו שאין הגס רכיל תלך לא על מכות דתייב למ״ד
 דר׳ אליבא פירש״י דלפי בתום׳ שם הקשו גם לי. למה אותו

 רכיצ תלך מלא לילקי מזנות אשתו את שמחרף אדם כל יהודה,
 אשתו את המחרף אדם על דוקא מקשו למה ידענא ולא ע״ש,

 חילל שחנירו המספר אדם כל להקשות להם הי׳ ביותר חזנות,
לילקי. שבת

רע שם מוציא של בחידוש הירושלמי שיטת
ומלקות. דתתון פלוגתא גבי ג־א, כתובות, ובירושלמי ז(
ממוציא דיליף ומשלם לוקה סובר מאיר ר׳7 ,

 סברו ורבנן ממון, אותו וענשו מכות אותו ויסרו דכתיב רע שם
 אין לחידושו יוצא שהוא ודבר רע שם המוציא יצא לחידושו

 וכאן מדיטרו, תתחייב אדם אין מקום שבכל לפי ממט, *לומדין
 אתר, דבר ממט למד אתה אי וכן הואיל מדיבורו. תתחייב אדם

 כתובות ובתום׳ ע״כ. מכות. ולא עונשין לא ממנו למד את אי כן
שם דמוציא הנ״ל הירושלמי דברי את הניאו לוחה, דאין ד״ה. לג
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מנץ ל״א( )ד׳ ממחדדץ ותניא בסתר אדם ממט שדיבר דברים לחברו חמגלח דביל איזהו האדומי, לדואג אירק מה ולמד צא ]ג[

משנת .
 — מעשה כל בלי פיר׳ — מיתייב גרידא דנדינור הוא חידוש רע

 לא מ״מ חיחייט, נדיטרייהו נמי זוממין דעדים גג על לאף
 שם במוציא אגל נפסד הי׳ דיטרם ידי דעל האי, כולי חידוש הוי
 לי, נראה ע״ש. עדים, ידי על אלא נדיטרו מעשה איתעביד לא רע

 כשעשה אפילו הנ״ל הירושלמי את לפרש הוא התום׳, שהסגר
 הוא אופן דנכל כששכרן. אפילו או והעידוני, גאו ואמר מעשה
 העדים את שמניא דנמה רע שם נמוציא תורה שחידשה חידוש

 הוצאת כי רגג שם הוצאת שום נתהווה לא סה השכירן, ואפילו
 הכית והלא דין, נית לפני נא שהדיון משעה מתחיל רע השם

 נתוליס, מצאתי לא האומר זה של דיטרו אם 3מתחש אינו דין
 וא״כ נעלה, תתת זינתה שזו לפניהם המעידים העדים עם אלא
 ולא העדים ירי על רק ומתקיים מתהווה הדיון של הענין כל
 ונע״כ להלקותו. הוא התורה דין זאת ולכל הנעל, ידי על

 וממילא דבר. לשום הימנו למדין ואין הכתוב וגזירת תידוש שהוא
 רע, שם מוציא כל יהי׳ לא למה לעיל, שהקשיתי מה קשה לא

 שם מוציא כמו מכות, חייב השנת. את חילל שפלוני שאומר כגון
 מקום, לשום מחידוש כלל למדין דאין משוס אשתו, על רע

אשתו. על בחש״ר היינו להלקותו, התורה דצוותה היכי ורק

 בכתובות, הנ״ל הירושלמי בגליון ירושלים בציון וראיתי יס
ממוציא ר״י יליף דאין שהקשיתי, מה כעין שהקשה

 יהודה שר׳ בזמן עליו, לוקין מעשה מ שאין דלאו רע שם
 מעשה. הוי העדים השכרת והא עדים, שישכיר נמצש״ר מצריך
 נו אין מקום מכל בעצמותו דהדבר שיף, המהר״ם בשם ותירץ

 שוס בזה אין ולדעתי דמוק. שזה שם נהגליון כתב וע״ז מעשה,
 רע שם דהוצאת לעיל, שביארתי כמו הוא הדבר דסנרת דומק,

 חשיטת שוס אין ואז דין, בית בפני הדיון משעת רק מתחיל
 נהם אין לעצמם העדים והשכרת העדים, בדברי אלא בדבריו

 לאש סמוך עץ שתניח למי ודומה רנג שם הוצאת של ענין שוס
 מתיחסת השריפה שאין העץ, ונשרף הרוח נשב כך ואחר בשנת,

העץ. שנתן לזה

 שנים שנת גבי דאתרינן דכשם לתרץ, כתב הנ״ל ובגללן
וזה יכול אינו נזה "ובפרט פטורים. מלאכה שעשו

 אינו נעצמו דהבעל כאן. להיות צריך הי׳ נמי כן יכול", אינו
 העדים וגם שיעידו. עד עדים, השכיר אפילו המעשה, כל עושה
 ולכך שהשכירם, הבעל לא אס דין, לבית באו היו לא לבדם

 על דלוקין מכאן ר״י יליף ושפיר גמורה, מעשה חשוב זה אין
 הנושא. חומר לפי נ״ל כן שם ומסיים מעשה. ט שאין לאו

 ענין דמה חלשים, שדבריו הרגיש נעצמו הגליון נעל כנראה,
 מעשה, בעינן וכאן מלאכה, בעינן שבת גבי לכאן, שבת חיוב
 מה נענין בספרי הארכתי וכבר מלאכה. הוא מעשה כל ולא

 דגני הדברים, בראש שכתב מה אולם למקיף. נדסייע דאחרו
 וזה יכול אינו בזה "ובפרט פטורים, מלאכה שעשו שנים שנת
 יכול אינו בזה ואדרבה, הקולמס, שגיאת היא זו יכול" אינו
 שנת המלאכה, דרך היא דכך משום חייבים, יכיל, אינו וזה
במק״א. בזה הערותי וכבר צו.

מרתת מכות רס לוקה יחידי המעיד אחד עד

 דלא לאו על לוקין שאין מפורש רנינו כתב בכאן והנה ט(
אחד עד יקום לא של נהצו רי״ט ונל״ת רכיל. תלך

 "לוקה", עליו והעיד — אחד עד _ גס ואס רבינו כתב וגו׳
 טוביה קי״ג בפסחים כדאמרינן עליה, מפיק דקא הוא ביש דשום
משום פיר׳ לזיגוד, רנא נגדי׳ עלי׳, המסהיד זוגל אתא חטא

רוזם?א
 בסנהדרין שהרי הי׳, דרבנן מלקות אותו אמנם יקום. דלא לאו

 נפשות ודיני רסע דרשע שווה בגזירה נפשות מדיני מכות למדין
 אלו רנינו דברי עכ״צ טהגיג שסנהדרין בזמן אלא דנין אין

 משנ״א בספרי וראה 4ןרלז רד־רה, סימן יראים, מספר לקוחים
ואילך. ש״ס, דף ג׳, מלק חסידים לספר

 מעיין וגס׳ טה, האריך להתל״מ, ח״ב מצותך דרך ובספר
הנ״ל היראים על ראם בתועפות הובא — החכמה

 ט שאין לאו הוי והא לוקה לתה כלם שהקשו מה לתרץ כתב
 בו שאין אף לוקין רע שם ומוציא הרע לשון דעל משום מעשה,
 הוא ואזהרתי׳ אותו, ויסרו רע שם מוציא גני כדכתיב מעשה,

 שאין אומר היית׳ יקום דלא אזהרה לאו אי אלא רכיל. תלך מלא
 כשיבא אתר עוד עם לצרף שראוי משום רכיל, תלך לא בכלל זה

 שוב אחד, עד יקום לא על התורה שהזהירה לאחר אבל להעיד,
ע״ש. ולוקה, רכיל תלך לא נכלל הוי

 הרע לשון על מלקות בדין שדגו הנ״ל המחברים על אני ותמה
חשו ולא הסמ״ג, בעל דרבינו אליבא רע, שם והוצאת

 לאו על לוקין שאין מפורש שבה שלפנינו, נמצוה נהסמ״ג לעיין
לא אם — רע שם מוציא ובין רכיל הולך בין חילוק ואין הזה,

אותו. ויסרו בתורה ככתוב אשתו, על רע שם ™במוציא

 נהם. לעיין לפני ראם תועפות נעל שהביא הנ״ל הספרים ואץ
על ולא הסמ״ג על לא קושיא שום כאן אין באמת אולם

 מדרבנן, מרדות מכות דלוקין לומר, מתכוונים ושניהם היראים,
 לדבריהם ראי׳ ומביאים הזה, לאו על לוקין אין דמדאורייתא

 רבא והלא לזיגור, דנגדי׳ דרגא מהא דרבנן, מרדות הן שהמלקות
 אלא דאורייתא, חלקות לוקין אין ואז הסנהדרין, נימי שלא חי

 לוקין אין דאורייתא מכות אבל נגדי׳, דרבנן מרדות מכות ע״כ
וברור. פשוט והוא זה. הלאו על

 מרכילות תוצאה היתה הכהנים עיר בגוב החריגה
סיפר שדואג גנות של

 מביאים ורנינו שהרתנ״ם נראה בפשטות וכו׳. ולמד צא ]ג[ י(
שם: הרמנ״ס שכתב חה לאמת מדואג, דוגמה

 של דבריו ידי שעל משום בישראל. רנות נפשות להרוג וגורם
 ולא כב. א, שמואל נהרגו. רבים, שהיו הכהנים עיר נוב דואג

 שאינו דאע״ג נלמד דואג דממעשה הכ״מ, שכתב מה הבנתי
 אמר מאשר יש גדולה יותר גנות דמאי רכילות, נקרא גנות,
 קשר קשר שדוד מתפתל הי׳ ששאול במקרא משרש הלא דואט

 כלכם קשרתם כי עליו: הנצנים לעבדיו ואמר נגדו. בוגדים
 ענה זה ועל וגו׳ ישי בן עם בני בכרת אזנו את גולה ואין עלי
 וישאל אחיטוג נן אחימלך אל נבה נא ישי בן את ראיתי :דאג

 שם. לו. נתן הפלשתי גלית חרב ואת לו נתן וצידה בהד׳ לו
 דוד, בעד ותותים באורים אחיתלך ששאל שבזה אמר. ורבותינו
 דין בית ולאב למלך אלא נאו״ת שואלין שאין כמלך, החשיבו

 הוא ללוד, גלית של חרבו מסירת וגס ט. ציטר שצורך ולמי
 בין היום עד כנהוג דוד. של בגדלותו הכרה של החוויוה

 גבורה של סמל הוא נצחן גטר בה שהשתמש שמרב הממלכות,
 הרע, ולשון רכילות היתה דאג של תעודתו שכל נפרט וגדלות.
 שהכוונה לומר פשוט ולכך ע״ש. צג: לא. בסנהדרין כלאיתא

 בישראל. רנות נפשות להרוג גרמה דאג של מרכילות שהתוצאה
 שהיתה הכהנים, עיר טב שהרג שמתוך ע״ח יבמות וראה

תסל. דף ח״ט לסי׳ נמשנ״א וראה וכו׳ חזון מספיקה
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48 מוחש׳ סט״ג תעשה לא טח

 אחר ןןון ויש בעמך, רכיל תלד לא גאטר לק■ מלי רכו שחכרי אעשח סח אפל סחייכין דחכריי סזכד! אני יאסר שלא ]ד[ לדיין
 חפירו מל רע שם וסשיא שקר האומר וב״ש אמת שיאמר אמ״ם חפירו כמות חסאר וחוא זח לאו מלל והוא מזח גדול שחרא

 של פחח נתל פסח וראה פוא פרטא כן אלימזר ר׳ אמר )שם( ותניא ט״ו( )ד׳ פמרכין יש מ׳ מפרש חימ לשון הלכות ועיקרי
וכסת פסח אחת מל חפירו מל ימ שם חמופיא פך חאפנים ימל המפים על ימ שם חפמיא ומה ממרגלים מגלן הרע לשון

אברהם ת ג ש ט

יהי׳ שלא האיסור הרמב״ם להשמטת הסבר
וכר לזה סשה הדיין

 בכאן, הניא לא ז״ל הרמנ״ס וכר. יאמר שלא ]ד[ יא(
יאמר. שלא לדיין האיסור את יז. דיעות

 דר׳ מו, כתונות הש״ס דנרי הניא ]מא[ קצא כסימן והיראים
 — רע שם למוציא אזהרה הוא רכיל תלך דלא סונר אלעזר

 סונר נתן ור׳ — נזה נכלל הרע ולשון רכילות מיני כל וגם
 —רע דבר מכל מונשמרת הוא ורכילות רע שם להוצאת דאזהרה

 נתן ור׳ — רנג דינור משמעו רע דבר תעשה. לא הוא השמר
 לנ״ד אזהרה — רכיל תלך לא — ההוא כר״א, אמר לא מ״ט
 שמטעים כרוכל אומר, נחמי׳ ר׳ לזה וקשה לזה רך יהי׳ שלא
 ממיינים ויזבירי מזכה אני יאמר שלא לדיין מניין דבריו, את

 . כדר׳ אמר לא ור״א — דפיאה פ״ק בירושלמי הוא כן — וכו׳
 יהרהר אל יאיר, בן פנתס כדר׳ קרא האי לי׳ דחינעי משוס נתן,
 אזהרה המוציא ולדברי — בלילה טומאה לידי ויבא ביום אדס

 חכמים שפירשו מה לכתוב הזקקתי מכאן רע שם למוציא
 מה להבין וקשה עכ״צ וכו׳. נישא לישנא דמי היכי טז. בערכין.
 מכאן" רע שס למוציא אזהרה המוציא "ולדברי היראים שהוסיף

 את — רכיל תלך מלא — מכאן מוציא שאינו מ״ד לאידך וכי
 דבר מכל דונשחרת מקרי׳ מוציאו אלא הרע, לשון של האיסור

 ונראה וקיימים. שרירים טז. בערכין האמורים הדברים אין רע,
 קדושים נפרשת היוצר צוה דפתת: לתאי היא היראים שכוונת

ננערה ואמרינן בעמך. רכיל תלך לא במשפט. עול תעשו לא
 היראים כלומר, וכו׳. רע, שם למוציא אזהרה ""שנתפתתה,

 תלך מלא רע שם למוציא אזהרה דיליף חאן דאפילו מסביר
 רך יהי׳ שלא לדיין האיסור יליף הוא מהיכן ותקשי רכיל.

 זה על מחייבים, ותכירי מזכה אני יאתר ושלא לזה, וקשה לזה
 תעשו לא קדושים בה׳ הבורא צוה בפתיחתו: היראים מתרץ

 עול תעשו לא בדיינים: מדבר הפסוק כל כלומר, במשפט, עול
 תשפט נצדק גדול פני תהדר ולא דל פני תשא לא במשפט
 הפסוק של המתחיל הדיבור את רק הזכיר והיראים — עמיתך

 המקראות ומסתיכות וגו׳ בעמך רכיל תלך לא :לי׳ וסמיך —
 שמסיים וזה בדיינים. הנוהג רכילות של הדין את מ״ד, האי יליף

 הזקקתי מכאן רע שם למוציא אזהרה המוציא ולדברי היראים:
 המקראות של הסמיכות את לכתוב הוזקק כלומר, לכתוב

דבריו. בפתיחת

ז, בדיעות, שכאן, ז״ל הרמנ״ם דברי מאד נכונים ומעתה
דאזהרה כמ״ד דפסק משום מדיינים, הוזכר לא

 דלא מקרא הוא — בכלל רכילות מיני וכל — רע שס למוציא
 שלא דהאיסור כתב סנהדרין מהלכ׳ כ״א ונפרק רכיל. תלך
 עמיתך. תשפוט נצדק תקרא ילפינן לזה וקשה לזה רך יהי׳
 והוא רכיל, מהיות הזהיר :כתב שא, מצוה המצות ובספר ע״ש

 רך תהי׳ לא — ספרא — אתרו בעמך, רכיל תלך לא אמרו
 הטוען כרוכל תהא שלא אתר דבר לזה, וקשה לזה בדברים
 עכ״צ רנג שס מהוצאת אזהרה זה לאו ובכלל והולך. דברים

 גשתע רע שס הוצאת ובודאי זה, מפסוק יוצאים שניהם כלומר,
 כותב הוא שברוב ורבינו מסמיכות. לדיינים ואזהרה מפשוטו,

 אזהרה של הדין את כאן כתג שפיר ז״ל, הרמב״ס שיטת כפי
לדיינים.

 לחבירו, לומר דיין שאינו לאדם אסור אם
כרין שלא אותך דן הדיין

 מור״א דברי הביא י״ט, פ׳ בהגהותיו הגדולה כנסת בעל יב(
מזכה אני האומר דיין דוקא דלא הסמ״ג על שטיין

 אסור אחר אדס הדין הוא אלא וכו׳ רבו שתנירו אעשה ומה
 דנ״ק מהא וראייתו כדין, שלא אותו דן שהדיין להנדון לומר לו

 שמכר להטבת רב פטרי׳ וגם רב דטרפה דמגרמתא נעונדא צ״ט
 כפשטא !או נישרא, דמי להס מלהשיב לקונים, זו מבהמה בשר

 הנהמה את ששחט השוחט היינו הטבח את שפטר דגמרא,
 רב בך עביד לי׳ ואמרו ור״א כהגא רב ני׳ ופגעו נהגרמה[,

 — לגריעותא תרתי אילימא תרתי, מאי הש״ס ומסתפק תרתי,
 שנאמר — מזכה אני אדס יאמר לא והתנן הכי למימר שרי וחי
 מן היו לא ור״א כהנא רב הכא והא ע״ש, רכיל. תלך לא

 משוס נזה דיש מפורש, זאת ולכל רב עם הדין את שדט הדיינים
 דדוקא הוסיף, והכנה״ג שטיין. מהר״א עכ״ד, רכיל. תלך לא

 לו מותר דינא, דמהידר בדבר אנל רכילות, משוס יש כזה בענין
 תחטלה כל שיעשה כדי טעו שהדיינים דין, לבעל לומר להדיין

 שלא כדי לו לומר איכא נמי ומצוה יפסיד, ולא דינא למהידר
 ובמשנת ע״ש. אבידה, השבת בכלל והוי בכדי ממונו יפסיד

נזה. האריך חכמים

 הלא רכיל, תלך לא בכלל זה דיין יהי׳ למה להבין יש ולכאורה
כמו ולא זכאי שפלוני נאמת סונר הזה הדיין

 להציל מחויב יהי׳ לא ולמה חייב, שהוא הדיינים שאר שאומרים
 דינא. למהידר טצדקי כל שיעשה לו ולהגיד הנדון ממון את

 לדין שנוגע נין חילוק דאין משמע ו׳ דסנהדרין תסוגיא ובאחת
 אלא דינא. מהידר דלא דין ובין להחזירו אפשרות שיש

 התם: דגרסינן רכיל. תלך לא משום בזה יש תמיד
 מחלוקת שיש במקום דין פסק — כתבו היכי תיכתב

 ור״ל — זכאי פלוני — זכאי אמר יוחנן ר׳ — הרבים אתר ונטו
 מדבריהן אמר אלעזר ר׳ מיתייב ופלוני מזכין ופלוני פלוני אמר,

 רכיל, תלך לא משום זכאי, אמר יוחנן ר׳ ומסיק: פלוני, נזדכה
 דחיחזי משוס תיחייב ופלוני מזכאי ופלוני פלוני אמר ר״ל

 אמרו שכולם משמע יהי׳ זכאי סתם יכתבו אס כלומר כשיקרא,
 אין רכיל תלך לא משום אבל נתוס׳ וכתבו שיקרא. וזה זכאי,
 דמר לי׳ אית פלוני, מזדכה מדבריהם אותר, ור״א לר״צ כאן

 רכיל תלך לא משום נזה שיש סונר הוא פיר׳ דמר, לי׳ ואית
 פלוני, מזדכה מדבריהם לכתוב אומר לכך כשיקרא, מיתזי וגס

 נו טעו אם למהידר שיוכל פסק זה אס חילוק דאין משמע ע״ש.
 לומר מנ״ל דאל״כ טעות. אפילו להחזירו אפשר שאי פסק או

 פסק על תדבר ר״י אלא פליגי, דלא אפשר הא ור״ל, ר״י דפליגי
 ור״ל רכיל, תלך לא משוס נו יש לכך לדינא, למהידר מצי דלא

 אומר ר״א למה תקשי וכן להחזירו. שאפשר פסק על מדבר
 דיני׳ דמהידר בדבר הלא פלוני, מזדכה מדבריהם כותבים דתתיד

 הגדול, דין בית לט שאין הזה בזמן ואפילו כר״צ לומר לו הי׳
 שאין הזה בזמן הדין וכן פ״ו: סנהדרין ז״ל, הרמנ״ם כתב כבר
 לרבים מומחין גדולים נהם שיש תקומות יש אנל הגדול ב״ד

 התצוה אמר אס כמותם. שאינם תלמידים להם שיש ומקומות
 בדין לפניו ונדון הגדול לפו״פ פלוני, שבארץ פלוני במקום נלך
 בספרד. יום בכל מעשים היו וכן עתו, והולך הלוה את כופין זה,

ע״ש. עכ״צ

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס80 מס עמוד {4} (4) אהרן אברהם פרייס, :א - אברהם< משנת >ע״פ סמ״ג



ל!, -»

מט assHSB ט' .סצוח סמ״ג העשה לא *
 ע׳ץ לעח״ב חלק לו ואין הזח כעולם האדם מן נפרעין עכירות שלש על דפאח וכתופפתא )פר״ק( רפאה כירושלמי ואטרינן

 חמאח חזה חעם חטא אגא אומד הוא "שבע״ז א^ כערכין יש כפרק וכן כולם מגד הרע ולשון דמים ושפיכות עדיות וגילוי
 לשון כתיכ חרע וכלשון מנשוא עוני גדול כתיכ דמים וכשפיכות הזאת הגחלח חרעח אעשח איד אומר עריות וכגילוי גדולה

 דחן חיה שלא מפני המלחמות נוכחין חיו אחאב שכיטי רפאה ובירושלמי ,כמדד יש וכן כולם כנגד שהוא ללמדך גדולות מדברת
 עובדי חיו שלא אע״ם גופלין חיו לה״ר כחם שחיה שאול ימי ובשוך הנביאים את שחחיח עוכדיח על הלשינו שלא הרע למון

 נגכיד ללשונינו אמרו אשר שני כעיקר כופר כאלו לה״ר המספד כל י״ו( ר׳ )שם כערכין גרסינן אהאב, כימי כמו'שהיו עכו״ם
 חאמרו, מן יותר נענש והטקכלו עליו שאמדוהו ואותו חמקכלו האוטרו חורגתן לח״ד. ,ג אמרו ועוד לנו אדון מי אתנו שפתינו
 זח ,אפי ,פי ופודי כישרא דשכיחי פלניא כי נורא איכא חיכא דאטדי מון כישא לישנא דמי חיכי כערכין יש ,בם עוד ואמרינן

כזה כיוצא כל וכן טמנו יודע שאני מה להודיע רוצה איני פלוני מן שתקו שיאמר כגון לח״ר אכק ]ה[ שהן דברים ויש לח״ר

אברהם משגת
 למה בהתאמה הוא להנ״ל דהטעם לומר, בדעתי ועלה יג(

קה. דף ח״ב הס״ח על משנ״א בספרי שכתבתי
 הדין הכרעת לאתר חשוב ברוב המתבטלים הדיינים של דמיעוט

 בית יבא זמן לאתר ואם הרו! כמו אמרו עצמם הס כאילו
 להיות צריך יהי׳ הראשון, דין הבית של הדין על לחלוק דין

 התנין כנגד אלא בלבד הראשון של הרוב כנגד לא נמנין גדול
 חולקים שהיו המיעוט כנגד ואפילו שס, שהיו הדיינים כל של
 בעדיות, התוספתא את לפרש שם רציתי ובזה הרוג על

 בין היתיד דברי הוזכר לא המרובין. כדברי הלכה לעולם א־ד.
 ויצטרך הרוב אל בטלים שיהיו כדי כלומר, לבטלן". "אלא המרוגין

 ניוכמה גדול להיות עליהם, לחלוק אח״כ יחפוץ אשר השני הבי״ד
 תלך לא משום דיש אפשר ולכך הראשון. הנ״ד כל מן ונמנין
 מחיינין, וחבירי מזכה" "אני הנדון אל אומר היחיד אם רכיל

 כדברי אתר נעצמו הוא כאילו הוא הרי דין גמר לאחר כי
גדול. דוחק ה5ד אלא הרוג

 אחרי משום הרוב אל דעתו את לבטל היחיד הדיין שחייב נהי יד(
דעתו את שמבטל וצווח עומד הוא הלא אבל להטות, רבים

 חייב יהי׳ לא למה אבל התורה, גזרה שכך משוס כרתו בעל
 לו אסור יהי׳ ולמה ממונו, את הנדון יפסיד שלא אח״כ להשתדל

 על קובלנא ויקבל בצדק דמהו לא דעתו שכפי להנדון לומר
 ענין זה ומה פסקם. את שיהדרו עד מהם גדולים אצל הדיינים,

 וכדומה חבירו בבית התרגל באדם דוקא זה7 רכיל, תלך ללא
 דפריך הנ״׳ל צט דב״ק בהא דתקשי ובפרט כדת. שלא לרעתו
 לא הס הא וכר, הכי למימר שרי ומי ור״א, כהנא רב על הש״ס

כלל. הנ״ל סברא האי שייך ולא רג של בהוראתו כלל השתתפו

 אותר הייתי קדמוני, אשר המחברים של דבריהם ולולא טו(
היא כט. סנהדרין שם בהמשנה דהפיר׳ בפשטות,

 מחייבין וחביריי מזכה אני יאמר לא לכשיצא ומניין כפשטה:
 רכיל תלך )לא נאתר זה על עלי, רבו שחניריי אעשה מה אבל

 הקפידה כלומר, עכ״ל, סוד. מגלה רכיל הולך ואומר( בעמך
 הוא שבאמירתו הדיין, של לשונו סגנון על הוא חכז״ל שהקפידו

 אצבעו את תניח כאילו הוא והרי חניריו, על האשמה כל משים
 להם יש אותו חייבו אשר שהדיינים שיאמר הנדון של בפיו
 דין, מבית הפסק ויצא הדין שנגמר לאתר כי עליו. בלבם טינא
 לא לכך המחייבים, הרוב אל הסכים היחיד גס כאילו הוא הרי
 שאר ונין נינו שהיו דעות החלוקי את כלל להזכיר לו הי׳

 — דעתו לפי — ההפסד מן הנדון את להציל נכדי אלא הדיינים.
 חייג שאתה תכלנו הפסק יצא שכך אמת להנדון: לומר לו הי׳

 דהדר דבר שהוא והואיל טעינו, כלנו לא אס נוקפי שלבי אלא
 את שיבקרו גדול, יותר דין בית אצל שתשתדל מאד כדאי דינא,

 לשונו סגנון על בעיקר הקפידה שהמשנה אומר, נמצאת הדבר.
 של הכלל מן עצמו את יוציא ושלא רכילות, נו יהי׳ שלא הדיין של

הדיינים.

 משום מידי, קשה לא בולאי הנ"? ור״א, כהנא דרב להא ואשר
ולמה הבהמה את אסר למה רב של מפיו שמעו לא הס7

 עניד דרב לומר להם הי׳ שלא בודאי מלשלם, הטבח את פטר
 כל לגריעותא אמרו דלא מברר הש״ס ושפיר לגריעותא, תרתי

וז״נג רג של טעמו שמעו שלא עוד

 חבירו של ומעלותיו גדלותו מהות המקטין
הרע לשון משום מה יש אם

הוסיף: ז־ג דיעויג ברמנ״ם וכו׳. הרע לשון אבק ]ה[ טז(
שהוא כמות שיהי׳ לפלוני יאתר מי שיאמר או

 נאור בלתי אדם מומי המספר בפיה״מ. הוסיף א־ז, ובאבות עתה,
 — דברים והמספר כתב: ה׳ הלכה הנ״ל דיעות ונהלכ׳ וכו׳. כגון

 של דינם מה מסופקני ובכן וכו׳. להפחידו או לו להצר ואפילו
 אלא רעה שמדברים לא כלומר, מבטלים, הם שמטבעם אלו

 הוא פלוני יאמר אחד אם למשל חבריהם, גדלות את שמקטינים
 חכם תלמיד שהוא אמת זה הוא, יאמר מאד, גדול חכם תלמיד

 ואפילו נספר, יעיין אס וכן אומר. שאתה כמו מאל גלול לא אבל
 דברים בו וימצא שעברו, מדורות מהמפורסמים אחד של בספר

 המחבר על משפט מלחרוץ ימנע לא לו, נראים שאינן סברות או
 הי׳ לא אבל ושקדן, תורה בן הי׳ זה מחבר ויאמר, הספר של
 סובר הוא שאומר, ותה סבורים. שרבים כשם בתורה גדול כך כל

 הוא אבל רעה מדבר אינו שהוא דבר, של כללו בדבריו, שאמת
 משוס נזה היש השאלה ובכן אחרים. גדלות מנטל או מקטין

לא. או הרג! לשון אבק או הרע לשון

 ואחד תורה בדברי המתווכחים מת״ח המדובר שאין כמובן,
את מלעינים אפילו ולפעמים המקטינים, דברים מבטא

 חדרך היא דכך דאיסורא, דררא שוס בזה שאין תבירו, דברי
 התורנית. הספרות ובכל ובגת׳ במשנה שחציט כשם הוויכוח,
 אחדים רק ואצטט מאות, לכמה יודע מי עולה המאמרים שמספר
לדוגמה.

 כ״יג סוכה מימיך, סוכה מצות קיימת לא נוהג היית כך אם
מכשירין. מימיכם, טהרה עשיתם לא עושין, הייתם כך אם

 חולין — שוטה — תדל בן בלשון אלא אותה תשנה אל ג־ד.
 בעתה ׳7ה אני עלי׳ קרי אכסיף — דיינו הכי דחצצתא דייני קלד.

 רנא יאמר פן מרנא עיליש רב אכסף :שם פירשנ״ם — אחישנה
 שהוא דינין כל וכן שקר, דין דן הי׳ בכאן הייתי לא אילו בלבו

 מסביר הרשב״ם כנראה שם. עיין קלג: ב״ב בפני. שלא דן
 ולא ת״ח, של הוויכוח דרך הוא כך הלא עיליש, רב אכסיף למה

 דשאני הרשב״ס מתרץ זה ועל כסופא, משוס זה שיהי׳ מצאנו
 דיניו שכל בלבו רנא יחשוב שמא עיליש רב תתירא שהי׳ כאן,

 את המשיג הראב״ד וכן — האתת לפי אעם מיליש, רב של
 מוצאים אנו וכן שיעור, לאין קשים נדברים ז״ל הרמב״ס

 היינו לא אותם, ראינו שאלמלי דברים ובמלחמות, המאור בהבעל
 כאלו. קשים נינים יפליטו כמותם וקדושים שגדולים מאמינים

 הנכתבים דדנרים הגס רכילות, משום בזה דאין כרחך ובעל
 משום ז"? הרמב״ס שכתב כמו רבים, לאלפים אמורים הס הרי
הלכה. של מתן והמשא הוויכוח דרך הוא דכך

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס81 מס עמוד {4(}4) אהרן אברהם פרייס, :א ־ אברהם< משנת >ע״פ סמ״ג
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 יפטר אל פי׳ רעתו לידי בא טובתו שמתק• חברו של בטובתו אדם יספר אל לעולם דימי רב תגי קס״ד( )ד׳ פשוט גט בפ׳ ואמר
 חטשח )באבות( כדתגיא מותר אוהביו כפני אבל לו תחשב קללח גדול בקול רעחו מכיר שלמת אמר וע״ז שונאיו בפגי בטובתו

שהוא דבר לחבירו לאוסר מניין ר׳טוסיא אמד ד׳( )ד׳ פד״ק ביומא גרסינן שמחן, מונח חיח הוא זכאי בן יוחנן לד׳ לו חיו תלמידים

רה.ם נ א ח נ ש ט

 ומפליטים בהלכה המתווכחים חכמים תלמידי
דבריהם את להעמיד בכדי זלזול דברי

 חיים, חפץ בספר גם הועתק קנב סימן יאיר, תות ובספר
נשמעים ננמת חכמים דלברי אתר נשאל: הספר. בסוף

 מציט איך כשלך, עליך תניג חנירך כטד יהי נמשנה ונאתר
 אתר רג ושכיג ניים כד כענין נש״נג וזלזולים קנטורים לפעמים

 תות נעל והרב רבים, וכהנה דוכתי בכמה הנאמר שמעתא. להא
 אלו, מעין שנש״ס מאמרים הרגה לתרץ נתשונתו האריך יאיר

 כתו לגנאי, ולא לשנת הם הדברים שרוב לפרש דבריו, ותוכן
 אלו מעין מאמרים הרנה וגס ראשונה, בהשקפה נראים שהס
 תלמידיו את להוכית הרב מפי נאמרו וקוצים עוקצין נהם שיש
תורה. בדברי ולעמל ללימוד לעודדם כדי

 שנמצאים לכחד אין אולם יאיר, התות דברי שצדקו ובודאי
של בתירוצו להצדיקם שאין אלו מעין נש״ס מאמרים

 תורה, בדברי לויכוח שבנוגע כרחך, ובעל יאיר. חות בעל הרב
 הולך והכל רכילות. או זלזול משום נזה שיש לומר שייך לא

 וכוונתם קשים ניבים מפליטים המתווכחים ואס הלב כוונת אחר
 כמו כלום, בכך אין האמת, על והלכה הדין את להעמיד רק

י״ט. אות בסוף לקמן רוכל אנקת נספר הנ״י מדברי שהבאתי

 היה זאת אם כי :כתוב נ׳. אות פ״י, דעות הקטנה, יד ובפפר
”joif5 לזה זה אוהנין היו ושמאי. הלל של המחלוקת
 אע״פ יד: יבמות מש״ס לקוחים ]הדברים זה. את זה ותחבנין
 נמנעו לא — ישן בגט ובאחיות בצרות הלל ובית נ״ש שנחלקו

 טהגיס וריעות שחינה ללמדך הלל. מבית נשים לישא שמאי בית
 לא ומעולם אהבו.( והשלום האמת שנאמר מה לקיים נזה זה

 להצטער או מנצח כשהוא להתענג מהם אחד בלב פניה שום נפלה
 — שס וקניות מהתפארות פניה אחו שאר או מנוצח, כשהוא
 הד׳ ומשפטי מצות כל וללבן לברר הי׳ וחפצם ישעם שכל ולאשר

 מתווכחים היו לפיכך בידם. מוטעת ההלכה תהי׳ ושלא לאמיתן,
 יצא למען סברתו, מחזק הי׳ אחד וכל בסברות, זה עם זה תמיד
 לחקור השם עבודת מעיקרי היא וזאת ולאמיתתה. לאור הדבר

 שענין ידוע וכבר — מוטעת ההלכה תצא שלא השכלי כת בכל
וכו׳. אמיתותו, על הדבר להשגת מאד הכרחי הוא הויכוח

 והלל לשמאי נטגע דוקא אמורים כנראה הללו, הדברים והנה
כי הדורות לכל תלמידיהם לכל כלל בדרך ולא עצמם

 תלמיד אונייא יהושע ר׳ תנא אד־, שביג בירושלמי מפורש הלא
 חני הלל. בית בתלמידי הורגין והיו מלמטה להן עמדו שמאי בית

 שס וכן ונרמתיס. בתרבות עליהן עמדו והשאר עלו מהן ששה
 אינו גדול אפילו עשרה שחונה בתוך הא הלכה: אותה בסוף
 את נקבל ואפילו ע״ש, בנפשותיהן, להן שעמדה מפני מנטל

 מוכנים שהיו אלא ח״ו שהרבו לא הירושלמי, מפרשי של פירושם
 שנחצב מעצמו מובן — כן משמע הלשון שאין הגס — להרוג,

 חינה של נקשר להיות אופן נשום אפשר אי כזה, מלתמתי
 שום בלי כי האמורים, הדברים את מפרך זה אין אנל וריעות.

 התורה דתי את ולהקים להעמיד אלא שעשו תה עשו לא ספק
 לא בחבריהם. שהרגו אמת ואם אישית. סניה כל בלי תלה. על

ממרא. הזקן את הורג דין שהבית כדרך אלא הרגו

 אלא תורה נעלי שאינם פשוטים מאנשים המדובר אין ובן
צרות ועיניהם חכמים, תלמידי את לשנוא נפשם שתכונת

 בכל אותם מקטינים הם כך ולשם ת״ח, של וגדלותם בתורתם
 את המבזים ואפיקורסים רשעים צכלל הם שבודאי ועידן, זמן

 והבעיה מהם. לדבר כדאי ואין בהמלומדים. ומזלזלים התורים
 שמטבעם ישראל לגדולי ואפילו ותעודה תורה לנעלי במגע היא

 אתרים את לצער נכדי ולא אתרים, את ולבטל ולהקטין לבקר
 לתא משום בזה היש שלהם. הטבע הוא שכך אלא כוונתם,
לא. או דרכילות

 שלילת דבר על זצ״ל חיים" "חפץ בעל דעת
חבירו של המעלות

 זצ״ל קדישא סבא מהאי חיים. חפן הנהיר נספר ומצאתי
לבזות אסור שכתב: ב—ה כלל צג, דף מראדין,

 בחכמה הן מ, שיש המעלות שלימות חסרון מצד תנירו את
 הפרטים. בכל דברי את ואפרש כה״ב וכל בעושר הן בגבורה .הן
 חכם, אינט שפלוני איך אנשים לפני להציע כגון בחכמה, הן

 והוא במקצתו, אמת הוא או שקר דבר הוא אם מינעי ולא
 עד הוא גדול עון בולאי שהוא, ממה יותר הדבר את מגזם
 מוציא בכלל והוא הרע, לשון מסתם חמור יותר והוא מאד,

 הוא אפילו אך בשקריו, תבירו את משפיל הוא כי רע, שם
 דצשון א׳ נכלל הראשוציס כל השרישו כנר הלא גמור, אמת
 הימט ששולל מה היינו זה ולבר אמת, על אפילו הוא הרע

 הרמנ״ם כתב דהלא הוא, הרע לשון בכלל ג״כ בודאי המעלות
 האדם רעות ספור הוא הרע ולשון שם: וז״ל דאבות נפ״א

 יהי׳ אם ואפילו הגנות, מן שיהי׳ צל באיזה ולגטתו ומומיו
 הוא אם נקרא דלשה״ר שס שהאריך וכמו כו׳ חסר המגונה

 מהלב׳ נפ״ז שכתב ממה וגס עי״ש. עליו שדינר מה אמת
 לאנשים זה יתוודע אם שגורם דבר נקרא הרע שלשון דעות
 נראה להפחידו, או לו להצר או בממונו או בגופו לו להזיק
 מן הוא גמורה הרע לשון המעלות שלילת שחסרון ברור

 ידי על שיסובב להיות שיוכל נמצא היטב נתבונן שאס התורה.
 לצייר האריך זצ״ל והרב וכו׳ לו להצר או נממוט החק זה

 דיבורו ידי על בגופו וצער בממונו היזק יסובב איך ציורים
ע״ש. הרע, לשון הנעל של

 להגיע שיוכל באופן דדוקא זצ״ל הרב מדברי משמע לכאורה
יש אז רחוקה, סיבה ידי על אפילו צער, או הקק

 או הקק שום שיגיע אפשר אי אס הרע. לשון משוס בזת
 או מיזג שכנר הספר מחבר של מעלתו את השולל כגון צער,

 וכדומה, בתים בנעלי תלויה פרנסתו ואין עשיר הוא שהמחבר
 השולל זצ״ל: הרב ובלשון — גדלותו את המבטל זה יהי׳ לא
 דבריך נתת כן ואס הרע. לשון משום _ מעלותיו את

 חפן נעל הרב של דבריו כוונת את לבאר נראה לכן לשיעורין.
 טהור מלב שנאמרו הקדושים דבריו את ולהאיר זצ״ל חיים

נפלא. הרעיון זך ותבעל

P) כקליפת עלי דותין ישראל חכמי כל אומר עזאי בן תניא 
ניטול ומה נח. בכורות הזה, הקרת מן מוץ השוס

 לכאורה משמע ישראל. חכמי כל את שמבטל חזה יש גדול יותר
 הללו דבדנריס לדחות, יש אכתי אבל רכילות. משוס בזה דאין

 — ישראל חכמי מכל המלומד הכי שהוא השמיע עזאי בן
 את חגרע זה אין אנל — שבדורו להתכמים התכוון ובודאי

התלמיד מן יותר מלומד שהרב משום אטו החכמים. של חכמתם
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 כפר״ק גרסינן רשות, לו גתו א״פ אלא חללו גרגרים אמור לאו לאסור סועד מאחל ת״ל ואסור לד לי שיאמר עד יאמר »ל

 ומגערני לעדי שרשע פי על אף גלשתי מחטוא וי^גי אשמרה אמרתי עוקגא למר אלעזר ר׳ דשלח ז׳( ד׳ שם )עי׳ גיטיןד
מילתא כל רכא אסר כערכין יש כפרק גרסינן עוד מאליהם. כלים והם המדרש לבית והערב השכם אלא מחסום לטי אשמרה

משנת
 יוחנן רגן דאמר למאי הדבר ודומה וחכם. מלומד התלמיד אין
 ואליעזר מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיו אס זכאי: גן
 מה כי ח,—ב אבות כלם, את מכריע שניה בכף הורקטס בן

 ישראל, חכמי מכל גדול יותר הוא הורקטס בן אליעזר שרבי
ישראל. חכמי כל של בגדלותם ולא בתורתם לא פגימה זו אין

 עשה אשר את ד1זכ אם וחרמב״ן הרמב״ם פלוגתת
עשה מצות היא למרים, אלוק׳ הד׳

 מסתייג אלא חנירו את מגנה כשאינו זה דבר ואולי יח(
דרכילות לתא משום נזה יש אס גדלותו, את

 דהרמב״ם המצות במנין ז״ל והרמב״ן הרמנ״ם נפלוגתת תלוי
 למצות למרים, אלקי׳ הד׳ עשה אשר את זכור מנה לא ז״ל

 כתב: ז׳, עשה המצות ספר המצות בחצין ז״ל והרמנ״ן עשה.
 למרים יתעלה שעשה מה לבנו אל ולהשיב בפה לזכור נצטוינו

 הרע, מלשון שנתרחק כלי נביאה היותה עם באחיה כשדברה
 אמך בנן תדבר באחיך תשב עליהם נאמר מאשר נהי׳ ולא
 ענין מה וכי וגו׳, עשה אשר את זכור ספרי ולשון דופי. תתן

 הרע לשון על אלא באים נגעים שאין ללמדך זה אצל זה
 מונה שאינו ז״ל הרמב״ס של הפשוט לטעמו ונראה ע״ש. וכו׳

 לנר אלא המצות נמנין למנות לאין משוס למ״ע, זו זכירה
 לשעה. רק הי׳ מריס דענין סובר ז״ל והוא לדורות שהוא

 להזהיר נאה זו זכירה דאין סובר בע״כ ז״ל שהרמב״ס אלא
 לגבי היינו לשעה דרק משוס הרע, לשון של איסור על לדורות
 אנל הרע לשון משוס בזה הי׳ ע״ה רנינו משה של גדלותו
 הרע. לשון מסוג כלל זה אין — ארם בני בשאר — לדורות
 אלא משה, של בגנותו כלל דיברה לא מרים נאמת כלומר
 דנשא משום מדעתו צפורה מן עצמו פירש רנינו שמשה מכיון

 אלא עמהן, שכינה דיברה שלא ישראל ומה ואתר בעצתו ק״ו
 ואינו עמי מדברת שכינה ושעה שעה שכל אני _ אתת שעה
 הגיסו זה ועל פז, שבת וכמה, כמה אחת על זמן לי קובע
 כלומר וגו׳, הד׳ דבר במשה אך הרק ויאמרו ואהרן מרים

 זה ועל נביאים. משאר גדול יותר שאינו גדלותו, את הסתייגו
 הרבה הוא רנינו משה שבאמת ולהבין לדעת להם שהי׳ נענשו,

 להם שנאמר כמו כמשה, קם ולא הנביאים, מכל גדול יותר
 לדבר יראתם לא ומדוע — תשה עבדי כן לא הגבורה מפי

 זמן, באותו רק הי׳ זה שדבר אומר, נמצאת במשה. בעבדי
 בזמן הרע, לשון בגדר זאת שתהי׳ אפשר אי לדורות אבל

 במאי ואלא חבירו, של לגנותו דבר שום אומר המספר שאין
 ז״ל הרמב״ן אולם הרנג לשון זה אין גדלותו, את שמקטין

 אלא נאים נגעים שאין ללמדך שכתב: הספרי שמדברי סונר
 לשון בכלל זה שגם ללמד נאה שהתורה נשמע הרע, לשון על

הרע.

 ברש״י הובא שלח, במד״ר מאתרם מתחוור האמור ולפי יט(
שלח כך ואתר נחשה, ואהרן תרים ותדבר עה״יג

 שהי׳ אלא לך, שלח מרים מעשה אחר לומר ראה תה — לך
 הקנ״ה אתר הארץ, על הרע לשון שיאמרו הקב״ה לפני צפוי
 לפיכך הרע, לשון עונש יודעים היינו לא אומרים יהיו שלא
 באחיה מרים שדברה לפי לזה, זה הענין הקב״ה סמך

 שאם הרע, לשון של עונשו הכל שידעו כדי בצרעת הולקתה
ואף למרים. נעשה תה מסתכלין יהיו הרע לשוו לומר בתשו

אברהם
 טח כי יביט ולא ידעו לא נאמר לכך ללמד רצו לא כן פי על

 ממעשה יש דמיון מה הוא, והדיוק ע״ש. עיניהם מראות
 האלקים איש האנושי בחיר רבינו משה על שדברה מריס
 מרגלים למעשה מאלקיס, מעט ותתסרהו אומר הכתוב שעליו

 בסוטה, כדאיתא ואבנים, עצים על אלא דבה הוציאו שלא
 תתקבל הדבר להנ״ל אולם תרים. ממעשה מוסר ילמדו ואיך

 משה, על גנאי של שמץ שום דברה שלא תרים ומה השכל, על
 גדולים לשאר והשוותו וקדושתו גדלותו את שהסתייגה אלא

 ארץ על קשה דנה שהוציאו מרגלים בצרעת, נענשה וקדושים,
וכמה. כמה אתת על ועוד, יושביה אוכלת ארץ נאמרס ישראל

 והוראה. לדין בנוגע ויכוח שבדרך האמור, תן העולה כ(
אנקת נספר וראה רכילות, משום בזה שאין בודאי

 לשון נא שכתב: יט, סימן סוף ז״ל, יוסף הבית ממרן רוכל
 )ושם כרצונך שלא דינור אחה זו נאגרת יהי׳ אם נקשה,

 שאפילו יודעיך לכל וידוע כגון: כגידין מרורים דיבורים ישנס
 כי ליצלן, ורחמנא יודע, שאינך תאמר לא אותך, כופתין היו
 כוונתך הפך וזה הארץ, עמי בפני ידיעתך פוחת היית נזה

 יתן ומי מדבורך. לך יפה הי׳ ושתיקתך — תמיד ופניותך
 לב לך הי׳ לא באמת כי לחכמה, לך ותחשב תחריש החרש
 הויכוח טבע כן כי אליו לבך תשית אל ועוד( ועוד בשר,

 והב ואת נשער, לזה זה אויבים נעשים ונט אב ואפילו מתייג
 בויכוח שאין הוא הנ״ל, הנ״י מדברי הנשמע וכו׳. בסופה
 הטיח אחד צד שאם אלא רכילות של איסור שום הלכותי בענין

 זא״ז יפייסו לא שאס לפייסו, צריך שכגגדו, כלפי דברים
בסופה. והב את יתקיים איך

 ספרו, או שהוא. מי גדלות הסתייגות נדבר לספקי ובנוגע
את שחעציר למי ואשרי נכונה, מדה זו שאין בודאי

 קלה הסתייגות אפילו נפרט, ובעטו מפיו, תוציא ואינו רוחו
בעצמן סלסול הנוהגים אלו גם ומה וחיבוריו. ת״ח שוס נגד

 שיש נראה הנ״ל ז״ל הרמב״ן ולדברי הבדיקה. טרם ־־*לנטל
 את דזכור עשה וגם ל״ת איסור והוא רכילות משוס בזה

 פרשת סוף עה״ת ברמנ״ן וראה למרים. אלקיך הד׳ עשה אשר
זצקל״ה. חיים" "חפץ בעל הגה״ק דעת היא וכן תצא. כי

הרע לשון איסור בדבר חסידים הספר שיטת
 שלי הוצאה נס״ח הובא נולוניא. דפוס חסידים ובספר כא(

סוטה הש״ס תאתר הובא תלד, דף ג׳ חלק
 וכתב השכינה. פני מקבלות אין כתות ד׳ ק״ג וסנהדרין מ״ב

 אתת דבר ואפילו חנירו של בגנות מספר הרע. לשון הס״ח:
 אין הוא הדיוט משל וגם והניבים הוא". הדיוט משל "וגם
 דברי את שהמקטין לומר, הס״ח כוונת ואולי מובן. כל להם

 זה הרי הדיוט, משל שהוא עליהם ואומר חבירו של תורה
 נעל כסברת בודאי הוא לזה והטעם הרנג לשון מספר בכלל
 או יזיקו לא המעלות ששלילת אפשר שאי הנ״ל, חיים החפץ

 שמשללים זה את רחוקה נסיבה אפילו אופן באיזה יצערו לא
 נקברו מצטער ספרים מחבר לא אם יודע וחי ממט. מעלותיו

גדלותו. שלילות על

 חרפו או חנירו על רע שם שהוציא מי שם: כתוב עוד
מעולם אדם בה הכיר ולא בה משוד הי׳ שלא בחרפות
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 הקול להעכיר יתכוין שלא והוא דעות( מחלבות ז׳ )פרק משח רכיגו וכתב כישא לישגא משום כה ליוו וולתא כאפי דמתאמרא
 כודר זח כפרק כדאסר חרע לשון בו יש דפים »ני אסדר אפילו לאסרו שלא חוהיר חדפר האמור ואם יותר ולגייותו

 מדדשא מכי אפי ר׳ ואפקיה שנין ותרתין עשרין כתר טדרשא כפי רפתאמרא פילתא דגלי תלסידא דהחוא ל״א( )ד׳ .כסנהדרין
:רזיא גלי דין ר1ואנ

 ששת א״ר קי״ח( )ד׳ פכחים ערכי כפ׳ וגדפינן ,וכד שוא שמע תשא לא פשפטים כפ׳ דכתיב הרע לשון אדם יקפל שלא י׳
להשליכו ראוי בהכירו שקר עדות הסעיר וכל לח״ר הסקכל וכל הרע לשון המספר כל עזריה כן אלעזר ר׳ משום

 תשא לא פיח קרי הסם עד לחיות רשע עם ידך תשת אל שוא שסע תשא לא בתריה וכתיב אותו תשליפון לכלב שג׳ לכלבים
שיכא קודם דין כעל דכרי שישמע לדיין אפוד ז׳( )ד׳ ובסנהדרין ל״א( )ד׳ כשבועות מיניה ררשינן עוד ]א[ תשיא לא כיח וקו*

אבדתם משגת

 אשר את לתקן יכול שאין מפני מתכפר, עונו גילהו^אין וזה
 בחכמתו שלמה וז״ש תנירו, מרפת להחזיר יכול ואינו עוותו

 על שסרח מי ירושלמי בתלמוד שנו וכן שומע, •יחסדך ,פן
 ושניה ראשונה פעם מחילה ממט ונקש והלך תתילה חבירו

 — בפניהם ויפייסנו אדם בני של שורה יעשה ממט, קבל ולא,
 מבירו, על רע שס הוציא שלא באותו דאמר הדא יוסי ר׳ אמר

וכו׳. עולמית ממילה לו אין רע שם ציאאנ^הו

 דוקא זה אין רע שם דמוציא אלו ס״ח מדברי מתבאר
אמת אפילו אלא תנירו, על רע שם בשקר שמוציא 4 :

 וגילה זה ונא אדס, לשוס מזה עתה עד ידוע שלא אלא ,הדבור
 הרמב״ם מדברי כתבט ולעיל רנג שס מוציא זה הרי הרע, י את

 שקר, והוא תבירו על רע שם שמוציא זה הוא רע שם שמוציא
 לרביט תשונה שערי נשם שכתבתי מה הנ״ל בספרי שם וראה
ז״צ יונא

 שמאמץ מה הוא הרע לשון בקבלת האיסור אם
איסור יש גרידא בשמיעה גם או הרע בהלשון

 יותר נענש והמקנלו כתט: הראשונים ושאר רביט והגה כנ<•
 והמקבל כתב: קייג בפסתים והרשנ״ם האומרו. מן ’ !

 לא דלקמלי דאע״ג תנירו, על ומאמיט שמקבלו הרע, לשין
 כלומר, סא. בנדה כדאיתא מינעי, לי׳ למיהש לי׳, מיסגי

 בלי גרידא בשמיעה איסור שאין טה. מסביר ז״ל הרשנ״ם
 מקום ובכל לי׳, למיחש שידע כדי לשמוע דצריך משום להאמין,

הרע. לשון שמיעת נאמר ולא הרע לשון קבלת מצאנו נש״ס

 האריך ר, כלל צט, דף בספרו ז״ל חיים חפן נעל הרב אולם
לנד הרע לשון שמיעת דעל מסקנא, לידי ונא נזה

 בדעתו אין השמיעה דנשעת אף התורה מן איסור יש ג״כ
 כיון — המספר בדברי מאמין שאין כלומר, — הדבר את לקצל

 לשמוע היתר דיש אומר שם ז״ל והרב לשמוע. אזניו שמטה
ע״ש. להבא, על גס להשומע נוגע הדבר אם

 הנ״ל בפסחים דהא ז״ל, הרב לדברי ראיה להניא ונראה
לי למה וקשה שוא, שמע תשא מלא דרשינן כ״מ3ו

 הרע לשון להמספר לו אפשר אי הלא זה, על תיוחד קרא
 לשון לדברי שישמע שומע לו יש אס אלא זו עבירה על לעגור
 ידי על אלא שתיעשה אפשר שאי עבירה מצינו ואיך הרע,
 נמלוה ריבית וטאפיג נואף למשל יתחייט אמד שרק שנים,
 אינה דאשה דהגס הראשונים דברי וידועים וכדומה. ולוה

 להאיש אפשר שאי מכיון אלא ורביה דפריה עשה במצות חייבת
 קיום בכלל האשה גם לכך האשה בלעדי המטה את שיקיים
 דמטה ובשלוחה בה מתקדשת פ״ט ריש בקידושין עי׳ הקצוה.

 ומכל חצוה. עושה נכלל היא שגם כלומר מבשלומה. יותר בה
 בלעדי הרע לשון המספר שיספר במציאות שאין כאן, שען

>־כיל, תלך לא נכלל השומע שגם מונן מעצמו א״כ השומע,

 לאסור בא דקרא ע״כ אלא לי, למה שוא שמע תשא דלא וקרא
ומאמין. מקבל השומע שאין באופן אפילו

 הרע לשון על נסתר. רעהו מכה ארור איתא, ובספרי כג(
דאפילו ונראה תנא. כי בפרשת רש״י הביאו נאמר,

 תורה, איסור יש קבלה בלי דנשמיעה הנ> ז״ל הרב לדעת
 הלשון את מקבל כן אס אלא אינו בארור, עלי׳ למיקם אבל

 חיונית, פעולה הייט רעהו, את מכה דקרא כפשטא הרע,
 דומה ואיט פעולה. בכלל אינו להאמין בלי גרידא שמיעה אבל

פעולה. נכלל היא זו שהבלה ומאמיט, הרע לשון למקבל

י ל״ת

שוא. שטע תשא לא
חבירו בפני שלא דין בעל דברי לשמוע איסור

 ט׳, נל״ת לעיל כתב כנר רנינו וכו׳. דרשינן עוד ]א[ א(
האומרו, מן יותר נענש הרע לשון שהמקבל

 תשיא, לא בי׳ קרי יתד, הדרשות שתי את קשר כנראה וכאן
 קודם דין בעל דברי השומע הדיין ועל הרע לשון קבלת על

 מהמקבל המדובר ט׳ נהל״ת כלומר תבירו, דין נעל שיבא
 אפילו הרע לשון מהשומע המדובר וכאן ומאמיט, הרע לשון
 השומע והדיין נפקו, תשיא מלא תרווייהו דהא מאמינו, איט
 הוא האיסור אלא כשמאתיט, דוקא איט יחידו דין בעל דברי

 הרע לשון לשמוע האיסור כך מאמינו, אינו אפילו לשמוע
 כתב חיים חפן נספר וגם מאמיט. כשאינו אפילו ג״כ הוא
 נענש שהחקנלו ט׳ נל״ת רבינו הקדים אפשר ולכך זה. כעין
 והרשב״ם ובתאמיט. נמקבלו דוקא הייט האומרו, חן יותר
 תשיא, אלא ני׳ קרי גריס לא הקדום, בסימן הובא בפסחים, ז״ל

שנתבאר. כמו ומאמינו, במקנל אלא האיסור שאין דסובר משוס

 הדין בדיעבד אם שיטות שהביאו הסמ״ג במפרשי וראיתי נ(
בעל בפני שלא האחד דברי את הדיין כששמע דין

 איט זה שדין אפשר איך מתמה משה ובברית תנירו. דין
 מידי, קשה ולא לל״יג מטהו המצות שמוני מאחר מדאורייתא,

 בפני שלא אמד של טעטתיו ישמע שלא הדיין על הוא דהלאו
 לדיין טענותיו להטעים דין לבעל לו אסור וכן תנירו, דין נעל
 בדיעבד אס כלל ענין זה שאין אלא חנירו, דין בעל בפני שלא

 השני בא ואת״כ מקודם, אמד של טענותיו שמע שהדיין כלומר
לא. או דין הדין אס לפניו והתדיינו

ת. סימן ז״ל, מקוטנא מהגאון ישראל ישועות ובספר ג(
של טענותיו פי על ודן הדיין עבר אס כתב:

 הדיין לפני להתדיין נתרצה השני ואס דין. דינו דאין ודאי אחד,
 ודאי בפניו, שלא הדיין לפני טען שכנגדו לו שטדע לאחר
 ולאחר בקר. רועי ג׳ עלי ננאמניס כ״ב סי׳ לתו״מ ודמי מהני,

 כנגדו. של טענותיו את ששמע הדיין לפני להתדיין שנתרצה
 רוצה אני אחר דיין לפני ולומר נו לחזור יכול דין גמר קודם

עשה כשלא אפילו לחזור יכול אינו דין גחר ולאחר להתדיין.
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 דכתיכ מימןי ליה לטיחש מבעי לא דלקכולי אע״ג בישא לישגא האי רבא אמד ם״א( >ד האשח פ׳ מדת גרסתן הכירו, דין בעל

 ישמעאל והלא הרגן אחיקם p גדליה וני אחיקם בן גדלי׳ ביד חכה אשר האנשים פגרי כל את ישמעאל שם השליף אשר וחבור
 בדדים בהכירו דואה אדם ואם הרגן כאלו הכתוב עליו מעלה חש ולא עדה p יוחנן לעבת לחוש לו שחי׳ מתוף אלא חרגו

 דברים ס״ט לה״ד דוד קיבל לא ]ב[ נ״ו( )ד׳ בהמה כמה ,ם בשבת כראם׳ ולקבל להאמין רשאי אמת הדבר שנראה ועניינים
 על לה״ר לומר מותר ]ג[ אמר יונתן ר׳ כשם נחמני בר׳ שמואל ר׳ ס״ק רמאה בירושלמי גרסתן עוד במפיבושת ביה חזא ניכרים

• :דבריך את וטלאתי אחריף אבא ואני שד׳ המחלוקת כעלי

אברהם משנת

 טענותיו לשמוע לו אסור וכו׳ אחד לו טרר מה וגם קנץ.
 ולרוב ע״ש. לפשרה, שלשה שקבלו לא אם חבירו, בלי אחד של

 להם טררין מהצדדץ אחד כל לרעהו, איש בין סכסוך כשיש
 שלו הבורר לפני טענותיהם את מטעימים דין והבעלי אחד,
 לידי לבא יכולים בוררין השני אין אם ואח״כ חבירו, בפני שלא

 את לפניו ומציעים שלישי איש להם טררים הם הסכם,
 האחד צד את לשמוע יכול השלישי שאין ברור, טענותיהם.

 שייך בזה דגה תבירו. בפני שלא שלו הבורר מפי ולא מפיו לא
 הדיין שלב מכיון שמוע, ד״ה :ז בסנהדרין רש״י שכתב הטעם
ע״ש. כך, כל השני בזכות מהפך לגו אין שוב לזכות לו נוטה

 כדברים הרע לשרן לסבל ההיתר בדבר
לאמת הניכרים

רב פליגי נ״ו שגת דבש״ס הגם וכו׳. קיבל לא ]ב[ ד(
 אמר וכן הרע, לשון דוד דקיבל סונר ורב ושמואל,

 דוד, בית מלכות נחלקה לא לשה״ר דוד קיבל לא אלמלי שס
 לך הנה שאתר ומה לשה״ר דוד קיבל דלא סובר שמואל ורק
 אין ני׳, חזא הניכרים דברים משום היינו למפיבושת, אשר כל

 לקנל, אסור לאמת הדבר דכשנראה דאפילו סובר דרב הסי׳
 או הניכרים דברים בי׳ חזא אס בזה פליגי ושמואל דרב אלא
 דבלא ומסיק בזה האריך י,—ז כלל ח״א חיים ונחמן לא.

 נמצא לא אם אפילו להאמין אסור ממש הניכרים דברים
 — ממש הניכרים ובדברים אחרת, נפעם שקרן עתה עד

 מותר — הניכרים דברים אלו שאין ספק צד שוס שאין כלומר
 ולפע״ד ע״ש. אחרת, נפעם שקרן נמצא כבר אפילו להאמין

 ולספר לרגל הרגיל לגברא ידוע הרע לשון המספר זה אס
הניכרים. דברים כשמספר אפילו לשומעו אסור הרע, לשון

דעתך, סלקא טמאים דברים ד״ה לג: שנת וברש״י ה(
 עונשה הרע לשון דבשלתא מיתה, עונשה וכי כתוב:

 ק״א. תהלים אצמית אותו רעהו נסתר מלשני דכתיב מיתה
 כתיב מרים מעשה הא זה, קרא נקט דוקא לתה לדקדק ויש

 המדובר שס דבש״ס משום ואולי כמת חשוב ומצורע בתורה,
 כדאיתא קטנים, בילדים ברוב היא ל״ע זו ומחלה תאסכרה,

 הגמ׳ שאלת ובכן בילדים, אסכרה תמול שלא מתענין שהיו
 גס אלא עצמן נהחוטאים רק לא מיתה עונש על גס הוא

 דאותו קרא רש״י מביא זה ועל חטאו, לא עצמן שהס בילדיהן
לבניו. גם ר״ל כריתה לשון דנשמע אצמית,

הרע כלשון הוא הרי הרע ללשון גרמא
 הרע לשון והמקבל השומע שגס לעיל דמסקינן וטמאי ו(

מהמספר, חמור המקבל של ועונשו כמספר, הוא הרי
 כעושה נאסר הרע ללשון דגרמא נשמע רבעו, שכתב כמו

 וטעם כנ״צ להתספר, גורם אלא אינו השומע דהא מעשה,
 איסור של הפועל על דוקא לאו הקפידה שהתורה נראה. הדבר

 נותן השי״ת של רצונו כלומר, נאסרה, הפעולה גם אלא זה,
ביארנו וכבר בעולם. הרע לשון שום תתהווה שלא הוא התורה

 גרתא גס נאסר, בלבד הפועל ולא הפעולה שגם שדבר נכ״ת
חסידים. ספר על שלא ח״א, תשנ״א ראה חמש. כפעולה חשובה

 הרע ללשון גרמא שכל יוצא, הדין ובכן בספריי. כ״מ3 ועוד
ועונשו. ואיסורו הרע לשון בכלל הוי שהוא, אופן בכל

 אסכרה ת״ר ל״ג: דשנת תהא לזה ראיה להביא ויש ו(
אותר יוסי ב״ר אלעזר ר׳ המעשר על לעולם גאה

 לשון על יוסי ברבי אלעזר רני להו, איבעי — הרע לשון על
 ת״ש קאמר. נחי הרע לשון על אף דילמא או קאמר הרע

 אלעזר ורבי יהודה רני שס הי׳ ביבנה לכרס רטתינו כשנכנסו
 חסני זו מכה בפניהם, זו שאלה נשאלה שמעון, זר׳ יוסי ברני
 ואמר שמעון ר׳ נענה — נפה וגומרת מעיים בבני מתחלת מה

 את שמנטלות יוכיחו, נשים לו אמרו תורה, ביטול נעון
 יוכיחו, תינוקות ישראל. את שמנטלין יוכיחו, נכרים נעליהן.

 ע״ש. קאמר נחי הרע לשון על אף ש״מ — אביהן. אח שמנטלין
 ירבו למען דכתיב מיתה עונשו תורה ביטול דעון ופירש״י
שלי, הגח׳ נגליון וציינתי יתמעטו. ילמדו לא אם הא ימיכם,

 תינוקות יוכיחו נשים הקושיא על הש״ס, מתח מה כן אס
 ירט דלמען מקרא הא שמנטלין. מפני יוכיחו, נכרים יוכיחו,
נכרים נשים אבל לומד, ואינו ללמוד שמצווה מי רק נשמע

 ללמוד שמצווה מי את כשתבטלין אפילו 4בת״י שאינן ^®דתיטקות
 הוא תורה לביטול שגרחא ידענו ומהיכן גרמא, אלא איט
 המהרש״א קושיית קשה ועוד לומד. ואינו ללמוד שמצווה כתו
 נין לנפשייהו נמי תקשי יוכיחו נכרים לר״ש הקשו מה שם,
 שאינם דברים שאוכלים משום למר ובין הרע לשון משוס למר

 התינוקות וכן כן, על מצווין אינן הנכדים הא מתוקנים,
הרע לשון על נצטוו לא דהנכרים דאע״ג מתרץ שם והמהרש״א

 מותר )כוונתו אותן לקיים בהו שייך מ״מ מתוקן שאינו "■י״״ועל
 האשה וכן בה אסור דהנכרי בת״ת תשא״כ אותם( לקיים להם
 פרכו לכך לימוד, בני אינן התיטקות וגם נת״ת, אסורה נתי

 ונשים נכרים דהא זה, בתירוץ דוחק נראה ולי ע״ש. מהן,
 כנר נשים ונפרט דדידהו, למצות המשתייך בת״ת מותרים
 אס אנל אותן, ללמד רק שאסור ח״ב לס״ח בספרי הארכתי
 שייך מה הבנתי לא ובכלל ע״ש. מותרות, מעצמן לומדות

 דמותר משוס נצטוו שלא דבר על מיתה חייבות דהנכרים לומר
יענשו. ולמה להם נאסר לא סוף כל סוף אנל לקיים, להם

 על נא דהעונש סובר יוסי נר׳ אלעזר שרבי נראה, לכך
היינו מתוקנים, שאינם דברים שאוכלין על דברים שני

 לאנשים לגדולים משתייך וזה שמיס, בידי במיתה שהוא טבל
 לנכרים גם משתייך וזה הרע, לשון איסור על וגם ונשים.

 על גם אלא הפועל על רק אינו הרע דלשון משום ולקטנים.
 דאמרינן למאי ונפרט אסורה. גרמא דגם כאמור, הפעולה

 זרה עבודה ועל בעיקר, כפר כאילו הרע לשון המספר כל
 גם כלומר תורה, ביטול משום אומר שמעון ור׳ מצווים. הכל
 הפעולה שגם דבר ונץ נאסר בלבד שהפועל רבר בין מחלק הוא

 ולא בשלילה היא דהענירה תורה בטול דשאני אלא נאסרה,
 השלילה על הוא חטאו תורה מדברי דהמבטל כלל, בחיוב

 להעדר לגרום אסורים בת״ת שאינן אלו גם לכך והעדר,
לאותים תוטב לכד נענש. התורה להעדר הגורם ולכך התורה.
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54 י׳ וח1מ אברהם משנת ל״ת פס״ג נד
 כר׳ טעמי בתרי ולא ת״ת נטול משום טעמא נתד הענין
יוסי. נר׳ אלעזר

 ולא מתים נניס תורה נטול דבעון לג: לעיל דאמרינן והא
עצם דעל יוכיתו, תיטקות בכאן כדמקשה לי" קשיא קא

 הרמנ״ם כתג דכבר לי׳, קשיא לא ר״ל מתים שמיו העונש
 כקניניו, הם הרי אדם של הקטנים דמיו תשונה נהלה׳ ז״ל

 לב: לעיל וכן לכאן דמסוגיא ]אלא כ״פ מזה כתנתי ומר
 דאשתו דהגם משמע וכו׳, אלם של אשה מתה נדרים נעון
 ואניהם נעלה נעון נענשים אינם זאת לכל קניניו הס ומיו
 שלי הדף של מנליון ע״ש. שס. המפורטות עגירות על אלא

 נפה, הגומרת נאסכרה למה כאן הקושיא ועיקר בשניזג[
 מרים אוכלין שנפה משום יוסי, נר׳ אלעזר רני משיג זה ועל

 אומר שמעון ור׳ הרע, לשון ממרים ונפה מתוקנים, שאינם
נפה. שעיקרה תורה, ביטול משוס

הרע לשון על מוזהרים אם נכרים
הנכרים דאין בפשיטות, הנ״ל גשנת המהרש״א שכתב ומה ז(

 דמלנד טונא, לי מיבעי קא הרע לשון על מצווים
 לשון המספר דנכרי ברור הלא כע״ז, דהוי לעיל שכתבתי תה

 מותר יהי׳ אמאי למותו או לו להרע נכדי ישראל, על הרע
 להרוג. לנכרי ההיתר הוא ומאי תלתא קטל הרע לשון והא לו.

 עבירה חומר את ילפינן שממנו נש״ס המלונר העיקר והלא
 והוא ציבא, מאת הרע לשון שקיבל מדוד הוא הרע לשון של
 נער צינא והנה במקרא כמבואר שאול לבית כנעני ענד הי׳

 ענדי ג׳. שם אדוניך, נן ואיה א,—טז שמואל־נ חפינושת,
 כך ממט לקבל שאסור שכשם ומסתגר כז.—יט שס רמני,
 ואפילו לשמוע. ואיסור לספר היתר מצינו דלא לספר, לו אסור
 סח מדף ס״מ, על אברהם משנת בספרי שצידדתי כמו נאתר

 הרמב״ם הלכות, נעל היינו: הראשונים רוב שלדעת ואילך,
 ל״ת כל על מוזהר כנעני ענד ז״ל, והרמנ״ן הרקת והראב״ד,
 חאשה, יותר לא תייג עשה במצות ורק גמור. כישראל שנתורה

 לענין אלא לאשה ענד איתקש דלא הסוגר עוז תגדל כנעל ולא
 תצינא, ראי׳ כך כל אין ממילא ע״ש, לל״ת לא אנל עשה מצות
 הרע, לשון לדבר לנכרי לו מותר שיהי׳ מחייג הדעת אין אבל
 לא, נמי חנירו נכרי על אפילו אלא ישראל על מבעיא לא

 מציגו ולא דמים, ושפיכות ע״ז בגדר הוי דזה אחרינן הא7
 את למעט רכיל תלך בלא הכתוב בעמך תניב דרשה שוס

 כל הנכרי, על הרע לשון לומר תותר שיהי׳ כלומר הנכרי,
להתנהגותו. התורה שחקקה החוקים כפי שמתנהג עוד

שאול ולבית ב—ט שתואל־ב נרד״ק מצאתי זמן ואתר ח(
 לשאול הי׳ כנעני ענד שכתב: צינא, ושמו ענד

 אחריכם. לבניכם אותם והנתלתם שכתוב כמו אחריו, ולביתו
 שס שאמר כמו שאול לבית עבדים כלם יו7וענ צינא ובני

 עבדים כי למפיטשת" עבדים ציבא בית מושב וכל יב—ט
 מדברי נראה וכן לאדוניהם, היו להס אשר וכל ובניהם הס

 וא״ת, מהפסוקים. נראה וכן הי׳ כנעני ענד צינא כי רז״ל
 כל והלא למפימשת, אשר כל לך הגה נאמרו דוד לו גתן מה
 והמלך הי׳, המלך מצות אעפ״כ רבו, קנה עבד שקנה מה

 שכן הרד״ק שכתב ומה עכ״ל. לזה ולתת מזה לקחת יכול
 ביבמות דפריך למאי הכוונה בודאי ז״ל, רבותינו מדברי נראה
 תייס, לו שאין בעבד מודים הכל שס, דאמריגן הא על ס״ב
 צינא שם: ופירש״י בנים, עשר חמשה ולצינא דכתיב מהא
ע״ש. הי׳ מפיטשת של כנעני ענד

 דברים ד״ה נו. בשבת שם רש״י דברי נזה פירשתי לאני
ואמר דבריו קיבל לא ולכך נאה״ד: שכתב הניכרים,

 לצעוק לי אין קשה השיבו והוא השדה. תחלקו וצינא אתה לו
 לא ואס שוט, על שמצטער הנה הלום, שהביאך תי על אלא

כל לך הנה שאמר ממה תוזר הי׳ הניכרים דבריו ט שראה
כל לך הנה מתתלה לו ואמר שמיהר ואע״ס למפיטשיב אשר
שב דוד הי׳ שלא זמן כל כי קבלה זו אין לתפיטשת" אשר

על אלא לו אמר ולא מתנה מתנתו שאין הי׳ יודע .למלכותו
 מהרש״א באגדות וראה עכ״ל. בדבריו אמת יראה אם תנאי
 דדבריס משמע, בפשטות רש״י, דלפי'דברי להבין וקשה שם.

 לי אין קשה, השיט שמפיבושת מה הוא דוד, שראה הניכרים
 שמצטער דוד ראה ונזה הלום, שהביאך מי על אלא לצעוק

 קשה תשונה מפיטשת השיב שלא עד אנל שובו, על מפיטשת
 דוד אמר למה א״כ ותקשי הניכרים, דברים שם היו לא זו,

 דבריך עוד תדבר למה הקשה: התשובה קודם למפיטשת
 ראה אם להבין קשה גם השדה. את תתלקו וצינא אתה אמרתי

 אמר מאשר תזר למה לצינא והאמין הניכרים דברים דוד
 לצינא עכשו נתן ולא למפיטשת. אשר כל לך הנה בראשונה

 אס בספק שהי׳ מכיון המהרש״א שכתב ומה השדה, חצי אלא
 יחלוקו, נספק המוטל מתון פסק לכך לא או ציבא בדברי אתת
 המלך דדין אלא נספק. המוטל לממון ענין זה מה להבין קשה
 כששניהם דוקא זה אנל לזה, וליתן מזה לקחת כח לו שיש הוא
 להעבד, ונותן מהאדון לוקת אס יועיל מה אבל חורין, בני
 במשנה הוא דהדין אלא רבו, קנה העבד שקנה מה כל הא

 שנעשה פיר׳ חורין. בן יצא לעבדו נכסיו כל הכותב פאה,
 גם קונה וממילא הנכסים, נכלל הוא שהעבד מפני חורין בן

 ולא . חורין בן נעשה אינו קרקע בשייר אנל הנכסים, את
 מה והנה קמ״ט. ב״ב מ״ב ח׳ גיטין ראה נכסים, שום קנה

 ידע למפיטשת אשר כל לך הנה בראשונה לצינא דוד שאמר
 שהי׳ זמן אותו שכל כמאמרם זו,. נמתנה ממש שום שאין דור

 מלך, דין לו הי׳ לא כי הדיוט של בקרבן מתכפר הי׳ טרח
 אמר הביתה, ובטאו נתינה? שוס לצינא באמירתו אין וא״כ

 ממש, שום מרחו שאמר באמירתו שאין לו והסביר למפינושת
 צורך לך אין כלומר דבריך, עוד תדבר למה למפיטשת: ואמר
 בשעת לצינא שאמרתי במה להתיירא לך ואין התנצלות, בשום

 מלך דין לא כי ממש, בה אין אז של האמירה כי הבריתה
 בעצמך אתה מאם יותר שווה אינו שאמרתי ומה לי, הי׳

 שאתה עכשיו אומר הייתי מלך בתורת שאני או אומר, היית
 באמירה ממש שוס שאינו הוא דהדין השדה, את תחלקו וצינא
 נכסים. שום קנה לא לחירות יוצא צינא שאין דהואיל כזו,

 ממנו השדה חצי לקחת דוד רוצה שבאמת חשב ומפיבושת
שהשיב מה השיב זה ועל לצינא וליתנה

מחלוקת בעלי על דדע לשון לומר מותר
 נעלי על לה״ר לומר דמותר דריש פאה ובירושלמי ]ג[ ט(

דהדרש כתב עה״ת הטורים ובבעל מחלוקת.
 דלא משמע עמיו, מעשה בעושה כלומר עמיך, מניב יוצא הזה
 לשון לומר חותר יהי׳ למה להבין דקשה הגם נכרי. למעט נא

 את בעמך מניב ממעטינן בעלמא הא חלוקת, בעלי על הרע
 להם הניח גני כדפרכינן עמיו, מעשה עושה שאינו מי כל

 מעשה בעושה תאור, לא בעמך ונשיא ני׳ קרי גזל, דבר אביהם
 פושע כל על הרע לשון לומר מותר שיהי׳ הוא בדין וא״כ עמך.

 ההיתר ניתן לא ולמה עמיו. מעשה עושה שאינו מכיון וחוטא.
 לשון הלא פשוט, הוא התירוץ אולם מחלוקת. בעלי על אלא זה

 זה הלא הוא, אתת ואם נאסר, ג״כ אמת כשהוא אפילו הרע
 לכך נאסר, זאת ולכל עמך, מעשה עושה אינו עליו שמספרים

 לאוקים מסתבר כלומר, מחלוקת. בעלי אלא הכלל תן יוצא אין
 כנגד מדה מחלוקת, נעלי על "עמך" מניב היוצא ההיתר את

מדה.
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 עד היא רעוו דיעח ם״ם זח לאו על לוקה *אינו [3] ואע״א ונקום לא ]א[ *נאמד כל״ת עוכר המירו על הנוהם י״א

המאילני לשמעון *אפר ראוהו מגון הנקיטה חיא מה מפר* ד( פרשה )קדושים ו»נ*מ כ״ג( )ד׳ יומא מאר

משנת

ישראל הכלל על הרע לשון במדבר תמוד איסור

 רכיל, תלך דלא בקרא בעמך שהניב נראה הפשט ולפי י(
ישראל, העם כלל על רכילות לדבר שלא אזהרה הוא

 את מאשים אלא פרטי, איש איזה מייחד המספר שאין הגם
 ז״ל בהרמב״ס מצעו דהלא תמור, עון הוא וזה כלו. הכלל

 נא שמעו אמרו על הי׳ מריבה במי רביט משה של שחטאו
 ואתתנן: נמד״ר הוא ז״ל הרמב״ס לדברי ומקור המורים,

 להם ואמר מיך את שהוכיח משה ביד שהי׳ אחד ערן ידי על
 ועוד ע״ש. וכר אותו והוכחת אותו יסרת המורים, נא שמעו
 תפן ובספר פלילי. עון הוא זה שחטא הרי במדר׳. בכ״מ
 הלשון שמירת הטהור נספרו אלא זה, מענין מצאתי לא חיים
 הזהירות גודל את ז״ל הרב מבאר ז׳, סרק התבונה שער

 שאביו דור אפילו פז, מפסחים ומביא ישראל, על חוב מללמד
 וכן הקג״ה, זה אדוניו, אל תלשינו אל יברן לא ואחו יקלל

 שפתים טמא עם ובתוך אתרו על שנענש הנגיא מישעי׳
 תרבות אמרו על רבינו במשה וכן מט. עמות יוש! אנכי

 למה אדע ולא גרשום. בן שבואל תמנו יצא חטאים אנשים
הנ״צ והרמב״ם המד״ר דברי השמיט

יא ל״ת
 איסור יש בחיוב רעה עשיית על אם תהום. לא

לנהום לבל
 ונטירה, נקימה של זו רעה מדה וכו׳. תקום לא ]א[ א(

רבותינו שהמשילו המשל כתו הפיר׳ אס בה, לעיין יש
 לו ואמר קרדומך השאלני לחבירו לו באומר כ! יומא דוקא,

 הזהירה ונזה טובה לו לעשות רצה לא שהראשון היינו לא,
 להראשון, טונה לעשות השני בידי יש ואם לנקום, לנל התורה

 הראשון על איבה טחונה שבלבו בשביל ממנו טובתו מונע והוא
 אבל תקום. לא על עובר השני זה הרי טונה, לו לעשות רצה שלא
 לו מותר ממונות נענעי לחנירו ממש רעה עשה הראשון אס

 רעה לו לגמול אפילו או צהראשון טונה מעשות למנוע להשני
תקום. לא על עובר אופן בכל שמא או ממונות, בעניני

 הספר נלשון דקדקתי טו, דף ח״ג ס״ח על אברהם ובטשנת
במאזני לי עשה כאשר תאמר שלא שכתב: חסידים,

 אל והוכתש עליך העיד שאם — לו אשלמה כך ואבן מרמה
 עדות העיד אס לו, תגנוב אל לך גנב אס לו, אעשה כן תאמר

 לא למה והשאלה עכ״צ שקר עדות עליו תעיד אל עליך שקר
 בזה שאין משמע תקום. דלא לאו משום גזה שיש הס״ת כתב

 תקום ולא ממש, רעה לו עשה שחנירו מכיון תקום, לא משום
 השאלני לו אמר כהחשל, טונה, ממנו מנע כשחגירו אלא אינו

 רעה ולא הטונה מניעת אלא כאן שאין לא, לו ואמר קרדומך
בתיו!

 כל דאמרינן אהא דמקשה 3כ ביומא הש״ס דמדברי והגם
לא כתיב והא וכו׳ כנחש ונוטר נוקם שאינו ת״ח

 במניעת ההוא משני ולא דכתי! הוא בממון ההוא ומשני תקום,
 בממון, ממש רעה צו כשעשה דאסילו תשמע דכתיב, הוא הטבה

 ההוא דהכווגה לומר דיש הכרח שאין אלא תקום, לא משום יש
 דגוסא, נצערא ולא כלומר דכתי! הוא במתון טובה במניעת

בחיוג לאדם רעה לו כשנעשה משמעו דצער

אברהם
 דגופא דבצערא ז׳, דעות בהלכי ז״ל הרמנ״ם •שהשמיט ומטה

דאפילו סובר ז״ל דהוא ראי׳ אין תקום, לא משום אין
 תקום, בלא עובר תמנו הנוקם בחיוב, רעה חבירו לו בעשה
 הנקימה היא כיצד שמבאר במה בלשונו מזה הרמנ״ס נשמר דכבר

 רק שהוא בנטירה, וכן ז״ל, רבותינו שהמשילו ממש חשל באותו
 שאינה דגופא דבצערא מפורש, נשמע וממילא הטבה, במניעת

ונטירה. נקימה איסור כאן אין בתיו! רעה בעשיית אלא במציאות

חיובית הרעה על נקוטה בדבר היראים שיטת
 ישראל שמוזהרים למדנו כתוב: ]ת[ קצז סימן וביראים נ(

בשביל בממון חסדים וגמילות צדקה למטע שלא
 כנראה עכ״ל. היא נקימה שזו צריך, בהיותו עתו הוא עשה שלא

 רק הוא שהאיסור ללמד זה, ציור היראים נקט בדיוק לכאורה
 צדקה לתת רצה שלא זה דהרי טונה, במניעת שבממון בדבר

 שמנע אלא בפועל רעה שום להשני לו עשה לא חסד, ולגמול
 אמור הזה האיסור דאין משמע לכאורה וממילא ממנו. טובתו

לעיל. שצידדתי כמו בחיוב רעה תתבירו לו שנעשה בתי

 ולא קרא משתעי דבחחון ומכלן כתב: שם דהיראים אלא
דבר בהן נדרשת שהתורה מדות מי״ג ולמד צא נדברים,

 שכיר, שכר פעולת במתון, מדבר הכתוב נמה מעניינו, הלמד
 שאילת דוקא ולאו ושיקר, ממון כיחש ופרט, לקט גזל עושק,
 דלאו ממון שאר אפילו אלא בקראי, כתיבי כלים דלאו כלים
היראים בעל שמונה הרי וכו׳, ישראל שמוזהרים למדנו כלים,

 ואלו תקום, דלא לאו בכלל ושיקר, ממון וכיחש ועושק גזל "-נם
 ואס בחיוב, רעה עשיית אלא גרידא הטבה מניעת לא הס בודאי
 בע״כ מעניינו, הלמד תדבר נלמד נקימה שדין הוא היראים זעת

 שהמזל באופן היירי ובע״כ — לתגירו גזל אחד שאפילו תפרש
 קיי״ל אל״כ,7 דין, פי על הגזילה את ולהוציא לברר יכול אינו
 נש״ח שביארתי כתו ססידא, במקום לנפשי׳ דיגא אינש עניד
 ויהיו נקימה. בתורת הגזלן את לגזול להנגזל לו אסור — הנ״ל

 תגנוב אל לך גנב אם הנ״ל, בס״ת שכתוב למה מתאימים הדברים
 של איסור נכלל גס הוא שזה מוסיף היראים שנעל אלא צו.
תקום. לא

 חסד וגמילות צדקה ימנע שלא הציור את היראים שצייר וטה
יאמר שלא קמ״ל, דרנותא לומר יש ממנו, שמנע למי

 שלא פלוני עם דוקא חסד ולגמול צדקה לתת לי מה האדם
 שאתן מוטב לזה, נצרך הייתי שאני נשעה צדקה לי לתת רצה

 וגמילות צדקה מצות אקיים סוף כל וסוף לאחרים, צדקה אותה
 זה הרי כן עושה שאם היראים, אומר זה על באתרים, חסדים

תקום. לא על עובר

דגופא וצערא בדברים ביישו
 ולא משתעי דנממון ומנלן שכתב: הנ״ל היראים ודברי ג(

לומר שכוונתו מורים הדברים של פשטן נדברים,
 לעיל שכתבנו כעין נקימה, של איסור יש ממון עניני על דדוקא

 דברים לו אתר אבל לו, תגנוב אל לך גנב אם הס״ח נשם
 ובודאי המצערים. דברים לו להשיב להתצטער לו תותר המצערים

 הוא בממון ההוא דמשני ביומא, הנ״ל הש״ס מדברי יוצא זה
הנעלבין והתניא לא דגופא וצערא הש״ם מקשה ושוב דכתיב,
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לג הקדמה

 ודעת בינתי" היא דבר מתוך דבר להבין תורתי, היא שהגיתי אחר חסדו
 ב״ח הוא מצאתי. ולא יגעתי כי תאמין אל ז״ל כמאמרם אמצא קדושים

 ולכן קניתי, טה חסר דא אם בארובה בסומא ולא תאמת לכוין יעזרני
 ריק דבר לא כי יגעתי, מגעת כהה יד שידי מקום ועד עשיתי, שלי את
 ידעתי אש כגחלי הקדושים דבריהם וכל האמנתי, מכם חוא ריק ואם הוא
 הלכה של אמות בארבע לכן האטנתי. לא ומצאתי ינעתי לא ידעתי, גם

 לא כזב ושטי רחבים אל מנעתי, לא המדרש מבית והערכתי, השכמתי
וסברתי. גמרתי מסבירות ופנים שוחקות בפנים ובהגדה בהלכה פניתי,

בקשתי, אותה שאלתי אחת נשאתי, עיני ה׳ אל ידעתי, ערכי מיעוט ואם
 ברך ינחני וידו יענני כן החכמים ראש יעבץ הוא לעתגיאל שענה כשם

 עד יח״ר אמונתי, לאל ולבי בפי שנודה תפלתי, ואני יעצבני ואל יברבני
תומתי. אסיר לא אנוע

 למלאכה כליותי, יעצוני אשר ח׳ את אברך באתי, תורה של על ועתה
 אם וישיבתי, חלקי שם המדרש בית מיושבי אותי, ברא בשדה ולא בעיר

הסרתי. לא הגדול חים מן כטיפה הכינותי, בעניי רב אם הוא המעט
 היא עני במנחת האמורה ניחוח ריח שניתי, הממעיט ואחד המרבה אחד

 כאיש כולנו מנוחתי, מקום חיא התהלכתי קדוש ידעק^^ממקום נחמתי,
 ההר נגד הבאים בתוך חייתי, מחם באחד אני גם חלקו אחדקיבל כל אחד

 הנני הגעתי, לא אפים אחת למנח ואם וטנתי, חלקי ל^ חנייתי, חיתו!
נשמתי. זכתה גבוה משולחן ממעל אלוה׳ חלק חלקי על הודאה ונותן שטח

 לטובה המזומנת עת עתותי, ובידך עתי, דודים עת אמרתי, ללבי לבן
 אודך באתי, חלום עד אשר אנכי מי כי כו׳ לכבודי לא עשיתי, ובדבריך

 עבדך על ותדבר בצדקתי, ולא ראיתני המעלה האדם כתור דליתני כי ח׳
 ואני חייתי, לרבים כמופת לי עשית פלאות פלאי פלא עשות למרחוק

 הבדואים ככל ב״ח לכבודו ידעתי כי גם הגעתי, לא הכטים כבוד לחצי
 ואני ומרים המשפיל לפני לבבי ירום איך דעתי. תזוח ואיך נבראתי,

 חיא התורה וכבוד ב״ה כבודו לחרבות כבודי זהו קטונתי, החסדים מכל
 אלה שלש ננד מוצנע אמון מכוסה אמון פדגוג אמון ואומנתי אמונתי

וישועתי. עזרתי הוא כי לחי כה חיל תמאזרני ח׳ ברוך שלשתי, חבורי

 הדינים על ותשובות שאלות אחד חלק וחלקתי, הגעתי שלשה ועד
הכהן. ושב בשם וקראתיו דבר לשואלי שהשבתי ומה בזמנינו הנהוגים

ככלי. קטן כלי חכמות מעט קדשים סדר על ובאורים חדושים שני וחלק
 תכתוב )ע״ש תורה חכחנים שאלת קראתיו אשר השם וזח דומה גדול
למשיהא הלכתא המה כי אמנם ואם תורה( הבחנים את נא שאל ב׳ בחגי
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הקדמהלד

 העומקים חכמים תלמידי יוחנן רבי וחמר כחם לעסוק ז״ל חכמינו אמרו
 בימיהם המקדש בית נבנה כאלו הכתוב עליהם מעלה עבודה בהלכות
 כן ועל ה״ל שם עוד וכתב מנהו!/ סוף המשנה בפי׳ הרמב״ם והביאו

 דברים חן הרי יאמר ולא בהן ולתת ולשאת הקרבנות בדבר להתעסק ראוי
 ובהקדמה עכ״ל. אדם בני רוב שאוםרים כמו הזה בזמן להן צורך שאין

זה, בענין יותר בס״ד יבואר
 על ביאורים והמה המעשה, גדול כי וגדול נכבד הבי השלישי והלק

 ככולם רובם אמנם ואם בהגדות, חז״ל דברי ולהבין מוסר ותוכחות הגדות
 לנו והנגלות בהן, עסק לי אין דרחמנא כבשי בהדי וחתומים, סתומים
 וביארתי סלע, יפוצץ כפטיש לתורה פנים ובטח לדרוש הניתן ולבנינו
 הודאה גוחן הנני כיוונתי האטת ואם נגלה, דרך מקומות בכמה אותם

 -ואם פרשתי, ששגיתי וטח הנני, חנם במתנת אשר דעה אדם לחחונן
יבין, טי שגיאות יעקב אלהי משיח אמר וכבר משוגתי. תלין אתי שגיתי

 הנכנס והנח יעמידני. האטת על ששגיתי וטח ינקני, מנסתרות ב״ח וחוא
 לברך לברכת הקדמתי ולכן ,,ח יראת חכמה ראשית ראשון יצא אחרון

 האדם יעשה אשר המעשה והוא אדם תולדות המפר זח לגמור רהמוגמ על
 האדם לנפש מרפא הוא כי לשון מרפא בשם קראתי ואותובהם\ וחי

 חעון הוא בישין, מרעין ריש בישא לישנא הקשח לחולי בפרט מתחלואיה,
 הלבבות חובת בעל החסיד כמ״ש תחלה לרפאותו וראוי הרע לשון הגדול
 ותנועת חושיך לאפור שתשתדל אחי לך וראוי וז״ל פ״ה הפרישות שער

 שפתיך ולבלום לשונך לאפור בראשונה שתתחיל והוא הנראים, אבריך
 משאריתם יותר בו הדבר . לקושי והאברים החושים שאר על וחקדימהו בו׳
 ישר לבן היראה, עמוד ריש באריכות זח גענין דבריו הבאתי באשר בו׳

נתוזי־^ז־ אותם נבוז ובבית דפקתי. ואותםלקטתי^ חיים סטי מני אסוון
 בנח הבנין ימי שבעת נגד יסדתי, שבעה עמודי על חבית צורת האת

 קבעתי, נאמן במקום בו תלוי שהכל יסוד שמו וצדיק חששי עמוד בניתי,
 ראש על אחד עמוד העמודים מלאכת והתום נטעתי, נטועים במפמורוח

 אם ולשמחה לששון, יהפך הדין ימי נגד שושן, עמוד העמדתי, העמודים
 יחדתי לאחדים ויחיו צרפתי, לאחד אחד למעלה מלטטח שטחה. הבנים

 לציון ויחזיר יחנן חן ולמטה ממעל, חסדו יצו האל, ה׳ יעשה כן אמן
 עיני עצתי. אמונה כי לתוכחתי, יפרע ואל כוונתי, יבין המשכיל שכינתי,
אילותי, הוא ה׳ השיבנו תשובתי, את חרובים יקבלו בטלית לשמים
 יראה חרעותי, אשר אמרת באשר חסר שבעיסה שאור איומתי, ונשובה

 כמדבר לא ואני תסעדני. וימינו זרועו לי ותושע מולדתי, אבדן וידרוש ח׳
הוא ה׳ לתשועת המצפים סגולתי, עם ישראל קהל כל בעד• אם כי בעדו
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ב יעיזדעות הלכותמשנתמב
 אשתו ואפ״ה וכנז׳, וכדפירש״י הרב. לכבוד נזה לחוש ויש

 מוחר שזה שרחב״ת׳סובר אף בזה, בו מיחתה שלא על נענשת

השערה. כחוט בו מדקדק שהקב״ה אלא ההלכה, לפי

 שנאמר וכר ואלמנות ביתומים להזהר אדם חייב :ה״י פ״ו
 יתום אחד מאב יתום אמד וכו׳, תענון לא ויתום אלמנה כל

 יהיו שלא עד זה, לענין יתומים נקראים אימתי ועד מאם,

 יהיה אלא בהן ולהעפל ולאמנן עליו להסמך גדול לאדה צריכין

הגדולים. כל נשאר לעצמו עצמו צרכי כל עושה

 המטה כל :כתב הי״ב מסנהדרין בפ״כ הרמב״ס והנה

 עובר גר היה ואם וכו׳ אחד בלאו עובר מישראל אחד משפט

 עובר יתום היה ואם גר, משפט תטה לא שנאמר לאוין בשני

יתום. גר משפט שנאמר לאוין בשלשה

 דגר אביו, הוי לא אביו, הא יתום, גר משכחת איך וצ״ב

 בקדושה שלא הורתו בשהיתה ואי דמי, שנולד שנתג^^טן

 דחייב א, מו, בכורות עי׳ אמו, נחשבת דאמו בקדושה, ולידתו

 דבאופן יתכן לא ג״ז אח״כ, מתה ואמו בכור, הוא אם בפדיון

 ]ודברי בפדיון. חייב דהא כלל גר ואינו גמור, ישראל ה״ה זה,

 מאד, תמוהין ב׳, סי׳ אהע״ז חלק חמדת־שלמה בס׳ הנתיבות

במק״א[. בזה וכ׳
 דאיך להיפך דהקשה תק״צ מצוה במנחת־מינוך "וראיתי .

 ויש בקדושה לידתו היתה דאפי׳ יתום, שאינו גר משכח״ל

 והן לחוד מאב הן הוא ויתום כידוע, אב לו אין מ״מ אם, לו

 במנ״ח וכ׳ מדעות, בפ״ו הרמב״ם כמש״ג לחוד, מאם

 שעושה עד נקרא דיתום מדעות בפ״ו הרמב״ם דלפמש״ג

 צרכי שעושה עד נמי כאן א״כ הגדולים, נשאר עצמו צרכי

ופשוט. לחוד, גר הו״ל ואח״כ יתום, גר בכלל הוי עצמו

 חי, שאביו אף יתום הוי גר דכל חידוש, בדבריו יש והנה

 אביו עם נתגייר דאפי׳ ומשמע דמי, שנולד דכקען ומשוס

 ולפ״ז כיתום. נחשב עצמו צרכי עושה שאינו זמן וכל אצלו. וגדל

 לא ויתום אלמנה דכל הלאו על יעבור גר, יענה אחד אם

 גר, בכל דעובר יתום, משפט דמטה הלאו לענין וכמו תמנון,

 ובפשטות עצמו. צרכי את לבד מושה אינו עדין אם זה, לאו על

 שלמעשה כיון אצלם, וגדל ואמו אביו מם נתגייר דאם נ׳ היה

 דהוריו כיון יתום, דין לו אין צרכיו, ועושים בו מטפלים הם

וצ״ע. בו, מטפלין בתולדה

 יתום גר משפט תטה לא בפסוק בבמל־הטורים ועי׳

 גר לך לומר ויתום, גר אמר ולא שכתב: יז[ כד, ]דברים

 לכס שובו בפסוק ]במשך־חכמה דמי, שנולד כקטן שנתגייר

 למ״ז בחידושיו שהחת״ס הביא כ״ז( ה׳, )דברים לאהליכם

 שנתגייר דגר הא חז״ל הוציאו מהיכן ימיו כל נתקשה כי כתב

 זה מפסוק נלמד הרי הנז׳, בעה״ט ולפ״ד דמי, שנולד כקטן

 הוא הרי גר, דכל הנז׳ המנ״ח כדברי וזה כנז׳[. יתום דגר

 דין עצמו, צרכי עושה אינו ואם דמי, שנולד דכקטן כיתום,

 נוסחאות, כמה לפי שתירגם, אונקלום בתרגום ועי׳ עליו, יתום

 נוסחאות בכמה אך ו׳, בזה הוסיף ויתמא, גיור דין תצלי לא

 — יע כז, להלן אך ע״ש. יתום, גיור דין :הוא הנוסח בת״א,

 דין אונקלוס: תרגם יתום, גר משפט מטה ארור בפסוק

וצ״ע. ו׳, תוספת אין הנוסחאות, ובכל יתם, ]גר[ דיר

 דאם שכתב הנז׳ מסנהדרין בפ״כ הרמב״ם מדברי והנה
 ישראל, דכל א׳ לאו והיינו לאוין, בשלשה עובר יתום הגר היה

 תטה לא דנאמר דמה דמפרש ומבואר דיתום. ולאו דגר, ולאו

 ליתום, מיוחד ולאו לגר, מיוחד דלאו היינו יתום, גר משפט

הוא. אחד שהכל שכתב הנז׳, הבעה״ט כדברי ולא

 אולם הרמב״ס, דברי מקור ציין לא שם בכ״מ והנה

 בספרי והנה חצא, כי בפרשת הספרי לדברי ציין שם ברדב״ז

 יש דבגר שם נאמר אלא לאוין, שגי 1יג יתום דבגר נאמר לא
 מקורו נתגלה ולא ע״ש. דגר, לאו גם ישראל, דכל הלאו מלבד

 שכתב שם ברדב״ז ועי׳ לאוין. שני יש יתום דבגר הרמב״ם של

 אחד בלאו אלא עובר ואינו מיוחד, לאו אין ישראל דביתום

 הלאו מלבד נוספים נאוין ב׳ יש יתום, בגר ורק ישראל, דכל

צ״ע. והדברים ע״ש, ישראל, דכל

 דברים נאמרו ואם וכר בלה״ר המספר אחד ה״ה: פ״ז
 הדבר סיפר ואם ונודע, הדבר נשמע כבר שלשה בפני אלו

 שלא והוא לשה״ר, משום בו אין אחרת פעם השלושה מן אחד

יותר. ולגלותו הקול להעביר יתכוון

 הרמב״ם לדברי מקור כתב ב׳ שער חפץ־חיים בספר נ״ב.

 א, לא, בסנהדרין הגמ׳ מדברי וכו׳, יתכוין שלא והוא :שכתב

 בי דאיתמר מילתא דגלי קלא עליה דנפק תלמידא ההוא

 אמר מבימ״ד ר״א אפקיה שניה ותרתין עשרין בתר מדרשא

 נאמר הרי בבימד״ר, נאמר שהדבר מאחר והרי רזיא, גלי דין

 למד ומזה וגו׳, רכיל הולך משום בזה יש ובכ״ז שלשה, בפני זה

 ענין בכל יותר ולגלותו הקול .להעביר מתכוין דאה הרמב״ם

 והנה יותר, ולגלותו הקול להעביר נתכוין והתלמיד אסור,

 בפכ״ב הרמב״ם וגם לזה. גתכוין שהתלמיד כלל מוזכר לא בגמ׳

 דברים שהוציא אחד בתלמיד וממשה כתב: ה״ז מסנהדרין

 ]בגמ׳ מביהמ״ד, ב״ד והוציאוהו וכו׳ בביהמד״ר שנאמרו
 ואולי ב״ד, והוציאוהו כ׳: והרמב״ם ר״א, ואפקיה איתא

 לגלות התכוין שהתלמיד הזכיר ולא ע״ז[, לדינו ב״ד צריך

 דבר דהיה מאחר שאני, דהכא נראה, וע״כ יוחר, הלה״ר

 ואנשי שם. כדפרש״י היה לשה״ר ודבר בביהמ״ד, שנאמר

 מביהמ״ד, כזה דבר להוציא שאסור ומוזהרים יודעים ביהמ״ד

 ונענש שנים כ״ב לאחר רק זה הוציא שהתלמיד ראיה והא

 תלתא, באפי דמיתאמרא מילתא משום בזה אין כהאי כל ע״ז,

 שם הנמצאים לכל הידוע מקום בביהמד״ר זה דנאמר מאחר

 שהוציא החלמיד נענש ולכן מביהמד״ר, זה להוציא שאסור

לחון. הדבר

 דגלי קלא עליה דנפיק תלמידא ההוא :איתא בגמ׳ והנה

 מועיל וכי מליו, שיצא קול משום הענישוהו איך וצ״ב וכו׳,

 לא הקול אילולי אך בדבר, הודה דהוא וצ״ל לבד. קול בזה

 נאמן שפיר ע״ז, קול גם כשהיה אבל עצמו, להרשיע נאמן היה

 דנפיק תלמיד ההוא :דגריס שם בר״ח ומי׳ וצ״ע. בהודאתו,

 עליה מפיק גרים ולא וכר, בימ״ד דאתאמרא מילתא ליה

 שהוציא אחד בתלמיד ומעשה נאמר: הנז׳ וברמב״ם קלא,

וכנז׳. כפיר״ח וזה דברים,
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אדם בני משפטי

 האישים מיני כל של הלכות לקוטי
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ריג ארם בני ם&פטי
 סד״א :הנהנים יאכלו לא וטרפה נכלה דיהזקאל הקרא רבינא מפרש

קפ״ל.*( נבלה נטי תשתרי לגכייהו מליקה ואשתרי הואיל ׳

לשה״ד עליו שמספרין מי ואם* ט׳: י עשה בפתיחה חיים הפץ כב(בםפד

 לנהוג בזה ד* שאונו דוקדשתו עשת על ג״כ. עובר בפניו. וגינוהו כהן הוא

 ודאי בזה ומבזהו, רכילות או הרע לשון עליו שמדבר וכיון הרבה כבוד בכהן

 •מה לפי לדיגא מינה נפקא נם בזה ויש זו. עשה על ועובר מכבדו אינו

 מחלוקת בעלי על לשה״ר למפר מותר פאה דמם׳ פ״א בירושלמי דאיתא

 דבריך. את ומלאתי אבוא ואני שבע: לבת הנביא נתן שאמר ממה. לה ויליף

בעל ומאי בעמך רכיל .תלך לא דפתיב משום נאמר אם הטעם לממן וצריך

עושה ולאו רשע הוא הרי ועדתו.כקרה יהיה דלא לאו על שעובר סמלוקת

 מכלל מישראל אדם דלהוציא אינו זה עסך. בכלל ואינו הוא עמך מעשה

 בתורה כופר שהוא נאמנה שידע צריך הלא עליו, לשה״ר לספר ולהתיר עטך

 רשע על אבל ע״ש ס״ה ה כלל היים הפץ בספר כמש״ב מישראל ובנבואה

 המבוארים תנאים נמה נזה צריכין לשה״ר עליו למפר להתיר לתיאבין

 ספר בסוף הרמב״ם כמ״ש עמך בכלל עדיין לתיאבין דרשע סקט״ו בבאמ״ה

 על הקפידה והתורה סכנה לידי לבא שלא בממונו לו לעזור דחייבין נזיקין

 ומאמינים ה׳ אל גלוים שהם סאהר צדיקים בין רשעים בין ישראל נפשות

 ישראל האי :לר״א רבנן א״ל לפדיתו לענין מז. בנימין הוא וכן הדת. בעיקר

 ועוד דקאכיל. הוא לתיאבין אימא א״ל וטרפות. נבלות דאכל דקחזו ־הוא סומר

 לעשות מצוד. או מותר שאומרים שוגגים הם מחלוקת בעלי דרוב ידוע הלא

 וכמו עושים, אנחנו ומצוה הצדיקים אנחנו וכת^אומרת כת כל כיי מחלוקת

 עצרת של ראשון ביחס גפשא דקברי קבוראי הנהו ז כז בסנהדרין שאסרו

קעבדי. מצוד! דסברי משום דד״י כריה ר״ה ואנשריגהו

«

. ש>שועיבניאדם
 מוהר דנכן ס״ד כאיך אברהם ברית ספר בשם הקושיא ידועה *(

 :ומפרש מעיים מי מל נכרים מזמנין אין לג. בסולין אמרינן הא נבלה לאכול

 לכה אשמרי ממליישא ,שסימה דאיכא כיון מילהא. תליא דבשסיטה ישראל

 וא״כ דמי. כסי מן כאבר הני מילמא הליא ונטישה לכו סגי רבנסירה עכו״ם.

 לאכול אסור ויהא שסיטה לו אין נבילה לאכול מוחר כיה דככן נאמר אס

 א״כ למכור ולא לאכול ומסתמא הקנה לכהן ליתן אמרה וכתורה ממיס בני

 קרא צריך ולמה נבלה לאכול ואסור שמיטה צריך יכהן מכ״ת ראיה יש

• ז דיסזקאל

 נשמר דרש״י אמד סכם נשם שאמר זללה״ה כגאון אדמו״ר מפי ושמעתי

כפוף כסמאש מליקה דאישמרי "דמשום י״ג: בשבת רש״י ודל זו, מקושיא
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ארם בנ» משפטי ריר
 למשקים בזה והטעם : הש״ס בגליון כסש״ש הואר ההיתר טעם אלא

 עליו מהחולקים הרע לשון לאדם להגיר תבערה להוסיף פשיסא אבל מריב,

 ס״ח• ה כלל חיים חפץ בספר להלכה העתיק וכן הוא. גמור פשיטא^דאיסור

 הותרה בגדר אינו מחלוקת בעלי על לשה״ר לספר דההיתר ביאור להוסיף ויש

 שיכוין צריך ב׳ תנאי :שם חיים בחפץ להלכה נפסק ולכן דחויה, בגדר אלא

 לדבר יצטרך שלא אחר באופן המריבה להשקיט אפשר אס ג׳ תנאי לתועלת,

 והתנאים עליהם. לשה״ר לספר לו אסור וכה״ג הוכחה ע״י כגון לשה״ר עליהם

 שאפשר נ״מ דאמריגן דול״ת עשה כמו דחויה בגדר שהוא בב״ם הם האלה

 בצבור דחויה טומאה למ״ד וכן קל״ג.( )שבת דוחה ואינו מיטב שניהם לקיים

 להשקיט אפשר אם ולכן ו.( )יומא טמאים עבדי לא טהורים דאיכא היכא כל

 ובסו עצמו להנאת ולא לתועלת כוונה צריך וכן אסור. לשה״ר ספור בלי הריב

 דמצות שאול אבא דטעם פג עמוד לעיל מובא קע ס״ס בתשובותיו הרמבים שכתב

 אבל ע״ש. יבום. במקום דהויה בגדר הוא אה אשת דאיסור משום קודמת חליצה

 וכמ״ש דחויה בגדר ולא הותר לגמרי ודאי לשה״ר לספר דמותר ב״ד שליח

 י דלא איגש שיזדהרכל בישאמשום לישנא דליכאבה "והטעם טז. במע״ק הריטב״א

 הב״ד את גיגה שהבע״ר פה לספר לשליה לו היתר ודאי וע״ב דינא" בבי יתפקד

בזה. תנאים שום צריך אינו ולכן ונ״י. ברא״ש ע״ש משלית את שגיגה או

 המחלוקת מבעלי שהם ישנם אנשים הרכה אשר מחלוקת איזן כשיש ע״כ

 אביתר בקרא שכתוב כמו כולם על לספר צריך היה ודאי דאדוגיהוושם מעשה כפו

 ונכבדים גדולים אגשים עוד היו ואפשר המלך בגי וכל צרויה בן ויואב הכהן

 כי המלך לדוד הנביא נתן הגיד לא אלו ועל בקרא שמותיהם נזכרו לא אשר

בכתם יש באמת פן לחשוש יש כי דוד ויראה תקיפה ידם שהם אלה רק כי ראה

אדם בני שעשועי
 כו״א היתה לא מ״כ נכלה". שהיא סולין מליקת מל להזהירם הוצרך גנייהו

 לולא לנהנים ממיר היומי לבדה מליקה רק אלא נבלה כל לאכול מותר דנהן

 לא מאליה מחה ונ״ש בנסירה שנהרגו עוף או בהמה אבל דיסזקאל. קרא

 הכהן היה דיסזקאל הקרא לולא וגם לנהנים להתיר הו״א שום הימה

 ומיין לענו״ס. דמי ולא לנהנים כשסימה שהיא במליקה או בשסינוה שייך

דלקמן. נאות מוד

 זר :לוי4מסנה מספר הקושיא מביא לב: ביבמות איתן מצפה בהגהת

 ואינו ביוצא נפסל דאל״כ במזרה אכל מ״נ דהא שלש לחייב מליקה שאבל

 דכיון מקדש מממא משום נמי לסייב וא״כ זרום, משום סייב ואינו לכהן ראוי

 ונמצא הבליעה בניה שמטמא מהור עוף נבלת גביה הוה נבלה משום דסייב

קלמס יעקב ר׳ כגאון ידידי ותירץ ז מקדש מטמא משוס גס סייב אכילתו ע״י
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ר&ו אדם בני םשפ&י ו
 לדוד לספר צריך הנביא נתן היה' הריב את להשקיט ופדי אדוניהו את להסליך

הגיר. לא עליהם לספר שלא שאפשר מי ועל \ »

 הצריך להאיש לספר שבא ומי אישים כמה מחלוקת בבעלי כשישנם ולכן

 אס אשר סהם איזה על לדלג שיש רואה הריב להשקיט המחלוקת מן לדעת

 נמצא למשל ואס עליהם. יגיד לא בודאי הריב ישקוטי עליהם יגיד לא אם גם

 שאס מהם אהד את לדלג יכול והמספר המחלוקת את העושים אנשים שלשה

 ע״ב כהן מהם אהד השלשה ובין הריב ישקיט כן גם מהם שנים על דק יספר

 מישראל המור כהן על אשר לשה״ד האיסור את להקל כדי הכהן. את ידלג

 וזקן הת״ה. על ולא הכהן על ויספר עדיף הת״ה ת״ה ויש כהן יש ואם כהנ״ל

מהכהן. *ולמנוע הזקן על ויספר קדושה, בו יש דבכהן עדיף וכהן,-בהן

רבלאוין ונמצא בכהונה או יבזקנח« בחכמה שוים שניהם אם נ״פ עוד 4 £

 ואת לספר מי על להתבונן המספר צריך ג״ב שוין שניהם תורה וכבוד ועשין

 ועל העולה את ולהקטין לזכות לדונו שיש אדם יש כי עליו פלספר ימנע מי

 השני ועל גדולה יותר העולה אחד על אבל שוין דבהעברה אף זכות אין השני

 שכנגדו הצד על כעם לו יש המחלוקת מבעלי אחד כגון ממנו קטןה העולה

וביזו חרפו שכנגדו האנשים כגון מזו מתרגז והוא גדולה עולה לו שעשו

אביו צרת בשביל בקרבו חם ולבו ורבות רעות צרות לו וגרמו אביו את _ . •

 השני שהצד או אביו נקמת לנקום עמהם הוא גם יצטרף מחלוקת וכשנעשה

בעל נעשה זה ובשביל רעות צרות לו וגרמו חולה ונעשה בנו את הכו

 במחלוקת להחזיק דין ע״פ היתר לו שאין אף בקרבו חם לבו כי מחלוקת .

 העולה את להקטין מ״ם דין לבית יזמינו חברו על טענות לו יש שאם

בעל געשה ולכן הוא נפש סר”כי לזכות לדונו אדם כל ובלב בפי יש

בגיס לו ויש אביון איש הוא הסהלוקת בעלי מן אהד אם למשל וכן סהלוקת. •

אדם בגי שעשועי
 "אסרים :מי״א פי״ב אסרי פ׳ בת״כ מבואר כא דמיסקבה הנאמד, פליט״א

 שאין שמנים מליקה יצא ומל באזרס שוה שאיסורו אס ובגר באזרח אומרים

 אין נהנים כגון להם מומרת זו שנבלה אזלסים דיש פי׳ ומל" באזרס איסורו

האוכלה. לזר ,אפי מנומא

 מל דקאמר הספק פל הבא העוף בסטאת כט. בנזיר מקשים ויש

 שמטמא שלשה אינא הא וקשה, בעזרה, וסולין נבלה איסורים שני יש אכילתו

 איתן המצפה כתירוץ מתרצים נמי ושם נטמא, שהוא באכילתו כמקדש את

לקדש. ופתוסוה בסול מנויות בלשכות לאכול שיכולים

 ומוספיו ממידין קרמות להקריב לכהן שהתירה כתורה סידשה עוד

הבערה דקי״ל ^תורה, מן גמורה מלאכה שהיא האימורין את ומקטיר כשבת
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אדם בני טעפטי רטז
 שלמח אמר וכבל המחלוקת מבעלי תמיכה מקבל והוא חולה ואשתו קטנים

 ויש ל( ו, )משלי ירעב כי נטשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו לא בהכמתו:
 המחזיקים המחלוקת בעלי הרשעים חבריו כנגד לעמוד גדול נסיון לו

 מרוע המחלוקת עושים הס חבריו שאד אבל הרעבים, הקטנים בניו וביד בידו
 מן היודע והאיש להרע. דק ואוהבים ונרגנים• קנטרנים טשמ1 ושוזיתת לב

 להזהר דעת למען המהלוקת עליו אשר להאיש לספר עריך והוא המחלוקת
המהלוקת מבעלי אישים איזה על לדלג יש כי רואה והמספר הפה מן ולהנצל

 הריב להשקיט ודי מלספר ימנע מהם איזה ועל מהם איזה על יספר רק אם ודי55533
 יספר זכות עליו שיש י האיש על אבל הרעים האנשים על מלספר דימגע נראה
 את שעושים האנשים על שיספר מסה קטנה עברה עושה עליו דהסספר משום

 העברה^ל נם ממילא יותר, גדולה עברה הם שמשים כיון לב מרוע המחלוקת
 פרוסת שגנב רעב אדם על יאמר אם בלאו הלוק שאין אף גדול יותר המספר

 ותכשיטין זהב וגנב מנעול ששבר אדם על יאמר אס או רעבונו להשקיט להם
 על עבר הזה והמספר לשה״ר של לאוין על עובר הזה המספר טובות. ואבנים^

 " אין להעובד זכות שיש דבר על המספר של העברה ס״ס לשה״ר, של לאוין
 פי אבל קטן, הרע לשון שאמר המספד על לאפר ויש כן, כל גדולה העברה
 ולבן גדול הרע לשון מספר נקרא הוא גדולה עולה שעשה פלגי על שאומר

 שיש מי על ויספר ממנו ימנע זכות עליו שאין האיש על מלספר •למנוע יש אם
 פרי שיש וכמו גדול הרע לשון מספר נקרא לא המספר דאז זכות עליו ללמד

 לחולה ודי גרוגרות שלש השני עוקץ ועל אהד עוקץ על גרוגרות כשתי שגדלו
 להרבות מה״ת שאסור רביצה בפ״ב *ן הר מדייק גרוגרות שתי של הקסן בפרי

 ' ועק״א בשעור להרבות אסור מ״ם היא, אחת והמלאכה דהבצירה אף בשיעור
נרוגרות ושלש גרוגרות שתי סד. מנחות ,הגם דברי שפירש נ״ט מי׳ אריה שאגת

אדם בני שעשועי
 וכמו כושרה, לכהן רק ואפשר דאורייתא מלאכה היא ששישה וגם יצאש לשלק

 פרש׳י כשרה בזר ששיטה גבי ־רש״י מלשון :לג ביבמוש כרש״ש שמדייק
 שבה איסור אבל משמש בשבש מלאכה כאן ואין פירש ולא זרזיש" כאן •ואין

 השטכ״מ וכ״כ לבכנים. אס כי בשבש ששיטה כושרה דלא הפושט לזר יש
 דף ביומא כמ״ש בזר שכשר אף כפשט דכ״ה משמע ולדבריכם סביא״מ. פ״ו
 ל" סי׳ כשאג״א וכנה כושרה. לכסן רק דשבש לזר, אסור בשבש אבל כ״ן:
 דשייבי מצעו ,וכרי : פ״א שמיד במם׳ כראב״ד פירוט מביא זס אשר ד״ה

 ב״ש. אטו ב״ר נזרם אלא ל״ש ודשי עשם דאשי ליבום רמי מדאוריישא לאוק
 לא ביו״ט ונדבוש נדרים וכן ב״ש אפשרי ב״ר דאששרי כיון אמריגן ולא

ונינוח נדרים נמי אששרי ומוספק שמידין לגבי יו״ט דאשמרי מינו אמרינן

החכמה אוצר תכנת ע״י הודכס228 עמוד נטע נתן בו ראובן גליק, ב ־ אדם בני שפטי



ריז אדם בגי משפטי ’
 דאא״ל גרוגרות, כשלש שגדלו פרי פו גרוגרות כשתי שגדלו אהד פרי מיינו

 גרוגרות ושלש תאנים שתי היינו ושתי^גרוגו־ות תאנה, דהיינו ממש גרוגרת

 קצירה בה שייך ולא וינשה תלושה תאנה היא גרוגרת דהא תאנים, שלש

 בתשובה הרמ״א דברי מיישב ועפ״ז קאמר. גרוגרת דשיעור ודאי אלא כלל

 עש״ה. הרמ״א דברי מובנים ובאמת ופלא הפלא עליו תמה השאג״א אשר

 לחולה לו כשדי בביצה הר״ן בדברי הפירוש כן במנחות הגמרא דברי וכפירוש

 ,בכל :ז״ל הגריעב״ץ ובהגהת גדול פדי לתלוש םה״ת אסור קטן פרי לאכול

 על תאנים ,תורמין )ת״ר ג״ה. דף כדלעיל גרוגרת יבשה לתאנה קרי דוכתא

 תאנים על גרוגרות ולא גרוגרות תאנים לעשות שרגילין במקום הגרוגרות

 יבשו ולא התאנים שיבשו אע״ם רמיירי צ״ל ז איירי בסחובר והבא ואפי^וכו׳(

 תפס למה וקשה עכ״ל, באביהן". שצמקו תאנים קכ״ז: כחולין העוקצין

 הו״ל יבשו שהתאנים שאיירי הוא למותר אך ואשר מצוי שאינו בדבר הגמרא

 פשוט מובן שם בשאג״א בק״א ולפפ״ש תאנים. ושלש תאנים שתי פשוט לומר

 רבא אמר :,ע דף גדול כלל בם׳ כפ״ש בגרוגרת הוא בשבת קצירה דשיעור

 גרוגרת , תצי וטחן קצר מר״ז ר״י מיניה בעא עא. ובדף בגרוגרת וטחן קצר

 וכן כשתים. או אחת גרוגרת כשיעור . בו שהיה פרי לדוגמא תפש ע״כ יכו׳

 המנ״ה דברי נכונים ולפ״ז גרוגרת כשלש גדול אהד פרי היינו גרוגרת כשלש

 בשר שצריך לתולה אמדוהו אם לכ״ע ,ז״פ :ל״ט מלאכה השבת בפוםן

 לשחוט אסור בודאי עוף או קטנה בהמה לו נשחם אם וכך בכך לו די וימיה

י גדולה". בהמה לו

 סירות שגי היינו גרוגרות שתי שפירשו ז״ל והגריעב״ץ השאג״א ולפ״ד

 סדבה מציגו לא דע״ב המנ״ת דברי על לפקפק יש סירות שלשה גרוגרות ושלש

 והוסיף אחת בקצירה שחתך אף יתר פרי העץ סן שחתך אלא דאסור בשיעור

דג״ז סנין ׳ קטנה לשחום לו שהיה במקום גדולה שחט אם אבל יתר, פרי

אדם בני שעשועי
 ששימש בזר פליגי ובפד״א לוקה. ביו״ט נדכה מולח כשוחט ומש״ה

 כיון אמריכן ולא חייב ר״ה עבודה לצורך סלא שבת שחלל בכהן אבל בשבת,

 אפי׳ למלל להם רשות שיהא במקדש שבת למלל לכהן רשות כתורה שנתנה

 לא אמאי לי וקשה בזה, שמפלפל מה, בשאג״א ומ״ש מבודה". לצורך שלא

 הוה דימזקאל קרא דלולא במליקה כמו אשתרי ואשתרי הואיל באמת אמרינן

 דהר׳א הנ״ל בשבת פרש״י לפי ואפי׳ לכהן. נבלה הותרה כי לומר סד״א

 כגון לכהן שהותרו המלאכות עכ״פ שבת גני נימא ,כ״נ מליקה שהותרה

 לעבוד להם מותר ויהא וכרש״ש, השעה״מ לס״ד והפשט שמיטה או הבערה

בביתו. גם אלו מלאכות

החכמה אוצי תכנת ע״י הודפס229 מס עמוד נטע נתן בן ראובן גליק, ב - אדם בני משפטי



אדם בני משפטי ריח
 בגמרא מבואר הרי בשאג״א הק״א של הפירוש לפי אגל בשיעור. מרבה בכלל

 כשלש גדול פרי לבצור אסור גרוגרות שתי שגדלו קטן בפרי לחולה לו די שאם

 בהמה לשחוט אסור קטנה בהמה או כעוף לחולה לו די אם וה״נ גרוגרות.

 שעושה העני על שיספר דהיינו קטן לשה״ר לספר שיכול כיון וה״נ גדולה.

 והקנטרן הנשחת האיש על לספר אסור הקטנים לבניו להאכיל כדי המחלוקת

בשיעור. מרבה הוא והרי גדול הרע לשון דבר שהוא

 אם אבל מעלות ובשאר בחכמה שוים הם מחלוקת הבעלי אם וכ׳יז כג(

 איש היא והישראל כהן, הוא דחקו רוב מפני המחלוקת שעושה המדוכא העני

 הישדאל על יספר מ״ם קנטרן שהוא מפני המחלוקת ועושה זכות עליו שאין

 אהד בעוקץ לשלש דומה דזהו דוקדשתו ס״ע מפני הכהן על מלספר ויהדול

 שמרבה אף השלש ית דיחתוך מד• במנחות דאסריגן עוקצים בשני ושתים

 על דהספור אף בנד״ד כן במלאכה רבוי בו יש דבהשתים משום בשיעור

 ועל מאד עד גדולה עולה שעושה עליו שאומרים בשעור רבוי הוא הישראל

 בעשה עובר הכהן דעל כיון אבל קטנה עולה שעושה מספרים הכהן

 למעט כדי כשעורו לרבות ומוטב בשעור— רבוי על משגחינן לא דוקדשתו

 שעושה הכהן על יאמר אם דגם דוקדשתו עשה על לעבור שלא באיסורו

 לו ויין כן לעשות אסור הלא אבל לו שגרמה ועניות דחקו ספני המחלוקת

 על לספר מוטב י׳יל אולי או זו. בעשה גם עליו המספר עובר ממילא היתר

 ץל יספר דאס ת״ח הוא אם ואפי׳ כהן היא אם אפי׳ לזכות לדונו שיש מי

 ויעבור בלגו ישנאנו וגם עליו יתרגז השיסע — זכות עליו שאין מי

 בכלל הוא הרי זכות עליו שאין דאף בלבבך אחיך את תשנא לא על השומע

 מי על ואה״כ רעה לו השומע יעשה לפעמים או אותו לשנוא שאסור ישראל

המספר וממילא שבתורה לאוין כמה על ויעברו רעה לו גס יעשו שסיפר

אדם בני שעשועי
 כגון לעביד לזר ככשר רה נאמר אנא וכרש״ש, כהשטה״מ נדייק לא ואס

 נימא קשה לא בשבת גם לפשות "ס מותרים המנורה והדלקת והפכט שתיטה

 בשנת מלאכה כל חמשה לא רחמנא קמזהיר נמאן דא״״ב א:תרי, ואשתרי הואינ

 נאמר ואם והבטלה. והפשט נשמה נטילה בהן ויכללו מלאכות כל״ט כל והיינו

 לזרים גס .אלווהלא בכית גם היתרו •כמקדש המלאכות אלו לעביד והותרו □ואיל

 .לעשות מיתרים בביתם גם ואס כני־ות י והדלקת ט והס שחיטה שכן מותר

 ואשתרי כואיל אמרינן דלא ם״מ המלאכות אלה התורה אסרה למי המלאכות אלו

 כנביא שמואל גבי לא: מברכות קשה ועיר והרש״ש, כשעכ״מ מל וקשה אשתרי.

 כשרה בזר שמיטה הא כהן לכם למה :לכם ואמר לשמוט, כהן במר דמהדרי דאזא
לדעת העולם ומקשין מיתה• וסייב אתה רבך בפני הלכה מורם עלי: וא״ל
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ריט אדם בני משפטי
 אם משא״ב עברות. לידי להביא שגורם מכשול תתן לא עור לפגי על עובר

וידיגגו בו אפו יתרה לא השומע גם אולי זכות עליו שיש האיש על יספר .

ישגאנו. ולא זכות לכף ’

v )ולאפר גדול בדוחק וליישב המחלוקת לבעלי זכות׳ לכף לדון יש ואם כד

דרך ועל עושים. אשר ממחלוקת במעשה עולה ולא עברה עושים איך כי
בם ויש עולה, ובעלי עברה ובעלי מחלוקת בעלי הם כי לאמר יש הפשוט ""

 על יספר לא אם הריב להשקיט יכול לספר הנא והאיש צדיקים ולא צדיקים

 הז״ל דברי כל ופקיים ,ה ירא הוא שמספר למי אם הוא דכן נראה אזי כולם

 כאשר כי צדיקים שאינם האנשים על מלספר ויהדול הצדיקים על יספר אזי

 כפ״ש זכות לכף ידוגם השופע אזי הפהלוקת את עושים הצדיקים כי יספר

 לדון מצוד. לכ״ז הצדיק את לדון יש מ״ושאם דאבות בפ״ק יונה ורבינו הרמב״ם

 לא השומע אזי צדיקים האינם על יספר אם אבל גדול• בדוחק ■אפי לכ״ז

בדוחק לזכות לדונם מהויבים אינם צדיק שאינו מי על כי זכות לכף ידונם

 בדקדוקי מדקדק אינו השומע אם אך הצדיקים. על שיספר סוטב וע״כ גדול . ,

 על מלספר ימנע ע״כ לזכות ידונם לא הצדיקים על ,אפי לו יספר ואם דרז״ל

 להר״ן עכ״פ הצדיקים בכבוד להזהר מצור. כי צדיקים הלא על ויספר הצדיקים

 המדקדק מעשים לבעל דגם שם וש״ך וט״ז ח והב" רמ״ד סי׳ יו״ד והטור

פה• עמוד בח״א ועיין כת״ה לכבדו חייבים במצות

 פקוח מפגי מישראל אדם על לשה״ר לספר לו שיש במקום וכן בה(

 כפו נפש פקוח פפגי מישראל אדם להציל לשה׳יר לספר הותר דודאי נאש

 חילוק ואין בלבד דברים משלשה חוץ נפש פקוח מפני התורה כל שהותרה

 מותר שהרי להבירו. אדם שבין עברות ובין למקום אדם שבין עברות בין מה

דאסור הא הכונס בס״ם ורא״ש ,תוס כמ״ש נפש פקוח משום ולגנוב לגזול

אדם בני שעשועי ־
 להם לאמר צריך הים כלאים מנוס לוקה כהונה בגדי הלובש דככן הרמב״ם

 ללבוש הכהן צריך וא״כ בשחיטה. כהן דבעינן חושבים כהם שראה כהן של״צ

 כמ״ש נחשב וכזר עליהם כהונתם אין עליהם בגדיהם דאין כהונה, בגדי

 כדי בזר כשרה שמימה כי לכס לאמר שמואל צריך כיה וא״כ ח: בזבחים

 לאמר התלמיד מותר מאיסורא ולאפרושי לצורך, שלא כהונה בגדי ילבשו שלא

 נודע וכבר וגו׳. מבוכה ואין חכמה דאין סג: בערובין כמ״ם רבו במקום

 :פה יומא הגמ׳ סוגיה מ״ס החיים ארצות בספר ז״ל מלבי״ס הגאון חיריץ

 אגב מקבל זורק אמרת דאי מקבל שומט ז מקבל זורק או מקבל שוחט דבעי

 מקבל שוחט אמרת דאי מקבל זירק דלמא או דם, לכולי מקבל לא חביבוחיה

בזר כשרה דשסימה האמת לפי והיינו מקבל, דזורק וסשטינן זר. דשמיט זימנין
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אדם בבי משפטי רב
 והייב עצמו יציל אלא לשלם שלא דעת על פירוש חברו בממון עצמו להציל

 גפשות מהפת היינו אנוסים שאמרו אלא ל״ש יה: בכתובות וכן לשלם.

 מפץ׳ מחמת היינו אנוסים אמרי אם אבל רשעים גפשייהו, פשוי דלא ופרש״י

 שאמר כפרש״י נפשות משום אבל רשע. עצמו משים א״א פ״ס נאסגין אין

 ישראל ממון ומפסיד בשקר השטר על לחתום אדם מותר להרגנו השטר בעל

 קסבר חסדא רב אסר י״ט ובדף לוה. לא אשר הלוה פן •יגבה השטר שבעל

 אמר שקד, יחתמו ואל יהרגו תהרגו ואל שקד התפו להם שאסרו עדים ר״ם

 תקטלון ולא ,חתומו זילו להו אסרי׳ לאמלוכי לקסן אתו אילו השתא רבא ליה

 וכר, בלבד דברים a אלא נפש פקוח בפני שעומד דבר לך אין סר דאסר

 לחתום ולא ליהרג הוא דמדת^סידות בשט״ם כמובא הראשונים ופי/רוב

 ואל בשקר שיחתמו לה׳ו סורינן למישאל אתו דאילו כיון א״ל ורבא בשקר

 עופדין אין דברים ג' חצונית בברייתא שמצא רמב״ן בשם מביא ועוד יהרגו.

 דבר לך שאין קיי״ל אנן וראי אסר ורבא הגזל. אף אומר ר״ם סקו״ב. בפני

♦ע״ב בלבד. אלו שלשה אלא פקו״ג בפגי שעומד
 ובל דברים השלשה אלה על דק הוא יעבור ואל יהרג לענין עכ״פ בו(

 שן.וא אשרה מעצי להתרפא כגון אביזרייהו בכלל שהם בפירוש חדל שאסרו

 דפים דשפיכה ביזרא בכלל שהוא ברבים פנים והלבנת דע״ז ביזרא בכלל

ק״ד. עמוד בח״א שנתבאר כמו ברבים ודוקא

 אדם נפש או נפשו את להציל כדי לשה״ר לספר צריך כשאדם ע״כ

 ואם מישראל אהד על לשה״ר לספר לאדם אנסו אנס אם כנץ מישראל אהר

 * או לרפאוהו רוצה אינו והרופא סכנה בו שיש חולה אס וכן יהרגנו׳ לאו

 לו ונתן מישראל אדם על לשה״ר יספר אא״ב לו מוכר אינו הסממנים סוכר

הכהן על ולא הישראל על יספר וישראל כהן והיה משנים אחד על הבחירה

T

" אדם בני שעשועי
 בזר דשמיטה רו3ס שכם מה לפי אנל זל. שחיט דלמא מקבל שוחט ואם

 שמא יקבל הזירק שאם מקבל השוחט ודאי ולכן זו גזלם ליכא וא״כ .פסולה

 שילביש מה וא'כ הדס יקבל והוא ישמוט הכהן אס ,וע״כ הלם כל יקבל לא

מאיקולא. אסלושי כאן ואין הקבלה מבודח לצורך הוא כהונה בגדי

 - מאיסילא אסרושי איכא אכשי דכא הדלך זו כל תסובב קושיחינו ע״כ

 ושחט 3כחי מי :שמואל כדלשת סברו ולא פסולה בזר דשמיטס סברתם לפי

 :א כז׳ ביומא דרשו וכן כהונה מצות ואילך מקבלה כתיב כהן וקבל ז הכהן

 ונחוש הפשט ולא כהונה בעי אש נתינת כמזבח מל אש הכהן אהרן בני ונחנו

 אש נתינת דרשו לא כן מסתמא שחיטה למעט הכהן וקבל דרשו שלא וכמו

וכ״ש כהונה בעי כפשט לגיס סוברים כיו וא״ב כפשט ולא כהונה בטי
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רכא אדם בני משפמי
 חיים חמץ בספר המבוארים חלאוין על ויעבור האיסור את להקטין כדי

v .האיסור את למעט וכדי דוקדשתו עשה האיסור נוסף הרי הכהן ועל בפתיחה

 כחכמה שוים והישראל כשהכהן והיינו הכהן. על ולא הישראל על לספר יבחר

תורה דכבוד רעשה הכהן על יספר ת״ח לאו והכהן ת״ח הישראל אם אבל

;(ל )שבועות עדיף .

 ואונאת ברבים שלא פנים הלבנת כגון רע דבר בכל ’כן בלשה״ר וכמו

 וישראל כהן ויש פקו״ג משום ולעבור לדחות שנתנו והכאה קללה או דברים

 אם — דוקדשתו עשה סבות סשום להכהן ולא להישראל לעשות לו יבהוד

שוימבחכמה. שניהם

 ומצערהו ובדבורו במעשיו ילהכרו עושה שאדם רע דבר בכל הגה כז(

 לחברו רע דבר שום שעושה וסי לעשות התורה אסרה בממונו ,או בגופו

 וכמה לאוין כמה על שעונדים דברים כמה בהם ויש בעשה או בלאו עובר

 באר מבוארים ועשין הלאוין ובל חיים חפץ לספר בפתיהה שמבואר כמו עשין

 באלה ועוד החינוך ובספר וסמ״ג ורפב״ן להרמב״ם המצות בפפד היטב

 כל את הכוללת עשה מצות יש אלה כל ועל והאהרוגים. הראשונים מרבותינו

 ♦ להגר הילל . שאמר וכסו כמוך״. לרעך ,ואהבת לחברו אדם שבין עברות
לא.( )שבת תעביד". לא לחברך סני דעלך "מאי

 הרעים דברים לו לעשות לחברו רשות נותן אדם אם לדעת וצריכין

 שאם מקודם מחילה שממני ידוע הלא שבממון דבר כל והנה מותר. אם לו

 גזלה איסור בו ואין מותר הרי וחפציו מממונו ליקה להכירו רשות נותן אדם

 במקה האונאה על קודם לו מוהל אם ליכא ממון אונאת איסור וכן וגננה.

 שאגי זה חפץ ללוקח שאמר מוכר נא: דף הזהב בפ׳ דתניא בהא וממכר.

אונאה עלי לך שאין ע״ס מגה אלא שוד. שאינו אגי יודע במאתים לך מוכר

אדם בני שעשועי
 . מכ״ת שהוא ומשמע כהן לפתמלה בפיכן הראב״ד )דלרעת המכירה הדלקת.

 את בהעלותך וגו׳ אהרן אל דבר דכתיב משוס ריטב״א בשס הכ״מ כמ״ש

 ולהפשט לשמיטה פסול זר אבל דבר לכל כהן דבעיכן סברתם ולפי הכרות(

 המלאכות אלה בשבת לעשות לכהן ואשתרי הואיל י״ל וא״כ הכרות ולהדלקת

 אלה לעבוד מותר לזר דגם הלכה לפי ובאמת בביתם. גס להו אשחרי במקדש

 אמריגן דלא מה״ת הוא ראיה וא״כ בשבת ואפילו במקדש המלאכות

 וא״כ בשבת• המלאכות כל רממכא קמזהר למאן שאל״כ אשתיי ואשתרי הואיל

 והדלקת הפשט וה״ה בזר כשרה דשתיטה לכם להגיר צריך שמואל היה

 ואשמרי הואיל אמריכן דלא ידעיכן וממילא לכולם טעמא דמד כמכורה

דאלה לאמר .ויכול כעבודות לאלה כהן דבעיכן מטפותס ולהוציא אשחרי,
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אדם בני משפטי , רכב
 גפנה מסך לוקח שמני זה הפץ לסוכר שאפר לוקה וכן אוגמה. עליו א״ל
 מאיסור לבד אונאה׳ עליו א״ל אונאה עלי שא״ל ע״ם מאתים ששוה אני יודע

 מלוה בהלכות המ״ם כמ״ש הלוה מהילת לקיחה קודם עכ״ם סהני דלא רבית
 בשאר מהילה מהני אם לדעת ואריך ז׳( אוה נ״ב עמוד בה״א הי״ג.)םובא

בח״א שס כתוב ומנה קללה. הכאה פנים הלבנת דבריס אונאת :עברות מיני
 אסור שאדם כיון לקללו מותר שיהא רשות נתינת מהני לא ודאי ™^"דלקללה

 הטור״א דברי סו אות נג בעמוד שס מובא הבאה ובענין עצמו. את לקלל
 לראות הכ״א והערני רשות; לו כשנותן לחברו להכות שמתיר :כה מגילה
 בהלכות הלכה לפסק מפורש שכתב ו״ל מליאדי זלמן ר׳ מנאץ של בש״ע
 רשות לו נותן הוא אפי׳ חברו את להכות "אסור :ד׳ סי׳ ונפש גוף מקי

 לצערו ולא לביישו ולא להכותו בל? גופו על רשות לאדם אין בי להכותו
 וו״ל ויש״ש. תנאי אלא תוד״ה צ״א: ב״ק מציין סק״ב ובק״א צער". בשום

 ממון"• צורך בעבור עצמו ולבייש למובל שאסור ,דין :כפסק נס בסי׳ היש״ש
 .% במתני׳ עקיבא ר׳ דברי על בגם׳ ,פסקינן :בקצרה וז״ל בביאורו והאריך
 רשאי אדם אומר ד״ע והתניא בעצמו להבול רשאי אדם שאין אע״ם שאמר
 ומסיק וכר. בבושת איירי שרשאי ד״ע דקאמר הא ומשני: ז בעצמו לחבל

תום׳ ופי׳ רשאי. אין סבר והד רשאי אדם סבר תנא מד תנאי אלא תלמודא
 אלא לבושת, חבלה בין שהילק שנויא •מן שחוזר היינו תנאי אלא דקאמר הא

 ד״ע בשם שאמרה וברייתא בעצמו להבול שאסור ר״ע בשם שקאמר סהני׳
 ול״נ וכו׳ שמותר ססק רמ״ה כשם והטור וכר פליגי בעצמו לחבול שמותר
' ברייתא״ לגבי עיקר דמתגיתין עצסו ולבייש לחבול שאסור כמתגיתין דהלכה

 ןוות תך בסי׳ הוא הסור בשס שהביא ומה לענינינו. שצריך מה עכ״ל וכו׳
שאינה הרמ״ה כתב וכר רשאי שאינו אע״ס בעצמו ,המובל :כ״א

אדם בגי שעשועי

 להו ואשהרי הואיל משום בשמן בביתם אפי׳ לכהן לגמרי מותרות כמלאכות •
 ל״מ ככל אסרו שהם ולוים לישראלים רק צותה והתורה בכיתס אשתרי במקדש

 צריך שמואל כיה וא״כ לגמרי, המלאכית כאלה מותרים כהנים אבל מלאכות
 אם דוקא לומר סברא ואין שבת♦ סלול לידי כככנים יבואו שלא לכם להגיד

 להפריש כדי לאמר מומר עכשיו איסור למשות הולך שאדם רואה כתלמיד
 *עכשיו ולא זמן לאתר מון מכשול שיבא רואה אם אבל ובו בפני אפי• איסור
 גם מכשול יבא שלא הכמים תששו שהרי כן לאמר סברא אין זה לאמר, אסור

 או לעתידלבא. מכשילן אמה א״כ ויומא׳עז: נא: בר״ה וכמ״ש להבא מל
 שהעמיקו וכפי סקכ״ח, כס בהי׳ יכסמ״מ דמ״י לפלוגשא שייך זה דבר אולי

והאו״ת כב״י דעת סקי׳יג♦ וכתומים סק״כ והאורים, סקי״ס כבאה״נו דבריו
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. אדם בני משפטי רכח
 אפי׳ איפור באכילת לקי דלא ס״ל אלא ר״ת סברת דל״ל מאורלייניש יוסף

דתעבירו עשה כ״א לאו דליכא דס״ל משום פרם אכילת בכדי בתערובת ^בכזית

 לאיסורא אהדריה אמרינן ולא לאו וליכא אסיר דבתערובת ילפיגן רמזה באש

 דילפינן ואף ברשות ובושת בחבלה לאוין דאיכא מודה בגד״ד מ״ם ק&א

 דלא מילתא גילוי זהו אבל בעצמו לצער אסור דאדם וש״מ חוטא שהוא מנזיר

 . או ברחו בעל מביישו או חברו מכה אדם אם חילוק ואין רשות נתינת מהני

 בהיתר בסל דהאיסור יוסף ר׳ הרב דס״ל איסור לתערובת דמי ולא ברצונו

 בעשה אסרה שהתורה הדש איסור רק האיסור עצם זה דאין מכלים הנפלם וכן

 מהני דלא מה״ת ידעיגן אלא הדש איסור זה אין כאן אבל באש מתעבירו

 בפסחיס מציגו מזו וגדולה ובושת. דהכאה הלאוין איכא וממילא רשות נתינת

 זו הרי יביאו אשר והכינו מדכתיב מה״ת אסור מוקצה דאמר למאן :מז

 אשר דוהכינו’ דהקרא לוקה וביו״ט בשבת עשה אס מיתה ע״ז וחייב מלאכה

בענינינו. כ״ש מלאכה היא דמוקצה לנו גילה יביאו

 חייב המוכה ברשות שלא אס ודוקא לוקה ברשות דהכהו עוד ונראה לא(

 לקי לא ומילקא משלם דממונא בחבירו בחובל תורה ריבתה דבסירוש ממון

 ברשות במכהו ולכן לוקה ממון דליכא משו״פ פחות בהכה ורק לב.( )כתובות

 לפטור מגת על להכותו רשות לו שנתן כיון תשלומין ח*וב דליכא המוכה

 היכא ,8וברש׳ כלאו שהוא הן דיש יוחנן ר׳ בדברי ע״ש החובל בס״פ כמ״ש

 פחות כמו מלקות חייב וממילא פטור שהוא לפטור ע״ט הנחבל בפירוש דא״ל

 על נהרג 'נח דבן עב. בעיז .י שפירש״ כמו ממון מהילת משום דג״כ משו״פ

 מהות בגזל מלשלם פטור ולכן מוהל ישראל אבל מוהל דלא מ$זו״פ פחות

 לו ,מהל אס ולכן ממון דליכא משו״ם פחות במבהו לוקה ומש״ה ■משו"

 לחלק שיש או מלקות. איכא ממילא ממון היוב הל ולא הכאה קודם בפירוש

 אפשר ממון חיוב ביש אבל אדם. בשום חיוב דליכא מלקות חייב משו״ס דפחות

בירור. וצריך מלקות המכה את ולחייב למהול המוכה יכול דלא

 דבר שום לו לעשות לאדם דשות נתינת מהגי רלא שנתבאר מה ולפי

 מהגי לא לשה״ר על גם ולפ״ז וכדומה. ובושת באונאה ובמעשה בדבור דע

 ועל ומצטער, הלה מתבייש בפניו לשה״ר מדברים אם שהרי רשות נתינת

 שאס מקוךם רשות נתינת סהני אם להסתפק יש רשות נותן אם בפניו שלא

 שומע שאינו כיון לשה״ר עלי לדבר רשות לך נותן אני לחברו אדם יאמר

 יצטער לשה״ר עליו דיבר שפלגי אח״כ לכשישמע דילמא או צער, לו אין

רשות. נתינת סהני ולא דאסור אפשר מזה

 כשהלה בפניו אפי׳ לספר שמותר לשה״ר מין דיש נראה אמנם לב(

 מבאר והלאה ב׳ מסעיף ,ה כלל חיים חפץ במפר דהגה רשות, לו נותן

 בעניגי הכס שאינו אדס על אוסרים אס המעלות משלילת הרע לשון ענין

חושבים העיר שאנשי כגון מכסהו שמקטין או בתורה הכס שאינו או עולס
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 בחכמה, גמל כך כל לא שהוא עליו אוסרים ואם גדול זוכם שהוא אחד. על

 חמיו אצל כבודו שיתמעט או העיר אנשי בעיני מדרגתו נתמעט וע*״ז

 מהו בס״ד ע״ש במכסח או בתורה גדול כך כל שאינו כשישמעו וחמותו

 כמו כך כל גדולה מעלה בעל שאינו אדם על שאומד והאיש לשד״״ר בכלל

 להם וסגלה אדם ובא בו טועים העיר דאנשי אמת שאוסר ואף שתנשבים

 הלאוין כל על עובד הוא הרי גדולה פעלה בעל כך כל שאיננו האטת

שם. בפתיחה המבוארים .והעשין

 ,אם :שאמר ועכ״י זי״ע זצ״ל ישראל אור הגאון רבינו בשם ושמעתי לג(

 הרע, לשון זו הרי למדן שאיננו חזן ועל לזמר נעים קולו שאין רב על אומרים

 מאד נעים קולו שאין הזן ועל בתורה גדול שאיננו רב על שאומר מי אבל

 לו". אשר כל ממנו .ולוקת הברו להגות בנשקו שבא מזוין לסטים הוא

 הגדולות העבירות על אזנינו למוסר בזה העיר ישראל האור החסיד רבינו

 ועל בתורה גדול הוא שאין רב על אומר אם בעקביו. דש שאדם והחמורות

 דברים לדבר בזה רגילין אנו והרי לסטים, הוא הרי נעים קולו שאין הזן

 ומדבר והאומר רציחה שזוהי מרגיש ולא הלי ולא משים מבלי כאלה

 זהיר להיות ' האדם צריך וכמה חוטא. שהוא יודע איננו האלה כדברים

 ולזמרה לשירה נעים קולו שאין רב על אומר אם שאפילו הלשון בשמירת

 •באמצע המס״י כמש״ב הרע לשון בכלל הוא ג״כ למדן שאיננו חזן ועל

 ממנו להולד שיוכל דבר כל אבל ליצר, דרכים הרבה דבר של ,כללו :פי״א

 הרע לשון בכלל זה הרי בפניו שלא בין בפניו בין להברו בזיון .או נזק

 כופר כאילו לה״ר המספר כל עליו שאמרו הסקום לפני וסתועב השנאוי

 מצד חברו את לבזות ,אסור. :,ב סעיף ה׳ בכלל חיים החפץ וז״ל בעיקר,

 )והיינו בעושר", הן בגבורה הן בהכמה הן בו שיש הפעלות שלסות חסרון

 לעשות ירצו לא מעשרו שירד אדם יתפרסם שאם מעלתו הוא שלו כשהעושר

 מעלת ולפעסים המסחר, מצב כפי היזק להם יהיה שמא עמו עסק ""איזה

 וצריך יעזרוהו, לא עני שאיננו יתפרסם ואם ועזר תמיכה' שצריך האדם

 עליו לוסר סוב וסתי עשיר שהיא עליו לאמו־ לאדם טוב מתי התבונות

 אינני ישיב נשאל ואם השתיקה טוב להכריע יודע אינו ואם עני שהוא

 כה״ג \כל בזה(, הכללים תדע חיים חפץ הספר כל את תלמוד כאשר יודע

 ד״איך אנשים לפני להציע כגון בחכמה הן :הפרטים בכל דברי את ואפרש

 במקצתו אמת הוא או שקר דכר הוא אם טיבע* ולא הכס, איננו שפלוני

 והוא מאד עד הוא גדול עון בודאי שהוא טמה יותר הדבר את מגזם והוא

 חברו את משפיל הוא כי רע שם מוציא בכלל והוא לשה״ר מסתם המור יותר

 וכנ״ל הראשונים כל השרישונו כבד הלא גמור אמת הוא אפי׳ אך בשקריו.

 ממנו ששולל מר. דהיינו זה ודבר אמת, על אפי׳ הוא דלשה״ר א׳ בכלל

דאבות בפ״א הרמב״ם כתב דהלא הוא, לשה״ר בכלל ג״כ בודאי המעלות
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אדם בני משפטי רל
 שיהיה צד באיזה ולגבותו ומומיו האדם רעות ספור הוא ולשה״ר שם וז״ל

 נקרא דלשה׳יר שם שהאריך וכמו כו׳ הסד המגונה יהיה אם ואפי׳ הגנות סן

 דעות מהלכות בפ״ז שכתב ממה וגם ע״ש, עליו שדיבר מה אמת הוא אם

 או כגופו לו להזיק לאנשים זה יתודע אם שגורם דבר נקרא שלשה״ר

 לשה״ר המעלות שלילת שחסרון ברוד נראה להפהידו או לו להצר או בממונו

 בממונו היזק עי״ז שיסובב להיות שיכול ימצא נתבונן שאם סה״ת הוא גמורה

 אם דהיינו עתה בו עוסקים שאנו מה את נבאר וראשונה וכו/ לו להצר או

 אינו עדיין הוא אס כי אמת ע״פ מזה גדול חסרון אין הכם שאיננו אמד

 הוא ואם עסו. להתחתן שירצה מי ימצא לא לאנשים זה יתפרסם אס נשוי

 שירצה מי ימצא לא מלמדות או אומנות הן לו שיש עסק איזה עסק בעל

 אוסר והוא בישראל. הוראה מורה איש הוא אם ובסרט בעניניו עמו להתהבר

 שבודאי התורה סן לשה״ר איסור שהוא מלבד הכם שאיננו לאנשים עליו

 הפסד עי״ז לו יסובב בעיר זה מתפרסם השומעים לפני זה יתקבל אם

 להסבב יוכל וגם ולפשרה. לדין אצלו לילך שירצה מי יהיה שלא בססונו

 עי״ז. ממקומו לבסוף יסתלק העיר אנשי לפני השפלתו סבת שע״י מזה יותר

 להייו עמו ירד שלו הלשה״ר ע״י כי הזה בהמספר תלוין זרעותיו ודם ודמו

 מבזה ונקרא ולומדיה התורה כבוד את מאד בזה משפיל הוא עוד ממש,

 מאד ה״ו יתמוטט ועי״ז :(קיט )שבת למכתו רפואה לו שאין שארז״ל ת״ה

 לא מהתורה מצוה איזו על הרב יזהירם אם אח״כ כי התורה, קיום מאד

 שאיננו לאיש בעלילשר״״ר ע״י בעיניהם נתסרסם מכיוןשכבר לרכריו כלל יהושו

 לשה״ר, בכלל איננו זה שדבר היצר פתוי ע״ד אחי! אשאלך עוד הכם,

 שאינך לאנשים עליך פירסם שאחד בבירור אליך יתודע אם בעצמך, שתבחן

 עבור עליו לך היה ]והכעס[ מהתרעומות כמה המעלות שלילת משאר וכיו״ב הכם

 רוע אם כי זה אין עלי ראה שטות סימני מה לאמר עליו חושב והיית זה

 כן עושה וכשאתה ולהשפילו, הברו לגגות רק שרצונו הרע לשון ובעל לב

 בעיניך נחשב זה אין ולבריות לה׳ מסך יוחד טוב הוא עניגים שבכמה לחברך

 תמצא בו כשתדקדק ובאמת בזה, שיש הגדול העורון את ראה כלל, לעון

 מהמת אהד אחרים, מחלקים יותר הרבה לשה״ר איסור מחלקי הענין בזה

 הן איסור איזה שעבד חברו על מספר שהוא עגינים בשאר כי והוא המספד

 סכוין שהוא פעמים כסה מאד מצוי להברו אדם כנין או למקום אדם בנין

 עכ״ם ם״ב, ד׳ בכלל וכנ״ל לדינא, מועיל זה שאין ואף האמת, לקגאת רק

 ולהשפילו הברו לגגות רק שכוונתו מה משא״כ לרעה, היתד. לא מחשבתו

 בשאר כי המקבל, מצד זאת עוד לר״י. בשע״ת כמ״ש מאד רעה מדר. והיא

 מהשומעים הרבה יהיו ובודאי דבריו תיכף יתקבל לא הג״ל לשה״ר עניני

 שספרת מה ובודאי נאמין, לא בעינינו רואים אנו שאין זמן כל שישיבוהו

אי בפשוטו כי לזאת שהניאוהו סבה איזו היוגה מסתמא הוא אמת אם אף
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 m עבור המספר יהיה שקר שהוא את״כ יתברר ואם עליו. להאמין אפשר
 אם אף בזה אבל הבדו. על רע שם שהוציא ספני כל, בעיני ולקלון לבוז

 ולקלון לבוז יעשהו ועי״ז כל לעין ולפתי לשופר. ויפרפסהו חברו את. ישפיל

 לא השופעים מן אחד שאף הרבים בעונותינו מאד מצוי העיר אנשי געיגי

 צריך אתה למה ישראל כבוד על וחוס דבריך המעט :לאמר גנדו יעמוד

 הזה המספר ועל בזה. עולה שום המספר עשה לא וכאילו כך כל לבזותו

 והקדוש. הטהור עכ״ל און". פעלתי לא ואמרה פיה את ומחתה אכלה’נאסר

 ה^וך~7זי״ע זצ״ל חיים החפץ רבינו ישראל של רבן של המחוכמים ודבריו

 וחכם קדוש איש מפי שיצא הנאמנים דבריו את ושלש חזור בה והפוך בה

 בחייו ישראל צרת על ודוי כואב ומלב בניו את רחמן כאב ישראל אוהב

 על טוב ימליץ והוא בבהייהם, יותר במיתתם צדיקים וגדולים במותו כי אף

י די. לצרותינו ויאמר ישראל

המריבה להשקיט כזה מכוין ,ואם :בהגהה ג׳ בס״ס םש״כ אך לד(

 *שעשו•" דבר איזה על שמעון על שנאה לו שיש לראובן רואה שהוא כגון

 זה בכל )שמעון( נתכוין שלא לראובן לומר לו מותר גגדו שדיבר או לו

 ומצוה שבלבו השנאה להקל בדי לזה גרמה שטותו סיבת דק נגדך, להתריז

 צריך אלא למצות מקדימין זריזין נאמר לא כזו מצוה על עכ״ל. איכא" נמי

 ויפול גדולות עברות על יעבור שאל״ב מאד מאד ומתינות הרבה התבוננות

הדברים. את ויבאר הבא לעולם חלק לו שאין גדול עין ברשת

 ז דעתך סלקא עולם מבלי עולם, מבלי התנאים תנא: כב. בסוטה הנה

 :ה׳ את ירא ד״ה בח״א ובמהרש״א משנתן. מתוך הלכה שמורין רבינא אמר

 יודעים אינן הם והרי ערוך שלתן מחוך הלכה שמורין אותן הללו ,ובדורות

 שהוא התלמוד מתוך בדבר מתתלה ידקדקו לא אם דבר כל של הענין טעם

 ויש עולם, מבלי בכלל הן והרי בהוראותם נפלו וטעות תכמים תלמידי שמיש

בהם*. לגעור

 הבא העולם לחיי לברכה זכרונו הגאון ורבי מורי אדוני מפי ושמעתי

 זצ״ל ישראל אור הגאון שם והיה קיניגסבירג בעיר פעם 7היה כאשר שאסר

 דברים שני אז ז״ל רבינו ושמע הכנסת בבית גדולה דרשה ודרש ועכ״י, זי״ע

 בה שיהיה עד אחת מסכת ללמוד צריך מישראל אדם א( מספד, היה אשר

 ויושבים הבירזא על הסוהרים מתאספים כאשר כי יען פה בעל לאסר רגיל

 ישראל אישי יושבין ומזזכין שיושבין הזמן וכל הבירזא פתיתת על ומחכים

 הרע, לשון כגון אסורים דברים לידי לבא יוכלו בטלה ומשיחה ומשוחתין,

 יושב יהיה מסכת איזו פה בעל ידע אשר איש כל כן על וכו׳ רכילות

אסורים. ובדבורים בסלה בשיהת עוסקים ישראל יהיו ולא ומשנן וגורס

 תשובה בפתחי שרואה מי כגון הקצורים מתוך הלכה יפסקו בל ב(

היטב יקרא אשר עד כן לפסוק ימהר בל ביהודה הנודע מן הלכה פסק מביא
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אדם בני מטפסי רלב
 מודע בעל של ולשוגו וחסקורים הטעמים את ויראה ביהודה הנודע בספר

 הפתהי מן יפסוק אס אבל הלכה. פסק את ויבין יראה ואז להלכה ביהודה

 טעות לידי לבא יכול אזי ביהודה נודע בספר עיניו ראות בלי תשובה

ע״ב. בהוראה.

 היים חפץ -בספר זי הגהה רק שיראה מי בעגיגינו כן אמנס לה(

 על לראובן לאפר ללוי מותר המריבה להשקיס ,כדי :ג׳ בס״ס ,ה כלל

 זריז להיוו! וירבה איכא", ומצוה־נמי לו גרמה ושטותו שוטה שהוא שמעון

 ואם עולם המבלי מן הוא כן לעשות לאחרים מורה הוא ואם פצוה בדבר

 הבא. לעולם חלק לו שיין אלה מן להיות יכול זו מעשה עושה בעצמו

 בבאר בד,פקוד היסב יעיין אם זו כהגהה מעשה ולעשות להורות יכול ואימתי

 התנאים כל עם ה׳ בכלל שם היטב ויעיין ס״ח ה׳ מכלל הוציא אשר חיים סים

שס. המבוארים התנאים כל כשיתמלאו זו כהגהה מעשה לעשות יכול אז או

 שאמרו ממה לזה וראיה לומר, לו ,מותר :סק״ז חיים מים בבאר וז״ל
 כמו הריב יושקט עי״ז אם מחלוקת בעלי על לשה״ד לספר #ותר חז״ל

׳ עכ״ל. ע״ש", ח" בכלל לקמן שמבואר

לקמן( נתבאר זו )פלוגתא שי״א דמה ,ודע : ס״ח ,ח •בכלל וז״ל

 שיגלה שע״יא רואה הוא אם דוקא מחלוקת בעלי על לשה״ר לספר דמוחד

 זה מחוך עמם הדין שאין ויראו העגין בזה תרמיתם גודל את אנשים לפני

לאלו צריך גם בדבר. חילוק שום אין בלא״ה אבל המחלוקת, יושבת

ן שאבאר "־תפרטים
מעצמו, ידע מחלוקת בעלי שהם בדעתו הוסכם ידן שעל שהדברים א(

אמת. שהוא לו שנתברר לא אם מאחדים שמיעה על בזה יסמוך ולא

שגאה. מצד ולא המריבה(, )להשקיט הג״ל לתועלת שיכוין צריך ב(

 לדבר יצטרך שלא אהר באופן המריבה' להשקיט באפשרי אס ג(

 שירא לא אס עליהם, לשה״ר לספר לו אסור וכיו״ב הוכהה ע״י כגון עליהם

 לעצתו, יסירו עטהם דעתו שאין מזה המחלוקת בעלי בשיירעו פן להוכיחם

 שיקול צריך כזה בענין אך הדבר. את לתקן איך עצה לו יהיה לא ושוב

 על המחלוקת בעלי •שם להטיל בדעתו הדבר להחליט ימהר ולא גדול הדעת

 אינו ואם המחלוקת, בעלי הם מי התורה ע״ם היטב שיתבונן רק אהד, צד

עב״ל. עדיף". תעשה ואל שב מי עם הדין בדעתו לברר יכול

 שהוא שמעון על לראובן לאמד לו, שיש והמצוה דההיתר וכיון לו(

 הלא המריבה ולהשקיט עליך דיבר או לך שעשה מה לו גרמה ושטותו שוטה

 1 אהי ראה ועתה מהלוקת. בעלי על לשה״ר סיפור של ההיתר מדין הוציא
 היסב ,שיתבונן עד מחלוקת בעלי על לשה״ר לספר שהתיר מה והתבונן

 והתנה בדעתו" הדבר להחליט ימהר ולא גדול, הדעת ,ובשקול התורה" ע״ס

להשקיט אפשר ,ואם שנאה". מצד ולא לתועלת ,שיכוין מפורשים תנאים
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 וכסה התבוננות כמה ותותר קל לשה״ר. לספר אסור אתר" באופן ממריבה

 הריב להשקיט אתר אופן אין כי כדעתו שישקול עד הדבר צריך מתינות

 שוטה, שהוא שטעון על לאפר לוי שצריך עד שמעון על מראובן והרוגז

 שמעון על תתרגז אל אחיו ראובן לו: לאפר לנסות יכול בתחלה והלא

 אשר הדברים עליך אמר משנאה ולא זה דבר אסר לבב מרוע לא אחינו,

 במרדת כגון אחרים בענינים ומכאובים צער איזה לו היה אולי אמר,

 שהאדם בעת כי צערו על נתפס אדם ואין וכדומה בניס גדול וצער הפרנסה

 והוא סאר מההרס ועתה מדבר, שפיו מה שומעים אזניו אין בצער שרוי

 אדס בן הלא{ אהינו, שמעון על תתרגז אל 1 חביבי וע*כ אוהבן. באמת

 אותך יברך ה׳ בצער, שרוי שאתה בעת אתה גם הלא בעצמך ובחון הוא

 אתה פעמים כסה אתה גס הלא אבל צער, שום תדע שלא רע מכל וישמרך

 לבב מרוע שלא יודע ואתה עליהם. מתהרס אתה אשר כאלה דברים מדבר

 אחינו. שמעון על וכעם הימה עזוב וע״כ פעולה. איזו עשית או דברת

 על יאמר מאילו יותר הרבה יועילו ודאי אשר ונהומים טובים דברים ועוד

 המריבה למשקים השלישי התנאי ניסה כבר ואם יהוא• שוטה כי שמקון

 לו אין הלא הועיל לא זה וגם וגחומים רכים בדברים היינו אהר באומן

 ולא לתועלת סכוין שהוא משני מתנאי בלבו הדק היסב שיבדוק עד מית&

שגאה, מצד

 קודם השני התנאי סידר הכמתו מגודל חיים ההפץ רבנן והנה לז(

 על בלבו טינא איזו ללוי לו יש סן בלבו היטב יתבונן אם ובאמת לשלישי,

 ונם לבבו בהדרו יפה יפה שיבדוק לא אם להרגיש אפשר אי אשר שסעון

 על שיאמר ממה ימנה סן אבל ימצא לא היסב וחיפוש בדיקה אמרי אס

 האדם כדרך לחכם ראובן בעיני יחשב )לוי( שהוא כדי שוסה שהוא שסעון

 השומעים כי מזו הנאה לו יש שנאה בל* אף רעהו אה מגנה הוא כאשר

 בפתיחה מובא קעד במאסר שע״ג בשע״ת ר״י כמ״ש מעלה לבעל אותו יחשבו

 עצמו את מחשיב הוא חברו על וסתלוצץ שמלעיג דסי ה׳ מל״ת חיים לחפץ

 כי לראובן אמר שלוי מה אפי׳ ואולי פן ולכן באנשים. ולאיש לחכם

 שהוא לוי על ראובן שיחשוב סזד. הנאה לו שתהיה אפשר שוטה הוא שמקון

 בלי אפי׳ הבירו את שמשפיל טה מושב שהוא האדם דרך הוא בן בי הבס

 אילו שבאמת ואף הפעלה. ום איש ויהיה עצסו את יגביה עי״ז שנאה

 מסה אותו גס ישבחוהו ועי״ז הגרו את לשכה לו סוב יותר האדם, יתבונן

 שיאמוו הביו את לשבח לו טוב הוא ודאי מטנו קטן הברו אם נפשך

 גדול חברו ואס סמנו. הגדול כ״ש מעלות בעל סמנו הקטן ואם" הבריות:

 גדול אדם נגד קטן שהוא מה משובה יהיה הוא גם עכ״ם האנשים, בעיני

 שפל כמה סמנו, לגדול הידוע הכרו את ישפיל ואם הוא" מעלה בעל ובכ״ז

ובבא, בזה לו טוב ויהיה באמת להשוב האדם צריך כך ממנו. קסן שהוא •ה$א
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אמרים. בעיני יקל לחברו והמבזה הבריות אה המכבד מכובד איזה כי

הענין אך ד״ה ויקהל פ׳ ד דרוש ישראל אכן בספר כתב לזה דומה

אדם בגי רוב נואלו מאד מה המשכיל! ישכיל מזה ,והנה וז״ל: במוסגר,

. כאילו שיהיה צד באיזה או עשרו או חברו בגדולת להתקנאות שבסבעם

 'שנגזר מה בין כי הוא; נהפוך ובאמת ,ממנו״, לחברו אשר מסוכה הושלל

 חברו שיהיה לו טוב - ממנו, למעלה או חברו תחת נכנע להיות עליו

)חברו( שהוא טה כל - ממנו, למעלה שיהיה הגזרה אם כי :גבוה במעלה

 במעלה יהיה עמו שגם שרוצה מלך כמו יותר עליו הוא גם יגדל — ״יגדל“”

 והמעלה החכמה ואנשי גככד עם על מלך להיוא יותר שכבוד גדולה,

 תחת עצור שיהיה עליו נגזר אס וכן ביותר. ושפל בזוי עם על מלך מלהיות

 שבשסלים שפל להיות יוכרח לא למען יותר גדול )חברו( שיהיה לו טוב חברו

 לאדם לו שטוב וכמו עכ״ל. לעבדים", עבד מלהיות סלך עבד להיות טוב כי

 לאדם לו טוב כן הנ״ל, כההשבון גפשך ממה וגדולתו חברו במעלת לשמוח

 את שמשפיל מה וכל מהולל הוא גם שעי״ז במעלותיו חברו את שישבה

 דרכו תסלף אדם אולת אך כהנ״ל. נפשך ממה עצמו את גם משפיל חברו

 הוא )ובאמת לחכם יחשבוהו שוטה שהוא רעהו על שיאמר מה ע״י שתושב

 ממנו(. חכם והוא הכם חברו גם שיהיה יותר לו וטוב משומה הכם־ יותר יהיה

שנאה" מצד ולא לתועלת ,שיכוין השני: התנאי ח" בכלל והנה

 לתועלת יכוין אס אבל שנאה, מפגי ולא ב( לתועלת, א( דברים, שגי היינו

 תערובת בלי בלבד לתועלת רק אלא להתיר, מועיל אינו שנאה מצד וגם

 .שזהו לחכם, שיחשבוהו עצמו להנאת וגם לתועלת מכוין אם וכ״ש איסור,

 הי״ד: פ״ג תשובה בהלכות הרמב״ם שכתב חגרו בקלון המתכבד בכלל

 חלק להם אין בהן שהרגיל חכמים אמרו ואעפ״ב מאלו קלות עבירות ויש

 לחברו שם המכנה : הן ואלה מהן, ולהזהר מהן להתרחק הן וכדי לעוה״ב,

 בפ״ד שם מבואר הבדו בקלון מתכבד ומהו וכו׳ חברו בקלון והמתכבד וכו׳

 המתכבד וכו׳ מהן לשוב חזקתו אין אותן העושה דברים חמשה ,ומהן :ה״ד

 הגיע ולא שם עומד חברו שאין לסי חטא שאינו בלבו אומר חברו בקלון

 חברו מעשה למול וחכמתו הטובים מעשיו ערך אלא ביישו, ולא בושת לו

 אס הרי עב״ל. בזוי", וחברו מכובד שהוא מכללו שיראה כדי חכמתו או

 בכלל זהו חכם שהוא יחשבוהו שעי״ז כדי ומכוין שוטה שהוא חברו על אומר

חברו. בקלון מתכבד

לשמעון, ראובן בין הריב להשקיט לתועלת מכוין אם אפי׳ ולכן לח(

 הבאת מצור. שיעשה זו ההזדמנות אר. וינצל רעה מחשבה יגנוב בלבו אבל

 ראובן יחשוב שוטה, הוא שמעון פי שידעו ע״י אבל לחברו, אדם בין. שלום

 בטוח אם ולכן חברו. קלין ע״י אנשים בין מכובד ויהיה חבם הוא כי ללוי

מותר אז לבד הריב להשקיט לתיעל" רק בזה להתכבד כונה לו שאין הוא
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רלה אדם בני מש'פטי
 שאילו מוטה. שהוא יאפר לא אמ הריב להשקיט אחרת עצה שאץ באופן

 לשפוט יכול לא הרי שוטה, שהוא הברו על שיאפר פד. סזה הנאה לו יש

 לחכמים שאל ,ואפי בדבר נוגע שהוא מפגי אחרת עצה לו אין אם ולברר

 על שיאמר אם כי הריב להשקיט אחרת עצה שאין בדבר החליטו והם אחרים

 יפה יפה ובדיקה היטב הפוש שאחרי זה תנאי בעינן ג״ב שוטה, שהוא חקרו

 שיאסר מה מאוסה הנאה שום לו שאין גדול הדעת ושקול רבה והתבוננות

 על לוסר שמח יותר שהיה בדעתו הוא שבטוח עד שוסה שהוא חברו על

 ואומר מאד מצסעד שוטה שהוא הכרו על אוסר שהוא ומה הכס, שהוא חכרו

 ־שאם ביניהם שלום לעשות כדי לומר וסצוה מותר אז רק שד כפהו כאילו

 לפצות גם שמכוין אף שוסה שהוא חברו על שיאמר פזו הנאה קצת לו תהיה

 אסור שהוא ברור דבר אחרת עצה אין ונם לרעהו איש בין שלום הבאת

 לאדם לו הבאה הנאה :כה נפסהים דאיתא להא ממש דומה זה דכר שהדי

 אפשר לא וקסכוין, אפשר אסורה, אפר ורבא מותרת אסר אביי כרמו בעל

 כגון ליהנות בדי להתקרב ,וקמכוין ופרש״י: דאסור פליגי לא כ״ע וקמכוין

 הוא וחביב הוא סתכוין ופיהו ליברל לו אפשר אי ,אפי או עכו״ם של ריח

 דר״י פלוגתייהו היינו מכוין ולא אפשר דאמרי איכא ע״ש. ליהנות", לו

 כ״ע כוונה בתר דאזיל דר״ש ואליבא וקסכוין, אפשר דלא פליגי כי ור״ש.

 ל״ם כ״ע ראשון ללשון נפצא דר״י. אליבא פליגי כי דאסור פליגי לא

 אבל לר״י רק פלוגתייהו דאמרי לאיכא ,ואפי יאסור וקסכוין אפשר בלא

 לדידיה וממילא מותר סתכוין שאין רדבר כר״ש קי״ל והרי אסור לכ״ע לר״ש

 דאסור רבא סבר לר״י וגם אסור שהוא וקסכוין אפשר דלא ס״ל אביי גם

 הבאה והנאה :הי״ב פי״ד מאכ״א בהלכות קדושה בספר הרמב״ם פסק וע״כ

 נתכוין לא ואם אסור גתכוין אם האיסורין מכל באיסור כרחו כעל לאדם לו

 ועי״ז ביניהם שלום לעשות כדי לסצוה מכוין אם דידן בנידון ע״כ סותר.

 שהוא ומה אסור מתכוין אם הכרו בקלון מתכבד איסור של הנאה לו באה

 וגס לסצוה מכוין שאם נסוגיא עיש אפשר לא נקרא למצור. נם סכוין

 סהא סוהר שאסר אביי על רפריך וקמכוין אפשר לא נקרא עצמו להנאת

 אבל לצרכו, פגוד ע״ג ולא סטה ע״ג לא ישטהנה לא אבדה ל. בב״ם דתניא

 לצרכו. בין לצרכה בין ישטחנה לא אורחין לו נזדמנו לצורכה, שוטחה

 להתכבד ומתכוין הואיל אפשר לא והיינו הוא דלצורכה אע״ג אלמא ופרש״י

 לה דקלי החם שאני ומשני ע״ש. ואסור גזל ליה חשיב באורחין חברו בשל

 הוא כוונה משום לאו ומשני ופרש״י גנבי. משוס אי בישא עינא משוס אי

 אפשר לא למ״ד הוא הדהוי וזה וכו". לד. קלי זו דבשסיחה משום אלא

 לקיים שצריך אפשר דלא הוא הטעם דאסור הלכה לפי אבל מותר וקסכוין

 האיך ראה לו סוהשבותו כדילפינן הבגד יתקלקל שלא שסיוזה של המצוה

הי״א. פי״ג גזלה בהלכות ברסב״ם ע״ז וכמפורש C כה דף )שם לו תשיבנו
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 אבל לרעהו איש בין שלום לעשות לפצות שמבוין אף דידן בנידון נם ע״כ

 בתשבו הוא שוטה כי עליו ויאפר חכרו את שיגנה מה מזה להגות סכוין אם

 דאסור ולצורכה לצורכו דומה ממש והוא יכוכד שעי״ז המסולפת דעתו לפי

וקמכוין. אפשר לא משום

 בעיאדלא ולצורכההיא לצורכו שהרי בזה גזיזא למיתבר איכא לט(אמגם

 לחומרא דאזלינן הרא״ש כמש״ש ספק משום דק ואסור ל. בב״מ איפשטא

 פ״ז חסד אהבת בספר עליו תמה כאשר תמוהין דבריו כי• ואם מספק. ואסור

 דלצורכו הטעם שכתב שם בב״מ הרא״ש דברי אבין "ולא שכתב: בהגה

 אפשר לא דקי״ל ההלכה לפי והלא לחומרא, דאזלינן משום אסור ולצורבה

 כלום תירץ ולא לחומרא. דאזליגן משום ולא אסור, בודאי הלא אסור, וקמכוין

 ץ מהו ולצורכה לצורכו להו איבעיא הדשה שאלה עשו בב״מ למה תמוה ועוד
 בתרא ללישנא ובין קמא ללישנא בין בפסחים היטב באר נתפרש כבר הלא

 ואיך מתיר אביי לר״י ורק אסור וקמכוין אפשר לא מותיר. דהלכה דלר״ש

מעולם. כזו שאלה נשאלה לא כאילו הדשה שאלה בב״מ כאן געשה

 מסוגיא דנראד. מה אהדדי פליגי הללו הסוגיית דהשני י״ל ובדוחק מ.

 הבעיא בעלי ס״ל וקמכוין אפשר לא בכלל הוא ולצורכה דלצורכו דפסחים

 כגון אלא אסור וקמכוין אפשר לא אמרו לא דע״כ בזה להסתפק דיש בב״מ

 אפשר לא בתד״ה כה: בפסחים וכמ״ש גדול בטורה אלא בדרכו אפשר דלא

 לעסקיו מקום לאיזה לילך לו שצריך כגון הרשות בדבר דוקא וי״ל ר״י• בשם

 לדבר הילך אם אבל הריח. מן ויהנה זרה עבורה בה שיש דרך לעביר וצריך

 בב״מ להו מספקא בזה הריה מן שנהנה רק אחרת דרך לו ואין מצוה

 שמא אפשר ולא מצוד. במקום דילמא או המצוה. ותתבטלה לילך לו אסור אם

 נקרא מצור. במקום דגם בפשיטות ס״ל דפסחים סוגיא אבל מותר. להנות מבוין נס

 בכלל ג״כ דזהו אורוזין לו דנזדמנו מברייתא מקשה לכן ואסור וקמכוין אפשר לא

 הרא״ש ופסק יהודה. דר׳ אליבא דמתיר לאביי וקשיא ואסור וקמכוין אפשר לא

דפסהים. כסיגיא ולא לחומרא ואזלינן ספק והוה דב״מ כסוגיא

׳ תרי הגי פליגי דלא מרווה תירוץ לומר יש להכא דאתית השתא אמנם

 דב״מ וסוגיא שמעתא תסתיים ומכאן אן וט איתמר, אהדדי ושמעתתי סוגיית

 ולצורכה לצורכו להו איבעיא :איתמר והכי מיהסרי והסורי קאי דפסחים אסוגיא

 אפשר לא הוא שהרי מותר, ודאי יהודה דר׳ אליבא לאביי כלומר מאי?

 יהודה, לר׳ לרבא לן מיבעי קא כי מותר. ודאי ולכן וקמכוין מצוה ובמקום

 דאסור וקמכוין אפשר לא אמרו לא כאן עד :לרבא ובין לאביי בין ולר״ש

 סותר. גוונא כהאי דילמא אפשר ולא מצוה במקום אבל מצוה, כמקים שלא אלא

 אי לה ודחי אסור מצוה במקום דגם אורחים דנזדמנו מברייתא לפשוט ורצה

 בשביל לרבקה מהכניסה לפשוט וכעי גנבי. משום אי בישא עינא משום

לפרה העגלה את שמגדל במצוד, עוסה הוא כאן והרי פסולה ותדוש שתניק
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רלז אדם בני משפטי
 ודווי אסור וקמכוין אפשר לא סצוה במקום דגם ש״מ ערופה לעגלה או אדומה

 הרא״ש פסק ולכן זו בעיא נפשטה ולא בה עובד לא אשר דכתיב שא״ה

 על קשיא קא הכי אלא הכי לה סבירה דפסחים סוגיא לחוםרא.וגם מספק שאסור

 וכ״ש מצוד. במקום אפי׳ דאסור אורהים לו דגזדמנו מברייתא הזינן הרי אביי

מצוה. במקום שלא אפי׳ שמתיר אביי על וקשיא אסור דודאי מצוד. במקום שלא

 אפשר ללא שייך אי ספק שהיא דססהיס הסיגיא גס ס״ל מצור. דבמקום ואה״ג

 קל בדרך הוא אביי על והקושיא מותר מצור. במקום דילמא או !קמכוין

 דחי שהרי ספק, הוא אלא אסור מצו* במהום דגם להו פשיט לא אבל והומר.

 ולכן ולצורכו דלצורכה זו בעי גפשטה ולא גנבא סשום אי עינא משום אי

הרא״ש. וכמ״ש מספק אסור

 ופלגא מלוה פלגא שהוא דבעיסקא פסק צ״ז בר״ס הנתיבות והנה

 הלואה, מהמת בא לא החוב דהא לתפוס סותר ודאי פקדון דבעד פקדון

דמי גזילה מהמת הבא וכוזוב בידו הוא גזל לצרכו הוציאו או דכשנשתמש

 אין הכל בעד ששוה אחד חפץ בשתופס אמנם לתפוס. אסור המלוח בעד ^אך *

 הפץ לתפום לו שאפשר אף פקדון פלגא משום הוא התפיסה דעיקר איסור בו

 וזפלגא—נגד גם שיהיה כדי גדול הפץ בכיון ותופס פקדון הפלגא בעד קטן

 ופשיט מאי ולצורכה לצורכו שוטחה התם דבעי ל. םב״מ לזד. וראיה מלוה.

 שאגי ומשני פסולה. ותדוש שתנוק בשביל כשרה ודשה לרבקה דכנסה מהא

 סותר גזר,"כ דליכא דבמקום סוכה הרי מ״ם בה עובד לא אשד דכתיב התם

• האסור. דבר ובשביל המותר דבר בשביל כשמכוין

דאפי׳ ופסק זה על חולק סק״ב החסד בנתיב שם חסד אהבת ובספר ,

 הוב משום גם מכוין אם הגדול החפץ לתפוס אסור ליקזז אהר הפץ לו אין

 מצות במקום דרק שביארנו מה ולפי אסור. וקמבוין אפשר דלא מסעם מלוה

 ולכן ולצורכו*. דלצורכו בב״ם איפשטא דלא בעיא וקסכוין אפשר לא הוא

 אסור סצור. במקום שלא אבל למומרא דאזלינן הרא״ש כמ״ש מספק אסור

 קטן הפץ לו דאין היכא אפי׳ המשכון את לתפוס אסור ולפ״ז ודאי מסעם

 מטעם אסור ולכן מצוה ליכא הפקדון ובשביל המלוח, בשביל גם שסכוין כיון

 ובין לאביי בין לר״ש דאסור וקמכוין אפשר דלא דפסהים הגם׳ כסוגית ודאי

 דשאני דמי ולא ולחלק לפלפל ויש הסד האהבת לשטת הוא כ״ז לרבא.

 הנאת לו ובאה בדרך שהולך בגין בכונה עברה שעושה וקסכוין אפשר לא

 פסק ולכן כשעור. מרבה רק הוא כאן אבל איסור עצם לו ויש בכוונה ונהגה

 הנתיבות על תמר. ג״כ »״ל והוא מטעמיה ולא כהנתיבות שם יצהק נמל בספר

 כס״ש להלכה אסור ולצורכד. לצורכו הא הסר אהבת נספר שתמה כמו

 עפיד והוא אהר מסעם הנתיבות פסק את מקיים 0*0 אנל וחרא״ש. הרמב״ם

 דיקו״ג משוס בשעור לרבות אסור לחולה בשבת דדוקא יז, בביצה הר״ן

כשעור מרבה ולכן דחויה ולא גפש אוכל דהיתרה יו״ס אכל היא, דהויה
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אדם בני משפטי רלח
 אלא צריכה שאינה אע״ם בשר הקדרה כל אשה דממלאה וכמש״ש מותר

 בגדר ולא לגמרי שהותרה הפקדון בשביל לתפוס גס ולכן אחת. לחתיכה

 הנא החוב בשביל שמכוון ואע״ס גדול חפץ משכון לתפוס מותר ומש״ה דחויה

 עש״ה בשיעור. במרבה איסור אין לגמרי שהותר במקום כי סהלואה

נמת. ותמצא

 איש בין שלום הבאת של מצוה לעשות שהולך דידן בנדון גם ע״כ

 הוא שוטה הוא כי עליו שיאמר מה עצמו להנאת מכוין הוא גם ואם לרעהו,

ודאי. מטעם ולא הרא״ש במ״ש ספק מטעם ואסור דדינא ספקא

 לא בעיניך קל יהא אל ספק מטעם הוא האיסור אם גם אמנם מב(

 להרמב״ם אפי׳ אלא לחומרא מה״ת דאורייתא הספקות דכל להרשב״א מיבעיא

 אסור שהיא מודה מרמב״ם גם כזה דאיסור נראה מדבריהם הם הספקות דכל

 וגילה התירה שהתורה ממזר מספק דיליף או הרמב״ם טעם שהרי התורה, מן

 גבי דקדושין בספ״ק הר״׳ן כמ״ש איסור. דבר בכל מה״ת מותר דססק רחמנא

 דכל הספק לבית בהקדמה ק״י בסי׳ החו״ד שפירש כמו או ע״ש. ערלה ספק

 לא ודאי וחלב ודאי חזיר הספק: על ולא נאמר הודאי על דקרא לישנא

 משמעיות במצות דוקא טעמא תרי להבי י״ל ע״ב תאבל. ספק אבל תאכל

 מובא בפ״ו להרמב״ם פרקים בשמנה ועיין השכליות, במצות ולא נאמרו

 מפורסמות שהן מצות שיש ועוד ט׳ דרוש ישראל אבן בספר כגון מוסר בספרי

 שהן וביו״ב ואונאה נזילה גניבה דמים כשפיכת רעות שהן אדם בני כל אצל

 ליכתב, הם ראוים נכתבו לא שאילו ס״ו:( )יומא חז״ל אמרו’ אשר המצות

 סיגי •וזר על שמענו אשר משמעיות מצות ויש השכליות. המצות אותן ויקראו

. ע״ש. מחייבם השכל אין הקבלה ולולא

 בתורה ה׳ צוה . אשר לולא אשר משמעיות במצות דוקא י״ל ״כ ע

 לא הספק ועל גזר הודאי על מלך גזרות שהן כאלו ובמצות ידענו לא הקדושה

 ממזר, ודאי דוקא - בקהל יבא שלא התודה דגזרה ממזר מן וילפינן גזר

 וכן ממזר. מן ילפינן משמעיות מצות בכל וכן מותר ספק אבל ודאי, ובקהל

 — ודאי וחלב ודאי דם - ודאי הפירוש שבתורה הצוויים דכל החו״ד לדברי

 בתורה הפירוש ולכן ידענו לא התורה ולולא התורה מן רק ידעינן שאנו כיון

 נם אשר השכליות מצות שהן ורכילות רציחה גזלה גנבה אבל ספק ולא ודאי

 למס׳ בהקדמה גאון נסים רב כמ״ש השכל מן יודעים היינו התורה ציווי בלי

 מתחייבים הכל כבר דלבא ובאובנתא בסברא חלוין שהן המצות "כל : ברכות

 דורים" לדורי אחריו זרעו ועל עליו הארץ על אדם ה׳ ברא אשר היום מן בהן

. עכ״ל•

 לא הספק כיעל מותרות ספקן מלך גזרות שהן המצות י״לדוקא ולכן מג(

 ולרצוח לגנוב שאסור יודעים אנו מעצמנו אנחנו אשר הדברים אבל המלך גזר

אסורות חן מספק גס - ולהזיקן, הבריות את ללסטם ושלא רכיל לילך ושלא
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 נמי איסורא לחומראספק סכנתא ספק מ״ש רבא א״ל :ט דף דחולין בפ״ק כמ״ש

 ספק וכוי שימי מתיברב לסכנתא. איסורא בין שאני . ולא אביי א״ל להומרא.

 השב ופי׳ אסורים מגולין סיס ספק ואילו טהור, ספקו נגע לא ספק נגע.

כמו להומרא מה׳ת איסורא ספק סבר דרבא פליגי, דבהא •ד פ ש״א שמעתתא

 * לוזומרא. סכנה ספק אבל לקולא, מה״ת ספק סברי שימי ורב ואביי סכנה. ספק י

 לנפשותיכם דמכם את ואך המקרא ולולי מסברא ידעינן דסכנה הסעם ג״כ מיל

 ילך לא וממילא עצמו את להרוג אסור אדם דכל השכל מן ידעינן אדרוש

 נותנת השכליות במצות וכן סכנה. שהוא דבר ישתה ולא יאכל ולא סכנה במקום

 מספק לגזול אסור ובודאי לחברו דע דבר שום לעשות אסור מספק דגם הסברא

 לו חייב אינו שמא מספק לתפוס אסור חברו אצל ישנה מלוה ספק לו שיש כגון

 בקונטרס שביאר כמו מספק להוציא יכולין אין דב״ד רק גזלן, הוא והרי פלגי

גזל ספק הוא והרי לקולא, ממון דספק הקושיא על ו׳ סי׳ א׳ כלל הספקות

 אלא הגזל את התורה אסרה שלא הוא כך מילתא דהאי פרוקא לי "ויראה ^"בידוז

התורה עליו אסדה לא הדין מצד שלא פה אבל הדין מצד חברו של שהוא מה .

 כשאינו בה לית דאיסורא דררא גם ד־כמע״ד. בו שהדין ממון ספק והלכך

 אינו אם איסור בו לית מספק מכבר המוחזק דוקא חייבו ובודאי עכ״ל. מחזירה"

 להרמב״ם גם אסור ודאי “פלגי לו חייב שמא מספק לתפור לילך אבל מחזירו,

 פודים הם הלא אבל שימי ורב כאביי דפסק אף !,לחומר. שהוא סכנה בספק כמו

מה״ת. אסור רכילות ש וספ ל ג! ספק כן להומדא סכנה דספק

 ולכן קלה. בשבת כמ״ש הלכה ונתחדשה .זוי־ה ניתנה תאמר ואולי ™""""בזד(

 תולה מתן לאחר אבל אסורים, רכילות וספק גזל ספק גם היה תורה מתן קודם

 רכיל תלך ולא ודאי גזל תגזול לא כלומר תגזול לא בקרא דבתיב מה דרשי׳

 ואך הבי גיסא סכנה בספק גם דא׳׳כ ז״א מותר, ספק אב> ודאי רכילות דוקא

ואמאי* מותר סכנה ספק אבל ספק ולא ודאי דמכם אדרוש לנפשותיכם דמכם את

 אסור ספק דגם הסברא דעת על ניתנה התורה כשניתנה ש״מ הכי אמרינן לא

 רכיל לילך ושלא מספק ולגנוב לגזול אסור היה תורה מתן קודם שהיה וכסו

 ולא שהיו כמו השכליות המצות לקיים התורה צותה התורה כשניתנה כן מספק

להחמיר. אלא להקל התודה באה

 דשמא הדא״ש כמ״ש מספק אסור ולצורכו שלצורכה מה אם אפי׳ ע״ב

 מצות משום הדין והוא מצוה במקום שהוא כיון וקמכוין אפשר לא בכלל אינו

 משום שאסור חברו של בקלונו שיתכבד עצמו להנאת גם ומכוין שלום הבאת

 אם אפי' מותר טצוה במקום או וקמכוין אפשר לא בכלל ג״כ הוא שמא ספק

מה״ת. להרמב״ם גם להומרא וספקו לשה״ר ספק שהוא ונמצא מכוין,

 דוקא אלא אינו נהגה ס״ג ה׳ כלל חיים חפץ נספר שכתוב מה גם ע״כ

מתכבד של הנאה בה יתערב ולא לתועלת רק שימין ח׳ שבכלל התנאים מל
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אדם בגי משפטי רמ
 רק זו הגאה תערובת בו שאין יפה יפה בדיקה ע״י הוא בטוח ואם הבת. בקלון

־־ זו. בהגהה כס״ש לעשות יכול אז

 לו הנוגע האדם מעלת השולל כי ישראל האור רבינו לדברי גהזור מה(

 יהיה כמה ולהזהירו האדם את להלהיב הנאמרים מזוין לסטים הוא לפרנסתו

 אנס לעגין הוא פשוס לדינא נפ׳«מ גם יש אכן בלשונו. ונשמר זהיר האדם

 אם pm רב שם והיו משנים אחד על הרע לשון שיאמר מישראל לאדם שאנסו

 על שיאמר כפוהו ואם החזן, על יאמר למדן שאיננו מהם אהד על לאפר כפוהו

 וכגון שוין, והעשין הלאוין שבכל ואף הרב. על יאמר נעים קולו שאץ מהם אחד

 ממעש איננו למדן שאיננו עליו יאמר אם אבל בהרב, ת״ח ג״כ היה שהחזן

 מרי נעים קולו שאין החזן על או למדן שאיבנו יאמר אם הרב על אבל פרנסתו

על אומר שאם ד׳ עשה חיים לחפץ בפתיחה כמ״ש עמך. אחיך וחי על עובר

 שנאמר מ״ע על ג״כ עובד כיו״ב וכל ההיא למלאכה ראוי שאינו מלאכה בעל 0

 בעלי לעגין נפ״מ יש וכן ע״ש. עמך אחיך והי ונאמד עמך והי ותושב גר

סי׳ והמג״א דעות מהלכות פ״ז והגמ״י י׳ לאוין הסמ״ג “ פוסקים דיש מהלוקת

מחלוקת. בעלי על לשה״ד לספר שמותר פיאה מס׳ דדיש כד,ירושלמי - קנו

 כהירושלמי בזה הלכה דאין — זצ״ל הכהן רפאל ד* הגאון ־ שפוסק מי ויש

 לא מדליקין במה בפ׳ וד,רא*ש והרי*ף פ״ז דעות בהלכות דהרמבים משום

טז. מע״ק במס• ע״ז חולק דהבבלי ומשום כן, הלכה דאין דס״ל ש״מ ד״ז הביאו

 דכהיב מהא לה ויליף דין הבעל על הלשה״ר לדיין לספר מותר ב״ד דשליח

 רבינו למשה כן סיפר רבינו משה של שהשליח וסרש״י תנקר ההם האנשים העיגי

 מאי לשה״ר לספר מותר מחלוקת בעלי דעל איתא ואם ואבירם. דתן שאמרו מה

 ס״ל לא דהבבלי ש״ס מחלוקת. בעלי שהיו ואבירם דתן דשאגי ביד לשליה ראיה

 בגליון כמ״ש ממוע״ק קשה דלא ס׳ל כהירושלמי והפוססים כהירושלמי, בזה
w לספר מותר הריב להשקיט דדוקא כב אות תחלה לעיל מובא בירושלמי הש״ס 

כמש״ש הותר לגמרי ב״ד לשליח אבל דחויה, ובגדר מחלוקת בעלי על לשה״ר

ע״ש. ריטב״א בשם

 דמוהר שי״א דמה ודע ס״ה: ח׳ בכלל להלכה חיים חפץ בספר וכ״כ

 אנשים לפני שיגלה שע״י רואה הוא אם דוקא מחלוקת בעלי על לשה״ר לספר

המחלוקת, יושבת זה מתון עמם הדין שאין ויראו הענין בזה תרמיהם גודל את

 אחד באופן המריבה להשקיט באפשר אם וכו׳ בדבר חילוק שום אין בלא״ה אבל

 עליהם לשה״ר לספר לו אםור וכיו״ב הוכחה ע״י כגון עליהם לדבר יצטרך שלא

ע״ש. וכו"
לאנשים לספר והבא והזן רב מחלוקת בבעלי כשהיו כן על

 אזי הריב להשקיט די למדן שאיננו מהם אחד על יאמר שאם רואה

 ואף פרנסתו את מספח שבזה הרב על יאמר ואל ה״ה שהוא אף החזן על יאמר

רע. שם מועיא ולא מחלוקת בעלי על התירו לשה״ר דרק וי״ל שקד שאומד
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 שקד גם הדיג להשקיס בדי לשה״ר לספר סומר תאמת דעל כיון נראה מ״מ

 לשנות סותר הרי שלום ובשביל שלום, ולעשות הריב להשקיט בא שחרי הותר

 ויאפשר בירור וצריך בו. שינה הקב״ה שאף השלום גדול ספיו ביבמות כמ״ש

 שאין מהם אהד על לומר צריך ואם השלום. מפגי הותרה ולא חמור סוש״ר

 שלילת של לשה״ר שזהו ואף הרב על יאמר הריב משקים ועי״ז נעים קול לו

 אחד יש אם וכן בזה. פרנסתו מקפח שהוא החזן על יאמר אל אבל המעלות*

 קולו שאין או למדן שאיננו עליו שיאמר ע״י הריב להשקיט ויש מחלוקת בעל

 חזן הוא ואם נעים, קולו שאין עליו יאמר רב הוא הזה האיש אם אד נעים

למדן. שאיננו עליו יאמר

להתיר, רשות נתינת מהני לא לאדם בושת שיש לשה״ר בכל והנה סו(

 סוף בירושלמי איתא דהנה רשות נתינת דמהני נראה המעלות בשלילת אך

 לאתר אזל והוא מיכלא חרא דתגי נש בר אמרה הדא יוסי א״ר : שביעית

 כלומר חכים אנא מיכלא חדא אנא לון מימר צריך תרתיי בגין מיקרין ואינון

 שתים שיודע חשבו העיר ואנשי אחת מסכת רק ידע והוא למקום שבא אדם

 אדם יקפוץ ואילו יודע. אני אחת להם לוסר צריך שחים יודע באילו וכיבדוהו

 אחת מסבת רק יודע הוא בך בל אותו אתם מתכבדים למה להם ויאמר אהד

 בכללה" שם חיים החפץ כמ״ש גמורה. לשה״ר זו הרי האמת שיאמר אף

 הרי האמת. להם לוסר צריך ואדרבה סותר עצמו על ום״מ המעלות. בשלילת

 רשות נותן אם ולפ״ז עצמו. על לומד מותר בעצמו שאדם לשה״ר סין יש

 שבעצמו כיון מחני חושבים שאתם כפו הבם אינני שאני אמיר לו ואומד לאהר

 הוי רשות נתינת ובלי רשות. נתינת מהני ממילא עצמו על לומר מותר

גמורה. לשה״ר

 העיר אנשי בו סעו אשר מעלות ממנו לשלול רשות לו נותן אם וכ״ז

 אבל איסור. שום בזה וליבא רשות. לו נותן אם האמת את להם לגלות מותר

 בתורה יודע אינני ולאמו* לשגות מותר בעצמו שהוא אף אסור ודאי שקד על

 רבנן עבירי פילי תלת בהני :כ״ג מו״ד בב״ם וכמ״ש מושבים שאתם כסו

 או בנירמא סדירה פלונית מפכת בידך יש פרש״י במסכתא במילייהו דמשגי

 אחר אדם אבל היא. ענוה ומדת לאו לו יאמר לו היא שסדורה ואע״ג לאו

 כן, לומר מותר שבעצמו כיון לשה״ר איסור בזה ואין רשות לו יתן אם אפי׳

 שמצא לאיש יבא מדרבנן צורבא ואס תרחק, שקר מדבר משום אסור אבל

 יבאו ואס שלי. שהיא עין במביעת איחה מכיר מאני לי תגה ויאמר אברה

 ספני בתודה חלק איזה יודע שאינו חברו על שאמר עליו ויאמרו עדים

 בם״ם כס״ש לו יחזירו לא שקר אסר והוא כך שיאסר סמנו ביקש שהבדו

 או שלום בדברי אלא בדבורו משנה שאינו בהזקת הוא ת״ח דסתם רסב

 נזהר שאינו עדים הביא האבדה את המוציא אס אבל הללו דברים בשלשה

בסימנים אלא עין במביעוו לו מהזיוין אין דברים שאר על גס שקר ןאומר
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 חלק איזה יודע שאינו חברו על ואפר כדבורו ששינה הזו? הת״ח וע״כ

 הוא כי זה בדבר לישמע לו היה לא אבל סמנו ביקש שהברו ואף בתורה

 שפרש״י כמו ענוה ממרת זהו כי תרחק שקר מדבר בזה ואין מותר בעצמו

 ר לשדר איסור דליכא ברשות אף אהר אדם אבל מעלותיו לשלול ענות דמדת

׳ שקר. משום אסור אבל

 לו כשנותן מאדם מעלות לשלול מותר ראימתי לומר נראה ועוד פז( ,

 התורה את מבזה הוא שהרי אסור ת״ה על אבל אדם, סתם פילי הני רשות

 מדת משום בשקר. #אפי מעלותיו ממנו לשלול מותר בעצמו הת״ח ודק

 הוא הרי האמת יאמר אפי׳ אם אחר אדם אבל לתורה, בזיון זה ואין ענוה

 בעצמו חת״ה אשד טובות ומדות ויר״ש בתודה מעלותיו להקטין בזיון£ת״ח

 שאם התורה, בזיון משום זאסור אחר אדם אבל ענוה, מדח דזהו סוחר,

 מעלת ששללה מה לשה״ר על מרים נענשה למה תקשה כן־ תאמר לא

 בנו נם שאמרה. כמו נביאים משאר יותר גדול איננו שאסרה רבינו משה

 מאד עניו משה והאיש בקרא שם כדכתיב הקפיד לא הוא והלא ה׳ דבר

 למשה לו אכפת לא כי ואהרן ברים וידעו כלל עליו שדברו מה על הקפיד ולא

 מרשותו אחיה על שדברה ביון למרים עון היה לא א״ב .עליו שדברו ממה

 אפי" לשה״ר עליו ,לדבר החכם רשות . נתינת מהני דלא ש״מ ז והסכמתו

 סהילה מהני דלא הראב״ד כמ״ש החכם בזיון מכלל שזהו המעלות, משלילת

בזיון. על

 רשות .נותן הריני פיו במו בפירוש החכם אסר אם י״ל אולי או סה(

 שהרשה מה כפי עליו לדבר ומותר מחני המעלות משלילת לשה״ר עלי לדבר

 שאנו רק לשה״ר, עלי לדבר מרשה הנני בפירוש אמר לא אם אבל בפירוש,

 מהני לא יקפיד לא בודאי הוא בי ענותגותו וגודל החכם מדות את מכירין

 בדבר אף כאביי דקי״ל מדעת שלא ביאוש דהוי לשה״ר עליו לדבר להתיר

 סהני לא מ״מ מייאש ודאי הוה ידע הוה שאילו יודעין שאגו סימן בו שאין

 כתבו זה ומפני כיס. לי'חסרון דאית לי וי שאמר בפירוש שמענו שלא כ״ז

 בר מרי שיתרצה סומך שהיה לומר דאין זוטרא! סר דלה בב. ב״ם תום׳

 כ״ז מקפיד ־ איבו שהחכם מה לסמוך אין לכן כאביי, דהלכה כשידע איסק

 אינו אה״כ שגם יאוש דשאני ז כתב שגת בסי׳ הש״ך אך בפירוש. אמר שלא

 משא״ב וכו׳ מתייאש כרמו ובעל הוא היכן יודע שאינו משום אלא מייאש

 אינו דמסתמא לידיה אתי בהיתרא נמי השתא ג״כ שיתרצה שידוע כיון הכא

 אפרים המהנה אבל דמסתפינא" ,ואילולי נתב שהש״ך אלא זה, על מקפיד

 כן ס״ל והטור שהרמב״ם והביא פחד בלי כהש״ך כתב ס״ב גזלח בהלכות

 הוא היכן יודע שאינו משום אלא מתייאש שאינו ביאוש דרוקא הש״ך וכסברת

וכר.

לשה״ר עליו לדבר רשות ליתן יבול דחכם תאמר אם ולדבריהם
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5; . Ik . . I רמג אדם בני משפטי
להיות צריך היה מקפיד שאינו לכל שידוע עניו בהבם א״כ המעלות משלילת 1 . ־ •

מהני דלא ממרים ראיה ודאי זו לשיסה ע״כ בפירוש. רשות נתן כאילו פותר ,
זמן כל וסתמא כיהני. בפירוש רשות דנתינת י״ל ,תום ולשיטת רשות. נתינת >

להתיר. ענותגותו על סמכינן לא החכם מן בפירוש שמענו שלא - .
לשלול רשות נתינת ממני דלא מודים התום׳ נם לדינא אמנם מט( ■

סמך על מדעת שלא יאוש אפי׳ דט״ל לרבא תקשה שאל״ב ההכם מעלת ־
שלאדם ברצונו שתלוי דבר בל וכ״ש מתייאשמהגי הוה ידע הוד. שאילו זה .
 לכאורה והנד. בפירוש. אמר כאילו הוה מקפיד שאינו בודאי יודעים ואנו *

 אסר וכו׳ שיבטל צריך הבודק רב: אמר יהודה א״ר ר: דף בפסחים קשה
לבטליהז ליה משכחת וכי עילויה. ודעתיה יפה גלוסקא ימצא שמא גזרה רבא

וקשה לנטל. מצי ולא קיימא ברשותיה ולאו איסורא לבתר ליה משבהת דילמא ־
 שלא יאוש ס״ל הלא ורבא אפר רבא יפה גלוסקא ימצא שמא התירוץ הלא

נם לבטלי׳ בדיקה בשעת לבטל צריך למה הדקו״ל ולדידיה יאוש הוה טדעת
שיש מקודם ידע אילו דאמריגן ההיתר בזמן בטלו כאילו ויועיל איטורא אה״ז *

 אלא שאבד ידע שלא אף לרבא דמהני • ביאוש כמו מבטל היה גלוסקא פאן
מייאש. היה ידע היה אילו מהטת

והט״ז להכ״י הקצוה״ה עמ״ש טק״ד רט״ב סי' להנתיבות ראיה ומזה ,
ובטל חמצו לבטל ששכח מי ולכן למפרע דהשהא ניחותא טהני מצור. דכמקים .

 מנתיבות ע״ז וכתב לי׳ ניהא נסי מעיקרא לי׳ ניחא טדהשתא מטעם מהגי שש אהר
מה א״כ ברשותו אוקמיה רחמנא ורק ברשותו אינו דבלא״ה כן. לומר ח״ו

כרמו בעל ברשותו אוקמי דרהמנא כיון ליה ניחא לא דמעיקרא דידעינן בכך .
 אה״ז לבטל יכול לא למה קשה לא לרכא גם ועפ״ז בפירוש. ביטל שלא כ״ז *

לאביי. מודה רבא גם כרחו בעל ברשותו אוקמי דרהטנא כיון איסורו
 דגם כיון הרע לשון עברת על מרים נענשה למה קשה לדכא עכ״ם •

 עליה שהתפלל בסוף וגם שדיברה מה מקפיד לא אחיה שפשה ידעה בתחלה
נסי מעיקרא ליה ניחא מדהשתא גיסא בשבילו עון עליה דאין דעתו וגילה

שלילת על רשות ליתן יכול אינו בעצמו דההכם ראיה אע״כ ליד.ז ניחא ’
המעלות.

 ומדות וקדושה ויראה ומצות תורה של מעלות דוקא ■נראה אך נ(
 לא ולכן לחכם בזיון הוא מחכם שוללין אס המעלות אלה רכל וטובות יקרות
 כנח מעלות בשאר אבל עליו לספר להתיר כדי החכם רשות נתינת מחני
 בזיון זה דאין עולם האומות הכמות וידיעת ערב וקול ועושר וגבורה יופי

 אסור ודאי בשקר אבל האטת, לומר ודוקא רשות לו נותן אס מותר לחורה
תרתק שקר מדבר משום רשות לו שנתן אף לו יש אשר מעלות סמנו לשלול

יכון. לא שקרים ודובר . י •
משנים אהד על לשה״ר לדבר מישראל לאדם אנסו אנס אט והנה נא(
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 לוו והשני רשות לו נתן משניהם והאחד המעלות שלילת כנץ המיתר באופן

 לו שנתן פי ואפי׳ רשות. לו שנתן מי על יאמר ודאי הרי רשות לו נתן

 שאין עליו לומר רשות לו שנתן ת״ה אפי׳ או ישראל והשני כהן הוא רשות

 פי דעל דשות לו שנתן מת״ח על יאמר רשות לו נתן לא ומשני נעים קולו

לשה״ד. של לאוין בכל עובר הוא הרי רשות לו נתן שלא

 משום מהני דלא דשות לו כשנתן אפי׳ ת״ה על לומד שאסור בדבר רק

 של לאוין כל על ועוכר קמא לאיסורא הרריה אם מסתפקבא התורה מיון

 דלא ובושת להכאה דומה ואיבו התורה מיון משום רק דילמא או לשה״ר

 אפשר בת״ח אבל ובושת הכאה של הלאוין עלייהו ואיכא רשות נתינת פהני

לשה״ר. של הלאוין ולא איכא התורה בזיון של איסור דרק

 על מוהל ואמר משנים אהד את לקלל או להכות אנסו האגס ואם

 רשית נתינת סהגי דלא שביארנו &ה ולפי מוחל לא והשני ועלבונו צערו

 וא״כ פנים והלבנת דברים ואונאת הכאה של הלאוין כל עליו נם ועובר

יעשה. שירצה ולמי שוים שניהם

 שאינו מי דעל רשות לו שנתן למי ויקלל יכה דאפ״ה נראה אמנם נב(

 — כמון לרעך ואהבת nvy מצות על גם עובר הוא הרי רשות לו נותן

 או להכותו רשות לו שנתן פי אבל רע דבר שום לחברו לעשות שאסור

 ועובר ולקללו להכותו אדם לשום ולהרשות למחול רשות לו דאין נהי לקללו

 מה כל אבל חרש תקלל לא על והמקללו יוסיף, פן יוסיף לא על הפכהו

 כמוך לרען ואהבת הכוללת עשה על עובר הרי להכירו רעה איזו עושה שאדם

 נותן אם וממילא תעביד" לא לחברך סני דעליך ,פאי לא דף בשבת כפ״ש

 גמרא אימא איבעית זו. עשה על עובר אינו רע דבר איזה לעשות רשות לו

 אוהב הוא הרי זה דבר לעשותו שמבקש כיון :סברא סברא. אימא איבעית

 דם שיקיז מהו בן :להו איבעיא חבחנקין בר״ם גמרא רצונו. ועושה אותו

 ישראל הוזהרו ,לא ופרש״י כמוך". לרעך ,ואהבת : אמר מתגה רב ז לאביו

 שאינו דבר דוקא הרי לעשותו". מפץ שאינו דבר אלא לחבריהם מלעשות

 ולגדף ולחרף לשה״ר עליו שידבר ממנו מבקש אם אבל אסוד לעשותו חפץ

 רז״ש הגאון בשם כמ״ש ממנו שביקש מה לעשותו להתיר מהגי רלא אף אותו

 מהני דלא דהכאה וכ״ש עצמו את לבייש אסור דאדם מהרש״ל עפ״ד ז״ל

 במוך לרעך דואהבת העשה מ״מ שבתורה, הלאוין ואיכא להתיר רשות נתינת

 וכיון הרעים. הדברים לעשותם ממנו מבקש אם וכ״ש מקפיד שאינו במי ליכא

בפוך. לרעך ואהבת של עשה איסור בו אין בן לעשות שחפץ

 שלא פגים ילבין או יקלל או שיכה מישראל לאדם אנסו אנס אם ע״ב

 רשות לו נותן והאחד ישראל, אישי משני אחד על לשה״ר ידבר או ברבים

ל&י יעשה ודאי רשות לו נתן לא והשני האנס. עליו גזרו באשר לעשות
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רמה אדם בני משפטי י***
 לפעם כרי רעות, לו נתן שלא למי יעשה ואל לעשותו, רשות לו שנותן

כמוך. לרעך ואהבת של העשה כעבדת

עמי. מדרך מכשול להסיר _נג(
מישראל אדם לכל להודיע הנני והפושעים העודים יכשלו לא למען

 זריז יהיה הסמ״ג לו יש לחברו אשר שיודע פי וכן כביתו הסמ״ג לו שיש

 תוספות בעלי סרגותינו חד זצ״ל מקוצי משה רגינו של וזכותו זו מצוה כדבר

 שיתקן מי ולכל לגו טוב מליץ ויהיה הדבר שיתקן טי ולכל לגו תעמוד זצ״ל

 .להתנהג :בזה״ל נדפס ט' עשין סמ״ג ברמזי :הדבר וזהו בהסמ״ג. הדבר

 .דבר כתב משה ברית ובפירוש עמו". מתנהג שחברו יראה כאשר חברו עם

 למצא חיפש ולא עיין לא לפה אקרא תמה ותמה מידי. לא ותו צ״ע" זה

 בו ילכדו עורים אשר הסמ״ג הקדוש מספר המכשול להסיר הדבר פתרון

 יראה כאשר :לאמר ויאמרו כולה, התורה כל ביסוד — בו יכשלו ופושעים

 וינקום ישאילנו לא הוא נם כלי לו השאיל לא סובה עמו עושה אינו הכרו

בסס״ג. כתוב כן כי באסרו התורה ברשות נבלה כל ויעשה ויסור

 ספר על שכתוב כסו וצ״ל הוא מוכה כאן אשר הדפוס הסעות אסנס

 ירצה כאשר חברו עם .להתנהג :הוא ורן ג סם־ קיצור והוא הצדק עיר

 בביתו הסמ״ג לו שיש מי לכל מודעה וכאן עמו". שיתנהג •חברו

 במקום .ירצה" צ״ל בצדו ולכתוב ולהגיהו עולה, באהלו להשכין שלא

אמח. ותורתו אמת משה ודמנו .מהנהג". במקום ו.שיתנהג" .יראה"

 מהשנים אהד את תכה הכה לו אמר והאנס וע״ד. ת״ה יש ואם גד(

 כמוך׳ לרעך ואהבת על עובר הע״ה על הרי מוחל אינו והע״ה סוזזל והת*ה

 הראב״ד, כס״ש בזיון על למהול יכול אינו הרי אך’זו עשה ליכא הת״ח ועל

 ספני כמוך לרעך דואהבת מ״ע נדחה ע״כ להכותו, מזה גדול בזיון לך ואין

 ושבועות קו. בכתובות כס״ש עדיף תורה דכבוד רעשה זקן, פני דוהדרת מ״ע

 והכהן להכותו .רשות ונותן מותל והת״ת ות״ה כהן יש אם מסתפקנא ברם :ל

 וקדשתו, וס״ע כמוך לרעך ואהבת ס״ע עליו יש הכהן דעל נמצא מוחל אינו

 אבל עשה, תד כנגד אלא עדיף תירה דכבוד עשה אפרינן לא כאן ועד

 דככוד ל״ש, דילמא או עדיף, תורה דכבוד עשה אמרינן לא עשה תרי כנגד

בירור. וצריך עשה. סתרי גם עדיף תורה

 ואחד הלש אהד בנון ובשנעם בכחותיהם שוים אינם השנים ואם גה(

 הבריא׳ את יכה ודאי השנים סן אהד את להכות עליו גזר והאנס בריא,

 או ת״ח היה הבריא ואם בשיעור. מרבה כמו והוד. צער יותר ידגיש דההלש

 הוא כהן ולא ת״ח לא שאינו השני לגבי הכהן או דהת״ה החלש את יכה כהן

 וקדשתו. או זקן פני והדרת של איסור דנוסף כיון בבצירה מרבה כמו

ויותר אמת מכה לההלש או מכות שתי להנבור הכה לו אמר האנס ואם
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" ד הלכה 1 פר? דעות הלכות )עטייה( משה משרת

 הצדיקים מדות במעלת מיירי לא סוגייא א,?רה הדיקדוק לעיקר ליישב בראש יש מקרם ולענ״ד ««•
 במו הבא בסוג׳עולם שאינו ושבח בטובה מיידי אלא טובים שיםומע מצות שמסגלין במה והחסידים

כשיש* אבל רעתו לידי יבוא בטובהכזו־תשמא יספר דאל דימי ר׳ קאמר ואהא הכתיבה התנאות עניין
 ישמעו הנמצאים העם דבל איכא נמי מצוה וגם לספר דיוכל וודאי אז ומצוותיה תורה בדברי מעלה לו

 הדבר ואפשר מהרש״א אותו שהביא מה הוא וזה קדשו דברי בתחילת ז״ל רבינו כמ״ש לעשות וילמדו
 היכי כי וכו׳ ההמון בתוך שהיתה לבארה שם שסיים ומה הדין חילוקא בהאי מר ס״ל רבינו דגם לומר
 א״ב דעלמא במילי ומדותיו חכמתו בשלמות ליה משבח וקא אוהבו המספר שזה דכיון תיקשה דלא

 והוא גנותו לידי יבואו ובוודאי שונאים מהם ויש עם ברב דמיירי תירץ ולכן רעתו לידי יבא מהיכן
 להו דמשמע ואפשר מדאי ביותר דהאיסור כתבו זה ליישב כדי ודעמיה ג״ב ז״ל ורש״י להם המסבב

 שם ורש״י מדאי יותר כמשבחו הוי סתם מיושר אמר ולא זה כתב מיושר כמה לישנא האי דבאומרו
 קמא מפירוש תדחק שאם זה דקאמר ונראה עיי״ש וכו׳ משבחו שזה שומעים אחרים או סיים בערכין
 מי מהם ויש רבים לפני באומר דקאמר כפירושו וסתמו שונאים שהם וודאי והיינו אחרים או לך קאמר

 וסוגייא דימי דרב מימרא ובעיקר לזה. תירוצים ב׳ רש״י הזכיר והרי רבינו וכמ״ש אסר ובהא ששונאו
 ומעלת שבח בסוג ואינו הוא הרשות ודבר בשבח הדבר דעיפר םבה שוה הכל יד פשוט גט ׳דפ

מונה־שבחן־ הואהיה במתני׳ במ״ש לספר היא וחובק דמצוה וודאי דבהנהו הבורא בעבודת השלימות
 לא ותו לעיל האמורים הדיקדוקים כל יתיישבו ובזה לענ״ד. וברור נכון והוא נפש לכל השוה דבר וזה

 שבח מעניין מינה פרך דקא מהרש״א הגאון על ותימה הרואה שיראה וכמו אחר חילוק לשום צרכינן
זה. כראי זה ראי לא האמור דלפי כ״כ לידחק והוצרך וכו׳ והחסידים הצדיקים מעלת
 בדבר מצוה שיש מלבד טובים והמעשים התורה בסוג משבחו היה ראם לדבר טעם קצת לומר ונראה

 הוא מדותיו במעלת אותו משבחין אדם שבני כשישמע גופיה הדבר בעל גם וילמדו ישמעו העם שכל
עוסק מספר האי והוי ידו על השי״ת שמתקדש שיראה ע״י תוספאה תנא והוי בהם מתמיד
נכשל־ ואינו דסוטה בפ״ג כן שאמר יוסף רב תלסבר ומצלא אגנא בה דעסיק בעידנא והמצוה במצוק
 חובה לאו רזה וכיוצא נאה בכתיבה כגון הרשות בשבח מספר כשהוא אבל שבח מתוך בגנותו לספר

 דלא עם ברב כשיספר אלא חיישיגן לא זה ואף בגנותו לספר לבוא יבשל שמא חיישינן אז עליה ומצוה
 או מדאי יותר בין האחר ולחילוק בכה״ג אף דמי שפיר אוהביו בפני אבל שונאים מינייהו דאיכא ימנע

למידי. חיישינן ולא תפסת מועט ותפסת רשאי עם ברב אף אז לא

בר-אילן** את׳ ־ השו״ת פרוייקט מאגר מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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הקרטה
 מבט עני ראה ,מנכר מני • המקונן המחבר אמר

זלא •י משן וילך נהג ־י י,־ • עברתו
("ל סינדיל שאשא ערם יסקרה7ב׳(נכ א׳ • )איהס־יג׳ • אזר
 קיק מן איש אל לאשה נלקחה • יהודה 8היי »ה׳ המופלג גני כס

 יחיאל ר׳ חמיה שס • יעקבהערצכערג ר׳ נעלה שס יאמרן•
 אשיחה אנחמי על מאד כבדה אממיייי • א^נוסערלכערג

 אשר על • מש מרי לל עמי ואמה בוכים• שדה ואלכה לי רחת
 • הולדה קיום כביתי לה7נמג השכמה נבדיהיקרה כי הקרני•

 וכעת • ה' הצילני ומכולם • מענק עלי הרבההפתזקאוחדעדו
 ראשי סמכתי עליהם אשר עהערד רעים אנשים ע״י כקרני
 גם • רמוני המס למאהבי קדאהי • יוסר עו? קסי7ק7 ולא ומבי

 עסהשדוך ועשיתי • עק: עלי הנזיל מ בעממי אשר שלומי איש
 רעים אנשים הס ומשפחתו מקרה בעלנכדי • הנון איננו אשר

 היקרה ככלי בעל כאשר הנשואין אחר אומים שבועוש »אד•
 ועושה בדרכיהם מסרס היקרה נכדי אין ר ־ ומשפתהוראו

 שנה שנרבע עד • לסן אסר לסן אוחה לדחוק המסילו במעשיכם
 כמס אחד עד העלימו וממט י הריאה בחולי נחלתה נשואין אחר

 ותינף • אלמוני פלוני איש ע״י לן מדיעו השמים מן שמעות•
 וכבר לב־ח• ובאה הוצאות כ»ה והרביתי • בט אח אחרי׳ שלחתי
 וחדופה מנוח עוד הרופאים מלאו ולא • למסה רובה היהה

 או^ • עדן נגן תנוח נפשה • תנצב״ה ג*ש אוזר ונפט-ה • למכסה
 הרביתי ני לבהלה• וילדתי לריק יניעי בי נתקיים כי שביי על ני

 נעשה ומהכל • ומואץ השידוך על הוצאות הרבה ערכי לני עלי'
 היו המה אשר בזה ולהנוגעיס ־ הללו לה־שעים ה׳ יכלם הכל

 ישלם ממני• והעלימו ומשפחתו הזה הביס הכירו אשד מוכרי•
• לדמי דמי אלהיהאל • לכס הן מעלליהם וניוע ׳ ה׳פכלם

 יאו לכך למצוה לו מחשב מדעתו כפורע לו נחשב זה בעונש שמח
 י5 המשורר זז״ש • למצוה לוזה שיחשב נדי ברעה לשטואח׳ו

 לפמ׳ע מאה דמי סדן כלומר • שעשועי מצוחיך מצאוני ומצוק
 כיון גס • זו מצום בקיום שמס ואני שעשועי מי זז מצוה לכך חוב

 אלאלבע״ח ■ לי״ מבעיא לדוד קינה לדוד מזמור בפסוק דאחו״ל
 כוונת הוי וזה • מאשמת שפרע לאחר עצג הוא שפרע קודם

 בשעת ספוד עת וו? רקוד ועת ספוד עת בפסוק בקהלת המדרש
 המונה דאס לו קשה דהוי והיינו • האבל אמר רקוד ועת • האבל

 ממי? עסרקז?זעסס»? ♦ להיפוך אמר מ״ל עלעציןאחר
 לומר" ומ״ל עתפפוד הוי ומנות רקוד עת מי כשנולד האדם

 ואמ״ב 7ספו עת סמלה סי ומם • האבל על דקאי ובע״כ להיפוך
 ?לאחר מ״ל• הכוונה רק אךלשמחהמסזועושס • עחרקו?

 דבזהפרע מוכסדמאסין האכל אסר ש«>ז אם ולכך ממת• שפרע
 אבל לולמצוה ונחשב לבע״ממצוה וזוב פריעת מי •וא״נ מונו
 5נמש לא לכן זהפריעסמוב דהוי אומר אינו א״נ שמח אינו אס

 באמון התנא מודח הוי וזה ־ עסו7מ פרע דלא כיון לנוצוה לו
 להמדעחר משכחת ואיך מדעתו ושלא מדעתו סמנו ונפרעץ מ״ש
 מקבל איס אנלאם מדעתו מי בשמחה מקבל אס הכוונה אך

 ומרי מקחילק-לקבול ישראל סנה זלפ״ז • מדעחו שלא הזי בשמחה
 שמרהי' מה על אדרבא קובלנא זה ומה •י ה״מסהי״לנוומ'

 בשמקהמי לקבל הנזעם םדי7אמר לכך בשמחה לקבל ךאוי1ץ
 רע״חמצוה פריעה ־עמרלקייספריעסבע״יומצוהסרילמ״ד

 •מומים וז״ש • נינמו מעבדמצוה בני לאו דיתמי פסורץ 'ממים
 אין והרי אכותינו סוב לפרוע צריכין אנו אין א״כ אב ואין היינו
 סבלנו עונותיהם ואנחנו רקאמחינוססאוואינס שלנו זה סוב
א״צ פנייעסהוב במרס אינו ואם ליכאמצוה אבותינו סוב זעג

 • ריבי ־־1וי־ ה׳ קומה ־ תחרש אל דמעתי ואל • נד מס: שפטה

 שמים בידי הכל כי ואם • בארן סופניים אלה־פ ־ש או אדס ראע־
 יומת מיס אמרה וההורה • קייב אךידועדמגלנליןהוכע׳י

 לץ2פ על אף ־ • ציוה לא ה' ותהי ראמ «ק סי כי ואס • ה־וצח
זרעי ונקמח נקעתי ,ה ינקום >ט ידו על הנמשה חייב

לנשמתה לדורות וכת; אעשה אנקם במה אמדתי מ*גי
» עלון בעולם עבורה ולמנין רוחא נטית לה ויהי׳

 עיני ונסתי שמהלזברון ולהיות נשמתה לכבוד סכור איזה כ וא?פ
 כקטן ומשוה ושוה רבים צ״כי מי הוא כי ׳3 חלק נ׳ז הזה בקמר
 ילמד אשר כל מאת ואתחנן אבקש ולזאת ישמעין אליו מדול

 טסן כ״ד היינו שלה כהיא׳צ פנרדס' כעת נשמתה להזכיר מחבור•
 קדיס בעצמו יאנר לו כבוד העדר דאקזה מי קידשפ׳שנו־ט בשנה

 עליו דוס ולכו ה׳ בדבר 7וס* ירא כל יאהף ואלי עכור־
 נשמתה להזכיר ובחחנונזז בתפלה פיהו •פתיו כת אר לכנות יבא

 לעני פ־וס' איה יתן דעתו נפי כבודו העדר לו שיסי׳ ושי לטונה
 עם יעשו אשר שלאחת מהד הוי וזה קדיש עטרה לוטי• כשר
 שיהי׳ אזכה אולי מבקש יאני השמים סן יכפול ושנים ועמדי ממת
 מדפיס המדפיםשיהי׳ על וגוזר מבקש מאני חבורי בדפוס חוזר

על עט לזכרוןלנשמת׳ כונסי עיקר ה ט ישמטנו ולא זו הקדמה
: משיחנו ביאס עד  מה כאן אזכיר י לנשמת׳ רוח טיח עוד למשוח והגה

הן לבי לשבחן הן שנפמד׳ בשבח רעיוני שהרהיבוט .
 להיוה כאן אזכי־ אהרן בני כמיהת שמיני כפ׳ כך שחדשתי מה

 וזס? • אמן לג״ע חכשג לא ישר כדרך להוליכ׳ עלי׳ מרנין ד״ס
 בעזס״י זו פ׳3 הרב׳ סדשנו זו שנה גם והנה זו למורהפ׳ בחבורי

 דבר מוי אה־ן מי טמיסת שמדבר מה רק אעמיק לא אך
אך ושנה שנה בכל בעזה״י הרבה הארכנו אהרן מט גם מעטנו

.־ מיתתם מענץ כעזה״י זו בשנה מ״ש רק נעסיק לא

 • עולהם ואס חטאתם אח הקריבו היום p םוק0□
וכו' סיום חטאת ואכצסי כאלה אוחי ומקראנש

 בכמה כעזה״י בזה אמורה מלתי וכבר בזה המנה להבין.
 ה׳ קפיטל המקונן מ״ש ונקדם עודבעזה״י נראה וכעת אנפי
 אמזסיגוכאלמנוק אב ואין יחומיסהיינו וט׳ לנו הי׳ מה ה׳ זמר
 ונראה • סבלנו עונותיהם ואנסנו ואינם תטאו אבותינו זכו'

 שמברך כשם הרעה על לברך אדם חייב חז״ל אמרו להנה כסונס
 הוא בזה סשמקס טעם והנה • בשמחה לירלונהו וניע הטובה על

 שאמר תשא ט במדרש וכמ״ש • טמהאנמנוחייבקלויח׳
 ליי שישלמו להם אמור ישראל מי לי בין חי׳ רבינו למשה הקנ״ה

 מד»סו־ אךזהאםפורע • מצות פריעתבע״ח •וסנהקיי״ל וט׳
 מצוה לו נחשב אינו בע'כ הנ״ד טמנו מטן אס אבל סצוה מושה
א* אך. • לולמצוה נסשב ע״כ-לא3ס7מן.הא גובה שהקמה וכיון

: שנוחה  • ביפורין לשמוח שייך דאיממי אהק דברי מנה הן והגה
הללו' נזומכיסורץ כל שפרע ומשער חטאו יודע אם

 שאינו בסחמא או שמת שפרע לאחר »? מעם לומר שייר אז
 וסרןמןססה« דאץ:מןב״ה כיון הסתסאומר אזמן חטאו יודע

 לשמוח ראוי לכך מחוט נפטר כבר זא״כ יוחד עוצש לו מניע אין
 דעדיין בנפשו ומשער גדול שמא מטאו יודע אס אבל י ביסודי!

 שיש שלאידע &ו משל וע״ד • שממה לו אין משאו לאפ-עכל
 אק: רקקצאז פרע לא ועליי! עגיוחנבוממוח־עלאחובמול

 אל ארד ט ויאמר וישב פ׳3 במ״ש יעקב דיר הוי וזה • שמחה לו
 הרעה• מקבל איצו למה לההנצל דבא סיינו7 שאולה אבל מי

 שאם שמקובל טון חמאיו על רק מתאונן שמא אמר צכך בשמח־
 אחד דעיתתיבן א״כמנצח בנימה יהי׳ בתייו מבניו 7אח מוח י

 אהרן ברי7 »ס והן • בשטחה להיוס לו אין לכך טלו פרעון אינו
 ותדע • מיו בשט לכפיר ט מי לא העגל חטא מדל לפי שבאמת

 מידו להש מאוד ה׳ המאנף באהרן גס בפסוק אחז״ל דהרי
 א״ה ב׳ ונשארו ית׳ ממנו ביקש רבעו שמשה רק במלם מממייב

 מאי זה אך • אהרן תטא כל על כפרה בניו הו'בשני ללא מוכח
 1& עבדו גופייהו דישראל דס״ל דעות דיש עיקרהענל נחשב למי

 חטא יק מי ולישראל רב הערב רק חמאו לא דהה וישדס״ל
 ממאי מי לישראל גוףהעגל• נחשב אם כך הוא והנ*מ מימו רלא
 החמא גוף מי אם אבל • מה חטא שנרהלהם מאוד לאהרן גדול
 לערב דגרם מה בשביל א? מיוזו לא רק וישראל רב לערב רק
 דגרם ומה • גדול חטאו ואץ ’ית לפניו משובץ הס אץ החטא רב

 ואם כך כל גמל איןמזטא נמי מיחו שלא במה שחטאו לישראל
 דאמן דעה *הרן דכלי הוי זה והנה ♦ מיו ב׳ בעיסת ט מי כן מי

 ואונן בשמחה להיו,ן צריך לקדשים מכח היינו בקדשים אפור
 יש ובניו כאהרן לצדיקים ור5א רבידו משהי אך • בשמחה אסור
 אס דודא( אמר ואהרן בקדשים ומומר בשמחה הרעה לקבל להם
 דעדיץ משו ת מר יודע לב אבל נשמחה הי׳ חובו כל פורע סי׳
 לערב ולא לישראל נחשב העגל למעשה והיינו חובו כל פרע לא
 * עולסם ואת חטאחם אח הקריבו היום p דהרי וראי' ■ רב

 הוי* ואס בידוע העגל על לכפר ועגלה חטאת הקריבו טשראל
 שייך ולא תוכיח ממז עשה רק מי זה חמאשלאמיחו רק בהם

 יש וא'צ עצמן לישראל העגל חשא נחשב זבע״ב • קרנן עליהם
 להיוס אפשר ואי החוב כל פירעון כזהעדיץ ואין גדול חמא א

:בקדשים אסור לכך בשמחה  דודאי'הערס מאכך החטא נחשב מי על הספק טעם וחנה
אלם לישראל אמרו דהם רק ישראל ולא הגמל עשו רב

 • ענו ולא שחקו דישראל כיון זא״צ • העלוך אשר ישראל אלמו
 דעיא בהודאה ושחיקה כעוגה דשומע לפעמיםמצינו הזה

 רקימצלומרלאחששחי כהודאה מי דלא מאינו ולפעמים
ז• כפס היי וא׳צה״נ ׳ פ״א עייןבש״ויחז״מסי׳ להשיבך

דהקב״ם

החכמה אוצר תכנת ע״י תודםס186 מס עמוד אהרן יהודה בן שלמה קלוגר, א ־ זריזין נדרי



 ממה להוי »מז מיטהקתם אם ויודע לבות בוחן דהקב״ה
 ע־7מ לסס אבלאסמחן עשוהו הס כאלו להם החטא טף לחשב
 אין כזה שטוס מרי על להשירם חששו לא כי הוי ענו שלא שמה
 אהרן הוכיח ולכך • גדול חטאם ואץ רקשלאמימו חטא להם
 מחשב דסקריה מוכס לכפר ועולה חטאח ישראל שהקריבו ממה
החוב כל פרע לא ועדין גמל עונו והוי העגל טף החטא להם

.׳ בעזה״י וא״ש

 מד מפטרה בעו״ה רבה צרה סבבוני בש״קהזה והנה
סיגדל שאשא מרח מבס יותר צי היתה אשר היקרה

 ראשי ,הי לא לזה ניסן ש7בחו כ״ד והיה יהודח חיים ,חוה בני בס
 שעצה מה נשמחה לכבוד אזכור אך * בפ׳זויוסר לעיין פלי ולבי

 לפרש בלבי מהשמלה ואזכיר • כאבי טדל עצמי לנחם ברעיוני

 דוד)פלטסא״״ב׳י׳(וישלדיק בעיר ויקבר בדוד׳ שכתוב מה
 דעיר אומר אמסדהכסוב דק בציון ויקבר לומר ד סוי זה למיל

 בציון ויקבר אומר אסהי׳ הלשון יופי יותר ומ״ל ״ ציון דודהיא
 בשירי והועסק במדושינו הנה אך • בעירו ויקבר לומר הזיל אז

 דהקב״ה משסז״ל הטעם פירשנו עולם חקון בהקדמה ה מהו
 • יבק מעבר דברי עפ״י ליום מיום צדיקים של שטחיהן ממלא

 המיסה ויום הגוף לידת הד דהצידה • הלידה יום הד המיסה דום
 אבל לעוה״ב שהולך בצדק ארזה ׳ ייע״ש הנשמה לידס הוי

 ממים ולכך לידה נחש: צא לגהינס יורד שהוא הרשע נשמת
 הוי כן הזה אוביום שמלמ כמו כי לרמז שמצמ ביום הצדיקים

 ולפ״זנראהדלאו • עוה״בייע״ש לגוי ומממן הצידה נמי עסה

tipn מהים אם נמי דה״ה הלידה ביום שימותו מה סימן הד 
במקום לסוס לו דצלקשא״א והיינו נמיסימן הד שנולדו במקום
 מקרא הד לסם מיום דממלאהקב״ה הרמי׳ עקר דהרי ".שנולד
 ולא במצרים נולד מינו משה והרי ושטחי ימי מלאו היום דמשה

 שיממן בסיום יס׳סימן הוא הראה לכך במצרים הי׳אפשרלמוס
 חידוש זה אין א״ה הלידה במקום ממיד שדר בטי וכן שטלד ביום
 אך הלידה׳ ביזם לפות לסימן מצרך מה הלידה במקום שמת מה

 הקב״ה וסיבב ימיו כל אחר במקום זהי" אחד כמקום שטלד מי
 ביום שמס כמו סימן זה הוי שס לטוס הלידה במקום ויבא שיפוח
 לידס גם יהי׳ ק הזה במקום שטלד כמו עקום פי׳ הוי כן הלידה
 וכדומה לחם מיס נולד שבאמס בלוד וז״ש הזם• במקום המיסה

 בזמן דוד שטלד בעיר • דוד בעיר שיקבר ואמר בירושלים והי״
 הלידה יום כמו סי" הוי זה • שם נקבר דוד מלך דוד׳לא שעו שהי״

 עכ״ע מד המלך אדונינו בקבר האמת מונחי לא אפשר ואס
 תאה אני כן והנה • דטססברא מלסא והוא לאסרן נתנו הדברים

 כל והכפילה מוס בסכמו שם ונחלתה אחר למקום שנשאת מכדי
אני מאה שכילדה במקום במסי למוח לכאן וכאמה פרסה הכי

 1 עוה״ב בס שהיא אני ומובטח ׳
רע שנאו אוהביה" צ״ה בקפיטול המשזרר אמר והנה

 זרוע אור יצילם רשעים נדד חסידיו נפשוש שומר
 • קדשו לזכר והודו בה׳ צדיקים שמקו • שמס? לב ולישרי לצדיק

 אוהב שאינו מי הא למשמע רע שנאו ה" אוהבי מ״ש לדייק רש
 אך • הרע לשמא מצכיין ישראל כל הרי • רע לשנוא אי^כד ה׳

 הרעם לקבל הכשר האדם לחייב מרמז מאן הסונה נראה
 ראוק אם דהנה • כך הוא השכל עפ״י הדבר ולהסביר בשמחה

 איט ראוק אס רעה שמא שנראה דבר אסה לשמעון עושה
 ידענו אם אבל • רעה שהוא למשול אפשר שמעון של אוהבו

 הוא בודאי רעה לו יעשה שלא מובטח שמעון של אוהבו שראובן
שהוא הקב״היחק אח אוהב שאינו שמי טיט׳ סנה •והן טובה

הקדמון
 שהוא מי אבל • ממש רעה הוי אולי לחוש רש אוהבו אינו ית׳נמי

 מדה כעד מדה סקב״ה לו פורע בודאי א״כ הקי״ה אס אוהב
 הוא מדאי רעה לו יעשה אז אוהבו ואם אוחו הקב״ה ואוהב

 תצא לא יס׳ מאתו דתמיד אף אוהבו שאינו לעי ונם • טובה
 גמי אבל ׳ צו ההוגנת עצה לו ליתן מדקדק איט מ״מ הרעות

 לך מסן אני ה׳ אוהבי וז״ש • ההוגנת עצה לו מחן אז אוהב שהוא
 מאמרו הכל על רק רע דבר שום על לומר סשנאו רע ישנאו עצה

 מקום מכל הזה בעולם רעה שאמס הוי אם אף כי והיינו לשובה
 ע״י דהרי וז״ש • רעים וטמלאכים מגהינם בזה שנפטר טובה מי

 ׳ חבלה ממלאכי יצילם רשעים מיד חסידיו נפשות שומר הרעה
 נראה ממלה הנה • נמאס בזריעת אנן דממה לזה משל זאער

 והחמאה בקרקע ומקברין סבואה שנוטלי! כרעה
בך אחר נצמח כן ידי על ובאמת " נרקבה
 " לצדיק היסורץ סוי כן ויוסר יותר סבואה הרבה

 זרוע אזר וז״ש »ושממה טובה לו יהי׳ דעי״ב זריעה כעץ הוי
 שמחם הוי לב ולישרי ולכך ׳ לצדק זרוע אור הוי דהרעה לצדיק

 הוי כבר כאלו בהרעה תשמחו בה׳ צדיקים שמחו ולכך • ביסורין
 עלהרעהכמועלהסובס* קדשו לזכר והודו וטובה• רחמים

:יס׳ כתמלחו כן מו גם שקוים רעווא יהא
ויונקים עוללים ממי המשורר מ״ש לפרש בלבי עלה והנדן

 ומהו • ומתנקם אויב להשבית נוררך למען יסדסעוז•
 טה ׳ המקונן מ״ש עפ״י הכונה י״ל אך • ויונקים עולגים טפי לשון

 דעת ללמוד לבא המנה ונראה חטאיו׳ על גבר חי אדס יתאונן
 יתאונן צא אמר • יתאונן מה אנינות איזה לאדם אירע ח״ו אם
 אירע ח״ו אם יותר ויוכן • כן שגרמו חטאיו על רק תמת על

 חטאיו על רק יתאונן מה זרעו זרע או בזרעו רעה איזה לאדם
 הי׳ וזוטא הי׳ האדם אם קיים הי׳ שבהמ״ק דבזמן כיון והיינו

 והתודה בחורה כמ״ש • וימי בעי הוי תקיייק ומה • קרק מייא
 הקב״ס טטל בהמ״ק מחרב ובזמן • עני* תשא אשר חטאתו אש

 דהעה וכיון " אביהם עמר צקרק בניס בני או הבנים נשמת
 על המתודה כדרך עליהם להתוודות וילוי צריכין קרק במקו©

 צפניך פשעתי עדתי חטאתי ואומר עלי׳ מתולה אט הקרקולכך
 וחסיד דרכיו בכל ה׳ צדק מריסי• פיהו ה׳כי וצדיק • וביתי אני
 צדיק עניתני• ואמונה ידעסיה׳כיצדקסשפשך• • מעשיו בכל

 אמס כי הבאעליט כל על צדיק ואתה ׳ משפטך וישר אתהה׳

 חי אדם יתאונן מה הכתוב כוונת וזא< י הרשענו ואנחנו עשית
 אס באמת והנה • ויהודה יתאוק זה על • הויגבדעלקטאיו

 יס״לקח מא אסכים לא לכך • חטאו מה הבנים תטא ם7>
 אם בעצמן לסקטנים ששאל ע״י רק אביהם עיור לקרבן הבנים

 בבריאת וכטשקז״ל • ק על והסכימו אביהם דין עליהם עקבלץ
 כשרצה מרם במתן כן • נבראו בצביונן נבראו בדעתן העולם
 ססא החוטאת זפש על ממרה ומזורה התורה ציסן הקב״ה
 יסרב ואם .׳ קרבן ע״י רק למטה להנסן התורה רצתה ולא לקרק

 עליהם להקטטסאסמקבלץ ושאלהקב״ה • יביאו מה בהע״ק
 ויונקים עוללים מפי וז״ש • והסכימו אביהם במקום קרבן להיות

 ונתת • עוז יסדת בזה אביהם לכפרעון דהסכימו מה מפיהם
 המקטרג פי לסתום ומתנקם אויב להשבית צוררך למען התורה

 עונותינו כל על כפרה סנ״ל היקרה נכדי מיתת שיסי׳ רעווא ויהא
שמחה וקול שמן קול כ״א ׳ ואנחה יטן קול בבתינו עוד ישמע וצא

•אמן ס׳ אס הודו אומרים קול

;פדבלישלמהקלרגה נשבר בלב דבליהנאנחוהנאסל
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חלים אורח מיתר!
 וצריכים להם עלה לא פסול בס״ת שקראו גזה שכל פ״ל, ומ״ע והרמ״ד, והושב״א

 מקומות, בכמה נוהגים וכך רע״ט, סימן ביו״ד הטור ם׳ וכן הפרשה׳ מהחלת להתחיל
 דכ״ע נ״ל בזה אבל כו׳, בברכה להרבות שלא אחרונים קצת על סומכים שאנו רק

 רק ג״ס, שקרא אהר הטעות נמצא אם וכן הטעות, שנכתב ממקום שמתחיל מודים
 יתהיל אחריו והעולה שם, יפסיק בפרשה, ג״ס קרא ולא הפרשה בתהילת שהוא

 ג״ס עד מלקרות טוב יותר וזה קל״ה, בסימן כדאי׳ הנמסים משום הפרשה בתחילת
: מודים כ״ע נ״ל ובזה פסול, בס״ת
 לא למה לדידי׳ גם וקשה בשתיקה. אלא מעומד להיות דא״צ נימא ה״נ בט״ז. )קמו(

הנה בגט׳. כן מצינו דלא שם. : העמידה עם בשתיקה שיהא גם בגס׳ דרשו
 עצמו, דברי הוא וההוכחה ע״א, כ״א דף במגילה הוא לעמוד צריר שהקורא הדין גוף

:עליו השיג כדת ושלא מבין, לכל נכוחים ודבריו
 מהרמב״ם, לדייק שרוצה מה הנה עכ״ל. מטמא־ן אין הסימן. תחילת במג״א )קמז(

מהלכות בפ״י וז״ל ס״ת, אפי׳ במטפחת לאחוז שיש כלל ט״ל לא הרמב״ם
 שם, עוד וב״כ לבוש, בלי ערום כשהאדם משמע ערום, כשהוא ס״ת יאהו ולא ת, ם׳
 מקכלין ד״ת שאין בו ולקרות ס״ת לאחוז מותרים וגוים נוות ואפי׳ הטמאים כל

 ואה״ב ידיהם ירחצו אלא בטיט׳ מלוכלכות או מטונפות ידיו יהיו שלא והוא טומאה,
 שהאשכנזים שכתב ועוד בזה, העיר שלא בכ״מ שם גם הב״י על ותמהני עכ׳־ל, בו יגעו

 עמודי שהן בזה השיגו שלא הראב״ד גם הרמב״ם הזכיר ולא המרדני על סומכים
 בל העתיק רפ״ב סימן בי״ד טור והנה הנ״ל, נעלם האחרונים ובל מר.ד״מ גם ההוראה.

 אבל ע״ש, מטפחת בלי פירושו וכתב דברים, במקצת ושינה הנ״ל הרמב״ם לשון
 להעמיד שכדי דידים בפ״ג מפירושו וכ״מ כן, משמע לא דהרמב״ס לישני׳ פשט

 בגרסתו הי׳ שלא משמע ע״ש, בהן שנגעו ידים על ג״ב גזרו הקרש כתבי של הגזירה
 פרנך ר׳ נקט למה לפ״ז קשה דבאמת בגרסתנו, שהוא כמו פרנך דר׳ משום בגט׳
 לתרץ ודהקו כ״ד ד׳ בחגיגה תום׳ שהקשו קושיות כמה ועוד הקדש כתבי כל ולא ס״ת

 שיטמאו לגזור ה״ל מטפחת, בלי הס״ת יאחז שלא הוא דהטעם כיון קשה ועוד ע״ש.
 ידים סתם שגם שגזרו לבסוף ומכ״ש תרומה, אוכלי ישראל כל וכי חולין גם הידים

: מטפחת בלי ס״ת נגיעת על גזר ליכא תו א״כ תרומה, פוטלין
 מ״י פ״ד בסלוגתא דתליא ול״נ בתקנתן. כלום הועילו ולא ססק״ג. במג״א )קג(

עולה, אינו ולר״י לת״ק ביהמ״ק ממדת עולה עורב כליא דאמה דמדות,
: כת״ק והלכה

 פירוש מנ״ל ידענו ולא הנתיצה. מקום וימלא ויבנה שיחזור סק״ג. בט״ז )קנא(
פריך ל״ג דף ובזבהים אסור, הדש פתח או חלון לעשות אפי׳ דא״כ זד.

 א״ו ב״ה, בנין תחילת על דמקשה לפרש ודוחק קטן, פתח פי׳ כו׳ פשפש ולעביר
 לא תחוצון מזבחותיהם ואת כרכתיב ובזיון נתיצה דרך כשעושה אלא אפור דאינו

 נותצים שישראל ס״ד וכי ר״י אמר ברש״י והובא ראה ס׳ בספרי וכ״מ וגו׳, תעשון
 כל א״ו קמ״ל, טובא אסור נמי דכה״ג ס״ד ואי כו׳, יגרמו שלא אלא המזבחות את

 :דשרי השדענד״ר בענין מכ״ש שרי, שנתץ המקום ממלא אינו אפי׳ לצורך שהוא
כבר נעשה אם כתב, רפ״ב סי׳ וט״ז מעילים. לקנות אין כ״א סעיף בש״ע )קנג(

 דכלים ממתני׳ ראי׳ ול״נ קדיש, ובדיעבד אותו, לשנות אסור קרושה תשמיש
 דלשון ואת״ל שרי, ולכתחילה משמע כו׳. טהור ספר על ונחנו טמא שהוא כפה פכ״ח,
 לכתחילה מותר שינה אם אבל כלום, בה שינה ולא משום י״ל דיעבד משמע ]ונתנו[
 ול״נ דנדרים. פי״א ססקל״ח. במג״א : ע״ש מ״ח, בסנהדרין ותום׳ שם, הר״ש וכמ״ש

 רבא ופי׳ כרהו, על יטלו לו נהנים ולוים כהנים שם, איתא דהא להיסך, ראי׳ משם
אבל בעלמא׳ כעסרא שוי׳ כולם על דאסרה כיון מ״מ ממון הנאד. דטובת אע״ג שם
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h&j? - !top לז שמשון
 נותן שהקב״ה ג״ב דרשו תנתומא, בשם שם ובילקוט ואתחנן ׳0 רש״י אבל אר״מ,
 אין לזה׳ ראי׳ אריך מה ידענא לא אער. גורם זה שמתוך אע״ם שם. :תנם מתנת

 ב״מ ובמס׳ כסיל. אנה שם. :ראי׳ א״א ספק אפי׳ נפש׳ פקוח בפני שעומד דבר לך
:עונים בניו ללעז לחוש שיש דהיכא אי׳ ע״א פ״ד דף

 יפסיד שלא להבא מהני אכל פי׳ מוריד. ולא מעלה לא יזה סק״ג. במג״א )ק.ז(
 משבית אינו אבל להבא׳ יותר יאסער שלא מהני הכא ה״ה הנשאר, היין

:ודו״ק העבר
 הנעלם במדרש וכ״ב תחילה. ימין יד ליטול אריך הסימן. התחלת במג״א )קנח(

האוכל. כל רפ״ז הרמב״ם וב״כ סק׳״ב. במג״א .־ האר״י בכתבי וכ״כ רות,
 וא״א שם הרמכ״ם כמ״ש המואיא מברמן מכזית פחות על דהא מזה, ראי׳ דאין ול״נ

 בודאי עליו שקבע אע״ס פירות במי גילושו דאם ועוד בסק״ד, המג״א כמ״ף נטילה
 תדע כסנין, פת למעט הוא הרמב״ם דכונת אא״ל טומאה, מקבל דאין לכ״ע נטילה א״א
 אלא טת מיקרי דלא בפ״ג שם כתב רהא ידיו, יטול פת האוכל סתם אמר לא למה

 ועוד ודו״ק. קאי, המין דעל משמע הידיעה׳ בה״א הסת דקאמר ועוד כו׳, מינים ה׳
 לק״ש, נטילה, שאריך דבר דלבל בס״ז שם פסק שהוא מהרמב״ם ראי׳ להביא אין

 כדי דם סק״ח. במג״א :כן נהגינן לא ואנו לברך, אריך במשקה ולטיבולו לתפילה,
 ס״ו סטי׳ בי״ד ואי׳ העין, מראית מפני אלא אסור שאינו ארם בדם דאיירי ונ״ר נסבה.
 אריך בהם, לטבל שמותר משקין בשאר נתערב אם וא״ב תערוכתו, אוסר שאינו
 ת״ע זה סק״ז. בט״ז :מכשירין מם׳ סוף כדאי׳ שמכשיר, האדם דם מפני נטילה
 בטי׳ ושו״ע הטור גם בעלמא, דוויה רק מסקנא אינו ובאמת המסקנא. לפי ע״פ בפרק
 לא זד. שם. :כאן בלשונו הב״י וקרק יפה וא״ב כולו, לשקעו דאריך כתבו תע״ד.
 והגרימים הרוטב וז״ל. דמהרות. רפ״ג שלמה משגה ממגו ונעלם נראה. ולא נשמע
 חזרו שניים, אלו הרי קרשו תהילה, אלו הרי טופח, משקה שהם בזמן וההלב

 והזר אוכל ממשקה שנעשה הרי עכ״ל, טמא מכביאה יותר טהור, כביאה ונימוחו
 אלו ובמדינות ברור. כנ״ל ד,ס״ק. בסוף שם : כיו״ב שם נשנו ועוד משקה, ונעשה

 בשם ע״ת כמ״ש משקין ז׳ בכלל לא דאוק״ר נטילה א״א לכ״ע מאוק״ר שנעשה
 נטילה א״א סירו״ם שקורין משקד, לחלוחית עליו שיש אע״פ הלעק״ך וכן הרדב״ז.

 נטיל* אריך בחמאה מטוגן הוא באם סק״ט. בט״ן :אוק״ר של פסולת ג״כ שהוא
 החמאה ודאי דהא כאן ה״ד, אוכל, דהוי המרקחת דבש גבי בסק״ז המ״א מ״ש לפי

 שנימוחה אע״פ וא״ב לד,טפי* טופח בה אין רהא עלי* גמור אוכל תורת בשול קודם
: דבש גבי במו באוכל הוי לאוכלו שבא כיון

 התום׳ שהרמב״ן, כיון וקשה, ולברך. לחזור אריך נטל ואט סקי״א. בט״ז )קנט(
שרא״ש רק דבריו, ויישבו כן סובר א׳ גאון גם בה״ג, דברי כתבו והרשב״א

 הנ״ל. הגאונים נגד לעשות ח״ו שני׳ נטילה על לברך להקל אבל להחמיר, שיש כתב
 בשעת עליהם לסמוך הגאונים הם כדאי ועוד לברך, ולא להקל ברכות ספק קיי״ל הא

 אולינן הפוסקים במחלוקת דטסק וב״י ת״ה כ׳ דהא ועוד כאן, ד,ב״י כמ״ש הדחק
 מיקרי לא דאינור ד׳. סס״ק כמג״א :סקי״ג ק״ם בסי׳ לקמן המג״א כמ״ש לקולא,

 מהני, השפיכה למקום ממוך ידיו גוחן דאם להיפך ראי׳ משם דאדרבה ול״ג כלי.
 כשר מכלי באה השפיכה דתחילת כיון ש״מ אלא לאנור, תהילה באים דהמים אע״ג
 ממקום למטה יש בכלים הנעשה בברזא גם ועוו כלי, מיקרי לא דהדר אע״ג הכא ה״ה

 להשתמש נוהגים העולם וכל פסול ג״ב יהי׳ בתוכו עוברים שהמים בולט עוד הסתום
 שכתב למה ול״ד כלי, השוב הכלי לתשמיש נעשה שהוא כיון ודאי אלא אלו, בכלים
 ראוי׳ דאינה ליטלה עומד דשם כלי, תשוב לא מהנקב שלמעלה שניקב בכלי בס״ב

 שבכל הט״ז כדברי נראה ויותר סאה. מ׳ סקי״ד. במג״א :הכא משא״כ לתשמיש
י-י, »יר «»י, hwwS רא רהרא לדתית ז® מראיתו וא!י״ם להיפר. »»»« החוסמיח
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מ^קצת^״כ^א״^א^נ״^ס^^^נ^^^הוז^וצו^ית^אתריםבודאי

 באחרונים׳ רמ״ט סימן בי״ד כדאי׳ מצות׳ שאר גם בו לעשות דיכול ועור לאוסרה׳ יכול
 שים לו איו דשוב גבאי ליד שבא כמו דהוי לאוסרה יכול דאינו פסק דמש״ה ול״נ
 סימן בי״ד והרמ״א ע״ש. וכו׳ סקמ״ג. במג״א : ת״ס סימן בי״ד כדאי׳ בו זכות
 סוף במג״א :המנהג פשט וכן למוכרם׳ דמותר אלא כמד׳ריי׳ק פסק לא ם״ב רנ״ט

 מוכרת אינו אבל כאן מביאו וב״י משדרתו. עבר ראם ח״ה ם׳ במרדכי ומשמע הסימן.
 ודו״ק קראי׳ דכתיבי התם דשאני צ״ל וע״כ ור״י, ר״מ התם פליגי עברי בעבד גם דהא
:שם

 המנהג לבטל שיש שכתב סקי״ח של״ד סימן בט״ו ע״ל סקי״ד. במג״א )>ןגד(
דביומא וקשה כלל. קדושה בלי ססק״ז. בט״ז : ע״ש באה״ק׳ מעות שמניתין

 משום הדיוט לכהן ואסורים גניזה וצריכים יו״ב אחר כה״ג בגרי גבי אי׳ ע״ב י״ב דף
: ע״ש כו׳ בקדש מעלין

 בנחלת לוי זכה לא למד. שמיטה, הלכות סוף הרמב״ם וז״ל הסימן. בסוף (1)קג
דרכיו ולהורות ולשרתו ה׳ את לעבוד שהובדל מפני אתיו עם ובבזה א״י

 לפיכן לישראל ותורתן ליעקב משפטיך יורו שנא׳ לרבים הצדיקים ומשפטיו הישרים
 לעצמן זוכין ולא נוהלין ולא ישראל כשאר מלחמה עורכין לא עולם, מדרכי הובדלו

 חלקן אני שנא׳ להם זוכה ב״ה והוא חילו, ה׳ ברן שנא׳ ה׳ חיל הם אלא גופן בכח
 רוחו נדבה אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלא בלבר, לוי שבט ולא ונחלתך,

 ישר והלן ה׳ את לדעה ולעבדו לשרתו ה׳ לפני לעמוד להבדל מדעו והבינו אותו
 ה״ז האדם בני בקשו אשר החשבונות עול צוארו מעל ופרק אלקים, שעשהו כמו

 בעה״ז לו ויזכהו עולמים ולעלמי לעולם ונחלתו חלקו ה׳ ויהי׳ קדשים קודש נתקדש
 וכוסי חלקי מנת ה׳ אמר המע״ה דור הרי וללוים, לכהנים שזכו. נמו לו המספיק דבר

 בהל׳ מהרמב״ם לקוחים הם דבריו םק״ב.רוב במג״א :ענ״ל גורלי תומיך אתה
!דעות

 דעות מהל׳ בפ״ז הרמב״ם וכ״כ מותר. אוהביו בפני אבל שם. :כשמואל
 בגנותו! ולא חבירו בטובת מספר ת״ח בהם שינהג הדרכים כ׳ ובפ״ה בו׳, שונאיו |ני

 ינוחו דשבחי׳ ומאן לשבוחי׳, שרי שומעני׳ ושפיר מאן האי דמגילה, ןם״ג
שהי( אי׳ קם״ר דף דבב״ב וצ״ע שם. :כהרמב״ם ג״ב משמע עכ״ל, ראשו על בות
במד. גר

 מכל יותר הכעס על מאד והזהיר החמיר האריז״ל מכעם וגם (שם.
 השמים, מן הכל כי תבשילו, את הקדיחו אפי׳ ביתו בני על יקפיד לא ולכן ע״ש,

 :מעשיו לפי טועם וזד. מעשיו לפי טועם זה אחת בקערה אוכלין שנים באדר״ג דאיתא
 :הילדים שיחת פי׳ ורש״י ע״ש׳ י״ט דף יומא בעשר״ עובר חולין שיחת השח שם.
 ודרש אחון, אשר את וחנותי הוא מלא ומקרא יותר. שנר נותן דהקב״ו. ול״נ שם.
דפליג שם כר״י תפס שרש״ל ואפשר ע״א׳ ז׳ דף ברכות במס׳ הגון שאינו אזן״פ ד״כ



 r בט :גכונים רבריו מ״מ כהנים. ד שיעור רק צ״ל ולכתהלה סאה, מ׳ בו
 טמאים ככולם רובם האדם, גם הבלים, הא וקשה להקל. לגו למה ומדאורייתא סקט״ו.
 כמו מגופה, היוצאה גזומאה דהויא המור דנוה יאפשר דאורייתא, והוא מת סומאת

 שרי ג״ב תלה גבי רהא לנגיעה, אכילד, בין לחלק יש אבל דהלה, בפ״ו ת״ל חלת גבי
:בנגיעה
 לון ליטול עריו ידים נטילת וז״ל עקב, ם׳ הזהר ונ״ב סקי״ב. במג״א )קסא(

תי״ג( )עמוד פנחס בם׳ זכ״כ ע-ש בו׳ סרקין י״ר עלי׳ דגזרינן פרקא עד
 הבי ואוף פרקין, י״ד דבהון אצבען חמש דאינן רבנן וגזרו שיעזרא עד נט״י וז״ל
 : ע״ש בז׳ אמירין לעשר רמיזי אצבען ועשר כו׳ שמאלא דיד פרקין, י״ד

ענין בכל הסוד ע״ם האר״י ולדעת להקל. נהגו וכן א׳. סעיף סוף בהגד, )קסב(
 אהר היא הגבהה ועיקר פ״ב( הפרצופים שער בע״ת )עי׳ להגביה צריך

 מוכרת ואינו שבראשו. בכובע פי׳ סקי״ד. במג״׳א :ע״ש ברכה בשעת הנטילה
 ומצטער סק״ז. בט״ז :שבראשו בשערות איירי וכאן בראשו, שמחכך איירי דשם
 כמ״ש כן, נראה קס״די בסי׳ בב״י מהרי״א מדברי גם רהא תלונתו עליו ולא אני.

 א*צ שניים שמים שם הר״ש ובגליון ידים, ריש הברטנורא וכ״ב בסקט״ז המג״א
 קס״ז! כרסי׳ בעצמו הט״ז מדברי גם ובתי״ט, ע״ש, עצמם להמים רק ידים לטהרת

 כ׳ הלבוש גם המים. נבלעו דבמפה והאמת שם. נ מהרי״א דברי כן שהבין נראה
 שמאי בית דברכוה, ח׳ סרק ג׳ משנה מהם ונעלם שם, עיין עיקר שהוא זה לתירוץ
 המסד, על מים נשארו הלל לבית בין שמאי לבית דבין מ׳ במסד, ידיו מקנת אומרים

:שם עיין
:כצ״ל משמע. ןסמ״ג[ דמדברי הטור וכי סק״א. בט״ז )>ןסד(
 מפורש ל״ב ובד׳ שם רהא לי וק׳ ולעייל"׳ הפתח לפני לסמוך סק״ג. במג״א )קניו(

דאי׳ אין ממדות גם ע״ש. ה׳ לפני דכתיב בפנים דוקא להיות צריבה דסמיכה
 וז״מ» על ס״ז בס״ם המ״א קושית ג״ב וראיתי דאסשר, מאי כל לסמוך יש ולכתחילה

 יאיר חות בתשו׳ ועיין כלום, השיבו ולא גרול־ם כמה לפני שהציע נאמר ושם
:רנ״ז סי׳

 בש״ע :בונות פעמים, ג׳ במלח. הבציעה פרוסת לטבל סקט״ו. במג״׳א )קסז(
רחמנא בריך מספק לומר רשאי אם וצ״ע ומברך. חוזר אינו ט'. סעיף

 :בפיהם מורגל שהי׳ רחמנא מלת בגם׳ מציגו דהא לבסלד״ ברכה בזה שייך אי כו׳
(nop) בתנור נאפה אם ול׳־נ מים. ומיעוט בהלב נלוש אם וכן סק״׳ז. בט״ז

 יש גם בך, כל ניכו חלב סעם דאין במ״מ, לברך אץ פת בשאר ומראהו
 גמור, פת הוי זה בססי׳ המ״א כמ״ש התום׳ לדעת גם במים, מעורב שכבר חלב

 בכיסנין, הבאה מלח גם וערוך, ברש״י דלישנא פשטא וכ״מ הב״ח, לדעת מכ״ש
 מנהגנו לפי כתבו שהם ונ״ל צ״ע. החטים מניה סק״ב. במג״א :רמ״א דעת וכ״נ

 על יברך ראשון שמברך ומי בעד,"ב. של ברכה על סומכין ואין לעצמו מברך שכ״א
 שאפאזן ודוק׳ ואפא׳. תבלין מיני או ז׳. סעיף בש״ע : וק״ל ד,שעורי׳ על והאחר החטי׳

כלל, פת הוי ולא ל״ה ס״ק ונמ״א סי״ג עי׳ גמשקין טיגנה אס אבל משקין, בלי
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ניע מיימון בר משה לרביגו
 ותוספתא מכילתא ספרי ספרא וירושלמי בבלי תלמוד ממקור נובע נחל

העצומים תגהר, מי • ואחרונים ראשונים ספרי וילקוטים מדרשים

 חסיד המפורסם האמיתי הגאון הרב ה״ה תבונתו בעוצם הקיר אשר והרבים
 ום׳ לאיתן משכיל ם׳ בעהט״ח זצוק״ל :אברהם מהו' בקש״ת ועניו

:ההקדמה ־ סוף במבואר׳ בכתובים לו ועוד י אברהם באר
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ה דעות הלכות
ששי פרק

 ו׳כ ואלמנות ביתומים להזהר איה ה,חיי י׳ הלכה
לא אלמנה־־ויתוס כל שנאמר_

 השיג"על בספרהמצות דהלמב״ן ודע • תמנון
 למנותן דה״ל אחד ללאו לק שמכאן לבינו

 הכתוב חלקן שהכי לאווין לשני ויתום לאלמנה
 כתב שמח לב ובס׳ אותו• תענה ענה אס באומלו

 משניהן וא׳ אחד לכל מוזל דאותו לבינו דעת לתרץ
 מסוגיא לזה לה״ל ונלאה • יחד כלולים הן ועדיין
 תירוש דגן מעשל אכל גבי ה'( )יף לכריתות דפ״ק
 לאכול תוכל לא דכתיב לאווין שלש פל דעבל ויצהר

 חשיב ולא ויצהרך• תירושך דגנך ממשי בשפריך
 ה׳ לפני ואכלת כתיב מכדי שבכללות לאו

 לא וכתיב ויצהלך תילושך דגנך מפשל אלהיך
 ויצהלך ותילושך דגנך מעשל בשעליך לאכול תוכל
 איתא ואי • וחד חד בכל אכילה ליחודא לי למה

 תירוש דגן לפלע דל״ל קשה אכתי הלמב״ן לסבלת
 דה״ל בשעליך לאכלו תוכל לח למכתב ה״ל אלא ויצהל
 אלא • דואכלת בקלא שפלש מעשל המיני לכל חילוק

 א׳ לכל שחוזר כיון וחילוק פלש הוי לא זה ד ש״מ
 ספ״כ לבינו אמ״ש לי קשה אך • יחד וכלולים

 בלאו עובל מישלאל אחד השפע המשה גבי דסנהדרין
 היה לא ואם • במשפש עול תעשו לא שנאמל אחד

 גל* משפע תעה לא שנאמר לארק בב׳ עובר תושב
 • יתום גל שנאמל לאוין עובלבג׳ יתום היה ואס

 נא וגני • מבכאן שפי לאוין חילוק התם הוי ואמאי
 לבינו מ״ש ע״פ וי״ל דכה״ג• דוכתי ושאל ומבושל
 נמנה ואין • וג׳ ב׳ שעובל שיש ש׳ שולש בסה״מ

ך לה״ל לומר מוחל בירושלמי דאיתא בהגהות ומ״ש:ודו״ק מ״ג סי׳ במל״ת ועיין • א׳ לק בחשבון

שביעי פרק
 מן גפרעין מכילות ג׳ חכמים ג'אמרו הלכה

'לחץ עוה1לעוה׳׳ב־י קלח לו ז^איןבעה״ האדם
 יה5וה • כולם כנגד ולה״ל וש״ד ג״ע גלולים עבודת
 תשובה בהל׳ ולקמן כלום בזה כתב לא כאן הכס״מ

 לבינו דבלי ממנו ונעלם • להו מייתי ו׳ דין בפ״ג
 דאיתא א'דאבות פלק המשנה בפילוש שכתב עצמו

 בעה״ז האדם מן נפלעים דבלים ג׳ על בתוספתא
 להתוספת׳ שנתכוון ונלאה • וכו' לעוה"ב חלק לו ואין

 שלפנינו דבגילסא ואע״ג פיאה• במסכת דאיתא
 גילסת מיהו • לעוה״ב לו קיימת שהקרן הלשון איתא
 בסמ״ג• העתיקה וכן לעוה״ב חלק לו ואין היתה לבינו

 מלכבת מבעל שזכרתי והסמ״ג לבינו דבלי נעלם וכן
שהאליכו המלך• ס׳'יד ובעל '•3 בחלק המשנה

 נעלם גס • מהנ״ל נזכרו ולא בדחוקים למעניהם
 אלן דלך במסכת בהדיא האדאיתא מהמחבלים

 איתא וכן • לעוה״ב חלק לו אין לה״ל המספל • לבה
 הלואה בפרק גרסינן ועוד • ג׳ פרק בראשית באגדת

 העובר כל )רףי״ח־ט״ב( דעילובין ובפ״ב הא( )דף
 כשבא והיינו • לעוה״ב חלק לו אין בנהל ח^ייאשה

 דברכות ובפ״ק • שם התוס' כמ"ש ניאוף לילי כן ע״י
 יחי׳ שלא יהודה מלך לחזקי׳ נביא לו דאמל י'( )יף

 דחזהברוה״ק משום בד״א דלאעסק לעוה״במשוס
 • ס"י( ףד) ביבמות כדאיתא מעלי דלא בנין לו דיהיה
 חלק לו אין הנ' משעם בד״א מסק שלא חזקי' אם וא״כ

 מוכח זה מכלו • לעוה״ב שאל״ח לש״ד. כ״ש למוה״ב
 ד־בפלק ?א״ת• דפיאה בתוספת׳ והסמ"ג לבינו כגיל׳
 בזמן חייב היה א״א על דהבא איתא נ״ט( )דף הזהב
 כתבמהלש״א י״לדכבר • לעוה"ב חלק לו ויש הבית
 בסנהדרין התוס׳ כתבו וכה״ג • דינו כשקיבל דהתם

 אס לעוה״ב חלק להם דאי! הנדחת עיר גבי מ״י( )דף
 היה אותם דני; היו אס אבל דינם מקבלי! היו לא

 דסושה בפ״ק התוס׳ מדברי מנואל חלקיוהשעס להם
 מכפרין היו יסורין עם דתשובה פ״ש ע״ב( י׳ )יף

 היה דינו מקבל וכשהיה • ב״ד מיתות על הבית בזמן
 • כתשובה והוי מתודין היו המומתין כל וגם כיסולין

 א״א על הבא ייסורין תשובה דבלא דמשמע וע״ש
 באקראי הבא ואף לעוה״ב• חלק לו ואין נשלד

 _ המשנה מרכבת בספר כמ״ש דלא וזה בעלמא•
 ־ לעוה״ב חלק■ לו אין בכך ברגיל דדוקא הנזכר
 ר ן4 ץ מהרש״א• על והשיג רגיל באינו איירי הזהב דפ׳ וההיא
 ׳^י׳ מהרש״א כעברי שהן בסועה התוס׳ דבלי ממנו ונעלם

j ♦ שנתבאר וכמו

בילוש׳ והוא ועדתו כקרח המחלוקת בעלי מל
 כתבו• ולא השמיעו ולבינו בסמ״ג• ג״כ הובא דפיאה
 • קיי"לכן דלא ז"לדס"ל לדעתו שעם לתת ונלאה
 דאמל מהא ס״ל לא דידן דתלמודא להוכיח דיש משום

 דין בעל; מתפקר דאי מנלן (’ט" )דף דמ״ק בפ״ג לבא
 נישא כלישנא מתחזי לא ואמר דיגא,ואתי דבי בשלוחא

 ופירש״י • נעלה לא תנקר ההם האנשים דכתיבהעיני
 ־ ידע הוי לא משה למשה ליה אמל דשליח לאו ואי

 בימי ב״ד דשליח מכלן אכתי הירושלמי לפ״ד והשתא
 ה״ע משה גבי דדילמא • לב״ד לומר רשאי היה קדם

 למשה ואבירם דתן שחרפו לומר לשלוחו רשאי דהיה
 בעלי ואבירם דתן דהוו משום בישא ללישנא חש ולא

 היה לא בעלמא ב״ד דשליח ומנלן • משה עם מחלוקת
 לשליח היתר מדיליףמיני׳ אלא נישא• לישנא משום בו

 לה״ר“לומ אסור ב״ד שליח לאו ש"מדאי ע״כ ,ב״ד
: המיזלוחת בעלי על
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 דין דאין אפשר הסקר בשל אבל בשלו ונ״ז .בסלו

 כמ״ש לתורא גביל בדין והפסק ברנה ולענין .קדימה
 אפשר ועוד .הפסק הוה וטוש״ע מ'( )ברפות בנמ׳
 בדפות דבגמ׳ להקשות עפמ״ש לענ״ד בזה לומר

 שס גינון ובנח' לבהמתו שיתן קודם לאכול אסור איי
 וכ״כ אשור. טעימה אפי׳ דמשמע לטעום אסור
 קס״ז סי׳ ובט״ז אסור טעימה דאפי׳ להלכה הב״י
 הראי׳ דהא עליו הקשו ועוד גיטין. מנמ׳ עליו השיג

 טעימה. ולא גמורה אכילה דוקא ומשמע ושבעת מואפלת
 .לטעום אשור אי׳ ג״כ שם ברכות והרא״ש וברי״ף

 דודאי לומר אפשר ולכן הדברים. סתס וברמב״ס
 וכמ״ש .אסור טעימה נס לזונה דחייב שלו בבהמה

 דלפאורה .כו׳ עבדים כעיני הפסוק בטעם הרמב"ס
 .שש בנמ׳ דמפירש ושבטח דואכלת מקרא לפנינו די

 דעליו ועבדו ובהמתו בטעימה דמיירי א״ש ולפמ״ש
 דחיוב הפקר בבהמת משא״כ .החיוב מצד לזונם
 שמוע אס דוהי׳ ובקרח .איכא מצוה יעכ״פ ליכא

לזון מציה בע״ח דלכל כלל בדרך ברבים דמיירי

 קודם לאכול אסור גמורה באפילה אך להם ומקדימין
 לדמות ונוכל .כנ״ל מותר טע־מה אבל להם שיתן

 וקודם .התפלה קודם לטעום שאסור לדין זה דין
 נקראים שהם מפני הבדלה וקודם דשוי״ט הקידוש

 .לטעום אף אסור הזמן שהניע וכיון ..חיוביות מצות
 שאינם במצות משח״כ .וכיו״ב ולולב בשופר וה״ה
 בזמן דגברי אקרקפתא האדם על חיבה בנדר

 וה״נ .לאכול אף אסור שיהי׳ מציט לא הקבוע
 לזונם. עליו דחובה שלו ועוף בחי׳ וה״ה בבהמות

 לטעום ואף לאכול אסור רעבים שהם הזמן ובהגיע
 אף ולכן כו׳. בו תלויס שהם שם חולק בגט׳ וז״ש
 מ״מ בחנם. עצמו לסגף אסור בעצמו הוא דג״כ

 .תחלה לזונם וחייב ירעב לא כזו מועטת בשעה
 כל על ורחמיו משום מצוה שרק הפקר ובבהמת

 רעבים מהם לעיניס אותם שרואה ובאופן .מעשיו
 לאכול רק הכי משום .כמש״ל עליו חובה ואין

 אבל .כו׳ ואכלת והדר הכתוב גזירת מטעם אשור
:מותר טעימה

טהורות אמרות
 אפי׳ )יג( המרו ?גל גנאי שום לדבר ולא חבירו על הרע לשון מלדבר יזהך (יב) ד)

בעיקר ככופר לשה״ר המשפר בי אמת הדבר אם אפי׳ שונאו על
 על קטיגוריא לומר ד׳ יחפוץ לא כי ישראל כלל על )יד( רעים דברים יאמר ואל

:הוב לכף ולא זבות לכף אדם בל את ולדון ישראל על זכות ללמד טוב יותר בניו

למבין נטדוים
.הרע לשון )יב(

 בעני; באריכות מבואר-הכל ט״ו( )ערכין בלט׳
מה׳ פ״ז וברמב״ס .ועונשים ורכילות לה״ר

 .רע שם מוציא לשה״ר רכילות והולך משיב דיעות
 מספר רכיל שמות ד׳ והולך דפרע שם בכ״מ וכ׳

 תמיד שמורגל דהיינו לה״ר בעל מזצש״ר לשה״ר
 שס הגמ׳ כונת ולדעתי מבירו. וגנאי לשה״ר לספר

 בעיקר. ככופר לשה״ר דהמספר בהא והרמב״ס
 אתע שפתינו נגביר ללשוננו אמרו אשר שנאמר

 לדבר תמיד שעסקו לשה״ר בבעל הייט .לנו אדון מי
 בעצמו שהוא בדעתו שמחשב מחמת .חבירו בננות

 ישר ודרכו ולבריות למקום בעבודתו יד״ח יצא
 שזוכה הלא עוד ולח ו'( )מגילה בגמ׳ וכמ״ש .בעיניו

אין בפסוק ושש מעדו משפטיך מדום שנא׳ בדין

 טיב פועל יתואר דאיך ועוד .כו׳ מדמותיו כל מלקים
 עיקר שכל ובחופן ופחותה גרועה פעולה שיוציא
 להתפאר הפעולה בזו פעולתו ותכלית הפועל מעשה

 ושיהי׳ ושרים מלכים במושב ידי׳ על ולהתרומם
 ומשחת סלקולקל שיהי׳ היתכן העולם. לכל לתפארת

 כלי שהוא הטבור בענק וה״נ .לעפר עד מראהו
 מותר והיא .יק& ומפנינים מפז מוזהבת חמדה
 בעולם ואין . ממ«א לדוח כמ״ש הבהמה מן האדם

 ממי חיץ בע״ח וס)5ב שאין והדיבור כהנשון יקר מפץ
 כו׳ לאדם פה שס מי וכמ״ש .האדם הוא המדבר

 הממציא ית׳ פעולתו יוכר דמזה ר״ל ה׳ אנכי הלא
 אס כי ולשון פה אין הברואים ובכל הנמצאים כל

 ולא העולם ולזקק •הטובה בשביל וע״כ באדם.
והדיבור. הלשון דנבדא לומד ושכל סברא דאין .לבטלה

באדם
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 והוא .הבירו על ובכוש לה״ר לדבי אך באדם

 מיש י״ח( )משלי כמ״ש העולם ומחריב כמשהית
 ועראי במקרה אך אס ולק לשון. ביז וחיים
 .בעיקר לכופר לדמותו מ״ו ראי׳ מזה אין לה״ר דיבר

 מאבק יום בכל מציל דא׳יא קס״ד( )ב״ב בנמ׳ וכמ״ש
 וגנות רע דבור מפיו יצא במתכוין שלא דנס לה״ר
 .ממש בלה״ר ולא לה״ר באבק רק דזה ואף .3פח״
 פכ״פ ח״ו לכפירה במקרה לה״ר נדמה אס מ״מ

 שכל באדם אבל .יחשב מאביזרייהו לה״ר אבק ןם
 דלזה דעתו נלה הרי לה״ר לדבר רק והרגלו פסקו
 גרועה פעולה לך ואין . והדיבור הלשון נברא

 הקב״ה. ממה״מ שוב הפועל לפני מזה ופחותה
 ככופר ח״ו שהוא ובע״כ כזה רע יצא מהטוב ולא

 ככופר לשון וא״ש .מ״ו ה׳ אנכי הלא ובטל בעיקר
 וכעין .במקרה פ״א בשביל עבר בלשון ככפר ולא

 הפסולין הן אלו ב׳( כ״ד )סנהדרין במשנה מ״ש
 אלא אומנות להם שאין בזמן אר״י כו׳ בקוביא משחק

 יראי ואינם כו׳ עוסקק ואין הואיל פירש״י כו׳ הוא
 בדברים רק שמסחרם זה מטעם וג״כ כו׳. חטא
 ולא ועמלם כפס יגיע בלא ורוצצים העושקים כאלו
 וכמ״ש . יולד לעמל האדם וכמ״ש העולם נברא ע״ז

 שכיחי האסורים הדברים וכל תאכל כי כפיך יניע
 ודי בהבלים ועוסקים ממלאכתם בטלים באנשים

 במקרא וכמ״ש בקביעות לה״ר בענין וה״נ .בזה
 בכה״ג דוקא ר״ל לנו. אדון מי אתנו שפתינו מפורש
 ולא אתנו שפתינו שאמר מ״ו בעיקר ככופר נחשב
 רכיל תלך דלא בל״ת נכלל לה״ר אזהרת :ד' אנכי

 עד מזה נדול עון ויש וז״ל ז״ל הרמב״ס כמ״ש
 והוא הרע לשון והוא זה לאו בכלל והוא מאוד

 עכ״ל. אמת שאמר אע״פ מבירו בגנות המספר
 נוגע דזה משוס היינו רכיל ל״ת שכתבה והתורה

 תעמוד לא בתיה״ק אח״ז וכמ״ש מיד חבירו. לרעת
 אף מיקרי דרכילות שס הכ״מ ועפמ״ש .רעך ע״ד
 בדברי רק ולה״ר ואמימלך בדואג כמ״ש ננאי בלא
 ,כר לה״ר בענין מארז״ל לקוטי איזה ונעתיק .בנאי

 הורות ה׳ אי׳ מצורע במדרש .הלבבות לעורר
 טל עובר לה״ר האומר שכל ללמדך במצורע כתובות
 את התן אל אי׳ תצא ובמדרש .תורה חומשי ממשה

 כו' המלאך לפני תאמר ואל בשלך את לחעיא פיך
 יודעת ברי׳ ואין לה״ר ואומר הולך הריני תאמר שלא
 עומד והוא מלאך בורא שאני יודע הוי הקב״ה א״ל

עכ״ל. מבירך על מדבר שאתה כ״מ וכותב אצלך

 מי לה״ר מספרי על צווח הקב״ה בתנמומא ואי׳
 רצונכם אם הקב״ה אמר כו׳ מרעים עם לי יקום

 זוכים ואתם מלה״ר עצמכם הרחיקו מניהנס להמלט
 כו׳. חיים החפץ האיש מי שנא׳ ובעוה״ב בעוה״ז
 מכפר קב״ה עלמא חובי כל ת״ח ח״ל מצורע ובזוה״ק

 פוס דאפיק בישא לישנא מההוא בר בתשובה עלייהו
 ה״ל זאת ד״ה בסוף ושם .עכ״ל כו׳ חברי׳ על ביש

 טאלת לא צלותי׳ בישא לישנא לי׳ דאית מאן משמע
 כיון מסאבא רוח עצי׳ חתער דהא קוב״ה קמי

 והובא שהותו ביום כתיב מה כו׳ בתשובה דאהדר
 מיירי דזה וט״כ .עכ״ל כו׳ הכהן וראה הכהן אל
 המצורע הוות מזאת שם וכמ״ש ש״ר במוציא רק

 .תשובה דמהני ום״ל שם ר״י פליג בזה וגם מש״ר
 חשובה דמזעיל ודאי באמה עח״ב וגנאי ובלשה״ר

 A ה׳ אל וישוב לו שימהול חבירו את לפייס דהיינו
 הזהירוה. בפנים ומ״ש .כידוע עשה רעות שתים כי

 באי לכל ומפורסם נודע שאיסורו אף .מצשה״ר
 מפני אך .מזה מלאים הקדושים וספרים 'עולם

 ורק .לה״ר בטון נכשלים העולם שכל בחוש שרואין
 וכמ״ש זירוז צריך ולזה .מלה״ר נשמרים הדור יחידי

 מאות־ משום והיינו זירוז צריך ח״כ שיש במקום
 דאין אף עמ״ב וגנות לה״ר בטנין וה״נ .הממון
 להתכבד הכבוד תאות מפני רק .הלשון לבעל יתרון
מבירו נגד עצמו השיבות לכל ולהראות חבירו בקלון

:שתועיל ולוחי זירוז יצריך ומש״ה .עול העושה

.שונאו מל אפילו )יג(  ל״ב( )ב״מ בגמ׳ דמציט מדוקדק אינו לכאורה
בשונח מצוה לטעון ושונא לפרוק אוהב

 ־' שהוא בשביל איד-ס״ד וה״נ יצרו. את לכוף כדי
׳ הוראת לה״ר.ומה עליו לדבר מותר שיהא שונאו
־ לדבר יותר בשונאו תקפו שיצרו לא אם .בזה היתר
 W )פסחים תום׳ עפמ״ש וי״ל .אחר מבאדס לה״ר עליו

 שם ב״מ מגמ׳ ג״כ שם שהקשו שראה ד״ה קי״ג(
 לשנאוחו מצוה הלא כו׳ לכוף בשונא מצוה קאמר מאי

 שנאה לידי לבוא שלא ותי׳ ערוה דבר בו כשרואה
 .עכ״ל כו׳ יצרו את לכוף מצוה מש״ה ביותר גמורה

 אסור ומ״מ .לשנאותו דמצוה בזה מיירי דה״נ וא״ש
 יצרו את לכוף כדי משעם וג״כ .לה״ר עליו לספר

 וכמ״ש כזה. בשונא נס נוהג לה״ר שאיסור או
 אביו דור כו׳ אדוניו אל עבד תלשן אל ס״ז( )פסחים

מנ״ל. תלשן אל כו׳ יקלל שאביו דור אפי׳ כו׳ יקלל
מרישנג
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 על לשה״ר לספר מותר אס עכ״ל:יובדין מהושע

 הייס בחפץ מובא כבר .בעבירות מוחזק שהוא מי
 מנמ' לי יש קצת הערה אך .ואכמ״ל עיי"ש בארוכה
 אי א״ל לשנאותו לרבי׳ למימרא מהי קי״ג( ׳)פסחים

 ראי׳ הרי .כו׳ לי׳ לימא תרי כבי לרבי׳ דמהימן ידע
 הכא דמיירי ולפמ״ש לשנאותו כדי לספר דמותר מזה

 ליישב לשנאותגיש שמצוה זה באדם שונאו מל אפי׳ במ״ש
 תועלת שוס יש אס בזה דהענין .הנ״ל מגמ׳ תקשי דלא
 כמין וכמ״ש לאחרים הן עצמו לאדם הן הסיפור מזה

 לענין תר״ו סי׳ או״ח ובעוש״ע פ״ז( )יומא בנמ׳ זה
 וכמשמעות .מותר אזי עיי״ש מלמחול אכזרי יהי׳ שלא

 שישאיל אך .בכה״ג צפרסס ומצוה הנ״ל פסחים הגמ׳
 בעל על לה״ר לספר דמותר ברור הדין אס מחכם

 ללא ואס .מזה שיבוא לש״ש התועלת וכפי .העבירה
 על לה״ר בענין זכמ״ש אמר. דודאי נ״ל תועלת

 בשס דיעות מה׳ פ״ז בהג״ע שהביא מחלוקת בעלי
 דמוחר קנ״ו סי׳ במג״א מביאו דפיאה פ״א הירושלמי

 יקר וכלי הטורים בעל וכ״כ בעמ״ח טל לה״ר לספר
 הביא בהנה״מ אמנם .הירושלמי בשס קדושים פ׳

 ומלאתי אחריך אבוא ואני א׳ א׳ מלכים מפסוק ראי׳
 דוקא סמ״ק הגהת בשס שם ובמג״א .דבריך את

 וכל״י ובעה״ט .ודוד בנתן שס כמו כשר למלך
 מעשה בעושה בעמך רכיל תלך לא מפסוק הביאו
 דנתן מהא דלהגה״מ הלימודים. בין נ׳׳מ ויש .עמך
 וכעובדא .מחלוקת בעל על רק לספר מותר ודוד

 שלמה מלוכת על מולק חנית בן אדוני׳ שהי׳ דהתס
 .אחרת עבירה בבעל משא״כ .אמלוך אני ואמר

 בעל על דדוקא מוכח אינו מבעמך וכ״י ולהבעה״ט
 מונשיא יאב בכבוד הדרש בכ״מ בגמ׳ וכמ״ש מחלוקת

 מעשה עושה אינו שבעולם עבירה דבכל בעמך
 העעס דעיקר לעיל כמ״ש לדברינו אמנס עמך.
 ואדרבה הפרסום. מזה שמביא התועלת בשביל

 דבכה״ג וממילא .ח״ו ורעה מכשול יצא מזה כשישתק
 משוס ורק .עבירה לשאר בעמ״ח בין חילוק אין

 שיהי׳ אחרת עבירה שוס להירושלמי פסיקא דלא
 לשה״ר לספר התרה פתח וכשיפתח .להפרסום צורך

 חורבא מזה תצא .תועלת במקום עבירה בעל על
 פסקו ולכן .תועלת בלא אך לה״ר לדבר ומכשול
 לי׳ פסיקא דזה .מחלוקת בעל על בלה״ר הדבר
 מחלוקת מבעלי כידוע הדבר יהי׳ שלתועלת בודאי

 לאיש להמציא הרעה וכל איסור דבר לכל שעלולים
את לנצח רק מגמתם וכל ובסתר. בגלוי ריבם

 ולהאבידו למסרו ואף .ביכלתס שיש בכ"ר שכנגדם
 מחשבתם את לפרסם מצוה ובודאי .וממוע בגופו
 כה״ג ־וכל .ודיבורם מעשיהם מתוך הניכרת הרעה

 ובשאלת .התועלת שברור במקום עבירה בבעל גס
 .אחר בענק ולא לספר מותר אז הן ואמר חכס

 ז״ל. באחרונים שהקשו ע״ע יפה ישוב נלע״ד ובכ״ז
 לה״ר איסור אין ב״ד דבשליח אי׳ י״ז מו״ק בגט׳
 בשום ממנו ששמע מה עבע״ד על ב״ד לפני לומר

 ששלח ממרע״ה וראי׳ .לב״ד לבוא שלא אפקירותא
 ולהירושלמי .נעלה לא ואמרו שיבואו ואבירם לדתן
 מחלוקת בעלי על לה״ר לספר דמותר להלכה וכ״פ
 מחלוקת בעלי דו״א הי׳ ממרעיהששס ראי' מה וא״כ
 בבעלי ־דנס א״ש ולדברינו .מותר ב״ד שליח בלא וגם

 מחמת כ״א עליהם לשה״ר לספר ההיתר אין מחלוקת
 בב״ד לספר דיש ודאי ב״ד ובשליח .להענין התועלת

 .אפקירזתא משוס היא מצזה והארור דהשמחא משוש
 על מנדין דמ״ח בזילותא השומע אחר בת״ח ונס

 אסור תועלת ובלא .ויראו ישמעו ולמען הרב כבוד
 מפני הדברים דסתמו אך .מחלוקת י בבעלי גס

 התועלת כי לפרסם דמצוה ודאי מחלוקת שבבעלי
 ב״ד דשליח דין וממילא כמש״ל. ביותר בזה ברור

 לדין שוה בט״ד על לה״ר בב״ד לספר דמותר
 הנ״ל. מטעם מחלוקת בעל על לה״ר לספר דמותר

 מהו הנ״ל פסחים מ׳’נ וכמשמעות דמותר כה״ג וכל
 הרמב״ס דהשמיטו הא וא״ש .כי' לרבי׳ למימרא

 זה מדין מדליקין במה ס״ס והרא״ש והרי״ף דיעוח בהל׳
 בבלי דבגמ׳ משעס .מחלוקת בעל על לשה״ר דהיתר

 בראשונים וכן ב״ד דשליח הא הביא י״ז( במס׳)מו״ק
:ולק״ע הירושלמי כדין הך והיינו להלכה וטוש״ע

ישראל. כלל ■על לשה״ר )יד(
 על ישעי׳ דנענש מ״ע( )יבמות בנמ׳ מבואר

אנכי שפתים טמא עס בתוך אמרו
 שא״ל בהושע פ״ז( האשה )פ׳ פסחים ובנח׳ .יושב

 בחוניך בני הס בניך לומר וה״ל .חטאו בניך הקב״ה
 אחרת באומה החליפש ואמי־ .עליהס רחמיך גלגל

 כו׳ שעמא בסבי לא פ״ט( )שבת ובגמ׳ .ע״ז ונענש
 זכות מלמד הי' ויצחק שמך קדושת על ימחו שאמרו
 אל עבד תלשין אל אי׳ ובמדרש .עיי״ש עליהם
 סורו גלה אס כי שנא׳ עבדים ישראל נקראו אדוניו

 אל לנביאים כנס״י אמרה כך .הנביאיס עבדיו אל
 ממשה יותר שחבבני לך אין שחרחורת שאני תראוני

יכנס שלא עליו עזר המוריש נא שמעו שאמר וע״י
לאדן



׳ נזרנכוחים
 שחמר וע״י מישעי׳ יותר שחבבני לך אין לארץ.
 רשאי אתה בנפשך הקב״ה א״ל מ׳ עס״ש ובתוך
 ט׳ עט״ש ובתוך שמא אנכי מ״ש איש ט לזמר

 כו׳ אלי ויעף תמן כתיב מה מי תא .אתמהה
 עזבו שאמר כאליהו ודמותי׳ .פה רצוף אר״ש רצפה

 בריתך ולא בריתי הקב״ה א״ל ישראל בני בריתך אה
 אר״ש רצפים עונת מראשותיו סמן דכתיב מאי ס׳

 שהנביאים מה ■באמת להבק ויש עכ״ל. פה לצוף
 ישראל כלל על רעים דברים מלומר עצמם שמרו לח
 מפני ואמר .לשה״ר בדק מהפרט הכלל גריעי וט

 לתועלת לפמש״לדרק אבל בעבירה. יותר שהוחזקו
 דדין דלק״מ נלט״ד אמנם לכאורה. תמוה מותר

 האבות מפי הנאמרים בדברים שייך לא לשה״ר
 נסתרות וצופה הכל שיודע להקב״ה והנביאים

 ואני במסתרים איש יסתר אס וכמ״ש שמבראשית
 העובר כל ג׳( )סיעה בנמ׳ זכמ״ש אראנו. לא

 דאין ורק .בגלוי עליו מכריז הקב״ם בסתר עבירה
 ללמד כ״א בניו על חוב ,ללמד בזה מפן הקב״ה

 בזה דעתו הקב״ה נלה שלח ובעוד .עליהם זטה
 הנביאים הי׳ .ישראל עמו על סרה ידברו שלא

 כקולם שמעו שלא מפני עליהם חוב מלמדים■
 ללמד רצו משו״ז .ידם על ש״ש ונתחלל והוכחתם

 בעונשים בעוה״ז חטאם על שיתיסרו כדי עליהם חוב
 יוסיפו ולא ויראו ישמעו ולמען עי״ז. ש״ש ויתקדש

 ישובו להם ובצר כמעשיהם נעשות עולה בני עוד
 .יאבדו רשעים שאמר במרע״ה נס ומציע .ד׳ אל

 מצאו למרום משה כשעלה קי״א( )חלק בפ׳ כמ״ש
 א״ל לצדיקים א״ל אפיס ארך כותב שהי׳ להקב״ה

 חזית השתא א״ל יאבדו רשעים א״ל לרשעים אף
 מרע״ה שהי׳ מציע ולא .עכ״ל ט' ישראל כשחשאו

 מקנחת הי׳ לטובה מרע״ה דכונת וע״כ .ע״ז נענש
 אמנם מקרבך. הרע ובערת וכמ״ש צבאות ,ד

בדרך ואמר עליהם מרע״ה שהתפלל העגל במעשה

ט למנץ ישראל
 כן וגס גדולה חטאה הזה העם חטא אנא וידוי

 ומלין שליח שנעשה לישראל גדול וזכות טובה בטנה
 עליהם רחמים ולבקש להתודות ישראל עבור טוב

 נא שמעו להם באמרו משא״כ ולכפרה. למחילה
 שלא הי׳ לטובה מנתו בודאי בזה דנם אף המורם

 גלה כבר הלא מ״מ ביותר. וטרחגים סרבנים יהי׳
 לרשעים. אף אפים ארך להיות מאז דעתו הקב״ה

 כן וריבם. משאם ישראל את סובל שהקב״ה וכמו
 רק קשות עמהס לדבר ולא לסבלם למרע״ה הי׳

 וכן .לאה״ק ניכנס זכה ולא נענש ומש״ה .בנחת
 עליהם שלמדו רק עליהם התפללו שלא וישעי' הושע
 ,בנמ וכמ״ש .זה על המה ונענשו .ועונש חובה

 חטאים. יתמו אלא כאן א״כ חוטאים י׳( )ברכות
 שיש אף דביחיד .זה לענין ליחיד רבים בק והחילוק

 ובאבות קכ״ז( )מפנק פ׳ כמ״ש זכות לכף ג״כ נדונו
 כשמש ברור בטרור ידוע באין ,הוא מ״מ פ״א.
 ידוע רק לשנאותו אוחו יחשוד לא עבירה שעבר
 ושקבלו שס דגמ׳ וכמעשיות .הרחוק ע״צ אף לזטת

 כשמש ברור בנודע אבל זה. עבור הרבה שכר
 פניו על הוטחו וכבר .בעבירה מוחזק היא שבודאי

 לשנאותו מצוה בכה״ג .מוכיחו בקול שומע ואינט
 המהפך יחשב לחונף ואדרבה בזכותו. להפך ואין

 מרעתו. לעולם ישוב לא זה שמתוך מחמת בזכותו
 יקבוהו אתה צדיק לרשע אומר כ״ד( )משלי וכמ״ש
 ולהרע להשחית שיוסיף מטעם ר״ל כו׳ עמים

 במקום אף ברבים משא״כ .ט׳ ינעם ולמוכיחים
אל הן וכמ״ש לשנאותס אסור מ״מ לזכותם שאק
 הרבים בזכרה להפך מצוה ואדרבה ימאס לא כביר

 זטת שוס עליהם מצא שלא אף ביצחק וכמ״ש
 אופן באיזה עליהם זטת לימד מ״מ חטאם בטיקר

 כו׳ ברך לומר ה״ל בהושט ה״ש שם בנמ׳ כמבואר
 לדון ולא זכות היפוך מקרי דזה כו׳ רחמיך גלגל

:זכות לכף

טהורות אמרות
 לעוה״ב חלק לו אין ברבים הבירו פגי )טו( המלבין בי ישראל איש תבזה לא ה(

ותקיים תענהו ולא תשתוק )טז( אותך ומחרף ומקלל עליך קם הבירך ואם
 וצ״ל בגבורתו. בצה״ש ואוהביו נאמר עליהם משיבים ולא חרפתם שומעים מאהז״ל

 שמחזיק מחמת הוא בזיונו על האדם שמקפיד מה הבונה אמנם כשמש. דמיונו טהו
 ולא עצמו בעיני ימאס ותולעת לרמה סופו כי ללבו ישים אם אמנם קשוב. לאדם עצמו
בן לשקוע. סופו אבל גבורת־ נראה על.הארץ בצאתו השמש כמו בזיונו על יקפיד

האדם בירק



והנהגות מעשיםנחלת
ן1נ?557גןוךא

יט
 הפעם עוד וכפל אעשה, לא זאת כן, עושה שאני מפני זה במקום

בים! להתרחץ בריא כך כל לא שכנראה שלמעלה רבריו את
★

 יעכור אם עצה אוחו ושאל לרבינו ננש בישיבה א׳ "תלמיד1*
 אליו לפנות לו ואמר אתר על לו ענה לא ובינו אחרת. לישיבה

 וענהו בשאלתו, תלמיד אותו חזר למחרת אחות, בפעם שנית
 אבל אחרת, לישיבה לעבוד טובתך כי היא שאלתך על תשובתי

 והטעם לזה, שייעצתיך הוא אני כי אחד לאף תגלה שלא בתנאי
 מהמשכורת מתפרנס אני הלוא ע״ה רעייתי שנפטרה מאז כי הוא

 עופות מוברח אשתו התה לפטירתה )עד מהישיבה, מקבל שאני
 לטובת לדאוג חייב אני ולכן מתפרנסים(, היו ומזה בשוק

 שאני חגלה אם אבל לעזרגב, היא האישית טובתך ואמנם הישיבה,
 ומשום הישיבה, על רע שם ח״ו לצאת עלול לוה, שיעצתיך הוא
באמור. אתך התניתי כך

★
 עוול אהה על לבו שפך אליו מהמקורבים וא׳ מעשה היה

 ולא לדבריו האזין באילו רבנו ופלוני, פלוני ע״י לו שנעשה גדול
 כלל מקבל ואינני קבלתי לא בי לך דע לו אמר לבסוף הפסיקו,

 מלדבר, אותך הפסקתי שלא ומה עליהם, שדיברת הלשה״ר את
 לא שאם בטוח והייתי זרע ענק על הכואב לבך סערת ראיתי כי

 מרה, ותצעק לאחרים ותלך תירגע לא לפגי לדבר לך אניח
 את מחטיא וגם חוטא ותהי׳ דברך קבלו האתרים שמא וחוששני
 ולא הלשה״ר קבלתי לא כי דע אכל אני! שמעתיך לכן אחרים,

באמור. אקבל
★

 בי חשמל, עבודת שאומנתו נ״י אתר נכבד בעה״ב מספר
 לידו רבנו ממר בישיבת שהתפלל מנחה תפלת אחרי אי ביום

 פעוט, דבר הדרוש שהתקון ראה הוא לתקנה, חשמל מנורת
 והלך ,גרושים עשרות כמה מה חקק עבור מקבל הי׳ ושברגל
 היות אך בחזרה, המנודה הביא מעריב ולתפלה ותקן לחנותו

 רבנו על לדירתו הלה ירד בדוע, בתפלה מאריך הי׳ ורבנו
 רבינו לבקש כלל רעתו על העלה לא ודיו, שלחנו על והניחה

 באשמורת לביהכ״ג לבוא לקום נוהג הלזה האומן והנה ע״ז, שכר
 רבנו את לפניו הוא רואה והנה השחר, עלות קודם עוד הבוקר
 לו ויען זאת?! מה אמר האומן תמה התקון, עבוד לו לשלם שבא
 פעלת תלין "בל איסור וכי תושבים? אתם ומה חן בענות רבנו

לו?!... הלך היכן שכיד"
★

 עשרה המש בן נער אז והי׳ בישיבה שלמד א׳ תלמד סיפר
 שואל רבנו נגש לבקרו, להישיבה אמו פעם ובאה וחצי שנה

 לה ויאמר שלי, שמואל את ותאמר ותען תבקש, מי את אותה
שמואל!... ר׳ אוחו לקרוא לך מותר שלך?!." הבן אהה

★

אליהו
 לקחת שבא לומה( עיר )מיוצאי בפ״ת א׳ בתושב ומעשה

 גם קטר כי לו ואמר לחול, הוא נוסע כי מרבינו פרידה ברכת
 לב. בחפץ זאת קשה שם דבר איזה לרבינו יש ואם העיד. בלומה

 חנות לה שיש א׳ אלמנה אשה יש בלומה הדבר בן רבנו לו וקן
 שלמתי שלא וחוששני טמנה א׳ מפר מאז קניתי ספרים, ממכר

 לכן מאד, הוא חשוב כי בשק, הספר דמי לערך כראוי לה
 כמה לה תשלם שטה שכשתהי׳ הזאת הטובה אחי אבקשך

 את קיים הלה לשלום. לכשתחזרו tcfr אשלם ואני שתבקש,
 ריצה מה לו ענתה ישלם, כמה החנות לבעלת ולכששאל דברו,

 לי שילם הוא מאת, שלוחים כמה אלי שלח בבר ממני? הצדק
פרוטה אף לי חייב ואינו במיטב, אז

★

 ששמע א׳ מפלג ת״ח שסיפר מפליאה, עוברא נספר ולבסוף
 מקרוביו בא׳ השי״ח. בעבודת גדול ימוד וזה בעצמו, ובינו מפי זה

 אשר ,מפורסם ות״ח עצום עילוי א׳ אבוד הי׳ ביותר הקרובים
 קטנה, א׳ בעיירה רבנות כסא על והושבו עבורו השתדל רבנו

 בישיבה ישיבה לראש למנותו השתדל לא למה רבנו את ושאלו
 להיות ראוי האברך והרי שם(, השפעה לרבנו )שהיה פלונית

 כל אמנם אשר הלזה האברך כי רבנו קנה צד... מכל ישיבה ראש
 ולכן המוסר, לימד את הזניח אבל ופוסקים, בש״ם מעיינו

 בתים בעלי עם אבל בישיבת.. תפקיד לו שיהי׳ טוב שלא חוששני
ולהם. לו וטוב בלימודו להמשיך נם יובל קטנה ובעיירה

★

 שלמדו מתלמידים רשימות כמה עוד לידינו בא אמנם
 דברים במעט בהם שאין מביון אבל שונים, ממנים בישיבה
 קודם )ושהגקו באן שגעתקו ברשימת מכרו לא אשד חדשים

השמטנום. לדשיטוחיהם(
)מלוקט( ט״ו רשימת

 בכביש עוברים והיינו לח״א זצ״ל רבינו עם נוסעים כשהיינו
 במשנה שב׳ רבינו אמר נפש לחולי גהה ביה׳ח ליד ז׳מטינמקי

 או הזלה שהוא כיון בסקרא אותו צובעים פידות משיר שאילן
 חולה אדם וכשרואים השדה עץ אדם כי כמו״ב אותו. מממנים

 וחננו כשמתפללים וכמו״ב ממחלתו, שירפא עליו להתפלל צריך
 מבקשים שאנו שכמו לזכור צריך והשכל בינה דעה מאתך

להם שתהא ל״ע האלו הנפש חולי על גם להתפלל דעה לעצמנו
רעת.

★

 זצ״ל חיים החפץ מדן היה לראיין, מגק דמנו היה באשר
 משום לדאדין, הסמוכה העיירה אישישק עד פניו את לקבל יוצא

גדלותו. ומה האיש הוא מי ידע שהח״ח
★
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אליהווהנהגות מעשיםנחלת כ
 שמגיעים העיד אנשי שלכל התאוננה ע״ה הרבנית אשתו

 ישנם כמו״ב לרם שולח הוא ואותה עמה הוא שאלות לשאול
 ע״ז סומכים העולם אך מסורת ע״י שאק בשל״ה שב׳ עופות סוגי

 אלו, עופות להטים בביתו תרשה לא ויביט אותם. ואוכלים
מתעסק. איני השליה עם באטרו:

★
בשנתה. לרבניה להפריע לא נעליו את מוריד היה בביתו

★

 והיה בפ׳וג האנגלים של עמד שהיה בתקופה היה מעשה
 הבינו מא השבחות ובאחת בבוקר, שבע עד מהבית לצאת אסור

 אותו עצרו מיד יהודי, ראו והאנגלים לישיבה מביתו מוקדם
 יהודים שוטרים חיו במשטרה המשטרה. לתחנת והביאוהו

 שבת שבת, באותה לנפשו. ושחררוהו נבהלו מיד וכשראוהו
 שלישית ובסעודה זצ״ל חיים האמרי מוירניץ האהטו״ר ב״ק בפ״ת

 פ״ת ובל האדמו״ר, של לשולחנו הביט עם בחודים כמה נכנסנו
 לכם קרה מה אלי׳ ר׳ האהמו״ר, שאלו הנעשה. על שטעה בבר
 פשוט בכלום, אשם לא אני ואמר: התנצל הבינו בבוקר? היום

 למעצר, אותי תפסו ואז ק״ש זמן להספיק מוקדם מהבית מאתי
זצ״ל{. אידלטן זאב טר׳ )ע״כ אשם. איני אני

★
 עט כהשאלה מבחור לקה ופעם אדם. משום הלואה לקה לא

 בהשאלת חפץ ממנו שלקח יחסן שהוא הבחורים לו ואמרו טבע
שליט״א(. ומרסן )מהגרד״י

★
 כל על ממונה שהיה יהודי ברוקח פגש מינסק בעיר בהיותו

 והשיב, זה? לכל הגעת כמד רביט: שאלו שבעיר. המצוה ׳"׳צרבי1־"

 החפץ במרן ופגש ומצוות תודה משמידת רחוק היה בעבר כי
 שירותך, על מעות טבה שהנך הגם לו: ואמר שפנה זצ״ל חיים
דברי ם.ורפואת חולים ביקוד מצות לקיים חפץ הנך כי תכוון בב״ז

שליטת בתשובה שב והוא לליבו עמוק חדרו החיה

★

 מב״ב נסע פעם שליט״א, הנפלינג משה יעקב הרב סיפר
 שישב, וא״ל רקם רביגו שם ישב האוטובוס על וכשעלה לפית
 עולה חלוש שואה גמול יהודי הביט, א״ל הסכים, שלא במובן

לפני. לשבת לו מגיע ־ לאוטובוס

★
 עוזר הגרמ״ל הישיבה ראש עם יוצא רביט היה שישי יום בבל

שבת לפני לסוגרם להטיות זצ״ל

★
והיה המודעות טסה את לו הראו ע״ה אשתו בשנפטרה

 והסכים רבנית לא היא או רב לא אני אמר הרבנית, כתוב

"הצדקנית". שיכתבו

★
 הודביץ, של הכתיבה מכשירי להטת נבנם אליהו והבי מעשה

 בת חבילה למכתבים. מעטפות חבילת וקנה ציון, חובבי ברחוב
 ובידו לחנות אליהו רבי שב טח זמן כעבור מעטפות המשים

 ואחת המשים בה והיו אמר, החפיסר* את ספרתי אחת מעטפה
עודפת אחת מעטפה איפוא מחזיר הוא מעטפות

 חבילה קניתי, חבילה - החנות בעל משיב ־ יודע איני אני
בסקחו. הובי יזכה מפרחי.

 שתחזירן כדי באתי, אכן כך לשם ־ אליהו רבי עונה ־ אכן
" הטעות*. אירעה שם הן למדן. העודפת המעטפה

★
 עופות חטה הרבנית פתחה לפרנסתם, נהנה, לא הישיבה מן
 זימן אגב, לוויתה, אח ונפטרה. חלתה והרבנית שנים, עברו בשוק.

 ייגרם שלא התלמידים, מטחת לשעת צהריים, לשעת אליהו רבי
תודת ביטול

 וזה בחנות, שלט אליהו רבי תלה האבלות ימי שבעת כבלוח

חבט:
 את ויקבל אליו נא יבא דהו, ממאן כסף לוותה הרבנית אם
כספו.

כימים? לילות עשה בה לישיבה, הדל? לצריפו ־ אליו לבא
לא.

 מדי בשוק החנות את אליהו רבי פתח ושבועיים שבוע משך
 איטליז, ריחות אפוף המחורץ, השיש דלפק ליד ישב ביומו, יום

שיבואו.* לטשים, וחיבה בידו, ספר

*
 מב הלכו ושטחו, ששו הבחורים תורד* בשמחת מעשה

 הדרך ובבל ושתו, אבלו ורקדו, שרו לשני, אהד ישיבה ראש
הכואבות. ברגליו רביט אותם מלווה הארוכה

 ההברה ראש גלים, ציון p רבי אצל היתד. האחרונה התועה
 את רבינו היסה מעריב, תפילת לפני ואז, תקוה בפתח קדישא
אחרונה. ברכה בקול לפניהם ובידך העולז, הציבור

יום... אותו כל לבית, מבית תליו את שירך כך, לשם
★

 כי גדול, בצמצום רק מהישיבה שכירות לקבל רוצה היה לא
 יותר, לקחה לו אסור וא״ב מזה ביותר צורך לו שאין אמר

 הדחק המצב על מתאונן דפ״ת הרב את שמע פעם בי ומספרים,
שקיבל. המועטת מהשביתה חלק לו החזיר ומיד בישיבה,

ראש על לשואלים לענות יש מה כשנשאל זאת, לעומת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 23 מס עמוד הכהן אליהו דושניצר, אליהו נחלת



שכז אליהו דינים וחידושי הערות ' נחלת
 הוכו אם לנגוח לב״ד שימסור דצטן דטון י״ל ולכאורה

החוג אח לנבוח הרשאה נמינח כמו נחשב זה
 מהר ולא לנבוח הכח אח לב״ד שימסור בעלים לזה צריך
 גט כ״ב דף בב״מ מצינו באמח אבל זכי׳, מדין בזה

 בר מרי של הסירוס אח שגחן איסק בר דמרי אריסי׳
 הי׳ יודע הי׳ שאם כיון לומר שיין ג״כ דבכה״ג איסק
 אן אומדני מנועם מהר ידע דלא השמא גם לי׳ ניחא
 דצטך י״ל בפרוזבול אבל מקפיד אינו רק אם סני המם

 להוציא לערן איירי ג״כ דשם אף בעלים, כעין למנומו
 שלא יאוש בדין מליא זה המוס׳ לשיטח אן מרשומו,

 שג״ח[ ]ר״ס בש״ן ועי׳ יאוש, הוי דלא דקיי״ל מדעח
 דמהר י״ל והכא לכו״ע, מהר דבכה״ג לומר שרוצה
 אומדנא מטעם מהר בכה״ג גמור זכוח דהוי כיון לכו״ע
 שהביא כ״ב דף בב״מ שם דוד בנמלח ועי׳ לי׳. דנימא
 דאביי, אליבא גם בכה״ג דמהר דס״ל הראשוני׳ שיטח
 הייט שאני מצוה שם בגמרא דקאמר מה פירשו ובזה

 גס וא״כ לכו״ע, ומהר גמור זכוה חשיב דבכה״ג
כן. י״ל בפרוזבול

 אן סימן בו שיש דבר מצאו שקטנים הוה עובדא קה(
ממנה נחיאשו שהבעלים ניכר הי׳ אח״כ

 כיון ולכאורה לבקש, הבעלים באו ולא רב זמן שעבר
 אס״כ הבעלים שנמיאשו מה מהר לא יאוש לסר שמצאו
 יאוש, הוה דלא כאביי דקיי״ל מדעח שלא יאוש דהו״ל
 לבא גם ליאוש עומד ואינו סימן בו דיש הכא ובסרט
 טון אן יאוש, הוה לא מדעח שלא דיאוש בכה״ג מודה
 אמ״כ יאוש דמהר מודו כו״ע דבכה״ג י״ל קטנים שהם

 לידו אחא דבאיסורא דטעמא לידו, אחא דבאיסורא אע״ג
 דף במרובה במוס׳ כמש״כ היינו אמ״כ היאוש מהר לא

 ז״ל הרמב״ן כמש״כ או בהשבה, דנסמייב משוס ע״א ס״ו
 טון אבל שומר, דין לו יש בהשבה דגמסייב דמשוס
 טון ואולי כן. לומר שיין לא רנהו מיובא בר לאו דקטרם

 רק איסור לו יש דבקטן די״ל נסמסק יו״ט עונג דבס׳
 דבאיסורא טעם כן נם גט׳ שיין אולי בעונשין, חייב דאינו
 ובפרט בהשבה, דנחמייב המוס׳ לשיטח לידו אחא

 או״ח בט״ז מובא ט׳ סי׳ החובל ]בס׳ בהג״א לסמש״כ
 שיין אולי לכשיגדיל לשלם חייב קטן הזיק דאם שמ״ג[ סי׳

 אח״ב לכשינטל ונפ״מ בהשבה, דנממייב טעם ג״כ גניה
 מעשה ז״ל הרמב״ן לטעם אבל האטדה, להחזיר חייב אם

משמירה. דנממעט בקטן שיין לא אטדה שומר
בהמחו אס המיס שלו הרועה אם לערן שאלה קו(

הבהמה בעל חייב אס ואכלה מטרו לשדה

 קמצן שהוא אמד איש על סיפר )אם שאלה( קט(
בכלל נכנס זאס אם הרשומ בהוצאוח

ב׳(. ס׳ ד׳ מכלל דמשמע לס״מ לשה״ר
שהוא אסטם אצל שאינו קטן על סיפר )אם שאלה. קי(

 אס כהוגן שלא שפשה או במעשיו פרוע
לשה״ר(. בכלל נמס

 בשבסו והפליג אחד איש מעלוח סיפר )אם שאלה. קיא(
לידי בא שבחו שממון שייך דלא )כאופן

 מדבטו שמשמע מה לשה״ר סוג ממח נכנס זה אס גנוחו(
עליו(. לספר לו אין שיוסר

 אשר בפאנאגראף לשה״ר סיפר אם חקירה שמעחי קיב(
, עובר אם שיערכט עת בכל מעצמו משמיע אמ״ב

ן פעם רק עובר אינו או דממילא, מהסיפוטם פעם בכל

 בהמה מעמיד משום חייב דהרועה שנהרח, מה לשלם
 בגמרא כדאימא במקל הטשה אם מטרו קמח על חטרו
 דמייב מסחבר שנהניח מה אבל נ״ו[, ]דף הכונס פ׳ בב״ק

 שהנאס נקרא דבכה״ג לומר יש אן לשלם, הנעה״ב
 אח אכלה הקמה על שהעמידה שע״י הרועה ע״י בהמחו
 )ד״ה ק״א דף ב״ק במוס׳ תירוץ למד ובכה״ג הקמה,

 שם ובש״ן עיי״ש, ההנאה בעד מלשלם פטור ד״ה א״ד(
 הלכה אם דדינא ספיקא דהוי כחב’סק״ב[ שצ״א ]סי׳

 אור בס׳ ועי׳ ב׳, כמירון או שם המוס׳ של א׳ כחירוץ
 ברשוח סירוס הכרס דאם שכמב מנ״מ[ ]פ״ג שמח

 פטור בעה״ב של בהמסו ואכלמן ברשוח שלא המזיק
 טעמא. מהאי שנהרח מה מלשלם

op .שלא בפירוש שיכוין עצה יש סמול לערן שאלה
מקין. ממשלומי יפטר ועי״ז במצר לקנומה

ומשש למצרו לבא שרגילה בסמול הי׳ השאלה ה,
במקי׳[. וחייב מדעמו שלא קונה שחצרו

והילד מטרו בבית קטן ילד עם שבא במי שאלה. קס(
 מייב אם והזיק כלים ושבר השלמן על הלן

לא. אי לשלם
 מעמיד מטעם לשלם דמייב נראה לכאורה תשובה.

בט אם לשלם דמייב מטרו קממ על בהמה
 נחן הבעה״ב אם ואפילו חייב התקא בט אם ה״נ היזקא,

 דלכאורה בסממא(, )או החינוק עם להמס רשוח לו
 אס י״ז[ ]דף בב״ק ורבנן דרט בפלוגתא מליא בכה״ג

 על בהעמידו הכא אבל לא, או נטירוחא עליו קטל בסממא
 לא השלסן על דלהעמידו לו לומר יכול שם והזיק השלמן

 ע״ג בהמה מעמיד מטעם חייב ומשו״ה רשוח לן נחמי
קטרו. קמח
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 מכמיבה גרע דלא י״ל זה באופן מורה )ובתלמוד אח□
 מקיים אם למקור יש שם גם אולי אן ושגנת□ דמקיים

 בעדים גם בהספר(. איש שלומד רגע בכל דושממם מ״ע
נקרא אס לסקור שיש שמעמי סאנאגראף ע״י יגידו אם

כמבם. מפי או מפיהם
 אדם שבין ממא הוי לשה״ר קבלת אם שאלה. _נןיג(

אדם דנין סטא רק הוי או ג״כ למבירו ”

 ל״ג ס״ק בח״ס ו׳ ומכלל משובה. לעמן ונ״מ למקום
למבירו. אדם בין דהוי קצס משמע בבמ״ס

 מאומן טוב שהוא אמד אומן על אמר אס שאלה. קיד(
זה אס אצל^האומן סלול הלן ועי״ז השל

 שמומר הסרטיסבאופן לזה שצרין לשה״ר סוג ממח נמס
נסוג נקרא אם בעצמו לו ברור אין אם גס לחועלמ, בהם

השל. להאומן במקין טרם
 במורה סכם שאינט פשוט איש על אמר אם שאלה. קטו(

סלול אח מכיר שאיט איש לפל זאת ואמר
 מכם ההוא האיש שאין לפלו לאגלויי עבידא לא וגס

לא. או לשה״ר סוג ממס נכנס זה אם בחורה
 צדיק שאינט אמד איש על סיפר אמד אם שאלה. קטז(

אנשים של והיו עליו שסוברין כמו כ״כ
 איסור יש אס שמק, והשל דבריו הכסיש אמד ואיש

דבריו. הכסיש שסבירו במה סגי או בשמיקמו
 בשום להם ימודע שלא איש על סיפר אם שאלת קיז(

עם סיפר שהוא רק לזה עומד ואינו פעם
 נאומנוס שאומן אומן אמד איש על שאמר כגון סימלם

 מי לכר וממילא בנלי אמד איש רק שס נמצא אין כזה
 שם שהיו והאנשים העיר מנהיג על ששפר או פלול הוא
בגדר נמס אס עמו פעם בשום שיזדמנו עומדים אין

לא. או לשה״ר
 לספר מומר אס שלהם שיודעים בדבר שאלת (0בך

לא. או לזה זה סבירו של בגטמו
מעשיו אהל דלא היכא שקר לעלן צ״ע שאלת קיט(

 עבר אם סיפורו בעח גם לו האמק לא השומע אם כטן
 מרש״י ולכאורה חרמק, שקר מדבר על המספר בזה

 שפירש קיים אימא חייא לר׳ דא״ל דרב בשבדא פססים
 דא״כ השל באופן המפרשים על והקשה בסמיהא דא״ל
 שיבין דאף לכאורה משמע מסיו, שקר דבר הוציא האין
 וצ״ע. הזה. סוג חמס נכנס זה מ״מ שלהם שממו אס״כ

 לא סיפורו בשפם לו האמין לא דהשומע דהיכא נאמר ואם
 האמין סיפורו בשעת אם לסקור יש שקר איסור על עבר

 איסור אס למפרע מיקן אם האמה לו יגיד אמ״כ אן לו
 לא הי׳ דיבור כדי דאמר מק בכה״ג דגם נאמר ואם שקר,
 כדי מון אם למקור יש למפרט, דיבורו אמ בזה עקר

 אם האמח לו והגיד בו מזר השקר אס מסיפורו דיבור
 דיבורו גם בזה ונמקן דמי כדיבור דיבור כדי דמון נאמר

 אס למקור יש מהל דיבור בדי דבסון נאמר ואם מעיקרא,
 עלן באומו שעסוק בעוד דיבור כדי מון מקרי הכא

 לעלן א׳ ל״ג דף בכמובוח במוס׳ שכמוב כעין הסיפור,
 כדי מון מקרי עלן באומו שעסוקים כמה דכל עדות

 עדומ לגבי ורק לא )או כן אמרינן בכ״מ אם וצ״ע דימר,
הבי(. הוי

 דבור כדי מון אמר ואס״ב שקר דבר אם שאלת קב(
אח למפרע מקן בזה אם האמס הגיד

לא. או שקר האיסור

 דאמר ד׳[ ]דף ססמים מגמ׳ ראיה יש לכאורה תשובת
וכו׳ קיים אימא א״ל קייס איבו לרב ר״ח לי׳

ז״צ בפירש״י שם ועיין

 מרדים ספר בשה ששמעחי מה לעלן שאלת קכא(
צדיק אס בשזובר דרבנן למ״ע שמשב

 ולכאורה לברכה, צדיק זכר במש״ב לברכה זכרוט לאמר
 שאי^ מורמו דברי במון אומו הזכיר דאם מהש״ס משמע

 מורמו, אס שמזכירין מה ברכס עצמו לאמר... צרין
בוה(. שמקר זצ״ל פיק מהר״י בשה )שמעמי ובאמס
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ריזמכתב ע״י הרע לשון בעמןמוזות
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מבוע ע״י הרע לשון בענין

 אם מכתב ע״י לה״ר במדבר נסתפקתי
 ובכלל לא. או כדיבור כתיבה אם לה״ר, הוי

 אם לי מה דווקא, בפה דיבור כתיבא היכן
 שהגמרא ראי׳ ולכאורה 1מדבר. או כותב
 מעשה, בו שאין לאו הוי "ר שלה מציין
 וכ״ב מעשה. שהוי בכתב משכחת והלאו
 כ״ח בסי׳ ראי׳ חתומים בעל הגאון הביא
 ואבי לא. או מהני בכתב ערות אם ט״ו ס״ק

 בדיני דכתב מילתא דל״ש ראיה הבאתי
 ס״ה דף בסנהדרין אמרינן רהא נפשות,
 מעשה, בהם דאין זוממים עדים יצאו }רע״ב[
 ע״י להיות יכול והלוא חשוב, לא דדיבור
 מזה, גדול מעשה לך ואין בכתב עדותם
עכ״ל.

 שיש כזה דבר במספר נסתפקתי עוד
 לפרען ויש טוב, באופן אופנים, בשני לפרש
 ויש לשבח דורשין שיש כמו דע, באופן

 או לה״ר דאת הוי אם מהו, לגנאי, דורשין
 לפרש שכיוון לומר יכול הוא שהלא לא,

ל״ט דף בב״ב בשטמ״ק ומצינו מהו. לטובה.

 לית תלתא באפי דמיתאמרי מילתא כל ע״ב
 כגון רז״ל פירשו בישא, לישנא שום בו

 וכיון פנים, שני וב לשמוע שיש בדבר
 זה כוונת אין תלתא באפי דמיתאמרא

 בפרהסיא. שאמרה מאחר לגנות שאמרה
 בו שיש כ״ש הוי גנות של דבר ודאי אבל

 לפני דדווקא חזינן א״כ בישא. לישנא משום
 פירושים לשני שמשתמע דבר סיפר אם ג׳

 לטובה, בודאי שמכווין מפני לה״ר הוי לא
 לשני שמשתמע דבר ב׳ בפני דיבר אם אבל

2וצ״ע. לה״ר, הוי בודאי אופנים

 עכו״ם, על לה״ר במדבר נסתסקתי עוד

 בעמך, רכיל תלך לא משמע שהכתוב מפני
 גרע רלא או עכו״ם, ולא ישראל דווקא א״כ

 על אה״ק על דיברו שהמרגלים מדומם
 על כש״ב לה״ר, הוי הדומם ועל האבנים
 שנוגע מפני לה״ר הוי שהדומם או עכו״ם.

 נוגע שאינו עכו״ם על אבל לישראל,
גצ״ע. לישראל,

 בכלל, שכתיבד. ע״א ל׳ סנזזדוק מגמרא הוכיח י״ב אות חיים מים באר א׳ כלל חיים חפץ בספר .1

עיי״ש.
 בו אין גודנא האי בכי שבעצם שאף מדבריו שמשמע יונה, רבינו עליות בשם שם ב״ב שי״מ עיין .2

לגנאי. כוונתו שאין לכל מוכח ג׳ ובפני החשד, מפני ג׳ בפני שלא אסרו מ״מ כלל, הרע לשון משום
אה״ק. משא״כ תחנם, דלא מלאו עכר״ם לשבח שאסור להעיר יש .3

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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נעמדים ננזנני זצ״ל תאכססמגעל יעקב יצחק רבי יי

זצ״ל וואכטפויגעל יעקב יצחק רבי

ירוסלים ודאב״ז ומערים מאה יטיבת רא®

 בבית דין בית וראש שערים מאה ישיבת ראש זצ״ל, זואכטפרגעל יעקב יצחק רבי הגאון
 ובימי שבפולין. סזריטש בעיר גדל מ״ל פראגק, פסח צבי רבי הגאון ידי על שגתיסר דין

מאה ישיבת מראשי ברווופן, זרח רבי הגאון של תתנו להיות נבחר שם לא׳*, עלה בחרותו
 אחיו היה ברוך בנימין הרב אביו תשל״ה. שבם כ״ח בירושלים עולמו לבית נפטר שעדים. ן

מ״ל. ובטפויגעל נתן רבי המשגיח רבינו של אביו טוב, יזם משה הרב של
 הרב ידי על ונערכו לתם. תודות רב בירושלים, פרנק הרב ממן ידי על נמסרו היד כתבי

שפירא. דור /

__________________ א _____—------־---------י

מצוה הויא אי ותפלין סובה עשיית בענץ

 עשיית או תפלין עשיית אם נסתפקתי

 למצוה, הכשר רק הוי לא או מצרה הוי סוכה

 המצוה כי מצוה, ל״ה סוכה עשיית או תפלין

 אבל סוכה ישיבת או תפלין הנחת רק הוי

למצוה. הכשר רק כלל מצוה ל״ה עשייתן

 דתניא ע״א מ״ב דף מנחות בגם׳ ומצינו

 בא שהחיינו, אומד לעצמו סוכה העושה

 תבוני במצותיו קדשנו אשר אומר בה לישב

 מברך, לא סוכה לעשות ואילו בסוכה, לישב

 ופסולות תפלין והרי תיובתיה תפלין

 ספר דרבא בדי׳ היגנא רב דתני בעכו״ם

 עבד עכו״ם שכתבן ומזוזות תפלין חורה

 וקשרתם שנאמר פסולים וקטן אשה

 בכתיבה ישנו בקשירה שישנו כל וכתבתם,

 ובתפלין בכתיבה, אינו בקשירה שאתו וכל
 הנחתן על דרק חפלין, לעשות לברך א״צ

 תפלין ועל תפלין להניח יד של על מברך,

 א״צ א״כ תפלין, מצות על מברך ראש של

 עשיית על ולא תפלין עשיית על לא לכרך

ואילו ד״ה בתום׳ ןע״ב[ ועיי״ש סוכה.

 ירושלמי שמביא מברך, לא תפלין לעשות

 עשיית על לבדך דצריך !ה״ב[ הרואה בם׳

 הוא זה ספק א״ב ותפלין. סוכה ציצית

ובבלי. ירושלמי מחלוקת

 !ע־ב[ כ״ט דף בשבועות מצינו ועוד

 שלא המצוה, את לבטל נשבע במשנה

 להניח שלא לולב ליטול שלא סוכה לעשות

 שלא הדגיש בסוכה שוא. שבועת הוי ?גפ^ן,

 הוי הסוכה שעשיית תזיגן א״כ סוכה, לעשות

 להניח שלא מדגיש ובתפלין המצוה. עצם

 הזינן א״כ תפלין, לעשות שלא ולא תפלין,

 רק הוי לא התפילן של עשייתן תפילין דגבי

 מם׳ וברש״י המצוה. עצם ולא מצרה הכשר

 לא כי נמי, השתא ד״ה !ע״א[ ח׳ דף מכות

 עשיית אלא מצוה החטיבה אין חטובה מצא
הסוכה.!

 אמר !ע״א[ ט׳ דף סוכה בגם׳ מצינו ב(

 סוכה לעצי מניין עקיבא ר׳ משום ששת רב

 שבעת הסוכות חג ת״ל שבעה, כל שאסורין

ותניא לה׳, סוכה אף לה׳ חג מה לה׳, ימים

 עשיית מ״ס מצוה, המור נחשבים ששניהם הנ״ל וירושלטי הבבלי ממחלוקת שמוכח מה שאף הרי ר״ל .1
ביניהם. מה ביאור וצריך מתפלץ, יותר המצוה עצם בעין יותר נחשבת סוכה
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»י׳ דלקבל היבי כי גדול אדם בשם לאסרו אומר ,1#
בסיד. סק״ב סמקע״ז סי׳ לס״ח ,בהגהות שהארכתי מה עיין =י׳

לשכינה גודם סמנו נפדו שלא חכם בשם דכר האוסר י׳,
 מ״ע בוזר״י עיי"® ב״ו בברכות וכ״ב מישראל ®תסתלק

 מת׳ הפירוש שעיקר הוכחתי כ״ז אוח נשמיט קב בספרי

 שלא דבר אדס יאמר שלא לשפתו אליעזר דר׳ היא •שס

 ולק״מ, פ״א כ״ת וסוכה מ״ב ס״ו יומא רבו מפי שמע

ברצ״ה. במק״א ויבואר ונצורות חדשות הרבה מה ואתי

*'M, 1כלוו עיבר אומרו כמס דכר אומר מאינו כל 
 לספרי דבר בפתח תלי״ת שהארכתי מה ?ניין "ק■ נדרים

 פ״ק נדרים מציון ופ״ד יונעם" לנפשן ודעת מולם שס

סרנים הרבה בדוגמאות שלי קדמוניות בחקרי הארכתי

 זאכ״מ. בישיבה גרסו הוי דלא נדרים במס׳ »&נשממו

אע׳י■ ובו׳ הרע לשון והוא מזוז גדול עון י® י״ב, |
na* -«®d שכתבו ח׳ אות תענית תום׳ בפסקי מיין יט׳

 בין האמת על בין לחבירו מודה אמד כל חכמים תלמידי

 לפתרה, רבים שכלאו סתומה חידה והיא טכ״ל השקר מל

 ז׳ לעיל התום׳ מסקנת א׳ פסקים שני שהם וברור

 מודה אחד כל שת״ח הוציאו שממנו המוסק וכל ד״ה ע״א

 בשביל אלא נעצרים הגשמים אין מ״ב. שס ב׳ לחבירו,

 מל בין האמת על בין היא שלה״ר שכתבו לה״ר מספרי

 החמת טל שאך פ״א אבוס להרמב״ם בפהמ״ש ועיין השקר,

 מוכח ולא רע, שם מוציא נקרא השקר מל כי לה״ר יקרא

 ט וכר באה אסכרה לה״ר במק רע״ב ל״ג שבת מגמ׳ כן

 מ״א ק״ג ובסנהדרין שם ברש״י ומיין שקר דוברי פי יקך

 סמ״ב קס״ד ובב״ב שם זבמהרש״א וכר יגורך לא ד״ה

מלה״ר. כלך

 טהלוקת בעל על לה״ד לומר מותר בירושלמי 0® י״ג,
 רמז מלכים ריש בילקוט ועיין ה״א פ״א פאה שם *הו ו»׳

סק״ג. שם ,ובהגהות הרל״א סי׳ חסידים ובס׳ קס״א

 הרי שונאיו בפני תכירו בפובת מספר ובל ®גג י״ד, "
m אבקות ארבע פ״א ט״ז בתוספתא מקורו וכי׳ לה״ר אבק 
 אבק מסע חבירו של בטובתו ויתן ישא ולא זט׳ סן

 עמוד זצ״ל המהרש״א סרן סולדות ספרי ובסוף וט׳" לה״ר

בטובתו המספר כל פ״א ט״ז פרטן מגס׳ הבאתי צ״ה

 הגירסא שברי״ף והפרתי גנותו לידי בא סוף חבירו "־של’

 ברשב״ם ועיין ה״ד ס״ז דפוס הל׳ ברמב״ם וכ״ה בשבחו

 דמשבחא מאן מ״ב רל״ב ויחי פ׳ ובזוהר סמ״ה קס״ד ב״ב

 עומד הקורא ס״ס מ״ב כ״ה במגילה וימוין וט׳" לאחרא

 כלל מקום שאין ר״ל לשטחי׳ שרי שוספני׳ דשפיר מאן

 וכאבשלום כ״ה י״ד בש״ב הכתוב יפורש ובזה אומו, לגנוח

 רגלו מכף מאד להלל ישראל בכל יפה איש היה לא

 ט! ס היה שלא משוס ר״ל סוס, בו היה לא קדקדו וטד

 מ״א מ״ה שבס הגס׳ דברי נבין ובזה מאד, להלל שרי מום

 לספר אסור חושב ואינו ומעלית תקיפות לחשוב היודע

 בשבחו לספר סומר היה לו אלה אשר שאיש הימנו

 חושב איט לאשר אבל חכמה דבר בכל מושלם שהוא אחרי

 לידי יבא סוף ט בשבחו גם סמנו לספר אסור שוב

גנותו.
jeto TO מילת■ בי ובו׳ וכב״ב rairsn פי« 

 כדמפרש ומטמא שכתב שם ברשב״ס ימוין !»״ תלת«
 לן ליס לגלויי דמבידא מילתא התם אטי ואמר מ״ב ע״ו בערכין

 שס בגס׳ שהמעיין ומהפלא וט׳" טשא לישנא משוס בה

 כגון רבה אמר בישא לישנא ה״ד שם אימא דהט ימצא

 מילתא גלד סביד קא מאי אביי א״ל סלניא בי מרא דאמר
 פאה בירושלמי וימוין פיי״ש וט׳ מרפק אלא היא בפלמא

 ד״ה שם מרכין כהמום׳ שלא ממכת ה״א פ״א

i מיין מליתאי דקמיל מליחאי לשון אמר במערבי
שם. בהגהומי /

0 0® TO fלא or* קטין סרס אלא ביעים בתלמוד

 שס שכתב דבר בערך התשבי שמל בהגהומי כתבת• זה
 למטר שלא כדי שהוא אחר דבר לחזיר קורים אשר העמס

 אכילה ליד ויבואו מליו וישאלו וידרשו החנוקות בין שמו

 והנה מכיל, זה מעמם בפסח לחם שס זוכרים שאה כמו

 דלא איסורי משאר חמן דשאע יפה מולה חיט דמיוט

 סק״ב, פ״ח סי׳ יו״ד ש״ך מיין שתא כולא מני׳ בדילי

 מיין בשמו מזכירו אינו בו קצה אדס של שנפשו מפגי אמנם

 לכלימה, כבודי מה מד איש בני מה״פ ג׳ ד׳ תהלים רש״י

 בקרא כדמצינו "אחר" בשם והמגואל להמתופב קראו ולק

 p שהוא לפי ב/ י״א שופטים אמה אחרת אשה בן ט
 ומאמר כ״ב ג׳ א׳ במלכים וק א׳" סם׳ •שם זונה אשה

 שמים ותבאנה כתוב מע׳ לעיל ט וגר האחרת האשה

 וגו׳" הודן לאחרים מתן פן ס׳ ה׳ ובמשלי זומת, נשים

 אחרין, זכרמק ופלי׳ אשתי לאחר ממתן יו״ד ל״א ובאיוב

 א״ל מבעה זונה אשכח נסק ע״א מ״ו בחגיגה מציט ולכן

 רמ״א ף סופה ועיין הוא, אחר אמרה כר את אביא ולאו

 פל המברך אמרו וכן וט׳, אחר קראו הכתוב שהדגישו

 עובדי כי פ״ו ברכות תוספתא אחרת דרך זו הרי החמה

 אחרים לאשת פרע רעהו אשת ואמרו אחרים נקראו מ״ז

 ר״ה לו משו דאחרי״ז ר״ג ושאני סע״ב, ג״ב סנהדרין

 וכאלו, מתנדבק ואחריו מ״א י״ג מעילה ועיין פ״ב, כ״ד

 שמחלת שמציט לפי אחר דבר החזיר נקרא שלכן עוד ואפשר

 משוס מ״ב ס״ו פסחים מיין כך נקראה המתוטבה הצרעת

 אמרו מ״א מ״ט בקדושין והנה אחר, ולדבר לריחא שקשה

 וכו׳" חזירים נטלו משעה לעולם ירדו נגעים קבין תשעה

 אך ולכן חזאי, אחר דבר ד״ה מ״ב ס״א כתובות רש״י ועיין

 איסורים שאר ק נקרא ולא אתר דבר נקרא החזיר

 ולעיקר קצה, אדם של נפשו בהן שגם ומריפות כנבילות

 ביצה רמ״ס ישראל בתפארת ימוין במים שאוסרים העען

 אינו ביצים מי דרש אחד שתלמיד שמצינו לפי שזהו שנתב

 סנהדרין מיין מכשיר אינו בצמים מי דסברו ומטו מכשיר

ודפת״ח. בו ינשלו שלא במיא לומר הנהיגו לכן מ״ב ה׳

 כשקורא הכוונה וכי׳ אכרם לאברהם הקורא ®ם י״ז,
 אדס בני שאר אבל אברם בשם מ״ה אביט אברהם את

 ע״א נ׳ כדמציטמגיטין אברס הקודש בשם להקראות יוכלו

 חמום פיוסים ובהרבה וט׳ נפרמין אין חוזאי אברם והמע

 יתר מל חסד במקור ועמש״כ אברם החרוזים בראשי

 בעען סה״ו מינכמן שבכמ״י התמיד יהודא רטט אזהרות
 עיי״ש העולם אמת בשם קראו לא בישראל לפעם אשר

יונעם. לנפשן• ודעת באריכות

 דגול בהגהות ימוין וט׳ ובלאו בעשה עוכר 0® 4י״י
 להמיר קדמו וכבר וכו המצות במניז זה מצאתי לא שכתב מרבבה

 מצוה הרקיע בזוהר וימוין מ״ח י״ג בברטת המהרש״א ע״ז

 מאירות ובפנים שם( הגרי״ש )ובהסכמת פ״ד אות רמ״ת

 מ׳ שורש להרמב״ם המצות בס׳ ועיין ס״ו, סי׳ ח״א
 ובין כך ומשום כך משוס עובר אמרם בין לחלק שהשריש

 פ״ג מכות בפהמ״ש כתב כן וכמו וכו/ שמים לוקה אמרם

 מנה לא אשר מוק שפיר ומעתה ושמרהו, זה דע וסיים ה״א

לשק אך חז״ל נקטו שלא לפי זו ול״ת משה הר״מ רביכו
 פ״ג פכו״ם הל׳ ככ*מ ומיין אזמרה. למוקף רק שזהו מוגר
 שהבדיל ה״ג פ״כ סנהדרין הל׳ בכ״מ לזה ודוגמא ה״ב,

 מציגו ומה מיסה חייב לסגטן אומו ממימין ב״ד לשון בין

 סגנק בין שחילקו סע״ב ס״ז וב״מ סמ״ב ס״ח ב״ק בגס׳

 המכרים הרמז״ל זרברי עיי״ש. לו מן לצא לימן אדם חייב

 סי׳ לקמן שהתפלא יטקב חק כטל חהכאון בהעלמה היו
 לוקה קחני לא דבמשנה שהמיר סק״א שס המו״ז טל ממ״ב

 המתעתק ממט נמלס איך ידעתי לא וכתב סוברין אלא

 להוטח אין הר״ת דברי ולפי זכר, באזהרה אלו הרי דקתע

 לוקה שנקטו לפעמים ומציגו בו, עיין שנלקה זה מלשון

שאכל זר סמ״ב י״ז מכוח מיין איסזרא אך היא והטונה

מז
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הקודש נתיבות
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מסכת על וביאורים חידושים
ערכין ׳

מאת
הגדול הגאון

זלה״ה סלומון משה ישראל רביאגרהם
 תייו בירושלים ימיו ובסוף רוסיא הרקוב גאב״ד

ועוד מנחות זבחים על הקודש נתיבות בפרי מחבר

והערות ציונים מ״מ בתוספת המחבר מכתייי והוייל נערך

 תורני מכון ע״י
אריה לב קדשים כולל שעייי

לפייק תשנייז - תייו ירושלים



המערכת דבר

 האדיר להגאון ערכין חידושי את ברכה היום לפניכם נותנים הננו
 מחבר חרקוב, גאב״ד זלה״ה סלומון משה ישראל אברהם מוהר״ר

 של תלמידם ועוד, קדשים מסכתות על המפורסמים הספרים

 רבי והגאון קריניק, אב״ד זלה״ה שפירא סנדר זלמן רבי הגאון

 פונביז׳ער(, איצלה ר׳ )המכונה זלה״ה רבינוביץ יעקב- יצחק

 אשר בריסק אב״ד זלה״ה הלוי הרי״ז מרן של וחביבו ותלמידו
 הרבה וגם כאן, נדפס הקודש נתיבות ספרי על הסכמתו מכתב

 כאן, הובאו זצ״ל־ המחבר עמו -ששו״ט זצ״ל ממרן שמועות
. מישרים. תחזינה הקורא עיני כאשר

 מסגנון לשנות שלא מגעת כהה יד שידינו כמה עד השתדלנו
 סדר לשנות לפעמים מוכרחים עצמנו שראינו אף המחבר,
 הקורא. ירוץ למען וכו׳ כפילויות להשמיט הכתיבה

הוא [ ] כזה מרובעים בסוגריים שמופיע מה כי למודעי וזאת
X. '־ מהמחבר.

 הכולל. מחברי ציונים הם { }כאלו בסוגריים שמופיע ומה

 יחיאל מאיר ר׳ הרה״ג הערות הם * ציון עם שמפיע ומה
הכולל. ראש וינשטוק

 על ולוויים וכהנים מכונו על מקדש לראות ונזכה ה׳ יתן

אמן. בימינו במהרה משמרתם

 התורה בברכת

 אריה לב מכון
ת״ו ירושלים



 מלכים בבת שישלם הקנס משום חובל ין
 מרובה, ופגמה שבושתה אף חמישים ק

 מלבד דזהו ע״כ בחמישים תורה קצבתו אם
 א״ה שפיר אביי הקשה וע״ז ופגמה, ושתה

 מרגליות נוקב עבד יאמרו נמי עבד בי
 ומזיק חבלה דין נגרע נמי דהתם זלשים
 אין הגמרא לשון אמנם הקנס, ע״י גמרי
 הדיוטות כת בעל פריך דהא כן !שמע

 מעשה עושה עבד השתא מסיק וגם זלשים
 מחט דעושה מה ק״ל ומאי שלשים, !חט

 יתכן איך הקושיא דעיקר ומשמע זלושים,
 וכלשון לתרווייהו, אחד דין תורה אמרה
עומק מפורש אין אבל וכו׳ יאמרו ;ש״ס

וצ״ב. יאמרו דאמר הא הכוונה

ע״א טו

 שלא אחד שנים עלי׳ באו אילו ע״א, 1*
 פגומה בעל יאמרו כדרכה ואחד בדרכה ־

 הקשה וע״ז חמישים, שלמה בעל ומשים
 נמי עבד גבי א״ה זעירא לרבי אביי "כ

 שחין מוכה עבד שלשים בריא עבד אמרו
 זעירא לרב עדיף במאי לדקדק ויש ,חלושים

 האי אמר נמי מעיקרא הא מעיקרא, !שתא
 דעבד מהא אביי לו והשיב דיאמרו עמא1

 הוסיף ומה דיאמרו האי על קפדינן ילא
 דאמר מהא טפי דהיאמרו טעמא ;שתא

 בעל יאמרו דאמר דמעיקרא וי״ל ןעיקרא.
 הדיוטות בת בעל חמישים מלכים !ת

 הפגם דבעצם כיון י״ל התם זמישים
 חילקה לא כה״ג חילוק אין הזנות במעשה

 וכהך הדיוטות, בת בין מלכים בת בין זורה
 בני ישראל כל ע״א{ ס״ג }שבת איתא
 בנפש התורה חילקה דלא הם :?לכים

 וע״ז דעלמא, לאדם מלך בן בין זישראלי
שנים עלי׳ באו אילו אביי לו והקשה הזר

 ודאי דהתם כדרכה ואחר כדרכה שלא אחד
 אביי לו משיב ע״ז וגם הפגם בעצם נ״מ דיש
 עבד שלשים בריא עבד יאמרו נמי עבד גבי

 נמי שחין מוכה דלגבי שלשים שחין מוכה
 חילקה לא ואפ״ה העבד בעצם פחת יש

 קנס מצד הוא דהחיוב }כיון{ בכ״ז תורה
וא״ש.

 העושה מן חמור בפיו האומר נמצא שם,
משמע דהכא להקשות ויש מעשה,

 ]דהאומר כן אמרינן רע שם במוציא דדוקא
 מצינו והלא מעשה[ העושה מן חמור בפיו

 ריש שמפורש וכמו זוממים בעדים גם כן
 ע״ש נסקל אינו הסוקל ומה ע״ב, ב׳ מכות

 מ״מ כן, פי׳ שלא שם להתוס׳ ואף פירש״י,
 אינו הרגו ע״ב ה׳ מכות תנן מפורש הא

 מן חמור בפיו דהאומר נמצא א״כ נהרגין
 כעת וראיתי ושמעתי מעשה. העושה
 הא מפרש שהרמב״ן י״ט בדברים ברמב״ן

 באמת דאם מטעם הוא נהרגין אין דהרגו
 ית׳ ד׳ יתן לא אז בחינם מיתה חייבוה

 ואם נקי דם לשפוך הצדיקים השופטים
 ית׳ ד׳ דרכי כל אלו של עדותם מחמת נהרגו
 וא״כ ע״ש, מות דין עליהם הי׳ מסתמא אמת

 - נהרגין דאין דהא זוממים מעדים ראי׳ אין
 / עפ״י נהרגו דלא דנמצא אחר מטעם הוא

 אלא מות. חטא עליהם שהי׳ אלא עדים
 ק״ו בעדים מכות דריש הגמרא קשה לפי״ז

דהרמב״ן למזה ומוכרח נסקל א*נו מהסוקל
צ״ב. שם ולפירש״י כהתוס׳ שם מפרש

 כמה וראה בוא פרטה בן אלעזר א״ר שם,
ממרגלים מנלן הרע לשון של כח גדול

 כך ואבנים עצים על רע שם המוציא ומה
רע שם הוצאת הא להתבונן ויש וכו׳,

»־׳■



 שנהרגו גרם והאבנים העצים על שהוציא
 ישראל לארץ נכנסו ולא מישראל אלפים

 ועל עצים על עכשיו שהוציא בכך ומאי
 גרמו דקא הי׳ מזה יוצא הפועל אבל אבנים
 שם בהוצאת מעיקרא שהקשה וכמו קטלא

 קטלא, לה גרים דקא משום דילמא ממאי רע
 מיתה עונש לה הי׳ לא באמת דהתם ואף

 המחשבה דעל אלא השקר דנתברר משום
 להגמ׳ ס״ל קטלא לה לגרום שרצו מה

 באמת דנהרגו הכא כ״ש חמור דעונשו
 כיון וצ״ל המרגלים, מעון מישראל אלפים

 הי׳ לא המרגלים שהוציאו הדיבה רעל
 דהשי״ת אלא קטלא ענין שום ההוא בהדיבה

 גרימת זה חשיב לא כה״ג אח״ב, להם ענש
 רע שם במוציא התם דוקא אלא קטלא,

 על מתחילה דהעידו נמצא דזינתה שהעידו
 על העידו דלא נהי צ״ע בכ״ז אבל קטלא,
 שהרי ישראל כל על העידו בכ״ז אבל קטלא

 גרמו ואבנים עצים על שסי־רע שהוציאו ע״י
 נמצא ישראל לארץ ישראל יכנסו שלא

 ע״י זה שהי׳ ואף ישראל, כלל על דהעידו
 הוא הרע לשון ז־ענין נותן הדין בכ״ז גרמא

 פ״ק בירושלמי שמפורש וכמו גרמא על גם
 צמית לן הוה דכותנא חנותא ע״ב, ד׳ רפאה

 של אנגריא לקיבוץ לילך היום להם ]הי׳
 ולא חובץ בר מתקריא חד תמן והוה מלך[
 חד אמר דין יומא אבליה אנן מה אמרי סליק

 לשון זה יוחנן א״ר חובץ, ייתי אמר חבצא
 הרע לשון דענין אלמא ע״ש, בהצנע הרע
 אכילה בענין רק אמר דהוא גרמא ע״י הוא

 ייתי דאמר נגרם דעי״ז אלא חבצא למיכל
 שאני דהתם מכאן ראי׳ דאין ואפשר חבצן,
 ההוא שיתפם כדי כן לומר מתחלה שכיון
 ובכ״ז בהצנע. הרע לשון זה מיקרי רק חבצן,

מפורש כיונו המרגלים הלא טובא צ״ע

 ישו לארץ יכנסו שלא רע שם להוציא
ו גרמו ואבנים עצים על רק דלא ונמצא

וצ״ע. ישראל. כל על

ע״ב טו

 הר כל מתקבצות לבוא לעתיד ע״ב, שם
ד ארי ואומרות נחש אצל ובאות

 הנאה מה אתה ואוכל טורף זאב ואוכל
 י׳ אם ה׳, דף דפיאה ובירושלמי לך,

 לי אתאמר אילולי לחש בלא הנחש
 ואט וכו׳ נכית הוינא לא נכית השמים

 < ע״א, כ״ג ביומא דאיתא הא בזה די״ל
 יהוצדק בן שמעון רבי משום יוחנן רבי

 : כנחש ונוטר נוקם שאינו חכם תלמיד
 והנט הנקימה ענין מאי ולכאורה ת״ח,
 שבעו בע״ח משאר יותר דוקא לנחש
 צ ונטירה נקימה דענין דקמ״ל דזהו אלא

 נג׳ ולא שמים לשם ונקי טהוו להיות
 ו עצמית, הנאה שום ולא כלום עצמו
 עצב הנאה שום בלי ז־לוחש כנחש ממש
 ד< מטעם הוא שלו הלחישה דעיקר אלא

 הו לא נכית השמים מן לי אתאמר אילולא
 ונו נוקם שהוא מאי הת״ח ג״כ וזהו נכית,
שכו מאי השי״ת דברי לקים להיות צריך

עצמית. נגיעה משום ולא בתורה

 המ> כל זימרא בן יוסי ובי ואמר שם
עליו, באים נגעים הרע לשון
 נג התורה דענשה דוקא זה מאי להתבונן

 1 לה״ר עונש ולמה הרע דלשון עון על
 ן מפורש ע״א ט״ז ולקמן דוקא, בנגעים
 רעל ודאי אבל באין נגעים דברים שבעה

 הע למה מיוחד טעם יש ואחד אחד
 מפו הרע לשון על אמנם דוקא, בנגעים

שם, דאיתא הדבר טעם ע״ב ט״ז לקמן
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 מחוץ ישב בדד תורה שאמרה מצורע נשתנה
 לאשתו איש בין הבדיל הוא מושבתו, למחנה

 ישב, בדד תורה אמרה לפיכך לרעהו איש בין
 המקדש שבית ובזמן בארץ זה ניחא אמנם
 אבל למחנה חוץ שילוח דין דאיכא קיים

 אמאי למחנה חוץ שילוח דין דליכא עכשיו
 ה׳ ברכות רש״י עיק גם דוקא, בנגעים עונשו

 ישנו בא״י להו, והא לן הא הא, ד״ה ע״ב
 שילוח טעון ומצורע בה מקודשת חומה
 שאין בבל אהבה, של יסורים אינם להן חוצה
 של יסורים הוי כפרה מזבח והן שילוח טעון

 בחו״ל נגעים ענין רכל נמצא ולפי״ז אהבה,
 דלשון עונש מצד ולא אהבה של יסורים הוא

 ולא העון מצד דהוא משמע הכא ואילו הרע,
 לא בערכין דהכא אהבה של יסורים מטעם
 אלא לחו״ל ארץ בין נ״מ שום כלל הזכיר
וצע״ג. באין נגעים לשה״ר בעון סתם אמר

 של תקנתו מה חנינא ב״ר רמי אמר שם
יעסוק הוא ת״ח אם הרע לשון מספרי

 מהדברים הוא לשה״ר הא וקשה וכו׳ בתורה
 יומא בסוף דמבואר לחבירו אדם שבין

 את שירצה עד מכפר אין הכפור יום דאפלו
 אם בתורה דיעסוק הא יועיל מה וא״כ חבירו

 שהוא דמיירי צ״ל וע״כ חבירו, את ירצה לא
 לשה״ר עליו דיבר אשר חבירו את מרצה

 השי״ת נגד שחטא מה פגמו להסיר ואפ״ה
 לו אין ע״ז ח״ו[ בא׳ כפר כאלו דמי ]דהא
 ודאי זהו אבל בתורה שיעסוק עד כפרה

 שיפייס בלתי סגי לא בלחוד בתורה דעוסק
חבירו. את

 מבריסק זאב ר׳ האמיתי הצדיק והגאק
הוא לשה״ר דלעולם תירץ שליט״א

 מהעבירות ולא למקום אדם שבין מהעבירות
1 וצ״ע. להכירו אדם שבין

 באפי דאיתאמרה מילתא כל רבה אמר שם,
פי׳ בישא לישנא משום בה לית מרה

 אני הבעלים בפני שאף וחדרתי, ד״ה רש״י
 וצ״ע עכ״ל, בישא לישנא לאו אלמא אומרה

 למען ובפניו לבעלים כשאומרה דבשלמא
 אולי מעשיו ועל חטאיו על חבירו את הוכיח
 לא אשר מדרכיו יחזור כי תועלת בזה יבוא

 בזה אין בפניו שלא לאומרה אבל טובים, ,
 ממש, הרע לשון זה והוי כלל תועלת «שום

 מילתא כל פי׳ מעולם ד״ה גרשום וברבינו
 חושש הי׳ לא שם יהי׳ אם שאפילו וכו׳

 עכ״ל, הרע בלשון אומרו ואין משקר שאינו
 שאם מילתא תליא דבכוונה מדבריו ומשמע

 לשון מיקרי לא הרע לשון לומר כוונתו אין
 I שאף דכיוץ רש״י שיטת א״ש ולפי״ז הרע,
 מכוון דאינו אלמא אומרה הי׳ הבעלים בפני

 צריך ערבא ערבך אבל הרע, לשון לספר
 תליא בכוונה הרע לשוק דאיסור באמת מנ״ל

 הואו הרע לשון איסור ולכאורה מילתא,
 בדיבורו,| לחבירו מזיק דהוא מזיק בתורת

 להכירו להזיק דאסור תורה דאסרה וזהו
 לא| או להזיק כוונתו אם נ״מ ואין בדיבורו,

 און מעלה אינה ]דהכונה דעלמא מזיק כל כמו
וצ״ע. חיים, בחפץ ועיין מורידה[

ע״א טז

 של בטובתו אדם יספר אל לעולם ע״א, ט״ז
רעתו לידי בא טובתו שמתוך חבירו

 כשהוא דוקא לאו לשה״ר דעון מזה ומוכח
 וגם שאומרה, בשעה השתא הרע לשון

 רע ענק אח״ב ההוא הדיבור ע״י כשנגרם
 מכוון דאינו אע״ג לשה״ר השתא מיקרי
 ספרא רב ועפי״ז לשה״ר, לשום השתא
 דסובר־ רבה על לעיל דפליג ס״ל, כאביי
בישא לישנא משום בה לית מרה דבאפי
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 והך רעה, לו לעשות מכוון דאינו משום
 ע״א, ט״ו לעיל מברייתא ג״כ תיקשי דרכה

 ומה מרגלים מעוון לה״ר איסור חומר דילפי׳
 וחזינן וכו׳ ואבנים עצים על רע שם המוציא

 עצים על הוא הדיבור בעת דהשתא דאף
 על רעה מזה יגרם שאח״ב כיון מ״מ ואבנים

 הוא לשה״ר עון וא״ב אפור, ישראל כל
 חבירו של שבחו השתא מדבר כשהוא אפילו

וצ״ע*. גנותו לידי יבוא דאח״ב אלא
i

 כהונה בגדי אף מכפרין קרבנות מה שם,
אף פשוט הדבר ולכאורה וכו׳. מכסרין

 דוקא הוא בכ״ז מכפרין כהונה דבגדי
 מכפרין דאין מקרבנות עדיף דלא בתשובה

 דיומא בתרא בפרק וכדאיתא תשובה בלי
 חטאות חטאת{, ד״ה וברש״י ע״ב }פ״ה
 בגדי וא״כ התשובה, עם מכפרים ואקום
 הוא דמכפרין ילפי׳ ואשם דמחטאת כהונה
 מאי להקשות יש וא״ב התשובה, עם דוקא

 מכפר דמעיל מהא כהונה מבגדי לו הקשה
 הוא מכפר דמעיל הא י״ל הא לשה״ר, על

 מכפרים דנגעים הא אבל התשובה עם דוקא
 ג״כ, תשובה בלא אפילו עונש בגדר דהוא
 דיסורים הא ואולי המכפרין. יסורים כמו

 ה׳ דברכות בפ״ק שמפורש וכמו מכפרים
 פ״ו ביומא משמע וכן בתשובה דוקא הוא
 א״ש וא״כ ע״ש, התשובה עם דדוקא ע״א
 הכוונה ג״כ מכפרין דנגעים הכא דאמר דהא
 לי אמר וכץ ממעיל. ק״ל ושפיר התשובה עם

 דהכוונה שליט״א מבריסק זאב ר׳ הגאון
התשובה. עם היינו מכפרים דנגעים

מעשיו אהנו דלא הא מעשיו דאהנו הא שם,

 אהנו לא אי עלי׳ נגעים אתא מעשיו אהנו אי
 דאהנו, ד״ה רש״י ופי׳ מכפר, מעיל מעשיו
 ולכאורה ידו, על שנתקוטטו מעשיו דאהנו

 בא הדיבור דע״י היינו מעשיו אהנו לפרש יש
 לעשות דיבורו דאהני לחבירו היזק באמת

 כן לפרש רצה לא דרש״י וי״ל להכירו, היזק
 אינו אז לחבירו היזק הגיע באמת דאם משום
 דהא היזקו, שיסלק עד בנגעים אף מכופר
 בב״ק שמפורש וכמו חייב גרמא שמים בדיני

 ומשו״ה , {הוא גרמא כעק זה וגם } ע״א נ״ו
 שנתקוטטו היינו מעשיו דאהנו רש״י פירש

ממש. היזק ולא ידו על

 בקרבנות להם מצינו לא דברים שני שם,
כפרה להם מצינו אחר בדבר כפרה,

 דמים שפיכת הרע, ולשון דמים שפיכת
 האי הנה בקטורת. ולשה״ר עררופה בעגלה
 כלל על לכפר הוא ערופה בעגלה כפרה

 בדבר כפרה ענין שייך אןך וצ״ע ישראל,
 את שפכו לא ידינו מתוודים והם חטאו שלא
 ולא במזונות וליווהו ושלחוהו הזה הדם

 וכפרה קרבן ענין ומאי פשעו ולא חטאו
 זאב ר׳ האמיתי הצדיק והגאון בכה״ג, שייך

 כתיב דהא יותר הקשה שליט״א מבריסק
 אלמא ישראל לעמך כפר בתורה מפורש

 במידי כפרה שייך והאיך כפרה ענין דהוא
 גמורה כפרה דהוא משמע והכא חטאו, דלא

 דכלום וקשה ממש קרבן כמו ערופה בעגלה
 ערבות מדין ואולי חטא, בלא כפרה מצינו

 הכא שמפורש וכמו זל״ז, ערבים ישראל דכל
 הדם כי כתיב דמים דבשפיכת משום ברש״י

 מהא ע״ז הקשו התום׳ אמנם וכו׳, יחניף הוא
בידם שיש במקום דדוקא ל״ט דשבועות

דרכה. הא משא״כ גרסא ע״י זאת שעשו רק להזיק דנתכונו מרגלים שאני אולי *

ה *הספרי
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 תשלומין ויש כאנוס הוי בקרן הפסד כשיש רק שכתבו ויש
 לה אין להרויח כדי רק ולקנות למכור התעסק אם אבל

תשלומיןר(.

מט פרק
במו״מ ורכילות הרע לשון איסור דיני

 הרע לשון חבירו על לספר שאסור הרע לשון איסור בכלל א.
שיצר או היזק לחבירו יגרם דה דבר עליו ישמע שאם באופן "

 או חנוני לכן חבירו. ממון על דיבה להוציא אסור כך לו.
 פלוני של שסחורתו לאחרים ומספר דיבה שמוציא אדם סתם
 מהתורה הרע לשון באיסור עובר מקולקלת או טובה אינה
>א(.בעצמו חבירו על ולא חבירו ממון על רק שדיבר ואף

 הפסד לידי יבא שלא ממונו בענין טרוד שהיה מי כתב ח׳ סעיף בשו״ע שם )ו(
 או למכור העוסק שגם אחרונים ועוד והח״א הפר״ח משם כתב ב״ד ס״ק והמ״ב
 אם בדבריו מבואר ולא כאנוס דינו תפילה זמן עבד זה ידי ועל סחורה לקנות
 פרשת חי איש בבן אומנם דוקא, לאו או בקרן יפסיד שלא כדי והממכר המקח

 יש בקרן הפסד כשיש שרק כתבו לאלפים חסד ובספר ט״ו הלכה משפטים
 נראה י״ד הלכה חי איש ומהבן תשלומין אין להרויח בשביל אבל תשלומין

 בזה הלכה הביאור כתב ממון הפסד ספק רק יש ואם ודו״ק. תנאי ל״מ שבזה
 כתב ומ״מ תשלומין יש ממון הפסד ספק בגלל שגם שמסיק ונראה מחלוקת
עי״ש. נדבה שיהיה תשלומין מהני לא אם תנאי שיעשה

 ממיץ אליעור רבינו משם ז׳ הלכה ה׳ כלל הרע לשון הלכות חיים בחפץ )א(
 אחד חנוני הקנאה שמפני מאד מצוי ובעונותינו הח״ח שם וכתב היראים, בספר
 זה אם וצ״ע ע״כ. גמזרה הרע לשזן וזה וכדו׳ אחר חנוני נכסי על דיבה מוציא

 אף או ממון נזק מיד לו נגרם אז לסחורה שעומד ממון על דיבה במוציא רק
 ממנו. יקבלוה לא למשכנו או למוכרו כשירצה שמא אסור לסחורה עומד באינו
שאינו בממון שגם פשוט דיבה ממונו על שהוציא מצטער חבירו אם ומ״מ
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 על שקר דבר מספר אם רק לא הרע לשון איסור שבכלל ידוע ב.
 רע דבר מספר אם אף אלא נזק לר נגרם זה ידי ועל חבירו
 איסור גם בזה ונכלל לאחרים אותו לספר אסור אמת שהוא

 להצר כדי לספר דעתו אם רק אסור שזה אלא רכילות)□(.
 להודיע כדי לתועלת זה דבר מספר אם אבל חבירו את ולהזיק

 אלא איסור, בזה אין עושה שזה הרע מהדבר לינצל לאחרים
 זה דבר לספר מותר אופנים באיזה תנאים כמה צריך שבזה

להלן. שנביא וכמו לאחרים

 בו נכשלים ורבים ומתן משא בענין המצוי ורכילות הרע לשון ג.
חנויות, משאר יותר ביוקר שמוכר חנות בעל על במספר זה

 בעל את ולפרסם להפסיד כדי לאחרים זה את מגלה ואם
 או מאחרים למנוע לתועלת כוונתו ואין יקרן שהוא החנות
 לשון באיסור עובר ומאיסור, מהפסד להצילם החנות מבעל

 כמה לזה צריך לגלות מותר שיהיה וכדי ורכילות, הרע
)!(.תנאים

 ויודע מחנות סחורה לקנות שרוצה באחד רואה אם ד.
 עד רק הוא היוקר אם יקרים, יותר הם זו בחנות שהמחירים

מערך שישית עד רק במחיר מוסיף שהמוכר היינו אונאה כדי

 רכילות בה׳ חיים מים לבאר בהקדמה חיים החפץ וכתב אסור. לסחורה עומד
 לשון לספר מ״מ בגרמא ולא בידים במזיק רק מתחייב חבירו את שבמזיק אף

 דק הוא הפטור בגרמא במזיק גם דהא אסור בידים מזיק כאן שאין אף הרע
 הרע לשון מספר אם כך בגרמא גם להזיק איסור יש אבל בי״ד, ע״י מתשלומין

 האיסור לגבי אבל בידים היזיקו שלא כיון א״א ממון שלחייבו אף חבירו וגיזוק
 רק בזה שיש אף חבירו ממון על הרע לשון ואיסור בידים. שיזקנו צריך אין

הרע. לשון בכלל זה גם רווח מניעת גרימת
 אפילו חבירו בגנות לספר אסור א׳ הלכה א׳ בלל הרע לשון איסור בה׳ שם )ב(
 איסור בו יש ע״ז והעובר הרע, לשון איסור חז״ל בפי נקרא וזה גמור אמת על

הנ״ל. לספר בפתיחה כמבואר ועשין לאוין הרבה ועוד ורכילות הרע לשון
 שצריך ב׳ בהלכה מ״ש וע״פ י׳ הלכה ט׳ כלל רכילות ה׳ חיים ובחפץ שם )ג(

התנאים. יובאו לקמן ובע״ה לזה תנאים
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 אין אונאה שבדיני אחר במקום שנמכר ממה יותר הזה המקח
 אף וו, תוספת לו להחזיר המוכר את לתבוע יכול הקונה

 בפרטים יחסר ולא מהקונה הפסד למנוע רוצה שהמספר

)ה. ביוקר יותר מוכר זה שמוכר לקונה להודיע אסור כדלהלן

ויותר כשישית ביוקר יותר המחירים זה שבחנות יודע הד־־היה

 לומר דאין אפשר משתות פחות הוא האונאה אם כתב בהגה״ה שם בח״ח )י(
 מדוע מבאר כ״ז אות חיים מים ובבאר קצת. ביוקר מוכר הוא זה שמוכר לקונה

 על לקתה חזרה דק שאק כיון הממון שמצד דאף אפשר, בלשון רק זה דין תפס
 איסור יש משתות פחות על גם שלכתחילה כיון אבל לקונה לספר אסור המוכר
 לגלות מותר משתות בפחות גם לרמות איסור שיש ולצד חבירו, את לאנות
 כיון וכתב הרע לשון בכלל הוא משתות פחות לאנות שמותר לצד רק לקונה,

 הולכים הרע לשון ולגבי אונאה, לגבי לחומרא הכא זיל דאורייתא ססיקא שזה
 כך יספר אם הרע לשון וזה מותר וזה משתות בפחות איסור אין דשמא לחומרא
 מספר אם אונאה, באיסור תלוי יוקר שלגבי הרע שלשון הת״ת לפי והנה לקונה,
 בקרקע אונאה שאין למ״ד ביוקר מוכר הזה שהמוכר קרקע לקנות שבא לאחד
 ס״ל וכך קרקע, באונאת גם לאו איסור יש מ״מ אבל האונאה חזרת שאין היינו

 הרמב״ן דעת שכן הביא בגליון רכ״ז בסימן ורע״א נ״א, ס״ק דכ״ז סימן לסמ״ע
 שיש מקום כל הח״ח ולפי קרקע. של במכר גם חבירו את לאנות איסור שיש

 פחות באונאה כמו לקונה לגלות מותר חזרה חיוב שאין אף אונאה איסור
 אם אלא ביוקר, הקרקע לו מוכר הזה שהמוכר לקונה לגלות מותר משתות,

 יהיה התום׳, דעת שכך במ״ש עיין אונאה, מאיסור גם התמעט שקרקע נאמר
 לא בקרקע דאין דאפשר ביוקר הקרקע לו מוכר הזה שהמוכר לקונה לספר אסור
 רמאות זה במעשה דאין לדבריהם והפשט אונאה איסור לא וגם האונאה חזרת

 מספיק אם וצ״ע לספר, אסור יהיה המקה, כדמי נחשב דהכל ביוקר לו שמוכר
 משתות בפחות שמחמירים כמו הרע לשון איסור מצד להחמיר כדי זו דעה

 לשון איסור יש אונאה תביעת שאין דבמקום ועפי״ז גמור. ספק זה ששם משום
 ידוע שצר להם שאין בדברים הנה ביוקר, מוכרים אחר שבמקום לומר הרע

 מספר אם אונאה, מצד איסור שום גם שאין ופשטות אונאה תביעת שאין
 הרע, לשון מספר בכלל זה הרי ביוקר אלו דברים מוכרים מסויימת שבחנות
 בוה, ליכשל אפשר ובקל ידוע שער להם שאין רבים דברים מצוי ובזמנינו

 ולא צ״ע שזה זה אופן על שכתב צדק באיפת בפתיחה האבידה במשפט ושו״ד
שאסור. לו פשוט
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 זו חנות שבעל ויודע אחר, במקום הנמכרת כזו סחורה מערך
 הסחורה את לו שימכור קונה לו שיזדמן לצפות וחפצו דרכו

 את מכיר שאינו אחד הוא שהקונה ויודע ומכיר ביוקר,
 ביוקר סחורתו את למכור הזדמנות שמבקש המוכר ערמומיות

 לקנות שבא לזה לגלות מותר במחירים ובקי מבין שלא למי
 ממה יקרים יותר המחירים זה שבמקום זו מחנות סחורה
)ה(. כדלהלן התנאים כפי שיהיה ובתנאי אחר במקום שנמכר

 רק לספר מותר אונאה בדי ביוקר מוכרים זו כשבחנות גם ו.
 לקנות עומד שלא למי אבל מהחנות מיד לקנות שעומד לקונה

מוכרים פלונית שחנות לו לספר שאסור נראה וו מחנות מיד

 שבא ההוא האיש בטבע מתבונן אם הלשון בזה כתב ושם שם חיים בחפץ )ה(
 והוא אדם בני ערמומיות להבין כך כל חריף שאינו היינו תם איש הוא כי לקנות
 לרמותו כזה איש להשיג וחפצו תשוקתו שכל הוא החנות בעל טבע את מכיר
 כדי הח״ח מרן מ״ש כפי דברינו שכתבנו ואף ע״כ, וכו׳ מקח בשיווי וכו׳

 שלא היה אצלם המסחר שצורת מפני רק כן שכתב נראה אך לא^לשנות
 המשא בשעת המחיר נקבע היה כלל ודרך הסחורה על קבועים מחירים היה

 ממחיר היה הקונה ותמות המוכר ערמומיות וכפי לקונה המוכר בין ומתן
 ערמומי היה לא כשהמוכר אבל לרמות, למוכר הזדמנות היה שאז גבוה יותר
 מותר כה״ג דוקא לאו אפשר אבל הרגיל, המחיר את מבקש היה כלל דרך

 לכל קבועים שהמחירים המסחר דרך כלל שדרך הזה בזמן אף אלא לגלות
 בכמה לעצמו מחליט מוכר וכל חריף בין תם הקונה אם בין לקנות הבא

 מוחזק לא המוכר אם אף ביוקר מוכרים זו שבחנות שידוע כל א״כ למכור
 לו לגלות צריך שג״כ אפשר לקנות כשבא לתם מוחזק אין והקונה לרמאי
 דאין דוקא, לאו "ג בכה הח״ח ומ״ש אונאה מכדי יותר יקר יותר היה כשזה
 ביוקר שמוכרים לו לספר לאחר אסור תם איש הוא אין כשהקונה לומר

 אך מסתבר, זה דאין בירר דלא אנפשיה דמפסיד דאיהו זמנינו במסחר אפילו
 שהקונה יודע אם ומ״מ הח״ח מרן שהביא באופן רק כתבנו לא למעשה

 שכתבנו כה״ג דגם אפשר ביוקר שמוכרת בחנות לקנות ובא זו מעיר אינו
לגלות. מותר לכ״ע

 גם משתות בפחות גם חוזר אונאה שבדיני מחירו שקבוע דבר על הוסיף ואם
ביוקר. שמוכר לגלות ומותר כן דינו הרע לשון לגבי
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)ו<. ממנה יקנה לא שבעתיד כדי ביוקר

 לו מכר שהמוכר לאחד ונודע מהחנות קנה כבר הקונה אם ז.
 זכות אין אונאה שבדיני משישית פחות התוספת אם ביוקר
 שמוכר לקונה לספר אסור האונאה, חזרת את לתבוע לקונה

 למוכר ממון הפסד יהיה שלא ואף ביוקר יותר לו מכר זה
 מכל המוכר. על לחוור יכול אין הקונה שהרי זה מקה לגבי

שהמוכר לדעת זה מקח לגבי לקונה תועלת שאין כיון מקום
ס. לקונה לגלות אסור ביוקר לו _מכר

 את אינה שהמוכר לאחד ונודע המקח את קנה כבר הקונה אם ח.
קיים שמקח שדינו שתות בשיעור אותו שאינה בין הקונה

 לקנות לחנות להמם רוצה שאחד רואה הוא אם בזה״ל כתב שם בח״ח )ו(
 מותר תם והקונה רמאי שהמוכר מביר אם כתב וע״ז וכו׳ אחד אצל סחורה
 אבל לקנות זו לחנות להמס שרוצה לקונה רק זה לספר שההיתר ומשמע ומ״ל,
 ודבר להזהירו, כדי ביוקר שמוכרים לספר לו אסור שנמס רואהו לא אם בלא״ה

 לא ומ״מ להתיר, התנאים גם מועיל לא זה שבאופן שנראה גדולה מכשלה זה
 מתוך מדוקדק רק שזה משום נראה בלשון זה דין כתבנו רק הדבר את החלטנו

 באיפת בפתיחה האבידה משפט הנפלא בספר ראיתי וכעת הח״ח, מק דברי
 לאדם אומר אם לחלק יש אם צ״ע וכן ח״ל שכתב בירור, ד״ה בסוף צדק

חנויות חש המוזילות חנויות דיש כללי באופן לו אומר או לקנות שעומד
 מוכרח אינו הח״ח בדברי הנ״ל שדקדוק שהבין ואפשר אותם, ומפרט "המיקרות

 אומר אלא מסחימת חנות על רק אומר לא כשהוא בספיקו שמוסיף כוונתו או
 חנחות שמוסיף מפני היתר של צד יש שכה״ג נראה לא אך הזולות מי רק

 והחנות וכדומה ספר לקנות לחנות שנכנס קונה רואה אם עוד ק ושם בדבריו,
 את להשיג יוכל המחבר שאצל לקונה שמגלה אלא הספר את ביוקר מוכר לא

 שלמוכר כיון אסור או ממונו הצלת משום לו לגלות מותר האם זול יותר הספר
 הרב שם ממ״ש זד. ספק לפשוט יכול היה ולכאורה עי״ש, ממון הפסד יהיה

 עי״ש ממון כהפסד אבירה בכלל אינו רווח שמניעת ג׳ אות הלכה בבירור
 ואם יקנה לא הקונה אם רווח מניעת רק הוא שלמוכר זה שבאופן אפשר ולפי״ז
 מאשר הקונה של להפסד לדאוג עדיף בשבילו ממון הפסד זה ממנו יקנה הקונה
המוכר. של לרווח

י״א. בסעיף שם )ז(
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 שבדיני משתות יותר שאינהו בין אונאה, המוכר ומחזיר
 תביעת זכות לקונה שיש הזמן בתוך זה אם מקח בטל אונאה
 כדי ביוקר לו מכר שהמוכר לקונה לספר יכול מהמוכר אונאה

 שהקונה הזמן עבר כבר אם אבל אונאתו, את יבקש שהקונה
 מכר שהמוכר לקונה לגלות לאחר אסור אובאתו לתבוע יכול

 הוא הרי זה בסיפור לקונה תועלת שאין דכיון ביוקר לו
)ח(. בעלמא כרוכל

 תועלת כשאין ביוקר לו מכר שהמוכר לקונה לספר האיסור ט.
 אם רק לא זה ביוקר לו מכר שהמוכר יודיעוהו אם לקונה

 גם אלא אסור, גוונא בהאי לקונה לגלות רוצה מעצמו המספר
 מקח קנה בכמה אחר אצל להתעניין ובא מקח קנה אחד אם

 לקונה ביוקר מכר שהמוכר לו נודע הבירור כדי ותוך כשלו
 האמת את לו לומר אסור האונאה להחזרת תועלת אין אם זה

>ט<. להבא על תועלת אין אם ביוקר לו מכר שהמוכר

 שבחנות לשותפו או ביתו לבני לספר שמותר שכתב מי יש י.
 לו יהיה ולא ממנה יקנו שלא כדי ביוקר מוכרים פלונית
4)י אונאה כדי בו אין היוקר אם ואף הפסד.

 אותו ירמה ודאי שהמוכר לחנות שנכנס באחד כשרואה מ״ש יא.
כשכבר או אותו, שמרמה להבין בקי אינו הקונה וגם במחיר

י״א. בסעיף שם )ח(
ל״א אות חיים מים ובבאר י״א בהלכה שם )ט(
 מותר לשותפו אומר אס אם כתב שם צדק באיפת האבידה משפט בספר )י(

 ועי״ש בצ״ע, וסיים אפשר בלשון הדין שם כתב ב״ב וצל שלו, הפסד שדה כיון
 מהח״ח שהעתיק מרע לשונך נצור ספר משם בסוגרים כתב הקודם בקטע

 אם רק אונאה תביעת אפשרות כשאין ביוקר שמכר המוכר על לגלות שאסור
 שם והרב יקנה, שלא כדי לומר מותר שקנה קודם אבל נפ״מ ואין קנה כבר
 מלשון כן למד נל״מ שבעל וכנראה להיפך, הח״ח מדברי שמבואר עליו תמה

 על לא אבל להתיר לתנאים בפרטים איירי הח״ח שם אך ל״ד באות הבמ״ח
 שם הח״ח דברי על ביאור חיים זרע ספר לידי הגיע זמן ואחר הרע, לשון סיפור
לקרובו. להודיע להתיר ג״ב כתב והוא
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 שמותר אונאתו לתבוע לקונה אפשרות ויש ביוקר לו מכר
 כמה שיהיה בתנאי רק זה לקונה המוכר ענין את לגלות

 יוסיף ולא המוכר עושה שבדיוק מה רק שיספר א( פרטים:
 לתועלת רק תהיה שכוונתו ב( חסרון. או עולה בדבריו

 ולא המוכר את זה מפני ישנא לא שהמתאנה ויודע המתאנה
 שהמתאנה שידע ג( המוכר. בקלון לשמוח כדי כוונתו יהיה

 יודע אם רק ד( יקר. מוכר הוא שהמוכר לאחרים יספר לא
 כשלא ה( לבינו. בינו בתוכחה יחזיכ״האונאה לא שהמאנה

 רק זה וכל המוכר, ענין על למתאנה להודיע אחרת דרך היה
 דין ע״פ יעשה שלא יודע אם אבל דין, ע״פ יעשה כשהקונה

תנאים: ג׳ עוד צריך בבי״ד שלא המוכר של ממון ויתפוס
 וגם עצמית, ידיעה להם ויהיה מהאונאה, ידעו ששנים צריך
4)יא דין ע״פ שמגיע ממה יותר למוכר נזק יגרם שלא

 מהמוכר שיזהר מחנות לקנות הבא לאחד לגלות שמותר כמו יב.
 רואה אם כך שנתבארו. ובאופנים ביוקר למכור שדרכו מפני

 שהקונה ומבין מום בו שיש מקח לאחד למכור רוצה שהמוכר
 לקונה לגלות מותר מום עם כזה מקח ויקנה בקי שאינו אדם

 מום בו שיש מקח קנה כבר אם וכן כזה, מקח מלקנות שיזהר
 לקונה לגלות מותר המום יגלה שלא אפשר שהקונה ומבין
 המקח את לבטל המוכר את שיתבע כדי מום במקח שיש

לב(. המום מחמת

 פעמים בהרבה כי כתב ושם י״ג ובהלכה י״ב הלכה פ״ט רכילות ה׳ שם )יא(
 נמכרת שהיא מה כפי המקת שער את היטב לידע בעצמו מדקדק המספר אין

 אונאה שיש אף ופעמים קצר. בזמן השער משתנה דפעמים בשוק שעה באותה
 רכילות סתם הוא ואז הזמן עבר שכבר או הזמן בתוך עדיין זה אם בודק אינו
 איסורים הרבה של סרך בו שיש זה דבר לעצמו להתיר ימהר לא המספר ע״ב

עוד. עיי״ש
 לרמות שרוצה רואה שאם בסוגרים י׳ בסעיף הח״ח ממ״ש משמע כן )יב(

 אינה ובאמת חשוב מין שהיא מפני סחורה לקנות שמפתהו בסחורה חבירו
המעות מצד אונאה שאין אף כתב כ״ו אות ובבמ״ח לו, לומר צריך חשובה
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 או ומודד הקונה את לרמות רוצה שהמוכר רואה אחד אם וכן יג.
 המשקל בחסרון שאין אף חסרים ומשקל במרה לו שוקל

 התנאים וע״פ לקונה לגלות מותר אונאה כדי והמרה
במרה או במשקל הפחת אם אף ואפשר לעיל ^שהתבארו

4)יג לקונה לגלות מותר מפרוטה פחות

 וגרם היתר לו שאין באופן הרע לשון חבירו על מספר אם יד.
 חבירו שסחורת שסיפר כגון דיבורו ידי על לחבירו הפסד
 הפסד גרם בסיפורו אם בחשבון, נזהר אינו שהמוכר או גרועה
 כגון מחייתו החנות בעל הפסיד זה ידי ועל החנות לבעל

 הרע לשון מאיסור חוץ הרי סיפורו מחמת הקונים שהתמעטו
 על גם עובר כמוך לרעך ואהבת ומצות דברים אונאת ואיסור

 ולא ישראל ביד להחזיק שנצטוינו עמך אחיך וחי של עשה
4)יד לבריות ויצטרך יפול

 חתר אונאה מכדי פחות אף ומשקל דבמדה כ״ח אות ובמ״ח י׳ בסעיף שם )יג(
 לעיל מ״ש ע״פ וה מפרוטה פחות על שכתבנו ומה לו, לגלות צריך לכן לעולם

 גם איסור אין או אונאה איסור יש אם ספק שהוא משתות שפחות הח״ח משם
עולה, זה שאין כיון לשה״ר כאן יש אונאה איסור אין ואם בזה תלוי רי^לשה״ר

 מדידה לגבי והנה דדינא, ספיקא שזה כיון לשה״ר לגבי להחמיר שצריך וכתב
 בגזל כמו אסור פרוטה בשיעור הוא כשהחסרון רק אומרים יש חסר ומשקל

 חמור חסר דמשקל כחסר לשקול אסור מפרוטה פחות כשהחסרון שגם וי״א
 רק לשה״ר בוה יהיה לא מפרוטה בפחות איסור שיש לאומרים ועפי״ז מגזל,
 פחות בשיעור כשמחסר לגלות אסור •דדיגא ספיקא והוא חולקים שיש כיון

 ואז קנה לא הקונה כשעדיין רק זה איסור שיש נאמר אם אף ומ״מ מפרוטה,
 לשקול שאסור לאומרים שאף כיון קנה שכבר אחר אבל מ״ד, לחד לגלות מותר
 תועלת אין דכה״ג לגלות אסור חזרה חיוב אין מ״מ מפרוטה פחות בחסר

 שאין לאומרים דאף דאפשר אלא בעלמא, ברכילות להיות חזר וזה בסיפורו
 מ״מ אבל חסרים, ומשקל מדה של הלאו שאין היינו מפרוטה פחות על איסור

וצ״ע. לגלות מותר יהיה זה מצד שהוא כל אפילו לגנוב דאסור ח״ש איסור מצד
 עוד הוסיף י״ג אות ובבמ״ח לשה״ר להלכות בפתיחה חיים חפץ בספר )יד(

 ממון ולגבי ויתום אלמנה על מספר אם כגון איסורים עוד פעמים שיש אופנים
בפתיחה בח״ח וע״ע ט״ו, בס״ק כמ״ש עצמו מממון יותר ליזהר צריך שלהם
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 לאחר מודיע אם גם בפיו במספר רק לא הרע לשון איסור טו.
 החנות בתוך לאחד רומז אם לכן אסור, רמז בדרך או בכתב

 מספר בכלל הוא הרי לגלות שאסור באופן ביוקר שהמקח
)טס. הרע לשון

 המוכר על אומרים אם הרע לשון איסור שיש כמו נראה טז.
 צריך תועלת יש ואם היתר שאין באופנים ביוקר שמוכר
 רואה אחד אם לקונה ביחס זה דין יש כך לקונה, לגלות
 לרמות שרוצה ערמומי איש והוא לקנות לחנות נכנס שקונה

 הקונה מפני המוכר את להזהיר צריך ולהטעותו המוכר את
 באופן בזול שמכר במקח נתאנה המוכר אם הדין והוא

 למוכר לגלות צריך מהקונה אונאתו לתבוע יכול שהמוכר
לעיל)טז(. שנתבארו התנאים וכפי

 להפסקת יגרום שלא וחי של רעשה ופשטות י״ד, אות ובמ״ח ד׳, הלכה עשין

 הפרנסה את מצמצם אם גם אלא לגמרי שמפסיק דוקא לאו לחבירו הפרנסה

זה. בעשה עובר ג״כ בסיפורו

 דרך שגם בחומש מרש״י והוכיח ח׳ הלכה א׳ כלל הרע לשון בהלכות שם )טו(

 היו במערבא איתתא דנסיב מאן בברכות מ״ש על הקשה ושם אסור רמז

 שנשא אשתו אם שיודיעם לו שרומזים היינו מוצא או מצא אם אותו שואלים

 אף הרי להם עונה היה איך והקשה ברמז להם עונה והוא רעה או טובה היא

 האשה, ענין מפורסם היה שבבר כיון איסור דאין הח״ח מרן ותירץ אסור ברמז

 להם, ידוע הרי הבעל את שאלו הם בכלל מדוע מפורסם ראם צ״ב ותירוצו

 מצא לחתן אומרים היו שהם ומה כלל להם עונה היה לא שהחתן לתרץ ואפשר

 וע״כ מוצא, או מצא יהיה אם בהנהגתו תלוי שהדבר שכוונתן אפשר מוצא או

 ידע כבר החתן חתונתו לאחר מיד איך האשה טבע מה לידע רצו ראם הוא שכך

 שהכל ללמדו מוסר בדרך כן לו אומרים היו העיקר אלא האשה, של טבעה מה

 ממנו חשובה לקבל שאלו לא כי להם עונה היה לא באמת והוא בהנהגתו תלוי

 משום זו ראיה דחה שג״ב זצ״ל הומינר להרב דינים בעיקרי ושו״ר וא״ש,

 הגמרא בפירוש הנתיבות בשם שכתב מה ועי״ש שותק היה שהחתן שאיירי

הנ״ל.

 והח״ח המוכר על מספר אם מהדין נלמד זה אך בח״ח כתוב לא זה ציור )טז(

יותר. השכיח הציור תפס
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 לשלם או באשראי לקנות ובדעתו לקנות לחנות נכנס קונה אם יז.
 חובותיו את משלם ואין אמין אינו שהקונה מכיר ואחד בשיק

 את להזהיר מותר בבנק אותו מכבדים לא שלו שהשיק או
 על ולחקור לדרוש מותר שהמוכר ופשוט והלז( מקונה המוכר

 לא או לו ימכור אם שידע כדי אמין איש הוא אם הלקוח טיב
הרעלת(. לשון חשש בזה ואין

 נודע קנה שהבן ואחר מתנות לו לקנות בנו את שלח אב אם יה.
 בדרך נאמן אינו שהוא או ביוקר מכר החנות שבצל לו

 לאביו לגלות לבן אסור זה בגילוי תועלת אין אם המסחר,
 כשאין לבעלה לספר לאשה אסור וכן הרע, לשון בכלל והוא

 להם לומר מהבן מבקשים והרב שהאב ואף לרבו, וכץ תועלת,
 ולפי בכבודם, פגיעה בזה ואין לגלות אסור ביוקר מכר אם
 את לו כשיראה אם אסור רמז בדרך שאף שכתבנו מה

 זה הרי ביוקר מכר שהמוכר האב יבין העודף את או החשבון
הרערט(. לשון בכלל

 כך אחר לו ונודע הבית בעל עבור סחורה שקנה פועל יט.
 הבית לבעל לגלות תועלת שאין באופן ביוקר מכר שהמוכר
 ידי שעל שאפשר ואף לבעה״ב, יגלה לא ביוקר מכר שהמוכר

 מעבודתו לפטרו יכול ביוקר קנה ממי לו מלספר שימנע
 לבעה״ב לגלות לפועל אסור בפרנסתו הפסד לו ויסובב

ליתן אדם שמחוייב א׳ סעיף קנ״ז סימן דעה ביורה כמבואר

 המוכר את להציל שכדי והכלל העיקר אך להדיא מבואר לא זה ציור גם )ה(
 המוכר מפני הקונה את להזהיר שמותר כמו המוכר את להזהיר מותר מהפסד
במקה. שמאנה

 שותף לקהת שהרוצה לשה״ר ובה׳ ג׳ הלכה ה׳ כלל רכילות בה׳ מ״ש ע״פ )יח(
ישאל. אופן באיזה ועי״ש טיבו על להתעניין לו מותר
 שאין שהטעם כתב ח׳ ס״ק ובמ״ח ה׳ הלכה א׳ כלל לשה״ר הלכות שם )יט(
 ר״מ סימן ביו״ד מ״ש ע״פ לכבודם לחשוש ול״צ ורבו לאביו לשמוע צריך
 דבריהם של מצוד. על ואפילו תורה דק על לעבור אביו לו אמר שאם ט״ו סעיף

לו. ישמע לא
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)כ<. תורה איסור על לעבור ולא לו יש אשר כל

 שותף או בחנות פועל להיות אחד לקחת שרוצה חנות בעל כ.
נזק לגרום יכול הפועל או זה ששותף יודע ואחד בעסק עמו

 נאמן איש שאינו או עצלן שהוא בו שמכיר כגון החנות ™"™לבעל
 שלא הפועל או השותף ענין את החנות לבעל להודיע צריך
 המספר שידע א. תנאים: כמה לזה צריך אבל נזק לו יגרם

 הנזק מה בדיוק שיודיענו ב. זה. איש מחמת רע שיגרם שודאי
 שיהיה וברור לתועלת רק יכוין ג. בגללו. ליגרם שיכול

 שלא ה למונעו. אחרת דרך אין אם דוקא ד. תועלת. מסיפורו
 של ההימנעות מעצם יותר עליו שמספר לזה רעה או נזק יגרם

>כא(. לעבודה לקחתו זה

 גנב שהפועל יודע ואחד לחנות פועל לקחת שרוצה חנות בעל כא.
כשיודיע ואם כגנב ידוע זה שאיש החנות לבעל להודיע צריך

 יתרחקו כך ידי ועל הזה האיש ענין יתפרסם ההגות לבעל «
 שמבעל משום להודיעו אסור וירדפהו לגמרי האנשים ממנו

 אם וכן נזק ודאי גורם ולזה נזק ססק רק מסלק הוא החנות
שהפועל לאחר ונודע החנות בעל אצל עובד היה כבר הפועל

 לעבור לא בשביל שאף כתבו שהפוסקים הביא י׳ אות ובמ״זז ו׳ הלכה שם )כ(
 אם אף לגלות לו אסור אם וצ״ע לו, יש אשר כל ליתן צריך דרבנן איסור

 ממי לו מגלה לא אם ביוקר שקנה מאמינו ושאינו לעצמו שלקח יחשדנו בעה״ב
כה״ג. גס שאסור ופשטות קנה,
 לו אין המספר אם כתב סק״ט ובמ״ח וב׳ א׳ סעיף ט׳ כלל רכילות ח״ח )כא(

 באופן לו יספר החנות לבעל כשמודיע השותף או הפועל על עצמית ידיעה
 כשיספר עצמו הוא דאל״ב ע״ז, לעצמו ברורה ידיעה לו ואין שמע רק שהוא
הרע. לשון קבלת איסור על עבר כבר האמת שזה כאילו
 וכשיש מאד מצוי דבר שזה מפני מפורש באופן זה דין והבאנו בח״ח שם )בב(

 מצוה אלא לספר לאחר שמותר רק לא בבמ״ח בח״ח כתב לבעה״ב נזק חשש
 ע״ב דף בסנדרין שאיתא ובמו ממק מהפסד חבירו את להציל כדי עושה הוא

 תעמוד לא בכלל המצות מונה כתבו וכן הלסטים מפני חבירו את להזהיר שצריך
חבירו ממון בשביל עדות לכבוש ואסור חבית, ממון על אוהרה גם רעיך דם על

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס385 מס עמוד (23;«}ומנהג אהרן»הלכה p יהודה איטה, :יושר נתיב



שלז יושר מט פרק ®יב

 היינו לפועל נזק יגרם כשלא רק לבעה״ב לגלות מותר גנב
 על יפטרנו סיפורו ידי על אם אבל ממנו יזהר רק שבעה״ב

)»(.לספר אסור מבי״ד היתר בלי מעבודתו עצמו דעת

 בעל את להדהיר מותר לגנוב חשוד והוא לחנות אדם נכנס כב.
 גנב כבר ואם לעיל שהתפארו ובתנאים ממנו שיזהר החנות
 ואז למשטרה ימסרנו החנות שבעל השש יש אם החנות מבעל
 לגלות אסור הדין פי על לו שמגיע ממה יותר לגנב נזק יהיה

>כד(. החנות לבעל

 אפשרות יש אם החנות לבעל יספר לא מחנות גנב אהד אם כג.
 ואם יחזיר, הוא הגניבה את להחזיר הגנב את יוכיח שאם
 כשיש רק החנות לבעל לגלות מותר לו ישמע לא הגנב

 מהגנב ממונו את להוציא יכול החנות שבעל שאפשר תועלת
 יש גנב שפלוני בספורו תועלת ואין לפנינו אינו הגנב אם אבל
)כה(. רכילות איסור בזה

 במחיר המקח את לו נתן והמוכר הפץ או סחורה מחבירו קנה כד.
 מוכר היה לא שלאחר לקונה ברור אם מהמקובל יותר מוזל

 לו אמר כשהמוכר שכן וכל בזול נתן בשבילו ורק זו בהנחה
לאחרים לספר לקונה אסור בזול מוכר בשבילו שדק מפורש

 לסלק רוצה אם והעיקר הפסד, לכלל לבא חברנו את להניח עצמנו נכשל ולא
רכילות. איסור בזה אין הנ״ל התנאים כשיש נזק מחבירו

 בי״ד היתר בלי לאחר נזק לגרום כתב י״ז אות ובבמ״ח ה׳ בהלכה שם )כג(
עי״ש. מהפסד השני את להציל כדי לספר אסור
 החנות שבעל חשש כשיש יגלה לא שגנב שאחר ומ״ש ג׳, סעיף שם ח״ח )כד(

 יותר נזק לו לגרום שאסור כנ״ל הטעם יותר אותו ויענישו למשטרה ימסרנו
 כדי משטרה ממין החנות שבעל ואפשר גנב לא עדיין ואם לו, שמגיע ממה

 קל יותר שזה משמע מ״ט הערה ב׳ פרק נזקין מהפת״ח מהגנב עצמו להציל
 אף לגנוב מועד הזה הגנב אם כתב ושם גנב, שבבר אחרי למשטרה מלמוסרו

מלכות. של מוראה לו שיהיה כדי למוסרו שמותר אפשר גנב שכבר
כ״ג. אות ובמ״ח ז׳ סעיף שם )כה(
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 לספר שאסור שכן וכל בזול, כזה מקוז פלוני אצל """הזקנה
)כר<. הזה מהמוכר הנחה קיבלו ולא שקנו אחרים לקונים

 שחבירו ויודע שלו המסחר מענין דבר לחבירו גילה אחד אם כה.
 הוא איך לו שגילה כגון זה מדבר ידעו לא שאחרים מקפיד
 השומע צריך וכדומה, סחורה קונה היכן או סחורה, מייצר
 שאין ואף חבירו. לו שגילה מה לאחרים יגלה שלא ליזהר

 מלשון יותר חמור זה דבר ורכילות הרע לשון איסור בזה
 חשש אין ג׳ בפני מסחרו ענין פירסם הבית בעל ואם )«< הרע

>כח(. לאחרים זה דבר לספר

 שמקח יודע ואחר דבר איזה לקנות שהולך באחד רואה אם כו.
 שצריך שכן וכל להודיעו מצוה בשבילו טוב יהיה לא כזה

 לקנות שהולך כגון נזק, לו לגרום יכול כזה מקח אם להודיעו
 צריך למשתכר חריפים משקאות או מזיקו שזה ויודע תרופה

מותר אם ]וצ״ע >כט< בשבילו הזה המקח רעת את להודיעו

 מלשבח ליזהר צריך כתב ג׳ הלכה ט׳ כלל הרע לשון הלכות חיים בחפץ )כו(
 על ברכות בגמרא שאמרו וכמו הפסד לידי חבירו בא כזה בשבח כי חבירו את

 ידי שעל לו, תחשב קללה השכם "בבוקר גדול בקול רעהו מברך הפסוק
 ממנו שידרשו אנשים אליו מתקבצים חבירו עמו שעשה הטובה את שמפרסם

 מפרסם אם וממכר במקח גם כך ממונו את ויכלו טובות ג״נ עמהם שיעשה
 יתקלקל ועי״ז בזול להם שימכור אהדים קונים ג״כ באים בזול לו מכר שהמוכר

 בח״ח כתב מהמוכר הנחה לקבל זכה ולא שקנה לאחר מספר ואם מסחרו דרך
 תרעומת מכניס כך ידי שעל כיון חמור יותר שזה ג׳ הלכה ח׳ כלל רכילות ה׳

 גורם ופעמים זה קונה כמו עמו התנהג לא המוכר מדוע הזה הקונה בלב
המוכר. על בלבו שנאה גם להכניס

 תשובה מהשערי מקורו הביא ז׳ אות ובמ״ח ה׳ הלכה ה׳ כלל ח״ח בספר )כז(
 השגת יהיה עי״ז גם ופעמים ורכילות מלשה״ר יותר חמור הוא זה דבר וכתב
לכך. גרם והוא השני גבול
 דכה״ג אפשר קרובים בפני הענין גילה אם ונראה י״ג הלכה ב׳ בכלל שם )בה(

 והכל לאחרים יגלה ולא ישמעו לא שורים שמקפיד אפשר רבים בפני שגילה אף
העגין. לפי

אבירה השבת בכלל הוא גוף מהפסד הכירו דהצלת דפשוט זה כתבנו )כט(
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שלט יושר מט^ פרק נו&

 חריפים משקאות כמו המזיקו דבר לאחד למכור חנות לבעל

 טובה עצה שיודע כל וכן סכרת[ לחולה וסוכר לשיכור,

)א. להודיעו צריך לחבירו

 מצוה גרוע הוא זה שמקח ורואה מקח קנה שחבירו ראה כז.

 שקר מדבר איסור בזה ואין הקונה בעיני זה מקח לשבח

)לא(. תרחק

 לקנות יכול לא שאם פשוט מזיקים דברים ולגבי^המוכר להודיע מצוה ולכן
 אפשר כה״ג אחר במקום לקנות כשיכול אך עור, לפני בזה יש אחר במקום
 ימכרו לא דא״ב נזהרים שלא נראה ולמעשה צ״ע כתבנו ולכן מסייע רק שהוא

לבריאות. מאד מזיק שהוא שהוכח וכדומה סגריות
 בענין אף איירי זה ודין בבמ״ח ושם א׳ סעיף ט׳ כלל רכילות בח״ח כ״ב )ל(

 לא הפסוק על הראשונים בשם לעיל וכמ״ש מצוה יש אחר על לשה״ר שאין
 ומ״מ הפסד, לכלל לבא חברנו להניח עצמנו נתרשל שלא רעך דם על תעמוד

 לדאוג חיוב שאין נראה רווח מניעת לו יהיה רק להפסד יבא לא העצה בלי אס
 משפט בספר בזד. וע״ע אבירה השבת בכלל זה ואין רווח יותר שישיג לחבירו
.,ג אות ה׳ ב״ה בפתיחה האבידה

 וכו׳ מקח שלקח הרי י״ז דף בכתובות הגמרא ע״פ י״ב הלכה א׳ כלל שס )לא(
 לא כה״ג המוכר מי ידוע אם רע שהוא לו אמר ראם כתב ובמ״ח בעיניו ישבחנו

 בלב שנאה לקונה שמכניס באיסור עובר אלא שיבחו שלא מצוה קיים שלא רק
 קיים ולא איסור עשה לא ידוע לא המוכר ואם רע מקח לו שמכר המוכר על

 ויקנה אחרת פעם ילך הקונה המקה ישבח אם חשש יש אם שם והוסיף מצוה
הנ״ל. התנאים ע״פ מותר רכילות חשש וכשיש לו, לספר צריך רע כזה מקה
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ספר

יצחק נר
 ובקיאות בחריפות והארות הערות וביאורים חידושים

 ז״ל להרמב״ם תורה משנה ספר על

ולמעשה להלכה ותשובות שאלות קבוצת ובסופו

ספר אלו ונלוה

אהרן עמודי
 ערוך ושלחן טורים ארבעה ספר על חידושים

דדרשא מילי וקצת אפרים מחנה וספר

יסדו גם חיברו

 רבנן ורב עצום ומגדול מעוז הגדול הגאון

 זלה״ה ארדיט יצחק נסים במוהר״ר

 זלה״ה ארדיט כמהר״א הגאון מגדול בן

 אפרים מטה בע״ס הגדול הגאון מלך אחי בן

אזמיר ורבני חכמי מגדולי

 המחבר כת״י מעצם ראשונה פעם לאור יוצא

מבק פני בע״ם זלה״ה נאבארו יצחק כמוהר״ר העצום הגאון בהגהת

וכתבי־יה ספרים להוצאת המכון ידי על

שלום" "אהבת
 תובב״א ירושלם פעיה״ק

לפ״ק תשנ״ד שנת

*הספריה^



הלכות נר

 בסתם נקיים ד לספור שנהגו ומה ח׳, הלכה ו׳ בפרק שם
 חכמי בימי אם כי חכמים, מתקנת אפילו אינו גדה

 רואות דאפילו עצמם על החמירו ישראל בנות הגמרא
 בברכות וכדאמרינן נקיים, ד׳ סופרות כחרדל דם טיפת

 החמירו הם ישראל בנות זירא רבי אמר ע״א( ל״א )דף
 רבינו ופסקו וכו׳, דם טיפת רואות שאפילו עצמן על
 לדם דחישינן זו חששא וגם ד׳, הלכה י״א בפרק שם

 ישראל, בנות שנהגו יתירא תומרא כן גם הוא תימור
 לרבינו "ל מג ידעתי לא )כעת י׳ הלכה שם רבינו וכמ״ש

 בפרק דאמרינן וממאי ישראל, בנות נהגו שכך לומר
 מזמן חכמים גזירת דהיא משמע ע״ב ל״ז דף החולץ

 קצ״ב(, סימן ריש ביו״ד להט״ז ועיין ודו״ק, עי״ש רב
 שבבואו גבר יבורך כן כי הנה התורה מן כי "נ אה וא״כ

 תכף טהורה מצאה ואם נדה, ספק ימצא לא הדרך מן
 ישראל שבנות הגמרא חכמי בימי אמנם עליה, לבוא יכול

 נקיים ז׳ ולספור הימור דם לחששת עצמן על קיבלו הן
 בבואך אתה דברוך זו ברכה דנתבטלה אה״נ נדה, בסתם
 ההיא גם וכמ״ש. וכו׳, נדה ספק אשתך תמצא שלא

 תמצא דלא באהלך, יקרב לא דונגע פסוק צל דדרשינן
 לשלמה המלך דוד ברכת היא הזאת הברכה וכו׳, אשתך

 באותן דגם שם וכפירש״י בגמרא, שם וכדאמרינן בנו.
 ז׳ סופרות היו ולא תימור לדם חוששים היו לא הימים
 ברכה באותה תועלת לשלמה לו והיה נדה, דם על נקיים

 תמצא שלא באהלך יקרב לא ונגע ויאמר ויברכהו כן על
 מה ועיין וכמדובר. הדרך מן בבואך נדה ספק אשתך

 בתשלום דרשתי אשר בדרוש תל״ה במאמר שכתבתי
תנצב״ה. אמי מרת הרבנית של השנה

 דתנן ממאי שהקשו הנזכרים להרבנים ראיתי עוד
 לבעליהן, טהרה בחזקת הנשים כל ע״א( ט״ו )דף בנדה

 כל פסקו וכן טהרה. בחזקת להן נשיהן הדרך מן הבאין
 מהדרך בבואו דתכף שנינו שלמה דמשנה הרי הפוסקין,

 בספרי כיע״ש טהורה, בחזקת הניתה אם עליה לבוא יכול
 דבימי שכתבתי מה פי על ולעד״נ בקוצר. את״ד הפוסקים

 עצמן על להחמיר ישראל בנות שהתחילו הוא זירא רב
 חכמי בימי רבינו שכתב וכמו נדה, בסתם נקיים ז׳ לספור
 וכמו תימור, דם דחששת תומרא כתב וכן וכו׳, הגמרא

 היו לא עדיין התנאים דבזמן נמצא וא״כ לעיל, שכתבתי
נדה. בסתם נקיים ז׳ לספור זו בחומרה נוהגים

 )דף בפסחים כמ״ש מפורש הדבר ומצאתי וזכיתי
 ישמעאל רבי צירה דברים ג׳ התם. דאמרינן ע״ב( קי״ב

תעמוד ואל וכו׳, בעצמך מום תעש אל רבי, את יוסי בר׳

יא יצחק דעות

 לילה לה תזקק אל טבלה אשתך וכו׳, המקת על
 והוחזק הואיל דאורייתא ובנדה רב אמר הראשונה.

 ורשב״ם רש״י ופירש זיבה. בה יש דילמא פתוח מעיין
 לישב עצמן על שהחמירו קודם דאורייתא, ובנדה :ת״ל

 ח׳ בליל טובלות ז׳ כל רואות ואפילו נקיים, ז׳
 דאתה והיום הואיל הלילה באותה תזקק ואל ומשמשות,

 תשמיש, בשעת זיבה שפעה דילמא פתוח מעין והוחזק
 היו לא עדיין דמתניתות מארי רבי דבזמן הרי עכ״ל.
 דאורייתא בנדה נקיים ז׳ לספור זו בחומרא נוהגין
 דאמרינן ממאי נראה וכן שמינית. בליל טובלת והיתה
 ראתה בשדות רבי התקין רב אמר ע״א( ס״ו )דף בנדה

 שם יונה לרבינו ועיין וכו׳, והוא ששה, תשב אחד יום
 הבאין המשנה בלשון חכמים ששנו מה וכן בברכות.

 לבוא יכול הדין ומן טהרה, בחזקת להן נשיהן הדרך מן
 היינו נקיים, ז׳ ספירת בלתי הדרך מן בבואו תכף עליה
 רבנות זו בחומרא נוהגים היו שלא התנאים בזמן

 הרב והוראת בפירוש. ורשב״ם רש״י וכמ״ש ישראל,
 חומרא עליהם קיבלו דכבר הזה בזמן היינו קובו מהר״י

 תימור דם בחששת וגם נדה בסתם נקיים ז׳ דספירת זו
 בנשואה דגם ז״ל הרב הורה זה ועל לינשא כשתבעוה

 וצריכה הדרך, מן בעלה בבואו תימור לדם חיישינן
 ויציב. נכון נ״ל כן וכמ״ש, נדה כסתם נקיים ז׳ לספור

ה הלכה ז סרק
 זד. !הדי וכר, הכירו בפגי ד.רע כלשון הטסטר אחד

הרע[. לשון

 ע״ב( ט״ו )דף בערכין לשונו: וזה משנה כסף מרן כתב
 משום בה לית מרא באפי דמיתאמרא מילתא כל רבא אמר

 בישא ולישנא חוצפא שכן כל אביי אמרליה בישא, לישנא
 עכ״ל. כרבא דלא כתב למה רבינו על לתמוה ויש וכו׳.

 שתירץ ע״א( ח׳ דף ט׳ )בלאוין דתיי דינא בספר וראיתי
 המחבר והרב שהרמב״ם ונ״ל לשונו, וזה מרן לקושיית

 רבה במקום כאביי והלכה רבא, במקום רבה גורסים היו
 ולכאורה עכ״ל. וכו׳, להם באה הגירסא וזאת בתרא, דהוא

 )דף מציעא בבבא הרא״ש שכתב ממה לדבריו סעד יש
 דברי דאשכחן דהיכא י״ט[ סימן הזהב ]פרק ע״א( נ״ב
 יבין והרב את״ד. בה״א רבה לגרוס צריך אביי קודם רבא

 ואוקי מינה דון וא״ב רנ״ה. בכלל דבריו הביא שמועה
 דאיתמר דאשכחן כיון בה״א רבה לגרוס דצריך באתרין
דתיי. דינא הרב וכמ״ש אביי, קודם סברתו

 שכתב דמה כלל. דמי דלא נראה ההתבוננות ואחר
ואינו דאחריני אליבא דאיפליגו היכא היינו הרא״ש



חרושי נר יב

 אביי סברת להביא דהש״ס דאורחיה גופיה, רבא מימרת
 דרבא היכא אמנם רבא, קודם מלך אביי כי רבא קודם
 דמוכרח ודאי דידן כסוגיא המימרא בעל הוא גופיה
 על דפליג אביי סברת "כ ואח רבא מימרת להביא הש״ס

 דאפילו כתב דשם דין מן ובר פשוט. וזה רבא שפסק מה
 המגיד הרב כתב וכן כרבה. הלכה בה״א רבה דגרסינן
 ואפילו ב״ה(, )הלכה שבת מהלכות י״ח בפרק בפירוש

 )הלכה ט״ז בפרק ועי״ש כרבה, הלכה ורבא אביי לגבי
 סלאבי יד הרב כתב וכן ט״ו(. )הלכה י״ז ובפרק ח׳(

 רע״ג )בכלל שמועה יבין בספר ועיין ל״ט(, )בכלל
 איך וא״ב דרבוואתא. לרובא ס״ל דהכי שכתב ורע״ד(
 גם ומה רבו, רבה נגד כאביי רבינו דפסק ליה פשיטא

 יוסף והנמוקי ד׳[ ]סימן והרא״ש הרי״ף שכתבו מה לפי
 סיסין. דבר עובדא גבי ע״א( ל׳ )דף הבתים חזקת בפרק

 דבריו והביא ע״א( קמ״א )דף לשבת בחידושיו והרשב״א
 ]שער ע״א( צ״ה )דף הגמ׳ בכללי ב״י ומרן שם, הר״ן

 רבא א״ל דקאמר דאשכחן היכא דלכו״ע ג׳[ פרק ה׳
 וא״כ את״ד. וכו׳ כרבא לן קיימא לא רבו, פלוני לרבי

 חוצפא שכן כל רבו לרבה אביי ליה דקאמר בסוגיין
רבו. רבה לגבי כמותו הלכה דאין פשיטא בישא, ולישנא

 שאמרו במקום קיצר ז״ל דהרב לומר דעתי על ועלה
 להחמיר דהוא זה בדין דדוקא לומר וכתתו להאריך.

 כנגד אפילו דאביי כותיה פסקינן דאיסורא מילתא דהוי
 שכן נ״ט( )כלל או״ח "ג בכנה בכלליו כתב שכן רבו,
 זה וגם ע״א(. ע״ה )דף המדיר בפרק ז״ל הרא״ש כתב
 מ״מ הרא״ש. משם כן וכתב סתם דהרב דאע״ג אינו,

 אם בי הרא״ש כן כתב דלא יחזו עיניו דבריו הרואה
 אמנם ספק. ידי לצאת כדי גט להצריכה דוקא גט לענין

 להרא״ש ס״ל דאיסורא במילתא אפילו דינים כשאר
 יבין הרב שכתב מה מכל שנראה וכמו כרבה, דהלכה
 זוכר עין בספר ועיין ז״ל, הרא״ש משם שם שמועה

 רבינו משם שכתב נ״א( אות הה״א בכלל ע״א ל״ג )רף
 רבו על לחלוק אמנם דוקא, להכריע כבתראי דהלכה
 שאל דכתיב אד״ם. אמרה לא זה כמותו הלכה שיהיה
את״ד. וכו׳, אביך

 דגם במ״ש דתיי דינא הרב דברי על לדקדק יש )עוד
 מנא ידעתי ולא רבא, במקום רבה גורם היה הסמ״ג

הסמ״ג על לדקדק יש דמילתא דאעיקרא כיון הא, ליה

יצחק רמב״ם

 דכתתו ואפשר ואביי, דרבא זה מחלוקת השמיט אמאי
 והוא כמנהגו כאביי פוסק הסמ״ג גם דמסתמא לומר

דוחק(.

 פי על לומר אפשר משנה כסף קושית׳הרב ולעיקר
 הרב דבריו הביא כ״ב( )בעשין ספר מגילת הרב מ״ש

 משנה כסף מרן עמ״ש שתירץ ק״ס(, )בכלל מלאכי יד
 טעמו כתב דלמה ט"ו( הלכה תפילין מהלכות ד׳ )בפרק

 דבכל ואע״ג לשונו: וזה ותירץ רבא, נגד אביי של
 ביד שישנו האיסור בזה מ״מ כרבא, לן קיימא דוכתא
 וכד, כאביי המחמיר אחר הלכו עצמו לקדש האדם
 הרע דלשון זה דעוון דכיון לומר אפשר וא״כ עכ״ל.

 שכתב וכמו בעיקר, כופר וכאילו עבירות ג׳ כנגד הוא
 כאביי זה בדין רבינו פסק הכי משום ג׳, בהלכה רבינו

 הרע לשון לדבר שלא הוא האדם רביד כיון להחמיר,
כנ״ל.

 רבא, נגד כאביי רבינו דפסק דמאי לומר אפשר עוד
 ק״ה )דף ביבמות דאיתא עובדא ההוא משום היינו
 מפסע הוה יוקריה אגב יוסי ברבי ישמעאל דרבי ע״ב(

 עם ראשי על שמפסע זה הוא מי אבדן א״ל ואזיל,
 וטבעו אבדן, נצטרע שעה באותה תאנא וכו׳, קודש

 נצטרע לשונו: וזה ופרש״י כלותיו. שתי ומיאנו בניו שני
 מהבא משמע עכ״ל. נגעים. הרע לשון של עונשו אבדן

 ישמעאל רבי של בפניו היה אבדן של שדבריו דאפילו
 המספר כל כדין בנגעים נלקה הכי אפילו יוסי ברבי
 ולישנא חוצפא הוי דבפניו אביי וכסברת הרע. לשון

וכאמור. רבא נגד כאביי רבינו פסק הכי ומשום בישא,

 תקכ״ה בסימן "ג שכנה להרב ראיתי בזה ובעמדי
 דכי מבואר ומכאן לשונו: ווה שכתב א׳[ ]הגהב״י

 אפילו כבתראי הלכה ]ואילך[ ורבא מאביי אמרינן
 אמרינן גופייהו ורבא באביי דגם הרב, במקום תלמיד

 ואחרי מ״ד(. אות )שם בכלליו כתב וכן עכ״ל. הכי.
ול״י. תמוהים דבריו רבה המחילה

 בכלל מלאכי יד להרב ראיתי זה בכלל *)ובעמדי
 על עוד ואתפלא ואשוב לשונו: וזה טו״ב אות אלף
 דאע״ג כתב ג׳ סעיף ש״כ סימן שבאו״ח ב״ח הרב

 הלכה אין "מ מ כבתראי, הלכה ואילך ורבא דמאביי
ומה בפשיטות, ששגג פלא והוא רבו. במקום כתלמיד

 ד״ה במוסגר בסמוך וראה בכת״י. שהוא כפי השארנוהו הקודש לחיבת להשמיטו. המחבר כוונת ונראית בכת״י, מוסגר הקטע *
ועיין.



יג יצחק דעות הלכות גר

 בכלליו כתב ל״א סעיף רי״ז סימן ביו״ד עצמו שהוא גם
 עכ״ל. תלמוד. צריך והדבר הרב במקום כתלמיד והלכה
 דאע״ג לומר הוא ב״ח הרב דכונת קשה. דלא ולעד״ג
 מ״מ כבתראי. הלכה ואילך ורבא דמאביי לן דקייפא

 דאי לרבם, מהם לא אבל ואילך, ורבא מאביי היינו
 רבם עם שניהם גם אפילו או רבא או אביי איפליגו

 במקום כתלמיד הלכה דאין הידוע דהכלל כרבם. הלכה
 ומשום ורבא, אביי של רבם עד עומד במקומו הרב
 רבו דמסתמא פפא, רב נגד נחמן כרב דהלכה כתב הכי
 למה אזיל ולשיטתיה רבא, של רבו שהיה כיון היה

 יוסף כרב דהלכה ל״א סעיף רי״ז סימן ביו״ד שכתב
 נינהו סתרא׳י ולא אחדים דברים והכל ורבא. אביי לגבי
 קשה לא אלה בדברינו אנחנו כנים ואם פשוט. כנ״ל

 תמיה אני ועוד לשונו: וזה שם עוד שהקשה מה כן גם
 דלא מוכח וס״א נ״ז סימן שבכלליו כנה״ג הרב על

 העתיק "ד מ אות השיירי ובכללי כללין, מיניה אישתמיט
 שהם לבו שת ולא בסתם לעיל הנזכר כ״ח הרב דברי

 קשה לא שכתבתי מה פי ועל עכ״ל. מעיקרא. דחויים
 כאביי הלכה דאין סובר ב״ח דהרב לומר דכונתו מידי
 דבריו ובסוף דרבוואתא, רובא וכסברת רבם נגד ורבא
 כנגד דאפילו להפך. כתב תקכ״ה סימן דבשיירי כתב
 כתלמיד הלכה אין אמרינן ולא כמותם. הלכה רבס

 דמילתא דאעיקרא איברא ודו״ק. כמ״ש הרב במקום
 לשונו: וזה שם שכתב במה תמוהים, הם הכנה״ג דברי

 כבתראי הלכה ואילך מאביי אמרינן דכי מבואר ומכאן
 שאחד כל אלא גופייהו. ורבא כאביי דוקא ולאו וכר.
 הרב במקום כתלמיד הלכה אמרינן רבו על חולק מהם

עכ״ל(. אפילו. אבתראי

 בשבת שלפנינו גידסא דכפי הא, מנ״ל ידעתי ולא
 כלל ראיה אין ורבה יוסף רב דגרסינן ע״בץ קמ״ח )דף

 דהלכה שם שכתבו התום׳ גירסת היא וכן זה. לכלל
 הרי״ש כללJ מלאכי יד הרב וכמ״ש יוסף, רב לגבי כרבה
 דהרי״ף זולת הרא״ש, גירסת היא וכן תקצ״ז(. סימן
 דקיימא מהתם מייתי ראיה מאי שכן וכיון רבא, גורס

 רבה גורסים דרבואתא דרובא מאחר כבתראי. הלכה לן
 ורבינו רבה[ ]ד״ה התוס׳ פסקו הכי ומשום בה״א.
 ואפילו כרבה, ב״ה( הלכה יו״ט מהלכות ד׳ )בפרק

נגד כותיה פסק הכי ואפילו רבא דגריס הדי״ף לנידסת

 חולקים כשני דפליגי שאני דהתם ראיה, אין יוסף רב
 דקאמר דאשכחן היכא ודוקא כבתראי, דהלכה בעלמא

 ליה דחשבינן הוא סלוני, לרבי רבא ליה אמר ליה
 לעיל שכתבתי וכמו כתלמיד הלכה ואין ממש כתלמיד

 פסיק איך ידעתי לא זאת כל ואחרי הגדולים. משם
 דהלכה מוכח ורבה יוסף דרב פלוגתא דמהאי ותני,

 ולא דבריו וסתם הרב. במקום בתלמיד אפילו כבתראי
 )בפרק משנה כסף להרב ועיק שכתבנו. מה לכל שם זכר

 יוסף כרב דהלבה שכתב ג׳( הלכה מלכים מהלכות י׳
 הוו דאי משמע עליה. פליגי לא ורבא דאביי משום
 יבין להרב ועיין ודו״ק. עי״ש כמותם. הלכה היה פליגי

 ולא הנזכר הרשב״א דברי שהביא רע״ג( )בכלל שמועה
 וכמו יוסף והנמוקי והרא״ש הרי״ף כתבו שכן זכר

 י״ב )בפרק זה בכלל שכתבתי מה ועיין לעיל. שכתבתי
 בסדר ראיתי רב זמן אחר י״ב(. הלכה בכורים מהלכות
 זה, בכלל שכתב מה ע״א( קמ״ה דף ריש )אות הדורות

ודו״ק. עי״ש
 דכתב תקנ״ו סימן רי״ש אות מלאכי יד בספר *)ועיין

 ורבא מאביי כבתראי דפסקינן לשונו: וזה דבריו בכלל
 זזסחילה ואחר עכ״ל. בידוע, רבם נגד ואפילו ואילך

 מחלוקת והוא בפשיטות כן כתב איך ידעתי לא רבה
 שמועה יבין הרב שכתב וכמו הראשונים, בין עצום
לקמן(. שם שכתבתי וכמו ורע״ד רע״ג כלל

 שכתב טו״ב אות האלף בכללי מלאכי יד להרב )עיין
 שבכלליו כנה"ג הרב על תמיה אני ועוד לשונו: וזה
 מיניה אשתמיט דלא מוכח וס״א נ״ז אות באו״וו שם

 כבתראי הלכה לן קיימא ואילך ורבא דמאביי כללין
 אות שלו השיירי ובכללי הרב, במקום בתלמיד ואפילו

 שת ולא בסתם לעיל, הנזכר הב״ח דברי העתיק מ״ד
 ורגלי ידי נשיקת ואחר עכ״ל. מעיקרו דחויים שהם לבו

 שכנה״ג הרב דברי דמר קמיה סיימו שלא כנראה קדשו
 אין כבתראי הלכה ורבא דמאביי אע״ג לשונו: וזה שם,

 שכתבתי לפי המאסף, אמר הרב, במקום כתלמיד הלכה
 קל״ז שורש מהריק״ו דמדברי נ״ז אות אחר במקום
 בכלל, ורבא ואביי כבתראי הלכה ורבא דמאביי מוכח

 לומר שכונתי לבאר ראיתי בדברי, לטעות ויש
 מאביי כבתראי הלכה דאמרינן האי מוכה דממהריק״ו

דפליגי גופיהו ורבא אביי ]אפילו[ הוא ואילך: ורבא

להשמיטו. המחבר כוונת וכנראה .’בכת" מוסגר הקטע



יצחקרמב״ם חדושינריד

 אביי דפליגי היכא אבל אחרים. עם פליגי או זה עם וה
 במקום כתלמיד הלכה אין לן דקיימא רבה עם ורבא
 ורבא מאביי הוא כבתראי( )דהלכה זה כלל אי הרב,

 ורבא אביי אפילו או גופייהו, ורבא אביי ולא ואילך
ים בספר שתראה כמו דרבוותא פלוגתא דאיכא גופייהו

 למשמע ליכא הא ט״ו, סימן הרגל כיצד פרק שלמה של
 הדבר מבואר וא״כ יע״ש. וכו׳, ס״ל כמאן הגאון מדברי

 וכו׳, ואילך ורבא דמאביי אע״ג בתחילה שכתב דמה
 אח״כ שביאר כמו היינו הרב במקום כתלמיד הלכה אין

וברור(, רבם, עם גופייהו ורבא אביי דפליגי היכא

זרה עבודה הלכות
ב הלכה ו פרק

 ידוע ששטו עוף עצם מניח הידעוני, מעשה כיצד

וכוי. מעשים ועושה ומקטיר כפיו,

 עוף עצם ע״י הוא זה דמעשה דס״ל מדבריו נראה
 )דף מיתות ד׳ בפרק המשנה בפרוש כתב וכן דוקא,

 והרב ט׳(, )לאוין המצות במנין כתב וכן ע״א(, ס״ה
 רנ״ו[. ]מצוה רנ״ט( )מצוה קדושים בפרשת החינוך

 לשונו: וזה חיה, עצם שהוא פירש שם רש״י אמנם
 יש אחת חיה בגמרא כדמפרש בפיו, המדבר ידעוני
 והעצם פיו לתוך עצם ממנה ומכניס ידו״ע, ששמה
 בע״ב שם כתב וכן עב״ל. כשופים. ע״י מאליו מדבר
 בפירוש פירש וכן החיה. שם שהוא ידו״ע( )בד״ה
 שופטים ובפרשת ל״א[ ]י״ט קדושים בפרשת הכתוב

 והסמ״ג אוב, במילת הערוך פירש וכן י״א[, ]י״ה
 קלונימוס ר׳ בר מאיר ר׳ משם שמשון ור׳ ל״ו(, )בלאוין
 שם תויו״ט והרב ה׳(, משנה ח׳ )פרק כלאים במסכת

 ה׳[ ]אות שם ברמזיו הטור כתב וכן שם, ובסנהדרין
 שופטים, בפרשת ז״ל בחיי ורבינו קע״ט(, )סימן וביו״ד
כ״ח. א׳ ובשמואל קדושים בפרשת מכלול בספר ורד״ק

 לומר החינוך לרבינו מנ״ל ידעתי לא זאת כל אחר
 החיפוש שאחר בם נוססה ה׳ ורוח עוף. הוא שידוע
 כדברי ע״ב( קפ״ד )דף בלק פרשת בזוה״ק מצאתי

 דיליה בחכמתא בלק וירא לשונו: וזה והחינוך, רבינו
 חרשוי דהא ממש, צפור בן אבל דאמרו כמה צפור, בן

 מכשכש צפור נטיל צפור דההוא זינין, בכמה הוו
 ואעיל קמיה מצפצפא בפומיה באוירא מפרכז בעשבא

 אודע ואיהו קמיה, קטרתין מקטרתא חד בכלוב ליה
 ידו״ע צפור דההוא שמיה מה וכו׳, מילין כמה ליה

 יוכו׳, ידע הוה צפור בההוא ידע דהוה חכמתא וכל וכו׳,
 על צפור בן תקרא רשב״י דקאמר להדיא הרי ע״כ.

 דהוה וחרשוי חכמתא דבל ידו״ע, ששמו הצפוד שם
 תוך לידו״ע קוטר שהיה קטורת ע״י היה בלק ידע

 וכס״ש בניו, מבני או יתרו בן היה האמת ולפי הכלוב.
שם. לזוה״ק בהגהותיו ז״ל חיד״א כמוה״ר הגדול הרב

 הוא שידוע שפירשו והחינוך רבינו דדברי נמצא וא״כ
זיע״א. רשב״י דברי הם עוף

 שהוא שפירשו ודעמיה רש״י על לתמוה יש ומעתה
 החינוך הרב על תימה והיותר כן, לפרש מנ״ל חיה,

 ובפרשת כמנהגו, רבינו לשון העתיק קדושים שבפרשת
 יצא לא פסוק על תקי״ד[ ]מצוה תק״כ( )מצוה שופטים

 חיה. עצם שהוא רש״י כפרוש פירש וכו׳, מעביר בך
 שופטים, לפרשת קדושים מפרשת נינהו סתראי ודבריו

 רכינו דברי נעמו מה הזוה״ק דברי ועפ״י צ״ע. וכעת
 וכו׳. אחרים מעשים ועושה ומקטיר דבריו, בתוך שכתב
 בכלוב ליה ואעיל דקאמר "ק. בזוה איתא דהכי

 הלא רבינו דדברי נמצא וכו׳. קמיה קטרתין מקטירתא
 בספר ועיין וכמ״ש. הזוה״ק הישר בספר כתובים הם

 דחיי דינא ובספר הרמב״ס, על בחידושיו הכסף פרשת
 כיע״ש, זו הקטרה לו דמנין. רבינו על שדקדקו שם,

 כתב עוד וכמ״ש. חיים אלקים דברי הם רבינו ודברי
 הגיה השדה, אבני הסמ״ג שכתב מה על דחיי דינא הרב

 רבה המחילה ואחר את״ד. השדה, אדני דצ״ל וכתב
 אבני כתוב כ״ו( ה׳ )סימן דבאיוב זו, להגהה צורך אין

שם. תויו״ט הרב וכמ״ש אחד, והכל השדה,

 מה על שכתב ביו״ד, שם הפרישה להרב )וראיתי
 וזה ידו״ע, ששמה חיה עצם המניח שם הטור שכתב
 פרוש פיו, בתוך ידו״ע ששמה חיה עצם המניח :לשונו
 נמי הכי ומשום בסמ״ג, כתב וכן ידו״ע, נקרא ההיה
 של בעצם שעוסק שם על ידעוני, בה העוסק מיקרי
 רבינו שכתב במה רט״ז סימן או״ח בטור ועיין הידוע.

 דהסמ״ג במ״ש לדקדק ויש עכ״ל. היא, הידועה חיה שם
 ואחר באו״ח, שם כהב וכן ידו״ע נקראת דהחיה כתב

 בסנהדרין, פירש״י שכן ממנו נעלם רבה המחילה
 במ״ש קשה ועוד שם. ז״ל והר״ש הכתוב וכפירוש

 היא הידועה חיה כתב רט״ד סימן באו״ח דהטור
 דהמוי שם הטור "ש דם לומר דכונתו מדבריו דמשמע

 ידועה שנקראת החיה שהיא שר״ל וכו׳, ידועה חיה הוא
דכוני למילהיה, אמרה בדומים רבה המחילה ואחר
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מאת
רצהבי יהודה

 יג בפרקים: דן הוא t-s. Ar. 26:102 בגניזה סימנו עמודים. ארבעה מונה א קטע
 נפל ;4-3 ;2-1 העמודים בין מ-מה(. לג, יג-יד, א-ג, )פסוקים יד נב-נס; ל-לג, )פסוקים

הסר.
.t-s. Ar. 23:142 סימנם: בחסר. ולקויים מטושטשים עמודים שמונה מונה ב קטע ,

 להלן ספק. ללא סעדיה ר׳ בידי נתחברו הקטעים שני ג-ט(. )פסוקים יג בפרק עוסקים הם
יותר. שלם שהוא ראשון קטע תהילה ונקדים קטע, לכל הראיות

 תרגומם זה בקטע שילבם שהגאון אוזרים, מקרא מספרי כתובים כתובים. תרגום א.
כ; לג, כג; לא, איוב הכתובים: הם למשל כך מאחד? לבד שבידנו, הגאון לתפסיר תואם
 התואמים יד, שבפרק א-ג הכתובים תרגום בהם כיוצא במלה(. מלה )זהה כט יט, משלי

 יותא — ב( )יד, ׳והובא׳ תירגם כי הגאון אומר בפירושו נוספת: ראיה שבידנו. לתפסיר
בתרגומו. הוא וכן בעניינו[ הידיעה את ]-יביאו בכברה

 דן שהוא לפרשה עצמו להצמיד לא בפירושו הגאון של דרכו שבשיטה. דברים ב.
 לצרעת בפירושו ואכן, אוזרים. מקרא מספרי מקבילות פרשיות אליה לצרף אלא בה,

נעמן. וצרעת מרים צרעת את עמה מספח הוא המצורע
וגל׳ ׳עז בברכה ללוותו הקב״ה, של שמו באזכרת בעקביות, מקפיד סעדיה ר׳

אלסלאם׳ ׳עליה ברכת״המתים לו מצרף הוא נביא מזכיר וכשהוא ויתעלה[. ]-יתגדל י
השלום[. ^!-עליו ® .

 ואע״פ מסקנות. ובהסקת במוסר״השכל מפרש שהוא פרשה, לחתום הגאון של מנהגו
 חטאים על פורענות הם שהנגעים כיון ־החורבן, לאחר בישראל נהוגים אינם נגעים שדיני
בעוה״ב. ונפשו בעוה״ז גופו ולהציל החטאים מן לפרוש לאדם הגאון מטיף

מחברו. סעדיה ר׳ שאכן מגופו ראיות קיימות זה בקטע אף א לקטע בדומה ב. קטע
עניינן: לפי הראיות את נסדיר

]-עמימות[. כבו — ׳כהה׳ הגאון פירש .0 )יג, הנגע׳ כהה ׳והנה כתובים. תרגום א.
את הגאון כאן מפרש מכך לבד שבידנו. מזה שינוי תכלית שונה זה כתוב תרגום יט. לג, איוב .1

 עם יפה עולה כ( )לג. שלאחריו הכתוב תרגום זה לעמת כלל. פירושו לא, שבאיוב שעה הכתוב,

באיוב. התרגום

החכמה אוצר הכנה ע״י הודפס152 מס עמוד {0(}21) ;«ויובלזכרון ספרי עת, וכתביסיני»קבצים קכ״א: ־ סעי
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 הוראותיה את הגאון מפרט ׳כהה׳ בפירוש ]-עמם[. כבי לכתוב: בתרגומו הוא וכך
 )ישעיה כהה׳ ׳פשתה הפסוק את מציין הוא כראיה נ-רועך[. כאמרה — מהן אתת השונות.

דועכת[. ]-פתילה כאמרה׳ ׳פתילה תירגם ושם גן. מב,
 מקראות בשני זאת והדגים כעבר, המקור את הגאון פירש — ז( )יג, ׳לטהרתו׳

 — יב( )יג, תפרת׳ ׳פרות תירגם כי מעיר הוא בפירושו הגאון? תירגמם כך ואכן, אחרים.
בתפסיר. הוא וכך ]-התפשטות[. ׳אנתשאר׳

 הלק או ׳ובשר׳ שבתיבה הוי״ו את שתירגם הגאון אומר — י( )יג, בשאת׳ הי ׳ובשר
שבידנו. בתפסיר הוא וכן התי. הבשר מן
 מספר להם שיש פעל, או בתיבה נתקל כשהוא הגאון של דרכו שבשיטה. דברים ב.

 המשמעויות כל את מקיף אלא הנדון, שבפרק במשמעות מצטמצם הוא אין משמעויות,
 שמונה פירט י( )יג, ׳הי׳ בתיבה כאן. עשה כך בפועל. או בתיבה הכלולות שבמקרא
 הגאון, שהעלה המקראות וכל משמעויות. המש מנה יב( )יג, ׳תפרה׳ בפעל וכן הוראות.

 לדון הגאון של מנהגו אלה. לפסוקים תרגומו את מלא תיאום תואמים לדבריו, כראיה
 ימי שבעת את הוא קושר למשל כך קלושה. הנדון לעניין שזיקתה בפרשה גם בהרוזבה
וחולייו? הגוף וטבעי האדם ביסודות רן הוא בצרעת במסלולו? הירח בתנועת ההסגרה

 והוא לפניו, יושב תלמיד היה משל וברורה. היה עממית, בלשון דבריו מרצה הגאון
 .5ירעת׳ ׳וכבר במלים אליו הוא פונה שלפנינו בפרק רעהו. עם איש כשיחת עמו, שה

 ממסורת שונה שמסורתו פעמים המקרא. מסורת מצר הגאון לפירוש נוספת מעלה
 יז( )ה, ׳נא׳ וכן יב(? ה, )מלכים־ב ׳אמנה׳ הנהר בשם והכתיב הקרי מעין שבידנו,

קרי? ולא כתיב הגאון שבמסורת

 »י/fcfn י S/ ׳//
p’^y.,

א קטע

if הר /W

 שאנחנו כיון עלינו, להביא שביכולתו ממר. להתירא: יש זה מדבר אך ... [1]
 של השני והפן יד(. כת, )משלי תמיד׳ מפחד אדם ׳אשרי ונאמר האדון. והוא העבדים,

 ואז באדם. נגע אירוע עונשיהם שמכלל ,וההפריות הפשעים אלו... בביאור הבורא חכמת
 מהן חמש המריות: עשר שהם נמצא והבחינה הבריקה ועם אותם. יעשה ולא מהם יימנע

המותר. והדיבור העצה דרך על — האחרות והחמש התורה. אותן פירשה
שהוא[ ]כפי ^לכלסוגיו{הר לשון היא הראשונה הרי בתורה, שנתפרשו לחמש אשר

 כאשר מרים. לדבר ראיה בצרעת. אותו ייסר שה׳ הוא ראוי זאת יעשה אם בראשית? בספר
 הכתוב כמאמר צרעת, עליה באה והרחמים, השלום עליו רבנו, במשה הרע לשון דיברה

עמד וכבר ט(. א, יב: )במדבר כשלג׳ מצרעת מרים והנה וגו׳. במשה ואהרן מרים ׳ותדבר

קנג. עט׳ להלן. ר׳ .2

קנב-קנג. עט* להלן. .5

קנב. עט׳ להלן, ר׳ .3

קמט. עט׳ להלן, ר׳ .6

קנא. עט׳ להלן. .4

קג. עט׳ להלן, ר׳ .7

אורו. רבה שהוציא ליוסף גם ואילי לנחש. הכוונה .1

עת, וכתבי סיני»קבצים :קכ״א ־ סיני
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 בד. כשדאה אך אחריה. בעבירה בה כיוצא היה הוא כי הסכנה, כנגד פנים אל פנים ]אהרן[

 קודם לו, שימחל ממנו וביקש השלום, עליו רבנו, משה לפני להתנצל הקדים שראה מה

 חשאנו ואשר גואלנו אשר חטאת׳ עלינו תשת נא ׳אל שאמד לפי הפורענות, עליו שתבוא

 על ויתעלה, יתגדל האל, הזהירנו וכבר העונש. ממנו סר לו מתל וכאשר יא(. יב, )שם

 אלהיך ה׳ עשה אשר את ׳זכור שאמד לפי דומה, עונש עלינו יבוא שלא כדי הרע לשון

 שעשה ממה לקח למד הכתוב: אומר -ךלמירודלקח. ׳זכור׳ ומובן .2ט( כד, )דברים למרים׳
 הדומים דברים יש המצורע שבדיני תראה שעשתד/הלא כמו תעשה ואל למרים, האל

 על כמו הראש ופריעת הבגד קריעת אדם בני )?( ומחייב הורג הלשון כי הרע, ללשון

q מתיהם.
 שהדברים לפי וזה מה(. )יג, פרוע׳ יהיה וראשו פרומים יהיו ׳בגדיו בו נאמר לפיכך

 לפי בו הלשון נמשל וכבר מקרוב. ישירות — הסיף פנים: שלושה על הם ההורגים

 מטחוי והוא ממרחק, שהורג מי הוא והחץ .3טו( ה, )איוב מפיהם׳ מחרב ׳וישע ^שנאמר

 ה(. נז, )תהלים וחצים׳ חנית שניהם אדם ׳בני שנאמר כמו בו, הלשון נמשל וכבר קשת.

אלה, משני גדול בדבר הלשון את המשיל אח״כ .4ז( ט, )ירמיה לשונם׳ שחוט ׳חץ כן וגם

 תהלך ולשונם פיהם בשמים ׳שתו שאמר לפי לארץ, שמים בין ממרחק הורג הוא כי

 )יג, פרומים׳ יהיו ׳בגדיו בו החוטא על אמר הורג שהלשון וכיון ט(. עג, )תהלים בארץ׳

 ,,ה עבודת עול פרק הרע לשון בעל כי שם(, )שם פרוע׳ יהיה ׳וראשו אמר אח״כ מה(.

 לא זה, לולי ואזהרה. ציווי עליו שמוטל ולא רכון ראשו שמעל ראה ולא ויתעלה, יתגדל

 כולם לבריות תתגלה למען השיער גילוח לנטוש נתחייב כך משום לשונו. משלת היה

 רכיל הולכי על הכתוב ואמר .5ראשו על שנעשתה וגזירתו עליו, שבאה האל יכולת

 ה׳ את יראנו לא כי לנו מלך אין יאמרו עתה ׳כי ]בה׳[ יאמינו לא אשר הרע, לשון ומדברי

אתנו שפתנו נגביר ללשוננו אמרו ׳אשר כן גם ואמר (.1 י, )הושע לנו׳ יעשה מה והמלך

— ה(. יב, )תהלים לנו׳ אדון מי

נעשה כך בלשון שוזטא כשם ברור. זד, מר,(. )יג, יעטה׳ שפם ׳ועל אמר זה אתר

 מדברת לשון חלקות שפתי כל ה׳ ׳יכרת שאמר כדרך והדיבור, הלשון כריתת עונשו

 כן גם ואמר יב(. סג, )שם שקר׳ דוברי פי יסכר ׳כי עוד ואמר ד(. יב, )תהלים גדולות׳

 הימנעות מעונשו ועשה יט(. לא, )שם עתק׳ צדיק על הדוברות שקר שפתי ׳תאלמנה

ודיבור. שלום מאמירת

אדם: בני על מכריז שהיה כשם בזה, כוונתו מה(. )יג, יקרא׳ טמא ׳וטמא אמר אח״ק

 זה ויהיה טמא׳ ׳וטמא עצמו על יכריז העת שקט זה והיה ׳,ממזר וזה וזה'רשע, רע, ׳זה

שאומרים כמו וזה ג(. ב, )שמואל־א גבוהה׳ גבוהה תדברו תרבו ׳אל אמר בזה כיוצא אמת.

 מדרש תקן: עט׳ האפילה מאור :20-16 שר׳ תקמה עט׳ הגדול במדרש ה: פרשתא בספרא הוא וכן .2

פ. עט' ויקרא, החפץ,

אהר. בכתוב הוא וכך כחרבות. שהם מפיותיהם האביון את הושיע הכתוב: את הגאון תירגם וכך .3

הגאון. איוכור בלא תפב( עמ׳1 בחיי ר׳ העלה הדברים מקצת .4

הראש. תגלחת לאיסור והכווגה ראשו׳. על שנהיה ׳והציווי כן: גם להבין אפשר .5
V
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 הפליג זה כד .*מוגזמים שדבריו תראה הו והשקית/ התעיב רע, זה ׳פלובי רבה: מוציאי י
 דברים מפיכם יצאו-^ ב?ג( )שמואל־א מפיכם׳ עתק ׳יצא ואמר גבוהה/ ׳גבוהה ואמר

 והסיבות. העילות תיכן וכבר אומרים, שאתם מה יודע הידיעות, בעל האל, כי גסים,

ומפורעניות. ביותר הקשים הנגעים כוונתו,

 וכלשון ברכילות שהפריד כדרך מו(. )יג, מושבו׳ למהנה מהוץ ישב ׳בדד אמר אח״ב

J וידידים. שותיהםונ בעלים קרובים, משפהה, בגי בין שלו הרע 

אחרות במקומן וישימו 9 8 7 6האבנים שתי ייעקרו בתשובה® והזר לקה למד אם ... [2] ׳

 אל והביאו אחרות אבנים ולקחו וגו׳ הנגע בהן אשר האבנים את וחלצו הכהן ׳וצוה כאמרו

 שיהרוס עד ’אחר למצב הנגע ישתנה לא בתשובה חזר לא ואם מ-מב(. )יד, האבנים׳ תחת

 עציו ואת אבניו את הבית את 'ונתץ ככתוב וישליכם, ועפרו לבניו אבניו, הבית: כל את

 ואם מוטב. זר. לאחר בתשובה חזר אם מה(. )יד, ,לעיר מחוץ אל והוציא הבית עפר כל ואת

 חזר אם בכך. כיוצא הבית של לעפרו כוונתי ביותר, הקרוב שהוא בסמוך הנגע ייראה לאו

 והשאר התיכה הבגד מן יגזור לעשות רגיל שהיה ממה בו וחזר לקה ולמד בתשובה

 הנגע חזר בתשובה חזר לא שהוא משום נו( )יג, הבגד' מן אותו ׳וקרע הכתוב כמאמר ’יינצל

 פהד זה אחרי אם נב(. )יג, הבגד׳ את 'ושרף שנאמר כמו באש, שיישרף עד הבגד אל

 בגופו, ויתפשט הנגע יזחל לאו ואם מוטב. בתשובה אליו ושב ממנו ונתירא מאלהיו

 ויחזור ויתעלה, יתגדל האל, לגערת יתעורר אם המתוארים. הנגעים אהד בו וייראה

 לביתו, ויהזור ויוושע שיטהר עד שבוע או למהנה מחוץ 10ימים שבעת ייסגר ממעשיו,

 בתשובה יחזור לא ואם 4ו )יג, וטהר׳ בגדיו וכבס היא מספחת הכהן ׳וטהרו שנאמר כמו
 כמאמר ממנה, שיבה לו תהיה שלא יציאה למהנה[ ]מחוץ ויצא לעולם, הנגע בו יישאר

 מו(. )יג, מושבו׳ למחנה מחוץ ישב ברד הוא טמא יטמא בו הנגע אשר ימי ׳כל הכתוב

בעדינות! בעבדיו הנוהג ישתבח

 כלי אדם ימכור שלא בזה, כיוצא הקבלה קבעה וההיזקקות העוני בעניין כן גם וכך

 )כה, אחיו׳ את איש תונו אל עמיתך מיד קנה או לעמיתך ממכר תמכרו ׳וכי באמרו ביתו,

 את ]למכור נזקק כן על לכך. לב שם ולא חטא, על עונש שזה )?( פירש אח״כ יד(.

 לא הוא ואם כה(. )כה, מאחוזתו׳ ומכר אהיך ימוך ׳וכי אחריו הכתוב שאמר כמו אחוזתו[,

 הכתוב במאמר בו, דר שהוא ביתו,. למכור יצטרך בתשובה[ ]ישוב ולא כן גם לבו ישית

 מחטאיו, זה אהר יחזור לא ואם כט(. )כה, הומה׳ עיר מושב בית ימכור כי ׳ואיש אחריו

 בתו את איש ימכור ׳וכי הכתוב כדברי תהיה... לא ואם בתו. את למכור אפילו יצטרך

כמו מאחרים[, כסף ]ללוות אפילו יצטרך זה, אתרי ישוב לא ואם ז(. כא, )שמות לאמה'

\

4

 הרע. לשון על באים הגוף, בנגעי הבתים. שעעי הגאון רעת 4מ )יר. הבית לנגעי חוזרים הרבי־ים .6

.12 ,8 שו׳ ת עם׳ מדה״ג עיין
.11-7 שו׳ תו עם׳ מדה״ג ו; יב נגעים משנה ד; פרק ו. פרשתא ספרא .7
במקור. המשמוש עקב אימרן דרך התרגום .8

בגדים. לנגעי סעדיה ר׳ עבר הבית מנגעי .9

שבוע. מפורש אהריו כי מתם. ׳ימים" לגרום יש .10
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קמטa) ויקרא לספר סעדיה ר׳ מפירושי151

 )כה, ותרבית׳ נשך מאתו תקה אל וגו׳ בו והחזקת עמך ידו ומטה אחיך ימוך ׳וכי שנאמר

 ואילו חובו ]פוחת הזמן שעובר במידה הנערה כי הבת[. ]ממכירת יותר קשה והוא לה-לו(.

 בתשובה ישוב לא זה כל לאחר ]ואם הנושה. תביעות מתרבות הזמן שעובר מה במלווה[

לבית שיגיע עד למצב ממצב ידרדר[ ]וכך שנאמר... כמו לגוי או לגר עצמו למכור ייאלץ[
!arm 4 !

הסוהר"...

 להיכנס לו אסור עצמו שהמצורע ביון ידיעתו׳" ׳תובא ב( )יד, ׳והובא׳ תרגמתי

 את חייב למחנה׳ מחוץ אל הכהן ׳ויצא שאמר וממה הראשונה. טומאתו במצב למחנה

לראותו. מלצאת יאחר בל שנרפא, המצורע אודות ישמע שכאשר הכהן,

הפעול. אל הפועל בו שהועתק דיבור זהו ג(. )יד, הצרעת׳ נגע נרפא והנה ׳וראה

 )כה, תומה׳ עיר מושב בית ימכור כי ׳ואיש בזה כיוצא הצרעת. מנגע הצרוע נרפא והנה

 לו אשר בעיר אשר ׳הבית אח״ב שאמר כמו .13 12 11מושב בעיר חומה בית ימכור כי והוא כט(.

 לו ימצא בכר?׳פן בן שבע על השלום, עליו דוד, דברי כן גם לו ודומה ל(. )כה, חומה׳

מעינינו׳... ׳וינצל אלא מובנו ואין ו( כ, )שמואל־ב עינינו׳ והציל בצורות ערים

 שחייב הסימן שסר או גופו, בכל לבנות נרפא... והנה ׳דע... בזה. כיוצא ורבים

 שחייב סימן אותו היעלמות אבל מטבע... זה הרי בגופו הלובן בל התפשטות אבל טומאה.

דרך... על זה יהיה לעולם הטומאה... את

[T3 הגסיון אותו שחילץ ממה היה... ואלו ...’,3הוא ואין החסר על ומהם הטבע 

 סימנים אותם היעלמות הימנעות והוא זה, עשיית... מזו, יתירה קרבן. זה כי )?(והדרישה

 מרים, בזמן הכתוב כדברי בנם. לבוא זה יכול ויתעלה, יתגדל האל, מלפני אבל לחלוטין.

 מכוח ולא זאת, ממנה הסיר אח״כ ט(. יב, )במדבר כשלג׳ מצורעת מרים ׳והנה עליה שאמר

 שעשה וכמו יד(. )יב, תאסף׳ ואחר למחנה מחוץ ימים שבעת ׳תסגר כאמרו המקובל,

 אליו ׳וישלח כאמרו זה ויטהר. בירדן שיטבול השלום, עליו אלישע, לו שלח אשר לנעמן,

 ה, )מלכים־ב וטהר לך בשרך וישב בירדן פעמים שבע ורחצת הלוך לאמר מלאך אלישע

 והניף אלהיו ה׳ בשם וקרא ועמד יצוא יצא אלי אמרתי הנה ויאמר וילך נעמן ויקצוף י(.

 ישראל׳ מימי מכל דמשק בהרות ופרפר אמנה טוב הלוא המצורע. ואסף המקום אל ידו

 העיר. את המשקים בדמשק נהרות שני והם )?(.ותורא ברדא תרגומם: יא-יב(. ה, )שם

 ארץ מכל נכבדה לדעתו היא מדמשק אוזת שאבן נעמן כוונת )?(.״״13בשמם לי ידועים

 אמנה נכתבת ישראל[. מעינות ]מכל בעיניו נכבד הוא מאבן הנובע אוזר מעין וכן ישראל.

לפי השלום, עליו הנביא, שציווהו מה שיעשה עבדיו לו יעצו ואז .14אבנה שיקראו כדי

א־ג. יד. הכתובים תרגום בא כאן .11

הגאון. של זד, פירוש העלו )בכתובים( הביאור ומדרש פב( )עם* התפץ מדרש .12

הפסוק. לצורת שהחזירו סופר ׳הגהת׳ שהוא ספק ואין בכתוב. כמו הסדר שלפנינו בתפסיר .13

 אבל שלבים. שלבים ובאה מאריכה שהיא מצרעתו. המצורע של המבעית בהתרפאות הגאון דן כאן *.13

למרים. שעשה כפי ימים לשבעת ולצמצמה לקצרה בזזסדו הוא יכול האל ברצות

bi3 בדמשק. ביותר הגדול הנהר מוגדר: ליאקות: אלבלדאך ב׳מעגם מצויינים הנהרות שני .♦♦13

בדמשק. גדול כנהר -
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[6] רצהבי יהודה * קג

 הלוא אליך דבר הנביא גדול דבר אבי ויאמרו אליו וידברו עבדיו ׳ויגשו הכתוב שאמר .«

 האלהים איש כדבר פעמים שבע בירדן ויטבל וירד רחץ־וטהר. אליך אמר כי ואף תעשה

 יתגדל באל, האמין זה אות וכשראה יג-יר(. ה. )שם ויטהר׳ קטון נער כבשר בשרו וישב

 בכל אלהים אין כי ידעתי נא ׳הנה שנאמר כמו הוא, אלא אלוה אין ואמר: לבדו, ויתעלה,

 ביקש קיבל, ולא השלום, עליו לאלישע, ממון וכשהציע טו(. ה, )שם בישראל׳ אם כי הארץ

 צמד משא לעבדך נא ׳יתן הכתוב כמאמר פרדים, צמר משא הארץ מעפר לו שיתן ממנו

ז(. ה, )שם לה" אם כי אחרים לאלהים וזבה עלה עברך עוד יעשה לוא כי אדמה פרדים

 לשאת שנתיירא או ציפייה: דרך על שהיא ונאמר, זו. בבקשתו הסיכה ]שנבחן[ וראוי

 היו כך ואולי חוליו: עליו יחזור ואז השלום, עליו אלישע, הנביא רשות בלא הארץ מעפר

" שאלישע שרצה או דבר; ממנה לגנוב שלא הארץ, את יראים שהיו וזולתם, ארם אנשי כל

; £ כאמרו עליו, להקריב ראוי יהא למען ומיוחד נכבד ממקום לו יתן השלום, עליו הנביא,

“ שנתכוון או יז(. ה, )שם לה" אם כי אחרים לאלהים וזבח עולה עבדך עור יעשה לא ׳כי

 של הפולחן בית שהוא רמון, בבית מלהשתחוות מנוס לו שאין שתיאר, כפי להתנות,

 ועליו פרדים, צמד שמים יראת ראשית ועשה בחרב. אותו שכופים הכרח וזה אדוניו,

שמה, להשתהות רמון בית ארוני בבוא לעבדך ה׳ יסלח הזה ׳לדבר כאמרו דבריו, הסדיר

 ועל יה(. ה, )שם הזה׳ ברבר לעבדך ה׳ נא יסלח רמון בית והשתחויתי ידי, על נשען והוא

אני... אם אמר: .‘5טילבח ביטוי הוא נא הביטוי כי נקרא. ולא ׳נא׳ זה בפסוק נכתב כן

 בגלל )ולא( להתנועע אוכל ולא ובקרבי בלבי אליו והתפללתי ויתעלה, יתגדל לאל,

ולא ׳נא׳ נכתב כך משום כן. לו: אמר במשהו? זה רבד לי יועיל כלום מאדוני. יראתי

הנביא, לו אמר ולא בפיו. מבטא ואינו בלבו ומתפלל בנפשו מבקש שהוא כיון נקרא,

 מי כי אומרת שלנו הקבלה כי אדוניו. עם ישתחווה אם חטא עליו שאין השלום, עליו

ה, )שם לשלום׳ ׳לך לו אמר .‘6כך על אלהים לו יסלח לא זרה עבודה לעבוד עליו שכופין
 1 שאתה אע״פ אליו, והתקרבותך ויתעלה, יתגדל לאל, שעבודתך כוונתו בלבד. יט(

 1 " את כלל תעבור משלא יותר לך טוב זה הרי זרה, לעבודה כוונה ללא אדוניך, עם משתחוה

ויתעלה. יתגדל האל,

 יתגדל האל, מלפני ומופת באות אלא יסורו לא הטומאה שסימני שנתאמת וכיון

 לאלהיו לשוב בצרה, ששרוי ומי מכאובים, הסובל על וכן המיוסר, על חובה ויתעלה,

ויתעלה, יתגדל האל, כי סבלו. את ממנו וירחיק ממבאוביו שירפאהו עד ולהתחנן ולבכות

 שמי נקרא אשר עמי ׳ויכנעו כאמרו ולחלייו, למכאוביו שירפא בתשובה שחוזר למי ערב

 ארבעה זה בפסוק יר(. ז, )דהי״ב הרעים׳ מדרכיהם וישובו פני ויבקשו ויתפללו עליהם

...17 16 15 14לפני והענווה הכניעה הוא — עמי׳ ׳ויכנעו דברים:

הוא כי למהנה, מחוץ אל ההרחקה מן לבד הטמאים, מן לזולתו ולא במיוחד, ]לו[ [4]

׳אבן׳. של נקבי עצם שם הוא ש׳אבנה׳ סבור סעדיה ר׳ שבידנו. המסורת היפך .14

פירושו. ידעתי לא — טיטלבה .15

ה״א. פ״ה התורה יסודי רמב״ם ב; כו. זרה עבודה א: ער. סנהדרין .16

ן וישובו. פני, ויבקשו ויתפללו. האחרים: הדברים בשלושת הגאון דן החסר בחלק .17
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ה״ב ס״ז דעות הלכות סדר רב

 וכמ׳ש עומדת מיחה ממקום מלקוח נרי לו שיתכפר

 דאין לומר אפשר ועוד מה׳ד, עונשין אין למנין מהרש׳א

 ע״י לגמרי מתכפר דהתס דחשימה ללאו דומה הזה הלאו

 משא*כ אחין הוא הרי שלקה כיון אמין ונקלה דכתיג מלקוש

 כיומא נת׳י ומיין כדכתיב פונו צרור מדיין ילקה אס אן כאן

 ודפ הזאת, כסברא ג״כ שהחזיקו שנחה לקט מק ד״ה א׳ ל׳ו

 מזרמו בנותן הסמ׳ג סברת לאמתת ראיי׳ להביא יש כי

 וט׳ לבטלה ש׳ש מוציא אימא ב׳ ג׳ בחמורה מדאמרי׳ למולן

 לא וט׳ תרתי עטד דקא כיק בשם חכירו את מקלל אבל

 יותר הוא דהמק היכי כל מבואר הרי במלקות, לי׳ חסגי

 או גרידא במלקות הרץ יקב דמשפטו לומר ראוי אין גדול

 דקטביד דהיכא דה שס ברש׳י ומיין ארם בידי אמר טונש

 כטל כוונת נלע׳ד )א׳ה ילקה, שלא ג״כ הוא וכוונתו וכו׳

 למטר ג*כ אפשר והי׳ ממשה נרי הלאו מל מבר דאם המינון

 אפשר הי׳ לא אס משא*נ ממלקות דפטור הוא ממשה בלי אז

 חמץ קנה נגק ממשה נרי שטבר בשמה ממשה בלי לטבור

 כיון דלוקה הרא״ה מודה בביתו מוד סנק לו ואין בססס

מעשה(. בלי הלאו על לעטר לו א׳א הזאת יבמת

הנ״ל הטעם דיחוי
 דודאי רטנו דברי ליישב דעתי תנוס לא זאת בכל אזלם

או מבלי בתלמודא מקום בשום מפורש הי׳ אם

 מאתנו בהעלם שהי׳ רק זה לאו מל לוקק דאין בירושלמי

 פה, האמור ככל לומר אפשר הי׳ שפיר לוקה שאינו הטעם

כתוב משפט אל טעם ליתן באו המה והמהרש׳א הסמ׳ג וכן

— ז פרק

 ע״ב ט״ו ערכין הגט׳ עפ״י הראב״ד דברי ביאור

עון יש וכו׳ לזה מזה והולך דבריה שטוען זהו רכיל איזהו

 אלא לא הרארד וכתב לה״ר, והוא וט׳ מזה גדול

 והשני נפשות והורג תליתאי דהראשק השט מן הראשון קשה

 דמה הוא וכוונתו זאת, בינה מצמו את אלא הורג ואינו תניין

 תליתאי לשון אמרי במערבא ׳3 נרו דטרוכין בגמ׳ שאמרו
 מי מל קאי ולאומרו למקבלו למספרו הורג תליתאי קטיל

 השב ראובן אומר הזה שהרוכל דמתון* רכילות אומר שהוא

 אח זה והורגים שניהם בין השנאה תעורר שממון על רעה

הלזה הרוכל בשל כשמעם ושמעון ראובן של הדם וגואלי זה

 לא ויתום אלמנה בטיטי אבל בתלמודי להדיא ומבואר

 מי למלקות טתן לא זה דלאו מקום בשום מפורש מצאנו

 וסבה סברא מלט ולבדות מליו לוקין דאין לרביט לו הגיד

 בדברינו למטלה הניחן בהטמס להקהות יש כי רסוקה,

 אתה אמח רשעה משוס מיט׳ למדרש רשטתו כדי מדאיצטרן

 ירל ב׳ד מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקין דאין וט׳ מחייט
 מ דאין דחסימה ללאו דומה דאיט משום ממלקות דסטור

 מיתת לאזהרת שניתן בלאו משא־כ מלקות אלא אמר טונש

 צריך אלא ילקה אם לבד במלקות סטאתו תטפר לא דד

ממ׳ש להקשות יש וסוד בתורה, הכתובה מיתה ט לקיים

 או לשוא הנשבע שלקה אעטי י׳ב ס׳ שטעות בהל׳ **לבינו’

 לא שנאמר טלו השבועה טון להן מתכפר אין וכו׳ לשקר

 הרי ממט שיתפרס עד שמים מדין נקיק לו אין ה׳ ינקה

 שמיס עונש עוד עליו יש שנקלה אסר דגם דאמס״י מבואר

 רשעיות ב׳ משוס ממייבו וא׳א בי׳ קריק ולא לוקה הוא מ׳מ

 דסברת משם מוכס וגס רד, מיתת או כרת ט שאין כיון
 אין בפירוש שאמרו היכי אלא מקום בכל מחישבח hi הסמ׳ג

 הסמ׳ג טעם לו מימסין אט אז סבתו נדט לא ואנמט לוקין

 לפוטרו א׳א מדעתיט אבל מה׳ד עונשין אין במנין ומהרש׳א

 שמיס עונש שיש דאעפ׳י ראינו וגס האמור, מטפס ממלקות

 לענין דמסימה ללאו הזה הלאו דומה מ׳מ המלקות על טשן

 על ראה מה רביט מל הערותיט נצבה וגם קמה וא׳כ מלקות

 שכתב ומלשוט זה לאו טל לוקק דאין הדין להמליט ככה

 פשוט רבר שהוא משמט וכו׳ זה לאו פל לוקין שאין ואעפ׳י

מקום איפה אי׳ ראו לא ועיניט מלקוח בו דאין ומפורש

ודע. זאת הלכה

ב הלכה

 שם פירש׳י וכן הרוכל אח הורגים הס הזאת הרמה נעשתה

 וכו׳ עצמו לרכיל פירש׳י לאומרו דה וכן תליחאי לישנא דה

 הכי לפרש לרש׳י לי׳ טמא ולא תליתאי לישנא דה תו׳ ומיין

 גואל יבוא ואמ*כ רעה עליו דחשב ראובן את יהרוג דשמעון

 יאמר ראובן של הדם דהגואל לשמעון, ויהרג ראובן של הדם

 נקרא אבל מנם רעה מליו שמשב מפני שמעון הרגו כדין

 אבל לשלשה, ומזיק טגע שהדבר הרכילות תליתאי לשון

 מגיע אין שממון בסט ראובן מל דופי מדבר שהוא בלה״ר

 המספר ולזה דופי ט המדובר לראובן לשטם אלא הפסד מזה

דבר שזה ראובן ישמע דאס עצמו את הורג שהוא הלה׳ר
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ה״ב פ״ז דעות הלכות —

 המספר של הדס הגואל אכל אותו יהרוג רמי׳ לשון מליו

 הוא נמשו כי הדס הגואל דידה ראובן את יהרוג לא לה־ר

 מניין נקרא דלה״ר הראב״ד כתב ולכן לה׳ר מליו שסיפר מפני

 לדעת דמפרש מרן מדברי שנראה כמו ודלא שנים דהיינו

 הרארד מ״ש לכוון מה ידעתי ולא שנים הורג לה־ר הרארד

 על כתב שס בח״א המהרש״א והנה עצמו, את אלא הורג ואינו

 לישנא לה׳ר נקרא דמש׳ה ודעתו דוחק שהוא והתו׳ פרש׳*

 ג׳ע נח ממורות מבירות ג׳ כנגד שקול דהוא תליתאי

 אין ע״כ עבירות ג׳ כנגד דשקול לה״ר והן דמים, ושמיטת

 בגעת דמססר ממש לה׳ר מל אלא רכיל ההולן על הטונה

 שקול דלה׳ר ראי׳ שס מייתי דהתלמודא לזה והראי׳ סבירו

 ברש, דאתי׳ גדולות מדברת לשון מדכתיב עבירות ר כנגד

 גדולות מדבר שהוא מבירו בגנות מסמר שהוא במי הוא חה

 וכן מבירו על העמיס אשר הפמותיס מכל משולל הוא כאלו

 רביט נתב וכן גדולות מדברת בפסוק בתהלים הרדק פי׳

 לה״ר על קאי וגו׳ מלקות שפחי כל ה׳ ינרת דכתיב דקרא

 מוקי יבינו רק האמור מטעם והייט סבירו בגטת המספר

 רק שמספרו במי ולא כך למשות רגיל שהוא במי קרא להאי

 הייט גדולות מדברת דלשרן מונס וטכ*פ ומקרה, פראי דרן

 בעל שהוא דמי בזה הוא וההבדל מבירו בגנות שמספר זה

 אבל וגו׳ ה׳ יכרת נאמר ומליו קשה פנשו בכן ורגיל לה״ר

 לה״ר דהן ושמפיק כ׳ק קשה עונשו אין מקרה דרן המספר

 וממילא מבירו בגנות המספר הוא מבירות ג׳ כנגד דשקול

 היינו תליחאי לישנא במפרנא דאמרו מה המהרש״א לדעת

 חה רכילות לא ג׳ ההורג והוא מבירו בגנות שמספר לה״ר

 זה דגם מק שכ׳ ומסעם כראב׳ד דלא רביט כדעת הוא

ר. הורג

הראב״ד על קושי׳

 להיות לי ארם בינת ולא קשה ג׳כ הראב״ד לדעת אמנם

דרנילות דעתו לסי דאף מה כוונתו מבין הלב

 מכל שלשה הורג איט מבירו בגנות המספר ולה״ר ג׳ הורג

 הרע לשק מעון עונו סמור דרכילות ראי׳ זו מה מקום

 אהנו ד״ה רש׳י כתב ט? דבערוכין מביט בגטח המספר

 גלוי דמים משפיטת לי׳ מותיב לא אמאי קשיא ואי מעשיו

 דבגדי חטא והנא עליהן באים נגפים לעיל דקאמר עריות

 על אלא דידי׳ טלי׳ לאו מנסרין דהתס מתכסרין כהונה

 דמיענשי אשכמן לא לה״ר אבל וט׳ נענשים ידו שעל האמרים

 לאמריס גם רעה גורמין וג׳ע דש*ד להדיא הרי אמרי׳,

 האמרים שגס פעמי*( הרבה בקרא מפרש הוא )ובננ״א

בלבד לז ולא דם שפן או עריה שגילה זה של ידי על נענשים

רג משנה

 גם אלא בג׳ע זמה עשה או דם שפן אשר לאיש יסש? דם

 ואין לאחרים רמה טרם איט לה׳ר אבל רעה, קרם לזולתו

 האחרים אין ברכילות הוא וכן ידו מל נענשים אמרים

 עצמה הראי׳ ומכס רכיל שהולך זה של ידו טל נענשים

 עבירות ג׳ כנגד שקול דלה׳־ר גמ׳3 קאמר אס״ה רש׳י שהביא
 הא רכילות הייט דקאמר צה״ר דהן נאמר אס ואף החמורות

 הוא אלא ידו על נענשים אחרים אין רכילות עו! בשביל אף

 שמים עונש איט ממית שהרוכל ב׳ דאותן שמים בעונש עצמו

 מל נהרגים להיות טרה דהרכילות רע דעטן אשמעינן אלא

 לאחרים הרבה עונש גורמים טריות וגילוי וש׳ד שטס, ידו

 המדבר לה״ר והאין העולם רוב נגד לא ג׳ נסשט במה ועוד

 וג׳ע run עונס גדול יהי׳ רכילות מדבר או מבירו בגנות

 אמרים שנענשו במה תלוי אינו הטון דטדל נאמר וע*כ וע״א,

 הוא ומ*מ לאסריס רמה העק יגרום שלא דאפשר ידו מל

 הוא ועצום גדול בעה׳ב לו המגיע שפנשו מד בעצמותו ממור

 בשכל ואין הממורות מבירות ג׳ על לו המגיע מהעונש

 שאינה מבירה טל הנבדלים, העונשין מסבת להשיג האנושי

 כגון החמורה וטל לאסרים עונש ג״כ מגיע כ־כ ממורה

 לבדו, העובר אל מגיע הטונש חנירו בגנות ומספר רטלות

 גם יענשו בטבורס אשר הסרטים יודע הוא ה׳ דמות אל כי

 הזאת, הרעה ממשות המושה למנוע ידם לאל שהי׳ אמרים

 משגת ידם ואין מהם בעליהן למטע כס לאסריס שאין ואותם

 נפש ולק הרשט ידי מחמת יצאה אשר המכשלה להסיר

 מבירות הג׳ מה עד יודע אתנו אין גם חמות, היא הסומאת
 ללד מסור עונשן כ״כ סמורות שאינם ובאמרות הסמורות

 ב״י יד בו תגע לא טלן כנגד דשקול ולה״ר וברכילות להמיתן

 הוא טול ואין אמונה אל כי ידענו זאת ללקותן, או להמיתן

 דמתינו הומר קרוצי ואנסנו דינו אמת צדיקיה משפטיו כל

 בגנות המספר לה״ר ועק רכילות טון לענין גם וא'כ קצרה,

 עק אס׳ה ג׳ נהרגין הרכילות דבסנת אף לומר אפשר סבירו

 בסבתו כ*כ נהרגין דאין אע׳ג רכילות ממון סמור לה״ר

 יוסי בתתו האדם של צלמו שמבזה מפט אולי הראלד, לדעת

 הדין ליום ענשו גם ואולי לנו, נודעה לא אמרת בסבה או בו

 כיון נול דהראלד ואפשר הרכילות מעונש יותר קשה

 לאחרים גם רמה יגרום הש׳ד ובשביל לש״ד טרם דרכילות

 לדעת רכילות דהוא לה*ר עק ולפיכן ידו על שנענשו

 דהא דומק זה אבל החמורות הסבירות מג׳ סמור הראלי

 הנמשן מצד אלא טצמותו מצד איננה ברכילות הסומר סבת

משלש ממור לש״ד הגורם יהי׳ למה גם ש״ד דהיינו ממנו

1 זלע. ימד החמורות
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דעות הלכות סדר רד
 יתר לעומת ולשד־ור הרכילות חטא יבואר

עבירות
 שיש דאמס׳י ס־ד רוצם מל׳ רטט מ״ש תסזה ואתה

אץ שבת וסילול פ׳א עץ מש־ד חמורים מוטח

 כמטרות ממאר הרי ונו׳ כנדר טולה של ישוט השמתת הס3"«
 והרי נטה׳ב מאד הוא ועצום רב מנשה וגם אלו נמו סמורות

 המגיט מהעונש הסמורוח לד במיתת ממור העונש בלע
rtsl מולם של ישוט סרבן נש׳ד שיש מסט מ־מ בסייף זהוא 

 וסבר טבד אי תטטר לא רסמנא דאמר נטלי מנל יותר

 והססד השמתה מהם תמשן ולא צסודא דרסמנא אמימרא

 מה נקי דם שופט לגמר להשגיס הלד סל לפיכן לאסריע

 המולם תיקון מפט רד מיתוס מפייט נשאר נמשין שאין

 ושמור קשה מליו המיועד והעונש בעצמותו הטון האמנם

 לומר אפשר נמי הט האדם, דם שופך וטונש מעון יותר

 יתרבו ומדון ריב ט העולם השסתת ט דש רכילות בערן

 לן ואין הסח יטא ופתאום יהי׳ הדבקים טן ופירוד בפיר

 כמו מ גדול והעונש הפץ דאין אן לכן מזה גדול סרבן

 מ אין דבזה מטרו מטת המספר לה׳ר ועונש טץ שהוא

 הרי רטלות גט שנתב רטט מלשון כמבואר העולם השמתת

 מטרו, נגטת המספר בלה׳י משא־כ העולס את מסריב זה

 מסור ולה״ר לרכילות עטרה עוברי של דנם הי׳ אם אפיה

 נטקר דמצד במקו׳ אן נפגש רטל ההולך הי׳ להענישם לרד

 נס׳ רוצס בהל׳ רביע 3כח6 טוני הנן כמו לפוטרו ראוי הדין
 הואיל אותו פוטרים הי׳ ולא רשט יצא נהשסטו אטה הנזכר

 המספר לה*ר גבי כן לא בש*ד נמו העולם סורנן נו רש

 אס אן סמור, הוא שמים טדי ונמשו שמוט אן מטרו, בגמת

 אס עונש שום אותו ממייבין היה לא לב*ד מסור דט היה

 ואין הואיל לע> מאמרנו העיטור אוטט מן נאסר היה

 אכל ה׳ ארבי את נאץ לאלקיסנאן אלא גדולה י«את העבירה

 כמי הזאת הסבירה הרי כלל, העולם וסורנן השסחת ט אין

 איס מעונש פטור שהוא שבמקום הסמויות המטרות שעבר

 הרד כי אן אדס טונש מנל לגמרי אותו סוטרין הדן, מצד

 דנם שאץ אלא ההיא העטרה שעבר ובודאי בבירור יודעים

 3נל טדט מסור לה״ר ונעל לה־ר ושל רכיל הולן של ועונשם
 נמה ואה מיט שעזב וכמו עליהם לוקין הרר אין שהרי

 שאיט סטרו מגמת המדבר שהוא ולידי ג׳ הורג שרניצוח

 לדעתו ראיה מזה אין הראדד דעת לסי לעצמו אם ני הורג

 רכילות שטון מזה מוכס שיהיה רטט על קושיא ולא

שמיס עונשי לעני! לה׳ר מעון יותר גדל פץ הוא בעצמותו

שנה2£| ה״ב פ״ז
 דהגמרא לישנא וכפשטיות רטט כרמת לומר אפשר דכבר

 לעטן יותר גדול סטרו בגנות המספר דלה־ר הנ׳ל דמרכין

רכילות. מעץ שמים עונשי

רבינו לשק והסבר דיוק
 וכתב גדולות מדברת וט׳ ,ה יכרת הכתוב אמר זה מל שם

נראה דקאמר זה על מאי הכתוב אמר זה על רטט

 כנץ מנה דרניט מרן מ״ש עפ״י הוא טונתו מדד לטרי
 מספר השט רכיל, אסד המדת, מצורעי אנשים ארבמה

 ,הג דהייט לה׳ר, נטל והד׳ רט, שם מוציא השלישי לידר,

 ולפעמים מקרה דרן סטרו נגמת המספר כגץ הקודמים

 מי אבל לה״ר, מספר בשס נקרא אלא לה־ר נפל נקרא איט זה

 הגרוט הוא כזה איש לה׳י מספר שתמיד בנן שמורגל

 שאומר כמו הוא וגריטותא לה״ר במל בשס הנקרא שבכולן

 להם אין לה״ר שבעלי כתב תשובה בהלכות לקמן רטט שהרי

 י*ד הלכה שם וכמבואר בנן נרגיל דקא והיינו לטוה׳ב מלק

 ראיט לה׳ר המספר נקט ולא לה״ר במל שס רביט נקט לסיכן

 פוט גדול כי אן בכן רגיל שאיט ומי מרן וכדברי בכן, רגיל

 רגיל שהוא מי משא*כ לעה״ב חלק לו יש אבל מרובה ועונשו

 לטר נמל שהוא זה וא*כ למוטב סלק לו שאין הוא זה בכן

 החיים מאח לגמד נכרת כזה איש כלל )עוה״ב סלק לו שאין

 רטנו שמונה אלה בג׳ משא׳ע לראותו עוד ישוב ולא מעוה״ב

 נכרתים אינן מ״מ רשעתן על טובא זמטס זמן שטדונין שאן

 באור לראות טור ישובו מונשם כלות שאחרי מעוה׳ב לגמרי

 זה על וכתב רביע דייק ולפיכן בטוה־נ, צבאות ד׳ המלן פני

 שכנר ונו׳ גדולות מדברת לשץ וכו׳ ה׳ יכרח הכתוב אמר

 מל אלא ברטלות שיין לא גדולות מדגרת דלשץ לעיל כתבנו

 דוד שאמר אן רביע ואשמעינן סטרו בגטת המספר

 סל יעלה אל מעוה״ב נכרת יהיה סטט בגנות שהמספר

 שיהיה עונשו עראי ולרן במקרה כן סיפר אס אפי׳ דעתן

 סל בכן רגיל סהוא לה״ר הבעל סל כוונתו אבל מעוה׳ב נכרת

 על אמרו לא אבל מעוה־ב נכרת שיהיה דוד אמר האיש זה

פה. המטים הג׳

 סעק חטר לדור רעון רבינו לשיטת דאי׳

רכילות

 לה׳ר דעץ רטט לימת בס׳ד ראיה קצת יש מכאן דגם ודע

הראלד כדמת ודלא רכילות מעץ וממור גדול

 יהיה שלא לבא לו אפשר לה*ר של זה עץ מכס דהא בהשגות

משא״נ הרע לשץ בטל יהיה אם דהייט כלל למוה־ב מלק לו
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רה משנה ה״ג פ״ז דעות הלכות סדר

 סלק לו יהיה שלא מקום כשום לו מציט שלא ,!?יל בשלן

 ג׳ סרק חשוכה בהלכוח רכיט שכתב דמה ודע לטושב,

 הערס לא מק ני אף לעוה׳ב מלק לו אין לשר דכעל ו׳ הלנה

 ואמיתופל דדואג מהא כן לו דיצא כס! למרד נראה מקורו

 מציט ולא לעשב סלק להן שאין סלק דר־ס נמשכה דחנינן

 לשון שספרו מה אלא זה כמוכש להחמיץ שעשו מה כהם

 ליוד ריפו ימיהם נל שהרי כנן רגילים והיו יוד מל הרע

 נקהל לבא ראוי שאיט דוד על אמר דואג הרע כלשונם

 סרשה א׳ שמואל ובילקוט כרב מ׳ו דף כיכמוח וכדאמרינן

 מנלע אדום מה אמר סטנא ר׳ וט׳ דואג ישמו נרה כ*נ

 ששפר ושיט דוד של זכיוחיו מנלע דואג אף וכו׳ זכיותיו

 שאמי מה ונן לרעה, זעימחיו זכיותיו כל והיסן גנאי עליו

כל התם לאמרגן ע־נ צ׳ג דף כסנהדרין עיין נגן יודע עליו

 שם *,וברש וט׳, הרע בלשון אלא דואג אמרו לא הזה הפסוק

 סבירז כעונת המספר וכל רניט שנתב ד׳ הלכה לקמן ועיין

 שאמר מה pi שה, ברמ ועיין וט׳ לה׳ר אבק זה הרי וכו׳
 כזה שהיה בלבד לא הפלשתי גלית וחרב לחם מאסימלן שלקס

 ולאמימלך לדוד מגנה שהיה לה״ר סה היה זו אף רכילות

 לכל מהנשאים להיות ומתגאים נמלטת מורדים שהם הנה׳ג

 שלא לומר שרוצה נמרן )ודלא והגדולה הכבוד ורודסי לראש

 ימי כל וכן יסדיו( שניהם גם אס כי מילות אם כי ט שה

 כסיפור רדפו אסיתופל וכן אלה, ככל דואג רדפו שאול שי

 ע״א ק׳ז דף כסנהדרין שין שבע נח כססא דוד של גטתז

 שממו ובצלש דכתיב מאי רכא דרש שא רט דף זנכ׳מ

wpfoi וט׳. רד מיתות נד׳ שסקים שהס נשעה וט׳

ג הלכה

פ״א פאר. מירושלמי רכינו דברי מקור
ועוד וט׳ האדס מן נפרשן עבירות ג׳ מכמים אמרו

בשקר, נפר כאלו לשר המספר כל מכמיס אמרו

 שכתב ומה מקורו, מק המיר לא הדבריס אלה כל גל3"

 נאמר נשא גדולה נאמר דבכולהו ב׳ אות מיימזט בהגהות

 p כי הדבר נטן אמח אם וכו׳ גדולה מטאה הזה המס סעא
 המספר כל ישמעאל ר׳ דבי תנא נרו דף דערכין בגמ׳ אמרו

 סעא וכו׳ וגרד גיט ט״א עכירות ג׳ עד מוטח מגדיל לשר

 שנסרמין נאמר לא שם אכל וט׳ גדולה סטאה שה העם

 נשקר, נטפר ושהוא לעושב סלק לו ואין שה בעולם ממט

 האמור, ונכלהשיון הדברים ככל רביט כן ענה מלבו לא ני

 לעושב סלק לו אין לשד שהמספר רביט שאמר מה ובעשן

 כי תבין ומשם הקורמת הלכה לשל נס׳ד שכתבתי מה שין

 בבעל שייט וט׳ טלם מגד הרע ולשון פה לניט שכתב מה

 מקרה דרן רק כן לו כשאירע לא אבל בכן הרגיל לשר

 מלק לו יש עונשו קבלת אסרי אבל שט גדול כי אף ועראי

 של סודו ומגלה רכיל הולן אהיה בעניי אט אבל לשש!

 סרק דסאה הירושלמי מן למינו לו יצאו אלו דברים כי רביט

 שס כי וט׳ למטרו אדם נין שלום דוהבאח פיסקא טל ראשון

 כי קריא הדין מן טלפון שמע מנא ר׳ להדיא הדברים נאמרו

 האדם מן נפרשן שהן דברים ארבעה וכנגדן וט׳ דבר לא

 וש׳ד ג׳ע שא הן ואלו לעוה׳ב לו קיימת והקרן שה בשלה

השא הנפש חכרת הכרת מתיב מטין שא טלו כמד ולשר

 )רצונו נכרתת שהנפש מלמד בה עונה של מה בה עונה

 בששז שנענש שאף )ור׳ל בה ועונה בכרת( בעושז שמח

 שטדונת ההיא הנפש על קיים המון עדיין מ*מ בכרת שמח

 וכו׳, גדולה ממאה שה העם סטא אנא וכתיב בשה׳ב( גס

 בג״ש מלפינן )ושיט הגדולה הרעה אעשה ואין מטין ג׳ע

 אומר, מש לשר אצל ולשר( ש׳ד גבי וכן משא גדולה גדולה

 וט׳ ש יכרת גדולות אלא הגדולה ולא גדולה ולא גדול לא

 ששקול רבים לשון הוא גדולות )רל גדולות מדברת לשק

 היינו למושב לו קיימת שהקרן דקאמר מה והנה טלן( כנגד

 או דורות למרי שטמן או אלא כלל, למושב מלק לו שאין

 רמה ובלא שבה בלא שרוים טדוטן ולא סיים לא לפסות

 מלק להן דיש דא־׳ל שב מו דף בב׳מ התוס׳ כן וכשש

 בכרת בעושז שנענשים קאמר רשרושלמי רק לששב

 תקשה לעושב סלק להם יש ואשב מה זמן ניסורין מששב

 מקושת לשט העונשים הקרה ממלקס למה גומי׳ איהו

 למען בעושז גם להעטש יתברך הוא רצה כי ואם נפרדים

 נענש למה אבל כהנה למשות יוסיפו ולא האנשים יוסרו

 אף ביסודין להעטשו להקרה לו היה במושב גס ביסורין

 כששז בעונש התשל שכבר טק ואיש ילך ערס בששז

 הזה כשלם ונאמטס רמים יסורין לו לשלוח דבר מה׳ והיסלא

 דטונת ולאי אלא הבא, שבעולם שסויין כאותן לו שקשים

 העונש ממילא כלל הבא לעולם מלק לו שאין הוא שרושלש

נפגש להיות הנמנעות מן שא זס ונדבר רל נצסיי מא
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משנה ה״ג פ״ד דעות הלכות סדר רו

 סוף כיושר הגדולים יסומן יהיו אם אפילו כן כל הזה כעולם

תוסיף. ילא יגאו פה עד ותכלה קן להן יש סיף

הנ״ל הירושלמי עפ״י ט״ו בערכין הגט׳ ביאור
 לבאר ג־כ עוג כי רכיע ראה הרל מירושלמי מרי ומתוך

המספר כל כרו דף כערכין שהוגאה הגרייתא

 וכו׳ ושרד ג״ע ע׳א עכירות ג׳ נגד עונות מגדיל לה׳ר

 עליהן שנפגשים החמורות העכירות אותן של עונש שגדולת

 כס־ד גזה וסרה לעוהיב סלון להן שאין כעוה״ג וגס כעוה׳ז

 הוא לה׳ר מה דלענין שהקשה מה שם מוא מהרש׳א קושית

 דהא ממורים הס אדרגה שהרי ,7מ וג׳ע עיא מעון גדול
 על ואלו אדס גידי מיתה עונש עליהם שייכים אצה כשלש

 נישא האמור לסי אכל אדם כידי מיתה עונש עליו אין לה׳ר

rps מדרגות מ ט יש צעוה*ג סלק לו אין מהן מלכד ני 

 כן ומוכש למכינים ומונן ליודעים כידוע שומת מדרגות

 הלא הדברים, סשעיות לפי גס זו אף בש־ס, מקומות מכמה

 הקל שהוא הא׳ מדרגות, ב׳ ט יש לעות־נ שלק לו שאין בזה

 וזאת רמה, ובלא טובה בלא שרויה נדונין ולא חיים לא דהייט

 ביסורין דורות לדורי שנידון והוא ממט, החמור השנית

 יש כבר וא'כ מנ״מ השוס׳ בשם וכשיש מק מל ותונשות

 להן שאין שאט״ס ושיד וגיס פ׳א עבירות ג׳ הק׳ בין מיצוק

 ולא שיים לא חדש ייב דצאשר בקלה נמטן אבל לעוהיב שלק

 דורות, לדורי ניסורין נידון שהוא הרע לשון מון לבין נדוטן,

 היסורין גדלות בסטן שונות מדרטת יש היסורין בסטן גם

 הניל מבירות ג׳ דסל מהרשיא שהקשה ומה והמכאיב והצמר

 קושיתו וכוונת לה״ר משאינ רד במיתת אדם בידי נענש

 שכתב מ׳ במטן הלאוין בשלק הסמיג כסברת לומר דאיא

 דאדרנה רד ממיתת דפטור למולן זרמו כל דמטניר הטעם

 למה וא״כ לו מתכפר אינו T3 במיתת שגס כ״כ קשה עונשו

 גופא זיל מהרשיא וגם תועלת מבלי פנס שיר הרד ימשו

 הסמיג של טפמא שיין לא הכא יהא ק, כתג כסנהדרין
 אמר בביר עליהן דממיתין סללו עטרות בג׳ גם שהרי

 אין עטרות ג׳ בהנן ואינ לעוהיב שלק לו שאין הירושלמי

 במיתת נרוטן הם ואפיה לגמרי עוטת לו מכפר רד המיחש

 ג׳ מאותן ממור הוא אם להיר על גס יומת לא ולמה רד

 ההוא השנוא לגמרי לו מכפרת המיתה שאין אף מבירות

 מהישיא קושית בכוונת כסיד לערד הנראה זהו סטא, אשר

 נכונים הס בסצמותן הדברים מימ לזה טון לא )ואס

לכאורה(.

 והערה הנ״ל בערכק המהרש״א קושית תירוץ
ניח. ב״ט הריטביא על

 של המומרא הוא שזה מעוטה דאדרבה מוד אומר ואני

מוי ורע דעיא בירושלמי דאמר הא דהא צהיר מק

 אבל ברד הומת כשלא דוקא הוא זה למוטב מלק להן אין

מלק לו ויש לו ונכפר כפרתו היא מיתתו אז ברד ™־®כשהומת

 בהררי יסודחו אלא האמור הסילוק בדיתי מלבי ולא לעוהיב

 הריטרא נשם טיב ניש דף ב*מ מסכת מל אבוז בספר קודש

 אשת מל הגא השס דאמרינן לי׳ דקשיא מה על שם שנשב

 דרש אמריגן נדא רט דף שם ואלו למוהיב מלק לו אין איש

 מל הבא דוד לי אומרים ונו׳ שמפו ובצלעי דכתיב מאי מא

 סלק לו יש נשנק מיתתו להם אומר ואט במה מיתתו א״א

 למוטב סלק לו אין ברבים סטרו פט המלבין אבל לעוטב

 הריטדא ותיק וכו׳ למוטב סלק צו יש א׳א על דהבא הרי

 בספר כשב וכן תכופר וסטאתו עונו סר ברד שהומת דמי

 הריערא דברי מל לערד קשיא לכאורה ני איברא שם, תיש

 לעוהיב סלק לו שיש עצמו טל להתנצל נדי דוד קאמר דהיאן

 צו שיהי׳ עוט לו יתכפר היאן ואינ ברד, הומת לא הוא דסא8**

 הומת לא דאס הוא הרימרא יכוונת נאמר ואם לעוטב שלק

 מיתה במקום יסורין עצמו טל וקיבל תשונה שעשה רק נרד

 המלבין גס דהא זיא לעוטב מלק לו שיהיה לו מועיל ג'כ שזה

 אח ופייס וריצה כראוי חשובה משה אס ברבים שבירו פט

 ג־כ לו שיש התשובה בסט שעומד דבר לן אין טדאי סטרו

 שהוא מפני ואס לבינם בינו שיש הביל מה וא־כ לעוטב מלק

 לא הוא גס הרי חשובה עשו לא עדיין והס תשובה עשה כבר

 נתן אליו בא עד העבירה עשיית בשעת מיד תשובה עשה

 גס דלמא וא*כ נקרא וכמבואר למשפט ויסרו והוכישו הנביא

 מיו יהיה לא ובודאי אוחו ויפייסו גמורה בתשובה ישונו הס

 כטדו אין כבודו מל שמשל שמלן )ואף למשול אכזרי מד

 בדבריה לא אבל דמלכוחא נדינא אדס בדיני למט ה־מ מסול

 אסד וגמל קטן שם ני ממעל בשמים המקניטו למן הנוגעים

הוא(.

הריטב״א דברי הסבר
 דסיל והוא כן הריטדא דברי נסיר ליישב לדסוק רצריכין

התם דשאט מדוד קשיא לא הכי בלאו דלכאורה

 רט דף ריש שם בשוס׳ ומיין א׳א ספק אלא היה לא דהוא

לו ויש בתשובה דסגי הוא א״א וגסשק וכו׳ לאדם לו טס בדה
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רז משנה ה״ג פ״ז דעות הלבות סדר

לקמן רביט שכתב וכמו לעורב סלק לו אין זה וגם ^מרלתו3 ממילא מליו מכסרת המיתה שסיר אז ברד שהומת בסנק

 לו להיות לסוד כחשובה סגי לא א׳א כודאי אכל לעוה״ב חלק

 כוונו דהס נהי להטטרא לי׳ דקשיא אלא לעוה״ב, חלק

 נקה א׳א ססק נס א־נ נ'נ ממור ודאי trb די] שאס להקניטו

 לו ויש בסנק מיתתו השיב דהיאן קשיא הא אבל ינקה, לא

 ובודאי (fb ודאי הוא הרי בסנק דמיתתו דניון למוה׳ב מלק

מיתתו דאס הריטב׳א תיק לזה לפוה״ב סלק לו אין הא א׳א

 במקום יסוטן וקבלת בתשובה דדי 1rb בספק דרגא נמתינן

 לסבול צטכיס פאט הרבה הדומקיס מלבד אבל לסוד, מיתה

 במלבץ או ודאי דבא׳א מזה יוחד דומק לסבול אנו צטכץ בזה

 הקשה דבר והוא גמורה תשונה מהני דלא ברבים סבירו פט

 התוס׳ כתבו וכן התשובה בפני שעומד דבר לן שאין לאמרי

 בהלכות לקמן רביט כתב וק מ״ב רח דף שם ״מ3ב להדיא
 מלק לו אץ מאלו א׳ שכל אמוטם דבטם גמה תשובה

 זה הט וכו׳ מרשעו שב אם אבל תשובה בלא כשמת לעוה״ב

 יש שב ובאסטנה ימיו כל בעיקר כסר אפילו וט׳ עזה״ב מבט

 דף סיעה למסכת׳ בתוס׳ ועיין וט׳ שנאמר למוה׳ב חלק לו

 בסרק גופא בירושלמי אמט וכן תצומו היא בדה נדב ד

 כממורוש, וס״א כקלות מ״א יוסי ורבי יונה ר׳ הטל ונסיסקא

 בסט עומד דבר כל אין תשובה כשמשה אס קיימין אק מה

 לדברי נס־ד ראיה עוד אביא בסמון ולקמן וט׳ חשובה בעלי

הריערא.

הריטב״א של לתירוצו ראיה
 n מיתת הומת אס בין מסלק דהטעדא לעטנט ונחזור

מל מת לנין למוה״ב מלק לו ויש לו מתכפר דאז

 רס דף ברמ התוס׳ )ואף הבא למולה סלק לו דאין מטחו

 בודאי מ״מ הריטביא לקושית אמר תירק שתירצו נרב

 של כחירוצו תירצו שלא ומה הריטרא כסברת להו דסבירא

 של תירוצו על לעיל שהקשיט מה מכס הוא הריטב׳א

 הואיל דאדרבה מהרש׳א קושית לה אזדא וא־כ הטטדא(

 בהו חורה אמרה לפיכן לידר ממון קיצי ורד וג׳ע דפ׳א

 ממיר שהוא לה*ר עון משא*כ להן ויתכפר מ במיתת שילוט

 בעוה״ז שיתכפר התורה רצתה לא לפיכן מהם וגדול טסי

 שלא כדי רד מיתת מליו התורה פסקה לא לפיכן כלל

 של שכרתו וכעי! לעוה׳ב חלק לו יהיה ולא במוה״ז לו יתכפר

 יש ועוד נסנהדרץ דל ומהרש׳א מ׳ מטן הלאווין סלק הסמ׳ג

 לאס n מיתת הומת לא אס נץ הטערא של לסילוקו ראיה

 במשנה מדתנן והוא לעוה״ב מלק לו דיש רד מיתת הומת

אמות ירד השקילה מבית רסוק היה ע׳ב מ*ג דף דסנהדרץ

 שכל מחודין המומתין כל דרן שכן התודה לו אומרים

 פסק וכן וכו׳ בפכן מציט שכן לפוה״ב מלק לו יש המתודה

 שכל הט א׳ הלכה י״ג פרק סנהדטן בהלכות לקמן רביט

 לעוה״ב מלק להן יש וש־ד וג׳ע נרא אפילו ברד המומחין

 מומשי ממשה כל מל מנר שמק ע־א מ״ד דף בסנהדרין ועיין

משוך שהיה וגס צפוה׳ב מלק לו אין כזה איש ובודאי תורה

 שם נסנהדטן אמטק וק ס׳ הלכה ג׳ פרק מילה הלכות

 דיש במשנה שס חנינן ואפ״ה ג׳ע הט המאורסה נערה שבעל

 -מלק להם יש והתודה ברד דנשהומת הט לעוה־נ, מלק לו

 והיינו לעוה׳ב חלק להם אץ בהן שנאמר אותן אפילו לעוה׳ב

הטטרא. כדברי

 ע״א כ׳ סנהדרין הבבלי בין המחלוקת יבואר
פ״א פאה וירושלמי

 והמקבל, האמרו הורגתו, לה׳ר ג׳ מכמים אמרו ועוד שם

מקורו שהעיר נכ'מ מיץ וכו׳ מליו שאומר וזה

 בין שלום והבאת פיסקא טל א׳ סרק פאה דמסר ובירושלמי

 דואג ארבעה נהרגו שאול ובימי שם אמר וכו׳ לסבירו אדם

 ואבנר עליו( שנאמר )רל אחימלך שקיבלו שאול שאמרו

 מסט שנהרג שאמרו אס*כ התם דמייתי כרבק או )והייט

 היה לא גלית של צה׳ר ולולי מדוד להתפייס לשאול הניח שלא

 דאייתי כי׳א או נהרג אבנר היה ולא הפיוס לאותו צטן דוד

 שלא בשאול מיסה ולא הואיל אבנר שנהרג שם בירושלמי

 לה׳ר מתקין גרמא זה וגם ואמימלן הכהטס עיר נוב להרוג

 איתמר ע־א כ׳ דף בסנהדרין טלן בגמרא אמנם דואג( של

 בשאול מיסה שלא ממט אבנר דנהרג דרב משמיה ג*כ

 סציגי התם ולגדי יצמק ר׳ אבל הכהניס עיר טב בהריגת

 דוד בית מלטת ששיהה מפני אבנר דנהרג ואמרו דרב טליה

 כרי נול ג*כ דהגמרא דסחמא התם ומשמע וממצה שנים ב׳

 בור התם דאמטנן נרא מ*מ דף בסנהדרין )ועיין וכרנב״י

 מה נוא כ׳ דף שס ירא במהרש׳א ועיין וט׳ לו גורמי וסירה

 לו שהיה מפני דרב מימרא על שפירש נמה רש׳י על שחולק

 וגם הירושלמי דברי רבינו הביא לא ולפיכן וט׳( למסות

 במערבא התם דקאמר מ״ב נרו דף בערכין טלן בגמרא

 ולמקבלו למספרו הורג תליתאי קטיל תליתאי לשון אמרי

 שאול שבימי מעיבא ובט הגמרא קאמר ומדלא וט׳ ולאמרו

 ללמדנו הרע לשון מון להגטל וכט ארבעה הורג היה

דגם ודאי אצא זה ממון להיסיק צטן כמה מוסר אורמות
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׳,^שנה ה״ד פ״ז דעות הלכות סדר רח

 ולא להוכיס התוריי המיוב מק כפי משה מאמת ומפצה וכרנב״י יצמק כר׳ וסוגר הירושלמי טל פליג דמרנין הגמרא

ע׳א. מ׳ט דן כסנהדרין וכדאמרינן מעשיו אהני שנים שתי בית_דוד מלכות ששיהה ממעם נהרג דאבנר

ד הלכה

קכדד כב־ב הטהרש־׳א קושית על תרוץ
 לשק אנק זה הרי שונאיו כפני פגרו כעוגות המספר ׳ ל©5

שהעיר משנה מסן מיין וכו׳ להם גורס שזה הרע

 מגא והרשב׳ם טיא נח דן נמרכין רש׳י אמנם מקורו,

 נמרנה דמיירי דימי רג מזע להן פירשו קנוי דן גתרא

 מדליקין נמה נפרק הרי׳ן פירש וק סנימ נשנס לספר

 והרשרם סירש׳י מל הקשה שס נתרא נמא מרא ומהרש״א

 אמר התם דאמרינן התס רני נר שממק דר׳ עונדא מהן

 אנא לאו רני( נר )רש לי׳ אמר זה כתג מיושר כמה רבי

 כלן )רני( ליה אמר נתניה פייעא יהודה אלא כתנחיה

 יספר אל למולם ונו׳ דמי רב דתני וט׳ הזה הרע מלשון

 ואפילו מדאי יותר בשבפו מרבה היה צא הכא והרי וט׳ אדס

 נסת נראה ולמרד הזה, מלה׳ר כלך רבי לו אומר היה הכי

 בשבמו להרבות דאסור דנשס סוכרים והרשלם דרש׳י ליישב

 מהיר יסופר סכם שהוא משבט שהוא כגון שבש מיני בהרבה

 סטרו בשנס לספר לו אסור נמי כך וכדומה, תואר ויפה

 מרבה דאה דכשס ההוא, נשבס מפליג אם אמר בשבח אפילו

 מ© השוממים אמרים או הוא אומר לבסון שנחים במיני

 הוא נמי כן שס בערכין ברש״י עיין ט שיש זו גמעה ממדה

 בשנס שמפליג רק אסד שנס רק כשאומר אן לא של הדרן

 גרועה מדה אך השומעים אמריה או הוא אומר לבסון ההוא

 מיושר כמה רבי אמר דלג מונדא בהן הכא והנה מ יש זו

 שרבי 65זהא כתב הוא מיושר סתם אמר ולא זה הוא_כחנ

 סשש ולינא אדס שס הזכיר לא )והוא השנפ להפליג אנ

 ואמר דייק לפיכן ההוא הכתב טותר מיושר שהוא היל(

 ההוא הכתב יישר הפלגת להורות וכר זה כתב במיושר^כנכ

 7ל אמר שסיר כחנו רטשיטדהמייטא בר רש כשאמר ולזה
 אתה שהרי וכו׳ דימי רב דהר וכו׳ הזה הרע מלשון כלן רני

 yfs הכתיבה שבס הפלגתי ואני הכותב של שמו מזכיר

 השנס ט גנותו לידי יבא שנסו שמתוך סשש יש שמו בהזכרת

 הס, שקולים אסי נשבס המופלג והשבמ שבמים מיני בריטי

למולם דימי רב דתנא דהברייתא לישנא בזה מדויק ואדרבה

 והרשלס פירש״י דלסי ונו׳ הטרו של בשבתו אדס יספר אל

 להורות דנא גיסא האמור לסי אנל נשנסיו לומר לו היה

 ההוא. בהשבס מפליג אס אסור ג*כ אסד בשבס דאפילו

הלל במהרש״א ביאור עוד
 מהן ג'נ הקשה לא דלמה מהרש׳א טל תמה אני איכרא

הן מפרשים שהם רטע של שיטתו טל סוגיא

 מהן קשיא וא־כ שונאיו, בפני נמססר דימי רב דתני ברייתא

 מצשק כלן רבי צו אמר דהיאן התם רני בר ירש טוביא

 סייטא, יהודה של שונאיו בפני היה לא שהרי הזה הרט

 קצתם נהתלמידיס שם שיש יודט היה דרבי לומר ודופק

 מה טסי* לומר וצריכין סייטא, יהודה של שונאיו שהם

 דרבי צקמיה דאתא מקושר ההוא מיניה לעיל התם דאמרינן

 ר׳ כתבתיה אנא לאו ליה אמר בנישות, רבי ני׳ מזא וכו׳

 וט׳ הזה הרט מלשון כלן ליה אמר כחטה מייטא יהוד׳

 רבי בר רם של דטחו מל טלה דהיאן ביאור צריך ולכאורה

 בזה דאין סובר היה דהוא נהי כתטה, סייטא דיהוד׳ לומר

 היה שרט רואה היה כבר מיהא הא אנל נישא לישנא משוס

 את להתנצל וא׳כ מקושר, השטר שכתב ההוא האיש טל ממס

 אנו לאו נאמרו די היה הלא כתט שהוא אביו מסשד טצמו

 הרט מלשק כלן ברה הרשרס כן ג־כ שנתב ונמו נתבתיה

 אלא נתט, מייטא שיהודה לומר לרשלר לו ולמה וט׳ הזה

 יהודה סל בלבו טינא איזה לו היה דרשרר מרלו צריכין ודאי

 חייטאיכוזביה שיהודה לרבי כן אומר אןהוא יכךולפ פייעא

 רט היה נבר וא׳נ בנישות, מייטא ניהולה שימזה נדי

 סייטא, יהודה של שונאו הוא בנו דרש ממשה מהן מרגיש

 אנא לאו רט בר רש שאמר אמרינא טונדא בהן ולפיכך

 כלך רבי אמר שפיר כתבה, סייטא יהודה אלא כתבתיה

 לספר לו אסור אם שהרי דימי רב דחני וט׳ הזה הרט מלשון

 כן שמתוך ורטט( הרי׳ן של שיטתם )לפי שונאו בפני שכסו

 לצופר עצמו להשונא שאסור מרש בגעתו לספר השונא יבא

 בשנמו סותם בגטתו כן אסר יספר טדאי שהוא בשבסו

ענותו. ומסיים
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רט משבה ה״ה פ״ד דעות הלכות סדר

ה הלכה
התי׳ ודיחר הכ*ט קושית על תירוץ

 וכר בפניו שלא או שכירו בפני הרע בלשון המספר אחד

דמיתאמר׳ מילתא כל רבא אמר כרי בפרטן אמרינן

 ב״ש אניי ליה אמר גישא לישנא משום בה ליה מרה באפי

 לא מימי דאמר בול כרי אנא ליה אמר נישא ולישנא שוצסא

 כאביי פה רבינו פסק וא״כ ונו׳ לאשורי וסזרתי דבר אמרתי

 ליישב ששבשי ולכאורה רבא, מד כאביי פסק למה מרן ושמה

 שיברא להן הקשה בערכין דמהרש׳א והוא פשוטו עברי בס׳י

 דהיינו דבר אמרתי לא ה׳ק מר^ימא ראיה מאי לכאורה
 וכן הבעלים בפני לאשורי צרך"למזור שהייתי בישא לישנא

 גם מילשא כל קאמר הכי ר*ל כתני כל בפרק מפירש״י נראה

 היה לא האומרה אלו נישא לישנא קצת מיניה נראה שהוא

 שלא לאומרה בישא לישנא זה אין בפניו גם לאומרה שש

 פל פליג לא רבא הרי וא״נ וט׳ פלניא נורא^ני כטן בפניו

 הרפ לשון שאים דבר אלא מריה בפני לאמרי ומתיר אביי

 לה״ר אבק רק שהוא מה וכדומה פלניא ני טרא רק ממש

 הרע כלשון מיירי רניט והרי ממש, לה־ר שהוא מה לא אבל

 גס ונזה וכו׳ שבירו בפט הרע כלשון המספר שכתב ממש

 להשיב יש ני איברא שכירו, בפני אפילו דאסור מודה רנא

 לרביט היה ראוי דא*כ שדא והוא הזה התירון טל ולגמגם

 וכר שבירו בשני הרע בלשון המספר אשד של הזה הטן לסדר

 רק דמיירי ד׳ הלכה תשלה לכתוב לא ג׳ הלכה גמר אשר מיד

 אשד של הזה הדין ולכתוב לסדר ואש־כ הרט לשון באבק

 נלה״ר רק ומיירי דשוזר וט׳ שבירו בפני הרע בלשון המספר

 דבר הדברים סידור בשמירת מאד הפליג שרביט וידוע גמור

 לו היה דלפשות קשה שנית מכמתו, על טסף אופניו טל דבור

 בי טרא לומר דהייט בפירוש בגמרא הנאמר דין להניא

 לא כרבא שטרו בפט לאמרס מותר שהוא וכדומה סלטא

 לה׳ר אבק ג־כ טלל לה׳ר דמלת וביותר כ*כ סתומי למיסתם

 רביט כתב הא שונאיו נפט שבירו בטובת המספר שהרי

 דאמר רבי נר דרש טונדא ובהן לה׳ר אבק אלא שאיט

נש*ס. מקומות טתר ונ״מ לה׳ר מיקרי כתביה שייטא יהודה

הכ׳ט קושית על מרווח תירוץ

 דהא והוא מק קושית בישוב ננוד למרד הנראה לפיכך

קשה ולכאורה ותירוצו מהרש״א קושית כתבט כנר
החם בגמרא דאמריק מה לסי מהרש״א של תירוצו טל למרד

 אביי של חבירו רבא )נצ׳ל אמר רנא נישא לישנא דמי היכי

 והרא״ש בהרי׳ף הנירסא הוא שק אניי של רט רבה לא

 הוא וכן רב פרשה תהלים ובילקוט מדליקין במה בפרק

 בזה נזכר לא נמה פ׳ וברא״ש בריף )א׳ה כנרי( הגירסא

 סתמא המתיקו אלא אומרו שם נישא לישנא ירד המאמר

 אביי של רט דהוא רבה אמר הגירסא שלפטט בטסשא אבל

 דאמר כגון לה( תט רבא בשם מימרא באידך אבל הנכק והוא

 מילתא גילוי קסביד מאי אניי ליה אמר פלטא, בי טרא איכא

 היכי דאמר נישא בלישנא ליה דמפיק אלא היא בטלמא

 לטרד קשיא הגה כן ני ואמרי סלטא בי אלא נורא השתכש

 מרה באפי דמיתאמרה מילתא כל דרבא מימרא הן על ממ*נ

 סלטא ט טרא רק אומר שהוא מיירי אם מיירי היאן וט׳

 בפניו שלא ואפילו מרה באפי אותו שאומר במה תליא היאן

 מיירי ואם בעלמא מילתא גילט אביי ונדאמר מותר נמי

 מוכש הרי ונו׳ סלטא בי אלא טרא משתכש היכי אומר שהוא

 בקרא שאיט אף הללו בדברים לגנותו טונחו שהיתה מדבריו

 שכוונתו רק כפירוש אותו אומר שאיט כיון לה־ר אבק אלא

 שהוא מה לאמרו להתיר זה יושיע מה אבל מדטרו, מוכש

 שכן כל לדוכחיה אטי קושית הדרא דהא מרה באפי אומרו

 הוא רבא יהא אזיל לשיטתיה דרנא וטל נישא זלישנא חוצפא

 משום אסור ג*כ פלטא בי טרא אומר הוא אם דאפילו דאמר

 מדבריו מוכס איט סלטא ני טרא כשאומר והנה בישא לישנא

 גילוי רק דהוא דבריו לפרש אפשר דהא נישא ללישנא שטון

 ויש לכאן פטם דיש ניק סובר דרגא ונהי בעלמא מילתא

 ידעו מרה באפי אותו כשאומר אבל לאמרו אסור לכאן פטס

 עליו השיב ואביי בעלמא מילתא לגלוי רק אלא טון שלא הכל

 שיש כיון סלטא בי טרא דאסור דלשיטתן דהיינו שיטתו, לסי

 מרה באפי אמרו אם אף א׳כ הרע ללשון שטון פנים לו

 לשיטתו דאביי ועוד נישא, וללישנא למוצפא שטון יאמרו

 פלטא ט טרא אמר דאי וט׳ מוצפא נ׳ש ליה פרין שפיר

 אמר ואם מותר, בפניו שלא אפילו נלא־ה לשיטחיה לאטי

 יהא מרה באפי אפילו פלטא בי אלא נורא משחנש היכי

 פסק דהוא רטט ממילא נישא ולישנא שוצפא מ״ש אסור

 לאמרו דאסור מא סלטא גי אלא טרא משהכה היכי דוקא

 מטרו בסט שלא אפילו לאמרו מותר פלטא ט טרא אבל

 ליה דסנירא הוא נזה כרבא דלא למיססק דיליה ומילה

 דאמר נישא בלישנא דמסיק אלא הגמרא מדקאמר לרטט

אניי אמר אלא הגמרא שאמר ולא וט׳ טרא משחנש היכא



^&שנה ה״ו פ״ז

 בה לית בדה מ״ב ליט דף נתרא בנא דמסכת׳ בתוס׳ וכן

 בדה נרא סוף שס הרשרס וכן נישא לישנא משום

 דף בערכין רש׳י דברי טטין וכן וכו׳ חלתא באפי דמתאמרה

 ותמיהני וט׳ תלתא באפי דמיתאמרה נדה נרא טש נח

בזה. העיר שלא מרן על מאד

ע״ב לג משכת רבינו על קושי׳

 מההוא רביט של שיטתי לסי לערד קשיא הא איברא

ר׳ דיתיב דאמריק סיב ל׳ג דף דשנת עזבדא

 וט׳ גבייהו גרים בן יהודה ר׳ ויתיב וריש יוסי ור׳ יהודה

 יהודה ור׳ יוסי ור׳ יהודה ר׳ ג׳ בפני דבריו אמר שריש הרי

 יותר הקול להעביר גרים בן יהודה ר׳ שנתטון ומ׳ו גרים בן

 הגהות שכתב תלמיד כאותו מיו שהיה או יותר, ולגלותו

 דהא אמרו והוא לאמרו שלא שהזהירוהו ז׳ אוח פה מיימוני

 שס התוס׳ כן וכמ״ש הי׳ גמור וצדיק הדור גדול גרים p ר׳י
 הקול להעביר מיד יחטון היאן וא״נ וט׳ רת היג בדה

 רש׳י נתב וכן לאחרים לאמור הלאו על שיפטר יותר ולגלותו

 שצדיק דידו לתרץ הוא שטונתו דבריהם וסיפר ברה סם

 ראה מה קשה וא׳כ לרעה, כוו?תו יהיה גרים בן כרי גמור

 אנדב גרים בן יהזדא לר׳ להענישו יומאי ק רש ככה מל

 ר פשה מה כי שס כשנת כדאמרינן המערה מן כשיצא

 ליישב ויש הדברים שסיפר במה כדין שלא גרים p יהודא

 להרגיש גרים בן יהודא לר לו שהיה מהרשיא דברי עפ*י

ודע. ודוסק אמרים בפני הדברים יספר שלא יוסי ר מדברי

ו
 לא אותו לבב ורחב מינים גבה אצמית אותו רעהו בסתר

 מהם שמחרמק זו במדה עצמו שיבמ שדוד רש״י ופירש אוכל

 סעדי לשבש אח בנאמר פיני דנתיג קרא מאידן מונס זק

 אמר לא והנה דהקרא מהרישא ההיפוך מבואר הרי וגו׳

 אוכל לא אותו לבב ומזב פיטם וגבה רעהו בסתר מלשט

 הוא שפירושו אצמית אותו בסתר מלשני גני אמר וצמה

 וטרח וט׳ גוער הייתי כלומר אצמית אוחו הרדק כמ׳ש

 שלא ממה יותר המזקה הוא מלסגיו שההערמה מלסט אותו

 לבב ורמב מינים שנגבה רטט כדברי הוא אנל עמו, יתסבר

 אלא צרין אין ולזה ממעשיו ילמוד שלא אצא למיסש ליכא

 הוצרו לא )וזה מממש?, ילמוד לא וממילא סמו יתסנר שלא

שראוי וי? פרק ריש רניט נתב ככר ני פה להמתיק רטנו

דעות הלכות סדר רי

 להן דקאמר הוא אניי דלאו ש״מ וכו׳ גישא בלישנא דמפיק

 הלכה מקום דנכל וידוע דקאמר הוא דהגמרא דסתמא אלא

 רביע הוצרך לא כן כי והגה דכא נגד דהגמרא כסתמא

 הוא שמשמעותו דגר מרה כאפי כשאומר הישר הן להזכיר

 טרא לומר כגון איסור של לדיגור כמו היתר של לדיבור טטס

 אלא שאיט מותר נמי מרה באפי שלא אפילו שהרי פלניא כי

 הנן אלא לה״ר אבק משום אסור ואיט כמצמא מיצחא גילוי

 הדומה לכל וה״ה הקודמת הלכה לעיל רכיט שמשב גווני

 דדכר ולהזכיר הרט, ללשון יותר נוטה שמשמעותו להם

 מכירו כפני אמרו אס הרע ללשון משמעותו ?תר שמטה

 פכירו כפני אפילו לאמרי אסור באמת חה מותר שהוא

 דאסור מודה רכא אף ובזה בישא ולישנא סוצפא דאדרבה

 אמרתי לא מימי יוסי ר׳ שאמר ממה ראיה ליה לית דכזה

 העתיק לזה מהרש׳א כקופית למימר איכא דהא וכו׳ דכר

 כפני הרע כלשון המספר אמד כתב שהרי יאסור רכיט

 הי&א שאומר כגון ורומי גנאי מר־ דהיינו וכו׳ מכירו

 מק. קושית לה ואזדא פלניא בי אלא מרא משתכח

רביגו על חולקים no כערכין והתום׳ רש״י

 נאמרו ואס וט׳ לחבירו להזיק וכו׳ הגורמים דברים שם

מזה מבואר לה״ר משום נו אין ובו׳ ג׳ בפני אלו דברים

 אם הכי אפילו מופו למטרו היזק מזה שיגיע בדבר דאסילו

 אס יותר ולגלותו לספרו מותר שלשה בפני הדבר נאמר כבר

 במ״ש ילא הוא חה יותר ולגלותו הקול להעביר מיזטון איט

וט׳ ימתאמרה מילתא כל בדה נדב נרו דף בערכין התוס׳

הלכה
 בעל בין ההבדל דבואר רכיט דברי מקור

כשכנותו להר כענין עבירות ליתר לשה־׳ר

 לעני׳ד נראה נשטגתס, לדור שאסור לה״ר בסלי הס אלו כל

ה׳ דף בסוטה דאמרינן ממה p לרגיט לו דיצא »וד
 אין הקב׳ה אמר לה־ד המספד כל ע־ב נדו דף ובערכק ע־א

 וט׳ רעהו בסתר מלשני שנאמר בפולס לדוד יטליס והוא לצי

 אגסי לה דמחני אינא אוכל לא אתו אלא וט׳ אוכל לא אותו

 מסכת׳ לכין סוטה מסכת׳ שבין הגייסא סילוף ועיין הרוס

 לדור יטל שאיט כביכול אומר הקלה דאס וסובר מרכין,

 נראה ויותר לה׳ר בעל עם לאדם לדור ראוי שאין מלש עמו

מלשט דכתיב דקרא מפשטא טנא להאי מסיק דרביט למרד

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הוופס)210 מס עמוד הלוי שמואל בן וולף זאב בנימין בוסקוביץ, מדע ־ משנה סדר



דיא משנה ה״ז־ה״ח פ״ז

 שלא הרסקה לה־ר הנטל שצריך נאמת והטטס רנינו, וכדנרי

 את המזיקין וכדומה קנאה מנמל יותר גשטנתו אדם ידור

 ג׳ הלכה למיל. רנינו שכתג מטטם נס׳ד לטנ׳ד הוא האדם
 והמקנלו וט׳ הורגת הרט לשק שלשה מכמיס אמרו ומוד

 שמינינו ממה למרד לרגיט ליה ונפקא האמרו מן יותר

 ושאול הוא, אלא נהרג לא לה׳ר אומר שהיה שדואג הרואות

 יותר הוא המקנל יטונש הרי גניו וג׳ הוא נהרג לה״ר שקנל

 ומי מאד מצום הוא שעונשו ולפי האומר של מעונשו גדול

 אליו יכא שלא בשטנתו מלדור ממט להרסיק צרין יכילט

 ממט יקנלנו והוא אמר אדם על לה׳ר לו ויספר אמת סטס

 הרסקה מהני לא לזה לה׳ר מליו לומר שלא לטנין )אנל

מטצמו(. כמנואר

דעות הלכות סדר

 ילמד שלא רשמה ומושי אק פוטלי מכל להתרסק לאדם

 ומתמרד שמסליט הסלימה היא הצמיתה (אגל ממטשיהס

 ולא טמו אדם ישג שלא מוסלם יהיה לה־ר שהגמל והיינו

 שיכריז דוד לו יגרום וזה למצמו הוא ידור אלא נשטנתו ידור

 וכן גשנונתו, מלדור האדם ושיתרסק לה׳ר נטל שהוא מליו

 שנאמר סליו נאים מטים לה־ר המספר כל גטרכין אמרינן

 לצמיתות התם וכתיג אצמיח אותו רמהו נסתר מלשני

 כמו ומומלט מוגדל שהוא והיינו וט׳ למצוטץ ומתרגמינן

 מושגו למסנה שמחק אדם מגני ומוסלט שמונדל המצורט

 יתננץ שהשם אמר הקדש שרוח רק נשטנתו, דר איס ואין

 אמר ודוד נ־א, מן ומוגדל מוסלם שיהיה נצרטת אוחו יממש \

I מגני ונדוד סלום ג'כ ימשהו שהוא המונות ממדותיו וסיפר 
גשכונמי לדור שאמיר מפגי לה׳ר גמל שהוא לסי אדס |

זהלכה

 וט׳^ תקום לא שנאמר תטשה נלא טונר מסגירו הנוקם

יא מטן ה׳לאוין נסלק והסמ׳ג הנקימה, היא כיצד

 מה תינו כלשק גם כתג י׳נ מטן ושם הזה כלשון ג״כ 5כת
 טל הקשה נניאוריו ומהרש׳ל זה שלאסר נהלכה לקמן שכמג

וגס תינו טל תמטר היא גס והיא הלשוטת נשיטי הסמ׳ג

לקמן. תמצא כס׳ד קושיותיו וישיג הקרא על הקו׳

 דלא לאו על לקה לא למה רכיגו על כץשי

תקום
 ולא מאוד מד היא רמה דעה עליו לוקה שאים ואטפ׳י שם

שפסק נמה הללו, רניט דנרי טונת טל לעמוד זכיתי

 והייט תטור, ולא תקום שלא זה לאו על לוקין דאין נהמלט

 לטנ*ד וקשה מעשה נו שאין לאו ליה דהוי ממטם מסתמא

 אפשר שכנר ממשה מקימה יהיה שלא מוסלט זה דנר דאין

 שאירע והוא מעשה ידי על תקום דצא הלאו טל לטנור לו

 ומתים קרדום לשמטון ראונן והשאיל סלפו ימים זה שככר

 שממון לנית ראונן והלן ניטהס, ומרינה שנאה שום אירס

הוא דלכן ואמר פתס וסיו לו שהשאיל קרדומו מניחו ונטל

 טנרו אשר רינות דנרי טל לנקום כדי ממט קרדומו

 מנית קרדומו את שטטל רג ממשה קטניד הרי וא*כ ניניהם

 עור לטשות ומה הטעם לאמר מילא ונסיו מידו או שממון

 לקמן גס פה, הזה המילוק לנאר צרניט צו והיה טשה, וצא

 שלוקין הלאוין כשמונה ד׳ הלכה יט פרק סנהדרין נהלכוח

 הלוקין נהדי למנותו לו והיה תקום רלא הלאו מנה לא מליהן

 שס רכיט כן שמשה וכמו נמ*ש ממשה מ פשה אס כאופן
 ולומר לדפוק וצריכין דמנק, יראה דנל לאו למטן צ׳ט מטן

 אמר מ־א סק< ס׳ה דף כסנהדרין דאמריק כמגדף הוי מה

 ושם שס נרש׳י ועיין וט׳ נלג משט הואיל מגדף שאני רנא

 והכא וט׳ כקול טשט הואיל זוממים עדים שאט כגמרא ע'נ

 שנטל שאפשר לוקה היה לא גופא המטשה שמל נמי

 הוא פיו ואמירת ממשנתו טל אן לה שצריך הקורדום

 עיין ני צ*ע ומדיין ממשה הוי לא וזה המלקות לו שיגרום

 הרץ ונסירושי ונר נלט וישע הואיל נרה מ״א שס נתוס׳

הואיל נרה ט״נ שס ונתוס׳ וט׳ מגדף שאט רנא אמר נרה

וצ׳ט. וט׳ ערים יצאו כרה שס ונרין ונו׳ וישנו

ח הלכה
 עפ״י הענץ וביאור הסט״ג על המהרש־ל קושית

קדושים כפ׳ החיזקוני
 נהלכה ולעיל נל׳ת, עונר מישראל לאסד הטטד בל רבן

הגה בל״יז, טונר מסגירו הממס רניט כחג המודמת

 לא׳ נקט וממירה מנירו נקט נקימה לגט הלשון רטט שינה

 נספרו המהרש׳ל והקשה וי״ב יא נמטן נסנלג ורה מישראל

 הלשון השוות לנלתי ססמזג נכה טל ראה מה שלמה עמודי

למנקט ואס סטרו נתרווייהו למנקט אס וממירה מקימה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)211 מס עמוד הלוי שמואל p וולף זאב בנימין בוסקוביץ, מדע - משנה סדר



ס״וק החווח יסודי חלטת סדרי
 דכמב הא וממילא חטמ״ג מחוט שאץ כאופן אלא ממוט

 לימן א״ל חזניה הונה הל ובמיה בסמיך מיד הרמ״א
 דברי מקור שהרי יקשה חטמ״ג. ממוני אין אפי׳ מ״ל

 מהא ק שהוכיח מ״ל מהרי״ו מההינת מ הללי רמ״א
 מ’ש ל״ח טל ממין להוציא שחייב מאידך מל דאיצנודך

 הינחה « ימה ממין להוציא חייב איני תוכחה של דמז״ט
 ימהיר חעמ״ג שממיט מי דאפי" ללמד אצטריך מאידך הא
 ממק יוציא בתוכחה גם חביב דבאינו ולעול© ימנ- ולא

 הרמ״א ודברי חביב כמהר״מ דלא מ׳ה מוכח ודא• אלא
חביב אס אפי׳ ימן רבצ״ת מיירי חעמ״ג בממונו טלם

ונטל: •חן לא תוכחה של ובמשה הרי״ף מ״ש מל שטה בל בפרק נטריס לבשלטי
 כתב וש״ד ובג״ט בע״ו חתרפאין דאין

 וג״ע רנט״ו מ״ל רביט מם פליג מיימיני ח״ל הש״ג
 והמיה ענ״ל. ימי״ש זט׳ יסרג ואן! ימטר בציטגא ה״ד

 יהירי מהלטח פ״ה הרמב״ס בדברי דאורבה מובא לי
הרי״ך כדברי לסדא מטאר ז׳ ו" והלכה ב* הלכה התורה

:וצ״ע יטי״ש
 למהיר שחייב שם הרמב״ם בדברי ימצא לא הנה1»

שהעתיקו ובמו מנו® שליו בחביב אפי' ממינו
ו״ל רא״ו מאון שימח פי של ליישב יש לפט״ד אמנם :כלום מוה המירו לא ט״כ1 עיק וצריך והרא״ש הרי״ך

 דברי בפירוש הרי״ף על פליג דהימב״ם אמר
 בג׳ ואפי׳ ס״ל ישמעאל כר' נמי דר״א וס״ל אליעזר ד

 דיהרג פליג זר״ע יסיג ואל יעביר בצינעא הללו עבירות
 תנאטוחי׳ לן והתם הואיל עקיבא כר׳ והלכה יעבור ואל
 שהעתיק הדברים הס יק .נפשך את ממל אפי׳ נפשך בכל

 טל מאודך צריך צא וממילא .,ו בהלכה שס הרמב״ס
 מוסר איס שיהא כלל במציאות שאץ כנ״ל כלל מחין
 שממונו איס לך יש ]ומ״ש ממון אהבח בשטל למיתה עצמו

 ממונו אהבם בשביל מ® עיטי פיסטל ה״ל מניפו חביב
 ותדע הלל בהירה הרמב״ם דברי לפרש יש וכן מ״ל

 לעבדם אותט ולקחם מהכתוב שהביא הראי' שהרי לך
 וגם ממש[. הנפש מסירת פל ראי׳ אינה חמוריט ואת

 טל לברך שחייב למבין רט״ק שדרש מאירך »ל דנתזב
 הרהב״ס העחיקי הסיבה טל כמברכק כמי ומדה מרה כל

 רביגי שמדברי באופן להדא. ברסה מהלטח י* בפרק
דר״א הנ״ל רא״ז מאין לשינוש וחוקה נדולה ראי׳ הגדול

אנפם: כרב ודלא פליט ור״ע
מ״ל גטריס השלטי רברי אמ קצת להמליץ יש לבזה

 •פטר בצינמא רס״ל רטט פליגעל דחיימוגי מ״ש
 יהרג ס״ל דר״א הרי״ם מ״ש טל מדמוני דפליג ח״ל
 אצא יעטר ס״ל דר״א מפרש, דהוא הרמב״ס מלק פ״ו

 דכ״כ שס בש״ג מ״ש ]וכן כדבריו והלכה יהרג ס״ל ר״ט
 נמי דאינהו ר״ל דכמוטת פ״ק ומ״א ׳"ט כמובוח ס׳1הת

 כר״ט[ ודלא יעטר דנציגטא4״0 ישמעאל כר׳ דר״א ס״ל
זרו״ק: מה'ס״ל ברר״א אלאפליג לדינא פליג לא וא״כ

דעות הלכות
 במשנה אדם. לכל שלוש יקדים ד הלכה ה׳ פדה
שואל שיהא חכמים התקינו דברטת פ״ט ,ה 1

 סיתה התקנה אס להסתפק יש נשם. מטרו שלים אח ארס
 סני ילא מקא כשם שיאל אדם שיהא חכמים יכו שח

 מותר שיהא המקיט אלא ליכא תיובא דילמא או בלא״ה.
 פירט מאור טל סתימה וק איסור. בי ואין בפס ,לשאול

והרא״ש התוספות גם בוה. כאס פירש שלא ו״ל רש״י
דבר: גילו לא יהמפורשיס  המיותם בפירוש שם כ״ג מנות בגת׳ מצ*ח• שלב

דמואר ת״ל בשס שלום ושאיל© כר״ה להרמב"!

u ו . הלכה
 *יא משוס ט ואין בשם חבירו )שלום לשאול לארס

 מס שלום שיאל אתרי® לישגא .מרבי למלה שחים שם
 שיישנן כי נמי יאק בפס מטרו בשלום לפאול ארס יחייב
 כד. וכתיב הקב״ה של שמו רשלוס שס מדטייק אהדדי
 משמע שני זמירים מ״ל שכתב שם לייהרש״א וראיתי

 הפרו לר׳ למפית פת מלה דמייח• דברטת פ״ט ב©ן!
 למזלה השם להעיר שאסרה ®רה להפר דהייט תורתך
 הכעיס •תירו למה קשה הראשק כפיריש דאס מ״ל טנ״ל

 הפס שיזכיר בלי בשלום לשאול אפשר הרי אי©רא למטח
 סט דצא במקום מקא 01 ט׳ למשיח טת דכתיב וסא

 ברירה שאין וכמקום ת״י ד נתשב״ץ סטאר יק .בצא״ה
 לספר מיתר אז ®רה ידפר א״כ אלא למשיח אפשר ואי

 הפירוש ודאי אלא כהיתר הערן לקיים אפשר אם משא״ב
 השס כששואל אלא גמור שלום שאילת תשוב רלא השני
 אשר כאן אין הדן שחצי הכא דשאר י״ל לפטנ״י אבל

 ואיט כרכה דרך או חפלה ידך הסם את ®טר כשטא
 לימי רלא לאשרו שראר ס״ר הוה ימ״ע אלא לבטלה

 לק לחמיו אדם שבק ®ל בדברי לבטלה ש״ש מוציא ליד
 ולעול© לר לעשות פת משים הדבר להתיר חכמים הצריט

 ולעולם לדבריט ברירה ראי' למנ״ד ויש .הראשון כפי׳ י״ל
 והרמנ״ם זהרא״ש שהרי״ך מאין אט שהרי הא׳ כשי׳ י״ל

 ודוב שאין להו דפשיעא ודאי הרי לגמרי w דק השמי®
וא״כ בלל. זה טוב הזכירו לא ולטש בשוש״ט גס בד״ז

לגמד: י״ו ה®' השמי® איך ®בא קשה סב׳ כפי'

 מכלל וכשאמרו וז״ל נ׳ שס להרמב״ס לבפיהמ״ש
בשלום טאל אדס שיהא בתקנו התקנות

 פכ״ל הקב״ה משמה שאם שמלח מפר האל בשם חבירו
 ולא ©סטן אט דט״ו ירו״ל הב׳ בפי' יס״ל לכאורה ונראה

 ליא ומק הוא שם גיפי' ופלים מפגי השם את מדכריק
 עהרפ״א שכתב מ״ר דר״ל נראה ויותר שבהרמכ״ן.

 מזכיר איט אפי׳ ד יברכך שהאיסר ומקט שם דמטם
 «׳• ד״ז ולהמיר להפר כי׳ לר למשיח וטח סט כלל שלום

 והטעם להתיר המט מ״מ ממטרי שליס מורטת לכאורה
 שלוס טא מילתא ותדא היא שס שלוס מלת שגס מפר לוה

שייך ענק בהשמטות בהיה״ס )מ׳ .ן׳ יברכך או עלץ
:דמית( לס'  I קל םצות ת״ל הרטב״ם כתב ה״ג רעות טה׳ פ״ו

וכר מישראל ואחד אחד בל לאהוב אדס בל
 מוס סטאר ע״ש זבי בשבחו לספר צריך ולפיכך

 דבש״ס לכאורה יקשה היאמ״ע. מטרו של שב® ששיפור
 שרי שחמר׳ רשפיר מאן האי אש• רב אמר כ״ס מגילה

 שכ״כ שס מהרש״א וכ״כ רשות אלא שאיט הד לשטחי
 אהבה דטר שיהי פ״א לאביה בשירו© עצמו הרמב״ס

 דברבר וי״ל ישרי. אלא קאמר לא לק• המצוה דמר לא
 בשפיר חשא״ב וחיוב מציה זבי 6w שכך בטרור לט הירוע

 אצא 31© אק כס״ג לשבח. בעלמא קלא שיצא שחפר'
 מנו גס בפרק מרר״א קישיח ג״ה יסתלק ובזה רשות.

 וממטת בממס ממחק שהיו בש״ם בכ״ד דמציט מהא
 לא בטרור הילוע בדבר שכ״ז ד״ל והצדיקים. התסידס

 ©ובא אלא דמיי וי לא ולק בעלמא. קול שמיטת מט
 בבירור ביריע אפי׳ ©ליק עור דש י״ל >© אי .אינא

 יוק וטס מדי. יותר לספר ירבה לא מ״מ לספר שמצוה
 סטרו של בשב© אוס יספר אל ט״ו במילוכק יש״י דברי

 סהמרא -ומיין מדאי •ותר כשמספר ררו״ל שם ופרש״י
 למ״ל אנל הללו. רש״י דברי טל שעמד פשוט גט בש׳
 יספר אל לטילם ®יא דאין לרש״י לי׳ דקשיא דהיינו י״ל

 דלעוצם פירש לק לספר מ״ע אדרבה מטרו פל בשב©
 לשאר דמי רלא וקמ״ל מראי •ותר רו״ל דקאמר יספר אל

I .המליה בקיום מרבה לספר המרבה שכל מצוה של סיפור
l_ משח׳ה . ,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס16 מס עמוד הכהן שלמה דוד אדלשיין, הלכה



uריעות מלכית סדר re הלבה
 שמתוך ט למיטת אשד זס ששר )6 יה5»ז סשא״ב

1 וט' שכחי
 לא שהשלם פ״ד הכרעה שעד הלבבות מכת

 יקיים לשאילאיך ויש כשבתו. שיספרו יתשן י ׳
 ואהבה לשים מטרו של בשבחו שיספר »י מ״ס השלם
 תעביד. לח לחברך לך והר מה אדרבה מזין־ לרעך

 דניפ/י אדם פסולת מצר א׳ יש שבח מיר ושר לומר ויש
 אמרו ולא ודם לנשר מחכמתו שחלק השי״ת ההד מצד ב׳

 הא׳ איפ! מל אלא חנירו של שבחו סיטר להרמיק
 מ״ש שזש וי״ל .שא מלוה השר אופן של השבת אבל
 כשיהלא הלול זה שאץ ורו״ל '01 בחכמתו מכס יתהלל אל

 אם כי עושר. או כגבורה וכן מצידו אליו התכמה לתם
 אני כי אומי זיוזע כשכל .הראו• הלול אחה יתהלל סאת

ושמ גבורה בסכמה הבריות את ק לח חסד ששה ר
מקיפות לחשוב היודע אמריק ע״ה רף ובשבת :תכירו את מ להלל שמלוה ההלול והו

הימני. לספל אסיר משב ואינו ומילות
 מלאכת שפרן ד״ל מוה כנגד מדה זה ומה תחיה ולכאורה
 להשי״ח ונסר הוא נצרה מלאכת ומזלות תקומת מחשבת

 הפחים עד שהוא חנמה איזה וכמ״ש הפמיס כל על ולעש
 שמים בכסי ממעט מא הרי מישב יאים שיורע זזה ונו"

 שלא לו הי" ששכב לשנת איננה וחכמתי ידעתו וא״כ
 שאתה שכל ונמצא .זה חייב סליו תל ולא זי חכמה ידע

 אלא שכת אינה בחכמה pc! יודע שמא בשבחי תספר
 הקומ״ז במפבק שסק הי' אס שבאמת כמי באפן גנאי

 בסיפור יש חושב באינו p כמו מ״ס שבחי נסימר הי״
חושב ואיט למשיב סיויס שאמרו וזהו מ״מ• ניפול שבוז

:הימנו לספר אסיר
 חבית הרואה ד פ״ודץ מם הרטנ״ם למון זד,

או החוטא שיכהו עד להוכיחו תייכ שחטא
 זה הנה רי״פ. הגהת שק עכ״ל שומע אינני יאמר

 מחיוב זה פעיר שב שימפ איר אומר רנשהחיטא סחודש דין
 יבשה דבש״ס ונראה .הא לן מנא קשה ולכאורה .יוכמה

 שלא חציה כך הנשמע רכר לומר שמצוס כשם אמרי ס״ה
 שלא עצמו על מעיר כשזה לק נשמע שאיני דבר לומר
 רשפ. עצמי ממס ארס אק דקיי״ל ואע״ג נאק 1ל ישמע
 א״כ מציה על שבר שימע שאיר למי דהמוכיח הכא שאר

 להביא שלא הוא רוצה אדרבה ישע פצחי מהים באן אין
 ט״ב ג' ב״מ חוס' מ״ש ינשן המצזה טל לעטר הכירו את

 דששה אמרים המם כשלמא קשה אכל .מיתי מזיר באומר
 חולין להביח שלא כוי שיד שהוא שדה מעמה חשיבה
 שימס ואינט מרשעתו שב איני הרי הנא אכל בפזרה
 הכא דשאני לימי ויש .פצחי על מהימן ש ק״ל והירא

 נאמן כה״ג כל שלו כשרוח חזקה ואיתרט לפניני מחוטא
 ולאי• .שכחתי מחייג מטרו את ולהפקיע רגע פצחי להשים

 חחשלושן פטור בשבת המגל דפ״ז ב״ק דחק מהא לוה
 יקשה שמה. שוב דשיט מיני* בררבה לי׳ וקש משים

 ומלאכה ס״ל זר״ש אחיין כר״ש החס משניות הנך הל הא
 יהב״עבשרה נדחךצ״ל וטל פטור. לטפה צריכה שאינה

 דבהודאה ואע״ג .ולהרשיע וש להוציא זו נחבלה שטזנתי
 שכבר הנא שאני ח״מ מהימן וש רשע טצש משים זו

 הפריחו חזקח והיר» חבירי אש שהכה לפניט רשע נפשה
זה״ה יטז״ש ס״ג שמן דכ״ק ת״ח שלמה טל בים וכ״כ

־ והנא: ברמן הממם והיא
הנ״ל ס״ה יבשח »מ' ברברי לשמן איכא והנח

 שלא מצוה p הנשמט דבי אמי כמאה נשם
 שקולות מציית ב׳ דהנך משמט נשמט. שאיני ובר לימד
 ביניהם רב הביל אשכחן מפיינין כו באמה והרי מ.
 בחירה משרשה מ״ע היא הנשמע דבר לימי מציה (,)א

משא״ה תיכיח שנח רכסיב במקיש רש״י שם יכמ״ש

 וק בלל מה״ח אינו נשמע שאיני רבר אמר שלא מאוס
 שבה דשא החס אמר אבא ש' בעלמא מורבק מאה

 מכלל קבלה מדברי שבה שא א״כ לן שכח אל שנאמר
 נמה וכעין בעלמא מאה יק שבה איננה אילעא דלר'

 מאה )נ( הדין. מן בהסשיכ שאין בש״ם דרבק מאוח
 שמע לא ספק שמע ספק אש׳ הייני הנשמע רבר לומר
 שלא מאה אבל והרא״ש והסוס׳ סרי״ף כח״ש לשכיח שיב
 שלא כמר כששא דוקא שריש נשמט שאינו דבר אמר
 חר״ח ש׳ או״ח ש״ט מיק לשכיח שיב בספק אבל ישמט

 לישר כין שא הנשמע רכר אמר סצוס )ג׳( .שס וממלא
 אכל לרבים רוקא שא אמר שלא מאה אבל לרשם. בין

 מישש וכמ״ש לשכיח חייב שומט איט ורש אפי׳ לישר
 מאה )ר( .שס באו״ח לדינא הרמ״א ומרש .שס יוסף
 בין נשרה המשרש נדבר בין שא הנשמע דבר אמר
 ברביח והרא״ש התום׳ וכמ״ש בדרבק ]ואפי' משרש איט

 שא־ט בוני דוקא שא אמר שלא מאה אבל ט״ש[ ל׳
 אמר ושוב 0מצז בחזרה המשרש בדכי אכל משרש
 ל' בילה המישר בטל כשם הרא״ש זנמ״ט ני ולמשה
 אמר מאה )ה"( .ט״ש משיר שביתת סלכוח גשף והמ״ח

 שלא מאס משא״כ לשיר בין לשובב בין מא הנשמט דבר
 זלא שזגג שהיי מיטב ומטעם בשגג אלא איט אמר
 בשטה )וכמ״ש בהם למשח מאס בשיר אבל מזיר יש'

 זלהטגישן שם( נמג״א ושבא הריטנ״א בשם ביצה מקובצת
 נזה שניתי בי נ״ל ש׳ )ולכאזנה עליהם תקיפה כשריט
 שטב מטעם אינה »מע שאינל דבר אמר שלא דמאה
 כהויה המפורש בדבר חזיריןזאפי׳ אפי׳ אלא שגני•, שהי"
 ומכאן ישמש שמא אחד פטם אלא יוכיחם לא רכים כשק
 מלוה נש א" פטם אש׳ יקנא שלא לגו לכשברור ואילך

 שס שרד למש ושיו שר״ח ש׳ בש״ט וכמ״ש אמר שלא
 שנחנ ד״ב כבצ״ה ראיחי שוב אכן מיב. של ונש״ע
 מוטב ומטעם ייקא בשיג שא אמר שלא מאה p7 בהריא
 המביא ר״ט במרדכי שכ״כ ראיתי ושב שתנין. ששו
 איןשאק הנשמט רבר אמר מאס )ר( ישע[. בנדי ועיין

 מאה אש׳ הוכיח שכח זכמ״ש ב״ט או אחד טעם בין
 שא נשמע שאיט דני אמר שלא המאה חשא*כ פעמים

 לרבים אש" למניח שיב א* פעם אכל השני בפעם דוקא
 .מר אכימנהו מקנא ולא אע״ג ואחר נ״ה שבת מ״ס

 ישמע שמא ס״א טכ״ת דצ״ל ביבשת שס הבי -זמפזרש
 ש׳ בימ״א »כ״כ סרא״ה בשם שס שנח הר״ן בחי׳ וכ״ב

 שלא א ברור ואש" שס ר׳ חפן )ומפר שס חר״ח
 כן שאין מה בתורה המפורש בדבר לשכיח חייב יהבא
 היא ומאה ואמ״ג ברור סובר א״כ הנס משרש( באיט

 למאה כלל דוחס אינו מ״מ נשמט שאיט מר אמר שלא
 מאה לשמר להש״ס לי' שס והכי הממס מר אמר
 סש״ם דמומה זס זיכרון אבל נשמט שאט דבר אמר שלא

לנאוראתשס ממר שלא מאה אסרמ שמאס כשם ואמר
שם ד הלכה פ״ה הרמכ״ס במרי והתמגגתי כלל: להדדי דשין לא מאמח מובא

 הג״ל דיבשח הש״ס מר המתיק
 יאחר לא לאו ואם יאמר נשמעים שדבריו רואה אם בזה״ל

 שרז טל א ישאל ולא נטש בשעת מבירו ירצה לא כיצד
 ס׳ כאלו כיוצא כצ וכן לפניו חישל כשמחו יגחמט ולא כי׳

 אמר מאה p*j דס״ל ממריו ללשד יש לטנ״ד עכ״ל
 מ״ע נשוב מדבר איט שם יבשת שבש״ס משמט מר

 בהחלט אדם כל טל מה״ת השעל שוב ששא חוכיח שפח של
 בהם שאין נטצמא שסר נדבר טסקיק במאי הפא אבל
 י׳ בשם זה דבר נאמר שס )ביבמות .מהיח נמש שוב

 שמפיו ר' שא זה שמטין שר' ד״ל שהשן ב״ר אליעזר
 חל אומר רשכ״א .דאטת פ״ר י״ח כמשנה אלטיר כ״ר

שמעין דבריי׳ הס שהן וכי'ונמלא כעש בשטח תלאזחבירך

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס17 מס עמוד הכהן שלמה דוד אדלשיין, הלכה סדר



א לט בתרא בבא סוכת

אחרי, טובה טענה לו יש הרי שלש בתוך זה ואם
 ג״ב הרי ג״ש בהוד מיתה אם ג״ש לאחר וה״ה
טובה, טענתו לי׳ הוה שמימה דכיון אחוי אז טען

 הציף דלא דת וג״כ חג״ש דין מהגיא לא ושוב

 יהי׳ שהמחזיק דבעיגן חג״ש כמו דין במי שזהו
 לפי״ז וא״ש ריעא, טענתו והמערער טובה טענתו

 להקרקע ג״ב .מחגי חציף דלא דס״ל להרמב״ן גם
 תירוץ לפי מ״מ במי, ארעא א״ה הגט׳ קושית לפי

 שמע בשלא ג״כ חציף הלא זה מהגי לא הגט׳
 דג״ב משום דאחוי, ריעוחא אז דליכא המחאה
 קמ״ו השו״ע דברי וא״ש טובה, מערער של טענתו

 אליבא גם ומשמע דכו״ע אליבא נפסק שסתם ג׳
המחאת שמע ולא מיחד. דאם ורשב״א, דרמב״ן

)אות הג״ל ״מכהשעה לאד וזהו חזקה, הוי דלא «
החכמה ןוצר4 , י 1----------- ך(,

 מילתא בל הונא, רב בר רבה דאמר בגט׳ יא(
 לישנא משום בה לית חלתא באפי דמתאמרי

 רש״י שיטת א׳ שיטות ד׳ בזה יש הנה בישא,
 סודות באפ״ת אמר שהבעלים דאיירי ט״ז, ערכין

 :י חש לא עצמו שהוא וכיון שלו, גנאי או שלו
 מילתא גילוי הוי דשלשה וכיון בפניהם וגילה
לי/ אית הברא דחברך להתגלות דסופו וידע

 איסור בו ואין הדבר שיתגלה חושש שאינו נמצא
 שיטת ב׳ איסורא, ליכא שמחל והיכא מחל שהרי

דבר שאומר דאיירי כאן, וכן בערכין התוס׳
W שלשה י בם כשאמר ולכן אגפין, לתרי דמשתמע 

 לכן עליו, שמספר למי הדבר שיבוא הוא יודע
 כשאומר אבל לטובה, שמתכוון יודעים השומעים

 שמתכוון השומעים תלינן אז שלשה בפני לא

 שאומר וכגון בחשאי, אומר ולכן הרע ללשון
 בין להיות יכול וזה הרבה, תבירו אצל שמבשלין

 הרבה אורחין או הרבה בית בני לו שיש לשבח
 יש ולכן הרבה וסוגאין זוללין שהם לגנאי ויש
 יונה רבנו שיטת ג׳ לבשל, בדי אש תמיד שם

 שהוא או כנגדו חוטא שהכירו דאיירי כאן, בש״מ
 תוכחתו מקבל ואינו אותו תוכיח וכבר רשע סתם

 כדי תוכחה בגדר מעשיו ולספר לדבר מותר אז
 ממנו ילמדו ושלא עוד יעשה ולא שיתבייש
ויבוש עליו הבריות שידברו ע״י ממעשיו, ושיחזור

 ע״י ממעשיו אחרים ילמדו שלא כדי גם מהם
 באפ״ת זה שאומר כל ולכן מעשיו את שיגנו
 סתם ולא תוכחה בתורת זה לומר שרוצה מוכח

 תלתא דע״י זה, שישמע מפחד אינו שהרי לשה״ר
 שיטות הג׳ ולכל להתגלות, העשוי דבר זה הוי
השומעים" רק לא מותר המספר גם

*1234567 אה״ח1

הל״ה. דיעוח הל׳ פ״ז הרניב״ם שיטת ד׳ יב(
 ׳הדבר נשמע כבר ג׳ בפני אלו דברים נאמרו ואם

 אחרת פעם השלשה מן אחד סיפר ואם ונודע,
 להעביר יתכוון שלא והוא לשה״ר משום בו אין

 והוא שפירש בכ״מ ועיי״ש מתר, ולגלותו הקול
 יבוא שאם היינו שהתרנו זה בלומר יתכוון שלא

 אבל לאומרו אסור אין זה בעבין לדבר במקרה
 דבדבר היינו יותר, הדבר לגלות שיתכוון לא

 ליכא באיסור ובין בהיתר בין להתגלות העשוי
 שייך ולא לכל הגלוי לדבר זה דנחשב איסורא

 בבמ״ה ב׳ כלל הח״ח כתב כן רוכל, שם ע״ז

 דכל השיטה בזה הולך ג״ב הרשב״ם והנה ד/
 ורק לשה״ר, משום בזה ליכא להתגלות שעשוי

 דלהרמב״ם להרמב״ם, רשב״ם בין חילוק דיש

 שאינו מקרי דאז הכ״ט כמש״ב באקראי מותר
 שדיבורו עצמו להאיש וא״כ הקול להעביר מתכוון

 שהרי כד עליו דיבר פלוני לו לומר אסור עליו
 ורק ו/ בבמ״ח כתב כן הקול להעביר מתכוון זה

 דברים סתם כשמדברין אקראי בדרך לאתרים
 ורק אסור דלאתרים אדרבה להרשב״ם אבל מותר,

 רשב״ם עיין לגלותו, מותר שדיבר מי על דלו

 לזה ויאמרו יחזרו אם באפ״ת, דמיתאמרא ד״ד.
 מותר דלו ומשמע עכ״ל עליך פלוני אמר כך

 | לו יודע דסו״ס משום מותר ולו אסור( לאחרים

 * להתגלות העשוי דבר עצמו לבבי והוי הדבר
 יודע א״כ מזה יודעיו ששלשה דכל מותר, ולכן

מותר. לגלויי דעבידא ובמילתא ג״כ, לו
לו, אסור דהמספר נמצא ורשב״ם ולהרמב״ם

 אחד לכל הנ״ל באופנים מותר להשומעים ורק
 המספר גם הנ״ל השיטות להב׳ אבל שיטתו, לפי

 השיטות דלג׳ נמצא וג״כ השומעים, רק לא מותר
 דבדבר התירא הד שיטתם לפי מציגו לא הנ״ל

בבמ״ח עיי״ש איסורא, ליכא להתגלות העשוי

אוצרהחכמה תכנת ע״י הודפס 368 מס עמוד {33}דוד קוויאט, ב ב״ב



3 לט בתרא בנאסוכת _ שע
החכמה! ^וצר

 בדרך רק מותר להרמב״ם בקצרה כן שכתב ד׳
 להעביי• מתכוון איבו שאז לאחרים בעלמא סיפור
 האיש לאותו אבל מילתא תליא ובכובד. הקול

 ולכן זה לו לגלות מתכוון הלא עליושדיברו^
 לגלויי דעבירא מילתא של העניו אסורךולרשב״ם

 ודאי דהוא עליו שדיברו למי בבוגע רק זהו מותר
 דלו ורק בהכובה, תלוי איבו וא״כ מזה, יתודע

אסור. אין מזה יתזדע כד שבס מכיון

 ולרמב״ם הדשב״ם לסי התירא הך והנה יג(
 דעבידי במילתא תורה אסרה דלא משום זהו

 צ״ב מ״מ אבל טהבו טחינה דקימחא לאיגלויי
 הגלוי דבר זה הוי איר לשה׳״ר איסור דיש דכיון
 יספרו לא וא״כ לשה״ר לספר אסור דהרי לכל
 לא־גלייי, דעבידי מילתא אי״כ ושוב תלתא הנד

 הספור דאם וג״ל שכתב ,ד. אות ב׳ כלל ה״ה ועיין
 שנזהרים אלקים ידאי אבשים בפני הי" באפ״ת
 עשוי זד. דבר אין ממילא לשה״ר באיסור

 זד. דבר אה״כ לספר מה״ת וא״כ-אסור להתגלות
 ירא איש הי׳ מהשלשה אהד רק אם ואפילו לאחר

 הכי דינא ג״כ לשה״ד באיסור שנזהר אלקים
 אהד אם דה״ה ואפשר מפרסמים ג׳ ליכא דתו

 שבאמר מי של אוהביו או מקרוביו הי" מהשלשה
 בודאי דהוא טעמא האי שייר ג״כ הגבות עליו

 ואוהבו קרובו של הגנות להעולם ויגלה ילך לא
 זה בחשב איד ולפי״ו עכ״ל תלתא ליכא תו א״כ

 זה לספר אסור דהלא להתגלות העשוי לדבר
 וא״כ לשה״ר שמספריו ברשעים כאן מיירי ולפי״ז

 בלי גם לרשעים הלא באפ״ת חכמים יתירו למי
 ברשעים, מיירי לא ,ועמ ובכלל יאמרו, ההיתר
 על שיעברו מפגי הוא שלהם ההיתר דכל ונמצא
 כלל, יעברו ולא להם מותר ושוב לשה״ר איסור

נשכר. דחוטא ונמצא
 מראה שהיצה״ר ^בבמונים איירי דד.גמ׳ וצ״ל

 ומלם ז״ל שאמרו וכמו לשה״ר התריפ^ספר להם
 רק הוא כאן ההיתר דהלא היינו לשה״ר, באבק

 ובזה סיפור לסתם אלא לגבאי מתכוונים כשאינם
 וסתם לגלויי, דעבידי במילתא להרמב״ם הותר
 בכל לספר דמוהר דסוברין בזה מועין בנ״א
 לו לומר או לגנאי, מתכוונים אינם אם פעם

1)1 V r1־ /<

b׳ -w?u

ד ו ד

 בזה שסועין וכיון לשה״ר עליו שמדברים להזהירו
 ולכן לאיגלויי, דעבידא למילתא כבר זה נעשה
הגלוי. דבר מדין היתר כבר זה נעשה

 מ"1 ג" בפני ומ״ד ד״ה רשב״ם ל״ס: יד(
 איכא לשה״ר נמי מחאה רגבי מפרשים ורבותינו

 למחזיק, יאמרו ולא הוא גזלנא פלניא דקאמר
 ומ׳ לו אמר מצוה דאדרבה עליהם, הולק ורשב״ם

 היינו מחאה, הוי לא תפיקו לא דאמר דהיכי תדע
 להראות המחאה דאין להוכיח רצה דרשב״ם
 המערער, מצד ריעותא יהי" שלא כדי שמימה

 בשמרו, המחזיק שיזהר כדי במי הוא דהמחאה ורק
רכילות. כאז ואין להצילו כדי לו לומר מצוה ולכן

 לומר אסור יהי" דלמד. רבותינו סברת וצ״ב
 לרבותינו דגם ע״כ והלא להצילו מצוד. הלא לו

 להכי דהא המחזיק לפני שיבוא דוקא בעינן
 שזהו מפגי מחאה הוי לא ב׳ דבפני אמרינו
 סברי רבותינו גם וא״ב לו, יגידו ולא לשח״ר

 צ״ב וגם בשמרו, שיזהר כדי הוא מחאה דעיקר
 בעית ואי דקאמר לקמן נפרש לרבותינו דאיך

 בפני מ״ד מחאו*/ הוי שב״פ מחאה דכו״ע אימא
 ב׳ בפגי יאמר כיון והלא בעינן, סהדותא סבר ב׳

 לאמר ודמי כלל יגידו ולא לשה״ר איסור יש הלא
הוא. מחאה אתה וא״כ שותא, לכו תפיקו לא

 כאן דיש כתב שג״כ גרשום רבינו עיה והגה
 שנים אבל וכתב בישא, לישבא משום במחאה

 הרע דלשון בשמו מספרים אין בפניהם מיחד. אס
 זה הוא הרע דהלשון ומשמע ע״כ, מספרים הן

 שפלוני לגלות גופא דזהו היינו בשמו, שמספרים
 שמדבר מפגי אסור זהו המחזיק על לשה״ר דיבר

 ולאו חבירו, על גנאי ודיבר שעשה המוחה על
 משמע לכאורה וכן המחזיק על גנאי שזהו משום

 במי די״ל איברא לקמן, שנביא רמ״ה היד מדברי
 בבאר הנ״ל שבי ולפי" המחזיק, על לשה״ר דזהו

בעינן. סהדותא ב" בפני מ״ד הגמ" תירוץ אה״׳כ

 מה רבותינו לפי לעיל הקשיבו והנה טו(
 הבה להצילו, מצוד. והלא לשה״ר איסור כאן יש

 לשה״ר זהו דבשנים דכיון סברי דדבותיבו י״ל
גרשום רביבו וכדכתב בשמו לאומרו להם ואין

p U?
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ד ו ד שעאב לט בתרא בבאסוכת

 אי״ז א״ב זד! לומר להם דאסור כיון א״כ הנ״ל,
 שותא לכו תפיקו לא אמר כאילו דהוי כלל מחאה

 דהרי להצילו א״צ שוב וא״כ מחאה אי״ז א״כ

 אח״כ כשיבוא דהרי "בבי/_ועומד ביצול הוא
 בי״ד ופסקו אלו, שביס בפני" מחיתי אבי ויטעון

 ולכן ממילא, ניצול הוא וא״כ מחאה דין שאי״ז
 הצלת אי״כ דהרי למחזיק לומר דאסור ס״ל

 ליכא א״ב איסור מהמת לו יאמרו בשלא דאדרבה

תזקה. ע״י ויזכה מחאה כאן
 לשה״ר, עסק סתם דאי״ז דכיון חולק והרשב״ם

 איסור כאן ליכא א״כ להצילו, ממונות עסק אלא
 וז״ל לשה״ר, לכובת זה בא דלא כלל, לשה״ר

 שאומר הרע לשון קצת כאן שיש ואע״פ המאירי,
 לכונת ולא הם ממון ועסקי הואיל הוא שגזלן עליו

 מוזהרים אינן עדות לעבין אלא נאמר לשה״ר
 וזהו דהואיל הרשב״ם שחולק וזהו עכ״ל, כך על

 שאסור תאמר אם שגם אע״פ א״כ הצלה ענין
 דלא לרשב״ם ס״ל מ״מ ניצול, יהי׳ ג״כ לאומרו

 שכל מכיון אלא בפועל רק ביצול שיהא בעינן
 איסור בזד! ליכא א״כ הוא הצלה ענין זה עגין

 שטרו שישבור לו לומד במצוה ואדרבה לשה״ר,
מהמערער. טירדות לו יהי׳ ולא

 איך דלרבותינו לעיל שהקשיבו מד, ועל טז(
 בעינן סהדותא ב׳ בפני מ״ר הגט׳ תירוץ נפרש

 הגה מחאה, אי״ב וא״כ שיגידו אסור והלא !יקשה'

 הראב״ד בשם בש״מ עיין א׳ פשטים, שבי בזה יש
 א״א סהדותא דאיכא וכיון בעינן, סמזץחא שכתב

 קלים אנשים ע״י או הרתק ע״י לי׳ מיגליא דלא

 בשטרו שיזהר כדי שיודיעוהו קרובים ע״י או
 לעצמו מגידים שאינם אע״פ לי׳ אית זזברא והברד
 שאין לו ומגידין לאחרים ואחרים לאחרים יאמרו

 מדבריו משמע ולכאורה עכ״ל וכו׳ בדבר מדקדקין
 שכיון^זהס׳מספרים וחושבין טועה קלים דאנשים

 לאתרים וסיפור שיתה לסתם אלא לשה״ר לכונת
 זה יגיע הדחק עפ״י ולכן בשנים גם מותר זהו
 בזד., סגי זה להגיע •שיכול וכל להמחזיק ‘ג״כ

לו. שיגיע ודאי שאי״ז אפילו
 אלא וכו׳ בעינן סהדותא שכתב רמ״ה יד ועיין

כעין מחאה בתורת ביהלייהו למילתא למימסרה

 בפני ואפילו למחזיק לגלויי דעתי׳ מסתמא עדות
 לישבא משום בד. ולית לגלויי מצי נמי שנים

 ומ״ד באגפוהי ממחי קא דהכי אדעתי׳ דהא בישא
 בעינן בלחוד מילתא גילוי סבר קא שלשד. בפני

 גיהלייהו למילתא לה דמסר עד בעינן דלא כלומר
 לה דמגלי כיון אלא עדות, כעין מחאה בתורת

 תו בעלמא שיחה בתורת אפילו לאיבשי למילתא
 •בה דלית שלשה בפני דוקא הלכך צריך לא

 כיון שנים בפני אבל לגלויי, בישא לישנא משום
 אית עדות בתורת נהלייהו למילתא לה מסר דלא
 מחאה הוי ולא לגלויי׳ בישא לישנא משום בה

עכ״ל.
 משום הוא לגלויי דהאיסנר מדבריו ומשמע

 על גנאי דברי שאמר המוחה על לשה״ר דזהו
 רביבו מדברי לעיל לדייק כתבנו וכן חבירו,
 הן שלשה״ר בשמו מספרים אין שכתב גרשום

 המחזיק על לשד,"ר מלתא זהו ואם מספרים,
 בשמו מספרין אין לומר צריך למה גזלן שהוא

 גזלן שהוא עליו שאומרים סתם יספר אפילו הא
 רמ״ה היד מפרש ולכן המחזיק, על לשה״ר זה הוי
 כאומר הוה סהדותא בדרך לשנים אומר ראם כך,

 וכיון בשמו, למחזיק זה שיאמרו להם ומרשה
 משום לשד,"ר איסור אי״כ זד. לומר ציוום שהוא

 בעיבן סהדותא ולדבריו בכך, רוצה שהרי המוחה,

 סהדותא בדרך דוקא דבעינן דהיינו טפי א״ש
 זה לומר אסוריו דאז בעלמא שיחה בדרך ולא

 ודי היינו בעינן סהדותא רשב״ם )ועיין בשמו,
 נמ* סגי בשלשה אי אבל וכו׳( עדים בשני לנו

 בעלמא, דברים וסיפור שיחה בדרך להם באומר
 וליכא לכל הגלוי לדבר זר! נעשה באפ״ת דע״י

בישא. לישבא משום

 בישא, לישנא משום בה לית ד״ה תוס׳ יז(
 שידע דע״י היינו שידע, וסופו לה אית דקלא
 בדבר דמיירי לטובה, שכונתו דנין אנו בסוסו

 פלניא, בי נורא במו אנפין בחרי לפרשו שיש

התום׳. בשיטת י״א( )אות לעיל עיין

 דיזיף דמאן משום טעמא הוי דהתם בא״ד,
 בדבר, עדים כמה שיש דאע״פ היינו יזיף, בצנעא

שיתפרסם רוצה שאינו ידעי העדים גם מ״מ
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ח
 למאד עד שפלה שנפשם טפני ואלמנה? יתום לענות שלא*

 טלך של אלמנותיו אפי׳ עושר, בעלי שהם ואע״פ נמוכה. ורוחם
 ויתום אלמנה כל ,גשנ׳ עליהם, אנו טוזהרין מלך, של ויתומיו

תענון*. לא
 אלא אדם, לכל הדין שהוא 6שלטה רכנו שפרש 5ואע״פ

 לענותם, מצוי ודבר כה תשושי שהם לפי בהווה, הכתוב שדיבר
 הכרותה הברית מפני ויתום אלמנה שתפש אומר אני מקום מכל

 אם כי ,7זה על שג׳ נענין, הן מעניהם על צועקין שהן זמן שכל להם,
אלמנותי. ודיין יתומים אבי 8ונא׳ אשמע, שמוע אלי יצעק ]צעוק[

 אותם עינה אבל עצמו, לצורך אותם שעינה בזמן בד״א°*
 יותר ינהלם בן ואע״פ מותר, זה הרי טובה, בדרך ליישרם
 מאם, יתום ואחד מאב יתום אחד אדם. כל משאר ברהטים

 ששה אלא בו, להטפל גדול יצטרך ולא שיגדל, עד יתום ונחשב
הגדולים. כשאר צרכיו כל

 מפני ואלמנה, יתום לענות שלא
 נמוכה. ורוחם למאד שפלה שנפשם
 ואפי׳ עושר, כעלי שהם ואעפ״י

 אנו מלך, של ויתומים מלך של אלמנותיו
 ויתום אלמנה כל שנ׳« עליהם, מוזהרים

 ומן שכל להם, כרותה ברית תענון. לא
 כי שנ׳« נענין, הן מעניהן על צועקין שהם

אשמע. שמע אלי יצעק אם

 אותם שעינה בזמן אמורים דברים במה
 לייסרם אותם עינה אבל עצמו, לצורך
 ינהלם ואעפ״ב מותר, זה הרי טובה, בדרך
 יתום אתר אדם. כל משאר ברתמים יותר
 עד יתום ונחשב מאם, יתום ואתר מאב

 אלא בו, להיטפל גדול יצטרך ולא שיגדל,
הגדולים. כשאר צרכיו בל עושה

ט
 שאין ואע״פ בעטך. רכיל תלך לא 2שנ׳ בחברו, לרגל 1שלא

 רבות נפשות להרוג וגורם הוא, גדול שן זה, לאו על לוקין
 רכיל הולכי 3ובת׳ רעך, דם על תעמד לא לו נסמך לכך מישראל,

האדומי*. לדואג אירע מה ולמד צא דם. שפוך למען בך היו

 רכיל תלך לא שנ׳ בתבירו, לרגל שלא
 צק זה, לאו על לוקק שאין ואע״פ בעמך.

 רבות נפשות להרוג וגורם הוא, גדול
 דם על תעמד לא לו נסמך לכך מישר׳,

 שפוך למען בך היו רכיל הולכי וכת׳ רעיך,
האדומי, לדואג אירע מה ולמד צא דם.

זק פהר״ז ביאור

 בשעת רש״י דלדברי ונ״מ כו׳. אבי אומר מ״מ ח.

אדם. כשאר עמהם נוהג תוכחה

 האכיל שאחימלך לשאול שהלשין לדואג. אירע ט.
נוב. כהני נהרגו ובסבתו הפנים, מלחם דוד

שטיין אייזיק רבי ביאור

 על לשאול רכיל שהלך בו׳. לדואג אירע טה ט.
 הקדים שאחימלך איך לשאול ואמר טב, בהן אחיסלך

 נוב, כהני כל נהרט ידו ועל והשקהו והאכילו לדוד
כא-כב(. ,,)א שמואל בספר

 יג ל״ת רשב״ג פא, פ ל״ת רס״ג מ, שבמלקות לאוין בה״ג ח.
סה״מ ]נד!, קפב יראים קי, עמי ר״א אזהרות ,107 מ׳^

סח. חינוך פז. פו סמ״ק רנו, לאמן להרטב״ם
י. ו, ריעות רמב״ם על בגויים זו במצדה רביד דברי 1
 )וכן בשנים, ומנה השיג והרמכ״ן אחד. כלאו זה לאו מנה הרמב״ם 2

 בלאוין הכריע וק )כרמב״ם(, אחד כלאו מנה כאן ורבינו, הסמ״ק(.
 ח״ב מצוותיך דרך ועיי׳ בהקדמה. ועיין הסתפק, כאן וברמזים ק״פ,

 למנות מדרכו נטה מדוע ובעיקר זה, בלאו שדנו הסמ״ג ובמפרשי
 כב, שמות 3 ואכמ״ל. ורכב(, ריתיים )כמו לאוין בשני שמות שני
 של אלמנותיו ש״אף סמ״ג בקיצור וכ״ה מהרש״ל, עיי׳ 4 כא.

 אלו דברים 5 משה. וברית ספר מגילת ועיי׳ מ״בל״, נתרבה מלך״
 עצמו, דברי אלא מהרמב״ם אינם וכו׳", אומר אני וט״מ וכו׳ "ואע״ם
 וראה פז. מצוה הסמ״ק על הד״פ בהגהות שנוי בקצת והובאו

 לקוחים ודבריו כא. כב, שמות עה״ת בפירושו « מהדו״ק.
האחרונים והסבירו ור״ע. ר״י שם שחלקו פי״זז, משפטים ממכילתא

 ביגיהו, איכא דורשין משמעות אלא לדינא חלקו לא רש״י שלדעת
 פסוקזהליתא ו. ,no תהילים 8 שמותכב,בב.7 דתיי. בדינא עיי׳

 רש״י על לחלוק אם רבינו בחנת מהי 9 במהרו״ק. וב״ה ברמב״ם,
 של בססרו ועיי׳ דתיי. ובדינא פירושים, ב׳ במהרש״ל עיי׳ לא, או

 לדברי בוק שהסמ״ג א, סי׳ דרשב״י" והמכילתא "הרמב״ם כשר הרב
 משמעות שרק כרש״י )וס״ל כא כב, שמות דרשב״י המכילתא

 רש״י. את כלל הביא שלא מהדו״ק וראה ור״ע(. ר״י בין איכא דורשין
 בקיצור. אך שם, הרמב״ם לסדר חוזר מכאן 10 מהר״ז. ועי׳
 לב ל״ת רשב״ג ס, ל״ת רס״ג קטז, שבמלקות לאדן בה״ג ט.

 סה״מ מא[,1 קצא יראים קמו עט׳ ר״א אזהרות ,123 עמי
רלו. חינוך קבר, סמ״ק שא, לאדן להרמב״ם

 עם א-ה, ז, ריעות רמב״ם על בעיקרם בנויים זו במצוד! רבינו דברי 1
 רמב״ם ע״פ הקטע סוף עד מכאן היראים. ע״פ הלקמ הוספות, הרבה
 פסוק רכיל(. אנשי )ושם כב,ט יחזקאל 3 ויקראיט,טז.2 שפא.

כג. א. שמואל 4 שם. ברמב״ם וליתא יבינו. של הוספה הוא זה
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 דכרים לחבית המגלה רכיל, איזהו
 במסכת ותניא בסתר. אחר אדם ממו שדכו־

 מוכה אני יא® שלא לדיין מניין סנהדרין,
 שהכיתי אעשה פה אבל טתייבין וחמתי

בעמך. וגיל תלך לא נאם׳ לכך עלי, רבו

 עד מזה גדול שהוא אחר עון ויש
 לשון והוא זה, לאו בכלל והוא מאד,
 שאומר אע״פ בגגות, המספד והוא הרע,
 ועיקר שקר. האו® שכן ובל אמת,

כערכין. יש כס׳ הרע לשון הילכות

 בא אום׳, פרט* p אלעזר ר׳ ותניא
 הרע, לשק של כוחה נתל במה ודאה
 על רע שם הסתיא ומה ממרגלים, מנלן,

 רע שם המוציא ,p האבנים ועל העצים
 יש וכן וכמה. כמה אחת על חבית על
 אום׳ הוא שבעת אופר, בערכין יש כס׳

 עריות ובגילוי גדולה, חטאה העם תטא
 ובשפיכות הוא* הרע׳ אעשה איך נא®
 הרע ובלשון מנשוא, עווני גדול דמים

 יש וק גדולות. ®■®ה לשון כת׳
 היו אתאב בימי דפיאה, כירושלמי

 החג לשון בהם היה שלא מפני נוצהין,
 שהחיה עובדיה על הלשינו שלא

 לשון שהיה שאול, ימי ובסוף הנביאים,
 עובדי היו שלא אע״ס נופלין, היו הרע,

אחאנג בי® שהיו כסו ע״ז

 אחר אדם ’ממנו שדבר דברים לחברו ‘המגלה רכיל, ,איזהו
 אני יאמר שלא לדיין מניין סנהדרין•, במסכת זתניא בסתר.
 נא׳ לכך עלי, רכז שחבריי אעשה מה אבל מחייבין וחבריי מזכה

’בעמך רכיל תלך לא
 והוא זה, לאו בכלל והוא מזה, גדול שהוא אחר שן 10 ^יש

 האומר שכן וכל אמת, שאומר אע״פ חברו, כגנות המספר
 בפ׳ הרע לשון הלכות ועקרי .,1חברו על רע שם ומוציא שקר"

בערכין". יש
 כהה נדול כמה וראה בא אומר, פרטא בן אלעזר ר׳ “ותניא

 העצים על רע שם המוציא ומה ממרגלים, סנלן, הרע, לשון של
 וכמה. כמה אחת על חברו על רע שם המוציא כך, האבנים ועל

 על ,“דפיאה ובתוספתא פיאה" דמם׳ בירושלמי ואמרי׳
 חלק ,’לו ואין הזה בשלם האדם מן נפרעין עברות שלש

 הרע ולשון דמים, ושפיכות עריות וגלוי ע״ז הבא, לשלם
 ,אומר* הוא שבע״ז אומר, ,בערכין• יש בפ׳ וכן כולם. כנגד
 הרעה אעשה איך עריות*" ובגילוי גדולה, חטאה הזה העם חטא

 ננכת׳ הרע ובלשון מנשוא, שני גדול דמים" ובשפיכות הגדולה,
 יש וכן כולם. כנגד שהוא ללמדך גדולות, מדברת לשון

 נוצחין היו אחאב שבימי דפיאה", ובירושלמי ,“במדרש
 שבדיה על הלשינו שלא הרש לשון כהם היה שלא מפני המלחמות,

 הרע, לשון בהם שהיה ,“שאול ימי ובסוף הנביאים, את שהחיה
\אחאב. בימי שהיו כמו ע-ז שבדי היו שלא אשם נופלין, היו

זק מהר״ז ביאור ממיין אייזיק רבי ביאור
דלמא פריך בערכין זמנים. על ש״ר המוציא ומה הלך דלא זה לאן בכלל גם כד. זח לאו ככלל והוא

 אמר ומשני כביכול, ממנו הוא חזק כי דאמרו משום כדין שלא לך עשה הדיין לנדון: אהד יאטר שלא רכיל,
 שהביא ומה שהוציאו. הארץ ברבת הארץ, דיבת קדא ב<, )צט, קמא כהנוזל כדאמרינן אותך, שחייב כמה

כר, הללו הרשעים הק״ו ב( יג, )במדבר לך בשלה רש״י כר. דרב לקטיה דאתאי מגרוטתא בההוא
הקב״ה. על רבה מלהוציא ק״ו ללמוד להם שהיה ר״ל

 הבא. העולם לתענוג זוכה אינו פוסקין כשיסוריו וגם בגיהנם, שנידק ר״ל הבא. לעולם חלק לו ואין הבא, ובעולם
אפיק. מינייהו הי ומשני, תרתי, כנגד אימא ופריך, כולם. מגד

 וטינה הוסיף )אך .3 שם ר»*ם ע״ס הבא הקטע סוף עי מבאן 5
 ]ובקריה חדי תנא עיי׳ הרמכ״ם, מלשון שינה 6 שיתבאר(. נפי
 הכס״ם הסביר וכן עליו, היינו 7 ®,סמ״ג(. העתיק לפבי״ט ספר

 איסורי הל׳ הלשון שמידת חיים כחפץ ועיי׳ הרמב״ם. ®עת
 כמשנה ןוכ״ה א לא, t אות□ תיימ ®ם בבאר א כלל רכילות

 ®®"מ 9 והנן[. נקט לא ®וע חדי התנא ותמה א, כט, שם
 אסף ודבי׳גו ז, כב. סנהדרין ®ל׳ אלא זו דרשה הובאה לא באן
 מה דודי תנא ועיי׳ וה. בלאו הנכללות האזהרות כל את כאן

 ע״ס המשך 10 משה. ®ית ועיי׳ רכיל, תלך לא אזהרת ®ללה
 נקרא שקר האומר "אכל הרמב״ם לשון 11 כ. שם הרמב״ם

לומד ®וון וכו׳", "וכ״ש שינה ורמו חברו" על דע שם ®עיא

 זה. לאו מלל אינו ש״ר שמוציא הרמב״ם מלשון נסעה שלא
 ג, בתולה נערה בהל׳ שב׳ וכסי מה, סודה הרמב״ם שגם ובודאי

 ו®" לה־ר כעל •אבל נוסף ברפב״ם 12 טהדו״ק(. )וראה א.
 א. טו, 13 השמיט. ורמזו כס״ם, ועיי׳ הראב״ר, עליו והשיג

 א,א)ד,א(.מכאןעדםוףהקםעע״ם 15 שם,והביאה®ראיס. 1♦
 בירושלמי 17 נא,ב.6 ר»״םשםגבתוםפההםקוחחוהרהכתם.

 ע״ס העתיק ויבינו לעוה״ב", קיימה "חזקת שלפנינו ובתוספתא
 עט׳ כפשוטה תוספתא )ודאה שלפנינו כסי כ׳ ובספ״ק הר®"*

ט. לט, ®אשית 20 לא. ל* שמות 19 ב. טו, 18 (.126
 כ. מ, רבה ויקרא 23 ד. יב, תהילים 22 יג. ד, בראשית 21
חד". של •חח ומחשל® במדרש 25 כ(. ,1) א א, 24
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 27 שג׳ בעיקר, כופר כאילו הרע לשון המספר ,26בערכין גר׳
 ועוד לנו. אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשוננו אמרו אשר
 ואותו והמקבלו האומרו הורגת, הרע לשון שלשה ,28אמרו

האומרו. מן יותר נענש 29והמקבלו עליו, שאמרוהו

 כגון בישא, לישנא דמי היכי ,30בערכין יש ׳בפ עוד ואמרי׳
 ]בישרא[ דשכיחי פלניא בי אלא נורא איכא היכא דאמר
 אבק שהם דברים 33ויש .32הרע לשון הוי זה אפי׳ פי׳, .31וכוורי
 מה להודיע רוצה איני פלוני מן שתקו שיאמר 34כגון הרע, לשון
בזה. כיוצא כל וכן ממנו, יודע שאני

 אל לעולם דימי, רג תני ,35פשוט גט בפ׳ בתרא בבבא ואמרי׳
 פי׳ רעתו, לידי בא טובתו שמתוך חברו, של בטובתו אדם יספר

 בקול רעהו מברך ,36שלמה אמר זה ועל שונאיו, בפני יספר אל
 חמשה ,37כדתנן מותר, אוהביו בפני אבל לו. תחשב קללה גדול“

.38שבחן מונה היה הוא זכאי, בן יוחנן לרבן לו היו תלמידים

 הרע לשון המספר בערכין, ואמרי׳
 אמרו אשר שב׳ בעיקר, כופר כאילו

 לנו ארק מי אתנו שפתינו נגביר ללשונינו
 לשק הורגת ג׳ חכמים, אמרו ועוד וגו׳.
 שאמרוהו ואותו והמקבלו האומרו הרע,
האומרו. מן יותר נענש והמקבלו עליו,

 דמי היכי בערכין, יש בם׳ ואמרי׳
 נורא איכא היכא ראם׳ כגון בישא, לישנא

 וכוורי. בישרא דשכיחי פלניא כי אלא
 דברים ויש הרע. לשק הוי אפי׳ פירש,
 שתקו שאומר כגון הרע, לשון אבק שהם

 שאני מה להודיע רוצה איני פלוני מן
בזה. כיוצא כל וכן ממנו, יודע

 פשוט, גט פ׳ בתרא כבבא נמי ואמרי׳
 הבת, של בטובתו אדם יספר אל לעולם

 לפני פי׳ רעתו, לידי בא טובתו שמתוך
 רעהו מברך שלמה, אמר זה ועל שונאיו,

 בפני אבל לו. תחשב קללה גדול בקול
 היו תלמידים חמשה כדתניא, מותר, אוהביו

שבהן. מונה היה הוא זכאי, בן יוחנן לרבן

זק טהר״ז כיאור
 לר שיש ולא בסבתו, ר״ל הרגתן. הרע לשון שלשה

 למיעבד. ה״ל דמאי עליו, שנאמר אותו מיתה עונש חטא
 )דניאל עירין בגזירת הנרצוזין שאר כטעם הריגתו וטעם

 בשביל נענש עליו שנאמר אותו שגם לפרש ויש יד(. ד,
 שהדי דופי, ממנו לדבר שיכולין באופן מעשיו שעושה

 ע״ד והוא לעיל, כדאמר אמת, דברי הוא ל״ה ענין
 אומר דאת וכמו כר, הזהרו מי״א( פ״א )אבות חכמים

 ולבי ומישראל. מי׳ נקיים והייתם בב( לב, )במדבר
 ומוסיפין עתק, צדיק על דוברות לשונות דכמה מגמגם,
 לכוונה מעשיו ומפרשין מחלוקת, להרבות וגורעין
כתב ומזה יוכח. מפיבושת עם ציבא וענין אחרת,

 שקר, עיקרו הרע שלשון ה״ב( פ״ז )דעות עוז המגדול
אמת. קצת בו שיש אע״פ כלומר,

 מצוי שעה דבל הוא, עשיר דמשמע נורא. איכא היכא
נורא(. )ד״ה רש״י תבשילין. לבשל בביתו אש

 ממש המספר תימא שלא כלומר, ל״ה. זה אפי׳ פי׳
 ל״ה, תהו הגמרא מדפרשת לאוזה, בכלל אינו ל״ה להדיא

 דגמרא פי׳ לזה ל״ה, נקרא רגם לעיל פירשנו אנו והרי
 יש זה בסיפור אפי׳ כלומר דה״פ, י״ל ועוד נקט. רבותא
 מספר. של שפתיו ועקימת כוונת כפי ל״ה, צד למצוא

 גילוי התם כדפריך ל״ה, בעל זה מאמר מספר כל לא אבל
כר. בישא בלישנא דאפקי ומשני היא, אבעלמ מילתא

 לשק ושם שם. ערכק 28 ה. יב, תהילים 27 שם. 26
 ברמב״ם 29 הרמב״ם. לשון העתיק ורבינו וכו׳, תליתאי

 דחיי, דינא עיי׳ שם, בגם׳ וליתא האומרו" מן יותר "והמקבלו
 מקורו ציין ליברמן מהדורת קוק הרב מוסד הוצאת וברמב״ם
 "אפילו עד מכאן דבריו שם. 30 שם(. 16 שורה על )בהערה

 וברמב״ם מלשונו(. p )מוכה היראים על בנויים הרע״ לשון זה
 )בלא מימוני בהגה׳ הובא וכן ביראים, הגי׳ כן 31 ליתא.

 בדינא )וכן מהרש״ל ועיק ה, אות שם הרמב״ם על מקור( ציון
 שנ״ס. ילקוט ועיין רבינו, בדברי "אלא" גרס לא והוא דחיי(

 דהוי אבק, ד״ה א קסה, ב״ב רשב״ם עיי׳ אך ביראים, כ״ה 32
 ועיי׳ רכז, סי׳ ג שער יונה לר׳ תשובה בשערי וכ״ה לה״ר, אבק

 בהגהה ג סעיף סוף ט כלל לה״ר הל׳ הלשק שמירת חיים בחפץ
 הקטע סוף עד מכאן רבינו דברי 33 מהר״ז. ועי׳ שניה.
הדוגמא זו 34 והוספות. בשינויים ד שם הרמב״ם על בגויים

 ב קסד, 35 השמיט. ראשונה דוגמא שם, ברמב״ם השניה
 פ״ק גם צוין שם שנ״ס ילקוט וראה א(. טז, בערכין )והובא
 בבקר גדול )בקול יד בז, משלי 36 מצאתי(. )ולא דיומא

 סובר זה בענק רבינו 38 ח. ב, אבות 37 השכים(.
 שם ערכק כרש״י ודלא שונאיו, בפני הוא שהאיסור כרמב״ם
 בשבחו, מדאי יותר לספר הוא שהאיסור שם ב״ב ורשב״ם
 היראים דברי והמשוה בסמ״ק(. )וכ״ה היראים. סבר וכמוהם
 כדטב״ם, שסובר אף כאן, שהסמ״ג יראה זה בענק והסמ״ג

 — היראים דברי כמבנה דבריו בנה אלא לשונו העתיק לא
 אבל וכו׳, לספר ירבה אל פי׳ וכו׳, ארם יספר אל ביראים:

 יספר אל ובסמ״ג: וכו׳, תלמידים ה׳ כדתנן מותר, רבוי בלא
 כדתנן מותר, אוהביו בפני אבל שונאיו, בפני סי׳... וכו׳. אדם

 נובעת שהמחלוקת להדגיש הסמ״ג רצה וכו׳. תלמידים ה׳
שבחו". מונה היה "הוא של המשנה מהבנת
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 מניין מוסיא, א״ד פ״ק, כיומא גרסינן
 עד יאמר בבל שהוא דבר לחברו לאומר
 לאמר, מועד מאהל ת״ל ואמור, לך שיאמר

רשות. לו נתן כן אם אלא יאמר לא

 שהוא דבר לחברו לאומר מניין מוסיא, א״ר ,3פ״ק* ביומא נח

 ב מז, 4לא* לאמר, מועד מאהל 40ת״ל ואמור, לך שיאמר עד יאמר בבל
רשות. גתן״לו כן אם אלא בדברים אמר

 כל רבא, אמר כערכין, יש בפ׳ גר׳ עוד
 בה ליוו תלתא קמי דמתאמרא מילתא
 והוא משה, רבנו וכתב בישא, לישנא משום
יותר. ולגלותו הקול להעביד יתכוון שלא

 44אמרתי ,43עוקכא ?מר אלעזר ר׳ דשלח ,44פ״ק כנטין גר׳

 ומצערני לנגדי שרשע אע״ם כלשוני מחמוא דרכי אשמרה

 והם המדרש לכית והערב השכם 45אלא מחסום, לפי אשמרה

מאליהן. כלים

 טילתא בל רבא, אמר ,46בערכין יש בפ׳ גר׳ עוד

 וכתב בישא. לישנא משום בה לית תלתא באפי דמתאמרא

48 יותר ולגלותו הקול להעביר יתכוון שלא והוא ,47 משה רבנו

 שטיין אייזיק רבי כיאור

דטתאטרא טלתא כל רכה אמר כערכין יש בפרק
 מביא ב( )לט, הבתים חזקת בפרק גם כר. תלתא כאפי

 שלשה. או שנים בפני מחאה אי פלוגחא גבי דרבה, הא
 טי בדבר איסור שום שאין רשב׳ם מפירוש משמע לשם

 איתא ובן עליו. שנדבר עצמו פלוני לאותו הדבור שמגיד
 לשם גם בהדיא. ל-לא( מי׳ )פ״ג באשירי בהג״ה שם ג*כ

 שהם אך להגיד, התר שיש משמע, לית(, )דיח בתום׳
 ג׳ בפני דבר שאומר מי כל מפרשים: וכך בעיא, מפרשים

 להגיד כוון לא כי בישא, דלישנא אאיסורא עבר לא
 נמנע היה לא בפניו היה אלו ובודאי בפניו, שלא הדבר

 ג׳ בפני דבר שמדבר מי דמילתא סתמא כי מלדבר,
 דבר מדמין והתום׳ עליו. שדבר אותו לפני שיבא כוונתו

 יוסי איר ב< קיח, )שבת כתבי כל בפרק דאמרינן להא זה
 שלא פירוש, לאחורי, וחזרתי דבר אמרתי לא מעולם
 בערכין התם ולפיה הבעלים. ישסעוהו אם חושש הייתי

 כל להשוות ויש כן. שהפשט הנמרא מן מוכח א(, )טו,
שיבא הטגלהו דעת יהא שלא בזה, שוים שכלם הרשת

זק טהר״ז ביאור
 משמע לאמר כלומר, לאמר. מועד מאהל ת״ל
 אמנם אמור. לאו לו, הותר לא אם הא לאחרים, שיאמר

 שהוא משמע ]ע״א[, מ״ב ]פסחים! שעה, כל בשילהי
ב[. ]ז, )ח( דתמורה ובפ״ק אמור, לאו נוטריקון,

 כן כלומר הוא, פסוק לשון מחסום. לפי אשמרה
 דגניבא ואע״ג עליו. תלשין ולא לעצמך, תאמר

 מקמי ניקום ב(, )לא, בגיטין כדאמר הוה, פלגאה
 אמד ובסמוך עוקבא, לסר שמצער היה והוא פלגאה,
 ענץ באותו י״ל מחלוקת. בעלי על ל״ה לספר דמותר
 מעיה הוזז הל״ה דסיפור דאדוניה, כעובדא עצמו
שמעת. לא גויס ובידי למיתה למוסרו ועוד, וביה.
 כל(, )ד״ה תוס׳ פי׳ כו׳. דמיתאמרא מילתא כל

 דלא למימר דאיכא נורא, איכא היכא כה״ג כגון
 קנטור דבר אמר אם אבל בישא, לישנא משום אמרה

 לישנא משום ביה איתא בפניו, אמר אפי׳ חברו, על
 בכתבו, לזה נתכוק רמבו״ל שגם ונראה בישא.
ל״ה. ודאי דהיינו כלומר כו׳, יתכוין שלא ובלבד

משה רבינו דעת שכך ואפשר מדבורו. ושנאה קטט
 אותן שמספר מי על בישא לישנא משום בו אין שקאי חט דעת א״ג בזה. מודים כולם ושמא ע״ש(. ה״ה, פ״ז )דעות

 אסור שאין משה רבינו ואשמועינן עליו, נדברו שהדברים אותו נגד שמדבר ולא ג׳, בפני הראשון שדבר הדברים
 ידבר שלא רק ג׳, בפני הם ומפורסמים גלויים וכבר הואיל הראשון, שדבר דברים אותן שמספר מי על בדבר

הרש. כן, הלשון משמע דעות בהלכות ז׳ בפרק עצמו, ובטיימוני לגלותן. כדי ולא דבר שום לצורך אלא הדברים

 ובבה״ג כה, בראשית בשאילתות גם הובאה זו ]דרשה ב. ד, 39
רשות" ...•לא 41 א. א, ויקרא 40 )ד״ו([. ע״ד קה

 )כרך ויקרא שלמה תורה ועיין שהוא, ד״ה שם יומא רש״י ע״פ
 בגם׳ גרס שהסס״ג ]הבין מהסמ״ג שדייק מה לא אות כה(

 עוקבא מר ליה שלה בגם׳ 43 א. ז, 42 דשות[. לאו...
 תהילים 44 ליה. וכתב )ר״א( שרטט מהו, וכו׳ ב״א לר״א

השמיט השני חלקו הפסוק, של הראשון הלקו אח )הביא ב לט,

 דום הפסוק אחרי הגם׳ בהמשך שם 45 ביאורו(. את והביא
 עיין 48 ה. שם רמב״ם 47 א. טז, 46 וכו׳. והתחולל לה׳

 חיים מים בבאר כ כלל לה״ר הל׳ חיים בחפץ ועיין מהרש״ל.
 ומה תלתא". "באפי בסוגית הואשונים שיטוח שביאר ג ב אוח

 לעיין יש רבדיו, פדהעחיק כהרמב״ם ס״ל שהסמ״ג שם שכתב
 "וכתב הסמ״ג שכתב מקום כל דחיי הדיגא של כללו ע״פ שהרי
ז.50 הערה וועייז מהרע. ועי׳ ס״ל. לא דליה ר״ל משה" רבינו
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מהדו״ק י—ט השלם/ל״ת סמ״ג נ

 רבים בפני אמרו אפי׳ לומר, שלא הזהיר הדבר האומר ואם
 דההוא ,4בסנהדריף בורר זה בפ׳ כדאמרי׳ הרע, לשון בו יש

 עשרין בתר מדרשא בבי דאיתאמרא מילתא דגלי תלמידא
 גלי דין ואמר, מדרשא, מבי מאיר ר׳ ואפקיה שנין, ותרתין

.50רזיא

 אפי׳ יאמר, שלא הזהיר דבר האומר ראם
 הרע, לשק משום בו יש רבים בפני אמרו

 סנהדרין, במם׳ בורד זה בפ׳ כדאמרי׳
 בבי דאיהמרא טילתא רגלי תלמידא דההוא

 ואפקיה שנין, ותרתין עשרין בתר מדרשא
חיא. גלי דק ואמר, מדרשא, מבי מאיר ר׳

י

 תשא לא ,2משפטים בפרשת דכת׳ הרע, לשון אדם יקבל 1שלא
 ר׳ משום ששת רב אמר ,3פסחים ערבי בפי וגרסינן שוא. שמע

 וכל הרע, לשון המקבל וכל הרע, לשון המספר כל עזריה, בן אלעזר
 לכלב ,4שנ׳ לכלבים, להשליכו ראוי בחברו, שקר עדות המעיד

 עם ידך תשת אל שוא שמע תשא לא בתריה, וכת׳ אותו, תשליכון
תשא. לא ביה 5וקרי תשא לא ביה קרי חמם, עד להיות רשע

 שישמע לדיין אסור ,7ובסנהדרין בשבועות* מיניה דרשי׳ עוד
.8חברו דין בעל שיבא עד זה דין בעל דברי

אע״ג בישא, לישנא האי רבא, אמר ,’האשה מ׳ בגדה גרסינן

 דכתיב הרע, לשק אדם יקבל שלא
 שוא. שמע תשא לא זפטים.תמקבפרש

 ששת רב אמר פסחים, בפ׳"ערבי וגרסינן
 לשק המספר כל עזריה, p אלעזר ר׳ משום
 המעיד וכל הרע, לשק המקבל וכל הרע,
 שר, לכלבים, להשליכו ראוי שקר, עדות
 תשא לא בתריה. וכת׳ אתו, חשליכון לכלב
 המס, עד להיות רשע עם ידך תשת אל שמע
תשיא. לא ביה וקח תשא לא ביה קרי

 בסנהדרין מיניה דרשינן עוד
 בעל דברי שישפע לדיין אסור ובשבועות,

חברו. דין בעל שיבא ער דק
אע״ג בישא, לישנא האי רכא, ואמר

רבי ביאור

 האשרי לשון בר. רכא אמר א( >סא, האשד! מרק בנדה י.
 דקטול קלא עלייהו דנפק גלילאה בני הנהו :ה׳< סי׳ )פ״ט לשם

 להו אמר טר, ליטמרן ליה אמרו טרפון דר׳ לקנדה אתו ,נפשא
 לישנאבישא האי רבנן אמור איעביד,איטםרינכו,הא היכי
 נפשייכו. אטמרו זילו טבעי, למיחש מבעי לא דלקבולי אע״ג

 הוא ותימא אתכם. להציל ואסור הרגתם, שמא פירש״י:
בעלמא קול שחטא,בשביל אדם על קול יצא אם ובי כן, לפרש

 זו גם׳ שהביא בסוגריים ג׳ אות שם חיים בחפץ עיין 50 א. לא, 49
 של כללו ולפי וכו׳". יתכוק שלא "והוא הדמב״ם לדברי כמקור
 הרמב״ם, על פליג שהסמ״ג א״ש ,48 הערה לעיל הובא דהיי״, ה״דיגא

 שלא הזהיר הדבר אומר "אם של הדק את סנהדרין מגם׳ ולמד
 דברינו לפי כס״ם(. עיי׳ הזכירו לא הרמב״ם )ומדוע וכו׳" לאומרו

 לומר קשה—ס״ל כסאן להבין יש הרמב״ם, על פליג שהסמ״ג
 למרות זה, בענק מדבריו התעלם שהרי )וכתום׳(, ביראים שסובר

 (.31,38 הערה )עיין אחרים בענינים זו כמעווז בדבריו שהשתמש
 שעליו אהר במקור למצוא יש לכך סייעתא כרשב״ם. דס״ל וצ״ל

 המימרא הובאה שם כה, השאילתות והוא—כאן הסמ״ג בנוי כנראה
 וקישר תלתא", "באפי חן ואוזחה אמור" לך שיאמר "עד דלעיל
 באפי וכו׳, שיאמר עד לאחר לומר אסור בסתם יד שביה שאף ביניהם
 שהביא ודבינו ולספר. להמשיך יכול מהשלשה אחד בסתם תלתא

 ראה אך אחרת, במימרא בניהם הפסיק בי )אם הללו המימרות ב׳ ג״ב
 עם משתלב זה )שגם וכו׳" הזהיר האומר "ואם והוסיף מהדו״ק(

 מפורש ובשאילתות השאילתות, על שבנוי נראה השאילתות(, מהלך
 וכרשב״ם. מרה, באפי אף הדברים לאמר יכול מהשלשה שאחד

 עט׳ י ל״ת רשא״ג לה, ל״ת רס״ג מט, שבמלקות לאוין בה״ג י.
להדמב״ם סה״מ ומבן, קצב יראים קנט, עם׳ ר״א אזהרות .103

שמיין ייזיק

 שפירש אחאי, רב דברי ונראה נפשו. להציל אסור יהא
 את חייבתם הרגתם אם קכט(: סי׳ שלח )פר׳ בשאלתות

 יש דווקא זה רוצחיס^בעגין מלקבל שהתרה למלך ראשי
 או לו היזק לבא'לידי שיכול היכא בישא, ללישנא לחוש

 בן דגדליה ובההיא עובדא כהך לו, יחושו לא אם לאחרים
 הרעולהאמינו ללשון לחוש אפילו אסור אבלבע״א אחיקם,

הביאונסלשון אטטרינכו( לשסןד״ה ובתום׳ וכלל״עכ״ל. כלל

עד. חינוך דלג, סמ״ק רפא, לאוק

 נוספים. קטעים ושילב היראים, על בנויים זו כמצוה רבינו דברי 1
 ברמב״ם המצוות מסדר רבינו שינה ]כאן — היראים. ע״ס הפתיחה

 ורבינו סנהדרק, בהל׳ ברמב״ם כתובה זו שמצוה החזקה, ביד
 בג, שמות 2 [.8 הערה ועיין בעמך. רכיל חלך לא של ללאו סמכה

 זו דרשה פתה רבינו $ ל. כב, שמות 4 א. קיח, 3 א.
 שם מרשב״ם לאפוקי א( גירסא, שינויי שני בה יש ואכן "וגרסינן*.

 משתמע "דכולהו תשיא לא ליה וקח המילים גרם וקח,שלא ד״ה
 חיקו וכו׳, תשת אל הפסוק סיום את שהביא במה ב( תשא", מלא
 הפסוק. של זה מחלק נלמד שקר עדות שמעיד וס״ל בגם׳, גרס שכן
 ובתו״ש פרלא, בגח״פ עיין תשת, אל ד״ה א יג, מכות בחב״ן וכ״ה
 א. לא, 6 ר״ה(. ללאוק ההשואה לגבי ע״ש )ועוד .150 עם׳ יח כרך

 ררב כלישנא ובשניהם בשבועות, הגם׳ ע״פ פה )לשונו ב. ז, 7
 מהפסוק(, האזהרות )שתי ז כא, סנהדרין ברמב״ם ב״ה 8 כהנא(.
 קבלת—זה מפסוק האזהרה עיקר ומהי רה. לאוק לקמן והובא
 ברמזים לדבחו כאן רבינו דבח השוה לחין, אזהרה או לה״ר

 שבנוי זו, במצוה ]הסמ״ק משה ובחת דחיי חנא ועיין רזז, ובלאוין
 )שם א סא, 9 לריק[. האזהרה הקחם הסמ״ג, על ברור באופן
ביראים. הובאו רכא דבח והדרשה(. הפסוק אחח רבא דבח הובאו
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נא יא—י השלם/ל״ת סמ״ג מהיי"?

 שג׳ מימני, למיחש מימי, לא דלקבולי
 פגרי את ישמעאל השליך אשר והבור

 וכי אתיקם, p גדליה הכה אשר האגשים
 אלא הרגן, ישמעאל והלא הרגן, גדליה
 מעלה חש, ולא לחוש לו שהיה מתוך
הרגן. כאילו הכתוב עליו

 ועניינים צדדים בחברו רואה אדם ואם
 להאמין רשאי אטת, הדבר שנראה
 במה בפר׳ בשבת כדאמרי׳ ולקבל,
 פאי הרע, לשק קיבל לא דוד בהמה,
במפיבושת. חזא ניכוין דברים טעפא,

 ר׳ דפיאה, בירושלמי גרפי׳ עוד
 לשק לומר מותר יונתן, ר׳ בשם שמואל

 ואני טעם, מה מחלוקת, מלי על הרע
דבריך. את ומלאתי אוזריך אבוא

שג׳, תעשה, בלא עובר חברו על הנוקם
 זה, לאו על לוקה שאין ואע״פ תקום, לא

 בפ׳ יומא ובמסכת מאד. עד היא דעה ]דעה(
 וכן בממון, זה מקרא מפרש בראשונה

 לשמעק שאמר ראוק כיצד, בת״ב,
 משאילך, איני לו אמר קרדומך, השאלני

 אמר מראובן, לשאול שסעק נצטרך למחר
 איני ראובן, לו אמר קרדומך, ר,שאלני לו

 כששאלתי השאלחני שלא כדרך משאילך
בזה. כיוצא כל וכן נוקם. זה הרי ממך,

 השליך אשר והבור 10דכת׳ טיבעי, לטיחש מיבעי, לא דלקבולי
 אחיקם, בן גדליה הכה אשר האנשים פגרי כל את ישמעאל שם
 לו שהיה מתוך אלא הרגן, ישמעאל והלא הרגן, גדליהו וכי

 כאילו הכתוב עליו מעלה חש, ולא קרח גן יוחגן לעצת לחוש
הרגן.

 אמת, הדבר שנראה ועניינים צדדים בחברו רואה אדם11 ואם
 לא ,12בהמה במה ׳בפ בשבת כדאמרי׳ ולקבל, להאמין רשאי

 ביה חזא ניכרים דברים טעמא, מאי הרע, לשון דוד קבל
בטפיבושת.

 ר׳ בשם נחמני בר שמואל ר׳ ,13דפיאה בירושלמי גרסינן עוד
 טעם, מה המחלוקת, בעלי על הרע לשון 1לומר* מותר יונתן,

דבריך. את ומלאתי אחריך אבא 15ואני

יא
 3כהנים וגתורת ,2בראשונה בפי יומא גמסכת תקום? לא

 השאילני לשמעון שאמר ראובן ביצר, הנקיטה מפרש,
 לשאול שמעון נצטרך למחר משאילך, איני לו אמר קרדומך?

 משאילך איני ראובן, לו אמר קרדומך, השאילני לו אמר מראובן,
 כל וכן נוקם. זה הרי ממך, כששאלתי השאלתני שלא כדרך
בזה. כיוצא

זק טהר״ז ביאורשטיין אייויק רבי ביאור

 האשרי. שעשה כמו ביניהם הכריעו ולא ושאלתות, דקרי
 ודאי, רוצח להציל שאסור משמע, האשרי לפי ואף

 נפשו, להציל אסור יהא בעלמא קול בשביל וכי טדקאטר:
 פירוש הוי הרציחה, שעשה ידוע היה אם הא משמע

ניחא. רש״י
הרע. לשון קבלת נקרא לא ולמה כלומר מ״ט, מסיבושת, על

 עליו שנאמר אותו להחזיק מימני. לא לקבולי י.
יסתכן. שלא לנפשו יחוש מ״מ לשנאותו, או כרשע,

 מישמעאל להשמר והזהירו גדליה אל בא ב״ק. יוחנן
לדבריו. חש ולא ב״נ,

שהלשין לציבא ששמע במה ל״ה. דוד קבל לא

מנלן. ד״ל טעם. מה
 דאינו גזלו, או גנב או גוים ביד מסרו לאפוקי כיס, חסרון ביה דלית זה, כגון דווקא קרדומך. השאילני יא.

לו. למחול מחוייב

 נו, 12 קל. לשק בשינוי היראים ע״פ 11 ט. סא, ירמיה 10
דחיי דינא עיין 14 ב(. )ד. א. א, 13 מהרש״ל[. ]ועיין א.

 תלך לא ט בלאוין לכותבו לו היה כאן, נכתב מדוע שהקשה
 אופן מהו יד. א, א מלכים 15 משד״ ברית ועיין רכיל.

דתיי. דינא עיין הפסוק, p הלימוד

 בא ל״ח רשב״ג ,33 ל״ת רס״ג קב, שבמלקות לאוין בד,״ג יא.
סה״מ ]מ[, קצז יראים קעח, עמי ר״א אזהרות ,113 עט׳

ומא. חינוך קל, סמ״ק שד, לאמן להרמב״ם
ז, דעות דמב״ם על בנויים וו פמצוה רמו דברי ית. יט, מקרא 1
 כלשק הפתיחה ובמהדו״ק יראים, ראה הפתיחה לשון ז.

 וכד", לו ראוי "אלא — הרמב״ם )רברי זו בהלכה הרמב״ם
 עיי"®, י* לאדן לקמן הביאם וכד", לשאול כשיבוא "אלא

עד — )ושם י. ד, פרק קדושים 3 א. בג, 2 (.12 ובהערה
 — וחו״כ וביומא ברסב״ם, כ״ה 4 נקימה(. של כהה היכן

לק. אמר ד״ה שם יומא ריטב״א )ועיין מגלך
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תקלט ט(—ה )ל״ת מקרמניץ יוסף רבי ביאור

 בשאר ולא זה תירוץ ליתן יכול זאת לומר רוצה בואת
דה, תירוץ לתרץ המחבר יכול אין כן אם מקומות,

 יתן הן בלבו שגומר התם מתרץ שלא השתא אבל
 שם נותן זאת בחנוני אלא עושר יתן לא הן עושר

זה. תירוץ לתרץ המחבר יכול א״כ בתירוץ

 לאו על לוקק אק בלבבך אחיך את תשנא שלא ה
 לכך י״ל נסיק גבי לעיל אבל מעשה. בו שאץ לפי זה

 א״כ מעשה בשעת כן מדבר שהוא כיק עליו לוקק
 דדבור י״ל או מעשה. לגבי המחשבה מצרף הקב״ה
 מחשבה אבל מעשה הוה פיו שבעקימות לפי האמור
עליו. לוקה אינו לכך מעשה אינו שבלב

 אינו שבלב שנאה אבל סי׳ וכו׳. יכנו לא יבול
 לא לאו אצל סמך ולכך וכו׳. ת״ל מייתי לכך עובר
 אעשה אדם יאמר שלא ר״ל אלהיכם ה׳ את תנסו
 בזכותא לא ומזוני חיי כי אתברך אם ואראה זו מצוה
 דאמר והראיה מילתא תליא במזלא אלא מילתא תליא

לחבירו. במוכן נוגע אדם אק עזאי בן
:rm משפחה פי׳ הפנים. בלחם גרמו בית מעשה על 

 נשתברו שלא הפנים לחם על היו ואומנים היה
רקק. שהיו מפני התנור מן כשלקחו
 היו וגם היו משפחה פי׳ בקטורת. אכטינוס ובית
 ולא למעלה עולה עשנו שיהא קטורת על אומנים

 חכמים ובקשו עשן. שאר כדרך זה לצד זה מצד
 מצרים של מלכסנדרי אומנים ב״ר שהביאו לדחותם
 של לדחותם ורצו הפנים ולחם קטורת להם לעשות

 אותם לתקן ידעו ולא אבטינוס בית ושל גרמו בית
 שכרם על להוסיף דק בית והוצרכו כתיקונם

מם. על ולהושיבם
 יתנו ומשלך יקראוך בשמך עזאי בן אמד עליהם

 ואק שלך שהוא נגזר שמי מן לך שנתנו כלומר לך.
זה. על הטובה נעשה אדם צריך אתה

 עסקינן ברשע אטו וכו׳. שונאך חמור תראה כי
 בזה דמיירי מייתי לכך תשנא דלא לאו על שעוברין

ביחידי. איהו שראה ואיירי וט׳ הענק

 הוכח. שנאמר מישראל אדם פני להלבין שלא ו מוז(
 רשאי שאינך אעפ״י תשנא לא לאו אצל סמך

 אל מ״מ עבירותיו על להוכיח אתה ומחוייב לשנאותן
בתוכחתו. אותו ילבק

 להסגרו שלא תוננו. לא לו בטוב שעריך באחד ז
ושרי׳ תוננו שלא זה לאו ובכלל אדוניו. אל ולהוכיחו

 כיון ם״מ עבד היה שהוא אעפ״י אתה. עבד לומר'לו
 עליו השא לא סמך לבך בדברים תוננו אל ממנו הוא
 בעבד וו ומצוה ברבים. חבירו מלבק דהיינו חטא

לארץ. לארץ, מחוצה שברח
 דלמה וקשה ק״ם. תעשה לא כמצות שיתבאר כמו

 יתום שנמנה יש י״ל אלא ק״פ אמצוה לקמן פיר׳ לא
 ולא לארץ מחוץ שברח ועבד אחד בלאו ואלמנה

 יתום שנמנה ויש לאוין בשני אדוניו אל עבד תסגיר
 לאח מחוצה שברח עבד ונמנה לאח ב׳ ואלמנה

 לכך אחד, בלאו אדוניו אל עבד תסגיר ולא לאח
 לקמן עיין וכו׳. לקמן שיתבאר כמו המחבר אמר

 סמיכות מתוח גם ולכך הלאח מן חסר שלא ותמצא
 במו שפלה שנפשם ואלמנה דיתום דומיא ר״ל המצות

שפלה. שנפשו עבד

 !מ אדם לכל שה״ה שלמה רביגו שפירש אעפ״י ח
 רבותא מה כן ואם וכו׳. בהווה הכתוב שדבר אלא

 הרי מלך של ויתום מלך של אלמנה שאפילו אמרתי
 אגי אומר מ״מ ארם. לכל ה״ה והרי רוקא לאו הכתוב
 להם הכרותה הבריח מפני דוקא ויתום אלמנה שתפס

 מלך של אלמנה אפילו אמרתי לכך אדם שאר ולא
 אפי׳ תוננו לא ללאו סמך ולכך מלך של ויתומים

 בדברים להונות שלא ק״ו אסור עבד של דברים אונאת
הדרך. ליישרם אותם מענה כהוא אפי׳ ואלמנה יתום

עסקיו. כל ר״ל צרמו. עושה אלא

 וכו׳. האדומי לדואג אירע מה ולמר צא ש
 דוד את שפרנס איך נוב כהן אחימלך על שהוביל

נוב. כהני כל נהרגו ית ועל והקדימו,
 שיושב מי כל בעמך. רכיל תלך לא נאמר לכך

—־־ בדין. עמך
 rn ממנו שדבר דברים להכירו המגלה רכיל איזהו

 רכיל תלך לא לומר קרא צריך למה וקשה בסהר. אדם
 כמו בעמך לרגל תלך לא אמר לא ולמה בעמך,

 במסכת ותניא וי״ל לרגל. שלא המחבר שהתחיל
 נאמר לכך ת״ל וט׳ יאמר שלא לדיין ומניין סנהדרין

 לשון משמע רכיל תלך לא ר״ל בעמך, רכיל תלך לא
 רחמנא כתב לכך ר״ל לי, רך אותיות רכיל כי לי, רך
 יאמר שלא הדיין על גם שקאי לאתויי רכיל תלך לא

 כך ואחר אעשה. מד. אבל עליך רך הייתי אני וכו׳
 אחר עק ויש וי״ל אחד בלאו זה כל כולל ולמה קשה

 המספר והוא זה לאו בכלל והוא מזה גדול שהוא
טלל לכך ר״ל וט׳, אמת שאומר אעס״י חברו בגנות
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השלם סמ״ג זקמ1

 באומר אפי׳ איירי לעיל ר״ל אחד, בלאו הכל לעיל
 בכלל גם הרע שלשון לארויי דיין, גבי כגון אמת,

 שפתח מה מתות ולכך שקר. באומר ומכ״ש זה, לאו
 שאפי׳ לארויי ר״ל לרגל לא פתח ולא לרגל שלא
אסור. לבד רכילות דוקא יאמר שלא אסור אמת אומר

 הפסוק וכי וקשה בעמך. רכיל תלך לא נאמר לכך
 ללמדך, אלא נאמר, לכך שנקט נאמר דוקא זה בשביל

 היתומים עם לנהג מחויב שאני ביק אדם, יאמר שלא
 כן אם אדם, בל שאר מעם ברחמים יותר והאלמנות

בדין, אותם אזכה יכול, שאני מה ככל עליהם אתקרב
 להם דעתי אגלה מ״מ בדין לזכותם יכול איני ואם

 לא נאמר לכך אמר זה על אותם, לזכות רוצה שהייתי
 ואלמנות ויתומים דהיינו־־עניים בעמך, רכיל תלך

 נגיד ואתה עמך, נקראים והם ה׳, עם נקראים שהם
 לכל סמך לכך כך, להם תאמר אל ואפ״ה עליהם,
תענון. לא ויתום אלמנה

 העצים על רע שס המוציא ומה ממרגלים מגלן
 ממש, בו שאין רע שם ומה ר״ל וכו׳. כך האבני ועל

ממש, בהם היה שלא מרגלים של וכאבנים כעצים
 והם הארץ, אל להביאם שאמר בהקב״ה שמרדו אלא

 היו שהרי בהם, משגיחים היו לא הם אבל וכו׳, מרדו
 לא ממש בו שיש בחבירו כך, אח״ב, לעלות רוצים
שדברו, דברים שאר מכת נענשו שפא לומר אין כ״ש.
 ש״מ הארץ, רבת מוציאי וימותו מדכתיב י״ל אלא
 יושביה, אוכלת ארץ שאמרו נענשו, הארץ רבת על

 מקפידין יהיו שלא לטובתם הכל עשה והקב״ה
 גדולות ערים שאמרו מה אבל הגוים, אותם עליהם

רע. שם אינו ובצורות
 נופלין היו הרע לשון בהם שהיה שאול ימי ובסוף

 לסתור, מעשה והלא וקשה וכו׳. ע״א היה שלא אעפ״י
 כך ואחר מכולן, שגדולה ראיה, המחבר מביא לעיל
י״ל, אלא יותר. ולא לבד מע״א שגדולה ראיה מביא
 היו מדאמרינן דמים, שפיכות בהן היו גם אהאב בימי

 בהן, היו נמי עריות וגילוי המלחמות, נוצחין
 אם עריות, לגלות כדי ע״א עוביין לכך ע״א, מדעובדין

p כולם. כנגד ששקולה מאחאב גם ראיה המחבר מביא
nro עבירה. גמר שהוא מפני מכלם. יותר והמקבלו 
בדברים אמוד לאו לשק שהוא לאמר מועד מאהל 1ממ

 אמור לאו שהוא לאמר מזה למד למה וקשה וכו׳.
 דייק שהמחבר לומר. אין שבתורה. לאמר משאר יותר
 כן אם ישראל, בני אל דבר אח״כ הכתוב שאמר מכה

כתוב פעמים כמה והלא הוא. יתורא לאמר ברחו על

 א״כ ישראל, בני אל דבר כך ואחר לאמר בתורה
 נביא וכי קשה ועוד לאמר. מזה המחבר דייק ולמה
 אל דבר מכה דיוק שהוא המחבר לי הראה היאך אני,
 מועד מאהל רק קרא לא המחבר והלא ישראל, בני

 ורבי מורי מפי שמעתי כאשר לי נראה לכן לאמר.
 מהר״ר הגדול הגאון בן ישראל מהר״ר הגדול הגאק
 אלא לאמר מאי ר״ל לאמר מועד מאהל זצ״ל, שכנא
 מאחר א״כ לישראל לאמר משה צוה ית׳ השם

 הענין זה לידע צריך שהישראלי רוצה שמו שהשי״ת
 שהקול מפסיק, הקול היה מה לענין כן אם מהפרשה,

 לא אהרן אפילו שומעין, לא ישראל וכל לאזניו הולך
 צריך שישראל רוצה יתברך שהשם מאחר שמע,
 אב, בנין למשה למד יתברך השם ודאי אלא לידע.
 בזאת עמך מדבר שאני מה מתחלה לומר רצונו

 אני רק שומעין, ישראל וכל הסוד, כמו הוה הפרשה
 לך נותן אני ואזז״ב לבדך, הזה הסוד עמך מדבר
 נשמע, מזה לישראל לאמר לומר רצונו לאמר, רשות

 לו שיאמר עד יאמר בבל שהוא לחברו דבר האומר
 ויקרא למימר ליה דהוה מדמשני, נסי אי ואמור. לך
כו׳. אלא אליו, וידבר מועד מאהל משה אל

 גניבא לומר רצונו עוקבא. למר אליעזר רבי דשלח
 אליעזר, רבי ושלח טפי, עוקבא למר מצטער היה

 עוקבא מר שלה ואח״ב וכו׳, דרכי אשמרה אמרתי
 הזר טפי, גניבא אותי שמצער אעשה איך אלא וכתב,
 כלים והם המדרש לבית והערב השכם ושלח

 לומר מותר יאמר, שלא זה, מייתי לכך מאליהם.
 מייתי, לכך אותו, שיוכיח כדי דשות בלי לחבירו

 לגניבא גילה לא ולמה היה, ב״ר אב אליעזר ר׳ שהרי
להוכיח. אפי׳ יאמר בבל ודאי אלא אותו, והוכיח
 משום ביה לית תלתא באפי דמחאמר׳ מילתא כל
 ג׳, בפני שאמר ראותו מפרשים יש בישא. לישנא

.p גם הדבר אומר הוה כן, גס שם היה אילו
 יותר. ולגלותו הקול להעביר יתכוין שלא והוא

 אינו לאחרים, לאמר שרוצה הג׳ מן אחד לומר רצונו
 וכך כך לבדו לו יאמר אלא הקול, להעביר רשאי
ממך. פלוני זה אומר
 1ננ מדלא תשיא. לא ביה וקרי תשא לא ביה קרי י

אנפי. בתרי שמשתמש ש״ם תשמע לא כתיב

 «« אותי שהזהיר קרח. p יוחנן לעצת לחוש שחיה
עליו. מדבר אתה שקר ואת גדלי׳ הניחו ולא

רגליו. את עשה שלא פירוש חזי. מרים דברים

«
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השלם סמ״ג תריד

 אדם. כל כשאר אלא כשיגדל עליו מוזזזד שאינו
 לכל הדין דהוא כן כתב שלא הרמב״ם על והתימא

 ליה דסבירא משפע לר״ע בין לר״י בין דהא אדם,
 ז״ל דהוא לומר יש ובדוחק אדם. לכל הדק דהוא
 אלא מיידי לא דקרא ום״ל ד״י על פליג דר״ע סובר

 ליענות שדרכו בסי דקאמר והא דוקא, ויתום אלמנהכ
 באותן אלא הוכירה לא פירושו הכי הכתוב, דבר בהם

קונק? !ר*י ליענות. שדרכן

 י! ~~

tra ממנו שדיבר דבר לזזבירו המגלה רכיל איזהו

נד. לדיין מדקאמר דריש זה ג״ב כו׳. ותניא בסתר
סקרקא[ השיל ]ח

 אמר אמאי ק״ק בעמך. רכיל תלך לא נאמר לכך
 זד. אפי׳ אומר הייתי לכך. אמד לא אם ותי׳, נאמר. לכך

 לי הוכיחו ותכירי אותך, לוכות רוצה הייתי אני כשאר
 להם, להותת שהוכרחתי עד חייב שאתה הספר מתוך
 ]ועי׳ רכילות. וה שאק קמ״ל רכיל, היה וה אפי׳

 עביר. מה בד״ה ה״י פ״ג הירושלמי על קרבן בשיירי
חמא[ דפוס ]גליונות העורך[. הערת

 דלא בכלל הוא ולפיכך הכירו. בגנות המספר והוא
 מה להכירו מגיד שהוא רכילות דמה רכיל, תלך

 לשק וכ״ש דמים, שפיכת וגורם פלוני ממנו שדבר
אחרים. על מגיד בעצמו שהוא הרע

רופא[ דפוס !גאונות

 גורם זה כ״ש כי פי׳, הכירו. בגנות המספר והוא
 אינו רכיל הולך כי מישראל. רבים נפשות להרוג
 זה ונמצא סלוני, ממך ספר בך ואו׳ לאהד אלא הולך
 לכל אומר תדיר בגנותו שמספר וזז אבל זה. את הורג
 עשית, וכך בך לו יאמר אתר עם זה וכשיקצוף אדם,

בו. שיודע מי לכל הורג ונמצא
רופא[ דפוס ]גליונות

 ג״כ זהו פי׳ הרע. לשון בהן היה שלא מפגי
 וק״ק מע״ז. המור דהא תמור, הרע שלשון הוכחה
 לעיל רהא הראשונה, ראייה שגורע ראייה שמביא

 ושפיכות עריות מגלוי יותר ממור הרע שלשק הביא
 וי״ל מע״ז. רק יותר שחמור מביא וכאן דמים,

דעדיף. מעשה מן מוכיה דהשתא
רומאן דפוס ]גליונות

 nnj והמקבלו האומרו הורגתן לה״ר ג׳ אמרו ועוד
 מן יותר נענש והמקבלו עליו שאמרוהו ואותו

 אבל אמת, אומר דלמא דהאומוו נ״ב מאומרו.
אמת. אומר הוא אס יודע אינו המקבל

פקרקא[ השיל ר׳1

 ללוי שסיפר ראובן כגק הורגחן. הרע לשון שלשה
 לשמעק, והגיד לוי והלך עבירה, עבר ששמעון איך

 האומר, לוי נמצא ומאמץ. הימנו מקבל ושמעץ
 עליו, שאמדו אוחו וראוק הימנו, מקבל ושמעק
 וזהו שמעק. על להם שספר איך עליו שאמר כלומר

 הרכיל האומרו, !לאומרו[ ]ד״ה וו״ל רש״י, דעת
 זה והורגק השנים בין שנופלת מריבה שמתוך עצמו,

 על בא שההרג הרכיל, את דם גואלי הורגק וה, את
רופא[ דפוס !גליונות עכ״ל. ידו.

 התם, פריך דאמרי. כגון בישא לישגא דמי היכי
 בלישנא דמפיק ומשני, הוא, בעלמא מילתא גלוי

פלניא. בי אלא נורא משכחת היכא דאמר בישא,
רופא[ דפוס !גליוגות

 מנק ידעתי לא זה וכר׳. מהאומרו יותר והמקבלו
 לאו הוא דסברא דטעמא ואפשר כן. הרמב״ם נקט

 לא מקבלו היה לא שאם גנב, תורא אלא גנב עכברא
 בהבכ״ה ועיין הכל. גרם שהוא ונמצא לו מספר היה

[p יותר. שנענש שאול לדבר וראיה אתר טעם שכתב 
קונקק ]ר״י ראיה. זו אק ולדעתי

 כתב וכו׳. שנאיו בפגי בטובתו יספר אל פירוש
 דעות הל׳ להג״ם כוונתו אולי בכס״ט. ]אינו הכ״מ

 ב קסד. ]בב רשב״ס אבל העורך.( הערת ה. אות פ״ז
 רש״י ולא ,p פירש לא רעתו[ לידי בא ד״ה

 וכן אסור. אוהביו בפני אפילו נראה אלא ]בערכק[,
 אלא פשוט. בגט דרבי עובדא מההיא קצת משמע

 p דר״י מהא היינו והר״ם ]רבינו[ )הב״י( שסברת
 )הבית שכתב כמו שבחן. מונה שהיה וכמו זכאי,
קונקק ר*י1 ]רבינו[• יוסף(

 pom דבר לחבירו לאומר מניין ס״ק ביומא גרסינן
 וכו׳. ,לאט מועד מאהל ת״ל וכו׳ יאמר בבל שהוא
 מכל טפי מועד דמאהל קרא מייתי אמאי לי קשה
 הלא למשה, הנאמרות ודברות ואמירות צויים שאר

 בני אל רבד בתדייהו עוד וכתיב לאמוד, כתיב בכולם
אחרינא קרא דכתיב משום כתוב ומצאתי ישראל.
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תרטו נא—מר לעם׳ מפרשים ילקוט

 הקול את וישפע וכו׳ סועד אהל אל משה וכבא
 אוזל רגבי לאמר האי הוי ולהכי וכו׳, אליו מדבר
כ״«[ ]סהדי״ק וצ״ע. טפי. מיותר מועד

 יאמר בבל שהוא להבירו אומר מנין ש״ק ביומא
 דברים לאו לאמור מאי לאמור מועד מאהל ת״ל

 בדברי׳ אמור לאו רואים אנחנו היאך ק״ל, הללו.
 ועוד ישראל. לכל אופר היה משה אדרבה הללו,
 אמור הל״ל לאמר, מועד מאהל ת״ל קאמר אמאי
 ובבא אתר בפסוק נא׳ כבר הלא דה״ק, נ״ל וכו׳.
 אליו, מדבר הקול את וישמע מועד אהל אל משה
 אלא לאמור, מועד מאהל לאם׳ כאן הוצרך למה א״כ
 מועד באהל האמורים דברים הקב״ה, אם׳ כך ודאי
 אח״כ כתוב לכך רשות, לך שאתן עד להם אמור לאו
כ״י[ ]®!ר״ק ישראל. מי אל רבר

 האי מביא למה וקשה, לאפר. מועד מאהל ת״ל
 וי״מ בחורה. כתובים כבר הרבה לאמור הלא לאמור,

 לאותם אף לאמור, לפרש איכא אחר רבמקום משום
 הכא אבל להם, ולומר לחזור עכשיו ששומעים

 וכל שמע דהוא ילפינן דקרא דריש, משה אל מויקרא
 אלא להם, שיאמר פשיטא א״כ שמעו, לא ישראל

רומא! דפוס )גליונות ז־אתא. היא להכי ע״כ

 נ״ב רשות. לו נתן א״כ אלא כר׳ אומר לאו לאמור
לי. למה לאמר א״כ ט״י, אל דבר מדכתיב

מקרקא[ הפדל ןר׳

שאפי׳ הוכחה וזהו עוקכא. למר אלעזר ר׳ דשלח
רומא! דפוס ]גליונות בו. לספר אסור מצערו אם

 ןד״ה רש״י תלתא. באפי דמיתאמרא מילחא כל
 המגלה ג׳, בפני אמרוהו שהבעלים פי׳ דמיתאמרא[

 יגלה שאם דעתו ומזילה גילה שוה ל״ה, אינו אותו
 דהברך להגלות דסוסו ידעי דמידע חושש, אינו אותו

 ביה לית פי׳, כל[ ]ד״ה ותו׳ עכ״ל. ליה. אית תברא
 פלניא, בי דנורא כה״ג טון בישא לישנא משום
 אבל בישא, לישנא משום אפר דלא למשמע דאיכא

 אומר היה אפי׳ תכירו, על קנטור דבר אומר הוא אם
 ]תו׳ וי״ם עכ״ל. בישא. לישנא משום ביה איח בפניו

 שטיין. ר״א והשווה )השני(, דלית בד״ה לט, ב״ב
 בו אץ ג׳ בפני דבר שאומר מי כל עורך.[ הערת
 הדבר שרט פלוני אותו כלומר בישא, לישנא משום
כיון לא כי בישא, דלישנא אאיסור עבר לא ג׳ בפני

 לא בפניו היה אילו ודאי כי בפניו, שלא הדבר להגיד
 דבר שמדבר מי דמילתא סתמא כי מלדבר, נמנע היה

 עליו. שדבר פלוני בפני הרבו שיבא כוונתו ג׳ בפני
 אמרתי לא מימי יוסי דא״ר להא זה רבר מדמו והתו׳

 ישמעו אם חששתי שלא פי׳ לאחורי, וחזרתי
 דמתאמרא מילתא כל ליה סבירא אלמא הבעלים,

 והתו׳ בישא. לישנא משום ביה לית תלתא באפיה
 לישנא משום ביה אית בפניו אמר אפי׳ לעיל שכתבו
 בפרק האמוראים ושני מ״ר, כאידך להו סבירא בישא,

 לדעת מסכים דרמב״ם ונראה עכ״ל. בערכין. יש
וכר. הזהיר הדבר האומר ואם בכתבו: רש״י,

רומא! דפוס ]גליונות

 שלא אעפ״י וט׳. מרר )אי(זזז בפרק כדאמרינן
 לא שהרי דבר, יאמר שלא תלמיד לאותו הזכירו
 כמ״ש הוא, ועומד מוזהר מקום מכל שם, זה הוזכר

תלתא. דאיכא מיירי וע״כ וכו׳, לדיין מנץ
ני״יקתקי!

 לאומרו שלא הזהיר אס אלמא רזיא. גלי דין ואמר
 קאמר כאן דהא הרע, לשץ מ יש רבים בפני אפי׳
רומא! דפוס ]גליונות היה. הזהיר אלמא רזיא,

י
 לא משפטים בפ׳ דכתיב לה״ר אדם יקבל שלא

 בלא למקבל לאו כלומר נ״ב כר. שוא שמע תשא
 מפרש מקרא אמור מקבל שכבר ולפי שמע, תשא
כר. תשיא לא התם

 בפסחים הרשב״ם קושי׳ לתרץ דמונתו )נ״ל
 דלא בעיני נראה וז״ל תשיא. לא ט׳ וקרי ד״ה קיה,א

 או שכשמספר תשא, מלא משתמע כולהו ליה גרים
 הסמ״ג ורבינו עכ״ל. שוא שמע בפיו נושא הרי מעיד
 ליה משמע כר שמע תשא דלא לסי מירסתו, זה נקט

 היינו ומעיד כוליה, דשמע כלישנא להוד מקבל
 ונשאר ט׳. חמם עד להיות כר תשת אל דקרא מסיפא
 לא בי׳ קרי גמר׳ מביא זה ועל טט׳, דקאמר מספד
 הני כל דכלל כהרשב״ם ודלא מספר, דהיינו תשיא
משקלוב(. ר״י הערת תשא. בלא תלתא

מקרקא[ המיל ׳1)

 כתוב מקרא וט׳. הרגן אחיקם בן גדליה וט
 המצפתה גדליה אל באו וכר קרח p ויוחנן בירמיה
שלח עמץ מי מלך בעלים ט תדע הידוע אליו ויאמרו
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השלם סמ״ג תרטז

 להם האמין ולא נפש להכותך- נתניה p ישמעאל את
 אנשים ועשר ישמעאל ויקם וכת׳ אחיקם p גדליהו

איתו. אשר היהודים ואת גדליה אח ויכה עימו אשר

 במה פ׳ התם איתא והכי הרע. לשון דוד קיבל לא
 הרע. לשק דוד קיבל אמר רב בהמה[, ]צ״ל אשה

 ביה הוא נכרים ודברים קיבל לא אמר ושמואל
 רגליו עשה לא שאול p ומפיבושת דכת׳ במפיבושת.

 דוד. והזר אבשלום כשהרג פרש״י שפמו. עשה ולא
 שפמו. עשה ולא רגליו עשה לא לפניו ובא למלכותו

 עצמו, קישט ולא חזרתו על שניצטער דוד כסבור
 יתנאה מלכותו על שכשיושיבהו מצפה שהיה ועוד

כ־׳י[ ]סזזוי״ק קיבל. לא ולכך ויסתפר,

 ליה מוקי יומי ובמסכת ונטירה. נקימה במצות
 אף דמיירי תאם׳ קשה ממון. בדבר קרא להאי

 קרא ואתא ת״ח, שאין וכגון ומקללו במחרפו
 ויש ונטירה. נקימה מיני בכל הארץ לעם לאזהורי

 בעושה היינו עמך ובני עמך בני דמדכתיב לתרץ
 ומגדפו שמחרפו במי מיידי לא א״ב עמך, מעשה
 משלו להלוות רוצה אינו אם אבל עמך, בני דלאו

 ולעולם קשה אך עמך. בני מקרי שפיר בחנם לאחרי׳
 רעשה וכגון ומקללו, במחרפו דמיירי לך איט׳

 שלא בלאו להזהיר ובא למחול, ממך ומבקש חשובה
 יהיה שלא דאשמעינן ואע״ג למחול, אכזרי תהיה

 הא. אצטריך להבי אשמעינן, לא לאו אכזרי, המוהל
 דאס״ד איירי, בממק האי^רא כרהך רעל וי״ל

 אי נקימה אלא לאשכוחי, מצי נטירה בשלם׳ בדברי׳,
 מטושטשת[ !מילה כאתיך ונעשה מהילה שבקש איתא

 באונאת דמיירי עמיתו את איש תונו מלא דאסיר
כ״ק !סהרי״ק לגמגם. יש כי ודוק דברים.

 אין וכו׳. בפרהסיא שכזהו בת״ח מיידי דהתם
 פריך בי תלמודא משני לא אמאי זה דלפי להקשות

 דנעלבים, ןא[ההיא ונוטר נוקם שאינו דבל מהא
 )ואקאידך והיא למחול. וצריך בציגעה מיידי דההיא
 בכל דמיירי לאוקומי רבעי משום בפרהסיא, מיירי
 בתלמיד מיידי דחדא שני לא טעמא ומהאי גוונא.

 יג[ ז, ןת״ת משנה והלחם הארץ. בעם וחרא חכם
 דאינו ודאי בלביה דנקיט כדמשני סוף דסוף הקשה

 רהא משני לא אמאי כן ואם הכם, בתלמיד אלא
הבנתי ולא חכם, תלמיד שאינו במי מיידי נעלבים

 מיירי ברייתא בלביה בנקיט לה מוקי דכי קושייתו,
עולב. להיות לו אסור חכם תלמיד וגבי אדם, בכל

קונקי[ ]ר״י

 לבך שנ״ס[. ילקוט ]עי׳ אדם כל כשאר הוא אז
 ולא ת״ת, אינו כו׳ נוטר שאינו ת״ח כל למעלה אמר
 שאינו מי פי׳ אלא ולנטור, לנקום לת״ח סותר אמר
 על שמוחל מפני ת״ת, שאינו בעצמו מראה נוטר
תורה. בו שאין ומראה התורה כבוד

רופא[ דפוס נגליונות

 נושא ח[ ז, ]מיכה שג׳ פשעיו. כל על לו מעכירין
 למי עון נושא למי א[ מ, ]ר״ה פשע, על ועובר עוץ

רומא[ דפוס ]גליונות פשעי. על שעובר

יד
 בד. להסתכל אסור עצמה שהצורה כשבת ואמרינן

 שם שאמרו מה מפרש שהוא נראה רבינו מדברי וכו׳.
 של בדיוקנא רמיירי בה להסתכל אסור עצמה ודיוקנא
 וכן ודיוקני[, ]ד״ה שם תוס׳ פירשו וכן זרה, עבודה
 דאמרינן משנה הכפף והקשה הרמב״ם. מדברי משמע

 ואם מדעתכם, אל תפנו אל משמע מאי בגמרא התם
 מאי בעי מאי זרה עבודה של בצורה דמיירי איתא

 יפנה שלא משמע הכא רקרא פשטא הא משמע,
 להסתכל דכשאמרו נראה דעתי ולעניות זרה. לעבודה

 מהשב כשהוא דוקא אלא אסרו לא אסור בצורה
 להסתכל אבל עיניך, תשא דפן דומיא זרה לעבודה

 הרמב״ם שמ״ש צ״ל ]ולפ״ז אסור. אינו לבד בה
 ממש, לעבודה כוונתו — עובדה״ אתה שאץ ״אע״ס

 בעי ולהכי העורך[. הערת בעי. מיהא מחשבה אבל
 אל זו, בראיה כמחשב דמיירי קרא מהאי משמע מאי

 אל פונה זאת ראיה ידי שעל מדעתכם, אל תפנו
 דלא הפוסקים רוב בדעת נלמד זה ומכלל מדעתו.

 בלבד זרה בעבודה אלא תפנו דאל זה לאו נאמר
 שהקורא בשו״ע ש״ז בסי׳ הב״י כמ״ש ודלא דוקא,
קונקק ]ר״י תפנו. לא משום עובר מינים בספרי

 שלא אפילו פי׳ מחשיך. ואפילו מקדים ואפילו
 שהם קודם יצא הוא אלא העיר, מן עמהם יצא

 שהם או בדרך, בהם ופגע אחריו יוצאים והם יוצאים
 בהם ופגע אחריהם יוצא והוא לכן קודם יוצאים
 הם אלא עמהם הולך שהוא נראים ואינן בדרך,

 לא ס״ס יעשה, מה א״כ ידיעתן, בלי בדרך פוגעים
מפני או גויים מפני מתיירא שהוא ואפילו עמהם. ילך
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לנגדי י״י שויתי
אמונו בל. מימיני ני תמיר

 וההודיה השבח יתברן לאל אבל זה ספר חברתי נבזה מעת י2א
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 ה׳ יראת ילוד־אשה מאירזלה״ה ר' וקרום צדיק אישי בן אנחס^ה^ליהו'
: המדינה בליעא אשל הבירה מווילנא יעננוה'לע;'מרה,: תתהלל היא.

» . . .

. - W » ♦ י. • f *, / ** * י
. . ; < ר •:מזדעא?

 עוברי על הוא 'הכונה • גוי או 'נכרי או שטכרג^&לזהמלתעכו״ם מקום .
 הודו )כאנשי וכדומה לירח או לשמש ומשתטים מזלות;אש'אומים1כונביס־ . : ■■

 בחידוש מוייס שכלם ביניהם דרים אנו אשר. האומוה .לאיק חרינתחמ$ואסאן(־\
 שומרים אינם כי אף " החניך ובכל השמים מן ובתורה • הבורא שגסת5•'ו ®מלם .

 • דל. יעבן הגאון שכתב כמו * עכו״א בכלל אינם עליה מצווים שאינם מפני .מלא•
את ירשו שכתוב כמה בעדם להתפלל חייבים ואט • אותם לשבח מליט ואדיבה
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°^י

 מארבעים יותר לסבול יוכל לא אדם .ששום התורה באמד שנודע וכמו התורה. למדה

 בפהות אומדין אין לפיכך שלשה. לסבול יובל אדם שבל הקבלה למבארי נודע כן

 בעצמו. מבואר זה אדם, שום להכות שלא ג״ב זו באזהרה שבארו ומה משלשה.

 הלב בזדון הוא שהרשע לפי הוא רשע, נקרא יד בהרמת שאפילו שאמר ומה

לבו. וזדון רשעו על מורה להכותו ודמה יד, שהרים ואהר הרעה והמחשבה

 רכיל תלך לא 2אמרו והוא הרכילות, מן הוזהרנו 1לר״ם ש׳/א האזהרה

 כרוכל תהיה שלא אהר דבר לזה. וקשה לזה דברים רך תהיה לא 3 אמרו בעמך.

ע״ב. *, רע השם מהוצאת האזהרה זה לאו ובכלל והולך. דברים שטוען

 וגורמת שבנפש, המגונות המדות מן היא הרכילות כי מבוארת, זו א^הרה בונת

 והוא ששמע, שאומר הוא הרכילות® וענין העולם. ומהדבת רבות נפשות אבדן

 כי העולם. את מחריב זה הרי אמת שיאמר אעפ״י עליך זה דבר אמר פלוני שיאמר

 שידעם, רוצה לא אותו לשנאתו או לכעסו או חברו כנגד דברים אדם אומר לפעמים

 גדולה איבה מסבב הוא ההם הדברים האומר הרכיל וזה בפניו. אותם יאמר ולא

רבות. נפשות אבדן מזה יקרה שלפעמים עד שניהם בין

המספר, הוא הרע« לשון וענין הרע, לשון והוא ממנו גדול והוא זה עון ובכלל

 ששלש 7 רבותינו אמרו גדול זה ענין ולהיות אמת. אומד שהוא אעפ״י חברו בגנות

 עבודה הן ואלו הבא, לעולם קיימת והקרן הזה בעולם האדם מן נפרעים עבירות

 כנגד שזה מבואר, זה ומאמר כלן. כעד הרע ולשון דמים ושפיכות עריות גלוי זרה

 יוציא לפעמים וכן דמים. שפיכות בהם יסבב דברים יאמר הרע בלשון שהרגיל כלן

 גלוי לידי ויבא לאחרים חטא זה בדבורו יגרום אמת הדבר ואם אשד, על רע שם

 נגביר ללשוננו אמרו אשר 8דוד במאמר הוא זרה, כעבודה אמרם אמנם עריות.

 הרע לשון המספר שכל • רבותינו רמזו הפסוק זה ועל לנו. אדון מי אתנו שפתינו

 לבבנו, מחשבות יודע ושה׳ במשגיח יאמין שלא אמת וזה בעקר, כופר כאלו

 שאוכלין העברות באלו אמרם אמנם רבים. להמית הם הרע לשון בעל שמחשבות

 לכוכבים שעובד הוא עע״ז בי מבואר, זה לע״ה קיימת והקרן בעה״ז סירותיהן

 שומר, גבוה מעל גבוה כי ידע ולא הכוכביות הבחירות סי על פעולותיו כל ויעשה

 מבואר זה דמים שפיכות לע״ה. תברת ונפשו בעה״ז ההפסד מן שיקרנו מה ויקרנו

 שדברים מבואר זה הרע ולשון לע״ה, גדול וענשו בעה״ז ממנו ינקמו שהקרובים

 ומי והמקבלו האומרו תלתאי קטיל 10 הרע לשון על רבותינו אמרו נפשו. יבקשו

 אסרו המגונה חמדה זאת הרחקה ולתכלית ד,אומרו. מן יותר והמקבלו עליו שנאמר

 אם ממנו להנצל אדם יוכל לא 11רבותינו שאמרו מה שלפי הרע לשון אבק בל

ההכרח. עליו שיביא מה אלא מהדבוד ההרחקה בתכלית יתרחק לא

מה הנה אביא הראוי כפי הדבור בדרכי להתנהג תמים בדרך בשבילה ולמען

 תו״כ 3 טז. יט ויקרא 2 פ״ז• דעות הל׳ רמב״ם שא, ל״ת לר״מ םהמ״צ 1 שא.
רמב״ם 6 ב. טו ערכין ע״פ ה״ב שם רמב״ס 5 * מו כתובות עי׳ 4 ה״ד« פ״ד קדושים

 ה. יב תהילים 8 פאר״ ריש התוספתא ע״פ שם רמב״ם ד שם. הדאב״ד השגת ועי׳ שם
 ב קסד ב״ג 11 ה״א. פ״א סאה ירושלמי שם, ערכין 10 ה״ב רמב״ם שם, ערכין 9

לשד,"ר. אבק כו׳ יום בכל מהם ניצול אדם אץ דברים שלשה
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תלזשאן אזהרה

 החכם»י אמר כבר חטא. מביא דברים המרבה בלז״ל( 12אבות בפירוש הר״ם )שכתב

 שאבאר כמו הטא ומותר תוספת הדברים שרוב זה וסבת פשע, יחדל לא דברים ברב

 אהד דבור בדבריו יהיו שלא אפשר שאי עכ״פ יפשע דברים אדם כשירבה ^תה׳

 דברים רוב הכסילים וממופתי הדברים מעוט החכמים וממופתי לאמרה ראוי שאין

 על ראיה הדברים שמעוט החכמים אמרו וכבד דברים. ברב כסיל וקול «»]שנאמר!

 בספרי ונאמר שתיקותא. דבבל מיחסותא19 אמדו מיוחס׳ האדם והיות האבות מעלת

מעט אלא מדבר היה שלא עד הרבה שותק נראה המתהכמין מן שאחד המרות

 נחלקים ומצאתי הדברים בחנתי אמר שתיקותך סבת רוב מה לו ונאמר ־"מזער1

 ודבר אדם בני כקללת תועלת׳ בלתי נזק כלו הוא הראשון החלק חלקים׳ לארבעה

 מצד נזק בו יש השני והחלק גמורה. שטות שהדברים בהם וכיוצא הנבלה מן דבר

 מד. ההוא בשבח שיהיה תועלת בו לקבל אדם בני בשבת אחר מצד ותועלת אחד
* ושלא זו סבה בגלל בזה הדברים להגיח וצריך ששבחו׳ למי ויזיק שונאו שיכעיס

 כרוב גזק ולא תועלת בהם שאין דברים השלישי החלק כן. גם ההלק בזה ידברו

 בית יופי ובספור פלוני היכל נבנה ואיד פלונית חומת נבנית איך ההמון דברי

 הדברים אמר המותר, מדברי באלו !כיוצא פלונית מדינה 18מגדנות ודוב פלוני

 כדברים תועלת שכלם דברים הרביעי והחלק בהם. תועלת אין מותר כן גם

 בהם תלויים שחייו בדברים בו מיוחד שהוא במה האדם ודבר ובמעלות׳ בחכמות

 בוחן אני דברים שאשמע עת בכל אמר לדבר. צריך ובזה מציאותו ימשך ובהם

 אשתוק החלקים משאר יהיו ואם בם, אדבר הרביעי החלק מזה אמצאם ואם אותם

 הדברים, רבעי שלשה הסר שהוא בחכמתו האיש זה בחן המדות בעלי ואמרו מהם.

 לחמשה התורה חיוב לפי יהלק שהדבור אומד ואני ללמדה. שצריך החכמה וזאת

 בו המצוד. הוא הראשון החלק ומותר. ונאהב, נמאס׳ ממנו, ומהר בו, מצווה :הלקים

 17 שנאמר מחוייבת עשה מצות היא וזו תלמודה. וקריאת ולמודה התורה קריאת הוא

 שלא מה בלמוד האזהרה מן נאמד וכבד המצות׳ כל כעד שקולה והיא בם, ודברת
® ודבר שקר כעדות ממנו, ונזהר הנאסר הדבור השני והחלק קצתו. החבור זה יכיל

 ולשון הפה נבלות וכן החלק׳ זה על מורים התורה ודברי והקללה׳ והרכילות שקד

 עברה ולא בנפשו לאדם בתועלת שאין הנמאס הדבור הוא השלישי והחלק הרע.

 פלוני מלך מנהגי הם ומה שהיה ומה שארע למה ההמון ספור כרוב מרי׳ ולא

 שיחד. « החכמים קורין וזה פלוני׳ התעשר או פלוני מות סבת היתד. ואיך בהיכלו.

 חייא ד׳ תלמיד רב על 19 ונאמר הדבור זד. להניח בעצמם ישתדלו והחסידים בטלה.

 שישבה או מעלה האדם שיגנה כן גם החלק ומזה מימיו. בטלה שיחה שת שלא

 בשבח הדבור[ ]והוא הנאהב הוא הרביעי והחלק שכליות. או ממדות יהיו פחיתות
 למעלות הנפש ולהעיד בלבד. המינים משני הפחיתיות ובגנות השכליות׳ המעלות

 החשובים לשבה וכן בעצמן. ההם בדרכים הפהיתיות מן ולמנעה ובשירים בספורים

 ולגנות בדרכיהם וילכו אדם׳ בני בעיני מנהגיהם שייטבו כדי מעלותיהם ולהודות

ויתרחקו אדם בני בעיני וזכרם ודרכיהם פעלותם שיתגנו כדי בפחיתיותיהם הרעים

 אפשר 16 ב» עא קדושין 15 ב. ה קהלת 14 ים. י משלי 13 מט״ז. פ״א אבות 12
שלט, התשובות שבת אוצה״ג עי׳ 19 כת, סובה עי׳ 18 ז. ו דברים 1ל מגדלות. שצ״ל:
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 מן והתרחק המעולות המדות למוד ר״ל החלק, וזה במנהגיהם. יתנהגו ולא מהם
 במה הדבור הוא המותר והוא ההמשי והחלק ארץ. דדך יקרא הפחותות המדות

 שצריך מה ושאר ולבושו, ומשתיו ומאכליו ופרנסתו מסחורתו אדם לבני שמיוחד
 ואם שירצה כמה בו ידבר ירצה אם אבל מיאום, ולא בו אהבה אין מותר זהו לו

 j אנשי והזהירו בו. הדברים כשימעט האדם ישובח החלק ובזה ידבר. לא ירצה
j למצוה ולא לאזהרה צריך אין והנמאס האסור אבל דברים. בו מהרבות המוסר

I בו לדבר יכול האדם היה אלו והאהוב בו המצוה אבל לגמרי. ממנו לשתוק שראוי
 מעשיו שיהיו מהם האחד דברים, משני ליזהר צריך אבל טוב, יהיה ימיו כל

 | זה ועל עושיהם. מפי שיוצאים הדברים נאים 20שאמרו כמו לדבריו מפכימים

 ! יאמרו והחכמים ]באמרו[ המעשה אלא העקר הוא המדרש ולא י* הנה אמרו העגין
 רננו »הנביא ואמר לדרוש, נאה ולך דרוש 22]כאמרסן המעלות שילמוד לצדיק

 דברים הענינים־במעט להרבות ושישתדל הקצור ]הוא[ האחר והעגין בה׳. צדיקים
 ודע קצדה. דרך לתלמידו אדם ישנה לעולם « אמרו והוא בהפך. הענין שיהיה לא

 הולכים והם בעניניהם שיבחרו צריך שיהיו לשון באיזה המחוברים שהשירים
 /!j שראיתי מפגי מבואר, שהוא אעפ״י זה בארתי אמנם הלקנוהו. אשר הדבור דרך על

 /y אדם וירצה זולתה או בחופה יין במסבת כשהיו תורתנו מאנשי וחסידים זקנים
י' מן והוא והנדיבות הגבורה שבה ההוא השיר ענין היה ואפילו ערבי שיר לשיר
 אצלם מותר ואין ההרחקה מן צד בכל זה ירחיקו היין בשבחי או האהוב, החלק

 ירע ולא ירחיקוהו לא העבריים הפיוטים מן פיוט המשורר וכשישורר לשמעו.
 שהדבור גמורה סכלות וזה הנמאס. או ממנו הנזהר ההם בדברים היות עם בעיניהם,

 מצד אבל בו, הנעשה הלשון מצד באמירתו מצווה וימאס ]ויאהב[ ויותר יאסר לא
 יש גם שיהיה. לשון בכל לאמרו אסור פחיתות ההוא השיר בונת יהיה ואם עניינו.

ושבח ,התאוו* כח מהעיר אחד ענין ולשוניהם פיוטים שגי כשיהיו בי תוספת בזה לי
 ומזרז מעורר שהוא מפני הנמאס הדבור מחלק פחיתות והיא הנפש ושמח אותה.

 עברי הפיומין משני אחד ויהיה בפ״ד, מדברינו שהתבאר כמו פחותה מדה על
 התורה אצל נמאס יותר בו והדבור העברי שמיעת והיה לועז. יהיה או ערבי והאחד
 אליו יצורף אם שכן כל במעלות, אלא בו שישתמשו צריך ושאין הלשון, למעלת

 הלק מן יצא שאז ההוא, בענין השירים משיר או התורה מן פסוק בי שישימו
 מיני הנבואה דברי לעשות אסרה שהתורה ממנו, ומוזהר הנאסר לחלק הנמאס

 האסור הדבור בחלק הרע לשון שזכרנו ואחר מגונים. ודברים בפחיתיות 20זמר
 החטא והוא גדול בעורון בו מצוין אדם שבני שנזכר מה בו ולזכור לבארו ראיתי

 שבבני גדול החטא והוא גדול בעורון שאמרו במה וב״ש תמיד, אדם שבבני גדול
 יום בכל ממנו ינצל לא הרע לשון שאבק 26 חכמים שאמרו במה וכ״ש תמיד, אדם
 ולגנות ומומיו האדם רעות ספור הוא הרע ולשון עצמו. הרע מלשון שינצל יתן ומי

שנזכר כמו חסר מגונה היה ואפילו הגנות, מן שיהיה צד זה באי מישראל אדם

מי״ז. פ״א אבות 21 □ פל״ד בר״ר ספ״ח יבמות תוספתא 20 ה״ד. פ״ב דעות ורמב״ם

הקורא א: קא סנהדרין 25 ב. סג חולין ב, ג פסחים 24 א. לג תחלים 23 □ עה ב״ב 22

שם. ב״ב 26 וכו׳. זמר כמין אותו ועושר, שה״ש של פסוק
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שא( אזהרה
תלט

 רע שם מוציא זה כי עשה שלא מדי לו וייחס האדם על שיכזב הרע לשון שאין
 כאמת שיעשה בפעולותיו אפילו האדם גגות הוא הרע לשון ואמנם חברו• על

 מבלתי האדם מומי זכרון הרע לשון ואבק יחטא. ישמעהו ואשר חטא שהאומרו

 ואמנם זה. כיון לא ושהוא מדבריו שיובן במה לו ידיעה שאין מראה 28באור

 ואמר רעהו את רמה איש כן וגו׳ היורה במתלהלה 28 שאמר כמו אחד ענין כיון
 גדול במעמד לו שהראו סופר כתיבת המתחכמים מן 80 החכם שבח וכבד וגו׳. הלא

 בשבחך גנותו תשבה שאתה ר״ל הרע, לשון כלך לו ואמר המשבח מעשה הרב וגגה

 כשישמע שונאו ויצטרך שישגאהו מי ומהם שיאהבהו, מי שמהם ההמון בתוך אותו
«המשגה ולשון הרע. מלשון ההרחקה תכלית וזה ורעותיו, מומיו לזכור שבחיו

 שנאמר המרגלים עגין ר״ל הרע. לשון על אלא אבותינו של דינם גזר בחתם לא

£ הוציאו שלא אלו מה המרגלים ענין על « ע״ה ואמרו הארץ, דבת ויוציאו82 בהם
 שידבר מי שנתחייבו, מה הענש מן התחייבו האבנים ועל העצים על אלא רע שם

/8יי* ע״כ. וכמה, כמה אחת על חברו בגגות
הדבורים, ומכל הרע מלשון רע היותר דבור האסור או הנמאס בדבור ויש

 זה ומאשר חברו. לבזות או לגנות כדי שאינו מה שאומר והוא רע שם מוציא והוא

והבונה רע. שם ממוציא חוץ מחילה יש שלכל י® אמר שבנפש הרעות מן דעה תכונה

A ' ///למהילה, נתן זה דבר ממונו ממנו גזל אם או גנבו אם או *8זזודה אם מבוארת בזה רז

למחילה נתן שלא דבר הוא עברות בעל הצדיק שמשים והוא רע שם המוציא אבל ■׳
 אושפיזו בבית שנכנס מי הוא הרע לשון והאבק האסור הדבר ובכלל לעולם.

זה דבר מספר וכסא ומטה ובמשתה במאכל וכבדוהו יפות פנים בסבר והקבילוהו ’ (

 זה אחרים ישמעו וכאשר ה', יברכהו פלוני בבית לי עשו וכך כך ויאמר בשוק

על® בלילה, אליו ויבאו ממונו יחמדו גנבים או הוצאה לו ויגרום אצלו יבאו
a *(בצד^הרע) לשון אבק זה גם לו«. תחשב קללה גדול בקול רעהו מברך 8נאמר

ך1מת 8אמרם• וזה בגנותו, ויספר אתר יבא שבחיו בהרחבת הוא כשיאריך >^מה£כי

 W ודוברי והחנפים המתלוצצים דברי הנמאס הדבור ובכלל גנותו. לידי בא שבחו
 חנפים כת לצים כת שכינה פני מקבילות אין כתות ארבע 87 רבותינו אמרו שקרים

 המרבה אלא שכינה פני מקביל שאין הוא שידוע הרע, לשון מספרי כת שקדים כת

 שמזוגותם לצים על ואמר מ®. בהפך ואלו בו, המצוה או האהוב החלק מן דברים

 לא הלצים מושב כי מבואר וזה בגיהנם, ונופל בעולם כליה וגורם מתמעטין

 לאשר לעולם כליה גודמין וגם מתמעטין מזונותיהם וב® העולם, בישוב יתעסקו

 שיש אדם כל •• אמר החנפים ועל מבואר. זה בגיהנם נופל אמנם אחריהם. ימשכו

 כתיב מה רע ולטוב טוב לרע האומרים הוי •8שנאמר לגיהגם נופל החנופה לו

 הבריות דעת גונבים הם הלצים כי הוא ידוע ודבר אש. לשון קש כאכול לבן אחריו

 הנאסרים הדבורים בהרחקת ספרו פתח ע״ה ודוד המשכלת. נפשם והומסין

וגו׳. כעץ והיה וגו׳ לצים ובמושב וגו׳ האיש אשדי 40 אמר והנמאסים

 במדבר 32 שם. ערכין 31 שם. ב״ב 30 ית־ים. כו משלי 29 שורה. כאן נשמטה 28

ה״ד. מרעות פ״ז רפב״ם שם. ערכין 35 יי. מ משלי 34 תיקון. צריך 33 לב יג
א. מזי תהילים 40 כ. ה ישעיה 39 .3 מא שם 38 א. מב מומה 37 שם. ב״ב 36
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מצוד. ספר — דוד ]מגדל an
 לא אמרו» והוא לקצתנו, קצתנו מלשנאת הוזהרנו לר״טי ש״ב האזהרה

 אבל בלב. שהיא שנאה אלא אמרתי לא ■סיפרא ולשון בלבבך, אחיך את תשנא

 עובר הוא אבל הלאו, זה על עובר אינו שונאו שהוא אעפ״י השנאה לו הראה אם

 כמוך, לרעך ואהבת »אמרו והוא כן גם עשה על ועובר תטור, ולא תקום לא «על

ע״ב. מכלן, גדול הוא הלב שנאת אבל

 הגורמים הרעים הנפש מחליי היא בלב השנאה כי מבוארת. זו אזהרה ^יכונת

 להזיק שישתדל תבואהו גם האמת ממחשבות ימנעוהו און מחשבות שהושב מיתתה

 כשלא עשה מצות על עובר חברו לו שחטא מצד היא השנאה ואם ובממונו. בגופו

 שנאת היא ואם תוכיח. הוכח מאמרו בזה נצטוינו שכבר ההוא, הדבר על הוכיתו
 לא • רבותינו שאמרו מה ידעת וכבר כמותו. אין בנפש רע חלי שזה ידוע זה הנם

 חרבן לידי מביאה שהיא מבואר אמת וזה חנם. שנאת מפני אלא ירושלם חרבה

 בנפש רעה מתכונה היא או סבות, משתי מאחת תנצל לא זו ושנאה והנפש הגוף

 גדול חולי אחד וכל הקנאה מצד היא או אותה, ישנאו השחורה בבעלי שימצא כמו

 מאמרם ידעת וכבר בלחות. רושם עושות שהמדות בגוף, גדול רושם תעשה גם בנפש

 במעלת שיקנא מי אמנם העולם. מן האדם את מוציאין והתאוה הקנאה י הצודק

 לו. להדמות שישתדל התועלת ר״ל חברו, שישנא לא עצמו את שיאהב זהו חברו

חכמה. תרבה פופרים קנאת ■אמרו וזה

 הוא זה וחטא קצתנו, את קצתנו מלבייש הוזהרנו לר״סי ש״ג האזהרה

 עמיתך את תוכיח הוכיח ■בזה שבאה והאזהרה ברבים. חברו פגי מלבין הנקרא*

 אם מניין ובסיפרא* חטא. עליו תשא ולא ת״ל משתנות ופניו מוכיחו אף יכול

 מוכיחו אף יכול תוכיח. הוכח ת״ל ומוכיחו, חוזר פעמים וה׳ ד׳ אפילו הוכחתו

ע״כ. חטא. עליו תשא ולא ת״ל משתנות, ופניו

 כאשר כי התוכחת דברי הנוכח שיקבל כדי האחת סבות, לשתי“ו7אזהרה יכונת

 יביישנו ואם תוכחתו, ויקבל אליו וישמע לבבו ימשך טובים בדברים יוכיחנו

 כן גם יביאהו ברבים חברו פני מלבין זה וישנאהו. בתוכחתו יקוץ פניו וילבין

 חברו פני המלבין »אמדו בנפש רעה תכונה שזו ומפני מות. או חולי לידי לפעמים

 בשם שיקראהו הוא חברו פני המלבין ובכלל הבא. לעולם חלק לו אין ברבים

 אפשר ואם כן גם אצלי והמבואר הר״ם. בארו כבר הכתוב ופשט «.ממנו בוש שהוא

 חייב מגונה דבר בו ראה שאם חטא עליו תשא ולא שבכלל אחת כונה שהכל

 שלא חטא עליו ישא ולא יוכיחנו חברו לו חטא אם או בחטאו. יניחנו ולא להוכיחו

 שכתבנו ומה .’ תוכיח הוכח במצות בזה הרחבנו וכבר ממנו. פשעו ויעביר יוכיחנו

שמים בדברי אבל לחברו אדם שבין בדברים בד״א ■ הר״ם כתב חברו פני במלבין

יז. יט ויקרא 2 ה״ה. פ״ו דעות ד״ל׳ רמב״ם שב, ל״ת לר״מ סהמ״ד 1 שב.
 פ״ד אבות ד ב. ט יומא עי׳ 6 שם. 5 יה. שם ויקרא 4 ה״ת פ״ד קדושים תו״כ 3

א. כא ב״ב 8 פי״ג. פדר״א ניב״*

מט״ו. פ״ג אבות 2 ה״ח. פ״ו דעות רמב״ם שג, רמב״ם סהמ״זי 1 שג*שו.
רמב״ם 6 מי"* פ״ג אבות * נט ב״מ 5 ה"* פ-ד קדושים תו״כ 4 יז. יט ויקרא 3

וה״ט. ה״ת שס דיעות רמב״ם 8 רו. עשה במות ד הי״ב. מבירה מהל׳ פי״ד רמב״ם ועי׳ שם,
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חגר"* גירפת

פרשת רבינו
 P לפוף שחימם ריש נינהו )פושות( שתיתם רמעוענץ
וימטר נאמר בבר שהרי צריך אינו אופר ר׳ התורם:

כוו דעופוש וכיון כנף. עוף ימי׳ וכחול שאל כעפר עליהם כבר"ט״ר צרק־"שהרי
משטיהין. שהי׳ מלמד וישטחו ת״ל מה שמימה: מעונין ובחופים יש^

 לומר תלפור ופה 4כנן
 שפות להם וישסחו

 עשויה שהיווה מלמד
 משסימים* משסיחים

 שכנסן בדדו יכול
 אכלו כך הדגה הימנו
 הבשר ת-ל הרבה ממנו
 כיון שניהם בין עודנו
 פיו לתוך נוהנו שהיה

 לפוסקי ממפיק היה לא
 שנשמתו עד בשניו
 שנאמר מנין יובאה

 עוד מהאותם זרו לא
 ואןי בפיהם אכלם

 ויהרג בהם עלו. אלהים
 ה׳ ואף :בסשטנידם

 בעם ה׳ וין־ מם הרה
 מלמד מאד. דכה מכה

 המקום עליהם ששלו!
 היה שלא קשה מכה

 שיצאו מיום בה כיוצא
 שם ויקרא :ממצרים
 קברות ההוא המקוןם
 שהיה יבול התאו*

 כי ה״ל מקודם שמו
 העט את קברו שס

 מד. על המתארים.
 היד, ולא נקיא שאירע

 מקברות מקודם: שמו
 העם נסעו התאוה

 בחצרות ויהיו מהצרות
 היו הצרות שהו וכי

 מו והנו מזי שנסעו
 ישרור שנסעו כיון אלא
 עד להליך הספיקו לא

 סדים שנעסרען! ששמעו
 לאהורידם והנו והודו
 נסעו ואחר נאמר לכך
 ויהיו מהצרות העם

בחצרו*

 כירך יכול ששימין: דכייגו
 שגררן כלומר וס* שנכנס

 כרבה במחנה שליו שנכנסו
 וכו׳ הבשר ש״ל וכו/ אכלו כן

 מלמד וכף: נותנו שהיה כיון
 וכו׳. עליהם המקום ששלה

 מאד רבה מכה דמרכתיב
 המקף פליהם שהביא שמעיק

 וכר. היווה זו הרי :קשה מכה
במצירות ויהי מדכחיב כלומר

פים? סליק וכף: ט( כיתה מנייה זו הרי
 המנוני ולשון ?< נמש לשון דהיינו דברי. נא שמעו ויאמר

 יזיע* מרים היתד. מנץ )גא(: בעניינו לקמן ליה כדמפלם
 דפירש דידעה משמע ה׳ דבר במשה אך הרל, מדקאמר וכו׳.

 קאמר ולהכי מאשתו משה
וכמין וגוק במשה אן הרק  נאמר כבר שהרי צריך אין אומר ר׳ שחיטה

 מלמד 0כ עה )תד״לים שאר כעפר עליהם וימטר
 שטוח להם וישטחו ת״ל ומה ש. שחיטה שטעונים

 משטיחים משטיחים עשויה שהיתה מלמד
 הימינו שנכנסו כדרך יכול המחנה סביבות

 לומר תלמוד הרבה ממנו אכלו כך הרבה הרבה
 לתוך נותנו שהיה כיון שיניהם בין עודינו הבשר

 יוצאה שנשמתו עד לפוסקו מתחיל היה לא פיו
בפיהם אכלם עוד מתאותם זרו לא שנ׳ כעניה

 קשה מכה המקום עליהם ששלה מלמד בעם הרה יי׳ ואף במשמניהם ויהרג בהם עלה אלהי׳ ואף
 שמו שהיה יכול התאוה קברות ההוא המקום שם ויקרא * ממצרים שיצאו מיום בזו כיוצא היה שלא

 מקודם שמו היה ולא נקרא שאירע מה על המתאוי׳ העם את קברו שם כי לומר תלמוד מקודם
מרים. שנצטרעה בשעה היתה זו הרי חצירו׳ העם נסעו התאוה מקברות

סליק

 אמרת )נב( וכף יודפת כיתה
 דכיון אלו. של לנשותיהם אוי

 מנשותיהם: יפרשו דמתנבאץ
 מאשתו ופרישתו לשבת. אלא
 דכיה משום לו הוא שבח

 ולהכי עמו הקב״ה מלבר
 משום אלא יא( מאשתו: פירש
 להקטיר דהיינו קונו. כבוד

קטורת

פיסקא סליק
 ואהרן מרים ותדבר
 בכל דבור אק במשה-

 קשה לשון אלא מקום
 אדוני האיש דבר וכה.'א
 קשות אתנו הארץ
 באלהים העם מדבר

דבור אין הא ובמשה
 לשון אלא מקום בכל .

 בכל אמירה ואין קשה.1
 תחנונים אלא מקום י

 נ* אל מאמו־ ובה׳א
 שמעו מאסר תרעי• אהי
 מרים ותדבר דברי. נא

 מלמד במשה ואהרן
 אלא בו מרו ששניהם
 בריבוד פתחה שמדים

 רגילה מרים היווה ולא
 אלת אתרן בפני לדבר
השעו■" צורר מפני

 אומר אתה נו כיוצא
וקראת אתה ובאת

 טפי כתבת אשר במגלה
 העם ממני ה׳ דברי את
 רגיל ברוך שהיה ולא

 אלא ירמיה בפני לדבר
!השער.!: צורך מפני

 אדוני האיש דיבר אומר הוא וכן א. קשה לשון אלא מקום בכל דיבר אין במשה ואהרן מרים ותדבר
דיבר אין הא ה( בא )במדבר ובמשה באלהים העם וידבר ל( מב )בראשית קשות אתנו הארץ

 אחי נא אל ויאמר אומר הוא וכן תמנונים אלא מקום בכל אמירה ואין קשה לשון אלא מקום בכל
 ששניהת מלמד במשה ואהרן מרים ותדבר 0 יב )כמדבר דבריי נא שמעו ויאמר 0 יט )בראשית תרעו
 צורך מפני אלא אהרן בפני לדבר יכולה מרים הייתה שלא ב. בדיבר פתחה שמרים אלא בו דברו

 )ירמית ירמיהו מפי אתה כתבת אשר המגילה את וקראת אתה ובאתה אומר אתה בו כיוצא השעה
 הייתה מניין במשה ואהרן מרים ותדבר צורך מפני אלא ירמיה בפני לדבר רגיל ברוך שהיה ולא 0 לו

 נשים בתכשיטי מתקשטת שאינה צפורה שראת אלא וריביה מפריה משה שפירש יודעת מרים
 ידעת לפך בדבר מקפיד אחיך אץ לה אמרה נשים בתכשיטי מתקשטת את שאין לך מה לה אמרה
 לדבר נתכוונה שלא מרים ומה וחומר קל דברים והרי בו דברו ושניהם ג. לאחיה ואמרה מרים

 ג• נענשה כך עצמה לבין בינה לרבות אלא וריביה מפיריה למעט ולא לשבה אלא לגניי באחיה
 ולא אוזרים לבין בינה לרבות ולא ורביה מפריה ולמעט לשבח ולא לגניי בחבירו לדבר המתכוין

 גדולה לו ליטול נתכון שלא המלך עוזיה והומר קל ודברים וכמה כמה אחת על עצמו לבץ בינו
 ולא עצמו כבוד בשביל גדולה לו ליטול המתכוין נענש כך קונו בשביל אלא עצמו כבוד בשביל ואז

 אותת רואה שהוא מי שכל הכתוב מגיד הכושית האשה אודות על וכמה כמה אחת על קונו בשביל
היה

הלל עגף
 :דבריו המשך עיי״ש י( * )ישעיה איפה
אברהם וזרע בסד־־ד ועיי׳ הסרון׳ שיש

 מורגש ש בכת״י )נ(.
 דברי שפירשו רענן וזית

 הצירות העם נסעו התאוה מקברות ברישא וכתיב מאחר הכי, הספרי
 שנסעו מלמד אלא בהצירות ויהיו למיכתב ל״ל שם שהיו ידעתן זמן

 לומדות לאחוריהם וזהרו סריס שנצטרעה שטעו כך ובתוך משם
 הגדול במדרש ועיי׳ שם׳ ויהיו כתיב לכך מרים של בבודה מפני

 בשעה היווה זו הצירות העם נסעו התאוה "מקברות הבי כאן שגרים
 מרים׳, בשביל לאחריהם אחת הנייד. שהורו מלמד מרים שגצטרעה

 ד״ה שם רבתו בדברי הפרשה בסוף ועיי׳ כאן. הגר״א גי׳ ועיי׳
"ויאמר ד״ה מם דף לקמן )נא( שם: וביאורים ובהגהות "ופי*

בקצת כדאיתא היא בספריו ובינו גי׳ ב(1) דברי": נא שמעו
 בר דברו ושניהם הספרי דברי שאחרי והיינו הסר ולפנינו ספרים
 צפורה■ בצד היתד. מרים אומר נתן "ר׳ הכי איתא הת״ק דברי שזהו

 לנשותיהם אוי אמרה צפורה ששמעה כיון הנער מרץ שנאמר בשער.
 והרי■ בר* דברו ושניהם לאחיה ואסרה מרים תעה בכך אלו של

 ובמדרש זוסרתי בפסיקתא ועיי׳ הילקוט גי׳ וכ״וז וכד, ק״ו דברים
 שמבארים רב דבי ובספרי ועיייש אברהם זרע בעל הגיה pi הגדול.

 שהביא וי»3 על הנצי-ב בעמק ועיי׳ נתן( ור׳ הורק דברי היטב
 ר״ת סב יבמות התום׳ כתב וכן א( יב )במד׳ דש״י גי׳ גם היא שכן

:ספריט בקצת איתא זו גי׳ )גג( :דכתיב

 מתקשטת את שאין לך מד. לי. אמרה נשים בתכשיטי מתקשטת שאינה צפורה שראתה אלא ורביד. מפריד. משה שפירש יודעת מרים מנץודתה ^^־ ווץברסריס^^

לביךאח™ ובמו לרבות עלא ודבק-. מפריה ולמעט לשבה ולא לגנאי בהכירי לדבר הסתכוין נענשה כו עצמה ילבין ובתר.

כך קונו בשביל אלא עצמי׳:עאכ׳־ו קונו
אותה רואה שהוא טי שכל הכתוב מגיד הכושית. האשד. אורת! על

:פ״ם אדר-נ ועיי׳ ילקוס ג״. גשם: שם: ב• ססז־ו: ילקוט א. :הגדול מדרש ם־יז־ו ילקוט * :עה יומא ועיי׳ פמ׳־ו ילקוט ש.

ד״ח כתי׳ נוסחאות חלופי _
)נג^ קונו בבור בשביל מ יא( תחנוני* ולשון רוה נחת לשון פ י< )נ< מאחד מרים שנצפרעה בשעה היווה ההמיה זו הרי בהצתת ויהיו מוכתר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס126 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל במדבר ־ הלל< >רבינו ־ ^ספרי



מט הלל בהעלותך במדבר ספרי פרשת רבינו
מאד: עניו משה והאיש כתיב ולככי שמע

פיסקא סליק
 ממת דברו היתה אלא קשה הוה דלא היינו בדעתו. ענו
 מען אלא גבול היה דלא בגופו. ענו או מס: הבריוח מם

לגבור וגו׳. ועשית ת״ל :0נ)
 לרבות אלא מעוט אמר מעונג
 הקב״ה דבר למי אבותינו דמם

 עם והלא קאמר ולהכי
 מלמד )נה(: דבי אבותינו

 כלומר בריף" היתד, שלא
 ליה וסמיך ס וישמע מדכמיב

 משמע ובר עניו משה וכאיש
 אלא דברו משה של בפניו אף

שמשה הדבל אח משה שכבש

 לא כאני עצמו בן ברוך היה כך )מ(: ו5י לפט יכמ ° י’לפ נגוית1י
וכו׳: נריה
פיסקא סליק

אץ במשה אך הרק מדכחיב מומר דבר. אבותינו עם והלא

 ענו או :חלש ולא היה בגופו
 )נח( משיר: הוה דלא בממונו.

 וגו׳. משה האיש גס ת״ל
 ה׳ וימן )נם( מדכתיב כלומר

 מביזת דהמשירו העם מן אש
 האיש גם כתיב והדר מצרים

 דאיהו משמע מאד גדול משה
 מגינו :)ס( הול משיר נמי

שהספיר

 ואבי מלכה אבי אומר הוא ובן בנוייה מודה היה
 ביופיה מוכים שהכל אלא 0» יא )בראשית יסבה

 אותה ויהללו פרעה שרי אותה ויראו שנאמר ד.
ר׳ של בנו אליעזר רבי טס יב )שם פרעה אל

 נאה מה וראו צפו צפורה אומר הגלילי יומי
 מדיינית אלא הייתה כושית וכי הכושית האשה
 טס ב >שמות בנות שבע מדין ולכהן שנאמר היתה

כך בעורו משונה כושי מה כושית ת״ל ומה
 דברי על ליי׳ שר אשר לדוד שגיון אומר אתה בו כיוצא ה. הנשים מכל יותר בנויה משונה צפורה

 במראיו משונה שאול אף בעורו משונה כושי מה אלא היה כושי וכי א( ז )תהלים ימיני בן כוש
 ישראל בני לי אתם כושים כבני הלא אומר אתה בו כיוצא העם מכל גבוה ומעלה משכמו שנאמר ו.

 אומות מכל יותר במצוות משונים ישראל אף בעורו משונה כושי אלא היו משים וכי ו. 0 ט »ממ<
 אלא היה כושי וכי 0 לח )ירמיה סרים איש הכושים פלד עבד וישמע אומר אתה בו כיוצא ח. העולם

 כי מלך של פלטין בני מכל יותר במעשיו משונה נריה בן ברוך היה כך בעורו משונה כושי מה
 לר יש לקת כושית ת״ל מה אלא הכושית אודות על אומר שהוא לפי נאמר למה לקח כושית אשה
 וסרת יפה אשה זזזיר באף זהב נזם שנאמר כמה ביופיה ולא במעשיה במעשיה ולא ביופיה נוהה

לקח. כושית אשה נאמר לכך במעשיה ונוחה בנויה נוהה נאה זאת ט. בס יא )משלי טעם

פיסקא סליק

 הלא ורביה מפריה פירשו ולא הוא בריר הקדוש דבר אבותינו עם אף והלא במשה אך הרק ויאמרו
בינו אלא ברייה שם היתה שלא מלמד יי׳ וישמע וריביה מפריה פירשנו ולא דיבר בנו גם

 והאיש יי׳ וישמע שנאמר בו דברו משה של בפניו אף אומר נתן רבי יי׳ וישמע בו דברו עצמו לבין
י. הדיבר על משה שכבש אלא משה

פיסקא סליק

 כאשר לו ועשית ת״ל בגופו עניו או בדעתו עניו אומר אתה בדעתו עניו מאד עניו משה והאיש
והרגו עוג על והרגו סיתון על ירד לס לא )במרבד הבשן מלך ולעוג האמורי מלך לסיהון עשית

 מאד עניו משה והאיש ת״ל בממונו עניו או בדעתו עניו אומר אתה בדעתו עניו מאד עניו ד״א פ
לוחות שני לך פסול אלי יי׳ אמר ההיא בעת שנאמר היה משה של לוחות של שהספיר מצינו

אבני׳
הלל ענף

חגר״א גירסת
 וכה*א בנויה■ מודה היה
 יסכר, ואבי מלכה אבי

 ולמה שרה זו יסבה
 אלא יסכד, שסה נקרא
 ביפיד. מוכים שהכל

 אותה ויראו שנאמר
 אותר. ויהללו סיעה ®יי

 אליעזר ר׳ סרקי. אל
 יוסי רכי של בנו

 צפורה אומר הגלילי
 צפורה שסה נקרא למה
 אשה נאה מה וראו צפו
 כושית וכי הכושית■ זו:

 מדינית והנא היונה
 ולכהן שנאסר הימה
 ופר. בנות שבע סדק

 מר. כושית לומר תלמוד
 בך בעודו משוני■ כושי

 בגויה משוגר. צפורה
 כיוצא הנשים■ מכל יוחר

 שגיון אוסר אוזר. בו
 על לה׳ שר אשר לדוד
 וכי ימיני P כוש ובדי
 מה אלא היה כושי
 אף בעורו משתה כושי
 במראיו משונה שאיל

 ומעלה משכמו שנאמר
 כיוצא הענב מכל גנוה

 הלא אומר אתר. ו3
 לי אמם כושיים כבני
 כושים וכי ישראל בני
 כושי מה אלא היו

 אף בעורר פשדגה
 כמצות■ משונים ישראל
 אומר אהה בו מוצא
 הכושי סלו עבר וישמע

 והלא היה כושי וכי
 מה אלא היה ברוך
 כך בעורו משונה כושי
 נריה p ברוך היה

 יותר במעשיו משונה
 של שלטין בני מכל
 כושית אשד■ מ :מלך

 והלא נאסר למה לקזז.
 אודות על נאסר בבר

 ומה הכושית האשר■
 כושית אשה כי ת״ל
 ביוסי' נאה לך יש ליאז
 כמעשיה במעשיה ולא
 מזג כמ״ש ביומיה ולא
 אשה חזיר באף זהב
 זאת פעם• וסרת יפה
 וגאה ביופיה מנר■

 >ל סרנא לבך במעשיה
 הכושית האשה אודות

 לקוב כושית אשר. כי
פינזקא פליק

 במשה או ו־רק ויאסרו
 עם אף והלא ה׳. דבר

 הקכ״ה רבר אבותיגו
 מסריה פירשו ולא

 בגו גס הלא ורמה:
 מפרי׳ פידשנו ולא דגר.

 ה*. וישמע :ודמה
 שס היתד. שלא מלמד
 לכיך בינו אלא כריה
 גונן ר׳ בו• דברו עצמו
 של בפניו אף אומר
 שנאמד בו דברו משה

 משה■ והאיש ה׳ (■סול1.
 על משה שכבש אלא

הדבר.

 לפנים לעשות בדעתו עניו אלא אום כל מות שזו ונלע״ד ור׳ל
דילמא הסד׳ר פי־ )נו( אום: כל לפני ראשו ומשפיל מש״ה

 :להתגרות כה בר הוה לא הילכך בגופו הלש שהיה לפי וכבש הא
 ולא וגו׳- מאד גדול משה האיש גם -ת-ל בספריו רבינו גו׳ )נח(

 :כםד*ר ודי׳ א—הגו גי׳ וכ״ה ספרים קצת גו׳ וכ-ד, לפנינו כואיהא
לפרש והוסק* רבוגו פי׳ הניא הסדר (0) :א יג שמות )נם(

 מצרים מביזת העשיר משה שגס למימרא דלאו הכי יבינו כוונת
 ישראל שכל משה זה כו׳ מצרת יקה לב חכם ארנ-ל אדרבא רהא

 ה׳ וימן קרא ה״ק אלא יופף בעצמות נתעסק והוא בבינה נתעסקו
 נטל שלא אעט״י משה האיש ונם העשירו ומשם כו׳ העם חן את

עיי-ש מכלהו, מפי עשיר כלומר מאד בדול היה אנדה כלום מהם
. ’ יעיז בזית ועיי׳ דבריו המשך

והתו טיהון על ירד הבשן סלד ולעוג האמורי מלו למיתון עשית נאשר לו ועשית ת-ל בגופו

 המל׳ עוזיהו שנכנס no עשה בשגגה כי סו כו וה«ב עיי׳פירש-י )נד(
 הכבוד. למלך לשרת למלר נאה שאמר ד׳ לפני קמורה להקטיר להיכל
 דאמרינן משוס עוויהו עמן לכאן סמכו לסר. שמי׳ אברהם בזרע ודי׳

 גסות ועל וכו׳ הרע לשון על נאים נגעים דברים שבעד. על בערכין
 נרמה והצרעת לבו גבה זבהזקתו יכתיב מעוזיה' לר. ויליף הרוח

 באמיר. שוברה לה״ר על בצרעה נענשה ג-ב ומרים מצחו על
P )גה< לכאן: סמכו p> מק*ו השכל נמסר נלמד ומשניהם

 בהגהות וכ׳־ה שם( הרא״ם בביאור )עיי׳ זוטרתי בפסיקתא איחא
 וכ-ב בגי׳ וכ׳ב ונתב רבינו פי׳ שהביא בסתר ועיי׳ וביאורים
 זה אין מכבודם המהילה כבקשה עניא ולדידי מ״ב בשם מהלזרן

 ועיי׳ דבריו המשך עיי״ש כו׳ מיעוט אמר מיעום דאין לכללא ענין
 יכינו דברי על שהעין- פה בסד־ר >נו( .1Tr1;I, אהלי

עניו או ברעהו עניו אומר אהד. □דעהו עניו men זי. * 17 ייי טי™ אי יי"י3 ייי י”אי ""י• ביל״י עיי ייאי■ עניו משה ~ w ■»», »ר של היו משד, שעשה שניות שלוחות מציגו מאד. גדול משד. האיש גם ת״ל בממונו עניו או ברעהו ענק אומר אתה בדעתו עניו מאד עניו «■״•/»*
לוחות שני לר פסל אלי ד.׳ אסר ההיא בעת שמזמר ’ ”

ספירי( קיטון )לחסם וביאורים הגהות
:דבר אבותינו עט שאף לרבות אלא מיעוט אחר מיעוט אק אן הרק מי׳ ג״ב בטסה. אך הרע

םםז*ו. ילקוט 4 ילקוט: י. םםן-ו: עיי׳ ט. שם: ת שם: ז. שס: ו. הגדול: מריש ועיי׳ ילקוט סז סו״ק ה■ ססד״ו: סט מנר,ודק ? מגילת ד.
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חגר״א גירשת

 טה כראשונים אבנים
 אף ספיר של ראשונים

 וסנין ספיד של אלו
 ספיר של שהראשונים

 מעשר. והלוחות שנאפר
 ומחת ונאסר אלהיט
 לבנת כמעשה רגליו

 מעשה מקיש הספיר
 מעשה מה למעשה
 מסיר של להלן מור

 פאן האמור מעשת
 האדם מכל :ספיר

 תאום!/ פני על פר
 יוסי ר׳ מאבות* לא

 ופר, מאבות איפנ^אף
 וגר האדם מכל ת״ל

 השרת ממלאכי ולא
 פיסקא סליק

 ר׳ פתאום. ד,׳ ויאפר
 אוסר טנסיא בן שטעון

 ם«ה נתיירא טפתאום
 אליהם: דבר בפונאום

 אהל אל שלשתבם צאו
 ששלשתם מלמד ונוער.
 מר. אתר ברבור נקראו
 לדבר יכולה הסה שאין
 לאוון אפשר שאי ופה

 מדבר ובה״א לשמוע
 הדברים בל את אלהיס
 רבד אמת לאמו. האלה
 זושסעתי. שתים אלהי׳

 נאם באש ובדי בה הלא
 בעמוד ה׳ וירד :ד׳

 בשד במרת שלא עץ.
 ודם בשר סות ודג/

 למלחמה יוצא כשהוא
 מרובים אום בבני יוצא

 לשלום יוצא וכשהוא
 בבני אלא יוצא אמו
 אבל מועטים. ארס

 יוצא כשהוא הקכ״ו!
 אלא יוצא אינו למלחמה

 איש וד שנאמר יחידי
 בא וכשהוא מלחמה
 וברבבו׳ באלפים בשלו׳

 רכב שנאסר בא הוא
 אלפי רבותים אלהים
 אהרן ויקרא . • שנאן

 בא שניהם. ויצאו ומרים
 ד״א ללפדך הבהוב
 רוצה שארם שממן

 תכירו בפני שלא ר’לרב
 קרב לחברו יאמר לא

 לפי משכו אלא אלין
 עסו. ומדבר שרוצה
 פשר. קרא לא פה ומפני
 ישראל יהו שלא עמהם

 היה משה אף אוסרים
 ר״א כעס. בכלל עמהם
 של גנותו ישמע שלא

 אום׳ שאין ר״א אהרן.
 בפניו. אדס של שבהו

 עזריה p אלעזר ר
 שאוסרים מצינו א״ער
 אדם של שבהו מקצת
 בנה מצעו שש בפניו

 צדיק ראיתי אותן כי
ושלא הזה בדור לפני

 כלומר וגו׳. למעשה ולוחיתמעשה מקיש וכו׳ שהטפיר
 לן פסל של׳ ו©׳ שכספיר שמציט כוכ ועשיר לן מדע

 )ס® :בראשונה ?ך כטוב וכתיב י® למשלו ומשמע
 הראשונות בלוחות דהיינו כ»(.0) אומר הוא אהר וכמקום
כמה: אלקים מעשה והלוחות

 ישראל אלד,י את ויראו ואומר
 לבנת כמעשר. רגליו ותחת

 וכי וכף. מעשה מה יה הספיר
 כוו כראשונות דלוחות היכי

 לוחות הכי הם ספיר של
 משל ספיר של דכוו אחרונות

כיו: משה
 פיסלוא סליק

 ופתאום וכו׳. נתיירא פתאום
 אנכי אנכי כב״ה לו כשאמר
 >ס® כתיב אביך אברכם
 ירא כי פניו משה ויסחר

 ובפתאום כאלהיס: אל מהביע
 ויאמר דסתיב עמו. נדבר )ם®

 פתאום ונאמר וגף פתאום ה׳
 עמו ידבר שלא דהיינו נתיירא
 ולהכי קרי בעל ויהיה פתאום

בשבת כוגרסי׳ מאשתו פירש

 מדעתו משה עשה דברים שלשה עקיבא ר בפ׳
 אומד קוא וק המם: כרגרסי׳ וכף עמו כב״כ והסכים

 הדברות משרה דהיינו ד׳אלד" הדברים כל את אלהים וידבר
 ולא ואנכי שמענו זו שתיים אלכים דבר אמת וכתיב

כלא נאמר א׳ בובתי לן יהיה

 שב׳ היה אלהים מעשה והלא & י )דברים אבני׳
 כמעשה רגליו ותהה ישראל אלהי את ויראו

 למעשה מעשה מקיש י( כד )שמות הספיר לבנת

 מעשה אף ספיר של להלן האמור מעשה מה

 פני על אשר אדם מכל ספיר של כאן האמור

 מאבות אף אומר יוסי ר׳ מאבות ולא האדמה

השרת. ממלאכי ולא האדם מכל

פיסקא סליק

ויאמר

 וכפטיש כ׳ נאם כאש דברי כה
 מתחלק כפטיש מה )»»( וכף

 בא לשלום בא וכשהוא וכי׳:
 בא לא נמי וככא לאלפים.

 אלא ענן: בעמוד אלא יחידי
 וכו? שרואה במה מושכו
 לאהרן קרא קאמר י® ולככי

 שלא עמהם: לדבר ולמרים
 אהרן. של גנותו משה ישמע
 דהוה למשה קרא לא להכי
 לא כדכתיב שבחו למימר בכי

 וכו"[: ]טס משה מבלי כן
 שבהו מקצת אומרים מאינו

 העולם. והיה שאמד מי של
 אנמיו שנאמר בפניו דהיינו

 אם מפשיך נורא מה לאלהים
וכף: אומר׳
פיסקא סליק

או

 פתאום מגסיא בן שמעון רבי פתאום יי׳

 צאו עמו וידבר בפתאום משה נתירא
 נקראו ששלשתם מלמד מועד אהל אל שלשתכם

 ומה לדבר יכולה הפה שאין מה אהד בדיבור

 וידבר אומר הוא וכן לשמוע אוזן אפשר שאי

«( כ )שמות לאמר האלה הדברים כל את אלהים
י® סב )תהלים שמענו זו שתים אלהים דבר אחת
וירד כ® כג )ירמיה יי׳ נאם כאש דברי כה הלא

 מרובים אדם בבני יוצא למלחמה יוצא כשהוא ודם בשר מידת ודם בשר כמדת שלא ענן בעמוד יי׳

 יוצא כשהוא הוא ברוך הקדוש אבל מועטים אדם בבני אלא יוצא אינו לשלום יוצא וכשהוא

 באלפים בשלום בא וכשהוא ® טו )שטות מלהמה איש יי׳ שנאמר יחידי אלא יוצא אינו למלחמה

 ויצאו ומרים אהרן ויקרא י® סח )תחלים שנאן אלפי ריבותיים אלהים רכב שנאמר בא הוא ורבבות

 הכעס בכלל עסהם היה משה אף אומרים ישראל יהו שלא עמהם משה יצא לא מה מפני שניהם

 אליך קרב לו יאמר לא לחבירו לדבר רוצה שאדם זמן שכל ארץ דרך ללמדך הכתוב בא אחר דבר

 של שבהו אומרים שאין ד״א אהרן של גנותו ישמע שלא ד״א עמו ומדבר שרוצה במה מושכו אלא

 כי בנה מצינו שכן בפניו אדם של שבחו מקצת שאומ׳ מצינו אומר עזריה בן אלעזר ר׳ בפניו אדם

 איש נה נה תולדות אלה אומר הוא בפניו ושלא א< ז )בראשית הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך

שאומרי׳ מציגו אומר הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר ר׳ ל. ® ו )שם בדורותיו היה תמים צדיק

 אם 0 סו )תהלים מעשיך נורא מה לאלהים אמרו שנאמר העולם והיה שאמר מי של שבהו מקצת
ודם. לבשר ותומר קל העולם והיה שאמר מי של שבתו מקצת אום׳

פיסקא סליק
 והיה שאמר מי אם ומה וחומר קל דברים והרי בקשה לשון אלא נא אין דברי נא שמעו ויאמר

 נא שמעו ת״ל מה אומר יוחי בן שמעון רבי ודם לבשר וחומר קל בתחנונים דבר העולם

את
חלל ענף

נ ורז )סו( :בסד״ר ועיי׳ ועור׳ הילקוט גי׳ וכ״ה וביאורים
 כה הלא המקרא בל סיומא בספריו בהדיא גרים רובינו נראה )סו•(
ספרים׳ בקצם אימא יט סלע יפוצץ ובפטיש ה׳ נאום כאש דברי
דדדשינן למה כוונתו ובו׳ מהחלק פטיש מה רביצו שמסיים ומה

אלד׳ אוסר הוא בפניי
 אסרו רהיי1” בפניו העולם והיה שאמר מי על שבהו מקצת שאומרים פצינו א-םר הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר ר׳ בדורותיו. היה המים צדיק איש נח נח הולדות
טהא>0 סליה ודם. ®י3■’ י'ק "™י3 מיל® יייי• י8®" ,° 1״״ ״י3® אפ טעמיי נורא מה לאלהים

נא שמעו ת־ל מה אומר יוחאי בן שמעון ר׳ ודם. לבשר ק״ו בתחנונים רבר העולם והי׳ שאמר טי אם ומה ק״ו דברים והרי בקשה לשון אלא נא אין דברי. נא שטעו ויאמר

fivnift ספרדי( קדפיז )לחסם וכואוריס
 כשאמר פי׳ נ״ב נתיירא פתאום :ישראל אלהי את ויראו ונאמר המד׳ אלהים מעשה והלוחות ונאמר כראשונים אבנים לוחות וכצ״ל מוטעה שבפנים והלשון לשון הפר

™ אליר' קרכ יאמרלקרי" גרסימלא הכי נ״ב פתאים: ה׳ ויאמר דבתיב באן עמו נדבר ובפתאום וגו׳ מהביט ירא כי וכתיב וגו׳ אביר אלהי אנכי לו

(pw וב״ה )ס® הבינו: וברי שהעתיק בסר׳ר הוא ית
בסד״ר )סג( :טו לב שמית )סב•( :ועוד הילקוט גידטת

 הספיד לבנת למעשה הלהות מקיש הבי איהא ובינו וברי שהעתיק
בהגהות ב״ה )טה( גו: שטית )סד( וכו׳: משה טה

:הפסיקתא מלש״ן

הספרי מסורת
ססז״ו: ילקוט ס״ג פל״ב רבה בראשית יה עירובין ל.

ד״ה Nn נוסחאות האפי
וכו׳. מעשה מד. הספיר לבנת כמעשה וכתיב למעשה הלומות מקיש הספיר. פ יס )סא(. כראשונים ביה וכתיב פ ש יב(

ליתא .קאפו* תי׳ יד(X טה ש. בכור*

החכמה אוצר הכנת ע״י הודכס128 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל במדבר - הלל< >רבינו - -״^ספרי



נ הלל בהעלותך במדבר ספרי פרשת רבינו
 האי משמעו לא אצא צא מזי כאדם יראני לא כי ציכשוב

 /0ן חי כשהוא עצמו: אל® יח( אלא P’P® שיו® &ל יוש
 pi נשיראני: ימוש אצא וסי כאדם יראני. צא כי דמשמע

 היד" לא ונפשו עפר יורדי כל יבלעו לפניי איטר י׳יא
מאץ מיתה מעת דהיינו

 מה בחירות ולא וכורעץ:
 במראה מדכתיב כלומר ת״ל.

 ניח*( במידות ולא משמע
 ולא ]תו נאמר ולמה וא״כ[

 שהוא לפי ומהדר :כמידות[
 דקא למשמע ]וכו׳[. אומר
 במידות, הנביאים מם מדבר

וכף: מדבר שאני כשם או
 למשמע )עב^ בהידו׳ ולא ת״ל

 משה עם מדבר כיה לא דכלל
 אחורים. מראה במראה: אלא

 אסורי אח וראית לכתיב
 מתן שראה מא עולם דהיינו

לבא: לעמיד צדיקים של שכל!
 פנים. מראה אלא אינו או

 עולם של ויודע רואם שכיה
 לו ומוב צדיק מה מפגי הזה
 צו וטוב רשע לו ורע צדיק
 והסירותי ת״ל לי: ולע רפט
 אסורים דנממע ו□■׳. כפי את
 ויפרוש ואומר סנים, ולא

 &ני׳ כאובה והיא לעניו אותה
 הדעת קלי אף והלא ואמוד
 ואחור. פנים ת״ל ומה וכי׳:

 לאמר משתבח במאי כלומר
 פנים אלא ואמור: ענים

 למכי וכו׳[. ]יט( הזה לעולם
 דהיינו יראו לא ופני קאמר

 וייסורין רשמים של שלומן )עק
של ־

 משמע פגי את צראו׳ חוכצ צא
 כייגו ובמלאה דכתיב להאי

 שכינה: מלא׳ וצא דבור מלאה
 כצומר טז^ כשטועו מאדם
 יראני לא כי לכתיב כאי
 אדם מצי דצא כשמומו אדם

 לכתיב[ והאי ]יס צלאותו,
 אי! השרת• מלאכי אלו ומי

 שאינן לא השכינה: את רואץ
 ומלאכי מקדש חיות רואין.

 )סט( שאינן אלא משלח,
 שנאמר שפינה היכן יודעין

 בדיד ומסיים הזז, ותשאגי
 וכיו! )ע(, ממקומו ה׳ כבוד
 שמעינן ממילא יודפין שאיק
 )עא( ת״ל ומה רואץ: שאץ
וחי. האדם יראני לא וכו׳

 דמשמע )םז<. וכו׳ מנביאים עת מדבר שאגי כשם או ^ו•(
 במלו׳ אתודע אליו במראה כ* נביאכם יכיה אם הכי קרא

עם ממר אני כך :וממיון בחלום דהיינו בו אדבר
 שאני השדוב ממלאכי חוץ כן: נס ת״ל בתמיה, מד"
עם מדבר שאגי כשם מדבר

1w "ונרי לתוך ליננס שב״די אלא ובר 
 שאלרוש *0? לי הההיבו Qip&n לדיס א&ר המקרס אדבף פה אל &ה )סז*( ג •״**©&

 דברי לתוך נכנם אדם יהיה שלא והוסר קל p לפרוש לו אפרתי בו
jmet אתררזן אליו במראה יי׳ נביאכם יהיה אם חבירו פה ואמה

 קם מדבר היה כך ובחידון בחלום שאני כשם או דמר• מראה זח עמדי־ עמוד
™w’נ״ בכל מ®־ שמוי לא ת־ל פשה •«{ ״* ^

 מפלאש אף אומר w ר׳ השרת פפלאש חח ״ . :OT־1
 בחידות ולא במראה בו אדבר פה אל פה השרת שכיה *שכינל

מראה זו במראה ט. האשה מן לפרוש לו אמרתי & נה:השכי את רואה
אלא אינו או דיבור מראה אומר אתה דיבור ממהיב פגי. את לראות תוכל

 פניי לראות תוכל לא ויאמר ת״ל שכינה מראה
 עקיבא ר׳ כ< לג )שטות וחי האדם יראני לא כי

 השרת מלאכי אילו וחי כשמועו האדם אומר
 עקיבא ר׳ דברי כמבטל איני התימני שמעון א״ר
 אילו והי כשמוען אדם דבריו על. כמוסיף אלא
 יומי בר׳ אלעזר ר׳ השרת ומלאכי הקודש היות
 שומעים שאינן אף אלא רואים שאינן לא אומר

 )יחזקאל קול אחרי ואשמע רוח ותשאני שנאמר
 וחי האדם יראני לא כי לומר תלמוד ומה יה ג

 כשעת הוא רואה אבל רואה אינו הי כשהוא
 עפר יורדי כל יכרעו לפניו אומר הוא וכן מיתה
 למה בחידות ולא ל( ע )תחלים חיה לא ונפשו
 )יחזקאל חידה חוד אדם בז אומר שהוא לפי נאמר

 בחידות הנביאים עם מדבר שאני כשם או p ק
יי׳ ותמונת ת״ל בחידות משה עם מדבר אגי כר

מראה זה אומר אתה אחורים מראה זר, יביט
 »( לג )שמות אחוריי את וראית כפי את והסירותי ת״ל פנים מראה זה אלא אינו או אחוריים
 כן עושים וההדיוטות הדעת קלי אף והלא י< ב )יחזקאל ואחור פנים כתובה והיא לפני אותה ויפרוש
של וייסורים בשלוותם פנים הבא לעולם ואחור הזה בעולם פנים ואחור פנים ת״ל ומה כותבים

צדיקים
הלל ענף

 :עי׳י״ש וזמנו וברי כל והעתיק הטר״ר בעל הגיה וכן הגר״א
 ובן הגר״א גי׳ וכ״ה רשעים" ל9 בשלוותם .פנים הילקומ >י׳ מג(
 4באדר״ איתא והכי הספרי בפירושו הנדי״ב עסק בעל הגיה
 •am כלומר הכי דבריו ומפרש רבינו פירוש שהביא בסד״ר עיי׳
 לפה תשובה תיא כו׳ אמורי את וראית ית׳ לו דידש תנא הך

 כדאיתא כד אריק יש ם״מ דרכיך את גא הודיעני מלפניו ששאל
 אשר את והגותי שהשיבו דקאטד דהתם כר״מ ונדל דברנות בפ״ק
בפמ״ו: ועיי׳ דבריו. המשך עיי״ש הגון שאינו אעפ״י אחון

 הנביאים עם מרבד שאגי
 13 *בר בהלום משה 0!
 בהיזו* ולא תו נאמד 1

J1 טו

 ובו׳ נידודחז לבמה סתתלק זד. פטיש מה לד וסנהדרין נמו נשכת
או אברה® זרע מל מי׳ הגר"* גירטת כ״ה )סי( עי״ש:

נדד. )סז•( :זבחיזשן בחלום נביאים שאר עס מדבר שאני כשם
 הסד״ר: בעל הניר. ובן ד״גר״א גי׳ וכיד. ועוד הילקוט גי׳

(no) ה מרים m עמוד מה ואתר. ״»׳ בספריו בהדיא גורסין יש 
:הגר״א גי* ועיי׳ מפריט קאת גי׳ כ״ח ם(0) :עמדי•

 וביאורים בהגהות הוגה ובן במפתן רביגו גי׳ היא ובן נראה )ע(
גי׳ ונדה הילקוט גי׳ כ-ד. )עב( .כי": א״ל )עא( ועוד:

 בשלוותם פנים הבא לעולם ואחור הזה בעולם פנים ואחור פניט ת״ל ופה מנתור פנים כותבים p עישין וההדיוטות הדעת קלי

ספרדי( קרטיו )לתספ דמיאודיט הכדורת
:כבודו כסא יודעין שאינן אלפא פי׳ מ״ב ממקומו. זר כמר ברור גדול רעש קול אחרי ומדל לשון הפר

המטרי ממורת
: m שבה סב יבמות myi פ״ב אוד״ג ילקוט *

ד״ה כמי' נוסחאות הלומי
י318?” י3" "י מביימי עם הלא דבר במשה אך הרק שאמרתם מה כלומד יכו/ הנביאים עס מדבר שאני כשם אי מ טו"(
 L?3™1*" 0,0 *T־*1 °״ ״יכו הגהי• יש הגלשן )מד כתפיה אינודע אליו במראה ה׳ אני נביאכם יהיה אס מחוקי® תיבות שתי יש )כאן

וגדכ בהירות ולא שמעיק ממילא בסדאה רבתי■ כיון סלו® מ יהי( 49 זע יז( כמשמעו. 0 זע סס ובתזידן. בחלום דהיינו
ימ מיתה• בשעת תאה אבל תאה אינו הי כשהוא מסו or* בל אל & האום! פ י® יכו׳. *מד שהוא לנוי

הגר״א גידמת

 שבקשו אלא ,־“י
מרי **ו י”3’׳

 לתש אמר המקום
 עד לי המתינו המקום

 תאמר קל שאחווש,-
 1* :הכית דנת יהיו נכנס *ם יי׳א ®לי*
m>! אד. ב ה־ נביאכם® 
 1x 3^0 אחות• ל’™

 הנביאי׳ עם מדבר שאגי
 אני כך ומזדזן בהלום
 לא ת״ל משד. עם מדבר

P בכל משה: עבדי 
 «ץ הו* נאמן ביתי

 יוסי ר׳ השר* ממלאכי
 ספלאכי אף אוסר

 פא אל סה השרת:
 פת אל פה ■u אדבר

 מן לפרוש לו אסרתי
 נאשה זו ומדאה האש*

 מראה *טר אתה דבור
 אלא אינו » רביד
 ת״ל שבינה מראה
 לראות תוכל לא ויאמר

 יראני לא כי פגי את
 עקיבא ר׳ ומי. האום
 כשמועו. האדם *סר

 השרת כיואכי אלו ומי
 א״ר עול* היי שהיין

 כמבטל איני שמעון
 כמוסיף אלא רבי דט*

 אפילו והי דבריו .על
 הנושאי! הקדש היות

 תאיו אינם הכסא את
 אלעור ר׳ ד•133ה את
 לא *מד שסי בד׳

 אף אלא תאים שאינן
 שנאמר שדעין שאינך

 ואשמע תה ומשאני
 וגו׳. רעזו קול אחדי

 לא כי אומר דה* רבי
 כשהוא והי האום יראני

 אבל תאה איזו הי
 מיה* בשעת הוא רואה

 לפניו *מר הוא וכן
 עפר שדדי כל יכרעו
 ולא היה: לא ונפשו

 לסי נאמר למה בוזידו*
 אדם p *סר שהוא

 כשם * היו* הוד
 הנביאי* עם מדבר שאגי

 מדבר אני כך בחידות
 ת״ל בחידות סשה עם
 ה׳ מונתות בחידו* ולא

 אחוריים מראה זה יביט.
 מראה זה *מר אתה

 אלא *נו * אחוריים
 תלמוד פנים מתנה זה

 ב* את והפיתתי לוזמר
 רסני אמורי אה וראית

 משה בקש ידאו א1ל
 של דרכיו על לעמיד
 את וראית א״ל הקנדי■
 בעוה״ב ודבי וגו׳ אהורי

 ודרכי *תך מראה *י
 לראות תוכל לא כעוה״ו

 ויפרוש וכהרא פני את
 כתובה והיא לפני *הה
 אף והלא ואהוד. פנים

של ויטודין רשעים של
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תגר"* טרפת
 !an מולם צדיקים
 n שכח pa ואחור

 של ופירעווחם צדיקים
 וכתוב דעוה״ב. רשאים

 והי. ומד. קינים אליה
 של יסור® זה קינים

 שנאסר כעור,*ז צדיקים
והנר. וקולט* היא קינה

 של ח3® ם® »ה
 הנא לאולם אדיקים
 ואיי עשור עלי שנאסר

 במור. הגיון עלי גבל
 של פורעגווזן זו והי

 שג׳ הבא לעולם רשעים
 :באה הוה על הוה

 לדבר יראתם לא ומדוע
 שאין במשה בעבדי
 בעבדי לומר תלמוד

 כעברי שדברתם אלא
 דברת׳ כי כאלו וכמשה

 רומה הוכר למה משד
 אפוסרוס׳ לו שהי׳ למלך

 המדיג׳ בני והיו במרינה
 המלך א״ל עליו ®•ברים

 אלא דברתם בעבדי לא
 תאמר ואם דברתם גי

 זה במעשיו מכיר איני
 הראשונה. טן קשה

פיסקא פליק
 וילך. בם ה׳ אף ויתר
 סרחונם שהודיעם אזור

 נווי. עליהם גזר אח״ב
 ומה ק״ו דברים והרי

 והוו, שאמד מי אס
 על כעס לא העולם

 שהודיעם ער ודם בשר
 בשר על ?׳ו סרחונם

 על יבערם שלא ודם
 שיודיעו עו הכירו

 אופר והן ר׳ סרחונו.
 ואח״ב סרחונם הודיעם

 שלא נדוי עליהם מר
 שאסר כדרך יאמרו

 מר. על הודיעני איוב
תרימי.

פיסקא

 האהל. פעל סר והענן
 שאפר למלך משל

 בני את רדה לפדגוג
 אבל vm לי ומשאלך

 שחומי מפני בפני לא
 והרי הבן. על האב

 חם אם ק״ז■ דברים
 העריקים על המקום
 בשעת ק״ו כעס בשעת

 אמר .13 שנאמר רצון
 עניתיךנ רע? בעת ה׳

 מצורעת מחם ומנר.
 שנצסרעו*. מלמר כשלב
 שנקי וללמדך בעזר.
 ויאמר וכה׳א הי* בשר

 ירך נא הבא עוד לו ה׳
 שנקי ללמדך בחיקך.

 אהרן ויפן :היתה בשר
 יהווה ר מצרעתו. שנפנה
היה מקושש צלפחד שאומר

 ואהרן מרים נקשה לא הכי הם וט׳. שאמר למלך נמעל
 בבכר דהיונו בעז* שגצטרע׳ שנינה: שנסתנקה עי בצרעת

 הצרעת נראית ולכך הין. בשר שגקיי ללמדך כשננ: עזה
 הוה נא כיו בשל דנקיי כיון אדרבה צי וקשיא כשלג,

תני יככי עזה נראית הצרעת

 אשר את ומנותי כלבתיג לו הראה לא לכנהו צליקים של
 ת״ל אין לו: הראה ו8ד&4שכר מתן ואחור וגו׳: אמן

 אלא במשה: בעבלי נדבר יראתם לא לכתיב בעבדי.
 שמת כלומר וט׳. בי שדברתם רתחת )עד( בעברי קאמר לככי

רברחם בי' לרבר שרציתם
 צדיקים של שכרן מתן ואחור הזה בעולם צדיקים י335 למה משל ימשה3 יי3ע3

 וכתוב 4 הבא לעולם רשעים של ופורענותם
 רשעים של קיגים »שם( והי הגה קינים אליה

 צדיקים של והגה טס לב >שם וקעוה היא קינים שנ׳

 בכינור הגיון עלי נבל ועלי עשור עלי שנאמר

 הוה על הוה שנאמר רשעים של והי ל( צב )תהלים

 ת״ל אין יראתם לא ומדוע כס ז )יחזקאל באה

 בעבדי דברתם בי שדברתם אלא במשה בעבדי

 ודם בשר למלך דומה הדבר למד. משל משה

 המדינה בני והיו במדינה אפוטרופוס לו שהיה
 בעבדי לא המלן* להם אמר בפניו מדברים

 מכיר אין תאמר ואם דברתם בי אלא דברתם

ם. הראשונה מן קשה זה במעשיו

פיסקא סליק
 וחומר קל דברים והרי נידוי עליהם גזר כך אחר סירהונס שהודיעם מאחר וילך בם יי׳ אף ויחר

ודם בשר על ק״ו סידהונם שהודיעם עד ודם בשר על כעם לא העולם והיה שאמר מי את ומה

 נידוי עליהם גזר כך ואחר סירחובם הודיעם אומר נתן סירחונו״ך׳ שיודיעו עד חבירו על יכעוס שלא

סליק ב(. י )איוב תריבני מה על הודיעני איוב שאמר כדרך יאמרו שלא

 מפני רדהו לי משאלד אבל בני את רדה לפידגוג שאמר ודם בשר למלך משל האהל מעל סר והענן

כעס בשעת הצדיקים על המקום הם אם והומר קל דברים והרי הבן על האב שרחמי

 מצורעת מרים והבד* יס מט לשעיר. עניתיר רצון בעת יי׳ אמר כה שנאמר רצון בשעת ותומר קל
 ידר נא הבא עוד לו יי׳ ויאמר אומר הוא וכן היו בשר שנקיי ללמדך בעזה שנצטרעה מלמד כשלג

 בתירה בן יהודה ר׳ ע. מצרעתו שנפנה אהרן ויפן היו בשר שנקיי ללמדך 0 י >שטות בחיקיך
 ואת עליו כסה העולם והיה שאמר מי אם אהרן נתנגע שאמר מי על החשבון את ליתן עתיד אומר

 העולם והיה שאמר מי אם היה מקושש צלפחד שאומר מי על החשבון את ליתן ועתיד עליו מגלה

 אהרן ויפן נתנדה מהללאל בן עקביא שאמר מי הדין את ליתן עתיד פ. עליו מגלה ואתה עליו כסה

 בי משה אל אהרן ויאמר צ. בה פורחת היתה אותה רואה שהיה זמן שבל הכתוב מגיד מרים אל

אדוני
Vm ענף

 כהה יוזנו* דהיינו דשאת מספחת אפילו ספי כהד. המראה נראית גם שכ״ד. הסד׳ר וכתב בי" שדברתם »תחת ועוד הילקוט גי׳ )עד(
 בהק דהו״ל לפטור אלא להסגיר גרונית היתר. ולא ביצה מקרום
כשלג עזה בבהרת להלקותה הוכרח ומש״ה הוא מידי ולא בעלמא

 המדינה בגי והיו יכו׳: דומה
 לאפושרופוס בפניו. מדברים

 צדבר מתפתלק שהיו מפני
 המלך להם אמר עצמו: במלך
 שרציתם חמת הכי הם וט׳.
 וכאלו בעבדי יברתם בי נתר

 אין תאמרו ובי דברתם: בי
 במעשיו דהיינו במעשיו. מכיר

 קשה זו :שבחו להכי משה של
 לי שעשיתם הראשונות. ב( מן

 אלם בני בדרכי נמיר שאיני

מיס:

פיסקא סליק

 0]ט 0)ע רב לבי בספרא
 עפים[ למסכת ב׳ ובפני׳

 נמה לבן לחיינו לבגרמני
 מי כל _:0)ע כהה נראית

 מהללאל בן עקכיא שאומר
 ח כפ׳ בעלויות לחנן וט׳.

 בן עקיבא אומר יהולה
 לברים ארבעה הפיל מהללאל
 בנלויו ומת ונדוהו ומסיים

 א״ר ארונו את ב״ד וסקלו
 גן ]כב( שעקביא ח״ו יכולה

 הכתוב מגיד נדנדה: מהללאלן
 רואה אהרן שהיה זמן שכל

 כלומר וט". ]»( אותה
 מרים אל אהרן ויפן מלכתיב

והנה

 רוהק שזהו והקשה רבינו סי׳ הביא הסד״ד )עזן( !הרא״ם >י׳
 דעתם על שיעלה אותם pi חישדן הקב״ה שיהיה כך לפרש גדול

זקוק׳ ותהיה ביצה בקרום לפתות מקי בכשרה מראה שתהא לפגיו!~״«בדי וצפוי גלוי הכל כי ידעי לא ואפו יתברך בהשגחתו לכפור
 בכושי ביו בגרמני יביך זעגעים דפ״ב כחכמים דקי״ל ואע״ג להסגר

 בקיאים דאין הרואים לעיני מ״מ בינוני אום היה כאילו משערי®
 בצרעת שלקתה ניכר הדבר היד. ולא בהק אלא שאינו נראה היה

:וביאורים ובהגהות רע® בזית ועיי׳ ובדיו המשך

:ה״ד ס״א נגעים ס׳ מצורע ם׳ )עו( :דבריו המשך עיי״ש ית׳
 המלכים ושניהם שם וכתב במד״ר הובא הראכ״ר הקשה ו® )עז(

 אותה מכד. היה שאם ד׳ק״ל מבואר דהתיריץ ותמימי הלק מיהו
היתד. ביותר בשר גקיית שהיתר. מאחר כהות שהן ספחת או בשאת

 מי כל הדין ליתן עתיד עליו. מגלה ואתה עליו כסה העולם והיה שאפר פי אם אהרן נתנגע שאמר מי כל הרין ליתן עתיד אומר בתירא ®
 מרים אל אהרן וי® :נתניה פהללאל ® עקכיא שאמר מי הדין את ליו® ועתיד עליו. מגלה ואתה עליו כמה העולם והיה שאמר מי אם

בי משה אל אהרן ויאמר :בד. פורחת היתה אותה רואה שהיד. ז® שכל הכתוב ממד וגו׳. והנר,

ספרדי( קדם® )לחכם דכיאורים הגהות
 ה׳ז. בשר שנק" :אבי״ה מלך. מלך עבד כי והפעם משד. עבדי p לא לעיל כתיב הרי לי למה בעבדי דאל׳־כ סי׳ נ״ב בסשח. בעבדי כשדברתס נ* נסדבותפ אלא
 ועזה דר״ע. אליבא ר״ש ספרי שסתם ונראה נ ׳כ ע כהה נראית עזה דבגרמוני כשלג נראית הותר, לא היו בשר שגקיי כיון אדרבה לי קשיא ז״ל הראב״ד כתב ג״ב

 סם מביא ובינונית לבטח שהורות צורות צוין שהן סממגין לציירים יש רע״א דנגעים בפ״ב שם חולק ור״ע רר־נב אליבא משגה סוגם הוא כהר. בגרמוני דגראית
 שדעת נראה אלא דוחק. והוא ר״ע היי® כבינתי וזה זה וחכ״א ר״י על חולק שר״ע בת״כ הראב״ר סי׳ שמביא בחוי״ם ועיין כבינוני. ותראה מבחוץ ומקיפו בינוני

שנקיי מרבוע זה לסי התוי״ט. כפי׳ אדם לכל גם כבינוני וזה זה חולקים וחכמים להמיר כביגוני אלא להקל כבשרו נראה אינו הטיט® שנס להחמיר הוא ר״ע
:כשלג נראה מבינוני בינוני כמם הוא היד. בשר

חפפרי מסורת ־
J נ ממז״ו ילקוט * :מ״ר עדיות ים ברכות * :שם ע. :ילקום ס. נ מסז״ו ילקום בא עירוב® עיי׳ פכ״ת ארד״ג

ר״ת כפי׳ משתאות תאפי
P מקלסו, היד. ולכך משה של במעשיו הקב״ה בלומר במעשיו מפיר איני תאמרו ובי מ 1 זדם בשר בדרבי מביו• שאיני אותי שעשיתם הראשונה. מן קשה זד ם ש 

פ. ש בג( jrma מהללאל p שעקכיא פ ש טש מ. בא האד* בני כדרכי מכיר שאיני להקב״ח שעשיתם הראשונה מן קשה זי
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הלל בהעלותך במדבר ספרי פרשת רבינו
 ן אומה מאה אכר! שכיה זמן מג משמע מצורעה כגה1

 מי! פורמת כצרעת כיתה לראותה אליה שנה זכייני

תהי נא אל וכו׳: לבו מחיל היינו כך( שוגגין אם )עז*(

few וט/ להסגירה יכול "איני כמס־ כוחני וכו׳ 
 פג וכתיב כנגעים &מ רואה קרוב ואין קרוב י™ משום
מה לריבים נגעים ואיתקשו נגע וכל ריב כל יכיה פיהם

י, ". יקיימם ־» ־י™־ '°ני־ *י! י *י * ״׳ SFwS, ?5”®־
והכי כיון וכו׳, לפתו דרכנו ,ןמ ןרמ5למ ורטחצס שתכא

 :למוט[ ]כה( אהרן קאמר מחול היינו שוגגים אם לו אמר אדונ הג&3 מטמא מת למה למת
מטמא המת מה ק• כמת תהי נא אל כמזידים

 אהרן אמר בביאה מטמא מצור? אף באהל
 לסוגרה לא יכול שאיני לאחותי מפסיד נמציתי

 למדנו דרכינו לפי לטהרה ולא לטמאה ולא
 קרוביו במגעי רואה אדם אץ דורש אהה שהיה

 אלא אימינו מרחם אמו מרהם בצאתו אשר ר.
 אחינו כי שנאמר כעניין לומר צריו היה בשרנו הצי בשרו הצי ויאכל ש. בדבר הכתוב שכינה

 הכתוב בא לה נא רפא נא אל שנאמר כעניין יי׳ אל משה ויצעק כס א )בראשית הוא בשרינו
 תחנוני׳ דברי שלשה שבים שיאמר צריך שאילותיו לבקש רוצה שאדם זמן שכל ארץ דרך ללמדך

 אלא לאמר ת״ל ומה ארץ דרך ללמדך הכתוב בא לה נא רפא בא אל שנאמר שאילותיד יבקש ואחר
 ירוק ואביה משה אל יי׳ ויאמר הקב״ה שהשיבו עד לאו אם אתה מרפא אם השיבני לו שאמר

 על לו והשיבו הקב״ה מלפני משה ביקש מקומות בארבעה אומר עזריה p אלעזר ר׳ בפניה ירק
 יב( ו )שמות אלי שמעו לא ישראל בני הן לאמר יי׳ לפני משה וידבר אומר אתה בו כיוצא שאילותיו

 תראה עתה הקב״ה שהשיבו עד לאו אם גואלם אתה אס השיבני לו שאסר אלא לאמר ת״ל אין
 הרוחות אלהי יי׳ יפקוד יי׳ לפני משה ויאמר אומר אתה בו כיוצא א< ו )שם לפרעה אעשה אשר את

 לאו אם פרנסים מסנה אתה אם השיבני לו שאמר אלא לאמר ת״ל שאץ טס בז )במדבר בשר לבל
 אתה בו כיוצא ׳״( מ )שם גון בן יהושע את לר קח משה אל יי׳ ויאמר שנאמר המקום שהשיבו עד

 אכגם אם השיבני לו שאמר אלא לאמר ת״ל אץ כס ג )דברים לאמר ההיא בעת יי׳ אל ואתחנן אומר
 השיבני לו אמר לאפר ת״ל איו אומר אני כאן אף בס ג >שם לך רב המקום שהשיבו עד לאו אם לארץ

 מה מפני לה נא רפא נא אל בפניה ירק ירוק ואביה הקב״ה לו שאמר עד לאו אס אתה מרפא אם
 ומרבה עומד והוא בצרה נתונה היא אחותו אומרים ישראל יהיו שלא בתפילה משה האריך לא

 )איוב לך ויקם אומר ותגזר שנאמר כמה תפילתו שומע והמקום מתפלל שמשה זהו לא ד״א בתפילה
 אדם יאריך כמה עד אליעזר ר׳ את תלמידיו שאלו מ< הנ )ישעיה יענה ויי׳ תקרא אז ואומר מס כב

בתפילה
חלל ןו9ע

מד, לריבים נמים מקיש נגע וכל ריב כל יהיו, פיהם ועל אוסר
בשאר )פא( בקרובים: שלא נגעים אף בקרובים שלא ריבים

 אדם המורה זאת )?״( זכהיג
 1וט׳ ]מס אכנ3 ימות כי

 בביאה מסמא מצורע כאן יאף
 0)פנ רב דבי בספרא כדתני
מושבו מושבי לממנה »מון

 או שנים שיאמר גדיד ]כס
 דקאמ׳ היכי כי וכו׳. שלשה
 קאמ׳ והדר שנים נא אל נמה

 )פא([: לה א’ יאא

 פיסקא סליק
שחי

נא

 היינו שוגגין "אם בספדין הגיחזא כאן לקבוע רבינו טזגת >עו»(
פירוש ועיי״ה מפריט ושאר הגר״א כגידסת זלא עמידים" לנו

פ* >עט( :יד ים במד׳ >עה( ;וביאורים בהגהות זו גירסא
 א דף לעיל עיי׳ שם, הלל רביגו בפי* ועיי׳ יב פרק סוף ומריע

 טדאקשינהו בביאה מסמא רמנורע להא מקור עוד שמביא רבעו בפי׳
 הלל בענף עיי״ש וכו׳ מרעה נגע לכל ההורה ואה דפהיב לבית
 במס׳ רש״י גם הביא בביאה מסמא דמעודע זר. עקור יד, אוה

 וש״נ, לד סגהוויין שופטי* זד סוף ספרי )פ( ח; מגילה
הוא ומ וכו׳" למדנו דרכנו לפי כהדיא כאן איתא זוסותי ובפסיקתא

 מושב בספר רבעו בשם זה דבר ומאאהי זי, הוספה הסד כת״י
 שני הן גא אל הלל די ,סי׳ המה בדף שם וז״ל ההורה על זקנים

 סיד אום ישאל שלא פסק מכאן ובד. אז נא נרפא[ ואה״כ דברים
 נהגו וכן ישאל ואזז״ב במדותיו יאמר כך אלא הב״ה לפני שאילהיו

 מאינו וכן פלוני, ירפא לחזקייהו שריפא מי לומר במים בברכה
 ואזז־כ מקומן של שבחיו ]שסודר הוזלות אתה ואה״ב וכו׳ ואתזזנן

:שאילוהיו* שאל

חגר״א גירשת

 non נא אל אדוני
 אשד הסאה עלינו

 הסאנו. ואשד גואלנו
 מידים אס לי אסר
 כשוססי׳ לנו מהיל יי״ני

 סה jwo ההי גא אל
 אף באהל »«א המת

 בביאה מסמא מאורע
 נסאאת *היו י0"

 שאיני מופסדת אהיהנו
 ולא לסוגרה לא יבול

 לסדרד" ולא לססאה
 שהיד, לפונו דימו לסי

 אדם יין דורש אהרן
 קרוביו; מגעי רואה
 אמו. פרתם מאתו אשר

 ג״ל היה אפנו מרחם
 הכתיב שבעה אלא

זקני ויאכל בדבר:
 היה בשדנו ומי בשרו.
 שנא׳ כענין לומד בדיך

 הוא בשדנו אהעו כי
 :הבהוב שנינה אלא

 פה ה*. אל משה ויגעק
 נא אל בענין שאמיר

 הכתוב נא לה. נא ד»
 שבל ארץ דדך ללמדך

 לבקש רמה שהאד׳ זמן
 שיאמר אריך שאלוהיו

 דברי שלשה שנים
 יבקש ואתר המנונים
 נא אל שנא׳ שאלותיו

 ה׳ אל ל* נא רפא
 תלמוד ומה לאטד.
 שאפר אלא לאפר לומר

 מרפא אם השיבני לו
 עד לאו אם אהה

 ויאמר הקב״ה שהשיבו
 ואביה מפר■ אל ה׳

 וגר. מציה ירק ירוק
 עזריה p אלעור ר׳

 מקומות בארבעה אומר
 מלפני משה ביקש

 על לו והשיבו הקב״ה
 בו ביוגא שאלוהע.

 משה וידבר אומר אהה
 מי הן לאטד ה׳ לפגי

 אלי שמעו לא ישראל
 אלא לאמו־ ת״ל אין

 אם השיבני לו שאמד
 לאו אם גואלם אהר.

 הקב״ה שהשיבו עד
 גבאותיאת אה והודאתי

 בו| ביתא ישראל. עמי
 משה" וידבר אוסר אהה

 ה׳ יפקח־ לאמו־ מ׳ אל
 בשר לכל דרוהוה אאזי
 אלא לאסו* ה״ל שאין

 אם השיעי לו שאמר
 אם פרנסים מסגר, אווה
הפקר שהשיבו עד לאו

אדם יאריך כמה עד אליעזר ר׳ אה תלמידת שאלו יענה• ווד הקראויקם אומר והגזר

:פרדי( קרגזן )לחכם מיאורים הגהות
 שאני לי המהול לו ואומר השיגג על מוזילה ממנו ושאל במזיד להכירו הסא אדם שאס היא שהבעה הלשון הבנת כפי לפרש נ״ל כמזיויס. לנו פזזול היינו סומיו אס

 על מהילה גרממ אלוש בשוגג לו שזוסא בהיפך היה ואם סויד. דעת על ולא שמג שהוא דעה על אלא לו מהל שלא גמורה מהילה אינו זה לו ומהל לו תסאתי בשוגג
 כילו גמורה מוזילה לני המהול כשדברנו היינו שוגגין מסרו אהרן סונה היא תו גמורה מהילה שהוא □-ש לו ומתל הייתי שמזיר אעמ״י לי "מהיל לי יזמר ד&זיד
 ג״ב ס׳זזותנד. ■nm »מד.־ בירסא היא ו־יו ירכיה פריה מסבי אלא נתטזמו לא כפזידיז הסאה עלעו השה אל שוגגין הייני זט גדים ובפמי׳שתא מוידיו היינו

 הוא שמפסידה שההפסד לומר ונלע״ד ונ״ב סזזירה. שהיתה כ״ש מנעים אה רואו, אדם דאין כיון הא מפסידה היד. במה הומא מקשי א׳ ק״ב דף יום סבול פ׳ תומזוה
 סומאה לד■ שאץ אעפ״י עכשיו אבל לכהן עור זקוקה ואינה מסהרה היה פסיון ולא לבן שער ולא מוויה לא בר. יהיה ולא שבועות שהי ותמגר מסגר ע״י יטטאנה שאם

 ואיתמר לאלעזר בנים שיהיו עד כן השאר אם ולבן לראותה זקוק קרוב שאינו בהן יהיה שאם לכהן זקפקה היא עדיין מ״ם טמאה עליה שמזר מ־ו שאיו »חםת
:שמפסידה ההפסד מהו הזמן אותו כל יקוסדה תלויה שהיא ונמסו לראותה להם זקוקה לר. קרובים שאינם

חפשרי במרת
:פסז״ו ילקוס שופטים סוף ספרי לד סנהדרין קב זבהיס פ״ב נגעיט ד. ו פ״א כלים ק.

ריח כמי׳ נוסחאות חלוטי

:בשלח מכילתא פסו״ו לד ברבות עיי׳ * :פסז״ו ילקוס ש.

* כס וכו׳. למדנו אהרן דקאם׳ לסי ם !ם כד,{ אנו. שומה אם פ v בס
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הלל בהעלותך במדכד ספדי פרשת רבעו 102
חגר״א גירשת

 אל להם אפר בתפלה
 ממשה יותר יאריך
 ר<' לפני ואתנפל שסר

 ארבעים את בראשונה
 ארבעים ואת היום

 יקצר במה ועד הלילה.
 אל להם אמר בתפלה

שגא* ממשה יותר יקצר
 יש לו. נא nn נא אל—

שעו! ויש לקצר שעה
להאריך.

סיסקא סליק

 פשה אל מ׳ ויאמר
 בפניה ירק ירוק ואביה

 ברבי אמי ר׳ וגר.
 טיפות שתי אסר יאשיה
 כשר אביד. אלו טפו,
 צריבה בה טף ודם

 והלא ר סובלסת שתהא
 אניה ומה ק׳יו דברים

 שאסר למי ק״ו ז׳ ב״ו
 אלא י״ד העולם והיה

 להיות הדין מן לבא דיו
 ר ב*ו אמה תה מדון

 והיה שאמר מי אף
 ר מסגר ר: העולם

 למתנה נהנוץ ימים
 הקב״ה ונאסף. ואתר

 סיפאה והקב״ה הסגירה
 והעם סהרה: והקמה

 מאסף עד נסע לא
 שבסוד. ללמדך פריט
 סוררים בה מודד שאום

 לפשה המתינה לתמרים
 שנא&ר אחת שעה

3xnn1 מרחוק אחותו 
 שבינה לר, עיכב לפיכך
 ולוים ®’בד■) ושחן

 עוני ושבעה וישראל
 לא והעם שסר כבוד
 מרית מאסף עד נסע

 אביו בעצמות ובה יוסף
 היפנו גדול באתיו ואין

 יוסף ויעל שנאמר
 ויעל אביו את לקבור

 פרשים גס רכב נם עפו
 שלא מיוסף גדול לנו מי

 פשר. אלא בו נתעסק
 בעצמות ובה פשר,
 בישראל ואין יוסף
 ויקה שנא■ הופנו גדול
 יוסף עצמות את פשה
 מפשר■ גדול לנו פי עפו
 אלא נו נתעסק שלא

 ויקבור שנא׳ הקמה
 ר* נבו• בארץ בגי זעתו

 מקרא אלמלא או׳ יהודה
 היכן לאומרו מא כתוב
 של ובחלק פת פשה

 פשה ויעל שטר ראובן
 הר אל מואב מערבות

 ראובן בני נחלת זה נבו
בנו ראובן ובני שגא׳

 שבעה אביה אט ירק: ירוי, כהיב להבי "פד" "יפות שתי
 דיו :הוא ומומר דקל עשר. ארבעג העולם והיה שאמר מי

 אביה, דהיינו בנדון. להיות הב״ה: דהיינו הדין. מ לבא
 וכו׳. הסגירה הב״ה מרים תסגר כז( וכו׳: אביה מה

דאין היה קרוב דאהרן משום
 שי הנגעים: את רואה קלוב

 ליכא כלומר מיוסף. גדול לנו
 וכו׳, נתעסק שנא מיוסף גלול

 לא ואי לסוטה בפ״ק ונרסי׳
 צא אמוה משה ביה עסיק

 ואה והכתיב ביה מעסק הוו
 בני המלו &שר יוסף עצמות
 וקאמר וגף ממצרים ישראל
 יותר בגדולים ט הנימו

 מקרא אלמלא מבקטנים:
 דבר אלמלא כלומר כתוב.

 בגיא אומו ויקבור הכתוב
 נחמסק בפצמו לכב״ה ומשה׳

 הוא הרי )פד( :)פג( משה עם
 העברים הר אל עלה אומר
 ולא מת: דכחם דמשמע וגו׳.

 של נחלתו בתוך אלא נקבר
 מחוקק חלקת שם כי דכתי' גד

 ספון? משה דהיינו ספון.
 ובו׳[. ]כ® משה שהיה מלמד
ונקבר ראובן של בחלקו דמת

 נשמחן אוסף כב״ה אוספן. הצדיקים כל גד: של מזלקו
 כלומר־ ובר. היו זמרות שתי וכי יאספך: ה׳ וכבוד ונטיב
 דנאספה ובמר ש״מ האסףמרים עד נסע לא והעם

כדכתיה נצטרפה נמצרוח דהא מחצרות נסמו מצלעתה
הטם נסעו התאוה מקברות

 )פ® לפיל ומגי וגר חצרות
 שנצטרפה בשפה הימה זו הרי

 כמם נסעו ואחר מאי מרים
 נסע ואמר ליכחוב מחצלות

 פארן במדבר וימט כעם
 נסער דממצרות משמע וממילא

 שמע נגרות כ® מלכחיב אלא
 אלא• :כיו חצרות דשתי מינה
 למלך הספיקו לא שנסעו כיון

 שנעטרעה ששמעו עד ממצלוח
 דהיינו לאחוריהם. וחזרו מדים

 נסעו ואחל נאמר לכך בחצרות
 דאחר ומשמע חצרות העם

 5כע נסעו מרים אסיפת
 למקמו מכלל גמורה נסיעה

 נסיעה הימה ולא נספו כאי
 נמייה דנצטרמה משום גמורה

לאחוריהם: וחזרו

 לה וסליקא פיסקא סליק
בהעלותך פ׳

בא

שג׳ ממשה יותר יאריך אל להם אמר בתפילה

 היום ארבעים את כראשונה יי׳ לפני ואתנפל

 כמה ועד * י® ט )דברים הלילה ארבעים ואת
 ממשה יותר יקצר אל להם אמר בתפילה יקצר

 ויש לקצר שעה יש לה נא רפא נא אל שנאמר

להאריך. שעה

פיסקא סליק
ר׳ בפניה ירק ירוק ואביה משה אל יי׳ ויאמר

נזפה נזיפות שתי אמר יאשיה ברבי אחי
 מוכלמת שתהא עד נזף ודם בשר אביה אילו

 שאמר מי שבעה ודם בשר אביה מה או שבעה

 הדין מן לבא דיו א. עשר ארבעה העולם והיה

 מי אף שבעה ודם בשר אביה מה כנדון להיות

 הקב״ה תסגר עשר ארבעה העולם והיה שאמר

 שבעת טיהרה והקב״ה טימאה והקב״ה הסגירה

 מודדים בה מודד שאדם שבמידה ללמדך ימים

 שנאמר אחת שעה למשה המתינה מרים ס לו

 עיכב לפיכך ד< ב )שמות מרהוק אחותו ותתצב

ושבעה וישראל ולוים כחגים וארון שכינה לה

 הימינו גדול באחיו ואין אביו בעצמות זכה יוסף מרים האסף עד נסע לא והעם שנאמר כבוד ענני

 מיוסף גדול לנו מי ז־® ג )בראשית פרשים גם רכב גם עמו ויעל אביו את לקבור יוסף ויעל שנאמר

 ויקבור שנאם׳ הקב״ה אלא בו נתעסק שלא ממשה גדול לנו מי עצמו משה אלא בו נתעסק שלא

 אל עלה איפשר אי שכתוב מקרא אילמלא אומר יהודה רבי ג. 0 לד )דברים נבו בארץ בגיא אותו
 ואת חשבון את בנו ראובן ובני שנאמר ראובן בני נחלת זה »® לב )שם נבו הר הזה העברים הר

 אמר ולגד“שנאמר גד של נחלתו בתוך אלא נקבר ולא לס לב )במדבר נבו ואת קירית ואת אלעלה

 משה שזזיה מלמד אלא כ® לג )דברים ספון מחוקק חלקת שם כי לו ראשית וירא גד מרוזיב ברוך

 אותו מקלסים השרת ומלאכי גד של לחלקו ראובן של מחלקו מילים ארבעת הקב״ה של ידו על נתון

 שנאמר אוספם הצדיקים כל אלא בלבד משה ולא ד. )ש® ישראל עם ומשפטיו עשה ,יי צדקת ואומ׳

 היו חצרות שתי וכי מהצרות העם נסעו ואחר ® m )ישעיה אספך יי׳ וכבוד צדקך לפניך והלך
 וחזרו מרים שנצטרעה ששמעו עד להלוך הספיקו לא ישראל שנסעו כיון אלא בזו והנו מזו שנסעו

מחצרות, העם נסעו ואחר נאמר לכך לאחוריהם ותנו

פיסקא סליק
חלל ענף

 הילקוס: הוו או ישראל משה ביו! עסי׳ק לא ואי שם הגם׳ וני׳ >ס )פב(
בספרי ד״י. כב דף לעיל עיי׳ )פג( וכו׳: והכתיב ביד. מיעפקו

גי׳ וכ״ה )פד( שם: רבינו ובפי׳ אוהו׳ קברו אחרים .וכי

דבר

 בפי• מז דף לעיל וע"׳ וביאורים. בהגהות עיי׳ )פד.(
 :ג אות שם הלל ובענף רבינו

בהעלותך פ׳ סליק
אלעלא ואת חשבון את
 עד ראובו של מחלקו ספון מחוקק הלקת שם כי לו ראשית וירא וט׳ מ־ מרהיב ברוך אפר ולגד שנא׳ גד של נוולהו בתוך אלא נקבר ולא נבו ואת קדיהים ואת

 מקלסים השרת ומלאכי גד של לחלקו ראיה של מחלקו מיל ארבעת הקב־ה של ידו על נתון משד. שהיד. מלמד אלא הוליכו מי מילין ד׳ אדוע מילין ד גד של הלקו
נסיעה -ית,יייעי העם נסעו ואחר :יאספך ה׳ וכבוי צדקך לפניך והלך שגא׳ אוספם הצדיקים כל אלא בלבד משה ולא ישראל עפ ומשפסיו עשר, ה׳ צדקת ואוסרים אותו

פיפקא סליק מרית האסף אחר היתה וי

ספרדי( קדמון )לחנם וביאורים חגהוה
 שלא פריט נצסרעה בהצירווז רהא נסעו שטהצירות ידענו וממילא פארן במדבר ויהגו נסעו ואחר למכתב דה״ל ז״ל הראב״ד פירוש נ*ב ה.ן. הצירוה •והי וכי

 נסיעד כלומר מהצירות העם נסעו ואהר נאמר לכך להצירות והיינו לאחוריהם וחזרו מרים שנצסדעה ששמעו עד מהצירות לילך הספיקו ולא שמעינן מהצירות מוכתיב
כהצידות ויהיו הצירות נסעו התאוה ומקברות דלעיל אקרא קאי ותנא לפרש נראה ויותר לאהוריהט שהורו לפי גמרה נסיעה הימה ולא נסעו הכי ומקמי מכלל גמורה
והיינו להצידות וחזרו מרים שנצסרעה ששמעו עד מהצירות ליסע הספיקו שלא מלמד אלא בזו ומנו מזו שנסעו היו הצירות שתי וכי הוא יוודא קרא בהצידזת והאי

נסע לא שעדייו אלמא סועד אהל אל של&זתבם צאו כתיב מדים במעשה והא כלם שנסעו לא וכו׳ ישראל שנסעו כיון ופירש בפסיקתא פירש pi בזעירות ויהיו וכתיב
בפקוסו: מעור אהל קורם נוסעים שמם וזבולון ויששכר יהווה ממנה דגל אלא נסע שלא לפרש יש אלא סועד אהל

הששדי ססוהת
J1 וירוש׳ פ״ר שס תוספת- ם סוסה ב. :ילקוט פסז״ו וש־נ כה כ״ק א נ בשלה מכילתא ססזי׳ו לו ברבות עיי׳ m ס; ד.שם הסוסהיג: :םםו-ו עיי׳ ה״ו פ״א

 ד״ח ,בשי נוסחאות חלושי
מהצרוו/ ם כס( 4) ש כוו( ותסור. 0 ש כס

החכמה אוצר מכנה ע״י הודפס132 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל במדבר - הלל< >רבינו - ספרי ,



הלל א פרשתא בחקותי פרשת טעים תורת רבעו
 שלא מם? יוציא שלא הרח לשון על בלבו שישמור 'אמוד.
אמד הוא וס וכר: מקיים אני מה הא בצרפת, ילקה

 וכר. מתאוד, שחקב׳ה מלמד תלכו בחקותי *ם ק׳(. ,)פ
לקמן ליה מוקים תלט במקומי אם דטויב דהאי

 משמע בחקוחי אם ומדקאמ׳ בחורה עוסקי׳ להיוח מיינו
 האי יכול. בחולה: עמלק ישראל שיהיו ממאוה שהקג״ה

]כוס בסקומי אם דנהי׳
&P7 •זעפנוות *יי : £תלט

 א פרשתא בחקותי פרשת כשהוא המלוח, להולקיי׳ מזהר
, , מקיים אני מת הא וכר: אמד

 שהמקום מלמד תלכו. בחקותי אם א[ )א( עמל? להיות תלכו בחקותי אם

בתורה. עמילים ישראל שיוזו מתאוה עושקי׳ דהיינו ורת[.בת ]מ«
בדרכי ישראל לי שומע עמי לו אומר הוא הא^כן a בלבך. בחורה^חכול

 זיאם היכי דכי כר. ]לא( תרבה עריכם את ונתתי
 וכי מילי חרי הויין תשמרו מצומי ואח חנכו ב&וקומי

 הויין השכח אל חטר היכי
דכחי׳ האי הכי הם מילי תרי

 לשבת תזכרהו זטר דנתי׳
 וכר: שמור אמד כשהוא בלבן,
 ]לא( כלונר בפיך. שונה שתהא

 מצות בפיך מופק שתהא[
 חהא בלבך. ימל השבת: יום

 ה׳ את שהקצפת מה זוכר
 אמד כשהוא במדבר, אלקק■

 שונה שתהא וכר: תשכח לא
 שהקצפת מה עניין בפיך[. ]לא(
 במדבר אלהיך[ ]לא( ה׳ את
 ממצרים יצאתם אשר מסם מן
 הזה המקום אל באכם מד

 בפיך: מואב בערבות דהיינו
 אלקיך ה׳ עשת אשר את זכור

 בעון בצרעת שלקתה למרים.
 זוכר שתהא יכול. מרע: לפון

 בפין: שונה תהא ולא בלק■
 כנגע תשמר אוגד כשהוא
הלב שמירת (9 הרי הצרעת

 מרבה[ פריכם אח ונתתי
 הויק הארן את אני והשימותי

 מעובר ומד מאדם מד מילי חרי
 מרבים שיהיו מאדם. יכול :ושב

 ]לס יהא שלא מאדם הערים
 אומר שהוא בהם, דר אדם[
 לשון לס הגדודייוה. ונר:
 אדם בני רוב יהיו שלא גדוד

 לעשות. הלמד לד( שם: נכנסין
הלט) בחקותי אם דמדכתי׳

י®׳[: להם פמ^ק שיהיו משמע
 ד הלכה משמרן מצותי ואח ומדכמי׳
 והשימותי אומר ורד, ב[ לעשות משמע לה( ופשיחס

יכול הארץ את אני נטןתל שיה& כמצןת

חרבה עריכם אח ונחתי : w הלמי ™
*®(P כ")' *’*’מד, הא אמור אדם כטגי״ך^י שגים *י 

 והשימותי מקיים »י בצורתי דהוה אליהו.
 מעובר הארץ אח אני :י׳שמג הול צריני לו( והוו

דגדר סעפו1 מ* ועב . מורי. "ר” הוא שממה
 חורבן מגדר שיממון על מזרעל $ימ ול& משום וכד•
 שני לנו בשיש ולבן תיפייוח: בלילי ח[3ש3 ]לז(

 דנרר מפתברא פסוקים בך. ונברכו מקיים אני מה
 שיהיה פורה הוא שמפה משפחות דמחברכין דמשמע

אפ,>י ישראל־ בשביל הארצות
פ,יביימב[: שיהא

א פרק ---------“

 צריהם ועל אכניע אויביהם כמעט יהלכו

 כנהר ויהי למציתי הקשבת לו ידי. אשיב

 זרעך כחול ויהי הים. כגלי וצדקתך שלומך

 ישמד ולא יכרת לא במעותיו מעיך וצאצאי

 והיה יתן מי אומר הוא וכן מלפני. שמו

 כל את ולשמור אותי ליראה להם זה לבבם

 ולבניהם להם ייטב למען הימים כל מצותי

 עמילים שיהו מתאוה שהמקום מלמד לעולם.

 אילו יכול תלכו. בחקותי אם )ב( בתורה:

 תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא המצות.

 מה הא אמורות. מצות הרי אותם ועשיתם
 עמילים להיות תלכו בחקותי אם מקיים אני

 לי תשמעו לא אם אומר הוא וכן בתורה.

 תעשו ולא אומר וכשהוא המצות. אילו יכול

 אמורות. מצות הרי האלה המצות כל את

 להיות לי תשמעו לא אם רנאמ למה כן אם
1 את זכור אומר הוא וכן :\ןג( כתורה עמילים

פט

וזנר״א הנמות

 א פרשתא
א הלכת

 חלבו בתקתי אם א[
 מחם מפיכם ונתחי
 לפרש ]מנתו כו׳ מלמד
 מתאוד. שהמקום מנין
 אלו הוסיף וע״ב וכף

 והיינו כו׳ ונתחי מחיבות
 שיתו פתאוה שהוא

 ויקיימו בתודה עמלים
 להסיב שיוכל כרי מאותיו

 ויתר גשמים בירידת לתם
 בסר׳ המבוארות המוכות

 כל הברייתא הביא ולכן
 ומסיים הפסוקים אלו

 בחורה שבחוב במה
ייסב למען בפירוש

 אני מה הא אמורה. לב שמירת הרי שמור. אומר כשהוא בלבך. יכול לקדשו השבת יום

 אלהיך ה׳ את הקצפת אשר את תשכח ואל זכור אומר הוא וכן בפיך. שונה שתהיה זכור. מקיים

זכור מקיים אני מה הא אמורה. לב שכיחת הרי תשכח אל אומר כשהוא בלבך. יבול במדבר.

א הלכה
 כעמם גשמיכם ונתחי א[

אלא אינו או בלילוח
 מקיים אני מד■ הא ׳^כו׳

 בעתם גשמיכם ונתתי י
 בימי ומעשה בלילות
!כו׳ הוררוס

 רביעיות בלילי בעתם ב[
 מעשר, שבתות ובלילי

 שלמאיא]דהנה ובימי כו׳
 מאוד קשר. לגירסתינו

 ברביעיות אמר רמתוולה
 בלילי בעתם אמר ואה״כ

 בכל זד, ולבד שבתות
 אהר מעשר. שמביא מקום
 לסייע הוא דיבור איזה

 בתהלה וכאן דבר לאותו
והמעשה ברביעיות אסר

 אומר כשהוא בלבך יבול למרים. אלהיך ה׳ עשה אשר את זכור אומר הוא וכןבפיך.ן שונה שתהא

 שתהיה זכור מקיים אני מה הא אמורה. לב שכיחת הרי ולעשות מאד לשמור הצרעת עבנג ר^שמר1
 תש־כוד לא אומר כשהוא בלבך. יכול עמלק. לך עשה אשר את זכור אומר הוא וכן בפיק] שונה "

 ונתתי אומר הוא וכן ב[ )ד( בפיך: שונה שתהיה זכור מקיים אני מה הא אמורה לב שכיתת וזרי

 מה הא אמור אדם הרי הארץ את אני והשמותי אומר כשהוא מאדם יכול הרבה עריכם את

 מן יכול מקדשיכם. את והשימותי אומר הוא וכן ושב. מעובר חרבה עריכם ונתתי מקיים אני

 והשימותי מקיים אני מה הא אמורים קרבנות הרי ניהוהכם בריח אריה ולא אומר כשהוא \הקרבנות
 לעשות הלמד אותם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחקותי אם )ה( :הגדודיות מן מקדשיכם את \

נברא: שלא לו נוח לעשות שלא שהלמד לעשות שלא הלמד לא ן

זג פרק '
™!“"לילה לעניו ™ אמרו שבתות בערבי אלא אינו או ברביעיות אומר אתה ברביעיות בעתם. גשמיכם ונתתי [X )א(

ניה« הגר-א לגירסת קללה. סימן אלא אינו שבתות בערבי יורדים וגשמים אליהו כשני שנים אפילו

 wo במו גורם יורדים גשמים שהיו ד״ורדוס בימי מעשה ברביעית. בעתם גשמיכם ונתתי מקיים אני מה הא
 הטוב ®עו זזסאתיכם ויודעים למלאכתם יוצאים והפועלים הארץ ונתנגבה הרוח ונשבה חמה זרחה בשחרית בלילות.

 מכם: שטח בן שמעון בימי מעשה שבתות. בלילות בעתם & גשמיכם ונתתי שמים. לשם שמעשיהם

ושעורים ככליות חטים שנעשו עד שבת ללילי שבת מלילי יורדים גשמים שהיו המלכה שלמצו בימי

גופחאות חלופי כמה עלהודי הבאים לדורות והניחום חכמים מהם וצררו זהב. כדינרי ועדשים זיתים. כגרעיני
ר״ח כפי׳ מנעו משמוע מכם פנים הסתירו והטאתיכם אלה הטו עוונתיכם שנאמר מה לקיים גורם חטא &

בך ונברכו מקיים אני מה הא הארצות. כל גשמי לא בעתם. גשמיכם ונתתי )ב( מכם: הטוב
r • )א*. מאוקם׳ נס

 בלונד :וב׳ א׳ אוקס׳ ס כל
יכול זכור דכתי׳ כיון הלל ענף

בליבך, לשבות דתזכרהו :לב״ .שכיחת שלפנינו הספדים מרפת )נ(
אום׳. כשהוא

 יהיו שלא גדוד מלשון :א׳ 1 מלשון :ב׳ אוקס׳ לס בהם. דר אום יהא שלא מאדם זזריבין הערים שיהיו s א׳ !אדם בהם יהא שלא :ב׳ אוקס׳ לס א׳. מאוקם׳ לוס
למר. אדם שיהא משמע המאות את שומרים דיהו משם׳ אותם ועשיתם :א* אוקס׳ לח( לעשו* מנת על תלמר :א׳ אוקם׳ לד( לשם. נכנסין אום בני רוב
א׳. מאוקם׳ לז( לגשמים. אריכי והזו :א׳ וסקס׳ לז<
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יםקא9 סליק וכו׳: ט( הימה חנייה זו כרי

 מחנונים ולשון י( נחש לשון דמיינו דברי. גא שמעו ויאמר
יודעת מרים ד״יתה מנת )טס־• בעניינו לקמן ליה כדמ&לש

מנר״א גירפת
 איו אומי ף שהיסה.

נאמר כבר שהרי צריך

 כדרך יכול שמימין: דהיינו
 שגדרך כלומר וב!/ שנכנס

 הרגה גממנה שליו שנכנסו
 וכו׳ הבשר וכו/מ״ל אכלג כר י““8׳ ־יו0 "*

מלמד וכר: נותנו שהיה כיון י,יבי, מן’יי
וכו׳. עליהם המקום משלה

 מאי רבה מכה דמדכתיב
 המקף עליהם שהביא שמעיק

וכו׳. זוהיתה הרי קשה: מכה

 קאמר ולהכי מאשתו משה
 ומנין וגו/ במשס אך הרק

 אסרת )נב( וכו׳ יודעת הימה
 דכיון אלו. של לנשותיהם אוי

 מנשותיהם: יפרשו דמתגבאץ
 מאשתו ופרישתו לשבח. אלא
 דמים נטוס לו הוא שבח

 ולהכי. עמו הקב״ה מדבר
 משום אלא יא( מאשתו: פיכש
 ללקמיר דהיינו קונו. כבוד

קמורת

 להם וישפהו
a/n• .עשויה שהיחד 

משטיחים• משטיחים

 הבשר ת׳־ל הרבה ממנו
 כיון שניהם pa עוונו
 פיו לתוך וותנו שהיד.

 לפוסקי מספיק היה לא
 שנשמתו עד בשניו
 שנאמר כענק יוצאה

. עוד מתאותם זרו לא  במצירוש ויהי מדכמיב כלומר י*י a™ כלם«
 ויהרג בהם עלה אלהים

ה׳ ואף ן בסשמנידס
 בעם ה׳ ויך בעם תרד.
 מלמד מאד• רבה מכה

 המקום עליהם ששלה
 היה שלא קשה מכה

 שיצאו מיום בה ביוצא
 שם ויקרא ממצרים:

 קברות ההוא המקפם
 שהיה יכול התאוה.

 כי ח״ל מקודם שמו
 העם את קברו שם

 טה על ממתאוים■
 היה ולא נקרא שאירע

 מקברות מקודם: שסו
 העם נסעו ההאוה

 בהצרות ויהיו מחצרות
 היו הצרות שתי וכי

 בזו והנו מזו שנסעו
ישרא׳ שנסעו כיוון אלא
 עד להליך הספיקו לא

 מרים שוצסרעד. ששמעו
 לאחוריים והנו ׳"וחזרו“••""•

 נסעו ואחר נאמר לכך
 ויהיו מהצרות העם

בחצרות

פיסקא סליק
 ואהרן פרים ותדבר
 בכל דבור איו במשי"

 קשה לשון אלא מקום
 אדוני האיש וכוז״אדבר

 קשות אתנו הארץ
 באלהים הצם וידבר

 דבור אץ הא ובמשה
 לשון אלא םק» ל9|ב

 בכל אמירה ואין "קשה.
 תחנונים אלא מקום

 נא אל ויאמר וכה׳־א
 שמעו ויאמר תרעו. אחי

 מרים והדבר דברי. גא
 מלמד במשה ואהרן

 אלא בו דברו ששניהם
 בדיבור פתחה שמרים

 רנילה מרים הומה ולא
 אלא אחרו בפני איבר
השעה. צורך מפני

 אומר אמה בו כיוצא
וקראת אתה ובאת

 מסי כתנת אשר במגלה
 העם באזני ה׳ דברי את
 רגיל ברוך שהיה ולא

 אלא ירמיה בפגי לדבר
ןר,שעהן: צורך ספנו

 מן לעוף שמיעה דיש נינהו )עופוש( שמימה דממועגין

 וימטר נאמר כבד שהרי צריך איבו אומר ר׳ התורה:
כוו דעופוש וכיון כנף. פוף ימי׳ וכחול שאר כעפר עליהם__________ •. «

 דפירש דיוטה משמע ה׳ דבר במשה אך מרק מדקאמר משטיהי^כר. שהי׳ מלמד וישטהו ""ל מ" שמימה: טשמז
w האוזר ולהכו יואשמו משה י ־ *,"׳ ממובן קיף ינדט
לומר תלמוד ומד, נגף.

נאמר כבר שהרי צריך אין אומר ר׳ שחיטה י “ ׳
 מלמד כס עח )תהלים שאר כזלפר עליהם וימטר

 שטוח להם וישטהו ת״ל ומה ש. שחיטה שטעונים
 משטיחים משטיחים עשויה שהיתה מלמד

 הימינו שנכנסו כדרך יכול המהנה סביבות
 לומר תלמוד הרבה ממנו אכלו כך הרבה הרבה
 לתוך נותנו שהיה כיון שיניהם בין עודינו הבשר

 יוצאה שנשמתו עד לפוסקו מתחיל היה לא פיו
בפיהם אכלם עוד מתאותם זרו לא שג׳ כעניין

 קשה מכה המקום עליהם ששלח מלמד בעם הרה יי׳ ואף במשמניהם ויהרג בהם עלה אלהי׳ ואף
 שמו שהיה יבול התאוה קברות ההוא המקום שם ויקרא ת. ממצרים שיצאו מיום בזו כיוצא היה שלא

 מקודם שמו היה ולא נקרא שאירע מה על המתאוי׳ העם את קברו שם כי לומר תלמוד מקודם
מרים. שנצטרעה בשעה היתה זו הרי חצירו׳ העם נסעו התאוה מקברות

סליק

 אדוני האיש דיבר אומר הוא וכן א. קשה לשון אלא מקום בכל דיבר אין במשה ואהרן מרים ותדבר
דיבר אין הא כא )כמדבר ובמשה באלהים העם וידבר ל( מב )בראשית קשות אתנו הארץ

 אחי נא אל ויאמר אומר הוא וכן תחנונים אלא מקום בכל אמירה ואין קשה לשון אלא מקום בכל
 ששניהם מלמד במשה ואהרן מרים ותדבר 0 יב )במדבר דבריי נא שמעו ויאמר 0 יט )בראשית תרעו
 צורך מפני אלא אהרן בפני לדבר יכולה מרים הייתה שלא ב. בדיבר פתחה שמרים אלא בו דברו

 )ירמית ירמיהו מפי אתה כתבת אשר המגילה את וקראת אתה ובאתה אומר אתה בו כיוצא ־השעה
 הייתם מניין במשה ואהרן מרים ותדבר צורך מפני אלא־ ירמיה בפני לדבר רגיל ברוך שהיה ולא 0 לו

 נשים בתכשיטי מתקשטת שאינה צפורה שראת אלא וריביה •מפריה משה שפירש יודעת מרים
 ידעת לפך בדבר מקפיד אחיך אין לה אמרה נשים בתכשיטי מתקשטת את שאין לך מה לה אמרה
 לדבר נתכוונה שלא מרים ומה וחומר קל דברים והרי בו דברו ושניהם ג. לאחיה ואמרה מרים

ג• נענשה כך עצמה לבין בינה לרבות אלא ורעיה מפיריה למעט ולא לשבח אלא לגניי באחיה
 ולא אחרים לבין בינה לרבות ולא ורפיה מפריה ולמעט לשבח ולא לגניי בחבירו לדבר המתכוין

 גדולה לו ליטול נתכון שלא המלך עוזיה והומר קל ודברים וכמה כמה אחת על עצמו לבין בינו
 ולא עצמו כבוד בשביל גדולה לו ליטול המתמין נענש כך קונו בשביל אלא עצמו כבוד בשביל ולא

 אותת רואה שהוא מי שכל הכתוב מגיד הכושית האשה אודות וכמה כמה אחת על קונו בשביל
היה

הלל ענף
 מורגש ש בכת״י )נץ !דבריו המשך עיי״ש י( ה, )ישעיה איפה
 דברי שפירשו רעת וזית אברהם וזרע בטד״ר ועיי* חסרון, שיש

 הצירות העם נסעו ההאוה מקברות ברישא מתיב מאחר הכו, הספרי
 שנסעו מלמד אלא בחצירות ויהיו למיכתב ל״ל שם שהיו ידעתן אנן

 לחצרות לאחוריהם וחזרו מריס שנצנזרעה שמעו כך ובתוך משם
 הגדול במדרש ועיי׳ שנה ויהיו כתיב לכך מרים של כבווזז מפני

 בשעה היתה זו הצירות העם נסעו התאזר. ,מקברות הכו כאן שגרים
 מרים׳, כשביל לאחריהם אחת הנייד. שחזרו מלמד מרים שנצסרעה

 ד״ה שם רבינו ברברי הפרשה בסוף ועיי׳ כאן, הנר״א גי׳ ועיי׳
"ויאמר ד״ה מס דף לקמן )נא( :שם וביאורים ובהגהות ״וכי״

בקצת כדאיתא היא בספריו רביעי׳ גי׳ )גב( דברי": נא שפעו
 בר דברו ושניהם הספרי דברי שאחרי והיינו הסר ולפנינו ספרים
 צסורד, בצד היתד, מרים אומר נתן "ו׳ הכי איתא הת״ק דברי שזהו

 לנשותיהם אוי אפרד. צפורה ששמעה כיון הנער וירץ שנאמר בשעה
 והרי■ בו" ו־ברו ושמהם לאחיה ואסרה מרים ידעה בכך אלו של

 ובמדרש זוטרתי בפסיקתא ועיי׳ הילקוט מ׳ וכ״ה ובו׳, ק״ו דברים
 שמבארים רב דבי ובספרי ועיי״ש אברהם זרע בעל המה ומ הגוול,

 שהבית בספרי על הנצי״ב בעמק ועיי׳ נתן( ור׳ הת״ק דברי היסב
 ד־ד" » יבמות התום׳ כתב וכן א( יב )במר׳ דש״י מ׳ גם היא שכן

ספרים: בקצת איתא זו גי׳ )ע( דכתיב:

jww .מתקשטת את שאין לך מה לה אמרה נשים בתכשיטי מתקשטת שאתה צפורה שראתה אלא ורביד׳ מפריד. משה שפירש יודעת מרים היתד. מנץ במשק 
אלזר לגנאי באחיה לדבל נתכוונה שלא מרים וטי. ק״ו דברים והדי בו. דברו ושניהם לאחיי■ ואמרה מרים ידעה לכך בדבר מקפיד אחיך T*_לי■

 אחתם לביו ובמו ליבות פלא ורביד. מפריה ולמעט לשבה ולא למאי בהכירו לדבר הסתכוין נענשה כך עצמה לבין ומזי. לרבות אלא ורמה ®תה לשבח^לאלמעט
כך קונו בשביל אלא עצמה כבוי בשביל ולא גדולה לו ליטול נוזכיץ שלא המלך עיייי. ומה ק־ומעוזיה הדברים בי״בבמהיסמה- «« »צ»על לבין בינו ולא

אותה רואי. שהוא מי שכל הכתוב ממר הכושית. האשד. אודתז על :עאכ״ו קונו בשביל ולא עצמו כבוד בשביל גרולר. לו ליסול .מהמין גע

מספרי מסורת .
:ס״ט אור״נ ועיי׳ ילקוט מ. שם: 4 שם: ב. סטז־ו: ילקוט *• הגייל: מדרש טסז־ו ילקוט ת ־ עה יומא ועיי־ פסז־ו ילקוט ש.

ר״ח כמי׳ נוסחאות חלופי
)וגץ קונו כבוד בשביל מ יא( תמנונים. ולשון רוח נחת לשון פ י( )גץ מאחר מריס שממועד. בשעה מיתה החנייה זו הרי בהצרות ויהיו מדגמי׳ וטד כ
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 p בריר היה כך )נח־ מו לפני כעבי ה׳ לפני קטורה
וכו׳־ נריה
פיסקא סליק

וזגר״א גירשת
 מויד-וכזדא מודה היה
 יסבה ואני מלכה אני

 ולמה שיה זו יפנה
 אלא יסכד, שסה נקרא
 ביפיה טוכים שהכל

 אותה ויראו שנאמר
 דדיללואותה מתי• ®יי

 אליעזר ר׳ מרעד. אל
 עסי רבי של בנו

 צפורה אומד הגלילי
 צפורה שמה נקרא למה
 אשה נאה מה וראו צפו
 כושית וכי הכושי® זו:

mna והגא היתר■
 ולכהן שנאמר היתד,
 n» בנות שבע מדין

 פה כושי® לומר תלמוד
 כך בעורו משוני• כושי

 בגויה משעה צפורה
 ביוצא הגשים. מכל עמר

 שגעץ אומד אתה 13
 על לה׳ שי אשר לדוד
 וכי ימיני p כוש דברי
 מה אלא היה בושי
 אף בעורו משמו! כושי
 במראיו משתה שאיל

 ופעלה משכמו שנאמר
 כיוצא העם, מכל גבוה

 הלא אומר אתה נו
 לי אתם כושיים כבני
 כושים וכי ישראל בני
 בושי מה אלא הע

 אף בעורו משונה
 במצד® פשעים ישראל
 אומר אמה בו כיוצא
 הכושי מלך עבד וישמע

 והלא היה כושי וכי
 מה אלא היה ברוך
 בך בעורו משתה כושי
 נריה p ברוך היה

 עתר במעשע משונה
 של פלטין בני מכל
 כושית אשד, לי :מלך
 והלא נאמר למה לק®
 אודות על נאמר נבר

 ופה הכושית האשד.
 כושית אשה כי ת״ל
 בעוד׳ נאה לך יש לקה
 כמעשיה במעשיה ולא
 סם כמ״ש בעפיד. ולא
 אשה ממר באף זהב
 זאת מע® וסרת יפה
 תאה כעסיה נאה

 על סרנא לכך הכמעשי
 הנדשית האשת אודות

 לק® כושית אשח כי
פינזקא סליק

 נמשה אך דרק ויאמרו
 עם אף ומלא ה׳> דבר

 הקב״ה דבר אבותינו
 מפריה פירשו ולא

 בנו גם הלא :ורבע!
 מפרי* פירשנו ולא דבר.

 ה*. וישסע ־ ורביד.
 שם היתד. שלא מלמד
 לבין בינו אלא ברעו
 נתן n בו. 1*131 עצמו
של בפניו אף אומד

*YSK3V *13 TO3 «tV&
 מדי והאיש ה׳ וישמן

על משה שכבש
הדבר.

פיסקא סליק

 הקב״ה דבר נמי אבותינו רעם
 מם והלא קאמר ולהכי

 מלמד ־ )נה( דבי אטתיט
 כלומר ברי® היווה שלא

 ליה וסמיך ה׳ וישמע מדכתיב
 משמע וכר עניו משה וכאיש

 אצא דברו משה של בפרו אף
שעשה הדבר אח סשה ככבש

 ענו זע חלש: ולא הזה כגופו
 )נח( עשיר־ הוה דלא בממונו.

 וגו׳. משה האיש גם ת״ל
 ה׳ וימן >ננס מדכתיג כלומר

 מבתה והעשירו העם חן את
 האיש גם כתיב והדר מצרים

 דאיהו משמע מאד גדול משה
 מציגו )ם(: הוה עשיר נמי

שהספיר

מאד: מניו מכה והאיש כתיב ולככי שמע לא כאני עצמו

פיסקא סליק
 ממת דכרו היתה אלא קשה סוה דלא היינו בדעתו. ענו

JJ* מגש אלא גבור כזה דלא בגופו. עט או )נס־ הבריות עם אק במשה אך הרק מדכתיב מומר .«י
דגטר וגו׳. ועשית ת״ל :)נז( ו

ואבי מלכה אבי אומר הוא וכן בנוייה מודה היה

ביופיה סוכים שהכל אלא מס יא )בראשית יסבה

 אווזה ויהללו פרעה שרי אותה ויראו שנאמר ד.

ר׳ של בנו אליעזר רבי 0« יב >שם פרעה אל
 נאה מה וראו צפו צפורה אומר הגלילי יוסי

 מדיינית אלא הייתה כושית וכי הכושית האשה

 טס ב לשמות בנות שבע מדין ולכהן שנאמר היתה
 כך בעורו משונה כושי מה משית ת״ל ומה

 דברי על ליי׳ שר אשר לדוד שגיון אומר אתה בו כיוצא ® הנשים מכל יותר בנויה משונה צפורה

 במראיו משונה שאול אף בעורו משונה כושי מה אלא היה משי וכי א( ז )תהלים ימיני בן כוש

 ישראל בני לי אתם משים כבני הלא אומר אתה בו כיוצא העם מכל גבוה ומעלה משכמו שנאמר ו.

 אומות מכל יותר במצוות משונים ישראל אף בעורו משונה כושי אלא היו כושים וכי ו. 0 ט >עמוס

 אלא היה כושי וכי 0 לח )ירמיה סרים איש הכושים מלך עבד וישמע אומר אתה בו כיוצא ח. העולם
 כי מלר של פלטין בני מכל יותר במעשיו משונה נריה בן ברוך היה כך בעורו משונה כושי מה

 לד יש לקת כושית ת״ל מה אלא הכושית אודות על אומר שהוא לפי נאמר למה לקח משית אשה

 וסרת יפה אשה חזיר באף זהב נזם שנאמר כמה ביופיה ולא במעשיה במעשיה ולא ביופיה נוהה

 לקח. כושית אשה נאמר לכך במעשיה ונוהה בנויה נוחה נאה זאת ט. כס יא )»שלי טעם

m פיסקא סליק

הלא ורביה מפריה פירשו ולא הוא ברור הקדוש רדב אבותינו עם אף והלא במשה אך הרק ויאמרו
בינו^ אלא ברייה שט היתה שלא מלמד יי׳ ישמעוריביה^ מפריה פירשנו ולא דיבר בנו גם________

והאיש יי׳ וישמע שנאמר בו דברו משה של בפניו אף אומר נתן רבי יי׳ וישמע בו דברו עצמו )"לבין

—-------------------־---------------[ י. הדינר על משה שכבש אלא משה /-----------־־---------------/

פיסקא סליק
 כאשר לו ועשית ת״ל בגופו עניו או בדעתו עניו אומר אתה בדעתו עניו מאד עניו משה והאיש

 והרגו עוג על והרגו סיחון על ירד לח » )במדבר הבשן מלך ולעוג האמורי מלך לסיהון עשית

 מאד עניו משה והאיש ת״ל בממונו עניו או בדעתו עניו אומר אתה בדעתו עניו מאד עניו ד״א כ.
 לוחות שני לך פסול אלי יי׳ אמר ההיא בעת שנאמר היה משה של לוחות של שהספיר מצינו

אבני׳

הלל ענף
 הטל׳ עוזיהו שגכגם טה עשה בשגגה כי סז כו דה״ב עיי׳פירש״י )נד<

 הכבוד, לפלך לשרת לפלך נאה שאפר ד׳ לפני קטורה להקטיר להיכל
 דאטרינן פשוט עוזיהו עמן לכאן סמנו לפה שפי׳ אברהם מרע ועיי׳

 גסות ועל וכו׳ הרע לשון על באים נגעים דברים שבער, על בערכין
 זרהד. והצרעת לבו גבה ובחזקתו דכתיב מעוזיה' לד, ויליף הרוה

 באחיה שדברה לה״ר על בצרעת נענשה ג*כ ומרים מצזע על
p 5U) לכאן־ סמכו ל" סק״ו השכל מסר נלמד ומשניהם

 בהגהות וכ׳ה ש® הרא״ם בביאור )עיי׳ זוסרתי בפסיקתא איתא
 וכ-ב בגי׳ וכ-כ וכתב מינו פי* שהביא בסר״ר ועיי׳ וביאורים
 זה אין במודם המחילה בבקשת עניא ולדידי ם*כ בשם פהרא־ן

 ועיי׳ דבריו המשך עיי״ש כד מיעוט אתר מיעוט דאין לכללא עגין
רבינו דברי על שהעיר פד. בסר״ר ע׳י־ >נו( ,אהל ,נם

 לפנים לעשות בדעתו עניו אלא אדם כל מדת שזו וגלע״ד וז״ל
 דילמא הסתר סי׳ )נס ארם־ כל לפגי ראשו ומשפיל טש״ה

להתגרות בת בה הוה לא הילכו בגופו הלש שהיה לפי דכבש הא
 ולא וגו׳* מאד גדול משד, האיש גם .ת*ל בספריו רבעו גי׳ ):®

 !בטר״ר ועיי׳ הגר״א גי׳ וכ*ד, ספרים קצת גד וכ*ה לסמנו כדאיתא
לפרש והוסיף רבעו פי׳ הביא הטד״ר )® ־ א יג שפות >נ®

 מצדים מביזת העשיר משה שגם לפיפרא דלאו הכי רבעו ממת
 ישראל שכל משה זה כד מציות יקה לב הכם ארז״ל אדרבא דהא

 ה׳ ויתן קרא ה״ק אלא יוסף בעצמות נתעסק והוא בבתה נתעסקו
 נטל שלא אעם׳* פשה האיש ונם העשירו ומשם כד העט מן את

 עיי״ש סבלהו, ספי עשיר כלומר מאד גדול היה אנדה כלוט מהם
־ רעת כזית ועיי׳ דבריו המשך

 מ^שלw 2222 !^5 **"י לי יי* 1011:3 יי” *י י״׳י3 אימר אתי, W!TO ®*י* עניו משה והאיש
ספיר של הע משה שעשה שנעת שלומות מינו מאד. גדול משה האיש גס ת״ל בממונו עניו או בדעתו ענע אופר אתר. בדעתו ענע מאד עניו ד״א והריו. »יי

לוחות שני לן• ספל אלי ה׳ אמר ההיא בעת שנאמו ׳ניג 7

מפרדי( קדסוז )לחסם וביאורים חגהור!
:דבר אכותעו עם שאף לרבות אלא ®עוט אחר מיעוט אין אך הרק פי׳ נ״ב בטסה. אד י־יע

טפז״ו. ילקוט □ ילקוט; י. פסד׳ו! עיי׳ ט. שם: ® שם: ז. שם! ו. הגדול: מורש ועיי׳ ילקוט סז מו״ק ה. פטז״ו: סט סנהדרין ע מגילה ד.

החכמה אוצר תכנת ע״י חודפס127 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל במדבר - הלל< >רבינו
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הלל בהעלותך במדבר ספרי פרשת רביט 96
הגו־״א ®רסות‘"“^-

 מה כראשונים אבנים
 אף ספיר של ראשונים

 ומנין ספיד של אלו
 ספיד של שהראשונים

 מעשר. והלוואת שנאמר
 והתת ונאמר אלהיש
 לננס כמעשר. רגליו

&םמיד
 מעשר. מה למעשה
 ספיר של להלן האמור

 כאן האפור מעשו■ אף
 האום מכל :ספיר של

 האדם* פגי על אשר
 יופי ר* מאבו* ולא

 ומר. מאבות אף אומר
 וגו׳ האדם מכל ת״ל

 השר* ממלאכי ולא
פיסקא סליק

 ר* פתאום. ה׳ ויאמר
 אומר מגסיא כן שמע?

outran נמה בתדרא 
 אליהם: דכר בפתאום

 אהל אל שלשתכם גאו
 ששלשתם מלמו מועד.
 מה אהד בדבור וקראו
 לדבר יכולה הפה שאין
 לאוזן אפשר שאי דמה

 וידבר וכה״א לשמוע
 הדברים בל את אלהים
 זבד אהת לאפר. האלה
 שמעתי. זו שתים אלהי׳

 נאם כאש וכוי כה הלא
 בעמוד ה׳ וירד :ר׳

 בשר כמות שלא ע?.
 ודם בשר מות ורם.

 למלחמה יוגא כשהוא
 מרובים אדם כבני יתא

 לשלום יונא וכשהוא
 כבני אלא יוצא אינו
 אבל מועסיס. אדם

 יוצא כשהוא הקב״ה
 אלא יוצא אינו למלחמה

 איש ה* שנאמר יחידי
 בא וכשהוא מלהפר.
 וברכבו* באלפים בשלו*

 רכב שנאמר כא הוא
 אלפי רכותים אלד,ים
 אהרן ויקרא . :שנאן

 בא שניהם. ויצאו ומחם
 ד״א ללמדך הכתוב
 רוצה שארם שבז®
 תכירו בפני שלא לרביד

 קרב לתברו יאמר לא
 למי מושכו אלא אליך

 עמו. ומוכר שרוצה
 משה קרא לא מה ומפני
 ישראל יד,ו שלא עמהם

 היה משה אף אומדים
 ל״א כעס. בכלל עמהם
של גנותו ישמע שלא

 כלומר וגו/ למעשה דלומוח מועשר, מקיש וכו׳ שהספיר
 צך פסל שס וכו׳ שכספיר שמצילו כוה ימשיר לך חדע

 )םב< :בראשונה לך’ כמוב ונתיב יב( דמשלך דמשממ
 הראשונות בלוחות דהיינו )סב*(. אומר הוא אחר ובמקום
כמה: אלקים מעשם והצומות

 ישראל אלהי את ויראו ואומר
 לבנת כמעשר, רגליו ותחת

 וני וגו/ מעשה מד. יה הספיר
 כוו הראשונות לצומות היכי

 צומות הכי הם ספיר שצ
 משצ ספיר של דהוו אמרונות

כיו: משה
 פיסקא סליק

 דפתאום ומ׳. נתיירא פתאום
 אנכי אנכי כב״ה לו כשאמר
 )סס כחיג אביך אברהם
 ירא כי פניו משה ויסמר
 ובפתאום האלהיס: אל מהבית

 ויאמר דכתיב עמו. )סד,(נדבר
 פתאום ונאמר וגר פתאום ה׳

 עמו ידבר שלא דהיינו נתיירא
 ולהכי קרי כעל ויהיה פתאום

בשבת כדגרסי׳ מאשתו פירש

 שב׳ היה אלהים מעשה והלא א( י )דברים אבני׳
 כמעשה רגליו ותהה ישראל אלהי את ויראו
 למעשה מעשה מקיש י( כד >שמות הספיר לבנת

 מעשה אף ספיר של להלן האמור מעשה מה
 פני על אשר אדם מכל ספיר של כאן האמור

 מאבות אף אומר יוסי ר׳ מאבות ולא האדמה
השרת. ממלאכי ולא האדם מכל

פיסקא סליק

 פתאום מגסיא בן שמעון רבי פתאום יי׳ ויאמר
צאו עמו וידבר בפתאום משה ^נתירא3

 נקראו ששלשתם מלמד מועד אהל אל שלשתכם
 ומה לדבר יכולה הפה שאין מה אהד בדיבור

 וידבר אומר הוא וכן לשמוע אתן אפשר שאי
 א( ב )שמות לאמר האלה הדברים בל את אלהים

 י!( סב )תחלים שמענו זו שתים אלהים דבר אחת
וירד כנס כג )ירמיה יי׳ נאם כאש דברי כה הלא

(qo מדעתו משה עשה דברים שלשה עקיבא ר בפ׳ 
 אומר הוא pi התם: כדגרסי׳ וכף עמו כב״ה והסכים

 הדברות משרת דהיינו האלד" הדברים כל את אלד,ים וידבר
 ולא דאנכי שמענו זו שתיים אלהים דבר אמת וכתיב

 כלא נאמר א׳ בדבור לך יכיה
 וכפמיש כ׳ נאם כאש דברי כה

 מתחלק כפמיש מה )סו«< וכו׳
 בא לשלום בא וכשהוא וכו׳:

 בא לא נמי והכא לאלפים.
 אלא עק: בעמוד אלא יחידי

וכו/ שרמה במה מושכו
 לאהרן קרא קאמר יד( ולהכי

 שלא עמהם: לדבר ולמרים
אהרן. של גנותו משה ישמע
 דהוה למשה קרא לא צהכי
 לא כדכתיב שבחו למימר בכי

וכו׳[: <1]ט משה עבדי כן
 שבחו מקצת אומרים מבינו

העולם. והיד. שאמר• מי של
 אמרו שנאמר בפניו דהיינו

 אם ממשיך נורא מה לאלהים
וכף: אומר׳
פיסקא סליק

או

 מרובים אדם בבני יוצא למלחמה יוצא כשהוא ודם בשר מידת ודם בשר כמדת שלא ענן בעמוד יי׳
 יוצא כשהוא הוא ברוך הקדוש אבל מועטים אדם בבני אלא יוצא אינו לשלום יוצא וכשהוא

 באלפים בשלום בא וכשהוא a טו מוטות מלחמה איש יי׳ שנאמר יחידי אלא יוצא אינו למלחמה
 ויצאו ומרים אהרן ויקרא 0? סח )תחלים שנאן אלפי ריבותיים אלהים רכב שנאמר בא הוא ורבבות
 הכעס בכלל עמהם היה משה אף אומרים ישראל יהו שלא עמהם משה יצא לא מה מפני שניהם

 אליך קרב לו יאמר לא להבירו לדבר רוצה שאדם זמן שכל ארץ דרך ללמדך הכתוב בא אחר דבר
 של שבחו אומרים שאין ד״א אהרן של גנותו ישמע שלא ד״א עמו ומדבר שרוצה במה מושכו אלא
 כי בנה מציגו שכן בפניו אדם של שבחו מקצת שאומ׳ מצינו אומר עזריה בן אלעזר ר׳ בפניו אדם

 איש נח נח תולדות אלה אומר הוא בפניו ושלא *< ז )בראשית הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך
 שאומרי׳ מציגו אומר הגלילי יוסי רבי של בגו אלעזר ר׳ ל. ט< ו )שם בדורותיו היה תמים צדיק

 אם & סו >תד,לים מעשיך נורא מה לאלהים אמרו שנאמר העולם והיה שאמר מי של שבהו מקצת
ודם. לבשר וחומר קל העולם והיה שאמר מי של שבהו מקצת אום׳

פי־סקא סליק

 והיה שאמר מי אס ומה וחומר קל דברים והרי בקשה לשון אלא נא אין דברי נא שמעו ויאמר
נא שמעו ת״ל מה אומר יוחי בן שמעון רבי ודם לבשר וחומר קל בתחנונים דבר העולם

אןן אום׳ מאיו י״א אהרן.
־ ־ בפניו. אום של שבהו

עזריה בן אלעזר ר
 שאוסרים ומינו א״מר
 אדם של שבחו מקמו
 בנה מנינו שכן בפניו

 נדיק ראיתי אותך כי
 ושלא הזה ברור לפני

אלה אומר הוא בפניו
פיעזקא סליק •“יי לבשי ?*י יימינ “מיל ת!יה שאמי °י ־**י“׳ ומריפ* אם מעשיו ייי* י•8 טי'די*י אמרו שנאמר בפניו העולם והיה שאמר מי על שבהו מקנת שאומרים מנינו א-מר הגלילי יוסי ר® של בנו אלעזר ר׳ בדורותיו. היה תמים גדיק איש נח m תולדות
נא שמעו ת״ל מד. אומר יוחאי בן שמע? ר׳ ודם. לבשר ק״ו בתחנונים דבר העולם והי׳ שאמד מי אם ומה ק׳ו דברים והרי בקשה לש? אלא נא אץ .’ד® נא שמעו ויאמר

וכ״ה )סב( דביגו: דברי שהעתיק ׳ר בסד הוא וכו 0)®
בסו׳־ר )מג( :סז לב שמית )>זב*< :ועוד הילקוס גורפת

 הספיד לבנת למעשה הלחות מקיש ה® איתא דמנו דברי שהעתיק
בהגהות ®ה )פה( גו: שמית )מד( ו®׳: משה מה

חלל ענף
מ״ז: )סו( בפד״ר: ועיי׳ ועוד. הילקוט גי׳ וכ״ה וביאורים

 כה הלא המקרא כל מיומא בספר? בהדיא גרים דרביגו נראה )סו•(
ספרי* בקנת איתא י® סלע יסמץ וכספי® ה׳ נאום כאש דברי
דדדשיגן למה כוונתו וכו׳ מתחלק פסיש מה רביצו שמפייס ומה

מפרדי( סרט? )לתפס דכיאורים הגהות
 ישראל אלמי את ויראו ונאמר הסה אלהים מעשה והלוחות ונאמר כראשונים אבנים לוחות וטנ״ל מוסער. שבפנים והלש? לש? הסר

 יאמר לא גרמינו הכי נ״ב :פתאום ה׳ ויאמר דכתיב כאן עמו נרבר ובפתאום וגו׳ מהביט ירא ® ונתיב וגו׳ אביך אלהי אנכי לו
:הפסיקתא מלש־ן

 כשאמר פי נ״ב נתיירא. פתאוס :
ntp משכתי רכן אליך קרב לקרוב

הספרי מסורת
פסו״ו: ילקיס ם־ג פל״כ רבד. בראשית יה עירוב? ל.

ד״ה כפי׳ גופהאות חלופי
מ* מעשה מה הספיר לבנת כמעשה דבתיב )»< למעשה הלתוות מקיש הספיר, פ יס )מא(. כראשונים ®ד. וכתיב ם ש יב(

ליתא .קאמר* תי׳ יה,0 מי( ש. בכת״י
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 דמשמע .00) ובו׳ הנביאים עם מדבר שאני בשם או טו•(
בסלו׳ אהודע אליו במראה כ׳ נביאכם יכיה אם כט קרא

 עם מדבר אני •p 51חזיז3ו לי®03 יי®57 י3 י3&ד
 שאני השד* ממלאכי חח כן: לס ת״ל בתמי* מש*
מם מדבר שאני כשם ממל
 השר* ממלאכי אף משה:
 נאק ביתי בכל וכתיב משום
 אדבר פד, אל פה pm):הוא

 מן לפרוש לו אפרתי בו
פה ואחה )סח( 3רב>זי האש*

 האי משתעי לא אלא לא והו כאדם יראני לא כי ליכסוב
 וכו׳. m כשהוא עצמו: אלם יה( אלא הקים סייס אל ומי

pj שיראני: ימוש אלא וסי האדם יראני. לא ט דמשמע
 ווי* לא עפה״מפשו יורדי כל יכרעו לפניו אומד הוא

מאין מיתה בשפת דהיינו
 דברי לתוך ליעם שביקשו אלא דבריי את

 שאדרוש עד לי המתינו המקום להם אמר המקום
 דברי לתוך נכנם אדם יהיה שלא והומר קל

אתודע אליו במראה יי׳ נביאכם יהיה אם חבירו
 עם מדבר היה כך ובהיזיון בחלום שאני כשם או דבור• מראה זה ממדי: עמוד

 הוא נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא ת״ל משה
w01 toפפלאני אף אופו יוסי ר׳ השרת פפלאם חח ימ1 א ־ 

 בחידות ולא במראה בו אדבר פה אל פה השרת שכיה שכינןן־ םראר"
 מראה זו במראה מ. האשה מן לפרוש לו אמרתי לא ,>ת ;השטנה את מאם
 אלא אינו או דיבור מראה אומר אתה דיבור מדכמיב י.ג& את לדאות תוכל

 פניי לראות תוכל לא ויאמר ת״ל שכינה מראה
 עקיבא ר׳ כ< ל» )שמות וחי האדם יראני לא כי

 השרת מלאכי אילו וחי כשמועו האדם אומר
 עקיבא ר׳ דברי כמבטל איני התימני שמעון א״ר
 אילו והי כשמוען אדם דבריו על. כמוסיף אלא
 יוסי בר׳ אלעזר ר׳ השרת ומלאכי הקודש היות
 שומעים שאינו אף אלא רואים שאינן לא אומר

 רחזקאל קול אחרי ואשמע רוח ותשאני שנאמר
 וחי האדם יראני לא כי לומר תלמוד ומה יה ג

 בשעת הוא רואה אבל רואה אינו חי כשהוא
 עפר יורדי כל יכרעו לפניו אומר הוא וכן מיתה
 למה בחידות ולא & מ )חד,לים היה לא ונפשו
 )יחזקאל חזה חוד אדם בן אומר שהוא לפי נאמר

 בחידות הנביאים עם מדבר שאני כשם או p ק
יי׳ ותמונת ת״ל בחידות משה עם מדבר אני כך

מראה זה אומר אתה אהודים מראה זה יביט
 כג( לג >שמות אחוריי את וראית כפי את והסירותי ת״ל פנים מראה זה אלא אינו או אחוריים
 כן עושים וההדיוטות הדעת קלי אף והלא e ב )יחזקאל ואהור פגים כתובה והיא לפגי אותה ויפרוש
 של וייסורים בשלוותם פנים הבא לעולם ואחור בעולס"הזה פנים ואחור פנים ת״ל ומה כותבים

צדיקים
הלל ענף

 וכו׳ ניזונות לכפה מתוזלק זד, פמיש פד■ לד וסנהדרין no מכת
 « אברה* זרע מל וגי׳ הגי־'* גורסת כ״ד. )»( t עי״ש
ב״ה )סו•( :ובהיזיון בחלום נביאים שאר עם פרבר מאני כסם

 :הסד״ר בעל הגיד. ומ הגר״א גו׳ וכ״ר. ועוד הילקום גי׳
 עמוד פה ואיזה "שנ׳ מפרין בהויא גודסין יש כה, ה דברים )סח(

:הגר״א מ* ,ועיי ספרים קנת גי׳ רה (00) :עפרי•
 וביאורים בהגהות הוגה וכן כפסרין רבינו גי׳ היא רכן נראה )ע(

גי׳ ומה הילקוס גי׳ רה )עב( :.כי* א״ל )עא( ועוד:

 משמע פני את צראף תוכצ צא
 היינו ובמראה לכתיב והאי

 שטנה: מלא׳ ולא לבור מראה
 כלומר .00 כשמועד מאדם
 יראני לא ט לכתיב כאי
 אלם מצי ללא ממוננו אלם

 לכתיב[ והאי ]יה לראותו,
 אין השד* מלאכי אלו וחי

 שאינן לא השטנה: את רואין
 ומלאכי הקדש חיות דואין.

 )סט( שאינן אלא השרת,
 שנאמר שכינה היכן יודעין

 ברוך ומסיים לך* ומשאני
 וכיח >©, ממקומו ה׳ כבוד
 שמפיק ממילא יולפין שאמן
 )עא( ת״ל ומה רואין: שאץ
והי. האדם יראני לא וכו׳

 מת בחירות ולא וטרפץ:
 במראה מדכתיב כלומר ת״ל.

 ]יח»( במידות ולא משמע
 ולא ]תו נאמר ולמה וא״כ[

 xm לפי ומהדר :במילות[
 לקא דמשמע ]ונו׳[. אומר
 במילוח, הנביאים מם מתר

 וט׳: מדבר שאני כשם או
 )עב(.דמשמפ בחידת ולא ת״ל

 משם מם מלבר כיה לא לכלל
 אחורי* מראה :במראה אלא

 אמורי את וראית לכתיב
 מתן שראה הבא עולם דהיינו

לבא: לפתיל צדיקים של שכח
 פנים. מראה אלא אינו או

 טלם של ויודע רואם שהיה
 לו ומוב צדיק מה מפני הזה
 א וטוב רשע לו ורע צדיק
 והסירותי ת״ל לי: ויע ר»נ

 אמורים למשמע וכר. כפי את
 ויפרוש ואומר פנים, ולא

 פני׳ כתובה והיא לפניו אותה
 הדעת קלי אף והלא ואמור

 ואחור. פנים ת״ל ומה י וכר
 יאמר משתכח במאי כלומר
 פנים אלא ואמור: הנים

 להכי ובו׳[. ]ים( ומה לעולם
 דהיינו יראו לא ופני קאמי

 וייסורין רשעים של שלומן )עג(
של ־

 רבינו דברי כל והעתיק non בעל הגיה יש הגר״א
 וש הגר״א גי׳ וכ״ר. רשעים" של בשלזוהם "»יפ הילקום גו׳ )עג(
 בארר״ה אית* והכי הספרי על בפירושו הנני״ב עמק בעל הגיה
דסבד כלומר הכי דבריו ומפרש רבינו פירוש שהביא בפד״ר עיי׳
לפה תשובה היא כו׳ אמורי את ודאית ית׳ לו דמ״ש תנא הך

 כדאיתא ש׳ גדיק יש נדם דרכיך את נא הודיעני מלפניו ששאל
אשר את והגותי שהשיבו דקאפר דזזתס סר״ם ונדל דברכות מדק
ועיי׳ דבריו, המשך עיי׳ש הגון שאינו אעפ״י אתון

חגר״א גירשת

שבקשו ?•יי
 דמ-ז לתוך ליכנם
 להת אפר הבקום
 עד לי המתינו התקיט

 ומופר קל רוש.-שאוז
 נכנם אום יהא •לא
 אם :הבידו דברי לתוך
 במראו, ה׳ נביאכם יהיה
 an או אתנדע. אליו
 הנניאי׳ עם סוכר שאני

 אגי ש ובהזיזן □הלום
 לא ודל פשה עם מדבר

 בכל פשה: עבת ש
 חוץ הו* נאמן ביתי

 •וסי ר׳ השד* ממלאכי
 ממלאכי אף אוסר

 מה אל פה השרת:
 פם אל ס*. בו. אובד

 ש לפרוש לו אפרתי
 מראה נו ומראה האשת

 מראה אומד אתה דבור
 אלא אינו או דבור

 ודל שגמה פיאה
 לראות תובל לי דאפד

 יראני לא בי פגי את
 עקיבא ר׳ והי. מארם
 כשפועו. האדם אופר

 השרת מלאכי אלו והי
 ודר עול* היי שהיין
 במכסל איבו ש&עון

 כמוסיף אלא דכי דברי
 אפילו והי ובדיו על

 זעושאין מקדש היות
 רואין אינם הכסא את
 אלעזר ר׳ הכבוד. את
 לא אומד יוסי בר׳

 אף אלא רואים שאינן
 שנאמר ידדעין שאינן

 ואשמע דוה ותשאני
 וגו׳. רעש קול אהרי
 לא כי אומד דוסא רבי

 כשהוא והי הארס יראני
 אבל רואה אינו הי

 מיתר- כשעת הוא רואה
 לפניו ואפר הוא ובן

 עפר יורדי כל יכרעו
 זלא מיה: לא ונפשו

 לפי נאפו־ למה בחידו*
 mx ש אומר שהוא

 כשם או הידד" הוד
 הנביאי׳ עם מדבר שאד

 מדבר אני ש בהירות
 ודל בהירות פשה עם
 ה׳ ותמונת בהירות ולא

 אחוריים מראה זה יביס.
 מראה זח אופר אתה

 אלא אינו או אחוריים
 תלמוד פנים מראה זה

 בפי את והסירותי לומר
 ופני אמורי את וראית

 פשה בקש יראו לא
 של •ram על לעמוד
 את ודאית ודל הקנדי.
 בעוה״ב דרכי וגו׳ אמורי

 ודרכי אותך מראה אני
 לראות תוכל לא בעוודז

 ויפרוש ובזדא פני את
כתובה והיא לפני אותר.

אף והלא וד.ואה םפני
 של ויסודין רשעים של בשלוותם פנים הבא לעולם ואהוד הזה בעולם פנים ואודר פנים ת״ל וסד. האתור פנים כותבים p עושין וההדיוסות הדעת קלי

ספי־די( קרטון )לחכם רכיאודיט הגהות
:כבודו בסא יודעין שאינן אלפא פי׳ ונ״ב ממקומו. ה׳ כמד ברוך גדול רעש קול אחרי וכנ-ל לשון הסר

חממרי ממורת
:סז שבת סב יבמות ועיי׳ מ״ב ארד״ג ילקום ת

ר״ה כמי׳ ממחאות חלומי
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גירפתחגר״א
 הזר! מולם צדיקים
 ל9 שכח מת! ממור

 של וטוענוווס *ויקים
 וכתוב ?עוה״ב. רשעים

 ומי. והגה קינים ומיה
 »ל יסורין זד. ,קינים

 שנאמר בעוה״ו *ויקים
 והגר, וקתנוד" היא קינה

 ד9 שכרן םוזן זד,
 הבא לעולם *ויקים
 וקלי קמור עלי שסופר

 נבער. הגיון עלי גבל
 של סזוענוהן וו והי

 שג* הנא לעולם רשעים
 נאה: הוה על הוה

 לדבר יראתם לא ומדוע
 שאין במשה בעבדי
 בעבדי לומר תלמוד

 בעברי שרנרתס אלא
 דברת* בי כאלו ובמשה

 דומה הדבר למה משל
 אפוטרום׳ לו שהי׳ למלן

 המדיג׳ בגי והיו במדינה
 המלך א״ל עליו מדברים

 דברתסאלא בעני* לא
 תאמר ואס דברתם בי

 זה במעשיו מכיר איני
 הראשונה■ מן קשה

פיסקא פליק
 וילך. בם ה׳ אף ויהר
 סרחונם שהוויעם אהד

 נווי. עליהם גור אה״ב
 ומר, ק׳יו דברים והרי

 והדה שאמר מי אס
 על כעס לא העולם

 שהודיעם ער ודם בשר
 בשר על ק״ו מרזזונם

 על יבערם שלא ודם
 שיודיעו עד הבירו

 אומר נתן ר׳ סרחונו.
 ואה״ב סרחונם הודיעם

 שלא נווי עליהם מר
 שאמר בדרן• יאמרו
 טה על הודיעני איוב

תריבני.
פיסקא סליק

 האהל. מעל סר והענן
 שאמר למלן• משל

 בני את רדד. לפדגוג
 אבל רדהו לי ומשאלו

 שחומי מפגי בפני לא
 והרי הבן• על האב

 חם אם ק״ג דברים
 מריקים על המקום
 בשעת ק״ו כעס בשעת

 אמד ט! שנאמד ושוו
 עניתיו! חנון בעת ה׳

 מצורעת מריס וחנו.
 שנצטרער. מלמו* 4כשל

 שנקי וללמדך בעוד.
 ויאמר וכה״א השג בשר

 ידן נא הנא עור לו ה׳
 שנקי ללמדך בהיקו•

 אהרן ויפן נ ד,יתזז בשר
 יהודה ר׳ מרעתו. שנפנה
היה מקושש *לפחד שאומר

ואהרן מריס נקחה צא הכי כם ומק שאמר למלך משל אשר אה ולמוחי כדכחיב צו הראה לא דמהו צלילןים של
מהר׳ דהיינו בעזד" שנצטרע׳ שכינה: שנסתנקה מד בצרבת ״לת אין ן:ל הראה .דהנכורןשכ מתן ואחור וגו׳: אמן

הצרעת נראית ונכך הין. בשר שגקיי ללמדך פשנג: מזה אלא במשה: בעבדי נדבר יראתם לא דכתיב בשירי
הוה נא כיו בשר דנקיי כיון אדרבה לי וקשיא כשלג, תמת כלומר וכו׳. בי שדברתם דתהת )עד( בטבדי קאמר לבכי

 דברתם ביי לדבר שרציתם
 הדבר למה משל כמשה, בעבדי
 המדינה טי והיו יט׳: דומה

 דאפוערופוס בפניו. מדברים
 לדבר מחפחדין שהיו מפני
 המלד להם אמר עצמו: במלך
 שרציתם ממת הכי הם וכו׳.

 ובאלו בעבדי דברתם בי לדבר
 אין תאמת ובי דברתם: בי

 במעשיו דהיינו .1WM רמכי
 קשה זו :שבחו להכי משה של
לי שעשיתם הראשונות. כ( מן

 תני דהט עזה נראית כצרעת
 ]כא< 0» מ דבי בהפרא

 נגעים[ דמסכת ב׳ ובפר׳
 עזה לבן דהיינו דבגרמני

 מי כל )עז(: כהה נראית
 ממללאל בן עקביא שאומר

 ר׳ בם׳ בעדויות דתנן ובו׳.
 בן עקיבא אומר יהודה

 דברים ארבעה העיד מהללאל
 בגדויו ומת ונדוהו ומסיים
 א״ר ארונו את ב״ד וסקלו
 בן ]בב( שעקביא מ״ו יהודה

 הכתוב מגיד נדנדה: מהללאל[
 רואר. אהרן שהיה זמן שכל

 כלומר וכן,. ]כג( אותה
 מרים אל אהרן ויפן מדפתיב

והגה

 צדיקים של שכרן מתן ואחור הזה בעולם צדיקים

 וכתוב 4 הבא לעולם רשעים של ופורעגותם

 רשעים של קינים m והי הגה קינים אליה
 צדיקים של והגה טס לב )שם וקננוה היא קינים שב׳

 בכינור הגיון עלי בבל ועלי עשור עלי שנאמר

 הוה על הוה שנאמר רשעים של והי ד( צב )חהלים

 ת״ל אין יראתם לא ומדוע כס ז )יחזקאל באה

 בעבדי דברתם בי שדברתם אלא במשה בעבדי
,v wn זדים בשר למלך דומה הדבר למה משל משה 

 המדינה בני והיו במדינה אפוטרופוס לו "שהיה אלם‘מי בדרטי שאי?

בעבדי לא המלך להם אמר בפניו מדברים מה;

 מכיר אין תאמר ואם דברתם בי אלא דברתם

ם. הראשונה מן קשה זה במעשיו פיסקא סליק

פיסקא סליק
 וחומר קל דברים והרי נידוי עליהם גזר כך אחר סירחונם שהודיעם מאחר וילך בם יי׳ אף ויהר

ודם בשר על ק״ו סירחונם שהודיעם עד ודם בשר על כעס לא העולם והיה שאמר מי את ומה

 נידוי עליהם גזר כך ואחר סירחונם הודיעם אומר נתן ח סירחונו שיודיעו עד חבירו על יכעום שלא

סליק ב<. י )איוב תריבני מה על הודיעני איוב שאמר כדרר יאמרו שלא

 מפני רדהו לי משאלך אבל בני את רדה לפידגוג שאמר ודם בשר למלך משל האהל מעל סר והענן

כעם בשעת הצדיקים על המקום חס אם וחומר קל דברים והרי הבן על האב שרחמי

 מצורעת מרים והנה זס מט )ישעיה עניתיך רצון בעת יי׳ אמר כה שנאמר רצון בשעת וחומר קל
 ידך נא הבא עוד לו יי׳ ויאמר אומר הוא ובן היו בשר שנקיי ללמדך בעזה שנצטרעה מלמד כשלג

 בתירה בן יהודה ר׳ ע. מצרעתו שנפנה אהרן ויפן היו בשר שנקיי ללמדך 0 ד )שמות בחיקיך
 ואת עליו כסה העולם והיה שאמר מי אם אהרן נתנגע שאמר מי על החשבון את ליתן עתיד אומר

 העולם והיה שאמר מי אם היה ©קושש צלפחד שאומר מי על החשבון את ליתן ועתיד עליו מגלה

 אהרן ויפן נתנדה מהללאל בן עקביא שאמר מי הדין את ליתן עתיד פ. עליו מגלה ואתה עליו כסה

בי משה אל אהרן ויאמר צ. בה פורחת היתה אותה רואה שהיה זמן שכל הכתוב מגיד מרים אל

 גם שכ״ד. ׳ו הסד וכתב בי" שדברתם .תחת ועוז הילקוט גי׳ מס
דותק שזהו והקשה ובינו פי׳ הניא הטד״ר מס החרם: גי׳

 דעתם על שיעלה אותם ות חישדן הקב-ה שיהיה כך לפרש גדול
 לפניו ו*סוי גלוי הכל כי ידעי לא ואסו יתברך בהשגחתו לכפור

:ה״ד פ״א נגעים פ׳ מצורע פ׳ )עו( :דבריו המשך עיי״ש ית׳
 המלכים ושמהם שס וכתב במד״ר הובא הראכ״ד הקשה וכן )עז(

 אותה מנה היה שאס דק״ל מבואר והתירוץ ותמימי חלק הגיחו
היתה ביותר נשר נקיית שהיתר, מאתר כהות שהן ספחת או בשאת

w הלל
אדוני

 כהה יותר דהיינו דשאת מספחת אפילו מפי כהר. המדאה נראית
 בהק דד״ו״ל לפמור אלא להסגיר נדונית היתד, ולא במה מקרום
 כשלג עזה מהרת להלקותה הוכרת ומש״ד. הוא מידי ולא בעלמא

 זקוק׳ ותהיה ביצה בקרום לטוות מקי משרה מראה שתהא כדי
 כבושי בין בגרמני דבין ונגעים דפ״ב כחכמים ו?י*ל ואע״ג להסגר

 בקיאים דאין הרואים לעיני מ״ט ביגוני אדם היה כאילו משערינן
 בצרעת שלקתה ניכר הדבר היד. ולא בהק אלא שאמו נראה היה

:וביאורים ובהגהות רענן בזית ועיי׳ דבריו המשך עיי-ש

 מי כל הדין ליתן עתיד עליו. מגלה ואתה עליו כסה העולם והיה שאמד מי אס אהרן נתנגע שאמר מי כל הדין ליתן עתיד אומר בחירא בן
 מדים אל אהרן ויפן :נועדה מהללאל p עקביא שאמר מי הדיו את ליחן ועתיד עליו. מגלה ואתה עליז במה העולם והיה שאמר מי אס

בי משד, אל אהרן ויאמר :בה firms מתה אותה רואה שהיה זט שפל הכתוב מגת־ וגו׳. והנה

מפרדי( קדמון )להמם דביאודים הגהות
 חיו. בשר שנקי• :אבי״ה מלך. מלך עבד בי והפעם משד. עבדי p לא לעיל כתיב הרי לי למה בעבדי דאל״ב סי׳ ג״ב בסשח. מבדי נשדברתם בי נסדבותס »>»
 ועזה דר״ע. אליבא ר״ש מסרי שסתם ונראה ו ע'כ כהה נראית עזה דבגרמוני כשלג נראית מתר, לא היו בשר שגקיי כיח אדרבה לי קשיא ז״ל הראב״ד נתב ג״ב

 סם מביא ובינונית לבנות שתורות צורות צריו שהן מממנין לציירים יש רע״א ונגעים בפ״ב שס חולק ור״ע דד׳נב אליבא משנה מחם הוא כהה בגרמוזי דגראית
 שרעת נראה אלא דוחק. והוא ר״ע היינו ממוני וזה זה והכ״א ד״י על חולק שר״ע בת״כ הראב״ד סי׳ שמביא בתוי״ט ועיין ממוני. והראה מבחוץ ומקיט בימני

שנקיי מוכת זה לפי התוי״ט. כפי׳ אום לכל נם בבינוני וזד. זה חולקים וחכמים להחסיר ממוני אלא להקל בבשרו נראה אינו הגרמני שגם לההמיר הוא ר״ע
:כשלב נראה ועבינוני במוני כסם הוא היד, בשר

הפפרי מסורת ־
נ ססז״ו ילקוט צ. :מיד עדיות ים ברכות ס. :שם ע. :ילקוס ט. :טסז״ו ילקוט בא עירובין עיי- סכ״ה אדר״ג 4

ר״ח כפי" נוסחאות האפי
 מקלטו. היד, ולכך משו, של במעשיו הקב״ה כלומר במעשיו מכיר איני תאמרו ובי מ ודם! בשר בדרכי מביר שאיני אותי שעשיתם הראשוני" p קשה זו ם ש כ(

פ. ש בג( גתנזזב טהללאל p שעקכיא מ ש בב( מ. בא הארנב בני בדרכי מכיר שאמי להקב״ה שעשיתם הראשונה P קשה זי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודכס130 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל במדבר ־ הלל< >רבינו ־ ספרי



הלל בהעלותך במדבר ספרי פרעת רבינו
 אומה[ רואה אהרן שהיה זמן דכ> משמע מצורפת .ומה

 בה; סומזת הצרעת לראותההיתה אליה פונה דהיינו
 ההי נא אל וכו׳: לבו מחיל היינו כד( שוגגין אם )עז*(
 אהרז ני אמר כלומר וכו׳. באהל מטמא המה מה .כמת

י כמת מרים תהי גא אל נמשה
1. .... ....... ימי דמצור» מצורעת שתהא

 לנו מחול היינו שוגגים אם לו אמר אדונ כג&ג ^מממ מת דמה
 מטמא המת מה ק. כמת תהי נא אל כמזידים דס5 כחןרה מןן( דכתיב

 אהרן אמר בביאה מטמא מצורע אף באהל וכף[ poj באהל ימות כי
 לסוגרה לא יכול שאיני לאחותי מפסיד נמציתי בביאה מטמא מצורע כאן ■אף

 לפונו ורמו לפי לסהרה ל*1 לטמאה ולא "'">״« 6®“
 ,רוביו בניג׳גי רואה אום אץ מיש אהה שודד■ ®®י מזשנ 8י™ ,“

 אלא אימינו מרחם אמו מרהם בצאתו אשר ד.
 אחינו כי שנאמר כעניין לומר צריו היה בשדנו הצי בשרו הצי ויאכל ש. בדבר הכתוב שכינה

 הכתוב בא לה נא רפא נא אל שנאמר כעניין יי׳ אל משד. ויצעק כס א )בראשית הוא בשרינו
 תחנוני׳ דברי שלשה שנים שיאמר צריד שאילותיו לבקש רוצה שאדם זמן שכל ארץ דרך ללמדך

 אלא לאמר ת״ל ומה ארץ דרך ללמדך הכתוב בא לה נא רפא נא אל שנאמר שאילותיו יבקש ואחר
 ירוק ואביה משד. אל י" ויאמר הקב״ה שהשיבו עד לאו אם אתה מרפא אם השיבני לו שאמר

 על לו והשיבו הקב״ה מלפני משה ביקש מקומות בארבעה אומר עזריה בן אלעזר ר׳ בפניה ירק
 יב( ו )שמות אלי שמעו לא ישראל בני הן לאמר יי׳ לפני משה וידבר אומר אתה בו כיוצא שאילותיו

 תראה עתה הקב״ה שהשיבו עד לאו אם גואלם אתה אס השיבני לו שאמר אלא לאמר ת״ל אין
 הרוחות אלהי יי׳ יפקוד יי׳ לפני משה ויאמר אומר אתה בו כיוצא א( ו )שם לפרעה אעשה אשר את

 לאו אם פרנסים ממנה אתה אם השיבני לו ;מזמר אלא לאמר ת״ל שאין טס מ )במדבר בשר לכל
 אתה בו כיוצא 0י! מ )שם נון בן יהושע את לך קח משה אל יי׳ ויאמר שנאמר המקום שהשיבו עד

 אכנס אם השיבני לו שאמר אלא לאמר ת״ל איו סס ג )דברים לאמר ההיא בעת יי׳ אל ואתחנן אומר
 השיבני לו אמר לאמר ת״ל אין אומר אני כאז אף כס ג >שם לך רב המקום שהשיבו עד לאו אם לארץ

 מה מפני לה נא רפא גא אל בפניה ירק ירוק ואביה הקב״ד. לו שאמר עד לאו אם אתה מרפא אם
 ומרבה עומד והוא בצרה נתונה היא אחותו אומרים ישראל יהיו שלא בתפילה משה האריך לא

 )איוב לך ויקם אומר ותגזר שנאמר כמה תפילתו שומע והמקום מתפלל שמשה זהו לא ד״א בתפילה
 אדם יאריך כמה עד אליעזר ר׳ את תלמידיו שאלו ט< מז )ישעיה יענה ויי׳ תקרא אז ואומר סס כב

בתפילה
חלל w ׳”

מר, לריבים נגעים מקיש נגע וכל ריב פל יהיר, פיהם ועל אופר

" ___ השם נדחני וכר טמא
 »> ?כתיבי אתכנגעים רואה קרוב ואין קסג יאני משום
 מם לריבים עטים דאיתקשו עע ונל ריג כל יכיה פיהם
 לפי :)ם( כקרובים שלא נגפים אף בקרובים שלא ריבים

 והכי כיון וכו׳. למדנו דרכנו
למדנו[: ]כ® אהרן קאמר

 או שנים שיאמר צריך 0]כ
יקאמ׳ מיני כי וכו/ שלשה
 קאנר וכדר שנים נא אל נטה

:>פא([ לה נא רפא

 פיסקא סליק

שתי

וכו/ להסגירה יכול שאיני

גא

חגר״א גירפת

 היינו paw .אם בספריו הגירפא כאן לקבוע רבינו כתבה לעז•(
 פירוש ועיי-ה ספרים ושאר הגרי׳א כגידסת ולא עמידים" לנו מהול

סי >עט( ;יד ים בפד׳ >עה( :וביאורים בהגהות זו גירסא
 א דף לעיל עיי׳ שם, הלל רבעו בפי׳ ועיי׳ יב סרק סוף ומריע

 טראקשינהו בביאה מסמא רנמורע להא מקור עוד שמביא רבעו בפי׳
 הלל בענף עיי״ש וכו׳ מרעת נגע לכל התורה זאת וכתיב לבית
 בסם׳ רש״י נם הביא בביאה ססניא דמורע זד. יסקור יר, אות

וש״ג. לד סנהדרין שופסים, פ׳ סוף ספרי )פ( ;ה מגילה
הוא ומ וכו׳" למדנו דרכם■ לסי בהדיא כאן איתא זזסרתי ובפסיקתא

בשאר )פא( בקרובים: שלא נגעים אף בקרובים שלא ריבים
 מושב בספר רבעו בשם זה דבר וסגאתי זי, הוספה הסר כת״י
 שגי הן סז אל הלל ר׳ .פי׳ תמה בדף שם ת״ל התורה על זקנים
 פיר אום ישאל שלא ססק מכאן וכו׳. לה נא ]רפא[ ואה״ב דברים

 נהגו וכו ישאל ואורב במדותיו יאמר כך אלא הב״ד. לפני שאילתיו
 מאינו מן פלוני. ירפא לתוקייהו שריפא פי לומד כחגים בברכת
 ואוז״ב מקו® של שבחיו ]שסודר המלות אהד. ואורב וכו׳ ואתחנן

;שאילותיר׳ שאל

 נא אל אוזני
 הסאה עניננ

 מסאנו, ואשד גואלנו
 מידים אם לו *®ר
 כשעגי׳ לנו מחיל היינו

 פה פםמ« תהי נא אל
 אף באהל מסמא המת

 בביאה מסמא מורע
 גסעאת אמץ אפר

 שאיני מפסדת אהיתנו
 ולא לסונדה לא יבול

 לסדרו/ ולא לספאי׳
 שהיד, למדנו דרכנו לסי

 אדם אין דורש אהרן
 קרוביו: בנגעי רואה
 אמו, מרחם מאתו אשר

 רל היה אפנו מדמם
 הכתיב שבער. אלא

 הבי ויאכל :בדבר
 היה בשדנו ומי בשרו•
 שנא׳ בעניו לופר צריך

 הוא בשדנו אומי כי
 :הבהוב שנעה אלא

 פה ה׳■ אל פשה ויאעק
 • נא אל בענין שאמיר

 הכתוב בא לר. נא רפא
 שבל *רץ ייר ללפיד

 לבקש רובה שהאי׳ דמן
 שיאמר אריך שאלותיו

 דברי שלשו*. שנים
 יבקש ואמר תמנונים

 נא אל שנא׳ שאלותיו
 ה׳ אל לה. גא רפא

 תלמוד ומה לאמד•
 שאמר אלא לאפר לופר

 מרפא אם השיבני לו
 עד לאו אם אתה

 ויאמר הקב״ה שהשיבו
 ואביר, פשה Mt ה׳

 וגו׳. בפניה ירק ירי?
 עזריה בן אלעור ר׳

 מקוננות בארבעה אומר
 מלפני פשר. ביקש

 על לו והשיבו הקרה
 בו כיוצא שאלותיו.

 פשה ועבר אומד אתה
 בנד הן לאפר ה׳ לפני

 אלי שפעו לא ישראל
 אלא לאפר ת״ל אין

 אם השיבני לו שאפר
 לאו אם נואלם אוזר,

 הקב״ה שהשיבו עך
 צבאוושאת• את והוצאתי

 בו כיוצא ישראל. עמי
 פשה ועבר אופר אתה

 ה׳ יפקוד ׳®מד ה׳ אל
 בשר לכל ורוחות אלהי
 אלא לאפר ת״ל שאין

 אם השיבני לו שאמד
 אס פרנסים ספגה אתה
הפקו׳ שהשיבו ער לאו

משת

 הפקום שהשיבו עד לאח אם לארץ אמם אם השיבני לו שאמר אלא לאמר ת״ל אין לאפר ההיא בעת ה׳ אל ואתחנן אופר אתה בו כיוצא נון. בן יהושע את לד •הה
 לא פה מפני .לד, גא רפא נא אל בפניי. ירק ירוק ואביר׳ ׳י׳ הקב לו שאמר עד לאן אם אותר. אהד, מרפא אם השיבני שא״ל אלא לאסר ת״ל אין באו את לר רב

 ברש !אלא! תפלתו שומע והמקום מתפלל שמשר. זהו לא ר״א בתפלה• ומרבה עומד והיא מדה נתונה היא אהותו אומרים ישראל יהיו שלא בתפלה דאריריפשה
אום יאדיר כפי• ער אליעוו־ ר׳ את תלמידיו שאלו יענה וה׳ תקרא או ואומד לך ויקם אומד ותמר 1 י

ספירי( קדמון )לחכם וביאורים חגחוה
 שאני לי תפתול לו ואופר השיגו על מחילה ממנו ושאל במזיד להכירו חסא אדם שאם היא שהכומר. הלשון הבנת כפי לפרש נ״ל נוזזידיס. לוו מזזול היינו סונניו ■אם

 על מחילה מפנו ושאל בשוגג לו שהסא בהיפך היה ואם מזיר. דעת על ולא שוגג שהוא דעת על אלא לו מהל שלא גמורה ממילה אינו זד. לו ומהל לר הסאתי בשוגג
 מלו גמרה מהילד• לני חמחול כשדברנו ד,"נו שונגין באפרו אהרן mo היא מי גמורה מהילד. שהוא ב״ש לו ומחל הייתי שמזיר אעפ״י לי תמחיל לו ואמר הסזיד
 ג״ב לא״זתנו. ס-ד30 :נכונה גירסא היא וזו ורביד, פריה מפני אלא נתסוננו לא כמזיוין הפאת עלעו תשת אל שוגגין היינו אס גרים ובפסיקתא מידיו היינו

 הוא שמפסידה שההפסד לומר ונלע-ר ונ״ב סחירה. שהיונה כ״ש הנגעים את תאה אדם דאין כתן הא מפסידה היד. במר, תימא הקשו *׳ ק״ב דף יום סבול פ׳ תוספות
 טומאה ר.ל שאין אעפ׳־י עכשיו אבל לכהן עור זקוקה ואינה מסהרה היה פשיון ולא לבן שער ולא מחיה לא בד, יהיה ולא שבועות שתי ותסגר הסגר ע״י יטמאנה שאם

 ואיתפר לאלעזר מים שיהיו עד p ונשאר אם ולכן לראותה זקוק קרוב שאינו בהן יהיה שאם לכהן זקחקה זמו עדייו נרם טומאת עליה שגתר כהו שאיו מחטת
:שמפסידה ההפסד וזהו ד.זמ אותו כל ■עומדת תלויה שהיא ונמצא לראותה להם זקוקה לד. קרובים שאינם

p פ*א: כלים
תפטרי משוויה

:בשלה מכילתא ססו׳״ו לד ברבות עיי׳ 4ו ;פסרו ילקוט ש.:ססז״ו ילקוט שופטים סוף ספרי לד סנהדרין קב זבחים פ״ב נגעים ר.

ר״ת בטי׳ נוסחאות תלוטי
גג כו( ובו׳. לסדגו ™רן דקאם׳ לסי ם !פ כה( אגו. שוגגין אם פ V כד(
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 שבעה אכיה tat ירה: ירוק כחיב להכי ״פ® ״יפו״ שתי

 דיו :הוא ומומר דקל עשל. 8אדמ מעולם ומיה שאפר מי
 אביה, דהיינו בנתן. להיות הב״ה: דהיינו הדין. פן לבא
 וכר. הסגירה הב״ה מרים הסגר כס וכו׳: אביה מה

«« ואין מיה קרוב לאהרן משום

 נשסמן אוסף מב״ה אוספן. הצדיקים כל גד: של במצקו
 כלומר׳ ובו׳. היו חצרות שתי וכי יאספך: ה׳ וכבוד דכהיב
 ונאספה דבחר ש״מ מרים האשף עו נסט לא והטם

 כוכתיב נצטרטה בחצרוח דהא מחצרות נסעו מצרעחה
 מטם נסעו התאוה מקברום

)»$. לפיל ומני וגף ״חצרות
שנצטרפה בשטה הימה זו הרי

חגר״א גידמת
 אל להם אמר בתפלה
 ממשה יותר •ארץ•
 ה׳ לגובי ואתנפל שנזר

 ארבעים את כראשונה
 ארבעים ואת היום

 יקבר m3 ועד הלילה.
 אל להם אפר בהפלה

שגא׳ ממשה יותר יקער
 יש לה גא רפא גא אל

 שעד. שוי עורל שעת
להאריך.

פיסקא סליק
 משד. אל ת׳ גיאסר
 בפגיה יוק ירוק ואביה

 ברבי אהי ר׳ וגר.
 נזיפות שתי אסר יאשיד,

 בשר אביה אלו מפה
 אויבה בה נזף ורם

 והלא ז׳ מובלטת שתהא
 אביה ומה ק״ו וברים•

 שאסר למי ז«ק-ו ג״ו
 אלא י־׳ד השלם והיה

 יות לה " הדיו פן לבא דיו
 ר ב״ו אביה פה כנדון

 והיה שאסר מי אף
 ז׳ הסגר ז׳: העולם

 לפהנה מהוץ יפים
 הקב״ה ,מאסף. ואחר

 טימאה והקב*ה הסגירה
 והעם טהרה: והק״ה

 האסף עו נסע לא
 שבסוד. ללסזך פרי®
 מודדים בה סורר שארם

 לפשה המתינה מריס לו.
 שנאמר אהת שעה

 פיהוק מהותו ותתאב
 שבינה לה עיכב לפיכך
 ולוקס בהנים וארון

 ענני ושבעה וישראל
 לא והעם שסר בבור
 טרי® האסף עד נסע

 אביו בעאמוה ובה יוסף
 הימנו גחל באחיו ואיו

 יוסף ויעל שנאמר
 מעל אביו את לקבור

 ששיט נם רבב 01 עפו
 שלא מיוסף גדול לנו מי

 פשר. אלא בו נתעסק
tint בעצמות ובת 
 בישראל ואין יוסף
 ויקה שנא* היפנו גדול

 יוסף עעמות את
 ממשה גדול לנו מי ע$ו

 אלא 13 נתעסק
 ויקבור שנא׳ הקט׳ה

 ר׳ נבו. בארץ בגי זסתו
 מקרא אלמלא או׳ יהודה
 היכן לאומרו א״א כתוב
 של כחלקי מה משה

 משת מעל שסד ראובן
 הד אל מואב מערבות

 ראובן בני נהלה זה נבו
 בנו ואו" ובני שמר

אלעלא ואת חשבון את
 עד דאובו של מחלקו ספון מזוקק הלקה שם כי לו ראשית וירא וגו׳ גד מרהיב ברוך אמר ולגר שנא׳ נד של נהלהו בתוך אלא נקבר ולא נבו ואת קדיהים ואת

 מקלסים השרת ומלאכי גד של לחלקו דאי" של מחלקו מיל ארבעת הקרה של יזו על נתון משה שהיד. מלמד אלא הולי" חלקושלגרדמילקאוחודמיליומי
נסיעה מזמרו® העם נסעו ואחר :יאספך ׳ה בורוב צדקך לפניך והלך שגא׳ אוספם העריקים כל אלא בלבר משה ולא ישראל עם ומשפטיו עשה ה׳ עזקה ואוסרים אוחד !*oxn nnx nxwi וי

 פי העמום: אם רואה קרוב
 ליכא כלומר מיוםף. גחל לגו

 וכף, נמטסק שנא מיוסף גדול
 לא ואי וסוטה צפ״ק וגרסי׳
 נא אמוה ממה ביה מסיק

 ואם והכמיב ביה ממסק הוו
 בני הטלו &פר יוסף טצמוח
 וקאמר וגף ממצרים ישראל
 יומר בגדולים ט כנימו

 מקרא אלמלא מבקטנים:
 דכר אלמלא כלומר כתוב.

 בגיא אוהו ויקבור הכמוב
 נמעסק בטצמו למב״ה דמשנר

 הוא הרי )פד( :>פג( משה עם
 העברים הר אל עלה אומר
 ולא :מם דהחם ומשמע וגר.

 של נהלתו בתוך אלא נקבר
 מחוקק חלקת שם כי דכתי׳ גד

 ספון? משה דהיינו ספון.
 וכו׳[. ]בה( משה שהיה מלמד
ונקבר ראובן של בחלקו דמם

 כמט נסעו ואחר מאי מרים
 נסנג ואמר ליכחוב מחצרות

 פאת במלבר ויחנו כטס
 נסער למחציות משמע וממילא

 שמט חצרות 0» מלנחיג אלא
 אלא. :כיו מצרות לשתי מינה
 לזזלך הספיקו לא שנסעו כיון

 שנצטרעה ששמעו עד מחצלות
 לאמוריד״ם.להוינר חמדו מרים

 גסטו ואחר נאמר לכך בחצרות
 יאמר ומשמע חצרות הטם

 העם נסעו מרים אסיפת
 ימקמי מכלל גמורה נסיעה

 נסיעה היתה ולא נסטו כאי
 נמרים ינצטרעה משום גמורה

לאחוריהם: וחזרו

 לה וסליקא פיסקא סליק
בהעלותך פ׳

בא

שג׳ ממשה יותר יאריך אל להם אמר בתפילה
 היום ארבעים את כראשונה יי׳ לפני ואתנפל

 כמה ועד ® יח( ט )דברים הלילה ארבעים ואת
 ממשה יותר יקצר אל להם אמר בתפילה יקצר

 ויש לקצר שעה יש לה נא רפא נא אל שנאמר
להאריך. שעה

פיסקא סליק
 ח בפניה ירק ירוק ואביה משה אל יי׳ ויאמר

נזפה נזיפות שתי אמר יאשיה ברבי אתי
 מוכלמת שתהא עד נזף ודם בשר אביה אילו

 שאמר מי שבעה ודם בשר אביה מה או שבעה
 הדין מן לבא דיו א. עשר ארבעה העולם והיה

 מי אף שבעה ודם בשר אביה מה כנדון להיות
 הקב״ה תסגר עשר ארבעה העולם והיה שאמר

 שבעת טיהרה והקב״ה טימאה והקב״ה הסגירה
 מודדים בה מודד שאדם שבמידה ללמדך ימים

 שנאמר אהת שעה למשה המתינה מרים ס לו
 עיכב לפיכך ד< ב )שמוח מרחוק אחותו ותתצב

ושבעה וישראל ולוים כהנים וארון שכינה לה
 הימינו גדול באחיו ואין אביו בעצמות זכה יוסף מרים האסף עד נסע לא והעם שנאמר כבוד ענני

 מיוסף גדול לנו מי ז־ס( ג )כראשית פרשים גם רכב גם עמו ויעל אביו את לקבור יוסף ויעל שנאמר
 ויקבור שנאמ׳ הקב״ה אלא בו נתעסק שלא ממשה גדול לנו מי עצמו משה אלא בו נתעסק שלא
 אל עלה איפשר אי שכתוב מקרא אילמלא אומר יהודה רבי ג. 0 לד )דברים נבו בארץ בגיא אותו

 ואת חשבון את בנו ראובן ובני שנאמר ראובן בני נחלת זה מט( לב )שם נבו הר הזה העברים הר
 אמר ולגד שנאמר גד של נחלתו בתוך אלא נקבר ולא לס לב )במדבר נבו ואת קירית ואת אלעלה

 משזז שהיה מלמד אלא מס לג )דברים ספון מחוקק תלקת שם כי לו ראשית וירא גד מרהיב ברוך
 אותו מקלסים השרת ומלאכי גד של לחלקו ראובן של מחלקו מילים ארבעת הקב״ה של ידו על נתון

 שנאמר אוספם הצדיקים כל אלא בלבד משה ולא ד. )שם( ישראל עם ומשפטיו עשה יי׳ צדקת ואומ׳
 היו הצרות שתי וכי מחצרות העם נסעו ואחר "( m לשעיר. אספך יי׳ וכבוד צדקך לפניך והלד

 וחזרו מרים שנצטרעה ששמעו עד להלוך הספיקו לא ישראל שנסעו כיון אלא בזו והנו מזו שנסעו
מחצרות. העם נסעו ואחר נאמר לכך לאחוריהם והנו

פיסקא סליק
חלל ענף

 הילקוט: הוד לא ישראל משה ביה עסיק לא ואי שם הגס׳ וגי■ >ס )פב(
בספרי ד״ה כב רף לעיל עיי׳ )פס וכו׳: והכתיב ביד. טיעסקו

גי׳ וכ״ה )פר( שם: רכינו ובפי׳ אותו׳ קברו אחרים •וטי

דבר

 בפי* מז דף לעיל ועיי׳ וביאורי® בהגהות עיי׳ )פה(
 :נ אות שם הלל ובענף רבינו

בהעלותך פ׳ סליק

f ספרדי( קדמון )לחכם דכיאורים חגחות
 שלזו סרים נעטרעה בהעירות דהא נסעו שטזמידות ידענו וממילא פארן במדבר ויתנו נטעו ואחר למכתב דה-ל ז*ל הראב׳־ד פירוש נ«ב היו. וזעירות שתי וט

 נסירר כלומר מהעירות העם נסעו ואחר נאסר לכך לזמירות דהיינו לאחוריהם וחזרו מרים שנעסרעה ששמעו עד ®ועירות לילך הספיקו דלא שמעינן מזמירות פוכתיב
 בזמירות ויהיו זמירות נסעו התאוה דמקברות דלעיל אקרא קאי רתנא לפרש נראה ויותר לאחוריה® שחזרו לפי גמרה נסיעה היתה ולא נסעו הכי דמקמי מכלל גמורה
 ודימי לומיר״ז וחזרו מרים שנעפרעה ששמעו ער מהעירות ליסע הספיקו שלא מלמו אלא בזו והנו מזו שנסעו היו ומידות שתי וכי הוא יוזירא קרא ממידות דהאי

«1נ לא W1TO אלמא סועד אהל אל של*תכם עאו כתיב מדים במעשה יהא כלם שנסעו לוו וכו• ישראל שנטעו כיון ופירש בפסיקתא פירש וכן בנשירות ויהיו דכתיב
* ’ במקומו: מעוד אהל קודם נוטעים שהם וזבולון ויששכר יהודה מחנה דגל אלא נטע שלא לפרש יש אלא סוער אהל

סטוחתחסמדי
»:8ד.ש ע: סוטה ג :םסו-ו עיי׳ ה״ו פ־* שם וירוש׳ ם־ד שם תוספת׳ ס סוסה ® ילקוט: פטז׳־ו וש׳ע כה ב־ק א. :בשלה מכילתא פפז-ו לד ברכות עיי׳ ®

 ד״ח במי' נוסחאות חלומי
סומרו® & כ® J» V כ® ותסגר. D ש כס
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אפרים זוטא ***"ד ספרי ספירי

 קברות ההוא המקום שם ויקרא לד.

פקודם־ שמו היה כן יבול התאוה,

 המתאוים העם את קברו שם כי אם׳
 היה כן לא נקרא היה משאירע

מקודם: שמו
 העם נסעו התאוה מקכרות לה.

שנצטרעה כשעה היתה זו חצרות,
 אהת הגייה שחזרו ׳ מלמד מרים

מרים: בשביל לאחוריהם _

 יחרה בחצרות ויהיו מרים, שגצטרעס בשעה לה.
וכשצצמרעה מחצרות לנסוע שהתחילו מכלל דריש

 מריס של כבודה חסני שנית תמס בחצרות ויה? חורו
 מריס ליחיכר סמיך בחצרות דויהיז סירם מזרא ובאכן
וחיבר עם דבוק שהוא '^וחר

 שם ישבו בטבורה ני מריס
 וכתיב הפרשה וכסוף מ״ב

 מחצרות המס 1גםמ ואחו
 מריס האסף אמר היינו

 :לגמרי מחצרות נסעו
 תמחה מריס יב-א.

 ופרש״י הדברים,
מתלה פתחה שהיא לפי

 ולכהן שנאמר היחה, מדינית והלא :דכר
 מסיים ורש״י במראיה, ניכרת :בנית שבע מדן
מורים שהכל כשם ביפיה מודים שהכל ומיד סכי

©שי של בשחרותו

 : הכתוב הקדימה לפיכן
 באיתן משה, הוא גיוחן
 הרבה, נביאים עם : הוא

 מס אף והלא גרם ובספרי
 דהיינו הקב״ה דבר אבותינו

 t ויעקב יצחק אברהם עם
 ה', דבר במשה אך הרק
נביאים מור מם נס אלא

 במשה, ואהרן מרים ותדבר יב־א.
שלאגצטרעה הרע לשון קשה

 שנאמר הרע לשון על אלא מרים
 פתהה סרים ואהרן מרים ותדבר

אהרן והוסיף לאהרן ואסרה הדברים

 במראיו, ניכר היה שאול כך
 גבוה ומעלה משכמו שנאמר

 שצדק ובמעשיו. מם: מכל
 באהבתן :נינרק היה גמור
 מני ובספרי האומות, מכל
 במצות משונים ישראל אף

: הסולם אומות מכל יותר
 הכושית האשה אורות מל

 יקרא וסיפא לקח, אשר
 ומת״ל לקח כושים xb כי

 כושית אשה כי שני פעם
 ללמד אתי אלא • לקח

וגאה בילדותה נאה שהיהה
□קהתה:

כך, נזהגין היינו לא ב.
סנשותיט: פירשט לא

 נרסינן: יעקב ר* יעקב,
וישסע מסיב המקום, אלא

על  דבר^ה/ במשה אך הרק שג׳ שפירש כמו מנשותינו פירשנו ולא ועמנו ^הרבה
מדינית והלא

 ואמרה כדברים פתקה צפורה אף אוסר שמעון ר" בדבר. ונשאו־ונתנו דבריה על
 ומה בדברים ונתנו ונשאו דבריהם על הוסיף ואהרן לאהרן אמרה ומרים למרים

 בשביל שמחה ועשו נרות ישראל כל הדליקו הזקנים שנתמנו כיון אמרו הדברים היו
 ואשרי אלו אשרי אמרה הנרות מרים שראת וכיון לשררה זקנים שבעים שעלו

 שסיום לנשותיהן אוי אלא נשותיהן אשרי תאמרי אל צפורה לה אמרה נשותיהן
 נושאין והיו אהרן אצל מרים הלבה סיד לי נזדקק לא אחיך משה עם הקב״ה שדבר

 מן פרישתו עסקי על האשה אדות על במשה ואהרן םמרי ותדבר שג׳ בדבר ונותנין
נביאים עם דבר כבר בלבד עמו אלא הקב״ה דבר לא )וכיניותן^הוא־משה )אמרו האשה

 ניכר כושי מה אלא היתה מדינית והלא היתה כושית וכי הכושית, האשה אדות
 וכן הנשים םכל ובמעשיה במראיה ניכרת צפורה היתה כך הבריות מכל במראיו

 היה כושי וכי א( ז )שם ימיני בן כוש דברי על לי״י שר אשר לדוד שגיון אומר הוא
 היה כך הבריות מכל במראיו ניכר כושי מה אלא היה בנימין משבט והלא שאול
 הכושי מלך עבד וישמע אומר הוא וכן ישראל, מכל ובמעשיו במראיו ניכר שאול
 כך הבריות מכל בסראיו ניכר כושי מה אלא' נריה בן ברוך היה כושי וכי ז< לח )ירמיה

 ,כושיים כבני הלא אומר הוא וכן ישראל, מכל ובמעשיו במראיו ניכר היה נריה בן ברוך
במראיו ניכר כושי מה אלא ישראל הם כושים וכי ז( ט )כפום י״י נאום ישראל בגי לי אתם
 יש אומר יוסי ר׳ המקום. לפני האומות מכל באהבתם ניכרין ישראל היו כך הבריות סכל

 שהיתזו אומר אתה ומנין ימתנוולת היא מזקנה וכשהיא בילדותה נאה שהיא אשה לך
 יהודה ר׳ לקה. אשר הכושית האשה אודות על אם׳ בזקנותה ונאה בילדותה נאה צפורה

 המלכות במנהג לנהוג יודעת ואינה למלכות נזקקת שהיא ענייה כת ענייה לך יש אוסר
 האשה אודות על אם׳ במלכות וכושית בעניות כושית צפורה שהיתה אומר אחה ומניין

לקת: כושית אשה כי ת״ל משה לקחה כך בשביל אומר אתה ומניין לקה אשר הכושית
רק באבותינו גם דבר, בנו גם והלא י״י דבר במשה אך הרק ויאמרו ב.

יעקב שמעון. ר׳ דברי אלו לנהוג נצטרבנו כך לא אך כך נוהגין היינו לא
פגים עמנו מדבר היה לא אך פה אל פה עמנו מדבר היה לא רק אומר היה
משה אף ומניין המקום אלא ששמע לי שאין יכול וישמע פנים: אל

החכמת אוצר תכגת ע״י תת*פס68 מס עמוד אריה צבי בן זאב אפרים גרבוז, אפרים< >ספירי זוטא ספרי
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אפרים זוטא «י*״ד ספח ספירי סח

 דהכא ונראה אדם סט
 אשר הארס מכל דכתיב טון
 משמע האדמה פט על

 מלאן לאו אדם דהאי לפרש
 הראשונים. מאטח :בכלל
 הראשונים מאבזח ולא ס״ג

 אברהם וטיט בספרי וכ״ה
 ונתמעט ויסקב יצחק

 ולא האדמה פני סל סדכתיב
 מל שאינם הראשונים אבוס

 מחו ;מבר האדמה פט
 יוסי ר׳ סליג בספרי והחס
 וסבר מאמת אף ואמר
 האדמה פני על בכלל דהם
 האדמה ע*פ שחיו טק

 מאלן דסשמע סבר וח״ק
 פט מל מנשיו שהם

 האחרונים. מדורות האדמה:
 סט על אשר :שלפניו דור

 מנשיו חיים שהם האדמה.
שלפניו* בדור שחיו ולא
 חמם וק בתנוף, ד.

ר״ל בתכף אונקלוס
 נוט ואקוב כסו במטרות
 פתאום, לשון אין פתאום:

 אלא אתרינא: לישנא טא
 מסאים שטו מוסאה. לשון

 כדאיתא אח בדרך
 שנגלה צו פ׳ בחנתוסא

 ממאיס והס פתאום עליהם
 מיס צוטקין והיו ארן מרך
.שמדדו כסדה :מיס

 משה■ עשה שיפה להודיעם
 שעלית אחר מאשתו שפירש
 עת יאין תמיד מליו שטנה
 וכדאיחא לדבור קבוע

 אחד. בדיטר בתנחומא:
 הרי ל״ל שלשתכם דאל״ב

 אל ,ה ויאמר נאסר כבר
מריס: ואל אהרן ואל משה

 עמהן מדכר שטה ה,
הוי״ר פירש בענן.

 נשאר הנטאים בשאר אכל
 יוצא והמל ברקיע הקב״ס
 ירד באלו אכל אליהם

לדבר מגן במסור הקב״ה

 הוא: באומן fya מוחן ב
וס״נ גיאו* דרך אלא

פ״מ דר״ג באבות תניא
גסה שדעתו ספני שאמרו

מאצל מא פירש עליו
בעטה. גמל שהיה ;אשתו

אתה ומנין : מאד משיב
בעטה גבור שהיה אימי

בגמלה. גמר טה וכך
נטר ?טה op מנין פירוש
גטר היה ע בעטה

זי״ז והאיש. האיש בגבירה:
ילפינן ומפרי לרמת
ועשית מדכתיב גמר שטה

מלן לסימון עשית כאשר לו
. . ’£

י
 נדרים ובש״ס והרגו עוג
 דנתיב תהא ילין ל״ח

 ת1הלוח מגי ואתפיש
 ירי שתי מעל ואשליכם
 כממון. מט שטה ואשברס:

 הבא דאשמעינן הוי"ר והחב
 או בעבעו החלש לאדם לפי
 לטות דרכו במחוגי מט
 שלט מחמת רוח ושפל מא

 שמשה קמ״ל לק נשבר
 ואעפ״כ ומשיל גמר היה
 ת״ל ביעסו: מטו טה
 ובספרי בילקוש .סכל מאד

 בממונו עטו או הט נרסיגן
 גדול משה האיש גס ת״ל
 טה דגדזל פירוש ס״נ סאד

 גבי דכתיב כסו בעשירות
 ויפרש מדל: הליך יצחק

 ומשה המשק. על האהל ת6
 רב מאמר פרשו רביע

 שעל עסה צ״ב: בשבח
 מטו. טה האדמה פט

 ממלאכי ולא הוי״ר פירש
 מ״ב בשמים שהם השרת

 משסע ס״מ דר״ג ובאמת
 השרה מלאכי דנחמממו
 ולא ודדשינן אדם סדכתיב

 מכל שס תניא דהט מלאן־
וצא אמרו מאדם מאוס

משסע דיומא פ״ר בירושלמי מיהו ע״כ השרת ממלאט שס הימה שלא מלמד ס" יישמע ממרי התדיש ,ה
אדם מלל והן אדם נקראו השרת מלאכי נס ושעמים משה, והאיש בו: דברו עצמו לבין ביע אלא בליה

 יהיה לא ארס ובל דכחיב אהא דמט בקרא כתיב«^ד שמע משה שאף לומר למעלה נמשך משה מהאיש
ופניהם בהן שכתוב אותם אפילו ואימא מועד באהל דברו. שבפניו

 והאיש י״י וישמע לומר תלמוד שמע
משה:

ג.

 בעגוה גבור שהיה מלמד סאד עניו
 בעניה גבור שהיה אומר אתה ומניין

 האיש ת״ל בגבורה גבוד היה וכך
 בממון ענו שהיה יכול ד״א והאיש.

 מכל. מאד ת״ל ומשובת נאה היה ולא
 היה ולא ומשובת נאה שהיה יכול
 האהל את ויפרש ת״ל בקומתו גבוה

 משכן מה י»( »)עטת המשכן על

 אמות. עשר משה אף אמות עשר
 או השרת ממלאכי עניו שהיה יכול
 ויעקב יצחק מאברהם עניו יבול

 פני על אשר האדם מכל אמרח
 היה האדמה סני שעל ממה האדמה

 עניו שהיה יכול הראשונים מאבות עניו
 פני על אשר ת״ל האחרונים סדורות
 מדורות לא אמרו מדורו האדמה

האחרונים:

ד.

 אתה מיכן מאד, ענו משה והאיש
 הוא גירחן משה שאמרו יודע

 גיאות דרך אלא מאשתו פירש ולא

 ואומר אתריו מכתישן הכתוב שהדי
 שהן כמות לא מאד עניו משה והאיש
משה־ והאיש] גיותן. שהוא אומרין

ר׳ משה, אל פתאום י״י ויאמר
 פתאום אומר שמעון בר׳ אלעזר

 לשון אלא פתאום לשון אין בתכוף.
 מת ימות וכי שנאמר כענין טומאה

 מגיד ט( י ‘)נסי פתאום בפתע עליו
 השעה אותה טבילה מחוסרי שהיו

 יוסי שלשתכם צאו שמדדו: במדה
 יצאו אהד בדיבור אומר יהודה בן

 בשלשה אומר יוסי ר׳ שלשתם.
 משה וכי באתת שלשתם יצאו דברות

 יצא ולסת עמהם לצאת צריך היה
 אומר משה יהא שלא צדדים שני לשם

הודתיתי שכן פגס בי שנמצא דומה
 :הדיבור מן נדהר. שכן פגם במשה שנמצא דומה אומרין ישראל יהו ושלא הדבור מן

מדבר שהיה כדרך ומניין בענן עמהן מדבר שהיה מגיד ענן, בעמוד ה' וירד ה.
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 הענן. שמיד את רואין ישראל שהיו כשעה אליהם:

 שהיו ידעוה כאמינות ו״ל גאון סעדיה רכינז פירש
 מקום אל ללכת נפרד יהיה משה עס עומדים הטס

למקום מגיע היה וכאשר משה אל ומיניהם הנכואה

?3
 נדב
לקי.

 •יורד היה הנבואה
 מד ויעמיד כעמוד

 שגכנם עמו: ידכל
 לא מעצמן: ואכיהו.
 לפנים מכניסן היה ר״ללא

 לוקין שהיו אלא שילקו
 כמ״ד וס״ל אחר כמקום
 נ״כ ובסנהדרין כהו״כ
 עליהם קפצה דמסיני

 משה אח שראו הפורענות
 מהלכין שהיו אהרן ואת

 אחריהם ישראל וכל חחיצה
 ממי לאכיהו נדב לו אמר
 ואנו מחים הללו זקנים שני

 אמר הדור את ננהיג
 את קובר מי נראה ה’הקג

 אתכם קוברים הס מי
 את מנהיגים הם ויהיו

מן נדחה שכן הקהל:
 נרסינן יכספרי .האהל

 אומרים ישראל יהיו שלא
 מלל טמהס היה משה אף

 אדס, של שבחו הכעס:
 לספר הקב״ה רצה וכאן

משה: של שכחי
 אלא נא דאין בבקשה• ן.

 דברי שמעו בקשה: לשון
 מחת עמהם רבר בנחת.
 לשמוט יכולים שיהיו מפייס
 מבוהלים יהיו ולא הדבור
 הנביאים :השי״ת מפחד

 נם והלא שאמרו “שאמרחס.
 באבוחיני: גם דבר בנו

 הייתי ובחזיוטת בחלומות
שכינת סרש״י טמהם. מדבר

 טל אף להיות: עתיד ימה
 בילקיט כיתגי השרת. מלאכי

 דיש אספה מדרש בשם
 חה האש טל ממונה מלאך

 ,מובא על וזה הברד סל
 בית ומל :בכולן שלט ימשה

 ברבה כדאיהא המקוש.
 נמה זה אמינות איש פקידי
 הקב״ה של נאמט שהיא

 מלאכה מל גזבר ינטשה
המשכן:

 על גביאהי היהה שלא ת.
שאר אבל מלאך. יד

 דברו מלאכים הנביאים
 הרמב״ם וכמ״ש טמהס

 יש יקצה מיסזה״ה בפ״ז
 דתני מהא זה טל לדקדק

 מדיח שלש נשא ם״פ לעיל
 שלא עה בלעם ביד היו
 לא משה משה ביד היה
 עמו מדבר מי יידע היה
 אימת היחה לא כך :וי״ל

 שאר אבל משה. טל שכינה
 בשעה מפחדים היו הנביאים

 הרמב״ם וכמ״ש הדמר
 הנביאים כל מיסוה״ח בפ״ז

 ימסמענין ונבהלים יראים
 בדעתו כח היה רביט ומפה
 והוא הנביאה דברי להבין
 :שלם עומד על עומד
 הדמות את ריאה שהיה
 מראה חהו תני בספרי מיד.

דכתיג פנים ולא אחירים

 אלא המאירה באספקלריא עליהם נגלית צא שמי
 שהדבור משה. מנדי עם נהגתי כן לא :וחזיון בחלום

 שבמעלה מה כל המאירה: מאספקלריא כהקין עמו
הראיתיו הכי תני אספה מדרש בשם בילקוט ישבמטה

 עה למטה מה למעלה מה
שהיה מה לאחזר מה לפנים

 שמואל עם מדבר היה כך עמהם
 בכהניו ואהרן משה אמ׳ בענן

 עגן בעמוד שמו בקוראי ושמואל
 בשעה אמרו ו( צם )תחלים אליהם ידבר

 הענן עמוד את רואין ישראל שהיו
 יודעין היו הארץ ובין השמים בין

:שמואל ובן משה עם מדבר שהוא
 נכנס לא ולפה האהל, פתה ויעמד

 לפורענות המשכן נתקדש שלא לאהל
 נדב שנכנס לא ואלו לטובה אלא

 בחוץ שהן אלו אבל לקו לא ואביהו
 אהרן ויקרא :לפנים הכניסן לא

 יצאו ולמה שניהם, ויצאו ומדים
 את והניחו מועד לאהל חוץ שניהן

 משה יהא שלא האהל בתוך משה
 שכן פגם בי שנמצא דומה אומר

 ישראל יהו ושלא האהל מן הודחתי
 פגם כמשה שנמצא דומה אומרין

 אומר יהודה ר' האהל. מן נדחה שכן
 אוהבו שבא למלך למה״ד משל משלו
 לבן דבר לומר מבקש והיה אצלו
 מוציא אני מה המלך אמר ביתו

 בכבודו יהא אלא לשוק אוהבי את
 לשוק נצא ביתי ובן ואני בטרקלין

 מפני ומרים אהרן הוציא כאן אף
 את מושכין שאין משה של כבודו

 אבל עמו► לדבר הקטן מלפני הגדול
 לדבר הגדול מלפני. הקטן את מושכין

אדם של שבהו אומרין אין ד״א עמו
:בפניו אדם של עלבונו תובעין ואין בפניו

 אליו במראה י״י נביאכם יהיה אם :בנחת דברי שמעו בבקשה נא, שמעו ויאמר ר.

 ובחזיונות בחלומות שאמרתם הנביאים להם אמר בו, אדבר בהלום אתודע
 כן לא י*< י )ציזב אנשים על תרדמה בנפול לילה הזיון בהלום שג׳ עמהם מדבר הייתי
 כל לו גליתי ושבמטה שבמעלה מה כל הוא נאמן ביתי בכל אלא משה עבדי עם נהגתי

 ועל השרה מלאכי על אף הוא נאמן ביתי בכל ד״א שבתרבה. מה ובל שבים מה

נאמן: הוא המקדש בית
יכול מלאך ידי על נבואתו היוזה שלא מלמד בו, אדבר סה אל פה ח•

משה אל י״י ודבר עמו מדבר שהיה בשעה משה על שכינה אימת שהיתה
 אימתו ואין מדבר אדם של אוהבו מה רעהו אל איש ידבר כאשר פנים אל פנים
 יביט, י״י ותמונת עמו: מדבר שהיה בשעה משה על שכינה אימת היתה לא כך עליו

במשה בעבדי לדבר יראתם לא ומדוע :מיד הדמות את רואה שהיה שמעון ר׳ אמד

החכמה אוצר תכנת ע״י סזהודפס מס עמוד אריה צבי בן זאב אפרים גרבוז, אפרים< >ספירי זוטא ספרי



אפרים זוטא "**"ד ספרי ספירי ע
 לומר סגי דמה אובדי. ס? חה :•ראי לא »»י

 מה ואהה יכתיב האשם. סן לפרוש במשה: לדבר
ממדי: עמיד

 מ מד׳כחיב נצק£__ךדיש אהרן דאף בשניהם. ט.
פ׳ בתנחומא חני והכי

 בו נגעה אהרן ואף מצורע
 זימר שנאמר הקב״ה של ידו
 במריה בס וילך מ ה׳ אף

 ל״ו בשבת וכ״ה ובאהרן
 בתירא p ר״י פליג והמס
 והא נצשרע לא לאהרן וסבר

 בסיפה ההוא מ דכתיב
 נתרפא מיר הלך במלמא:

 וכ״ה מולך לה לריש אהרן.
 וילך פ״כו לר״נ באבות
 שנסתלק מלמד וילך מת״ל

 מפני במרים ודבק מאהרן
 מסקן *ר! א היה שלא

 שהית? מריס אבל ברברים
 יותר נענשה בדברים מוסקת

 קלדיש צ״ז בשבת אבל מ״ב
 מאומתו שפנה אהרן מויפן
 ונתרפא שקדם ופרש״י מ״ב
 מרפ] לה מפיק להבא ותנא
 בה מביס שהיה ללמד אהרן

ורמז כלבסמוך: ורותת

 העליתם עליו לא אלא בעבדי ת״ל פה

 פן רע שאין עלי אם כי הסרחון את
 ממנו: מקבל שהוא מי אלא הגנב
 מן לפרוש לו אמרתי אני בעבדי ד״א

:האשה
 וילך :בשניהם בם, י״י אף ויהר ט.

והענן ואוסר אהרן. נתרפא פיר
 הענן שסר מלמד האהל מעל סר

 במרים הכתוב פרסם ולמה מעליו
 בדבר התחילה שהיא לפי באהרן ורמז
 שעברו לשנים דומה הדבר למה משל

 לתוכו מהן אווד ירד כרם על
 כשבא חבירו והאכיל ואכל וליקט

 אותו אלא תפס לא הכרם בעל

 ומרים אהרן כך כרמו בתוך שנמצא
 פרסם ולא לקו ושניהם דברו שניהם

 מרים והגה שנאמר מרים אלא
בדבר שהתהילה מפני כשלג מצורעת

 לכן. ראוי היה שנצשרע: בפירוש נכתב ללא באהרן,
 היו ששניהם לומר בם. ימים: שבעת מצזרס שיהא

 לפיכך הרע. לשק מל מכפר שהוא שוה! למזמז ראוים
מיד: נתרפא

 מפחד היה רותת. היה י.
ויפן הצרטת: ממראה

 ולא ממנה שפנה אהרן
מחמת בה להביט

אהרן. יצטרע אש הפחד:
 לשבעה יצמדע• אס ר״ל

 מן !,א מריס: כמו ימים
 מיס הוה לצרעת מוס. בעל

מ״ד: כרתנןבבכורות
 רעי שהצריכו כדרך יא.

 להם שאמר איוב.
עבורם: יתפלל שאיוב הקב״ה

 בילקוט יוצאים. הייתם אסם
 הייתם אסם הכי גרפיגן
 והוא שאני בפתח יוצאים

 שהקב״ה הוי״ר ופירש יוצא
 חיוב של באהלו ננלה

אליהם: גס עלה וסכוחו
 הזי״ר פירש אתם. כדאי
 מזכותו נהנים שהיי דביק

עליו: לדבר להם היה לא
לבלתי לכתיב נבלה. לימשות

 ולמה עי( ה )הישע מקומי אל ואשובה אלכה שנאמר כענין שכיבה שנסתלקה וילך י״א
 ויבקש עומד הענן יהא שלא ד״א השכינה. בפני פדים תטמא שלא השכינה נסתלקה

̂ ישהיהלונש אלא בם נאמר לכך לכך ראוי היה אהרן ואף ן יצטערו אשל רהמים פשה

 שדברו אלו אם דמה והומר קל דברים ץוהלא הרע לשון 99 מכפר הואאת"המעילש?
 המדבר נענשו כך נביאים לשאר אותו שהשוו ^ב^הןהקסןמהןולאדברד^גנותראלא

 י״י עשה אשר את זכור אומר הוא וכן וכפה כמה אתת על בפניו הכירו של ,בגנותו
׳ י יבריה:ולקו־כל־א בפה שוזטאת ע( כי )יגייס לפרים אלהיך ־ ך

יוך'5ו למעלה שנאמר כמו שכינה נפתלקה מיד האהל מעל סר והענן י.
 ומאדימים ־ מלבינים שהיו לפי כשלג. ^מצורעת סרים והנה שכינה שנסתלקה

אהרך מרימר״לפי אל אהרן ויפץך7ולננה עזה נגמרת נטמאו לפיכך
 ומניין לו הולך והוא אחותי של בנגעה מסתכל אני עכשיו אהרן אמר לו והלך בנגעו ׳

 והנה מרים אל אהרן ויפן אמרת רותת היה בו מביט שהיה מי כל אופר אתה

 מום בעל כהן אין אהרן יצטרע אם הקב״ה אמר מרים אל אהרן ויפן ד״א מצורעת.
ויפן שנאמר מעצמו ויתוכח ויתמה אחותו יראה הוא אלא המזנה גבי על להקריב יכול

" ־~—------\־~ :מצורעת והנה מרים אל אהרן___________________
כדרך ממשה ובקש צא לו שיאמר לסי אהרן משה,יכולשהצריךי אל אהרן ויאמר יא

 רעיך ובשני בך אפי תרה התימני אלים! אל י״י ויאמר שגא׳ איוב דעי שהצריכו
 היה עבדי ואיוב בזכות אני שאצא פתת יוצאים הייתם אמס להם אפר ס »)איוב וגז׳

 לבלתי אילים ושבעה פריס שבעה לכם קהו ועתה כזכות והוא אני שאצא פתת •וצא
 התייב את וחייב הזכאי את שזיכה ם* אם ופה נכלה ליעשות אתם כדאי א״ל עמכם עשות

 ת״ל הזכאי את והמחייב התייב את המזכה וכפה כמד. אחת על נבלה לעשות היה כדי
בבקשה. אדוני בי ממשה: ובקש צא לו שיאמר לסי הצריך לא משה אל אהרן ויאמר

אמרר חטאנו ואשר נואלנו אשר חובה, עלינו תקבל אל חטאת עלינו תשת נא אל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס71 מס עמוד אריה צבי p זאב אפרים גרבוז, אפריס< >ספירי זוטא



עא *פרים זוטא טמלי״ר ספח ספירי

■ס

 ד״א בך. יד ששלחנו נטפשנו לו

 זו לו אסרו חטאנו ואשר נואלנו אשר
 בך קלקלנו שלא לנו תחלה היתה

:מימינו

 אדוני לו אמר כמת, תהי נא אל יב•

מתוך אלא מתפרשים האחים אין
 יפריא אחים בין הוא כי ,שנא המות
 בחיים שהיא עד אחותינו »(יג )עסוס

 כמת תהי גא אל ד״א ממנו. נתפרשה
 כמתים: מיטמא אהותינו תעש אל

יצאנו כולנו אמו, מרחם בצאתו אשר
 ראיה שאין ואע״פ ימים דימג בשרו׳ יחג לאכןי אחך. מרחם
שנאמר "דבר וכר "-לדבר - היתה שהיא ת«ה נו״ןןצ שהיא  ולאמה. ביצרתיה יד.

לשטנה ק״ו כלומר
 עשר ארגעה חמורה:. שהיא
 בחום׳ ר״ת פירש יוס.
 דאמריכן משוס כ״ה ב״ק

 והאם שהאב בהמפלח
 חמשה אחד כל ט טהניס
 ט נותן והקכ״ה דברים
 קאמר מש״ה דברים משרה

 יוס: י״ד לשטנה ק״ו
והכי לה. אמחול למענך

 כמו מאלט דריש לט. החלה היחס w נכלה: ממכם משוח
 אץ דברים בספרי כדתני התחלה דהוא משה הזאיל

 :לבך וייטב ולק נא הואל שנאמר המחלה אלא מאלה
 פג״ד: דד״א בפרקי חט והכי כמת ממט. נתפרשה יב,

מה כמתים. מיטמא
 אף באאל מטמא המח

 שאס כביאה מטמא מצורט
 כל נטמא הבית אל בא

 טשל עצמו בשל בבית: אשר
 כלפי שמכנה אחרים.
 סצמו: אל והכוונה אחרים
 דהיה פירוש אטט. מרחם

אמנו: מרחם צ״ל
אהרן. מפי לשמוע יג.

 אמר שמעצמו ם־דוש
 דילין( הזי״ר ופירש להתפלל

 אהרן שאמר מציט סדלא
כעדה: להחפלל למשה

שנאמר כעטן בנדרה.
לך: ויקם אומר וחגור

 כ״ה ב״ק בש״ס מיהו פ״ט דר״ג באבות איתא מוי
 הדק מן לבא דיו אלא יום ייד לשטנה ק״ו אמרינן
 משה של כבודו משום דלאו ומשמע ע״כ כנדון להיות
טדוי דוקא לאו התורה. סן לטרוי מק לה•. מחול

דהכא מיסה אלא קאמר •
 יונתן זכדתרגס מיש^-הזס

 באנפא מף מטיף אלו ואבוה
 ומטרדא מכספא הוה הלא

 דמפא וכדון יומין שבעתי
 דתככאן( דינא מן בה

 מרק וכש״ס יומק ארביסר
 דאין מהכא מייתי ט״ז

 ונידוי ימים מז׳ פחות מיפה
 לה כדיליף יוס שלשים היא

 מהא דמו״ק פ״ג בירושלמי
 מד ימים חודש מד וכתיב

 וקצת מאפכם יצא אשר
 דחני הא טל לדקדק יש

,סז פחות מיפה אין החם

 בפניה ירק ירק ואביה
 ימים שבעת תכלס הלא
 ראיה הוה לא אמאי ע״כ

 התורה מן והוא טון גמורה
 ראיה אין דממריס ונהי
 שהיה צדפת דסשום די״ל

 ימים לשבעת נסגרה לה
 ואביה דכתיב מהא אבל
 תכלס הלא בפניה ירק ירק

לכאורה משמע ימים שבמת

 את מלמדין ואנחנו הנשים מלמדת
בד׳ אלעזר ר׳ היה מכאן האנשים

 להיות אדם צריך אומר שמעון
 אמרים משל עצמו בשל מושל
 אמנו מרחם אמו מרחם כצאתו אשר
 כו כיוצא הכתוב שכינה אלא יצאת
 מתלאה הנה ואמרתם אומר אתה

 אותי ים א )הלאני אותו והפחתם

בו כיוצא הכתוב שכינה אלא היה
 כיוצא הכתוב שכינה אלא אפי יו( ח )יחזקאל אפם אל הזמורה את שולחים והנם אוסר אתה

 אלא מעלה כלפי יג( ג א׳ )שמואל בניו להם מקללים כי ידע אשר בעון אומר אתה בו
 )חבקיק נמות לא קדושי אלהי י״י מקדם אתה הלא אומר אתה בו כיוצא הכתוב שכינה

 אלהים גוי ההמיר אומר אתה בו כיוצא הכתוב שכינה אלא היה מעלה כלפי יג( א
 הכתוב. שכינה אלא היה כבודי יא( ב )ירמיה יועיל בלא כבודו המיר ועמי אלהים לא והמה
 לאהליך טז( יב א* )מלכים ישראל לאהליך ישי בבן נחלה ולא בדוד חלק לג^ מת א״א כיו״ב

 )חהלים. שור בתבנית כבודם את וימירו אומר אתה בו כיוצא הכתוב שבינה אלא היה
 נוגע בכם הנוגע כל כי אומר אתה בו כיוצא הכתוב שכינה אלא היה כבודי •כ( קי

 כלפי עינו בבת אלא כן כתיב אין עין בבבת אומר יהודה ,ר יב< a )מריח עינו בבבת
:הכתוב שכינה אלא מדבר ‘ הכתוב מעלה .

 מסי לשמוע משה הצריך שלא - אומר אתה ומנין לאמר, י״י אל משד, ויצעק יג.
ויצעק ת״ל ברוחה ואני בצרה אחותי שתהא בדין אינו משה אמר אלא אהרן

בגזירה: לה נא רפא בבקשה. נא קשה. תקיף אל לאמר: ה׳ אל משה

 המקום לו אמר ימים שבעת תכלם הלא בפגיה ירק ירק ואביה משה אל י״י ויאמר יד.
אני ימים שבעת ממנו בושה היתד. בה נזף שאלו ודם בשר שהוא אביה משה
 לה אמחול למענך אלא יום עשר ארבעה ממני בושה שתהא דין אינו ולאביה שיצרתיה

 תאסף ואחר ימים שבעת תסגר התורה. מן לנידוי מיכן ימים שבעת תטגר שגי: הסגר על
היא ירידתן ומתוך שבחן הוא צדיקים של גניין מתוך מעלה ירידה מתוך שבח גנאי מתוך
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אפרים זוטא מייליתד ספח ספירי עב

 מעש אל אהרן שאמר לפה עלייתן

 אמר כמתים מטמאה שתהא אמותינו
 מסגירה אגי כהן אני המקום לו

מטהרה: ואני
 למחנה מחוץ מרים ותסגר סו.

עליה שהתפלל כיון ימים. שבעת
 שהרי שני מהסגר נפטרה משה

 והעם ראשון: שבוע מתוך נתרפאה
 שנא׳ לפה מרים האסף עד נסע לא

 ד( ב )שמוה מרחוק אחוהו ותתצב
 מה לידע אהת שעה המתינה מרים
 משה יהא המקום אס׳ באחיה יעשה

 ממתינין וישראל וארון ושכינה ואהרן
 לפי שתטהר עד ימים שבעת לה

 הריבנה בשלמה בסאסאה שנאמר
 בה מודד שאדם במדה ״( מ )ישעיה

לו: מודדין
 כיצד מהצרות, העם נסעו ואוור טז.

נסעו הציין נוסעין השבטים היו
 נסעו ואמר שנאמר נסעו לא והציץ

 מרים שטהרה כיון מהצרות. העם
 למדבר שבאו כיון פארן במדבר ייהנו
 ישראל לארץ ליכגס ראוץ היו פארן

 לשלות ובקשו שעמדו אלולי מיד
 הגייתן שעיקר לפי מרגלים לפניהם
 לארץ להכנם היתה פארן במדבר

 דרך י״י מהר ייסעו שנאמר ישראל
 )כמדבר מנוחה להם לתור ימים שלשת

 ישראל ארץ אלא מנומה ואין לם י
 עד עדי מנוחתי זאת שנא׳ וירושלם

יד(; קלג )חהלים אויתיה כי אשב פה

 מסגירה אני לפי: פירוש לפה. ג גמירה ראיה והוא
 ארס אין חרש אהרן שהיה אימא בספרי מסהרה• ואני

 אני כהן אני המקום לו ואמר קרוביו מגעי רואה
 פ״ב במחט׳ היא ופלוגחא ממהרה ואני מסגירה
העמיס כל דחנן מגעים

 מעמי חץ רואה אדם
 לא אף אומר ר״מ עצמו
 דספרי ותנא קרוב? עמי
 מ״ש הוא וכן כר״מ סתם

ק״ב. זבחים
 פירשו אחח. שעה טו.

נף סוטה בחום׳
 אלא חקא לאי ונקע מעה
 רביע או שפה שליש

מיה בסיסמא דקסני

 קרבנם אס להקריב
 נפקימ ואין והקריבו

 הנאה ממד לגבי אלא
הוא הכהן אס בזה חלי

 ממדס מרובה סובה
 מאוח: חמש א׳ על פורמטח

באחיה. יעשה מה לידע
 ליאור: שהושלך בשמה

 נסעו ואחל שנאמר טז.
 דהול״ל מחצרויג המם
 ויחני הפס נספו ואחד

 וממילא פאק במדבר
 והא נסעו ומחצרזה ידפיק
 בחצרות ויהיו לפיל כתיב
 דבחחילה לאשמעינן אלא

 ולא מחצרות לנהוע התחילו
 פד סלם להלוך הספיקו

 ולאחר מריס שנצטרפה
 מחצרות נספו שנתלפאה

 בפארן רחט גמורה נסיעה
 כיון "הבי תניא ובספרי
 הספיקו לא ישראל שנספי
 שנצסרעה ששמעו ער להליך
 לאחוריהם: ומנו ושזרו מריס

שלח

עשר. מיס יד-לד.
שהיו :מרגלים

 לפני ישראל שבאו שלוחיק.
 אגשים שישלח ובקשו משה
 שנאמר כמה הארץ h<1 לסור

 ומאמרו מלכם אלי וסקרבון
 ויחפרו לפרט אנשים נשלחה

 כמותו. מארן: את לט
 חרו: ישראל כאלו ומשיב

 אפ״ג לה׳. אשה זהקרבחס
 שליתי כהני דהני דקי״ל

 שפיר אפפ״ה ניגהו דרחמנא
 אדס של דשליחי מהפא יליף

 ורחמנא דשלוחי משוס כמותו
 הוא ררחמגא פירושו הכי

 שיהיו לכהניס דשווינהו
הקרבן בסל של כשלוחין

יד-לד.

שלח

תרתם, אשר הימים במספר
 ישראל וכי ישמעאל ר׳ אמר "
 בלבד עשר שנים והרי אותה תרו
 שלוהיהן שהיו לפי אלא אוהה תרו

 מקום. בכל כמותו אדם של ששלומו

 שלאדם ששלומו פגץ אומר עקיבא ר׳
לי״י אשה והקרבתם שנאסר כסותו

 היא לבעלים כאלו יס״זנסשב
 דק לשלוחי דרחמנא שלוחי בין

 אז מכהן הנאה חודר מא דאס
אסור מא הרי דבעלים שליח

 מהני דקא קרבגומיי להקריב
 שליחוסיה דעכיד כיון ליה
 טא דכהן נימא אס אבל

 להקריב שרי ורחמנא שליח
 ומקריב אט״ג קרבטמיו

 מא כאלו וחשיב מבורו
 ידי ויוצא הקריב בעצמו
 ולאו טון מעפ״כ חובסו

 אלא זה אין שליח פויה איהו
 וכמ״ש ושרי הנאה גרמח
 אבל ל״ה בנדרים הר״ן

 מקריבין כשהכהנים למולם
 כאלו נחשב ה״ז הקרבטח
 כדפמיב הקריט הבעלים

 ר״ל לה* אשה והקרבתם
 והיינו הקרבתם אסם כאלו

 אדם של ושלוחו משוס
 למלמא מינה וילפינן כמומו
 כמוסו אדם בל ושליחו
 לא וקידושין רפ׳ב והש״ס
 ונראה קרח מהאי לה מיימי
 וס״ל ומרס בשעשא לזמר

 לכל למילף ליכא דמהכא
 שלוחו שיהא טלה המורה

 שאני דהכא כסוחו אדם של
 וכח שלומין שוזינהו ורחמנא
 במלמא אכל מדיף דרחמנא

 לעשות יכול שארס מנ״ל
 נמיהו ויהא שליח חבירו אש
ושלוחו* הסס דילפיגן והא
 משחיטח כמותו אדם של

 אוהו ושחטו דנחיב הפסח
 והלא י.שראל ערס קהל כל

 אלא אחד אלא שממו אינו
 כמומו אדם של ששלוחו מכאן
 והחם שאני ושחיטה נראה
 והרי נינמ ויון שלוחי

 הבעלים על מוטל שחימה
 מ״ב ז׳ בפסחים לש״י כמ״ש

 וקדשים פסח ושחיטת
 וסמך וכתיב נצטוו הבעלים

 דאע״ג ונראה מ״כ ושחט
 י״ל סמ״כה ליבא פסח מבי

 נצטוו שהבעלים וורשינן
 אותו ושחטו וכתיב לשחוט

 עינה ילפינן שפיר וא״כ
 כמותו ש״א ושלוחו למלמא

 אליבא למימר איכא א״נ
 והקרבתם יקרא והש״ס

מינה ומשמע לה* אשה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס73 מס עמוד אריה צבי בן זאב אפרים גרבוז, אפרים< >ספירי זוטא ספרי



i!4d במבואו• יב יאג^יבל

 יכול התאו* קברות ההוא המקום שם ויקרא )לד(
קברו שם כי ת״ל מקודם שמו שהיה

 היה ולא נקרא שאירע מה על המתארים. העם את
> מקודם שמו

 זו )הרי חצרות העם נסעו 0) התאוה מקברות )לה(
מרים(! שגצמרעה בשעה מיתה

 בכל דבור אץ במש* ואהרן מרים ותדבר )א(
)בראשית וכה״א קשה לשון אלא מקום

 )במדבר קשות אתנו הארץ אדוני האיש דבר טב(
 בכל דבור אין הא ובמשה באלהים העם וידבר טס

 אלא מקום בבל אמירה ואין קשה. לשון אלא מקום
 אהי נא אל ויאמר יט( )בראשית וכה״א תחנונים

 ותדבר דברי. נא שפעו ויאמר יב< )במדבר תרעו.
 אלא בו דברו ששניהם מלמד במשה ואהרן מרים

 יכולה סרים היתה שלא )א( בדבור סתמה שמרים
 כיוצא השע* צורך מפני אלא אהרן בפני לדבר

 במגלה וקראת אתה ובאת לס )ירמיה אומר אתה בו
 שהיה ולא העם באזני ה׳ דברי את מפי כתבת אשר
 השעה. צורן מפגי אלא ירמיה בפגי לדבר רגיל ברוך

יודעת מרים היתד. מנין במש* ואהרן מרים ותדבר

 טאיגה צפורה שראתה אלא ורביה מסריה משה שפרש
 שאין לו מה לה אמרה נשים בתשמישי מתקשטת

 אחין אין לה אמרה נשים בתכשיטי מתקשטת את
 ושניהם לאחיה ואמרה מרים לכך״ידעד. בדבר מקפיד

 גתבווגח שלא מדים ומה ק״ו דברים והרי בו. דברו
 מפריה למעט ולא לשבה אלא לגנאי באחיה לדבר
 נענשה כך עצמה לבין ובמה לרבות אלא ורביה

 ולמעט לשבה ולא לגנאי בהבירו לדבר המתכוין
 ולא אחרים לבין ובינו לרבות ולא ורביד. מפריה

 ודברים 0) וכמה« במה אתת על עצמו לבין במו
 ולא גדולה לו ליטול נתכויז שלא המלך עתיד. ק״ו

 נענש. כך קונו בשביל אלא עצמו כבוד בשביל
 ולא עצמו כבוד בשביל גדולה לו ליטול המתבוין

 מגיד הכושי* האשה אודות על !עאכ״ו קונו בשביל
 בנויה. מודה היה אותה רואה שהוא מי שכל הבתוב
 אלא יפכו. ואפי 0) מלכו. אבי יא( )בראשית וכה״א

 יב( )שם שנאמר ביפיה סוכים שהכל יד( )מגילה
 ר׳ פרע* אל אותה ויהללו פרעה שרי אותה ויראו

 וראו צפו )ד( צפורה אומד ריה״ג של בנו אלעזר
אלא 01) היתד. כושית ובי הכושי* ! האשד. נאה מה

הגהות
 היו ושרות שתי וכי במגרות ויהיו מתגרות העם נסעו 0)

 לכך עד המורא סוף בדאי׳ וכר אלא בזו ומנו מזו שנסעו
 סוף והוא בחצרו* ויהיו מהגרות דיעם נסעו ואמר נאמר

הפסקא:

 הדברים כי״ב P):בר לדבר רגילה מרים היתר. ולא )א(
 זו יסבה יסבה ואבי )ג( :בר המלך עוזיה ומה מעוזיה ק״ו

 למה 0) נ כו׳ שהכל אלא יסבה שסה נקרא ולמה שרה
והלא )ה( :זו אשח גאה מה וראו גפו צפורה שטה נקרא

וחכמות התודה
)א-מ< השאלות

 צפורה על אם הכושית אודות על הדברים היו מה
מבנות והיא כושית בשם קראה למה מדבר

 הלא ומו״ש לקה, כושית אשה כי כפל ולמה מדין,
 ידבר משה שעם זאת ידעו לא וכי דבר בנו גם

 פה אמר ולמה לפרקים, רק מדבר ועמהם בקביעות
 נבוכו וכר נביאכם יהיה אם ומ״ש מאד, ענו שמשה

 שמם דבר במשה אך הרק כפל ולמה המפרשים בו
מעוטים! שני

 נקרא היה לא הדש סוף ער ממתין היה שאם ויקרא )לס
שמר. לו אסר ה׳ בי התאוה, קברות בשם

 ממגי בשר בקשו שלא אות זד. ימים הדש עד שיאכלוהו

 עקר היה תיבף שהוכו כיון אבל המרד, ממני רק התאוה

 מגד היד. שלא ב״י לא תאור. שהתאוו האספסף המוכים
 המקום שם קרא לכן ימים. חדש זמן הגביל שלהם דיתאו*

 שמתו ע״י החאיד. נקברה זאת מבד. שע״י התאו* קברות
 וע״כ עוד מלאבלו שייראו ידע המכה גורל וע״י המתאוי*

 :ימים חדש זמן עד המתינו ולא תיכף התאוד, מקברות נסעו

מקברות ויסעו היל-ל בחצרו* ויהיו מקברות >לה(

רעתם היד. שלא ורק בתגרות ויחנו התאוה

 וקרה משם לגסוע החלו וכבר רבים ימים במגרות לחנות

 שתי וכי בספרי וז״ש בחצרות נשארו ועי״ב מרים ענין
 ישראל שנסעו כיון אלא בזח ומנו מזר. שנסעו היו מגרות

 לאחוריהם וחזרו מדים שנגסדעה ששמעו עד לד׳ליו הספיקו לא

 במו >גמ< פסקא סוף ומקומו קז( פסקא )סוף בספרי ב״ד.

רשב-ם: בסי׳ וכ״ה הגר״א שהגיה

 האשה אודות על במשה ואהרן מרים ותדבר 0 )א
בדה״י המסופר עפ״י סי* הרשב״ס הכשי*

 לאשה שם ולקח בבוש שנד. ארבעים מלו שמשה משה של

 עליה בא שלא ירעד לא והם עליה, בא ולא כושית מלכה

 הכנעני, ממות מהרים היו ישראל בגי כי לגנאי דברו וע״ז

 צפורה היא הכושית שזו כתב והראב״יע יונתן, בתרגום וכ״ה
 שם על כתב ז״ל ורש״י לכושי* ודומה שחורה שהיחד.

 שפרש על הדבור והיה נהיר, מגי בלשון בושית קראה יפיר.

 מר. יבוין צפורה על שאם הרשב״ס שאל וכבר האש* מן

 את שלקח יחננו לא וכי לק* כושית אשד. כי לאמר גורן
 בפי׳ כמ״ש בארך הדבור מגיין הדבור דעתי, וכפי גמור*

 הדבור מציין ב׳ עם מקשר והדבור ג׳(, )סי׳ ויקרא הספרא
 לגנאי, ושהיה באריכות משה על שדברו וידענו לגסד,

 הוכיח התחילה שמרים ידעני ואהרן מרים ותדבר ומט״ש
 בפינו, שלא או משד. בפגי זד. והיה ל* השיב ואהרן

גבין ואנחנו דברים, ראשי רק הומת כל ספרה לא והתירה

4 מס עמוד מיכל יחיאל בן ליבוש מאיר מלבים, רות( השירים, שיר אסתר, דברים, במדבר, ב, )ויקרא ב ־ >מלבי״ם< והמצות התורה
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 שבע מוץ ולכהן ב( )שמות שנאמר הייתה מדינית
 משונה כושי מה טס )מ״ק כושית ת״ל ומה בנות

 הנשים מכל יותר בנויה משונה צפורה כך בעורו
 לדוד שגיון ז( )ונהלים אומר אתה בו כיוצא )שם(
 היה כוש וכי ימיני בן כוש דברי על לה׳ שר אשר
 משובת שאול אף בעורו משונה בושי מה אלא

 מכל נכוה ומעלה משכמו ט( )ש״א שנאמר במראיו
 ככני הלוא ט( )עמום אומר אתה בו כיוצא )שם( העם.

 אלא היו כושים וכי ישראל בני לי אתם כושיים

 במצות. משונים .גשדאל אף בעורו משונה כושי מר,
 וישמע לה( )ירמיה אומר אתה כו ביוצא )שם(
 אלא היה כושי וכי סריס איש הכושי מלך עבד

 גריה p ברוך היה כך בעורו משונה כושי מה
 מלך! של פלסין בני מכל יותר במעשיו משונה

 שהוא לפי 0) נאמר למה לקה. כושית אשה בי
 יש לקה כושית ת״ל מה הכושית אודות על אומר

ביפיה ולא במעשיה ולא.במעשיה ביפיה נוהה לך

 יפה אשד, מזיר באף זהב נזם יא( )משלי כמ״ש
 במעשיה ונוהה ביפיה נוהה נאה זאת טעם. וסרת

»לקה כושית אשה נאמר לכך
אם אף והלא ה׳. דבר במשה אך הרק ויאמרו )ב(

 מפריה פרשו ולא הקב״ה דבר אבותינו עם
 מפריה פרשנו ולא דבר. בגו גם הלא ורביהז
 בדיה שם היחה שלא מלמד ה׳. וישמע ורביד.:

 ה׳. וישמע בו דברו )א( עצמו לבין בינו אלא
 שנא׳ בו דברו משה של בפניו אף אומר נתן ר׳

 t הדבר על משה שכבש אלא משה. והאיש ה׳ וישמע
 אומר אתה בדעתו ענו מאד. ענו משה והאיש •)ג(

 כא( )במדבר ח״ל בגופו ענו או בדעתו ענו
 ולעוג האמורי מלך לסיהון עשית כאשר לו ועשית

 והרגו. עוג על והרגו סיהון על ירד הבשן מלך
 בדעתו ענו אומר אתה בדעתו ענו מאד ענו ד״א

 משה האיש נם יא( )שמות ת״ל כממונו ענו או
של שהספיר מצינו )א( לט( )נדרים מאד גדול

הגהות
 אלא היה ברוך והלא היה כושי וכי הכושי מלך כו׳ מדינית

 ומח״ל הכושית האשה אורית צל נאמר כנר והלא 0) ג כו׳
ונאה ביפיה גאה זאת כו׳ נאה לך יש לקח כושית אשה כי—

הוערח
 האשז! מן שירש שמשה לספר מתהילה שמרים מעצמנו

 ומסרה הראשונה, לאשתו כן עשה שככר הזכירה ועפ״ז

 הוא מרוע ושאלה ממנת ופירש לקה אשר הכושית מאשר.

 ר״ל לקה, כושית אשה בי אמרה וע״ז לצפורה, כן •שד.

 שצפורה עתה לא כושית היתה כי הראוי מן זה היה אז

 השיג ואהרן קסורד" מכני הוא מדין כי בוש, מבנות אינה
 וצריך עת בבל עמו מוכר שה׳ ממני זאת עשה שמשה לה

 השיבה וע״ז ממנה, פרש ולבן לנבואד" מוכן תמיד שיהיה

 פרשנו ולא דבר בנו גם הלא ה׳ דבר במשה אך הרק מרים

 הבול שיש יזיעו לא וכי עדיין יפלא ע״ז אולם ארץ. מדדו

 לעת רק עת בכל ה׳ ידבר לא שלהם משו! ובין ביניהם

 שהדבור משר. משא״ב הדבור, אל א״ע כשמכינים מצוא
 אל מוכן תמיד שיהיה וצריך עת וכצל יום בבל עטו מתמיד

 לכם שובו כמ״ש האשד., מן לפרוש הוצרך שע״ז הדבור

 שנאסר תשמיש התיר שלהם עמדי עמוד פה ואתה לאהליבם

 אל מוכן תמיד שיעמוד צוה משה ואל הגבלה ימי מג׳ להם

 מעוטים, שני שר,מ אך הרק מ״ש להבין וגם האלהי, הדבור
 הפגה במראה בפי׳ כתבתי אשר את אזכיר הדברים ולבאר

 יחר כנבואת מאירה הבלתי באספקלריא שלהגבואד, ובכ״ם
 בכל שלם אמו ממעי שנולד בטבע מוכן משה היה הנביאים

 שהיה ער המרמה כה ושלמות והמדותיות השכליות המעלות

 התומר סכך לא כי הכנה, שום בלא בטבע לנבואה מוכן

 עת מל ומהתנבאות אלהית מראית מראות בערו ורגשותיו

 הוא שהיה מה היא לזה והמופת הכנה, שום מבלי שרצה

 ובדורות שבדורו הנביאים לכל הנבואה שפע שהריק הצנור
 בטבע מורשה לו הגכואר, היתד. אם רק יצויר לא שזה הבאים

לא הכנה ע״י רק מיתה לא נבואתו שאם הכנה, שום מכלי

 כושית אשד, כי הכושית מאשר. אורות על נאמר לכך במעשיה
:לקת

pq שניות שלוחות מציגו )א( :בו״ אומר נתן ר׳ בו מרו

וחטבוה
 עצמו שהוא אחר לזולתו וישפיע הנביאה שיריק אפשר היד,

 בעת א״ע שיפקיע ודי אליה עצמו יכין אם רק ישיגנו? לא

 מרים הוכיחו ומזה לזולתו, גם שישפיע לא א״ע שיבין

 אמר האשה מן א״ע ולפרוש הבנה א״צ שמשה ואהרן

 שנפשו תמיר אליה מוכן והוא בסכע לו קנויה שהנבואה

 כלתי שהוא במר. הגשם יעצרנר. ולא עת מל מגופו תתפשט

 זו מעלה רק וכי ו״ל הרק מ״ש האשד" מן ומופרש מובן

 גבואד. יקבל ולא ה/ דבר בממד, שאך מד, לפשה, לו יש
 הנביאים כל על יתירה מעלה עוד לו יש הלא עצמו לצורך אך

 הוא נעשה משה עם ה׳ שידבר שע״י דבר, בנו שגם מה

 ואנו דבר, בנו נס ועי״ז הנביאים, לכל המשפיע המור

 שהנבואה מבואר ומזה משו" של מצגות הנבואה שואבים

 נבואה שישפיע אפשר אי שאל״ב הבנה, מבלי בטבע לו היא

 וישמע האשה, מן ולפרוש להכנה לו א״צ וא״כ לזולתו,
 משו. נגד תלונה שדברו שהגם דבריהם והבין שמע וה׳ ה׳

 הוא נהפוך כי כבודו להשפיל שרצו מפני זה היה לא מ״ו
 לד,שאר שיוכל שחשבו עד בעיניהם גדולה קדושתי שהיה

 וע״כ האשה, מן יופרש ולא לאד,לו ישוב אס גם בקדושתו

 שבו למשה מדרגה יש כי בזד" שסער להראותם ה׳ בא
להכנה הוא צריו זו. מדרגה שאל הנביאים מכל הוא נעלה

:שיתבאר כמו האשד. מן ולפרוש

האמת על משה העמירן לא מרוע מבאר משד" והאיש )ג(
 ע״ז בפניו זאת שדגרו בספרי לס״ש בפרס

 עצמו על לאמר רצה ולא מאד עני היה שמשה מפני משיב

 נביא שום לזד. וכד. שלא כנבואה אחרת מדרגה לו שיש

שמרוב ילפרישות, להכנה הוא צריך זו ושלמדרגד. בעול*

:וגדולחי מעלתו להגיד רצה לא ענותו
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בהעלותך יב מפרי במדבר 1250

 ההיא בעת י( )דברים שנאמר היה משה של לתזות
 והלא אבנים לוהות שני לך פסל אלי זדי אמר

 אלהי את ויראו בס )שם שנאמר המה אלהים מעשה
 מקיש הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת ישראל
 ססיר של להלן האמור מעשה מד. למעשה מעשה

 אשר האדם מכל ספיר* של כאן האמור מעשה אף
 )ט אומר יוסי ר׳ מאבות. ולא האדמת פני על

ז השרת ממלאכי ולא האדם מכל מאבות. אף
 אומר מנסיא בן שמעון ר׳ פתאום. מ׳ ויאמר )ד(

t עמו וידבר בפתאום משה גחירא פתאום )א(
 נקראו ששלשתם מלמד מועד. אהל אל שלשתכם צאו

 שאי ומה לדבר יכולה הפה שאין מה אחד בדבור
 אלהים וידבר כ( )שמות וכה״א לשמוע. לאזן אפשר

 דבר אזזת סב( )תהלים לאמר. האלה הדברים כל את
דברי כה הלא כג( )ירמיה שמעתי. זו שתים אלהים

ה׳! נאום כאש .

 מדת ודם. בשר כמדת שלא ענן. נעמוד ה׳ וירד גה(
בבני יוצא למלחמה יוצא כשהוא ודם .בשר

 אלא יוצא אינו לשלום יוצא וכשהוא מרובים אדם
 למלחמה יוצא כשהוא הקב״ה אבל מועטים אדם בבני
איש ה׳ טו( )שמות שנאמר יחידי אלא יוצא אינו

 הוא וברבבות באלפים בשלום בא וכשהוא מלחמה
 אלפי רבותים אלהים רכב לה( )תהלים שנאמר סא

 מפני שניהם. ויצאו גט ומרים אהרן ויקרא שנאן!
 אומרים ישראל יהו שלא עמהם משה יצא לא מה
 הכתוב בא ד״א הכעס. ככלל co עמהם היד. משה אף

 לדבר רוצה שאדם זמן שכל ארץ דרד ללמדך
 במה מושכו אלא אליך קרב לו יאמר לא להכירו
 של גנותו ישמע שלא ד״א עמו, ומדבר שרוצה
 בפניו. אדם של שבהו אומרים שאין ר״א אהרן.

 מקצת שאומרים מציגו אומד עזריה בן אלעזר ,ר
 ז( )בראשית בנח מצינו שכן בפניו אדם של שבהו

 בפניו ושלא הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך כי
 צדיק איש גה נה תולדות אלה ו( )שם אומר הוא

 יוסי רבי של בנו אלעזד ר׳ בדורותיו. היה תמים
 של שבהו מקצת שאומרים מצינו אומר הגלילי

 אמרו ס( )תחלים שנאמר העולם והיה שאמר ןד< מי
 שבחו מקצת אומרים אם מעשיך נורא מה לאלהים

 ודם! לבשר ק״ו העולם והיה .(1) שאמר מי של
 בקשה לשון אלא נא אין דברי. נא שמעו ויאמר 0)

 דבר העולם והיה שאמד מי אם ומה ק״ו דברים והרי
 אומר יוחאי בן שמעון ר׳ ודם. לבשר ק״ו בתחנונים

לתוך ליכנס שבקשו אלא דברי נא שמעו ת״ל מה

הגהות
 אכניס לוחות כד מת שנאמר ספיר של היו משד! שעמד.

 ומנין ספיר של אלו אף ספיד של ראשונים טה כראשונים
 ינאסר אלהים מעשר. והלוחות שנאסר ספיר של שהראשונים

 סכל ח״ל ומה מאבות אף )ב( :וכד כמעשה רגליו ותחת
:ססה״ש ולא וגד האום י

P) :כוי אליהם דבר בסתאום משדי נתיירא מפתאום )א(

 רואה שאדם שבזמן ד״א ללמדך הכתוב בא שניהם. ויצא'
 אלא אלין קרב למבירו יאמר לא חבירו בפגי שלא לדבר

 משה קרא לא מה ומפני עמו. ומדבר שרואה למי מושבו
 C0 כד: ישמע שלא ר״א כעם. בכלל >ג< כד! עמרם
 העולם והיה )ה( :בו׳ שנאמר במניו העולם והיה שאמר

!ו׳5 ק״ו גפניו

התורה
co פתאום הדבור שבא יען משת אל פתאם ה׳ ויאמר 

לא הדבור אל סומים היו לא ומרים ואהרן

 משה באמצעות לא אס אליהם הדבור שיבא אפשר היה
משד. וע״י בא״ס, ביחד אתם שיהיה משה את גס קרא ע״ב

 ג עליהם גם הדבור חל מוכן שהיה
וע-י האהל ע״י הדבור אל שהוזמנו ואחר וירד׳ )ה(

 בפני זאת לדבר מד. שלא לחוץ קראם משה

:והמפרשים חז״ל כמ״ש משה
ה׳. נביאכם יהיה אם דברי, נא שמעו ויאמר )וא*ס

מעלת להודיעם שבא בסם׳ בארו בבר
 באספקלריא נבאו שכלם הנביאים מכל שנבדלה משה נבואת

 ולפי המאיות באספקלריא נבא ע״ה ומשה מאירה שאינה
 היד. שמשה תשא^ ובס׳ הסנה מדאה )בס׳ בארתי מד. דרבנו

 היד. מאירה שאינה באספקלריא שלנבואה ברוחו. שנים פי

 כאספקלריא לנביאה אמנם הכנה. שום מבלי במגע מוכן

 מעצמו בין הבנה לוה גייר והיה במבע מוכן היה לא המאירה
 הוא גם ירד ממדרגתם ישראל ירדו שעת ישראל טובות בין

טובן היד, שע-ז מאירה שאינה באספקלריא ונבא ממעלתו

וחמצוה
 נבואה רק הנביאים בל על להשפיע יבול לא ו<ע״ב תסיר,

 נבואה לא במבע, לו היה שזר, מאירה שאינה באספקלריא

 הבנה ע״י רק מפיגה לא הוא שנס המאירה באספקלריא

 זאת מדרגה להשפיע יכול לא וע״ב ה", בעיני חן ימאיאת

 מן שפרש על מרים לתלונת תשובה נמצא וגזר, זולתי, על

 באשר והבנה פרישה לו א״א שמשה טענתם שהיה האשת

 המריק האגור שהוא ממה לזר. והמופת בטבע לו היא הנבואה
 והתשובה דבר, בגו גס הלא במ״ש נביאים ליתר הרוח אח

 נבואה רק עליו אשר הרוח מן מאציל אינו שהלא היא לזה

 המאירה באספקלריא נבואה אבל מאירת בלמי באספקלריא

 אריך וע״ז בטבע לו אינה נביאים יתר על להאאיל יבול שלא

 ההבדלים בכ״מ בארתי ובבר האשת מן ופרישות הכנר.

 נתנבאי הנביאים שכל נביאים, ליתר משה נבואת כין שהיה
 פחו נפל הנביאים כל על ]ב( בהקיץ, נתנבא ומשה כחלום

 ועומר ער כשהוא נתנבא ימשה הגיף כחות בל וכסלו ורעדה

 מחזות ראו הנביאים בל ]ג[ בחושיו, ומשתמש רגליו על

 המרמה בח באמצעות הנבואה שפע להם בא כי ודמיינות
המדמה כח תערובות בלי השכלי כה על השפע הגיע ולמשה
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תרבו בהעלותך יב ס&רי במדבר

 עד )א( לי המתינו המקום להם אמר המקום דברי
 הברו« דברי לתוך נבנם אדם יהא מלא ק״ו מאדרומ.

 )ב( או אתודע. אליו במראה ה׳ נביאכם יהיה אם
 עם מדבר היה כך ובחזיון בהלום שאגי כשם

משה! עבדי כן לא ת״ל משה
יומי ר׳ השרת. ממלאכי חוץ הוא• נאמן ביתי בכל 0)

השרת! ממלאכי אף אומר

 בחידות. ולא ומראה בו אדבר פה אל פה 0) )ה(
ומראה האשה. סן לפרוש לי אמרתי סו( )שבת

 אלא אינו או דבור מראה אומר אתה דבור. מראה זו
 לראות תוכל לא ויאמר לג( )שמות ת״ל שכינה מראה

 אומר עקיבא ר׳ והי. האדם יראני לא כי פני את
 א״ר השרת. מאזני אלו והי יד( כשמועו. האדם
אלא עקיבא ,ר דברי במבמל איני התימני שמעון

הגהות

 אלו וחי rn כד: לו אמרתי מה אל פה בו אדבר פא-ם מדבר שאני כמם )ב( בו׳: שלא ק״ו שאחרוש עד )א(
אלא רבי דברי כסבסל אמי אר״ש עולם. ודי שחייו מלה״ש )ג( :בו׳ משה עם מדבר אני כך כו׳ בחלום מביאים עם

והמצוין התורה
 במשלים נתגבאי מביאים כל נח דמיין" שום ראד. לא וע״כ

 משד. ובנבואת ועלומות סתומות נבואותיהם שהיו עד וחידות

 שפע להם הגיע מניאים כל pq וחידה. משל שום נמצא לא

 מהא״ס הנבואה שפע הושפע ולמשה מלאו ע״י הנבואה

 לר ומיהותי ילכו פני כמ״ש אמצעי. ע״י שלא בעצמו

 מוסף בבד. נתנבאו מביאים בל בספרי מ״ש ]י[ כמש״ס

 מדברת שכינה שהיתר. הדבר בזה שנתנבא משה עליהם

 במ״ש וארא פ׳ בראש התבאר p] משה, של גרונו מתוך
 לא ה׳ ושמי שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא

 היה מביאים ולכל להאנות הנבואה שהשפעת juft נודעתי
 העולמות היות להיות העולמות בבל המתפשטת האלהות מצד

 היתר. וע״ב בגויד" המתלבשת מפש בדמיון ונפשם ורומו

 שבהם והמסכים הלבושים לפי ובמחנה במראה נבואתם

 נפש על הרוה הלות וכן עולם, בעילם האלמת תתלבש

 בגויה מתלבשת נפש שהיא מה לפי זה העגון היה מביא

 כה נשאר הגוף כוחות ונפול הגשמיות התפשטות בעת שגם

 נלקחות ודמיונות ממית חזי וע״ב גופני, בח שהוא המדמה

 הבה שדרך המדמה כחות השקפות ומן הגדול העולם מציור

 מבוא׳ והיתד. הנביא, שבל על הנבואה חלה ובאמצעותי הזה

 מירד. מי״ה שם כי הוי״ה, שם ע״י לא ובנוי שמרתיו ע״י

 ומסך בעטוף התלבשות בלא כעצמו שהיא במו האלמת על

 וכו׳ אברהם אל וארא ועז״א להשיג, יכלו לא וזה העולמות

 שהיתר, טשד, נבואת אבל להם, נודעתי לא ה׳ ושמי שדי, באל

 כסי האלהות את שהשיג מה ע״י היה המאירה באספקלריא

 צייר מכל מופשט העילמות פן למעלה בעצמו שמא מה

 הלה הנבואה שמע ובן העולמות, מצייר מלקה ותמונה

 כי גופני כת שהוא המדמה בח באמצעות שלא שכלו על

 הגייה מן מופשטת ובנפש הנפרדים השכליים מן באחד היה

 הנביאים כל וע״ב ב״ה, הוי״ה לשם מיוחסת זו וגפואה לגמרי

 המדמה, כח ומן העולמות מהזה מן ודמיון מראה השיגו

 ומדד והקק די לעולמו שאמר שדי בשם הנבואה והיתר.

 שראו וארא אמר וע״ב ובחותיהם, העולמות הוקי, וקצב
 ומראה דמיון ראה ואו הוי״ה נשם השיג ומשה ודמיון, מדאה

 דאב״ע ופי׳ די/ נביאכם יהיה אם ועז׳זא באורך, עיי״ש

 שם ע-י הנבואה שישיג ר״ל ה*, נביא נביאכם יהיה אם

 גרונו מתוך מדברת שהשכינה מ״ש כזה סולל וגם הוי״ז«

 מלשון הדובר סי׳ שנביא בי הדובר ]ר״ל שהנביא מנין
 מדברת ששכינה מעצמי ה׳ יהיה בו הדובר האם שפתים/ יניב

 בםר$ה ומס׳ בו, הדובר שלו הנביא והוא גרונו מתיר

גילה בזה בסגול, ומראה אמר משה ואצל אתרדע, אליי

 שאינה ואספקלריא המאירה אספקלריא בין ההבדל להם

 אספקלריא מ״ב( לד )פרק בבלים שאימר מה שעל מאירה,
 הפנים. אח בו שרואים )שסיגעל( והרע״ב הר״ש שי׳ טהורה

 על וכן בו, דרך שמביט זכוכית הוא )בריגל( פי׳ והרמב״ם
 ואספקלריא דהבא ת״י יס כת )איוב וזכוכית זהם יערכנה לא

 ועופרת נטיח מכופר. שהוא שפיגעל, הוא בקמץ ומראה
 מאחיריו העימד דבר לראית הראות תעבור שלא עד אחד מצד

 מאירה, שאינה אספקלריא וזה גכתי העומדת הצירה מראה רק

 מה לראות בו עובר שהראית הזכוכית הוא בסגול ומראה

 והגה המאירה. אספקלריא וזה האחר מצד אחוריו שעומד
 האחר מצד העומדת הצורה לראיה יובל לא בשפיגעל הרואה

 בה עומד שהוא מד העומדת הצורה רק הפראד" אהירי
 מביאים והשגת ראית על מליצה יזה המראה, ,לפני שהיא

 רק העולמית, מגבול חוץ העומד חאלהות את השיגו שלא
 האלהית שהיא עופרים, שהם בצד אתם הנמצא האלהית את

 שהצורה pj העולמית, נפש להיות בעולמות המתפשטת

 המראד" נכה העומדת עצמה הצורה אינה מוראה הנראית
 המראה, פני על הצורה מן המתפלשת הצורה של תמונה רק

 שהתפלש מה רק בעצמד" שהיא כמו האלהות את ישיגו לא כן

 יתרשמו שעליו המראה שהוא דמיונם כח על האלמות השגת מן

 שעליו דמיוני כה על שיביט הנביא בדמיון הנראית הצורות

 במראה רק נמצאים ואינם במחזה יחזה אשר צורות לי יצויר

 במראה הצורה אח הרואה p] באמת, לא דמיונם בכח ר״ל
 המראה לפני עומד עצמו שהוא מניו &רא*ת גם בה יראה

 והתמונות שהמחזית ור״ל המראה, על התרשמה דמותו וגם

 דמיונם ומחזות עצמם דמות גם יראו החוזים יראו אשר
 המאירה באספקלריא ראה מרע״ה אבל במחזה, המתרשם

 וידאה השני העבר אל בו עוכר הראיה שכת הזכוכית שהוא
 ור״ל המביט, מגביל חיץ שהיא האחר מצד העומד הדבר

 בעצמותו, שהוא כמו העולמית מן מוסשס האלהית את שהשיג

 כסי בעצמו הא״ס כי ודמיון, מחזה שום יראה לא *ובזה

 וישיג דמיון, ושום גיור שוס ספגו יישג לא בעצמו שהא
 הבדלים כמה עוד שבאר בע״י ]ועי׳ שכליית מדעיית השגה רק

 אם וז״ש דרכון לפי מאירה והבלתי המאירה אספקלריא בין
 בהלום ולכן אתודע, אליו במראה ה׳ נביאכם יהי׳

 המראה שהוא הדמיון כח גשאר החלום שבעת בו, אדבר

 מוז ייתרשמו התזה בעת שיבראו הצורות לקבל המוכן

 :בחזון יראהי אשר הדבר את השכל יפשים שמהם דמיוגו

רשות לו נתן אשר שהיא 41מש עבדי בן לא חן >ז

אל העולמות שהם החצרות פן בהשגתי לעבור
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 היות אלו W כשמ״עו. אדם דבריו. על כמוסיף
 אומר יוסי בר׳ אלעזר ר׳ השרת. ומלאכי הקודש

 שנאמר שומעים שאינן >ר«< אף אלא רואים שאינן לא
 ומה קול. אהרי ואשמע רות ותשאגי ג( )יחזקאל

 רואה אינו תי כשהוא וחי האדם יראני לא כי ת״ל
 כב( )תהלים וכה״א מיתר- בשעת הוא רואת אכל

 ולא חיה! לא ונפשו עפר יורדי כל יכרעו לפניו
 ת( )יחזקאל אומר שהוא לפי נאמד למה בחידות.

 הנביאים עם מדבר שאני בשם או חידה. חוד אדם בן
 ת״ל בחידות משה 0) עם מדבר אני כך בחידות
 זה אומר אתה אחוריים. מראה זה יכיט. ה׳ זתםוגת

 ת״ל פנים מראה זה אלא אינו או אחוריים מראה
 אחורי. את וראית )ז( כפי את והסירותי לג( )שמות

 פנים כתובה והיא לפגי אותה ויפרוש ב( )יחזקאל
 כן עושים וההדיוטות הדעת קלי אף והלא ואחור.

 פנים כא< )עירובין ואחור פגים ת״ל ומה כותבים
 בשלותם פנים הבא לעולם ואחור הזה בעולם

 שבח מתן ואחור הזה בעולם צדיקים של ויסורים
 )שם( לעוה״ב. רשעים של ופורענותם צדיקים של

 רשעים( )של קינים והי. והגה קינים אליה וכתוב
 צדיקים של והגה וקוננוה. היא קינה לס )שם שנאמד
 הגיון עלי נבל ועלי עשור עלי צב( )תהלים שנאמר
 על הוד. צז( )יחזקאל שנאמר רשעים של והי בכנור.

 בעבדי" ת״ל אין an יראתם לא ומדוע נאה! הוה
 למה משה בעבדי דברתם בי שדברתם אלא במשה
במדינה אפוטרופוס לו שמיה imb רומה הדבר

הגהות
 הכסא את הגושאין הקדש היות אפי׳ ימי דבריו על כמוסיף

 שאינן אף סק • כו׳ בר״י ר״א הכביר. את רואיז אינם
 לא כי אומר דוסא רבי וגו". רעש קול כר שנאמר יודעיץ
 ותמונת בחידות. ולא ת״ל בחידות משה 0) :כר יראני

 לעמוד משה בקש יראו לא ומגי אחורי את וראית (1) :כר
 דרכי וגר אחורי את וראית א״ל הקד״ה של דרכיו על

 לראות חובל לא בעוה״ז ודרכי אוחד מראה אוי בעומ״ב
 ואמור פנים כותבים p עושק כי׳ ויפרוש וכה״א פגי את

יסורין זה קינים כר ייסורין רשעים של כשלוחם כר ומת״ל

והמנוול התורה
 חיץ ביתו בתון שהיא כפי האלתית את להסיג פנימה מבית

 שרואה כמי בי. אדבר פה אל יפה העולמית. שהם לחצרות

 אל סד, עמו וידבר נכחו העומדת חצירה שרואה במראה

 כאדם בהקיץ רגליו על שעומד ההבדלים יתר מר. וכולל פד"
 המראה דרך צורתו תאה והוא סה אל סד. רעהי עם המדבר

 ע״י הבא הנבואה כדרך בחירות ידבר לא ועי״ב והזכוכית"

 פד, בפרש כולל וגם בחידות ילא ומראה ועז״א הדמיון בח

 כבר יביט. ה* ותמונת פיו. מהון מדברה סשכינה פה מל
 תמונה( וכל פסל לר תעשה לא בפסוק יתרו )בם׳ באדתי

 בולמת צורה שאמר, המזין בעת הנביא von השוקעת הצירה על ובא השיקער" צורה היא שתמינה
 לנגד ותמונה ועז״א דמיונו בכח שוקעת צירה רק ממשית

ראית מציון שהראיה להבמד" ראיה בין הבדל מש עמי

 המלך להם אמד )בפניו( מדברים המדינה בגי והיו
 אין תאמר ואם דברתם בי אלא דברתם בעבדי לא

הראשונה( מן קשה זה במעשיו מכיר
שהודיעם מאחר )א( וילך. בם ה׳ אף ויחד )ט(

 דברים והרי נדוי. עליהם גזר אח״ב סרחונם
 על כעם לא העולם והיה שאמר מי אם ומה ק״ו

 ודם בשר על ק״ו סרחונם שהודיעם עד ודם בשר
 נתן ר׳ סרחונו. שיודיעו עד הכירו על יכעוס שלא
 שלא נדוי עליהם גזר ואח״ב סרחונם הודיעם אומר

מה על הודיעני י( )איוב איוב שאמר כדרך יאמרו
t תריבגי

 לפדגוג שאמר למלך משל האהל. מעל סר והענן )י(
מפני רדהו לי משאלך אבל בגי את רדה )א(
 המקום חס אם ק״ו דברים והרי חבו על האב שרהמי

 שנא׳ רצון כשעת ק״ו כעס בשעת הצדיקים על
 והנה עניתין•( רצון בעת ה׳ אמר כה מט( )ישעיה

 בעוזה שגצטערח )ס מלמד כשלג. מצורעת מרים
 ויאמר ד( )שמות ובה״א היא. בשר שנקי ללמדך

 בשר שנקי ללמדך בחקך. ידך נא הבא עוד לו ה׳
 מצרעתו. שנפנה אהח. ויפן צו( )שבת היתה!

 החשבון •את ליתן עתיד 0) אומר בתידא בן יהודה ר׳
 העולם והיה שאמר מי אם אהח נתנגע שאמר מי על

 )ג( ליתן ועתיד )שם( עליו מגלה ואתה עליו כסה
 אם היה מקושש צלפחד שאומד מי על החשבון את
 עליו. מגלה ואתה עליו כסה העולם והיד. שאמר מי

עקביא ים( )ברכות שאמד מי הדין את ליתן ועתיד

 של שפרן מתן זה והגה כו׳. שנאמר בעוה״ז צדיקים של
 רשעים של סורענותן זה והי כו׳ שנאמר לעוה״ב צדיקים

 ת״ל שאין במשה בעבדי לדבר )מ( :בו״ שנא׳ לעוה״ב
 משל דברתם בי כאלו ובמשה בעבדי שדברתם אלא בעבדי

 נ כו׳ במעשיו מכיר איני בר חמלו א״ל עליו ממרים כר

ג כר סרחונם שהודיעם אחר )א(
:כר מפגי ממי לא אכל רדהו לי ומשאלו כנו את רדה )א(

בל הדין ליחן עתיד )ג( : »׳ וללמדן בעזה שנצסרעה )ב(

 עיון מציין וההנמר, תמוגר" כל ראיתם לא כי ועז"* העין.

 ואמר )ה"( ישעיה בסי׳ כט״ש הדבר" על לב ושימת השכל,

 שבזה בעולמות המתפשט האלמות על כשמעיין גם שמשה

 הנשגבת העליונה החכמה גורת באילו ד./ תמונת יצייר

 החכמה צורת היא העולמות וצורת העולמות, בכל נשקע

 צורה איזה שישיג המחזה בדרן זד. לו יצייר לא העליונה,

 מראה מגל מופשס השכל בעין ע״ז יגים רק הראית כבח

 מיוחדת מדרגה למשה שיש כיון וא״ב ממשית* ותמונה וחזון
 מדרגה בי וחוזה נביא שוס לזו. זבה שלא הנבואה בענין

 הכנה הוא צריך וא״ב לזולתו, להשמיעה במבע לו איננה זו

 :במשה בעבדי לדבר יראתם לא ומדוע האשד. מן ופרישה

התחילי שהעם לה( )יא למעלה לםמ״ש סד. והענן )יי״ד(
מרים »סרעד, בן וכתיך מחציית לנסוע
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תרכז בהעלותך יב ספרי במדבר

 מגיד )ה. מרים אל אהרן ויפן נחגדה. מהללאל בן

 פורחת היתה אותה רואה nw זמן שכל הכתוב
בה!

 לו אמר >ה< אדוני. בי משה אל אהרן ויאמר )יא(
 1 במזידים לגו מהול היינו שוגגים אם

מטמא המת מה פ״א( )כלים כמת. תהי נא אל )יב(
 אהרן אמר נביאה מטמא מצורע אף באהל

 לסגרה לא יכול שאיני לאחותי מפסיד נמצאתי 0)
 שהיה למדנו דרכנו לפי לטהרה• ולא לטמאה ולא

 בנגעי רואה אדם אין פ״ב( )נגעים דורש אהרן
 אמנו >ז< מרחם אמו מרחם בצאתו אשר קרוביו.

 הצי בשרו. הצי ויאכל בדבר» הכתוב שכינה אלא
לז( )בראשית שנאמר כענין לומר צריף היה בשרנו

.פס ד״וא בשרנו אחינו כי
רפא נא אל שנאמר כענין ה׳ אל משה ותזעק )יג(

 זמן שכל ארץ דיר ללמדך הכתוב בא לה. נא
 שנים שיאמר צריך שאלותיו לבקש רוצה שהאדם
 שנא׳ שאלותיו יבקש ואחר תחנונים דברי שלשה

 ארץ דרך ללמדן הכתוב בא לה נא רפא )ם( נא אל
 מרפא אם השיבני לו שאמר אלא לאמר ת״ל ומה
 משה אל ה׳ ויאמר הקב״ה שהשיבו ער לאו אם אתה

 אומר עזריה בן אלעזר ר׳ בפניה. )י( ירק ירוק ואביה
 והשיב הקב״ה מלפני משה בקש מקומות בארבעה

 0 )שמות אומר אתה בו כיוצא שאלותיו. על לו
 שמעו לא ישראל בני הן לאמר ה׳ לפני משה וידבר

 אתה אם השיבני לו שאמר אלא לאמר ת״ל אין אלי
עתה )שם( ר״קכ״ה שהשיבו )יא( ער לאו אם גואלם

 אומר אתה בו כיוצא לפרעה. אעשה אשר תראה
 ה׳ יפקוד לאמר ה׳ אל משה וידבר כס )במדבר

 אלא לאמר ת״ל שאין בשר לכל הרוחות אלד״י
 לאו אם פרנסים ממנה אתח אם השיבני לו שאמר

 ה׳ ויאמר )שם( שנאמר המקום שהשיבו □)י עד
 אתה בו כיוצא גון. בן יהושע את לך קח משה אל

 לאמר ההיא בעת ה׳ אל ואתחנן ג( )דברים אומר
 אכנס אם השיבני לו שאמר אלא לאמר ת״ל אין

 )יס לך רב )שם( המקום שהשיבו עד לאו אם לארץ
 השיבני לו אמר לאמר ת״ל אין אומר אגי כאן אף
 הקב״ה לו שאסר עד לאו אס אותה אתה מרפא אם

 מה מפני ל* נא רפא נא אל בפניה. ירק ירוק ואביה
 אומרים ישראל יהיו שלא בתפלה משה האריד לא

 בתפלה. ומרבה עומד והוא בצרה נתונה היא אחותו
 תפלתו שומע והמקום מתפלל שמשה זהו לא ד״א

 ואומר לך ויקם זרמר ותמר כב( )איוב כמ״ש !אלא[
 את תלמידיו שאלו יענה וה׳ תקרא אז נח( )ישעיה

 לחם אמר בתפלה אדם יאריך כמה עד אליעזר ר׳
 ה" לפגי ואתנפל שנא׳ ממשה יותר יאריך אל

 הלילד- ארבעים ואת היום ארבעים את כראשונה
 יותר יקצר אל להם אמר בתפלה יקצר כמה ועד

לקצר שעה יש לה נא רפא אל שנא׳ ממשה
ז להאריך שעה ויש

 בפניה. גא( ירק ירק ואביה משה אל ,ד" ויאמר )יי(
נזפה נזיפות שתי אמר יאשיה ברבי אתי ר׳

 ז׳ מוכלמת שתהא )עד נזף )ם ודם בשר אביה אלו
י״ד( העולם והיה שאמר מי שבעה ב״ו אביה מה או

 :וגר׳ בפניה ס ;וכר׳ לאטד ומודל לאטד ה׳ אל לה. צלינו השת נא אל )ה( נ כו׳ מגיד וגו׳ והנה 0) ;כו׳ טי
 ישראל: בני עסי את כבאיתי את והיכאתי הקב״ה שהשיבו תיא( מיתי מדדים אם לו אמר חטאנו ואשר גואלנו אשר ומזאת
 אין ככן אף )יג( :כו׳ אמ לו קה המקום שהשיבו )יב( :כו׳ מופסדת אהותנו נמכאת )ו( :כשוגגים לגו ממול

:כו׳ שא״ל אלא לאמר ודל ויכעק הכתוב. שכינה אלא )ח( :כו׳ אלא ג״ל היה אמנו 0)
ז׳ מובלטת שתהא כחכה כה נזף p) :וגו׳ בפניה )א( נא רפא )ט( :בו׳ נא אל בענין שאמר מה ה׳ אל משה

ודומצות התורה
 למפע סימן היה שזה הענן מר שלכן »״ל להכרות ושבו

 בהכוכרות תקעו הענן שסר וביון יסעו, ובהעלותו »דש מעם,

:מחם נכטרעה כך ובתיו לגמוע והתחילו

 עלינו תשת גא אל ]א[ מאתו בקש אדוני, בי יב( )יא

ההבדל וזה הקביעית, על מורד. משיתה ומזאת,
 ויש מדון חטאו כי יחשב בל ר״ל שימה, וכין שיחה בין

 ובבלי ובמקרה בשגגה חטאו כי בלב* קבוע יסוד להחטא

 יתעד" וחסרון אולת מחור שהיה נואלנו אשר שעדא דעת

 ועל כשוגגים, רק במזידין אותנו תדין אל במפח יאמר

 בדבר, המסיפק הוא האולת שגדר ניאלנו אשר אמר עכמי

 מרקת מסופק כאלו שהחחש במד. רק חמא לא הוא כי

 אכל חמאה שהיא חטאנו אשר אמר מחם ונגד בו* משה

P) פשענו, או עוינו יבין חסאנו בין ההבדל שזה בשוגג

 ומה הגדול העוגש נכון לא במזיד חוסאים היינו אם אפילו

 מאתו ]מת[ אשר כטת, תהי גא אל ועז״א כמיתה שנחשב
אמו: מרחם

 פי׳ השני ונא בקשה מלשון הראשון גא נא, אל יד< )יג
המגד כדיבר, תיכף ירפאה לא שאם ר״ל עתה,

 היהד. שאז לבן שער בד. היה לא &םתמא ]כי ימים שסעת

 הסגחם שני כחכה היתר. הדין שמן ה׳ לו והשיב מיחלטתן

 באם תמהר השני הסגר בסוף וא״כ יו* י״ד לשכינה שק״ו
 שער לא בה שאץ כיון לה הלכה שלא אף הנגע משח לא

 שבעת רק שתסגר פרי עשתה ותפלתו פשיון, ולא לבן
 כחכה או בי לבד, פשה שלא מה ע״י לסהרה א״א שבזה ימי*

 שני וסעלת לגמח, תרפא לסהרה כדי ובע״ב שני, הסגר

 תאסף שאחר ]ב[ ימי* שבעת רק חסגר שלא ]א[ דברי*
:לגסח תרפא אם דק יהיה לא שזה המחנה אל
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 מה כנדון להיות הדין מן לבא דיו וש״נ( ב״ה )ב״ק
 תסגר. 0):ז׳ העולם והיה שאמר מי אף ,ז ב״ו אביה

 טיהרה והקב״ה טימאה והקב״ה הסגירה העביה
 שאדם שבמדה ללמדך וש״ג( ט )סוטה ימים שבעת
 שעה למשה המתינה מרים לו. מודדים בה מודד
 לפיכך סרחוק אתותו וחתצב ב( )שמות שנאמר אתת
 ושבעה וישראל ולוים וכהנים וארון שכינה לה עיכב
 מרים. האסף עד נסע לא והעם שנאמר כבוד ענני
 הימנו גדול באחיו ואין אביו בעצמות זכה יוסף

 אביו את לקבור יוסף ויעל נ( )בראשית שנאמד
 מיוסף גדול לנו מי פרשים נם רכב גם עמו ויעל
 נתל לנו מי עצמו משה אלא m בו נתעסק שלא

 )דברים ,שגא הקב״ה אלא בו נתעסק שלא ממשה
 יג( )שם !מואב[ )גבו( בארץ בגי אותו ויקבור לד(

אפשר. אי שכתוב מקרא אלמלא )ה( אומר יהודה ,ר

 נחלת זה נבו חר הזח העברים הר אל עלה לב( )שם
 בנו ראובן ובני לב( )במדבר שנאמר ראובן בני
 ולא נבו ואת קדיתים ואת אלעלא ואת השבה את

 לג( )דברים שנאמר גד של מלתו בתוך אלא נקבר
 שם כי לו ראשית וירא גד מדתיב ברוך אמד ולגד

 על נתון משה שהיה מלמד אלא ספון מחוקק חלקת
 לחלקו ראובן של מחלקו מיל ארבעת הקב״ה של ידו
 )שם( ואומרים אותו מקלסים השרת ומלאכי גד של

 ולא ט( )שם ישראל עם ומשפטיו עשה ,ה צדקת
 )ישעית שנאמר אוספם מצדיקים כל אלא בלבד משת

«יאספך ,ה כבוד צדקך לפניך והלך נת(
 היו הצרות ב׳ וכי )ח מהצרות העם נסעו ואהר )טז(

 לא ישראל שנסעו כיון אלא בזו והנו מזו שנסעו
 והורו מרים שנצטרעה ששמעו עד להלוך הספיקו

»מחצרות העם נסעו ואהר נאמר לכך לאחוריהם ומנו

הנמות
 ק״ולססו״הי״דאלאדיו ח ב״ו אביה ופה ק״ו מרים והלא

 הקב״ה מאסף ואמר לטחנה מחוץ יפים ד מסגר )ג( :בר
 )ד( ן כר ■ללמדן מרים מאסף עד נסע לא יהעם סהרה• כר

 גדול כיסראל ואין יוסף מגסות זכה מסה מסר" אלא
גדול לגו מי צמו יוסף עגמות את מסה ויקח סגאמר הימנו

האסף אחר הימה זו נסיעה

 מסח היכן לאומרו א״א בחוב מקרא אלמלא >ה( : כר
 מואב מערגות מסת ויעל שנאמר ראובן סל במלקו מת
 ספון ממוקק בר וירא וגר גד 3מרמי כו* זח נבו הר אל

 מילין ,ד אותן מילין ,ד גד סל מלקו עד ראובן סל מחלקו
 ממגרות העם נסעו ואמר 0) :כר מלמר אלא מוליכו מי

< מיומר ומסאר ס״ם מרים

וחנממזז חתירה
 שלח פרשת

)כ-כא< השאלות
 המבואר כסי ]אם מרגלים משח שלח צורך לאיזה

בה היושב העם הכתונים[לראות משמחות
 לישראל אמר עצמו הוא והלא הרפה, הוא החזק

Q גדולים גוים לרשת לבא הירדן את עובר אתה
 אמרו שישראל באר ובמ״ת וכר. ממך ועצומים

וישיבו הארץ את לנו ויחפרו לפנינו אנשים נשלחה
 נמסו למה וא״ב בח. נעלה אשר הדרך את דבר _אותנו

 הגבולים על רק ללכת להם היה לא הארץ תוך אל
 נשלחו ולמה לכבשה. גוה מקום באיזה לראות לבד
 שילבו יותר טוב הלא ישראל אלפי וראשי אנשים י״ב
 בכאן הארץ, יושבי נם ירגישו שלא לבד אגשים כל

 תורה ובמשגה המרגלים בשליחות צוד, ,שה משמע
 זח עלו אליהם אמר למה זאת׳ בקשו שישראל אמר
 המקום היה ששם שנודע ההר את ועליתם בעב

 לכבוש הקל במקום לכנס והי״ל לכבוש קשה היותר
בו! יושב הוא אשר הארץ את וראיתם ומ״ש םש«

באור! לו אין הארץ ומה

 כי מקץ( )בס* בארתי כבר אנשים, לך שלח >ב( א

המבקסים העם M מרגלים. מהני סגי יס

 מסובה האח את לתור חמלה סולחים לסבת מקים להם

 סמוסב להם והודיעו המרים ססבו אמך pq רעו! אם היא

 סולמים אז ולכבסה אותה לרשת והסכימו לפניהם סוב הארץ

 המקומות את סירגלו מיינו הארץ. עדית את לראות מרגלים

 נקרא הראשון מסם, לכבסה כ״כ סם מבוגרת הארץ שאין
 והמרגל הסוב את מבקס המד כי מרגל, נקרא והסני תר

 בשליחותם. הבדל 0ו» הארץ, ערות ואת הרע את מממס

pq ואת הדבר, נוגע להם בי העם כל יסלתו התרים את 
 מאיזה לדעת לו נוגע הדבר בי מבא סר יסלח המרגלים

 תסובת יעלימו ולרוב ויכבשנה. הארץ על ילחם מקום

 וסדריה המלחמה סתרי יגלה לבל העם מן אלר. מרגלים

 כמה אם }ב! הגכא, ראסי בין בסוד המסומרים דברים סהם
 רעה מס היא המוכה הארץ את לראות תרים יסלחו סבסים

 סבם ואין סבסו מבני מיוחד איס סולח הסבסים מן ב״א אז

 האח תהיה יגויר בי אמר, מסבס סליח על סומן אחד

 מקנה *ח לטסל אחי׳ לסנט ורעה אמד מ30 לפגי סונר,

 מוף ססם וארץ גר, וכני ראובן מני לסני סובה מיתה

 ישכון• ימים חוף על אסר זבולון סבם לסגי סובה אניות

 ערות את לראות מרגלים סולחים אם מסא״ב יכרומו!

 W הסכמים, כל בער אחד מרגל הגבא סר יסלח האח,
 רעה או היא מרבה אם האח את לתור ע״ד סולחים שאם

 לבם יסגזך שעליו שבחם והחסוב הסבם נשיא סולחים

 אם כן לא לפניהם, הסיב לדעת ובמדעו בדבריו ייאסיני
 אנסים סילחים הארץ ערות את לראות מרגלים סולחים

 לחית שליחותם סהיה יהיסע שסלח מרגלים סלכן פחותים,

 בשתיקה ושלחם העם, לא יהישע שלחם הארץ ערות את
וסלה לבדו, הגבא לסר נוגע זה כי הרס, מרגלים כס״ס
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 היו חצרות שתי וכי כחצרות ויהיו מחצרות העם נמעו )ז(
 לכן עד הסדרא סוף כדאי׳ וכר כיון אלא בזו וחנו מזו שנסעו
 ד״פסקא. סוף והוא בחצרות. ויהיו מחצרות העם נסעו ואחר נאמר
 כיו״ב )ב( כר. לדבר רגילה מרים היתה ולא )א( צט

עוזיה ומה מעוזיה ק״ו הדברים

 פסקא( )סליק

מרים ותדבר צטנרמב[
 מאמרים

פשוטים

 שאמרו מה וכן עצמם. מצר ומבוארים

 האשה אורות "על שנאמר מה על

 והלא היתרי כושית וכי הכושית*

 משונה כושי מה אלא היתה מדינית

 וכיו״ב בנויד" משונה צפורה כך בעורו

 וגו" לדוד "שגיון הפסוק על דרשו

 כשיים כבני "הלא המקרא על וכי

 מאמרי כל ישראל-, בגי לי אתם

 ומובאים במדרשות נמצאים הנ״ל אגרד,

 שם. ב׳( ז*0) מוע-ק בתלמודין

מאמר להמתיק אמרנו ובדרשותינו

 לנו ואין הענק רהיטת לפי מובן שום לו אין וגו׳ מקנא אני. בך
 המהרש״א מ״ש דרך מל לא אם זה דבר בביאור אחרת דרך

 א״ל שמרע״ה דבריו ותמצית הזה. המקרא ברעיון טז( )סנהדרין
 מתקנא אדם "בכל שאמרו )כמו בך מקנא אני שאק כשם ביהושע

כך בחלק( כדאיתא ליהושע, ממשה זה וגמרו ותלמידו" מבנו מון

 הרא״ש ממרי ולמדנו שס(, הרא״ש )מכ״ל חלים עתים כיה
 אתי דג״כ לקטן לדמותו שיכולין הוא שוטה ועתים מלים שעתים

 לו שאין בחרש הדין והוא גמור, בשוטה משא״כ דעת, נכלל
 לכלל אתי לא דאיהו משום מקטן גרוע איהו ובודאי כלל וכיה

זה בנידון כן וכמו למולה. דעת
יסבה ואבי >ג( בר. המלך קברות ההוא המקום שם את ויקרא שליח נמשה דקטן הרא״ש של

 שמד. נקרא ולמה שרד, זו יסבה קברו שם כי ת״ל מקודם שמו שהיה יכול ה. או ת ה רק ג״כ הוא לטובתו שהוא בדבר
 כר. שהכל אלא יסבה היה ולא נקרא שאירע מה על המתאוים. העם את ושוטה בחרש לא דוקא בקטן
בדונד כתר מקודם. שמו כלל. וזכיה יד להם שאין

׳ הרי חצרות ■העם נסעו מ< ה ו תא ה מקברות בזה הארכתי לאהע״ז ובמימשי
טה כל אס גם מתקנא אני אק מרים, שנצטרעה בשעה היתה זו ועס״י מקומו. כאן בעיראק

שהכל לפי נביאים יהיו ה׳ נקח ממנו האלה הדברים חזיון
שס. מהרש״א ויער׳ תלמידיו. םםקא( יי*0) שאנו בנידון בכאן גם משל

 כאן אמרם כונת גם עולה ולזה ואהרן מרים ותדבר ]רמב[ צט פססא מעלת במהות והוא בו, עומדים
הגהת נפי ביותר ומדויק בספרי, אלא מקום בכל דבור אין במשה. אדון מכח שנאצלה הנבואה
 שרמז וכמו א׳( )סעי׳ הגר״א אדוני האיש דבר מ״ב( )בראשית וכה״א קשה לשון זקנים; להשבטים מרע״ה לנביאים

 אברהם, זרע בטל הנ״ל למהרש״א באלהים העם וידבר כ״א( )במדבר קשות אתנו הארץ לכלל הגיעו לא טצמם שמפאת ף”

הוא. ונכון לאין קשה, לשון אלא מקום בכל דבור אין הא ובמשה גבוהה היותר למדרגה זו מדה
 י״ט( )בראשית וכה״א תחנונים אלא מקום בכל אמירה נבואה רוח עליהם חמול £כי

 שמעו ויאמר י״ה )במדבר תרעו. אחי נא אל ויאמר זכי הפנים לכל עצמם, מצד
דברי. נא בבחינת להיות שזט צמה

 מ '.במשה ואהרן' ששניהם מלמד במשה ואהרן מרים ותדבר הנבואה שפע לקבל מקבלים
י& מד. mown השוגים היתה שלא )א( בדבור פתחה שמרים אלא בו דברו גדר כמק שזהו משה, אצילות מ״י

השעה. צורך מפני אלא אהרן בפני לדבר יכולה מרים בכחה מקנה,אשר אחרת דעת
 וקראת אתה ובאת ל״ס )ירמיה אומר אתה בו כיוצא שאינו מיל גם להזונת להשפיע

 ולא העם באזני ה׳ דברי את מפי כתבת אשד במגלה צד מנ שפויה בדעה והגון כדאי
 צורך מפני אלא ירמיה בפני לדבר רגיל ברוך שהיה שני יאש ותחת השלימות.

השעה. אשי י>ומיד אליי הללי. האנשים
 היתה מניו במשה. ואהרן מרים ותדבר מבחוריו משה משרת יהושע זה

 שראתה אלא ורביה מפריה משה שפירש יודעת מרים כנ ע" הגדילר כי בהם עון מצא
 לה אמרה נשים בתכשיטי מתקשטת שאיגה צפורה ני5מ עצמם מצי להתננא כך

לז? אמרה נשים בתכשיטי מתקשטת את שאין לד מה חרה אשר והיטב משה, אצילות
ואמרה מרים ידעה לכד בדבר מקפיד אחיך אין ה.משנ זה ללבג אסי באמרי לו

״״״. ____,״,״״,״ מרים ומה ק״ו דברים והרי בו. דברו ושניהם לאחיה אלאשר י3גלי י3 «רשויי ®|י&ות
 לי* א״ם כשיים עני .הלא הכתוב ולא לשבח אלא לגנאי באחיה לדבר נתכונה שלא הנבואה בכח לבוא יפה כמם יהיה

 שתרגם מה שלפי ת,2ק דרש בירך עצמה. לבין ובינה לרבות אלא 4ורביד מפריה למעט היא. להם לא אשר עצמם ^מצד

 הלא הנ״ל: הפסיק עתיאל בן יונתן לשבה ולא לגנאי בחברו לדבר המתכוין נענשה כד ®ג אשר שק3 יתרה וי^

בית קדמי השיבי! אתון רהימין כבני אחרים לבין ובינו לרבות ולא ורביה מפריה ולמעט ,.°״ נבואה,^ שפע ׳ה?השפ

מדרשם כפי קצת גו™ זה ישראל, ודברים )ב( וכמה. כמה אחת על עצמו לבין בינו ולא ׳צהם 1ינח w משכ אצילות

שיה אמרנו שניה כונה ובתור בכאן ילא גדולה לו ליטול שלא המלך עחיה ק״ו שוגמו? כהשומה נדונים יהייי

נגעים כמשנה שאמרו מה עפ׳־י עולה נענש. כד קונו בשביל אלא עצמו כבוד בשביל השפעה נ3"ק מחו יזשא הזה

עזה בהרת :א׳( משנה שני )פ׳ ולא עצמו כבוד בשביל גדולה לו ליטול המתכוין אחרת דעת בנח גס צד בשום

בכושי והכהה כהה בגרמוני נראית וכמה. כמה אחת על קונו בשביל ™י ה3נא ולא •אוחו

 ובפירוש משאנץ בר«ש ויעוי׳ עזה. הכתוב מגיד הכושית. האשה אדות על לקח. יוסיף דעת. וגבין בזה ייתר

גרמתי שפירשו להרמב״ם המשנה וכה״א בנויה. מודה היה אותה רואה שהוא מי שכל בספרי כאן עוד שאמרו ומה

הוא )וכן הוא לבן ועצם עצם׳ מלשון שהכל אלא TOO* אבי1 )ג( מלכה אבי י״א( )בראשית משה לו ״ויאמר הפסוק »ל

ד׳ תזריע בספרא משאנץ הר״ש בפי׳ יהושע לו: אמר לי" אתה המקנא

 מה והמחוור רהוק. פירושם רד,יסא ולפוט 409 ד* משנה א׳ סרשתא

 הדרים יפת בני גרמגיא על מומב שזה רבד" באלת•,ו ז״ל הגר-א שפירש

 לבנונית מפני ולס, ביותר לכנים והם מהשמש הרחוקים צפון ארץ בקצר.

 בו נראית והיא כשלג עזה הבהרת וני רם ג ב להכיר אפשר אי הגון^

 לוהמת השמש שם אשר הדרמא בקצה היושבים הם בני ולהיפך, כהה.

יוקרת

ז

i
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מז הגר״א הגהות )צט-ק( בהעלותך ספרי פרשת כהונה כתר

 כושית אשד, כי. הכושית האשד. פרעה שרי אלתה ויראו י״ב( )שם שנאמר ביפיה סונים אשך והלאה הסיג יוכר מהרד, עד הזכר.
לקח. יוסי ר׳ 'W בנו אליעור ר׳ פרעה. אל אותה ויהללו ב׳( ג׳, )עמוס הכתוב במאמר .בקרב*

 עכת-ד עזה. נראית הכהה בכושי זד, ומפאת ביותר. הם שחורים *וקרת׳
 לד,פסוק שתרגם במד. התרגום שנתכון הוא זד, דבר לרעיון ולדעתנו יעוי״ש.

שהרב? קופי•, השיבין אתון רהיטיו .כבניו לי- אתם כשיים כמי "הלא
.»nTX<Hp כאמת( התנא )כמאמר למקום בנים שנקראו החביבים ישראל שבני 

וצורתם מעלתם גודל לפי כן אשי^״על

זו. אשד. נאד. מה וראו צפו צפזדדי שמד, נקרא למר. )ד(
 היד, ברוך והלא היה בושי ובי הכושי מלך כר מדינית והלא )ד.(

 ומה הכושית האשד. אדות על נאמר כבר והלא 0) כר. אלא
 ונאה ביומיה נאה זאת כר גאה לן יש לקזז כושית אשד. כי ת״ל

אדות על נאמר לכר במעשיה

w ס
כר. אומר אלא

נתן ר׳ בו. דברו

כהונה כתר
 אך "הרק מיעוט, אחר

חכמינו שכונו הוא ולזה במשה"?

פסקא( )סליק

יעוי״ש. מאד, עניו משה והאיש )ג(: הפסוק סל
במעלונ הג-ל המאורע לרגל בכאן להזכיר התורה שדקדקו. שגמה ודע

 זה דבר בפירוש נחלקו 'כבד מאד- עניו משה "והאיש הנביאים אדון
 עניו משה והאיש וז-ל: ג׳( )פסוק ברמב-ן המובא כפי הראשוני*

 ריב על יענה לא הוא ® ענותנותו בעבור לו קנא השם ® להגיד סאד.
 גדולה מבקש היה לא הוא מ לומד מפרש וראב״ע ידע. אם אף לעולם

 חוטאים והם אחיו, על כי אף כלל. במעלתו להתגאות אדם שום על
 דברו משו. של בפניו אף אומד נתן ו׳ בספרי אבל וע* עליו שמדברים

 הדבר על משה שכבש *לא מאד עניו סשר, והאיש זד וישמע שנאמר בו
יזכיד

 ירתסמוי נובתי״ק וביאורים הנחות
דבר, אבותינו עס שאף לרבות אלא מיעוט אחר ®עוט א? אן הרק ®

 נאה. מה וראו צפו )ד( צפורה אומר הגלילי משפחות מכל ידעתי אתכם "רק
 )ה( היתה כושית וכי הכושית. ה ש הא כל עליכם אפקח■ p על האי®*.

 שבע מדין ולכהן כ׳( )שמלת שנאמר היתה מדינית והקב-ה שם( ברש-י )יעוי׳ עונותיכם-
 כך בעורו משונה כושי מה כושית ת״ל ומה בנות השעיה בחוט אף סביביו עם מדקדק
 אתה בו כיוצא הנשים. מכל יותר בנויה משונה צפורה מזנות שפהיתות ילהיית "ירע.

__ _ דברי על לה׳ שר אשר לדוד שגיון ז׳( )תהלים אומר שהמליצו כמו אדם, בני לנגעי נמשלות
 "והלא בספרי כאן שאמרו במה משונה כושי מה אלא היה כושי וכי ימיני בן כוש קבל הוי לעולם צ-*(: )סנהדרין ®-ל
 הקב״ה דבר אבותינו פס אף ט׳( )ש״א שנאמר במראיו משונה שאול אף בעורי זעמא נ® א? אף זיר« א-ר וקים
 ויהיה ורביה", מפריה פרשו ולא אתה בו כיוצא (0>ש העם. מכל גבוה ומעלה משכמו ליאות הלינות בו פיתה? איו אפל בית
 אך ,הרק כך: הכחוב שימור ישראל בני לי אתם כושיים כבני הלא ט׳( )עמוס אומר יכן שם(. במהיש-א ליעוי׳ נגעו- את

 גם הלא ה׳ שדבר הוא במשה אף בעורו משונה כושי מה אלא היו כושים וכי עה״פ »-< נ* )תילים היאב-ע סע
 הקב״ה שדבר הוא האבות טם )ירמיה אומר אתה בו כיוצא במצות. משונים ישראל ת״ל: ואטהר*. באזוב "החטאני

 ומלבד משה, שעשה במו משו ולא כושי וכי סרים איש הכושי מלך עבד וישמע ל-ח( שקיה המקרה זה דימה תתטאני
 הלא האבות עם גם שדבר זאת בן ברוך היה בך בעורו משונה כושי מה אלא היה p על בגוף צרעת במר לנשמה

 פרשנו ולא ה׳ דבר בנו גם מלך. של פלטין בני מכל יותר במעשיו משונה נריה "אלביז* ומלת ב»וב, ני חסא ת
 בשני-מיעוטין נשתמשו ולכן מפ״ו. לפי 0) נאמר למה לקה. כושית ה אש כי שדיניה-, ״הלבינו מוסדי□ ®-,פעלים

 מה נגד אחד שהם אך הרק לקח כושית ת״ל מה הכושית אודות על אומר. שהוא שם^ בקיצור ביש-י )ויעוי׳ ■עכ׳-ל.
 מה נגד ואחד האבות עם שדבר ביפיה ולא במעשיה במעשיה ולא ביפיה נוחה לד יש בית ע? לפקוד מביא המשיל ייפה

 דברי סגנון כפי עמהם, שדבר וסרת יפה אשה חזיר באף זהב נזם י״א( )משלי כמו״ש "הל* באמרי. הנושים בד®? ישראל
 הספרי. לכר במעשיה ונוחה ביופיה נוחה נאה זאת טעם. משי ומ®? לי* אתם כשיים »!י
ה׳ וישמע שאמר: ומה לקח. כושית אשה נאמר נראית כהה הבהרת גם לו אשר הזה

אלא בריה שס היתה כלא מלמד . בעוד הארכנו ונדרשותינו עזה.
הגר״א גי׳ )ולפי עצמו לבין בינו ? פד- מקוטם א? שונים מזמרים

 שנוי׳, במחלוקת היא א׳( סעי׳ במשה אך הרק עט( ויאמרו ]רמג[ ק פםי&א אשה בי הספרי: דמסיק יפה
אלא בו דברו לא הת״ק שלדעת דבר אבותינו עם אף והלא ה/ דבר על נאמר ר» והלא לקח, »ושית

על חולק נתן ור׳ עצמו, לבין בינו. ________ורביה. מפריה פירשו ולא חקב״ה הגר-א גי׳ >כ® הכושית האשה אוות
 משה של בפניו דאף וסובר זה1ורביה. מפריה פירשנו ולא דבר. בנו גם הלא

 שנאמר והולך: כדמסיק בו, דברו אלא! כריה שם היה שלא מלמד ה/ וישמע
וגו׳, משה והאיש ה׳ וישמע אומרן נתן ר׳ ה׳. וישמע בו דברו w עצמו לבין בינו
 מבלי הדבר על משה שכבש והאיש( ה׳ וישמע שנאמר בו דברו משה של בפניו אף

מעלת מצד בעצמו עלבונו לתבוע L הדבל. על משה שכבש אלא משה.
 ורמז בו. היתה אשר הענוה גודל
בפירושו, ז״ל הרמב״ן גם לזה

 לך יש :זה דבר ותשובת ו׳( סעי׳
 הוא וגו/ במעשיה ולא ®ופיו ניחד,
 ותדברי* הלש? מכסילת כפשוטו נדרש
 הוכפלה כי להשמיענו הכתוב שבא
 והבל במעשיה, נם ביופי גם ביהר

 הקוד* הדרש כפי אחד למקום שב
בשם עוד הוסיף תשל-ה( )ימז ובילקוט
 היא »קנת וכשהיא בילדותה נאה לד יש אומי יו® ר׳ זוטא: הספרי

 וזוהי ובזקנותו־" בילדותה נאד, היתר, שצפויה או®* אתה מבאן מתנולת,
 שעמדה בזה שהבונה לקה- כושית *שד, .כי הדברים כפילת על תשו®*,
 מאד נאות והוא דבר. בה נשתגר, ולא לקוחיה בשעת שהיתר, כמו ®פיה

ש* המאסר כל ®לקוט יעוי־ הענץ, פשט לסי
0»םק< )סליק

 גדול כלל ה׳. דבר במשה אך הרק ויאמרו ]רמג[ ק
מיעוט בכאן, נכפלו איהוא ונמה מיעומין ורקק אכק כי הוא

נ-ב במשה. אך הרק (0ע
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הגר״א הגהות )קא( תך במעלו פרי S פרשת כהוגה כתר

 עניו מאד. עניו משה והאיש ]רמד[ קא פסקא
עניו או בדעתו עניו אומר אתה בדעתו

 למיתון עשית כאשר לו ועשית כ״א( )במדבר ת״ל בגופו
 והרגו סיהון על ירד הבשן מלך ולעוג האמורי מלך

 אתה בדעתו עניו מאד עניו ד״א והרגו. עוג על
 ג& י״א( )שמות ת״ל בממונו עניו או בדעתו עניו אומר

 לוחות של שהמפיר מציגו w מאד. גדול משה האיש
 ה׳ אמר ההיא בעת י׳( )דברים שנאמר היה משה של

 אלהים מעשה והלא אבנים לוחות שני <3 לד פסל אלי
 ותחת ישראל אלהי את ויראו כ״ס )שם שנאמר המה

 למעשה מעשה מקיש הספיר לבנת כמעשה רגליו
 האמור מעשה אן* מפיר של להלן האמור מעשה מה

ספיר. של באן

התורה

 הרפב״ן. מל הסהור עב״ל לו קנא והשם קנם ולא שסגל קגותנותו תגיד
 להשמיענו התורה כינת מריו בדיש הרטב׳ץ מהבין הראשון הפירוש ולפי

 מהנעלבים להיות מדתו ןפ*י הגדול® וענוהנותו סשה מעלת בעבור בי
 עלבונו שתבע הוא בעבמו שהקב״ה שונה לסר. זכה p על עולבים" ואינם
ד,קב״ד. של מדתו כפי דיליה, ויקרא

 לומר רתוק ולא כידוע. דכא- את •אני
 ין0י1) שאסרו נסה נתבונו לזה שאולי

 לא(: ס״ו. )יהושע המקרא במורש ד{
 שיש מי בל וסגפנד.. ומדמנה אקלג

 ודומם חברו על לגימה מקת לו
 )יעוי״ש(, דין לו עושה סגה ב שוכן
 לרמת כמה• •מובן לומר ידקדקו

 במרע*ה, הנעשה המאורע עפ״י
 הקב״ר. שמלה הנבואה מראה שראשית

 לבלי מדתו ולפי בסנה. היה למשה
 זכה ענותנותו כחוק ריב על לענות

 תבע געבסו הקב״ה כי אה
 פירוש ולפי דין. לו ועשה עלבונו

להשמיענו, בא הזה המקרא הראב׳-ע
 הפעם נבשלו שכר הברקת ומרים ה׳ קרוש לאהרן החטא מעלת להגדיל

 איש על בלב טינא שום למבוא סקום באין דופי, בו ולחת באחיהם אבר
 גדלה ולא גגי® חלילה וגדולה גאוד, שום הראה לא אשר כמוהו אשר

 המקרא מוא בספרי כאן נתן ר׳ לדעת מיהו נהג® בו שמרו מאד תטאתם
 ענת משר, שהאיש אלא בו מרו משת של במנת שאף באשד כפשוטו.

 במו מאומת, להס ענה ולא הדבר על משר, כבש הגדולה ובעגותנותו מאד
מריו. בסוף הרטבה דמייתי

 בונד. שעפ״י לומר יתכן דרכנו ולפי לתורה פנים הרבה באשר אמנם
 מאד-, עניו משה .והאיש בכאן הכתוב מאמר שבא הוא ומיוהרה גדולה

 אלא שכינתו משרה הקב״ה אין ל*® )נדרים ז*ל מאמרם עפ״י עולה שיד,
 שהרבה כמקומו הרא״ש מי׳ וכבר םםשד« ובלס ועניו, חכם גבור עשיר על

 מר, א׳( )י״ב ב״ב ויעוי׳ בקביעות. שכתתו משרד, הקב״ה אין בזד,
 :ופירמ״י נטלה. לא החכמים א הנביאים א נבואד, שנסלדי אעמ״י נ שאמרו
 היך מקשים יש :בזה״ל כתב בח״א ובמהרמ״א חכמים■ שאינם נביאים

 דנדדי® )פ״ד אמריה תא חכמים באתם ניהס״ק שחרב קודם הנבואה היתד,
 ממשה יליף וכולם כו׳ גבור הכם על אלא שכינתו משרד, הקכ״ה אק

 בקביעות משרה הקב״ה אין דנדדי® )פ״ד שם הרא״ש שפי׳ מת ולפי
 עס״י ביותר יומתקו הללו והדברים ככא< חרא גם עליו )ורמז עכ״ל ניחא

 אלעזר א״ר ווארשא( דפוס ב׳ ר )דף שאת הקדוש מוהר ז*ל מאסרם
 קוב״ד. ובעי הוא עילאי. נבואה וכולא חד נולד! ודרדקי והאי דעופא האי

 ה׳ יעשר, לא בי ג׳( )עמום הה״ד עביר דהוא עילאי סתרי לן לאחזאה
 מנביאי עדים• והכימי הנביאים. עבדיו אל סודו גלה ax כי דבר אלהים

 ל® ולזימנין קודשא רוח עלייהו שרא לזימנין לנביאי להא דהא זמן בכל
 דלעילא מה יידעה חרא רגעא אפילו קודמא רוח מנהון אעדי לא וחכימץ

 אין שאמרו הוא ולה 4>סן המאסר כל )ויער׳ הזוהר ערל והת®
 הפסק, סבלי תמיד בקביעות שיהיה כלומר שכינתו, משרד, הקכ״ת

 קל® לשער, אף קורשא רות מינייהו אערי לא דחכיטץ לפי חכם. על אלא
 להתנבאות שתבלו אף התכסים למעלת הגיעו שלא הנביאים שאר. אשר תחת
מומנו® לעתים רק בקביעות זה אין אבל לפרקים ה׳ רוח עליהם כבוא

ירושלמי מכת״י וביאורים הגהות
 אלהים מעשה והלוחות ונאמר כראשונים אבנים לדהות וס״ל: מוסקה מבפנים והכמון למון מסר <3

ישראל. אלהי

מכתוב

את וידאו וגאמר ממה

 ספיר של היו משה שעשה שגיות שלומות מנינו )א( הא
 ספיד של ראשונים מה כראשונים אבנים לוחות כו׳ בעת שגא׳

 והלוחות שגא׳ ספיר של שהראשונים ומנין ספיד של אלו אן*
ובו׳. כמעשה רגליו ותחת ונאמר אלהים מעשה

כהונה כתר

 ניתר גם גמור זיל היא פירומא ואידך
 עשיר גבור חכמים: שמנו המעלות

אלד. אשר לאיש כי שהבונה »עניו
 גו נקמו גולם המעלות כל אשד לו,

משרד, שהקב״ה שזוכר, הוא יהרו, באו
 מבלי ובחסידות בקביעות עליו שכינתו

ועם-י הג״ל. החרש כיכרי הפסק
 להביך סבא מרגניתא אשכחנא האמור
שהובירת כמה בכאן המקרא בבונת

מאד". עניו משה •והאיש
 הוא הרי הגשקפר" לפי הזד" והמקרא
הכתובים נץ מפסיק פא תר כסבתא

 ואולם אמרת, הנאים ובין לו הקודמים
 ושעור מאליו. ומיתרגם נקרא הזה המקרא למעלה שאמרנו מר, לפי

 הגד ®—)א הראשונים הכתובים בשני אשר אחרי בי הו® כן הכתובים
 מהאשך, הפרישה אומד, על במרע״ה ואהרן מרים שדברו מד. לנו הוגד

 משר, •והאיש ר(: )פסוק באסרו טענתם על להשיב השלישי הבהוב בא
 יתר על נוסף במרע״ה שהיתר. בקדש הרביעית המעלה שהיא מאד*, עניו

 ואשר הנ״ל( נדרים כגבר כדאמרינן ועשיר, נבור )הב® בו מננמאו המעלות
 הנביאים מכל יותר שזכר" למר, הנביאים כל אדון וגה זה, כאומן רק

 עשר, כדין זה ולבר בקביעות. עליו שורד, השכינה להיות זולהו,
 אל פתאום ה׳ •ויאמר הרביעי! בכתוב שנרמז וזהו האשד• מן שפרש
 ירי על כי הפריש® על שכר מדעיה קבל •פתאום" שבמאמר משה".
 סך שפירש משת עשה יפה אשר ואהרן מרים גם ראו פתאום הדבור
 כמר לדבור, קבועה עת ואץ תדיר שכונת עליו שנגלית מאחי האשד.
 אס® ותורתו אמת ומשה יעוי״ש. במקומו, רש״י שכתב

פסקא( )סליק

 שאותר מאן אמרו מאד. עניו משה והאיש ]רמד[ סא
 הלב, גבהות מבלי נמוכה, ברות בדעתו, עניו היינו מאד" •עניו המאמר
 ת״ל גבורה כה לו הסר שהיה בגופו עניו לומר יתכן שלא והולך, ומסיק
 מד, והבונד. הבשן, מלך ולעוג האמורי מלך למיתון עשית כאשר לו ועשית
 עוד והולר ומסיק ב׳(. >נ״ד בברכות המובאת האגדה כפי לעוג שהרג

 גדול משה האיש •גם להסקרא ומביא בממונו, עניו או לומר:
 וכן לרוב, להם שנתנו והזהב מהכסף גמדים מביזת לו שהיה מאד*,

 שנתעשר הוא ומפסולתן ספיד מל שהיו משה שעשה שניות מהלותית
 להעיד שאמרנו מד, ע*® פסקא >דיש לעיל ויעוי׳ )ל״ז® בנדרים כדאמרינן

1 יעוי״ש. בזה

 מד. ורן על לקח להשמיענו בספרי כאן המאמר אותו כל ומסרת
 היתרה לו אשר למי אלא יונה לא עניו תואר כי המוסדיים .שכתבו
 אשר גבורת עושר החכמה מעלת במו הנודעות הגדולות המעלות נקניגי

יייפיייד הזול® נגד להתגשאות לבבו ירום בי המתהלל יתהלל מאת רק

החכמה אוצר תכנת ע״י הודכס102 מס עמוד הכהן עזריאל בן הירש צבי וולק, כהונה< >כתר ב - במדבר ספרי



מח הגר״א הגהות )קא־־קב( בהעלותך ספרי פרשת כהונה כתר

 ועשיר בגבורתו עור בחכמתו חכם יתהלל שאל כב( ט׳, )ירמי׳ ד.בתוב

 עיז על שאיו המעלה ברום העומר ישראל במלך זה דבר ומפאת בעשרו.

 מיוחדה אזהרה בתורה באד. לס י׳א( הוריות )כדאמרינן אלקיו ה* אלא

בכאן שנרמז מאחיו"׳ לבבו רום ,לבלתי כ׳.(: י״ה )וברים המלך אל
כהונה כתר מוהו׳ 0פן למורם 1ןןגאוד איסןר
 השרת, למלאכי עצמם מדמים :מצאו האדמה. פני על אשר האדם מכל ]רמה[ לו כי הנ״ל, עה״ם הרמב״ן כדברי

שאמרנו. בדרך החיות, של זיעתן כעין האדם מכל מאבות. אף )ב( אומר יוסי ,ר מאבות. ולא נסתרה דרכו אשר לער p לא יאחה.

והמוסר התורה באורה. גבהות וההולך השרת. ממלאכי ולא

במוה בדמיונו האוחז כי ויניד יראה פסקא( )סליק

ענוה היא דא וכגון טועה. אלא אינו זו

אדם לבני לא אשר וגנובה מזויפה שמעון ׳1 פתאום. ,ה ויאמר ]רמו[ פסקאקב אשר הנביאים באדון הכתוב •שהפליג

יהורא עוד להפך ותהי הומר, קרוצי נתירא פתאום )א( פא( אומר יא0מנ מ הכמה באו, נקבצו בו המעלות כל

גמרצה היותר הלב ועהות סניסית עמו. וידבר כפתאום משה חכמינו רפזו )כאשר ועושר עורר.

 למעיו כזו ענוה במרת עצמם להתדמות מלמד מועד. אוהל אל שלשתכם צאו ]רמז[ מה לו אלה אשר ולאיש כאו^נספרי(

מאמרם נפלא דמה מעלו" של דוגמא שם גדולתו במקום מ תהלתו נאוה

אלת בסוד השגתו עזוז כל עם עולתו, במקום אשר העיאים באדון כאן האדמה. סני על אשר האדם מכל עניו היותו המצוינד" ענותנותו ע היתד.

 ומשולל כל והוסר בעוני ריקן וביתו

 לדרוך יעז כי כהו מה מעלה, מכל

הוא ולס אחרים• עד ולהתפאר גאות

הכתוב מאמר בביאור רמ״ג( סמי׳ ק׳ )פסקא למיל המובאלאלקקן^^ הידוע אלוה במע הנודע שכפי הוא: כך בקיצור דבריו ותמצית

 הגאון חותני ממר נחמד דבר שפעתו הזה הרעיון ובעקבות

 התמוה ז״ל במאמרם זצ״ל העד״ב הו״ז אביו, מר בשם זצ״ל סהדמ״ג

 תיתני לא לתנא: יוסף רב א״ל ענוד" בטלה רבי משמת סוטה(: >סוף

 שהאריס כמו וניד. מיניה מוקשה הוא המאמר שאוהו 41 נ א דאיכא ענוה

 ענוה" כסלה רבי ,משפת המאסר בונת שעומק אלא בזה. הדרוש כספרי

 במציאותה ענוה מדת שבמלה אס כי ענוים בסלו בי אומר איננו

 ועולה תורה מצינו לא רבי ועד משה שעטות לפי ואילך, רבי משמת

 עולתו מעלת לפי הקדוש רבנו על ורק נ״ט( ניפץ )כדאמדינן אחד במקום

 ולכן הענוד.. מות לחול מקום היה בו היה שהכל ועושר הכמה בתורה

 המעלית כבל אהד כמקום וגדולה ה|רה שיהיו עוד זכינו לא וכי משמת

 שאמרו: וזהו זו. מדה להול מה על כמציאות אץ ומעתה הראויות.

 באסרו להשמיענו יוסף רב בא זה ולעומת וה". ג ע בסלה רבי ,משמת

 מדת בו שתשרה ראוי יש מקום עע היום גם שעדיין ענוה" חתני ,לא

 )כדאמרינן נכסין ועתיר מתיבתא ריש מלך להיותו !כמוני אשר לאיש ענוד"

 במציאות ואיכא ובאו, נקבצו בו וכבע עושר ועולה ותורה הוריות( שלהי

 ענוה תתני ,לא באסרו בונתו אמיתיות וזוהי עהה. גם ענוד, למדת

זדפה״ה. אנא". דאיכא

 מימרא האדמה. פני על אשר האדם מכל ]רמה[

 יוסי דר׳ מימרא אכן האבית. מן ם,ולא אד ה :מכל בפשוטו הוא דהת״ק

 ירמזון מה אל והבנה ביאור נצרך הןא השרת" ממלאכי ולא האדם ,מפל

זצ״ל, הגאון מתני ממד נפלא רעיון שמעתי בזד, ובם הללו. המלים

 להם ויראה להם ומבד. יה( א׳ )יזוזקאל מעלה מלאכי על שנאמר בהתואר

 ב״ה, סוף אץ אור נגד המציאות יביסול הרוממות יראת הוא בזד, שהרצון

 יותר שיתקרבו מה כל אשר ושוב". רצוא .והחיות )שם( שנאמר מד, זזהו
 עצמם מצו נמצאים הם נכבדה היותר השגתם בסי השבינה, ינוד אל

 אהור לשוב מוכרחים המד. מציאותם קיום ולמען מישותם, מתבטלים

 סטה דרי אדס כני נס בזה נכשלו ומה יצירה. בם׳ לזה שרמז כמו בלכתם

 כאילו עוף להגביה יתאמרו המוטעה דמיונם למי אשר ומי מי ימצאו כי

 עומדים כסו עצמם את ולמצוא כליהם את ולמשש המלאכים להשגת תניעו

 עליהם החופף אלקי אור נגד ועצמותם ישותם לבסל זו להשגה לסוכנים
זד. ברעיון עצמם שיעמיקו יותר וכל ית״ש. כביבול בו בהתדבקותם

 ממה״ש. ולא וגר האדם מכל ת״ל ומד. מאבות אף )ב(
כר. אליהם דבר בסתאום משד. נתירא מפתאום )א( קב

מעל?| כעץ להיות עגותגותו מדת במהות נשתבח לא זאת בכל עליו,

עניו ורצויה הנוגה פשוטה ענוד, אם בי השרת, למלאכי המסורה הענוד,

ישי^ ושפתים הגזצ״ל הותני מר עכ״ד האומד" פני על אשר האדם מכל

נכותיס. דברים משיב

ז״ל מאמרם ד,נ״ל הרעיון עפ״י לבאר בזד, הלקי עניתי אני ונם

מורא שיהא רצון יהי לתלמידיו: ריב״ז שאמר מה ב׳( )ב״ה בברכות

 הדברים כינת למעין עולה ג״כ שזה עם, בשר כמורא עליכם שמים

 אף ודם׳ לבשר הנתונה פשוסד. ליראה הפנים לכל שתזכו הלואי נ הללו

 השרת מלאכי של זו כמו נעלה היותר הדוממות ליראת תזכו לא אס

 מאמרים בביאור עע חזון והרכינו להם. ויראה להם וגובר, נאמר שעליהם

םד" האסף עת לא עתיקים והדברים ואעה, במדרש שונים

פסקא( )סליק

^,ai ]בן ר״ש הגר״א: גי׳ לפי פתאום. ה׳ ויאמר ]רמו 
 וכונת אליהם. דבר בפתאום משה נחירא מפתאום אומר מנסיא

 מן פירש ולכך עת בכל לנבואה מוכן היה שמשה לפי הדברים
 מבלי פתאום ה׳ נבואת אליו תבוא פן מתירא שהיה לפי האשה
 לפיכן^ ומרים אהרן בפני דבר של טעמו להראות ובכדי הכנה.

 ונגלו^ ד׳( )פסוק רש״י כמו״ש פתאום הקב״ה עליהם נגלה

 מים מים צועקים והיו בד״א טמאים והם פתאום עליהם
 שנגלית מאחר האשה מן שפירש מה משה משה שיפה להודיעם

כפי רש״י, עכ״ל לדבור, קבוע עת דאין חדיר שבינה עליו

יעוי״ש. מאד, עניו משה והאיש
מיתיר כאן דרשו מועד. אהל אל שלשתכם צאו ]רמז[

 ואל משה אל ה׳ .ויאמר מפורש מתחלה שנא®־ אהר .שלשתכם״נ לשון

 .צאו עוד לכתוב התורה שדקדקה זד, מהו p אם מרים• ואל אהרן

 בדבור נקראו ששלשהם מלמד הז״ל דרשו זה ומשום שלשתבם*.
 לדבר יכול הסה שאץ .מה וז״ש הנ״ל(. הפסוק על הרא״ם )כמו״ש אחד

 שבדיבור הקב״ה של גבורותיו הן והן לשמוע", לאוזן אפשר שאי ומה

יהד. גם שלשתן נקראו אהד

 האלה הדברים כל את אלהיט וידבר וכה״א :והולך שמסיק ומה
המפרשים שהבינו מה לפי הנה שמעתי, זו שתים אלהים דבר אתת לאמר,

הז״ר

ירושלמי מכת״י וביאורים הגהות
פתאום. ה׳ ויאמר דכתיב כאן עמו נדבר ובסתאום וגו׳ מהביט ירא כי וכתיב וגו׳ אביך אלהי אנכי לו כשאמר סי׳ :נ״ב נתיירא. פתאוס פא(
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הגר׳א הגהות )קג־קג( בהעלותך י ר פ ס פרשת כהוגה כתר96

®jamv w שאדם שממן ללמדךד*א הכתוב בא 
 אלא אליך קרב להבת יאמר לא חברו בפגי שלא לדבר רועד,

 עמהס משה קרא לא מה ומפני עמו. ומדבר שרוצה למי מושכו
 שאמר ct) כר. ישמע שלא ר״א כעס. בכלל )ג( כר.

כר. שנאמר בפניו העולם והיה

 MP0C) בסוא^ןזצא להלן המבואר כפי

 ז׳( )פ׳ יתרו ובמכילתא שם(, רל״נ

יעוי״ש. כ׳( ה׳ ג*0) גדרים ובירושלמי

 שלפי אומר הייתי לעצמי וכשאני

 ומפיק: מאי בכאן הספרי מאמר ממון

חוברים כל את אלד,ים "וידבר וכד,"א

כהונה כתר

 יהיה ולא אנכי מקום בכל בתלמחץ

 דבריו ובאמצע שמענו, הגבורה מפי לר

זה ומפני בזד,"ל: והולד כותב הוא

 בדבור ושמור זכור :מקומות בכמה שאמרו למה הבונד. והז״א חרר

 וכן לשמוע. יכול האוזן ואץ לדבר יכול הסד, שאץ פד. נאמרו אהד

 לר תעשה גדילים שעטנז תלבש לא בהם: כיוצא עוד דז״ל הוסיפו

 שני השבת וביום יומת מות סוזלליד. :pi אהד. כדבור נאמרו שניהם

ביתא ועוד נאמרו, אהד בדבור כבשים

כר. ק״ו בפניו העולם והיה >ה< יכולה הפה שאין מה אחד בדבור נקראו ששלשתם □m ממאמר ™־ש זה שכל בהם,
 rp שאהרוש עד )א( הג כ׳( )שמות וכה״א לשמוע. לאזן אפשר שאי ומה לדבר שמעתי, זו שתים אלר,ים דבר אהת

בר. שלא )תהלים לאמר. האלה הדברים כל את אלהים וידבר
 כ״ס )ירמיה שמעתי. זו שתים אלהים דבר אחת מ״ב(
ה׳. נאם כאש דברי כה הלא

?"מ ג*מ ספקא נשא לעיל, ודם. בשר כמדת שלא ענן. בעמוד ,ה וירד

 המהווים היא הרמב״ן ודעת יעוי-ש. אדם בבני יוצא למלחמה יוצא כשהוא ודם בשר מדת

כי וכתב בהיי רמו u הסכים ית בבני אלא יוצא אינו לשלום יוצא וכשהוא מרובים _

 שמיעת כוללת שמיעה מלת אינו למלחמה יוצא כשהוא הקב״ה אבל מועטים אדם שבל משמעותו יקה לאפר", האלה

 שומעת" "אזן כמו כפשוטה האוזן מלחמה איש ה׳ ט״ו( )שמות שנאמר יחידי אלא צא*1י אהד בדבור כולן הדברות עשרת

 הבנה גם וכוללת מקומות. בבמה שנאמר בא הוא וברבבות באלפים בשלום בא וכשהוא הקב״ה. מפי יצאו כאהד וכולן נאמרו

ולזה שומע, לב ג׳( )ס״א כמו״ש הלב שנאן. אלפי תים1רב אלהים רכב ס״ה( )וזחלים תחלים בילקוט מפורש משמע’ וכן

 ולא אנכי רבותינו: שנתמנו הוא שניהם. ויצאו )ב( ומרים אהרן ויקרא אלהיט דבר אהת תשפ״ג<: )רמז

 שמענום" הגבורה מפי לן יהיה ישראל W שלא עמהם משה יצא לא מה מפני כמדת שלא שמעתי, זו שתים

 כראוי השיגו הללו הדברות ששני ד״א .0הכע בכלל )ג( עמהם היה משה אף אומרים כו״ד מדת ורם בשר מדת הקב״ה

 הדברות יתר אשר תהת נמורד" בהבנת רוצה שאדם זמן שכל ארץ דרך ללמדך הכתוב בא מי אבל כאהד דברים ב׳ משמיע אינו

 לא אבל ה׳ מפי כולס ששמעום :זף מושכו אלא אליך קרב יאמר לא פב( להבירו לדבר דברות עשרת אמר העולם והיה שאמר

 להסבירם משה הוארך ולכד אותם הבינו של גנותו ישמע שלא ד״א עמו. ומדבר שרוצה במה אלהיוס דבר אמת שנאמר אהד, בדבור

 עה*פ ביתרו בתיי לרבנו )יעוי׳ להם ר׳ בפניו. אדם של 1שבח אומרים שאין ד״א אהרן. האלה ד,רבתם כל את אלד,ים וידבר

 כל את אלהום וידבר ב׳{ )שמות שבחו מקצת שאומרים מצינו אומר עזריה בן אלעזר בל )יעוי׳ הילקוט עכ״ל לאפר.

 ובדרך יעוי״ש< לאפר האלה הדברים אותך כי ד( )בראשית בנת מציגו שכן בפניו אדם של זו "שתים הכתוב וכונת ש® המאמר

 דבר "אהת הכתוב בונת גם עולה זה אומר הוא בפניו ושלא הזה בדור לפני צדיק ראיתי דעת עפ״י בסוג עולה שמעתי•

 מאר כולן הדברות שכל היינו אלהים, ומה תמים צדיק איש נח נח תולדות אלה ר( )שס שאמדו במה ז׳( )נ׳, יתרו הרמב״ן

 לכל לא אבל באחת, הקב״ה מסי אומר הגלילי יוסי ר׳ של בנו אלעזר ר׳ בדורותיו.

 את כי כראוי, שהבינו הוא הדברות • והיה שאמר )ד< מי של שבחו מקצת שאומרים מצינו

 אמי שהם בלבד היזאשונות לשתים נורא מה לאלהים אמרו ם׳( )תהלים שנאמר העולם

 שהית שאמר: וזהו לד, יהיה ולא )ה( שאמר מי של שבהו מקצת אומרים אם מעשיך לד יהיה ולא אנכי ז״ל רבותינו אמרו

כנ״ל. שמענו זו ודם. לבשר ק״ו העולם והיה מל• עיקר שהם שמענו הגבורה מסי

)סליק )סליק ," ™” ’ •י• •י'
האלה, הדברים. בל אה אלהים וידבר

שמעו ויאמר ]רמה[ הג אין דברי. נא שמעו ויאמר ]רמה[ ג)7 קא0פ דבר האלה הדברים אה מזה ^^ומסורש
המובאים אגדה מאמרי בל דברי. נא קץ דברים והרי כקשה לשון אלא נא עוד כתוב ושם קהלכם בל אל ^^ה־

עאמם »ו מבוארים כלם מאן ק״ו בתמנונים דבר העולם והיה שאמר מי אם ומה כי אבנים לחזות שני על ויכתבם

ואותו אמרים במקומות ומפורשים שמעו ת״ל מה אומר יוחאי בן שמעון ר׳ דדם. לבשר כתבם p קהלכם בל אל אמרם באשר

 את וראית בפי את "והסירותי המאמר אמר המקום דברי לתוך ליכנס שבקשו אלא דברי נא קבלה לו אפרש ואני הלוחות על

 ומדויקת מחוורת היא לשונו אחורי" שלא 1ק״ שאדרוש. עד )א( לי המתינו המקום להק הדברים עשרת שכל בודאי רבותינו

ובעין ז׳< )סעי• הגר״א הגהת עפ׳י* " .YfSfi דברי לתת* נכנס אדם WP תפשוסו אלהים מסי ישראל כל שמעו

תשל״ט(. )רמו בילקוט גם איתא זד, הדברות בשני אבל מקרא, של

עוה״ם זהו אוזורי" את "וראית למשה הקב״ה שמאמר הוא הדברים וממזרת אותם הבין באשר ממנו אותו ומבינים הדבור שומעים היו הראשונות
הרע ועונשם רשעים של ופורעניותם הסוג וגמולם צדיקים של שברן מזן שהזכרתי, נסו עבדו אל האדון ידבר כאשר עמהם ידבר p ועל משה,
אל מקדשי אל אבוא ער :ע״ג( )תהלים אסף שאמר ובמו הגמול, בעולם ויצטרך אותו ידעו ולא הדבור קול ישמעו הדברות בשאר ואילו ומכאן
היא ’יראו" לא "וםמ שאמר ומד, שם בראב״ע יעוי׳ לאתריהם אבינר, דבריו אריכות כל )יעוי* ז״ל הרפב״ן עכ״ל חבור, רבוד כל לתרגמם משד,

מעמיד במו עין למראה אלא אינו שזה הצדיקים ויסודי רשעים של שלומן ל״ג( )פ׳ בסורה מרטב״ם רבנו זו במקצוע למעגיתם תאריכו והדבר, 4שפ

ולד,יפו למר, שה במלקות ואן שלוה מראה הוא שלרשעים להם פנים בזד. הזח הרבינו אשר בפי מדם במדרש מאמרם עפ״י אברמאל, והרב

ירושלמי מכת״י וביאורים הגהות
הםטיקתם מלשון קצת משמע ובן אליך קרב לקרוב יאמר לא נדסינן: הכי ג״ב: (19
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מט הגר"* הגהות )קג( בהעלותך ספרי פרשת בהונה כתר

 ברב יבורר ישרים ואהרית לפנים, אלא איני זיז שגם ומריקים ביסורי
 pta שנעלסי ועמוקים דקים היותר פהענינים הן והן לעמד. העמץ שוב
 הקב״ד, של דרכיו על לעשור שבקש סרע״ה הנביאים באדון גב בריר" בל

בשאלה מפנו במו הסתיר והקרה להיפר. ובן מ׳ ושוב רשע ממהות וזה
 ובורר יואר-. לא •ופני במאמרו זו

 במאמר גם בכאן שורשו הוא זר.
 •ויפרוס י׳< ביחזקאל הבהוב

 ואהוד•, פנים בתיבה והיא לפני אותה
 מנים בעוה״מ ואמור בעוה»ז פנים

 עריקים של מסורים רשעים של שלותו
 שכרן מתן לעוה״ב ואתור בעוה״ז,

 רשעים של ופורענותן עריקים של
 ״1 גב משין ולהגי הילקוס/ גי׳ )בסי

הנ׳ל. הגח׳א
 יעקב במאמר אמונו עהות ובדרך

 כראות פניו ראיתי p על כי לעשו
 שהם י׳( ל״ג )משלח אלקים פני

 אומו משי שקר רבר שא לא ושלום
 בסלי לעעמו לו שכון אלא עריק

 הרשע עשו של שלומו נגד דהובמחא
 מושב ככר בפחנד׳ כנגדו הולך בראותו
 p על מ לו שרמז וזהו בשלוד"

 זרד אלקים פני בראות סיר ראיתי
 שזהו יראו לא ופני הכתוב מאסר
 כאן מדרשם כסי רשעים של שלותו
 הא הפקרא ביאור כתבנו וכבר כשפרי.
 רפו! )סעי׳ עת פסקא לעיל אתר כאופן

 סלע קורץ כפמיש ותורה״ק יעוי-ש,
 ובהושותיגו 4סעמ>נ לכסת וסתתלקת

 01 זר. בפקגוע שסועות בבמת הארכנו
 ע«ב בתילים המקראות כל בבאור

 עמקו מאד ה׳ מעשיך גדלו ,מר,
 ו׳ שם הסקואוה מהר מחשבותיך•

 כבאור השל״ה מאמר עס״י י׳( ס׳ ח׳ ד
 כשעה (0*3) במנחות רל מאסרם
 ריע ל0 בשרו ששוקליז משד. שראה

 וזו תורה זו :מסתמר. עסו במקולין
 כד שמק, :הקב״ה השיבו ז שכרה

 השל-ה פי׳ מסה ז לפני במהשבה עלה
 רל מאמרם עב״י בור. הבונה שעוסק

 שממולה אלהיננ ברא בראשית :בר״ר
 במות העולם את לברוא במחשבה עלה
 מהקיים העו$פ שאין ■ וכשראה הדין

 לקיומו הרחמים למות נד אהד שיתף
 שעליהם גמורים ולמרקים עולם, של

 מרקוק מאד• נשערה ,וסביביו נאמר
 עונשן להם לפרוע השערה במוס עסהם

מדה*ר בסי קל במשא אף הרין בעלמא

 אליו במראה ה׳ נביאכם יהיה אם
 היה כד ובחזיון בחלום שאני כשם p> או אתודע.

משה. עבדי כן לא ת״ל משה עם מדבר

השרו! ממלאכי חת הוא. נאמן ביתי בכל
השרו! ממלאכי אף אומר יוסי ר׳

 ולא במראה בו אדבר פה אל פה «
 זו ומראה האשה. מן לפרוש לו אמרתי בחידות

 אלא אינו או דבור מראה אומר אתה דבור מראה
 לראות תוכל לא ויאמר ל״ג( )שמות ת״ל שכינה מראה

 האדם אומר ר״ע וחי. הזהים יראני לא כי פני את
 שמעון ר׳ אמר השרו! מלאכי אלו וחי )ד< כשמועו.
 כמוסיף אלא עקיבא ר׳ דברי כמבטל איני התימני

 ומלאכי הקודש היות אלו וחי כשמוען. אדם דבריו על
 רואים שאינן לא אומר יופי ב״ר אלעור ר׳ השרו!

 ותשאני ג׳( )יחזקאל שנאמר שומעים שאינן >ה( אף אלא

 יראני לא כי ת״ל ומה קול. אחרי 09 ואשמע רוה
 הוא רואה אבל רואה אינו חי כשהוא והי האדם

 כל יכרעו לפניו p׳□ )תהלים וכה״א מיתה. בשעת
חיה. לא ונפשו עפר יורדי

 אומר שהוא לפי נאמר למה בחידוו! ולא

 מדבר שאני כשם או חידה. חוד אדם בן י״ס )יחזקאל
 משה 0) עם מדבר אני כד בחידות הנביאים עם

 אחוריים מראה זה יביט. ה׳ ותמונת ת״ל בחידות
 מראה זה אלא אינו או אחוריים מראה זה אומר אתה

 את וראית 0) כפי את והסירותי ל״ס )שמות ת״ל פגים
 כתובה והיא לפני אותה ויפרוש ב׳< )יחזקאל אחורי.

 עושים וההדיוטות הדעת קלי אף והלא ואחור. פנים
 הזה בעולם פנים פנים־־ואחור ת״ל ומה כותבים כן

 צדיקים של ויסורים בשלותן פנים הבא לעולם ואחור
 ופורענותם צדיקים של שכרן מתן ואחור הזה בעולם

 והגה קינים אליה וכתוב >ש® הבא לעולם רשעים של
 היא קינה ל*ה >שם שנאמר רשעום של קינים והי.

 עלי p״x ,לים)תו שנאמר צדיקים של והגה וקוננוה.
 רשעים של והי ככנור. הגיון עלי נבל ועלי עשור

באה. הוה על הוה ד< )יחזקאל שנאמר
 במשה בעבדי ת״ל אין מס יראתם לא ומדוע

 למה במשה בעבדי דברתם בי שדברתם אלא ה9
 והיו במדינה אפוטרופוס לו שהיה למלך• דומה הדבר

 לא המלד להם אמר בפניו מדברים המדינה בני
 מכיר אין תאמר ואם דברתם בי אלא דברתם בעבדי

הראשונה. מן קשה זה במעשיו

פסקא( )סליק

ירושלמי ממדי וביאורים הגהות
דאל-ב נ״ב: במשה. בעבדי כשדברתי בי כשדברתם אלא <79 ה• כבוד בריד גדול רעש קול אחרי וכע״ל: לשון המר 09

כבודו. כסא יודעין שאץ אלסא פי׳ ונ״ב: ממקומו.

 מדבר אני כד כו׳ בהלום הנביאים עם מדבר שאגי כשם )ב(

 כר. לי אמרתי פו, על nt מ אדבר »רפ )ג( כר. משה עם

 דברי נפבסל איני אר״ש עיילט. היי שהיין סלה״ש אלו והי )י(
את הנושאין הקודש היות אפי׳ וחי דבריו על כמוסיף אלא רבי

 הכבוד. את רואים אינם הכסא

 אף )ד,( כו׳. בר״י ר״א
 קול כו׳ שנאמר יודעין שאינן

 כי אומר דוסא רבי וגו׳. רעש

 משד. 0» כד. יראני לא
 ותמונת בהירות. ולא ת״ל בחידות

 אחורי את וראית 0) בד•

 לעמוד משה בקש יראו לא וסני
 וראית א״ל הקב׳ד׳ של ירכיו על

 אני בעוה״ב דרכי וגו׳ אחורי את
 לא בעוד,"ז ודרכי אותר מראה

 ובד,"א פגי את לראות תוכל

 כותבים כן עושים כד ויפרוש
 בשלותם כו׳ ומת״ל ואחור פנים

 קינים כד. ממדין רשעים של

 בעוה״ז צדיקים של ימריו זד,

 שמץ מתן זה זהגה כר. שנא׳
 כו׳ שנא׳ לעוד,"ב צדיקים של

 רשעים של פורעגוהן זה והי

 לדבר 00 כד• שנאמר לעוה״ב
 כעבדי ת״ל שאין במשה בעבדי

 ובמשה בעבדי שדברתם אלא

 כד משל דברתם בי כאלו

 איני כו׳ המלך א״ל עליו מדברים

כד. במעשיו מכיר

כהונה כתר

וזהו ית׳. במהשבתו שעלה הנמרה
במהשבד. עלה גן שמק, ז שהמו*
נעים וגם ז״ל. השל״ה עכ״י לפני.

נפשו בהשתפכות ישראל זמירות
 עשג כמו רשעים "בפוזה הזה בההזיון

 מיסורי ולהיסך און•, פועלי פל ויעשו
 כמו עליהם קמים שמדעים העריקים
 בשירי עיני "והבס נ לומר שהוסיף
 מא לס וגו", מרעים עלי פקסים

 )פסוק דבריו כפתה ממולה שהקדים
 עמקו מפד ה* מעשיר גזלו ,מה ז 0
 תמהשנד, היא ן•, ומי ב תש ם

 מדד,•ד וזוהי ממולד, לפניו שעלתה
 כשביל לשונאיו משלם ני המחויבת

 למען בעוד,*ז, שעשו קלה מעור.
להיפר )יכן עד• עדי ,להשמדה האבירם

מודל

מלך עבו בי והפעם משה עבדי p לא לעיל כתיב הרי למה בעכדי

אבית■" פלו.
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הגהותהגר״א במעלרתך)קד-קה( ספרי פרשת כהונה כתר 98
הד
הה

 T”»«w אל .גדקוזךבהווי זה־ם במדרש כן שדרשו כסו מריקי* כגורל
 אלו בעניגים ד0חשבות0 עמקו ומה דרכיו מהו במה וזד רבה-( תהום

 במו יחד, גס המושג ועומק המשיג מקבר להשיגו אנוש שבל יקבר כי עו
גם ורביו נעלפו בי זד אלה ויכן הנם ומי ידע", לא בזר ,איש שאמר

» בהרבה עוד והוס&גו באמור• ממשה
<.nwa באותו ™״ TO וילד־ בם ה׳ ף א יתרו ]רמט[ פסקאקד ״!־ה w

מה. מקומם ואין
פסקא( )סליק

 כר. סרחונם שהודיעם אחר )א(
 מפגי בפני לא אגל רדהו לי ומשאלו בני את רדה )א(

כר. וללמדך בעזה שטנטרעה 0)

כהונה כתר

 דינו בית דהיינו קמיה למיזל לה והווה דיינא לה דהוה משום

 לאע״ג הכי, מקמיה לאברהם למימי לה הוה »י אי שס, של
 דלשויה מקמי פלניא לההוא למימר ליה מיבעי ייינא דליכא

 דהו״ל כראשון והתירון ז״ל. הר״ן מכ״ל עליו, דיינא נקוב״ה

 שם(, צ״ג )ב״ק התוספות גס כן כתבו שם של ב״י קמי למתל
 ואחר הכי מקמי לאברהם לאודועי דהו״ל השני החירון מיהו

 סחמא ב״ק גמ׳3.ו מחודש, דבר שהוא אף דינה, למסור כך
 לכאורה ומשמע בה, לן לית בארעא דיינא ליכא דאי אמרו

 בשם דמייחי מה הנ״ל ב״ק בשטמ״ק )ימרי׳ נונא בכל ישרי
 דליכא דהיכא זה דבר סממו וכולם הלוי ור״י והראכ״ד כרמ״ה

 כר״ן דברי שרעיון אלא בדבר( קפידה שום אק בארעא ליינא

 ודם לבשר ק״ו שאמרו: במה בספרי כאן למאמרם קצת נוטה

 שלא זו לכתה ומולה סרחונו, שיודיעו עד חברו על יכעום שלא

 משחלה סרחונו פלניא קמא שיודיע מד דינו ולמסור לכעוס ימהר

כנ״ל. כר דינו למסור הוא ראוי כי

׳ פסק*( )סליק

 ירושלמי מכת״י וביאורים הגהות
no) אדרבא לי קשקו ז«ל הראב׳-ד כתב נ״ב: ודו. בשד שנקיי

 כהה. נראית זזה יבגרמוני כשלג נראית היתה לא היו בשר שנקיי כיון
 כהה בגרמוני ונראית ועזה jrn אליבא ר״ש ספדי שסתם ונראה ע״ב.
 יש רז*א תגזים בפ*ב שס חולק ור״ז דר׳-מי אליבא משנה סתס הוא

בינוני מם מביא ובינונית לבנות שתורות *ורות *דין שהן סמפניז לזיירים

 היא והנה בגקר .ויהי כ׳-ו.( כ׳-ס )בראשית כמו תירוש, לדבר טורה
 הלוי אתיר אהרן .הלא :י-ד< ד- )שמות למשה הקב-ה במאמר ובן לאה*.

 מוסב והוא חידוש דבר על ג׳-ב מורה הוא לקראתך- ימא הוא הנה נם
 גדול חידוש רבר זה שהיד. בלבר- ושמה .וראן שנאמר מד. סוסו שם זל

 שאמרו כמו טמנו, ה*זיר אהיו גוולת זל כלבו שמחה ימלא הבכור שאהרן
 לאורים שזכה הוא אחיו בגדולת אהרן ששמה זה שבשכר במדרש
 ועור ש* במקומו ברבה כראיתא אהרן•, 3 ל זל .והיי שנא׳ ותומי*
 לכתוב התורה בסה.^וקה בכאן גם דרשו ובז באלי" כימא מקראות

 זר לדבר טשסזותה תקזז .והנה• שמלת כשלג• מודעת מרים .והנה־
 בשר בנקי שאף הנגעים מראות שאר מפגע ן ם הי בזה שנעשה ומחודש,

בנ׳-ל. עזה נראית ביו

 מעל סר והענן ]ת[ קד,
 שאמר דלמל .משל המאמר האהל. גזר כר אתר סרחונם שהודיעם מאתר

 גם ובז מאליו, מבואר הוא לבדגוג- והיה שאמר מי אם ומה ק״ו דברים והרי נדוי. עליהם
 מרים .והגה הבי: לנהר שאמר מה סרחונם שהודיעם עד ודם בשר על כעס לא העולם

 כז»ה- שמטרער. מלמד כשלג מאורזת שיודיעו עד חברו על יכעום שלא ודם בשר על ק״ו ה< אף ויתר ורמטז סד

 לכאורה ני אברא הבר״אץ גי- היא )בן גזר כך ואחר סרחונם הודיעם אומר נתן ר׳ סרחונו. כי בכאן אמרו וילך. בם
 נקי כי "ללפיד הם»יי: דמסיק מו. י׳( )אייג איוב שאמר כדרך יאמרו שלא נדוי עליהם סרחונם הקב״ה הודיע מהמילה

ליקה וכלפי מונן׳ אינו הקו- בשר תריבני. מה על הודיעני ולמדו נלוי. עליהם מר ואח״ב
זזה בהרת לת טוף בגרמוני שהרי ליק יכעוס שלא ודם לבשר ק״ו מכאן

שני >פ- מגזים נדאיתא «1כה נראיה 01 סלמוגו. שיודיעו עי חבלו על
הראב׳-ד לזה «זורר מנר שם< מ־א משל האהל. מעל סו* והענן ]רג[ ך, ק ססקא שלא זה דבר להסביר הוסיף נתן

ב»״א(, )הובא הז-ר גס בהגהותיו, בני את רדה )א( לפדגוג שאמר למלך הודיעני איוב שאמר נזרו יאמרו
הקג״ה הראה שבבאו לומר גובל ואולי והרי הבן על האב שרחמי מפני רדהו לי משאלך אבל שעשו מה והנה תרימי. מה על

שתהיה הלז למדקת הנגע מעשי. כעם כשעת הצדיקים על המקום חם אם ק*ו דברים חברו על יכעוס שלא לבו״ד ק״ו
שאף המבע, מגירי יתא גס• בדרן W3 זד אמר כה מ״ט( )ישעיה שנאמר רצון בשעת ק״ו יש סרחונו מתחלה שיודיעו עד

בה ניכר היה ס׳-ם בשר נקית להיותה עניתיך. רצון למה Pip סמוכין מזה לתת
 הראות למען כשלג, עזה שהיתי, הג»ז P) מלמד כשלג. מצורעת מרים והנה במימרא )י״ז( בס׳ה הר״ן שכתב

כי זאת עשתה המנע יד לא כי לכל וכה״א היא. בשר שנקי פה( ללמדך בעוזה שנצטרעה מזכילין דברים ,ג יצחק דר׳
הקב*ה י»ר, ידי אמן מעשי אם ללמדך בחיקך. ידך נא הבא עוד לו ה׳ ויאמר ד׳( )ש»ות מינייהו ומד אדם של עונותיו

ויתכן פחד* של כיקריה רתכע היחה. 1ש3 שנקי לה ומייחי אברו, מל דק מוסר
 הנתיב ממאמר זאת שלמדי לומד יהודה ,ר מצרעתו. שנפנה אהרן. ויפן ]רנא[ לאברהם אמנו שרה שאמרה ממה

הלשון בעלי שכתבו מה שלמי .והגה•, עלה: הל") וכתב עליך". "ממסי
ליה דאית אלא אמק דלא צ״ג( )דף החובל בת׳ החם אמרינן

 לקוב״ה, דלימא מקמא דיינא לקמי למיזל ליה דהוי בארעא דינא

איענשה להבי נמי ושרה בה. לן ליש בארעא דיינא ליכא אבל

 בתלמודין זו מחלוקת הובאה מרעהו, שנפנה אהרן. P’l א[1]ר
 ר*ז שלדעת וילך• בם ה׳ אף .ויתר הכתוב מאמר על א׳( *•ז )שבת
 סגנון כסי לו שהשיב הוא בתיוא בן יהודה ור׳ מפרז, אהרן שאף מלמד

 מסיק הכי ולבתר אותו, פגלת ואתה בזיתו התורה בכאן,ן הספרי מטר
 והנה מדים אל אהרן ויסן רכתיב ג*מרע אהרן אף בנדר• תניא בגט׳:

 ש* ברש*י יעוי- ונתרפא שקרם והיינו מרעתו, שפנה תנא מודעת

ולפי

 בתו׳-ב הראב-ד פי- שמביא בתוי-ס ועיין בבינוני. ותראה מבחוץ ומקיפו
 אלא דוחק. והוא ר״ע היינו כבינוני וזד. זה והכ׳-א ד״י על חולק שריע
 אלא להקל כבשרו נראד. אינו הגרמני שגס להחמיר הוא ו״ע שרעת נראה

 התוי׳-ם. בסי אום לבל גם בבינוני וזה זה חולקים וחכמים להחמיר כבינוני
כשלב נראה ונבינוני בינוני בסם הוא היה בשר שנקיי מונח זה למי
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נ הגר״א הגהות )קה( בהעלותך ספרי פרשת כהוגה כתר

 מי על החשבון את ליתן עתיד >ג< אומר בתירא בן
 _ כסה העולם והיה שאמר מי אם אהה נתנגע שאמר

 בנגעים, אהרן גם להעניש הקב׳ה מה החשבון את 0) ליתן ועתיד עליו. מגלה ואתה עליו
 יהיה ולא לעבודה יוססל שלא בבדי שאמר מי אם היה מקושש צלפחד שאומר מי על

 שהיו והמבחן הנרות להזלקת פיכשר ליתן ועתיד עליו. מגלה ואתה עליו כסה העולם והיה

 וכדברי בע»םם, לאהרן מורות נתנדה. מהללאל בן עקביא שאמר מי הדין את
 למה סתירה אינו וזה הנ״ל. הרמבץ שכל הכתוב מגיד )ד(. מרים אל אהרן ויפן

בה. פורחת היתה אותה רואה שהיה זמן
אדוני בי משה אל אהרן ויאמר ]רנב[

 סדים, ולא סיד ותרפא מאהרן דבר של טעמי המהרש-א שכתב מד. ולפי
 :במדרשות כדאיתא תחלי״ בדבור שפתחה היא מרים מדקת שאותר, לפי

 היתד. שלא שפתחה: חיא שמרים מלמד ואהרן, מדים ותדבר
 לפתוח שעה לפי שנכשלה היא בכאן יהוד, אי׳רן בפני לדבי רגילה

שסובר הוא הטעם ונהה בתחילה.
 ורק כלל מסוע לא שאהרן ס-ר אותו
 לפי העונש לה שבא היא מדקת מרים

 ובסו תחילת הרע לשון בעון שפתחה
 מסרע שאהרן שסובר הס״ד אותו כן

 סרים p ולא סיד, שנתרפא אלא
 בכלל והיתר. נגער" ימי לר. שארכו

 הפעם מאותו ג-כ זה ימים, ז׳ הסגר
 לסי אחון משל שלה עונשה שקשר.
בתחילה לדבר שפתחה היא שהיא
לדעת מינעי לא )יעוי״ש(. מיתה כמזידים. לנו מחול היינו שוגגים אס 09 לו אמר )ה(.’ ועיקר כאמור. לוז ספל היה ואהה
ויפן שדרשו פד, ח״זל מדרש

 "וירא ולא אהרף "ויפן שנאמר מה היינו מרעתו, שפנה אהרן
 שנהרפא אלא מסדע אהרן שנמ הבהוב שכונת דרשו זה וסשום אהרן*.

יעוי-ש. הממרש*א עכ*ד מרעהו. שפנה ויפן נאמר ולכך פיר
 כלל מסרע לא שאמרן גרד לאותו טעם מאגו בטור״א כי אפום

 מועד באוהל הקב״ה שירד שמינית ירידה נ-ד: ס׳ בפור״א המבואר וכסי
 ויקרא האוהל פתח ויעמוד ענן בעמוד ה׳ וירד :י־ב( )במדבר שנא׳
 לו אין הרע לשון המספר בל :הקב״ה אמר שניהם. ויבאו ומרים אהה

 הקב״ה עליהם כעס וכמר" כמד. אחה על ואמו אביו בן אחיו על רפואה,
 מדים מטרעה סיד וילד־. בם ה׳ אף "ויהד וכתיב האוהל מעל (,ונפתל

 יכול מום בעל גדול כהן אין מןורע אהרן נם יהיה אם ד.קב-ה: אמר
 אל א״ה .גיסן שסד והנסער באחותו יראה אלא המזכה גבי על להקריב
 טסרע שאהרן נרד לאותו p שכסו היות ויובל הסוד-זב ערל מרים*.

 אף לעבודה. סוס שיהא כדי הטעם, מאותו ג«נ הוא מיד שנתרפא אלא
 בכך דמה מובנת. איננה עגמה כל הפרדר-א, מאמר כונת לכאורה בי

 הקרבנות כל עבודות הלא לעבודד" מוכשר יהיה לא הגדול הכהן שאמת
 שמביהי ואף יוה*ב( עבודת )מלבד הדיוטים בכהנים כשרים כלהו הימים בכל
 הקרבת אבל כד.*נ. משל רק באות היו לא יום בכל שמקריב גדול כהן

 )וזד. זה על פייסות היו שהרי הגהנים בכל כשרים היו בעבמם ההביתין
 במשגה רה ביומא כמבואר המזבח, ע״ג החביתין הקרבת השני, הסייס היה
 לתת יש ולדעתנו, יעד*ש< דרו, רד וסוספין, תסידין הל׳ וברסרם שנג

 וטעם :ת״ל ג׳( )מסוק בהעלותך פרשה ריש הרסב״ז לרעת מכאן סמובין
 ואעפ״י ימיו סל אותן המדליק היה שהוא לאפר אהרן, כן ויעש

 היה אפל ובניו, אהרן אותו יערוך בסו״ש בבניו כשרה שהמעוה

 לזה נרמז ואולי נשגב, וסוד עליון לדבר הרומזת הזאת בפעור. מזדרז הוא
 ובניו אהה אותו יערוך העדות על אשר לפרוסה מזרן רא( רז, )שמות
 "דבר עתן. גם אפר זר, ומפני בימיו. ה׳ בהר בו פי בוקר*, עד מערב

 ערל בהעלוחכם*. בניו ואל אהרן אל "דבר אמר ולא בהעלותך- אהרן |ל

יעוי-ש. ב׳( טעי׳ נ-ט, >פסקא בהעלותך ר-ס לעיל המוטו וכפי הרמרן,

 כונת כפי לפרש רל נפוירע לנו מחול ודינו שוגגין אס פו(
 על מהילה ממנו ושאל במזיד להכירו חטא אדם שאס היא שהמונה חלשון
 אינו זה לו ומהל לך חטאתי בשוגג שאני לי המחול לו ואוסר ובשוגג

מדו. דעה על ולא שוגג שהוא לעת על אלא לו סמל שלא סירה מהילה

כו׳. מי כל הרץ לית! עתיד כו׳ מי כל הדין ליתן עתיד )ג(

 אשר חטאת עלינו תשת נא אל )ה( כו׳. מגיד וגו׳ ותנה )ד(

מזוגגים. לגז מחול חייבו מזידים אס לו אמר חטאנו ואשר גואלנו

כהונה כתר

pnn רבותינו נתמנו שלכן היות 
לא כן שבגלל הנ״ל, בפזר׳-א במאמרם

 וחולקה ב״ה( )יומא בתלמודין שאסרו
עליה חייב זר ואין היא עבורה לאו

 הסקדש ביאת )הל׳ בהשגותיו הרארד
 עבודה היא מ*ם טיתה עליה הייב הזר אין דבהדלקה דנהי ה*ז( ®*ם

 שהרי הריסב״א כן וכטו-ש ניתנה לכהניס מזנותה ועיקר לכהנים המסורה
 שס אלא הנ-ל{ יומא ובתרי שם בכ-ם )יעד׳ בפרשה כתובים ובניו אהרן
 עלה, לוקה והזר דוקא בכהנים פעוחה הנרות מסבת עכ*פ הרפרם לדעת
 הרבינו וכבר שם< ה׳ )הל׳ בהלכותיו כמבואר סיתה, חיוב בו דאין אלא
שגב המעיין יראה כאשר קם־ד- סעי׳ רם ססקא לעיל זה בעניו חזון

 הענין רהיסת לפי מובן אינו לכאורה הרל הפור״א מאמר סגנון ומיהו
 בעל ב״ג אין סעורע אהרן ס יהיה אם הקרה אפר בלשונו: שהסם במה
 בפסולא המאמר בעל דתסס זה הוא דמאי המזכות גבי על להקריב יכול מום

 עוד ולא לזה. זה ענק ומה ערעת לטומאת הטענה מטין שאינו מום דבעל
 שאס בעעסח, מעורע טומאת משום לטימר ליה מוי שבמשימות אלא
 לדעתנו בזד. והנבון טומאה. מעד לעבודה יופסל הרי מורע אהרן יהיה

 דחשיב ע״ב( )מ*ז! בבכורות משנתנו ערי עולה מור, "בעל מאמרם שכונת
 לסי טהורים נגעים בעלי בבהמה וכשרים באדם הפסולים סהסומין לה

מקדש, ביאת סהל׳ ברה הרמרס פסק )וכן אהרן של בזרעו שויש שאינם
 אוהו ולדון אהרן על קל עונש למביא שאף בבין והשמיענו רו( הל׳

 שעכ*פ יתכן, לא מ ס הגוף טומאה בהט שאין כהורים נגעים בעונש
 למרים כמו המסור בעונש אוהו לדון ושברים וק«ו מוס, בעל מכלל יעא לא

 מום בעל בו, אתנהו דתרווייהו הטמאים נגעים מראות עליו ולהביא אהותו
 הגהות עט םדר-א הספר בשאלה לידי הניע כתבי ואחרי יהד. ס וסומאה
 במרות המשנה עפ״י הנ״ל במאסר שהרגיש ומאתי בו, ועינתי הגרד״ל

יעוי*ש. דברינו, הסבר ערי ערכו כל ביאר שלא אלא ,,הנז
גי׳ לפי אדוני, בי משה אל אהה ויאמר ]דנב[

 ממאת עלינו חשת נא "אל כיא: כך הנוסחא הגר״א
 מכשלת זה ודרשו כשוגגיס. לנו ממול היינו מזידים אס וגד,

 גואלנו אס שאף לאמר חט׳אנו", ואשר נואלנו "אשר הדברים
 לקלות תמאנו אשר שהוסיפו וזהו כשוגגים, אותם ידין בזדון

העברה
ירושלמי נזכודי וביאורים הגהות

 לו ואסר המדד על ממלה ממנו ושאל בשוגג לו שחטא בהיפר היה ואט
 תר גמורה ממילה שהוא רש לו ומחל הייתי שמדד אערי לי המהול

 גמורה מחילה לנו המהול כשדברנו היינו שוגגיז באמרי אתרן סונת היא
חסאת זממו השת אל שוגגיז היינו אס גרים ובפסיקתא נחיז׳ין היינו כאלו

נבוני" גידסא היא תו ורביו! פריה מפני אלא גחמומו לא כסזידין
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מר"* הגהות )קה( בהעלותך י ר פ ם פרשת כהונה כתר !00

 ג-ל היה אפנו )ז( כר. מופסדת אחותנו נמצאת ס ובכמה הודוי נסדר ל״ו יומא כמבואר בשוגג הוא שמפא המגרה,

פו ה׳ אל מה ויאעע הכתוס שכינה אלא )וז< כר. אלא :היינו שוגגים אס להיפך: שלפנינוכוא הנוסמא ולפי מקומות.

לאמר ה׳ אל לד- נא רפא (0) כו׳. נא אל בענין שאסור לפני התרפסו שנן הפיוס להפלגת והבונה כמזידים; לנו מחול

 הקמיה שהשיבו )יא( וגר. בפניה ס כר. לאפר ומת״ל מתמרמים הם היכן עד נדברים לפייסו נדה רבנו משה

עמי את צבאותי את והוצאתי נגדו שעון מה מל ומתנחמים

 המקום שהשיבו )י® ישראל. באהל מטמא המת מה כמת. י תה גא אל ]רנג[ נחשב נזה בעני! השוגג שגם עד

כאו אף 0>י מ׳. «ת לך np ז<3 גמגאתי 0) אהרן אמר בביאה מטמא מצורע אף ממור היותר ולעון למזיד להם
 כר. שא־ל אלא לאמר ת-ל אין לטמאה ולא לסוגרה לא יכול שאיני לאחותי מפסיד הנביאים. כאדק מעלתו גודל לפי

אין דורש אהרן שהיה למדנו דרכנו לפי לטהרה. ולא שכתב מה לפי ביותר ויומתק
 קרוביו. בנגעי רואה אדם )פסוק מיניה למיל בחיי רבנו
 אמנו m מרחם אמו. מרחם בצאתו אשר משה אל פתאום ה׳ ויאמי ד׳(:
בדבר. הכתוב שכינה אלא יכי "פתאום" מפרשים ויש וז״ל:

 צריך היה בשרנו חצי בשרו. הצי ויאכל ורם3ד5 ?שכי לפי יי5ישו אשל
הוא. בשרנו אחינו כי ל״ס )בראשית שנאמר כענין לומר המםפי ל5ש כשש, סליל זה

 מדבר כאילו נביאים של מנותן

מן היא השם וחלול בשכינה,

בהונה כתר
 שראה לבתר אף ותו ולהוראתו,

 נטמא שלא דינו וטמאו הכהן

 טומאה בסימני אבל למפרע,
 הוא לכל וגלויה מובהקים

 מבלי גם מאליו ונטמא עומד

 הפנים שלכל אלא כהן. הוראת

רק דינו אין דממילא בטומאה

 נא אל שנאמר כענין ה/ אל משה ויצעק

!'/jui •juayos זנזז שבל ארץ דרך ללמדך הבתוב בא לה. נא רפא ■
פריעה טעון ואינו כמוסגר שגים פייאמר גריד שאלותיי לבקש רוצה שהאדם 2,22שמע״2מייי?כ העבייימ

אלא נוהגת שאינם ופרימה שגאמר שאלותיי יבקש ואחר תחנונים דברי שלשה 22.פמ" ״ חהי התשימ,

כונת וזוהי כהן. עפ״י במוחלט את דרך ללמדך הכתוב בא לה נא רפא w נא אל .£3פשי3 "יי”® םיויי
 אהרן"נמצאת שאמר במה הספרי מרםא אם השיבני לו שאמר אלא מר לא ת״ל ומה 3 72 אי) אמי’®

שצרעת לפי מופסדת", אחותנו משה אל ה׳ ויאמר הקב״ה שהשיבו עד לאו אם אתה 2.׳® ״Z F. י׳ מפי

נהרת ממין היתה מצדקת מריס מראי עזריה בן אלעזר ר׳ בפניה. « ירק ירק ואביה •(״מ3 י’3י
כזה מבורר באופן כשלג, עזה והשיבי הקב״ה מלפני משה בקש מקומות בארבעה \"2ש ייש3יה יידיי

ושאלת ספק מהות בה יפול שלא וידבר ה )שמות אומר אתה בו ביוצא שאלותיו. על לו ?ךמי נגי מייםי
מאליה טמאה היא ונמצאת מנס, אלי שמעי לא ישראל בני הן לאמר ה׳ לפני משה 22ש 2® נגיו

־ ־ אתה אם השיבני לו שאמר אלא לאמר ח״ל אין 22\ ל י9 מוי?
 עתה )ש® הקב״ה שהשיבו )י® עד לאו אם גואלם 21 £2 1־2, 21 אביח

 אומר אחה בו כיוצא לפרעה. אעשה אשד תראה -°׳ 221 2? .
 אלהי ה׳ יפקוד לאמר ה׳ אל משה וידבר כ״ס )במדבר ׳l C ?2 2”״
לו שאמר אלא ר מ לא ת״ל שאין בשר לכל הרוחות ( 22?”

 )י® עד לאו אם פרנסים ממנה אתה אם השיבני ,c^w 3 חא3 6®®י®"3’
 קח משה אל ה׳ ויאמר )ש® שנאמר המקום שהשיבו כמת. תהי נא אל ]רנג[ י—

 כהן עפ״י דינה'כמוחלט שיהיה ׳<ג )דברים אומר אתה בו כיוצא נון. בן יהושע את לך "נמצאת בכאן: כספרי מאמר
 דליהוי היכי כי שבה החומר בכל אלא לאמר ת״ל אין לאמר ההיא בעת ה׳ אל ואתחנן שאץ לפי מופסדת", אחותנו

 ראות לזה ונצרך כפרה מזבח לה עי לאו אם לארץ אכנס אם השיבני לו שאמר מן הוא הנגעים, את רואה קרוב

 הקצור בתכלית עכת״ד הכהן. איו: אומר אף כאן אף )יק לך רב המקום שהשיבו ,בתום שעמדו נמו המתמיהים
 אם אותה אתה מרפא אם השיבני א״ל לאמר ת״ל מסגירה( אני ד״ה )ק״ב. זבחים

בפניה. ירק ירוק ואביה הקב״ה לו שאמר עד לאו באותה ככן שאץ כיון דאדרבה
משה האריך לא מה מפני לה. נא רפא נא אל אינה ממילא נגעה לראות שעה

_ נתונה היא אחותו אומרים ישראל יהיו פלא בתפלה יעוי״ם. עיקר כל לטומאה נזקקת
 כריטב״א )וקדמה המפרשים שמשה זהו לא ד״א בתפלה, ומרבה עומד והוא בצרה כשי"® למענימי בזה האריך וכבר

 א דמבעי בהא ב( י״ד, במוע״ק ב״ה )איוב כמו״ש אלא תפלתו שומע והמקום מתפלל קל״ח( סי׳ )מ״א יעב״ן שאילת

 נרגל, צרעתו שינהיג מהו מצורע וה׳ תקרא אז ג"® )ישעי׳ ואומר לך ויקם אומר ותגזר ותמצית מדחא. מילחא לן ואייתי
 ח״ש רבא אמר בגת׳: ואמרו—יאריך כמה עד אליעזר ר׳ את תלמידיו שאלו יענה. חצויים דנגעיס דכא שמועתו

 והא גדול כהן צרבות וה$רוע שנאמר ממשה יותר יאריך אל להם אמר בתפלה אדם איט ובדבורו נח עיני במראה

 עלמא לכולי כרגל השנה דכל כה״ג ואת היום ארבעים את כראשונה ה׳ לפני ואתנפל ובלתי מסופקים בסמנים אלא

yff! I • כהן לבקיאות שנצרכים מבוררים

 ולטהרה ככן, מראה מבלי אף

 רואה קרוב שאין מצד יטל אינו

 טומדם ומשאר הנגמים את
 שהוסיפו ומה לעולם. בטומאתה

 "לטמא גיסא לאידך בספרי עוד

 נטמאת שהיא אף יכול" אינו

הקב״ה שרצה בזה מרצק ממילא,

 שם. דבריו אריכות כל יטוי׳
 בשאילת שחידש מה שלפי ואמנם
 ליישב לן יורוח הנ״ל יעב״ן

שממדו החמורה הקושיא

וביאורים הגהות
 הקשו *' ק״ב דף יום מבול פ׳ מוספות נ״ב לאתותגו. מפסיד (19

,03 meשמיתת ב*ש תנגעיס תת רותת אדם דאין כיון מת מפסידה חית מ 
 ע*י יממאטז שאם תות שמאיות שתתפסו לוש* תלל״ו מ״ב מתורה.

 ולא לבן פער ולא מתיה לא בה יהיה ולא ששעות שתי ותמגר תמגר
וזהו תזמן אותו בל ועומדת

ירושלמי מכוז״י
 לה שאץ לעפ*י ענפיו אבל . לכהן עוד זקוקה סיגה מטהרה היה משתן

 לכהן זקוקה היא עדייו מ*מ מומאת עלתו שמזר בהו שאין מחמת מומאה
 בגיס שיהיו עד כן תשאר ולש לראותה זקוק קרוב שאתו בהן יהיר. שאם

תלויה שהיא וגמבא לראותה להם זקוקה לה קרובים שאתם ואיתמר לאלעזר
uTPuuqp זןנמזד
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נא הגר"" מהות )קה-קו( בהעלותך ספרי פרשת כהתה כהר

 מוכלמת שתהא צריכה כד, נזף 0) וגו׳. בפני׳ )א( הל
 אלא י״ד למשו״ה ק״ו ז׳ ב״ו אביד, ומד, ק״ו דברים והלא ד

 הקכ״ה תאסף ואחר למהנה מהוץ ימים ז׳ תמגר )ג( כד. דיו
 אלא )ד( כד. ללמדך מרים האסף עד נסע לא והעם טהרה. כד

יוסף בעצמות זכה משה משד-

נגד נגלקם וה׳ האב נגד נעלמים ה׳

חיצונים. וממשה פנימים המשה האם, טימאה והקב״ה הסגירה הקב״ה תסגר. )ג(

■יתבונן^ כאשר רב, בולוג הגר-א עכ״ל טיהרה. והקב״ה
 בה מודד שאדם שבמדה ללמדך ימים. שבעת

 שנאמר אחת שעה למשה המתינה מרים לו. מודדים
 לה עיכב לפיכך מרחוק אחותו ותתצב ב׳( )שמות

כבוד ענני ושבעה וישראל ולוים כהנים וארון שכינה ר״מ דברי נראין רבי אמר ד״ה
 המן רבר שמעתי הנ״ל קפא בבא זכה יוסף מרים. האסף עד נסע לא והעם שנאמר דבריהם תוכן שלפי במוסגר,

 גימפל מהר«מ הגאון "ותני מר מפי נ( )בראשית שנא׳ הימנו גדול באחיו ואין אביו בעצמות מוסגר מצד טמא שהוא מאחר

 :{ב׳ )ל׳, בקידושץ שאמרו במד, מ״ל גם רכב גם עמו ויעל אביו את לקבור יוסף ויעל אם דאף לראותו, הכהן יכול שוב

 ונאמר אמך ואת אביר את כבד נאסר אלא )ח בו נתעסק שלא מיוסף גדול לנו מי פרשים דמוספר ליה אכפת לא יחליטנו

 עוד הכתוב השוה מהונך ה׳ את כבד אלא בו נתעסק שלא ממשה גדול לנו מי עצמו. משה בשביל ואי שוה, דינם כמוחלט

 איש נאמר המקום, לכבוד ואם אב בארץ בגי אותו ויקבור ל״ד< )דברים שנאמר הקב״ה איט הפסד בהך ופרימה פריעה

אלקיו ה׳ את ונאמר תיראו ואביו אמו נבו. .שם(. היטב דבריהם )יעה׳ חושש

הכתוב השוה תעבוד ואותו תירא שהוא כאלה מנגעים יובן ומאליו

 )יעוי׳ בו שותפץ ששלשתם בדין וכן כו׳, המקום למוראת ואם אב מוראת וע״ז מוחלט, לידי ולהביאו לראותו גם הכהן יוכל ממילא טמא

בדין• -וכן הברייתא דמסיק שהמאסר זצ״ל חותני מד אמר ויפה שם< בגט׳

הראשונן^^ ההשקפה לפי באשר ועמוק, דק ורעיון מיוחדה הוראה גם תופס

ואם אב שהרי המקום לכבוד ומוראם ואם אב בבור להשוות יתבן לא

 במקומו דבריו אריכות לכל המעיין

 ה״וס׳ כדברי מכוון עולה חד. שם

הנ״ל. תבחים ב״ק

התוספות דברי רעיון םי )ועל

 צרעתו נוהג ש״מ אוכל ואינו אוק מקריב גדול כהן דתנן ־דמי
 כרגל תמיד דינו גדול דכהן מאחר בזה ונתקשו )יעוי״ש( ברגל
 דאין קיי״ל הא עיקר כל צרעת טומאה לידי לבוא יוכל האיך
שנטמא ואי שם( מ׳ לפיל )כמבואר ברגל הנגעים את רואין

._״ ..... ___ • האיך לגיו 1כהל ענחגמה מקודם
שנא׳ גדול"׳הימנו’ בישראל ואץ להם אמר בתפלה יקצר כמה ועד הלילה. ארבעים עודהו גדול לכהן שיתמנה יתכן

עמו יוסף עצמות את משה ויקה יש לה נא רפא נא אל שנאמר ממשה יותר יקצר אל במל להגאון ויעוי׳ בטומאתו.
כד. גדול לנו מי להאריך. שעה ויש לקצר שעה שהאריך מה לציה דורש בם׳ נוב״י
כהונה כתר בפשיטות פתרי ואשכחנא בזה.
הקכ״הז ]פי׳ והג׳ באדם שותפים ג׳ כי בשאילת הקודמת ההנחה עפ״י

 דברים עשרה נותן ולכך משניהם כלול ואביה משה אל ה׳ ויאמר ]רנד[ סל KpOP קרא איירי ומצי »״ל יעב״ן

המשה יש באום כי שניהם, טי ברבי אחי ר׳ בפניה. )א( ירק ירוק בנגעים כגון כאנה, נגעים בסוג

 עיז, נעלמים: והמשי, גלוים אברים ודם בשר אביה אלו נזפה נזיפות שתי אמר יאשיה מובהקים, בסימנים מבוררים

 נעלמים: ה׳ גלוים, ורגל יד פי" אזן, ודם בשר, אביה מה או ז׳ מוכלמת שתהא עד נזף >ב< נצרך ואינו מאליו טמא שהוא

 :נעלמים יותר ״׳ פגים, קל™• ריח. הדין מן לבא דיו י״ד. העולם והיה שאמר מי שבעה דבאותו אף כהן^אמירתו. לראית

 נ" והשי•" כו׳, שכל בינה הכמה, והיה שאמר מי אף ז׳ ודם בשר אביה מה כנדון להיות דמרבינן ועי׳"והצר המקרא

שבעה. העולם יהיה "ראשו נאמר גדול לכהן
 שזה פרומים" יהיו ובגדיו פרוע
 כהן טפ״י במוחלט אלא אינו
 יטב״ץ בשאילת שמסיק כמו

 עפ״י ניחא זה גם אבל בעצמו,
א( )ז, במוע״ק התוספות דברי

 בישוב לנו דברים פטפוטי והרבה פרומים. יהיו בגדיו נאמר
 נאבה ולא בטצמם, יעב״ן השאילת דברי בעיקר גם זה, דברינו

כתבנו. ולעורר להעיר רק מדאי יותר להאריך■

פסקא( )סליק

1P ]יאשיד. ברבי אהי דר׳ מימרא משה. אל 71 ויאמר ]רנד: 

 עד העוו לכפילת הרומזים ירק• ,ירק ממלות נדרש נזפה• נזיפות ,שתי

 בה נזף ודם בשר אביה אילו :שאמרו ומה לנזיפה. ראויה היא כמה

 "והלא ומסיק: ב? סעי׳ הנר"*־ גי׳ )כפי ז׳ מוכלסת שתהא שרימז

 י״ד," העולם והיה שאמר למי ק״ו ז׳ ודם בשב אביה ומה ק״ו, דברים

 ובתלמודי! ספרא בריש ישמעאל דר׳ בברייתא המובא ק״ו מדין הוא

 ו ק• ובתוד״ה כנדון. להיות הדין מן לבא דדיו סוגיא באוהד, ב״ר. ב״ק

 ואהד אהד בל ואס שהאב בהמפלת כדאמריגן ר״ת: אומר לשכינה

 הוא וכן יעוי״ש. עכ״ל דברים עשרה בו נותן והקב״ה דברים ה׳ בו נותן

 עמד שם( )בזבמקס מהרי״ב ובהגהות ק״ו. ד״ה :(ס״ס )דף זבחים בתום׳ ן

 ארבעה• והאם המשה האב משעה, אלא קחשיב לא )לא.( בניה שבתלמודץ■ י

 הגר״א רבנו נדנד להסעיץ אחר במקום עשירים תורה ודברי יעוי״ש.■

בזה״ל: שכתב תשי ילדך צור עה״פ י״ה פסוק האזינו ם׳ אליהו באדרת

 ■נכהו לו שנים פי והקנ״ר, דברים המשה אלא אהד כל בו נותנים ־«אץ3
 נרוש שאם אלא יום. י״ד לשכינה ק״ו שאמרו כמו כנגדם, עשרה שנותן

 וכפי ק, הדברים חשבון שאץ למדנו שותפים מהלכות הרי דדינא לעומקו

 בסי לאמצע השכר מאודם חד. מנה זה לפיס שהטילו בשנים הרין מות

 דכולהו אליבא לחרישה ועומד לחרישה ובשור צ״ג כתובות וי,גם׳ סונית

 בלא מועיל זד, של הלקו שאץ כיון שם רש״י וכמו״ש לאמצע, השכר

 שם אמוראי נמלקו לא כאן ועד בשוה, הולקץ הלכך כלום זד. של חלקו

 ובשו״ע שם, כתובות הסוגיא פל )יעו" לסביוזה ועומד לחרישה בשור אלא

 בדיני רוהת הלכה והיא שם, ר ה׳ סע" קע״ו סי׳ שותסץ הל׳ הו״ס

 הבריאה חלקי בל אשר האדם בריאת במהות שנם נלמוד ומאליו שותפין(.

 השכר הדין שורת ולפי כביכול הללו שותפץ ג׳ ע״י נשלמת בכללה

 חהו ית/ המקום לכבוד יהד להשותן וסודאן הורים בכיבוד לאמצע

 שלשתן שהרי בד, נגעו שותמץ תודת שמדין בדין", ,וכן בלשונם שדקדקו

 יהד לאמצע שהשכר מאתים, חד, מנה זד. לכיס, שהטילו וכמו בו שותפים

ודפה״ה• עכ״ד, בשוד"
יהודה ר׳

החכמה אוצר תכצת ע״י הורפס109 מס עמוד הכהן עזריאל p הירש צבי וולק, כהונה< >כתר ב - במדבר ספרי



הגר״א הגהות
ץר_החמז5£

)קו( בהעלותך ספרי פרשת כהתה כתר 102

 שכתוב מקרא אלמלא >ה( אומר יהודה ר׳ ]רנה[

 נבו הר הזה העברים הר אל עלה ל״ה )שם אפשר. אי
 ראובן ובני ל״ה )במדבר שנאמר ראובן בני נחלת זה

 ולא נבו ואת קריתים ואת אלעלא ואת חשבון את בנו

 ל״ה )דברים שנאמר גד של נחלתו בתוך אלא נקבר
 שם כי לו ראשית וירא גד מרחיב ברוך אמר ולגד

 על נחון משה שהיה מלמד אלא ספון מחוקק חלקת
 לחלקו ראובן של מחלקו מיל ארבעת הקב״ה של ידו

 )ש® ואומרים אותו מקלסים השרת ומלאכי גד של
 בלבד משה ולא ישראל. עס ומשפטיו עשה וד צדקת

 והלך נ״ה )ישעיה שנאמר אוספם הצדיקים כל אלא
יאספך. ה׳ וכבוד צדקך לפניך

ב׳ וכי פה מחצרות העם נסעו ואחר נרנו[

הוית שפירושו אחד" יום בקר ויהי

 אי כתוב מקרא אלמלא אומר יהודה ,ר ]רנה[

 על נתון משר. שהיה "מלמד המימרא: אותה וגר. לאומרו אפשר
 הובאה גר* של לחלקו ראות של מחלקו מיל ארבעת הקב״ר, של ידו

 ה׳( סעי׳ הגר*א בהגהת )יעוי׳ קצת אחר ובסגנון י״ג:( )מומה בתלמודן
דרש דרך עצה הפליא רענן והזית
 לי נראה מילין ד׳ מד״׳ל: ונתב
 שאמרה במורש רמצינו פירושו, דרגי

 ומשה שוקע ואיני זז איני השמש
 הממה שקיעת עם שמת נמצא קיים

 הכוכבים צאת עד החמה ומשקיעת
 הוליכו מי ן3 ואס מילק. ארבעה

 שהקב״ה אמר ולץ בשבת, מת דד,א
 עכ*ל דליה עלמא דכולא הוליכו
 ע״ר למאד גאות והוא בז׳־א( )הובא

 כבר הדברים ולאמיתת דרושי. החידוד
 ממידת כיוס שלמים ונס ובים נבוכו

 לא, או בשבת היתד. אם מרע״ה
 ד״י. ל׳( )דף מנחות בתוספות כמבואר

שהביאו מה יהושע, כתב ואילן מכאן
 לפי במנחה בשבת מדן צדוק אומדים שלכן גאון שלום שר רב בשם

 ועשרים .מאד. בן והכתיב הקשו ובתוספות שעה. באותה רבנו משה שנפסד
 בשבת מת ואס ושנותי, ימי מלאו ו,יומ ודרשינן היום* אנכי שנה

 דד״ש אליבא יתכן לא וזה העתיד על שבת בערב היום כתב כרחך על
 ל-ח< )קדושין חדש אור בם׳ וגם בזד." שהאריך מה בז־א ויעוי׳ )יעוי״ש^

 ואץ שונים בפלפולים הארכנו ובילדותנו זד" דבר בישוב שנטרח טד,
 בובה שאמרו למה כוונתו הז״ר שדמו המדרש דברי ובעיקר פו" מקומם

 הקב-ד" לפני קובל היום סימא ר׳ אמר הן, מד. ר״א. ט׳(: )פ׳ וילך
 להלן: המדרש מסיק ובן קיי^ ומשה שוקע ואיני זז איני רבש׳־ע אמר:

 בעולם קייס ומשה שוקע איני אמו כעדו ומתקשה עומד והיה לשמש רמז
 חכמים דברי במשפט בזה נרמזת חידת מליצה כי יבין מבין וכל )יעוי״שן.
וחידותת

 תמרורים למספר קראנו כיוס במקהלים, דרשנו אשר מררשותיגו ובאחת
 על למשגב הגורע בדורו המיוהד הגאון נימי מר צדיק אותו של סלוקו על

 למנוחות שהלך שאוויל, האבד״ק זצ׳ל שטערין זכריה יוסף מו«ד. רבה ארץ
 נ׳ וביום לפ״ק׳ תד׳ם־ד בשנת חסידים, אשם בו שאין יום יוה״ב, למחרת

 יצ״ו, עירנו פה הגדל בביהמ״ד כהלכה הספדדו ערב לעת תשרי כ«ח
 למאמר ג«ב הבאנו הלז ההספד בד־וש שהובאו המיוחדים המאמרים ובין

 מאמרם עפ״י הענץ פשט לפי ז״ל מאמרם לקרב ואמרנו הנ״ל. וילך המדרש
 השמש ובא השמש וזרח נאמר שעליו צדיקים של בסילוקן הנודע ז״ל
 משמת הרמתי, שמואל של שמשו זרמה עלי של שמשו שקעה שלא עד

 :(3ע* )קידושין שאמרו כמו הדרות, בבל וכן רבי נולד עקיבא רבי

וזרת שנאמר כמותו צדיק שנברא עי העולם מן נפטר צדיק שאין ללמדן

וביאורים הגהות
 למכתב דה״ל ד׳ל הראב״ד פירש נ״ב: היו. הצירות שתי וכי 0ז9
 שמחצירות ידעתן וממילא פארן במדבר ויחנו גמעו ואחר

 דלא שמעינן מהצירות טדבתיב אלא מריס נצטועד. במצירות דהא נסעו
 דהיינו לאחוריהם וחזרו מרם שבצטרעה ששמעו עד מהצירות לילן הפסיקי

 נסיעה בלומר מחצירות ,עםד נמעו ואחר נאמד לבך לחצירות
 שמחץ לסי נסורת נסיעה היתד. ולא נסעו הכי עמקמי 030 גמורה

המאוד. דמקברות דלעיל אקרא קאי דתנא לפרש נראה מזמר לאחוריהם.

 בהלקר מת משה היכן לאומרו א״א כתוב מקרא אלמלא )הץ
 כו׳ זה נבו הר אל מואב מערבות משה ויעל שנא׳ ראובן של

 חלקו עד ראובן של מחלקו ספון מחוקק כו׳ וירא וגר גד מרהיב
כו׳. מלמד אלא הוליכו מי מילין ד׳ אותן מילין ד׳ גד של

 מהצרות העם נסעו ואחר 0)
מרים. האסף אהר היתה זו נסיעה

מיותר. והשאר ס״פ

כהונה כתר

 הוא ובן יעוי״ש, השמש ובא השמש
 מת והרצון במדרשות מקומות בכמה
 ומהלכה השמש זרימת מדת לסי באשר

 והמהלך היומי המהלך לסי הארץ על
 במציאות אין להתוכנים הידוע השגתי

 והיא לגמרי שתשקע השמש לשקיעת
 בכל אורה להפיץ לרגעים משתנית

 לא ולילה יום הארץ, כדור מלקי
 המאור נעל הרב זכמו״ש תשבות

 ערב "ויהי הכתוב בפי׳ דר״ה( )פ*ק
בכדור משמנה ובקר וערב ובקר, ערב

 וכן מערב, ליושבי מהמה זריזות היא מזרה ליושבי החמד. ששקיעת הארץ
 כתב ויפה שת ה׳ פסוק בראשית ברמב״ן ויעוי׳ הראשונים יתר פירשו

 פעמים שתי בתודה שכתוב מה יפה עולה זה שלפי הזהב רביד בס׳
 היא בקד, ושל ערב של שתיתם, שהוית היינו "ויהי"" המקרא באותו

 הוא וכד יעוי״ש. ישבותו* לא ולילה ויום וחרף "וקיץ נאמר וע״ז בתמידות
 ר״ע או עלי של שמשו מששקעה כמו הדו, הכס* במאורות 01 הסרה

 הופיעה שמש אור הנה שמשם בוא סרס אשי שבע*פ, תורה מיסוי מראשי
 בארץ אשר הקדושים ולדרים לארץ ותופיע תאיר אשר אהר ממקום נגוס

 אחר מרע״ה אשד ותחת מלן. עלי תורתם באור להאיר אחריהם הבאים
 בתוה״ק נאמר שעליו הנביאים אוון להיותו תמורתו למצוא יתכן לא מותו
 את למלא מרע״ה המלך אמר שיבא הוא וסי כמשה, נביא עוד קס ולא

 כביאת י3 מדה״ד לקתה אימא ונמצאת נהיתה, לא כמוהו אשר מקומו
 מעלת מציאותה, נתבטלה וכאילו לגמרי אורה שקעה מרע״ה של שמשו
 במליצתם עמוק חז-ל שתפסו וזהו בהחלט. אורה ויפעת השמש זריחת

 אין המאורות מיוצר הבריאה טבע לסי אשר השמית מלכת השמש כי
 ומתקשה עומדת שהיתר. היא כאמור, וצד אופן בשום לשקיעתה מבוא

 כשלא ני קיים*, ומשה שוקעת ואיני זו "אינני נאסרה סרע״ד. סטירת נגד
 לפי הבריאה טבע נגד זריחה עפה שיין שקיעה תהיה קיים משה יהיה

 הדבור עוד והרהבנו למעלה. כאמור השמש" ובא השמש "וזרה שנאסר מה
מקומם. כאן אין שונים, מאמרים בכמה

 הישנה הנוסמא לפי מחצרות. העם נסעו ואחר ]רנו[
 והגר״׳א גזו". וחנו מזו שנספו היו מצרות שני "וכי שלפנינו

ממק
ירושלמי מכורי

 שתי ובי הוא יתירא קרא בהצירות והאי בהצירות ויהיו ומידות נסעו
 מזמירות ליסע הספיקו שלא מלמד אלא בזו והנו סזו שנסעו היו הצירות

 בזמירות ויהיו דכתיב והיינו לזמירות וזמרו מריס שנצסרעה ששמעו עד
 דהא בלם שנסעו לא ובו׳ ישראל שנסעו כיון ופירש בפסיקתא פירש ובן

 שעדיין אלסא סועד אהל אל שלשתכם צאו כתיב מרים במעשה
 ויששכר •הודה מחנה דגל אלד נסע שלא לפוש יש *א מועד אהל נסע לא

במקומו. מועד אוהל קדט נוסעים שהם וזבולון
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הגר״א הגהות )קר( בהעלותך ספלי פרשת כהונה כתר

 שנסעו כיון אלא בזו וחנו מזו שנסעו היו חצרות
 שנצטרעה ששמעו עד להלוך הספיקו לא ישראל

 נסעו ואחר נאמר לכך לאחוריהם וחנו וחזרו מרים
מחצרות. העם

בהעלותך( וסדר פסקא )סליק

 כאן נאמר הגר״א נוסחה ולפי בכאן. המאמר אוחו כל מחק
 שאותו לפי מרים", כאסף אמר היתה זו "נסיעה בקיצור:
 מקומו? והיכן מקומו. כאן אץ היו" חצרות ב׳ "וכי המאמר

 העם נסעו התאום מקברות עה״פ צ״ח, פסקא מיניה, לעיל
)יעוי׳ בחצרות ויהיו מצרות

 סעי׳ הנ״ל פסקא הגר״א בהגהת
 נתכון ראות ולפי שם(. ז׳

 בהעלותך הרשב״ס, של לפירושו
 מקברות ל״ה(: )פסוק י״א

 העם נסעו התאוה
 שם: הרשב״ם וז״ל חצרות.

האסף פד שם נתעכבו כלומר
 שם ויהיו לומר בחצרות" "ויהיו בלשונו האריך ולכן מרים,

 העם נסעו ואמר הפרשה: בסוף בספרי אגדה ומדרש בחצרוח.
 וחגו מזו שנסעו היו מצרות שתי וכי פאק, במדבר ויחנו מחצרות

 הדרשה, ופירשחי בפירושה, פלי׳ ונשאלתי לרבותי, ומסופק בזו.
 החאוה "מקברות בה שכתוב הפרשה מחמלת למדין זו־-אנז כי

בספרי כחוב זה פסוק ופל בחצאית", ויהיו חצרות העם בלעו

נב
 ומסיימו חוזר דבר וסוף מרים", שנצמרעה בשמה היה "יה

 שתי וכי ממצרוח העם נסעו ואחר פרשה של האחרץ בפסוק
 ,נספו התאום "מקברות נדרש הוא זה ופסוק וכף. היו הצרות

 בהן שכתוב ומניות מסעות כשאר לא בחצרות", ויהיו חצרות העם
 "מקברות אלא וימנו, ויספו
 משמע חצרות" המס נספו התאוה

 ואח״כ מחצרות, נספו העם כי
 לאחוריהם שחזרו בחצרות" "ויהיו

 הראשון דגל שכשנסע בחצרות,
המשכן, הורד לא ומדיץ מחצרות

 עדיין שהיו ומרים אהרן ומשה
הקב״ה להם קרא לויה במחנה

 מצרפחה מרים ונאספה לאחוריהם וחזרו מרים ונצטרפה פתאום
 עכ״ל פארן. במדבר וימנו מחצרות הטם נסטו ואחר שבעה, לסוף

 העמיק זה ומשום ז׳> כגר״א נתכון ולזה יפוי״ש. הרשב״ם,
 "מקברות עה״פ צ״ח, בפסקא לעיל היף׳ חצרות שתי "וכי המאמר
כאמור. בחצרות" ויהיו מצרות המם נסעו התאוה

. בהעלז־תך( וסדר פסקא )סליק

 זה ספר של האותיות סדור של הקודש מלאכת ותשלם
ליצירה התשי״ט אלול. י״ב תבא׳ כי פ׳ ג/ ביום

 לוקח אשר ז״ל, וואלק הכהן עזריאל ד׳ והדגול היקר אחינו של לפטירתו שגה המלאות יום והוא
 באותו ועוד התשי״ח. אלול י״ב תצא׳ כי פרשת ה׳ יום והנמהר, המר ביום — פתאום פתע כמעט — מאתנו

 אמנו של קברה יד על בסנהדריה׳ כבוד, מנוהתו ושם ח״ו. עיה״ק בירושלים הקודש בהד למנוחות הובא יום
זיע״א. זצ״ל, יפה מהרמ״ג הגאון זקננו בת ע״ה, יוכבד מרת הצדקנית הרבנית

ועכשיו, זצ״ל. הגאון אבינו של זה הבור הדפסת למען יגע יגיעות כמה ז״ל היקר אחינו והנה
 כי״ק שאר עם הספר זה הדפסת בעז״ה להחיש החלטנו הזה החלק השלמת את אתנו שיחוג זכינו4 שלא
הטהורה, נשמתו ולזבוי ו״ל היקר לאחינו עולם לזכרון הדברים והיו תח״י, המונחים הגזצ״ל אבינו של
בקרוה במהרה בבג״צ ישנים יקיצו בי עד מנוחתה עדן בגן

"תורה )מאמר הקודש אגרת את גם הספר דה בסוף מדפיסים אנו נשמתו ולעלוי ולזכרו ולשמו *.*•••
 זו והנד. האגרת(. בראש המעיין שיראה )כפי בארה״ב מתלמידיו לאחד זצ״ל הגאון אבינו שלח אשר אור"(

 וכשמה אור". חורה "מאמר בשם ידו על הוכתרה הגזצ״ל, אבינו של כי״ק באמתחת מצאנוה אשר האגרת,
 באשר מישראל׳ אחד כל על המוטלה והחובה וקדושתה התורה למוד במעלת בה מדובר נכבדות היא׳ כן

 להוציאה וגם כתוספת-ברכה, הספר בסוף האגרה זו להדפיס איפוא ההלטנו לתורה. עתים לקבוע שם, הוא
 אמרותיה בנועם אשר, חקוה מתון• בישראל להפיצה ז״ל, היקר אחינו של ולזכרו לשמו מיוחדה בהוברת

 קביעת ולמען הלומדים קהל כתוך התורה למוד חזוק למען לבבות לעורר תועיל בקרבה, אשרי קודש ובאש
 זכות אוד תורה ממאמר יצא אשר הזה האור והי׳ למיניהם. השונים העם הוגי בתוך לתורה עתים

הנצחיים. החיים באור לאור תחיהו תורה ואור נ״ע, היקר לאחינו גוספת
בהעלותך( לם׳ שנוגע )מה הספרי על המערבות מם׳ חלק הספר, זה בסוף לתת, החלטנו גם כן

נגע אשר ענינים בהרבה מאירים והדושים ביאורים בתוספות בארוכה זצ״ל הגאון אבינו בא בהן אשר
בקצרה, פיירושו בסגיפ בהם י׳

 כל את להדפיס המוגמר, על לברך שנזכה לנו תעמד ז״ל הקדושים אבותינו זכות אשר בטחנו ובד׳
אמן. מעליא. ונהורא גופא בבריות ושלוה, מנוחה מתוך בקרוב זצ״ל הגאון אבינו של •כי״ק

המבלה״ד
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הלל דברים דברים ספרי פרשת רבינו
 סוף בים שעשו טה על ;וכו* אומר הוא וכן )כא( פעור
 :)כב( וכר במצרים קברים אין המבלי למפה שאמרו וכו׳.

 טשה כלפי עורף פניהם והפכו הים בתוך והמרו
 דכהיב בקרא )כג( במכילתא ליה כדתגי טסעות. שלשה

מים ישראל את משם ויסע
 שלפה לאמוריהס שאזרו סוף

 מפי ויספו שס מסעות
 הים בתוך ויעברו המירות

 אלימה ויבואו ממרה ויכמו
 ים על וימנו מאלים ויסעו

 דעברו בזמן התם כלומר סוף
 אה משה ויסע הים_כתיכ את

 דמים דמשמע סוף מים ישראל
 לאלים וממרה למרה באו סוף

 טז( סין מדבר אל ומאלים
 כתיב מסעי דאלה ובמסעות

 ומים סוף ים על מגו דמאלים
 שמע אנא סין מדבר אל סוף

 שלשה לאחוריהם שחזרו מינה
 דבמדבר משום דהיינו מסעות

 ביד מוחנו יתן מי כתיב סץ
 כלפי עורף והפכו וט׳ ה׳

 ממדבר לאחוריהם וחזרו משה
 למרה ומאלים לאלים סין

 עוד ובאו סוף לים וממרה
 דהוו ואע״ג סיני מדבר אל

 סוף מיס מסעות שלשה
 דאמר כיון )כד( סין למדבר

 מסעות ג׳ דהוו ברישא להו
 להו צמימר ליה אצטריך לא

 סוף מים ויסעו כתיב אלא
 על הטרו :סין במדבר וימנו
אל ויאמרו דכתיב היינו הים.

 מואב בערבות שעשו

 א( כד. )במדבר בשיטים
 בתוך והימרו סוף בים שעשו מה על שהוביחן

 מסעות שלש משה כלפי עורף והפכו הים

 והימרו הים בתוך הימרו אומר יהודה רבי

 סוף בים ים על וימרו אומר הוא וכן הים על

 בתחילת אלא הוכיחם שלא יכול <ז קו )תהלים

 בין לו׳ תלמוד מניין למסע מסע מן מסע

 המן על שתפלו תפלות דברי תופל ובין פארן

 הקלוקל בלחם קצה וגפשינו אומר הזא וכן

 של עצמם כל שוטים להם אמר מ נא )מזמר

 שלא קל להם אלא להם בוררים אין מלבים

 טובה אותה אבל אוחזתו דולריא יהא

 ומתרעמים מתוכחים אמם בה לכם שהיטבתי

 הראשון לאדם שהיטבתי כטובה הוי לפניי

 יח< ב )בראשית כנגדו עור לו אעשה לו שאמרתי
 ויאמר לפני מתרעם בה לו שהיטבתי בטובה

 לי נתנה היא עמדי נתת אשר האדם'האשה

'להם'.אמריצירות<3י ג ושםואובלל העץ מן

 חים. כתוך והמרד במצרים: קברים אין המבלי משה
 עמהם מ3ע ע״ז אומר יכידה ר׳ )כה( במכילתא לה כדמני

 אוטד הוא וכן וט׳: בפה באותה משה והסיעם בים
 כיס על וימרו כתיב דמדנא סוף. בים ים על וימרו

סוף בים ים על אלא
 ישראל וישב שנאמר

מלמד .1 סוף מול

 למרים שעשיתי ממה ללמוד לכם היה לא

 לה נשאתי לא הצדקת למרים אם בחצרות

 דבריאדם בני לשאר וחומר קל בדין פנים

 אלא! דברה שלא מרים ומה והצירות אחר
 במי| המדבר במדבר נענשה כך הקטן באחיה

 דבר| .ז וכמה כמה אחת על הימינו שגדול

 אלא ביריה כל שמעה לא הדבר כשדברה

של בגנותו דברהמ נענשה כך <ב

 משמע .
 סוף: ובים ים על וימרו כט

 אלא הוביחן לא יכול
 על כלומ׳ ניז( טסע בתוזלת

 המסעות[: בתחילת שעשו מה
 כנימר מנין. למסע מסע בין

 בין שעשו מה על דכוכיחן
 בין ת״ל מנין: למסע מסע
 דמשמע תופל. ובין פארן

 בין שעשו מה על שהוכימן
 בין דהיינו תפל ובין פארן
 תפלות דברי למסע: מסע

 שקר דברי הטן. על שתפלו
 מזו נביאיך )כו( כדכתיב וכזב

 שלא )כז( ותפל: שוא לך
 בטנו יהא ולא נוסה. יהא

 יה( גסה מאכילה נתפת
 טטה אחזתו: ודלריא

 בחצרות. למרים שעשיתי
 דכתיב בחצרות שנצטרעה היינו

 :)בז•( פניינא בההוא
 דהיינו טמנה. הקטן כאחיה

 ממרים קטן דהום יט( משה
 אחותו וממצב )כח( דכתיב
 ה׳. וישמע שג׳ :מרחוק

 משמע ה׳ וישמע מדכתיב
 ]כ( ולא שמע בלבד דהקב״ה

 זהב ודי ־. בעולם בריס שום[
מעשה היינו וט׳. להם אטר

מרים ומה וחצירות אחר

______________________!במדבר יי׳ שמעוי שנאמר
שעשיתם מה לכל לכם יתרה הזה־־הא^ הדבר להם אמר זהב ודי7וכמה >כמד׳

 בלבד הוא ברוך הקדוש

אחת על ברבים הבירו

 אבל במדבר שעשו מד. כל על הכלל זד. כלומר במדבר המהם
 שהבין נראה וכך מבערבה אלא מתחיל? דאת אה״ב הסרטים

 כלהו מכלל דהא במדבר שעשו מד. על ה״ל שכתב הלל רבינו
 ואף כף מואב לערמת שבאו עד סיגי במדבר שבאו מעת דעשו

הלל בענף עיין )בא( :כרכתי׳ נראה כונתו מגומגם שהלשון
בשלה: פ׳ )בג( יא: יד שמות )בב( ים: .אות

 דברי להעתיק לנבון מצאתי רבינו דברי היטב שעבט בכדי )נד(
 וביאורים ההגהות וזהו מהר״ס דברי שהעתיק עיי״ש הטד״ר

 הביא ומהראי׳ן ע״ש הלל רביגו כתב דבריו ומעין והוסיף שלפנינו
 דהא מסעות ב׳ אלא כאן דאין ע״ו הקשה אמנם מ״ב בשם זר.
 מאלים ויטעו אלא סוף ים על ויהנו סיז ממדבר ויסעו כתיב לא

 הזוז מה ועל המראה שום מצינו לא דבאלים הקשה ועוד כתיב
 דכיוז שפיר ליישב דיש בראה לפע״ד ואולם ...סוף לים מאלים
מרה איכא טין מדבר עד סוף דמים שלה בם׳ בהדיא ז־הזינן

הלל ענף

העגל במעשה

קשה

 ויחסו סוף מים ויטעו במסעי הבא דכתיב דמאי באופן ואלימה
 ויהגו סוף מים ויסעו בהדיא כתיב באילו הו״ל ע״ב טין במדבר

 מאלים ויטעו מ״ש וא״כ סין למדבר ומאלים לאלים וממרה במרה
 ומאחר לאחוריהם חזרה דהיינו לומר בהכרה סוף ים על ויהגו
 הכרה שום ולא באלים תלונה ולא המראה שום אשכחן דלא

 והמרים מים עינוה שובענא תמו אוכלא תמן דהא לאחוריהם לחזור
 סין ממדבר דהיינו לאלים מהלאה היינו דכתיד, דמאלים צ״ל א״ב

 טוף לים חזרו דמשם וממילא ותלונה המראה דהוד. אשכחן דהתם
 סרוזוגם הניע היכן עד לרמוז טוף לים מאלים כתב שהכתוב אלא

:יד 3 איכד. )כו( :בשלה ׳פ )כה( :דבריו המשן עיי״ש
 ועליון בצד הגהה רשום ל ובכת״י שלפנינו וינה בבת״י )בז(

 גוסרווליא׳ יהא שלא ובילקוט אוהזתו דולריא יהא שלא "ובספרי
 ודלריא". טסי וצ״ל חולי מין "קוסרודליא שם בממ״ק בילקוט עיין

ד: ב שטות )כה( י-טז: יב במדבר )כף( "גס": ערך ערוך ועיין

 דרך סוף לים ומאילים לאילים סין ממדבר לאחוריהם והווד .,וכו ה׳ ביד מותנו יתן מי ואמרו משה כלפי עורף הפכו טין במדבר
:ישראל את משה ויסע פ׳ במכילתא ועיין ואילים מרד. דרך סין למדבר

 הגר״א גירסת
 בערבות שעשו מה

 וישב שנאסר מואב
 מול בשטים: ישראל

 שהוכיהן מלמד סוף.
 בים שעשו מה על

 אומר יהודה ר׳ סוף.
 והפרו הים בתיך המרו

 בעלייתן היום על
 כלפי עורף שהפכו

 מסעות ג׳ ונסעו משה
 ים על וימרו וכה״א

 יס על )פי׳ סוף. בים
 כתור כים בעלייתן.

 שלא יבול הים(.
 בתהילת אלא הוכיחם

ma למסע מסע בין 
 פארן בין ת״ל מנץ
 תופל :תופל ובת

 דברי שתפלו ולבן.
 שהוא המן על הפלות

 ונפשנו *א וכה לבן
 הקלוקל. בלהם קצה
 כל שוטי׳ להם אמר

 אין סלבי׳ של עצמם
 להם אלא להם בוררי׳

 דולריא יהא שלא קל
 אתם אבל אוהזתם
 לכם שהסבתי בטובה

 מתוכהי׳ אתם בה
 בדול לפני ומתרעמים

 בטובה הלכתם אביכם
 לאדם שהסבתי
 לו שאמרתי הראשון

 כנגדו עזר לו אעשה
 לפני התרעם בה

 האשה האדם ויאמר
 היא עמדי נתת אשר
 זמן מ וי נתנה

 אמד וזזנחוג ואובל:
 לבם היה לא להס

 שעשיתי מטה ללמוד
 אס במצרזת למדים
 לא הצדקת למרים
 כד? פגים לה נשאתי

 אדם• בני לשאר ק׳יו
 שלא ,טרי ומה ד״א

 באחיה אלא דברה
 נענשה. כך הקטן

 שגדול במי המדבר
 ומה ד״א עאכ׳יו. הימנו
 הדבר כשדברה מרים

 ברירי כל שמעה לא
 בלבד הקב״ה אלא

 כל ה׳ וישמע שנאמד
 בגנותו המדבר נענשה.

 ברבי׳ המוז של
 אמר זהב. ודי :עאכ״ו

 יתירה הזד. הדבר להם
שעשיתם מה מבל לבם

 וביאורים הגהוה
 ספרדי( קדמון )לחכם
 משה כלפי עורף והפכו

 בפרשת נ״ב כו׳.
 ויסע כתיב בשלה
 מים ישראל את משה
 מדתה ויבואו וגו׳ סוף

 ויבואו ,ממרה ויסעו
 מאילים ויסעו אילימד,
 סין מרבד אל ויבואו
 ויטעו נתבו והבא

 ים על ויהגו מאילים
 סוף מים ויספו פוף

 ס? במדבר ויתנו
כבר שכשהיו מלמד

אז חזרו סוף ומים מרד.

פסז״ו: ילקוט טו ערכין עיין ו.
הספרי מסורת

:ה״ה ה פרש׳ מצורע פ׳ ספרא ועיין ילקוס ק פיס׳ בהעלותך ם׳ ספרי עיין ז.

א*הולי ^ותחת *קט׳ו״תחת ®ואתתת^ל ״״'מיבאו ימזיג *1י6 למר״יוממרה ומאלים לאלים סין ממדבר שחזרו כתי׳ ובמסעות ט טו(
י׳י ״ ותחת י תהת קמל g שואתד״ז דולריא!)ונקוד יח(יש וכר. מסען בתחילת אלא ט ז(י ׳.ומ סק בר4□מ נו ™וף0 ם,ם םעווי אלא עוד למזכירו

□(׳״׳=• ממגי״ קטן שהיה משה זה ט קטן; שהוא פ ש ים( — —־■—-■--------- הוא. לעז לשון וכ״ן הוא אהד
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V

 :צג( ט״ז טובל גבי )פט( נכגיל כדגרסי׳ בעדים. ימצא כי
 צד(: מיתה חייב אינו מישראל נפש גנב דאי לקטן. פרט איש
 בנו הגונב את להביא מגויים: דהיינו מאחרים. ולא

 בנו הגונב וחכ״א ביה: קרינא ישראל דמגני ובר.
בפלקין טעמא ומפרש פטור.

 בהמתא )צ( הנחנקין דאלו
 ומכרו איש יגונב דכתיב דהגינב
 ובנו למצוי פרט בידו ונמצא

 שאינו מגיד אצלי: היא מצוי
 לרשותו. שיכניסנו עד חייב

 עד חייב דאיע דאשמופינן
 בו וישתמש לרשותו שיכניסנו

 כיינו דעימור בו והתעמר שס
 כתם ובעי בו שמשתמש שמוש
 והא טמיר בעי לא וש״ק )צא(

 כונא רב אמר בו והתעמר תני
 פרוטה־ משוה פחות עמור צה(
M כיון סבר דת״ק בינייהו 

ביה ועבד לרכיתו דככניסו
 ור׳ חייב מש״פ פחית עמור

 בו שישתמש עד סבר יהודה
 ישראל ממי דגנב ההוא. ש״פ:

 הגונב ולא מיתה דחייב הוא
 הגונב ולא )צב( העבד את
 בן וחציו עבד שחציו טי

 כתיב ישראל דממי חורין.
ישראלהוא; ממי לאו והאי

פיסקא סליק

 גונב לקטן פרט שלא צ. בעדים ימצא מ רעג
ישראל מבני מאחר" ולא מאודו נפש

 דברי חייב שהוא ומכרו בנו הגונב את להביא
 בנו הגונב אום׳ וחכמים ברוקה בן יוחנן ר׳

 חייב שאינו מגיד בו והתעמר ק. פטור ומכרו
 עד אום׳ יהודה ר׳ לרשותו שיכניסנו עד

 והתעמר שב׳ בו וישתמש לרשותו שיכניסנו
 האמורה מיתה בסתם הגנב ומת ר. ומכרו בו

 שחציו מי הגונב ולא ההוא ש. בחנק בתורה
 מקרבך הרע ובערת 4ו ,תורי בן וחציו -עבד

א. מישראל הרעות עושי בער
פיסקא סליק

צו( תעשה. בלא השטר
ואל פן השמר שנא׳ מקום כל הצרעת מגע השמר כתיב דלהכי

 שער זה בנגע תעשה לא זה השמר רעד
לי אין מחיה זו הצרעת לבן

 לטומאה משנזקק לטומאה נזקק שלא עד אלא
 אלא לי אין ב. ולעשות מאד לשמור ת״ל מניין
 ת״ל מניין בתים ונגעי בגדים נגעי אדם נגעי
 לי אין והלוים הכהנים אתכם יורו אשר ככל
 כאשר ת״ל מניין הסגר מתוך החלט מתוך אלא

מקצתם אף מניין כולם אלא לי אין ציויתיך

 פי׳ ]צז( לבן. שער זה בנגע )צג(: תעשה לא אלא אינו
 וראה )צד( דכתיב נגע אקרי לבן דשער בלאו[ עובר התולשו

 וו הצרעת לבן: הפך מגע ושער הבשר בעור המט את הכהן
:היא נישנת צרעת )צח( במחיה בה דכתיב צח( טחיה.

 המט והקוצץ אלא. לי אין צם(
 לעומאה נזקק שלא טד ^ר
לטומאה. משנזקק דכחימ הוא
 הכהן אצל משבא דהיינו ק(

)צו(. הפטור ואחר ועמאו:
 הכהן אצל שבא לאחר דהיינו
 קצץ דאי מנין. לטהרה: ופטרו

 ת״ל :א( לעובר צרעתו נגע
]ב( ולעשות מאד לשמור
 קרא ביה תנא דלהכי ככל[.
 טובר קוצץ דאי כולן את לרבות
בל״ה: דעובר לי. אין בצ״ה:

 לשער אדם• נגעי הקוצץ אלא
באדם: אלא ליתינהו ומחיה לבן

מנין. בתים נגעי בגדים נגעי
 ת״ל :בל״ה דעובר מק והקוצץ

 הכהנים אתכם יורו אשר ככל
 ונגעי בתים ונגעי והלוים.

 כהנים בהוראת ג( נמי בגדים
 דעובר לי. אין ומטהר: מטמא
 סתוך הקוצץ אלא. בל״ת:

 הכהן החלט ד( דהיינו החלט.
 בתר וקצצן וחזר לטומאה
 טתוך וטמאו: הכהן דהמליפו

ממאו לא דאכתי )צו"(. הסגר
 דמובר מנין. קצצן: אי הכהן ת״ל

מנין. כולן: וקצצן כולם. אלא לי אין צויחיץ כאשר ת״ל בל״ת
אם

 דבי הספרי בעל הגיד. ובן עה״ת, טוב בלקה איתא והכי מ״ד פ״ז
 אלא לי "אין רענן הזית כתב (,J> )נב הטפרים רוב גי׳ וכ״ה רב

 מוגה מצאתי כן מנין לטומאה נזקק שלא עד לטומאה משנזקק
 פי׳ הפיטור אהר לכהן. הראהו שלא לטומאה נזקק שלא עד פי׳
 לתולשן שאסור מנין הפיטור אחר טומאה סימני לו נולדו אס

 הספרי על בפירושו יהווה אהלי בס׳ ועיי׳ דנגעים", ס״ז עיי׳
 בשבת רש״י גי׳ שב״ה ראיתי וכן וכתב הנ״ל הזי״ר דברי שהביא

דבריו: המשך עיי״ש וכו׳ טהורים נגעים ד״ה ע״ב קלב דף

הגר״א גירסת
 איש. בצרים: ימצא. כי

 נפש גונב :לקסן סרט
 :מבבליים דלא מאחיו.

 להוציא ישראל. מבני
 וחציו צבר שחציו סי
 בו. והתעמר חורין: בן

 צד חייב שאינו מגיר
 ר׳ לרשותו. שיכניסנו

 צד אומר יהודה
 לרשותו שיכניסנו
 שנאמר בו וישתמש
 ומכרו: 13 והתעמר

 מיתה בסתם ומת.
 בתנק. בתורה האמורה

 גונב להביא הגנב.
 הייב שהוא ומברו בנו

 בן יוחנן ,ר דברי
 הגונב וזזכ״א ברוקד.

 :סטור ומכרו בנו
 מקרבך. הרע ובערת

 הרעות עושי בצר
מישראל.

פיסקא( )סליק
 תעשה: לא זה השטר.
 לק: שצר זר. בנגע.

 אין מחיה. v הצרעת•
 מנין כולם אלא לי

 ת״ל םמקצת אפילו
 ולעשות. מאד לשמור

 אדם נגעי אלא לי אין
 בתים ונגעי בגדים נגעי
 אשר ככל ת״ל מנון
 הכהגים אתכם יורו

 אלא לי אין הלויגב
 הסגר מתון* ההלם ממול
 לטומאת נזקק שלא וצר

כאשר ת״ל מנע

סגהדרין )צ( :שס וברא״ם עה״ת רש״י בפי׳ ועיי׳ jm? פיס׳ )פט(
גרס מ ובכת״י דרבא, בדיה אחא א״ר שם ולפנינו שם, )צא( :פה

הגיד׳ "בכת״י הכי איתא ז״א בן בכת״י )צב( :אחא רב אמר
 כו׳" עבד שחציו הי הגונב ולא ההוא העבד את הגונב ולא ההוא

 לונדון: בכת״י וכ״ה בילקוט וכ״ח הסד״ר בעל הגיה וכן
 ויקרא )צד( :מא אות שם הלל בענף ע ,פיס לעיל עיי' )צג(

הכי איתא ז״א בן בכת״י )צו( :יא יג שם )צה( :ג יג
נגעים בר״ש וכ״די וכו׳" מניין הפטור ולאחר לטומאה "משנזקק

חלל ענף

וכיאורים הגהות
ספרדי( קתצן )לחסם

 לרשותו שיכניסנו קר
 הנהנקין בם׳ נ״ב וכו׳.

 נמי בעינן דה״ק אמרינו
 וכתיב בו שישתמש

 ועיטור בו והתעמר
 לת״ק א״ב מש״ם פחות

 יהודה ולר׳ עיטור הוי
:צימור הוי לא

הספרי מסורת
.-צ אות שם במסורת קנה פיס׳ לעיל ועיי׳ פד שם ש. :שם ר. :פ״ה סנהדרין ציי׳ ק. :פ״ר. משפטים מכילתא רמד רמא קמח פיט׳ לעיל צ.

:פסו״ו ילקוט ט״ד פ״ז נגעים קלב שבת עי״ ב. :א אות שם מסורת פו פיס• לעיל עיי' :פו—פה עיי״ש ת.

ר״ה כפי׳ גופחאות חלופי
 ומודה. סורר גבי כדפי׳ למעוטי דאיצטריד דטיהייב קטן מציגו היכן וכי פריך לא אמאי וק״ק מ צד( וכו׳. אב בנה זה ע״ז עובד גבי לעיל כדתני פי׳ צג(
 לאשמועי׳ משמר כת" דלוזכי כלוט* מ צו( אהא. רב אט׳ ט צה( הכי. למיסרך ליכא ובעלמא לה פריד לכך נהרג סוסו רעל משום לעיל כדפרשי׳ וי״ל

 היזג נושבת צרעת כתיב דבמהיה בלאו עובר אותה דהכווה סי׳ Q צח( ט. צז( ובו׳. פן השנור שגא׳ מקום דבל תעשה בלא עובר צרעתו דקוצץ
 הכהו אל לבא הוא דמצוד. דכיון וטמאו לכהן הראה שלא עד כלום׳ לטומאה נזקק שלא עד אלא תעשה בלא עובר וצרעתו נגעו דהקוצץ לי אין ט צט(

 דאי מניין ט א( וטמאו. כהן אצל משבא דקצצה כלומ׳ לטומאה משנזקק ט ק( וכו׳. צרעת בנגע השמר תורה הזהירה לכד הכהן אל והובא שנאם׳
מטמאו כהן בהוראת פ ג( שפ. ב( ותפסה. תחזור קצצו לא אי דילמא הפטור לאחר דעובר דטעט׳ וכ״ן תעשה, בלא דעבר וצרעתו נגעו קצץ

כהן דזזלט דהיינו פ ש ד( וצ״ע. צרעת נגע ככולהו והכתי׳ לטעוטינהו אדעתין תיפוק מהיכא כ״ן וק״ק ומטהרו, מיטמו כהו בהוראת ם ;ומטהרו
 מרבה דקרא האי דילמא ולכך וקצצו לטומאה הכהן שהלמו כלום׳ מ ;הסגר מתור יטמאו הכהן דההליטו היינו דתני לטומאה משנזקק ומקצצן, וחזר לטומאה
 לי אץ להסגר, מצוים נמי ובהסגר וגו׳ צויתס כאשר ת״ל מניין וקצצו החליטו לא שעד מניין הסגרו מתוך לטומאה, כשהמליטו ,דוק היינו לטומאה משנזקק

 סלקא פ. משנתו. לרמת הוא דמיותר פי׳ מאוד, לשמור ת״ל דעובר מניין הבהרת קצת קוצץ או מקצתה כווה המתיר, כל הכווה כלוט׳ כולו הקוצץ אלא דעובר
 בין הלוטו מתוך ביו הסגרו מתוך בין לכהן שהוא לאתר בין לכהן שהוא קודם שהוא ביו מזיתו כווה או לבן שער תולש או בהרתו קוצץ ענין דבכל שמעתתא

 שביעי סרק נגעיט במסכת תנו וכן בהדיזג נגעים במסכת בתוספתא תני ובן ולוקה לאו עובר בתים נגעי בין בגדים נגעי בין הסטור לאחר ואס" מקצתה בין כולה
 וסי׳ ויטהר אהר נגע לו שיוליד עד טמא מזן אצל משבא טהור כהן אצל בא שלא דעד בקציצתו נטהר אמ ענין בכל עובר אבל טהרה לעניו אלא מפליג דלא
 הראשון מנגע יטהר לא מ אחרי לו הנולד מנגע שיטהר עד כלומר ויטהר דה״ג וי״מ המקוצץ. מנגע נטהר אהד נגע לו שיוליד מיד כלומ׳ נטהר דה״ג פי׳ שם

בכולו. שתפרה עד טהור אינו ולרבנן אליעזר לר׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס223 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל דברים ־ הלל< >רבינו ־ ספרי
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חגר״א גירסת
תשמרו :צמתים
 אתה אי לעשות לעשות.

 אתה עושה אגל עושה
 רגליו שע״ג בסיג

ואם כתפיו שעל ובמוט
עברו. עברו
פיסקא( )מלים

 עשה אשר את זכור
 וכי למרים. אלהיך ה׳

 סמכו לזה זה עניו מה
 שאין ללמדן לו ענק

 על אלא באים נגעים
 דברים והרי הרע. לשון
 שלא מרים ומה ק״ו

 בפניו שלא אלא דברה
 של ולהנייתו משה של

 מקום של ולשבחו משה
 כך עולם של ולבנינו
 המדבר כל נענשה
 חבירו של בגנותו
 בדרך. :עאכ״ו ברבים
 :טרופיכם בשפת

ממצרים. בצאתכם
 גאולתכם .בשעת
 בשבילה הכל עכבו

שהיו זמן שכל למדד
 הק לא נוסעים להרגלים
 שמרים עד הולכים
 וכה״א לפניהם. מקדמת
משה את לפניך ואשלח

ומרים. אהרן
פיפקא( )סליק

 לי אק כרעד. תשה כי
 לרבות מנין מלוה אלא
 חגות והקפת שכיר שכר
 לא מאופה: משאת ת״ל

 יבול ביתו. אל תבוא
 מבפנים יסשכנגו לא

 מבחוץ ימשבננו אבל
 אתה אשד והאיש ת״ל

 אלז יוציא בו נושה
 בפנים יכנום יכול .,וגו

 תעמוד. בחוץ ת״ל
 בחוץ אומר כשהוא
לרבות והאיש תעמוד

ב״ד. שליח
פיסקא( )סליק

 וביאורים הגהות
ספרדי( קדמון )לחכם
 ולעשות. מאד ^|שט־ר

תשמרון ת״ל צ״ל
 לשמור אבל בלעשות

 הא ולעשות מאד
 לעיל ליה דרשינן

:לטומאה למשנזקק
 נ״ב חושש. אתה ואי

 בה שעושה פירוש
 חושש ואינו מלאכה

 כגון לצרעתו תלד שמא
 בכתפו צרעת היתד. אם

 על המוט הוא נושא
 לה הלכה ואם כתפו
 לרכות מניו :לה הלכה
פי' נ״ב שכיר. שפר

 :במלוה עליו זקפו אם
 נ״ב ב״ד. שליח לרכות
 ימשכגנו שלא פירוש
 בחוץ אבל בפנים

 מה בזרוע ממשכנו
 שאף חוב בבעל שא״ב
 עיין יטשבננו. לא בחוץ

סימן מקוצי בהר״ס
:קפ״ו

 דלככי )צו(. מאד לשמור ת״ל בל״ח: דטובר מקצתן קצצן ם6
 אתה עושה יקצץ: שלא מקצחן נמי לרבות מאל לשמור כתיב

 בה אתה לטושה לאשמוטי׳ למשות כתיב ללהכי והולך. בה
 שמא חושש אתה ואין ומולך: מלאכה בצרעת )צח( דהיינו

צרטת ליה הוה לאי לה. תלך
 כתיפו טל במוט טשא בכתפו

 לאיכא מקום בכל הכי והם
 ואם מלאכה בה טושה צרטת
 חושש איט הצרעת קץ ד•(

 אלא לקוצצה כוונתו דאין משום
 תני והכי מלאכתו לטשות

 ג׳ פ׳ בריש נגעים בתוספתא
 בתוך טומאה סימני התולש

 שתלש בין כולן שתלש בין נגעו
 אצל בא שלא על בין מקצתן
 בין הכהן אצל משבא בין הכהן
 החלט מתוך בין הסגר ממוך

 ארבטים לוקה הפטור מתוך בין
 שכוה בין המחיה את המוה

 שלא טד מקצתה שטה בין כוליה
 טשא אבל וכר הכהן אצל בא

 לה מלכה ואם כתיפו על במוט
לה: הלכה

פיסקא סליק

ן

 והולך בא אתה עושה ולעשות לשמור ת״ל
 ג. צרעתו לה הלכה שמא חושש אתה ואי

פיסקא סליק

 בשעת וכו׳: בגנותו המרבה כל בצרטח ולקתה נענשה. כך
 וכו׳ בצאתכם מרים: לקתה דרככם מטורח ה(. טירופיכם

 ככתוב שתלה ר״ל )א(. בםרים הכל הכתוב שתלה אלא
 בממשה דקאמר במרים וגאולתם בדרך ישראל של הליכתן

 ממצרים בצאתכם בדרך מרים
וכר: זמן שכל ללמדך

פיסקא סליק -

 ענין מה וכי ׳למרי יי׳ עשה אשר _זכוררעה
ללמדך אצלו העניין נתנו לזה זה

 והרי הרע לשון על אלא באים נגעים שאין
 אלא דברה שלא מרים ומה וחוט׳ קל דברים

 משה של ולהנייתו משה של בפניו שלא
 כך עולם של ולבניינו מקום של ולשבחו
 ברבים חבירו של בגנותו המדבר כל .ד נענשה

 טירופכם בשעת בדרך וכמה כמה אחת על
 שתלה אלא ,.ד גאולתכם בשעת ממצרי׳ בצאתכם

 הדגלי׳ שהיו זמן שכל ללמדך הכל הכתר
 מקדמת שמרים עד הולכים היו לא נוסעים
 משה את לפני׳ ואשלח אום׳ הוא וכן לפניהם

ח• ו )מיכה ומרים אהרן ■
פיסקא סליק

 ו. מלוה אלא לי אין ברעך תשה כי רעו
והקפת שכיר שכר לרבות מניין

 .ז ביתו אל תבוא לא מאומה משאת ת״ל חנות
 מבחוץ ימשכננו אבל מבפנים ימשבננו לא יכול
 בחח ימשכננו לא בחוץ עבוטו לעבוט ת״ל
 תעמוד בחח ת״ל מבפנים• ימשכננו אבל

 דין. בית שליח לרבות והאיש או׳ כשהוא
סליק

 זכור דהיינו זה. ענין מה וכי
 למשמר למרים ה׳ משה אשר את

 משנסמכו ללמדך. בננסכצרטת:

 באים הנגעים שאין ה:6 זה

 כיכי כי הרע. לשון ע״י אלא
 משה טל הרט לשון מרים דדברה

 מרים ומה בצרטח: ולקתה

 בפניו שלא אלא דברה שלא

 )צט( ביחוד דהיינו משה. של
 ולהנאתו :התם משה הוה ולא

 ולרבות לפרות דהיינו משה. של

 מקום של ולשבחו מנים:

 )ק( דכתיב עולם. של ולבניינו
:מאשתו דפירש משום דברה ולככי יצרה לשבת בראה תכו לא

מלל ענף
מ״ע ובעד ז״א, בן בכת״י וכ״ה )צז( :הגר״א גי׳ עיי׳ )צו*(
 פ״ז בנגעים הר״ש גי׳ כי בזה וטעה הר״ש, גי׳ נמי שכ״ח כתב
 וביאורים הגזית גי׳ עיי' שלפנינו, בספרי כדאיתא הוא מ״ר

 שהעיר, מה עיי״ש מוהר״ם בשם הסד״ר בעל הביאו שלפנינו
רשום ל ובכת״י שלפנינו וינא בכת״י )צח( :הגר״א ,גי ועיי׳

 :קלב״ דף דמילד. אליעזר ר׳ בם׳ עיין ״הגד. וז״ל הגליון בצד הגהה
כת״י גי׳ )א( :יח מה ישעי׳ )ק( :אהוץ עם ד״ל )צט(

 הפטז״ו גי׳ )מ.פ.(, במרים הכתוב שתלה "אלא" ועוד ברלק
 וכת״י רב דבי הספרי בעל וגי׳ במרים", הכתוב שתלד. "מלמד

רביט פי׳ )ב( :בה״ הכל הכתוב שתלה ,,אלא ועוד ז״א בן
 עם דפליגי נימא דלא היכי כי בטלוה עליו כשזקפן איירי דהספרי
הגהות בעל פי׳ וכן בסמוך, רבינו הביאו קטו ב״ם דידו תלמודא

ואם
למשכנו: לוה של לביתו נכנם

 דאיתא מלוה. אלא לי אין
 תשה כי דכתיב כזאת בתורה
 תבא לא מאומה משאת ברטך

 מנין טבוטו: .לטבוט ביתו אל
 חייב דאי שכיר. שבר לרבות

 והקפת שכרו: לשכיר ליתן
 וזקפו ליתן חייב אי החנות.

 דאינכו מנין )ב( במלוה טליו
 לא דבתיב מאי בכו אית נמי

 משאת ת״ל וכו׳ש ביתו אל תבא
 וזקף מה כל כלוט׳ )ו( מאומה.

 בפרקין וכ״ג בהלואה[ טליו
 כלכתא בסוף )ג( דהמקבל
 נכנס אתה אי לביתו דהמקבל

 כתף לשכר נכנס אתה אבל
 זקפן אפי׳ יכול ובר חמר לשכר
 ברטך תשה כי ת״ל במלוה מליו

 משאת ואמר מאומה משאת
 לא יכול )ד(: מאומה ונאמר

 לא מדכתיב וכר. ימשכננו
 ימשכננו לא ביתו אל תבוא

 מבחוץ ימשכננו אבל מבפנים
 ומנין )ה( :טבוטו לעבוט ת״ל

 ת״ל כפנים ימשכננו שלא
 אתה אשר וכאיש תטמוד בחוץ
 יוציא דהאיש דמשום בו נושה

 תמשכננו לא הטבוט את לך
 כשהוא מבחוץ: או בפנים
 :ואיש כתיב ולא והאיש. אומר

דאינו ז( כ״ד. שליח לרבות
 פיסקא סליק

אץ

 נמי פי׳ שכן כתב הסד״ר ובעל רענן והזית שלפנינו וביאורים
וכ״ה )ד( :קטו ב״ט )ג( :דבריו המשך עיי״ש מהרא״ן

 משאת ת״ל ד״ה שם מקובצת בשיטה קטו ב״מ ועיי׳ הילקוט, גי'
אחרת גי׳ לרבינו לו שיש נראה )ד.( :וכו׳ ונראה ...מאומה
כדאיתא נכונות הן הנוסחאות שתי )ו( :במ״ע עיי׳ בספרי,

 שכתב רב דבי בספרי עיי׳ בהא פליגי דתנאי דידו בתלמודא
 ולבאר הוא סתום מאמר דיו בית שליח לרבות אח״ב מ״ש "ואמנם
 שליח שמואל אמר קיב דף התם בש״ם דאיתא מאי נקדים הדברים

 ומעתה בפירש״י, וע״ש היא תנאי ומסיק פריד מאי ע״ש כו׳ ב״ד
 בית שליח לרבות או אנפי מתרי בחד במי מתפרשא דספרין הא
 לנו הרי ליכנס דמצי ב״ד שליח לרבות איפכא א״ג לאיסורא דין

דהרמב״ם שמביא דבריו המשך עיי״ש דשמואל" כוותיה תנא דאיכא

במד׳ ספרי ד. ילקוט: פ״ג נגעים תוספתא קלג שבת עיי׳ ג.
 הספרי טפוירת

:פסז״ו ילקוט צט פיט׳
:פסז״ו ילקוט ה״ח פ״י שם תוספתא קיג ב״מ עיי׳ ז.

:פסז״ו קטו ב״מ עיי׳ ו.:פסז״ו רג פיט׳ לעיל עיי׳ ה.

ר״ה כפי׳ נוסחאות חלופי
 שהייתם ט ה( לקוצצה. ולא מלאכתו לעשות אלא מתכוין שאינו כיון מלאכתו זי על שנקצצת אע״ג מלאכתו לעשות שדי מ ;הצרעת הנקצצ ואם פ ש ד«(

המקבל סרק ,ובגט וימשכננו לווה של לביתו שנכנס ב״ד שלית לרבות מ ן )ו( למשכנו לוה של ביתו אל דגכנס פ ע ז( ם. ו(
 מה החוצה העבוט אלז ויוציא תעמוד בחת דליכתוב כלוט׳ החוצה העבוט אלז יוציא בו נושה אתה אשד שהאיש יודע נוזר דעמות בחוץ םשנא ממשמע דג

תנאי. דפליגי שם ואסיק לא משכיני אבל אין בתוחי מנתח ב״ד דשליח המקבל פרק דאם׳ דשמואל להא ליה לית דסימרי ותנא ב״ד שליח לרבות והאיש ת״ל

תרוכמת אוצר תכנת ע״י תודפס 224 מס עמוד תש״ח[ ]ספרי. הלל< >רבנו דברים ספרי
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 נקבל: מסיני למשה הלכה. אש לו אטרו נרד: כנקבות אח

 כי לא להש אשר :חשובה יש שדנת ק״ו דהיינו לדין. ואש
 בנות. ולא בנים מסייעני מקרא ועוד אוטר אני הלכה

 יכושט ר׳ דאמר כלכתא בככיא כטרל פ׳3 )נט( ההם ובטי
 יש לדין מאי וכד וחומר קבקל

 דאיכא משים מולא אמר תשובה
 אסר שלא יוכיחי טריות למפרן

 עד אלא[ ]טו( הכתוב בהן
 טרוה )ס( דכהיב דורות ג׳

 יכול :התם כדגרסי׳ וכד אביך
 לכם יולדו אשר מדכתיב וכו׳.
 דהיינו ושני ראשון שלישי דור

 ראשון כ״ג וכד ואדימי מצרי
 יהיה והשלישי אסור יהיה וכני

 כשליכי בן דמשמע )סא( מומר
 דיר דהיינו דור מיתר^ת״ל

 שלישי ודור שני ודור ראשון
 אם )סב( ה״ג נמי וכתם מותר
 דורות נאמר למה בנים נאמר
 נאמר למה דורות נאמר ואם
 נאמר ולא בנים נאמר אם בנים

 ראשון בן אומר הייתי דורות
 יאם מותר ושלישי אסור ושני

 בנים נאמר לא טז( דורות נאמר
 סיני כר סל לאומן אימר הייתי

 ראשון בן הכא כדתני ולאו וכד,
 משלישי אסיר יהיה ושלישי ושני

 וכיכי ה* בקהל לכם יבא כתיב
 נר :אסור והשלישי למתני מצי

 ראשון מצרי דהיינו מצרי.
 גיורת אשה ונשא דנתגייר•
 דנתגיירה: ראשונה מצרית.
 בני את להשיא הולך והריני
 מניכוי שניה מצרית דהיינו טצרית[. ]יז( גיורת בת אשה

 ר׳ ניה אמר )סב( כתם וה״ג שלישי מי בן דהוי היכי כי שני
 מי בן שני דהוי למו השיא ראשונה מצרית אפי׳ תני יוחנן

ליה: שדינן אבוה מתר בקהל לבוא כשר
יסקא9 סליק

.,וכי אני שוטע :)םג( רב בפס דהיינו כטחנה. יוצא הוי

 נקבל הלכה אם לו אמרו הנקיבות את שנתיר
 אני הלכה להם אמר תשובה יש לדון אם

 דור בנות ולא בנים מסייעני והכתוב אום׳
 אסור יהיה ושלישי ושיני ראשון יכול שלישי

 המצרי גר בנימין יהודה א״ר שלישי דור ת״ל
 אני ואמר עקיבא ר׳ מתלמידי חבר לי היה
 והריני מצרית גיורת אשה ונשוי מצרי גר

 מצרית גיורת בת אשה בני את להשיא הולך
 לקיים .ס בקהל לבוא כשר בני בן שיהא כדי

וגר. יבוא שלישי דור ,שנ מה

 יוצא כשתהיה אויבך על מחנה תצא כי רנד
בנגד אויביך על במתנה יוצא הוי

 רע דבר מכל ונשמרת נלחם אתה אויביך
 ובמעשרות ובטמאות בטהרו׳ אני שומע

 ערוה אלא לי אין ערוה ת״ל מדבר הכתוב
 השם וקיללת דמים ושפיכות ע״ז לרבות מניי׳
 בטמאות יכול רע דבר מכל ונשמרת לר ת״ל

 ערוה ת״ל מדבר הכתר ובמעשרות ובטהרר
 כנענים בה שגלו מעשה מיוחדת ערוה מה

 בה שגלו מעשה כל ךכ שכינה בה ומסלק
שכינהזומםל> כנענים

 וכו׳ ובטומאות בטהרות רע מר מכל ונשמרת דכתיב כאי
 האכל ולא טמא כשאתה טהרות תאכל כלא שתיזכר דהיינו

 ככתוב מעשר באו תאכל ושלא טהור כשאתה בטומאות
 בן יראה ולא דכתיב דהיינו יח(. ערות ת״ל מדבר:

:לא

7 הרע. לשון אף
רע דבר אום׳ כשהוא

 תהא שלא דהיינו דבר מרוח
 מנין :עריות בגלוי להוט

 דמדכחיב וכו׳. ע״ז לרבות
 ע״ז: לרבות מנין רע דבר מכל
 רע. דבר טבל ונשמרת ת״ל

 מכל מאי רע מדבר דלכהוב
 ושפיכות כ״ז לרבות רט דכר

 יכול :,ה וברכת דמים
 ונשמרת דרשת אי בטומאות.

 בטומאות יכול רע דבר מכל
 מרבו קא דאינהו )סד( וכו׳

 יט(. ערוה ת״ל מכל: מדכתיב
 בך יראה ולא דכתיב סייגו
 דבר מרות מה דבר, ערות

 וכר, כנטנים טליה שגלו מיוחדת
 כל כי )סה( בטריות דכחיב

 אנשי משו האלה כתועבות
 כ( וכתיב לפניכם אשר כארן

 בטמאכם האח את תטמאו ולא
 דהייני וכף קאה כאשר אותה

 אח ומסלק טריות: משום דגלו
 בך יראה לא רכתיב השכינה.

 דמסלק מאחריך ושב דבר טרות
 כל כך ישראל: מבע השכינה
 כנענים. כה שגלו מעשה
 מעביר בך ימצא לא דהייט

 קסמים קיסם באש ובתו בט
 כ׳ תועבת כי )סו( וט*

 ובגלל אלה מושה בל )אלכיך(
מפניך אותם מוריש אלהיך

הגר״א גירסת
 הנקבית את שנתיר

 אמ לו אמת מיד.
 לדין אם גקבל הלכה

 להם אמר תשובת יש
 והכתוב אומר אני הלכה

 ואו בנים מסייעני
 שלישי. דור :1»וו
 יהיר, ושלישי שני יכול
 שלישי, דור ת״ל אסור
 )בנימין( יהודה א״ר

 היה המצרי גר ןמנימן[
 ר׳ מתלמידי הבר לי

 גר אני ואמר עקיבא
 גיורת אשד. ונשוי מצדי

 הולד והריני מצרית
 אשה בני את להשיא

 כדי מצרית גיורת בת
 לבא רבש טי בן שיהא
 מה לקיים בקהל

 שלישי דור שנאמר
וגו׳: יבוא
פיסקא( )סליק

 כשתהיה מחנה. תצא כי
 במתנה: יוצא הוי יוצא

 כנגד אויביו. על
 :יוצא אחה אויביו

 דבר, מכל ונשמרת
 בטהתת אני שומע

 ובמעשרות ובטוסאות
 תלמוד מדבר הכתוב
 אלא לי אין ערוד" לומר
 לרבות מנין עוות

 ושפיכות כוכבים עבודת
 ת״ל השם וקללת דמים

 .רע ברד טבל ונשמרת
 מיוחדת ערות מוז

 בגענים בד. שגלו מעשה
 כל כר השכינה ומסלק
 כנענים בה שגלו מעשה
 כשהוא שכינה ומסלק
 לשון אף רע דבר אומר

הרע.
פיסקא( )סליק

כאן נפל דט״ם נראה (w : (0 יבמות (01)
 איתא והכי י( יה )ויקרא וכו׳" בנך בת ערות "דכתיב
 פ ש ובכת״י טו( אות נוסחאות חלופי )עיי׳ ט בכת״י

 יוכיחו עריות ד״ה עז יבמות פירש״י ועיי׳ מיותר, אביד תי׳
 בכלל והוא לו אמורה בתו בת דורות שלשה אלא בהן אסר שלא

נמי כ״ה א(0) :בגו כבת בתו בת כזכרים נקבות בהן ועשה
עמק ובעל ז״א בעל גירסת וכ״ה וביאורים הגהות בעל גי׳

 .־ עת יבמות )סב(:הספרי על בפירושם הנצי״ב
:כז יה ויקרא )סה(

כי
כ׳ האלה התוטבות

 לאפוקי כב( השכינה. ומסלק :ובר( מעשה כל כך )כא(
דבל/ בל מדכתיב מרבו דלא ומפשר וטהרות טומאות

כג( דבר מאי רע מכל ולכתוב וכו׳. דבר אומר כשההד :רט
1 שלא נשמרין יהי דבר דהוי כרט לשק על דבר אימר כשהוא

1—פיסקא -סליק----------הרט:\ לשון מספרין יהו
שלא -------------------------־־

הלל ענף
 פי׳ וב״א קמ״ל רב בעם יצאו ולא בה׳ שיבטח דה״א רענן הזית זצ״ל

 זה וכעין רמיזא, היכא ידענא ולא צדיקים עם היינו במהגר.
 מהר״ם בשם הסז״׳ר גם הביאו שלפנינו וביאורים בהגהות איחא

 שהבאנו רענן הזית של פירושו ועל אוזרינא, טעמא עוד עיי״ש
:גסה על סומבין אין דלסזוזלה הטעם אברהם זרע בעל כתב
 ״איהילקת^ גי׳ י\־כפיהספר גי׳ כאן קבע אבהם זרע בעל )סר(

 הכתוב ובמעשרות ובטהרות בטמאות יכול דבר מכל ונשמרת
:הכי נמי דגרים למשמע אפשר רבינו ומפירוש ערוה• ת״ל מדבר פי' )»(

 וכיאורים הגהות
 מפרדי( קרטון )לחכם

 וכוי. ושני ראשון ימול
 ראשון בן ה״ג ב״ב
 ושלישי אטור יהיה ושני
 דור ת״ל מותר יהי

 פירוש נ״ב שלישי.
 הכתוב תלה שלא

 בדורות אלא בבנים
 יוצא הוי :הערל וע״פ

 פירוש נ״ב כמחנה.
 ומיוחסים. צדיקים
 במחנה פירוש במתנה

 מהגיל והיה זרד קדוש
 מכל ונשמרת קדוש:

 ריבויא מכל נ״ב וכף.
 אפי׳ יכול מכל אי הוא
 בכלל כלולים אלו שני
 ת״ל רע דבר מכל

וכף: עדות

גי׳ ב״ה )סז( ג יב י, יזז דברים )סו(

:וש״ב עח שם ט.
הספרי מסורת

:ושם כאן ססז״ו ילקוט ב זטת שם מסורת ועיי׳ קצ פיס׳ לעיל

ר״ה כפי׳ נוסחאות חלופי
 כחך עולת עד דאנזר יוכיחו ומואבי עמוני קאמר לא אמאי רק״ק וכ״ן וגו׳, בנך בת ערות שנאנו׳ וכו׳ דורות ג׳ עד אלא הכתוב אסר שלא ם :פ ש טו(

 פ. ש ין( בנים. נאמר ולא תרות אם כי נאמר ואם פ ש סו( דדינא. מסופא אלא יוכיח למתני בעי דלא וב״ז לעיל כדתני הנקבות התיר ולא עשירי
 אותה בטמאכם מארץ אחכם תקיא ולא וכתי׳ האלה התועבות ככל תעשו ולא בעריות דכתי׳ פי׳ ט p ערוח• ת״ל פ ש ים( ערוד,. ת״ל פ ש ית(

 פ ש »( כנענים. גלו דלא ומעשרות וטהרות טמאות ולאפוקי ט בב( ליתא. ט פ ש כא( עריות. משום דגלו כלום׳ לפניכם אשר הגוי קאד. כאשר
דבר. אומר כשוזוא אלא

מחכמת אוצר תכנת ע״י הודפס209 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל דברים - הלל< >רבינו ־ ״ספרי
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הנר״א מרפה

 ולא בך. יהיה כי
 פרט אי®. :באחרים

 אס לילה. מקרה :לקסו
 קרי לילה קרי אלא לי

 לא אשר ת״ל מנין יום
 א״כ מ״מ. טהור יהיה
 לילה מקרה נאמר למה
 הכתוב שדיבר אלא

 מהוץ אל ותנא :בהווה
 :עשה מצות זו למהנה.

 הוד אל יבוא לא
 לא מצות זו המהנה.

 שמעון ר׳ תעשה
 אל ויצא אומר התימני

 מהנה זה למהנה מחוץ
 וזוך אל יבוא לא לויה.

 מהנה זה המהנה
:שכינה

פיסקא( )פליק
 יחזץ ערב לפנות והיה

 שהקרי מלמד בטיס.
 לעת: מעת בזיבה ושטר

 ביאת השמש. וכבוא
 מליכנס מעכבתו שמשו

המהנה: מן לפנים
פימקא( )סליק

 מחוץ לך תהיה ויד
 אלא T אין למתנת.

והנה שנאמר מקום

 וביאורים הגהות
 ספרדי( קדמון )לחכם
 בזיבה. סוטר שהקרי

 ראה אם פירוש ג״ב
 שראה מעל״ע בתוך זוב

 מהמת טמא אינו הקרי
 והוא לקריו וטובל הזוב
למימר דאיכא טהור

 חולשא מחטת
 מהמה ולא זוב דאה

 והיה דכהיב עצמו
 לא מי וכו׳ ערב לפנות

 בתהילת שראה עסקינן
 ערב ולפנות הלילה
 וקרא לעת. מעת היינו
 שראה קרי בעל בעגין

 כדקתני משתעי קא זוב
 שמשו ביאת בסמוך

 זיבתו ואין וכו׳ מעכבתו
בסוף עיין כו׳ מעכבתו

נזיר:

 הפפרי מסורת
 תו׳־כ עיי׳ לד נדה כ.
 פרק ריש מצורע פ'

שם תו״כ ל. :זבים
 לב: נדר, ה״א ו פרק

 ילקוט פה פסחים מ.
 זבים עיין נ. :פסז״ו
סו: נזיר מי׳ג פ״ב

 נוסחאות חלופי
 ר״ה כפי׳

 יהרהר שלא ט כד(
 קרי לידי ויבא ביום

 מדפמיד פי׳ בלילה
 אשר איש בד יהיה אבי
 מקרה טהור יהיר■ לא

 שיהו מלמד לילה
 ביום מלדבר בשמיים

 הרהור לידי שיבא כדי
 איש ם כה( וכו׳.
מטמא רלא לקטן שרט

 איש בך יהיה כי אסמיך דלככי כד( ביום. תחרחר )סז(שלא
 לאשממי׳ רע דבר מכל אונשמרח וכף טהור יהיה לא אשר

 לידי ויבא ביום יהרהר שלא רע דבר מכל ונשמרת יכתיב דהאי
 דאינהו גויה דהיינו באחרים. ולא קרי: לידי בלילה טומאה

]כד.( וטהרה: טומאה לכו לית
פרט איש .כ באחרים ולא בך יהיה כי רוה^מט^ דלא לקטן• פרט איש[
מקרה טהור יהיה לא אשר ל. לקטן אלא לי אין )סח(: בקרי

מנן דם קר ה7י7 קר אלא ל אן ללה טקרה )םט( הזאת: מניו יום הרי לילה הרי אלא לי איו לילה דאיתיט )טט(. לילה מקרה

 כן אם מקום מכל טהור יהיה לא אשר ה״ל היהי לא אשר ת״ל מנין יום
 הכתוב שדיבר מלמד אלא מקרה נאם׳ למה

 עשה מצות זו למהנה מחוץ אל ויצא בהתה
מ. תעשה לא מצות זו המחנה תוך אל יבוא לא
מחוץ אל ויצא אומ׳ התימני שמעון ר׳

 משמע ליאה מקרה יכתיב משום וקאמר המחנה מן לפנים ליכנס
 על טמא הוי לילה בריש ואפי׳ בלילה[ ]ל( קרי יחזה זמן בכל

 לפת מעת דהיינו במים ירסן ערב לפנוי! והיה דכחיב הערב
פטרו דקרי זוב משום ולא קרי משום טמא הוי לפת ממת דכל

ליה הוה מרב עד ממרב י,^היינותו אל יבוא לא לויה מחנה זה למחנה
בזיבה: יפטור לפת מעת

וכו׳. טעכבתו שמשו ביאת
 אל יבא השמם וכבא דמדכתיב

 מקמי הא משמע המחנה תוך
 דביאת יבא לא השמש ביאת
 זיכה ואין מעכבתו: שמשו
 בהאי זוב חזא דאלו )עג(. וכו׳

 מעכבא לא דקרי לפת מעת
 הזיבה מן פטור דקרי וכו׳ ליכנם

 לאחר אפי׳ הקרי פטרו לא דאי
]לא( מטכבתו כשמם ביאת

 מנן והכי במחנה מליכנס[
)עג*( מטמאץ ככל פ׳3 בזבין

 בזיבה מטמא איט קרי כרואה
)עד( גזיר בסוף וגרסי׳ יומו אומר יוסי ר׳ למת מעת כלל

 יכיה לא אשר כתיב שמיאל דאמר בדשמואל מפלגי קא במאי
 דאמר מאן במים ירחץ ערב לפנית וכתיב לילה מקרה טהור
 וכף: לילה ממקרה אידך לב( ערב מלפנות דייק למת מעת

פיסקא סליק
שג׳ :שם[ ]לב( לפנות מקום לו דמוכן מקום. אלא יד אין

וס
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רנד

שכינה. מחנה זה המחנה
פיסקא סליק

 מלט׳ במים ירחץ ערב לפנות והיה
!. לעת מעת בזיבה פוטר שהקרי

 מליכנם מעכבתו שמשו ביאת השמש וכבוא
המחנה. מיד לפנים

פיסקא סליק

 למחנה מחוץ אזיניך על לך תהיה ויהד רנז
 והנה שנאם׳ מקום אלא יד אין

מציב

 בקרי בין טקום. טבל טהור
 למה א״ב לילה: בקרי בין יום

 הכתוב שדבר וכו׳ נאמר
 קרי דרך הווה דהיינו בהוה.
 כתיב ולהכי היום מן טפי בלילה
 היא'מצות זו לילה: מקרה
 ממון אל דויצא בו( עשה.
 לא עשה: מצות היינו למחנה

 תעשה. לא מצות זו יבא
 בלאו: עובר במחנה נכנס דאם
 וכו׳. למחנה מחוץ אל ויצא
 במחנה אלא יבא דלא כז(

 מובר לויה דבממנה אלא ישראל
 בל״ת שכינה ובמחנה בעשה
 אלי פ׳ )ע( בפסחים ופריך
 אימא קמא בהלכחא לברים

 שכינה במחנה• ואידי אידי
 ומחק ול״ת בששה מליו ולעבור

 מיוון אל ויצא קרא לימא א״כ
ומשמע ולשחוק יבא ולא למחנה

 הממנה חיך[ אל ]כח( מיירי קא לעיל דאמר ממנה דבההוא
:אמרח ממנה לו לימן לי למה

פיסקא סליק
 כ״ד דהיינו כט( לעת. מעת בזיבה פוטר שהקרי מלמד
 ביאת השמש ובא בסמוך כרתני זוב מזה קרי מחמה יהא שמוח
מטכבחו זיבהו ואץ הממנה מן לפנים מלהכנם מפכבחו שמשו

שכתב דכתיב ובנם'
 עשה מצות זו מ כו( מתרויהו. ממעטי׳ ביאה דביאתי ט׳ מבן למעלה אפי׳ וכ״ן קטן למעוטי זרע ושכבת איש איצטריך אמאי וצ״ע להזריע הראוי זרע

 אל יבא ולא לוייה, במתנה קרי בעל הוה דאי כלומר לוייה מהנה זו למהנה מחוץ ויצא בלאו, עובד במחנה נכנס ראי תעשר, לא מצות למחנה, מחוץ לצאת
 מחוץ אל ויצא פ V כז( פסחים. במסכת ובגט׳ ישראל מהנה דרך הוץ אלא לוייה ממחנה שכינה מוזגה דרך יצא דלא כלום׳ שכינה מחנה זו המהנה תוך

 בלילה חזה דאי כלומר ט כט( פ. ש כח( בפסחים. ופריך ישראל מחנה דרך אלא שכינה מוזגה דרד יצא דלא דהיינו לוייה מהנה הרי למהנה
 הולשא משום למימר דאיכא דתזא זוב מטומאת פוטרו הקרי מתים זוב הזה אי אפי' במים ירחץ לעת מעת שהוא ערב לפנות כשיבא מקרה כרכתי׳ קרי

 וכו׳ מעככתי הזוב ואץ קרי משום החומה לפנים ליכנם מעכבתו שמשו ביאת וגו׳ השמש ובבוא בזיבה, פוטר קרי וזהו עצמו מחמת ולא זב דהזא הוא דקרי
 הוה דאלו גמרי׳ וכו' מעכבתו שמשו ומביאת בזיבה הקרי פוטר לעת מעת שהוא ערב ועד מערב משמע וגו׳ ערב לפנות והיד, מדכוזי׳ ס״א פוטרו, דקרי כדפרי׳

 היום מהצי שמש הערב קורם קרי שראה לעת מעת לאחר כגון הקרי פטרו שלא זו אבל פוטרו דקרי במחנה ליכנס הזוב מעכבא לא דקרי לעת מעת בהאי זוב
פ. ש לב< פ. לא( פ. ש ל( למחנה. מלבנס ביאת לאחר טעבבתו זוב אותו זוב ראה לעת מעת אותו ואחר לעת במעת למחרתו עד זב סוטר ולא

שם. לפנות משים לו דמכין ט לג(

 פו, כתובות תנאים, ומדרש הגמל מדרש פסז״ו ילקוט ועיי׳ רבעו
 לידי ויבוא ביום אדם יהרהר שלא רע דבר מכל ונשמרת כ ע״ז

 גמורה דרשה קרא האי שם ע״ז בתוספות ועיי׳ בלילה טומאה
מצורע פ׳ בספרא רבינו פי׳ וכן (no) אסמכתא: ולא היא
 מטמא לא זרעו דשכבת לקטן פרט ואיש ה״א ו פרק זבים פרק
 בקרי מטמא אהד ידם בן דקטן נד בסי׳ הראב״ן שיטת אבל

 ומטמא טמא קירוייו שקטן שצא בסי׳ היראים שיטת וב״ה ובזיבה
 מוזהר שאינו ללמד קטן ממעטינן דכי הספרי דברי ומפרש בזיבה
 ראם תועפות ובפירוש דבריו המשך עיי״ש להוציאו עליו גדול
pv לכאן אחרונים הבל שהביא תנז סי׳ או״ת יוסף בברכי ועיי׳ 

 כדברי בראיות מסיק בדבריהם גדולה באריכות שגו״ג ואחרי ולכאן
 "איש כאן הספרי מדברי נה לדבריו ראיה ומביא יעקב השבות

 ...טמאה ש״ז ואין טמא אינו הרואה רקמן מוכה רמזה לקמן״ סרט
 לקטן פרט שכתב כת״י לספרי בפירושו הלל לרבינו ראיתי וכן

 לעיל, שהבאנו היראים בדברי שגו״ב עיי״ש בקרי, מטמא דלא
 אליה הרב תמה כאשר תמוהים שהם כתב הנ״ל הראב״ן דברי ועל
ועיי׳ המעיין, בצדק ישפוט כאשר בדבריו מ״ס שיש ונראה רבה

 הכמש כבא כיתני כזוב מן
 מפח דכל מעכבחו שמשו ביאת
 ולא פטרו קרי חזה אי לעי!

 למימר דאיכא זוב משום מטמא
 זוב דמזא דקרי חולשא משום

 ולהכי )עא( עצמו מחמה ולא
 מיכתיב י״א בזיבה פטר קרי

 מערב משמע ערב לפטה והיה
 ערב היינו דלפנוח ערב עד

 כיום פנה כי )עב( כדכחיב
טרב וכתיב ערב צללי ינטו כי

הגדדל במדרש )סט( :הספרי על זצ״ל נטמון הגרי״ש בהגהות
סה: )ע( יום: קרה לילה, קרה הגי׳ תנאים ובמדרש

 הרע״ב והוסיף מ״ג דזבים בפ״ב והרע״ב הר״ש פי׳ ובן )עא(
 בהגהות ועיי׳ באונס מטמא דראשון איירי שניה דבראייה
 אברהם זרע בעל וכתב הכי כן גם שפירש שלפנינו וביאורים

 דזהו )סו( בנזיר עיין הא דקרי חולשא מחמת זיבות דהא וט״ש
 משום לאו טעמא התוספת שיטת לפי אבל שם לפירש״י דוקא

 בספרי הבא דדריש מקרא הוא הכתוב גזירת אלא דקרי הולשא
 ושיטת בזה, שהאריך שם ברש״י ועיין שם התוספת ליה ומייתי

 פ״ב מביס ועיי״ר, רבינו, שהביא ד,י״א בשיטת היא התוספת
ואץ רבינו גי׳ )»( :ד ו ירמיה )עב( :שם בר״ש מ״ג

 רבינו בפי׳ בסמוך לעיל )עיין המהנה מן ליכנס מעכבתו זיבתו
 איתא והכי פ.( )מ. ספרים ועוד רומי כת״י גי׳ וכ״ה מלמד( ד״ה

 ועיין רב דבי הספרי בעל הגיה וכן שלפנינו וביאורים בהגהות
 שכתב רענן בזית עיין בזבין, בפ״ב התוספתא על דוד בחסדי
 שלא זב שאפי׳ מעכב אינו כפרתו אבל ובו׳ מעבבתו שמשו ביאת
סו: )עד( )»*(פ״במ״ג: :לויר, למחנה ליכגס מותר קרבנו הביא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס210 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל דברים ־ הלל< >רבינו ־ ספרי



יהודה W י9אה
ת״כ עצמו לעושה אף יחסמ נמי שלוה דחשלומי אירא  

. :3 רת?ה-3די«£י*חש רשריחלא ע״כ -אצא מר;רממ$וע»!  
דליתיה לר״ יא*ם יקאמ' רמותר ול״נ טעה ’ לכזה לבט  

רא״אשהואלבל׳״תו^ייוגט היכא ומיהראיהוראמיהא כל״ח  
ובירכת מואב את תצר כחיכאל 'וא/ן־והא :״ טרלאירע ..  

ללקום ;ויהבא המובלן'5ת!.,,ע»מ.אל;»^ורם»ו גני סגול  
ללאום הם■ יבואו או שככשיהם-מן.העמים כעיר• &מליה  

המדימתלהכית 'מהם. ולבקש אחריהם .שלדדוף. באיצט  
שאזלא תחלת פרציבדי שהם רעה לנו שעשו יושביה©  

,ממם עיר ל.כ ובנ כנלחמיס ונסה לשלום להם נצט׳לקרא  
נחלתם -שהיא ההיא תשארלמספחה והטףזהארן הנשים  

ששטז ןהמט^בלהן־ צס' הרמב׳ן- בהשמת וע״ע. ע״ש  
כחומש -שהלא^אסדבריו אסתר וה׳מגלח.ם הרמה  

י שע״ שהבאתי ' . ..  . . •( המשיחיכ״כ לימות להביא .עולמים.*; לעולמי  
’. יי*עיא*תות״ל-מכ^והרלנב/כל ס* ־•.•  

סאפךיוח/ינינגיפ ולעיל רביכית ספ״ק כדתנין' מיין •ימי י ' 
זומאךכלל&ית ן׳ ימיחיהאעי׳ כל גכיוקראט סשיפטי  

"ל-רנל”, לילות ליבית. הבא שייך דלא 4מומ א הב יבא  
טעמא אמידו.,הו איהו״ המרכר רור שהקרי לרמיות אצט'  

צקסלמעד ראסירי-לכה ונהי שכר יואש קרמו אשל אלא. .  

. . ואצט ההוא .לתר רק אסר אצ שנרם דרישת מ״מ עולש ' 
כיקדבתיכ וא״ת ., המשיח לימית ולעולם הכהים ולדירות  

לגמלמו םעיל ל דהו״א וייל בימין לכתיב לעולסבלצמ׳ל .  

כקהל להס איב אכל אכל לעולם ועברו כדאשבת! יובל של  

םכתיכ,ב ארה סוא ממש ולעוצם פשיטא םעיל ה'עד  
גריסחינור״ל־שהין מהם לקבל ידחק והא י עשירי דור  

,כשבע ■א»רי כשלת ס׳פ דכמטצתח .גרותן מקכנין  
. אותן :שמקכ^ן לנמגייר האומוד, מכל יבאו שהם חקכ״ה  

אלפ מועיל ברוחן שאין ר״ל אצא מעמנק וצא י  

י להקכ
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ציויכ היתיא ילכ דבכים .כיון ןילי # ..״  
תינ^השית תף בטח סח מותר ג' דור ׳"צרכנים אדרבה  

לבד ׳ג תר להס אשייולי׳ו מבנים קרח הרשכ״חרה״ק תי'  

ע״ש בנות אול וכנים ושניים. .כטטראשוגיס -י^א זימ  •
ואסלדין ליה. יי אמ ׳דסא )י״ל מק״ו ת״ל ובניםל?׳״ל תיא״ ,  

. רר״שק״ו ;קגמ/רק״ו מסיק י* רע וביבמות, תשובה יש  

יה?ק בגמ׳ ומה' יכי אר״-תל לח״ הקם מיאמיתק גמור  
ראומ אני ;©לפח צדירטוכו־ החל לכיחכ״י“•ס לא נדידי  

. ומייתי מכניס לרלהכינפק׳ רל כ? אצ רצ׳ג ואנא שע״  

; לר׳ש ,לתנא-מקני לדקדק גמיהייש ־ כגמ' ינמ שם לה  
רט״זע״א בגס׳ ם־אט' תי* הלכות סי' וה' צמ״צ בנים ,  

י ־ ׳סוני.וכי'ע׳ש על-סר לשוקןהעומרין דהו״א •י י  

צמ״ל.ת״לךק״ו אקי ל״ע אלדיולמ.•  
כראמהולקמןוביכמותדעיו פריכה דר*ש ,  

עשה דחייני ומחלל מעריות דילפי' בגמ׳ עפ' ע״ב ,  

.קשר יריס אחי/רל סלכוה וה׳תי׳ ע*ה ננקכית דזכלים  
מת«בי סלל אין ולריחה שם וכדשני' יהורה ד׳ הלה יולדו  

מק״ו׳ע״ש לאפוקי יוצרו אםר האצט׳לו וצנן כר״ש עשה .  

יולדו-נגס חרשיןיאשר רסכמים א..,הב טקת תנהמ וסיברא  

רר׳ש םדמט לכ'כ ־ משובה שי ןלה אם שצר״ השיבו  
מאשר למלתייהי רבנן נמו נקטי מבנים נמצתגה נקט  

ע״א וע״ח שס צכראמ׳ אצט' ■ טפיק קרח ומיהו יוצרו :  

. היא שנתגיירה מעופיח מצדיק אהו״ וחיכתכרתמ׳להס  

ח^ש׳מס ונפ״ו שע״ ויולד אשר רסמ' נתב הוא חד וכנס  
רדהצט׳־סש י׳ל וציירה־ ר׳ההו׳הע״ש שם התיה' ׳ההק

משמע כטת חלא ,מכנים נמעטינהו |ילא י.,סיביג ויולד  
ומשלש סיני יס על. העימדין לאיתן תימא אצט׳דלא וכנים  

יי *. ה׳המ׳ע׳ש ׳ .- ״.'’ ־  . 

« דעזע״ב ןמבממ התוה׳ כ' י אומר אני ’י>ןלכת  
לא דא״כ קאמ' מסיני למשה הלכה לאו .  

כללי ובס' קאמ' מיכיתי קבלתי ןכ אאל פלימי״י הוה  

הז ןדאי דכיייהם על .ל שמועה , ןיבי מה' דלן. הגמ׳  

ע״שודקאע׳הם קלמ״מ דאינה ד״י. דא״ל די״ל מוכרע  
. אלא נקבל הלכה .שהיא סיס אמת אם ר״ל נקבל הלכה  

© שמועה יבין ה' למ״מאעמ״ש הלנה שאילה אניאומר  

סי׳ט״ו תשוטסהרמ״ו ועיין ע״ק שם .. ,, ’ 

לסם ויולי אשי בניס יה״ק י ;יהא.אשור בשליעי.  
, .. . דור דמשמע יבא ג דור ק״ל ג'.יבא לדור  

דמנימין אעובד ומייקי לדורג׳ כתיב מילאיבא עצמו ג'  

אשת כני את ודאמ'להשיא ג'יבא; דוד שנא' מה הלקד  

ילנצ אשיא גייסי' רע״ח ביבמות וכי׳ תלצליי יגדת,1בת  
חזלי׳דאפי דידיה רמינהלר״ירכח וט׳ופריך .ב׳ מצרית ' 

מצריתא׳יע^ש אני לתנאנמי ור״ .הא'א״ל יומשב לגמי  

ןשרינ חמיה דבתר שם ארי חמי לרב מהייעאליה ןוהבט  
י י • ע״ש נמי ציה ׳ , .  

אהאיקיא דבר ערות בך .יראה אדול עיוה• יר/\ל,  

ע״ן וגו', קדוש .מחניך והיס ביכתי קאי נמי .: "  

בטומאות אף יכיל ואל תא לרכות מלל ונשמי־ת ת״ל ןמני  
בכלל שהיה דלי עיוהוהוו ת״ל מכל אתרבו וכו'יכילהו  

כנענים בם שגלו מייחדת עריה .מה הכלל על ללמד תויל  

'^ ההשכינ וגו'ומסלקת הארץ ותקיא .נגריית להתיתבק׳  
« כך כדלקמיה מאחריך ושב דכי־ עלות כן וראה ולא  

ישראל ןוב כנעניים. גלו זשלשת שעל יש״ר • בעלז וט'  

יעי דכי־ ש’|כשה מסעו ס״פ לעיל שכינהועיין ונסתלקה  
אמרו קדושים פ׳ וברבה י למ״ר הוא רע: דבור על ן^.  

א־מ'ונשמרת דשכת פ״ב ע״שובירוש' פה ניטל שהיח י  

ההכנה בשעת אחצ מקטרג השטן •ששין מכאן -יגו' נ  

1< ת'שבאי.ההזהרו מלבד וכי5 המצי שענק ״ן.;כתב3הרמ  
/• י•וצא ישמנהג ט מצוי שהחטא במתנה וצה יוסיף ןבה  

ובהשגותיו ולנתוףיכו׳ע״ש קועב׳וצגזול לחטלבל מלחע' :  

במנקהלאוין ממה הרמב׳ב חששכ כלאיין המצית לס'  

תטמאו תלח יסמיש בשיש שם הרמב״ן ש עמ" עוצ״ ע״ש •:  

קוזהדטבשפיצית שכבר ןבלאוי תב היט רריצח התק תא  
שלאנעשס עוד ויזהיר הכתוב ויחזור טער רמיסיולקיחח .  

טומהסוסלוק לה תגייס שצת ובו׳ הנבחרת בארז ׳זאת  
־ ו»ג דסכא לונשמית זה וטהבין ע״ש שכיכתוט׳

משק־לת ותיט טמא קהי שאין' לקטן.׳... פרט  

הנ״ו שי' בא״ת יוסף יכינ ב-הר״ ועמ׳ש

ע״ש • י • לילה מקרה אשר כתיב מרלא י יהיה לא יאש . ״ל*   A 
צא גבי לקמן ועמ״שבס״ר טהור יהיה לא  

דף עריפה העגל פ' כיאמ' הוא רמיא אשר א״נ תקסום  

שהנילס אצא׳ בפסיקתה בהווה הכתוכ ישרב ",ודקת?  
ע״א יתלו ובנזיר ע״כ בהווה הכקוב בכךירכר מרגילו  

. מרית ובצ״ב בליציאע״ש מןרילמתיא אא^ח׳אויח  

עמט תצח אשר ואיש ת״צ .גרהי׳ רי׳הג כטשל■ א’ךך  

ע״ש סש כריתות כה' שועמי זרע שהכת  *
: עליו ולעבור שבינה במתנה ןושניה ׳ עשה •מצית ןך.  

אל יבח אצ מרלאכתיב התימני ולר״ש וצ״ת הכעש ■ .  

אתלתוכדמסיק מחנה לו המתנ׳ציתן ובסיב ולשתוק תוך ■  
גויה במחנה מ״ע וו! פציגי ח״טלא .בגלא ךס^ן בפסחים  

נח״ שכינס במקנס ל״ת מצות וזו עשה אאצ אהו  
...............................................■לת״ק
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רב דבי י( תד פיסקא תצא כי ספרי צד
 בטהרו׳ אני שומע רע. דבר מכל ונשמרת נלחם. אתה אויביך כנגד

 מניי׳ עררה, אלא לי אין ערוה. ת״ל מדבר, הכתוב ובמעשרות ובטמאות
 דבר מכל ונשמרת לו׳ תלמו׳ השם, וקיללת דמים ושפיכות ע״ז לרבות

עררה מה ערוה, ת״ל מדבר, הכתו׳ ובמעשרות ובטהרו׳ בטמאות יכול רע.

רבי דבי ספרי פירוש

 יש מכל, מדכתיב כף. אני שומע כו׳ ונשמרת
טהרות, ואפילו איסורק כל במשמע

 לחולין טומאה לגרום שלא שיזהרו כגון דהיינו
 שם יש אם תרומה שכן וכל ישראל, -שבארץ
 צריכים וכן בטהרה. לשומרה שמוזהרים כהנים

 הוזהרו דלא אע״ג הטומאות מן עצמן לשמור
 הייתי מ״מ ברגל, אלא בטהרה להיות ישראל
 למלחמה שבצאתם רע דבר מכל מדכתיב שומע

 יפה ליזהר צריכים וכץ טפי. זהירות צריכים
 מתוקן בודאי שאינו רבד יאכלו שלא במעשרות

 ואי דבר. ערות בך יראה לא עררה, למטה ת״ל
 אומר הייתי דבר, ערות אלא כתיב היה לא

 כו׳ זרה עבודה לרבות מנין בעריות, דוקא
 אלא כתיב הוה לא ואי רע. דבר מכל ת״ל
 עררה, ת״ל כדלעיל אומר הייתי רע, דבר מכל
 דערוה דומיא שהוא רע רבר מכל דרשינן והכי
 עבודה גם מרבה אני ובכן כנענים, כה שגלו

 בהם שהוזהרו השם וקללת דמים ושפיכות ורה
 כתיב ומדלא הארץ. מן גורשו ולכך נזז, בגי

 הרע לשץ אף מרבינן רע, דבר אלא רע מכל
 בני בה הוזהרו דלא אע״ג רע, דבור שהוא

 זרה עבודה בשלשתן חמורה דמ״מ משום נח,
 )ערכין רז״ל כמ״ש דמים ושפיכות עריות גילוי

 אם רעים שהם אף דברים שאר אבל ע״ב(. טו
ונשמרת. בכלל אינם דערוה דומיא אינם

דמילתא עיקרא ומ״מ הדברים. משמעות כך
 דדוקא דמשמע חרא קשיא. גופא היא

 וגילוי דרה עבודה על להזהירם אצטריך במחנה
 במחנה יוצאין כשאין אבל דמים, ושפיכות עריות
 כאלה. חמורות בעבירות בפרט הרצועה. הותרה

 לבד שבתורה העבירות כל דשאר דמשמע ותו
 דאדרבא כן, לומר וחלילה במחנה. הותרו מהני

 תנן אנן ועוד הסכנה. משעת מקטרג השטן
 במחנה פטרו דברים ארבעה ע״א( מ )עירובין

ידים מנטילת ופטורין מקום מכל עצים מביאין
לא. ותו ומלערב, ומהדמאי

 העבירות על להזהיר בא דלא לפרש נראה לכך
במחנה לי מה פשיטא, דהנהו עצמן, ההן

 שאינם מילי אפילו להזהיר בא אלא בבית. לי מה
 שלא בגון הרחקה. ומשום מדרבנן אלא אסורים
 מים, המתקלחות מפרצופות מים לשתות לשחות

 לו ישב וכן זרה. לעבודה כמנשק שנראה מפני
 ישוח שלא בפניה, מעות לו נתפזרו או קוץ

 דברים וכיוצא בנוייה להסתכל שלא וכן בפניה.
 במחנה מ״מ בפירוש, אותם אסרה לא שהתורה

 הכיעור מץ מאד להתרחק להזהיר הכתוב בא
 זרה, עבודה איסור ספק כל וכן הדומה. ומן

 הדהיר במחנה שרייה, רחמנא ספק רכל אע״ג
 עריות, דגילוי ואביזרא ספק בכל נמי והכי עליו.

 לא תאר יפת תורה שהתירה דאע״ג כלומר
 במלחמה ילחצנה ולא שביה בשעת אלא התירה

 דישראלית עריות גילוי )דאילו שתים יקח ולא
 לאו דמים בשפיכות נמי והכי במחנה(. שייך לא

 שאם אלא אהיו, את איש יהרגו שלא למימרא
 עיניו יעלים לא אחיו את להרוג שבא גוי רואה

 ואע״ג רעך. דם על תעמוד לא צל יעבור ולא
 ויקומו נכרים נפישי דהא בסכנה, עצמו שמשים

 אי חייב. הכא פטור, בעלמא גוונא דכהאי עליו
 את שנותן כגון לגרום, שלא להזהיר שבא נמי

 בעלמא דגרמא אע״ג המלחמה, פני על חבית
 על דהזהיר והא טפי. שמירה בעי הכא הוא,
 עבודה דאיכא במלחמה, דשכיחי משום הנך
 המלחמה. קשרי ואיכא נכריות נשים ואיכא זרה

 קאמר, ממש משם ברכת לאו נמי השם וברכת
 יחטא לא במלחמה שהוכה לו יארע שאם אלא

 כלפי דבר אחה להטיה הכאב מחמת בשפתיו
 לשר שיאמר שכיח נמי הרע ולשק מעלה.
 או נחבא אלא במלחמה נכנס לא פלוני הצבא

 וטומאות דטהרות מ״ש ובן בדה. וכיוצא נס
 ידים נטילת כגון דידהו. ספיקי היינו ומעשרות,

 ספק נמי היינו ומעשרות, ספק. ידים דסתם
ע״א(. יז )עירוביז במתניתיז וכרתנז דמאי, דהיינו
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צה רב דבי יא< >» תה פיסקא תצא כי יספר

 בה שגלד מעשה כל כך שכינה, בה ומסלק כנענים בה שגלו מעשה מיוחדת
הרע. לשון אף רע דבר אומי כשהוא שכינה. ומסלק כנענים

פיסקא[. ]סליק

יא[ כג — רנה ]פיסקא
 מקרה טהור יהיה לא אשר לקטן. פרט איש. באחרים. ולא בך. יהיה כי

 מכל טהור, יהיה לא אשר ת״ל מנץ, יום קרי לילה, קרי אלא לי אין לילה.
 ויצא בהווה. הכתוב שדיבר מלמד אלא מקרה*, נאט׳ למה כן אם מקום.

מצות זו המחנה. תוך אל יבוא לא עשה. מצות דו למחנה. מחוץ אל
’ דילוז. זמרה צ־ל: *

רבי דבי ספרי פירוש

 בדבריו לטעות מקום נתן ולא הרמב״ם כן ביאר דאסורין, פשיטא איסורין שאר לכן טבל אבל
 על לי תמיהא וטפי ומושב. משכב שבהלכות אכילת רחמנא דשרא והא במחנה. שהם אע״ג
 אבות שבהל׳ הרמב״ם לשון הביא שלא מרן אחת היינו ע״א( ח )חולץ וכיוצא דחזירי קדלי

 הדמב״ם. כונת שזו להכריח הטומאות רפ״דז_" ברמב״ם עיין בגבולם. ונכנסו שכבשום
הרמב״ן ז״ל בר. עשה מצות זו כו׳ ויצא ומ״ש התורה. על הרמב״ן בפירוש ועיין מלכים. מהל׳

כתבתי. הנלע״ד ואני

תה[ ]פסקא
 דכתב איידי פירוש, באחרים. ולא בך יהיה כי

המחנה. מן לצאת צריך קרי שבעל הכא
 לא דנכרים בך מלת ביתור אשמועינן אגב

 הכא דה ענין שייך דלא אע״ג שלהם. קרי מטמאו
 )ויקרא מדכתיב ילפינן דכבר ואע״ג במתנה,

 בני ע״א( לד )נדה ואמרינן ישראל בני ב( טו
מטמאץ נכרים ואץ בזיבה .מטמאץ ישראל
 איסור לענץ זיבה כמו קרי בעל וטומאת -בדבה,
 דאצטריך אפשר מ״מ כדלקמן, במחנה ליכנס

 ילפינן הוה לא והילכך טפי דשכיח דאע״ג
 ילפינן הוה לא קרי בעל גבי כתב ואי מזב.

טומאת אלא אינו קרי דבעל דחסיר, מניה זב
ערב.

 קי״ל זיבה דגכי דאע״ג לקטן, פרט איש ומ״ש
יומו בן קטן דאפילו ע״א( מד )נדה

 לא ומיהו טהור. מיהא קריו בזיבה, מטמא
 ויום שנים תשעה בן דכשהוא בכלל, קטן בל

 בר״ס כדאיתא טמא, קריר לביאה שראוי אחד
 הרמב״ם כן ופסק ע״ב(, לב )נדה כותים בנות

 ולא ב׳. רץ הטומאות אבות מהלכות בפ״ה
 מהל׳ )הי״ב( בפ״א הראב״ד הוצרך למה ידעתי

וכבר הואיל זה דבר לבאר ומושב משכב מטמאי

 הוהיר הפשט דרך ועל בפירושו: ז״ל
 הטעם מפני המחנה מכל לצאת המקרה בבעל
 והמתנה להושיענו עמנו מתהלך שהשם הנובר
 מחוץ אל ויצא דרשו רבותינו אבל כו׳, קדוש

 ובמחנה לויה במחנה כר׳ יבא לא למחנה
 ע״ע. כד, שם עמהם הארון יהיה כאשר שכינה

 לא קרא עיקר רבותינו דכפי מדבריו ומשמע
 קרי דבעל בעלמא ללמוד אלא במלחמה איירי
 לויה. במחנה בין שכינה במחנה בץ אסור
 עמהם האדון שאם למדנו הכא מדכתביה ומ״מ

 למחנה, חוץ לצאת קרי בעל צריך היה במלחמה
 אבל שכינה, כמחנה ריבו שם האדון שבהיות לפי
 ישראל, כמחנה אלא דעו אץ שם הארץ אץ אם
 משולח טמא שום שאץ לצאת צריך היה ולא

 טובא ותמהני בלבד. מצורע אלא ישראל ממחנה
 של דה רץ הזכיר לא מלכים בהל׳ שהרמב״ם

 המלחמה ממחנה לצאת צריך היה אם קרי בעל
 בפ״ו מלכים( )הל׳ שם דכתב ואע״ג לאו. או

 המחנה תוך לפנות שאסור דלקמן הדין )הי״ד(
 בין בה: ומסיים כד לחוץ לצאת צריך אלא
 ע״ש, ארון, עמהם שאץ בין ארון עמהם שיש
 למה. ידעתי ולא לגמרי השמיטו קרי בעל ורץ

 כו׳ עשה מצות זו כד ויצא כאן מ״ש ובעיקר
 דכתיבבא מאי עיין כד, אומר התימני שמעון רבי

דכלים. דב״ק בפ״ק דור חסדי בספרי־ בארובה
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פה פיסקא דברים ספרי שופטים פרשה רח
וער״א גירסת

 סד״ור טטא ועל סמא טהור על אמד
 תסיג לא ח-ל תעשה בלא עובר שמוא
 אבותיו קבר למוכר סנין דעך. גבול

 לא לומר תלמוד תעעד. בלא שעובר
 נקבר לא אפילו יכול רעך. גבול מיג
 טחלתך לומר תלמוד מעולם בו ארס
 וטל אפי׳ בו קבר אם הא תמזל. אשר
 תעשה: בלא עוכר איגו ברשותו אחד
 אלא א אין באיש. אתד עד יקום לא

 לומר תלמוד ממן למכות ופשות לדיני
 ממאת לבל ת״ל מנין לקדמות עון לבל

להעלות

 ולא ת״ל תעשה בלא עובר שהוא טהור טמא ועל טמא טהור על לומר
 לא ת״ל תעשה בלא שעובד אבותיו קבר למוכר מנין רעך. גבול תסיג
 אשר בנחלתך ת״ל מעולם בו אדם נקבר לא אפילו יכול רעך. גבול תסיג
 תעשה: בלא עובר אינו ברשותו אחד נפל אפ* בו קבר אם ^האתנהל

 ת״ל מנין ממונות לדיני נפשות לדיני אלא לי אין באיש. אחד עד יקום לא
אשר חטא בכל ת״ל מנין למכות חטאת. לכל ת״ל מנין לקרבנות עון. לכל

יחטא

עמק
 במאי י׳ע ]וכן מומר, ולצורך אסמכתא זו וגם דריש, מיושר
 מהא גדול באילן המלה דפסמיס, הא קנ״ו סי׳ המג״א דרמי

 שמואל ואב״א א׳ כ״ז ח פס&ים כדאימא מ״ש[, כלה דנד
 בדקדוק, ולא שכחה עפ״י אלא בטונה שלא רק כף. בעלמא

על שאמר ומתוך כ״ד פ׳ באדר״נ כדאיתא 3גדי> הקפל הוא
 הלכה, לפסק דנ״מ כף, במכם מכם ומחליף כף ממא ^קור

 מקפידים הראשונים וגם אהדדי. מילתא ולרמות קשות
 ס, ל״א דף ובכורות ב* צ״ו דף ביבמות כדאימא ע-ז

 דבריהם וכשמהפכיס משמייהו, הלכה דבר שיאמרו דרוצים
 אבותיו קבר למוכר מנין משמם: ז״ל דבריכם אומרים אק
 כמוכר ,,א ק* ד׳ בב״ב כדמוכח אסמכתא הוא לכאורה כף.

 ,לי תיפוק משפחה פגם מפני למ״ל איתא ואי כף, קבלו
 נשך איזהו פ׳3 הרא״ש כמש״כ י״ל מיהו מכור. אינו דמה״ת

 אף דמיירי י״ל ועוד מכור. באיסור דהמוכר ז״ל כגאק בשם
 ד׳ דבנדה הוא, גמור דדרש תדע כתיב. בארן וככא במ״ל

 לו שיש ימי וגף רעך גבול תסיג לא דרש מאי אימא א* רז
 במוכר בספרי לח ומוקמיק ז״ל ופרש״י גבול, לו יש נמלה
 מפרשי צדוקים דאפח הוא, גמור דדרש אלמא אבותיו. קברי
 דדרשינן משום נופלים, בקבורת סברתם על דפלגינן ואגן הכי.
 לית הדרש בעיקר אבל בסמוך, בספרי כדאיתא בנרא קצת
ט נקבר אפי׳ הא תגחל אשר בגחלתך ת״ל דפליג: מאן
 דדוקא וה״פ, כצ״ל. 4בל״ו עובר איגד ברשותו אחד ^ל

לו דאק נפל בה נקבר הא נמלה, לו שיש אדם בה ^קבר
 תסיג, לא משום בה אק מכ״מ קבורה, דבעי אפח נפלה,

:בנחלתך של הדרש באופן הצדוקים על פליגי ובזה

'"ג: פיסקא סליק

 יומת עדים שנים ע״פ לעיל שכתוב ממה פח לר"□ אלא לי אי!
:שם כדאיתא בד״נ, אלא ידענו לא המת,

 בריש כדאיתא לכולכם, אחד ממשפע ילפינן ולא מנין. לד״מ
 דדייק כיון ובכ״מ, וחקירה דרישה לענק דסנהדרק פ״ד

 מחייב ע״א דבד״מ דמי, לא דע״כ ועוד ממת. יומת הכתוב
 ובזה מידי. מועיל לא ובד״ג משלם, נשבע לא ואי שבועה

 משום הפרשה, ע״ז סמך ולא ד״נ3 הכתוב דפרט ג״כ ניחא
 הכתוב שאמר וזה ולהכחיש. לישבע מחויב דהנידק נימא דלא

 מאומה. מועיל שלא כלל, יעיד צא למוח, בנפש יענה לא וע״א
דפסול מיוחדת לעדות אתי ע״א, ע״פ יומת לא דכתיב והא

=« הבצי״ב
 אשה לפסול אפי׳ וכשר ב/ ז* ח מכות ע׳ דווקא, בד״נ

 העיד שאם מנין. לקרבנות :דיבמות פ״ב במרדכי כדמבואר
 בריש התף לשימת והנה הקרבן. ק שפטור מנק חלב שאכל

 שני משא״כ מקרבן פטור א״י אמר דאפח דכריתות פ״ג
 פ* בקידושק כר״ן הביאו ז״ל להרמב״ן אבל ניחא. עדים,

א׳ דעד גדול כלל בא״י אבל פטור, במכחיש דדוקא כאומר,
 אירייא מאי א״ה במכחיש. הכא ומיירי ,באיסורי! נאק
ועוד שם. בכריתות דר״מ לרבק פטור, נמי שנים אפח ע״א

 אמרים. שיודיעוהו ולא אליו הודע או ׳מהפ אימעוט ®עבר35
 הא רבה, האשה פ׳5 הנימוק״י ח« דכבר לק״ק מיהו

 דככודאה משום בשתיקה מחייב דע״א דטעמא שם דמסקיק
 ללישנא דודאי ז״> הוא וסח ז״ל. כהרמב״ן דלא וזהו דמי.

 עדים שני במכחיש דפטרי דרבנן דעעמא בכריתות דאיתא
 לומר מוכרח עדים, ממאה יותר עצמו על נאק אדם משום
 הא דמי, כהודאה דשמיקה משום הכחשה בלא דמחייב דע״א
 דמעם כמסקנא, ז״ל הרמב״ן דעת אבל פטור. א״י אמר

 במכחיש אבל מגו, מטעם בהכחשה מחייבי דלא עדים שני של
 קרא אתי א״כ מגו, דליכא חדשה בטומאה כגון חייב, ממש

 הודע מאו דממעטינן והא מגו. בלא בע״א המכמיש לפטור
 מגו כאן דאמרינן וקמ״ל ובמגו, עדים בשני כיינו הנ״ל אליו

 רבה כאשה פ׳ וביבמות שם התום׳ לשיטת או עדים. במקום
 דלכל קרא ואתי דמתרצינן, קמ״ל גופא הא דבורי/ דממרצינן

 ובק ז״ל לתף ]ובק בהכחשה. וכל מכל בע״א לפטור חטאת
 ילפינן וה״נ מקרמוק האיסורים כל ילפינן ז״ל להרמב״ן

 ליוחסק ורק בשתיקה, מכני דע״א מכ״מ אליו הודע מאו
 יומת דכמיב דכיק וקמ״ל להלן[. שפי׳ כמו בפ״ע דריש
 כמזיד על שמעיד דוקא דכ״פ, ס״ד ד״ק דמשמעדוקא המת,

 והא קמ״ל. נאק, ולקרבן השוגג על במעיד אבל להמית,
 :מהני לא הנידק בשתיקת אפח דבמיתה המת, יומת דכתיב
מיתות, מחייבי רשע רשע ליליף להקשות ואין מנין. למכות

 תר ונס ובכ״מ. ב׳ כ׳ ד׳ דמכות בפ״ק דילפינן היכי כי
הדרשות. בק לחלק שהאריכו אמר רבא ד״ה א׳ ל״ה ד׳ כתובות

 דטק וי״ל לכאורה. קשה המלקות בגוף דמיירי כאן אבל
 בשלשה דמכות סברי דסנהדרק בפ״ק ישמעאל דר׳ דרבנן

 דניקיל ה״א ה״נ בדיינים התורה דהקילה וכיון כד״נ, ולא
 ולא דוקא המת יומת הכתוב מיעט דלזה ס״ד וגם בעדים.

 איך ודריש מיותר. והוא יחטא. אשר חטא בכל ת״ל :מכות
חטאות חייבי וכל במזיד, בין ולקרבן, בשוגג בק שיחטא

נלהים
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רם מה פיסקא דברים ספרי שופטים פרשה

 ולכל עדן לכל ת״ל מבין הכהובה מן ולהוריד לכהונה להעלף יחטא.
 עדן לכל ת״ל מנין אשה לעדות איש עדות אלא לי אין חטאת.

 מה אשה לרבות סופינו אם יחטא. אשר חטא בכל חטאת ולכל
יהושע ר׳ דברי להשיאה באשה הוא קם קם אינו לעון איש ת״ל

ר׳

הנר״א גידפה
 הבהוגהטגין סן ולהוריו לכהונה להעלות

 ה״ל ממן ממונות לדיני הסא לכל ת״ל
 לעדות איש לעדות אלא לי אץ יממא אשר
 אס ולסל. לכל ת״ל מנין ועבדים נשים
 איש לומד מלמוד מה אשר. לרבות סומנו

יהושע. ר* דברי להשיאה באשה הוא קם
ר*

עמק
 נפערו שלקו מ״כ כל מכות מ׳ בסוף כדתנן במזיד, כלקים
 דליה מעאת בלא מלקות חייבי ה״ה וממילא כריתתן. מידי
 וקרבן, מלקות משכחת א׳ בחמא אפי׳ עוד ולא כרת. בהן

 השוגג ר״י בשם ר״א הזורק ם״פ שבת בירושלמי כדאי׳
 ומביא ולוקה בו ממרין בלאו[ ]וצ״ל במשאת ומזיד בחלב
 שעושה אף חמא נקרא בעצמו דהחמא לפרש אפשר או קרבן.
 נקרא העבירה שם מכ״מ וכדומה, פושע האדם ונקרא במזיד
ואת הפסוק ניחא ובזה פלוני. בתמא פשע ראובן פי׳ חטא,

 ע״ש. ב׳ ל״ו ד׳ ביומא דר״מ לרבנן חטאתם לכל פשעיהם
 אפי׳ עבירה בכל דרשינן מיותר, חטא בכל דכתיב הכא ^׳כ

 ושני מלקות. תייבי והיינו במזיד, אלא עלי׳ חייבים אק
 ־. שם ביומא לרבק והשני לד״מ הראשק שפיר אתי הפירושים

 אין אומר ר״י ב׳ כ״ג ד׳ בכתובות כדתנן לכהובר- להעלות
 וא״ת כאן. דכתיב מרבוי והוא אחד, עד ע״פ לכהונה מעלין

 התורה דעשתה מצינו דכבר משום י״ל יומסק, על דקאי מנלן
 בע״כ וקדשתו ב׳ פ״ט ד׳ ביבמות כדאיתא ליוחסין, למעלות

 מעלות עוד ביוחסין עשו ומזה שאני. כהונה איסורי כר
 מהני לא לר״ג ור״י, ר״ג במחלוקת דכתובות פ״ק כדאימא

 מן ולהוריד מעלות: כמה ועוד ברי, מהני לא ולר״י ס״ס
 גרושה בן דהוא ע״א ואתא כהן. שהוא במוחזק הכהונה.

 דמהני וקלא מחזקה להוציא נאמן כהונה דלענק דס״ד וב״ח,
 קלא עלי׳ דנפק כגון כ״ו ד׳ בכתובות כדאיתא ביוחסק,

 לאחר מהני קול אין בש״ד משא״כ ואמתיני׳. הוא וב״ח דב״ג
 אק נשואין דבתר קול כל ב׳ פ״ח ד׳ בגיטק כדאיתא חזקה,
 וס״ד מחזקתו. להוציא אף יוחסין דחמיר אלמא לה, ^שק
 שם בכתובות וכדאמריק מהני, לא דע״א קמ״ל בע״א מ״ה

 הוצרך לא וע״כ יתירא. מכל ומרבי משנים, פחות ערעור אק
 דלא פשיטא כשרות מחזקת להוציא דלש״ד ליוחסין. אלא

 לשיטת וכ״ז כמש״כ. קלא דמהני דיומסק להא ורק מהימן,
 דקמ״ל צ״ל ע״כ באיסורין, נאמן ע״א דאין דסברי התר
 דע״א וסיעתו ז״ל להרמב״ן אבל מכ״ד. יוחסין גרע דלא

 לעצמה לה מוספרה ויליף הכחשה, בלא איסורק בכל נאמן
 אף טהרה מחזקת ולהוציאה היא דטמאה לומר דנאמנת

 ע״א, ד״ה ב׳ ב׳ ד׳ גיטק בריש כתבו ז״ל ]והתו׳ בידה. שאין
 לומר שנאמנת כמו אתחזק בלא אלא מהתם ליליף נוכל דלא
 כמו בידה ואו תדיר. לראות מומזקת אינה והיא ראתה, דלא

 דנאמנת מהא ללמוד יש עדיין אבל דטבלה. לומר שנאמנת
 לה. .מסייע חזקה דיש הוסת, בשעת שלא וגם שראתה, לומר

 ערעור דאין וקמ״ל בע״א[. דא״א התם שאני צ״ל ולהתף
 דינאי כעובדא הכחשה, בלא אף משנים פחות ביוחסין

דאי בודאי ינאי הכחישם לא התם א׳, ס״ו ד׳ בקידושין

 דלא תא וסבר בעצמו, ידע לא אלא דאביי, מ״ט הכחישם
 היה ולא אמו מתה וכבר מחזקתו, להוציאו ע״א מהימני

 דינאי. כשרות בחזקת אלא מבעלה, אשה בלהוציא המחלוקת
 אלימי יומסק דחזקת אלמא אהני. סמוך ד״ה ז״ל ברש״י ע״ש

 דבר דאק מממון, דבר דבר דילפינן מבעלה, אשה כהוצאת
 תויא. מהאי דמרביק טעמא והיינו משנים. פחות שבערוה

 היתר חזקת מכל יותר יוחסין חזקת על דקאי מנלן וכ״ת
 מבעלה. אשה הוצאת באיסור שייכן דמישך משום י״ל שבעולם.

 יוחסין בחזקת דמיירי דינאי מהא ראי׳ אביי דמביא והיינו
 דסבר ולאביי תליא. בהא דכא משום מבעלה, אשה להוצאת

 דספרי דדרשה סבר יומסק, מחזקת להוציא נאנק דע״א
 ב׳, ג׳ ד׳ בסוטה דאמרינן הא וכן במכחיש. אלא מיירי לא
 משום וסתירה, בקנוי אלא במלה על נאסרת האשה אק

 בלא מיהו מכחשת. שהיא היינו מממון, דבר דבר דילפינן
 ובעדותו קיימת כשהאשה דדוקא ס״ד הכא דקרא «רבויא

 שאין במקום או נאמן. כשמתה יהא א״כ מבעלה, יוציאה
 הא א׳ י״ד ד׳ בכתובות אמרינן וכיב״ז באנוסה. כגון הוצאה

 לכרי״ף לכתתילה הוא להכשירו והולד בדיעבד. והא לכתחילה
 וארוסתו ארוס דכא דמי כדיעבד נמי והכא שם שכ׳ ז״>

 דווקא ולד, משום שכ׳ ז״ל לרש״י ואף לוולד. חייש וצא נינהו
 אפשר חללות בחשש אבל ז״ל. בר״ן ע״ש ממזרות, בחשש
 חזקת הוא דדמי וקמ״ל הוצאה. שם שאק במקום ע״א דמהני
 יש כנ״ל כתר לשיטת וגם מבעלה. אשה להוצאת כשרות

 אשה. בעדות כמו שתיקה כאן מהני דלא דקמ״ל כן, לפרש
 דמיירי דינאי עובדא מהא כדמוכח ז״ל, לשיטתם האמת וכן

 לכל ת״ל שם: ז״ל בר״ן כדאיחא ז״ל, לשיטתם בשתיקה

 לעדות להוריד: ומד להעלות חד רבויא תרי חטאת. ולכל עון
 ■דס״ד ולקרבן, ולמכות לממון שנזכר כדינים בכל הנין. אשד.
 וגו׳. חטא בכל ת״ל אשה: להוציא משמע כתיב דאיש כיון

הנזכרים. אלו בכל שיחטא מי לרבות מיותר, יחטא ואשר
דבר, ג״ש~דבר בעינן שזינתה בעדות מבעלה להוציאה מיהו1
I דאיתנייכו מילי אלא מרבינן דלא הפיסקא, בסוף להלן כמבואר 

אישך־5דת״5:^כאן נזכר לא באיש דליחניהו זנות אבל /באיש,
 כדכמיב לערן אלא לאיש אשה נתרבה לא פי׳ כר. קם איבו לעוז
 באשה הוא קם אבל דממא: במילי אשר לרבות יחטא אשר

 לימא, יהושע ר׳ כספר גי׳ אבל כצ״ל. יהודא. ■ר׳ דברי להשיאה
 את משיאק אק אומרים ור״י ר״א יבמות בסוף תנן דהא

 וערי שקיל רבה האשה ד״פ ביבמות והנה ע״א. ע״פ האשה
 אקילו עגונא דמשום ומסיק א׳, ע״פ האשה את להתיר מנלן
 היא דאסמכמא או הברייתא, מזה ידעו דלא וצ״ל רבנן. בה

נאמן דמכ״ת שכ׳ ז״ל להריטב״א אבל אקראי. ואסמכינכו

0) החכמת אוצר תכנת ע״י תורפס)214 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, דברים( )ספר הנצי״ב< >עמק ג ־ ספרי



ז
מר. פיסקא דברים ספרי שופטים מרשה רי

הגר״א גידמת

n הוא קם אבל קם איגד לעון אוסר יוסי 
 במקום ומד. ק״ו עסי א״ר לשבועה.

 למיתר■ אהד עד עם נמיגזרף פין .®אין
 שעד מקום עצמו פי על גשבע זה הרי

 דין אינו לממון א׳ עד עם ממדף א׳
 לנשבע מה לא ע«א ע-ם נשבע ®יהא

 ישבע עצמו ע״פ משלם שכן עצמו מפי
 אחד עד שי על משלט שכן אתד עד ע״ס
 הוא קם אבל קם אינו לעוץ עון לכל ת״ל

 שלשה ע״ם אד עדים שנים ע״ם :לשבועה
:מתורגמן סי ועל בתבן טי על לא עדם.

יקום

 במקום ומה ק״ו יוסי א״ר לשבועה. הוא קם אבל קם אינו לעון אומר יוסי ר׳
 שפיו מקום עצמו פי על נשבע זה הרי למיתה אחד עד עם מצטרף .פיו שאין

 מה לאו עצמו ע״פ נשבע שיהא דין אינו לממון אחד עד פי עם מצטרף
 משלם שכן אחד עד ע״פ ישבע עצמו ע״פ משלם שכן עצמו מפיו לנשבע

 :לשבועה הוא קם אבל קם אינו לעון עון לכל ת״ל אחד עד פי על
:מתורגמן פי ועל כתבן פי על לא עדים. שלשה ע״פ או עדים שנים ע״פ

מכאן י'־^•

דנצי״ב עמה
 כיסא בנימוק״י, ע״ש לגלויי, לעבידא מילמא דכיא משום ע״א

 במילחא נאק לע״א בכ״מ רבנן ילפי הפסוק למזה כפיל,
 המורה לן לגלתה להמירה אשה לעלומ דמלמי לגלויי, מגבילי
 ע״א למשביע שבועוח כירר לעת ליישב יש ]ומפ"( לנאמן.

שחייב אשה בעלות שם לרבא מהא וקשה פעור. שהאמינוהו
 וכשמא כמובה. לשון משום אלא א״נ לק ועפ״י כתובה, ^שום י

מילתא משום מה״ת נאק דבממק לבל לבר לילפיק חא,1^ד
 יוסי ר׳ ל״ג: סח אכ״ע מלק קמא גו״ב ע׳ לגלויי[. לעבילא

 ומכות קרבנות ללרשינן הלרשות בכל לבשלמא כר. לעוץ א׳
 דדרשינן הא אבל כמש״כ. חטא ובכל חטאת הלשון על נופל
 נקיט למה אבל לשלם, לו וחייב שגזלו למעיל פח ל״ק מעון
 לקרא בסיפא כלכתיב ממון וזו לבר, לכל לכתוב עוץ לשק
 אח״כ מלכתיב אל״מ, אלא ומכ״מנדעדלאקאי לבר, יקום
 לערן ללרשא רק אתי לא אלא למילתח. מר כל מוים כמה
 בקרבנות אבל בד״מ, אלא אינו זו למה מיהו כר. קם אינו

 שכתבתי ומהטעם שבועה, הכידון מחייב לא וש״ל ומכות
 למיתה ע״א עם מצטרף שפיו מקום מדויק: הלשון דשם
 היינו שפיו מקום חפ כצ״ל. ע״א. ע״פ נשבע שיהא דין אינו

הפה, אותו ע״פ נשבע שיהא א״ד כר, מצטרף א׳ עד פי
 מזה לאח להביא יש ולכאורה דעק. רבוי בעי למה וא״כ

שבועת פ׳ ובר״ן ה׳ במלחמות והובא ז״ל מיג״ש להר״י
 אימא דאי ברי, בטענת אלא ע״א ע״פ נשבע דאין ^הלייכין, •
 ק לבא דיו נימא עצמו, ע״פ משבועה מק״ו גילף ®יאך ׳

דהקרא יוסי ר׳ קאמר דל״ל לומר צריך ע״כ אבל כר. הדק .
 משביע ע״א ובטענת כסף, שני בעי פיו בטענת להא מיותר,

 התר לשימת ובשלמא א׳. נר ד׳ בשבועות כדאיתא פרוטה על
 ע״ס לשבועה ממש הוא לשוה ניחא, לטעמי* לשמואל שם

הפוסקים, הסכימו וכן ס״ח ד׳ בכתובות לשיטתם אבל עצמו.
 עליהם נשבעק שאק דברים אלו המשנה על שם ז״ל בר״ן נר

 קאמר דלא צ״ל אלא טק״ו. נילף לכיאך קפה יפה, שהסביר
 לקצת ק״ו קאמר דמילתא לרווחא אלא מיותר, דהפסוק ר״י
י״ל, ועוד ההיא. מקצת על גס ופריך מק״ו, לדק יכול כח

 להואיל לנין דאנו וכיון באתרה, ואוקי מינה דק <יר לסבר
 ע״פ שיתחייב מכש״כ לחייבו, השני עם מצטרף שע״א

 בהצטרפות ע״א מחייב שלעולם כמו באתרה ואוקי שבועה,
 משתי ובפחות ודאית, תביעה בלא אפי׳ ממק לחייב השני
 ודאית תביעה בלא אפח ע״פ שבועה מחייב ה״נ כסף,

לי מנה ר״ח לתני ג׳ ל׳ ב״מ דבריש תדע מש״כ. ובפחות

}

 אסח וע״כ עדים, ע״י שנשבע כר מעילים והעדים כר בידך
 א*. מעל ק״ו למילף בעי להא מש״כ, ובפחות תביעה בלא

 במקצת למודה משבועה משניהם ק״ו דדן האמת לפי וא״כ
 נימא תביעה, בלא עדים ע״פ לישבע מנלן ע״א, ושבועת

 באמרה, דאוקי צ״ל ע״כ. אלא במקצת. מודה כשבועת דיו
 שמא, או ברי התובע טענת בק התורה חילקה לא לבעלים

 ע״א ניליף אי וה״נ שבועה. לענק ה״נ למשלומין, הסך ובק
 ,כו עצמו עפ״י לנשבע מה ולק״מ: כן נימא עצמו מע״פ
 כתבן ע״פ לא :כצ״ל כר. משלם איגו שכן ע״א ע״פ ישבע

 והנה שניהן. למעט כתיב ע״ס לתרי מתורגמן. ע״פ ולא
 בחומש קח רש״י ז״ל. רבותינו נחלקו כתבן ע״פ בפח
 ביבמות פח ועול העדות. יודע אפח לב״ד כ״י שולח יהח שלא

 כתבם, מפי ולא מפיהם כמם דאישא דהיינו ב׳ ל״א ד׳
 ומעיד בכתב שרואה אלא העלוה, יודע שאינו שם שהפח

 ולא מלים שני ע״פ אמר דרחמנא שם, רש״י ופח בעצמו.
 ומפרשי הראשון ע״פ נחלקו ז״ל והמר כתבם. ע״פ שיעידו

 מיהו שם. וביבמות ב׳ כ׳ ד׳ כתובות תר נר הב/ כפח רק
 ,ב ר ד׳ במכות לחנן והיינו מתורגמן. עפ״י ולא ג״כ מדלריש

 מפי שומעת סנהדרין יהא שלא עדים שני ע״פ ד״א
 שהמתורגמן ז״ל רש״י של ראשק כלשק הפח וע״כ המתורגמן.

 ששמע עפ״י ומעיד הוא ששכח השני נפח ולא ויעיד, ישמע
 כרש״י ג״כ כתבם עס״י פח וא״כ ממנו. כבר ששמע מאחר

 על לק״מ אבל מיתנק. גוונא בחד דרשות ותרווייכו ז״ל,.
 כמש״כ לדבר יכול העד שאין במקום מולי שהתר ז״ל, מר
 מבואר וכן בככ״ג. הספרי ומפרשי דגיעין, לאלם מהא שם

 בכה״ג מיירי למתורגמן להא וכ״ה ע״ש. א׳ נד ל׳ ב״ב במר
 דרבא עובדא יותר מדויק ובזה כלשק. מבינין הסנהדרין שאין

 והיכי כש״ס ומקשה בינייהו. מתורגמן דאוקים שם במכות
 נפרש לרש״י וכנה כר. ידע הוי מידע ומתרץ כר, הכי עביד

 להשיבם רק אי כמעשה, כח איך מחולקים והמרצן להמקשן
 ככל או ממש, מפיכם העלות שמע אבל בינותם, המליץ הח

 ששמע מודים הכל התר לשיטת אבל מהמתורגמן. שמע
 מכם, לשמוע יכול שהח כיון שרי ומכ״מ מהמתורגמן, העדות

 פירושים שני הדרשה בזה שיש מודים שהכל נמצא לבילה. וראוי
 בראוי אפח כתבן, מפ״י אסור דלעולס סובר ז״ל דרש״י רק כנ״ל.

 כתוב ]במהדו״ת לכך. ראוי באינו מפרשי והתר בעצמו. להעיד
 ב/ ל״א ד* ביבמות הובא כתבן דע״פ הדרשה והנה בזה״ל,
ומעיד. בכתב ורואה ששכחן העדות יודע שאינו שם והפח

והובא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הוז*םס)215 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, דברים( )ספר הנצי״ב< >עמק ג - ספרי
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 מנץ ממונות לדיני נפשות לדיני אלא לי אין באיש, אחד כד יקום לא )טו(

 מנין למכות חטאת ולכל לומר תלמוד מנין לקרכנות פון, לכל לומר תלמוד
 מנין הכהונה מן ולהוריד לכהונה להעלות יחטא, אשר חטא בכל לומר תלמוד
 מנין אשד, לעדות איש לעדות אלא לי אין חטאת, ולכל עון לכל לומר תלמוד
 5 לרבות סופנו אם יחטא, אשר חטא בכל חטאת ולכל עון לכל לומר תלמוד

 יהודה רבי דברי להשיאה באשה הוא קם קם אינו לעון איש לומר תלמוד מה אשה
 הדברים וחומר קל יוסי דכי אמר לשמעה הוא קם קם אינו לעון אומר יופי רכי
 עצמו פי על נשבע זה הרי למיתה אחד עד פי עם מצטרף פיו שאץ כמקום אם ומד,

 מד, לאו עצמו ם• על נשבע שיהא דין אינו לטמון אחד עד פי עם מצטרף שפיו מקום
 10 על משלם אץ שכן אחד עד פי על ישבע עצמו פי על משלם שכן עצמו פי על לנשבע

לשבועה, הוא קם קם אינו לעץ ן עו לכל לומר תלמוד אחד עד פי
 כתבם פי על לא ר, כ ד יקום עדים שלשה פי על או עדים שנים פי על

אומר אליעזר רבי לאשתו המקנא אמרו טיבן שנים[ פי % תורגמן. פי על ולא

 מיינר הגה׳ לפגיעה, הוא קם ער וט־ יקום לא 1
 לקזז ר״ר, פיף רומח רמ״ר, יראים ספר ה״א, פייה עדזת
 לכל סו*י עיין וגד. ממונות לדיני - רא״ם• סוב,

 בריתות לקרכגווו, 2 ממון! הוב ולבל וגם* כרתן
 נתונות עיין וסו, לנהיגת להעלות 3 ריפמ״ג:

 *ם בבלי יבפווע סוף mm ובו, הוא קם 4 ע״ג: כ״ג
 ד 1(9 ®ודה ,221 )ע• קפ״א #י• נמדנד »רי קב״בע״ב;

 — ע״ב• ם״ז כחובות ר®׳*, לסנועה, הוא קם
 *בועית תוספתא ,116ד רי* מ״ת הזה זבו, יוסי א״ר
 פם, ובהוספת* באן להגיה י® ולדעתי ♦(•51 )ע׳ ה״ר ס״ה

 לפיתה אתר ער סי עם מוף1מ מיו ®*ץ במקזו אם .ופה
 עד סי עם »םרף ®פיו מקוב עופו, פי על כע»1 וה הו*

 אם ומה ופיוזפו פיו* על נמבע ®יהא דן אינו למיתה אתר
 למיתה אתעומו לחייב אתר לעו להוסרף יכול ®איני עופו הוא

 ער במקווע בהודאה עגפוזנועה אה לחייב יכול בן אע״ס
 דין אינו למיתה, מוזן להייב אתר עור עם תפעסרף אחר

 הגר״א הגיה זה ובמובן סיוע• פוס בלי ®בועת לחייבי ®יובל
 ®יהא דן אינו לממון אמי עו עם פופרף אתר »עו .מקום
 ער ובד כתבם םי על לא 12 אחר״: עי פי על נמנע

 העימוד בספר ומובא ע״א מ״ו ינפות פוף ידר תורגמן,
 ל״אהיגמ ועיין (,332 )ע• פי״ב ופרה ובכפתור ביזזדין, ה•
 המובאת ערות מקבלים וין ביה ®אין נראה ופירוז* 4ע״

 ר״ת ®ל זר. וביניהם הנפתאווע ברוב אמנם בסהכ לפניהם
 המימי ראי כתבם »ע״פ ר״ה ופי* כתבם, פסי הנדסה,
 רמה"* המר ההוא ס^יים זת הוא ידור כתב מפרי במסר

 סוזוזק ירן והיהנהב וסתי ואע״ג ביה קריגא עיים פי רעל
 הוי, יון וכתב יריחן המימית על מעידן עיים או ז*ן בבית

 זח ם»פס ועתי ולפי הוא"*• פיהן ועל ®סר ההוא סקרים
 המאפר לוה וראית סגליזן. תספרי אל קוים בזמן נופף

 וד»ה עם «6ו הפסוק עם י»ר מקפד אמרו* .מכאן ®אתריו,
 תורגמן, פי על ולא 13בהערת! ולקמן י»״י יעיין זו,

row תר תות ,ואי פיר® ור״ת גדם, ס״א וסבוה רפ״י 
 "• עדותן"• פיתקרא ולא וסי אהד כעד לתרווייתו תורגמן
 טמיהכש המאמר עם לזה קפר איו ובר, אמרו מיכן
 פי על תכתוב אל יפר מתוכו אלא כתבם, ממי ולא

 ארי ומיון תופפתי ולפן ר״ה; סיר® וכן עדים, ®בים
 לפגי דבר יקום תפלים מדפסת הגיה ומגר״א תכתיב,
 ר׳י® מפנה ונר, לא»תו תפקגא - אמרו• מכאן

1 a,ד מתורגמן ד, תורגפנס ופרה(, כפתור עפור I פי על

 תסיג htS מפום עובר מקומם פינו ראי סלן קבר
הנירו*, «ל ולו וגיזוק פתוס תכירו מעוברת ובר•
 לעיקר .מנין ממאמר למגי זוז בל מובא ר״ה בפי׳ ®ם אבל

 1 ל אמם אמד( 1 — כהערות ועיין ®בסים״, ®ל המומיס
 נפפות לדיני ן א יתפוס אפר הסא לבל ת״ל >מגין נאי®[
— ורא״ס( א ממונות בדיני ומפות בדני ספוגות[ לדגי

 —ולכל 1 ר מנין לקרבגות כ, ל׳ ת״ל[ מנון לקרבנווז 2
 לבל ]מסורת(. טי ולבל 1 א ל< לומר[ תלמוד מנין למכות

 הס* לכל בטרה, תמא בבל ן ר ל• לומר[ 3 — רריפט•
bK, יהסא אפי | ל ממאת ולבל עון לכל ר, מפאת לכל 

יחסא( אפר הסא בבל לתעלות-ת״ל ן כטל ל׳ רראטד(.
 ולכל עון לכל תפארת( ולכל עון לבל ת״ל 4 — ל ל׳

 עקיבה א״ר מכאן לזנות באפה הוא קם קם אינו המאה
 אלא-אגל לי אין ן ה אחר עד סי על תאפה את מפיאין

 לצל-יתמא 5 - ד עוות לעריה( ן ד, ל׳ לתנועה[ דוא קם
 א יהפא אפר הסא לבל ר, הסאת-יחסא ולכל לעוון ד,
דומה( האפח אפה[ 6 — כט ממאת ולכל עץ לגל ם,
 כ יהודה ן לאטט הוא קם אכל רכטר, הוא קם 1 ר ,מג

 1 לואט קס אבל 4קםרבכ 7יז!דר,יהו»ער- טלאג^
 I ד ל׳ אם( 6 — לד ל' רב, דברים טאט, דיודבריבש

 עם לן אזור ער פי על פומדפת אהד[ עד פי עם סאפרף
 אהד עד טאם,עם טו ]אהר אהד פי עם רב, אמר עד פי
עגפו[ מי על נפבע מקום-»יהא * — אט ופא זה( ן ד
 אתר ואמר[ אט סי עם רכט. עד עם ל■ עד פי עם לן ל•
ר מפי פי( על ן אם פיפנע רבטר, ג»נע »יתא ן ט
כטאט. אין »נן ן רל ל• אהד( ן*בן-עד ט ל׳ עד( פו

 12 - דאט מ« קם אנל רבטל, הוא קס 11 - ד »בן
 ןעפור, ד ולא ה כרתבבט מפי ולא מפיהם לא-תורגסן!

 ]עסור, מסי מי[ על ן בטלאטפ ל* ירופלמין, ומרת. כפתור
 ד ,ועי רכטלט. על ולא « - ידו»לםי[ יארזו, כפתוד

 התורגמן בלאט, ותורגמן ופרתן כפתור )עפור. מפי ולא 4(
ועיין הגסהאות, בכל ®הסר ואעפ״י להוסיף, נראה כן פנים[

0) תחכמוז אוצר תכנת ע״י וזודפס>233 מס עמוד ונ״ש ספרי. דברים ספר על ספרי
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 שימה הראשונה עדות אם טה כדק שהיה אהד פד פי על שנים־וסשקה פי
 איסור שאוסרהה האחרונה עדות טשנים פחות טתקייטת אק עולם איטר אוסרתה

 כה שיש בל בד. אין ועד לוטר תלטוד משנים בפחות התקיים שלא דין אינו עולם
פיפקא סליק שותה דלתה לא

קפט.
 לענות נולן. אלא הטם אק םרד" בו לענות באיש הטם עד יקום כי )טו( 5

 na אתה •השנה ואומר םדה» דבר •בי שנאמר טבירה אלא טרה אק טרה, בו
 טובן עצמו את שיכחיש עד חייב שידע מגיד כו( ]לענות .,ה על דברת סרה כי

 פלוני באיש אני מעיד כיצד עצמם את שיוומו עד זוממים נעשים העדים אק אמרו
שיסקא סליק וטי הנפש את שהרג

קצי

ישפיע שלא דין לנעל א»ד.רד. אמר דבר עופדים• דינים ובעלי יושבים מדיינים ועמדו׳ 10
חבירו• דין בעל שיבא קודם לדיין דבריו

1 :new וסד. ברין סהיה new בל 9 ודג: נדו 
 ופי* (12 )^מוד *1 *,פ ג&רנר ספרי tnvn ופר» ns •י•

Op*321$ מ* ״>
 ססאיר גזלן, אדיא•-1*0 ונר, אסס אסין 9

׳0 ב״ר והסוה ר*א, ססי׳ /non או ספון לגזלו נאבירו
 ואם אבירו/ אלא סדא אין « <279 )א׳ א׳ י׳0'ל״א

 גזלן, והוא ספון סל 1,0 אז■ אדוות, סיני סני לפניני גן
ijn* דור• זח ומין זגכידז״ו" גדכרי •קד w*ova כוח■ 

 מאסו אוסר הוא ססון ,סבאפ,י (,439 )אסר ורז. פ״א
 נאסר לו ואס״חם אופר הוא מנוה ונאס,י ר,0 אר בראן

am אס ,סר לוא אין ונר. פניו 7 לאחיו*: לאסות
 0»,ו ני אנחוב• אל יסר סתאנר אלא מ,ורסמ, צדרסא8®3

 אפר סארי סנליוז, נוסף ואולי א״א, א* סבות ואיין וכו׳,
 בו אניות ר אסלים היססתי הדברים ולבירור נסת/
 אסרו סינן - י•*0 וסר, סגיד - אידס׳ ,סור סאסאן

 אגרפה ונססנת אני, סאיד 0 פ״ר: א*0ות00ד,9ו
 מיס וסם ונר, מנסס אח 9 אגו: מאירין אסרו
 ודא ההורג או זא נארג סארי מאידין אאם מיאן לאן .אפר
 אסרו אבל זוסנדן אלו אין סלוני בס,וס ודוס אומו אמנו
 ודום אומו אסגו הייתם אמס סארי סאייין אמם היאך לאס

פיהם": אל ונירגין זוססין אלו אדי סלוני בם,ום
 ואסר סגליון נוסף סלזא אבירו, אד ונר ואסרו 10

 נהוססוות נרגיל נסהאות• נסנויי ואיין אנסמאוא, גרוב
 סלקוזז ונראה לאסא, האסור סן דברים הבשלת נו יס בוא

 הדייגיםיוסנים •-manna ולק אסכילמאלרבריס
 ובד, דין לבאל אזהרה — גססון■ ל,סן איין וסר.

 א׳ ה-י א״א, וז*1) 0*0 כסף אם מפכח מסאים סנילחא
ל״א סנואויו (,154 )א׳ א׳ נ*נ סם דרסנ״י סנילמא (,921

—אליאוד פיףהפיפקאול־הויבי או וסו■ וסינן בהארות
 נ«-וםס,ה,0 1 - ר אלאזי אליאור( I ם וסר פרוזה[

ן>לא<:900נר,רוו,0נא(,0ו׳או01אדאאז('0אל
,הרמונו■ אזזת 1 סד אם ופה א, וסה רכל. אס no דו

 אראסוניס איות א. מראסונה האיות כלסיס. 01 )ראסונה
 נ — א סווג״ וגו׳ פאינה-ח״לן 1 ד הראפון אוית גד.

 ואוית ר ל־ מנים! אווה-פהוה 1 ד ללי אולם! איסור
 9 — ד סנייא איות 4s •ווסז איות כל, האחרונה

 •יפקא כלי, 4 - א או תיו 1 לר סתות 4בנ נסאית
ם"ר ד,ל־כלא,

 דו לאנומאפה,סג׳ל»וארככלרואין[תדן :
 א איאר היא וכן רכפלדד. פנאפר 9 - פ אסם! אסם[

 סיא ני 7 — רכלר. ל׳ סדאם, ואואר סדא יסר וני ם
 נראה ק נו! וריאנוות בד סדא יכדא דברתרסלאס.

כניד-כלי,»יס,א[ 1 הנסהאוח נכל ייאסר ואאס״י להוסיף
אנסי[ ואה פ או אלא או[ ן ל אוס סאין ומיני[ ה ל■
כ, אססים יוסאיסן 1 ד ל׳ נאפים( » - ר אנסי או

ניאו[ ן ל סיזיפו כ, wore רפראפ, סיויסי | ‘ב זוססים
לד.. סאידני ראם, אני מאיר ן א 11 באיאז ב, ד1 כאיזא

 א ופר » — לד איס רכטאם, ונאיס בט אנו סאיוים
 היאך לו אפרו ר. אוסוין דיני! ובאלי יוספין אדיינין ם,

 נסקום אפנו היה וה ודרג או 01 נארג סארי סאיו׳ין אווס
 נתדיין am היאך לאן אסרו אנל זוססין *לו אין סלוני
no סלוני ]נם,וס סלוני בפ,וס ודוס ואמו הייאס אאנו

 פלוני נפ,ןס ודוס ■או אבל-סאויודיתא אלוווססין פלוני גיוס אפנו לו-תיח אסרו כט? זוססין אילו הרי טי[ ודוס אוחו
- בלא ל׳ ד, ׳0 ר, סי#,א סלי, 1 לד ‘ל סי, ווססין אלו ארי

to ]חיהת ו־ה סגופה מנויי הסירוס סן אנל וסר, ייסביס הדיינים באן מגרסא 6 נג״י דזדימיס-אוסדים 
 וא,יא0א0וברלסיג*•ר,וודאי,סמא הסלא ואייןנסנויינסאאומלסאלמאל ותאריםאוסרים, יוסביס הרייניס

 1 נסאא ברפ י, הנסח■!/ ביוב ואסר סנליין סקורו אסאסר ובל באן, ום,ו»ו ׳,0 אביון לפני לסאלה ר0» מאוח פי אל
 אוהיא וו הרי אזהרה( ן סגליון הספרי אל ינונף לדברים נסבילאא ססקורו ונראה סדהפ, אוץ הנפהאות בסל אסר ד־א-אנירו(

אי ,וופ-הבירוו 1 ר לייאן מריו לדיין[ דבריו וו - ר יסמא לס, יססיא ן ר מן לביא ר״ דין לגאלי פ, יין למל ן זז

I
0) החבטה אוצר תכנת ע״י הודפס)234 מס עמוד ת״ש ספרי. דברי□ ספר על ספרי



הידאה מתי & יראיםסביב

tom 7 יראם שנא׳ ז4ז גיסא דסססים מ״ס גשס* 
 רלא וזהו אשנא ר* משנאיך הלא ואוסר רס שנאת

 ומיין משנאיך, דהלא קרא דאינו לשנינו אשר כגרסא
 משנאיך מלא פסוק כיא הגיא שלא רל״ח מלוה >אימך
ססט וסיקר ומשמט צמוד.

וה ובבתוב...at פסיק סל
too וגסמקוממיך מסיים 

 רק להדיא ומשסס אתקהוס,
 שנאה לא אגל גלויה שנאה
 גמיש •ומר דמסירא שנלג

 סמך זה סמך ומל **^פוסקים
 לרואה המומרס ושנאה רבים
אינו שמיס גני שמושא ארס
שנאה אגל גלויה שנאה אלא
גזה. לאיש גס אסור גלג

מנ״ל הכי גמר רגיש ומ״ש
 הזהירה לא הגון שאים שנאום

 אחיך השנא לא רגסיג תורה
 היינו נמי׳. במצוס אחיה
 שיצא בזה הגון לאינו רוקא
 שרזאל גמי אגל אמוה מכלל
 לפרקיה סבירה סוגר אומו
 ממירי גההיא ממראה סלא

 ולא הוא אחיו דאבתי בפסחים
 קאי סליו אחזה. מכלל נפיק

 שנאה השנא דלא אזהרה
 גס לשנוא דמצזה ונהי סגלג
 ומשנאיך מקרא וגמיש אומו
 שנאה גיא אינו אגל אשנא
 אסור שזה שגלג ולא גלוי*
 3מכל שיצא למי מלת לכל

 מיז סי' לקמן וממיס אסוה
אמוה: מכלל יצא סי ב׳ אוס
מדבר. מחוג בממון א( מ

נסי וכיב ’
 גממק דווקא י״ג ל״ת הםס״ג

 דגופא בצמר אגל גלית מוגר
 הרסנים מלשין אכן ליכאלאז.

 מציה המיניך וגן המצית בס׳
 שאפי׳ להדיא כסב רמיא

 יוה אסיר. טו׳ דגגסא גצמרא
 m דיומא השים עד

 לאי ליגא דניפא וצמרא

מעולס^א' אומד \יוםי

ייראיו
w_^L-B5a3B__wBt גמיש מזות סייג 

סס־מ-אזהרס ה»ציא ללדבר* א( ם*

« לב

 דספרשיק כיק פי׳ בר. הרס לשון
rm שקר. דני והוא ים. שם מוציא מל »א ואזהרה

כשאומר אפי׳ היא הרס ולשין —-----------------—--
 לשין קראו מיש א״ג [אמס הכירי את למבייש אזהרה למדנו הטא עליו

 גש״ס שאמרו וכמין סרמ
 עון בישא לישגא היד

 אלא נירא איכא היגא יאוסר
 וגיורא נשרא ישטח פלניא נ*

 איס יגס היא ואמת אמיג
 ואשק גיק אפיה גנאי לשון

לה״ד, יה הוה נישא בלישנא
 נפ״ז וכיס בהגהס״י ומיין

כשאומר וכיש ימות, מהלכות

__גנאי: דגר למטרו __
'‘לרסמ""כל־"־ מבין א( מב

 מיל אום "
 למה א״ג וגו׳ במסך וגשיא

 גר מייחד מרש מס מרש נא׳
 סצא זאת דרשה המש. יצא

 ומה קדושיה. פ׳ גסיג
 לסמונד ילין« מ״ה בסגהררק

 במסך גופא מנממך מת
 מסם וצריך שנסמך, במקוים

 קרא בסייג הוצרך למה
 לסילך לו טמא ולא דמדש

 ונראה בס״ע כמו מבסמך
 דמה מרש וין מזה ללמוד

 מם נממש אי גדין ניס יש
ראם מנטסך או יחרש מקרא נטירה: שזהר עמד *עשה עמד* ’סשיה של*

 אמרה תוכמד. מנות במקום ואפי׳
 יביישו vtto ק״ו יתבייש שלא מנין להוכיחו

בתגם:
 ולא תקום לא קדושים מר הקביה צוה ט

בת״ב ותניא עמך גני את תטור
 ממד הכתוב בממון א( בראשונה בם׳ וביומא

 נטירה ואיזהו נקיטה היא איזו כדתניא
 השאילני א״ל למחר לאו א״ל מגלך השאילני
 שלא כדרך משאילך איני א״ל קרדומך

 א״ל נטירה ואיזהו נקיטה. זהו השאלתני
 השאילני א״ל למהר לאו א״ל מגלף השאילני
 שלא כמותך איני הילך א״ל קרדומך

 את תטר לא נא׳ לכך נטירה זהו השאלתני
 אתה אבל נוטר אתה אי עמך לבני עמך בבי

 דבממון מגיל janto פי׳ לאחרים נוסד
 מי״ג ולמד צא בדברים ולא קרא סשתעי

 שכיר פעולת בממון מדבר הענין במה מדות
 ושקר. ממון נמש גניבה פרט לקט גזל עשק
 כלים לשי דהא כלים שאלת דוקא ולאו

 דלאו מטון שאר אפי׳ אלא כקרא כתיבי
 שלא ישראל שמוזהרין למדנו גינהו. כלים

 בשביל בממון וגמ״ה צדקה לעשות למנוע
 נקימה. היא שזו בהווייתו עמו הוא עשה שלא
אע״ס ולומר להם להזכיר שלא מוזהרין וגם

 ומרש מקרא סס תלךץסססנויק לא קדושים בפ׳ הקכ״ה THtri א0
לא שבתיים, מיותר חרש סס נערה בפ׳ ואמרי׳ כעסך רמל

 ת״ל מנין רע שם לסתי* אזהרה שנתפתתה
 מוינשסרת אומר נתן ר׳ בעמך רכיל תלך לא
 ההוא רכיל תלך מלא אמר לא ס״ט נתן ור׳

 לזה. וקשה לזה רך יהא שלא לדיין אזהרה
 מנין דבריו שמטעים כרוכל יהא שלא ד״א

 מחייבין והביריי מזכה אגי יאמר שלא לדיין
 לא ת״ל עלי רבו שתכירי אעשה מה אבל
 שם אזהרת המוציא ולדברי א( רכיל. תלך
 כגון הרע לשון מהו לפרש הוזקקתי רע

 האומר כ״ש כישא כלישנא ליה דמפיק
 ר׳ דתניא יוסי כר׳ וקי״ל גנאי דבר לתבירו

ימו אם לראות פי׳ לאחורי וזזזרתי דבר אמרתי

 אגל ממש מס• כ״א ממססיק
 ליהדג ויוצא למיתה דינו עמר

 חי דאגתי כיק סממסיק לא
 אי אכן קללתו, סל חייב הוא

 עמר אש׳ מבממך ילפיק
 טל שוב מסור למיפה דים

 וישי׳ גופא דאהכי קללסו
 ריוצא סנ״ל שס בסנמרין

 בסמך מסיב פטור ליהרג
 במצךים ופרש״י שבממן במקוים

סיאיי-______
שאמרתי פלוני אותו __ ______ __________ __ _

 דאמר נשימתי׳ רכא לי׳ דקים קי״ל והכי בעלים בפני אומרו הייתי שלא אמדתי לא כי עליו
 חומה כיש א״ל בישא. לישנא משום בה לית תלתא באפי דסתאסרא מלתא כל בערכין רבא

 רכיל הולכי מדכתיב נ״ל יוסי דר׳ וטעסא כו׳ יוסי דא״ר ס״ל יוסי כר׳ אנא א״ל בישא ולישנא
 שגי ומשמש בפניו שלא רעות עליו לומר שונאו והוא אורכו שהוא שאזהרה פי׳ וברזל נתשת
 והתם המלך אדני את בעבדך וירגל דבתיב ציבא של מרכילות במי ולומד וברזל דנוזשת ענינים

 מן סתום וילמד מפיבשת שישמע כן שאמר בשעה ציבא רוצה היה ולא הוה מפיבשת בפני שלא
 גזדעל נתתם לא בערכין כדאיתא דבה להוציא אסור וממונו תכירו תפצי על אפי׳ המפורש
 £21 ה*רז דבת מוציאי האנשים וימותו ר״ל דאמר הארץ על דבה שהוציאו מפני אלא אבותינו

 דה־ד של כת גדול כמה וראה בוא אומד פרט* בן אלעזר ר׳ ותגיא מהר שהוציאו הארץ דבת על
 ״®עאכי חבירי על ש״ר הממי* כך ואבנים עצים על רע שם המוציא ומה ממרגלים מנ״ל

 ,."ת m .'>Knt>a 0*י י®®? לא מילם י*150 דרב אחיה תגי ג״ם בם׳ בביב דאמרי׳ לה״ר(
 wLT £1m ופרי בא שמרבה שמתיו לספר ירבה אל פי׳ גנותו. לידי בא טובתו שמתוך

 שב נהמו היה הוא כו׳ לריוב״ז היו תלמידים תמשה דתנן מותר רבוי בלא טובה ספור
0D גגמ ואמרי׳ חייב הכגויץ בכל ווזבירו עצמו המקלל העדות שבועת בם׳ תנן Sn

תאמר לא בעמך ונשיא ת״ל אדם כל לרבות מנין תדש תקלל לא דכתיב מנץ (6 תבייו 1

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)70 מס עמוד צבי יעקב בן אהרן וואלקין, ליראיו< >סביב יראים ספר



לט היראה יונה נו לרבי u ספר

 כן אחרי קלג. בגיהנם. רתמים גחלי אותם מאכילים י׳(, ל׳, }איוב
 יטרח לא אם הבורא לעבוד אדם יוכל ולא ארץ דרך יפה כי לעסקיו, ,ילך

 ה׳ ירא כל ,,אשרי א׳־ב׳(: קב״ח, )תהלים דוד אמר וכן מזונותיו. לבקש

 ויהיו קלי. לך". וטוב אשריך תאכל כי כפיך יגיע בדרכיו, ההולך

 אנשים ומחברת קלו. שקר. מדבר וירחק קלד« באמונה. עסקיו
 ילעיגו פן עמהם, לשבת יצטרך ואם לצים. וממושב קא. רעים

 ואל דבריהם לתוך יכנס אל חשוב, עצמו כעושה ויראה עליו ויתלוצצו

 בלי ויזהר קלח. שיוכל. מיד ויקום רוחו בקוצר אם כי להם ישיב

 עם עסקו ואף קלט. בממון. וחומר קל בדברים, לא חבירו להונות
 ידו. על תתבזה ישראל ותורת שמים שם יתחלל פן באמונה, יהיה הכותי

 להם, יאמין ולא להם ישמע לא איש על דבה מוציאי ישמע ואם ק».

 ואם ק»א. יאמיך__ ואל כמאמין עצמו יעשה אלא שונאיו, הם שמא כי
 עולב. ולא נעלב ויהיה מאומה להם ישיב אל יחרפהו או אדם יקללהו

היראה »ר,ור

 קג״ו, סימן טוש״ע מ״ב! פ״ב, אבות קלג(
בבד,*ל. שם ועיין א׳. סעיף

 סימן יו״ד טור עיין — ובו׳ דוד אמר וכן
סעיף בד,ג״ה ובש״ע רמ״ו )

כ״א.
 שם. או״ח טוש״ע א׳! ל״א, שבת קלד(

 א׳. ל״א, שבועות יעויין קלה(
 מ״ר. פ״ג אבות תחלים, ריש קלו(
שם. שם, קלז(
 פירושו, — ובו׳ עמהם לשבת יצטרך ואם

עליו יתלוצצו מהם ילך ראם
 יחשדוהו וגם מכשול, לידי יביאם ועי״ב

 בזזושד ויבשילם חשוב עצמו למחזיק
 רבינו. בדברי נ״ט אות לעיל ועיין בכשרים.

 כת״י וע״פ נושן ישן דפוס ע״פ מוגה ובספר
 :שם נאמר וכך מנוסחתנו לשון בשינוי איתא
 ילעיגו פן יזהר עמהם לשבת יצטרך "ואם

 חשוב". עצמו כעושה ויראה עליו ויתלוצצו
 משמע קא טובה דעצה לפרש צריך זה לפי
שלא כדי חשוב עצמו כעושה שיראה לן.

עליו. ויתלוצצו ילעיגו
סימן זזו״ם טוש״ע ב׳, ג״ח, ב״ט קלח(

א׳. סעיף רכ״ח,

 ודבר רכ״ז. סימן ובחו״מ שם, — בטמון ק״ו
רביגו בדברי רואים אנו פלא

 דברים, מאונאת חמורה ממון שאונאת כאן,
 שם ובב״מ בממון", ק״ו ב״דברים שכתב!
 רבי משום יוחנן רבי "אמר תניא: איפכא
 מאונאת דברים אונאת גדול יוחאי בן שמעון

 שער בשע״ת רבינו העתיק וכן וכו׳", ממון
לישב. ומצור, כ״ד. אות ג׳,

רכ״ח, סי׳ טוש״ע א׳, צ״ד, חולין קלט(
ו׳. סעיף

 אסור והוא ברא״ש. ושם א׳, ם״א, נדה קם(
בשע״ת רבינו כתב וכן התורה. מן

 חיים" "חפץ בספר בזה והאריך רכ״ה אות
 על דאף חידש ב׳ בסעיף ושם ו׳, בכלל

 אף התורה מן איסור יש לבד שמיעה
 הדבר, את לקבל בדעתו אין השמיעה דבעת

 יודע אם דוקא וזה לשמוע. אזנו שמטה כיון
להבא. על לו נוגע הדבר שאין בבירור

בזה. שהאריך מה ועיי״ש
היינו — בו׳ כמאמין עצמו יעשה אלא

 האי רבא "אמר !שם בנדה דאיתא מאי
מיחש מבעי לא רלקבולי אע״פ בישא לישנא

מבעי". ליה
ב׳. פ״־ח שכת קטא(



היראד. יוגה לרביגו ספר לח

 מעשה וכל המצות. לברכת וכן בכוונה. שלא לצאת אדם בפה הרגיל

 מלומדה, אנשים מצות ולא פועלם לשם דברים יעשה יעשה, אשר האדם

 גמר ואחר קט. באכילתו. צנוע יהיה ומאד קכה. אבות. מנהג

 להשלים יין או מים ישתה כך ואחר קכז. המזון. ברכת יברך סעודתו
 ילך וטרם קכט. שמים. לשם והכל קכח. ביום. ברכות מאה

 ח׳(. א׳, )יהושע בו" ,והגית מצות לקיים הלכה, או פסוק ילמוד לעסקיו
 אשר אל פקוחות ועיניו אזניו ולהיות הלב בהגיון ילמוד שעה ואותה קל.

 אף כי בטלים, לדברים משנתו יפסיק ואל קלא. בשפתיו. מוציא

 שבח דברי בו יש אשר זה", ניר נאה ,מה זה", אילן נאה ,מה לומר

 ק״ו בנפשו, מתחייב זה הרי בעולמו", לו שככה "ברוך עליהן שמברכין

 בהם והשח קלב. בה. תלוין עבירה דברי כל אשר חולין, לשיחת

 אחרים, בדברים לא ד( ר, )דברים בם" ,ודברת — עשה ועשה, בלאו עובר

 איש יוכל לא יגעים הדברים ,כל — ולאו ;עשה עשה מכלל הבא ולאו

 בהם. לעסוק החייבין תורה מדברי להפסיק שכן וכל ח׳(. א׳, )קהלת לדבר"
לחמם" רתמים ושורש שיח עלי מלוח ,הקוטפים נאמר: המפסיקין ועל

מקור

 הלתם או הפירות לו ונתן עמו חסדו הפליא
 יעשה ולא המצות, על וציוהו מהם להגות
 ומוציא במנהג דבר העושה כאדם האדם

 וה דבר ועל הלב. הגיון בלא מפיו דברים
 ישעיה ביד לנו ושלה בעמו ה׳ אף הרה
 והאריך וכו׳". הזה העם ניגש כי יען :ואמר
 כל דקודם הספה״ק כתבו וכבר שם. עוד

 מי ולפני מברך הוא מה על יכוון הברכות
מברך. הוא

 א׳. ס״ב, נדרים — פועלם לשם
 ק״ע. סימן טו׳ט״ע קכה(

מ״ו. סימן טוש״ע ב׳! מ״ג, מנחות קכז(
ג׳. סעיף

 י״ד. אות לעיל עיין אבות, קכח(
שכתב לפי קי״ד. אות לעיל עיין קבט(

 )לעיל מיד יאכל דבחלוש רבינו
 ילמוד. אכילתו דלאחר לומר בא קט״ו(, אות
 חיל". אל מחיל "ילכו של המעלה לו אין וזה

 ומש״כ 4ת״ו מצות מדין ללמוד חייב מ*מ
קג״ה סימן ובמ״ב במג״א עיין וכו׳, ילמוד

)הראצ״ט^

היראה

רמ״ו, סימן יור״ד טוש״ע ־- מצות לקיים
א׳. סעיף
עוד כתב קנ״ה סימן או״ח והטור קל(

שיהא צריך העת "וקביעות :וז״ל
אם אף יעבירנו שלא בענין ותקוע קבוע

הרבה". להרויח סבור הוא
מ״ז. פ״ג, אבות קלא(

טוש״ע ב׳! ג״ח, ברכות — עליהן שטברכין
 סעיף רכ״ה- סימן או״ת
יו״ד.

 סימן יור״ד רמ״א ב׳! י״ט, יומא קלב(
סימן מג״א ועיין יו״ד. סעיף רכ״ה,

 ראש. וקלות גנאי דברי דהיינו ומ״ב קג״ה
 "שיחת דכתב! שם פרש״י הזכירו שלא ופלא

 הך. דהיינו ואולי ראש". וקלות הילדים
 הכרחיים, שאינם דברים סתם אפילו מיהו
 איכא מיהא איסורא הזמן, מחדשות כמו

 בש״ע להדיא כמבואר ליצים, מושב משום
ט״ז. סעיף ש״ז, סימן

ב׳» י״ב, חגיגה — וכו׳ המפסיקין ועל
ב׳. נ׳. ע״ז



לטהיראהיוגה ליבינוספר
u

 כן אחרי קלג. בגיהנם. רתמים גחלי אותם מאכילים ד׳(, ל׳, )איוב
 יטרח לא אם הבורא לעבוד אדם יוכל ולא ארץ דרך יפה כי לעסקיו, ילך

 ה׳ ירא כל "אשרי א׳־ב׳(: קכ״ח, )תהלים דוד אמר וכן מזונותיו. לבקש
 ויהיו קלד. לך". וטוב אשריך תאכל כי כפיך יגיע בדרכיו, ההולך

 אנשים ומחברת קלו. שקר. מדבר וירחק קלי« באמונה. עסקיו
 ילעיגו פן עמהם, לשבת יצטרך ואם לצים. וממושב קא. רעים

 ואל דבריהם לתוך יכנס אל חשוב, עצמו כעושה ויראה עליו ויתלוצצו

 בלי ויזהר קלח. שיוכל. מיד ויקום רוחו בקוצר אם כי להם ישיב

 עם עסקו ואף קלט. בממון. וחומר קל בדברים, לא חבירו להונות
 ידו. על תתבזה ישראל ותורת שמים שם יתחלל פן באמונה, יהיה הכותי

 להם, יאמין ולא להם ישמע לא איש על דבה מוציאי ישמע ואם ק».

ואם קמא. יאמין. ואל כמאמין עצמו יעשה אלא שונאיו, הם שמא כי
 ישיב אל יחרפהו או אדם יקללהו

מקוד

 קנ״ו׳ סימן טוש״ע מ״ב: פ״ב, אבות קלג(
בבהי׳ל. שם ועיין א׳. סעיף

סימן יו״ד טור עיין — ונו׳ דוד אמר ובן
 סעיף בהג״ד. ובש״ע רמ״ו

כ״א.
 שם. או״ח טוש״ע א׳ו ל״א, שבת קלד(

 א׳. ל״א, שבועות יעויין קלה(
 מ״ד. פ״ג אבות תהלים! ריש קלו(
שם. ן שם קלז(
פירושו. — וכו׳ עטהם לשבת יצטרך ואם

עליו יתלוצצו מהם ילך דאם
 יחשדוהו וגם מכשול, לידי יביאם ועי״ב

 בחושד ויכשילם חשוב עצמו למחזיק
 רבינו. בדברי נ״ט אות לעיל ועיין בכשרים.

 כת״י וע״פ נושן ישן דפום ע״פ מוגה ובספר
 :שם נאמר וכך מנוסחתנו לשון בשינוי איתא
 ילעיגו פן יזהר עמהם לשבת יצטרך "ואם

 חשוב". עצמו כעושה ויראה עליו ויתלוצצו
 משמע קא טובה דעצה לפרש צריך זה לפי
שלא כדי חשוב עצמו כעושה שיראה לן,

עליו. ויתלוצצו ילעיגו
סימן חו״מ טוש״ע ב׳» נ״ה, ב״ט קלח(

א׳. סעיף רכ״ח,

עולב. ולא נעלב ויהיה מאומה להם

ד. א ר י ה

 ודבר רכ״ז. סימן ובחו״מ שם, — בממון ק״ו
רביגו בדברי רואים אנו פלא

 דברים. מאונאת חמורה ממון שאונאת כאן,
 שם ובב״מ בממון", ק״ו ב״דברים שכתב:
 רבי משום יוחנן רבי »אמר תניא: איפכא
 מאונאה דברים אונאת גדול יוחאי בן שמעון

שער בשע״ת דבינו העתיק וכן וכו", ממון
לישב. ומצוה כ״ד. אות ג׳,

רכ״ח, סי׳ טוש״ע א׳: צ״ד, חולין קלט(
ו׳. סעיף

 אסור והוא ברא״ש. ושם א׳. ס״א, גדה קט(
בשע״ת רבי□" כתב וכן התורה. מן

 חיים" "חפץ בספר בזה והאריך רכ״ה אות
 על דאף חידש ב׳ בסעיף ושם ו׳, בכלל

 אף התורה מן איסור יש לבד שמיעה
 הדבר, את לקבל בדעתו אין השמיעה דבעת

 יודע אם דוקא וזה לשמוע. אזנו שמטה כיון
להבא. על לו נוגע הדבר שאין בבירור

בזה. שהאריך מה ועיי״ש
היינו — כו׳ במאמין עצמו יעשה אלא

 האי רבא "אמר :שם בנדה דאיתא מאי
מיחש מבעי לא דלקבולי אע״פ בישא לישנא

מבעי". ליה
ב׳. פ״ח שבת קטא(



היראה יוגה לרביגו ספר לוז

 מעשה וכל המצות. לברכת וכן בכוונה. שלא לצאת אדם בפה הרגיל

 מלומדה, אנשים מצות ולא פועלם לשם דברים יעשה יעשה, אשר האדם

 גמר ואחר קט. באכילתו. צנוע יהיה ומאד קכה. אבות. מנהג

 להשלים יין או מים ישתה כך ואחר קכז. המזון. ברכת יברך סעודתו
 ילך וטרם קכט. שמים. לשם והכל קכח. ביום. ברכות מאה

 ה׳(. א׳, )יהושע בו" ,והגית מצות לקיים הלכה, או פסוק ילמוד לעסקיו
 אשר אל פקוחות ועיניו אזניו ולהיות הלב בהגיון ילמוד שעה ואותה קל.

 אף כי בטלים, לדברים משנתו יפסיק ואל קלא. בשפתיו. מוציא
 שבח דברי בו יש אשר זה", ניר נאה "מה זה", אילן נאה "מה לומר

 ק״ו בנפשו, מתחייב זה הרי בעולמו", לו שככה "ברוך עליהן שמברכין

 בהם והשח קלב. בה. תלוין עבירה דברי כל אשר חולין, לשיחת
 אחרים, בדברים לא ד( ר, )דברים בם" "ודברת — עשה ועשה, בלאו עובר

 איש יוכל לא יגעים הדברים "כל — ולאו ;עשה עשה מכלל הבא ולאו

 בהם. לעסוק החייבין תורה מדברי להפסיק שכן וכל ח׳(. א׳, )קהלת לדבר"
לחמם" רתמים ושורש שיח עלי מלוח "הקוטפים נאמר: המפסיקין ועל

מקור

 הלחם או הפירות לו ונתן עמו חסדו הפליא
 יעשה ולא המצות, על וציוהו מהם להגות
 ומוציא במנהג דבר העושה כאדם האדם

 זה דבר ועל הלב. הגיון בלא מפיו דברים
 ישעיה ביד לנו ושלוו בעמו ה׳ אף תרה
 והאריך וכו׳". הזה העם ניגש כי יען !ואמר
 כל דקודם הספה״ק כתבו וכבר שם. עוד

 מי ולפני מברך הוא מה על יכוון הברכות
מברך. הוא

 א׳. ס״ב, נדרים — פועלם לשם
 ק״ע. סימן טוש״ע קכה(
מ*ו. סימן טוש״ע ב׳! מ״ג, מנחות קכז(

ג׳. סעיף
 י״ד. אות לעיל עיין אבות, קכח(
שכתב לפי קי״ד. אות לעיל עיין קכט(

 )לעיל מיד יאכל דבחלוש רבינו
 ילמוד. אכילתו דלאהר לומר בא קט״ו(, אות
 היל". אל מתיל "ילכו של המעלה לו אין וזה

 ומש״כ ת״ת. מצות מדין ללמוד חייב מ״מ
קנ״ה סימן ובמ״ב במג״א עיין וכו׳, ילמוד

)הראצ״ט^

היראה

 רמ״ו, סימן יור״ד טוש״ע — מצות לקיים
א׳. סעיף

 עוד כתב קנ״ה סימן או״ת והטור קל(
שיהא צריך העת "וקביעות וז״ל:

 אם אף יעבירנו שלא בענין ותקוע קבוע
הרבה". להרויח סבור הוא

מ״ז. פ״ג, אבות קלא(

טוש״ע ב׳; נ״ח, ברכות — עליהן שטברכין
 סעיף רכ״ה, סימן או״ה
יו״ד.

 סימן יור״ד רמ״א ב׳! י״ט, יומא קלב(
סימן מג״א ועיין יו״ד. סעיף רכ״ה,

 ראש. וקלות גנאי דברי דהיינו ומ״ב קנ״ה
 "שיחת דכתב! שם פרש״י הזכירו שלא ופלא

 הך. דהיינו ואולי ראש". וקלות הילדים
 הכרחיים, שאינם דברים סתם אפילו מיהו
 איכא מיהא איסורא הזמן, מחדשות כמו

בש״ע להדיא כמבואר ליצים, מושב משום
ט״ז. סעיף ש״ז, סימן

»ב׳ י״ב, חגיגה — וכו׳ המפסיקין ועל
ב׳. .,נ ע״ז



לנז nSWl יונה לרבינו ספר

 כן אחרי קלג. בגיהנם. רתמים גחלי אותם מאכילים ד׳(, ל׳, )איוב
 ימרת לא אם הבורא לעבוד אדם יוכל ולא ארץ דרך יפה כי לעסקיו, ילך

 ה׳ ירא כל "אשרי א׳־ב׳(: קכ״ה, )תהלים דוד אמר וכן מזונותיו. לבקש

 ויהיו קלד. לך". וטוב אשריך תאכל כי כפיך יגיע בדרכיו, ההולך

 אנשים ומחברת קלו. שקר. מדבר וירחק קלה. באמונה. עסקיו
 ילעיגו פן עמהם, לשבת יצטרך ואם לצים. וממושב קא. רעים

 ואל דבריהם לתוך יכנס אל חשוב, עצמו כעושה ויראה עליו ויתלוצצו

 בלי ויזהר קלה. שיוכל, מיד ויקום רוחו בקוצר אם כי להם ישיב

 עם עסקו ואף קלט. בממון. וחומר קל בדברים, לא הכירו להונות

 ידו. על תתבזה ישראל ותורת שמים שם יתהלל פן באמונה, יהיה הכותי

 להם, יאמין ולא להם ישמע לא איש על דבה מוציאי ישמע ואם ק»<■

 ואם ק»א. יאמין. ואל כמאמין עצמו יעשה אלא שונאיו, הם שמא כי
עולב. ולא נעלב ויהיה מאומה להם ישיב אל יחרפהו או אדם יקללהו

חידאח מקור

קנ״ו. סימן טוש״ע מ״ב. פ״ב, אבות קלב(
בבה״ל. שם ועיין א׳. סעיף

סימן יו״ד טור עיין — ובו׳ דוד אטר וכן
 סעיף בהג״ח ובש״ע רמ״ו

ב״א.
 שם. או״ה טוש״ע א׳! ל״א׳ שבת קלד(
 א׳. ל״א׳ שבועות יעויין קלח(

 מ״ד. פ״ג אבות !תחלים ריש 0קל
י שם. > שם קא(
פירושו, — ובו׳ עטחם לשבח יצטרך ואם

 עליו יתלוצצו מהם ילד דאם
 יהשדוהו וגם מכשול, לידי יביאם ועי״ב

 בהושד ויבשילם חשוב עצמו למהזיק
 רבינו. בדברי ב״ם אות לעיל ועיין בכשרים.

 בת״י וע״ם גושן ישן דפוס ע״ם מוגה ובספר
 :שם גאמר וכך מנוסחתבו לשון בשינוי איתא
 ילעיגו פן יוהר עמהם לשבת יצטרך "ואם

 חשוב". עצמו כעדשה ויראה עליו ויתלוצצו
 משמע קא טובה דעצד, לפרש צריך זה לפי
שלא כדי חשוב עצמו כעושה שיראה לן,

עליו. ויתלוצצו ילעיגו
סימן הו״מ טוש״ע ב׳ו נ״ה, ב״ט קלח(

א׳. סעיף רכ״וז,

 ודבר רכ״ז. סימן ובחו״ט שם, — כמטון ק״ו
רבינו בדברי רואים אגו פלא

 דברים. מאוגאת חמורה ממון שאונאת כאן,
 שם ובב״מ בממון", ק״ו ב״דברים שכתב!
 רבי משום יוחנן רבי "אמר תניא: איפבא
 מאונאת דברים אונאת גדול יוחאי בן שמעון

 שער בשע״ת רבינו העתיק דכן ובו׳", ממון
לישב. ומצור, כ״ר. אות ג׳,

 רכ״ה, סי׳ טוש״ע א׳! צ״ד, חולין קלט(
ו׳. סעיף

 אסור והוא בדא״ש. ושם א׳, ם״א, גדח קט(
בשע״ת רבינו כתב וכן התודה. מן

 ודים" "הפץ בספר בזה והאריך רכ״ד, אות
 על ראוי חידש ב׳ בסעיף ושם ר, בכלל

 אף התורה מן איסור יש לבד שמיעה
 הדבר. את לקבל בדעתו אין השמיעה דבעת

 יודע אם דוקא וזד. לשמוע. אזנו שמטה כיון
להבא. על לו נוגע הדבר שאץ בבירור

מה. שהאריך מה ועיי״ש
היינו — בו׳ כמאמין עצשו יעשה אלא

 האי רבא "אמר שם. בנדה דאיתא מאי
מיחש מבעי לא דלקבולי אע״פ בישא לישנא

מבעי". ליה
ב׳. פ״ח שבת קטא(
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היראה יונה לרכיגו
■*

&

 מתלחשים אדם בני אצל יבוא ואל קמג. מהר. לריב יצא ואל
שונאו. הוא ואפילו אדם שום על דבה יוציא ואל •קמי.

 עניניו וכל קמו. שנא. המקום אשר את אם כי בלבבו ישנא ואל
 מה כי בטל, ישב אל מעסקיו ובשובו קמו.

מקור

 קמב.
 יחד.
קמה.

שמים. לשם יהיו ועסקיו

 וכו׳". ארץ ,תולה «א׳ פ״ט. חולין קטב(
 ק״ה אות לד״דא״ש בא״ה הוא וכן קטג(

 הסתרים לדעת להוט תהי ,אל !וז״ל
 טמך". הפכוטה ודכר לחבירו אדם שבץ

מקורו. וצ״ע
 מן לאו והוא ב׳, קי״ח, פסחיש קטד(

קרי שוא" שמע תשא ד,לא התירה.
 הוא לשה״ר וגם ן תשיא" ,לא נמי ביה

 פ״ז בר״מ כמבואר רכיל", תלך "לא בכלל
 רביגו ובדברי י׳ ל״ת ובסמ״ג דעות מהל׳

 האריך ה״ה ובספר רכ״ב. אות בשע״ת
 כץ בפניו בין הוא לשה״ר דאיסור להוכיח

 שקר. בין אמת בין בפניו, שלא
 אפילו דד״ל משמע — שונאו הוא ואפילו

 דמצוח דקרא בשונא
 עליו ולספר לגנותו אסור אפ״ה לשנאותו

 .,ב י״ג, מפסחים כדמוכח לשה״ר,
 עובר לבדו שראהו כגון שם, פסחים קטח(

 דמצוה חזר, ולא מ והתרה עבירה
 נפפק וכן חשובה. שיעשה עד לשנאותו
 ובמג״א י״א סעי׳ ער״ב סימן הו״מ בטוש״ע

 ע״י ולא בעצמו, ראח אם ודוקא קג״ו. סימן
 עדותם אתחזק לא אם עדים שני ואפילו ע״א,

 ו׳, כלל ח״ח בספר בזה שהאריך כמו בב״ד,
 צריך זה ודין סק״ז. ר, כלל ושם ל״א, ס״ק

 מאיסור תשנא" ד״לא הלאו דמ״ש ביאור,
 באות כנ״ל ,עמיתך", בכלל דהוא לשד,"ר,

 הדת, בעיקרי מאמץ דהוא כיון הקודמת,
 שם כמבואר עמו, ולטעון לפרוק ומצור,
 מ״ק ד׳. כלל בה״ח וראיתי ובר״ם. בהו״ט

 דאף "אלפא ח״ל: כתב שהאריך לאחר י״ד,
 איגו חו כי התודה ע״ם אותו לשנוא דמותר
 ,שונאך". בתודה בחוב זה ועל "אחיד" בכלל
 להלבינו, דהיינו בידים׳ לו להרע לענץ אפ״ה
אסור, אחרים בפני לגנותו לילך וח״ה אבור,

היר«ח
 כוונתו ואץ עב״ד. עמיתך". בכלל הוא דעדיין

 כיון אלא לעמיתך, אחיך בין חילוק שיש
 דשגאה לנו גלתה "שונאך" כתבה דהחורה
 בסמוך ועיין אחיך. בכלל ואינו מכללה הותרה

בא״א. קצת

 קכ״ח. ואות י״ד אות לעיל גפטן קטו(
דאפילו דר״ל, נראה דבריו ומסמיכת

 אפ״ה קמ״ה, אות כג״ל לשנוא, שהותר במי
 שנאה מתוך ולא שמים, לשט כונתו תהיה

 שראה, ד״ה שם פסחים תום׳ ועיין טבעית.
 וע״ז גמורה, שנאה לידי באים כך דמתוך
 )ועיין יצרו את לכוף בשונא מצוד, אמרו

 בנ״י. ושם מציאות אלו בפרק בתום׳
 יו״ד(. טעי׳ שם, בחו״ם הג״ה פסק ודכוותיה

 לעיל, שהקשינו מה קשה לא בלא״ח וא״ב
 תשנא. לא על מההר הוא עליו גם דבאמת

 מחברתו, להתרחק היינו לשנאותו שמצוה ומה
 לשד,"ר לענין אבל בשע״ת, רביגו כמש״ב
 הוא דעדיין כיון בלב, ושנאה פגים והלבנת

 אץ ולפ״ז עליהן. מההר הוא אחיך, בכלל
 באות כמש״ב מכללה, הותרה דשגאה צ״ל

 בלא מההר הוא עליה דגם אלא הקודמת,
 דאפילו הסמ״ק, בחב וכן אחיך. את תשנא

 מההר הוא אפ״ה לשנאותו שמצור, אדם על
 ,משונאך" ילפיגן ולא שבלב, שגאה על

 מחברתו. להתרחק הייגו לשנאותו. דמצוח אלא
 לשנאותו. דמותר בפסחים שם דס״ל ולמאן

 מההר אינו בלב שאינה שנאה דעל דאף צ״ל
 כמבואר איכא׳ מיחא איסורא מ״מ תשנא, כלא

להתיר. קרא איצטריך לפיכן־ בר״מ,
ב׳. ג״ט, כתרבות קטז(

 סי׳ יור״ד סאה! ריש — ובו׳ ח״ח כי אף
 ובטג״א בהג״ד, כ״א סעי׳ רמ״ו,
בא״ד. קנ״א סימן
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מ!שלישי פרה בודד זד,מהדדי90
 את ימשיירין לי׳יז האיס יל ** ימיליאץ במתג*

אחה איך אמוד 6 ואומדים שגהה הגדול ״“■ -
 .אוחו שואלי© לנדה וו ושאלה נראה לכאור׳ה .ס' יווה

 .למק השני המד להוציא הוצרך למס זה דמשוס וקשה
 אוחו שואליס אינה וו שאלה והלא זה. שאומר גנגס

 זה דהרי החקירות. בכלל יהיה חס .משקר חשש מחמת
 שסה .הנגדה סבורים איתר .לעעוח לחוש רק אינו
 או .משמה לומר שיוכל הוא והאמח .ממוח למלוני חייב
 ששואלים מה השני המר טשתע ככן ומה .להשביע שלא

 נמת והיינו .בלשונו קיצר והמשנה נראה אלא אחו.
 נגדיקוח א ודרישית בחקירות להו ברקיק אמם סמולואין

 במי לא רד״מ דקיי״ל אע״ג .לק ומנה שחור ימנה
 יודע אנו מסס א על אמר אס היינו .זחיןדה דרישה
 אמו שואלים מ*מ אבל קיימת עידומן כול) מל דאסילו

 .אחר סמן יאמר משני הי׳ ומן באיזו יאשר דאס
 מולה עייוחן בד״ע נס בחקירות. שיחפחשו והיינו

 השני סטד אין4מו ומה״ט ל״א סי׳ חו״מ בשים כמבואר
 שיאמר חיישיט לא״ה דאי הראשון אח שגודקין גשמה

אחו. מוציאן ולזה .מראשק שאמר !ושמע הזמן אחו מל
: מכוונים דבריהם אס יתבדר ונו״ז

כלום אמר לא ט׳ לו חייב שאני לי אמר הוא אמר אם
 מרי לי וקשה ׳0 לו הודה כשנינו שיאשר עד

 מקיש דברישא זה. את זה סוחרים וסימא מ־ישא דיוקא
 אזר .לרימותא סרחי היינו לו. חייג שאני לי אמר סוא

 המובע גחנו שלא היינו ולי .הודאה גדרך שאנו טיט
 המובע. מט שלא נדרי דהרישא בהרא״ש כמטאר

 .כלום אמר דלא הוא לריעותא בחרתי דדוקא משמע
 המובע בחני א המובע מני שלא אף מרי באתם אגל
 שיאמר נח קסט ובטפא הודאה. ה״ז מדי נאחס שלא

ונס מדי בחתם למיגוחא מרמי היינו לו הודה בסרט
ג מסט לא לנרטחא וגמרא ממט הוא המובע מני

 דמט דסוסק עומן מהל׳ בת״ז הרמנ״ס למנח ומה
להשביע שלא לומר יכול אט מהודה החונט

 י״ל א״כ והודה נמונעו והייט לומר. מפשהיטל אנל
 נדלמא ג״כ ובסיפא נקיש דפסיקא טלחא וברישא
 המובע כפני שלא דהוה טנא וסייט .כקיע דפטקא

 טבעומעעס נאט אך מהל לא עטן מל ערי אמס ובלא
 ובאסם התובע בפני דהוה הינא ובסיפא .להשביע שלא
 נאחס שלא המונע בפני אנל מדאה מס מטן מל עדי
 דמה פעמים דסה במשנשיט דגר לא 018 עדי

 מהני לא והודה דכסונעו .מראה שאנו ועממים מראה
 מה .משטה שייך דלא מנעו וגלא .השנואה משוס

 מגי דמה משוס שייך. fb נ״נ להשביע מלא מראה
 ג״ב המבע דבפל .וסובר הרא״ש לדעת אבל .ספובע

 שלא ברישא בקיע למה א״ה להשביע שלא לושר שייך
 אמס בלא מדאה אט מלו גם והלא המגע נפר
 מעעס מגעו כלא והן משמה מזמם מונעו סן מדי.

למסע: שלא
ומום׳ הרא״ש דדעס אמ״ג מימש לי נראה
ליס עעגיק עמן fb אס אף לששב^ע דשלא

מט מזדה אגל המובע טר שלא מודה חזקא ס״ט
19 9

 משמע סוי. מגלה מיל הולך ט׳ לכשיצא ומנין 3
מוציאן הלכה של »״מ דמעת ממשנסיט י

 דא המזכה ומי המחייב מי ישמעו שלא כדי סבט״ד אס
 בעצמם הס א״כ הלכה של המו״ט שזמעין דסבע״ד ס״ו

 כאן שיין רכיל הולך ומה המטיב ומי המזנה ט יודעין
 ,לאקט ע״א( ל )דף לקנק סש״ם דזחק מא קפה ולפ״ז
 הלא שבירושלים הדפס נקיי׳ ומטעם נחמי' ניר׳ ממני׳

 טכח אט דמממט׳ לי נראה ע״כ ק. מפורש במשנטט
 מאפס יי״ל הלכה של מו״מ נשטח אינם דהבע״ד

 האומר הוא וט זכא האומר הוא ט ושוממים שס הס
 בעצט iot והאומר הנע״ד טבר אעפ״ב רק טיב

 והטה זכא לומר טבר וט׳ להמרזנים א»״נ מטה
 מודה אט ט' מזכה אט אמר אם לכשיצא אכל ששמה
הוא זה עלי רגו הס רק זכא אחה אמר אני ועדיין

סוד: מגלה רכיל הילך
אמר ---------------------------------

 מהימן המבט בפני גס הרא״ש נהידלדעח ססוגע
 מען לא וא לטעון צריך ענ״ס מ״מ להשביע שלא אמר

 והרא״ש המס׳ ראיוח מיקר כל דהרי לי׳ שמנינן לא
 ק דטטן נחמן מר׳ הייט ליה טענינן למביט ימלא

 מט שלא הודאה היסה ושם .משו דקב במובדא
 רחוקה פלוגסא נמשה למה החובט בפגי וממילא המובט

 ,בעמן אף מועיל אט דלהרמנ״ם להרא״ש הרמב״ם בק
 מרה מכיס המונע ובפני א״ו .אנן ליה עענינן ולהרא״ש

ליה: מעטנן דלא הרא״ש
 כדשא הן דמשנמיט הרא״ש לשיסח גם י״ל ולפ״ז

וברישא והיינו נקיש דפסיקא טלחא כסיפא וסן
 לא מטן מל מרי אמס וגלא התובע מט שלא כשהורה

 עעטק למניע מלא ענק גלא והן ממן ק כלום אמר
 אזי מוי באמם התובע מט כשהודה ובסיפא .אק ליה
 להשביע שלא א משמה ממק אף הטאס הזה מטן ככל
 שייך לא מרי אמס בלא התובע מני מהודה אגל

 הודאה דהוה לומר ג״כ שייך ולא .כלום אפר לא לומר
 אמר לא אזי למגיע שלא מען אס סס סלי׳ סס

 זה .אומו לחייג גמורה הודאה הוה עמן לא ואה כלום
: בס״ד גרוד לי שנראה מס

 זה לבארה ט׳ זנאי אמר וא׳ חייג אמר אחד
אף זו לא דחט וא״ל צריבה שאנה משנה הוא

 יש גרישא אם אלא זו אף זו לא לומר שייך ילא ז״א זו
 .יזמר רגזמא הוה דהסיפא אלא רבותא קצח ג״כ
 חייב אמר וא׳ זכא דא׳אמר דבכה״ג סשיטא הנא אנל
 .בספק דהדכר טק .הדין נגמר דלא יטע אט אומר וא

 של גדולה סנהדרי מד שהוסיפו הינא וכמו דהסד״א וי״ל
 אמר וא׳ מייג אומרים זל״ה זכאי אמרים זל״ס מ״א
 סנהדרין מהל׳ פ״ח בסוף הרמנ״ם דכחב יזוע. אט

 ואם הצדדים מן לא׳ שיודה מד הא' מס ונוחנין שטשאן
 י.ינף טמא ה״נ כחזקחו הממון אח מעמידי! מודה אט1"

 יצנרכו ולא ק נמה יודע אני אמר זא נ׳ של מ״י
 .נמימוסיפין ינד״ע קמ״ל להוסיף. הזה בד״מלהעזרח

 אמר זא׳ זכא אמרים ב׳ אפילו סחר רנוסא אמד והדר
מוסיסין: אטיזדענ״כ
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 ואבבא כפנא מה שני למימצ^ב ינלי רבא לי׳ אמר
ה״ס ©מן דווקא דל© לי ונראה חליף. לא ©מנא

 מן המו״» ע׳י פרנסתו רמתמך במו״מ ומושק שומר
 מא ראס ©ום וה אין ואעפ״ג דטילנק אבבא

 במקרא לא שאיט דנל לעדות נשר איט בלא״ה מהנפלנין
 ©מטח בעל אם רק לעדות פסול בד״א ולא במשנה ולא

: איוש זה אין ולדידי׳ מו״מ בעל ©

 טטנינן לא מען לא אם קחני והכי מחסרא הסלרי
לי׳ מעניק מען רלא אע״נ נפשוא ובדיני לי׳

 וסיפוט דבר זה ד©ן להבין וצריך למשיח מופנין יאק
 דבד״מ הדין היה אם בשלמא לד״מ נפשות דיני מטן מ©
 אבל מוענק דבד״ג היפוט מה רבר שום מוענק ©ן

 ממטח והרבה בד״מ גס מוענק להשביע שלא מענת באמת
משמה מנין ומס מוענק דלא משמה ממנת זולח דכווחי׳

 ודברי הרב דדברי זה ממעס דהרי קשה )לכאורה
דאין קיי״ל ממעין מי דברי סחצמיר

 משה דלא טון משית דט׳ הנחש וא״כ לד״ע שליח
 לא דאשלד״ע וטון שיאכל לאדם שצוה רק כלום לא1"

 למענה צריך מ׳ מה א״כ הנחש על אדס מעשה נחשב
 רק מיתה עלי׳ שחייב עבירה העושה כאחד דבשלמא

 לטעון צריך או לי׳ מוענק אם לומר שייך זעומים לו יש
:לטענה ציין מה מידי ולא עשה רלא באחי אבל

 התלמיד ודברי הרב דברי דאמרי׳ דהא נראה
אע״ג השליח חייב זה דמטעם טיט מ״ש דברי

 שהשליח ומה כמומ אדס של דשלוחו קיי״ל דוכתי דבכל
 מ״מ המשלח על לק השליח על נחשב המעשה ©ן משה
 שייך לא לו לשמוע אמר דהשליח טון עבירה מבר
 דעת ועל ציוני המשלח ט מאומה עטתי לא לזמר

 השליח על המעשה ונחשב ט׳ הרב דדברי מטחי המשלח
 דהרי מדע חייב להיות לי׳ מה המשלח עב״ם אבל

 הלוג צא לשליח האומר התם דאמרי׳ מ״ג( )דף בקידושין
 מק שמאי וקאמר פמור וטלטו חייב ימא הנפש אס

 לכ״ע דהשליח ש״מ פעור מא אמר ולא טיב שולטו
פליני לק עבירה דבר לעשות להמשלח שציית מל טיב

:בהמשלח
 המעשה אחר דעכ״פ דמ״ק טעמא להבין )צריך

המשלח גם ליחמייב דיבורו עפ״י עשה שהשליח 1
 לא דזט© דידמט כיון לזמר יטל דהמשלח לומר וצריך
 ברעיוני מלחה ולא מטרה דבר מא דהרי לי יציית

 מה ולא להשטות רק מס לא וכוונתי כדברי שימשה
 יודע ©ט השליח חש ומה״ט שלי שליח טטשה ברצוני
 דאז המשלח דחייב נט •לבממם נחט כגון עבירה שמא
 לדברי טשמע ידעתי לא לומר המשלח יטל ©ט

 שמא יורע ©ט שהשליח טון דהרי להשטות סי׳ וטונט
 טיב לכן באמת סי׳ ע״כ וטונחך יטשס מט© עטרה
 ט׳ נעו © ד״ס ע״ב( י )דף ב״מ חים׳ ומיי׳ המשלח
פטרה שהוא יודע רק טובא בר ל© והשליח והינא
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 בזה גרושה אשס לי וקדש צא לישראל שאמר כהן כגון
 שליח יש רלרנינא לד״ע שליח יש אמרי׳ © פלוגמא יש

 בווד© א״כ השליח עמר עבירה דאיט מק וסייע
 סובר שמא ור׳ להשעות מ׳ לא המשלח כוונת א״ב יציית
 לא נ״כ המשלח לפני עבירה שמא יודע דהשליח טון

 לא לומר יוכל ועריק עור לפני על יעטר לבל יצייח
 יציית שלא ידעתי דהרי שליחי באמת להיות כוונתי היה

 ידוע דאיט כמקום אבל .להשמות מה וכוונתי ©מי
 בט לבכורות נמט בגון כלל עבירה מא אס השליח לפני

 סי׳ בחו״מ הסמ״ע מדברי מוכח וכן לד״ט שליח יש לכ״ע
 המשלת שבעולם עבירות מל ולפ״ו ב׳. ס״ק קפ״ב
 חלל או הנפש את הרע צא לשלוחו ה©מר כגון פטור
 מטעם פמיר המשלח ודמות׳ ספלה מסוס © שבת

טען שלא זמן כל דבד״מ וקיי״ל טען דלא אע״ג משטה

 אס בנחש ומה״ט מא טטעון עד משטה לי׳ טענינין
 באמת מ' צהשטוח מ׳ וטונמי ט׳ סרב דברי מק מס

 בעדו סקנ״ס טען צא בעצמו טען דלא טון רק פטור
 על טיב מ׳ דאדם אע״ג שניסח מטעם וטיב משטה
 דהחס ואע״ג ששלחו טל טיב סי׳ הנחש מ״מ לו ששמע

 ובכה״ג ה©סור דבר לאכילת רק לע״ז מסיח הי׳ לא
 לא דאדה׳ר אמרי׳ הרי מ״מ שלר״ע ד©ן מורו כ״ע
 מטרות ג׳ על ועבר בעיקר. שכפר טד הדעת מען אכל

 אנל הען מן כאלמס והייתם לכך פמהו ג״כ והנחש
 ועיי׳ לע״ז מטח ממש והי׳ ט׳ וגידף שטרף ט׳ וברא

:ע״ב( לח )דף לקמן

 וק שקבלט החצי נשלם פרש״י ונהדר נטל א״ל ע״ב
שקיבלתם ר״י זקן מרה נבר סט בחר ט׳

 יחזירו אם לר״ח שאצו סמח דבעלי דמפיש משמע .טו מל
 להם mp’0 בנפשם ידעו הם דע״ב .וצ״ע שקיבלו החצו
 השני חצי לנטח נאמנים טי דלא נהי מאביהם זה ממון
 מה להם להחזיר ורצו הרבה מצדיקים היו למה מ״מ

 נאמנים מוחזקים שהיו ובפרט .מעותיהם הצילו שכנר
 דאחר מטסה כמו מ״ל לי©1 .להם מגיע דבאמם לומר
 יטיב אם לידע שאלה בירן לו ושאלו מהני ולא טתג
 היי״ף כגירסת .והמחוור ודוחק שקיבלו מה להמיר ©מם
 א״ה דגרים הדעת דשיקול בהוגי׳ אד״מ פרק לקמן
 אח פנעו דהיחומים וטיט דשקיל פלגא האי לן נסדר

 עמרם טען דר״ח ניק שקבלו החצי להמיר המלויס
 זקן מרה »ר להם ואמר להשביע שלא מדה שאביהם

 למור טמם ח9 אק ישמעאל ר׳ עפ״י שקיבלו ומס
:טדם וליקח

 ©מ לשלומי ביטימ ©נא ביטיהו מאי ע״א ל דוו
.המימרא סוף ער מ׳ בהדיימ מנחא

 ©הו משלם ט״ז »פ© דכמביק דע״י משמע לכ©רה
 מחייב פליט רק זכאי בססמא נפנק דלא זלר״ל בהדיימ

 להשליט טיטנן טנא •וקשה בהדייהו. מסלם ©ט מי״ז
 חסם לא טל לשלם שיתחייב . זכ© סתם עמהס לחמוס

יוחנן דר׳ ט׳ מט נראה הפשוט דרך לט ננט.וע״כ
סבור
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י׳4•\

בורר זה מהדרי ”
 סחמא טחנין לוה .נהדייהו מנשא משלם דנלא״ס סבר
 טמנין היי אם דאסילו עי׳ו מידי מספיד דאיט זכאי

 עדיף ולוה .נהד״הו לשלם לרין היה ג״ב מתייג תלוני
 ליה סנירא ור״ל .רכיל מלן לא משוס פממא לכתוב
 דלא לידע מחייב פלוני מסטן ולוה בהדיהו משלם דאיט
עי״ו שיפסיד .לחתום צריך איט בשומא אבל .ישלם

: בהדייהו לשלם אפ״ב אותו שיחייבו

 ואם .ובאי שומא יכתבו במי דלר״ל להקשות ]אין
הייתי אני הכי יטעין אומו לחייב אח״ב ירלו

 .ויהי׳ הכי דדינא משום מן זכאי התמא נתכפי .ולא מחייב
 תדא תעמיס משני היסח זמשכימת מממון ויסתור הכל סמר

 ועוד . היסח שבועת גפקנס לא עדיין ור״ל ר״י דכימי
 .שמא תתנה תל נשבעין ואין .שמא יטמון התובע דהרי
 שגם לומר את״ב הדיינים אוחו יכחישו שמא חיישינן מ״מ
פד א״ע אחתום לא לומר יכול לוה עמהס זיכה הוא

:אח״ב אותי יכחישו לבל מחייב שאני שינחבו

 היה אס .מכסיו הס״ד מההיה ממנ״ס ל״ע עדיין אך
. דד׳ מנתא לשלס ידגים אינם דהס הסברא י
 אדם אק הלא אותו יכחישו שהדיינים ימוש למה א״ב

 .זיכה הוא שנס עלה לימד להם בלע ומה .לו ולא שתא
.כהדייהו מנסא לשלם חייב דאינו דלר״ל הוא סס״ד ואס
להכחיש נאמנים יהיו לא א״ה דדה. מנסא משלמים הם

 מממון יפתור וממילא .בדבר טנעיס הס דהרי אותו—
חתמת לכתוב ליה איכפת ומס .הנ״ל תתעם ומשממה

:זנאי  הם תרשיש יכתישו וידיה דבמנתא כיון לימר לאיין
ואוני שחייב יאמר והוא לשלם וחייב שזינה יאמרו

 מל מניני כדין המובע ויפסיד בהדייהו. מנחא לשלם לדך
 רוצה שט לזה הנשנה שמעה מלם ויתחייבו פנקסו
 שייך לא פנקסי על דחטוני דדן ז״א .זכאי סתם לחתום

 וראיה .לחמור נבאין ולא מנמה״ב ליטול בבאי! לק
 הן הן שלוחיו הן דק נשניא מקדש האיש בפרק והרי
 נאמנים היסח שטפת ד״ב לתיקן דקודס אמרי' עדיו

 וקשה .ללוה דאהורינהו כמינו למלוה פרעת לומר השלוחים
 •איה וילתרן מדוס כתורת נאמנים יהיו לא אס דהרי
 אז דלטרט .פנקסו על חטט כדין להמלוה לשלם למזור

 בתינו נאמניס •היו .ולא המשגה שבועת לישכע השלוחים
 משמעה לחשוד דהמזה אנדגו דהו״ל .ללוה דאהדדנהו

 p אס . משמעה נפתרו מדוחן וננ״י .אמרינן דלא
 יהיו לא אם דאף ודאי אלא .ממש כעדותן טגעק ש״ל

 דוקא אוי לשלם לחזור הלוה. ויצטרך תרות nto נאמטס
 יסתרו השלוחים אבל .ליטול דנא לישנט ׳לשנן המלוה

 .לפתור דהו״ל היסח שבועת ר״נ דשקן קתה משטמה
 p אס המשסה שמעת נדן לא דלפתור בהדיא סוכת א״נ
 יאמר שחייב ואמוו .זכאי סתם לכתוב לסו איכפת מאי

 יכחישו 06 אף מלשלם ויפטר .חייכתי אט האמת אמ״כ
 כיה עסו דויינין תסידא תשוס ולאו וי״ל .הדיינים אמזו
 אחר ויהיה זכאי סתם דנשינמט דכע״ר פשדא משום רק
 אמד כל שיאמר דשי®׳ הבע״ד יתמיד בדין ממות כן

 מסס אמד וכל מנין היו תכירי רק מיינתי אני מהדיינים
ראותו דשבר לר״נ דווקא לוס מכירו אצל אומו ידמה 12 4

שלישי פרק

 דמוסרינז' הוא דידיה מנתא משלם נן גם חייב שאומר
 מתייא הייתי אט אפ״ב יאמר אס דאף זנאי סתם לכתוב

 מלשלם; דפשור דשבר לר״ל אבל .חלקו לשלם חייב מ״מ
 מנץ ושלוט ®!זט לכתוב לתקן הוליך ע״ב דדיה מנמא
 סמס' ח בהספק כתוב כשיש׳ ידעו ואז .מחייב יפלוט

 כשינמבי אבל .לשלם וילטרט מזכק היו מולם ידעי׳ זנאי
 יאמר מהדינים א׳ דכל הבע״ר יפסיד זנאי סמס מסיד

:מומן היו מניד רק מחייב הייתי אני

 קאמר מאי יא״ב . בעיט מחוור איט זה ט׳ נס אך
מנסא אינהו לשלומי בינייהו איכא הנ״מ הבי במר 1

 ממין ופלוני פלוני ולמ׳י . משלמי! מאי למ״ד דדה
 דאם .מסתברא דאיפכא וקשה .משלמי לא סשיב ופלוט
 ממין ופלוני סלוט לכתוב לרין דיד׳ מנתא ומשלמי נאמר
 סס וישלמו ®סס על הדן שעמור לידע נד מחייב ופליט

 שמלן לבשר בך אחר יוכלו מאי שומא יכסט יאם הבל
 ויפסיד מחייב שהיה האמת יאמר והשלי® .מוסס היו

 מנתא משלמי ילא נאמר ואס .שליש מלק דין הבעל
 יטל שליש סלק להפסיד כשי באמת והנע״ד . דדה
 היו שהם האמת יאמרו אם דאף .זכאי סתם לכתוב
 ישלמו יכפרו אס וגם .חלקים ב׳ רק ישלמו לא המזמן

חלקיה: ב׳

 דשיאל דמאי .לפרש זו נשניא בעיט המחוור לכן
שפלגי קא במאי הטינם אין ניטיסו מאי הש״ם ’

 שבר יוחנן דר׳ ד״ל . עלשט מדעת לפרש טבל דזה
 דדעת שיט להמית רשם אחרי רחמנא ממנה דהא

 ומיל המזכין דברי נסוך ברוב בתל שיב שאומר השלי®
 סנתעפב בכלהאיסוריןדאישר מאיכדקיי״ל סלם אמרי באלו

 נהפך ה״נ .שחר לשות האיסור נהפך בתרי חד נשמר
 .מאי סחמא טמביס ולק .זכאי אמר כאילו המשיב דברי
 . להטות רשם אמד רחמנא ונסבה דסא שבר ור״ל
 התורה רק ברוב בטל איט חייב שאמר הישר ידעת שיט
 ומס״ט .שיב »אר ששד שעת .להרביס לליית לומה

 שה זכאי דסתם . שריב ופליט ממין ופליט פלוט כמטנן
:אמת איט וזה ממין היו דטלם משמע דהוה שקר

 נ״מ מאי ישאל שיט ביטיסו מאי ששואל השים אך
טנתל מסעם שס המורה מונס אס .ניטהס לדינא 1

 סדן שף דשף הרוב אחר הילוך מעמם או .ברוב
 מנסא הג׳ משלם אס דהנ״מ בתחילה אמר וע״ו .בסרוב
 ליה ושה .ברוב בישל משם הטעם נאמר ואם .דד׳
 בהדיש.ואס מנמא שיבלשלס זנאי אמר שא נס כאילו
 במל אית ששד ודעת .הרוב ע״ת הדן דעמר נאמר

 .בהד״הו מלשלם פתור ש׳ ולא למות דנו הס אם בשכס
 דבתל נאמד אם דאה . הא׳ג זה הש״ס דוחה ואפ״ב
 אס ויאמר לשיט סברא שס אין מ״מ ששד דעת בחב
 לשלמי אחרת 5*6 אמר ואמ״ב ',0 צייששן לדדי
 והיל ברוב מ' דעת דכנול נאמר אס דדה סבתא אינש
 דעתו הבריחו והס טון ׳כן אס מאי טלם אמרו סאילז
 לשלם סם שינים דייטס השלשה רעת עליהם קבלו והס
 קבלו ולא במוכס ששר דעת בתל דאינו נאמר ואס הבל

ווה . חלקם רק לשלם שיבים אינם דעתם רק עליהם
מדויק
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פ3 טז קטנה שלישי פרק MM !בורר »ד
 מוכין ופלוני פלוני ד״^מ״ד רש״י כדברי היסב מחיק

 דהנ״נז אח״כ אמר לזה הש״ם מחה זה גס זאח״כ ם׳
 דלר׳ אחר באופן לכתוב נוותר אס גופא זה ביניהם לדינא
 וסתם רכיל תלן לא משוס מחייב פלוני לכתוב אסור יוחק
 ולר״ל ברוב. ביטול משוס שיקרא דאיט מותר ,ונא

 תלך לא על משניתק לא ע״כ ברוב בעל דאיט וסובר
ואסור שקר הוה זנאי יסתם .שקר רב1ב.לכתי רכיל

:שרך לומר  בפיס׳ המובא הירושלמי מדברי לס״ז קשה ולכאורה
תרודיהו סוברים ור״ל רר״י ע״ב( ב )דף

 מטעם דסובר ר״י בשלמא .דין דיניהם אין שדנו שנים
 אומר וא׳ זנאי אומרים שנים אף p אס . ברוב ביטול
 לזה בג׳ הדין ונגמר זנאי אמרו סלם כאילו הו״ל חייב
 דשנים דסובר לר״ל אבל .דין דיניהם אין שדט שנים

 א״ב בב׳ הדין נגמר הו״ל חייב אומר וחתו זכאי אומרים
 במקום מה דין שדנרדיניהס דשטם ק״ו מנח נגמור

 בלי שדט שנים כ״ם בשנים" עמר עליהם חולק שהיחיד
 ג׳ בעי ולכתחילה .דין דיניהם להיות דמ״ל כ״ש מלק

 אבל . דעתם ישוו לא אש שקול ג׳י יהיו שלא נדי
:דין דיטהס אק למה א״ע נשהשיי

 אן אבבלי הירושלמי דמדברי א׳ . אפנים כג׳ ]י״ל
סובר והירושלמי .אהדדי דתולקים די״ל .להקשות

 סתמא כאמת ומשנין . ברוב ביטול מטעם ר״ל נשם
 ברוב ביטול שום דאט י״ל בשם סיבר והבבלי .זכאי

 .דין דיניהם שדט ב׳ לר״ל ובאמת .מחייב פלוני וכותבי!
 ישומטין בב׳ הדין דעמר בג׳ נאמר אם דאף י״ל ב׳

 הדין יותר בעיניהם מחוור אנו ואפ״ה החולק דעת
 שומעין היו אש ואלי חולק בלי ב׳ *ושבין מאס מבורר
 על שהפנימו דבג' אע״ג .לוה מזרים היו אחרת הברא

 לטעות חיישינן לא דבג׳ היינו .דעדיף כ״ש אתת דעת
 לנ״ד חיישינן אחרת פברא שומעים שאנן נ״ז בב׳ אבל

 נראה ולא המחייב הג׳ לעת שומעין אם זולת .©טין
 דהנא המסקנא לפי י״ל ג׳ . מבורר הדין אזי בעיניהם

 דמה אמר לא ולזה בלוב ביטול מטעם דמה מודה דר״ל י״ל
 למיחוי חיישי׳ רק שקר אט דנאמת כשיקרא דמיחזי רק שקר

 שאר אתי ולפ״ו .כשיקרא למיחוי חייש לא ור״י כשיקרא
 גב על אף פלוט מונה מדנריהס לכתוב נר״א דפסקינן

 שהארכתי כמו כרוב ביטול משוס מה דפנהדרין דקיי״ל
 .נרובא דנעיל באו״ה פסקינן ומהיט מנילתין בייש נזה

כשיקרא. הו״למיחזי מקום דמנל נר״א. נמי קיי״ל מ״מ
כרוב: ניטול מעמם סוברים מלס דלהמשקנא

 .שלמתון לא נמי אתון ציימימן לדדי א להו ליייא
.חייב אמר וא זכא אמרים ב׳ אס נסתפקתי

 ואח״כ זכא ונשאר לו הודו לא והם .לדבריו טעם ונתן
 המחייב שאמר זה מעמם לא חייב והוא שטעו נמודט

 הדין היה המחייב שאמר הטעם ונזה .אחר מטעם רק
 דידיה מנחא לשלם מג׳ מחייב מי .לו מדו שלא טמהם

 עשו יפה דהרי .צייחיתון לדידי אי לומר שיין לא דכא!
 שהוא כיון ©ף ©ף א״ד . כהלכה אמר שלא לו מדו שלא

 שהחיוב שפרשתי מה ולפי . פעור א© דכה ולא מחייב
הסברא זכא אמר כאילי ומ״ל ברוב ני©ל מטעם פיח
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 למיוב באמת שהיא הטעם אמר היה ראם .לחייבו טחנת
 עמר וחייב טעה מא נס כן אם .לו ©רו טלמ מו

 דבכה״ג ס״ד א אך .בשלשחן עמר הדין דהרי הטעות
 בטעם כילם שטעו כגון דהנ״מ מ״ל מה ג״נ חייב

 ליה ולמה . פעור ולר"ל חייב לר״י דאז . ידיב של האמת
. המחייב פטור גוונא דבכל ש״מ .וו מאוקימתא לנייד

:נזה צ״ע וכעת

 תלך לא ומשוס כשיקרא דמיתז• משים ד״ה ס׳1בת
שכתכ מהרש״א עיי׳ .מנ״ל כאן אן רכיל

 מא משנתיט דהרי רכיל תלך הוה דלא לומר א״א דע״כ
 דמיחזי משוס רכיל תלך ללא חיש לא דר״ל אע״נ

 תלך לא ומשוס התום׳ דכתט הא ט״כ וא'נ כשיקרא
 על להיות וצריך הד״ה הוא דע״ס הייט כאן אן רכיל
 כתט ע״ז פלוני מדנה מדבריהם דאמר ר״א דבר•

 זכיתי >ולא פיי״ש כאן אין רכיל מלך לא משוס המס׳
 לא נאמת מה דלר״ל שנתב מה הקדושים דבריו להבין
 . כשיקרא מימי יהי׳ שלא נדי מיש דלא רק רכיל תלך
 ואמרי׳ מחלוקת לידי מביא רכילות דהרי לפע״ד ח״א

 .השלום מפני לשטת דמותי ע״ב( םה )דף נינמת
 צות אנין שקר דבל התורה דנתבת מהא רא׳ ומביא

 ואני זקן ואדוני המורה שכתבה ממה וגס מ© לפני
 נקר עגלת לשמואל הקב״ה שאמר ממה ונס . זקנתי
כשיקרא למיחוי יויישינן דלא כ״ש יא״כ .כידך חקח

רכילות: בחאס
 דלכן התו© טונה נאמת מא דיה לפע״ד נראה ע״כ

z לטל תלך דלא ממס כשיקרא למיחזי ר״ל תייש 
 .רכיל מלך לא דמ״ל במשנתנו רמבואר הא כאן. אן

 כוחני׳ טלם אס אכל חביריו מחת מד המגלה בא׳ הייט
 כל קיי״ל דהרי רטלות הוה לא ה וטתנים וחותמים

 לישנא משוס ט׳ ליש שלתא כאט דגדחאמרה מיצתא
 כפני נ״ש הבע״די לאוון הדברים שיגיע משום טשא

:כשיקרא למקד יומר ר״ל ידיש ולזה לה״ר מה לא הנע״ד

 לנע״ד אלימא למאן אסם ממימן ?rin בגמלא
דאטז לי וקשה .לעדים אלא קיימא החס

 דבשעה וגט קיימא סתם והא יקשה נ״נ ניחא מי לעדים
 ולא למן האדם כל את מוציאן שבהם הגדול ששוממין

 שאמר זמן אזי על ישמע שלא כדי הייט הב׳ שם יהי׳
 יהיו אלי אתם לחקור רלוניט ואק כדבריו ויאמר הא׳

 •צא למה הב׳ את שמנניסין בשעה אכל מוכחשים
 מסק ובשום הב׳ שיאמר מה שישמע לט אנסח מה הראשון

 את למציא להצריך מכואר אנו אחרונים או מהראשונים
דכבר טון וממילא הב׳ את שמכנימם בשעה סראשין

: קיימי התם א״כ הב׳ את הנני©

 דקא לומר אפשר היט להבין צריך דבלא״ה ונלאה
עד להכניסס המתיני למה וא״כ העדים מל

 .אמש מכניםין היו הדבר את וכשגמרו ומשנין שמשאן
 אתם מנגיסין היו מכוונין דבריהם נמצא מל״ל ככה
 נ׳ נדבר וטתנין טשאן ואח״ב ביחד אתם להשמיע ט׳

 אמר שבדיינים הגדול הדבר את גמרו כי׳ זכא אמרים
התשנה טונת מא רוה נלפע״ר ע״כ .כו' פלוני אש

כשנמצא
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קדושים ים ויקרא קידעבד

 להוציא שלא בזה הוזהרנו )א( בע$יך. יל5ך סלך לא •טז

מישראל. אחד על רע שם )ב(

מצותיך נתיב
 הרע לשון איסורי הלכות חיים )חפץ חוב לצד לשפטו צריך חוב ולצד זכות
ד׳(. וכלל ג׳ כלל

 בצדק של עשה מצות הלב( עבודת )בשער והעבודה ושורש יסוד בספר כתב
 בהכירו שרואה דהיינו שיתרחש, עת בכל במחשבתו לקיימו האדם יכול תשפוט
 הבורא רצון נגד הוא שלכאורה דבור איזה מפיו יצא או מעשה איזה שעשה
 הריני הלשון בזה במחשבתו ויחשוב זכות, לכף תיכף אותו לדון יש יתברך,

 בהתאמצות ויתאמץ עמיתך. תשפוט בצדק של עשה מצות לקיים ומזומן מוכן
 טועה שהיה ואף ההוא, בדבור או במעשה זכות איזה לו למצוא במחשבתו גדולה
 שצור. יתברך הבורא רצון עשה זה כל עם זכות, לכף אותו שדן במה זה בדבר

 יתברך לפניו רוח נחת בזה עשר. ובודאי עמיתך תשפוט בצדק עשו. במצות זה על
זו. עשה מצות בקיום

 חבירו אח דן ז״ל ופירש״י שייכי. כהני נמי הגי קכ״ז( )דף בשבת גרסינן
 חטא לא ואמר לזכות מכריעו שהוא דמתיד הוא, שלום הבאת בכלל זכות לכף

 )פרק דעות ובהלכות ביניהם. שלום יש נתכוין לטובה או היה אנוס בזאת לי
 האדם כל את ודן הימנו נוהה רוחן שתהא כדי האדם לכל שלום מקדים ה׳(

 ואיתא שלום. ורודף שלום אוהב כלל בגנותו ולא חבירו בשבח מספר זכות לכף
 ככשרים בעיניהם יהיו הדיינים מן כשנפטרים דינים בעלי לעגין י״ז^ )סימן בחו״ט

 אם אפילו הסמ״ע וכתב זכות. לכף אחד כל וידונו הדין את עליהם כשקבלו
 לומר יש מקום מכל כדין, שלא כופר הלה או תבעו שבמזיד ויודע פניו על הוכחש
כן. עשה זה על לזה שיש ישגה מלוה דמשום

 עשה מצות זה הרי הדין מידת עליך בא אם קמיתך. ונשפום כצדק טו.
 שעה ובאותה האמת, דיין ברוד ולברך הקב״ד. עמיתך וזהו הדין, עליו להצדיק
 כל על צדיק ואתה רם בקול לומר נהגו ולבך השרת, מלאכי על מתפאר הקב״ה

זקנים(. )מושב עלינו הבא

 אזהרה מ״ו( )דף בכתובות ואמרו ש״א, בל״ת סה״מ וכר. הוזהרנו )א(
 אומר נתן ר׳ בעמיך, רכיל תלך מלא אומר אלעזר ח מנלן, רע שם למוציא

 רע שם דמוציא ג׳( )פרק בתולה נערה בהלכות כתב וכן רע, דבר מכל מונשמרת
יג(, כב, )דברים תצא כי המלך עבד ועיין רכיל. תלד מלא שלו אזהרה

 רעה הארץ רבת מוציאי האנשים וימותו י״ר( )במדבר כתיב רע. שם )ב(
 המוציא במיתה, ענשו הארץ על רע שם המוציא אם רז״ל אמרו ה׳, לפגי במגפה

 שם והמוציא וכמה, כמה אחת על ומצות בחורה שנתחייב ישראל איש על רע שם
 בדברי רע שם המוציא ח״ל שאמרו ובמו יותר, גרוע הוא משפחה בפגם רע

 להחפיר סבב כי החיים במחילת דיו לא כי עולמית כפרה לו אין משפחה פגם
ג׳(. שער )שע״ת הולידו אשר מולדתם ולהבאיש
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* •ד
המלך קדושים מקראים

 שלא )כ( בזה הוזהרנו )א( יעמיף.1 יל5ך הלך לא נ"•

ורכילות. הרע לשון לספר

מצותיך גתים

 לא תו״ב ולשון כפתיח□ חיים ומפז ש״א, ל״ת םה״מ ובר. הוזהרנו )א(
והולך. דברים מטעים שהוא כרוכל תהיה שלא רכיל תלד

 שנאמר תעשה בלא עובר בהכירו המרגל :ז< פרק דעות )הל׳ הרמב״ם וכתב
 להרוג וגורם הוא גדול עון זה, דבר על לוקק שאיז ואע״פ בעמך, רכיל תלך לא

 אירע מה ולמד צא רעך, דם על תעמוד ולא לו נסמך מישראלךזלכך רבות נפשות
האדומי. לדואג

 מרמה מדבר ושפת? מרע לשונך נצור כתיב דא על מלוי, דנטיר מאן זבאה
 קרא בחד וכלא לע״ז פלח וכאילו גוברין קטיל כאילו תגן דילן דמתניתא וכר,

 האי על דעבר מאן ה" אני רעד דם על תעמוד לא בעמך רכיל תלד לא דכתיב
 ונאמן כתיב דעלייהו דצדיקיא חולקיהון זכאה כלא, על עבר באילו דקרא רישא

 עלאין תין שכן כל חק דמכסין דצדיקיא חולקיהון זכאה וכו׳ דבר מכסה רוח
רצ״ד(. האזינו )זוהר דקב״ה

 כך פלוני, אמר כך ואומר לזה מזה והולד דברים שטוען זה רכיל איזהו
 עון יש העול□ את מחריב זה הרי אמת שהוא אע״ם פלוני, על שמעתי ובך

 בגנות המספר והוא הרע, לשון והוא זה לאו בכלל והוא מאד עד מזה גדול
 הכירו על רע שם מוציא נקרא שקר האומר אבל אמת, שאומר אע״ס חבירו

שם(. דעות )חל׳

הרע. לשון רכילת זו ישמעאל ר׳ הגא רכיל תלד לא א׳ פרק פאה בירושלמי
שניהם, כולל זה דפסוק הרע ולשון רכ״לות זו הוא דפירושו הש״ס בגליון וכהב

 הרע לשה בולל זה דלאו שכתב דעות מהלכות ס״ז הרמב״ם לדברי מקור ומכאן
בפתיח□ חיים החפץ כתב וכן ורכילות,

 וחבריי מזכה אגי יאמר לא הדיינים מן אחד שכשיצא ומנץ תו״ב ולשון
 הוא ובן בעמך, רכיל תלד לא נאמר לבך עלי, שרבו אעשה מה אבל מחייבים

דבר. מכסה רוח ונאמן סוד מגלה רכיל הולד אומר

 ועל א(. בג, )שמות שוא" שמע תשא ל״ת על נמי עובר לשה״ר המספר
דפאה( )פ״ק ובירושלמי ח(. כד, )דברים מאד" לשמור הצרעת בנגע "השמר
 "זכור מ״ע ועל י(. כג, )דברים רע" דבר מכל "ונשמרת הרע ללשה אזהרה

בסתר" רעהו מכה □,ארור וקאי ט( כד, )דברים למרים" ה״א עשה אשר את
א(. )כלל דינים ובעיקרי מתיחה חיים בחפץ ועוד כ״ז וכמבואר כד(. בז, )דברים

 מבואר דינים ועיקרי חיים חפץ בספר ורכילזת. הרע לשה לספר שלא )ב(
ומקיימם. בהם ההוגה אשרי ורכילות הרע לשון איסורי היטב
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קדושים יט ויקרא W המלו}^ קדושים יט ויקרא עבד
שלא הדיינים בזה הוזהרו )א( ויעריך. ךכיל סלך לא טז.

 ולדבר לאחד פנים ולהרע רכות לו ולדבר לאחד פנים להסביר

דבר. בכל דינים הבעלי שני ישוו אלא קשות לו

טצותיך נתיב

 איסור לו שיש לומר בזה התורה כונה של״ה כתב כעטיד. רכיל תלד לא טז.
 עליו לעבור במשקל עול תעשו לא מעיעא בבבא שאמרו וכמו הילוכו. משעת
 ולדבר לילד עצמו שהזמיז ביון כאן וכן עדיין, בהם שקל לא ואסילו עשייה משעת

א׳(. כלל חיים )הפץ זה לאו על עובר רכילות או הרע לשון

 הרכילות הוא יגרום שלא לומר שיכוין נראה כעמך. רכיל תלד לא טז.
 רכילות בהם שאין למי אפ״לו דברים יגלה שלא כיצד, הא ידו, על מהזולת הנעשה
 שרכלו זה רכילות הוליד הוא ונמצא הדברים, יוליכו שהשומעים לחוש שיש במקום

 מוליך אתה עמד באמצעות פירוש "בעמך" אומרו ידוייק זה ולדרך האמצעים,
 )אור הדברים ונשמעים לזה מזה ומתגלגלים בפניהם הדברים שאומרים רכיל

החיים(.
 שיוליכו סובב הוא שבזה הרע, לשון מדברי בידי יחזיק שלא ירצה עוד

)שם(. סיבה להיותו לזה רכילות הוליד הוא כאילו הכתוב עליו ומעלה הרכיל,

 שכל הסוד, כסוי גדול רעד. דם על תעמד לא כעמר רכיל תלד לא טז.
 על תעמוד לא בעמך רכיל תלך לא שנאמר דמים, שופד כאילו חבירו סוד המסלה

 )מדרש חבירו של כתב הקורא זה רעד דם על תעמוד לא ז״ל ופרשו רעד, דם
וגדולה(. גדול

 שאין אע״פ סתר, דרך חבירו אליו יגלח אשר הסוד להסתיר האדם וחייב
 להפר וסבה לבעליו נזק הסוד בגילוי יש כי רכילות, ענת ההוא הסוד בגלוי

 מגלה בי והשנית סוד, באין מחשבות הפר כב( טו, )משלי שנאמר כמו מחשבתו,
 שלמה ואמר הסוד, בעל דעת על מעביר הוא והוא הצניעות מדרך יצא אד הסוד
 אות השלישי שער יווה )רבנו וכו׳ רכיל" הולד סוד ,,גולה יט( p )שם ע״ה

ע״ש. רכ״ה(

 שם אבל כ״א, פרק סנהדרין והלכות ש״א בל״ת סה״מ וכו׳. הוזהרו )א(
 דיש אמר ולא עמיתך תשפוט בצדק עשה במצות זה כתב סנהדרין בהלכות

 רכיל תלד לא תו״ב לשון הביא שם ובסה״מ רכיל, תלך דלא לאו גם זה על
 נתן ור׳ אמרו מ״ו( )דן« בכתובות והנה לזה. וקשה לזה בדברים רך תהא לא

 ליה דבעי משום רכיל, תלך מלא רע שם דמוציא דאזהרה אמר לא סעמא מאי
 רכיל תלך הלא רואים אנו הרי לזד* וקשה לזה יד יהא שלא דין לבית לאזהרה

 שם למוציא אזהרה הוא רכיל תלד דלא כתב שם ובסה״מ שניהם, בולל אינו
דין. ולבית רע

גדול. פני תהדר לא ט״ו( )פסוק לעיל ועיין
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המלך קדושים יט ויקרא 0^*

בזה הוזהרנו )א( ה׳. ל«?י דם על ד1סעכ יא

 בזה והוזהרנו )ג( מישראל אחת נפש בהצלת להתרשל שלא >ב(
מישראל. אחד של ממון בהצלת להתרשל שלא

מנותיו נתיג

 בנהר טובע ראית אם מנין תו״ב ולשון רצ״ז. ל״ת סה״מ וט׳. הוזהרנו )א(
לומר תלמוד להצילו אתה חייב עליו באה רעה חיה או עליו באים לסטים או
רעך. דם על תעמוד "לא

 באת ליסטין או בים טובע חבירו רואה וכשאדם וכד. להתרשל שלא )ב(
 להצילו אחרים לשכור או בעצמו הוא להצילו ויכול עליו באה רעה חיה או עליו
 פח לו טומני: או רעה עליו מחשבים מוסרים או עכו״ם ששמע או הציל, ולא
 חבירו על שבא באונם או בעכו״ם שידע או והודיעו, הבירו אוזן גילה ולא

 אלו, בדברים כיוצא ובל פייסו, ולא שבלבו מה ולהסיר חבירו בגלל לפייסו ויכול
 מפני זה לאו על לוקין שאיו ואף רעך, דם על תעמוד לא על עובר אותם העושה

 כל איבד כאלו מישראל אהת נפש המאבד שכל הוא המור מעשה, בו שאין
 )הלכות כולו העולם כל קיים כאלו מישראל אחת נפש המקיים וכל כולו העולם

 לפרנסת קודם שבויים פדיון ה״ז( )פ״ז עניים מתנות ובהל׳ א׳(. פרק רוצח
 תעמוד לא ועל וכו׳ תאמץ לא על עובד זה הרי מפדיונו עין והמעלים וכו׳ עניים

רעך. דם על
 דם על תעמוד לא על נס עובר הרי מלרפא מתרשל או בשמונע הרופא

 חייב זו ומלאכה בחכמה שיודע רופא כל האדם בתורת ז״ל הרמב״ן וכתב רעך.
רמים. שופך זה הרי עצמו מנע ואם לרפאות הוא

 להרגו הבית אחר רודף הרואה א׳( פרק סוף רוצח )בהלכות הרמב״ם כתב
 שהיא עשה מצות בטל זה הרי הציל ולא להציל ויכול למעלה ערוה אחר או

 על תעמוד לא ועל עעיו תהום לא על לאוין שני על ועבר כסה את וקצותה
 נערה ואחר הזכור ואחר להורגו חבירו אחר לרודף מנין תו״ב ולשון רעך. דם

 רען. דם על תעמוד לא לומר תלמוד בנפשו להצילו אתה חייב המאורסה
 יש הנראה לפי כי בדבר להתיישב צריד כתב קס״ה( תעשה )בלא והסמ״ג

 אמנם רוצח, בהלכות משה רבינו בתב וכן תעמוד, ולא תחוס לא לאויו שני באן
 להצילו וניתן אמת הברייתא זו שאין דוחה ע״ג( )דף ומורה סורר בן בפרק

עכ״ד. לנערה רוצח מדהוקש דורש בנפשו

 עדות לו יודע אתה שאם מנין תו״ב ולשון שם, םה״מ וכו׳. והוזהרנו )ג(
 על שעובר מה מלבד וזה רעך. דם על תעמוד לא ת״ל לשתוק רשאי אחה אק

שם. בעה״מ וכמבואר א( ה, )ויקרא עונו" ונשא ימד לא לא "אם
לו", "והשבותו ב( בב, )דברים שנאמר ישראל ממון להציל מ״ע גם ויש

 אף שם בספרי וכמ״ש והיזק מסכנה מישראל נפש להציל מ״ע ג״כ בזה ונכלל
שם. המלך בעבד וכמבואר לו, משיב אתה עצמו את
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למשפט קסה( )קסד עמים בתרא בגאקכוז

 ע״ז רבוי יש גיגית שגבי וכמו מטמא, לא וברייתא ולתנא

ע״ש. מקרא למצארבוי אפשר כאן בן

 גיגית עי והרי מטמא׳ אינו חמש בעל דגם כ׳ הר״מ והנה

 שיש מפני חייבת חמש ובעלת וב׳ ה״א וגיגית בפ״ג פסק

 במשנה שאינו אף הר״מ לה כתב וע״ב ע״ש, ארבע חמש בכלל

 או כן, פ״ל ומתני* תנא שגם וס״ל כמחר״ם׳ נאמר שלא כרי

 כל את בהלכה שם העתיק )שהרי במשנה בפרוש לה שגרם

 פשוט והטעם לכולהו, איתא פ״י ונגעים ובתומפתא המשנה(,

 ובמ״ש וקרא מרבוי גפקינן ששם משום לגיגית מכאן לחלק

 הסברא ומגר בה׳ תכסה אשר ת״ל גיגית בח* שם הר״מ בפרוש

 ארבע על רק רבוי אין וכאן ובכ״מ, ע״ש כן אומר הייתי לא

מה. המהד״ם מ״ש לחר״מ ם״ל ולא רוקא קירות

 הרמ״ת ובן ג״ב לריגון לד. גרם שגמהד״ט אפ״ל ואולי

 על מהר״ם וכמ״ש דטדיגון מכ״ש ידעינן שריגון משום אלא

ובתפא״י אחרונה המשנה ועמש״ש כתבו, לא ע״ב המשגה
SxS1Mrn«t»« .

ג# ומש״ל

 סופ״א אבות בפהמ״ש עי* הרע. לשון איכא התם כ. 41 !
מסע, כן ומוכח בהלכה חר״מ וכמ״ש אסור, אמת על שאפי׳

 לישנא ה״ר טו בערכת מ״ש הר״מ לד׳ מקוד שב׳ הג״מ ועי׳

קנו. סי* ובמג״א ע״ש כו* פלניא בי נורא ואמר כגון בישא

 אבק והוי אבק( ד״ה קסה. )לקמן הרשב״ם כ׳ כאן והנד.

 יוה״כ, בה׳ הזז״א תפס וכן לר״י תשובח בשערי וכ״ה לשה״ר, ,

 וכמו שלפנינו הגט׳ את הר״מ לד׳ מקור לציין יותר נראה ע״כ

גמורה לשה״ר שהוי נראה הסמ״ג מד׳ ואולם הע״מ, שציין

ויש_ לה״ר זד. ואפי׳ כ׳ פלגיא בי ונורא הא שב׳ שאחרי

 כר, פלוני מן שתקו שיאמר כגון לשד״״ר אבק שהן דברים

 לשה״ר אבק דהוי ג״כ משמע כל ו״ח בערכין שם התום׳ ומד׳

 ומשתמע באופן אם אומר שהוא איד שתלוי וקי״ל וכהרשב״ם,

ב, כלל חיים חפץ ובס׳ בתום׳ וע״ש אבק רק הוי אפי לתרי

הבירו. של בטובתו אדם יספר אל לעולם ג.
 שונאיו בפני חברו בטובת המספר וכל ד״ר״ט ולשון• שם, סמ״ג

 ובגליון בגנותו, שיספרו להם גורם שזה לשה״ר אבק ה״ז

 וכמ״ש אסור שונאיו בפני דווקא שב׳ הר״מ על הק׳ מהרש״א

 ומסיים הר״מ כלשון ג״כ שב׳ בסמ״ג עי׳ ואולם ע״ש, הכ״מ

 לריב״ז הי״ל תלמידים ה׳ כותניא מותר אוהביו בפני אבל

 וכאן קנו, סי׳ המג״א הביאו בס״ח וכ״ב שבחה" מונו, היה הוא

 מפורש וב״ה חייט* יהודא של משונאיו גם נוכח שהיו מיידי

 מאן התם ואיבא ואפשר מגויין שרבים *במקום כאן ברמ״ה
 הוציא שהר״ם י״ל גם בבישתא", לאשתעויי ואתי ליה דסאני

 לומר מצתז שיהיה צריך זה בכגון שונאיו בפני שלא דאי זה

 תמיד, לכתוב לו שיתנו ויוכ יבהבכת אומן שהוא אחד על

 ולא הבירו בשבח מספר ה״ז עדות מה׳ כפ״ה הר״מ מ״ש וזהו
 ומ״ש כלל(, גנותו לידי יבא שלא באופן )כלומר כלל בגנותו

 ילמדו שאחרים כדי שבחם שמגה י״ל ריב״ז מתלמידי הסמ״ג

 ועי׳־רשב״ם ,בלבד ושבה ספוד לשס ולא הטובות מדותיהן מהם

 כשמשבהו רגמ״ה לשון וכ״ד. כשבהו, "שמרבין" מתוך שכ׳
 יספר אל לעולם אמר שכאן י״ל גם בריב״ז, משא״ב בד, כל

 אם אלא אין ג״כ איסור אבל טובה מדד. זה שאיו כלומר כו׳

 רש״י מד׳ שהביא קנו סי׳ מג״א ועי׳ שונאיו, בפני מספר

 לא ובאן שלפנינו מסוגיא והק׳ מדאי" "יותר שב׳ בערכין

 "צריך ה״ג דעות מה׳ מ״ו בר״מ ועי׳ ע״ש, מדאי יותר הרבה
ותי׳ מכאן, שר,ק׳ שם במגילה במהרש״א ועי׳ בשבחו", לספר

 מכאן הק* סג״ט לקוטים ח״ו ובח״ס אסור, מדאי יותר דוקא

 בספר ב״ב המהרש״א בדברי אולם ע״ש, מדאי יותר שלא-היה

 ששאר מה רבד. ספרא שהיד. רבוי נקרא שזר. וג״ל ע״ש, יראים

 שיין• שאינו מיוחדת והשלמה ענין והוא כמוהו ידעו לא הת״ח

 שהיד. הבא דדוקא שם חת״ם בת׳ ועי׳ התורה, ללמוד כ״כ

 בשבח אד.״נ אבל כו׳ הכתיבה יופי בשבח דעלמא במילי

 גדול שאדם פלוני ר׳ משבח בחז״ל מצינו כר הצדיק צדקת

 שרי שומעני דשפיר מאן האי כה» במגילה שאמרו תהו הוא

 תהו ע״ש, כו׳ ראשו על ברבות ינוחו דשבחי ומאן לשבוחי

 ששבח מד. א״ש ולפ״ז כר, הכירו בשבח מספר הר״מ מ״ש

 ב׳ והוא שמו, לחתום פרש״י כתב ז. חולץ ביש״ש )ועי׳ ריב״!,

 א״ש ג״כ לעיל ולפמש״ב כו׳( נאה כתב לכתוב שידע שצריך

 וזהר לדוגמא אותם ומנה המוות את שלמד הלמוד לתועלת דהוי

 שיקרבו ובדי הוא גדול דאדם ליה משבה תמיד שמגינו מה

 הר״מ וב״ב ממנו, ושילמדו מהמם שיפטרוהו כדי או אותו

 החשובים לשבח ובן בר הד׳ החלק ספ״א לאבות בפהמ״ש

 וילכו בנ״א בעיני מנהגיהם שיטבו כדי מעלותיהם ולהודות

 וש״ם בפניו, שלא וכולו יח» בערובין מוכח ובן בדרכיהם,

 מפורסם הדבר אם שתלוי י״ל וגם מצוה, גם ואולי שמותר

 מאן האי מ״ש וזהו לשבח, בלא״ה מפורסם שהאיש או בלא״ה
 על יגוהו וברכות טוב רק מספורו יצא אז שומעני" "דשפיר

י ראשו.

 רשעים של בשבחן לספר שאסור מבאן מב. סוטה ועי׳

 שאף להפד י״ל אן• אסור, רשעים של בשבחן שרק הרי עי״ש,

 לעיל האמורים האופנים ע״פ או אסור מ״מ כו׳ שבחן שמתוך

מ״מאסור.

 סמ״ג לשה״ו*. אבק בו׳ בגזל רוב ב. א. ע״א קסה דף
ע״ד בפרישה )וע״ש ס״ב, כה סימן אב״ע טור קכו, לאוין j ,)מי״ז. פ״א אבות פהמ״ש וע״ע הר״׳מ_____________________

 לא שם סמ״ג וכר. גיטי לי התקבל שאסרה האשד. ג.

מצאתי.

סעי׳ נא וסימן פד,. על וע״א בכתב בע״א אבשר ד.
 מצטדפין ע״פ ואחד בכתב ע״א היה אם וכן הר״מ לשון א,

 זה דבר על מידו קניתי אני עדותו כתב שלא זד, אמר ואם

 מצטרפין שניהם לכתוב ממני שאל ולא הזה המלוה בא ולא

 בש״ע וב״ה פרעתי, לומר יבול ואינו בשטר המלוה לעשות

 דס״ל כהדשב״ם ודלא ע"* כמלוד. אלא דל״ה ופסקו ל סי׳

 כלל מצטדפי דלא דס״ל נחתום׳ ודלא ממשעבדי, גם שגובה

ע״יב״ד. זה באופן

 טורף שאינו הר״מ שד׳ הכ״מ כ׳ כר קניתי אני אמר ואמ

 כלומר פרעתי, לומר יכול ואינו שמסיים מה מהו מלקוחות

 הר״מ בשם נא בסי׳ שכ׳ כהטור ודלא העדות, מועלת אה שרק

 שגס ומסיק האריך ובסמ״ע ע״ש, הב״ח וכ״ב גמור כשטר דהוי
 ממשעבדי, דגובה בהטור בש״ע המחבר של וגם הר״מ ד׳

 ס״ל לא הטור שגם די״ל צ״ע ולדידי בזה, הסתפק שם ובב״י

 ו3 לטרוף גמור כשטר סיים לא שהרי מלקוחות דטורף
 בפני אמר ע״ם שמעיד אותו באס אח״ב שסיים כמו ממשעבדי,

 גמור* בשמד מאה ונעשה כתב אלא )וכתום׳,( השטר נמסר

 שאינו פ״ז מב״ח שגובה אף ע״ם מלוה הוי דאי לענין ונפ״ט

 "ואינו הר״מ מ״ש במקום וזהו פרעתי, אמר יבול ומ״מ מכחיש

גמורה". בשטר כמאה "תעשה הוא כתב פרעתי" לומר יכול
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פג למשפט )כט( סנהדרין ם י נ עי

 שם טוש״ע ועי׳ חייב, שזה יודע אתה היאך
א. סעיף קלג וסימן א׳ סעיף עד. סימן

ועש״ע, סט סי׳ שם וב״י כר, אמר פלוני איש
לו(. תן )צא ג: דף וע״ל

 עד הר״ז אחרים מפי המעיד "וכל כתב שם ד,ר״מ
 ב״ד בפני שמשקר מיידי ולכאורה כו׳", בל״ת ועובר שקר

אחדים, מפי רק יודע ובאמת ידע או שראה בסתמא ומעיד
 ששמע ב״ד בפני מעיד הוא כך שאמנם המשגה מלשון אך

 נתקבלה לא שעדותו אע״פ בל״ת בזה ועובר אחרים מפי
לזד. חייב שזה שיודע בסתמא העיד שמתחלה ואפ״ל וצ״ע.
אחרים. מפי רק שכ״ז נתברר בדקוהו שב״ד ואחר

 נראה יהא שלא הטעם מפרש רש״י לי, אמר הוא
 הטעם רש״י נקט שלא ד,ב״ח וב׳ המאירי, וכ״פ עשיר

 טעין אי דוקא זו שמענה משום בגט׳( להלן )עי׳ דמשטה
 >ד.מצוק שם פא בסי׳ ועי׳ לו טענינן לא אגן אבל איד,ו
 פא בסי׳ בזה האריך והש״ך א, סעיף לב ובסי׳ ד( באות

ודו״ק. הש״ס על בהי׳ שמח האור ומ״ש ועע״ל וע״ש, ~^ףק״א3

 )אבל ה״ד עדות( )בה׳ שם ר״מ הודה, בפנינו ד.
ובסי׳ התובע(, בבע״ד בעיקר מיירי בע״מ המצוין הר״מ

וסי׳ בהגה, ג סעיף לד. סימן אב״ע ש״ע ועי׳ א, סעיף לב
א. סעיף לט

י. וסעיף מכוונין, דבריהן נמצאו אם ה.

 בלשון מכוונין דבריהם שאם בש״ע י( )בסעיף שם כ׳
 עפ״י והוא היו, אהת ובעצה שמשקרים לחוש יש ממש

 הגר״א בשם ונאמר ובטור, ברא״ש ומובא כאן הירושלמי
 אם דדוקא כו׳ כוונו אם אמר ולא •נמצאו" ממ״ש שדייק
מכוון. שהתוכן נמצאו

ה״ט, שם פכ״ב ר״מ בדבר, ונותנין נושאין
יט(. סי׳ )ועע״ש א סעיף י סימן הו״מ טוש״ע

 סעיף קסג סימן וע״ע כר, אומרים שנים ח. ז. ו.
ד. ג. יז. לעיל וע״ע עהגר״א, בהגה, א

 והשלישי חייב או זכאי אמרו "שנים כתב ד,ר״מ
 ובטור בד״ג, )כמו הדיינים יוסיפו יודע איני אומר
 נמצאו שנים( דמוסיפים בתוספתא )כמפורש שנים ליתא(
 וע״ש וב״י בטור וכ״פ חמשה שהם נמצאו )וי״ג המשה
 שאמרו ואע״פ בדבר". ונותנין נושאיו ובהגהות( פרישה
 אמר ואי דליתא, כמאן יודע איני שאמר שזה יז( )לעיל
 להר״מ ס״ל ארבעה, דק נמצאו והדי ליד, שמעינן לא טעמא
 כמ״ש דמי דאיתא כמאן ממונות בדיני אבל בד״נ שכ״ז

 ובפרש״י ר״וז בפי׳ מבואר וכן והלח״מ, הכ״מ הרדב״ז,
 אם בד״נ שגם הכ״מ כ׳ הרמ״ך ובשם בד״ג, מיירי דד,תם
 ודיני כו׳ התלמידים מאוזר גרע ולא ליה שמעינן לזכות

 ב״ב ואמנם הסמ״ע, וכ״ב לאחד, לזכות תמיד הרי ממונות
ועב״ח. לג.( )להלן בתום׳ כן ונראה הסמ״ג

 יודע איני שאמר דזה שאמרו ומהא חולק והראב״ד
 ארבעה, רק והוי לד״מ ד״נ בין הבדל ואין דמי דליתא כמאן

בת׳ )ועי׳ והר״י הכהן משה הר' ובשם הרשב״א וכה״ד

 ודלא'־ בהר״ט הוכיח והב״ה וע״ל(. שגו סי׳ ח״ג הרשב״א
והרשב״א. בהראב״ד

חייב או זכאי ארבעה אמרו אם "אבל הר״מ וכתב
ואמר חייב או זכאי אמרו שלשה או יודע איני אומר ואחד..

 שנשאר שכיון דס״ל הרוב", אחר הולכין יודע איני אחד
 כנגד שהמזכים היכי אלא שיוסיפו מצינו שלא ב״ד,

 ורבו ב״ד שהם המחייבים או המזכים אם אבל המחייבים,
שם בתשובה הדשב״א וכה״ד רוב. בתר אזלינן שכנגדם על

יונה. רבנו וכ״ב במאירי, וכ״ה ד,כ״מ, הביאו

 יותר ישבו דמתחלה דכיון וס״ל חולק והראב״ד
 ומסיק בזה פליגי ובירושלמי בתוספתא ואמנם משלשה,

 כהר״מ, המהרש״ל וד׳ שם, הרשב״א וכ״ב כנ״ל, דס״ל כמ״ד
 ד,כ״מ כמ״ש ודלא והרשב״א, הר״מ ד׳ לבאר האריך והב״ח

 לגבי אלא הרוב אהר דהולכין הד״מ אמר ושלא ומהרש״ל,
 ואהד חייב אומר ואחד זכאי אומר שאחד דהיכי ההוספה,

 ושנים מחייבים או מזכים בשלשה אבל כו׳. יודע איני אומר
 דאיכא אע״ג בשלשה גומרים אין יודעים אגו אץ אומרים

 שהדין ההוספה בשעת הבונה שכאשר בו׳. בדבר שדנין ג׳
 בפרש״יז ודלא בפחות, גומרין אין וכו׳ בשמונה או בששה יגמר
 מד׳ מוכה ושכן ד,כ״מ בשיטת שהלך כמהרש״ל ודלא

 הכ״מ כד׳ מפקפק המאירי גם ואף בט״ז, עי׳ וכן הירושלמי,
ע״ש. הירושלמי מהוכחת

 ומהרש״ל הכ״מ עם שהדין הוכיחו והש״ך הסמ״ע אך
שם. הרשב״א בת׳ מבואר ושכן

,וכ/ חולקים, דיש הביא והרמ״א כהר״מ, כ׳ ובש״ע
 וביך משלשה ביותר תחלי, נתבררה אם בין לחלק דאפשר

 )ך הראשונה שהשיטה בתב ולבסוף שלשה, מתחלה ישבו
 הרשב״א ד׳ היא החולקים וד׳ הר״מ ד׳ היא ד,ש״ע(

עליו. הגר״א ומ״ש בהגה ד סעיף ועע״ש עיקר, ושד,ראשון

פ״ג(, )ולא ד,"ז שם פכ״ב ד״מ צ״ל מזכה, אני ח.
 כוזב; ובחו״ח ל״ל. קראי תרי התיו״ט ועמד ט, ולאוץ

 קרא לאו דאי גו׳ רכיל הולך הפסוק גם להביא שהוצרך
 אלא: זה בענין מיירי לא רכיל תלך דלא אומר הייתי זה

 אלא שאינו זה אבל לקלקולא למיחש דאיכא לשה״ר במספר
 דס״ל קמ״ל כו׳ הדיין לפלוני שנראה מה דברים במספר
 בתיו״ט,' עי׳ וכן רכיל, תלך לא בכלל הוא סוד שמגלה
 ברא״ש ברי״ף, וכ״ה גו׳ רכיל דהולך קרא רק הביא וד,ר״מ

 כ״ה ואמנם רכיל, תלך דלא הא גרסו שלא וצ״ל ובמאירי,
 ועי׳ בתיו״ט, וע״ש ובירושלמי נאפולי דפוס במשניות

 וזהו ע״ש. רכיל תלך דלא קרא רק שגרסו ושיש בדק״ם
׳ ל. וע״ל זה׳ קרא רק כתבו שלא הטוש״ע גירסת בנראה

׳ רטז. לאוין צ״ל להו, אמרינו היכי כ. י. ט.

 ובושת שקר עדות כה אותן "ומודיעין כתב הר״מ
 שלא להר״בז דס״ל הב״גז וב׳ ובעוה״ב". בעוד,"ז בה המעיד
 ברע אותם יאיימו שלא לעגץ אלא ודבא דר״י מימרא אידחי
 , באותו להם שיגיע פרטי ברע אבל שינצלו יחשבו כי כללי

 וה״ה כו' שקרי סהדי ר״א דאמר והיינו עליהם מאיימין ערן

בש״ע וכן עב״ה׳ וכן עליהם שמאיימין פרטיות רעות לשאר
" כ׳
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למשפט )ל( סנהדרין ם י נ י ע ...פח.
החבטה; אמר

 ועי׳ וכמש״ל׳ ע״א ע״י ממון מוצאין ואין ודאי אינו אכתי
 דבספק חלומות בענין לחלק שכתב קכח( סי׳ )ח״ב בתשב״ץ

 ספיקו דאיסורא בחלום ובגדוי חזקה, בתר אזלינן ממון
 חלב זו שחתיכה בחלום לו אמרו אם ולפ״ז ע״ש. להחמיר

 אות כט סי׳ מקץ )פ׳ בהעמ״ש ב״ב ואמנם אסור, וכיו״ב
 בשם ועמש״ש לעיל, הר״ן כמ״ש צ״ל דמע״ש והא טז(

 חלומות כל והרי ל(, סי׳ י״ד )מ״ק בנו״ב וצ״ע המאירי.
 בגט׳ וכמ״ש שד ע״י אי מלאך ע״י אב ספק בגדר הם

 דמע״ש( )פ״ב בירושלמי למ״ד איכא ואמנם שם(, !ברכות
 מורידין ולא מעלין דלא אמרינן לא מצטער שהיה דכיון

 אפ״ל היה )ולכאורה הוא, שכן דמוכח דאומדנא ומשום
 בחלומו וראה ביום בזה הרהר ודאי שמצטער דכיון להפך

 הירושלמי מד׳ אך במפרשים, כן אמנם ויש לבו מהרהורי
 הר״מ וכן "דמצטער" ליתא מקץ( )פ׳ ובשאילתות כן(. ל״מ
 כתבו לא מע״ש בה׳ אבל דמצטער להא כ׳ זכיה שבה׳ אף

 ומ״מ דמצטער להא שב׳ דידן וכגמ׳ הוא דל״ד ומשמע
כו׳. מעלין דלא אמרו

 ועפרש״י, החלום בעל שבא נאמר בברייתא והנה י
 לא אם דשאני, אפשר כן לו ואמר בא בעצמו אביו אם אך

 חסידים ובספר אביו, בדמות ד,כונה החלום שבעל שנאמר
 המצות ענין על בחלום המת בא שאם כתב תשכז( !סי׳
 ול״מ ל״מ חלומות דברי הם מע״ש של מעות שאמר כמו
 שאם כ׳ ואח״כ מאומה, יודעים אינם והמתים נאמר וע״ז

ע״ש. לחשוש יש כבודו לענין

ו, אות במצוין עי׳ לשלומי, בינייהו איכא
סקל״ח. ובש״ך ובסמ״ע

 משלמים מהדיינים אחד הלך שאם הרמ״א כתב
 הבעל־דין, מפסיד השלישי והחלק הלקים ב׳ הדיינים שגי

 שהרא״ש הסמ״ע וכתב כה(, )סי׳ קצה״ח וע׳ זה ליתא בר״מ1)
ןהדי שאף ביניהם מומחה יש שאם מחלקים והטור

h2M547n*rv<
 הכל. הדייגים שני משלמים לדון׳ ראוים היו השלישי
 לדון נוהגין אין שבזה״ז משום שיטתם השמיט והרמ״א
 הש״ך וכתב לשיטתם הביא שושן העיר אולם ליחידי,

 לכתחלה שידון לענין היינו בזה״ז מומחה דאין דאע״ג דס״ל
 הכל. חייבים וע״כ דין דינו בדיעבד דן אם אבל בעצמו

 שבע״ד דפסקו שלשיטתייהו והטור הרא״ש לד׳ כ״ז אך
 דבע״ד שבמקום דס״ל והר״מ הרי״ף לד׳ לא אבל מפסיד,
 הדורות גדולי בשם המאירי וכ״כ דיגא, הדר מפסיד

 משלמים הדין להחזיר א״א שאם ההשלמה( בעל או )הראב״ד
 וכב״ד ע״ש. ודעימיה כדירא״ש הש״ך מסיק ולהלכה השנים.
ע״ש. הרמ״ד,

 סעיף יג סימן שם טוש״ע עי׳ בהדן, את לאו אי
ד. סעיף יה וסי׳ טז׳

אפי׳ מהם א׳ ונסתלק דיינים עשרה בררו שאס
 ט״ז ועי׳ הכא, ובמ״ש כלום אינו אחת לדעת כולם הסכימו

ע״א. כט דף וע״ל בסמוך׳ ומ״ש שם יח סי׳

יג. סימן שם וב״י כו/ נזדכה מדבריהם ז.

 בגט׳ עמ״ש שכתב המשנה בבאור במאירי ועי׳
משום כו׳ וחבירי מזכה אני מהם אחד יאמר לא לכשיצא

 אחת לדעת הסכימו שכולם יאמר "אלא רכיל תלך לא
 "מדבריהם שדוקא מכאן, וקשה לזכות", או לחייב אם

 נשאר שם ובהערות כשיקרא מחזי בלא״ה אבל נזדכה"
 שמתחלה לא הסכימו, שכולם שהכונה ואפ״ל בצע״ג. בזה

 כאילו יוצא הדין פסק שבשעת אלא אחת לדעה הסכימו
 הדין פסק עצמו שהמאירי אלא עוד ולא הסכימו, כולם
 הב״י וכ״פ זכאי שיכתוב להמחייב שכופין בירושלמי כר״י
 הוא שגם דס״ל לשיטתו דר״י שי״ל )אע״פ במרה״פ ע״ש

ועי׳(. משלם

 בפסק לב״ד רק כשיקרא למחזי דחיישינן עוי״ל
 שלא כדי אחד לדיין שואל הבע״ד אם אבל הכתוב, הדין

 כן. לומר צריך השלום ומפני רכיל תלד לא על יעבור
 כותבין אין אחת לדיעה כולם השוו שאם הסמ״ע וכ׳

 ומחזי ביניהם מחלוקת שהיה דמשמע נזדכה מדבריהם
בפרישה. וע״ש כשיקרא

 עשין צ״ל ובסמ״ג וה״ג, זה, אחר בזה אפילו ח.
 שרב משמע )לג( השולח בפרק אמנם הסמ״ג שם )וכתב קט

 בב״ש ועי׳ ובב״י, הכ״מ ועמ״ש וכו׳, כרבנן סובר אשי
 שם( ל )בסי׳ הרמ״א )וכתב יא( סעיף קלג )סימן אב״ע
 א סעיף יא סי׳ אב״ע וע״ע איסור, עדות לענין שה״ה
 ע״ב )כמש״ל יג סעיף )בחו״ט( קט וסימן בהגר״א, בהגה

 סעיף קלד סי׳ אב״ע בהגה, כה סעיף לד וסימן בקרקעות(,
 סק״ד, קמו סי׳ חו״מ ש״ך ועי׳ קמא, סי׳ שם ב״י בהגה, א

 וכמו״כ ל״מ, קדושין עדי )דלגבי ב סעיף מב סי׳ אב״ע ועי׳
 עב סימן אב״ע )מ״ק נו״ב ועי׳ בעלה( על אשה לאסור
 ועע״ש הראשון. היתר בסתירת ועע״ש ובסתירתו ג׳ בהיתר
יג(. סי׳ במ״ת

 אמר כיצד אלו את אלו ראו שלא "אע״פ הר״מ כתב
 שלא אעפ״י כו׳", אחר ביום והשני כו׳ הלוהו בפגי האחד

 וכ״ה ה, ז, בסעיף ועע״ש בטוש״ע וכ״ה כאחד, המעשה דאו
 אחד "ביום כ׳ דגמ״ה שבפי׳ וצ״ע לב(, )ב״ב ברשב״ם

 ריב״ק דאמר הא על שכונתו נאמר אם ואף אחת" ושעה
 בשם ועמש״ל וצ״ע ע״ב וע״ל כאחד שניהן שיעידו עד

הסמ״ג.

 איסורי מה׳ ופ״כ כר, זה של דבריו שומעין ט.
 )ועי׳ ז סעיף נ סימן אב״ע טוש״ע שם, סמ״ג הט״ז, ביאה
 לפטור יכול והרי שהקשה הראשון היתר בסתירת שם נו״ב
וע״ש(. שאאי״ל עדות וה״ל בא, שבועה שלחייבו ולומר א״ע

 וסימן כו/ הדעת נקיי של מנהגן היה כך י.
א. סעיף שם יח

 גירושיו מה׳ פי״ב ר״מ עד, שנאמר מקום כל
 סמ״ג ד,י״ג, רוצח מה׳ פ״ט הט״ז, סוטה מה׳ פ״א הי״ז,
 טוש״ע לו, וסעיף ז, סעיף יז סימן אב״ע טוש״ע נ, עשין
סק״ג. קפה סימן י״ד ט״ז ג. סעיף ל סימן חו״מ

 יג סעיף קט סימן שם וש״ע כריב״ק, הלכה
ג. אות ועע״ל. לעיל, ועי׳

הראשון(, בפי׳ והרמ״ה )לפדש״י בכור, בעדות
סימן י״ד טוש״ע וה״ט, ה״ה בכורות מה׳ פ״ב ער״מ —

שיד
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למשפט )לא( סנהדרין ם י נ י ע צב

ג. וסעיף ר״א, חייבא ג.

 לדמי שמ״ש הראב״ד ד׳ מביא הר״ן לדמי, ד.
 שאינו וב׳ הכחשה" הוי במכירה אבל בפקדון ה״ד דמהגי
 בהודאה לא אבל בהלואה רק שזד. א די׳ כ׳ וד,מאירי מחוור,
בזה. חלקו ולא סתמו וש״פ הר״מ אבל וע״ש.

 כתב הרמ״ה כף, עליונה בדיוטא אומר אחד
 שתי לראות שאפשר אחד במקום ברה״ר עומדים "שהעדים
 מיבטלא ולא דמי הזמה לעגין מקום וכחד ממש הדיוטאות

 וכ״ה ע״ש. בחקירות" הכחשות לשאר דמי ולא סהדותייהו,
וברמ״א. בטור

 כבדיקות הוא מקום דחד הטעם כתב והנמוק״י
 דאפשר משום והעיקר סתומים שדבריו הב״י וכ׳ השרב,
לזה. מזה לראות

 אדם בני שאין משום דמצטרפין הטעם כתב והמאירי
 ובמ״ש הוא אחד ובית הואיל לעליונה תחתונה בין מדקדקין ,

 אף ולכן אינשי"׳ דייקי לא לשערי חיטי "בין נו:( ׳'^נ״נ

שעה באותה עמך הייתי אני דא״ל כגון גמורה בהכחשה
 הכחשה כאן כשאין אותה מפרשים ויש היה, ובתחתונה "

 שעמו מעיד ושאינו שעה אותה על מעיד שאינו כגון גמורה
 שם ב״י והביאו רסו( )סי׳ הריב״ש כתב וכזה ע״ש. היה

)בסי׳ ושם אינשי" דכירי לא לתחתונה עליוגה דבין "משום
 תחתונה בין היה, דבדיוטא שווה ז־כולהו "כיון כ׳ קצו.(

כבדיקות, אלא בחקירות הוי לא וע״כ אינשי" טעו לעליונה
 מדקדקים העדים אין קרובים שהמקומות "מפגי הר״ן וכ״כ

המאידי. זכמ״ש בד״ר, כך כל

 דצריך הא גם בהגר״א כתב הטעמים בין והנפ-׳מ“־“™־
הרמ״ה, בשיטת דאזלי והרמ״א הטור דלד׳ שניהם לתובעו
 עם ל״פ וריב״ק טעותא, משום לאו דיוטא גביה והטעם

 אבל ז, בסעיף כמש״ש שניהם׳ שתבעו במקום אלא ר,״ק
לא ללבן שהוד מנד. בין דטעי משום ר״י של טעמו אם

 אלא בדיוטא, וכפי׳ מודה ת״ק שאף דאפשר בדריב״ק ייד3^ ’
וה״ד, מאס )להלן כמ״ש בד״נ בא״י כמו הזמה ^משום

 וכו׳" המקומות אם ורמ״א הטור וז״ש בד״מ, בהכחשה "י'
 אינשי דכירי דלא דיוטא גבי ג״כ שם מפרש ריב״ש אבל
 הש״ע דעת וזה שניהם, תבע א״צ ולכן טעות משום והכל

 מנה גבי א׳ ובליקוט ע״ש. שניהם דתבעו הא שהשמיט
 קא אחד אמנה כאן הא ורמ״א הטור על הקשה שהוד

שם( )ב״ב וכמ״ש אינשי דטעו מום הטעם וכאן מסהדי
וע״ש. כו׳ חטי בין

 הטעם ג״כ שכתב להר״ן אבל הריב״ש, לד׳ רק וכ״ז
 וכמ״ש שניהם לתבוע דצריך ס״ל ומ״מ וכמש״ל דעז־ות

 דוקא עדותן שמצרפין במכחישין אמרינן דכי יודע "דהוי
 בשיעור כשטוען אבל העדים שני כשיעור טוען בשבעה״ב

 דין הכעל ביטל שהרי עדותן את מצרפין אין האחד העד
 מנה לו חייב שהוא ד״בע״ד כשטען וזה האחד דברי את
 בע״ד והודאת יותר, לו חייב שאין שהודה כמי הוא הרי

 דוקא מנה, מאתים בכלל דיש ואע״ג עדים, ממאה עדיף
מה כל תובע שהוא חזקה בבע״ד אבל הכי, אמרינן בעדי□

עדים שהכחשת בתשובה הראב״ד שד׳ וע״ש כו׳, לו שיש ,

 בכלל יש ובכולן שויו כולן העדים עם התובע והכחשת
וע״ש. כו׳ מנה מאתים

■hienn אמך

 טעות משום ג״כ הטעם שב׳ המאידי לד׳ וכן
 שניהם, לתבוע שצריך מפרשים יש בשם כ׳ מ״מ ובמש״ל,
 ובו׳ מאתים ובמנה בדיוטא דה״ה שם כ׳ עצמו והגר״א

 ושמן ליין ומאתים מנה בין בזה לחלק שאין הסמ״ע וכ״ב
וצ״ע. ע״ש בב״י ודלא ובו׳ שחור ומנה

 "לענין הרמ״ה וכ״כ דהזמה הא הגר״א דהזכיר )והא
 שאאי״ל עדות פסלינן בד״מ שאף מזה ראיה ויהא הזמה",

וי״ל(. כסמ״ע ודלא הש״ך וכד׳

 הג״מ ט, לאח צ״ל בסמ״ג תלמידא, ההוא ו.
קנו. סימן סוף מג״א דעות, מה׳ פ״ד

 ורשב״ם טז( )ערכין ורגמ״ה כרש״י וסמ״ג הר״מ ד׳
בכה״ג דדוקא שכתבו שם( )ערכין כתום׳ ודלא לט.(, )ב״ב

לישנא משום אמדה דלא למשמע דאיכא פלייני בי דנורא
 היה אפי׳ חבירו על קנטור דבר אומר הוא אם אבל בישא,
והביאה ע״ש, בישא לישנא משום ביה אית בפניו אומרה
שאמרה דכיון דש״ש וע״ש ע״ש. דלפנינו הא על שס המג״א

 חפץ ועי׳ בתום׳. כמ״ש וע״ש סוד אין שוב תלתא באפי
 )ובחי׳ כרשב״ם דלא הר״מ שד׳ בפשיטות וב׳ ב( )כלל חיים

 אתוס' ל״פ שד,ר״מ דאפשר כתבתי ושם נתבאר שם לב״ב
וע״ש(.

טז. וסימן סותר, ראיה שמביא זמן כל ז.

מה׳ פי״ג ר״מ ילע״ע יום, שלשים עד מכאן
 רח, ולאויו סח׳ ועשין ה״א, מלוה מה׳ פכ״ג הי״ט, נז״מ

 סעיף עג סי׳ בהגה, א סעיף בד סי׳ א, סעיף טז וסימן
תטז. וסי בהגה א סעיף ק סי׳ ד, סעיף צח סי׳ בהגה, יז

 יום שלשים זמן של הדין מקור ציינו ובאה״ג הב״י
 קבעו באמר בב״ק( )שם הרא״ש ומד׳ קיב:( )ב״ק מגט׳

 ל׳ מסתמא הזמן זה שיעור בגט׳ פירש דמדלא זימנא לי
 קיח.( )ב״מ יוחנן ר׳ מ״ש והוא ע״ש, ב״ד זמן כשיעור יום

 הנ״ל דב״מ להגמ׳ ישר ציין והגר״א יום, ל׳ ב״ד זמן כמד,
ובש״ד. שם ק בסי׳ וכ״כ

 דשלשים הזמן במשנתנו מפורש הרי נד״ד ולכאורה
 )ב״מ בתום׳ וכמ״ש כן דבר דלכל שחדש י״ל ד״י ועל יום,
 ולכמה חובו לפרוע ב״ד זמן למדים אנו "ומכאן שם(

 להביא א״צ הרי נד״ד אבל וע״ש, כו׳" יום ל׳ דהוי דברים
לחמו. ממרחק

 ודאי במרדכי, וכ״ה יום מל׳ יותר דלא הטור ומ״ש
 צורך יראו שאם הדיינים ראות לפי דהכל מודים הם שגם

 הריטב״א בשם כד( )בסי׳ הרמ״א וכ״כ נותנין זה מזמן ליותר
 קעד( )ב״ב הרי״ף כ״כ ואמנם הרי״ף ת׳ בשם ק ובסי׳
שם. מלוה ה׳ בר״מ וכ״ה

 זה אתר זה ל׳ ג״פ והיינו יום צ׳ דעד מש״ש )אך
 לנד״ד שייך אינו שם, דב״ק מגם׳ והוא ובש״ם, בר״מ וכ״ה
 לנכסיו, וירידה לפועל והוצאתו ועדוי ד? לענין מיידי דשם
שיש וכאילו דנד״ד הזמן עם זה ענין שערבב כמי ודלא

בזה
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כו השםיב יא סי׳ יו״ד עבודת
 אשר אבריהם r וע׳עזש׳ בדד נם להסיר ,אוי י.דעפ

-ש[ דרבנן להוי ו.׳.כ־ז בבכור להמיר שהעלם הש׳עחנד־ע סביב

 ראוי דכ״ד זה דבכור נמסיני ובהא קלקיי דבתא י6יוגיר*ן
כל כפ• בכור קדושה באן ואץ לנעליו לפאכילו

 ״ו ס בה היש חכמי עמי השכימו וכן כהננו אשר העממים
 בדרא הד היה לבירה מודע למודעי אנו צריכין דעכ״ז• אלאי
 מלכא מרן המופלא הלב יהיר בכינוס יתיר •לין ילין יונס יורה

המד ממשה לעשוח דבי יקים פיו ועל ננ״ו קולו מוהכ״א
. עליון רמריי סקוה

ניט שאטאלון ט׳ שמואל

J יב סי׳ י•
 פצ״ד הי* לירד י

 הסיס וכי וקי ר׳ ®ס שני בץ נפל אשר הריב דבר 5ע
 שהוא סס׳ המ״ס ש׳ אס לטוס בקלקלה הסנדל

 מסמם הקהל מממוני לאסד נקה אשר ®ו ה׳ אח מחלל
 כנדה ר׳ אס לבזוס ש׳ ®סיף וע״ז כו׳ בפיו הלקו ושאל ממון
 ולפי כד השיאו לנו תדון כד לקעסים מש לא הוא כי סס׳
 ש" של ביל® לקעקע רצה מסא יני מד אסד היה הנד שר׳

 שלא לסם לציוח הגבירים בביס בעצמו והלן פרנק® ולקפה
 שנוע בכל הקהל לוקסמקיפס שהיה ההספקה הנד לש׳ יסט
 6® פ׳ מ״ס שלוי סס׳ ש׳ שאמר הרע לשון בספר ולפי
 פמס® לקפס סס׳ ר׳ עם נסלוס לוי"סנז׳ זה ובעבור כד אכזר

 של® ולא ׳00 ולוי ר׳ לקיל שמעו סס׳ והנביניס ש׳ של
 נגד ש׳ טמן וע*ז שבוע בכל לוקה שהים ׳00 ההספקה לש׳

 פרנס® לקפה זאם לעשוס לסם סוחר ולאץ דמא־ן הנד ולוי ר׳
 הוהד לא דש״ו ®ע מגיס שסנוא •הי לו דהן יסי עס ולמעט

 לילן הרע לשון לספר לו הוסר דסיאך נח ר׳ נגד ש׳ טען ועוד
 •"3 השיב ועק] וכו׳ אמר סאסה אמר סס׳ לו לומר לוי אצל

 הדבר■" אוהם אמר ה® דש׳ מק לה״ר דמספר איסיי כאן )שאין
 באפי דעסאמרא מילסא ובל אדם בכי ד׳ או שלשה 'לפני

 פכס״ל במרבץ וכדאיסא נישא לישנא משוס בס ליס סלהא
ל®6_הש

 סניף שעשה קצ״ב >׳•׳ יו״ד ח״ב נוב״י לס׳ לאי® ־־־ןארן״ן
 או הבכור אזן לכרם לנד שיצום ברד להסיר אחד

 ז״ל נו״ב דהרב זו הוראתן ולמ״ד יגרש מים אחה בו שיטיל
 סמיכסו עיקר דכל חמזיכה סמנרץ ועיני מעוהא הוראה ®א
 בקדשים מים בהטלת דאוני׳ איסור ליכא דבזה״ז רש״י עמ״ש א״א
 להסיר כלל וצרוף סר׳ זו דאין נלאה ולע״ד ישראל שי אפי"

 שם ובגמר שא דל״ת דבכורום פ״ם נמהנ" אישא דבסדייא
 סטור וכ״ס עליו נשמע אימ מום בו שיעיל לנוי ציוה דאם
 לנו שאין הזה בזמן דאפי׳ ודאי ומש׳ סי״ב סי׳ בש״ע ומק

 מציי במס׳ להדייא ז״ל סרא״ש כ® וכן כן הדין להקריב גהמיק
 בו שיטיל דאהר ז״ל סיב כ׳ ואין ישם ו׳ ס־׳ הרהנ״י ד״זלשם

 בוו אין סדין למי והרי לשוסטו סישראל דיכול המום הגוי
 י אמירה איקיר כ״א זה דאין לומר לן אסרא ועצי כלל שפיל

ישסט דלא ואמרו חז״ל מלו זה כל מם שהרי בעלמא לנוי
 ואמ״ג בקדשים י«ס למעיל לגוי דאמירה זה באיסור• "עליו”

 אי סס״א ד־׳ז המפלים פ׳3 איבע״ל לאוץ איסירי משאר
 סוערא משוס הכא ע״מ בשבת כמו שמת לנוי אמירה אמר•

 ואפי׳ מעשיו •הנו ושלא לנוי אטנה סז״ל אסרו דקדשיס
 ומיין ישש ז״ל הראנ״ד בשם ז״ל סרא״ש ומדש הזה גזען

 החנוקית היו ל״ה ג• משנה שם דבכולום בס״ה ז״ל רשק בסוסי
 קבע דלמה סנז׳ ז״ל מראים ס״ל בשש צ״ע לשד שדבריו כד

 דאמאי סבעיא בעיקר קשה בל״ם סא ז״ל סנאב״ד שד קושי®
 בשארא־סויין אפי׳ לנוי אעירה דאסיו דהא ממהר* פשטוה לא

 סקישי־א דערקל לנדל סמוס־ם ודבריו שבחיע״ש אישיר שאינם
 וכמו ז״ל הכא״ש מדברי ואינו גופיה סנארל מדברי סוא

 דאץשים ודאי כר דאפאןעלס למאי כ״פ«1 הרואה שיראה
 ואפי׳ בבכור טוס שיטיל לנוי לומר הזה בזמן אפי׳ לסקל צד
 דאנדרס שביס אלא דאיגי אמ״ג מעשיו אשט לא ועקס •עבר אם

 וכמ״ש כה״ג גלוי אמידה אסרו דקישים הימרא דמשיקי לנוי
 גפ״ם ז״ל רש״י דלפ״ד כ״ש דל הרא״ם שהביא הראב״י
 מים להטיל שלא מוזכר הגוי דגם סש* דנ״ה שם דנכורוס
 והרי נ׳ משנה בשה שס ז״ל חיו״ט ונהרג יע*ם בקיטיס

 לומר הישראל ■לוה אם עיור דלפני מוסיף איסור איכא א׳ן
 בדברי עזקשס ז״ל ס־ו״ט שהר׳ דהנס בבכור מום שיטיל לנוי

 כ״ש סברא האי 1ל׳י איס ז״ל דיש"• מסמיין. מ״ע ז״ל רש״י
 יע״ש ז״ל לש״י למבנה סמוכי• עשה דל סיע״ז קיל דהרב
 ז״ל לדוד שישנים ונס׳ קע״א סי" •ו״ד ה״נ דל פק״ל ובס׳
 לטי דאמירס זה ר.י7 דל הני״ב כונה דאין י״ל יאולי - ישש
 דעלמא סניפין שאר כמו לסחיר סניף לעשו® להלמיף יאוי
 סמוהיס בשל שיאכל דמיטב לומר במריו שרמז כמי אלא

 מום הגוי שיטיל אחר כ״א יאכלנו שלא וכליער כד שסוטיה
 לעשות לנוי שציוה בזח איקורא יעניי אמ״ג בכול באו®
 רש״י דלפי״ד דניון אלא• אינו כינחי מיקר וכל מים בו להטיל
 איקורא אלא איני "׳!,בזה בקדשים מים דהטלס דע״ז נפ״ק שכ®

 ש״ן ',ס דל עור״ס שהביא דמומר״א אההיא שמכיק דרבנן
 המום הגוי שיטיל אמד מולדום הטי שקנס קנייה דעהניאוחס

 ס׳ והויל מדלגכן אלא אינו בזס״ז איהילו שעיקר בבכור
 בשר יאכל ואל שמיעות העיסות נשי שיאכל ומוטב בדרבנן
מוהרא״י סנלח יעל ולסמוך בלאימום שיאכלנו וכלו' כד נגלוס

תשיבה

פ
.למחסילץ אפי׳

 נקי׳ סח״ס סל׳ משם ט״ש סק״ד פ״ס ועי ]א״ס וקיל ז״ל
. דברי אלס גס בקל,״ו( לו ועוד שי׳א

י ®ט השים

 של טענסו היסס מס נשאלם פירש לא הכה
 לקפה לעשום שזמם במה סס׳ סדין 0®0 ר׳

 כ״א אליו נשמע י לא כי ש׳ של ומזוט משי® ולמעט פרנס®
 דכיק. ה® סס״ס ללוי שספר הרע לשק על שהתנצל מס
 מפשע הוא נקי ט בפני הדברים אוסס אמר סס׳ סס״ס דש׳

 מילסא דכל דט״ו בערכין וכדאמרי׳ נישא ולישנא לה״ר דמספר
 סברא, דהברא בישא לישנא משוס בה לים נ* באפי דממאערא

 הר.* הס״ס ר׳ משה סוב דלא נלע״ד בס הרנן וכל א״ל
 ללוי שספר במס הן עשה רשם ושהים ממק האיש רקה ולא

 ש" של מונוסיו למעט לעשים שזמם במה וסן הנד הלה״ר
 שחפר סלה״ר עצץ על שהתנצל דמה אומר קדם ־וסןסס׳סן

 כס" שכס/שסרי לא קרא ואם גדולה טנטח דמעה ס׳ אין ללוי
 המסעד .אסד ה״ל ה׳ דץ דשת עהלכוס בפ״ז ז״ל סרמב״ם

 נשמש אס שטרשס דנריס והמספר כד סברו בפני הרע לשין
 לסיצד ואפי׳ בעשט או בגוש סברו אס להזיק איש מפי איש

 במט אלו דברים כאמו ואס לה״ר זה סכי להפסידו או לו
 •30 מן אמד הדבר ספר ואס וטדע הדבר נשמע כבר נ׳

 להמביד- יסכוץ שלא והוא לס״ר משים בו אץ אמר® פעם
 מינו וכ® וז״ל ז״ל כ״ע מק עכ״ל^וכס׳ יוסר ולגלוש הקיל
 נעקרס יבא שאם ה״ד שהחרט שזה בלומר כד יחטין שלא

 יוסרישש צגלוסהדבר שיסכוץ לא אסור אינו נערן לדבר
 ולא יוסד הדבר ולנלוס הקול להעביר שמכרן דהיכא היי

 .אוסס לנףפר לוי אצל סנד סח״ח כ׳ שהלן וכנ״ד במקרה
 לן אץ ודאו קריסייאט אכזר שהוא במדי ש׳ שאמר הדברים

 מזאת עזהעגדונס יוסר הדבר ולגלוח הקול להעביר ■ממין
 נ׳ באש דעסאמרס מילסא כל י״ס שם בערכין החוס׳ כהנו
 ילא למשמע דליכא פלרא בי דנורא כס״ג כנין פירוש ח״ל

 סברו על קנטור דבר אמר אם אבל נישא לישכא משים אמדו
 דאי® יע״ש^וכן ל״ב משים נים איח בפרו אומרו מיס אפי׳

 דאיער דסיכא נפשי׳ שכס׳ מ׳ לאוץ דל דמיי לינא להרג
 אקוד ג׳ נסר פ׳ או® אמרו אפי.׳ עלן פ׳ אמר שכן לחברו
 דברי נ״ך והביא יוסר ולפרסמו סקיל להעביר מכוין זה דהרי

 בדיה וכשש אסיר לשלם קינטור של דבדנר סס׳ דל הסוס׳
 דנדיהרמב״ס הביא קנ״יסק״ב סי׳ בא״ה המ״אז״ל ,גס שא
ברור חה לאוין שס ונשמ״ג •שש סמעיח כמשנה הס׳ ז״ל

גס
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יב סי׳ ״ד*1י עבודת

 לו *הכי שלא הרז לש׳ המיה ל׳ לנושים שזמם גמה ורן
נלאה פגוע בכל לוקש שהיס סהספקה קקסל מקופה

 דאיכא נלאה חיה לכאורה כי הגם ה׳ בסל לא ביס דגם
 סת׳ ר׳ אח לנזוח ש׳ להוסיף דכיון בזה דר׳ נזזכיחא לכיהדל

 השיאו נבו וזדון ה׳ דסילול זו מעבלס וגדוש מלא אשהו
 אח ממללים שהם צדיקים אנשים על לומר מדמי היא וכן
למייו עמו לילל־ דלשאי לשע קראו מאילו גלע לא אין וכו׳ מ׳

 יהא ענד לסבלו הקולא הניא הנזיל לכיס בקידושין ^וכדא־תא
ופלש" לסייו עמו יולד לשב האמע־ס אם סיפ: ממזל נגדוי ־

 לשנאוהו מוסל הוא אבל נזקקץ ביל אין דניזו כו׳ לשע זיל
 איזהו נפי בם יעים מכ״ל לאומניסו ולירד פלנסמו למעש אף

 לאומניחי לירד דלשאי "מ בשם זיל יש" הניא עיא לעיא נשך
 דקשה סי״מ מיד הקשה זיל דלשיי אלא עזוגומיו ולמעע
 כן על רמה ולגמול מסבלו להנקה זיל סכמים שיהילו בעיניי
 שנס ייב דעד ד״ן נכחו׳ דאיחא מסא עליהם הקשה ועוד

 יולד ומה לחייו עמו יולד ואילך מכאן ננו עם אדם מסגלנל
 עכת״ד קאמל לסולס ולכופו ציסלו הא הנא שיין לאומנותו

 מיין אל׳דיס מדידים רש״יז״ל עיד להקשוה שים ומס •מיש
 דיב משין נסלק ושם■ עיא דיג לאוין הלק רן מגילם לסלב

 סי׳ סיס סיב זיל בטסי תמשו׳ יע״ש נזה שממד ת׳ 6ט
 לש״י בי הזל מקידושין וכה׳ ׳00 לש״י טל נין ממד לליס

 הוא נקידיש־ן וטש הס׳ סי״מ דבלי לדסוס בנהו׳ ממיש
 חשו׳ בשם הניאו אץ נס׳ שס ז״ל הסיס׳ נס יטש הטקל

 לשריף דלשא• היינו לסייו עמו יולד דפילו׳ דכסבו זיל הגאונים
 להם דמנין גדול סימה דזס כחנו ז״ל דסס אלא סבואהו שליש
 שסלאס ושטא שטד סי׳ זיל סליג״ש וטזשוטח •טש זה דבל

 שהביא סממו הלב דנם טש ׳00 הגאונים השמה לדנלי פנים
 במלון גס יטש סס׳ הגאונים לסבלם מסס נםן שם קליביש

 שס הל״ן וכין בקידושין זיל שפנישי טד פי׳ קי מרך דל
 עמו יולד פילוש דאין ונדל טז סולקיס דיש ואטב יע״ש
 לחייו מל להכיחו מלא מזונוסיו ולמענו פרנסמו לקפח •לסייר

 לביא נשימה וכטש סנז׳ דץ בכסי׳ זיל שפלש" מיד ולצערו
 ונכנקיג יטש דכ״ס דקידושץ החוש׳ ובפסקי נכהו׳ שם זיל
 ניס סיק שס חיי בני ובק׳ בים קיק סגב״י הין ’,,ף,נ זיל

 הפיקקים לדמה סלי טע לליו סי׳ שס ז״ל במחיי ונמשו׳
 חיה כי׳ז נין מזתוסיו ולמעט פמסחו לקפח שלי מישלא הס׳

 שזמם במה הס׳ החכס לי' אזכוהא למיסדר לכאורה נלאה
.הנז׳ החכם ש■ של מזונוסיו למסמ למשוח י-

דכיון בניד נימ דסא •לאה קצה הההטמום אחל &מנםי
 שי אה למיס בקלקלה ספסיל סס׳ הסכם דל׳

 לאחד שבזה חיו ה׳ אה ממלל שהוא לו לאמל ש״ר בהוצאה
 המיל מתי לו שנדלו הקצנה לו להם שסילב הקהל מממוני

 ניסו דאיהו המכס ל׳ אס לסוס הס׳ הסכם ש׳ הוסיף זטז
 זו לא איך כו׳ מיו ה' דסילול זס מטן ונדוש מלא אפל
 נהיג וגדופין דנסימפין ש׳ של פלנססו לקסם המלה ליא
 לבישו או לקללו עליו הוסיף דכי לו במוטל משסלס דאין קי״ל

 דל׳ כיון אשר.סמא פון בו אץ ש׳ של לבבו יחם כי ביברים
 טהראניס נסשו׳ שמבואר וכמו הסי׳ טם פימל סיס סס׳ הפכם
 סיויי זיל ומוסל־מ״ש וציב טז סי׳ תסיב וק״א ן׳ קי׳ טא
 הס׳ הסכם כר׳ ש׳ ■ובייש שחרף דמה תסיע •טשי בימ נד׳

 וכמיש לש׳ ולבייש לנזוס ל׳ שהחמיל וסנדוף החילוף מטן סוא
 ׳ל ז ויש״ל כיא קי׳ בסשו׳ ז״ל יונס טוהליש וכין בשאלם
 הכיא סי׳ קיע ובכנסת ימ״ם 3ט7ס; החיבל פ׳ בישיש

 וכין יטש לליד קי׳ ם*מ בטסי בק׳ ונסשו׳ סק״יב הנהטו
 כמיש וללא כיס סי׳ מסימ ז״ל הפסגה אשדים הלב בפשר
 דאינו הוא וכיז טש ר״ב סי׳ פיו״ד זיל עוהרשדיס בסשיי

 פלמזחו לקפה כיש ולהפחידו לצערו אפי׳ במוחל משתלם
 וגדילה הנז׳ סחים ר׳ עשה כיוב דלא לודאי מזונדהיו זלמעמ

 שליד סי׳ יויד זיל בשיע וציו הנזיל שכסנו מצאנו מזאת
 מנילס איזת על נ״ד אוהו שנידו מומים או מנודה דאפי׳ ה״ב

 מיד ז־ל הלשנ׳א ובהשי' יטם פלנסהו נדי עד אוחי דמהנין
 פרנסתו לקפס איקירא דאיכא דכיש דמש׳ טש דנב" פ״ו קי׳

ביד חומי ונידו מנילה שעבל הגס אדם של מזונותיו ולעצל

השם

 יש ]ימיהו ומיי מקודם בי זנה הכנר בדבר פרמ3ו כן מל
אין לחייו ,עמו לילד נטד ביד דהיכולח דאטג לזה לדמיה

. בקיד[ קמן שיבא וכמו לזה להזקק יכול אדם שוס

 והמפישיס הפוק׳ בספרי שראיה* נמה מגיד אני וךןך*עץןךן
מסיימו דמקפח זה איקור מימי הגיע היכן עד זיל י

 קי•זיל ישיל בחשו׳ שראיתי והוא מזונווזיי ולמענן שלאדם
 חנכו של ימי ממ המקפח דכל זיל הלוקס בשם שכס׳ פינו
 חמהו שמים וכת׳ לעסו נבול מקיג ארור בכלל הוא הלי
 בניזל אלא איילי לא לען גביל הש־ג דלא זה לאו שהרי מיז

 והקמיכו אחא בעלמא דלאזהלה משלשים וים כו׳ ובאיי החימו
 סלי לומר דהי״ל קשת ומימ גמל דהשגס המקרא מל אוהו
 דהלי לומל נא עליו להמטיר ואס לען גבול השיג בלא הוא
 מטל לאו אישיר אדרבה לעסו גבול מקיג אמר נכלל הוא

 לפדל מזינוס ניחנין אין להניא דקגיה בשבס כדמוכח מאלול
 הוא הלי כמי דבחול ואטג עליו מזינוהיו כאין לפי בשבח
 באכול איכואלא דנסול ודאי אלא חדלים מגדל אלול בכלל
 אוהו דטכץ דרבנן שטס אישור מל מובל סוא הלי ובשבח לנד
 הוא שכך בעיני נלאה אלא ט׳ ממם לאי וקיו וכיש מיע

 נבול הקנה למוח בא כמהו נבול מסיג דאכול עמותיו מקתל
 המקס הפליג כמס ונאה נא הבגו יטש עכהיד ועחן דעשא

 סוא דהרי חבלו של מסיימו דמקפס זס באיסור לססטר זיל
 שחיפשתי אמם סן בחורה הכמו׳ לעסו נבול מס־ג אלול בכלל
 לבד בשמו זיל. לש״ל שכם' זס לפון מצאם• וצא הלוקח בס׳
 וסי בפקיק זהיר והוי ח״ל כיש בקי׳ שכח׳ מצאמי זס כאם

 הזכיל ולא כו׳ מסייהו הקס ואל גבולו השיג ולא עמן אסין•
 סימם דבייסמו ואולי רעהו נבול מסיג אכול בכלל שהוא כלל
 ועוד מאד נאמנו ועדומיו בשמו זיל הוא כטש הטקס בס׳
 בק׳ עיש הי״ו ומלמידי הבלי לי שהראה מה כאן מסמיך אכי

 שיש ציל אץ ח״ל שכמי שניו קי׳ זיל אשכנזי אימן יוכף
 הגדול לעינש ללמוד וים כו׳ מבלו גבול נהקנם גדול איקול
 ידו על הגבעונים של ממייהס י שגלקס דע" משאול זה לדבל

 המים כאילו סכמי׳ סשבו כו׳ הנהנים עיכ מב בני של במיהחן
 מכמיד בעלמא גלם אלא היה שלא אפטי הגבעונים אה

. לניד קיו ניקס ממנו כי יט״ש
ביה נימא סס׳ בסשו׳ לש״ל דברי לידן ואתא והואיל

 טל בטש סדא מתא טד ק״ל דלעיד מילקא
 קשה אדרבה ארור בכלל שהוא מליו להסעיר דאיכא ז׳ל היימ

 מאמר שפי ממיר דרבכן שבוה לאפי׳ מארור סטר לאו דאיקור
 רל׳ דכיס לקידושין נפיק שם זיל יש״י מדברי שתלי וכו׳

 דסופג ממזל לחברו שקירא דמי •שכס׳ ממכק־ם נופי סמיר דנדוי
 במלקוס לדונו עניו שהקלו סייגו שם שאמרו הארבעים אה
 והביאו יטש נגדר דסוא עבד לסבלו שקילא עי כמו בנדוי ולא

 מדגלי לאיה שהביא יטש וקיא כיס סי׳ נמשו׳ במצעו לשיל
 דטש נאמר אם ואף ממלקוס מפי מטל דנדוי הס׳ יש״י
 לש״י מדברי ראיס להביא וקיא כיס דקי׳ בסהיא זיל ישיל

 שכין דרבנן מרדום מכה ה״כו ממלקות נופי מעיר דנדוי זיל
 שקנסו היינו הארבעים אם קיפג גמ׳3 טש על שם זיל רם"
 נסי׳ דשם רשיל מל קשה ס״קי יטש מרדום מכם אומו
 דארול ]הנם מאלול טפי סע־ל דנב׳ שטם דאפי׳ כסב פיט

 בסי׳ מטם הפן דליה[ בשטעום וכדא־הא נטי נו מלס נו
 שהרי נטי ללשון אלול לשין בין בזה לסלק ודומק וקיא טס

 ארור בלשין ובפרט בשנועומ וכמיש נדוי ט מרס ט ארור
 מיש על ק״ל ועוד ׳00 פיט דקי׳ הרב כנדון בהורה הכחוב

 דנטי זיל לש״י מיביי לאיה להניא שהוצין וק״א כיס נסי׳
 דבמערבא לנין דפסמים בפ״ד הוא מנואל דהלא ממלקיה ממיל
 מוהר" ונחשו׳ ■טש אשמהא ממט ונא כר* אגנייא ממגו
 זיל רש" שמדבר־ אומי אגב ודין ודוק טס קי׳ זיל סלו•
 ארבעים מלקיח כמכין הוי מרדות דמכח דקיג מש׳ הס׳

 •שהוא פילש הארבעים אח קופג זיל טש מל שהרי דאירייחא
 בערך זיל יעקב קתלת להרב ראיתי אלן' דרבנן דקכשא מ*ע

 גפי רשיי שיגדב-י ,שכת נ*א סי• חיב הששביץ בשש דהניא מ׳

איבע־ש מכקית כמכין הוי דנבכן טמ7 דק׳ל מיכה בירר זה



כז השם יב• סי׳ ירד
 משר דרבנן שבום איסור ,דאם־ משם ימש׳ דשבח בחרא

 שקשס היא הו הה׳ דענחית המיס• כשש ודלא מארור טפי
 דלכאורס דשנה סהיא על שפהומיהם יענו דמה זיל הסיק׳ שד
 לשש גדולה וסיעתא דל מוהרש׳ל וכשש עצומת ראיה היא

 הסירי׳־ לדסוס בששה ודלאכשש הנד ממבס בש הסוס׳
 לדסוסראיתרש״צ לר׳״דיש כר* והיה סנז׳ מרובה בס• שנסבו

 החזיר לפר מזהות לתת איסר לאסור הזיל דהוצלכו דהא הם׳
 בסול אפיי חדרים שמגדל ש בארור קאו דבלאיה הנס בשנה
 גירושה לו שנפלו כגון שעה לפי לגדל• לו דהוחה סיכא אפי׳ היינו

 שלא כדי מעט מעט לשכרם לו דמומר השו• שעשה בנועה או
 מהלכות נשס דל סרמב״ם ופסקו ממנה נש שס וכשם יפסיד

 היכא גש ואי שט סי' ס״ע נש״ע ומק והשר מעון נזקי
 שדם כמלל דהיי לשיש לגדלם לר דהוחר נשבו דקנלס'
 1ק״ סי• יג״ד נ״.י ע־ן שהניא במשי׳ ז״ל הרשביא וכשש

 אסב אולם .י״ב ס׳ק דל ובשן סס״א בהגה ובמוטס ישש
 דשיי שם דלפי ליאער טמן לא דסא נראה קלח ההתבוכנוה

 דאין כיון בשבח לחזיר ®ינוס טמנץ דאין דמע׳ שם דל
 שיגדל■ יהודי ארור מיל דאמגג משוס דהיינו פליו ו עזינוח
 להם לסם דשחר לגדלם דשד דסיכא דמע׳ ישש חזירים
 סי• יבא אליהו להרב להדי־א עצאש וכן בשבח אפי• מזונוח

 כההיא בהול לגדלם דשט דנמקום בפשי• שכת• סק״ג שכ״ד
 יבהכב ישש בעבס מזונות לפניהם ל־תן שט שט ס־• דסימ
 פט ובס* סיק מבת תוספת ובסי ח״י ס״ק שם שבח עולת

 ממצית הר׳ בפשיי וטך קק׳ו אברהם אשל בקונש דל מגדים
 נקיקי דל שלום נהר ובנן■ ישם סק״י ששד נסי' פס השקל
 גדולה לאיה ים דשבה דמההיאקינייא ונמלא ישם ששד

 דרבנן דא־קד* דכחבו הנד מיונה יפרק הסוס׳ לדבט לכאורה
 לדסוס נענסות כמ״ע ודלא מאניר טפי ממיר שמרו ונזרה

 שד וקשה כי' נדוי בו דאליר דשבומוס ההיא מכת לזה
 שהניא רש״ל בשם דשבמ.וכמםיל מההיא במנחות שכתבו
 דרבנן שבוס דאיסיל משם דמם׳ דסבס מההיא לדבריו ראיס
 דסבס לדס-־תהסיא דיש לומר בלשד ושהו .מאמר מעי תשר
 לאסור תזיל שהוצרכו דעה הנד דמנסיס תחוס׳ אדבט דלית
 דרבנן שבוס דאיסור משום לאו בשבת להזיה ®ומס למת איסל
 איסור עליי ל־מ! אלא דל רש״ל כשס מאיור מפי ממיל

 שאק שק לחדר טענות נום! אס בשנת ישרם דטרהא ף מוס ’
 אמי* ®ידם שיגדל אדם דארור שאמרו מס לפי טליו ®ונוסיו

 דקי״לבדרנס סימא ולא סס׳ דל והמפרשים מדי וכשש במול
 דאמר אייל ולשלם כי׳ נדוי ונו מרם דבו ארור דס״נו שניה
 מון דרנק שטת מאיסור וכ״ש איסיטס משאר טפי סשר

 וילא הק׳ במנסים החוק* וכשם וכו׳ ,נדו •נו הרס בו דארור
 דשג כ״ש פיק נפקחים זיל להשוס• מצאש שוב .דל כרסיל

 הוצרכו דלמה שהקשו מס על מ־ריצא לחד שכתבו אמר דיה
 ת״ל ®־רם שיגדל ש אלול ואמרו דנזנו גזרה להסיא חדל

 שרצו ישז מדאוטיחא טמאים בדברים סנוורה לעשות דאסור
 ימש• ישש נאמר עליה לשקם כט מקנס לאותה דסוצרכו

 שטת מאיסיי וכ״ש ימא יאור מא־סולא אפי• טפי מעיר דארור
 תמיר דרבק שטת איסור לאפי' כששרש״לבפשי• ודלא דרבנן

החרק׳ דנט דנם אצלי ס׳ ואין דשנה ההיא מכס מאמר טפי
. וציע דל ישיל משני ־נעלמו כ״ש דם׳ אלו

 נאונן עשה טיב דלא בג״ד למידץ נעצינו דעכ״ם באופן
סל ®וגיתיו זלממט פרנסתו לקפס סנז הסיס

 במד( ש׳ שאמר קלע לשק לספר שהלך גמה זכ־ש\ סנז׳ שי
 נענץ' דשו דמלכין בנמ׳י שש דמלבד בזה דטעז יודאי נוי1
 ז׳ דין דעות מהלכות נפ״ז דל הלמב״ם ושש לה״ר מקפלי ץ

 ולשמוע עעהש לישב וכיש לה״ר מספט בשכינת נדור דאסור
 פ׳3 ביע יונתן בתרגום מצאש זה לאה מור מכ״ל דמיהם

 ל־ט ודל דתיבם נשתל דעהו מכה ארור פ׳ מל הנא כ•
 הדי ונס" ישש שכ נטומלא חילתאי שן בל חבליה דימח־מ

 דל חכשס ושפתי ונראים ישם נאמר "ר לה דעל שם דל
 סיע בלשון גימטטא דבשתר כת׳ זיל השרים נעל כיב גם

בעיני היא ופליאה .וקיל דנסתל הכולל עם וסיירו יפ״ש

עבודת
 דק-דושץ אלו לש*־ מדבר שכ מוכח אץ ללפיד שיע» דאוטיסא

 ונס׳נשמח4ס«> דל תלישש ובהשי׳ מ*ה סרוחה ם־ר׳ ובמו
.היי ס•׳ שח  החיקפותזיל בעלי ליטחינו םי1מל־ מחפיש אמר שוב

דתהיא מלס ואסיר דיה 3נר 3דפ* מרובה בפרק זיל

 באימה ואריסנויגליס הירקנוק זע״ז חשמונאי גיס כשצרו דחניא
 1:3 אח שילמד וארור חזירים שיגדל מ• אמר אמלו בפת

 דמ״נו סימה דבמסכח זיל השוספוס הקשו וע״ז יומס סבמם
 בכו אס אדם ילמד שלא טרו שטיס של דבסילמיש אמרו

 הירקכוס נזק וסלא גזרס לאותה איצטטך ולמאי יונים סכמס
 לחלק קודם מובא דר,דמו חשמונאי מניס שהיו ואכיסמונליס

 שילמד אלול אמרו כגר דעיז בפיק וכדאיתא שנס קיג סבים
 נץ־ס להסיא דאצטרין וסירצו יוניה סכמה גנו אם אדם

 סייס למיקם רוצה סיס דאילו משים שטיס של דגפולמיס
 הוצרכו ולכן עבריינא עיקרי הוס ולא ליה שנקינן הוה בארור
 יוכל שלא דר׳ בגזרה ־עליו לאסור שטיס של דנפילטיס לסהיא
 הכי ממדד א־סירא למעבד לים שבקינן לא ר יונים מנטה ללמוד
 דרבנן ואיקורא מסרה טפי ר,יל דאנור הסיס׳ מדברי דמש׳
 שהיא נר׳ חו בשבועית וכשש קללה בו־ נדר בו דארור הגם

 היא וזו הנז׳ עיט לסימן בתש׳'׳ רש״ל לדברי עצימה ראיס
 אלו ז*ל סמוש* לדברי שר זכר לא דאין כשיל על .^שקשה
 פרק בענחים ז׳ל להחיס׳ מאיתי אלא .לדבריו סיוע '־־להניא

 זה מיריך טל דפקשו ארור ד״ה מ״ב דק׳ד ישמעאל מי
דארור דאמרו דשיועוס סהיא מכס מרובה בפ׳ שם שכמנו

 דסיטס בפ״ב ז״ל היו״ט ונסרב יעיש ונו׳ נדוי נו קללס גו
 דהיחס ׳p ואץ יעיש גנו אס ינער ושלא ד״ס י״ד משנס

 רבי ופרק עלובס פרק סחוס׳ דברי ז״ל רש״ל משני סמל׳מה
 מרובה נע׳ ז״ל לדוד שישנים לסרג עוד ומיץ סניז ישמעאל

 הנזוס׳ דנני שכיס דאישסמיט דניאס וכו׳ אץ דיס ז׳ משנס
 וככז״ל דסיטה נפ״ג סח־ו״ט וסניאו הניז שי נס׳ דמנמינז
 בשיטהו דל סמאירי להרג מצאתי זס נמנץ שמד ןובהיוסי

 של דנפולמוק דסהיא מלס גהרא נפיק שם סיטס למסכה
 שנס כ׳ד אקפסיניס אמר שנא והוא חיל כס׳ כו׳ שטיס

 אריסמובליס על הורקנוס וסוא סעשנאי נ־מ ממלכי אסד שהניאו
 וששש מטל יומס סכמס ללשד שלא נזלו וכן כו׳ אחיו

 דס״ק מססיא ז׳ל הנב פל שקשס היא וזו שד ריש נדס״ד
 קודם פקקה חשמונאי ניס דמלכוח להדייא דאימא ד*ט דשז
 ניס ממלכוח שהוא שהוכקניס ימק ואיך שנה ק־ג הביס סמן

 שמיס שהכי אחיו טס להלחם ששש אח יניא סשמונאי
 מישן וכיא־מא במינו אם החטב וסוא סניח סרבן בזמן בא
 ז״ל רש״י מיד להקשיח יש וכזאם וכזאה דניו הניזקץ ס׳
 הורקטק שהביא שטוס של בפולמוס ח״ל שכח• בס־טס שם
 פיק נשיס מ״ש לסי יתכן לא חס מ• אסיו אר־קשגלוס כל

 מביס למלבן קידם פסקח חשמונאי ביס דמלכוח סנז׳ דט״ז
 ממלכות היי עצמם הם אחיו ואריסטוגליס וסולקנוק שנס קיג
 לבי ובפרק מליבה נש שם בהדייא וכדשכח חשמונאי ניח

 סונקניס סיה זז על זה חשמונאי ב־ח כשצרו דקאמל ישמעאל
 בני היו ואטסטונליס דהולקניס נוליון ק בק׳ אימא וכן כוי

 שטיס שבא ליטר ודוחק יע״ש חשמונאי שמשן ק אלכסנדר
 מקיג יוחד דהינו שבנתים שנים כ״ך ושש פעמים ב׳ •רושליה על

 ששטוס שפירש פס רש״י דברי טל לעיד קשה היותר ואח סנה
 גס שלם בקדר כדאמט׳ סיספנוניס כל פנה ניב אמר בא

 איקפקיניס של הנס שד אמר נא שטיפוס סס כס• ,המאיר הלנ
 שם להד״א איחא שהט לשד חמוהיס דל ודבריהם ישש
 ונשדו שנים שלשת ימשלס על לי דאיכסקינוס סניזקץ נש

 בחרא נפיק כם נמ״א ז״ל נמיסלש״א ועיין נחנשר במלחמה
 במקומו לטיפוס ישלה והלך גרימא וקיסר מנך דנמשה דסוטס

 נא ייישל• פל איסמתיניס שצר שנים לני דסכן< דטש׳ ישש
 שהביאו עילם בסיר כמיש ילא עליה להלחם נ-ך ששש

 מלמוד אצלי צריכים בזת ז״ל והימאיני רש״י שדברי סויד דל הם
 ומנר ירישל׳ על פעמים ב׳ בא איספסיניס שנם לו• ודיסק וציע
 הנז׳ נחשי• דשיל לדנט נחזיר שיהיה ן א .בנחיס! שנים כמה

I דפלק מההיא שהניא דמהראיח לשאול נפשי מעזוב לא דעדץ

0) מחכמת אוצר תכנת ע״י הודפס)58 מס עמוד מרדכי בן שמואל מאטאלון, השם עבודת



־השם ידדבד׳יב עבודת
 \ וגפרנו סס׳ מלאונן הרע לשין קבל אץ• סכז׳ סה-ח לו• על

 ©הוא ומלבי סירס לריק דסוא אמינא קא ובכינו דביולעו

 לשנס בס״ס אמרו מוי ז״ל וסרמב״ם בערכין ומדש גמל עון
 נחלקם לא סרמ לשק דוד קבל לא יאלמלא לב בשם דדו

 פ*נ מארצ-נו גלינו ולא פ״ז ישראל עבדו ולא דוד נים מלכום

 ..ימ״ש וסמקבלו 0ד» מ״ג דק ס״א דמייז׳ל דיכא ובס- יע׳ם/

 פמקסו לקסם סס״ס ר* ־ עם סס׳ לוי שנשמסף נמס אך י
 זה מאיסור סס" לוי הוא דנקי נר׳ ש׳ של מזונוסיו ולממש

 מה וכפי קריסמייאנו אסר נשם אוסו קרא הסי דש׳ דכיון
 דלא ודאי עמ״ם גוי אוסו שקרא כיק א״ן סס׳ נ׳ לו שספר

 דעומרלהז־קו לחייו עי עמו טורד ישע אוהו קרא מאלו ניע
 ועוד ז״ל. וקי׳ והגאונים יש״י בשם ונמש״ל מזוטסיו ולממש

 ה״ע לשייר סעו טורי רשע להביו דסקורא שע׳ מיקר דבל

 לקסם ישע שקראו זה שבא לסי עדה כנגד מדה 6^7
 והסקס כו• אפיך ימון כי כתיב שסט עזוטחיו ולממש פמקהו

 וכמ׳ש עכ״ט לסייו ממו יורי לפיכן• אסין שאינו לישע גיפיע
 הואבגעוקי וכן יע״ש סלקועים בשס ק״א קי׳ בחשו׳ דל יש״ל

 בישח בטכי בקוסו ז״ל מוסרי״ו בסשו׳ המובא ז״ל מוסרע׳ס
 על לקידושין בפתי׳ ז״ל לסרסג״א מלאמי וק •גדש י״ג קי׳

 מליו מרסמיס שאין ישע ליס דעשוי דטון יכם׳ יגדש דכ״ח

 בשישה וכ״כ עמל סיוסו ולסהקיי לאומטסו ליכד מסר הילק־
 נק׳מס״נ דל הסט״ב ובעין ינדש מקדושים מ• אל מדע לא

 קי׳ ס״ע בע״סי ונחשיבס דן ק״ק הנב״י שיך קי* ס״ע
 נוי יקראו סיכא וכ״ם לה״ס נראם שק וטון גדש דל״ו

 הט לנוי אוהו לססוס דטון לסייו עמי לירד דינול דויאי
.מנ״מ לסייו סמו ויורד עליו מרחמים אץ הבטוס •

 מד דסתקקו ששעעמי »ס לפי לי הוני קשה !דמות
מזינומיו ולממש מס־סו לקפה סס׳ וללוי לס לסייע

 שלא הצביר על המעונים לגבירים לומר ושלסו הס׳ ש׳ סל

בכל סס׳ ש׳ לוקס שהיה ססקפקס הס׳ הס״ס לש׳ "סט
 דל יש׳י מ״ש לפי כלל יסכן לא דזס למ״ד מראה י-״פסע

 לסבנו דהקינא הדל שאפנו חס הס׳ל יכ״ס בקידושין שה

 הקורא כמו ך3 מל סקקין ב״ד אץ לרדיו עמו טורד ישע
 אס. דקיסג ממזר למנרו הקורא וכן בניד דסוא מני לסנט

 לס־יו מיש וליכד לשנאומו רשאי דבר יהבעל אלא הארבעים

 וכ״ן גדש שם הטן וכ״ן לאוענופו ולירד סיממו למעש

 מזה דעש׳ ימ״ש בדכ״ס שם לקידושין נסיזי' זיל סטשב״א

 הדבר לש׳ למשום דישאי הוא דבר הנמל שהוא לוי דדוקא
 סיכילס אם עזונוחיו ולממש עסיסו לקסם לסייו עיש לילד ההוא

 הרדם ט מפי העיוש סס• הב״ד דקבלו טש סנ׳ד ולא ביט
 וס׳ אמר שהוא ל©י סמי ש׳ שאמר ש׳ בפני שלא סס׳

 ן׳5 אס לקטק סנז׳ הנ״ל ראו דאפי* מס יפה מד כס ואץ
 השמה צוין לפי ש׳ של ופמקחו עסייסו למעש סס׳ סח׳ס

 וקי׳ יש״י ומדש כן על 'םקקץ ביד דאין סדן p שאיט מס

 דאפי* סס׳ סס־־ס שי בפני המדים לקבל צרץ׳ סיס ידע סס׳

 מד ידי וקני כשדם עדיה מרנן דלא דמלמא קנקוס בדיד
 ג״י מין בדבר• שנתבאר וכמו מידע עי או סקיל &ו קרוב

 רמיש ק" ז״ל לסרמב״ן סמיוסקום משו׳ נשם ם׳ קי׳ ס״ע זיל
 אבל גע״ד בפני סמדום נקבל ציין מ״מ שס ובנדע •גדש
 קי׳ בחשו׳ זיל בושון ט ישסטס וכודש מסד לא בפרו שלא

 סק״ב הגהישו ׳3 קי׳ ידב ס״ט ז״ל ססני״ב טין וסביאו י״ע.
 ז״ל צב• לסרב מצאם• וכן נדבר סולק שום הביא שלא יידש

 וסקכישס מקים מדוס לפנין נזס גטוצא שכרו ק״א ס״סי בפשר
 צטטם ידיו אלו בעדנים מדום פסולי דסוכשרו דאע״ג הקפל
 שקשס סיא זו דלכאורס אלא .ימ״ם בירד בפני סעיום לקבל

 דמר טניס דאיפמע־ע דנט ז״ל ממון לי עוסי״ס משי׳ פ׳ד
 בסרא סגוזל בפי ז״ל סערדכי סביב אשר משס״ג דבט לסי״ש

 סקנה ודל שכס׳ סגדו כ׳ס קי׳ ס״מ בש״מ נהגס דל מורס ופסקי
 שאץ וטטנוס קסמים בעניד עדים דכשמקנלים ז״ל הגאונים

 קמפוס זה עם זס ימשו שלא כדי בע״ד נפט לסעד לעדים

 רש׳ל ונמשו׳ •נדש נע״ד בפני סעדום לקבל יאיץ כי* ומרביס
נצנץ סיס ז״ל טב עוסטם הלב' ונדון יפ״ש ג״ל קי׳ ז״ל

 בע״ד. בפני סעיוס לקבל דצריך כס׳ ועכ״ז ועיינוס קששום
 כס׳ ז״ל מיטס ופסקו סס׳ הגאונים לדבט שר זכר לא ואין

 בעט נספשטס לא מקנס דאוהס ז? סרב דקובר ואולי
 דבט לישב נלידד ומיסו .אשכס בערי טא וכיוצא עורקיאס

 שסביא ז״ל סגאונים דמקט עססיא דל׳ס ז״ל ד״ב עוסטם משי׳

 ובסגס נטע ז״ל מוטס מ״ש לפי סס" וקי׳ מנדט בהגהוס

 ססיא אסער לא דע״כ ז״ל דסנאוניס בהסיא לסלק בש*מ
 ולממש לדי! רוצים סב״ד כשאין דוקא אלא ז״ל הגאונים מקנס

 סשעס צוק• לסי קצם ולעטש סמריבוס להשקיט נק סטן מפ״י
 אלא סמדום לקבל דאין ודאי ולענוש לטן דרצו סיכא אבל

 ס׳ קי׳ בחרא סנתל בס׳ ז״ל •ש״ש ובקי •מ״ש במ״ד בפני

 ק״ק בסגס״שו שם ובסכנס״ג טב ק״ק כ״ס קי׳ ז״ל ובסש״ן
 לענוש שרצו עוסטסטנדל בנדקסרב שק וכיון •מ״ש ק״ס

 עקסל אוסו שהסטשו לסייגי מס בטנא סאיש לאומו ולקנוס

 צטן- דסיס ודאי א״ן מלפניו מהו אם יקברו ושלא עדסס

 טב עוהטם לסרב עוד וימוין דוקא בפניו סעדוס לקבל
 לאפסי. דגססמדנר״ו בנ״ד נ*כ י״ל וסעי״ז מ׳ שיי במשו׳

 להשקיע כדי ולסזיקס לפנים אלא ׳00 סגדנו לש׳ שעשו מס

 ש׳ מס ונוי ט דסיינו צידין סב׳ שימפייקו פי סמריבוס
.סס׳ ססיס ש׳ בעט כלל סעדוס לקבל סוצרכו לא ולכן סס׳

 קשה שהים מס נעי דגיסא נראס סיס סאעור
סס׳ סס״ס לש• שמשו במס ימן הב״ד על לכאורס

 סס׳שסוקיף סטין ט בכבוד שנגע מפני סיס דלא מימא הגם
 כפז כו׳ אסר אוסו שקנא סס׳ לוי בשביל טא בנזיונו ש׳

 שא״ל הדבטם שמע לא שלוי דטון סס׳ ט לו שספר עם

 קני דלא ודאי סלס״ר שקפר סס׳ ר׳ סעד מעי כ״א סס׳ ש׳

 עטם ב׳ צטן וסיס ס״ס מיץ דסוי כס״ג אס" אסד בעד

 קי׳ דל מוסטק״ו ומדש כס״נ עסני לא סעד עס״י דשומן

 בשורש לו וגמד יגרש קק״י-ל״ם דלבגדע טייס וסקקו צ*נ

 סס׳ סמ״ס ש׳ של שונא הוא הס׳ סדיין לראובן טש ק״פ

 לשונא סס׳ ט של נמיין ש• ססוקיף סדבטם אומס מסמס
 שק וכמו ממנו לסנקס שרצה טון למיוס סקול הוא כזה

 מק דפליגי דאע״ב לכס׳ ג״ל סי׳ דל רש״ל בגזשו׳ ראיסי
 דשונא דק״ל כמק וקי״ל או״ל לעדוס פקול שונא אם ונ״י

 שונא. ואיטי יעים ג׳ סעו דנב שלא בשונא ס״ד לעדוס כשר

 ומבקש. המדפיס מן באסד לו שסוא נעור בשונא אכל גמור

 בעדוח כטנע הו״ל כס״ג דשונא לכ״ע פסול ממט לסגקם

 3״ קי׳ דל מוטס ונמשו׳ •עיש עכמ׳ד סוא לסנאסו דמכיין
 ספוק׳ לשאר נ״ן שציין קק״ד סנסמ״ו נ״ל קי׳ ובמס״ג •ע״ם

 עמ״ש ימן סמר על קשס סיס ועוד ימ״ש זו נשימה דקיעי
 לספיר כשר לשונא דסגם ע״א קי׳ דקעא נדק טש״ש יש״ל

 אקבכא מוקע׳ בלא״ס עלאוטיסא דפקיל יסיט כשהוא גרע

 קי' ס״ע דל סמי וסני״ד יפיס כס״ג סשונא מסימן דלא

 ימן דסמי גדש ולפי וגי ע׳ב בד״ז וכמ״ש עמו וסקטם וי
 לסשקיש כיי לעייקו אלא סנד סט״ס לש׳ שעפו מס טשי לא

 שר׳ סגה כיסא סס׳ ש׳ עם ולוי ר׳ שנין וסקמסוס סעריגום
 נם שסט עטם דפקול נאסי וסוא הס׳ לש׳ שונא סוא

 וי״א דרביוסא סלונס׳ אינא במ״ד בפני שלא מדום קבלה

 ומכללם הסוקקיס נשפט סיואס שיראה ונמו ההורס מן דפקול

 הסירו ומכ״ז קקי״א כ״ס קי׳ ס*מ דל סשלסן מרן הרב

 שלא ובויונוס קענווס במנץ סעדיה לקבל סס׳ וקי׳ הגאונים

 וכמש״ל סעטניה להפקיע כדי לפי״ש ולקנוס לענוש נעיד בפד
 דנצס כס״ג דשינא ט״ל עקפיק זס דאץ נראם דמיין אלא

 נוגע דהו״ל שאד הרודפים מן נאסד והוא מם׳ להנקם
 עמה בסורם ואינו יצרו מיקס לסי סוא לסנאסי דמכדן נדבר

. ז״ל יש״ל וכמיש כלל

 אסד על ונפרע •ב״ן סב״ד על לנמנם דיש נראה ןןןוך•
סיה שלא הנד סס*ס לוי של קרובו שסיא מהם

 לממש הדבר אוסו לש׳ לעשוס זס גמדן צהמפל לו ראוי

 סס׳ הס״ס ש׳ נחסם דק״קו כיון לס־״ש שסיס כנס אושו
 ססישע הים סוא אם לוי של סונמו רואס איס וסוא בינים

גפיו ט בעקיפין וסלן הס׳ הגדס לש׳ וריטהו שציערו ׳ חס

ובשפסיו

0) החכמה אוצר הכנה ע״י החיפס)59 מס עמוד מרדכי בן מאטאלון־,'שמואל השם עבודת



. כח השם ע סי׳ ירד עכורה
מנז» ש׳ של מפיו סמס לא על מעט נימק ולנו כף ונספחיו

 »ל סדניים א־הס אמי ש" של לבבו ימם מ זם שמכם פי
 קרובים מדוש דסוכשי דאמ״ג צמרו על נספק אלס אין כי לוי

 ״0 ז״ל ססליק״ו וכע״ם ונדופץ סייומין של אלו נעמיס
 בס״ע ז״ל מוי״ס ועסקו שנ״ג ס" ז״ל ובסס״ד ימ״ש ק״פ

 סיד גוש וייז סק״ס בסנב״י שם ובבנס״ג יע״ם ל״ס ק*סי
 כשיים מדים מסאים להזמין פנאי דאין ומסעם עמס גני

 עס *00 ז״ל הפוסקים וכע״ש וגלופין דהירופץ אלו במגינים
 ז״ל יש״ל לפי״ד כ״ש קיונים דיינים לגני p לו״ שיין■ סאין

 ז״ל עוסריק״ו מ״ד דסלק ע״א >ן״סי דקעא נפיק שם בישיש
 דסייופין זה בענין אפי׳ נאמנים קרובים אין דלעולם וס״ל

 ולא קיוב של להונשו מעיד היכאשסוא דוקא כ״א זגמפין
 כשוסד דסוי סמים וסע׳ צדיקים סם כשהעדים אפיי לזנו®

 ססי׳ הפישע סיס שקמנו דאפשר וכו׳ שמרם מיני יעיר אשי
 ז״ל סנ״ד ססכים וכן •פ״ש עכפ״ד שיבשו מאס אינו זסוא

 אלוס״ד בפנינים עהני קרובים מדוש דנם דאעט• דסא שם
 יודס מוסדיק״ו אפי׳ לזכוסו אבל קרוב של לסוב® גסעעידים

 צים נזה ז״ל דנרסב״ד למ״ד כ• ינג״מוסגס נאמנים דאינם
 קרוב של לזנו® דאסי׳ ז״ל ®סריק״ו דלדפש נראם מדאי
 בסיסי שם ז״ל סש״ך מדנד שכ״ן וכ» אלו במנינים נאמן
 כסב״ד גוברים דרב מסס״ן מ״ע ז״ל או״ם «p» ימ״ש ל״ם
דיינים דלנבי נראה וע״ע סס׳ רש״ל לדבר• ג״ן ססכים ז״ל

 דסכופין אלו בפנינים יאפי׳ לכ״ע פשוט סדין ®י ^קלוניס י
 לזנו® דבא סיבא בפיס לן שקרוב אם לדון יכול אין זמיונוש

 מדוש במכין ספיסקיס דכשבו סע׳ ססזא שיין דלא כנ״ד
 ננאס סיס ז״ל פפיסקים באעססוס וגספשי .וכמשיל קמבים

בחשו׳ ז״ל שמואל משפט• סרב ממ״ש לזה וסמים עוד דיש
 מדוש דמשני דבעקיס שם לכאורס עיבריו דנראס צ״ב ס"

 שסני קרוביהם אם למן יכולים קרובים שדיינים ה״ם קרובים
 כס׳ מזאת ונדולס ה״ל רע״נו סי׳ ז״ל .הלמדן חשו׳ ע״ר כה׳

 במדים אפי׳ לדק יכולים המנלוס לבער שהממונים ז״ל סרעב״ן
 סקסלוש לסקק עיניהם ראות מפ״י ולקנוס מפ״מ ועד רוגיסק

 ליסר בס לסם יש אפר קרובים דיינים לסיום דס״ם ועינם
 לאנשים כס יסים אין כשדם סם סדין בפי ואם העם אם

 ז״ל כרב דסשום סט יפ״ש מכת״ל פשוט וזס לנעלם שאלו
 אסב אמנם וביוצא. זס במבין קרובים לעיים קרובים דיינים

 קאער לא דע״ב בנ״ד עברעא לא דסא נראם קצם סססבונטס
 אנשים ג׳ למנוס ותקט שהסכימו בדד דוקא אלא ז״ל שמיש

 אנשים בשה" ומינו נבחנו וכבר וקהל קהל עכל ג׳ קסלוס מג׳
 פיצה מבלי ויי וג*. נ׳ א׳ נשנס מעשם ועשו בכללם קרובים

 יסדיו נוסדו קסלום מסב" ממונים שסששס אלא ®צפצף פס
 הקלובים היו משם אשר הג* סקסל ממוני עממד בלה• למנעל

 האדן ומ״ז שסיאפיסלס סקומס מצד לבגולאוהם שנשמרו
 ההיא סססכמס מכס נא אשר מנהג או® לקים ז״ל הרב

 ששח מהשיא ראיס ז״ל סרב סביא שוב מסהלפים מטעמים
 ממונים למטח וסיקנו שסשכימי נ״ד כעין שסוא ז״ל סנמנ״ן

 הרב דכסב עיניסם ראוש עפ״י כו׳ סמבלוס לבער עיוסדיס
 סנסאמם כיין קרינים עדים עפ״י אפי׳ לדק דיכולים ז״ל

 וכ״ש וס״ס וכר דעסס ואומד עימהם ראום לעי אצלם סדבר
 אפי• נענים לסיום מעשס ועשי נמני דכנר דדים בנמן

 עלי נאמן וכמו עליסם כקבלום דסו״ל קמבים ודיינים ממינים
 כפי ואם הס׳ נסי״ד שם ז״ל ע״ש סכב שכס* וזהו כו׳ אבא
 קשס דלכאורס כו• לנטלם כש לסם "סיס אין כשיים סס סדין
 האמור ולפי והסכמה מנתב מכס אלא סדין מן זו דאין מ*ד
 בעדנים נמנים להיות בפי• עליהם כקבלו דחוי שפיר אס*

 וק״ל ננ״ד כן לומר שיין שאץ מה קיוביס דיינים אפי׳ ההם
 השעה צורן לפי אלא שנעשה מס נעשה דלא דכיק ואפשר

 להקפיד שאין המורה הרב סמן ע״ז נם המריבוש להשקיט כדי
 סדק שיהיה יאץ וכעש״ל לנע״ד קרוב שהוא דיין ע״י א®*"

 אס למוש הס״ס ש• שהוסיף דהגם ברור דנלע״ד ליממיקרא
 של ’ ומזוטהיו ממישו למעט '0ס ר׳ פשה עיב לא הדיין ר׳
 מהשגתו נעמשח לא דבאהמו הנם לו עלסה ובאסד וכדכהי* ש*

עון שום אין ספיח ,ש אס לגזום ,ספה׳ מדיין יכאונן דכיון

 סציס סד מיס ססיטר ®ם ״00 םד״ן דד כיון כלל סם לש׳
 עם סיס שלא כ״ש וכו׳ לבבו יסם כי סאש אש לש׳ ר׳ בו

שהסס* מס מעין דוקא כ״א ש״ר סיצאס בשאר לד גף שנזס
.וכמש״ל ס׳ ®לול בערן ש׳ פ6 לבזום ר׳

דיינא »א סס׳ סס״ס דד דביק לועד אדם לחשך ךאט
 ושמעון ולסומס לדק עליהם הצבור שעינו® דעמא

 וסכם ־שינס ראש שהוא זאסכ״א שכנס לו אץ סמכי סס״ה
 לד לו יש ישיבוסאין ראשי שאר במו יסקד לא ורבי יסקד
 ר" דכנוד סס׳ הת״ס ש׳ על ישירס ועמלם עדיפוס סנזכר
 לסוס שהוסיף סבזיק וסו׳ל סקפל כל כבוד ®א סס׳ סדיין

 שמוצא וב® סקהל כל בכבוד ש׳ נגע כאלו הס׳; לד ש׳
 צרכי על דסטעונס ק־״א סי׳ ס׳א ז״ל מוסראנ״ה כת׳ בזס

 בקלל® דיש כיק ז״ל סרב״ש וכמים לדיין קרת דינו צביר
 להסעיר סמעינס כה העדף זם מכה אשד וכו׳ נוקף לאו
 סוא צבור צרכי על הממונה דכבוד כיק או® סמבזס מל

 כגורו על המעונה משל דאפי׳ שכס• עד הצבור כל כבוד
 לו אמור אשש אף .®ג נדקס״א ומע״ש כמיניס כל דלאו
 משאב יוסר סדימם סקסל למעונס דיש אלא אינו זם דכל
 סוא׳ סס׳ סת־ס דש׳ כ״ש ש״ש שאי לגבי לא דארעא עעא
 שדיין ער׳ ש׳ הוא מפל ולא סם טרם סדיינוס שלא בסורם ממל
 ואדרבא בסלפידים ®רה שמין הנד ססיש שש׳ וב״ם ס׳ל

 ש׳ עד ®מה לדבר לבו מלאו אין סס׳ ר׳ על סימא יש
 סס״ס ש׳ כי ואם שסי׳ מים שמטר סיס והוא הנד סס״ס

 בכבוד נוגע זס אין לבבו 00• כי כ׳ אס לבזות ®סף ׳00
 נ״ן והצבור שצבור כבוד לו יש סס׳ לש׳ נס כי בלל סצנור

 שדיין ד בכבוד שנדגים כ® סס׳ סמ״ס ש׳ בכבוד חייבים סם
 דאין דודאי שסי׳ טיס ססיטר סיס שדיין דד ובפרט ׳00
 שריין סוא שד מפני לא כי כלל ש׳ מל עדיפות סדיץ לד לו

 לא על סם״ש •0 אם לסיח סרצימס לו סושר סקסל ועמיכש
 שהנס בעצמו ז״ל עוסראנ״ס מדברי נד שק וכ® בכפיו סמק

 וע״ס סקסל ממונה שהיה מכה מרדכי רבי כבוד והעדיף שהמלה
 מפד מרדכי לרבי המבזה שבס• רבי בעונש לסקל דש כשב

 שבש׳ לרבי שקראו שסי" מיס ®טר שים סנז׳ מרדכי שרבי
 וסונןף סמס מדלש אשד ׳00 שב® רבי שסיס הגס שוטה סס׳

 רקם דממנו מ״ב בדקמ״ב ומפ״ש סס׳ מרדכי רבי אס לסוס"
 קו® ®כיס סס׳ ששכם דד כ״ש וכעש״ל בדור תת לנ״ד וןק״
 לשימו סצבול כבוד זס ואץ ®א רכיל הונן כי סחילסו נמ

 דברר ביאשיס שם ז״ל עוהראנ״ס מיש ®י ושא כזס דיץ לסם
 הנמס סטלש בלא אפי׳ ק העושה שבל ונלע״ד הצ״ל ה״ל
 לפקס כשיושבין סקהל טובי מם »ד למשיבו אץ סס*

 עלים דכפק תלמידא ססוא בג® ססם כדאעד׳ סקסל בעדני
 אפקיס שנץ כ״ב בסר מלרשא ני דאיסער עילחא דגלי קלא
 לומר דאסשר ואמ״ג סיא גלי דין ואמר מדלשא עבי אמי רבי

 מ״ע ליש עסקינן לא עלינא אבל דעבד סוא לננעיס דדא
 ז״ל וסימנים סדיף מדסוצרבו קאער דדינא לדקדק נראה

 וסרמג״ם בורר זס בפ» יע״שץבסר׳״ף מכיל כו• זס מעשס להביא
 סש׳ע״ש המעשה דץז׳שסביאו סנהדרין בשכיס׳עסלנטת ז״ל

 שהים דמם כו• ס׳ דבל שעעי !אלן ארן! !אין לאו אסם |םדיר
 על המדרש מביס לסוציאו סס• החכם לד לעשוס מוי

 בי סעייש מיס דאיסער ללוי שסער לישנא ססוא דאפיק
 לו• או® מצער שסיס במס סס• סח״ש מ׳ של לבנו יהס
 שבייש בישס לאומם לו ואוי מ׳ לאסריס סס• ס עשם סס•
 מעלבונה לבדום לסם ואד כדץ שלא סס׳ חת״ס שעמק אס
 סס׳ ש׳ געי ללד לס״ר שספר שת׳ דלר׳ דבודאי סורס סל

 דאסור המדרש מנים אי למצ ראוי סיס מיישא בני דאישער
 בהלמס שם ז״ל שרעבים וכמ״ש ®לס דנד כ״ש דבריו לשמוע
 מ® לישב אסור מיע לשק בעל שהוא ד® ו׳ p ס״ז דמום

 מרן ונם פצען מצי פדברים ראויין כי ואם דבריו ולשמע
 ס־כא ז״ל סרמב״ס סב® זס דיו מקום סראה צא ״לז כ״ע

לססוא דאהקיה דר״א ממסה דמאי® לומר גלמ״ד למ״מאיסא
I דאסור סדין או® ז״ל סנמב״ס סוציא עדרשא מני סלמידא 
I ובמפרשי ®®ס בספרי ססשס• וכעת דבריו ולשמוע עמו לישב 

 ן לאועי“.ןואץ בזח שגחעורר ® נאי® ולא ז״ל (הרעדם
1 שיאמר ע

0) החכמה אוצי תכנת ע״י ההיפס)60 עמוד׳מס מרדכי בן שמואל טאלון,מא השם עבודת



השם יב סי׳ יו״ד עבודת
 משוס היד מדרשא מני דאפקית דטא מעשה להסוא שיאמר
 שחברי מהאמשס אנל הוהכס מייחי אני לנטל ואמר שנילח

 המייס בביס השייך pa דהוא כר וחייניך עלי רני וע׳ *0
 דעלמא הלט לשק בשאר ולא סחורה דגל ולהקים ולהומס לדון
 סמלה ימם נןכהדמן בהלכוה שס סרמטם »דבט מאת זק

 ודאי דהא כו׳ המזכה סי־סי אמ שאמד היה כר הלמיי אוהי
 מס אנל המזכה סייהי אמ הדיין יאמר דלא יהא כלל ל-»

 וכמ״ש בעוון׳ רכיל מלך לא שנאמר משוס היינו כר ©עשה
סס כהב דל הרמנ״ם נם מיש גרא דל״א בורר זה נם׳ מס׳
 דמש׳ סוד מגלה יכיל סולן בכלל הוא הכי כך אמד -.(-.ראס

רש" מדברי נס יורש המלמד הוא דמלמא יכיל הולך דלתיר
 לשק ודבי שכהב כי׳ שנס טא בסד ד״ה זע בש׳ שס ז״ל

 הרע לשין דאפיק היכא דאפי׳ כמ״ש לסדייא מש׳ סיס סרמ
 ולשמוע עמו לישב שלא המדרש מביס להוציאו ראוי בעלמא
 דעוס בסלכוס שם ז״ל הרעבים מ״ש והייני ברור וזה מריו

 די״א וכעפשה עעו ולישב לס״ד המספר מכי לשמוע דאקור
 סכענ״ס מ״ש אנל ־המדרש מטס סלעידא לססוא דאפקיס

 נאמר ואם אישיס סיכא ידמנא לא בשכונסו לדור לאשור ז״ל
 דקאעל אבוס דמהכס מסכי׳ ההיא על סס עצמו סמך ז״ל דסרב
 דסשידוקא עילי ד&בוס דמילי מספיק זה אץ כר מג משכן מסק
 משאל לס״כ מסמכי מ״ש קשה דא״ך ועוד איסירא ולא מהו
 דסרב י־ל ואולי קא» קסעא דאנוס מסט׳ והלא עב״מס בסלי

 פוקבא מר נשם מ״ב דמיו בערכין דאיסא מסא זה לעד ז״ל
 לדוד יכילים והוא אני אץ סקניס אומר לה״ר שמקמר מי

 אוכל לא אחו ביס קט אוכל לא אוסו שנאמר כר -־-)-־בסולם
 עם לדור יכול שאיט כך הוא ב״י קנ״ם לנב• ואס יורש גר
מעט להסכסק שצרך לסטופ לס״כק״ו ומספר כטל ש»& עי•

.וקיל מעמלו ילמד שלא כדי בשמנסו ממו ימנ ושלא

 לומר לשטר משמד להליך לממזי וממין אוחו מצער ששיס
 הקהל עקיפה פיס אוסו ליפול ראוי סס׳ הסיס ש׳ דאין
 כסיב דבכל דא״ל נ*ש ׳00 החיה ש׳ מישש היה טפס .ודאי
יומר אומו הממס אח להעניש עטפיס י לעמינס דיש הנס

 לדין קרוב הממונה שדין עוסראנ״מז״ל וכמיש העם שאר סל •
 חוטר הוא כשסיממונה מ׳ט יט׳ «סן< לאו לו טה מפום הדיין
 לעונש ראוי הטמינה אדיבה כנ״ד הסכם אס לצער מים
 ס׳ דאין יודה ז״ל עוהראנ״ס ־ונס הקהל כל שליה שהוא הנס

 ם דמזקנ בנ״ד יטש זה במרץ . הקהל מטמונה טפי מטף דס״ס
 תיו הנז׳ כממונה 1» וטוטם צדיקים הגדולים המיל ועובי
 הה״ח לס׳ ש׳חן המעונה לאוסו ואמרו וצייו המיס ש׳ מצי
דייני לשאנ שהוסיפו כמו לו נוגע היה אשל סהוקפה הס׳

והרמי׳ שזלזל נעה לטנא אעיקכא מא מבוא
אשר ס׳ אס מסנל שהוא לומר סדיץ ט בקלקלה

 מקי&ס לו לסס נדרג אשד ממון מסמס הקהל לממונה גמה
 דצטך בשאלה כמיש סו• בפיו שאל וסלקו שנסים n הקהל
 .זלעסי לא ואנכי סס ׳00 הדיין ט כונס היסס מס לדמם

 הנשמע דלפי זה במכין הס״ס ש" שמשה *0 הטלול מקו
 לש׳ לסס ונדרו הקטמו ספיר עובי משבעה שהה מקנים.

 שהיה בשביל סס׳ והממונה לשבוע כי״ך הקהל מקופה הס״ס
 עההוספה סס׳ לש׳ לחח עקרב הים הס׳ סודה לש׳ שונא

 שאר בטס הלך הס׳ שהממונה מד לו לסה הזקנים מנדט
 ראוי שאץ סם שיאמרו אוסם ולהדים לסס־ם סמס הורמי
 הסבם ש׳ שאין טון הזקנים שאמדו כמי כס׳ לש׳ לסם
 מצי שהיו מזקני׳ למצס שעוע יאט ושלא הע־כ ין וד ממונה ׳00

 מד ככרוכיא צווח המי סגדה סי סיס ומיז הנז׳ הס״ס ׳0
 והולך לסוס מנדן היה בנפש בשאע אשר סס׳ העמיכס

 לדעסו מסכימים’ עמו אחל לטוס אנשים לקבץ לשער משמר
 לאד ההוא שהממונה סס׳ הסיס ש• אומד שהיה מי סכמה

 בחשי׳ 06־85 לולי הסכם אס המנזה כדין ולקהטמו צניוחו
 דינו הקהל צירט על דהממונם קי״א קי׳ חיא זיל מיסרארם

 ח*» הפסגה אשיוס ב״ס סרב ניך והניאו העיר לטין קטב
 שנן וטון טס סי׳ זיל הלוי מיסטי ונסשר יע״ש טס סיסי
מל סנז׳ הממונה אס מבזה '00 הס״ש ש׳ סיס אם אס־׳

 המכס אס מנזה לך דאין דודאי בשערים נודע וכאשר מחא
 דהמעונס ונפרע החיה לס׳ המי הטמינה עישס שהיה מזה יוהל
 כנגדם ס־ה וסוא העיר ופיט- הזקנים כשליח משוב הס׳

 מפורסם שהוא וכמו הסיס לש׳ שונא שהיה שנאה ממטח
 סילול שוס הירח ש׳ עשה שלא דמלבד א׳ך ונמצא נעיר

 לו שנדרו עם לעי ׳00 המעונה מאס מטע לחטוע בזה ה׳
 מחמס אוסו מבזה סס׳ ׳0 שהיה הנם העיר וטובי הזקנים

 משה הס׳ הסיס ם• אדרבא הס׳ הממונה לו שעשה מה
 אם הממה כטן ולנדוסו להמטעו שלא הדין עשירס לפרה
 לשיהבסלקו׳ס ושלא ז״ל דמוהראנ״ס לססיא דמשש משיס הסכם

 ענמס ובסשר קיפ סיסי טוהריקיו בסשו׳ עוד ויעוץ וכדכסי׳
. ודוק אי סי׳ זיל יעקב  הס׳ הטץ ט על להפליא יש סנסבאר מס מכל אשר*

שחילל הס׳ הס״ס ש׳ על לועד לבו מלאו אשד
 סל סס׳ הקהל מעונה אס וקלל שבזה במה ס״ו ה׳ אס

 •פה משה יסכל •ודאי דנר סם׳ ההוספה לו לסם שקכב
 ועמץ מצעד היה סס׳ שסעעונס מאמר הס׳ הס״מ ש׳ בעסו
 ולהייס לסקיס לשעד משמד לילך סכז׳ הסכם ׳0 אס לסוס
 אשד העיב ופוט זקט- נגד ממו אסו לסיוס האנשים אוסס

 ולערוס הקהל מקופח ססיקפה ׳00 לש׳ לתס הקטעו כבר
 ראוי היה כה״ג וכמעפ-דבכל ׳00 המכס דש׳ כבודו עיט

 הסכם אס ומצעד הממה כדין גדול לעוכש הס׳ הממירה
 שהוא טון לנדוסו שלא עזה מצעו מנע סס׳ המכס דש׳ אלא

 על שהסרה הגם הצטד כבוד לו רש הקהל הופנה מכיס

 משומן לפגים־ סס׳ הסכם דש׳ נר ואדמה סס׳ הזקנים
 דפיקר דאע״ב ׳00 לנדוסלסממיכס שלא דעבד הוא הטן

 לעמן עיסה סס׳ המעוכה מל לש׳ שה״ל והמרבה ההביעה
 מרבנן דצמבא - ד״ז ענלמץ ואלו נס׳ איסא סט ע׳ע ממין
 וכדפדש״י למומו ואפי׳ לפרוע משכב כשסנט לנפשיס טנא עביד

 ז״ל דסכאב״ד ואמיג של״ד סי׳ ביו״ד ז״ל »פד וסטאו ז״ל
 ולניוסר לפצוע לדון ♦מל איט עמק דלענין וס״ל עיז פליג

 ז״ל מוסדק״ו ובסשר זיל ב״י ובעדן •מ״ש שם הפיר וכע״ש
 שליד סי׳ שם בשיט טין סט זה בעמן שהאריך כיס סיי

 לכפשים טנא אירש דעטד וון׳ ז״ל כש״י כדעס סעיופקק
 דופר״ם אלא לפרום מקרב הלא אס נדר ונדויו לנדוסו אפי׳

 לכדו© לנפשיס -טנא אימש עניי דלא וי״א כס׳ בסנה שם
 לפי״ד בנ״ד סכא שק וכיין עכ״ל עיקר ובן מעץ ע״ד מבט
 לסעעונס־סס" ענדס סס׳ ש׳ סיס אם אפי׳ ז״ל בשיע מרן
 לש׳ לפרוע מסרב סיס הס׳ שהממונה טון כדוי נדדו היה
 דאפי* דניל ועוד סס׳ המכס לש׳ לסח הזקנים שנדט מה

 נמי נדויו אץ עמון דלענץ יס״ל סנז* וקי׳ הכאניד לסייר
 ססובע המכס אס מלפמע המקרב אוסו בקש דלא סיכא היד

 אנל לו שימן כדי ונידסו לבד לו עליהן יסרב אלא ממנו
 נר וכרד עמנו המיבע כמכס אח מנזה המקרב חיה אם

 דע־קד דהנסי לכ״ע המכס של כבזיון מסמס סנדוי דסל ודאי
 אלאעסמס נדהו שלא כיין עיט ממין לענץ היה והמריבה הסכימה

 ו׳ סיסי זיל מיסריק״ו כס׳ ומאס וגדולה נטי חיש נדרו כבזיון
 שיראה וכמו לנ״ד ז״ל הסיאדמוסטק״ו טך דל״ר י״ל ומיע רפיש

 מושכיקיו במשו׳ סוביד עוהטיס למיש דאסי׳ ייל ולפי״ז הרואה
 טנא למעבד ס״ס דץ אץ מז» בזמן דטכשיו קסיג סי׳ ז׳ל

 כבזיון מממה פכ״פ בדוי לנדרו יודה בנ״ד דהכא לנפשיס
 ולשאד ממנו לקפרם נדר מידו לכבודו שנידה סלמיד כדין
 מדברי נראה שק וכעי הזה בזק אפי׳ ודאי דאיחיה סמס

 נראה קש״ג סי׳ דופסריקיו בסהיא פי׳6ד כ״ש ז״ל □פישקיס
 זס יץ וכתבי מדסהמו עליו דמולנןס זיל ספיסקיס מדברי

 הזה בזק דאפי׳ דמש׳ לנפשיס דיכא מטי מרבנן דלוינא
 מוסי״ש בהשו׳ סיב״ד זיל ופסרחיש הרב כ״ז וכמיש איחיה

 עצמו מנע מס׳ כחכם יש׳ כיש יכיש פי סי' סיי״י זיל כליי
 ממונה שהיה ובפיט כר כדר טיב שאינו מי מנדה מק׳

 לבזוחו ומטין מצער שהיה מל אוסו מקלל שהיה. אנא מקהל
 קופן להיוה הטין כ׳ שמשב כמו ה׳ מ־ליל שום כאן ואין

 לשק ניד לספר ,הרז ש* אה שנזס בעה לי שגרס צי ננאש
וכמ״ש הדמ לשין לידי ג״ך מטאו הטח נקוה דעין הרע

מוהיש״א
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הגוד
 רשץ בטל בלע״ד וטז דשו דמלכץ במיג בס׳א דל מוסרשיא

. P'P 5*1 הגג״ יו״ד בשיירי עוד
 06 שמס במס הם* הרץ ראובן על סמיעס •נדל

סס* סמשנס מטן נדו ס׳ אם שסלל מם׳ השכם ש*
להממונס החנם שי שמשם »ס מ זמן מגר מר סנשעע דלפי
 .כן מל מצנומד לסיום ולצרס ,סס סרץ לד׳ לו ומס »מ׳

 שהר» אל בלילה שסנוא סכם דסלשד מיל אממ מזאס וגדולה
 משו* משס ודאי אלא ש*ד ושמא ששח פשה דשמא גיוס אפרו

 לדאינן סייל ללא לתאי מיל רב זעו עמר לאפר כיש וסי
 סס׳ אפ״לפיידשסמאם׳ שנרם אפרש* לסמל סס* הליין
 כל שמואל־ אמר .מאמם כים סרק באוסו אז ה• סיליל בעין

 עמנו ומוגים נמלים סרק באוסו וכנריסיו ונוי הסוקל
 לסממונח סמי סמכס שי שמשה מס ושעמו שסי הדיין דר'
 כשש ה* מסלל הסי הסכם ש׳ שידם היו כלל א»מ ולא

 מאומס דגר לא בעצמו סס׳ סדיין דר* נס מס מסס סד״ן ל*
 בדבניס שסי ססכם שי שסכניסו עיי מסס מא ססוא גיוס

 סס׳ סאלם שי על כעס לא סמוגס סיג ונס • כנודע
 לאי ואמר בפניו הממונה אס שקלל משמם מא סמן באוסו
 על אוהו ועסה מצער שהוא סממונס לפי צו שלוס סי יאבס

 כאסקרוסא מסזי כס״נ לסרבדבל לו לנר• מד’ נכסיו סמס לא
 אם נדם לא כי סמולה לסרג סס׳ כסכם שי סם־ג וע״ז שיו

 שעושס מס נגד דבלמועט וזה איסו מקלל שסוא מא העמונס
 פיני לסמרוס סעגריס במהרה לשער משעל לילן סס׳ שממונם

 לן ואץ ססי ההוקסס לו לשש הזקנים דססכימו אסר כבודו ■
 זיל סישב׳א לסייד ומש .מזה נמל ססכס אס ומבזה מצער•
 גפני אס" למודו שנדם דסלשד דקיל הטס סי׳ שא במשי׳

 בנע• מש• דכן ומד באסקימסא ורמזי ולא נדד נדדו מו
 זיל סנאים וכ״ן ישש ממשל׳ כדמש׳ ודלא ומלשין ואלו גע׳

 שיש במקום למודו שנדם דסלשד ׳6 סי׳ מס כלל גסשד
 המ בפני סוראס ממרס משיג ולא נדד דנדדו עמנו גדול ,

 ואלו נס׳ ממש נזם אסלו שסר דל דהיא״ס אלא יפיס
 אינו לסלטיד ממודם דססיא מלס דל הנאמד דנני "מגלסץ
 נסרי שלא נשכים דדוקא ומודם למע סא ונח לרב כרודה

 הכאביד דגר דסביא ימיש אפקמיזא הד דגו מני אנל מו
 זיל בט שרבים גזה .עמד ומל עליו מלה ולא ממעי ז״צ;

 ס למלוס שנצס זיל ב״י ובענן יע״ש שליד ס" ידי מור
 ליס בדפליג לאוקמיס איכא נמשו• זיל סנאים סדברי הישוב
 סטסמ זס ואס .•שם יידם דל סלאטד גם דנסא יקרא מיס

 דגני בססירש שעמי מט סי׳ ס־ויד ז״ל מוסרימיע המ על
 נפשו* יסכא״ם שישוב מן לעלוס ורצס אסדר זיל סרא׳ש

 ומשדס במקומו אלא מעש סרב בפני שגיסי א״ד לא סס•
 בפרו דנדסו סיכא אבל כשני מקפיד סמ דאין ניד נדדו סוי
 נפי ויש וסייט ניד נידו דאין מולם זיל איסו נס הרב אל

 דלא סימא שס •מיש סס* ז״ל סלאנ״ד נסם מגלסץ ואלו
 דנני גססיכס שעמדו■ סמי זיל מי ומק המול לדבר שר זכר

 pד אשל סדרן אס לו סגל זיל יסעור ונמנע זיל סראיש
 גששו׳ זיל סנא״ש שמדברי דכסי הס׳ סלאיש דמי לישג בה

 יע׳ש ניוי נידו ממש סרג גפני שכיסו דאפילו מש" »!'
 שציין סקיל סגגיי של׳ד ,סי ידי נש״לי זיל ססבי״ב ממון
 דנם ואולי ימים כשש סליו שמס ולא השי שהרשע נבו למשי•

 שאמש על הלוום מש כקוש״ן גמליו לימת רצה זיל סרב
 סמי עוסד״עט חשו׳ על לשד ועריק יקיל- הרואה שיראה דכאו

 •כול דיזלגדי דנסג ססכי שניט סי׳ סנשנ״א מיד במישמו׳ש
 דקיס מלק נע׳ אמדי סא וכ״ח מיל לנו בפני ואש׳ לכבודו לניום

 לכבודו לנדוס כיש אפקרוסא סד ס״ס בפני סמו דהמנזס מיג
 דסשי׳ ססלמיד נמוד ליס ניסא כעי דננו דיל מו בסט
 ומאי אעיקנא קישיא מאי ידמשי לא ואנכי ימ״ם מכיל כשלי
 לא סימ בפני סברו אם ימנזס יסהיא דאי״ל דקאמר כיש

 נבע שלא בכפיו סעש לא על אומי יגיזס סיכא אלא א״ר

 לסר כשניזהו אפקרוהא יסד סוא תסו״ס כלל במודג סנט
 אס שבקה סיס דאס סין אין אבל מו שאיט סגס סיס
 אוהו שניזס אס" סמי• בכבודו סברו שנגע מסמם סבנו אס

לכבודו לנדוס יכול דסלשד זסאפקטהא אץ מו נפט_1וסלפ

 סדאג״ד כנד ודלא זיל שמביא מ״ש רבו מני אמי• כידג
 קז׳ ע״ע דמלן אלא סכד ענלסין ואלו בסי זיל וסיא׳ש זיל

 לנדוס •כול איט דסלשד זיל הראביד כסברת פסק סמיו שליד
 יששישע יקיא מלים מיס מלב אין אלא מר מני לכבודו

 עדנכי נין נראה שק וכמו סס* זיל סרפנ״א דלפי״ד נמצא
 באסרונס שהרא הנד סיאיש אביר חשד לדברי שתסכים המור

 לסממינס מנדה ש׳־הסכססס• שסיס אפי׳ זיל סביס• וכשש
 לכננדו שניה סלשד יאפי׳■ ניד נידו סיס סרב בסר סס׳
 וכיז . סס׳ זיל והסיר סלשניא צסייד נדד נדדו רבו בשי
 06 צרכץ אט אץ דבניד נמיא לההלמד כדי אלא •אינו
 נפט לא סס׳ הממונה אס לדש לא סס* הסכם ששי כיון
 ממגי אושי מקלל שסיס אלא כלל במטו שלא ולא נטו הלב

 שן שים דאץ ודאי דסשיי לו מושם שהיה וסבזיון הצער
 ט שסשב כמו כלל הי מילול צד בו ואץ ססכי הסכם לשי

.ומשיל ■00 שדיין
 שילוש ילך שעצאשי עס כאן לססזדך לאיש אגב ןךיףיך*

לכאוס נאמכסיסיהם בחופשי הפוסקים בספרי *
 עץ לסר• עצאש זס דכאיס וסיא לניד השייך ביבר היעמדו

 דאמקיס סלעייא דסהוא מלס דל״א זיב פ׳ בסנהדרין זיל יוקב
 דמיסאמלא שלתא דכל 3ואש וזיל שכמי עילשא מגי אמי רב־

 ססיסי כשם ציל נישא לישנא משים בה ליס סלסא באפי
 גמול לסיר משאין מלטאוכסיג ב• טרא דוקאד דשו בפרכץ

ססשכ~ דבר דמל שטס דאישסשט קספ ץ6יששף מטל וכד■
 ינשב to ימים מהלכים במיז דל בסנהמ״י והביאו ש לאדן
 ס&וער אעט • אפ לאיעכו שלא סזהיל סדבכ סאוער ואם ודל

 סלל זס נפי כיאמט רשא לישנא משים בים איש־ רבים בסט
 דמשידסנץססמיג ישם וכו׳ שלהא דאפיק שלשיא ההוא

 ולפיכך לנלושר שלא שמר האומר שציוה סיס ממשה דאוסו דל
 סמיזע בביס שס־ו אנשים כמס מט סס" סמר שאמר סגס

 סם• מנפץ ששוק׳ לשש ואין בישא לישנא משים 03 אץ
 ודל שכס• םש לקרהדרץ בסידו* לד סנמיס י!שסב נלאס וכן

דנלשד ^מודישש מכיל סוד במורש דריא מדרשא בבי דאיסמר |
 כסיל שב סכסידץ־בפ• בסלכוס דל כתמים שש דלפי לומד

 ׳מלא דץ לאושו מראה סמק סלעיד דאוסו ממשה שהניא
 רבו שסבר אעסס מס אבל המזכה ה״מי אט סייץ יאמר
 ie/b nAca ומעשס ונכאס כפ׳קשן ושוב מ׳ וסייבוך פלי
 נוס סלשל דאוסו דמעשס שהנץ דעשמע הסעיף בדו וכו•

 אבל •אוסן העזכם שישי אט לו ואפל לבשי שגלם כסיג
 דכל עהסיא דאעיקראליק נט ולפייז ומייבין עלי מו סבט

 בישא לישנא משום בה ליש סלשא באפי דשסאערא שלסא
 אפילו מא וכוי המזבס אני יאמר שלא לרין אזשיס דההיא
 בביס או הגיד בועד שהיו אנשים כמס מט ששייט שסיס

 מרן שד לסקשתז דיש נראס מס אנסט כניס ואם סמילם
 שד-ססשג שכה׳ ש בלאוין דשי דינא נס׳ דל הסבייב

 הזה־ל דאט דל דסעיג דיכא סהוא כסב שלא זיל דסרמגים סס׳
 דאין לבים מני שאמרו אס" דבר אושר יאמר שלא האומה

 עכלכוש בשכב בשש נפמר דכבר ס״מ בישא לישנא ומים בס
 דסדמב״ס מר לן ולישט ימיש וכי׳ מלשד דאושו עמשס סנסדדץ

 אלא ססשב־דל כשש. סלשד דאוסו ממשה מפלש אינו דל
 עסי־בץ וסנט המזכה אד יאמר שלא הרין רן דס״ני כשם
 מעשם זיללסביא לסממנים שיל דאדימן קשס ולסייד ומי

 ולא להניאו ספי שיין סוס דשם דשם בהלכוש סלשד דאושו
 מם וקיל סדומק צד פל לישבזס יש ושסו סנהדרין גסלכום

 מדי דבר פשע לפי סיס קושיחו דכונח י״ל יעקב סשק דברי
.ימים סיס סלע לשון דדברי דפירש דל

Tljnשל שפירש במס סם סרב שד לשד לסקשום יש ״ 
 שדבר האומר שאם לשש ראיס שהביא במס ססשג

 לומר דהיינו סלשד דאיסו ממעשה וט׳ לאומט שלא סזסיר
 דש סיבי ובו׳ אמי דיני שדשא מי דממאמרס שלמא דהן

 bpm עב• אסקיס אמא• לנלוסו שלא האומר ציום דלא אי
 באס• דמסאמלס שלהא כל וסט רזייא גלי דץ עליס ואכניז

 הדבר סאוער של־וס ודאי אלא בישא לישנא משוס בה ליס נ׳
 ולמיד •עיש מכיל וכו׳ מדבר גילס מלשד ואותו לנלוסו שלא

אץ

<5>י •

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 62 מס עמוד מרדכי[ בן שמואל ]מאטאלון, השם עבודת

',צ
I/?

?'ו"

fz?

ץ?

(r

,Q ?3a
<-



השםע יבסי׳ ירדעבודת
 הדבל בילה סלטד לאופי לעימל כלל-דאיכא »למ זס אין

 משיב מספיג כיין מלין אמל שע׳ מלמו מל לנפל ואפל
 וכ»׳ש מקלס בללן וצא סמל ולגלוס סקול לסמניל ממיץ

 ימיש ־*ל וססע־ג סלמב׳־ס ל־עח סם עינה למיל בעצמי מ0
 כמס בפני סלמ סלסק אמרו אמי* כסינ מבל לטל דבליו וסנאני
 מכרן זס לסלי מצעו מל לנמל לאומלו אסודם ©יס -אנשים

 מעשה טיר מסכי זאינאלטמל יופל ולנלזסו ;סקול למוביל
 שלא סאומלו דסזסיל דסיכא משם ס לא ואין סלמיל לאופי
 ולאי מסכי מקלם בדלן אשיי לגלוסו דאשיל מל אופו •גלס
 לבטי לאומלו אסיל אזסלם בלא אפיי דאייטסקטנדאל״ן סוא

 כעיש ב־וסל ולגלותו סקול לסעניל מכרן דסוא טק מצעו
 זיל סרמגיס לשק שסביא סקטג 0073 לטל נעלמו סוא

 באפי סמל שנאמר אפילו סקול לסמניל מברן לאס ססיל
.ספנאי לעס זס כל3 צ*פ ומדק •גדש אקול פלסא

 ספי׳ לילי נא סס״ל כל שכפנפי מיס יטס אסלשלב
 ניב בקי• שכס׳ לסמ צו כא־סי ושם מוסללץ־זיל

 לפכעדו לנלוס ״06 צנסשיה דיכא עגיל אי ממק צולבא במרן
 סכז׳ די״ז עגלסץ ואלו נפי יוקף ללב ססיא ססניא ואסל

 לים-בו* דסקיקא בטלסא לנפשיס יינא מניד דרע ד־קאמל
 ד״ל דמניד ל״י אמלp סוא ממונא דספס לופל ואץ כס׳

 מינו מנמל ומולא ודן סדין לז שמול דל מיי וכלפיכש
. שנים זקו נימשל׳ אמד׳ פא למודו לכלום אנל כו׳ בסיב
דאמרן הא •יין ובייין נתעדן סכעים שקנסי ח״וא קנס ל•• תגפ׳י״-״אמר ליעם דל״מ .ליסא דסא •נדוי נדרו אין פצעו ללוין

 אלא אוחו מיזם סילף שלא טיט בילוש׳ דססם <000 ז״ל
 בשם שכפי הסיע לנמל אפו• אלא וכדוד בקיעס □כדו לא0

 טהו כהלכה שגיסו היינו סס• ,סילושל דסילוש דל סאמ״ס
fib סכדגי-ולכן בספלה לסשסכר כרי מצמו לציין אלא נסמן 
 דסלפו דסיכא נר נדר נדרו בניד הנא אבל• ס׳ מוי נידו ן6

 וטפל טקס שאיט טס דכל ממנוולנדוסו לססנקס סוא מו
 טא סיס בדף יטש מכטד נדר ומרו ס״ס אונו מחש
 מט לפי״ש דעל טניס דא־שסטס דנלאס עצם 080 ואד

 דצ*מ דליי הא זיל מוזר המטק ישם קל״א שליד כף ספוד
 דיכול זיל מדי נשק דל המול סמא ישם לכפשיה טנא ממל

 לו ליפן לצס לא אם סמעק ממט שיוציא כיי גין למיט
 דדי טמכא על מגלטן ואצו בפי נסקקיו ז״ל ובסיא״ש וניטש

 טבול סוא דל די5נ שימת טס ש" דל עוסדק״ו מין סמי
 שנלס מל סליגי דלניס ׳030 אלא סממן לו טחן עי לגיוט

 כדי למום הסכם מד כס אץ •ע»ן דלעת וק״ל דל מדי
 למט כלל זכר צא דל טהלטן והלב משמנדו מממן להוציא

 העול דנד אלא לאס שלא וכמאס אלו דל מוסכ״קו סמול
 דל לאביים וטש הנז׳ סירושל׳ מט דשססעסיק ב* דקטף

 דדוקא כיעא דלא שעשה האטכוס לכל דל כלב ■p5» ולכן
 לשי• מדנט וכטש למוסו ולא דיל ע4 דסביד סוא לממק

 לו נכס ודז בסיכ מניס ומוציא טט אם טדץ דטלש זיל
&3nt סנוור דלסיד. הנר דל ומוסטק״ו ספוד מט לאס שלא 

 למוט דיכול פרש" לפי נם משוע סדין דל ומוסטגףו ספוד
 דפליני שם ספוד שמניא דל וקי׳ סלאניד לפייד הם נין
 סיכא סיד פס דל מוסרקיו ונטש הט מדי מכס סל

 טלו פעמון סנפנע מוציא בדי ונדסו •דעמונא דדלא דאיכא
 אפקילוסא מסעם ניסו כס״גכיקאןלא מר מרו דאין זיל דקיל
 כטג סנדר סל וצא טלו המעון לסוצוא שלצס מסמס אלא
 מסמס אלא מעון לערן בלל מסו שלא דל דסת בניד אבל

 כה״ג לגסשיס דיכא 8*5 ומניד. מר לנירו ודאי ,סש״ שסלפו
 לכבודו שמס פלטד וכדקי״ל מעולם בזס אדם נסלק ולא

 אופו לכל צלין סיס ולא &טכ שם מ0 וכטם כיד מרו
 צטכיסאצלי נזס זיל מוסלדין סיב שדמי סויד מאריכים

 .בזה ונססי שנשאסי מס דטלסא ®פא כס עד .ע!5ז סלעזד
 ליקדב מטס סיישני סיס מל וספצפי יכסל! כסוס וסוא

 נא״ם .©לק 3ד רשניס נטלם שלום רט »א שלט( £

טט עדם י . .

סי׳יג •
: . . *up מי׳ לילד

jj* שאלם כשאנה ושמם יטם שזס !של מ לסמי יקפר
 העולם ענ©נ סומגמו אדניה מס דמל מדלשינו נמס

 דסוא כלאם דלכאולס וקמרסו המס לס־צח מל שכל שניפלץ
 באיסור כמשחרר וסו״ל בהנאה אשור שסמס כיון אשיר
 כיאיסא דאסיל דקייל כקן לח מעולם ש» כמו דאקול הנאה

 - •טם קל*נ קי• יויל ש״מ3 'זיל וערך במור
 .פיק זלהיה *יסף מיהל״ד סט׳ סמ .לי אמל מאז ןיך*י

 הנם כסיג שכל ליפול סיסל יש אס זס בדין טץ י
 לסיב לו אמלסי סלק ובאופו כייין^עיז נהנאס אסור שסעס

 סוא ספס מל שנומלין פעולה דסבל סשונו לעדין כי מנז•
 סז״ל נזלו לא דטו סומש אינו שהסס דכיין נמול מוסל

 בטז לאיסא עסא לאים והבאת* פלו פמילס השכל לאסיר
 הפועל אם סשוכל לסד למפני* מלס ®פיעל אם השוכל פרק

 לסמא החמיר אם סשיכל כי' אסור שכלו מיין עמו למשוש
 אילימא אסוג שכלו מט מאי מט פדן וע״ז אשיר .שכלו ייין

 וכלאי מרלס הלי אסול נט שכלו נימאס אסיל ויי■] הואיל
 סקידשם נדטסן וקדש וסקימכלן בסנאס דאסיס סכרם

 אפדטו. דסיסס שניטה וסלי כפ״ז דטו וסומק הואיל אלא
 טוס. ירק בו לי לקוצו זה דינל סילן לפועל סאומל זפק
אנסו לני אסל מוסל שכלו טוס ילק לי לגבינו אשול שמו

1

 א»ל גנט 06 ומשיק כו• ססעכין ד&ניא סיא מאי סערן
 דנפיש סעכין מגן קנסו לא srxb נטש דלא פועל לבא

 יטש שאר ד״ין סועלא ומפני׳ בסו מק קנסי אגטיסו
 אישיט משאל זו מקונייא דמש• סדבטס להספיק וא*ץ ובפכשיי

 pom רדהו ממולם שכר סמם וסנאם נפסח מק מון סנאס
 בסד״ס 00 דל הסו® נמשי׳ ונין לע־הן תופשין שאץ לק
 ושטטם "•ן 1מי אלו בשטס ודוקא וזיל ל׳ אקוד שכלו טפ

 דסוי בשכל לקנוס כאיי דטהן שסופקץ לסי מדל ססטכו
 דטסן סופסין שאץ סכאס איקוד נשאר אבל דטם כעץ קצס

 דמיו סופק דמפאיט ומלאי יטש עטל קנקו דלא מקסנל
 איסולי שאל אנל דטו דסוסשץ סוא ושביעיח ריין טז דדוקא
 וססטלס נסנאס דאקיל נפשס הפץ דאסי׳ דמיו סופק איכי הנאס

 סניאו זיל טס וכפ״ש דטו פוסק אינו סומלוס כעס פליו־החורס
 בקידושין לסד״א fxrb וכן יטש טנ0' ס־״ באים זיל ספול
 טז דדוקא מקודשח נדטסן וקדש דמכרן פקקא מל דטס

 ילפיק ולא אטד סנאס אישיט סאכ ,אנל דסיד סוא ופניטס
 עלמדין ואץ כאסד סנא־ס כסונים ,נ דסויל משוס טכייסו

 טו דיוקא סשוע חס טש הפיק סק<3, דל ונהט״ף יטש
 איסוט שאל אנל דטד סוא ושניטס ליסאדטז דסוא ריין

 דילי© סמולס ושכר אטד נט דמם וטנס אטי סנאס
 נטי דאפ" סט קשזכל דפי מט שס לוט* ומוי• . טפל

 מי דדיקא מוסל נטשאנטס דלא פעולה שכל דס״ד סניטס
poo אוסקסז״ל יקכקו וא0 אגטיהי דנטש בשניטס סטשין 

 שמס© מסלי גטו דל סלפנים פשק וכן פועלים נשאל ולא
 ולקפ זס איסל לן סא לטפל סאמנל תיל ר־נ י״נ לץ רובל

 ■מוציאו אלא שבטס כדט ואינו טפל שמו טוס ירק ל•
 מלאכס שביטח בטלום סטשץ ספעלץ וכוי שירצס מס בכל

 כדט שכלן סט מדאי •וסל שהניאו כגון האקולס שביטח
 ©פעדץ• נשכל ק»ןו ,מה ומסכי לסם קיש זס זדנל שניעיח

 ו•3 קנסי ולא ממס ששכלו מפני ספמנל בשכל קנסו ולא
 לאפי׳ -זיל'אלו סרמניס ממט ומש׳ עכ״ל סייו כיי משים

 קא דסא שכלו וליקס פעולמו לעשוח’ הפועל טפל לכסלו"
 בייעבד דוקא לאס סייו כדי משוס לפיעל קנט ינא נועי יהיב
 חייו סוא היכן אסיל צכסס" אנל קכיו ציקס דססינו סוא
 שנא מלאכה אום© לסשוס אקולוח ידיו לסיוס סז© הפועל של

 דאע" דסיל ודאי אלא נשכר סטס לנעל סימן ללקנו לידו
 נשביטס שכלו וליטול פצעו להשכיל לפומל לו טפל לכחסי׳
 דדוקא סיד דשניטס אטנ וכיוצא סילק •סטס לנעל ללקוט
 כיון בו והסטלז פעולס שכל דאקכו מא דייין חומרא משוס

דאיכא
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גבימרד זד. שני פדר,עטרת

טחנות תשניא מדאי הלואס בהליאהאמר דמון יומי המסיעה הקניא " —---------------—---------------־-------;-----------------
קרא אימא נמים ואי אנל למ׳ין מצמלפות אין לכן הוא מגא דמי• יכיל מינך W וכהני כשיקרא למחזי ם״ם יי־ג שם דיע.

מתון לאפיקי מרמז לו שיגידו המדים ימ3מש כשהתובע מיייי והסם דדנדהם נמוש׳ להגים סמלה נסיויש״א ומיין כאן אץ

 שנידו ינתר נינייוח יך? דנאמת ממש נירו אין ועכשיו למפרע
 נאמן שנידו נדנר דווקא נעק׳קייוסץ אימא זק סמזקס נגד נאמן
 נש׳ן יס״ן שס ותא דאב" סבי.סא אימא נידו מר דתיס והנא

 ג״כ ליממה יש נשרה דסכאכקעהח י׳ל מ״שאת ט״ן מויעסימן
 prapnmn מונת׳רש" תה בלל חזקה ולאסוי מומן ומדו המיט
 של שהוא ואמי היורשים נפט »א »שהמסץ מוכח ומ׳ס ההוקי
 כהש״ן נמריא ומוכת חזקה נגד מינו דהוי נאמן אינו דמעדם סלוני
 שמונת זי ‘ברא* המיש לא ג״כ והחומים נזה הרגישו שלא ל* וממות

«<fr יסלינתא דומיא ישיי שנחג לסקי לו סס מוי דהכא "ל ונם כש־ן־ 
 ומיין כר אזלי מקוד דמי רממסה ויוודא נמלא נננא יוסף וד׳ דתה
 הות דמית ד׳ל להמז־ק רק נאמן אינו דלידציא פ*ג נקיי נתו״ס

 ג*כ סיזיק׳ קישיהז נזה ומחוק להוציא מינו לאהד ונסיה להוציא
 זה הי׳ לא שתק לאס להוציא מינו תוה לא להבא >״ל לכאורה אן

 ושוב שס מונח ה" שתיק אי דמים טב השוס׳ נזמה וזז עימזק
נזה הדק »«ל מינו הוה ולא להוציא מה

r

 דדנדתם נמוש׳ להניס סמלה בסיותדא ומיין כאן אץ
כן■ נלפעטר vart- נצא החוקי דנד לקיים אן דרן המחנימץ מד

נסי׳ נסימטס .־גדין הוא נסמיס ר׳ עוקיססיקדעמטסץדרן דלקפן
 משמע למק הנודד מוציאץ ושנאה מיל דסולן דעשים דבתג המסניוח

 צרס שלמה ננץ כסס׳ לא לזה נמשו לא מאד׳ אד׳ לפליט רלרנק
flr מהסכין היו לדיינים אומן דניירו דכיון ידעו דודא* משוס והממס

 סדן יצא אסר צו מדי כש« ונסינו סדק כדש ונדאיסא נ״כ בזכותן
 ולכן גזה רכיל מולך שנאה ליכא וא״כ שם ומושי כפיס׳י צאמיסו

 מנימוקי נסשיגוות החי;:׳ כמכס וזה כשיקרא למסד יומר דל ודיש
 נפסיטום "ל נתינף אנל נשמו מנ״ש נמ׳ס שנאה דש קמר יוסף

 א*כ נדן שזינה רד לג טמטם דהפק׳ל דכיץ "ל ועוד ־ p כיוגסו
 הדין אץ 3סו ולכך רכיל■ הונן משוס ולק^יכא מגילו יגלה לא

 סוגרים שמהם זאת אנל נסשיטזם יוחר טמא תה לסטיו לגלים שיי
 לא דמטלו יכיל הילך משים כאן אין 3ושו למק יוצאים דהנמ׳ד

 מפייוש משווע לכן וממח״גץ המזכין סס מי שלהם הפשיר
 עי ירמו לא וכו ו מתי? היו טי ידע שלא שנהג לתימנים ממטוס

 מייש יוחנן ור׳ סם מנינים דמד משמע מיש ממזמן סטסיינץ סם
לשיטתי׳ יוסק דד •׳•,נתחלן זכאי שסם שיבחנו סיני ולכן לסרומיחו

 מלן לא משום ייאמר מהטחין טמא ולבן ממטגזין כסיזם דסלנה
 הפזנץומיהסעחיעץ סס מי לבלות ראף דל קת■ ומגלה נו׳ רכיל

 ינו מת שהי׳ טי ההייג לסט לגלות דרוקא הוגר דל אנל ר אה יכ4
 ינמוישנאה דם מהי ומגלה רכיל כסולן דהוי לגלית אסור זאת

 שחליני אף זנאי שהוא להטזבאי נהפקיד לכמוב אנל צו למותייטם
 המזכץ לאתרים דאחיכהודה דקטר נזה שבאה ליכא אמו מידנו

 ארעתא לאו לאינש ל»י• דלא דמילתא אמד׳ למקור לו טע ופאי
 הממייטן הס מי ליאות מהפשיד •גלה צא ולמנירו זכאי יצא הוא דמ׳ט
 איט שעלוט דעתו נקיף הוא סבן דעתו וגילה כלוט שיצא מס אנל
 ודאי ס״נ ציצא ׳זאת וטלא מלי רנו שמטרו אעשה מה אנל »דכ

 המשניות עעי׳ כדמספע סס מטטם דחד סוד מגלת משום ״נ0
 יקשה מאי טמא ג״כ• והשתא כלל הנהיה נלא התיה׳ רכד וטמא
 מי נהסק״ד כן stay! כיון נזה איסא סוד מגלה מאי yb לדיל

 קישיא והוא יתגגהיש׳א מירק צא וזאת הטמיינץ הם ומי המזכין הס
: וירק נק״ד ה:ל טמא ולפירש גדולה

 נ״ד שנקרא אלא ו ד דיניהם שתו רסטתם סונר שמואל והנה
 רגשטם הטעם נמד״ל שהוא לי כדומה נש׳ וראיתי מציף

 ולכן * חייג היו לא דאל*כ אומו הממייטן הס רהס הגפ״ר *רע
 שזינה ודיץ דין כל מל לומר יכילין נשלשס אנל ף מל ניד נקיא
 משנתינו לשמואל קשה איה נדנים והלכה עליו תו מטריו דק אוחו

 כמיש למק ליצא המגיד צר-ן זה ומחמת סוד למגלה דידיסיגן דהנא
 ודיל די סיגי לא ז? רנעגור וי*ל דן דטהם ואעאי הטשטוש הס*
 אן לרכילות .!טשי דתם סנהדרץ דש התיש׳ נ»*ש כשמואל לעיל

 סיגל דהוא לומד דיין יכ4 לשמואל עשנתיט ציישג 6• למיל לחדש
 רד לרבנן אנל לחו׳ ילאו שהנודר דלי■? נחמי' כד אתיא מוסנתיט

 לזיז מסשו דלכהמלה דאף יסיני ד״ל או י לזה חיישינן לא נסמי•
 •יל ולבן דן דיניהם יהיו שלא לומר לזה מיישיק לא נדמנד ודט

 דס עוממת דיוזיד סונדם דאגן אף כשמואל ססקיק לא זה דחפים
 להנ*מ לא" יש הכי ומשוס כטל רנילוח משום אסיר >ףע עקר

 דשם בשמואל להסמיוי יש דנקידושין נ• שימן נחויע השין שהניא
כשי דת דחד דלק ייל אן • נטל סיר דמגלת עעעא קאי לי;א

/p k (סן)

 לא מדא הסייס דהתוית ד»ן מילות משום לימור שונ ליכא
:כזה וידון לשמואל מדע קייו קי׳ ניוי״י »דז ומדש נזה גזיינן

 אמר דסלואס ופרש* * ט* קאעקהד ואמנה רש״י3 שם
אתר כהודאה מיצרי לא למס לי קקת מלואה

 כדמוקי. נו׳ קוון ל" לאודי מנה נהאי לנסיא אמי שלא כגון הודאת
 • נהוואס p קימת p לל״י מודם עיוו לנהרדמא ואפילו לקמן הש״ם
 ליב מן פליט ונאניהס מלמדן סלואם אמר סלואה ובין הולאה אחי
 דתשנרא 'לטין דייל אן תלואה אמר בסלואס רק תמו״י למס א״ב

 לומר יומר משימה שניא מוי הצואה אתר נהלואס יוסר השומם
 »א מנת דמד למימי איכא הודאה אתי דנהודאס מהו מנס מלי

 מליט אימא בעית אי להאי לוטי נוצץ‘ ואיכי« שניתם ,קמי ואודי׳
 ימקפיקאלא ואיל היא ע» סד דלעא מזיק נרנו קפה א*כ נקניא
 קימשנאז זאתהינאמפקמא קשה א>כ ניחא ולק־ ממנו מסקינן
דשיי־ נקיע ולגן ממט PW ליגת וא״כ מוחזק הוא והוי העדיס

 כיאיתא מעדות שטעות קיק סיוג ליבה וההונע תטעום מלא
 א4להו מלס שהתובע מייד יקיא מסתמא yfn ל״ג דף נשנועומ

דטקפ״קא מצמץ לא היראה אמי נסק׳אס אסילו למיק ולכן ממון
 גסויאש ינץ נייליאז מ ,®*י 6מעס יא?ה "־ם

 > ולבן נקיא או נקניא דמליגי נץ נ״ע וזה לקמן שאכתוב כמו
 ■ מס דלא מציסץ ילקיקע צטעלסלץ קיקע נץ הסיס שמחלק יזהו

 נבל כן כרקיייל איסא קמא מלא נחזקת דאיתא הינא רכל להוציא
 דרג לקמן השיש אמי ולץ להוציא ה» נממלמלץ אנל מקום

 נץ p גס מסלק ולכן ליימלשלץ קיקע ץ3 דמסלק דכיון לטעמי׳
 נדי נממן ומדן,מי בר היראה אמר הודאה לנץ נו׳ הניאה

 מוליאץ ואץ הוא ססיקא מקום עכל מוראה מזא שנא מאי
 נזה ומיושב : להוציא יצטיסו צמה נמטלמלץ p אס מקסיקא

 קרקע אתדא תקלקט רש״ינמנ אן עיש שלמה נטן ׳00 קישיות
 קפה לכאורה מנה מר והוא נ" ספיקא.כללוקר'נץ תום ולא קחנהלי

 שטעים דקיק יקרא גתייא משמע לע דף נסטמום הא יס׳י מל
 תף» ס" למת yfn בקרקע לא אנל נממלעלץ יק ניהנוח העדות
 עיש דשנאי דסליגחא י׳ל לזה אן קיקע על קאי ער והוא דקרא
 דנקרקע׳ *ער דקלא יש" דלנןנקטי טסא לסיט״ש yt> ליד בדף
 דנקרקע 3עי ן״ט לקןליף א״מא וכן מעמי להוציא דא*צ וודאי סוס
 ונסייסיי מ״ש ז^יתטהונעיטסו©׳ אף ובמטלטלץ כומנץ קבו נלא
 סוהלמציא הקלקט על לו מידה אי ידמינן שלא כ״ז ימיט ד״ל אן
 'וזה קאעפהדי קיקע יאמר ילאי ימת יש״ ס״ נקרקעולץ אף

מקרקע נץ ומייד נטל להוציא דהות דסליגיגקיא ליסנא להאי מוכח
 במלואה p נקנראסליט רמליט לישגא דלהאי כטל נממלטלץ ונץ
 דקרא לליסנא יש" »׳ לבך »*ל ימ״ק ע״ט דאליכ הליאס אמי

 מוראה ואף בקרקע למ״קדאף מקיא וגסיילדמוכס בלהוציא ■סליט
 י נאעדכר-י דאףדאם הנייעק ות כאחד שיראו נעיק הודאה אמר

 עי וסוא דמיקד נקיקע הייט נאמד שיראו נסיבץ דלא קרמה גן
 אימא נעים ואי סניא •אימא בצרת הא• למדם מטא ולבן בטל
 מליאה וגץ במטלטלץ ונץ בקרקע נץ נקרא מליט דמושיף קרא
 אנל מזיט סם»א דקרא נכ״ע מייד דקרא ושיניים נהודאת ונץ

 איט מהודאה נהליאח יק פלוגסמן מוכיח איט לקנרא לצישנא
 נסלואה סלוגסמן לעיל מן" פ" ולכן פשוטה סניה זו ואץ מוכיס
 »מ פליט דנקיא אימא במים לאי סיגיא מלהו ישיי פ" ולקץ

׳ ערש" אן שכתבתי מעת צהיסן כמג והוא שלעס ננץ הק׳ שהקשה
:ומיק נזה שכתנס• במו משמע לעיל

 שתמס שלעס מץ מן׳ מיץ והואערכו׳ ליה רש״י3 6ש
מדשנס דכימשנאמי דהאהשיסקאפי

 »«ס׳ הקשו עיב נ׳ דף קועס נמש׳ רסנה דש" כמנת וטל משמע
 אופי וכסל אמד יהודה פשטעות משמע שטש דעד תשיש על סם

 בו׳ מעון נכשירש סליארק דנעיסטמוסו דכיק ותירצו חייג דהשט
 ראם מדם שט נמי מעדות דשטעות היא מוכית זאת ולו׳כ מיש

 חנא כהא• דלא מהטמץ רףל״ב נשטעוש משטעמ״אפטורנדאימא
 גיכ מד* כוונת וזה פמק ננסיות דםציא סייג השני ישם יק ע״ס
 נעינןוה»ץשל»ע חייגעיעסטעדם ישבי ננסי מציט דתפא דאף

 וכוונתישיי p רקועה תחיש׳ דנד ראה ולא ענפשי׳ ומירק הקשה
p מ" נע״א פייד קרא אי סלוגסמן לאוקמי יצה לא להסיק •כ נ

קובר
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 עב סימז א חלל! רב לד עשה שו״ת

מורם אישיות על דיון לקיים לתלמידים המותר

שאלה:
 בעניני טרדותי ולרוב במועדו, שקבלתיו דנא, א׳ אדר ז׳ מיום שאלתו - מכתבו קבלת לאשר הנני

 להשיבו: מתכבד הנני ועתה הסליחה. ואתו כה, עד לענות התפניתי לא הצבור
 לאפשר "יש לפיה פנימיות, למנהלי עיון ■ ביום המשתתפים אחד דעת כב׳ ציין הנ״ל במכתבו

 מעובדי אחר עובד על או מורה על מדריכם( )בהדרכת הפנימיה במסגרת דיון לקיים לתלמידים
 או מורה על מתלונן שילד קורה במשפחה גם הרי ספר. על או אחרת פעולה על שדנים כשם הפנימיה,

 יתאפשר לא כן אם מדוע דרכיו. ועל המורה על שיחה מתנהלת ואז הספר - בבית אחר מישהו על
הדברגסבפנימיה?

 כמבוגר ודינם המצוות לגיל מעל ונערות נערים מצויים שבפנימיות להדגיש, הראוי "מן כב׳: הוסיף
דבר". לכל

 אחר, מורה לבין ר״מ בין הבחנה יש ואם זו, הצעה של ההלכתי הצד "מהו לדעת: כב׳ ביקש ולסיכום
וכדומה". ביה״ס אחות לבין מטפלת, לבין מדריך, לבין

תשובה:
 לוקה כמה עד להוכיח דיה זו, מעין הצעה מישהו שהעלה העובדא עצם כי בצער, אציין בראשונה

מאד. עד החמור הרע - לשון איסור של תודעה בחוסר דורנו
 באותו יאמרם בקורת, דברי לי שיש מי כל הסתם מן מורה, על דיון יתקיים שכאשר ביותר, ברור כי

 כך יושר. ומליצי מגינים ואלה מגנים, אלה ונמצא לאו, או הוא צודק מרה באיזו ויכוח ויתקיים דיון,
מורה. על דיון לעיני מצטייר

ממש. הרע לשון איסור על שעוברים ודאי בגנותו המדברים אלה חמור. איסור עושים אלה כן ואלה
אדם יספר אל לעולם א( ט״ז )בערכין רבותינו כדברי הרע, - לשון באבק נכשלים עליו, המגינים ואלה *

 עצמו הוא מדאי יותר בטובתו מספר כשהוא ופירש״י רעתו. לידי בא טובתו שמתוך חבירו של בטובתו
 - וכל בידו. וכך כך מרה הלא ואומרים משבחו שזה שומעין אחרים או שבו, זו רעה ממדה חרץ אומר
 להפרזה לבוא עלולים בדעותיהם בעקשנות להחזיק אדם בני של וכדרכם "דיון", יתקיים כאשר שכן

 איסור יש והאם ישמיעו. שכנגדם שאלה ההגנה לדברי במקביל מורה, באותו שיש רעה מרה באיזו
מזה. גדול
 לשון אבק משום בכך שיש וכתב ד׳( הלכה ז׳ פרק דעות )בה׳ להלכה הנ״ל מימרא פסק הרמב״ם וגם

 כך, על שעמדו דבריו למפרשי ראיתי ולא ממש, הרע - לשון שהוא נראה הסוגיא שמפשט )אף הרע
 כל שאין ברורה וכונתו שונאיו" "בפני שהוסיף אלא למועד(. חזון ועוד להשיבו, ממהר הנני עתה

 של שבחם מונה היה זכאי בן יוחנן שרבן מצאנו ובבר חבירו, של בטובתו לדבר עקרונית לאסור הגיון
 עצמו הרמב״ם וגם הרע. ־ לשון אבק איסור על עובר היה שלא ובודאי ב׳(, פרק אבות )מסכת תלמידיו

 שונאיו". "בפני כמפרש הוסיף ולכן חבירו", בשבח "מספר ת״ח שדרך ה״ז( ה׳ )פרק לעיל כתב
 גירסת כנראה היתה וכך מדאי", "יותר המלים בתוספת זאת שאלה שתירץ נראה הנ״ל רש״י מדברי אך

שבת. מסכת של שני בפרק כשהעתיקה המימרא, בגוף הרי״ף
 בסופו זה יהיה הויכוח ובלהט מדאי", "יותר בטובתו המדברים יבשלו "דיון" בשעת כך, ובין כך בין
 אסור רבים בפני אבל ביחידות, נאמר זה שכל ועוד, זאת "שונאיו", לא גם אם מבקריו" "בפני דבר של
 חייטא יהודה ר׳ של בשבחו כשדבר בנו שמעון ר׳ על רבי שהקפיד ההקפדה סבת ווו פנים, - כל - על

 בפרק והרמב״ם קס״ד: בתרא ־ בבא במסכת מובא )הספור רבים בפני בשבחו שדבר מפני והשתיקו,
ההמון"(. "בתוך ששבחו הטעם ביאר ט״ז משנה אבות מסכת של ראשון
 בו נמצא ולא וצדיק ככשר לרבים הוחזק שכבר אדם בשבח לספר התיר תשובה, - בשערי יונה ורבינו

 פיו. דבר ששקר הכל ידעו סרה בו לדבר מההמון מי ירצה גם שאם מעולם, אשמה שום
 שכן כל בגנותו, לדבר יבואו שמא אדם, של וטובתו בשבחו מספרים כאשר רבותינו חששו כה ואם

הדין. מעיקר האסור דבר שהוא מסויים, אדם על "דיון" ולקבוע לשבת
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 וכדברי שבעתיים, וחמור גדול הוא שהאיסור הרי עסקינן במורה ואם סתם, ב״חבירו" מדובר זאת וכל
 ובשו״ע א׳, הלכה ה׳ פרק תורה ־ תלמוד הלכות ברמב״ם להלכה ונפסקו ק״ט. )בסנהדרין רבותינו

 מהרהר כאילו רבו אחר המהרהר וכל השכינה, על כמתרעם רבו על המתרעם כל ה״א(, רמ״ב סי׳ יו״ד
ובמשה. באלקים העם וידבר שנאמר שכינה, אחר
 ואין בספר, המובעים לרעיונות מסביב הוא הויכוח מרכז ששם "ספר", על הנערך לדיון דומה זה ואין
 רבו על לחלוק ואפילו מעולם, נאסרו לא ומחשבות דעות על בקורת ודברי במחבר, לדון ענין שום

 הרמ״א בדברי )כמבואר עמו שהדין וראיות הוכחות לו ויש במרה מותר בהוראה או הלכה בפסק ממש
ג׳(. בסעיף שם

 בשעת והגשתו החומר הכנת דרך על או המורה, של ההוראה שיטת על בקורת לתלמידים יש אם ולכן,
 יש וכדומה, אחות מטפלת, מדריך, כלפי הדין והוא כלפיהם, התנהגותו על וכן וכדומה, השיעור
 אבל לטובה. כונתם שכל כיון ארץ, ־ ודרך נמוס בדברי בפניהם, הכל ולומר דיון, לאותו אותם להזמין

 בפניהם. שלא שכן וכל בפניהם, מישראל(, אדם שום )על דיון כל אסור אישיותם, כלפי
 ועל המורה על שיחה ומתנהלת מורה," על מתלונן שילד קורה במשפחה ש״גם זה מתוך ואדרבא,
 ודאי וזה "מתלונן", הוא שעליו המורה כלפי הוריו הגנת את מבקש שהילד משום זה וכל דרכיו",
 אם וכדומה, אחות או מורה על להתלונן לתלמיד שמותר ודאי פנימיה, במסגרת הדין והוא שמותר,

 לבין בינו היחסים להסדיר כונתו כשכל המוסד, הנהלת בפני הוגנת, אינה שהתנהגותם חושב הוא
 הדין. מן האסור ממש הרע - לשון אלא זה ואין הדרך, רחוקה ל״דיון״ ועד מכאן אבל המורה.

 תורתו. ומצוות ה׳ בדרך לחנכם שחובה קטנים על וגם מישראל, אדם כל על כמובן חל זה איסור
 להגיע גם עלולים והדברים מוריהם, אישיות על בפומבי תלמידים ידונו שכאשר ספק לי אין ועוד, זאת

 רב ונזק מורים, בכבוד זלזול גם זה ובעקבות לתלמידים, מורים בין מתוחים יחסים יוצרו לאזניהם,
החינוך. לרמת ייגרם
 על התלמידים של דעה הבעת להתיר הבאה להצעה שהתנגדו המתוכחים שצדקו איפוא, ברור

 מרע, לשונך נצור בעצמם, שיקיימו וטוב שמים, כמורא רבך מורא יהי רבותינו, אמרו וכבר מוריהם,
טוב. ולראות ימים להאריך ויזכו
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למשפט קסה( )קסד בתרא בבא מיגים קכזז

 ע״ז רבוי יש ציצית שגבי ובמו מטמא. לא דברייתא ולתנא

ע. ע״ש. מקרא למצאדטי אפשר באן כן

 ציצית גבי והרי מטמא׳ איגו המש בעל דגם ב׳ הר״מ והנה

 שיש מפני חייבת חמש דבעלת וב׳ ה״א דציצית בפ״ג פסק

 במשנה שאינו אף הר״ם לה כתב וע״ב ע״ש, ארבע חמש בכלל

 או ,p ס״ל ומתני׳ תנא שגם וס״ל כמחר״ם׳ נאמר שלא כדי
 כל את בהלכה שם העתיק )שהרי במשנה בשמש לה שגרם

 פשוט והמעם לכולהו׳ איתא פ״י דנגעים ובתוספתא המשנה(.

 וכמ״ש דקרא מרטי נפקינן ששם משום לציצית מבאן לחלק

 הסברא ומצד בר* תכסה אשר ת״ל ציצית בה׳ שם הר״מ בפרוש

 ארבע על רק רטי אין וכאן ובכ״מ. ע״ש p אומר הייתי לא
מה. המהד״ם מ״ש לחר״מ ס״ל ולא דוקא קירות

הוימ״ה. וכן ג״ב לדיגון לה גרם הר״מ שגם אפ״ל ואולי

 על מהר״ם וכמ״ש דמריגון מכ״ש ידעינן שז־יגון משום אלא

 ובתפא״י אחרונה המשנה ועמש״ש כתבו. לא ע״כ המשנה

־ יא.־ב. ומש״ל

t •סופ״א אבות בפהמ״ש עי׳ הרע. לשון איכא התם ב 

מכאן. p ומוכח בהלכה חר״מ וכמ״ש אסור׳ אמת על שאפי׳
 לישנא ה״ד טו בערכין מ״ש הר״מ לד׳ מקור שב׳ הג״מ ועי׳

קנו. סי׳ ובמג״א ע״ש בר פלניא בי נורא דאמר כגון בישא

 אבק דהוי אבק( ד״ה קסהי )לקמן הדשב״ם ב׳ כאן והנה

יוה״ב, בה׳ הה״א תפס וכן לד״י תשובה בשערי וכ״ה לשה״ר, .

 וכמו שלפנינו הגט׳ את הר״מ לר׳ מקור לציין יותר נראה ע״כ

גמורה לשה״ר שהוי נראה חפמ״ג מד׳ ואולם הע״מ. שציין

־ויש_״ לה״ר זה דאפי׳ כ׳ פלניא בי דנודא הא שב׳ שאחרי

 כר, פלוני מן שתקו שיאמר כגון לשה״ר אבק שהן דברים

 לשה״ר אכק דהוי ג״כ משמע כל ר״ה בערכת שם התום׳ ומד׳

 דמשתמע באומו אם אומר שהוא איד שתלוי וקי״ל ובהרשב״ם,

ב. כלל חיים הנהן ובס׳ בתום׳ וע״ש אכק רק הוי אפי לתרי

הבית. של בטובתו אדם יספר אל לעולם ג•
 שונאיו בפני חברו בטובת המספר ובל הר״מ ולשון• שם, סמ״ג

ובגאון בגנותו. שיספרו להם גורם שוה לשה״ר אבק ה״ז

W וכמ״ש אסור שונאיו בפני ררוקא שב׳ הר״מ על הק׳ מהרש״א 
 ומסיים הר״מ כלשון ג״כ שב׳ בסמ״ג עי׳ ואולם ע״ש, הכ״מ

 לריב״ז הי״ל תלמידים ה׳ ברתניא מותר אוהביו בפני אבל

 וכאן קנו. סי׳ המג״א הביאו בפ״ח וכ״ב □שבח מונה היה הוא

 מפורש וב״ה □חייט יהוד* של משונאיו גם נוכח שהיו מיירי

 מאן התם דאיכא ואפשר מצויין שרבים "במקום כאן ברמ״ה
 הוציא שהר״ם י״ל גם בבישהא". לאשתעויי ואתי ליה דסאני

 לומר מצרה שיהיה צריף זה בכגון שונאיו בפני שלא דאי וד.

s. תמיר, לכתוב לו שיתנו די^וב יבהבכת אומן שהוא אהד על 

 ולא חבית בשבח מספר ה״ז עדות מה׳ בפ״ה הר״מ מ״ש וזהו
 ומ״ש כלל(, גנותו לידי יבא שלא באופן )כלומר כלל בגנותו

z ילמדו שאתרים כדי בחםש שמגה י״ל ריב״ז מתלמידי הסמ״ג

 ועי׳"רשנ״ם ,בלבד ושבה סטר לשם ולא המומת מדותיהן מהם

 כש&שבהו רגמ״ה לשון וכ״ה כשכתר, "שמרביץ* מתוך שב׳

 יספר אל לעולם אמר שכאן י״ל גם בריב״ז, משא״ב כך, כל

 אס אלא את ג״כ איסור אבל טובה מרה זה שאין כלומר כו׳

 רש״י מד׳ שהביא קנו סי׳ מג״א ועי׳ שונאיו, בפני מספר
 לא מאן שלפנינו מסוגיא והק׳ מדאי" "יותר שב׳ בערכת

 "צריך דרג דעות מה׳ פ״ו גר״מ ועי׳ ע״ש, מדאי יותר הרבה
ותי׳ מכאן, שהק׳ שם במגילה במהרש״א ועי׳ בשבחו", לספר

 מכאן הק׳ סג״ט לקוטים ה״ו ובח״ם אסור, מדאי יותר דוקא

 בספר כ״ב המהרש״א כדברי אולם ע״ש, מדאי יותר שלא^הוה

 ששאר מה רבה ספרא שהיה רבוי נקרא שזה וצ״ל ע״ש׳ יראיס

 שי® שאינו מיוהדת והשלמה ענת והוא כמוהו ידעו לא הת״ח

 שהיה הבא דדוקא שם חת״ם בת׳ ועי׳ התורה, ללמוד ב״ב
 בשבח אה״ג אבל כר הכתיבה יופי בשבח דעלמא במילי

 גדול שאדם פלוני ר׳ משבח בחז״ל מציגו כו׳ הצדיק צדקת

 שרי שומעני דשפיר מאן האי »בה במגילה שאמרו וזהו הוא

 וזהו ע״ש, בר ראשו על ברבות ינוחו דשבחי ומאן לשטחי

 ששבה מה א״ש ולפ״ז כר, הכירו בשבח מספר הר״מ מ״ש

 ב׳ והוא שמו׳ לחתום סרש״י כתב ז. חולת ביש״ש )ועי׳ ריבת,

 א״ש ג״ב לעיל ולפמש״ב ט׳( גאה כתב לכתוב שידע שצריך

 וזהו לדוגמא אותם ומנה המרות את שלמד הלמוד לתועלת דהוי

 שיקרט וכדי הוא גדול דאדם ליה משבח תמיד שמציבו מה

 הר״מ וכ״ב ממנו, ושילמת מהמם שיפטרוהו בדי או אותו

 החשוטם לשבח וכן בר הד׳ החלק ספ״א לאבות בפהמ״ש

 וילכו בנ״א בעיני מנהגיהם שיטט כדי מעלותיהם ולהודות

 וש״ם' בפניו, שלא וכולו יה! בערובין מוכח וכן בדרכיהם,

 מפורסם הדבר אם שתלוי י״ל וגם מצוה, גם ואולי שמותר

 מאן האי מ״ש וזהו לשבח, בלא״ה מפורסם שהאיש או בלא״ה

 על ינוחו וברכות טוב רק מספורו יצא אז שומעני" "דשפיר

■ ראשו.
 רשעים של בשבחן לספר שאסור מכאן מב. סוטה ועי׳

 שאף להפך י״ל אד אסור, רשעים של בשבחן שרק הרי עי״ש,

 לעיל האמורים האופנים ע״ס או אסור מ״מ כר שבחן שמתוך

אסור. מ״מ

 סמ״ג לשה״ר• אבק כר׳ בגזל רוב ב. א. ע״א קסר, דף
ע״ר בפרישה )וע״ש פ״ב, כה סימן אב״ע טור קט, לאות

מי״ז. פ״א אבות פהמ״ש וע״ע הר״מ(,

 לא שם סמ״ג וכר. גיטי לי התקבל שאמרה האשד, ג.

מצאתי.

סעי׳ נא וסימן פה. על וע״א בכתב בע״א אבשר ד.
 מצמדפין ע״פ ואחד בכתב ע״א היה אם וכן הר״מ לשון א,

 זה דבר על מית קניתי אני עדותו כתב שלא זה אמר ואם

 מצטרפת שניהם לכתוב ממני שאל ולא הזה המלוח בא ולא

 בש״ע וכ״ה פרעתי, לומר יכול ואינו בשטר המלוה לעשות

 רפ״ל כהרשב״ם זדלא ע״פ׳ כמלוד, אלא דל״ה ופסקו ל סי׳

 כלל מצטרפי דלא דס״ל בהתוס׳ ודלא ממשעבדי, גם שגובה

ע״יב״ד. זה באופן

 טורף שאינו הר״מ שד׳ הכ״מ כ׳ כר קניתי אני אמר ואם
 כלומר פרעתי, לומר יכול ואינו שמסיים מה וזהו מלקוחות

 הר״מ בשם נא בסי׳ שב׳ כחמור ודלא העדות, מועלת אה שדק

 שגם ומסיק האריך וכסמ״ע ע״ש, הב״ה וכ״כ גמור כשטר דהוי
 ממשעבדי, דגובה כהטוד בש״ע המחבר של וגם הד״מ ד׳

 ס״ל לא הטור שגם די״ל צ״ע ולדידי בזה, הסתפק שם ובב״י
 ט למרוף גמור בשטר סיים לא שהרי מלקוחות רטורף

 בפגי אסר ע״ס שמעיר אותו באס אח״ב שסיים במו ממשעבדי,

 □גמור בשטר מלוה ונעשה כתב אלא )וכתום׳,( השמד נמסר
 שאינו כ״ז מב״ח שגובה אף ע״פ מלוה הוי דאי לענת מפ״ם

 "ואינו הר״מ מ״ש במקום וזהו פרעתי, אמר יכול ומ״מ מכחיש

גמורה". בשטר כמאה "רבעשה הוא כתב פרעתי" אמר יכול

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס131 מס עמוד אביגדור בן יצחק אריאלי, ב בתרא בבא - למשפט עינים



w .פרק דעות הלכות מדע n הפלו
מא חזק

לא
 גואל© ס מבא אל יתומים ובשדה כ״ג במשלי

ישר. והוא אשך ריכס יריב

 בשם שמעחי מאם. יתום מחד טאב יתום אחד ומשיך
גבי מ׳ דב״ח מהא כספר מצאתיו וכעת חכם,

 עוקבא מר דמי דודא ההוא

 אגרא דשקיל שמואל מר בי דהוי

 עוקבא והגה עי״ש פמסא זשקיל

 רבא נימי סוד מי הי׳ סצמו

 שכתבו פ״א כ״ג מיר סו׳ וטי׳

 רבא שהי' אשכחנא נסי ובעלמא

 יחמי היו וא*כ עוקכא סר בימי

 האס מן פ״כ שמואל מר בימי

 כ״ש בסנהדרין באמת וכדאשכמן

 קרובים מוקבא דמר חמות מי

 דגס ומבואר מי״ש הוו וכמרסקו

 להתנהג צריך האס ק ביתומים

 בעלמא, יסומיס 00 כסו פמהם
 אנכי אבל סאר, נחמד והוא

 דברי מקור ביה ופצאתי זכיתי

 דלשב״י במכלסא כפשוסם מט

 יחוס אחד ויתום אלמנה כל שם

 הס והס מאם, יתום ואחד סאב

מט. דברי

Wftl* נקראים אימתי ועד

 אימתי ועד מאם. יתום אחד מאב יתום אחד
 יהיו שלא עד .זה. לענין יתומים נקראים
 ולאמנן עליו לחממך גדול לאדם צריכין

 צרצי כל עושה יהיה אלא בהן ולהטפל
 :הגדולים כל כשאר לעצמו עצמו

שביעי פרק
 שנאמר תעשה בלא עובר בחבירו המרגל א

,׳ואע״פ בעמיך. רכיל תלך לא
 מורם חוא גדול עץ זה דבר על לוקין שאין

 לו נסמך לכך .מישראל רבות נפשות להרוג
אירע מה ולמד צא רעך. דם על תעמוד ולא

 רכיל סלך לא שנאמר דמים משומני ה״ז קורצין אומר

 הגר״א מק בהגהות מיי רען/ דם טל מעמוד זלא בעמך

רמו. דברי הס והם נוסחתו היסה שכן שס ז״ל  זה, אל מזה והולך דברים שפוען זה רכיל איזהו ה״ב,
 שהוא אברמאל בכ״י

 והוא כו׳ והולך בדברים מוען

 ובירושלמי קדושים בסו״ב מבואר

לפיל. שהבאט ׳

 פלמי אמר בך ואומר ומלעדר
 על שמעתי וכך כך

 שרכיל שר״ל כ״ס עי' פלוני,

 פלוני האומר הוא רננו לדמה

 שעשה אי וכך כך עליך אמד
 5ש שאיט אעפ״י וכך ק־ לך

 שאמר דואג בהלשנס כמו גמס

 וחרב לחם שנתן אחיסלך על

 אם ובודאי ©/,עי לדוד גלית

 אז הי׳ רכיל שתאג לזה נודע

האומר נם רכילזס שבכלל מוכרח

2fx1 שהרי pi P פשה שפלוני , ■ _ _ז
 pi p שעשה אמימלך אל אמר שטוען זה רכיל זהו אי ב :מי2?הא דיאגל

 ולא בד״ר לא נמצא לא ובאמת פלוני אמר כך ואומר לזה מזה והולך דברים

 שיזטרו הראשונים יסר בדברי אמת שהוא אע״פ פלוני על שמעתי וכך כך

משה פלמי האומר רכיל בכלל ^,יל שי העולם. את מחריב זה הרי . ,

לפרש אפשר שפיר ובאמת .p ל בכלללאן מאד עד יי » 1•
«««»י ורך כד ט3ר דברי י " _ גדול לאדם זריבים יהיו שלא

■ שאומר אע״פ חבירו בגנות המספר והוא ,זלהטפ1 וילאטק עליו להסטך
 שקר האומר אבל אמת:.
 על רע שם מוציא נקרא

 לשק בעל •אבל חבירו.
 כך ואומר שיושב זה הרע
 וכך וכך פלוני עשה וכך
 וכך וכך אבותיו היו

דברים ואמר עליו שפעתי
אמר זה על גנאי. של •—■<——-------------

 לשון חלקות שפתי כל ה׳ יכרת הכתוב Jהמרגלנהבידועמר ודא. !,פ
מדברת 4"

 ערכי כל עושה יהיה אלא בהן
 אולי הגדולים, כל כשאר עבטו
 לעיל שמאט לסדב״א טנפו

 מצאתי אבל ,בזמנן יתומים
 במכלחא מבוארים הדברים
 אימתי ומד שהבאנו, דרשב״י
 לעצמן, שיעמדו עד יתומים נקראין

.דבריו והמה רבט דברי סקור וזהו

הראב״ד השגת
 הרע לזון נעל •אנל

 עשה כך ואומר ש*זשנ
 לא א״א פלוני• איש
 מ;י מן הראשון קשה אלא

 תליתאי הוא שהראשון

 תגי] והשני נעשות זגורג
את אלא הורג ואינו

:זאת נינה • כלמי

טל שמעחי . .
 מל שמעתי p שכוונשו סלוני
 רכיל שהרי !עליך שאסר פלוס

 מזה דברים המשעין רק הוא

 לקמן מיש ועי׳ זה, פל

.הדברים ונסבארו ההשגה בביאור

 תלך לא שנאמר בל״ר.
 סאה בירושלמי בעמיך, רכיל
 תני לא רני אסר כו׳ מנין ללה״ר אזהרה ה״א פ״א

 הרע לשון רנילס זו בעמך רכיל תלך לא ישמעאל ר׳
 רכילות זו סירליאו מהר״ש’ לפני שהיה הירושלמי ובנוסח

 מטעין הזה כרוכל תהא שלא נחמי׳ ר' חני הרע ולשק
 ובה״ב כאן ד״ר הם והם לזה, זה ושל לזה זה של דבריו
 ,לה״ר והוא זה לאו בכלל והוא מזה גדול עון יש שכתב

 ועי׳ ש״ר, למוציא אזהרה מזה שדרשו ס״ו בכתובות ועי׳
 מרגל שהזהירט שהביא שאחר ש״א ל״ת בסהמ״צ לימו
 להרב ופי׳ רע שס מהוצאת אזהרה זה לאו וככלל תייס

 הך ליחא כ״י בכמה כי שהביא החדש כסמס״צ המניה
.בד״ר סיומא

 שכ״ר מעפה הוא זה, דבר על לוקק ומש״ריאעת״ישאין
שאין לאו דהוי משום ה״א סנהדרין מה׳ בסי״ח

 אמרי נרו דערכין במשנה והרי בחינוך ועי׳ מעשה, מ
 מוצשיר נם זהרי מעשה, מעושה חמור בפיו האומר נמצא
 מעסה חשיב דלא הר• מדיר, שהבאנו כמו זה לאו בכלל

אבל שבכללות, לאו גם דהוי משום לומר שרוצה מי ויש
בזה. להאריך מקום ים __

מישראל רבות נפשות להרוג וגורם היא נתל עון מש״ך !
 נודע לא רעך דם על תעמוד ולא לו נפטך pל

יצחק ר׳ דא״ר דט׳ בפי׳א ומצאתי הסמיכות דרשת סקור

VVttl* לקמן אמת ©הוא אעפ״י 
ובאמת הרע, לשון גבי

 דדואג הכ״מ כמ׳ש נימא אי
 דאפילו להדיא מיי הי' רכיל

הי' אסם שהרי אסם אומר
 האמור כל לדוד אמימלך שמסר

מחייב ופלוני מזכה אני וק
 אמש. שהוא אפפ׳י רכיל שלך לא משוס בי׳ דאיח

 לו שאין לקמן כמש״ר סאד/ ער נמה נדול עזן יש רמש״ך•
 רבט לדעת ברטלוס שאינם הפרמיס ויחד חלה״ב

.לקמן ויבואר
 דסאה ירושלמי לסיר והוא זה לאו נכלל והוא רמש״ר

לעיל. שהבאנו
 סי׳ אמת שאסר אעפיי הכירו בננות המסחר והוא ומש״ר

שיכזב לה״ר שאין דאבות בפ״ק לרבנו בפיהמ״ש
 מוצש״י נקרא זה ט משה שלא מה לו וייחס האדם על
 ממו״ק לזה ראיות הביא ת״ח בעל והרב לקמן וכמש״ר מ׳

 לומר מוסר ט״ד דשלית ילפוסא לאו דאי שם דמבואר ט״ז
 קס״ד דב״ב חיימין דר״י בעיבדא וכן לה״ר בכלל הוי

 הזה. מלה״ר כלך לז אמר אמחמ״ט שהי׳ דאף
דבריה ואסר בו׳ ו»םר שיושב זה לה״ר בעל אבל ומש״ר

גמ*3 שם מ׳ ה׳ יכרת הבהוב אסר ע״ז גנאי של
 נרוה״ק דוד הרשו שכבר חקנה לו אין סיפר מ״ו דסרכין

 מה וכאמרם לה״ר פל דקאי רבט ומפרש כו׳ יברש שג׳
 וכשב פ*ז השיג הראביד ומה לה״ל/ מספרי של מקנחו

 הוא שהראשון השני מן הראשון קשה אלא לא א״א
עצמו את אצא הזרג נוא.ז יןסנ ןהשנז נהשות ןלןרג י^0

 כו' ,ה דיכרת דכרת ז*ל הראב״ד וכוונת ,זאת בינה
וכן

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודתס)70 מס עמוד הירש צבי בו מנח□ ^•™יידיזמי.



» wפרק דעות הלכות .טרע ״ t הפלו

 איש נשמעו אם שגורמים דברים והמספר
 בממונו או בגופו ועירו להזיק איש מפי

 לשון זה והרי להפחידו או לו להצר ואפילו
 שלשה בפני אלו דברים נאמרו ואם הרע.
 הדבר סיפר ואם ונודע• הדבר נשמע כבר
 משום ט אין אחרת פעם השלשת מן אחד

לשץ

 נענשה כן לפניו בנטשו דברה שלא מריס ומה לעיל
 הרב העסיק וק עאכו״ב במטו חבירו של בגטסו המדבר

 שהרי ,רבנו בשיסש p לזמר וקשה רבט דברי ,ג בלל הפיה
 סלסא באפי רמשאמרה יינא נם אלה הראשוטם שימס לפי
הרי ורבט לה״ר באבק הוא
 אבל שיבואר, וכפו ק ס״ל לא
 רבט ודברי לזה צריטם אט אין

 מ״ש מנדי נכון אל ממפרשים
 צא מעוצם שם ו״ל הרגמ״ה

 " לאחורי ותזרמי דבר אמרסי
 מל דבר אומר כשסיישי כלומר

 לחזור צלכמי לא ארם שוס
 שם יהא שלא ולראוס לאחורי

יהי׳ אם שאפילו הדבר, מל
 ע״כ, בלה״ר, אסרו ואינו שאיטמשקר ששש,‘הי לא שם

 לא פי׳ ל״ט לב״ב בשממ״ק יוסר מבוארים והדברים
 הי׳ שאפילו בעצמי ידעשי אא״כ בפטו שלא אדם האשמשי

 הייסי ולא בפניו בוש הייסי ולא בפטו אומר הייסי כאן
 הייתי ולא אצלי ברור דבר שיהיה נזהר סייפי וגם לו מחטף
 מלחא כל אומר אט זה מנין ועל מספק ארס מאשים

 זפי״ס נישא לישנא משום בה ליס סרה באפי דמפאמרה
 למלסי׳ולכן גדופין בדברי אמרה דרבא סבור כי׳ דספמצה

 האי כי רנא וא״ל בישא ולישנא חוצפה דאיכא דכ״ש סמה
 ,"?איג אמורים דברי יוסי ר׳ דברי מנין כלומר החל

 מכ׳שדאסור מרה סכים״לו־באסי רבא דגם להדיא מבואר
 רנס״ה דבר• וכ״ה שהבאנו, הספרי וכדברי סדאורייפא

ופשוט. דר הפה וככה
 fo»i כבר שלשה כמט אלו דברים נאסרו ואם וטש״ר

השלשה סן אחד הדבר שמר ואם תורק הדבר
 להעביד יזזסץ שלא ותא לה״ר פשום בו אק אחרת מעם

 דבאסם מאד* האריכו בד״ר הנה יותר* ולכלותו הקול
 סשוסלישנא כה שלשאליש באפי דמתאסרה דכל דינא מך

 שמזה באמש דהרי זיל הראשוטם רבוסיט ט נחלקו בישא
 שנאסר משום וכי שלשה* בפני נאמד אם ללה״ר היסר שיהי'

 ראררבה מש שם להיסך מטאר הדבר והרי קיל ברבים
 בפרהסיא הא בצנעא הא משט דהרי שמורה פרהםיא

 להיר והרי ומקראות בש״ם מקופות מכמה סמור שמא ועוד
 ג״ה דואג ושל ציבא של ולה״ד ברבים הי" מרגלים של

 ובהעלותך. שצא בספרי להדיא מסאר מא וכן הי׳ ברבים
OJZOJ31 טרא פל רק דקאי ז״ל מקדמאי כסה כסבו זה

 לה״ר אבל וכדומה, לה״ר אבק רק דהוי ביפצטא
 שפרשו ז״ל הראשונים מן ויש חמור דמרהסיא טלאי סלמה
 שהבעלים כיק ור״ל לה״ר, פל ולא רמצזס פל דקאי

 אם מקפידים שאינם ראי׳ בפרהסיא אסרו שאמרו בשמה
 להדיא הוא ובן רהילוק משום בזה ואין הדבר יגלו

 ז״ל, ,נפרש" הוא וכן במיג הוא וכן או ש׳ בשאלסוח
 דיצוייר הדבר בביאור מרשה שיסה רבנו A בחר ע״כ ואשר
 לסיר, איסור סל כבר מבר שאחד באומן הדבר
 מהשלשה אחד אם הנה ג' מפני חכרו בנטס וסיפר
 ומעם לה״ר< איסור מ אין לאחרים אמ״כ סיער
 כגמרא הגי׳ פמ״י האריך שם ב׳ הלל בבמ״ח »״ הדבר

 בישא* לשנא משום בה ליס צאגלויי דעבידא מלתא כל
הוא לאנלויי דעבידא מלסא הנר ג' בפני דנאמרה וטון

 אומרים. יש בשם שם המיים במקור הפסיק יק
רגמיה דברי גם מטין שכך לומר אפשר שבאמת ומצאתי

 הצמא באש דעסאמרה מצסא כל ז״ל שהרי ז״ל
 מהם אסד וספרה מזר אם נ׳ בסט אוסרה הראשון שהאחד

 מושש שאיט ג׳ בסט אמרו p שלרעש לה״ר משוס בו אין
 רבט דברי הס ולכאורה מ׳ יתברך הדבר יתפרסם אם

ג׳ במט אמרו p שלדמש לבסוף דמסיק מאי אלא ממק

 הנו מיסה דס״ל יושר נראה והי׳ לסי״ו ממן איט »ה
 משסע לא הראשונים דבריו אבל רכילזס אל דקאי קדמא•

 רגש״ה זבשיסס הראשון. אמד בשם לבעלים שיקרא כן
 באפי* לססאסרה גנאי של מלתא כל להדיא מבואר לב׳ב

 ומשסעי סלסא הני ואזלי מלסא
 לישנא משזם מ ליס לאמריני לי*

 ברכילות דלאו להדיא הרי נישא
 לפיל וכמ״ש הוא בלה״ר אלא

 נזיגאש כדיי מדברי וגם בשיטמו
 בשטמ״ק הובאו ז״ל והראב״ר

 כשישה דס״ל להוכיח יש לב״ב
 יש ממחאה ס״ל אינהז דהרי ,זו

 אמר דהרי בישא. לשכא משוס □ס
,בגזלטשא לארעאי אפיל נילוני

 לומר השלשה רשאים שוב ג׳ במט נאמר דאם אלא
p בפט נאמר אם לה״ר ובכלל גנאי של דבר דהוי אף 

 אמנם לומר, מוסרים שלשה לפני כשנאמר אבל t שנים
 המביים בשישס דקאי לומר אפשר מיגא״ש הר״י בדברי

 אש להבין זכיהי לא אבל מיש״ה, רטלוש משוס דהוא
 כך נ׳, בפני לומר להראשון שאסור כשם שהרי הדברים

 להאמין רשאים ואינם לה״ר לקבל שלשא להפך אסור הרי
 אמרי לאחרים זה דבר לזמר אח״כ למש יסירו ואיך לו,

 הגטש שנשפרסס נכך ומה בזה להאמין בעצמן להם שאסור
 ובר ,לקבלו השוממים מן אחד כל על איסור יש והי'

כלל. הלב על סמקבל הדבר אין דין מן

 סשסימט דרבנו אמינא מי דפסספינא לולא מ״כ אשר
כמב רבט דהנה מליו, ממדו שלא שדש דין בזה

 ממי איש נשמעו אם שגורסים רבתם זהההמר ח״ל שמלה
 * לו למד ואפילו בממונו או בגופו לחבית להדק איש

 שהוא דוקא מקרי לא דל״ה ור״ל לולד, ה״ז להפחידו
 דברים אומר אם אלא מכירו על גנאי של דבר אומר

 ל״ה, ה״ז להפחידו רק ואפילו היזק לו לגרום שיוכלו
 דר״י מעובדא הכ«מ שציין כסו הוא הלא הדברים ומקור

 לה״ר מספר דהוי דדואג מעובדא או ,בשבש נרים בן
 נאםת ואס רבטזכשב סיים וע״ז לעיל וכמ״ש רבט לשימת
 ולש״ז מודע הדבר נשפע כבר שלשה בחגי אלו דברים

 משוס מ אין אתרם פעם השלשה טן אסד הדבר סיפר אם
 טיע כבר שהרי שד היזק לו גורם זה אין שהרי לה*ר*
 דס״ללרבט כנזכרת, שנדא מאוסה הדברים וחקור הדבר

 גרים בן ר״י אומו. דשא בשבת שם ז״ל ריס כשיסם
 ביש לבט הדברים מספר הי׳ לא ובודאי ,רשב״י שלמיי

 דטון לומר שכרח ופ״כ דלה״ר, לתא משום בזה ט׳ אם
 שם בגנט שאסרו כש שלשה בסט הדברים רשב׳י דאסר

 לאגשכיין והוא לה״רשד ט דאק גרים בן ר״י סבר הוי
 רשב״י ע״י מ״מ ונענש יושר זלגלזחז הקול להעטר טדאי
 להזהד צריכים מלטש של דברים כאלה דבדבריס משום
 רשב״י סבלו עכ״פ שהרי אמרים ממעשם או טוסר בהם
 שהי׳ ז״ל המהרש״א שכשב כש או כך כל ירו על ובט

 לפט הדברים לספר שלא ששתק רר״י סהא להבין לריכ״ג
 יוסי( ב״ר אחר עמם פכו״ם בה׳ מ״ש ,)ועי אחרים
 שהם משום מא איסורם שפל כאלה בפנינים דוקא ולנד״ז

 כאלה דברים גנום, משום בהם ואין למטרו היזק גורמים
 משם בהם אק טוש וכבר שלשה בפני נאמרו כבר אס

 היזק הם שנורשס משום איסורם כל שהרי שד לשר
 לא אם יותר שד היזק גורמים אינם הרי מדעו וכשכבר

 יוסר, ולגלוש הקול להעביר שמשמק רבט שכסב כש
 לישנא משום ט אין בעלמא באקראי הדברים בספור אבל

בהם יש בודאי גנאי של מרים במספר משא״כ נישא
מק״ו• ברטס נאמרו אם להיר משוס

ובא
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 הקול להעביר יתכוין שלא והוא הרע. לשון
 הרע לשק בעלי הם אלו כל ו :יותר ולגלותו
 עמהם לישב שכן וכל בשכונתם לדור שאסור

 על דין גזר נתתם ולא דבריהם. ולשמוע
 לבד: הרע לשון על אלא במדבר אבותינו

 שנאמר תעשה בלא עובר מתבירו הנוקם ז
 רעה דעה עליו לוקה שאינו ואע״פ תקום. לא

 להיות לאדם לו ראוי אלא מאד. עד היא
 שהכל העולם דברי כל על מדותיו על מעביר

 לנקום כדי ואינן והמר הבל דברי המבינים אצל
 תבירו לו אמר הנקימה היא כיצד עליהם.

 ,למהר משאילך איני לו אמר קרדומך השאילני
 השאילני ועירו לו אמר ממנו לשאול צריך

 שלא כדרך משאילך איני לו אמר קרדומך
 אלא נוקם. זה הרי ממך כששאלתי השאלתני

 יגמול ולא שלם בלב יתן לשאול לו כשיבוא
 אמר וכן .באלו כיוצא כל וכן גמלו כאשר לו

 רע שולמי גמלתי אם הטובות בדעותיו דוד
 מישראל לאחד הנוטר בל ובן ח וגו׳: ואחלצה

 בני את תטור ולא שנאמר תעשה בלא עובר
 שאמר ראוק הנטירה, היא כיצד עמיך.

 שור השאילבי או זה בית לי השכיר לשמעון
 לראובן שמעון בא לימים .שמעק רצה ולא זה

לשאול

 אלו דברים נאמרו ואם שכחב רמו לשון דימן וראה לבא
פרט' כל על רמו דהרי מובן לזה ואין ,שלשה בפגי

 וסיפר אמד והלך שלשה בפני נאמרו דאם קאי לה״ר
 דוקא כמב ולמה לה״ר, משום בו אין אחרים לפני הדברים

כאשר ברור מ״כ אשר אלו דברים
 מאד חרש דכר והוא נחמו,
 ,מ״ז עמדו שלא רבט בשימס
 דם״ל מחפרשא הכי דב״ב ופוג־א
 ו״ל הראשונים כשישח לרבנו

 לה״ר משום ט׳ לים דבמחאה
 כדי מזה לדעח צריך שהרי כלל.

 לומר ורצה אלא שמרו לשמור
‘ב בפני אי דממאה דפלוגחא

 הונא רב בר בדרבה ג׳ בפני אי
 תזיק הרי דלדידי׳ ,קמפלגי

 ליכא חו נ* לפני הדבר דכשנאמר
 דחשיב משום לחבירו היזק גרמם
 לה ודחי מפורסם כסו הדבר
.עי״ש שליא בהא ולאו שם ממ׳

 לה״ר בעלי הם אלו כל זדו.
,בשבנתם לדוד שאסור

 קרח בילקוט והובא סנחומא ,עי
 לקרח שכנים שטו ראובן מי

 ודהן מ' בדרום שרוי שהי׳
 מן אבדו כו׳ שרוין שהי' ואבירם
 שס וערכין ה׳ סימה ועי* העולם

 ט׳ לדור יטלין והוא אני אין
 בארר״ג ועי״ה ורם בשר וסכ״ש

 שאין רע משכן הרחק מ’פ
 של ביתו על אלא באים הננעץ

 נרמו רשע של שוטטו ט׳ רשע
ט׳ טצד צדיק של טחלו לסתור

המנץ. כל ושם
 לה״ר על אלא במדבר אבותינו על גז״ד נתתם ולא ומש״ר

שטיפח על ור״ל שם בממנימין הוא / כלבי
I עמהם לישב דכ״ש רבט לי׳ סמיך ולסט לה״ר, וקבלת 
1.............................דבריהס. זלשמוע______ |

 הנוקם אברבנאל בכ״י בליח עובר בתבידו מוקם ה״ן,
חבילו. אח

TEO* בפי״ח בד״ר עי׳ כר עליז לוקה שאינו ואעפ״י 
בחינוך ועי׳ שאב״ח לאו דהוי משום סנהדרין מה׳

 מליו לוקה אינו מעשה בו שאעפ״ישעשה שכתב מצוהרס״א
 זלפי״ז מעשה מבלי הלאו טל לטבור שאפשר סטין כן מפני

 חמן בקנה וכמו כן, לאס״ל לטעמי׳ רבינודאיהו על חמהו
 כנקמה דפנין הפשוע אבל דלוקה, לרבט דס״ל בפסח
 הנה מעשה. משה אם ואף שבלב דבר הוא חורה עליו שטחה

,חורה צוחה הנקמה מחשכת על ורק אישר שום במעשה אין
 מעשה לו שעשה והוא ש״ד ל״ח בססמ״צ רבנו בלשון ועי*
 או הרע כמעשהו שיגמלהו ער אחריו מלחפש יסורו ולא אחד

פשוט. והוא כו׳ שהכאיבו כמו ינאימו

TWI* כל על טרזהיו על מעביד להיות לאדם לו ראוי אלא 
ומ״י העולם, כל על מו״א העולם, דברי

 ובט״א העולם, דברי כל סל למימח כלל ליחא אנרמאל
 הטסחא וכך מדוחיז סל לתיבות לימא הספרדי במסר״ק הובא
 ,הוה העולם דברי סל מעביר להיוח לאדם לו ראוי אלא

 והנה שלנו, בדפוסים יחדו הנוסחאות ב׳ סרבט וכנראה
נ’כ דיומא חסוגיא רכט על חמה רמ״א ח׳ מרח הרב

טית
I

t

 מא משן ההוא ומשני חמור ולא מקום לא והכתיב דפריך
 והלאו זה לאו על שבר אינו דנופא צפרא על אבל דכמיב

 שלגץ ואינם הנעלטן חסידוח ממירת רק הוא תשר לא
 הלל חילק דלא ההיכך להדיא מבואר ובר״ר בסוגיא, סי״ש

 הגיא ח״ח ה׳ ?סוף לרבט ועי'
יהי׳ בפרהסיא בהימ/מנ^ט

 זה דין סרי אבל וטצזל טקס
 בשאר גם הוא דגזפא בצסרא

 מקם ידענא ולא ארם כל
 מט לן ליסא דסאן לחמיהחו,

מושר, דבצערארטפא מסקנא הוי
 זה מירק סל הרי ואדרבה

 פריך דכפיב מא במעון ההוא
 והסניא לא דטפא וצערא הנס'

 לשרון דדוחה ור״ל כז׳ הנסלבין
 ממט פשמע וק ,,לגמי זה

 המא ותזיק שבשב ז״ל חננאל
ט׳ והחטא איני כדסניא במסק
בליט׳ ,לי נקיע אפי״ה ודחינן
 דספייפו זפרקיק ס׳ רבא והאמר

 אינו דנ״ז להדיא הרי ומפייס לי'
ה* בסוף למט ופי׳ דיחזיא, אלא
 לפרהסיא צנעא טן דמחלק ח״ח
 טקנז שאיט ח״ח רכל ומנא
 והוא בפרהסיא, רק הוא וטמר
 וסצאעי רוקא ששם כטד משום
 ש״ע אמז בפשפש חפ״ח להרב

מט. בדמם סכי ג״כ כשב

 בםהפ״צ בד׳ל מביאר ובאמת
להמא לשל שהבאט

 שהרי שבעשן בדבר דוקא רלאו
 והוא הנוסח שנק מטי בסהמ״צ

ישר ולא אחד מעשה לו שעשה
 סש יבאיבסו או הרע כמעשהו שיגמלהו פד אחריו מלחפש

 אדם כל נשאר דגם י״ב בל״ח הסמ״ג שהביא ומה כו׳ שהכאיבו
 אלא סמור ולא עקום דלא להא בו אין דגיסא בצערא

 במקשות כסו היראים בשימח בזה שהלך לש חשתם שח
 אסר ד״ה י״ז ר״ה בר׳יעב״א וש׳ סכי ס״ל והיראים הרבה
 דיומא בפ״ב דאמריק והא ח״ל מדושיו על המעביר כל מא

 לי* מפ״סא בדלא אוקפינא ט" ונוער טקס שאינו ס*ש כל
 אמר למשא דר״פ פלי׳ בשילה דאמלינן הא ומיהו כו׳

 סאי דידי' בפילי אי ם*ד דחצערן למאן לי* ומחיל שראלי׳
 רשסיא מדלי ואי סמור ולא חקיס לא כתיב הא רבומי'

 וי״לדלשלה וטסר טקס אינו אמאי לי׳ מפייסו דלא כיון
 מה מוחא ודאי הא מוחי׳ ®(י ודקאמרס דדי' במילי
 לו לנשל ספור ולא מקום לא חורה דאמרה ונהי איכא

 שחל וזה ששם עמילוס לו למחול אמרה לא מ״ס כרעש
 מם מט כשמס ס״ל ז״ל הריסב״א דגם להדיא כרי ,לו

 עזדבריעב״א ולאסעורוסי' מקום לא איכא דטפא בצערא
 שלא לי׳ מזצערי וצערא דשפיא שלי בין דמחלק שם ליומא

 דל< לי׳ ראיס ברור נראה ומכ״ז סיש״ה דששא שלי סל
 נבאר ועוד מוחא בצטרא נם איכא תמיר ולא מקום דלא

אי״ה. חית ה' בשף הדברים קצח

fl״n ש׳ בי* כי׳ית טבר סימראל לאחד הנוער כל וכן 
הלשון שש על שפסו־ לספ׳יג בביאוריו ז״ל למהרש״ל

 הטמי ל3 נחג 3משי וכאן מחטרו הטקס כ״ר דננקימה
 מזיר פליז וחפה שבדין/ לישב ונדחק ששראל לאחד
טמר שרוצה לש וראיתי דחוקים, דבריו נם אבל משנה

מדרה רב
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 לא בדרך שהלך או שחטא תכירו הרואה ז
 שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצות טובה
 הוכח שנאמר הרעים במעשיו עצמו על חוטא

 בין הכירו את המוכיח עמיתך. את תוכיח
 ,לבין שבינו בדברים בין לבינו. שבינו בדברים
 וידבר עצמו. לבין בינו להוכיחו צריך המקום.

 אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשץ בנחת לו
 אם הבא. העולם לחיי להביאו לטובתו אלא לו

 שניה פעם יוכיחנו לאו ראם מוטב ממנו קיבל
 עד להוכיחו אדם חייב תמיד וק .ושלישית

 וכל שומע. איני לו ויאמר החוטא שיכהו
 נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו שאפשר

בהם: למהות לו שאפשר כירן אלו בערן

המוכיח

 מצות גמבה לא בדרך שהלך שדטאאו תבידו הרואה . ןן׳ץ
כנראה ,בתרח רבנו להו מלק למוטב, להחזירו

 ל״א בברכות דאמרו להא מובה M בדרך במ״ש כוונהו
 ומי׳ להוכיחו שצריך מון שאינו דבר בחבירו לרואה מכאן

דליכא אמ״ג דר״ל שס סו׳
 מקרא לה וילין ראוריתא איסורא

 כללו הרי רבנו אולם דמנה
 טק וצ״ל ,מוטח דהוכח במצוה
 הרי שוב סמנה ילסיק דכבר
 מדר זה שגס סלסא גלוי איסא
 ט״ז בפרטן וסי׳ פוטח, הוכח

 ברואה מוכיח דהוכח מדרשא ב׳
 מי״ש מגונה דבר רק במטרו
 רבנו דכוונח לומר טוד ואפשר
 לדעוח מוכה לא דרך באמרו

 חשוכה מה׳ פ״ז מי׳ נפסדוח
 רש מיז עמדו וכבר ה״ג

.עור לעיין  כו׳ הכירו אח המוטה ומש״ר

נינו להוכיחו צריך
 ז״ל דרשסם זהו עצמו לנין

פניו אפילו יכול ס״ז בפרטן
 לקמן רבנו הטא וכן ז״ל, פרשיי ופי׳ ככרום משסניס
 דלא והוא קצ״ה סי׳ ובחדש ל״נו סי׳ ביראים ועי׳ בהיח,

 שפניו ראה דאם דהכונה אהרן קרבן בעל הרב שסי׳ כסו
 דרבנו עוד ואפשר להוטמו א״צ שוב ונסטיש משסניס

 לך יש אם דר״ל לעיל שהבאנו מסיא בן דר״א הא מפרש
 ואל עצמו לטן טט רק ר״ל אומרהו לטנו טנך אזי דבר

.בו מוטא סהא  ביראים עי׳ כו׳ רבה ובלשון בנחת לו וידבר ומש״ף
המוכיח ומל כפב רכ״ג סי' ובחדש ל״ז סי׳

 כדאמרינן דבריו שיחקבלו כדי וממס בנעימוח להוטה
 הדליקו ערבחם פשרחם ו׳ מימין הוא וכן א׳ ל״ר בשבח

 היט ט בניחוחא למיסרינהו צריך רמ״ח ואסר הנר, אס
.במי״א דבריו הסמ׳ג גם המסיק וכן סיט׳ דלקבלו

 פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממט קיבל אם

שניה מתוכחה שם ביראים מי׳ ושלישית שניה

 הוא רשע קיבל דלא דטון ברטם להוטחו יכול ושלישים
 אח המוטח ה״ח לקמן בדיר ועי* לביישו שלא מוזהר ואינו

שס. ובמ״ש מחילה חבירו  החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם חייב הסיד ובן רמש״ך*
ע״ד הסס״ג חמה וכבר שומע איני לו ויאמר

 והוא יומק ור׳ שמואל נגד הכאה, דפד כרב שפסק רבט
 ר״ה סו׳ וסי׳ ושמואל לב נגד כר״י דהלכה כללא נגד
 ואין מזאי כבן דר״י משום בכ״מ וסי* לדדי ד״ה ב׳ ל״ד

 תמוה בודאי ור״י ר״א נגד סלמיר דהוא כמותו הלכה
 ,קללה דעד יהושע כר* למפסק הויל דא״כ הלח״ח כמ׳ש
 דייקי דלא לומר טוסר סמוה הלס״ס של תירוצו גס אמנם
 דרב משוס דרמו מסמא דהיינו כסב ובשל״ס טוסי׳ קראי

 אין לכך ר״י על ופליגי שיסתא בחדא סרווייהו ושמואל
 הוא. כך מקום בכל דהרי פלא והוא ,כר״י הלכה
כסב סק״י סר״ח בסי* ז״ל הנר״א למרן מצאתי זה וראה

,דשבס סכ״ב רי״ן ועי׳ ע״ז וסיים כהשל״ה ג״כ
 הרי״ן שם דפסק קמ״ה בדן שסחמן כבשים דגבי ור״ל
 שיטמא בחדא ושמואל דרב משום כר״י הלכחא דליס ז״ל

 דהא שפיר ניחא שס דבשלסא מובא וממוה ימיד ר״י והו״ל
 ושמואל ורב חמאח למיירהןחייב שסחמן דכבשים ס״ללר״י

 יחיד הו״ל א״כ ,אסור אנל פטור דלמימיהן ס״ל סרויהו
נגד יחיד הו״ל דר״י כשם דהרי סמוה כאן אבל צגביהו

 וראיס* ור״י שמואל עד יחיד הו״ל רב ק ושמואל רב
 מל שם הגס* סדסרין הדברים, וישב שם דמש״א צהרב

 לא ולמה וקללה הכאה כסיב דהא מיפה דמד דס״ל ר״י
הכאה כתיב והא קללה סד דס״ל שמואל גס פריך

 כן שהקשו שס סו* ופי׳ בקרא
 גס ואי דחוקים התירוצים וב*

 הו״ל מהכאה חסירא דקללה טמא
קללה. כתיב והא ארב למסרו

 לומר לו נראה ע״כ אשר
פליגי לא ושמואל דרב

 ס״ל וסרויהו הדין בעצם כלל
 הגמל מד הוא תוכחה דמצוס
 פד דרק כר״י ולא אמרון היותר

 דרב פליגי דבהא אלא נזיפה.
מקללה, חסודה דהכאה ס״ל

 ובאמת חמורה דקללה ס״ל ושמואל
והראי׳ מיוחדה חומרה בכ״א יש

 ומקלל אביו מכה מורה סרכסבה
 אתי לא מחברי׳ דחד הרי

 בחדא ושמואל רב הרי זא״כ
להוטח דצריך ר״י לגט שיטה

 רבט פסק לא ולהט כדיי דלא וזהו האחרונה מזדה •פד
 תמירה, איזו ושמואל דרב למחלוקת ובנוגע דר״י, כיומי*
.באיסורא כרב דהלכה הידוע הכלל פפ״י כרב פסק

 ושמואל דרב מ״ש הדברים של מיבם על לעמד יכלתי ולא
אלא האחרון הגמל עד להוכיח דסחויב ס״ל סרויהו •

 תמוה והוא הכאה, אי קללה אי תמורה, סדה איזו דפליגי
 ואפס״כ כו׳ ולבשת לבשסך ליהונתן קללו מתחילה דהא
 משה מה עמת למה כו׳ יהונתן ויפן אחריו כתיב הרי
 ואי הוטחו לא ושוב להמחו, החנית את שאול עציו ויכול מד

 מחויב הי' לא א״כ חמודה דקללה ס״ל דשמואל נימא
.סוד להוכיח  ולמדתי מובא האריך ס״ה סי׳ אפרים שער בסשו׳ וראיתי

דעד כר״י לפסוק שהו״ל דאן לומר שרוצה ממנו,
 מכדי יוסר לאביו יוטח שלא לאביו בבן דוקא היינו נזיפה
 אחר באדם משא*כ לשאול שהוכיח יהונתן כסו והיימ נזיפה

 בעצמו שדחה כמו מוקשה והוא הכאה דפד כרב לפסוק יש
 דהו״ל יסירתא חטמהא דסשום בנס׳ דמזינן טון דבריו ופון

 וא״כ הכאה, מד והוא מט נפשי׳ מסר בדוד ליהונסן
 מאהבת יסירה חטבות לך דאין למקום אדם שטן בדברים
 עי״ש. הכאה עד להוטח דצריך רבנו פסק לכן ה׳
T171 דרב כללא הכא דל״ש פשוס. באופן לי נראה הי׳

 לשמואל וכן לר״י רגם ברור דהרי כר״י. הלכה ור״י
 הוכח מצות מקיים וקללה, נזיפה משיעור יומר מוכיח אם

 בזה, עצמו להכניס עוד מחרב אינו דלרידהו אלא תוכי)/
 והרי זה. משיעור טוסר גם ישנה סוכתה של מ״ס אבל

 להזמת עצמו הכטם רדוד חטמתי׳ משום דיהונסן מזיק
 וקללה מיפה משיפור דיושר טמא ואי עד אביו אס
 לומר רשאי יהונתן הי* לא א״ב תוכחה מצות7 סוד אין

 וג״כ רבו אס סוכמה למצות דרק לרבו, וק דבר לאביו
 ממדים בס* וכן ס״ח מה׳ בפ״ה רמו כמ״ש כבוד בדרך

 הכאה, עד מורחה של מ״מ דאיכא סודו טלהו הרי כ’וא
 יוצא אינו ולרב לכך, מד מצמר להכניס מחויב שאינו אלא

 שלא זו ס״ע הממרה והרי הכאה, עד תוכחה של במ״ע
 להט בשבת כדזאמרינן מזו חק מסובה הקב״ה שחזר מציט
 תזריע סנמומא ממדרש שהביא כאן הגמיי ופי׳ כרב פהק

 כמה וער נח פ׳ כזוה״ק הוא וכן הכאה, פד הוא דהחיוב
איכה במ״ר וכ*כ חברייא אקמוה הא לי׳ דימחי מד לי׳ יזהר

עה״ם



ל הפלו פץ דעות מלכות טדע.

 ל ידבר לא תחילה חבירו את המוכיח ח
 עליו תשא ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות
 מוכיהו אתה יכול חכמים אמרו כך חטא.
 חטא* עליו תשא ולא ת״ל משתנות ופניו

 וכ? ישראל ret להכלים לאדם שאסור מכאן
 איגו חבירו את שהמכלים אע״פ ברבים. שכן

 חכמים אמרו כך הוא. גדול עון עליו לוקה
 לעולם הלק לו אין ברבים חבירו פני המלבין

 לבייש שלא להזהר אדם צריך לפיכך הבא.
 יקרא ולא גדול. בין קטן בין ברבים חבירו

 דבר לפניו יספר ולא מפנו. בוש שהוא בשם לו

 בדברים אמורים דברים במה מפנו. בוש שהוא
 אס שמים בדברי אבל לחבירו. אדם שבין

 ברבים אותו מכליפין בסתר בו חזר לא

 וממין בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים
 שעשו כמו למוטב שיחזור עד אותו ומקללין

 תבירו עליו שחטא מי ט:בישראל הנביאים כל
 מפני כלום לו לדבר ולא להוכיחו רצה ולא

 שהיתה או .ביותר הדיוט החוטא שהיה
 שהמו ולא בלבו לו ומהל משובשת. דעתו

 הקפידה לא המידות מדת זו הרי הוכיחו ולא

תודה

 ונכון. דברירבינז יסוד וזהו רגליו המם זכר ולא מה״פ
 פעמים מאה ואפילו שכתב סי׳קי״ב בסמ״ק ראית• והבה

 ואילך מכאן לאולמו אסור בו נזף ואם להוטתו צריך
 כשם ב׳ סיה דיבמות מגמ׳ והוא לץ שוכח אל שנאמר
אדם על מציה p ט׳ שמצוה

נשמע• שלה דבר לאמר שלא
 אל שנ׳ חובה אוסר אבא ר'

 דברינו נגד והוא ט׳ תוכח
 הבאס עד דלמ״ע שכשמו
 תוכחה, מצות בכלל והוא למטח

 דלפי״ז מאד נפלאים הדברים אבל
 חטטתי' דמשוס ק בערב אמרו איך

 אימר והרי נפט/ מסר רדוד
 למ״ע נזיפה אחר בדבר יש

.אביו אצל וסכ״ש

 קאי דהסס״ק אצלי והברור
מיני׳ אדלעיל השם

 עובר מטרו הרואה כשב שהרי
 תוכחתו קבל אם וספק ,מ פדית

 להוטמו חייב אפייה )לאו אס
 יקבל שלא לו ברור אם אך ,כו

 מזיד החוסא ואם ט׳ תוכחתו
 כו׳ יקבל שלא למוטח וברור

 הוכח מצות מל עובר הוא אך
 הראשונים כל )כמ״ש תוכיח

 החומא מ טנזוף עד שהבאה(
 להוכיחו צריך פעמים מאה ואפילו

 מכאן להוטחו אסור בו נזף ואם
 דברור טון שטר ובזה ואילך,

אסור ט נזף וגס יקבל שלא לו
 לטכיח איסור אק אז לו ברור דאיט טכא משא״ה להוכיח

.סוכחס בכלל הוא ועדיין ,נזיפה אסר נ©

 מצוה כך וז״ל ליבמות כשינוחו ז״ל להרימב״א ומצ^זי
מד לחטרו אבל לרט פירוש כו' לאמר שלא

 בשלא התם לוכחינהו אפייה בשבת דאסרינן והא הכאה
 ישמעו, אולי כי ישמעו שלא בהם שמכיר אלא כלל הוכיחם

 שהוכיחם אשר אבל פה,. פתחון להם יהי׳ שלא דכדי ועוד
 מצוה עוד ישמעו שלא בהם ומטר שמפו ולא אחת פעם
 שמכיר דדוקא להדיא הרי עכ״ל כלום להם לומר שלא
 הסמיק בדעת שכתבנו כדברינו להדיא והוא ישמעו שלא בהם

 וט' נזיפה אמי גם תוכחה מצוס דיש לפיל וכדבריה
 יחיד כין לחלק אחרים באופנים כתב שם ביבמות יוסף בנמוקי
 פטר שט׳ דהתס ועור הכאה עד מחויב רביטד לרבים

 להם יהי' שלא או ישמטו ראולי ומשום ישמפו שלא בהם
והוא ט״ש אחת פעם לפחות להוכיחם טיב הי׳ פה פסחון

וברורים. קימין דברינו ולטיז גיככניל,

 ג'כ דפ״ל הראשונים גדולי לשני מצאה כך ובתוך
וכל ופש״ר סוכמה, מצות יש הכאה רעד כרבט

 כיון אלו בעזן נחפה הוא סוחר, ואמו mob כידי שאפשר
 להא וטון בדבריו רבה האריך כהה, למוזות לו שאושר
 אחיו בסון באטז איש וכשלו ל״הדהל בשטפוס דאסרו

 א״ע מ״ס סליו יש אם למחות יכול ובלט לסחוס* כידו טש
 דרטתא פלזגסא איכא בזה נתפס, שאיה אלא סוטח דהוכח
 בשוגגק ואדרכה מ״ע שום כאן דאין כמי״א הסעיק יטעה

 סזידין יהיו ואל שוגגין טהיו מוטב הוכה עצה סז״ל לה נחנו
 השדש ביראים אבל הישן טראים וכן לשסוק חובה ובמדדין

ערבה שאתה אפפ׳י סזידין אבל גשזגגין וסיס להדיא, מבואר

 למעלה פירשתי וכאשר מ' כלום בכך אין בהתראה שחמא מנשז
.,כו מקבלו אינו אפילו להוכיחו שחייב ,

 פי״חאיסא ובשדביארבה היראים בשם בהגמ״י הלא לכן
 ושהוא אוהבך שהוא לעמיתך עמיתך את תוכיח הוכח

 חייב אתה ובמצות במורה עמך
 לרשע אבל ,אותו להוטח

 חייב אתה אין שונאך שהוא
אותז. להוטח

 ועידו את המוטח .
 א יובר לא תחלה

 ולא שג׳ שחבאטו עד קשות
 מבואר הנה כר חטא עליו תש*
 להכלימו אמר סמלה דרק מד״ר

 מוסר ושליטת ‘דשני ומשמע
 לעיל שהבאנו וכמו להכלימו

 מה לח״מ ,ועי היראים, בשם
 ברור והנראה בדיר. שהקשה
 וטאורס ד״ר דסקור למעיין

 דערטן כסוגיא דהרי הוא, כך
 ממנו קיבל ולא הוכיחו מבואר

 מטח ת״ל מוכיחנו שיחזיר מנין
 סשסניס פניו אטלו יטל ס״מ
 הרי חמא, עליו השא לא ת״ל

 לא ושליטת שניה בפעם דאפילו
 ז״ל רש״י כס״ש ברטם יכלימנו
 וקשה קל ברבים יעל ורגמ״ה

 שהיו בנביאה מצינו דהרי
 לקמן כסש״ר ומבזין מחרפין

נחמי׳ בסוף אמר להדיא ומיי
מהס ואבה ואקללם עמס ואריב

 סומר שמים בדברי הי׳ הרי דהתם וצ״ל ואמרטם אנשים
 והא מחר, -מ חזר לא אם בדטם גם להכלים
 ברטט להכלימו דאמר חמא מליו חשא דלא דילטנן
 שבין בדברים דוקא זהו ושליטת שני׳ בפעם אפילו
 וגם למולם ברבים אוחו מכלימין אין דאז לחבירו אדם
 ובלשון בנחת בהחלה עמדו ידבר עצמו למן בינו

 טנו קשות עמדו לדבר מותר אז קבל לא ואס רכה,
 אפרים שער בתשובות ועי׳ ברבים. לא אבל עצמו לבין

ם״ה. סי׳

 תכירו לבייש שלא להזהר ארם צריך לפיכך ומש״ר
לקהן טש מ״י ג״ק מי' גדיל׳ בין קטן כין ברכים

 יספר ולא וסש״ד בזה. העירו וכבר ומכלם לי׳ דמכלמו בשש
זקיפא נ״נודזקיףלי׳ שםבב*מ ממט בוש שהוא דבר לפגיו

בכ״נז. ועוד ט׳ בדיוחקי'

א לדבר ולא להוכיחו רצה ולא תכירו עליו שחטא טי ה״ט.
ה״ז ת־כיתו ולא שטסו ולא כלבו א ומחל כו' כלום

 לכל שרא כ״ח כמגלה הדברים מקור הנראה תפיחת. סרת •
 בצפרא שה דאתר א* כ״ג טומא צע״ק אכל דצערן. מאן

 המפטר דאסררבאכל »א לי׳בליט׳ דנקיס לעולם דגופא
 ס״ח דכל וקאמר ט״ש ומפייס לי׳ דמפייסי כו' מדותיו על

 רבט מטף זה משוס ואולי ח״ת. אינו ק עושה שאינו
 דעהו שטחה או ביוסר הריונו החזהא ,שהי מפני וכסב

 וכמו חטדוס מדש הוי דוקא טנא הל דבט משובשס
 שחטא מבחא לההוא לפייסא דאזיל פ״ז טומא רב שעשה

 בהדי מלשא ט״ל דט שם בר״ז אמרו וכן פי״ש רב נגד
דניסי׳ טט ט לי׳ וממציא לקמי׳ ושני חליף הוי לנש

מדעתי׳. לי׳ וניפוק
ה״י
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 עבירות שלש חכמים אמדו ג גדולות: מדברת
 הלק לו ואין הזה בעולם האדם מן נפרעין
 עריות וגילוי כוכבים עבודת הבא. לעולם

 ועוד כולם. מגד הרע ולשוק דמים ושפיכות
 כאילו הרע בלשון המספר כל חכמים אמרו
 ללשוננו אמרו אשר שנאסר בעיקר. כופר
 אמרו ועוד לנו. אז־ק מי אוזנו שפתינו נגביר

 האומרו. הורגת. הרע לשון שלשה חכמים
 יותר והמקבלו עליו. שאומד וזה והמקבלו.

 לשון אבק שהן דברים דש ד האומרו: מן
 יבמות שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד הרע.
 איני מפלוני שתקו שיאמר או .עתה שהוא

רוצה

 כי ואס נאמר רכילות מל חלה״ב לו דאין דאמרו הא וכן
 זה, בשם חז״ל אצל נקרא רכילוח גם הרי בלה״ר אשרו
 ובאמש ממש״ר, ולהיפך מלה״ר גדול מון הוא דרכילוס ונמצא

 שהרי ז״ל הראב״ד כשישס שם במרכין זיל רש״י שיסס גם
לשק זה סליסאי צישנא כסב

 אדם בין שלישיש שהיא הרכיל
 מצאסי וכן ,סוד לו לגלוש לחנירו

 לשון שמפרש שם ז״ל לרנס״ה
 האחר שמעו שהאומר סלישאי
 אדס בני ג' דהוא לאחד ואמרו

 קאי. רכילות דעל להדיא הרי
 מוכרחין ז״ל הראב״ד שדברי ונראה

 ולמה שס בירושלמי דאמרי מהא
 שהוא שלישי אומו קורא הוא

 נהרגו שאול ובימי שלשה הורג
 וכ״ה כו׳ שאמרו דואג ארבעה

 ובמ״ר ד׳ אום מוקש בסנשומא
 שלשה הורג שהוא פ״ה דברים

 שקבלו שאול שאמרו דואג מטן
 חלישאי דלשק להדיא הרי מ׳

ודואג מדואג" ונלמד בדואג קאי
 להדיא הם המחברים וישר הכ״מ לשימם ,הי רכיל הרי

 ,מלה׳ר קשה רכילום וממילא רכילות מל קאי דחלישאי
 השלישי בחלק רכיב אוש ש״ג בשמריו ז״ל יוגה לרבנו ומי׳

 שלישי לשון הרכילוח אח רכושינו וקראו כו' רכיל הולך
 דואג מעטן שידעה כמו 'מ׳ שלשה הורג שהוא מפני

 ג״כ ומבואר בדבריו מיש״ה ט" הרכילות בסבם שנמרד
 בראשים ופי״באנדס הי' רכיל ודואג הואשליסאי, דרכילום

 לו שאין מדואג כו׳ לו מכפרים אין מם מא אפילו פ״ג
 להיר על לא חלה״ב לו אין דאמרו הא רגם הרי חלה׳ב,

 רכיל ודואג מדואג לה יליף שהרי רכילום על אלא נאמר
 להם דמנין אצלי שמוה באמם אבל המשנה. יסוד וזהו היה

 שהרי הרע לשון גם שס הי' והלא רקרכילוס, הי׳ דבדואג
 והמרה למלך אלא נשאלין שאין שכיון לשאול אסר דואג

 ,בו צורך שהצבור למי גס שנשאנין שאמרו הסנהדרין סל
 בנטשו וסיפר במלכוס מורד הי' אחימלך דבריו לפי וא״כ
 אשה ואין לו שואל הייס כך לאח-מלך שאול א״ל כך והרי
 כיק לומר נסמקש אס ואפילו במדרש. טי״ש מיסה חייב

 משה כחן אמימלך שהרי גנאי ,הי לא חן י’עפ דבאמס
 ואף ,נו צורך שהצבור למי שנשאלין הסנהדרין כהוראת

 גנאי שאינו כיון לה״ר מקרי לא גנאי שהוא חושב שמא
 דברים דהמספר בה״ה לקמן רבנו כסב הרי אבל באמם

 והרי לה״ר מי בממונו או בגופו לחבירו להזיק שגורמים
 הכהנים סיר ונוב אחיסלך אס להסיח גרמו דואג דברי

 בסנהדרין שאמרו למז״ל מצאנו ובאמת לה״ר דהוי ובודאי
 מרצחים ,לפ מגיס כשאסה כו׳ לדואג הקב״ה א״ל ב* ק״ו

 מכליל )ולהראב׳ד בהם, דורש לה״רסהאסה מספח ופרשם
 למיל שאמרו במה אחר למנין שכוונו ואפשר לרכילות, דהכזנה

 בלה״רפי׳ש(. אלא דואג אמרו לא הזה הפסוק כל ב׳ צ״ג
!O) מדק ביסוד מא והראב״ד רבט דמחלוקח לענ״ד 

 הכ״מ שמרן למיל הזכרט כבר הנה ,ולה״ר דרכילוס
 מה מלוט עשה וכך כך ברטלום רבט דברי מל הוסיף

 מא פלמי שמשה מה גם ולפי״ד כלל, בד״ר נזכר שלא
 הוא שרחל והירושלמי הסו*כ מלשון באמש אבל ! רטלוס
 בין והחילוק רבנו שהעתיק וכמו זה אל מזה דברים הטוען

 אל מזה דברים מומן רק מא שרטלוח ,ללה״ר רטלוס
 בדיר וכמבואר פלוני, עשה כך שאומר מא לה״ר אכל זה

 משה וכך כך ואומר שיושב זה לה״ר בעל אבל להחא
 ששס מרכילות השנוי והוא ,מליו שסעסי וכך כך ,פלוני
ששמע ריל פלוני מל שמעתי וכך p פלוני אמד p כסב

 ר״ל מליו שמעשי pו כך סלוני עשה p כסב וכאן פלוני שאסר
 זע״ז הי' לס״ר מספר מאג הנה רנט שימש ולפי שמשה

 ולה״ר זה, נאמר לס״ר א״כמל סליסאי דקסל W הרי
 גס זלהראב״ד מ׳ מ יכרס כשיב לה״ר וגבי ,מכלם חמור

pi p רטלוש, הוא פלוט ששה
 ללה״ר רטלום טן רק מא והחילוק

 עשה וכך p צ״ל שברכיצוש נזה
 לרעתך שמשה ר*ל פלוני לך

 של דבר שעשה רק הוא ובלה״ר
 ודואג ,לסבירו מגע ואיט גנאי
 ונמצא סליסאי קסיל וזהו ,הי רטל

.מלה״ר טוסר חמורה דרכילות  מכריחוס ראיוס לי יש אבל
 לה״ר רעל רמו כשיסת

 המספר כל סנ״א קאיעי׳בפדר״א
 לה חליף חלה״ב• צו אין לה״ר

 שם ואמר אצסיס ראותו מקרא
 וראה fa כן שהוא לך שוע

 ולסזרו לאדם שהלשין הנשש מן
 ולא לה״ר הי׳ הרי זשס כו׳

וככ״ר סי״ג למיל מי״ש רכילום
 זהו והרי מ' שונא אומן כל בוראו על דלכווריא שאמר פי*מ
 הקכ״ה על לה״ר שאמרו כישראל שס אסרו וכן ,ממש לה״ר
 וסנחומא וברכה ספמ״ח באג״ב וסי׳ ממש, לה״ר וג״כ

 ומם סח מחרפא איט והנסש מסרפאין הכל לפ״ל מצורט
 לו אין חנירו מל לה״ר האוסר p רפואה לו אין שהנמש
 חליף להחא הרי בסחר מלשני אומר דוד זק לע״ל רפואה

 ועי׳ ,רכילוס ולא לה״ר על והוא מנחש, מלהיב לו שאין
 סלישאי קסיל דלה״ר סובדא דמביא פכ״ו ויקרא במ״ר

 אזלש סברס שה מ׳ בישא כלה דמ״ל כגבר הוי מובדא
 אס ליס ואי ישי לשמשא במי אבוך הדק לבעלה ואמרם

 מא סליסאי דקסיל להחא הרי מ׳ צרסשא אמס לי מהמטח
בכ״ז. סי״ה ברטלום, ולא בלה״ר

 האדם מן גפרעק עכירות שלש חכמים אמדו 47!
 היא דגסרמין והא P חלה״ב לו ואק בעוה״ז

 ואור׳ג שהבאנו דפאה פ״א וירושלמי במוספשא ברייסא
 אבל , לעוה״ב קיימח והקרן סנוסמא ולסניט < ארבעים פ׳

 סמשיקו הסמ״ג ובן דאבוח פ״ק המשנה בפי׳ לרבט סי׳
 כטסח מלהיב לו ואין כו' עבירות ג׳ מל הסוספתא לשק
 הסרדר״א לשק הבאנו כבר הרי לה״ר גבי ובאמס רבנו
 מלה״ב. לו אק לה״ר ומספר להדיאבמ׳דא״רפי״א וכיה פנ״ג

תשובה. מה׳ בפ״ג מ״ש עי׳ ושפי״ד ומש״ף
 שם בעיקר כיפר באלו כו׳ חכמים אסרו ועוד
 פי״ב, משוח״ע ועי׳ ובמדרשים שס ובירושלמי מס׳

 נהרג דואג שהרי ר״ל ,האוטרו p והסקבלויוחר
ואינו ננהיג הרב כ״כ ובטו הוא ושאול לבדו הוא

 אוסוצחק נהרג שמאוס שמש סל רבנן חנו והח מוכרח,
 ז׳ושנמומא ומשוח״ט פכ״ו רבה ויקרא ומי' מ׳ שנאמר

 חומרא דסשום לן לימא ומאן סכ״ד, שמואל ובאגדת אמור
 רו בשבס שאסרם p למטח שרוצים ויש שוא, דסקבלו
 ולא דוד ביס מלטש נחליף לא לה״ר דוד קיבל אלמלא

 בדוד הדבר ומדסלי מארצנו גלינו ולא עיז ישראל עבדו
 מוכיח איט זה וגס חמור שזה ש״ש בהאזמר ולא שקבל

 ואמרו שכתב דאטס פ״א בפיה״ס רבנו מדברי אבל ,כלל
 כמו המאמר לפטו שהיה נראה האומרו יק יותר והמקבלו

לפניו כן שהי׳ ס׳ ל״ש הסמ״ג מלשון ברור נראה וכן שהוא,
שס. דמרכין הגח׳ בנוסחס

 לפלוני יאשר מי כיזד לה״ר אכק שהן דברים ויש ה״ד,
איט טפלמי שחקו שיאמר או עתה שהוא כשות שיהי׳

רוצה



לב הפלו פ״ז דעות הלכות מדע. עבודת
 ומי" ומעמס, הדברים סקור נתבאר לא מ" להודיע רמה

 המספר אחר רבנו שכתב שמה דעתו מ" כלל ח״ח להרב

 בגנותו שיספרו להם גורם שזה שונאיו בפני חבירו כמובת

 שיספרו גורמים אלו דברים שגם ור״ל הנך על גס קאי

, / להיר אבק גדר וזהו בגטסו

 וכיוצא היה ומה אירע מה להודיע רוצה משוד דעתו אחר הרב ונמשך
חבירו בטובת המספר וכל האלו. בדברים י

 שזה הרע לשק אבק זה הרי שונאיו בפגי
 הענין זה ועל בגנותו. שיספרו להם גורם
 בבקר גדול בקול רעהו מברך שלמה אמר

 בא טובתו שמתוך לו. תהשב קללה השכם
 דרך הרע בלשון המספר וק רעתו. לידי

 שאינו כלומר ראש קלות ודרך שחוק
 בחכמתו אמר ששלמה הוא בשנאה. מדבר

 הלא ואמר ומות חצים זקים היורה כמתלהלה
 רמאות דדך הרע לשון המספד וכן אני. משחק

 שדבר יודע אינו כאילו לתומו שיספר והוא

 בו כשממחין אלא הוא הרע לשון שדבר3 זה
 או הרע לשון זה שדבר יודע איני אומד
 המספר אחד ה פלוני: של מעשיו שאלו
בפניו, שלא או וזבירו בפני הרע בלשון

והמספר מ׳ הגטח סן שיהי" צו באיזה

 מומי זכרק הוא לה״ר ואבק

 יאמר מי רבט כאן שכשב הציור ולפי״ז עי״ש ביאור בלתי האדם

 מליו חשב מי )כלומר מסה שהוא כמו שיהי׳ לפלוני

 להודיע רוצה אינו מפלוני שמקו וכן שהוא( כסו שיהי'

 ,ביאור בלמי האדם מומי זכרון זהו היה ומה אירע מה

 אנשים ישראל מבני ואנשים קרח מלקוש הובא במדרשופי'
 סיסניהון נתן הכתוב פרסמן שלא אעפ״י בשמות נקבו אשר

 מומם לבן להד״ד משל אותם ממן אמה המקרא ומתוך

 לערסמז רשאי הגניבה בעל 4הי ולא הסרק מן כלים שגנב
 בן אומו אסר כליך את גנב מי א״ל סימנים נותן התחיל

 סימנים משנתן נאה שערו נאות ושיניו קומה בעל מומם

 אומר אם מן שנוי דיש מפורש הרי ט׳ הוא מי ידמו

 לרר״ל מצאתי וכן ,מאור בלי דברים לאומר בפירוש

 משה רצה שנה ארבעים אחר ובמדרש פמ״ד בפדר״א

 במדבר שאמרתם אמס זוכרים להם ולומר לישראל להזמר

 הרי כך לישראל אומר אני אם אין אם בקרבנו ה" היש

 עמלק מעשה להם אוסר אני אלא ט׳ פניהם מלבין אני

 הרילהדיא ט׳ להד״ד משל לפניו שכתוב מה ממנים והם

 דאסרו ואף לישראל נקל ביאור בלי רמז בדרך אומר דאם

 מניתא מלי לימא לא בדיותקא זקיפא ליי דזקיף מאן

 מאר וכן יוסר קיל מ״ס ה״ח פ״ו לעיל רבט וכתבו

 בחנוחא רפאה פ״ק וירושלמי עובדא סרי הנך רמט

 דלית פובדא ובאידך חובצא אכלין אנן טה דאמר דכיתנא

 הראשונה עובדא דין,ועל יומא לרייוחנן מבקרא אנןסלקין

 לה״ר דהוא ארשב״ל ובאידך כצכעא להיר זהו ר״י אמר

 וויניצא דפוס בירושלמי וכ״ה ז״ל הגר״א סרן גי׳ לפי בצדק

 לבקר שאמר ואותו חובצא שאסר אותו דודאי רבט וסובר

 מחי לתומן כן אמרו דאם כן אסרו לתומן לא ר״י אס

 בדרך ואמרו להפסידם באמת מיצו אלא ,כאן דלה״ר שייסא

 לה״ר שאיט כלומר בצנעא לה״ר שהיא אסרו ועי׳ז * טה
 וק לה״ר אבק רבטדהוא שהזכיר ביאור בלי לסיר אלא ממש

 להיר זה שאין ג״ב ר״ל בצדק לסיר שמא שאמר עובדא באידך

 בפירוש הזמרו שלא כיק מ״מ במרמה זאת שעשו ואף ממש

 ונראה בקצרה p רמז שם במג״א ועי' גמור להיר זה חין
דאמרו דהא צ״ל ולפי״ז לה״ר אבק רק דזהו הוא כך דדעתו

 דרך לה״ר שהמספר הקמנה היד

 כלומר ראש קלוש ודרך שחוק

 המספר וק בשנאה מדבר שאינו

 רמו שהזכיר רמאוס דרך לה״ר

 לה״ר זהו הלכה, מך לקמן

 הרי אבל אבק/ ולא גשרה

 בפ״א רבנו מדברי מור נראה

 ובין לה״ר בין יוסר גבול דאטם

 המנויים אלו וכל לה״ר אבק

 שמוכיח וכמו לה״ר אבק הם כאן

 בזה )והרגיש כאן רבט לשין

 מצא שאח״ב וכמב מגה״ה הרב

 נראה ע״כ אשר כן(/ באמש

 .לד״ר מקורים קלס להביא

 בפיה״מ מט דברי לנד והבה
 הכלל זה שם דאבות

 האדם רעות ספור הוא לה״ר

מישראל אדם ולגנות וסומיו

לשל

 וממא והיורש, האומרו לה״ר איזהו יוחנן ר" קומי בשן שם

 איזה אומר אס דאף שס בפ״מ ועי׳ שבדי תרי הנך ע״ז

 מליו ומכוון שיודש אלא בפירוש שא־מ אף ברמיזה דבר

 גמור להיל ולא לה״ר אבק רק דר״ל לה״ר, הוא זה גם

 אומר דאם ובסש״ר שם, משמע וכן

 אין שנאה מחמס שלא כלומר בצחוק
 שם בירושלש לה״ר״עי׳ אבק אלא זה

 כפה וראה בא חנינא א״ר לשל

 שדברו לה״ר אבק הוא קשה

 להשיל כשטל בדאי לשון הכסוטם

 וסצחק לשרה אברהם בין שלום

 ולאברהם זקן ואדוני ט' שרה

 שאסרה ומה מ" p אומר אינו

 שלש ואינו בולע עליו שרה

 של רבר שהוא מזיל חפפו ש״ש

 כלל ליש דבלא״ה לאברהם גנאי

 אבק רק נקרא ובכ״ז לה״ר

 שנאה שמשח לאו ששרה משם

שחוק. דרך אלא הן אמרה

 מיז שרר ח״ח הרב והנה

 ומה הספרי מדרשת
מ׳ לגטתו נחמונה שלא מריס

כו׳ פ״ו מצות ומשם לשבח אלא

 הרמב״ן בשם שמטא מה ועי׳ש

 שבאמת לגו מנין ידעשי ולא ז״ל

לה״ר אבק אלא הי' לא במרים

 זה שן ופל צרעס שמאס ה' שף ועי׳בד״ר ,נענשה וס״מ

 עשה אשר אח זטר הצרעת בנגע השמר בשרה מזהיר

 שדברה הנביאה למרים אירע מה הסבונט אוסר ה״ה כו'

 דברה לא והיא ט׳ בשנים ממט גדולה שהיתה באחיה

 הקפיד לא והוא ,נטאים לשאר שהשוסו מעסה אלא מטחו

 הרילהדיא נמנשה ואפפי״כמיד מ׳ האלו הדברים כל על

 אט ומזה רלה״ר, לתא אלא באסס לה״ר כאן הי' שלא

 הארכתי בכ״ז, להאריך עוד ויש בקיו גשרה ללה״ר למדין
 יכפר. השב וה׳ חלילה טאש נאסר לבל בכ״ז קלח

VC7531* חוספסא שונאיו לפני חבירי בטובת המספר וכל 
 וכסב הושף ורבנו קסיד דב״ב ונס׳ דע״ז פ״א

 להיפוך מקומח בכמה רז״ל מ״ש לישב כדי שונאיו בפני

 דאדס סשסבחט׳ או חכשם של שבחן סונה ט׳ הוא כמו

 דמנה ה״ז בפ״ה לעיל לרבנו ופי' וכדומה. הוא גדול

 ישובים פ״ז ונאמרו חבירו, בשבח מספר ח״ח במדוח דמו

 דדוקא לחלק רבנו ודעת זיל הראשונים רבושיט אצל שטס

 עצמה סוגיא מאותה ע״ז שהקש ומה אסור/ שונאיו במי

 כבר שונאיו בפני הי׳ לא והרי חייפא דיהודא בשבדא

 שסבאמרו דאבות בפיסימפ״א הדברים בעצמו רבט יישב

 גדול, במעמד לו שהראה הסופר כשבח חכם שבח וכבר

 הרע סלשק כלך לו ואמר מ׳ המשבח מעשה הרב ונינה

 ההמון בסוך אותו בשבחך גטחו מסבב שאסה כלומר זו

 וכבר עי״ש כו' שישנאהו ש ומהם שיאהבו ש שמהם

מחברים. בזה הרגישו

 סכ*מ בפניו שלא או חבירו בפני בלוז״ר המספר אחד ןן״ן^
נגד ושא רבא נגד כאביי רבנו פסק דלמה שחמה

 ח״א ש" ביראים ועי׳ סיל יוסי ,כר דרבא וביושר הכלל

 דהט כו" יוסי כר׳ וקי״ל להדיא כסב קצ״א ש' ובחדש

 בזה נאמרו ישוטם והרבה מומי' רבא לי׳ קס דהא קי״ל
 דסיל שם התז׳ בשמח קאי דרבנו חפש האחרונים וגדולי

 שא,בסלמא דר״יבאבקלה״ד הא וק ולבא אטי דסלוגתס

 דלא שה טכר בפניו אסרו שהוא וכל אש להרי דמשסמס

 . חוצפה דהוי כ״ש גשרה בלה״ר אבל אמרו לה״ר לשם

שהבאנו הספרי מן דאסור כ״ש דבפטו ראי" הטא והפריח

■□דסיטרי
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 היא שזו לקק רמו שנסב
 שישקיים שאפשר הנמנה הדפה

 וממנה ומשאם כארן ישוכ כה
 זה. מס זה אדס מי של

 לכל זו מלוה שייכס ולהט
 קצה כזה להאריך ויש המם בני

אכ״ס. אבל
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 כלל מכירו כמי לא וממירה

 ממשה מושה אינו ואפילו
 נגררה משוס מליו חייבים ממך

 והזהירה הוא ממך סמי דסכ״ס
 מי אש שסוד לא מורה מליו
 להקרא ראוי אינו שהוא אן« מסך
 הממס שלמי ואפשר זה, כשה

הנכונה הדעה היא וזו .כלל

הפלך עבודת פ״ז דעות הלכות מדע.
 ראובן לו ואמר ממנו לשכור או ממנו לשאול

 לא כמותך ואיני משאילך הריני לך הא
 בלא עובר מה העושה כמעשיך. לך אשלמ
 יטרנו. ולא מלבו הדבר ימחה אלא תגזור,

 תוכרו הדבר את נוטר שהוא זמן שכל
 על תורה הקפידה לפיכך לנקום. יבא שמא

יזכרנו ולא מלבו העץ שימחה עד הנטירה
.זה עם זה אדם בני של ומתנם ומשאם הארץ יישוב בה שיתקיים שאפשר

--------~■0—--------

תורה תלמוד הלכות
פרטן: וזהו עשה. מצות שתי בכללן. *יש

ויודעיה: מלמדיה לכבד כ( תורה. ללמוד א(

:אלו בפרקים אלו מצות שתי וביאור

המלך ראשון פרק עבודת

 מתלמוד פטורים וקטנים ועבדים בשים א
ללמדו חייב אביו קטן אבל תורה.

 לדבר בניכם את אותם ולמדתם שנאמר תודה
 שכל בנה את ללמד חייבת האשה ואין .בם

 שחייב כשם ב ללמד: חייב ללמוד החייב
 את ללמד חייב הוא כך בנו את ללמד אדם

 בניך. ולבני לבניך והידעתם שנאמר בנו בן
 חכם כל על מצוה אלא בלבד בנו ובן בנו ולא

 אע״פ התלמידים כל את ללמד מישראל והכם
 מפי לבניך ושננתם שנאמר בניו. שאינן

 שהתלמידים תלמידיך אלו בניך למדד השמועה

קרויין

 עוד רמו מנה לא למה צ״ב עשה, מצות שתי בכללן *יש
כסו מכם אינו אפילו שיבה כל לכבד אחרה מצוה

 מר״ט(ע״כ המצוס כמכין )ועי׳ ה״ט אלו מה* בט״ו שכתב

 אלסנדרי(אמנם )מרה״מ הכהן מהר״י לסרב כסוב מצאתי

לסי שכתב רנ״ז ס״מ בחינוך פי*

 כו׳ החכמה מפני כי* שמיקר

 יהורא כן איסי פירש השורש וזה

 זקן שאפי׳ ]וקידושין ממרא

 הוא חכה שאינו כלומר אשמאי

 ספני לכבדו שראוי הסצוה בכלל

 קצש והכיר ראה שנים שברוב

 ומשוך ונפלאותיו השי״ס במעשה

 ולפי״ז ,־מ״כ לכבוד ראוי כך

 לס״ע לסכומי ראוי אינו הלא

 בעיקר מיק לי יש ובאמת ,בפ״ע
 מ״ע אשמאי בזקן יש אס הדבר

 רבנו בלשון עי׳ לכבדו דאוריסא

 בלשון וכן וה״ט ה״א בפ״ו לקמן

 ופי׳ ס״א רמ״ד סי׳ השו״ע

מסק ור״י וז״ל ג״ב סי׳ בסמ״ק

 ע׳ בן ישראל איש כל לפני לעמוד ונכון טוב מ״כ כאיסי

 מדאורייתא דאינו להדיא הרי כו׳ כלל חכם א־נו אפילו שנה
 ולא שיכה דמפני הכתוב בפשט שלוי לכאורה ט ואס

כאן. להאריך רציתי

 עי* , סוז״ת עשורים וקטנים ועבדים נשים ה״א, )£*א
שהוא את ה״ג דברנות פ״ב בירושלמי ועי׳ כ״מ

 מטה ופי׳ כו׳ בס״ס חייבום שאינן נשים כו׳ כח״ם חייג
מפקדה. לא הא דשורה זכות כ״א

 שנאמר תודה ללמדו חייב אביו קטן אבל ומש״ר
הוכה מי* נם לדבר בניבם את אותם ולסדתם

 וכן כו׳ חורה מלמדו אכיו לדבר יודע שהוא קטן מ״ב

חח אותם ולמדתם שנאמר ד״ר מסיום אולם מ’בלח ציין

יאיז ומש״ר

 הא גס דבריו מקור זה שאין נראה בס לדבר בניכם

 הני כל וכסו מטך משום דהוא לומר אפשר הרי דסוכה

 דינא הכא ורבנו חינוך משוס מדרבנן אלא דאינה דהשס

 הקטן לבנו ללמד האב מחויב שמדחורישא שני דאורישא

 פי״ט י״א דברים בספרי ומקורו

 אמרו מכאן כו׳ אותה ולמדתם

 אביו לדבר משחיל כשהתימק

.הפנק כל סי״ש כו׳ פורה מלמדו

ודיבת האשה
בנס׳ ,’בגד. את ללמד

 דלא סנלן איהי שם דקידושק

 שמצוה כל כו* דכתיב מחייבה

.ללמד מצוה ללמוד

 חכם כל על טצוה אלא ה״ב
 את ללמד מישראל וחכם

 ושעתם שנאסר התלמידים כל

 ט״ז תמורה אמרו כו׳ לטיך

 כלס מושה נענשו ורש משיר

כל ב׳ צ״א סנהדרין ואמרו ה/

 לרעב פרוס הלא ד״א פכ״ז ובתדב״א כו׳ הלכה המונע

 ד״תישג* אלא לחם ואין מד״ם הרטב אלא רעב ואק לחמך

 אדם יש אס מכאןאמרו ,כו והשלמתי ה' נאום באים ימים הנה

 נמנע איט כן המושה וכל ט' מתורתו יתרגם בד״ש מבק שהוא

 אלא כיצד וכסיסו מרום תראה כי הפרק באותו ושם המובס ק

 ק״ש ולמדהו לביתך המיסהו ד״ש בו שאין אדם ראית אם

 וזרזיהו אמש הלכה או יום בכל אחד פסוק ולמדהו ותפלה

 מרן מכיל מקומות בהרבה ובגמרא ובאדר״ג כו׳ במצות
 הציונים כל ז״ל מרן ציין צורך לאיזה מובן ואינו ז״ל הגריא

 למדו השמועה סמי בספרי מפורש שהדבר אחרי האלה,

 וצ״ל ז״ל הגר״א מרן גס והמתיקו תלמידיך אלו מ?

 את ללמד החיוב על אצא ליסוד אין הספרי דסדרשת

 דיליף וכסו בניו ונקראים תלמידיו כבר שהמה תלמידיו

 מ׳ היו תלמידים והלא היו הנביאים בט וכי הנביאים מבני

אבל
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 עבירות שלש חכמים אמרו ג גדולות: מדברת
 חלק לו ואין הזה בעולם האדם מן נפרעין
 עריות וגילוי כוכבים עבודת הבא. לעולם

 ועוד כולם. כנגד הרע ולשון דמים ושפיכות
 כאילו הרע בלשון המספר כל חכמים אמרו
 ללשוננו אמרו אשר שגאמר בעיקר. כופר
 אמרו ועוד לנו. אדון מי אתנו שפתינו נגביר

 האומרו. הורגת. הרע לשון שלשה חכמים
 יותר והמקבלו עליו. שאומד וזה והמקבלו.

 לשון אבק שהן דברים ויש ד האומרו: מן
 יבמות שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד הרע.
 איני מפלוני שתקו שיאמר או .עתה שהוא

רוצה

 כי ואם נאמר רכילוה סל חלה״ב לו דאין ראמרו הא וכן

 זה, בשם מו״ל אצל נקרא רכילות גס הרי בלה״ר אמרו

 וכאמה ממש״ת ולטפו מלה״ר גדול מין הוא דרכילות ונמצא

 שהרי ז״ל הראב״ד בשימת שם כסרטן ז״ל רש״י שיסת גם

לשק זה מלימאי לישנא 3נס
 אדם טן שליטת שהיא הרטל

 סצאתי וכן ,סוד צו לגלות להכירו

 לשון שמפרש שם ז״ל לרגס״ה

 האחד שמסו שהאומר תליתאי

 אדם מי ג׳ דהוא לאחד ואמרו

קאי. רטלות דפל להדיא הט

 מוכרחין ז״ל הראב״ד שדברי ונראה

ולמה שס בירושלמי דאסרו מהא

שהוא שליט אותו קורא הוא

נהרגו שאול ובימי שלשה הורג

 וכ״ה נו׳ שאמרו דואג ארבפה

 ובמ״ר ד׳ אות חוקת בתנחומא

 שלשה הורג שהוא פ״ה דברים

 שקבלו שאול שאמרו דואג מנין

 תליהאי דלשק להדיא הרי כוי

ודואג מדואג, ונלמד בדואג קאי

 להריא הם המחבלים ויתר הכ״מ לטסה הי׳ רכיל הרי

 סלהיר, קשה רכילות ומטלא רטלות סל קאי דתליתאי

 השליט בחלק רכ״ב אות ש״ג בשעריו ז״ל יונה לרבנו ועי׳

 שליט לשון הרכילות את רבותינו וקראו כו׳ רכיל הולך

 דואג מענק שידעת כמו 'כו׳ שלשה הורג שהיא מפני

 ג״כ ומבואר בדבריו כו׳עיש״ה בסבמהרטלוס שנמדד

 בראטת באגדת‘וסי הי׳ רטל ודואג הואסליסאי, דרטלות

 לו שאין מדואג כו׳ לו מכפרים אין מס הוא אפילו פ״ג

 לה״ר טל לא חלה״ב לו אין דאמרו הא דגם הרי תלהיב,

 רכיל ודואג מדואג לה יליף שהרי רכילות טל אלא נאסר

 להם דמנין אצלי תמוה באמת אבל ההשגה. ישוד וזהו טה

 שהרי הרס לשון גם שם ט׳ והלא ,רכילות רק הי׳ דבדואג

 והמרה למלך אלא נשאלין שאין שכיון לשאול אמר דואג

 ,בו צורך שהצבור למי גס שנשאלין שאמרו הסנהדרין סל

 בגנותו וסיפר במלכות מורד הי׳ אחימלך דבריו לפי וא״כ

 אמה ואין לו שואל היית כך לאחימלך שאול א״ל כך והרי

 כיון לומר נתסקש אס ואפילו במדרש. עי״ש מיתה טיב

 משה כדין אטמלך שהרי גנאי ט* לא דין ספיי דבאמם

 ואף ,נו צורך שהצבור למי שנשאלין הסנהדרין כהודאת

 גנאי שאינו טון לה״ר מקרי לא גנאי שהוא חושב שהוא

 דברים דהסספר בה״ה לקמן רכנו כסב הרי אבל באמת

 והרי לה״ר טי בממונו או בגופו למטרו להזיק שגורטם

 המניס סיר ונוב אחימלך אס להמית גרמו דואג דברי

 בסנהדרין שאמרו לטיל מצאנו ובאמת לה״ר דהוי ומדאי

 מרצחים ,לפ מגיס כשאמה כו׳ לדואג הקב״ה א״ל בי ק״ו

 )ולהראבידעכצ״ל בהם, דורש לה״רסהאתה מספרי ופרשת
 לטל שאמרו במה אחר לטנין שמוט ואפשר לרכילות, דהכונה

 הדק ביסוד מא והראב״ד רבנו דמחלוקת לסנ״ד מראה .סי״ש( בלה״ר אלא דואג אסרו לא הזה הפסוק כל ב׳ צ״ג
 הכ״מ שמרן לטל הזכרנו מר הנה ,ולה״ר דרטלות

 מה סלוני סשה וכך כך גרטלוס רבנו דברי מל מסיף

 הוא פלמי שעשה מה גס ולסי׳ד כלל, כד״ר נזכר שלא
 הוא שרטל והירושלט הסו״כ מלשון באמת אבל ! רטלוה

 בין והטלוק רבנו שהעתיק וכמו זה אל מזה דברים המוען
 אל מזה דברים מוען רק טא שרטלוה ,ללה״ר רכילות

 בדיר וכמבואר סלוני, פשה כך שאומר מא לה״ר אכל זה

 סשה וכך כך ואומר שיושב זה לה״ר בסל אבל להדיא

 ששם מרטלוח השנוי וטא ,מליו שמעתי וכך כך ,פלוני

ששמע ר״ל פלוני על שמפתי וכך כך פלוני אסר כך כסב

 ר״ל עליו שממתי וכך כך פלוני סשה כך כסב וכאן פלוני שאמר
 ומ״ז טי לה״ר מספר דואג הנה רבנו שימס ולפי שפשה

 ולה״ר זה, נאמר לה״ר א״כפל תליתאי דקמל הרי

 גס ולהראב״ד מ" ס" יכרס כתיב לה״ר וגט ,מכלם חמור

רטלזס, הוא פלוני סשה וכך כך

 ללה״ר רטלוס טן רק מא והטלוק

 סשה וכך כך צ״ל שברטצוס בזה

 לרססך שסשה ר*ל פלוני לך

 של דכר שעשה רק הוא ובלה״ר

 ודואג ,למטרו נוגע ואינו גנאי

 ונמצא סליסאי קטל וזהו ט* רטל

מלה״ר. טוסר חמורם דרטלות

 מכריחות ראיות לי יש אבל
 לה״ר דסל רמו כשיטת

 המספר כל סנ״א בפדר״א ט׳ קאי

 לה וילין* חלה״ב• צו אין לה״ר

 שם ואמר אצטת דאומו מקרא

 וראה בא כן שהוא לך סדיט

 ולעזרו לאדם שהלשין הנחש סן

 ולא לה״ר הי* הרי ושם כו׳

ובנ״ר פי״ג לטל עי״ש רכילות

 זט והרי כו׳ שונא אומן כל בוראו על דלמוריא שאמר פי*מ

 הקכ״ה מל לה״ר שאסרו בישראל שם אמרו וכן / ממש לה״ר

 וסנחומא וברכה ספע״ח באג״ב וט' ממש, להי׳ר וג״כ

 ומם פח מתרפא אינו והנתש מסרפאין הכל לע״ל מצורט

 לו אין מכירו טל לה״ר האומר כך רפואה לו אין שהנחש

 דיליף להדיא הרי בסחר מלשני אומר דוד וכן לפ״ל רפואה

 ,ופי ,רטלזס ולא לה״ר סל והוא ,מנחש 3חלה* לו שאק

 סליסאי קטל דלה״ר טבדא דסטא פכ״ו ויקרא במ״ר

 אזלס עכדת סה כח בישא כלה דמ״ל בגבר הוי טובדא

 אס ליס ואי ימי לשסשא בט אבוך הדק לבעלה ואמרת

 מא סליסאי דקמיל להדיא הרי מ׳ לרמשא אמת לי מהמניס

בכ״ז. ט״ה ברטלוס, ולא בלה״ר

 האדם מן גפרעק עבירות שלש חכמים אמרו ןן״ן^

 היא מפרטן והא כו׳ חלה״ב לו ואק בעוה״ז

 ואדר/ שהבאנו דפאה פ״א וירושלט במוספסא ברייתא

 אבל «למוה״ב קיימת והקרן הנוסמא ולפנינו , ארבטם ‘פ

 העתקו הסמ״ג וכן דאבות פ״ק המשנה בט׳ לרבנו ט׳

 כנוסח מלה״ב לו ואין כו׳ מטרות ג׳ טל התוספתא לשק

 הפרדר״א לשק הבאנו ככר הרי לה״ר גבי ובאמת רבנו

 מצה״ב. לו אין לה״ר ומספר להדיאבמ׳דא״רפי״א וכיה פג״ג

תשובה. מה׳ כפ״ג מ״ש ט׳ ושפי״ד דמש״ר

 שם בעינך כוםר מ* חכטם אמרו ועוד מלצ״ר1
ט״ק משומ״ט וסי׳ ובמדרשים שם ובירושלט בגס׳

 נהרג דואג שהרי ר״ל ,האומרו מן יותר והסקבלו טש״ר1
ואינו כנה״ג סרב כ״כ ובניו הוא ושאול לבדו הוא

 צדיק אותו נהרג ממאות ממש סל רבנן תנו זהט מוכרח,

 ז״ותנחומא ומשוח״ט פכ״ו רבה ויקרא וט׳ ט׳ שנאסר

 חומרא דסשוס לן ליסא ומאן פכ״ר, שמואל ובאגדת אמור

 רו כשבת סאסרם כן להוכיח שרוצים ויש ,הוא דמקבלו

 ולא דוד טס מלטת נחלקה לא לירד דוד קיבל אלמלא

 בדוד הדבר ומדסלי מארצנו גלינו ולא ס״ז ישראל עבדו
 מוטח אינו זה וגם חמור שזה ש״מ בהאומר ולא שקבל

 ואמרו שכתב דאבות פ״א בפיה״ס רבנו מדברי אבל ,כלל

 כמו המאמר לפניו שהיה נראה האומרו מן יומר והמקבלו

לפניו כן שהי׳ ,ס ל״ס הסמ״ג מלשון ברור נראה וכן שטא,

שם. דמרטן הגס׳ בנוסחת

 לפלוני יאמר מי כידר לה״ר אבק שהן דברים ויש ה״ד,
אינו מפלוני שתקו שייאמר או עתזז שהוא כמות שיתי׳

רוצה
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 לא בדרך שהלך או שחטא חבירו הרואה ז
 שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו מצוה טובה
 הוכה שנאמר הרעים במעשיו עצמו על חוטא

 בין חבירו את המוכיח עמיתך. את תוכיח
 .לבין שבינו בדברים בין לבינו. שבינו בדברים
 וידבר עצמו. לבין בינו להוכיחו צריך המקום.

 אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת לו
 אם :הבא העולם לחיי להביאו לטובתו אלא לו

 שניה פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב ממנו קיבל
 עד להוכיחו אדם חייב תמיד וכן .ושלישית

 וכל שומע. איני לו ויאמר החוטא שיכהו

 נתפש הוא מוחה ואינו למחות בידו שאפשר
:בהם למהות לו שאפשר כיון אלו בעץ

המוכיח

הלבות .מדע עבודת
 טצוה מזכה לא בדרך שהלך או שחטא תכירו הרואה .1*71

כנראה בשרתי רבנו להו חלק למוטב. להחזירו

 ל״א בברנוח דאמרו להא סובה לא בדרך במ״ש כוונתו

 ועי׳ להוכיחו שצריך הגו! שאינו דבר בחבירו לרואה מכאן

דליכא אפ״ג דריל שם סו'

 מקרא לה ויליף דאורישא איסורא

 כללו הרי רבנו אולם דחנה

 כיון וצ״ל ,תוכיח דהוכה בסצוה

 הרי שוב מחנה ילפיק דכבר

 בגדר זה שגם מלסא גלוי איכא

 ט״ז מרכין ומי׳ הוכיח, הוכח

 ברואה סוכיח דהוכח מדרשא ב׳

 טי״ש מגונה דבר רק בחבירו

 רבנו דכוונס לומר מור ואפשר

 לדמוש סובה לא דרך נאמרו

 סשובה מה׳ פ״ז פי׳ נפסדוס

 ויש ט״ז ספדו וכבר ה״ג

.פור למיין

 כו׳ חבירו את המוכיח זעש״ר
בינו להוכיחו צריך

 ז״ל דרשתם זהו עצמו לבין

פניו אפילו יכול ס״ז בפרפין

 לקמן רבנו הביא וכן ז״ל, פרש״י ופי׳ ככרום משמנים

 דלא והוא קצ״ה סי׳ ובחדש ל״ס סי׳ ביראים ופי׳ ,בה״ח

 שפניו ראה דאם דהכונה אהרן קרבן במל הרב שפי׳ כמו

 דרבנו פוד ואפשר להוכיחו א״צ שוב ונתבייש משתנים

 לך יש אם דר״ל לפיל שהבאט משיא בן דר״א הא מפרש

 ואל עצמו לבין בינו רק ר״ל אוסרסז לבינו בינך אזי דמי

.בו מטא סהא

 ביראים מי׳ כו׳ רבה ובלשון בנחת לו וידבר מש״ר1
המוכיח ומל כשב רכ״ג פי׳ ובחדש ל״ז סי׳

 כדאמרינן דבריו שיתקבלו כיי ומחם בנטיסוה להוכיח

 הדליקו טרבשם טשרחס ו׳ בגיסין הוא וכן א׳ ל״ד בשבת

היכי כי בניחוסא למימרינהו צריך רמ״ח ואמר הנר, את

.במי״א דבריו הסמ״ג גס המסיק וכן סיגי׳ דלקבנו

 פעם יוכיחנו לאו ואם מוטב מטנו קיבל אם מש״ר1
שניה דכסוכמה שם בוראים טי׳ ושלישית שניה

 הוא רשפ קיבל דלא דכיון ברבים להוכיחו יכול ושלישית

את המוכיח ה״ח לקמן בד״ר וטי* לביישו שלא מוזהר ואינו

שם. ובמ״ש תחילה חבירו

 החוטא שיכהו עד להוכיחו אדם חייב הפיר ובן מש״ר1
פ״ד הסמ״ג תמה ומר שומע איני לו ויאמר

 והוא יוחק ור׳ שמואל נגד הכאה, דפר כרב שפסק רבנו

 ר״ה תו׳ ופי׳ ושמואל רב נגר כר״י דהלכה כללא עד

 ואין טזאי כבן דר״י משום בכ״מ וסי׳ לדידי דיה ב׳ ל״ד

 תמוה בודאי ור״י ר״א עד תלמיד דהוא כמותו הלכה

 ,קללה דטד יהושט כר׳ למפסק הויל דא״כ סלח״ח כמ״ש

 דייקי דלא לומר כיותר תמוה הלס״מ של תירוצו נס אמנם

 דרב משום דרבט מטמא דהיינו כתב ובשל״ה סוסי׳ קראי

אין לכך ר״י טל ופליגי שיססא בסדא סרווייהו ושמואל

 הוא. כך מקום בכל דהרי פלא והוא כר״י, הלכה

כסב סק״י מר״ח בפי׳ ז״ל הגר״א למרן מצאתי זה וראה
,דשבס פכ״ב רי״ף וטי׳ פ״ז וסיים כהשל״ה נ״כ

 הרי״ף שם דפסק קמ״ה בדף שסחטן כבשים דגבי ור״ל

 שיטתא בחדא ושמואל דרב משוס כר״י הלכהא דלית ז״ל

 דהא שפיר ניחא שם דבשלמא מובא ותמוה יחיד ר״י וסו״ל

 ושמואל ורב חטאת חייב למימיהן שסחטן דכבשים ס״ללר״י

 יחיד הו״ל א״כ ,אסור אבל פטור דלמימיהן ם״ל סרויהו

נגד יחיד הו״ל דר״י כשם דהרי תמוה כאן אבל לגביהו

הסיר ו פרק דעות
 וראיס* ור״י שמואל עד יחיי הו״ל רב כן ושמואל רב

 פל שם הגס׳ מדפריך הדברים, וישב שם דמש״א צהרב

 לא ולמה וקללה הכאה כתיב דהא מיפה דפד דס״ל ר״י

 הכאה כתיב והא קללה טד דס״ל שמואל טל גם פריך

 כן שהקשו שם תו׳ ופי׳ בקרא

 גם ואי דחוקים התירוצים וב*

 הו״ל מהכאה חסירא דקללה נימא

קללה. כתיב והא ארב למפרך

 לומר לו נראה פ״כ אשר
פליגי לא ישמואל דרב

 ס״ל וסרויסו הדין בטצם כלל

 הגבול טד הוא תוכחה דמצות

 פד דרק כר״י וצא אחרון היותר

 דרב פליגי דבהא אלא מיפה.

»מקללה חמורה דהכאה ס״ל

 ובאמת חמורה דקללה ס״ל ושמואל

והראי׳ מיוחדה חומרה בכ״א יש

 ומקלל אביו מכה תורה מרכתבה

 אתי לא מחברי׳ דמד הרי

 בחדא ושמואל רב הרי וא״כ

להוכיח דצריך ר״י לגבי שיטה

 רבנו פסק לא ולהכי כר״י דלא וזהו האחרונה המרה .פד

 תמירה, איזו ושמואל דרב למחלוקת ובנוגט דר״י, כווסי׳

באיסורא. כרב דהלכה היו־וט הכלל טפ״י הרב פסק

 ושמואל דרב מ״ש הדברים של טיבם פל לטמד יכלתי ולא
אלא האחרון הגבול סד להוכיס דסחויב ם״ל סרזיהו

 תמוה והוא הכאה, אי קללה אי ממורה, מדה איזו דפליגי

 ואטפ״כ כו׳ ולבשת לבשסך ליהונתן קללו מתחילה רהא

 משה מה יומס למה כו׳ יהונתן ויען אחריו כתיב הרי

 ואי הוכיחו לא ושוב להכותו, החנית אס שאול פליו וימל טד

 מחויב הי׳ לא א״כ חמורה דקצלה ס״ל דשמואל נימא

פוד. להוכיח

 ולמדתי מובא האריך ס״ה סי׳ אפלים שטר בששו׳ וראיתי
רפד כל״י לפסוק שהו״ל דאף לומר שרוצה ממנו,

 מכרי יוסר לאביו יוכיח שלח לאביו בבן דוקא היינו נזיפה

 אתר באדם משא״ב לשאול שהוכיח יהונתן כמו והיינו נזיפה

 בעצמו שדמה כמו מוקשה והוא הכאה דפד כרב לפסוק יש

 דהו״ל יסירסא חביבומא דמשוס בגס׳ זינן דת כיון דבריו וסוף

 וא״כ הכאה, עד והוא טפי נפשי׳ מסר בדוד ליהונתן

 מאהבת יסירה חביבות לך דאין למקום אדם שבין בדברים

 פי״ש. הכאה פד להוכיח דצריך לבט פסק לכן ה׳

Tibi דרב כללא הכא דל״ש פשוט. באופן לי נראה הי׳
 לשמואל וכן צר״י דגם ברור דהרי כר״י. הלכה ור״י

 הוכח מצות סקייה וקללה, נזיפה משיפור יוסר מוכיח אס

 □מ מצמר להכניס טור ממויב אינו דלרידהו אלא תוכיח,
 והרי .זה משיעור ביותר גם ישנה סוכמה של מ״ע אבל

 להומה עצמו הכניס רדוד חביבוסי׳ משום דיהונסן חזינן

 וקללה נזיפה משיעור דיוסר טמא ואי הכאה, טד אביו אס

 לומר רשאי יהונתן הי׳ לא א״כ הוכחה 'מצות עוד אין
 וג״כ רבו אס סוכתה למצות דרק לרבו, וק דבר לאביו

 ממרים כס׳ וכן ס״ת מה* בפ״ס רבנו כמ״ש כבוד בדרך

 הכאה, סד תורחה של מ־פ דאיכא פודו טלהו הרי וא״כ
 יוצא איט ולרב לכך, פד עצמו להכניס מחרב שאיט אלא

 שלא זו ס״ע הממרה והרי הכאה, מד תוכחה של במ״ע

 להכי בשבת כדאמרינן מזו חץ ממובה הקב״ה שחזר מלט

 תזריע סנמופא ממדרש שהביא כאן הגמ״י ועי׳ כרב פסק
 כמה ועד נח פ׳ בזוה״ק הוא וכן הכאה, מד הוא דהחיוב

איכה כמ״ר וכ״כ חברייא אקמוה הא לי׳ דיסחי טד לי׳ יזהר

פה״ס
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 המו לא שבכללות שבלאו לדעמו שאפילו דניו בלית עליו השיג
 ב״,שהל» וימנו פרמי לאו שהוא נאמר כאן אמד,אבל אלא פרטיו

 בכימ חכמים מדרש וזה אומו מענה ענה אס באמרו הכמוב מלקן
 אחד רק הוציא שלא סכל עלזה, השיב אסמל ובמגילת כ״׳יבעכ״ל,

 מש׳יכ ולפי ע״ם, צ׳יח נלאו כמס׳־כ שבכללוח, לאו הוא עדין »הס
 דהיכידהוציאופרט נאמר לא זה דדבר לומד יש ועוד סאני, הכא
 שעונש גלאו רק אמרו שלא הס, דמלוקי׳ לומר בא לבדו, מהס אמד
 אגל ואסד, אמד כל על לחייב אמי דלחלק אמלינן מלקות שלו
 אדס, בידי עונש בהס אין במעשה, אומס עינה שאפילו כאן

 וכנראה וכו׳ אפי וסרה המענה עונש ביאר טהכמוב מעני
 כדי אמי דלמלק נאמר לא דיעוס, הל׳ סוף לגינו מדברי בהדיא
 גוף ובאמת שנים, או אמד שימנו לי ימה מצוס, לפני שימנו
 נימא נמי כרמ או שמיס בידי מימה דבסיוב בעיני, קשה הדבל
 אוכל והרי ילקו, סמיס־לא בידי עונשן המולה דביאדה דכיון

 אעפ״ישמיממובידי לוקס מרומה האוכל אוזר בטומאה מרומה
מ’ובר בש״ס מבואי כלימומ חייבי כל וכן בו המרו בלא שמיס

 ומנ״ל שמים, גידי עונשם בהס המרו ובלא בהס בהמרו ^דלוקין
בעיני, וצ״ע לוקה, אינו במעש׳ דהמענן כן אינו שהדין באלו ^ומל
 ז״ל וואלף מרה המנוח לתגאון מסנה סדר נספר מצאמי אס״כ

 יש כי ועיש כלל יישוב העלה ולא בזה, ג״כ שעמד באסקאוויז
 שהביא, ורש״י יג הקמ בממלוקת וע״ס גימגומיס, כמה בדבריו

 מסיכ במהרס״ל גס ועיין והאריך, רש״י כדברי מבואר דבמכלמא
בזה, דחוכך מ׳ בסימן הסמ׳יגהאלוך וברמזי והסמ״ג, לשיי בממלוק׳

 שברח עבד להונות שלא ולאו אחד ללאו וימוס אלמנה נמנה אי
 לגלות לק ההורה באה שלא המנץ מן ימול לארץ לארץ ממוצה

_ ארדאס: לזוויו והחראל אדח ירלו-דיג הזק ר3סע_לנו__
 י־ע )ייקיא כעסך רכיל הלך לא שנאמר בהכירו ^מלא^וגל

 ובסמ״ג שלפנינו הסמ״ג בקיצו׳ הוא )כן גדול עץ זה כי פי״ס ‘־־7

 בו שאין לאו )ככל זה לאו על לוקין שאין ואעפ״י הל׳ כיה "(הגדול
 מישר?( רמת נפשות להרוג וגורפ (,וכו הוא גדול עון מעש"(
 )בירוסל׳ רבותעו אמרו רעך דם על תעמוד לא גכמךלו לבך
 נפרעין עכירות שלשה על דפאה( ובתוספתא פאה ד»ס׳
a נסמיג( מה הכא לעולם חלק לו )ואין הזה כעולם האדם

 דזדע מלשון דמים ושפיכת עריות, וגילוי עיא ^כעוה״ב,
 חטאה הזה העם הטא כתיב נעיז כי נ»יס ני» כלם מגד

 גי״ט קפיטל )כראשית עריות ונגיליי ניא( נ״נ&סיק קפיטל )פמות גדולת

 דמים ובשפיכות הזאת, הגדולה הרעה אעשה איך (,ט מוק
 הרע pוכלש מגשוא, עוני גדול »•( פשוק הי קפיטל )בראשית 3כתי

ללמדך ד׳( פסוק י*כ קפיטל )תהלים גדולות מדברת לשון כתיב
. כלם: כנגד שהוא

רכיל, איזהו הסמיג לשון וזה הזה, הלאו ענין מהו ולאנמבאר
 נראה בסמי, אדם מייפו שדבר רבדים לחבירו המגלה

 האדם על רק האבלים, על קאי דלא מהס ולא ממנו מדקאמר
 הסוד, מגלה והוא בסתר, ממנו האדם שדבר הדברים לו שמספר

 שלא המדבר שרצה דדבלי^ נלאה ומחר ומדון, ריב ממלמל מזה
הולן• בכלל הוא ?ה וגס אמר, לאדם אומם מודיע הוא יגלו,

ג
 לא הדיינים מן אחד שכשיצא ומנין וזיל כ,’במ שהביא וכמו רכיל,
 עלי. לבו וחבירי אעסה מה אבל מחייבים. וחבילי מזכה אני יאמר
 מגלה רכיל חולד אומר הוא וכן בעמך" רכיל מלך לא נאמר לכד
 מס או שדיבר מה שיודע לאדם ליה ניחא דלא דכל ע״כ, סוד

 מצווו אינו אפילו אסר. לאדם מגלה והוא הדבר. והסתיר שעשה
 שעושה נסמוך, שהבאנו כבמסל .לעצמו להטיב רק לחבילה להרע

 אס דבליו, לולי שגס פי על ואף אסור. סנירג ישנאנו שלא רק כן
 ובספורו לחובה. שדנוהו הדיינים לכל שונא כשר איש אינו הנידון

 זה ידי על מגדל אולי מקום מכל עצמו, את רק מציל הוא זה של
 ואד זכוה, לו לאה שהאחד ישמע כי זה, ע״י חצמס או השנאה
 והוציאו בצדק דנוהו לא כי זה ידי על ויחשוב חייבוהו, האסרי׳

 שכל שס על וזיל המולה בפירוש כמב^אנלרס״ץמעוקל משחט
 לרגל רעיהם בבמי הולכים הרע לשון ומספרים מדנים משלחי

 רכיל הולכי נקראים בשוק. לספר רע ישמעו או רע, ילאו מה
 מלה לגרוס במכוון דדווקא משמע ומזה עיש, וכו׳ לגילה הולכי

 הדבל"' שהודיע רק שקר, דבר שלא ואעפ״י האד׳ בני בין ומריבה
 רכיל" הולד הכקלא הוא זה הדברים, לו שמספר למי כהווייתם

 סמר" ודנר סוד כל מגלה רכיל ההולו האיש לק אמר לא ושלמה
 על פן לגלות רשות לו נימן שלא דבל כל מכסה רוח הנאמן אבל
 יען אשר ועצמו מעשיו להסמר שכיוון לסבירו, נזק זה'יגרום ידי

 ן הר״מ ודלמהנזקיק וכדומ׳ אחל. יקדמנו הדבל ובהודע לעשות,
 מעשהשנזומר בלא עובר בחבירו המרגל זיין פרק ריש דיעומ הל׳
 גדול עון זה, לאו על לוקין שאין ואעפ׳־י בעמך, רכיל מלד לא

 ולא ליה נסמך לכך מישראל, רבות נפשות להרוג וגויס הוא
 איזהו האדומי, לדואג אירע מה ולמד צא יעד, דם על מעמוד
 פלוני, אמר כך ואומר לזה, מזה והולך דבריי שטוען זה רכילות

 את מחריב זה הרי אמח שהוא אעפ״י פלוני, על שמעמי וכן כך
 הרע, לשון והוא זה, לאו בכלל והוא מזה, גדול עון יש העולם

 לשון בעל עד וכו׳ אמת שאמר אעפיי חבירו, בגנו׳ המספר והוא
 אבותיו" היו וכך כך פלוני, עשה וכך כך ואמר שיושב זה הרע
 הכתוב אמר זה על גנאי, של דברים ואמר עליו שמעמי וכד וכד

 ג' חכמים אמרו גדולות, מדברת לשון חלקות שפמי כל ה׳ יכרת
 מהסמג( למעלה שהעמקמי )כלשון וכו׳ האדם מן נפלעין עבירות

 פלוני האומר הוא שרגיל הוא לבינו דעת ח״ל הכ״מ וכמב
 זה שדבר אעפ״י וכך, כך לד עשה או וכך כך עליך אמר
 אמימלד על שאמר דואג בהלשנת כמו שנאמר למי גנות אינו
 חיה לא לאחימלך כשאל ואילו לדוד, גלית ומלב לסם שנמן

 עבודה שעושה חשב דאדרבה לו גנות בזה שאין מכחיש
 בו גנות שאין אעפ״י זה בדבריו, סהסנצל כמו' לשאול,

 דכשמו מקרי, רכיל לזה והולך מזה דבלים שטוען כיון להבירי,
 היינו הרע לשון בעל אבל בעיירות, המחזיר כרוכל שהוא היא כן

 דאינו כיהו דהלי גי]וממה_אעכ״ל, וכו׳ חנירו בגנות המספר
 במעשה וכמו מדנים, מעורר הרי מקום מכל גנומ דברי מדבר

 שעזר אחימלך על להלשין היה דואג■ כוונת ודואג אחימלך
 הדבר נודע כי חשב ושאול שאול, נפש מסכואי שהיה לדוד וממך

 סיפר לא והרי לשונאו, עוזר העוזרו כי ומזי אומו, שונא הוא כי
 ההולך לעזור אמימלךחשב באממ,כי היה כאשר הדברים דואג

 דוי כי כלל, ידע ולא לאסימלך דוד קיפל כאשל המלך בשליסוח
 פקוק נ״ב )מהלי׳ יעקב אלקי משיס עליו אמל וכבר הולך, לדרכו

 אהבת דמיה עושה מלטש כמעל לשונך מחשוב הוות וי״ו( ה' ד׳
 מרמה, לשון בלע דבלי כל אהב׳ סלה, צדק מדבר ושקל מטוב, רע

)חוץ נוב כהני כל שחרג הזה למרצח יאות כאשל ה׳ בשם וקיללו
מאחד

ייבמה ׳ יי'*"* הבנה ע״י הודכס74 מס עמוד מקוצי יעקב בן משה הצדק עיר



עיר
 י&צך אל גס א»לו3 בידו, נפשו( את ומילט שבלס ימל3א מאסד,

 לד ואיו וכוי, סלה סייס מארץ ושרשו מאהל ויססך יסמך לנצס
 גולם ציל1שהולן לבינו כמב והיאד מזה, גדול הרע לשון געל

 לדואג, אירע מה ולמד צא ואמר וכו׳ מישראל רבוס נפשו* להרוג
 דכל לומר דבא רבינוי״ל רי3ר וליישב /.,וכו הכילוה איזהו ואמר

 הדברים ומציע וטוען והולד אחד, בבית שאירעו דברים המספר
n»33u שסיפר דואג במעשה שראינו וכמו העולם, מסריב אמד

 והוא להרע נמכוון דואג באמס אבל הדברים, גרמו מה האמת,
 לפעמים חבירו בגנות דהמדבל גדול, היותר הרע הלשון הבעל

 כי ויקרו, מכבודו שמפסית יק בו הנדבי לזה אסר נזק יגיע לא
 ינסו׳ ידו שעל ער הגנות, ,ממעש נזק יראת הגנות להשומע אין

 דברים המספד כן ולא בפעלו, רע פעל לא לו כי מהעושיהו,
 הרע לשון סכמים אמרו זה שעל השומע, אצל סימה המעלים

 ורק שכתבתי, למה ג״כ כיוון שהכ״מ ואיפשל וכו', שלשה הדרג
אינו רכילות בעל הר״מ שלדעת ומדע מבין מכ״מ במובן, קיצי

 והנאמרים הנעשים ודבלים מעשים המספר רק הרע, לשון ׳-־בעל ■
 הבית הבעל שרצוי הממי' שידע דברים אינן ואפילו אסר, בבית

 לספר לו מה הדברים לפלסס לו אמד שלא כל אך להסתירם,
n’gfc יבוא אולי כי אסר, בביס והמדובר מהנעשה, אמר 

וכפשט העושה, או להמדבר ונזק ומדון ריב־ או גנוס
 כפילש ולא כמובן, מזה ויותר שהעמקתי, כהכיס המורת דבלי

:דווקא הרע לשון המדבר שהוא לש״י
 תשא לא (5ס* 4נ־ )שמות דכתיב הרע לשון אדם יקבל לא י

עזריה בן אליעזר דבי משום ששת רב ואמר שוא שסע
 לשון המקבל וכל הרע לשון המספד כל נס״׳ג( ומי, )נמל

 לכלב להשליכו ראוי שקדבחבירו, עדות המעיד וכל הרע,

תשא לא בתריה וכתיב אותו, תשליכון לבלב שנאסר
תשיא. לא ביה וקרי תשא לא ביה קרי שוא שמע

 לא ביס דגלסמינוקרי ע״א קי״ס פססיס ועיין פ״ג(מהק )כ"צל "
המקבל תשא דמלא לדעתו ליה דל״ג כחב תשיאןוהרמב״ם »

 סדי מעיד או שמספל דכל משמע, שקר עדות והמעיד הרע לשון
 המסולי• דבלים בפיו דנושא וכוונתו עכ״ל שוא שמע בפיו כושא

 משא, לעישמעמל׳ איבא והמקבל דהשומע ומכש׳יכ האזן לשמיע׳
 עוד והתרגום,ע״ש.ובסמיגגריס המור' על מרי וכפילוש שמע,

עד להיות לשע עם ידך משת אל שוא שמע משא לא תיבות אסר
 לשץ והאומר להמקבל רק משא מלא דרשו דלא משמע ע״כ, ^'ס,
 דבר מלבו יוציא שצא אזהרה שהוא שכתב בראב״ע ועיין הרע,

 מוזהר שהעד כמו פירש וסרשב״ס עכ״ל, דבה להוציא סוא
 לקבל ־שלא ;;.**";דין הדיינים כן כמד שקד, עד בדעך מענה לא

 נכונים ודבריו ע״כ, וסקרת ודרשת אלא שקר, ולשמוע עדות
לדיין אמוד )אמרו( ובסנהדרין הלשון( ומכס הסמיכות מכס

הכירו. דין בעל שיבוא קודם דין בעל דברי שישמע

 כתב המולה על רש״י וגם בשבועות דכ״ה כתב וגס בסמ״ג, וכיה
זיץ דף בסנהדרין ולפנינו־הגילסא וכו׳, לדיין אזהרה דהוא

 ליס דליש עיא ל״א דף ובשבועות אסיכס, בין דשמוע מקרא ע״ב
 רסבע״ד בזה( דהעירו מוסי3 )וע״ס מרחק שקר דמדבר מקרא

 דריש סבילו, דין בעל שיבוא קוד׳ לדיין דבריו יטעי׳ שלא
 דכיון ונראה משיא• לא נהנא רב ודריש משא, דנא מקרא

 על פועל .)שהוא דין לבעל דדשינן הנוספת ביוד דמחקרי*
משמע יוד בלי משא .מלא ממילא שקל( דבלי שישמע הריץ

 שלא־ אסד כשמרבל נעשה וזה שקר דברי הדיין ל5ן5* סלא
 סבילו בעני דשלא שם בשבועות רש״י וכמשיב סבירו בפני
 עוד דכמב זי״ן דף סנהדרין ברש״י )ועיין שקר, ל8מלד בוש אינו
 שהוא וכיון מסילה להמובע דנזקקין ואע״ג בזה,( אסר טעם

 נשבע ליכא דמ״הס דבליו, על עדיה להביא צייד ,הי להוציא בא
 וסבירוישיב וכך כד שיטעוןעד׳־משהלו׳לסבירו משכס׳ מכ״מ ונוטל
 עי״ז שבועה סייב ויהיה שמבע ממה מקצת רק מייב שאינו אס״כ
 שקר לומר יעיז אל הנתבע בפני וכשהוא במקצת, מודה כדין
 דברי הב׳יד שישמעו עי״ז נכסי יזיילי או שינוהו, ממה יומר

 א׳ סעיף והש״ר בהרמ״א כ״ד סי׳ בס״מ וכמבואר מסלה המובע
 איןשומעיןלו הכי ואפילו מסלה להנמבע שומעין דבזח עיי״ש,

 שטען אסר למרץ והלך המובע בא דאס ועוד המובע, בפני שלא
 על וישיב המובע שישוב עד הנתבע דבלי איןשומעין טענתו,
 משא ומלא עשה, מצות היא אחיכם בין ושמוע בפניו, טענתו

 סבירו שיהיה בלי אסד לשמוע שלא לאו בו שיש למדין שוא שמע
 מעשה, בו דאין כמובן, זה לאו על לוקין דאין ואע״ג בכאן,
 שאין לאווין בכל המוס׳ שכמבו כמו ימירה לעונש מיניה נפקא

 יבוא שלא דילפינן איפשד אסיכס בין דשמוע ומקרא מעשה: בחן
 שקר דמדבד מקרא א״נ )דזה סבירו גם שיבוא קודם הדיין לפני

 שיהיושניהס שם( בקמ״ע וי״ו סעיף י״ז סימן בש״ע ועיין תדחק,
 יש ועוד אסת, בבת ימדיו שניהם לשמוע שיוכלו הב״ד לפני יחד

 לק דבריו מספל אינו והאסד בדין, יושבין הלבה דייני׳ דאה לומר
 דהרי מרסק שקל מדבר על עובר דאינו י״ל בזה מהם חאסד לפני
 הבעל ובפני הדיינים שאר בפני דבריו לומר שיצטרך הדיין לו יאמר

 מלוי הדבר שאין כיון מהן, לאסד דבריו ויספר שיאמר בכך ומה דין
 וכר ושפטת׳ אתיכם בין שמוע המור׳ אמרה לזה לבדו, הזה בהדיין

 דין בעל בלי האסד דין בעל יבלי ישמעו לא למשפט דכלחיושבים
 ר״מ ועיין שהבאתי: המוס׳ שהעירו קצממה ליישב נ״ל כן סבירו,

 שנאמר אסור אמי דבר ואפילו דכמב סנהדרין מהל׳ פכ״אהל״ז
 שמע דאפילו זה ממקרא דהוציא ונלאה ובו׳ אסיכס בין שמוע
השני דבר האסד שיצא אסר ולק זה בפני מזה הדברים לוב ,הדיין

________:כאן עוד ואיולהאריך אסור, גם_/ה עוד. __

זזבירו על מוקם ״>׳( פשוק י״ט קפיטל )ויקרא תקום לא יא
 מון 0־w»» )נדל הגקיסדז היא מה תעשה, ׳בלא עובר

 אתי ליה אמד קרדומך, השאילגי לשמעון שאמד ראובן
 א״ל מראובן, לשאול שטעון נצטרך דימחר משאילך,
 שלא כדרך משאילך איני ראובן א־ל קהדומך, השאילני

כיוצא כל וכן נוקם, זה הרי ממך כששאלתי השאלתגי
סאד. נדולה רעה מעה והוא כזה,

 מקום מכל זה, לאו על לוקין שאין ואעפ״י שב׳ מהסמ״ג )כצ׳־ל
אמרן כאן לש״י והעמיקו רעהמאד()והנ׳במ״כ דיעה היא

 וא״ל קרדו׳ ממנו לשאול בא ואס״כ מגלךוכו׳ חשאילני לו שאמר
 השאילכי האסד שא״ל לדוגמי הביאו מטו׳ ובלא וכו׳ משאילך איני

 ואיני לך הי וא״ל מגלך השאילני א״ל למסר לאו וא״ל קרדומך
 מקום בלא אסזו לסנס לא ובוודאי השאלמנייע״כ, שלא כמומך

 ממור ובלא קרדום לשאול בא והשני מגל בראשונה ילה שזה
 קרדום בשאלתו ספץ דהראשון הביאו שם אבל כלים שני ג״כ נקטי

 פגמ׳ אין עצים, בה לחטוב דקרדוס וכלאה מגל, לשאול רצה והשני
 דהוא אמר לזה מבואה, בה ולקצור לסמוך העשר כהמגל מרובה

ממנו שואל הי*• שאס שאיפשר אעפ״י השאילו ולא »גל כשאול בא
קרדום
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קורצין תיבול לא תרגום רכיל, תלך לא

 ח׳ ג: בדניאל נמצא ורכילות, הלשנה שמשמעותו קרצין", "אכל הארמי הביטוי
 בויקרא אונקלוס ע״י זה בבטוי מתורגם שבמקרא רכיל" "הולך כ״ה, ר: ושם
 בתרגום הסורי המתרגם וע״י ט׳ כ״ב: ביחזקאל יונתן תרגום ע״י ט״ז; י״ט:
 ובספור ע״א נ״ה בברכות משמש הוא וכן י״ט. כ׳: שם וגם י״ג י״א: משלי

 וביתר ח׳ ג: בדניאל הביטוי את מפרש רש״י ועוד. ע״א נ״ו בגיטין המפורסם
 המקבל בבית לאכול משפטם שהיה בעיני "נראה ט״ז: י״ט: בויקרא הרחבה

 ואותה האמת על ומעמידם מקוימים שדבריו חזוק גמר והוא הלעטה איזה דבריהם
 רכיל הולכי כל דרך שכן בעיניו קורץ לשון קווצין, אכילת נקראת הלעטה
השומעים". שאר יבינו שלא רכילותן דברי ולרמוז בעיניהם לקרוץ

 כנגד משתמש כדרכו ושלא זה, פירוש דוחה שם, לויקרא, בפירושו הרמב״ן
 טוען הרמב״ן ריח". או טעם שפירש... במה "ואין קשה בלשון רש״י פירוש

 ושאין לדבריו שיאמין למלשין ישבע ההלשנה ששומע הדעת על מתקבל שלא
 בהוראת ודריוש שנבוכדנאצר ייתכן לא גם למלשין. שמכינים בסעודה טעם

 "אכלו שם כתוב ובכ״ז ההלשנה בענין נשבעו או כזאת סעודה הגישו צדיקים
 יזכיר למה ההם, בזמנים כן געשה אם ואפילו קרצוהי". "אכלו קרציהון"
? הרמב״ן דברי סיכום כאן עד ? זה שטות מנהג אונקלוס

 ביותר, בעדינים ואף הלשון במכמני בשליטתו לנו הידוע שהרמב״ן, הוא פלא
 כלל, מובנים לא ההלשנה מקבל שבועת על דבריו רש״י. נגד כאלה טענות יטען

 של ההלשנה שבשעת טענתו ואת. לומר התכוון ולא זאת הזכיר לא רש״י שהרי
 קרצין" "אכל אמר. לא רש״י סעודה היתד, ולא נשבעו לא ודריוש נבוכדנאצר

 ורש״י דלעיל, המקומות ממראי שהוכח כפי הבריות, בפי רגיל שהיה ניב הוא
 שבכל סבר, שרש״י הדעת על מתקבל לא זה. ניב נוצר כיצד לבאר רק רצה

העתיק. המנהג את נהגו גם אכן הביטוי מוזכר בו מקום
 רש״י ע״י מאד יפה מתפרש ברית, על להסכים שמשמעותו ברית" "כרת הניב

י״ח. :ל״ד ירמיהו לפי י׳ :כ״ט ובדברים י׳ :ט״ו בבראשית

 להאכילם שעשה מד, עשה צדיקים בהוראת וגבוכדנצר :שם כתוב שלנו בדפוסים 1
שעוועל[. הרב הוצאת גם ]עיין צדיקים, בהודאת לתקן וצריך למלשינם.
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קורצין תיבול לא תרגום רכיל, תלך לא

 ואין מנהג כעזרת יד" "מלא הביטוי את מ״א כ״ח: בשמות רש״י מפרש כך
 בידו השליט נותן דבר פקידת על אדם "כשממנין בזה. צדק שרש״י ספק כל

 מלוי והיא מסירה... לאותה קורין בדבר, מחויקו הוא ידו ועל עור של יד בית
 כך נהגו אכן אלה, ביטויים שמופיעים מקום שבכל לומר רש״י רצה האם ידים".

ייתכן.- לא זה י למעשה

 בפי נשאר הוא נשרש, כזה שבטוי לאחר הביטוי. ת ו ר צ ו ו ה את פירש רש״י
 דוגמאות מאות יש לשון בכל מזמן. נשתכחה המקורית שמשמעותו אע״פ העם,

"להלשין". המשמעות את הזמן במשך קרצין" "אכל הלשוני הניב קיבל כך כאלה.

 שטות. מנהג מזכיר הוא למה אונקלוס על מקשה שהרמב״ן הוא מתמיה
 עוד ועיין בימיו, רגיל שהיה בבטוי משתמש אלא מנהג שום הזכיר לא אוגקלום

להלן.
 פשה לשומעיו, המלשין שבין הרמזים שפת היא ש״קרצין" מפרש שרש״י מה אך
"אכל". הפועל עם זאת משמעות לקשר

 פעמים הרבה מוצאים שאנו הוכחתי בתריו"( משתוקא בסלע "מלה )על לעיל
 "אכל לגבי גם הוא וכן דו־משמעתיים, וניבים ביטויים חכמים ובלשון במקרא
קרצין".

 בשר חתיכת היא "קרצא" ולקצץ: להתך לשבור, לקרע, משמעותו קרץ הפועל
 ד״אגש מבשר חתיכה אוכלים שהמלשינים לומר רצו לפ״ז קרועה. או קצוצה

 לחממו" "אכל המלשין אומרים הערבית שבשפה העירו כבר עליו. מלשינים שהם
מושאלת. היא המשמעות כאן גם בשרו. את אכל כלומר

 רש״י לנו נותן כך על זאת, מושאלת משמעות נוצרה כיצד שואלים אנו אם
 אכילת בשעת כי סעודה איזו למלשינים להציע היה נהוג המצוין: פירושו את

 אלה, ומלשינים רכיל הולכי על אמרו לכן יותר. מהר הלשון רצה הגונה חתיכה
 אוכלים שהם ממה חוץ גשמי, הגון לכיבוד קיוו גם רשעותם את שזממו שבשעה

 חתיכת אינה ש״קדצא" להעיר ויש קרבנם. של מגופו בשר חתיכות טורפים או
 הרכיל שיחות בשעת אם מאפה. ודבר עיסה חתיכת גם אלא בלבד, בשר

זה. ניב של הווצרותו את להבין היה קשה מאכלים גם משלבים היו לא וההלשנה

 ט״ז.—ט״ו :ל״ה בתהלים המזמור בדברי מוכחים זה אכילה נוהג על רש״י דברי
 מושאלת במשמעות אלא זאת להבין ואין דמו". ולא "קרעו נאמר ט״ו בפסוק

 לשונית, מבחינה אף ואולי הענין, מבחינת קרוב הוא "וקרעו" וגדוף קללה של
 בסנהדרין שנימו". עלי חרק מעוג, לעגי "בחנפי שם נאמר ט״ז בפסוק ל״קרץ".

מפרש כשהוא זאת במלה משתמש רש״י כ״לגימה". "מעוג" מתפרש ע״א נ״ב

רכט
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 התנופה שיחת בשעת סעודתם את אוכלים שהם ה׳, ג׳: בדניאל קרצין" "אכל
להם. לועגים שהם אלה על חורקות ושיניהם והלעג

 מן מוכיח והוא ונהימה קול השמעת במשמעות "אכל" מפרש כאן הרמב״ן
 י״ט: לויקרא ברשב״ם כבר הוא וכן כך. מתפרש ש״אכלי" והתרגומים התלמוד

מסופק. וזה באפעל, "אכלי" כמו קל בבנין ל״אכל" אחת משמעות יש לפ״ז ט״ז.
הראשונה. המשמעות לו שאבד ביטוי רעח עמ׳ "סמיכה" על במאמר להלן עוד עיין

רל



pjf במדות. ראעזון ברק r0n י ׳הי
 אחר רק היורמים אמס והגה מטו למונע אוכל )רק
 אינו ארצות ממוני מגל ער שמנוגים מיני ככל הגון מאות

 גרי מהוא ממה יומר העולם שתתרחב מרצו וגאלו לגס די
 להנודיא נרמימס אמסנלנר ולגן* מגלי.הן־ לו.לההמננ9טןו
 והורמו ב״ה נס׳ המאמינים אנל לחבטה( מוה )שאינה נזה

 ולכך נפשם להחיות נדי רק בצמצום הנוף בעגיל וןוסחפקיס
 ולץ לשעירה סחורות נה שמניחים הבוטח נמו טמנו נרמה
 יו״ד( )ע״ג לעיל ועי' העולם לימוג מועלת באמש אנחנו

: ט׳יעפש׳ש השעיה רוחות כארבע גי ע״פ נמחו? •
' • • »

סטי חד וט' תלת ני׳ אית בריעי .לבי סטא כי
 העולם שרוב שכלמסא נראה • וכו* ארישא ירו

 00 רנה דחהומא בטקבא והייט מרשה קנה צה סומים
 האפור בליעי( נראה)דני וגס נטרה• מכניס מנורת היא
ארישא( ירו יהיב )מד רנה דמסועא אןזקבא רוט הוא נאן

לח
 ומנסה במייזן רק עסוקים שהם המתפלמסים לכת רמו הוא

 וחו&גיס רע לכל מוסתרים המה וכפועל הכוכגיס ומהלך אלקית
 המרומז מהו הפומל לשכב טמס אחר להמרגק יוכו לבד מנוה
tfm שבראשם בעיון רק מעולמם מכל אריסא( ירו )יהיב 
 הלבסגי במנורה שרק האוטריס סס לנו( מל ירו יסיג )מר

 על מביאורנו בפועל לעניו )יין ואין במי לנא רחמנא כי
 00 וט׳ המגורה מה אומד מט רשע נפיסקא tfy טרה
 )זנחרא למשה. יקנאו -םיז" לע י״ג( )סי* מי״יו ,י®*נאיט

 שצריך ומאמינים המורים הס לאמורי׳( נירי' ממוי מולט
 לכשאפנה־ אומרים הס רק . יחד ובפועל בלב ד׳ אח לעבור
 ממונה אעשה או הוקנה לימי ולנשאגוא נרול היום עור אמ»

 באחרימ שישוב נאצנע כמראה לאחוריו( בידו )רמטי t”v ווה
 ומד לשון אמר ולא ימלט( )ובמרא לשון כאן אמר ולוה .ימיו

 האמה ומאמינים יורעיס שהרי שנגולה הכשרים הס אלו כי
:יח״ש בעבודתו מתעצלים רק

שלישי פרק ערכין םבת.2נ

\F’

W''

 טלטר ביים ים על ויסרו• פ״ד• ב״ט דנד. דרש י
עולים שאט כשם וט׳ טטרים ישראל שתיו

ע*מ ג*מ( )סי׳ בפסקים נתבאר כרכ • וט׳ » מטר
׳ מר אבריו 'n וט׳ לך יתך פה ט״ר יותנן א״ר ז

א• שחקמתי אלא עוד ולא וט׳ מבחוץ ארם
 ונא פעלה לא החומות ב׳ שאלו שטס נראה *. חופות ׳3

 רטט כסי שטה כל לדני יטל מא שהרי ■הדיסר נכח מוריד
 תחילה להעלות שידבר קורס ארס כל שצריך בוס יש רמו אנל
 הדיבור w אס לבחון מור. יחשוב זאח״ז ידבר מה ממשנתו על

 החומות( )ג׳ אלו לו »שה הוה רמו ושעל לאו אס ראןן
שצריך רמו אלו כל ונפניס מושכנ שהלשון מה וץ ממחילה

 עד* עונותיו לשה״רטגדיל הסשפר כל לקיש ואץ*
כל מכירו על להנדיל שירט שכסו ר״ל • לשטים

 יגדילו מליו שגס למעלה עסו יחנסגו ככה ולנטחו קל חמא
 של דרכו שכך יתפרש או : ממלה ממלה מימשה קל המה כל

 לדבר יסיתהז ואמ״ב חבירו על רע למר יסיחו שמתחילה יצהיר
 )במדרש( ונדאימא לשמים מר מומחיו ויגריל נסע^מקנ״ה

ידעתי לא ולבטף יופף את ירע לא אשר ־נשיב כתחילה
. : ’’.”א L “ ־ •“

 • באבן לסוקלו ראוי לשזז״ר חטספר בל חסרא א״ר
חזעא שהרי ממנו יומר מוג טמס שהוא האץ ט י
 נמ׳ח על נס יהדק א שנמנה ממנה נאוט כלקיכי

 ראוי ולכך יממא ולא כאנן יומם ‘ט אם לו הי* וסיב
, , באבן: לסוקלו .־ ■ ־  • תלתא קטל תליחאי לשון אפרי, בטמלבא יי
 עליו. ולאוסרים לססמרוולטקבלו חורגת . י ■

 לאוסרים וסיינה לסקנלו וכו נעוה״ב למספרו שהומה נראה
:בעולו עליו

 חורה שאטרח במודע ט״נ וטי ■שמואל ר׳ בעא י
וכו׳ איש בין הבדיל תא וט׳ ישב בדר

 ציפרים שתי יביא תורה שאסרה מיודע נוב אריב״ל
 תחילה וסלא וקשה י וכו* הטיט פעשה עשה הוא וט׳

 החריכה נמשך ומזה לס״ר שדיבר ממיס מעשה ^נשה
 עוד . מסילה הבדימש של מעם מו״ל פירשו ואיך והבדידות

 והלא לשהרתו סמוך עליו לכפר הציפריס כאן לפה קשה
 מספרי רוב שירך ונראה .שצו הלה״ר הפא לפיקר רומויס
 נראים יהיו למען מנירו על 1פו לדני שמתמילין לשה״ר

 מריו שיאמנו כיי ולה״ר ניע יטיפו רנ5וא אליו נאוהניס
 והנדירות המרינה מנרה כמו ולכך הלב על ומתקבל יומר

 איזה דינר שמתחילה ע״י אך שיעננדד עונשו ככה למביט
 זוכה הוא לץ לעונתו כיוק שלא הנס מליו מוניס דברים
 המומס שמיס ממשה שמשה נמה הציפייה אותם ע׳י להטהר

מומלס: מצורע ישאר הוא רע רק מכירו מל מדבר שהוא מי אנל

 הזה ברוד יש אם אני תטה טמון א״ר חניא יא
טול א״ר וט׳ קיסם טור אטר אם וט׳

 מצה הכוונה־פהמוכיח נראה הפנס לפי • עיניך טבין קודח
 שלא רק חצוה אתה שעשה שראה על מעירו את להוכיח

 כראוי כס דקדק ולא במאפרה כשלימות מציה אומה קי*ס
 איוה מיש שכמו שיניך( פנק קיסם טל א? )אס »״ש ווה

 יטל ואים מינים חוצן הוא אוכל הוא אשר נלחם היסס
 י׳/ז( )ע״ו כמחו״ל נזה הוא נך היפיב המאכל אוו לכסוס
 נפשי ניסה שנאמר מאסר פאי ידע רלא אע״מ אינש לגרום

 לפי רועה הוא בעיון שהנוער עזה משמע * מ״ב מחנה כתיב ולא
 )סול מ״ש מואר ומה .סיפיב בשיניו המאכל ומומן שלועס
מתחלה נליטדך ימס דקרקס שלא והיינו מיניך( מנין קיסם
 מנין קורה )סול ממיט ומנירו בקיומה או סצוה אומה כמכין

מיליד .

החכמה אוצר הכנת ע״י הורפס211 מס עמוד ליב יהודה בו אהרו ™מ
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 ייפה ולא גלל למדח ffyrvw כסס אראך אני עיניך(
00A עד שיפדת קולת וכאלו ססולס קיימתם & וספילא 
 איע הוה הפירש אס© .נתירה מלהגיש אותך החוצן מירך

na פסילי וחביריו עצמו ר״פ המל באותו סי" ששלי לי 
 מפיו ואיך פירן מבין קולה סול להשיב א״א לסם אשר עליון

 בם מל מס בדול אס© אסל (אין■ פלהוכיח א© הם בם
 מיונזר. הוא נין הלשון פירך( מנין קולה )פיל האלון על קשה
 בפה לגליות נמשל הדיין שאם והוא לשלש נלאה ע״ב

 שעמון את ולסייב נדבו לאוק את להצדיק תעיד שדלפו
 הפיל פגיה מההוא הדיין פסל בדלן פליו יאסרו אוי ספיד

 הוא הימין בי שפאל בפין .שמפק ופל ישץ נפץ ראוק פל
 מפיצה ישימו אם אבן לחוב הוא והשמאל לזטת בעי תמיד

 פל ואו לחנירסה אחת פץ בין להבדיל הדיין של פירו נץ
 ובוה .צפון לצד והשרה דרום לצד פגפת יפיע פץ כדמו

 מר לומר פפצוה בשם איה( )יבסמו אמו? שהרי יתבאר
 פובל הוא ובם ©מש שאיר דבל לומר שלא מציה כך הנשמע

 ומניייו לש והבה " לן חומו אל שנאמד פוכימו אס כלאו
 יקרים דבריהם שהיו אנשים בכפה והכילו ימו הצדיקים
 בהם רואים, היו אס תפיל אותם למניח לצו ולבך בעיניהם

 הם שבאמת' אנשים בשאר הכירו אק הטן שאיר דבל איוה
 בחוצפה עדם יעיזו אותם יוביתו ואס כלבם אותם בווים

 כשהרגישו אמנם ברצונם לפשות אותם פרמיה היו פ״ב וימרפוס
 . את ולא אותם להוכיח לק דביל שרינו שבפס הנפילים ואס

 י מוכיחנו אותע משנאתו רק ואח אין ואפרו ספנו חניריהסאו
ואם מוכיחו ואיע שליו ממה »א חבילע את אהבתו ומלוב

 בי אבירו את פלהוניח פונש שלבך האמת בשי ריש לו ©יב
 מופר איך }א״ל ©מישע הוא הנה בעדר ש©יו בו מניר הוא

 ממפת כי מ״ז, ולן להמויקולרשע הבשר מכירי את לחשוד לך
 דיש שהכרת באדר אמיתיות הברה לו אין פלו הדפת קיצר
 לשוס להוכיח ©לא וכל פנל פירו להשלים ליש■ הוברח יעי״ו
 שיניך( I*J!P קולה סז* ®*ב ח® לכפירים אפולו אדם
 עיניך שר בין הנתונה שנין באמצע לך שיש התולה פול ל״ל
 בפין תפיד מביש אתה שפלי לעץ פץ ׳בין להבדיל בד*

 מגירי ופל ®פ .דבר בל פל שר פל לסוב© שלן השמאלי
 פה לי ואץ ולוכהו סליו לחשות ־ימיר בפין סבים אתה

פלהוב© למנוס לגי מוכרח ע״ב הקצרה לדעתו שתתקבל להשיט
, :שבדור לבשרים גס .

ירו ד,ועיט אמירו ונו׳ יסורין תכרית היכן טלי ייג
 פהלמב״ן בפלומה • ובו* שלש ליטול בביס

 רק פון לפירוק באים אינם באלו קלים שיסולק כסל ויל
שמכרו בל בספקי כדאסריק סולפו קיבל שלא שיפן הוא שבוה

: סולפו קבל יסולין בלא יוס פ' שליו

 n’apn 09 בא אלמלא אומר הגדול ריא תניא
,התוכחה יכוליםלעסודסשגי אינם בדין אייו

 בדין פסילה להם אק שצפה )חוכמה( שכמעת לפרס נראה
 בדורהוהפי יש אם אני תמה ממוך וכפ״ס לקיימה קשה כי

 השומפין .לבות להמשיך הדברים לבלבל צדך בי להוב© שיודע
 ומלק לביישו ©לא הסט שפתו ולשי וסנפו שדתו כפי לב״א

:אשא שליו תשא ולא עמיתך את חוציח הוכח

תמיד מסכת
 סן א״ל וכו* אלכסנדרוס שאל קברים ?שלה ב

ססורח א״ל זכו" רחוק לארץ הש&יס
 לכאורה * וט* שזת זזה זד. והכ״א זכו• תרק למקרב

 שהוא נלאה •והלא שא! סמדחם הסמים לדעת סאת־ קשה
 בלול באמצע ממש סופדת האדן שהרי השש© המכל עד

 שממזרח פבואל ממילא ולרב הפגול בתוך בנקודה הסמים
 טסה פד האדן שפן המדה בשי המרחק בשלים הוא למערב
 ווה שוה המכסים אפרו ואין שצפה סארן משמח »ז הספים
 סילוסושי כדעת לו השיבו םג» שזקני נלאה ולבך שוק*
 צדדי׳. בבל 1>3ופי© בדורית שהארן בולם שהסביפו © דורנו
 הנקרא החדש עולם והוא מיושנח היא לאלן פתחת שגס

 סבלי בי בוה לדבריהם הודו לא מזיל אמנם ובו* )אמעריקזו(
 במימי משוקעת שלה התחתונה שהחצי מינה במו fo שהאין
 מציע וכן שלה הפליק ספח רק איננו היסב והל התהום
 הפיס על וכוי סופדת פה מל האדן (5* )חגיגה ממם
 ננירל בן שלמה ל* .יסד וכן המיס על הארז לרוקע שנאמר
 שילש ובן יבשה ©ציו ים חצוו האלן בראת פלו מלבות בבשר

נלאה מן יסדה ימים סל סוא בי כ״ד( )תהלים רל הרדיק

י רביעי פרק
 פה׳למעלה המסתכל במשנה '&( ו״ל לש״י דשת
 לאשי שפל הרקיע *ttm למפלה פה פירק״י לפפה ©ה

 .פספס ■ לשונו ©דיוק עכ״ל .האדן פן לפסה, ©ה * החיות
 ק©©ת ה*תס שאס " פתחתיה פי©בת איא( סהארן שדעתו
 אה8•\ נס לפרש לו ה©. פליע בפו לה סביב השפ© וכדור
 הרקיעים כל שהרי שם החיות ראשי שפל הרקיע מכיפת הייע

 שהאין דפתו בלחן פל אלא זס .את וה ומקיפים בלויים
 * מסנה לחקור אסור מ״ב מפלה של צד סל רק מיושנת אי©

 חצי רק אינם האדן שפל סרק©© שבל נודע וממילא ולמפה
 מבואר הוא pi התהום לפיפי כשבאים ונססקים כיורים

 מחוברים אוקיעם בסי שמיס קלמסי שאסרו רבה בבראשית
 בסו האדן את מקימים, שהשמים מיץ לדעת נראה זה ולשי

 של הראש חצי דק מכסה שאיט הראש פל שנותנים כובע
 מיצר היא ואחיב שהראש הרבה גבוה היא ובאמצעיתה מפלה
 גבוסהרבה היא באמצעיתה הרקיע בן לראש וסמוכה והולך

 לאלן קר© מגיע כפהלקיע אך שנה ח״ק מהלך פד פהארן
 מדת ששום קן מסס ספס לאדן סמק* הרתיע צדדי מתקרבים

פד שבמזרח השמים שמקצה במרחק נרקיס הארן שפן מרחק

—--------------------^^!©סע^זתכנתאיצרהחכ^ך יצחקחיים רפאפורט, יצחק עיני
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לאדן

 ואילו יפית פנים לו ולהראות בלב לשנאותז
 שאמר ימס לשנאזתו מזתל אח: דברי זאילי

 שני כי מידי לין לשכאזתו דמנית בעשיים
 ומדקדק מותר אמד רב כגמרא סלשיכות

 יב • וגומר חמיר תראה מפשזקשלתורהכי
 מדברי ומביא מניה אפי' אמר ינחק בל כתמן
 ומס מנוה שהיא רע שנאת יי יראת קבלה

 מותרזהועלפסוקשלכי פה הספר שהזכיר
 יהאת מותר רק מנוה חיכי' מוכת דלא תלאה

 דלא הלאו להתיר אלא כאן בא לא שהספר
 בעניני לשם בא בעשייה אבל • וגו׳ תשנא

 את ולשנוא רעהו את לאהוב שמנוה המצות

 בעשיים זהיזוכיר ובעבור רשע שהוא אדם
 מנוה שהוא להורות כדי קבלה זסהפסוקשל

 שהתחיל בעבור כמי פריקה במנות ולקמן
מותר שהוא כתב וגו' ־ תלאה בי של עסוק

כל: ודוק
 שהוא לחבירו שר 0א* יכנה לא ל ןך ו

כינוי לאפוקי תירוש ממג? כוש |
 לאפוקי לאבא אבל וקלון ביוש שום בו שאין

 מקשה בגמלא להא דמזתר בו חתכיי' כשאינו
 היינו פילשי ביה דדש ומתרץ תלבין היינו

 פניו ואין כן אותו שמכניס בכן ככר דהורגל

דלא מא1ן נתכוין להכלימו זס וממ מתלבנות
:שתתבייש בעינן

r■ ואעפי׳•׳>,״
 שאתאלבריתכריתהאב ומשכי כו'• שלמלך

 שדבר אלא אדם ככל שהה שפירשי אעע?
 אלתא כת תשושי שהן לעי בהווה הכתוב
 דוקאזלפיזה כת בתשושי המקרא שמדבר

 שאינה חצן באלמנת המקרא הזהיר לא
 אזמל ומת הספר כתב :עב" כת מתשישי
 דמאחל רשי על וחולק פירוש • אכיזכו'
 בני פשאר יותר להם כרת שהקכה שמנינו

 זיתזמוולא מלן באלמנת דתלוי אלמא אדם
כל נלכיז • וכו' עשה :ודוק כת בתשישי

t במיימזן: וכן עסקיו
שככלליאמלהדייןיהה שלא ו^יזל

יאמר אל אקר שאיש זה לאז 1 *

 זול בהי כדאמל כדין שלא לן עשה הדיין לו
 :דרב לקחיה דאתא מגרזמתא ההיא כי קמא

 אוכלין אק פי' ואכניס עצים על שר המוציא
 שאמרו מה האקאכל ביושב ותלוי יושביה
 כאלו וקל: שר אינו גדזלו׳ובנויית ערים
 זקל: מעז הרכה גרוע וזהו בעיקר כפל

 הרע לשון כגמר ידו רעל זכו׳ נענש זהמקכלו
 עפ והגיהו פלכיא ביה אלא איתא ביס זדז׳ק:

 לשון כן כי • בידם והעזת מיימוני סגה
 בישאכגזןדאמליאינשי לישנא הד הגמרא

 בעלמא מילתא גלוי ומקשה פלניא: ביה נורא
 לבא אור המבקשים לאותן שמגלה פילס* הוא

 כישא בלשון דאפיקא ומתק פלניא לבית
 פלכיא ביה אלא כולא משתכח היכא דאמר

 זאל כאלא תלוין הדברים שכל משמע על
 בשראוכולא דשכיחי הספר כתב למה קשה

 כתב לא בספל אלא כהדיא אלא שאמר מאחל
 לעי הגמרא לשון לשכות שדרכו לפי אלא

 בכמה דרכו וכן הבנתו שיקול כדי העניין
 בגמלא והנה בהקדמה שכתוב כמו מקומות

 המאמר מפרש והוא א 1בו כישא הלישנא תלוי
 כשרא ביס דשכיחי להדיא שאמר בעניןאסר

 אל פירוש :ודו״ק לאלא כריכי ולא וכולי
 דסכא כז'פירוש שונאיו מפני בטובתו יספר

 של בטובתו יספר אל שפי מדשמואל ,לאמוק

 ומספר שמונה דמתזך מדאי יותר בילו ח
 וכן גנותו לידי יבא שלא אפשר אי מידותיו

 אב חבילו בטובתו במיימון כהגא איתא
 שכל יודעי' דהכל בס לן לית לבז של בטובתו
 בו ואין רבו של בשבחו לספר מחויב תלמוד
 הדברים כל פי׳ הדברים אמול לאז ן קנאה
 יהיו ביחידי שהוא מועד באוהל אומר שאני

 לדבר אותך שארשה עד אמול בלאו לפניך
 זא״ל ישראל בכי אל דבל אחריו לכתיב והיינו

 שמתיה א״ל לאומרה מותר דאדלבה מדברי
 לומר אפשל דאי אינו דהא אמור לאז בז

 שלא בז התרה שבאמת אמור לאו ולפרש
 אלא ישראל בני אל דבל א״למיד שהרי לאחר

 וזלת אמול בלאו הם הדברים השם א״ל כך

 דרכי אשמרה ודוק: אותך מרשה שאני כאן
שלח לא ראשונה פעם פירוש בלשוני מסטזא



שש ע״א״ב ל״ט ב״ב עמודי־רעו
 לבוא חייב שאינו נאמר אם זהו לא נמי ויהודה יהודה אפי׳ מחאה ^ "־

מיחייב ואי חזקה תהוי לא ויהודה ביהודה גם דא״כ המחזיק לפני
חזקה. יהיה וגליל יהודה אפי׳ א״כ לבוא

ע״א ל״ט דף
 לאדניו לבא הדבר ויוכל וכו׳ קמ״ל טובה עצה ומשני בפרשב״ם

דהטעם כוונתו עכ״ל שלישית שנה בסוף מחזיק של
 שיעור רזה דמתני׳ מפשטא כדמשמע אינו השלישית לשנה דבעיגן

 ומה חזקה הוי שיבוא בלא דגם משנינן דהא לבוא שיוכל הזמן
 לאחר כבר ישמע שימחה ע״י ואם לטובתו זהו לבוא שצריך
 שנה צריך דבתחי׳ היכי כי רק בשנתיים לן סגי הוה אה״נ שנתיים

א׳ שנה בסוף צריך ה׳׳נ שהחזיק המערער לאוזני שישמע עד א׳
 ג״ש. בעי׳ ולבך המחאה המחזיק לאוזני שיגיע עד

הגם לרב לעיל אמרי׳ דהכי ודומיא צ״ל ברשב״ם במהרש״א
כר״י. דסבר רב דר״ל לדחוק שיש

 ר״ל עכ״ל וכו׳ טועה היה דרבא ואור״י וכו׳ ליתיב בד״ה תוספות •
מחזיקין אין בד״ה התום׳ וכדברי לעיל כגמ׳ ס״ל ולא ׳

ע״ז פליג ורבא גופא מהגמ׳ כן והוכיחו טפי נשמעת החזקה 5.^^

 ור״נ מרבנן אף פריך שפיר ולכך לעיל שכתבו תימא בהוכי וס״ל
 מרבנן דמ״מ להקשות ואין מהרש״א וכמש״ב כסברתו לו“ו^ נמי
 לשום הוכחה אין מרבנן שהרי "מ דלק מר״י רק אלא ר״ג תי׳ לא
 רק רבא הקשה לא ומרבנן כך ואפשר כך לפרש דאפשר צד

 כר״י רבנן שגם שיתכן כרבנן דסבר לתרץ אין מר״י כשהקשה
 ראיה ליכא דמדבריהם לרבנן "ה ה בפניו "צ א דלר״י דמשני ולמאי
 ל״פ לרבא[ ]דתירץ ור״נ שלרבא מהרש״א כדברי וזהו צד לשום

 הלשון מה להקשות יש ומ״מ עי״ש בפניו מחאה לעניץ ורבנן ר״י
 אף הא טועה לרבא ליה השיבי אמאי טועה היה דרבא אומרת
 כגט׳ ס״ל ולא פליג דרבא אפשר בן סוברח לא דלעיל דסוגיא

 ושמא דוקא בפניו בעי׳ נמי דלרבנן דמילתא לקושטא וס״ל לעיל
מהרש״א וכמש״כ כרבא סוברת לא לרב הסוגיא דפשטות כיון

 מזה כלום הגט׳ העירה ולא )מא.( לקמן במהדו״ב וע״ע (
לגט׳ דפשיט״ל משום ע״כ כוותיה דלא הסוגיא כל ובפשיטות ►

 דרך שאין וכידוע כרבא ם״ל לא דרב ובפרט נכון זה
לב״מ בחי׳ וכמש״ב הראשונים על לחלוק האחרונים האמוראים '*

וצ״ע. בכ״ז טעה דרבא פסיק״ל ולכך )לו:(
בארץ שהיה רשב״ם כתב בראי דשוקי בעובדא )ל.( לעיל

 תמוה והוא בביתו שמחזיקים ידע לא ולכך מרחקים
 נשמעת החזקה שע״כ שהוכיחו בסוגיין החום׳ דברי בל שסותר

 דאין דהתם לסוגיא יפרשו היאך התום׳ על ק׳ וגם למרחוק אף
 היה הלא דהתם נשמעת לא המחאה ורק נשמעת דהחזקה לומר

 טרוד היה שכשבא לפרש דדוחק רשב״ם שם וכתב שנה בכל בא
 עפי״ד ליישב שניסה יוסף כפורת ועי״ש למחות פנאי לו היה ולא

 שא״כ אלא נשמעת אינה דהחזקה ס״ל ]דהתם[ דרבא הכא התום׳
 וע״ע ישועות חוסן בספר עוד ועי״ש עי״ש הכי לפסוק לן הוה לא

 על פליג רשכ״ם דאה״נ נאמר ואם קמ״ג בסי׳ ובנתיבות בקצוה״ח
א״ש שם כהי״מ לעיל יפרשו והתום׳ נשמעת דהחזקה וס״ל התום׳

וצ״ע.
 ר״ל עכ״ל וכו׳ ליה שני ולא וכו׳ לשנויי דאצטריך ור״נ בא"ד

j היינו מחאה הויא בפניו שלא דמחאה דאר״ג דהא דלשני

 ממדינה אבל המחאה נשמעת דלשם שמוחה מדינה באותה דוקא
 מדינה לאותה לבוא צריך לר״י ולכך נשמעת המחאה אין למדינה
 צריך מדינה לאותה מ״מ גופיה למוחזק לבוא שא״צ דאף ולמחות

 שהחזקה אף על נשמעת המחאה אין למדינה ממדינה כי לבוא
 ששמען שאמרי׳ ומשום לבוא שצריך הוא דינא )שהרי נשמעת
 ואף כהחזקה נשמעת דהמחאה שסבר במה טעה שרבא והיינו
 כהאמת לו יתרץ שר״נ וא״כ מהרש״א וכמש״ב כן צ״ל בר״י

מהמחאה. טסי נשמעת שהחזקה

תימא דלא עכ״ל אר״נ רבא אמר והא גרסי׳ ולא וכו׳ ה״ג בד״ה
. $5*צרההכפח

 הויא בפניו שלא מחאה אר״נ רבא דאמר דפריך־מהא
רבא איתיביה שוב והיאך לר״נ בזה מודה דרבא דמשמע מחאה

ה״ג. בד״ה לרשב״ם שהוקשה נמי וזהו לר״נ

 ויאמרו יחזרו אם וכו׳ תלתא באפי דמתאמרה בד״ה בפרשב״ם
לרשב״ם ס״ל עכ״ל וכו׳ עליך פלוני אמר כך לזה

 האיסור דברכילות לג׳ המפורסם בדבר שרינן רכילות לענין דרק
 עליון שדיברו לזה ןולא שדיבר לזה צער בזה שגורם משום הוא

 ג׳ בפני בן וכשאמר עליו שדיבר לזה דבריו שיעבירו רצונו שאין
 הרע דלשון לישנא ולפי״ז הדבר שיתפרסם דניח״ל דעתיה גלי

 אין לשה״ר דלענין לרשב״ם דס״ל ל״ר הוא ע״ב בריש שכתב
 ואמאי עליו שסיפרו זה משום האיסור שבלשה״ר ומשום זו קולא

 זה דדבר אף הא לשה״ר בזה יהא לא ג׳ בפני עליו כשסיפרו
 חיים החפץ כן הקשה וכבר באיסור עובר מפרסם כל מ״מ יתפרסם
 ולכך עי״ש סק״ד ב׳ כלל חיים מים בבאר חיים חפץ בספרו

 רכיל דלענין >טז.( בערכין רש״י שיטת וכ״מ כן ס״ל לא רשב״ם
 בכגון איירי לרשב״ם ובין לרש״י דבין כמש״כ והיינו איירי

 לספר להם דמותר תלת בפני שמעון על גנות סיפר שראובן
 מים בבאר חיים בחפץ כדמשמע ודלא אמר שראובן מה לשמעון

 כו״כ אמר שלוי לחלת סיפר בשראובן דאיירי ב׳ כלל ריש חיים
 וע״ז עליו אמר לוי מה לשמעון לומר מותרים שהם שמעון על

 כן הפי׳ אין ולענ״ד בזה איסור עשה ודאי דראובן הח״ח כתב
 דמשמע "לזה" ויאמרו יחזרו אם שכתב הרשב״ם מלשון חדא

 ועוד כדברינו והיינו עליו דיבר פלוני שאותו לזה שיאמרו דפירושו
 לשה״ר לענין בפשיטות הרשב״ם פי׳ לא אמאי יקשה שוב דא״כ
 דבסוף כרשב״ם דלא הרמב״ם שיטת מיהו ודו״ק כדברינו אע״ב

 כמפורסם שרי לשה׳־ר איסור לענין דגם■ כתב ה״ה דעות הלכות
 ובודאי עי״ש יותר ולגלותו הקול להעביר יתכוין שלא והוא לג׳

 שרש״י ובפרט הרמב״ם כדברי דתפסינן לדינא כן להקל שיש
 וע״ע הלכות מהם לפסוק שאין וכידוע הגט׳ פירשו רק ורשב״ם

 שהבאנו הרשב״ם בדברי ולפירושו ג׳ סעיף ב׳ כלל חיים בחפץ
 חיים מים בבאר וכ״כ הרמב״ם לשיטת מסכים הרשב״ם גם לעיל.

ד׳. אות שם

ע״ב
 דברי שנבאר קודם הנה וכו׳ בהגה״ה ומ״ד בד״ה בפרשב״ם

שהביא מפרשים חרבותינו כוונת נפרש ההגה״ה
 לא לרבה ב׳ בפני ולכך לשה״ר הוי עצמה דהמחאה דס״ל רשב״ם
 אמר שכו״ב עצמו למחזיק כשאומרים והנה למחזיק יאמרו

 זה שלשה״ר רכילות אלא לשה״ר בזה ל״ש עליו המערער
הוא איירי דברכילות נימא ואי אחר אדם על לאחרים כשמספר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס284 מס עמוד {23} ;«בבלי יצחק»תלמוד טופיק, :שש עמודי



רעזwarע"ב ל״ט ב״בעמודי

 ולא שסיפר לזה צער בזה שגורם משום הוא רכילות דאיסור -־תמוה
 שיפרסמו והועך נידז״ל שהמערער בודאי והבא עליו שסיפרו לזה

 על הרשב״ם קושית שזהו נראה ולא גזלן שהמחזיק אמר שהוא
 מדין ולא לשה״ר מדין הוא דלדבריהם נראה יותר ולכך דבריהם
 כהרמב״ם אלא בע״א לעיל שכתבנו רשב״ם כשיטת !ודלא רכילות

 אלא ל״ר הוא למחזיק יאמרו שלא הרשב״ם ומש״ב שם( שהבאנו
 כל הוא כך שהר' למחזיק שיגיע עד לאחרים שיאמרו פירושו
 לרבה ולכך וכו׳ ליה אית הברא חברך לעיל וכדאמרי׳ מחאה
 תגיע לא וכך לאחרים זה יאמרו לא ב׳ בפני ימחה אם תלת רבעי׳

 ב׳ כלל חיים בחפץ וכ״מ תלת בעינן ולכך המחזיק לאזני המחאה
 לאחרים שיאמרו דהפירוש בסופו ט׳ אות חיים מים בבאר ד׳ סימן

 לשה״ר מדין וממילא למחזיק שיאמרו ול״ד למחזיק שיגיע עד
 אחרים דלענין בהדיא כן כתב שג״ב ו׳ באות שם וע״ע בה נגעו

 אם דממ״נ לשה״ר במחאה דאין רשב״ם הק׳ וע״ז עי״ש. איירי
 יפסיד דאטו בו למחות לזה שמותר בודאי באמת גזלן הוא

הפסד לו שיש דבכה״ג יו״ד בכלל חיים החפץ וכמש״ב קרקעותיו
 ע״י בשטרו יזהר אה״נ גזלן אינו ואם עי״ש דלה״ר איסורא ליכא •
 שטרו ישמור שכך המערער שימחה למחזיק ניח״ל ולכך זו ^^ה ־
תיקנו ולכך שטרו זה ישמור לא המערער ימחה לא אם וא״כ^5,

הפסד. לידי יבוא לא א׳ אף שעי״ז שימחה

 ולא רבותינו דברי על מקומה דלענ״ד ההגה״ה לדברי נבוא וכעת
וכבר בערכין ליתא ]ולפנינו לאביי דהנה פרשב״ם על

 חיים מים בבאר הנ״ל חיים והחפץ בע״א הרש״ש מזה העיר
 לג׳ סיפר לא כשמתחי־ ואף לשה״ר בו אין המפורסם סק״דן_בךבר

 שתכליתה מחאה וכגון יתפרסם שהדבר כל לב׳ או לא׳ אלא
 דין למחזיק המערער בין יהא ולבסוף ליה אית חברא שחברך
 יתפרסם שכך ובודאי שניהם דבר יבוא האלהים ועד ודברים
 שכל כאביי ס״ל תרי בפני דסבר דמאן דנימא רשב״ם וכוונת

 תרי דבעינן והא תלת א״צ ולכך לשה״ר בו אין יתפרסם שהדבר
ג׳ דמצריך ומאן שמיתה עדים ב׳ שיהיו עדות משום בחד סגי ולא
א״ש כ״ז והנה בעינן דוקא תלת דבפני כרבה אלא כאביי ס׳׳ל לא

 דס״ל דמאן י״ל ולזה לשה״ר איסור יש דבמחאה רבותינו לשיטת ,?
k דהא לפרשב״ם אבל בתרי סגי ולכך לשה״ר משום בזה לית כ^יי

 היינו תלת או תרי דבעינן הא דהכא לאביי. א״ש לא תליא
 והשתא מתפרסם הדבר כמה בפני ונחלקו יתפרסם שהדבר כדי

 הרי "י דע וה רז לנו גלה דמי יתפרסם והדבר בתרי רסני י״ל היאך
 הרש״ש בזה תמה וכבר מאביי ליה שמעינן והיאך יתפרסם הדבר
 שכ״ב ושו״ר א״ש רבותינו לסי׳ דקאי נימא אי משא״ב בע״א

 בתרי רסני ולמאן קאי רבותינו לפי׳ זו דהגה״ה כהונה המשמרות
 דלא הרשב״ם כתב וע״ז יתפרסם הדבר שבלא״ה לשה״ר בזה לית
דהכא תלת רבעי מאן א״ש דלא כאביי סברי דכולהו למימר מצי

בתרי. סגי לא ואמאי יתפרסם הדבר תלת בלא אף

 שלא דמיחה היכא והלכך וכו׳ ג׳ בפני ומ״ד וכו׳ דכ״ע לא בד״ה
להך אף בפניו מיחה ראם ומשמע עכ״ל ג׳ צריך בפניו

 וכמו התום׳ קושית נתיישבה ולפי״ז תלת וא״צ בתרי סגי מ״ד
הרשב״ם. כן פי׳ זו קושיא משום ושמא שם שנכתוב

 בהם יתרה שלא אלא חייש דלא וכו׳ קמיפלגי בהא והבא בד״ה
שיכסו בהם שמתרה בכה״ג אלא חיישי׳ דלא ר״ל עכ״ל

חיישי׳ ולזה וכו׳ שותא תפיקו לא בע״א לעיל וכדאמרי׳ הדבר

 אין בכך מתרה שאינו כל אבל הדבר לכסות בהם יתרה שלא
למידי. לחוש

 עכ״ל כן פסק ר״ח וגם וכו׳ הלכתא והכי וכו׳ אר״ל ה״ג בד״ה
ברבא גרס לא דרשב״ם דצ״ל בתום׳ כהונה משמרות עי׳

 מה דא״ב משום והיינו ג׳ כל בסוף למחות דצריך דהלכתא בסמוך
 אבל הלכתא דהכי רבא אמר מפורש הא כן פסק ר״ח וגם צ״ל
 דבא די״ל כן להוכיח אין וכו׳ הלכתא והכי רשב״ם שכתב מזה

 ולא בסמוך ומש״ב הלכתא. דהכי בסמוך ו־בא דפסק הטעם לפרש
 נחת מכירה בתורת לאו דמעיקרא מורי כורחו רעל דכיון נהירא

 צריך כורחו ועל לי מכרת המחאה לאחר אומר שהרי כוונתו בה
 דקנאה דאפשר דאף בה נחת גזל בתורת שלפני״ב בזה להודות

 קונה היה לא מ״מ בסמוך רשב״ם וכמש״ב שטרו אבד ורק קודם
 ומדקנה קנאה לפני״ב שגם איתא אם המחאה לאחר זו שדה שוב

לידו. אתא גזל בתורת דמעיקרא ע״כ אח״כ

 וערער דהחזר דהוק״ל עסוה״ד וכו׳ וערער וחזר ערער בד״ה
כתב לזה הגמ׳ דברי וא״ש סגי בל״ז אף הא ל״ל האחרון

 כך הם המחאות רוב לכך ג׳ בכל לערער שצריך הדין רכך דכיון
 וכו׳ וערער וחזר וערער וחזר אמרי׳ ולזה ג׳ כל לעולם שמוחים

פעמים. בהרבה וכו׳

 שאומר לאותו פי׳ בישא לישנא משום בה לית בד״ה תוספות
בערכין התום׳ ע״פ דבריהם ביאור עכ״ל וכו׳ ג׳ לפני

 ואפשר שבח בלשון לפרשו שאפשר דבר שאמר דמיירי >טו:(
 לא חבירו בפני האדם וכידוע פלוני בי נורא וכגון גנאי בלשון
 דאם אמרי׳ ולזה חבירו ישמע שלא דירא חבירו על גנות יספר
 עליו שסיפר לזה ויגיע יתפרסם שהדבר שידע תלת בפני רבד אמר

 וממילא ישמע שחבירו ירא אין ולכך לטובה דכוונתו ודאי דבזה
 לרעה דכוונתו יתכן ג׳ בפני מספר אינו אם "כ משא איסור עבר לא

 אבל פנים לב׳ הנשמע בדבר וכ״ז לשה״ר באיסור עבר וממילא
 בפני אסי׳ איסור שעובר בודאי רע לדבר שנתכוין גמור בלשה״ר

 כלל חיים ובחפץ בשטמ״ק וע״ע עליו שמספר זה בפני ואפי׳ תלת
שם. חיים מים רבבא ב׳__________.—■

 הויא בפניו שלא מחאה רבא פסק ולעיל וכו׳ ב׳ בפני מ״ד □ד״ה
בעינן לרבא דאה״נ למימר גיח״ל דלא והא עכ״ל מחאה

 סגי בפניו כשמוחה ורק מחאה הויא בפניו דשלא משום תלת
 רבא שאמר מה וממילא וכמש״ש מפרשב״ם שנראה וכמו בתרתי
 גם הקשה שכן ושו״ר בפניו כשמוחה היינו ב׳ בפני מחאה

 כשמוחה בסמוך דרבא למימר לו דדחיקא משום ונראה המהדו״ב
 יכול למחות מצי בפניו שלא אף דלרבא דכיון איירי דוקא בפניו

 וא״כ בפניו בשלא אפי׳ היינו בב׳ דסגי דהא ולומר לטעות השומע
 סברי דהתוס׳ תי׳ כהונה ובמשמרות בב׳ דבפניו בהדיא הול״ל

 עי״ש בפניו ה״ה תלת בעי׳ בפניו דשלא וכיון רבנן פלוג דלא
 מדשמואל נמי התוס׳ הקשו לא אמאי הק׳ שם כהונה ובמשמרות
 שם אמר וגם בפניו א״צ דלשמואל אמרי׳ )לח:( דלעיל אדשמואל

 דצ״ל וכתב מהני בנ״א שני בפני דמיחה שמואל בשם ענן רב
 עוד כתב וכדבריו בנ״א שני בפני ענן ברב לעיל גרסו לא דהתוס׳
 המשמרות לשיטת כ״ז אמנם שלמה בפני וע״ע ישועות החוסן
 לעיל לדברינו אבל סלוג לא סברת מחמת התוס׳ דקושית כהונה

ורק בתרי סגי לכו״ע דבסניו לרשב״ם מורו התום׳ גם דלעולם

החכמת אוצר תכנת ע״י חודפס285 מס עמוד {23} ;«בבלי יצחק»תלמוד טופיק, :שש עמודי
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 א׳ יהודה ,ר ,החי סן אכר על מיך העודים א* מאיר ר» וגי' רבתם את יוסף ויבא
 ר"' הארץ, בננות עיניהם תולים א׳ שמעון ר• עברים, אותן וקווין העסהוח ככני הם מזלזלים

 אתה הקכ״ה לו אמר ,)משליטויא( לי״י טעפט ומאזני סלם תלתיהון על א׳ סימון נר" יהודה
 שעיר וישחטו הם שוחטים הקלקלה נעת אשילו חייך החי, מן אבר על הם חשודים אמרת

5 נמכר לעבד עברים אותש וקורין שפחות בבני מזלזלים אמרת אתה לא(, 6 )בראשיח עזים

 ישנ1 סויג f>m»o ד, סויו פ״א פיאיז ׳8ימ .ג״י( גג* ג׳ ס* פפ»» לקמן י״ע, ה* ק״ה ספלים »יגי ]ילק׳ .08 ילקוע 1
פפקד׳ד: נ׳ משלי ילק׳ 8 פלייח: עדכ״א ('[׳]ימי׳ נ׳ סי׳ 08 סנסופא ״,1 ס*

1 c)רועה היה ויבא cw ח*.6 מאיי! ר׳ ן ם ל׳ ותאבת• אביהם אל רעה דגיט׳ רעה וגו׳( | ך
 I לת ׳י• ממשו וו׳ יהודה ור׳ סאיר ר׳ אט׳ מה בט•’וא ׳*• ממשו וד׳ ט(1א* יהודח )ור׳ יודח ר׳ מאיר ת

חשודים כ׳6 חשזרין ן 1א לאביו אום׳ שהיה אומר ח" אמי אום׳ א*בת• אט׳ דט• אומי
 )ר׳ יהודה כ׳ עבדים[—יהודה ר׳ | י הן חשודין אום׳ מאי חט, חם ט( לין חשודים דואגת׳ ה! 0א )חשודי!

 0 )שפחות השפחות ח( )בני בבני ב(6 מזלזלין ח. חם )מזלזלים הן טזלזלין א*□ )אט׳ אום׳ (5D י׳ ו׳ יורה
 בבני בניך הן מזלזלין אום׳ יהודה ר׳ פוחאכט• עברים (זחא להם ",א )אותם אותן כ(יא )וקוראי! וקורץ

 ! ת הארץ ••הס אט׳•• שמש! ר׳ ך, האיץ בננות עיניתם הן חולין אום׳ שטעון ר׳ י, השפחות
 וחאט( )עיניהם עיניהן ןו( הן תולין ח׳ הם )תולים חולין כ( )אם* אום׳ שמעון ר׳ הארץ[ —שמעון ר׳ 2

 וקורין השפחות בבני ף|( )תם הן (זך )מזלזלי׳ מזלזלים ת( )אם׳ אום׳ יהודה ר׳ •SJ'XKfDD האיץ בכניה
 I א*מ אוט׳ ח״וזגכת׳ אם* 11י שמש׳ ן דם בר ת, ביר׳ וחא/בי*• בר׳! ן ות יודה 8 ן דת עבדים להם
 ט" נעגם חלחיהון על דת" לקי׳ ת( )שלשתן תלתיהון ועל כ, תלחיהון ),תלחיהן על ׳1םא*גי חלתיהון( על
 I כ ל׳ ד׳ את פוחאינתעי• אתה! ן ו וגז׳ לי״ין ן פט יקצ משפט( ן ל מאזני ♦*ומאזני! | ח נאמר שלשתן על
 י)םשלי(, בני תם ןא*גי, בניך הן ה* »יר הם ף, בניר פבת" ד׳ו הם{ | tt'JZfCJ’KB ת׳טידין | ן אמרתה 4

 ע׳ שותטין הם( שוחטים | שלד הקלקלה ן, קלקלה I בשעת !תי שאפילו | ע ל׳ חייך I JJ ל׳ מ׳ אחיד הן
 שותפין אלא אינן דח" ואוכלים ..שוחטים ח( )אינם אינה ,1ך ואוכלים שוהטי׳ אע׳.. ת, שוחטים אלא אינם

 עזים וישחטו.. עזים( —וישחטו | י)שם( בשחיטה אלא אינו ,1י ואוכלי׳ שוחטי׳ אינו.. פלאיגכם• ואונלין
 | תי אומי* )״ אמרתה j ע ל׳ אתה5 | &א*ב ל׳ ת׳ עזים וישחטו.. יוסף נחמת את זיקתו הה״ד ך, וגו׳

 ! ח בני | הןואיגתם מזלזלץ הוד• (1ד )מזלזלי מזלזלים חי)שס(• הם מזלזלים כ" מזלזלי׳ פעי׳ מזלזלין
 ׳1 לה! חתי׳ להם וכעט• אותן א*י)שם(• 1אותם j י)שם( וקורים | נכתימ’חא1דל השפחות ן• שפחות[

| )שם( י r״ לפיכך חבט׳0© ׳*< חייו לעבד[ | )עכדין | ך ל׳

לאביו אמר ונו׳. חשודים 1 :107 צד ת״א בייטרעגע זקש 01 ועיי ונוי בעקיבו מתלה שעדו מחקן גערות
 אומי שהיה אומר ר״ט א* ובכי״א ובו׳ מאיר ר׳ אם׳ מה הגי׳ ובדפוסי׳ וכוי, תולים וכו׳ מזלזלים זט׳ חשודים

 נתפרש לא ור*ש ר׳יי ר־ם במאסרי חריש וטעם וכו׳. אמי רבניו בד״ת 967 צד לעיל במ*י ועיי וכו׳ חשודין לאביו
 משתיתים זלסח ובני בלה•! בני בי לו אומר שחיה אביהם אל רעה דבתם את יוכן! ויבא מפרש ובלק״ט ברא״ם. ועי׳
 הוא בולן על אומר שמעון ר׳ עברים השפחות לבני קוריו שהיו לאח בגי של רבתם את אומר יהזדח ד׳ הצאן את

 שלפנינו המאסרים הרכיב שם סוב ובשכל ובו׳, הארץ נבטה עיניהם תולין שהיו רעת דבתם את יוסף ויבא אומר
 הקלקלה בשעת אפילו חייך הקב״ה אמר החי מן אבר על בניך חשודין אמר בך אומר מאיר ר׳ הביא דבה איזה
 שאני ך י י ה הקכ-ח אמר וכר עיניהן בניך חולין אמר כך אומר שמעון ר׳ וכו׳ וישחטו שג׳ ן י ט ח ז ש הן

 לחם זקורין השפחות בבני בניך מזלזלין אמד בך אומד יודא ד׳ וט׳ אדוניו אשת ותשא שגא׳ הדוב אח בן■ מגרה
 ומאזניוכר• פלס אומד הוא שלשתן על אזמר סימון ביר יורא ר׳ לעבד, נמכר שאתה חייך הקב״ה איל עבדים
 ומאזני פלס נלכד חלתיהון על במפו וטסף וכוי מ6םש ומאזני סלם ריבים ממאמר תועתק א׳ פלס ע׳ ובערוך

 שטעון ר׳ וט׳ להן וקוראין וכר הן מזלזלין אום׳ עקיבה ר" וט׳ הן השודין אום׳ מאיר ר׳ שם ונטודג כיס.
 לו אם׳ כסיל הוא רבה ומוציא שלמה אט׳ ועליו נבשל ובשלשתן הארץ בבמת לראות עינית! את הן חולין אום׳

 וכר חן מזלזלין אמרח אתה עזים שעיר וישחטו הקלקלה בשעת אפילו חייך וט׳ הן חשורין אמרת אחה הקכ״ה
 הדוב את בך מגרה שאני חייך וטי עיניהן חולין אמרת אתה וכר גסבר לעבד חייך עבדים אותן וקורין
 ר׳ וט׳ בניך תשודין אומר מאיר ר׳ הועתק ב״ה שער ובעקידה יוסף׳ אל עיניה את אדוניו אשת זתשא דנתי׳
 ז׳ י״ט משלי רש״י וע׳יע ובר. עיניהם חולין אומר שמעון ר׳ עברים אותם וקוראין השפחות בני מולולץ אומר יחודח

 אל רעה רבתם את יוכף ויבא בתיב המאמרים לשון שם ובירושלמי שם[. המקרא על שלפניט מאמר ]שמביא
 בבני הן מולולין אומר יהודה ר׳ ובר הן השורין אמר מאיר רי שטעון ור׳ יהודה ור׳ מאיר ר׳ אמר מה אביהם

 בט״י )זע" פוי בן יודה א״ר הארץ בבמת עיניהן הן נותנין אוסר ור״ש כעבדים בחן ונוהגין השפחות
 מיכיח אני בך הקב״ה אמר ובו׳ הן השורץ אמר מה ביס אבני בל מעשהו לה׳ משפט ומאזני פלס (714 צר לעיל

 נמכר לעבד כעברים בהם וטחגין השפחות בבני הם סולזלץ אמר טה וט׳ שעיר וישחטו ואוכלי! שוחטי! שהן עליהן
 וטי. יוסף אל עיניה את אדוניו אשת וחשא א• מתגריא דובא הא הארץ בבמת עיניהן טחגין אמר טה יוסף

 עליהם אסר הרע לשון וטח אהיו על הרע לשון שאסר רעה רבתם את טחו ונו׳ יוסף ויבא שם מ״ב זבתנהומא
 חייך תשבטים על תדע לחצן אמדת אתה הקב״ה א״ל זאובלין תחי מן אבד שחוחביז עליהם אטד יהודה ר׳ אמר

 לבוו א וישימו שנאסר חשחיטח על שס אותך חושדים והס עמך שיאכלו להם קורא ואהה למצרים ערר אתת לסתר
 לםן!ר חייך אחיך על תרע לשון אחה אמרת הקב״ח א״ל נכנעגיות עיניהן נותנת אחי* א*ל אומר ר י א 0 ר׳ וט׳

 אסר רעת רבתם את יוסף ויבא סקוטע שם ובהנתוסא ונו׳/ •תענדי העבר <א בא אוסרת .והיא למצרים יורד אתה
 ]וכשאמות לבדק ואגם לבדו א וישימו נחשד אתת מ שיצא-מפיך בדבי חייך חקג״ת א״ל חת*. אוכליךאסיסן אח* לאביו
 ותוציא חיים בשתן וכבשים אילות בשר אוכאן אביו פלגש* בני שראח 0® ונסיר♦* שם(, ז׳ בסי* יאלסניגו מאמר כעין

עיויחם חולץ >ד הארץ בכטח עיניהם חולין סן תנוחב דלג א׳ ובכי״א *׳. ־בחר״* גס ועי׳ וטי אקיחם לפני דופי עליהם.
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 אמות וחשא הדוב אה בך מגרה אני הארץ בבגות עיניהם חולים אמרת אתה (,1* קה )תהלים יוסף

ז(: לם )בראשית רגו׳ אדוניו ”
 ויו שהיה א׳ יהודה ר׳ לו הוא זקונים בן כי בניו מכל יוסף את אהב וישראל גד( ה •.

לו: מסרן ליעקב ■ועט שם שממר הלכות שכל אי נחמיר. ר׳ לו, דומה שלו איקונין

לשנות שלא אדם צריך עזריה בן אלעור ר• בשם )אמר( לקיש ריש מסים כתנת לו ועשה 5
מנעת שהיחד. סמים וגוי: אותו וישנאו ליוסף[ יעקב אבינו ]שעשה פסים כתנת ירי שעל כניו בין

וגרות שם על פסים ליהודה, ועלת לאביו יוליכה מהם זד. אי עליה שהיסיסו פסים ירו, פם על

 mb פי׳ >ו*ו פהלים אביב• •ps> ,00 •לקט bs 00 0* 9 : #5» ם׳, סי• 00 מ״ג fcrano ק״»! י׳ •לקו׳ז 8
:)ב״ס( »ףא יפ0מא יאדם ר, ס״ סם fanno ]»׳[ ,9 מ״ז נ>ס0 ג׳, י!

1 s ע ל׳ אתה J ׳,תי י*( )ח* י׳! !,תיל )שם(׳חי הם תולים דוא*גכעט׳ תוליו | תי אוסר ל, אמרתה
 חייך דוחאנתיט׳ מגרה א*( אני )חיך שאגי חייך ע, מגרה[ אני ] ת ,ל ׳JflMl עיניה! | & נותנין
,1א יוסם אל עיניה חא*כתט׳ 8יום! אל עיניה אח וגו׳( ] )ג אתיו 2 | ח ל׳ אח | גד לד I &כ אגרי•

 מכל ל, וגו׳ בניו מכל ג" זקונים טבל.. חאיכן לו—*מכל־ ן א* ל׳ יוסף — וישראלJ 8 )שם(מי ל׳
 נחמיה ור׳ ן( )יודח יהודה ר׳ ט, ן(] )יודה יהודה ד׳ | ן* ל׳ פוי, וגו׳ ,’א לו ..בי ת׳ בניו

| א* נחטיא | ל וי׳ 1 א רומין 4 | י שהיו ] א*כ אם׳ תי׳’דלחא אום׳ ] תאגכת ׳י׳ א״( )ביזטיא
 I ד&חאתיט כתונת ,לגכ בחנה( | י ויעש 6 | ד&חאכתי שטסיו .f\ שטסר( | חא״תי אום׳ כ׳’דא אט׳
והגתי׳ לשנות[—צייד I ו לעזר J ת לוי י׳ ט׳’א ושב״ל לאע, לקיש בן שטעון ר׳ ך, ר״ל ©כ״ לקיצי( ריש

 בין כ" הבנים בין ,1ףי בניו[ כין 6 | ארם ישנה לא אט, ישנה שלא ארם צריך ד, לשנות שלא צריך
] ,ן מכניו בן פאט, הבנים בין (1א בניו את ט׳’א בנו )את בט ח, בנים בין כן ל/, הכנים לבין בניו

 אבינו יעקב שעשה ןץ| ליוסף — שעשה * | לאט הפסים | לחאינתיט כתונה , םלא*כ בתנה( | איט שע״י
פכ׳ אותו וישנאו וגו׳[ — וישנאו ] ל ל׳ פאגכיט׳ ליוסף יעקב שעשה !*]/ ליוסף ל»י ..שעשת ח, ליוסף

..ולא ..וישנאו י, לשלום ..לא לחא^ט׳ לשלום דברו יכלו ולא ..וישנאו ת׳ אותו וישנאו חמן בת׳
'׳1פא על ל I ל נוגעת **מגעת[ | ך שהייתה "שתיתח[ | ,#א*א למצרים וירדו הדבר נתגלגל לשלום

 I דת יי בסם ונטמנת ביותר וקלה דקה שחיתה ספים ד״א ידו ג׳ דגלו ®*חאכו׳ יי'( I חא*גלתט*1ד עי
 I 'ל׳ פגש׳ מהן מהם[ | ט פלנת איזה | ט עליו I ,א שתפסו דפחא״גכתשיט׳ שהפי» ל, שהיפיסו[

I שט’חא ועלתה ן ט ל׳ לאביו I י מוליכה פאשט׳ יוליכנה
 הלשון וכן ונוי. בך מנרה אני 1 אחר: בכתב בגליון והושלם וצ׳יע[ שם בחובות הקכ״ה לו אטר הטלות ]אבן האוין בבנות
 זיו מטריקה זקונים דורש וט׳. זיו שהיה 8 :406 צד לעיל נם ועי׳ הדוב את בך מגדה אני הייך ד» סי׳ ספ׳יז לקמן

דיליח, לאיקונין דמיין דיזסף איקוגי ארוס א׳ בתר״י טהודגם וכן שם. ובמ״י 686 וצד 661 צד לעיל ועיי איקונין
חכמים, זקנים כמו הכסה כהודאה מופשט שס הקונים וט׳, הלטה שכל ודעה הכמה בן זקונים בן דזדש ור׳יג
 שבל זקונים מפרש בדפיר ב״ר ובפי' ובדא״ם, וברמב״ן בפירש״י ועי׳ ליה הוא הטם בר ארי מתורגם בת״א ונם

 למד ויעקב זקנים(, כירי וקרי וי׳יו הפר זבץכים דריש )ואולי לו מסרן ליעקב ועט■ שם הזקנים שמסרו חלמת
ר׳ לו הוא זקונים בן כי ומפרש גורם שם טוב ובשכל שם, במ״י ועי׳ 778 וצד 698 צר לעיל כחריש ועבד משם
 ועבד שם לו שמסרו הלכות שכל כמוהו וחכם זריז שהיה אומר נהמיה ור׳ לו דומה דיוקנו זיו שתי׳ אומר יורא

לו, מסרן ליעקב שנמסרו הלבות שכל ד״א לו דומה זדזטחז זצורתז דיזקט שהיה אנדה ובמדרש ליוסף, מסרן
ר׳ לו דומה שלו איקונין זיו ,שחיה אוט׳ יהודה ר׳ זקונים בן מהוא לז זזוא זקונים בן כי הועחק &66 עמו׳ זבסח״ג

יעקב תולדות אלה ד״א איתא שם מ״ב ובתנהומא ליוסף, מסרן טלן ועבד שם לו שמסרו הלטת שכל אום׳ גהמיח +
 והרי לו הוא זקונים בן כי בניו מכל יוסף את אהב וישראל אומר הוא שכך טנין ליעקב דומין יוסף פני שהזו יוסף

 כי וכו׳ אהב וישראל שט ובחגחוטא וכר, לו דומה איקזכין שהיה אלא זקונים בן אומר והוא סמנו קטן בנימי)
 ועשה שס במורג ובן ועורג, השלמה* כן וט׳. אבינו שעשה 6 וט׳: לו דומה שהיה איקוגים בן זקונים בן
 כהגה ירי שעל מיו בין לשנות שלא אדם צריך עזריה בן אלעזד ר׳ בשם לקיש בן שטעון ר׳ ונו׳ לו

 דבא ואטד המאמר שס ובשבת לשלום, דברו יבלו ולא אוהו וישנאו ליוסף •עקב אבינו שעשה פסים
 משקל שבשביל הכנים כין בגו אדם ישגה אל לעולם דב אמר גוריא כד חטא רב אמר מהשיא גד

 אטתיט וירדו הדבר• מהגלגל אחיו מ נתקנאו מיו משאר יוהד ליוסף יעקב )שהוסיף( שנהן מילה סלעים שני
 לשון בשביל קרחה בן יהושע ר׳ משום דטהיט אמרו שם ובאנ״ב שם, ומגילה שם ובר״ס בפירש״י זעיי״ש לגמדים

 שנאמר אחריו חם אף וירדו למצרים אותו ומברו אחיו ט קנאו יוסף של לטשו על יעקב שהוסיף אדגמן של
 מפעלוח הזו לט זש״ה וט׳ הורד ויוסף בהטאמר שם זבתנחומא וכר, פסים כהוגה לו ועשה וכר אהב וישראל
 ומי מביאן את בעלילה עליט מביא שאתה הטראוה אף קרחה בן יהושע א״ר אדם מי על עלילה נורא אלהים

 למצרים לירד השבטים לבל גדם פסים כתונת בשביל וכר אביהם אהב אוהו כי אחיו ויראו כיוסף אומר מא וכן
 נוגעת כתוב בכי״ל מגעה. שהיהה אהד: בסנט! שם והועתק בס״ב, נם שטון נד׳ כתנהומא זלהטאטר וכר,

 סס לשון ופסים ידו, פס )עד( על מגעת שהיתח פסים בהגה תתלה ודרשו הספדים, שאר מי׳ מגעת והגהתי
 הפס את מתיר וט׳ טחרסם בדרש 981 צד לעיל ובן רגלו( פס עד מנעה הגי׳ )זבכי״ג רגל סם וגס יד פס לר3

 ביהמא ול״ב כ״ג כפסוק ולקטן כאן מתורגם כת״א וגס וכר, היד בפיסת וט׳ הרגל בפיסה מ״ה פ״א !באחדות וכר
ונעזעניום" דיללטאנן ועי״ע יוכ א׳ » ע׳ וכעטת״ל פט״ח עיגים בטאור ועי׳ וי״ט י״ה י״ג ש״ג בת״י וכ״ה דפם;
 שהסיט פייס לשון פסים [(822 )וצר 789 צר לעיל במ״י ועי׳ בסמוך וכן ר״א סימן )בלי אחר ודרש סס, ע׳ טתל

 צרות שם על טטריקון פסים עוד ודרשו [,1024 צר לטפה ]וע׳ וטי לאביו יוליכה מחם איזה עליה טריות
 טסף הראשון הדרש ואחר וט׳, פסים פסים הדרש ועוד ב״ב, סי׳ ולמטה עח״ח בפידש״י זע׳ במכירתו שתניעוהו

 ליתא זה ודרש יך, בסם ונטמנת ביותר וקלח דקה שהיתח פסים ד״א ]וכי״ת[ בדפוסי׳
 שחיתח פסים כהונת מ ועשה הועתק ושם כלק״ט, נס שנמצא זסלא תחלים, מכירי ובילקי ובילקוט ב״י ושאר בכי״ל
פסים ר״א יד כפס ונטמנת כיוהר דקה שהיהה פסים ע״א רגליו פת עד מגעת שתיהה ר״א ירו פס על מגעה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס537 מס עמוד תרע״ב רבה. מדרש וישב( ־ )וירא ב - יהודה< >מנחת רבא בראשית מדרש
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מא סימן
]ל,צא[

 ואמרינן <.אבעמך רכיל תלך לא ט״ס י״ט )ויקרא תהיו קדושים בפרשת הקב״ה הזהיר

תלך לא ת״ל מנין רע שם למוציא אזהרה ע״א( מ״ו )כתובות שנתפתתה נערה בם׳

רכיל, תלך מלא אמר לא טעמא מאי נתן ור׳ מונשמרת. אומר נתן רבי בעמך. רכיל

הארזים עמודי

 ואמרינן רכיל תלך לא קדושים בפרשת הקב״ה הזהיר א(
ר׳ איפליגו ע״א( מ״ו )דף שם וכו׳. נערה בסרק

 רע שם למוציא לאו רכיל תלך דלא ס״ל דר״א נתן, ור׳ אלעזר
 דמצריך רע, דבר מכל מונשמרת רע לשם מפיק ור״ג הוא,

 נתן. כר׳ קיי״ל דהכי ונראה לדיין. רכיל תלך דלא לקרא
 רבינו שכתב מה ואף לדיין. דאתא כהנים בתורת איתא דבהדיא

 הוי לב״ד כן גם דבריו, שמטעים כרוכל יהא שלא אחר דבר
קדושים. פרשת אהרן קרבן הרב כמ״ש

 כן פסק ה״א( סנהדרק מהלכות )פכ״א ז״ל הרמב״ם וגם
איתא שהכי משנה כסף מרן שכתב ומה נתן. כר׳

 סוגיא. באותה העדות שבועת בפרק כהנה ראיתי לא בשבועות,
 הכי איתא כהנים דבתורת כיון כר״נ כן פסק דהרמב״ם והעיקר
 וגם בדיינים, זה לאו שהשמיט להסמ״ג לי דקשה אלא להדיא.

 כתב דלא תלונותינו, להרמב״ם דגם איברא כתבו. לא רבינו
 דאדרבה ותו בלאו. שעובד לכתוב והו״ל בלבד איסורא אלא
 ט׳( )לאוין והסמ״ג דעות הלכות ז״ל להרמב״ם לי קשה

 אתא זה דלאו דכתבו רמ״ג(. )סימן קדושים פרשת והחינוך
 כי ועם דבריו. בכל כן כמבואר רבינו דעת וכן הרע, ללשון
 חרא לאו הרע ולשון רע שם דמוציא הרמב״ם בדברי מבואר
 מהלכות )ס״ז משנה כסף וכמרן כהראכ״ד שם ועיין מילתא

 לאו והוא רכיל תלך בלא נכלל הוא הכל מקום מכל דעות(.
 צ״ע וזה שם. הרמב״ס שמנה האיסורים ד׳ לאותם שבכללות

 כהנים בתורת דתניא כיון כר״נ דקיי״ל ע״כ דהרי ליה. מנא
רע. דבר מכל דונשמרת בל״ת דעובר למימר והו״ל כוותיה,

 למהרהר אתא דונשמרת ס״ל יאיר בן פנחס דרבי כיון ושמא
כר׳ ס״ל פנחס רבי דגם לומר ע״כ עבירה, הרהורי

 ועוד בעמך. רכיל תלך דלא מקרא רע שם מוציא דמסיק אלעזר
 דלא לקרא מוקי ע״א( ל״א )דף בורר זה דפרק מחני׳ דסחם כיון
 מינה שמע בש״ס, שם איתא והכי הרע לשון למספר רכיל תלך

 מהלכות )סכ״ב הרמב״ם פסקו שכן וכמו לן, קיימא דהכי
ע״ש. ט׳( )לאוין וסמ״ג סנהדרין(

 שם, החינוך בספר הרא״ה למש״ב לדקדק יש האמור ומכלל
וקשה לזה רך חז״ל אמרו רכיל ופירוש וז״ל דכתב

 ע״כ. והולך דברים מטעין כרוכל תהא לא אחר דבר לזה,
 וקשה לזה רך מ״ש דגם שמפרש מתבאר הוא לשונו ומשטח

 כי פירושו דאין קשה הוא וזה הרע. לשון במספר היינו לזה.
 וגם קשה. מדבר ולהכירו לאחד פנים שמסביר הדיין על אם

 מלשון מטעין דגריס נראה כרוכל. תהיה לא אחר דבר במש״ב
 הרב פירש כן ולא להתם, מהבא דברים משא שמוליך משא
 דגם מינה נפקא זו גירסא לפי ומיהו לעיל: כמ״ש אהרן קרבן

 על להזהיר דבא מ״ד דאיכא שנויה, במחלוקת כהנים בתורת
הרע. לשון

 נסקא והמקבלה הרע לשון מספר דהרי לי, קשה אכתי ומיהו
כמ״ש שבכללות לאו דהוי שמע, תשא דלא מלאו לן

 דהוא איברא ע״ש. ה״ז( סנהדרין מהלכות )פכ״א הרמב״ם
 במוציא נכללל דהרי הרע, ללשון לאו לי למה לי. קשה גופא

 בש״ס וגם דעות, בהלכות בדבריו כמתבאר ורכיל רע שס
 ובעל לדיין העדות שבועת ופרק דסנהדרין בפ״ק ליה מרקים

 רש״י ומיהו דין. בעל בפני שלא לדיין דבריו שמשמיע דין
 הביא וכן הרע, ללשון דאתא פירש משפטים בפרשת

וצ״ב. מהמתרגם

 ראי ס״ל י׳( )לאוין הסמ״ג דעת וכץ דהרמכ״ם לומר וע״כ
נפיק הוה לא שוא, שמע תשא דלא קרא דאתא לאו

 לזה, מזה דברים שטוען אלא משמע רכיל דאין רכיל, תלך מלא
 אכתי חבירו על הרע לשון ומדבר במקומו ביושב אבל

 בספר ז״ל להרמב״ם ראיתי ומיהו ודו״ק. לאסור קרא איצטריך
 לרכיל אזהרה לן נפקא רכיל תלך דמלא ש״א( )ל״ת המצוות
 כרוכל רע שם מוציא מעשה אין והרי ע״ש. רע שם ולמוציא

 גם אתא דלא מנ״ל כן ואם שונאו, על רע שם ומוציא יושב אלא
 הרב כדברי שכתב להרמכ״ם ראיתי וגם הרע. לשון למספר
 כן ואין ע״ש, והולך דברים טוען וגרים הספרי, משם החינוך

 דמיירי ופירש ז״ל, אהרן קרבן כספר כמ״ש אלא גירסתינו
תלמוד. אצלי צריך זה כל ועדיין לעיל. וכמ״ש לדיין

 ט׳( )לאוין ז״ל דתיי דינא הרב שהקשה מה ליישב יש ובזה
חקרי בספר הגאון הרב למורי ועיין והחינוך. להרמב״ם

בדברי בזה רמז ראה דלא שכתב ע״ו(. )סימן חאהע״ז לב
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 דבריו. שמטעים כרוכל יהא שלא ד״א לזה. וקשה לזה רך יהא שלא לדיין אזהרה ההוא

 ת״ל עלי רבו שוזבירי אעשה מה אבל מחייבין וחבירי מזכה אני יאמר שלאב(לדיין מנין

 כגון הרע. לשון מהו לפרש הוזקקתי <גרע שם אזהרת המוציא ולדברי רכיל. תלך לא

 יוסיי< ,כר לן וקיימא גנאי. דבר להכירו האומר שכן כל בישא בלישנא ליה דמסיק

פירוש לאחורי. וחזרתי דבר אמרתי לא מעולם אומר יוסי ר׳ ע״ב( קי״ח )שבת דתניא

עמודי
 רמז לך דאין בקרקע, דן והריני עש״ב. ז״ל והחינוך הרמב״ם

 והרב דברים. טוען דגרסי ועוד זה, באיסור זה כל שהביאו גדול
 ומה לדיין. דאתי פירש וע״כ דברים, טועם גרים אהרן קרבן

 ראיתי לא ע״א(, מ״ו )דף דכתובות מסוגיא שם שתמה
 לדיין, דאתי דכתב סנהדרין( מהלכות )פכ״א ז״ל להרמב״ם

 שם רתום׳ שהביא ומה נתן. כר׳ בזה לן קיימא דלא י״ל זה ולפי
 ונשיקות רבה המחילה אחרי לב״ד, רע שם למוציא דאתי ס״ל

 ח׳( )בסעיף בזה לקמן ועיין מכרע. דלא י״ל רגליו, עפרות
בס״ד.

ופסקו ע״א(, ל״א )דף בורר זה •בפרק וכו׳ לדיין מנין ב(
א׳(. )סעיף לעיל כמ״ש וסמ״ג הרמב״ם

נתן דלר׳ פירוש וכו׳. רע שם אזהרת המוציא ולדברי ג(
 רע דיבור רכל כלול הכל מונשמרת ליה דמפיק

 שם למוציא רכיל תלך מלא דמפיקליה אלעזר לר׳ אבל אסור,
 הרמב״ם כמ״ש שקר והוא חבירו בגנות שמדבר דהיינו רע

 באיזה הרע לשון לפרש צריך דעות(, מהלכות )פ״ז וכס״ט
 דמפיק דהיינו ופירש רכיל, תלך בלא נכלל והוא אסור אופן
 בי נורא אומר אלא גנאי מדבר דאינו וכגון בישא בלישנא ליה

 וכל שכתב ומה דעות(. מהלכות )פ״ז בהגמי״י כמ״ש פלניא
 שמדבר הרע לשון נמי היינו גנאי, דבר לחבירו האומר שכן

 ז״ל הרמב״ם וכמ״ש אסור אמת אומר ואפילו חבירו, בגנות
בפניו שלא דמדבר רכיל בלשון נכלל וכן דעות(, מהלכות )פ״ז

ודו״ק. למקום ממקום שהולך הזה כרכיל אחר במקום

/#׳ל

 )דף פט״ז בשבת איחא הכי ובו׳. יוסי כרבי לן וקיימא ד<
שאמרתי מי בא שאם רש״י ופירש "ב(. ע קי״ח

 ע״ב(, ט״ו )דף בערכין פירש גוונא ובהאי חוזר. הייתי לא עליו
 אחרי יעמוד מי לראות אחריו חזר שלא אחר פירוש פירש ושם
 להו? .רבינו .ושיפץר זהי ^ימיי. »יי הבעלים בפני שאף

 פירש ועוד הפירושים, השני הביא שם לשבת בחי׳ המאירי
 יהיה ולא בדיבורו קיים האדם שיהיה להזהיר שבא אחר פירוש
 ראם לי וקשה ע״ש. חזרתי לא מעולם וז״ש והפכפך, הדרן
 דהרי ס״ל, יוסי כרבי אנא בערכין קאמר מאי זה, לפירוש איתא

 ותו וצ״ע. והפכפך הדרין יהיה שלא אלא לומר בא לא יוסי רבי
 הם הנ״ל הפירושים דשני המאירי הרב נרגש לא דשם קשה ן

ודו״ק. הלזו דערכין בסוגיא מוכרחים

הארזים

 יוסי כרבי דלא דעות( מהלכות )בפ״ז פסק והרמב״ם
דברי השמיט הסמ״ג וגם אסור, בפניו דאף ורבא

 דלא פסק דלמה משנה בכסף מרן תמה ובבר ורבא, יוסי רבי

ע"ש. כרבא

 אמר איתא ע״א( ט״ז )דף דערכין בש״ס דשם תמהני ומיהו
בי באפי דמיתאמרה מילחא כל הונא רב בר רבה

 דחברך הברא טעמא מאי בישא, לישנא משום בה ליה תלתא
 לגלות מותר ג׳ בפני שאמרו רכל רש״י ופירש ליה. אית הברא

 דמידע חושש אינו אותה מגלה שאם דעתו תחילה גילה שזה
 קים הונא רב בר דרכה וע״ב את״ד. וכו׳ להגלות דסופה ידע
 אסור בפניו דאי מותר, דבפניו יוסי כרבי דפסק כרבא ליה
 הרי להוודע, דסופה שלושה בפני שאמרו מה יושיענו מה

 נימא אי אבל חטאו. לגלות אחריו זה יחטא ואיך חטא האומרו
כאן דאין איסור שום המגלה על אין כן אם כרבא, מותר דבפניו

הרע. לשון

 כל, ד״ה ע״ב( ט״ו >דף בערכין שם לתום׳ שראיתי איברא
היינו דמותר. תלתא באפי דמיתאמרה דהך דבתבו

 ואיכא גנות, דבר דליכא פלניא בי דנורא גוונא כהאי דוקא
 על קנטור המדבר אבל הרע, לשון משום אמרה דלא למישמע

 בישא לישנא משום בה אית בפניו אומרו היה אפילו הכירו
 שכן כל הש״ס ממ״ש והרי לזה. הכריחם דמי אני ותם עכ״ל.

 אף איתמר רבא דמימרת מינה שמע בישא, ולישנא חוצפה
 ומסתמא שרי, בפניו שהוא וכל חבירו על וגנות קינטור במדבר

ולומר אסור. דבפניו דרבא עלה פליג הונא רב בר דרבה מנ״ל
מנלן. מיירי גוונא בכהאי נמי דרבא

 ע״א(, ל״ט )דף חוקת בסרק ז״ל לרשב״ם ראיתי ושוב
וזה שכתבתי. וכמו חבירו על גנות במדבר אף דמפרש

 אפיתלתא דבי בההיא חילקו דלא והסמ״ג הרמב״ם דעת נראה
 להסמ״ג דון ומינה לספר. מותר דיבר אם בגנותו דאפילו דס״ל

 אלא היא. חרא ודא דדא הונא רב בר רבה דברי על בזה דסמכו
 דרבה כההיא ופסק כרבא, דלא דפסק להרמב״ם תמהני דאבתי

ליה. סבירא מאי ומר הונא. רב בר

 לדברי קרוב שכתב לב״ב מקובצת בשיטה להר״י וראיתי
שרי, מרה אפי דבי רבא אמר דתחילה דערכין, התום׳

 דר״ש עלה סתמה ולהכי שרי. בגנותו במספר דאפילו וקס״ד
דלא יוסי ר׳ כענין דוקא היינו דמותר דמ״ש רבא ואמר דאסור.



לה יראים מא סימן ספר

 בעלים. בפני אומרו הייתי שלא אמרתי לא כי עליו שאמרתי פלוני אותו יבוא אם לראות

מילתא כל ע״ב( )ט"ו בערכין רבא דאמר בשיטתיה, רבא ליה רקם לן קיימא והכי

עמודי
 זו ומידה דברור, היכא דוקא אלא מספק אדם מאשים היה

 מגנות שהבריות כיון לעצמו עצה שיקה כדי שמדבר מוכחת
 אמר גוונא ובכהאי לו, אומרה היה בפניו היה ואפילו מידתו,

 הרב פירש וכה״ג שרי. לו שיגידו ברבים או מרה אפי דבי רבא
 נייד שהרב ועם שרי. תלתא בי דאפי הונא רב בר דרבה הך שם
 דגם ופירש תלתא, בי גבי הונא רב בר ברבה זה מפירוש שם

 מרה בי דאפי דרבה דהך סיים הכי אפילו איתמר, ברכילות
 זה ולפי דבריו. תורף אלו שכתבתי דרך על לפרשה אתה צריך
 התיר לא רבא דגם ס״ל בגנות דבפניו בערכין התום׳ דברי צדקו
 דאפי הך גבי ומיהו ז״ל. ר״י וכמ״ש תוכחה בדרך דוקא אלא

 , בפני והיינו בפניו דהיינו אסור דבגנות דאף ס״ל תלתא בי
 לאשמועינן הונא רב בר רבה דכא לומר צריך מקום מכל רבים.

 בפני שרי מגנות דקיל אנפי לתרי דמשתמע הרע לשון דאפילו
 מהך נלמד כבר שישוב, כדי תוכחה בדרך לומר דאי רבים.

כיוון דלא לפרש צד שיש כל להתיר בא וע״ב ורבא, יוסי דר׳
הרע. לשון לספר

 דלשון דפסק דהרמב״ם טעמא דהיינו לומר יש זה ולפי

 בלשון לאו דרבא דהך הכירו, בפני אפילו אסור הרע -
 ולהא שישוב, כדי לשמים לבו במכוין דוקא אלא מיירי הרע

 דס״ל מאי פסק פ״ו לעיל דכבר כאן, לבארו צורך אין מילתא
 מבזין דשמיא דבמילי פירש וכבר התוכחה, בדרכי להלכה

 במספר גם דעתו רשב״ם ומיהו בפניו. הדין והוא ברבים אותו
 כשהתיר רבא דגם מינה דון כן ואם תלתא, באפי הותר גנות

 בדבר לגנותו מותר ג׳ דבפני דכיון גוונא, בהאי נמי היינו בפניו
 דעת שהוא נראה חה שרי. דבפניו הדין הוא לטובה, פי׳ שאין
הרע לשון מין רכל יוסי וכרבי כרבא דפסק ז״ל המחבר רבינו

מותר. בפניו

 תוס׳ דלדעת שנוי, הוא במחלוקת דא דכגון מינה ונפקא

בפניו, דאסור בודאי בגנות במספר והרמב״ם ור״י
 דעת ג׳ ולפני הרע, לשון שאינו תוכחה דרך אם כי הותר ולא

 נוטה וכן דשרי. הוא אנפי לתרי דמשתמע הרע דבלשון תוס׳
 דבפני הרמב״ם ודעת ע״ש. מקובצת בשיטה ז״ל ר״י דעת

 שם. הסמ״ג דעת וכן לספרו, מותר הרע לשון מין כל תלתא
מין כל רבים בפני ובין בפניו דבין ורשב״ם רבינו דעת ואולם

מותר. הרע לשון

 התוס׳ כשיטת לי נראה העיקר כדאי, שאיני עם הלכה ולענין

רבינו דעת נגד רבים והם בפניו. לגבי להחמיר ז״ל
 נראה וכן התום׳ דלדעת כיון תלתא, בפני ולגבי ז״ל. ורשב״ם

 מותר, והרמב״ם הסמ״ג ולדעת לאומרו, אסור ז״ל הר״י דעת
 דעת נגד רבים הוו אדרבה להתיר ורשב״ם רבינו שדעת וגם

כמו ליה דמספקא לומר יש הר״י דבדברי גם ומה והר״י, התום׳

הארזים
 מקום ומכל להקל, דיש מינה נפקא בדבריו, המעיין י שיראה

ברכה. עליו תבא המחמיר

 לא דמותר, ג׳ בפני דאמרו הא משנה, כסף מרן דכתב ודע
הדבר לגלות שלא הזהיר ראם לבאר הרמב״ם הוצרך

 במגלהו אסר שהרמב״ם ואעפ״י הרע, לשון משום בו שיש
 לו היה וטפי ללב. המסור דבר זהו מיהו הרע, לשון בכוונת

 כיון לזה, הוצרך דלא כתב זה ועל אסור. דבמזהיר זה דין לבאר
 ודבריו שצוה. אחר דחברא חברך טענת שם אין גוונא דכהאי
 בהגהות והובא שם הסמ״ג מדברי זאת, לוקחה מאיש

 לגלותו. אסור לגלות שלא דהזהיר דבל דפירש מיימוניות
 דאפקוה ע״א( ל״א )דף בורר זה דפרק מההיא ראיה והביא
ופירש דבר, שגילה על אמי דרבי מדרשא מבי תלמידא לההוא

 ו״ל הרמב״ם דברי הם וכה״ג הרע. לשון דבר דהיה רש״י ■
ע״ש. סנהדרין( מהלכות )פכ״ב

 דהרי סוגיא, מהך זה למדו בירוהדמהיכן צריך לענ״ד ומיהו
במכוין תלמיד אותו שגילה הדבר דנגלה די״ל מלבד

 עכ״ז כמ״ש, ללב המסור דבר דזהו תאמר אם ואף הרע. ללשון
 אני יאמר דלא דתנן מאי גבי לה מייתו דהתם מכרע דלא נראה
 ועובר עלי רבו שתכירי אעשה ומה מחייבין וחבירי מזכה
 דהך מינה שמע עובדא, הך הביאו זה ועל רכיל, תלך לא משום

 מדברי מתבאר כן וגם עובדא. הוה והכי משתעי בהכי עובדא
 וכה״ג הרואה. שיראה כמו סנהדרין( מהלכות )פכ״ב הרמב״ם

 אסור ע״א של בי״ד דבפני דאף תלתא, בי באפי לומר אין
 מג׳ טפי והוו וסופרים דיינים שכיחי בי״ד דסתם כיון לספרו
 מה שמגלה האיסור הוא עצמו דזה כיון אסור, הכי ואפילו
 הבעלי לבין המחייבים הדיינים בין קינטור ומטיל שעבר
 ג׳ כפני שהיה כל חבירו בגנות דבמספר נמי הכי ואין דינים.
ליה אית דחברא חברך מטעם מותר לאומרו שלא מזהיר אפילו

ג׳. בפני שיצא כיון

 ולחלק ז״ל, ומרן הסמ״ג כשיטת לי נראה העיקר ולענ״ד

אכתי מידי, ליה תאמרו לא לג׳ באומר דדוקא בזה
 להם הזהיר דלא ליה, אית דחברא כיון לאחרים לאומרו מותר
 לו לאומרו יכולים הם דגם ומינה לאחרים. לאומרו שלא

 אבל וכו׳. חברך טעם ואיכא מאחרים נזהר דלא כיון בעצמו
 מפיכם הדבר יצא שר׳׳ל,לא שותא לכו תיסוק לא להו אמר אם

 דליכא כיון לגלותו אסוך אז לאחרים, ולא לו לא דמשמע
 וזה מיירי. דבהכי ומרן הסמ״ג וכדעת וכו׳, דחברך טעמא
 בפניו. שלא מחאה גבי ע״א( ל״ט )דף חזקת פרק ממ״ש נלמד

 מהלכות )פי״א 'הרמב״ם ופסק פפא, ורב זביד רב ואפליגו
 זביד ארב פפא רב חלק לא מפיכם דבר יצא ובאל כר״פ, טוען(
ולא הרע, לשון לענין דן אתה ומינה יעו״ש. כוותיה שם ופסק



יראים מא סימן ספר לו

 ולישנא חוצפא שכן כל א״ל בישא. לישנא משוס בה לית תלתא בי באפי דמיתאמרה

 מדכמיב לי נראה <היוסי דר׳ וטעמא כו׳. יוסי דא״ר ס"ל יוסי כר׳ אנא א״ל בישא.

 רעות עליו לומר שונאו והוא אורכו שהוא שאזהרה פירוש וברזל. נחשת כיל1 הולכי

 דכתיב ציבא של מרכילות נמי ולומד וברזל. דנחשת עניניס שני ומשמש בפניו, שלא

 ציבא רוצה היה ולא הוה. מפיבושת בפני שלא והתם המלך אדני את בעבדך וירגל

 הבידוי( חפצי על אפילו המפורש. מן סתום וילמד מפיכושת שישמע כן שאמר בשעה

 אלא אבותינו על דין גזר נחתם לא ע״א( )ט״י בערכין כדאיתא דכה. להוציא אסור וממונו

 הארץ דבת מוציאי האנשים וימותו לקיש ריש דאמר הארץ. על דכה שהוציאו מפני

כמה <זוראה בוא אומר פרטא בן אלעזר רבי ותניא מתו. שהוציאו הארץ רבת על רעה.

ו

עמודי

 וכמו טובא דמבואר דו ראיה הביא לא "ג הסט למה ידעתי
הרע. לשון בדין לך( שלח )פרשת בשאילתות ועיין שכתבתי.

ו׳(, )סימן בירמיה כתיב הכי וכו׳. מדכתיב דר״י וטעמא ה(
 מנחושת הנעשה דחרב דר״ל המפרשים ופירשו :

 ללשון חרב הנביא דימה ולזה הרכה. חזק הוא מעורב וברזל
 דידוע מפרש רבינו ומיהו לשונם. שחוט חץ וכדכתיב הרע

 הוא דרכו וברזל קלל. נחושת כעין מצהיב הוא דנחושת
 דומה לזה ונמצא אדם. של ימיו לקצר נברא כמ״ש להשחית

 וצהובים יפים פנים לו מראה שבפניו הרע לשון המספר
הברזל מידת לוקח ואחריו אוהבו. שהוא לו ומדמה כנחושת

שלם. בלבב להורגו

 גנותו אפילו דבסניו רבינו דדעת ד׳( )סעיף לעיל כתבתי ובבר
וכהאי בפניו. בשלא דוקא אלא אסרו דלא למימר, שרי

 ע״א( נ״ו )דף כשבת כמ״ש ציבא מענין ז״ל רבינו למד גוונא
 בזה ושמואל רב איפליגו ביומא וגם הרע. לשון דוד דקבל
 דשבת סוגיא ומכת קבל כמ״ד רבינו ופסק ע״א(, ל״א )בדף

ודו״ק.

וכו׳. חבירו חפצי על אפילו המפורש*" מן סתום וילמד ו(
ע״א(. ט״ו )דף בערכין שם

הרמב״ם וכו׳. הרע לשון של כח גדול כמה וראה בא ז(
ה״א( דעות מהלכות )פ״ז ובחיבורו המצוות בספר

 לפי רכיל. תלך לא על לוקין דאין כתבו תמ״ד(. )סימן והחינוך
 בתולה נערה מהלכות )פ״ג והרמב״ם יעו״ש. מעשה בו שאין
 ואזהרתיה לוקה, ישראל בת על רע שם דהמוציא כתב ה״א(

 ע״א( מ״ו )דף בכתובות איתא וכדבריו רכיל. תלך לא דכתיב
דבר מכל מונשמרת ליה מסיק דר״ג נתן אלעזרור׳ ר׳ דאיסלמו

הארזים

 למלקות ניתן דהרי קשה זה ולפי וכו׳. רכיל תלך מלא ור״א רע,
 נגמר י״ל כן ראם איברא הרע. לשון במספר ויסרו קרא מדגלי
פ״ק כמ״ש קנם דהוי רע שם מוציא דשאני די״ל אלא מיניה,

"ב(. ע ד׳ )דף דמכות

 למילקי רע שם דמוציא קרא לן דאהני דנימא קשה אלא
בלאו ונידון מעשה ביה דלית אף דוקא רכיל תלך בלא

 דכיון לומר אפשר דהיה אמת טעמא. מהאי מעשה בו שיש
 ' הכי אפילו דר״י ואף עדים, בשכר אלא לקי לא יהודה דלרבי

 מקום מכל מעשה. בו שאין בלאו דילקה לדעלמא מיניה יליף
 לגמור אין מעשה בו שאין לאו על לוקין דאין לן דקיימא לדידן
 מעשה, דעביד היינו לקי כי רע שם במוציא התם דהרי מזה,

 דלא דמלבד נכון, זה דאין אלא כולה. התורה לכל דון ומינה
 הכי דאי ועוד חייב, עדים שכר בלי גם אלא יהודה כרבי קיי״ל
 למימר ליה ולמה טעמא, מהאי לדחויי דמכות בפ״ק הו״ל

 לרבי דאף לומר יש ומיהו קנס. דהוי רע שם מוציא דשאני
 אלא המלקות אין הכי אפילו עדים. בשכר אלא לקי דלא יהודה
 בשיטה וכמ״ש מעשה בו שאין לאו והו״ל הדיבור משום

קרא גלי רע שם מוציא בפרט דדוקא י״ל כן ואם שם, מקובצת
עדים. שכר בלי גם מלקות דחייב לדידן אף ויסרו

 רע שם דמוציא זה לאו מנו לא דאמאי קשה דאבתי אלא
נר״ו אבא מרן מו״ר להגאון ראיתי וכבר עצמו. בפני

 דס״ל והעלה בזה, דעמד ע״ו( )סימן לב חקרי הנורא בספר
 חבירו על רע שם ומוציא הרע לשון ומדבר בוזבירו דמרגל

 רע שם דהמוציא אלעזר ר׳ אמר וכי רכיל, תלך לא בכלל הכל
שם מוציא גרע דלא ר״ל רכיל, תלך מלא אזהרתיה אשתו על

ע״ש. חבירו על רע שם ממוציא אשתו על רע

 דמה דכיון קשה אכחי בקרקע, לפניו דן הריני ולענ״ד
דהיינו לומר יש אשתו, על רע שם למוציא דמזהיר

 סימן השלם מהיראים מתבאר וכן אלמעלה, דקאי נראה ויותר אלמטה. דקאי המפורש" מן סתום "וילמד היראים מש״כ שהבין נראה רבעו מדברי א.

כו׳. עסקי על ואפילו כתוב ששם קצא,



לז יראים מא סימן ספר

עמודי

 ע״כ עונש וכשחייב הזהיר, כן אם אלא ענש דלא מכיון טעמא
 משם שם תום׳ וכמ״ש רכיל תלך מלא והוציאוה אזהרה למצוא

 ס׳( )ל״ת המצוות בספר ל״ת דהוי להר״מ ס״ל וכן רשב״א,
 לאו למנות הו״ל אכתי כן ואם דכוותה, נמי והכא ע״ש,

 סורר רבן לאו שמנה כמו עצמו, בפני אשתו על רע שם דמוציא
 וכן לקי, ולא הדם על תאכלו דלא שבכללות לאו דהוי אע״ג
 אמינא והוה השם מקלל מיניה דאתי אע״ג דיין דמקלל לאו

 ק״כ ודף מ״א )דף שמח לב להרב ועיין שבכללות. לאו דהוי
באתרין. ואוקי מינה ודון קכ״ג( ודף

 לאזהרת אפקוה דלא נר״ו אבא מרן מו״ר הרב דלמש״ב אמת
כמ״ש הזהיר כן אם אלא ענש דלא מטעם רע שם מוציא

 דוה אלא מיניה. גרע דלא מטעם בה דנכלל אלא ז״ל, הרשב״א
 טעמא. האי כתבו לא רשב״א משם תום׳ ואילו ליה, מנא צ״ב
 למימר הו״ל לא כסף מאה אותו וענשו דכתיב כיון דע״ב וי״ל
 הוה הכי ובלאו רכיל, תלך בלא דנכלל לן דשמיע לאו אי דלקי

 כתב וכה״ג מפורש, המלקות דאין כיון כלל לקי דלא אמינא
 רשב״א דלמש״כ אלא רש״י. בדעת לכתובות מקובצת בשיטה

 לכולי קנם דהממון רע שם דמוציא כתבנו דלקמן ועוד צ״ע,
וצ״ע. ומשלם לוקה עלמא

 כסף מרן דברי על רתמה שם, נר״ו אבא מרן להגאון וראיתי
מאן דאיכא דאע״ג דכתב נערה, בהלכות ז״ל משנה

 דהוי רכיל תלך בלא ליה עדיף ורבינו מונשמרת, ליה דאפיק
 ולפי נתן. ור׳ אלעזר ר׳ פליגי דלא דנראה עליו ותמה מפורש,

 ובמרגל לדיין אתי רכיל תלך דלא נתן כר׳ דס״ל פליג מש״כ
 דעות בהלכות פסק והרמב״ם לאו. איסור בהם אין הרע ולשון

 דעובר רכיל תלך מלא אתי הרע ולשון דמרגל נתן כר׳ דלא
 מהאי כר״נ דלא דפסק לומר דאתא זה דלפי לומר ואין {:ל״ת.
ישוב שהצריך ע״ש כוותיה דלא פסק הכי דבלאו טעמא,

דבריו.

 מהלכות )פכ״א ז״ל דהרמב״ם דכיון לומר יש ולענ״ד
וקשה לזה רך הדיין יהא דלא פסק ה״א( סנהדרין

 ועם דאסוד. מנ״ל אלעזר דלד׳ בד״נ, דפסק מינה שמע לזה,
 סימנא האי כי חזינא לא בשבועות, איתא דהכי כתב שמרן
 ע״ש. א׳( )סעיף לעיל שכתבתי וכמו סוגיא מהך אלא ואינו
 פליגי דלא לומר ע״כ אלא כר״נ. דלא דפסק לומר אין כן ואם

 דבר באיזה פליגי אלא האיסורים, לענין נתן ור׳ אלעזר ר׳
 רע ושם הרע ללשון כר״א ליה ניחא והרמב״ם קראי. מיירי

 ולא דאסור דיין לגבי פסק הכי ומשום הלאו, דמפורש ורכילות
 מספקא דהרמב״ם לומר יש דמעיקרא יליף, קרא מהי הביא
 אתי הרע דלשון פסק ה״ז סנהדרין מהלכות בפכ״א דהרי ליה,
 כן ואם כלל, אינו רכיל תלך דלא וע״כ שוא, שמע תשא מלא
 מונשמרת, אתי אשתו על ובין תכירו על בין נמי רע דשם י״ל

יותר. דמפורש משום רכיל תלך לא הרמב״ם ונקט

 מש״כ דלפי שכתב נר״ו אבא מרן מו״ר להגאון שם וראיתי
הוה לא ויסרו לאו דאי דכתובות, בתום׳ רשב״א

הארזים
 לא אזהר לא זה דלפי נראה אשתו, על רע שם למוציא מרקמינן

 ואחרי עש״ב. דוקא אשתו על רע שם במוציא אם כי רכיל תלך
 הוה לא ויסרו לאו דאי דכוונתם מכרע, לא קודש רגליו נשיקת
 דהאי גם ומה אזהרה, צריך לא דעונש כיון בל״ת דעובר אמינא
 תלך בלא עובר אינו כן ואם מכות, ריש כמ״ש הוא קנסא ממון
 למדנו ויסרו דכתיב כיון ומיהו ממון. בעונש דנשתנה כיון רכיל

 רע שם ומוציא ומרגל הרע לשון במספר רכיל תלך בלא דנכלל
 על רע שם מוציא דנמנה נמי הכי אין רשב״א ולדעת חבירו. על

 הרמב״ם ולדעת העונש. דמפורש כיון עצמו, בפני בלאו אשתו
מרן שכתב דרך על רע שם מוציא שנגמר דמה לומר יש וסיעתו

שם. נר״ו אבא

 מקובצת בשיטה להרא״ש תמה אגב דרך ראיתי ושם
הוי רע שם דמוציא דפירש לרש״י שתמה לכתובות,

 בהדי דתמורה בפ״ק לחשבינהו כן ראם מעשה, בו שאין לאו
 דההיא נר״ו, אבא מרן הגאון זה על ותמה ומקלל. ומימר נשבע

 ך־ס״ל דלר״י הוא רש״י ופירש לוקין, אין דאמר דמאן אליבא
 פ״ק הלא רש״י, על לו דמה קשה ותו לזווגם. וקשה לוקין

 ומערים ומיניה מעשה, בו שאין לאו דהוי להדיא איתא דמכות
 עליו לוקין מעשה בו שאין דלאו התורה לכל ר״י יליף זוממין
 לתום׳ נענה דמה אמינא בקרקע לפניו דן והריני עיון. והצריך

 לשם, בחידושיו והריטב״א חוץ ד״ה ע״א( כ״א )דף בשבועות
 מן למדין דאין ונדחקו דשבועות ש״ס על גוונא כהאי דתמהו

 מלקות דכתיב איצטריך לא דהנהו תירצו ועוד הכללות.
 למ״ד קיימינן התם הרי להו, קשיא מאי ולדבריו בהדיא.

 כיון להו קשיא דשפיר לומר וע״כ לזווגם, וקשה לוקין אין
 דלית אע״ג לוקין "ע לכו זוממין ועדים רע שם מוציא "פ רעב
קושיית והיינו הנך, בהדי לאחשבינהו הו״ל וא״כ מעשה, בהו

. ז״ל. הרא״ש

 הם רש״י דברי דהרי רבה, צריכה שניה קושיא ואולם
דלש״ס דס״ל ליישב לי והנראה במכות. ערוך ש״ס

 הוי דאינהו להו מני לא הכי דמשום די״ל קשיא לא הא גופיה
 בהו דאית לומר וע״ב והריטב״א, תום׳ וכקושית מעשה ביה

 דהוי עדים שכר בלי לקי לא גופיה רע שם דמוציא כיון מעשה
 כמ״ש כלל מעשה בהו לית זוממין רעדים נימא אי דאף מעשה.

 שם, לשבועות בחי׳ מוהרש״א שכתב וכמו מיתות ד׳ בפרק
 דמכות. פ״ק כמ״ש משניהם אם כי יליף מצי לא הכי אפילו
 מעשה חשיב דמימר ומקלל מנשבע ליה נפקא דר״י לומר וע״כ

 כאחד הבאים כתובים ג׳ הוו לא כן ואם דתמורה, פ״ק כמ״ש
 ור״י ומלמדיך, כאחד הבאים כתובים ב׳ הוו אלא ומלמדין,
 ואם ע״ש. ע״א( ל״ר )דף דקידושין פ״ק כמ״ש אזיל לשיטתיה

 ותמורה דשבועות סוגיא מקמיה דמכות דפ״ק סוגיא דחינן כן
 הוא רש״י לפירוש ברם תלתא. מקמי חרא דסמי וכתובות

 ק״ל כן ואם דמכות, דפ״ק סוגיא עיקר דנקט ליה דקשיא
 ז״ל, והריטב״א התוס׳ כתירוץ לומר וע״כ להו, מני לא דאמאי

ליישב לי נראה כן פשוט, תירוץ דהוא ליישב הרא״ש חש ולא
ז״ל. הרא״ש דברי



יראים מא סימןספר לח

עמודי

 ד׳ )דף דמכות קמא בפרק רבא, צריכה גופא היא דייקינן וכד
וחד רע שם ומוציא זוממין מעדים דיליף דאמרו ע״ב(

 ולא מעשה. בה שיש לאו דהוי לר״י גמרינן לא דמהנהו די״ל
 )דף דב״ק דהריפ״ק בזה. תנאי דפליגי לומר דע״ב היא נפלאת

 מעשה חשיב רע שם דמוציא ס״ל חייא דר׳ אמרינן ע״א( ה׳
 דס״ל ור״ל הבעילה. דהיינו רש״י ופירש מעשה. ביה דאית
 שם. בחי׳ הרשב״א כתב וכן דחייב. הוא בבעל דדוקא כמ״ד

 בבעל. אלא מחייב דלא כראב״י דס״ל כתבו שם ז״ל תוס׳ וגם
 שמע ע״ש. עדים שישכור עד מחייב דלא ס״ל יהודה רבי וגם

 חשיב לא עדים בשכר למ״ד וכן חייב דוקא בבעל דלמ״ד מינה
 מצי היכי כן ואם מעשה. בו שיש לאו אלא מעשה בו שאין לאו

הכי. ליה סבירא גופיה יהודה דרבי גם ומה מהתם, גמר

 בצלאל והרב ע״א( כ״א )דף בשבועות ז״ל תוס׳ שכתבו ועם
י בו שאין לאו חשיב הכי דאפילו ע״ב( מ״ה )דף בכתובות

 )דף בכתובות התום׳ דעת וכן מחייב, דאדיבור משום מעשה
 דמכות פ״ק לס״ד דהיינו לומר ע״ב מקום מכל ע״ש. ע״ב< ל״ב

 חשיב אכתי חייא דלרבי נמי הכי אין אבל בהדיא, שם כמ״ש
 בתוס׳ להרא״ש שראיתי למה גם ומה מעשה. בו שיש לאו

 דאמאי תום׳ כקושיית בש״ס רתמה ע״א( כ״א )דף לשבועות
 דחשיבי דס״ל ותירץ רע, שם ומוציא זוממין עדים חשיב לא

 להרמב״ן ראיתי וכן עדים. שכירות דבעינן יהודה וכרבי מעשה
 רע. שם מוציא גבי כן דתירץ ע״ב( ד׳ )דף למכות בחי׳ ז״ל

אהדדי. סוגיי הני פליגי דלשיטתם לומר וע״ב

 ע״ב(, ד׳ )דף למכות הריטב״א בחי׳ החיפוש אחר ראיתי וכן
בב״ק ומיהו ת״ל כתב התום׳, כתירוץ שתירץ דאחר

 הואיל מעשה בו שיש לאו רע שם מוציא דחשיב מאן איכא
 ולפי ע״ש. דהכא אשמעתין ופליגא ב״ד ע״י מעשה לידי ואתי

 דאתי טעמא מהאי מעשה בו שיש השיבי זוממין עדים גם זה
 דתמהני אלא מזה. לעיל שם כתב וכן ב״ד. ע״י מעשה לידי
 ומאי זוממין מעדים הכי בתר מקשה מאי בב״ק שם כן דאם

 רע שם מוציא מטעם ליה תיפוק מעשה, קרייה דרחמנא מתרץ
 וצריך מעשה חשיב גופיה איהו ב״ד ע״י למעשה ואתי הואיל
 דיצאו ע״ב< ס״ה )דף מיתות ד׳ בפרק איתא דבהדיא ותו ישוב.
 איתעביד דבדיבורייהו ואע״ג מעשה. בהם שאין זוממין עדים
 יש חשיב לא הכי אפילו הואיל, ד״ה התום׳ שם כמ״ש ב״ר ע״י
 וכמ״ש הקול על חיובם שעיקר בקול דישנן מטעם מעשה בו

 איתיה רע שם דמוציא אע״ג זה רלפי לומר וע״ב רש״י. שם
 רבעי ולראב״י עדים, שכר רבעי יהודה לרבי מקום מכל בקול.

 על או הבעילה על אם כי הקול על חיובו עיקר אין בעל
 חייא לרבי בב״ק הש״ס מתרץ הכי ומשום נמי, השכירות

 דקרייה לא אי לא זוממין ועדים מעשה חשיב רע שם דמוציא
עיון. לי צריך וכעת רחמנא,

 יהודה רבי ז״ל והרא״ש הרמב״ן דלשיטת לן נפקא ועכ״פ
שיש לאו חשיב רע שם דמוציא ס״ל הגלילי ר״י בשם

פ״ק חייא לרבי ס״ל והכי דמכות. דפ״ק אש״ס ופליג מעשה בו

הארזים

 ז״ל. והריטב״א והרשב״א ורש״י תוס׳ שהסכימו וכמו דב״ק,
 דלאו יהודה לרבי מנ״ל הש״ס קושית קשה זו דלשיטה ומינה
 פ״ק להש״ס תיקשי גופא והיא עליו, לוקין מעשה בו שאין

 נ״א( )דף ה׳ לימודי להרב ושו״ר מהבא. ליה דנפקא דמכות
 שהרמב״ן הביא שלא ותמיהני כלל, בזה תירץ ולא כן דתמה

 הרמב״ן שתירץ דמה אלא זו. בתמיהא קדמו למכות בחי׳ ז״ל
 ומקלל ומימר נשבע כאחד הבאים כתובים שני דהו״ל משום
 מטעם מעשה חשיב נמי דמימר דנימא צ״ב דבריו ע״ש,

 ע״ב( ד׳ )דף דתמורה פ״ק כמ״ש מעשה איתעביד דבדיבוריה
 תמה זה דביסוד ה׳ לימודי להרב ראיתי וכן לעיל. וכמ״ש

ע״ש. לקושיא מענה מצא ולא

 דאמר מאן דע״ב הרמב״ן דעת ליישב לי נראה היה ובדוחק
היינו וכו׳, דבדיבוריה משום מעשה חשיב דמימר

 ליה דסבירא דכיון לוקין. אין מעשה בו שאין דלאו דס״ל מאן
 קרא שום ליכא ובמימר בהני ללקות קראי מצריך ע״ב הכי

 איהו דהא הנך בהדי תיתני לא קאמר וע״ב דלילקי, לגלויי
 לא לוקין מעשה בו שאין דלאו למ״ד משא״ב מעשה, חשיב

 דאפילו כיון מעשה, חשיב הכי דמשום נפשיה לדחוקיה ס״ל
 מלמדין ואין כתובים ג׳ הו״ל כן ואם לוקה, מעשה הוי לא אי

 זוממין ועדים רע שם דמוציא הצד במה יליף ולכך מהתם,
 כתובים ג׳ דליכא קשה כן דאם אלא ודו״ק. הרמב״ן וכתירוץ

קרא. ליכא דבמימר כיון

 אחרת קושיא מקשה דהרמב״ן דהאמת ליישב יש ומיהו
מעשה, בו שאין לאו הוי רע שם דמוציא ביסוד

 ואם מהתם, גמר הכי ואפילו חמור צד דפריך דאימא ומקשה
 ועדים רע שם מוציא אכתי מימר מהבא דל תימא אי אף כן

 ג׳ הו״ל ומקלל ונשבע השוה מהצד חשבינן חד זוממין
 אכתי ומיהו בשמו. שכתב ז״ל להריטב״א ראיתי וכן כתובים.

 ומה מהתם. לילף דאבתי נר״ו ה׳ לימודי הרב קושיו! קשה
 מעשה בו שאין לאו ס״ל לא יהודה דרבי דנימא עוד שהקשה

 וכה״ג מעשה. דהוו זוממין ועדים רע שם מוציא ושאני לוקין,
 עליו. לוקין דאין וכמ״ד קרא בהו גלי ומקלל ונשבע במימר
 לילף למלקות קראי הני דריש דר״י איתא דאם י״ל דלזה ואמת

 דלאו דאמר ומאן מלמדין, כתובים ב׳ לדידיה והא מהתם,
 בב׳ דס״ל טעמא היינו תרי כהני לבד לוקה אין מעשה בו שאין

מלמדין. אין כתובים

 ב׳ בתירוץ ע״א( ג׳ )דף דתמורה פ״ק תום׳ דלמש״ב איברא
ועדים רע שם למוציא דתמורה "ק דפ הני דמו דלא

 וכן לגופיה, איצטריכו דכולהו די״ל נראה וכוונתם זוממין.
 ע״ש. הרא״ש תוס׳ ובדעת בדעתם נר״ו ה׳ לימודי הרב כתב

 כוונת כן אין לעצמי כשאני ומיהו כקושיתינו. קשה אכתי
 קנם. שכן לפירכא אף דעכ״פ הקשו דהם התם, ז״ל התום׳
 דהוי טפי דמשמע איזה מימר או נשבע או יוכיח מקלל יאמר
 לא דשמא כתבו זה ועל למיפרך. וליבא מעשה בו שאין לאו
איתעביד דבדיבוריה י״ל דבמימר פשוטה נראה וכוונתם דמו,



לט יראים מא סימן ספר

עמודי
 בשניהם שוה חמור צד איכא עכ״פ ומקלל ונשבע מעשה,
 דלא התם ס״ד דהרה ותדע דמחייב. הוא ואהא בשם דקילל
 חמיר הוי ועכ״פ התם, ליה דדחינן אלא לכפר במלקות תיסגי
 וע״כ התם, כמ״ש לר״י גם פרכינן וכה״ג בשניהם, ושוה טובא

ודו״ק. לי נראה כן פריך, לא שוה שאינו חמור דצד למימר

 והריטב״א. הרמב״ן קושית קשה דלא לי נראה זה פי ועל
מנשבע לוקין מעשה בו שאין דלאו יהודה רבי דלילף

 דלמה כתובים. ג׳ הו״ל לא דאי דריש דלא ותירצו וכו׳,
 כאחד הבאים כתובים אינן דריש אי דאף לומר יש שכתבתי

 סוף ומהם טובא בדוכתי בש״ס וכמבואר מלמדין, הצד ובמה
 ס״ל יהודה דרבי לומר יש והרי ע״ב(. ל״ר )דף דקידושין פ״ק

 איתרבו ומקלל נשבע מקום מכל מעשה חשיב אי ואף דמימר
 אני ואף חייבין, מעשה שבלי השוה הצד זה כראי זה ראי ולא

 דברי גם זה ולפי דלוקין. מעשה בו שאין תעשה לא כל אביא
 אכתי הרי אהדדי, דמו דלא תירצו דמה צ״ת, דתמורה התום׳

 דס״ל לומר יש ובדוחק שבכולן. השוה הצד במה יליף מצי
 דנשבע כיון הצד, במה אפילו באין ואינן כלל דמו דלא דכיון

 לקי, דלא י״ל הכי ובלאו ולקי, קפיד דשם אזילותא ומקלל
ודו״ק. זוממין ועדים רע שם מוציא לנו ונשאר

 חשיב רע שם דמוציא לומר בידן דסמי נקטינן ועכ״פ
מצי לא אכתי השיבי, לא זוממין עדים אי ואף מעשה,

 פ״ק כמ״ש התראה צריך דאין למיפרך איכא דע״ז כיון יליף
 ולא שאני רע שם דמוציא בהדיא איתא ע״א( ט״ו )דף דמכות
 ע״ש. מעשה עשה שלא אף חייב שמרע דמוציא לאונס מגמר

 לשיטתיה דהתם לומר וע״כ דב״ק. לסוגיא עכ״פ קשה וזה
 בו שאין לאו דחשיב הכי ס״ל דמכות דבפ״ק הש״ס אזיל

 שקדמו דלאו למ״ד קאי פירכא האי דהתם נראה וכן מעשה.
 שם תוס׳ כמ״ש לקיש ריש והיינו לוקין, אין לעשה הניתק ולאו
 מעשה בו שאין לאו דס״ל אזיל ולשיטתיה ע״ש. מידי ד״ה

מעשה. בו שאין לזה דחשיב רע שם ממוציא ויליף לוקין,

 תלוי גופא דהיא הוית דחזה לזה, ליישב לי והנראה
רע שם מוציא אי לקיש וריש יוחנן רבי במחלוקת

 בחילוק זה מחלוקת ותלוי לא. או מעשה בו שיש הוי
 )דף הלוקין הן אלו בפרק להריטב״א רש״י שבין הגירסאות

 יוחנן דרבי לקיש וריש יוחנן רבי שנחלקו דאמה ע״א(, ט״ז
 אין מעשה בו שאין ולאו התראה שמה ספק דהתראת ס״ל

 התראה שמה לא ספק דהתראת ס״ל לקיש וריש עליו, לוקין
 לר׳ בין התם הש״ס מקשה עליו, לוקין מעשה בו שאין ולאו
 לקיש לריש אי ומתרץ יהודה, אדר׳ יהודה דר׳ לר״ל ובין יוחנן
 כן דרכיה, והא דידיה הא יוחנן לרבי אי דר״י, אליבא תנאי תרי
 דנותר ברייתא קשה לקיש דלריש ומפרש רש״י. גירסת היא

שאין דלאו לקי הוה דושרפת העשה לאו דאי טעמא בה דיהיב

הארזים
 דהכה אברייתא ופליג ספק, התראת דהוי אע״ג לוקין מעשה בו
 פליגי תנאי תרי דהני וס״ל ודאי, התראה רבעי ס״ל דהתם זה

 שאין לאו גבי דנותר בברייתא לקיש לריש ונקט דר״י, אליבא
 קשה יוחנן ולרבי ספק. בהתראה זה דהכה וברייתא מעשה בו

 דנותר דברייתא מעשה, בו שאין בלאו אדר״י דר״י גוונא כהאי
 ספק דהתראת לקי הוה העשה דבלאו יהודה ר׳ טעמא יהיב
 בזה ופליג מעשה, בו שאין לאו דהוי אע״ג ולקי התראה שמה

 ומתרץ מעשה. בו שאין בלאו דפטר ריה״ג בשם יהודה אר׳
 תותר בברייתא להלכה ונקטינן דרביה, והא דידיה דהא

 בו שאין בלאו ריה״ג בשם יהודה דר׳ ובברייתא ספק, בהתראת
יהודה דר׳ לומר ע״כ יוחנן לרבי דאף זה לפי ונמצא מעשה.

עליה. לוקין מעשה בו שאין לאו ס״ל גופיה

 אי להיפך, גרסינן הספרים דבכל שם הביא הריטב״א ואולם
תרי יוחנן לרבי ואי דרביה, והא דידיה הא לקיש לריש

 דדייקינן דנותר ברייתא דקשה והיינו יהודה. דרבי אליבא תנאי
 זה דהכה הא על ופליגא התראה, שמה ספק דהתראת מינה
 ספק בהתראת דר״י אליבא תנאי תרי יוחנן דלרבי וקאמר וכו׳,

 מעשה בו שאין דלאו נימא אי דאף באומרו התראה דהויא
 בספק מתרין ואיך התראה בלי מלקות דאין קשה אכתי לוקין

 דהיינו קאמר לא ומיהו התראה. דהויא דס״ל וע״ב התראה,
 דלפי כיון דלוקין. מעשה בו שאין לאו משום דלקי טעמא
 וע״ב עליו. לוקין דאין דאמר ריה״ג בשם מר״י שמעינן האמת

 קשה לקיש ולריש התראה. רשמה ספק להתראת מינה דייק
 ור׳ עליו, לוקין מעשה בו שאין דלאו נראה דשם תותר ברייתא
 והא דידיה הא ומתרצין להיפך, פסק ריה״ג בשם יהודה

 יוחנן לרבי דגם שם נראה הריטב״א שמדברי ועם דרביה.
 זו לגירסא למש״ב מיהו מעשה, בו שאין בלאו מתניתין פליגי

 לסברת להו קשיא לא דהש״ס מילתא ומיסתייע הכרח זה אין
 דלא נמי להריטב״א י״ל וגם מעשה. בו שאין בלאו יוחנן רבי

 אהדדי. קשו עלמא דלכולי אלא פליגי, עלמא רלכולי שם כתב
בו שאין בלאו לתרץ יש יוחנן לרבי שכתבתי למה ומיהו

מעשה■

 ד״ה ע״א( כ״א )דף בשבועות התוס׳ דעת שהוא לי נראה וכן
דמשמע וכו׳ אדר״י דר״י היקשה לא והא ח״ל בס״ד, חוץ

 גופא היא דהרי צ״ע, ודבריהם ע״כ. לריה״ג לה קאמר דהכא
 אי ותום׳ מתרץ, והכי ע״א( ט״ז )דף במכות להש״ס ליה קשיא
 לתרץ נקטו דהם קשה והיותר זו. סוגיא מעיניהם דנעלם אפשר

 ואילו ס״ל, לא ואיהו הכי קאמר דלריה״ג דמשמע בספק כן
 )דף ה׳ לימודי להרב ראיתי וכבר <.כבפשוט כן תירץ הש״ס

 לרבי קשה לא שכתבתי ולמה ליישב, ונדחק כן רתמה נ״א(
 ספק בהתראה אם כי דפליגי מתרץ ולא אדר״י, דר״י יוחנן
אעפ״י מעשה בו שאין בלאו ואולם דר״י. אליבא תנאי דהרי

 לא ולפי״ו "משמיה", אלא משמע תיכת ליתא לפנינו בתום׳ אמנם לה". קאמר יוסי דר׳ משמע "דהכא כתום׳ לפניו שהיה מתבאר רבינו מדברי ב.
הגליון. על הגרי״ם בהגהות וע״ש הב׳. רבינו קושיה קשה



יראים מא סימן ספר

עמודי
 יותר שהתירוץ ומשום וכמ״ש, פליגי דלא לומר יש דקשיין
 בלאו יוחנן לרבי גם דרביה והא דידיה דהא לומר דיש פשוט
 לזה שכתבתי. דרך על פליגי דלא לומר יש וגם מעשה; בו שאין

 קאמר דלריה״ג משמע דהכא אדר״י לר״י תקשי לא הא תירצו
 זה אין מקום מכל מודה, ר״י דגם במשמע שיש דאף ור״ל לה,

 דידיה רהא קשה לא קשיין נמי דאי די״ל קושיא בכלל נכנס
 דלרבי לומר לן עדיף טפי בדירן אנן מקום ומכל דרכיה. והא

 דהכי כיון לוקין דאין מודין כו״ע מעשה בו שאין בלאו יוחנן
 ר״ע וגם בזה, מודה ר״י וגם לן קיימא והכי יוחנן לרבי ס״ל

 פ״ק תוס׳ כמ״ש לכו״ע מעשה דבעינן ס״ל הכי כלאים כמקיים
 לקמן כתבתי כבר שם הערוך לפירוש וגם ע״ב(. ד׳ )דף דמכות
 עם אתר בדבר ופליגי מודה נמי דאיהו א׳( סעיף מ״ר )סימן

 דשבועות פ״ק התם דאמרינן ישמעאל ר׳ ואי ע״ש. ז״ל התום׳
 מעשה בו שאין לאו ישמעאל לר׳ ס״ל יוחנן דלו־בי ע״ב( ג׳ )דף

 התום׳ ולפי׳ שם רש״י לפי׳ הכי קיימא לא הרי עליו. לוקין
 ס״ל ישמעאל דר׳ הלוקין אלו פרק בריש נראה ואדרבה ע״ש.
 בסוף בו חזר הרי דלוקין ברישא ס״ל דהוה ורבי לוקין, דאין
 רש״י. פירש וכן ע״ש ע״א( ד׳ )דף דשבועות פ״ק כמ״ש ימיו

 טעמא היינו יהודה רבי דגם יוחנן ס״ל׳לרבי הכי ומשום
 התראה הויא ספק דהתראת לנו להורות עשה ליה דאיצטריך

מלקות. בר הלאו יהיה אי

 בלאו הכי דבלאו ע״ר( ל׳ )דף נר״ו ה׳ למורי בספר ועיין
ודאי, התראת אפשר הוה אי גם מלקות בו אין דנותר

 עשה הוצרך הכי ואפילו ודאי, התראת אפשר דאי אחר אלא
 דהתראת יוחנן ר׳ שפיר דייק התראה, בלי מלקות ואין לפוטרו

 ודו״ק. דייקינן למלקות דקרים דמהתראה התראה, שמה ספק
 לפי דס״ל תנא לך אין דלר״י פליגי דבהא לומר יש כן ואם

 לוקין, אין לכו״ע אלא עליו, לוקין מעשה בו שאין לאו האמת
 ועדים רע שם דמוציא טעמא היינו יוחנן דלרבי לומר וע״ב

דב״ק. בפ״ק וזייא רבי וכדעת מעשה בהן יש השיבי זוממין

 ע״א( כ״א )דף בשבועות ז״ל התום׳ קושית קשה לא וממילא
רע, שם ומוציא זוממין עדים חשיב לא דלמה

 מקום מכל מעשה, בהם שיש דחשיבי לומר דיש דאע״ג
 דלרבי נמי הכי דאין קשה דלא דמכות. "ק פ ר״י יליף מינייהו

 בכלל, זוממין ועדים רע שם מוציא אין התם דקיימינן יוחנן
 כרבי קיי״ל לא נמי דאי מעשה, בהם שיש היינו דלקי דהנהו
 טעמא ומהאי כראב״י קיי״ל מקום מכל עדים, בשכירות יהודה
 דב״ק, פ״ק והרשב״א ורש״י תוס׳ כמ״ש מעשה בו שיש חשיב

 תירצו שכן וכמו תלת. הנך בהדי להו תשיב לא הכי ומשום
לעיל. כמ״ש בחי׳ ז״ל והרמב״ן הרא״ש

 )דף לכתובות מקובצת בשיטה הרא״ש תמה שסיר זה פי ועל
הוי רע שם דמוציא דסירש רש״י פירוש על ע״ב( מ״ה

 הנך בהדי בתמורה להו תשיב לא ולמה מעשה. בו שאין לאו
 נר״ו אבא מרן הגאון הרב שתמה כמו צ״ע ודבריו ע״ש. תלת

כיון קשה לא אש״ס דע״ב קשה לא זה ולפי לעיל. כמ״ש

רזים“הא

 רע שם מוציא אין כוותיה וקיי״ל התם דקיימינן יוחנן דלרבי
 דלרש״י אלא שבקינהו. הכי ומשום מעשה בו שאין לאו

 לקיש ריש מוזכר לא והתם ס״ל, הכי יהודה דלרבי דפירש
 הכי ד״י בדעת לרש״י דס״ל מינה שמע דכתובות בסוגיא
ואמת ודו״ק. דכתובות בתום׳ שם ועיין שפיר, ק״ל הכי ומשום

ופשוט. קשה לא הגז׳ רש״י דלגירסת

 בו שאין לאו עלמא דכולי אליבא יוחנן דלר׳ מינה ונפקא
אבל לכו״ע. בזה מודה ר״י וגם לוקין, אין מעשה

 לוקין מעשה בו דאין לאו יהודה רבי בדעת דס״ל לקיש לריש
 שם דמוציא ס״ל הכי משום הכי, דנותר מברייתא ודייק עליה.

 דב״ק, דפ״ק חייא ארבי ופליג הוא מעשה בו שאין לאו רע

 מעשה בו שאין לאו חשיב זוממין ועדים רע שם דמוציא וס״ל
 ומינייהו קרא קפיר דידהו דאדיבורא עלייהו לקי הכי ואפילו

 )דף במכות הש״ס אזיל ולשיטתיה הצד. במה התורה לכל גמר
 כיון טעמא מהאי רע שם ממוציא אונס גמר דלא ע״א( ט״ו

 ינאי וכר׳ וכר״ל מעשה רע שם במוציא דלית מוכח מאן דעכ״פ
 וסגי קאי והחזר דבעמוד ימיו לכל הוצרכו ולכך דב״ק. דפ״ק
 אבל קיימו. ולא אקיימו דלקי דס״ל יוחנן רבי לשיטת בהכי
 חשיב דלא רע שם ממוציא פריך אכתי ביטלו רבעי לקיש לריש

לאו ס״ל וגם יוחנן כר׳ קיימו ס״ל דלא אזיל ולשיטתיה מעשה,
עליו. לוקין מעשה בו שאין

 דמוציא נימא דאבתי דמכות, ס״ק להש״ס קשה לא זה פי ועל
ומימר מעשה, בהם שיש תשיבי זוממין ועדים רע שם
 מנשבע ונילף מהתם, יליף ולא מעשה איתעביד בדיבוריה

 בזה תירץ ולא נ״א(, )דף ה׳ לימודי הרב שתמה כמו ומקלל
 ריש לדעת דמימר דמלבד קשה, לא שכתבתי ולמה כלום.
 צורך אין מעשה בו שאין לאו על דלוקין "ל דם לקיש

 הכי ובלאו לעיל. שכתבתי וכמו מעשה איתעביד לבדיבוריה
 ולא דלילקי. במימר לגלות קרא דליכא כיון כתובים ג׳ הוו לא

 עליו. לוקין מעשה בו שאין לאו דקיי״ל מכה אם כי לקי
מעשה בו שאין דבר דהוי ס״ל זוממין ועדים רע שם ובמוציא

גמר. ומינייהו

 יהודה דר׳ ולאוקומי הצד במה למילף דוחקיה ומאי וא״ת
מבנין ולילף חמור צד לפריך חמור, צד פריך לא

 קשה כן וכמו ומקלל. בנשבע כאחד הבאים כתובים רב׳
 גופיה יהודה דרבי מודה יוחנן ר׳ דגם דס״ל רש״י לגירסת

 כתובים מב׳ לילף עליו, לוקין מעשה בו שאין לאו ס״ל
 דיש ול״ק מלמדין. כתובים רב׳ ס״ל יהודה דרבי כיון הנ״ל
 למ״ד ואף דמחייב, הוא דבשם ומקלל לנשבע דמה לומר
 קא דשם דאזילותא המיר מקום מכל לקי, הכינויים על דגם

 סגי דלא תמורה בריש ס״ד הוה טעמא ומהאי רחמנא. קפיר
 דליכא כולה התורה בכל משא״ב עליו, לכפר מלקות ליה

 שרמזו היינו ושמא ית״ש. כביכול להשם זילותא בחטא
וכמו דהכא להנך דהתם האי דמו דלא בתמורה התם תום׳

לעיל. שכתבתי
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הארזים עמודי

 דשבועות 'פ״ק ז״ל מוהרש״א מש״ב מכרע לא זה פי ועל
ולא מאכלתי דימי דלרב ד״ע. ד״ה ע״א( ד׳ )דף

 שאין דלאו כולה התורה בכל יליף רע שם ומוציא אכלתי
 )דף בשבועות דשם דצ״ב ומלבד ע״ש. לוקין מעשה בו

 לא אוכל ולא שאוכל בשבועה דימי דלרב מוכח ע״א( כ״א
 דוקא היינו ינקה לא יליף וכי מעשה, ביה דלית מטעם לקי

 אוכל ולא באוכל גם ולדבריו קרא. כתיב דביה לבד בשוא
 מהך דלר״ע לומר וע״ב ע״ש. בפירש״י שם עיין לילקי
 ה׳. למדדי להרב שם ועיין ושקר שוא נאמרו דבדיבור דרשא

 ע״א( ס״ד )דף ובע״ז דמכות פ״ק הוכיחו דהתוס׳ גם ומה
 דכהאי אמת עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו ס״ל דר״ע
 דר״ע דאף ב׳, כתירוץ דתירץ שם הרא״ש בחי׳ ראיתי גוונא
 גמר מקום מכל עליו, לוקין אין רע שם דמוציא ס״ל

 שם ומוציא ע״ש. וכו׳ ומקלל זוממין ועדים רע שם ממוציא
 במה היינו לה גרסינן נמי ואי קנס, דהוי כיון ט״ס, נראה רע

 ע״כ ולשיטתיה מעשה, בו שאין בלאו לקי דשלשתן הצד
גם חייב לכו״ע כלאים דמקיים הערוך כפירוש דס״ל לומר

ע״ש. דמכות פ״ק תום׳ כמ״ש מעשה בלי

 תשבע נימא אי אף דאבתי מכרע, לא שכתבתי למה ומיהו
הדבר קשה מקום מכל מהנהו, דיליף קרא בעי לא

 הצד, במה ליה ואתיא תשבע ולא דמקלל קרא דדריש
 יליף ונשבע מהכתוב דלקי מתשבע דמקלל אולמיה דמאי
 לא הכי משום ואי דבר, בכל טפי תמיר דנשבע אחר מיניה
 טפי כן אם לכפר, במלקות ליה תיסגי דלא דס״ד כתיב
 כי מלקות ניתן דלא כיון יוכיחו השמים ומן לפוטרו עדיף

 תשבע ס״ל נמי דאי שכתבתי כמו לומר וע״ב לכפר, אם
 די״ל כיון מינייהו יליף לא למלקות בקרא כתיבי ומקלל

 דבל מעשה בו שאין בלאו נשאר ולא קפיר, דשם דאזילותא
ולא לר״ע, זוממין עדים אם כי בשם זילותא דליכא התורה
ודו״ק. התראה בעו דלא לעדים דמה לומר דיש יליף מצי

 בפ״ק והרמב״ן הריטב״א בדברי לעמוד יש האמור פי ועל
דגם אע״ג ומקלל מנשבע דלילף דהקשו דמכות,

 זוממין. עדים ובן מעשה בו שאין לאו הוי רע שם מוציא
 לרבי וגם כאחד הבאים כתובים וד׳ ג׳ הו״ל כן ראם ותירצו
 צריך ע״ב דהרי צ״ב, ודבריהם ע״ש. מלמדין אין יהודה
 אף ממקלל יליף ולא בנשבע ריבוי דאיצטריך דמאי לומר

 צער דאיכא אחר בצד תמיר דמקלל די״ל תמיר, דשבועה
 אמינא דהוה למקלל קרא איצטריך הבי ומשום נמי הכירו

 דוקא דשם זילותא משום ואי כלל, קפיר לא חבירו דאצער
 במקלל, ולא זה בדיבור העולם תזדעזע חמיר בשבועה

 דאיצטריכו שכן וכל ודו״ק. תרווייהו איצטריכו הכי ומשום
 מנשבע דלילף לומר דאין ווממין, ועדים רע שם מוציא
 זילותא דאיכא טעמא בחד חמורין דשניהם כיון ומקלל
 להיפף־ וכן זוממין מעדים יליף לא רע שם ומוציא דשם,
 כתובים. ד׳ דהוו כתבו איך כן ואם דמכות. בפ״ק כמ״ש

איצטריך, לגופיה חד דכל כיון מלמדין ואין כאחד הבאים

 לא זוממין ועדים ומשלם דלוקה. בו יש רע שם מוציא דגם
 זוממין רעדים ס״ל אי ואף קנס. הוו ושניהם התראה צריכי
 במה אם כי ומקלל לנשבע יליף מצי לא מקום מכל ממון,
 קושייתם דאין גם ומה כאחד. הבאים הוו ואיך כמ״ש .הצד

 שם ממוציא נילף ולא חמור צד יהודה לרבי דליפרך אם כי
 צד להך ושמא ומקלל. מנשבע ונילף זוממין ועדים רע

 צד בהם יש דבכולם כאחד הבאים כתובים ד׳ הו״ל חמוד
 יליף מצי ולא למלקוח קרא בהו גלי הכי ומשום חמור,

 הנך יהודה לרבי ס״ל דלא לומר הוצרכו וע״ב מהתם,
ודו״ק. דלילקי קראי איכא ומקלל דבנשבע דהש״ס דרשות

 כ״א )דף בשבועות תום׳ קושית ליישב יש שכתבתי ולמה
 )דף במכות קרא לי דלמה דהקשו חוץ, ד״ה ע״א( •

 ליה תיפוק מעשה, בו שאין בלאו לקי דלא ע״ב( י״ג
 דבכל מינה שמע דלקי ומקלל בנשבע קרא מדאיצטריך

 אלא דלקי, נמי הכי דאין לומר ויש ע״ש. לוקין אין התורה
דלא אמינא והוה לכפר במלקות סגי לא דבהנהו ס״ד דהוה

ודו״ק. תמורה בריש דהש״ס דעתין כדסלקא לקי

 התום׳, שהביאו ר״ת דברי על רתמה שם, עוד לו וראיתי
יהודה דר׳ דפירש רש״י פירוש על שתמה במה

 תלך לא לקי רע שם ומוציא לוקין מעשה בו שאין לאו ס״ל
 כי רכיל תלך לא אזהרת מהני לא בשמעתין דלקמן רכיל,

 על ותמה מויסרו. יליף דמלקות למילקי ולא ללאו אם
 לוקין, אין למ״ד דהיינו לומר דיש ליה, קשיא דמאי דבריו
 נמי הכי אין עליו לוקין מעשה בו שאין לאו למ״ד אבל

ליישב. שנדחק שם עיין שפיר, לקי לחוד תלך דבלא

 )דף דסנהדרין, בפ״ק תום׳ מש״ב פי על ליישב יש ולדעתי
לעדים דאזהר תענה דלא אמרו דכי ע״א(, י׳

 הכי משום לוקין, ואין מעשה בו שאין לאו הוי זוממין
 דאתי כתבו דילקה, לגלות הכות בן אם והיה איצטריך

 אם והיה לאו ואי זוממין מעדים יליף איהו דהא לר״י אפילו
 "ש. ע מיניה בעלמא יליף הוה ולא לקי הוה לא הכות בן

 לר׳ מויסרו מלקות דיליף האי "כ דע ר״ת קושית והיינו
 בסוגיא דגם וש״מ יליף, מיניה דהא בעי נמי יהודה

 אתא זה ועל ויסרו. איצטריך יהודה לר׳ דגם ע״כ דכתובות
 יסבור דרש״י נימא דאפילו לרש״י, עוד והקשה ז״ל ר״י

 איצטריך דלמה ק״ל קא מטוניה יליף מצי אחר דממקום
יהודה. לרבי ויסרו

 דברי על לתמוה דהרבה נר״ו, אבא מרן להגאון וראיתי
ומקלל נשבע איתרבו תמורה בריש דהרי ז״ל, ד״י

 ע״ש. דכוותה נמי והבא דריש לא דלר״י וע״ב דלקי, מקראי
 למידרש ס״ל לא די״ל ריבוי בין לן דשאני לומר יש ולזה
 הלכה דמקובלת שוה בגזירה משא״ב כלל, ריבויא האי

 י״ל וכי זו, שוה בגזירה יפליג מאן וליכא מסיני למשה
 יליף שפיר דריש כי אף והרי אחריתי, לדרשה דדריש היינו

לענין גם יליף והדר למחצה, שוה גזירה דאין מיניה מלקות
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 תלמידים חמשה מ״י( פ״ב )אבות דתנץ מותר, ריבוי בלא טובה סיפור אבל בו. יש זה גנות

:בו׳ שבחן מונה היה הוא בו׳ זכאי בן יוחנן לרבי היו

עמודי
 בפני דדוקא שם, ז״ל והסמ״ג הרמב״ם דעת ומיהו

אפילו האוהבים דבפני מינה שמע אסור, השונאים
 כ״ה )דף במגילה ממ״ש כולם לדעת ולענ״ד מותר. ריבוי
 דשפיר מאן האי אשי רב שאמר ראיה, להביא יש ע״ב(

 על ברכות לו ינוחו דשבחיה ומאן לשבוחיה, שרי שומעניה
 דדוקא לומר יש ז״ל והסמ״ג הרמב״ם ולדעת ע״כי<. ראשו

 קאמר. ריבוי בלא ז״ל רבינו ולרעת קאמר, אוהביו בפני
דבפני מוסכמת, והסמ״ג הרמב״ם דסברת לי נראה ומיהו

הארזים
 תיכף מטיל דהשונא דודאי כיון אסור, פורתא אפילו שונאיו

 אצבע שנותן שדומה כמי זה והרי שבהו, בשומע עליו מום
 פליגי, אוהביו דבפני אלא אסור. עלמא ולכולי שיניו בין

 הרמב״ם ולדעת אסור, הריבוי ז״ל ורשב״ם רבינו ולדעת
 על זה ולפי חילקו. דלא כיון דמותר נראה ז״ל והסמ״ג
 אלא אוהביו, בפני מיירי גוונא בכהאי דמגילה ההיא כורחין
אף מפרשי והסמ״ג והרמב״ם מרבה, כשאינו מפרש דרבינו

ודו״ק. במרבה

 סימן חסידים ספר על ובפירושו ב׳ קס״ד וב״ב ,א ס״ו גיטין עיוים בפתח להרחיד״א ועיין בזה. הרגיש שבבר שם מגילה בוזא״ג למהרש״א עיין ד.
ס״וז. סימן או״וז שערים בית ושו״ת ט״ס(, שם ויש קנ״ו, סוס״י או״ח על בהגהותיו גם כיוון )ולזה נ״ט סימן ח״ו הת״ס שו״ת וע״ע ס״ד.
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ד ערק דעווץ הלסת רמנ״ם

הרע לשון בהלכות וביאורים עיונים

 דעת לאדם החונן בעזרת חובר
מאת

שווארץ יצחק בנימין בן מלך ראובן
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הסימנים מסתת

ח״א פ״ז דעות הלכות

............................................................................. דעות בהלכות הרע לשק דיגי א סימן

.................................................................... החכם הנהגת הוא כלל לגנוח שלא כ מיטן

................................................................ רכיל מלשון־״תלך" הנלמד בערן הערות ג סימן

,... ולשונו פיו עם להשתמש בלי רכיל תלך לא על לעבור שייך והאם הנ״ל בענק עוד ד סימן

א

Z ח

יב ....................................................... עצמו על לשה״ד בענק - רשאי״ אחה ״עליך ח מימן

טי ................................................. גד על לשה״ר למפר איסור יש אם - בעטך רכיל ו סימן

יח .......................................................................................... מנין לרכל אזהרה ז סימן

בא ........................... תועלת היתר ומקור רעך דם על תעמוד ללא רכל תלך לא סמיכות n סימן
בג ........................................................................... לתועלת דמיפור ההיתר ימוד ט ^מיטן

כז ......................................................... לתועלת סיפור בהיתר התנאים בענק הערות י מימן

Z דלשה״ר העבירה היינו האם רבות, רעות גורם לשה״ר - הדבר״ גורע ״אכן בענק יא מימן

לא ............................................................................... דלשה״ר המציאות או

לג ............... אחאב של לדורו דוד של דורו בק שחלק הירושלמי בענק הערות יא לסימן הוספה

לח .................... בפסוק שם שהוזכר הלשה״ר בענק הערות - הדבר נודע אכן בענק עוד יב מימן

לה .................................. ה״א פ״ז דעות הל׳ הרמב״ם לדברי שנתבארו ההערות סיכום יג סימן

ה״ב פ״ז

יד מיטן Z
&ו מימן Z
טו מימן

Zיו מיטן

יה טיטן

................................................ ורכילות לשה״ר בין בחלוק הרמב״ם בדעת הערה

.................. רכלות או לשה״ר — המור יותר איזהו והראב״ד הרטב״ם מחלוקת בענק

.................................................... היזק או גנות שום יתחדש שלא היכא לשה״ר

........................................ לשה״ר לאיסור במקור והירושלמי הבבלי מחלוקת ביאור

...................................................................................... ד״ננוה״ הנדר בענק

............................................................................... חפצים על לשה״ר י״ה לסימן הוספה

............................................................. למוצש״ר אמח על לשה״ר בק חלוקים יט טיטן

....................................................... הבא לעולם הלק לו שאק לשה״ר בעל מהו ב סימן

................................. ה״ב פ״ז דעות הל׳ הדמב״ם לרבת שנתבארו ההערות סיכום בא סימן

r

Z

f

לט

ט

טד
מה
נב

פ

פב

פד

פו
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הלשוןהסימנים טפחהעמק

ח״ג פ״ז
סח ................................. דלשה״ר העבירה חומר בענק תהלים בספר בפסוקים ביאורים בב סימן

עא .............דד................................................................... חיים החפץ האיש מי בג סימן
עד ................................................................................. הורגת הרע לשון שלשה בד סימן /י

עי ............................................................ הרע לשק קבלת באיסור הרמב״ם שיטח בה סימן /י
פג .................................................................. הרע לשק דקבלח בההחידים הערות בו סימן

פז ................................................... ח״ג פ״ז דעות הל׳ הרמב״ם כדברי קצרות הערות בז סימן

פח ...................................................................... בעיקר בפר כאילו לשה״ר המספר בח סימן

צ ........................................................... דלשה״ר החטא גודל בענק - אגדה חידושי בט סיטן

צד ....................~........... ה״ג פ״ז דעות הל׳ הרמב״ם לדברי שנתבארו ההערות סיכום ל טיטן

ה״ג לפ״ז הסימסות
צח .............................................................בעוה״ב חלק לו אק ולשה״ר עבירות ג׳ א חשטטח

צט ................................. חורה הלמוד ״בנגד״ הוא לשה״ר אי וירושלמי בבלי מחלוקת כ חשטטח

קד  ..................... מלשה״ר להפורש לשכר דברים שני ג השמטה

קו ............................................. לעוה״ב חלק לו יש וג״ע ע״ז על העובר אי בענק ד השמטה

קו ............................................................................. כולם כנגד לשה״ר בענק ה השמטה

ה״ד פ״ז
קח .......................................... לשה״ר אבק בספק הדין ומהו לשה״ר אבק לדק מקור לא /דסיטן

קיב ...................................................... הרע לשק דאבק ציותם עוד יש אם חקירה לב /סימן
קיר ................................................................................ הרע לשק דאבק כללא לג /*סימן

קמו ................................................................................ רבים בפני חבירו משבח לד סימן /י

קע ...................................................................... ראש וקלות שחוק דרך הרע לשק לה מימן /י

V קיט ............................................................................................. פלניא בי נורא לו מימן

קכג ................................................................................... הפסד לידי הבא שבח לז סימן

קבו ................... ורינק פה ניבול — לשה״ר בבה שנבללו דברים עוד לשה״ר אבק מלבד לח מימן

קבט ................................. ה״ד פ״ז דעות הל׳ הרמב״ם לרבת שנתבארו ההערות סיכום לט מימן
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הסימנים טפתח עמק

ft ti»״

 ה״ה ס״ז
 a סימן
 mb סימן
 טב טיטן

 מג סיפן
מד ימן

טה טיטן

ה״ו פ״ז
טו טיטן
טז טיטן
טה טיטן
טט סימן

נ טיטן
נא טיטן

קלא
קלו

קלי

קם
קטב
קמח

y

.................................................... בפניו ושלא בפניו בלשה״ר הראשונים שיטוח
................................................................ בסחר רעהו מכה ארור בענין הערה
................... חלתא דאפי והתירא להזיק גורמים איש מפי איש נשמעו שאם דברים
.......................................... וזלתא דאפי כציור לגלות וכוונה היזק הגורמים דברים
.......................................... המעלות שלילת בעגק זצ״ל חיים החפץ בדברי הערה
............................... ה״ה פ״ז דעות הל׳ הרמב״ם לדברי שנתבארו ההערות סיכום

קמו
קמט
קנד

קם
קםה
קפח

............................................................................... הרע לשק בעל דיני שני
............................................................................. הרע לשון שמיעת איסור
........................................... ומרים דצדעח והעגין ליצים ומושב הרע לשק בעלי
............................................................... אביהם אל רעה דנתם אח יוסף ויבא
...״.......... המרגלים של הרע לשון מחטת המדבר דור רכל הדין דגתחם הא בענין

................................. ה״ו פ״ז דעות הל׳ הרמב״ם לדברי שנתבארו ההערות סיכום

ובאגדה בהלכה הרע לשון בענייני קונטריסים ד׳ בו נכלל חקונטריסים חלק
קע ................................................................................................... המעיל קטר קונטרס

קע ............................................................................................. וקטורת בפרח א חלק
 קעט ... א׳ בחלק שראינו בשיטות תלוי זה והאם שפתינו פרים ונשלמה דין בקטורת יש האם כ חלק

 קפד .... הקטרת לכפרת המעיל בפרח בין וחילוק כהוגה בגדי לשאר דומה המעיל כפרח אם ג חלק

קצא ... פורים ושטרות בישועת רעות דעות ושאר הרע לשון דעון התיקון בענק קונטרם הוא וחיים יק קונטרש
רטו ............................... הסדר וליל לשה״ר בין השייכות בעגין קונטרס הוא הפח הדוח קונטרס
רבה ...... ..............................ע״ב[ ט״ו דף בערבק ]הסוגיא לשה״ר לעבירת תשובת רוץ קונטרס

דלו ...................... בסטר הלשון שמידת או חיים חפץ מספד שהבאנו למקומות מפתח
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e הסימנים תוכן

ה״א פ״ז

דעות בהלכות הרע לטון דיני א סימן
א .................................... חסרונות ב׳ בלשה״ר שיש יונה רעינו הבינו ודברי לשה״ר איסור ביסוד חקירה

רעוה הל׳ בריש שהוזכרו ה״דעות" בין החילוק וביאור דעוה, מהל׳ בפ״ז לשה״ר הלכוה הביא הרמנ״ם

א ........................................................................................... שם ופ״ז בפ״ו שנתבארו לחני

נ .... דחבירו לחא מחטת חסרון בעיקרו הוי דלשה״ר ראי׳ אינו דעות מהל׳ בפ״ז לשה״ר דיני הרטב״ם הביא למה ביאור

ג ....................................................... ברבים חביהו פני במלבק הרטב״ם מעוטת הנ״ל להימור הוכחה

ד ................................................................................. להדיא לאו ללשה״ר שיש בהא הח״ח דעת

ד .......................... לשה״ר איסור ביסוד הנ״ל החקירה עצם לענק זוטא הספרי מדברי להוכיח יש טה דק

ח ..................................................................................... הארץ ליישוב השייכת לשה״ר מדיני דק

החכם הנהגת הוא כלל לגבות שלא ב סימן
בדבריו לשה״ר איסור הזכיר לא רהחמב״ם והטעם השחיקה, למידת שייכים מהם ואיזה הדיבור, חלקי בירור

ח .................................................................................... ה״ד( דעות מהל׳ )פ״ב שתיקה לענק

ו ........................... ה״ז( דעות מהל׳ )פ״ה החכם של דבורו בהנהגת דלשה״ר ענק בלל דהרמב״ם הערה

ו .........י.................................. הרע״ לשק באבק ב״בולם נבלל אינו דהחכם היא הרמב״ם דכוונח י״ל

- רכיל ״חלך״ מלשון הנלמד בענין הערות ג סימן
ז ...................................................................................................................... לסימן: הקדמה

ז ......................................................................................................... ההליכה שעח נקרא מתי

ז ........................................................................................ הילוט משעה בהאיסור הרמב״ם שיטת

ח ..................................................................................................... לדק הלעה שעת דק
ח ...................................... במוצש״ר הליכה שעח יש והאם מעשה ט שיש ללאו עושהו ההליכה האם

ט ................................................. לאחדם רכילות אמירה ודק דקרא בההליכה הק׳ האו״ח של פירושו

........................................................................................... בה״הליבה״ שנתחדש במה פירוש עוד
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הלשון ד&יטנים pin עמק ___ ___

 רכיל תלך לא על לעבור שייך והאם וע״ל בענין עוד ד סימן
ולשונו פיו עם להשתמש בלי

י ... כשתיקה או בכתובה הביל תלך לא על עוכר לשוטחו אם וחקירה בלשון, התלוי חטא הוא דלשה״ר המהד״ל שיטת

יא .... לכ״ע רכיל תלך לא על ש עוכר שלעולם וראיה בסחר, רעהו מכה על עובר רכיל תלך לא על עובר אינו אם אף

יא ........................................ דיבור ע״י אינו רכיל תלך דלא הציוד דעצם עה״ת ורטב״ן ברש״י מבואר

יא ........................ ״תלך״ לא בלשק האזהרה נקטה דהחורח משום הוא דיבור בלי דעובר דהא אפשרות

יב ................................................. לספר בלי התועלת לסבב יכול אם והדין מהנתבאר, נפק״ט יש אם

עצמו על לשה״ר בעגק - רשאי״ אתה ״עליך ח סימן
יב ....................................................................................עצמו על לשה״ר לספר איסור דאק ראיה

יג .... לשה״ר אבק דהוא לשה״ר השד לידי עצמו מביא ראם הדין מחטת עצמו על לשח״ר לספר אסור שיהא ציור

יג .................................................... ממש לשה״ר דאינו בהגנות עצמו כולל ראם משמעות שיש אפשר

יד ................................................................................ לבזות כוונתו דאין חזי׳ בגגות עצמו כשכולל

יד .... אתרים ועל עצמו על תשר שיש היכא חסדים הספר ודברי כלל, דלשה״ר תפצא הוי עצמו על לשה״ר אם חקירה

יד .............. חסידים בספר בהמבואר עשה לא הונא רב למה ט״ז רף ובערכין ה׳ דף בברכות בסוגיות עיון מקום

טו ........................ הנ״ל להסוגיוח ויישוב המדים הספר של כיבדו סובר אינו וצנא דרב לומר דאין ראיה

טז ............................................................................................... מחנתבאר היוצא סםיקא_£־ינא

גוי על לשה״ר לספר איסור יש אם — בעמך רכיל ו סימן
טז ........................................ ישראל על לספר דוקא הוא רכילות שאיסור דקרא מפשטי׳ ראיה יש תאם

טי ................................................................... גוי על סעור לענין ללשה׳יר רכילות בין לחלק הצד

יז .................................................................... האיסור וגרר גוי על לשה״ד סיפור לאסור דיש מקוד

יז .................................................... גוי על לשה״ר לספר איסור דאין מהשאילתות ראיה יש האם ריק

יה ......................................................................... אפיקורוס ועל גוי על לשה״ר בסיפור הח״ח דעת

יה .................................................................................. ומצוות תורה שומר שאינו מי על לשה״ר

מנין לרכיל אזהרה ז ם״טן
יה ......................... סד דמגלח ענין כשאי! אף רכיל הלך לא על עובר רכילות דהמספר בירושלמי מקור

ים ........................................................... המקור להסביר אופנים וב׳ מקור לזה יש בבבלי שגם ביאור

ב ... לשה״ד סיפור דאיסוד המקור אינו רכיל תלך דלא סובר דהבנלי קי״ח דף פסחים טהגט׳ ראיה יש האם

ב ... האזהרות שחי דבעינן והצד רע דבר מכל מושמדת או רכיל תלך מלא היא לשה״ר אזהרת אם נפק״ט יש האם
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הלשון הסימנים חובן עמק

תועלת היתר ומקור רעך דם על תעמוד ללא רכיל תלך לא סמיכות ח סימן
פא .... נפשות להרוג טרם דרכילוח ללכוד בעטך רכיל תלך ללא רעך דם על העמוד לא סמבה דהחודה מקורים

נא ......................... מהסמיכות לדינא גפק״ט יש האם נפשות להרוג דגורם מלמד דהסמיכוח הסוברים לפי
בא ........................................................................... לחועלה סיפור היתר טלמד דהממיבוח הסוברים

רעך דם על העמוד מלא ללמוד ליכא גםוןעו שהורג מלמד שהסמיכוה להסוברים

כב .............................................................. הועלת לדיני הדטב״ם והשמטת תועלה, סיפור היתר

לתועלת דסיפור ההיתר יסוד ט סימן
בג ... רכיל מעשה עושה איט לתועלת דחממפר הוא דחהיחר אפשרות לחועלח, לשח״ר למפר ההיתר ביסוד הקידה

בג .............................................................................. מקראי נלמד לתועלת סיפור דהיחר אפשרות

נד ............................................ לחבידו ארם בין מצווח בבל היחר הוא לתועלת סיפור דהיחר אפשרות

נח ............................................................................................... בזה החיטך ודעת להנ״ל סיכום

כה ............................................................................. הגיל הדרכים לפי לתועלת לבוק דצריך הדין

נה ......................................................... הנ״ל הדרכים לפי לתועלת לספר לא הח״ח שהזכיר הסברות

נו ........................................... הנ״ל הדרבים לפי קלקול החשש נגד התועלת שיהי׳ הצד דמשערים הא

נו ............................... הנ״ל מהדינים כמה יותר מובנים ובזה תועלה להיתר ביאורים ב׳ דבעינן אפשרות

לתועלת סיפור בהיתר התנאים בענק הערות י סימן
כז ................................................................................................................. להמימן: הקדמה

כח ........................................................................................... העוולה לברר דצדיך בהא החידוש

כה ...........................................ה.................................... אחרינא טטעמא תחילה להוכיחו יתחייב

כה ... הרטבים[ ]לדעת להבירו ב״א למצוות למקום אדם בין מצווח בק אק פועלי לגנוח הועלה בהיתר חילוק יש אם

כט ................................................................................................ לתועלת רע שם הוצאה היתר

ל .............................................................................................................. דאגתו להפג כוונתו

ל ....................................................................................................... העוולה להקטין חייב אם

העבירה היינו האם רבות, רעות גורם לשה״ר - הדבר״ נודע ״אכן בענין יא סימן
דלשה״ר המציאות או דלשה״ר

לא ................. מהשעבוד יגאלו שלא מיבא הוי דרק או מצרים השעבוד נחם לשה״ר אם במשמעות מתירה

לא ........ עבירות שאר על קיטרוג אק לשהיר ועלי השעבוד גרם דלשה״ר בהצד הלשק השמירה של ביאורו

לב .................................... דלשה״ר המציאות או דלשה״ר העבירה היינו האם רבוח, רעוה גורם לשה״ר
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לב .... קעילה מבעלי לזה וראי׳ לאומרו(, איסור )כשיש דאונם בציור אפי׳ נפשות יהרוג דלשה״ר דנפק״ט אפשר

 בין שחילק הירושלמי בענק הערות יא לסיפן הוספות
אחאב של לדורו דוד של דורו

לג ........................................................................................................................... הקדמה

לד  .................................. הדורות בין החילוק ביאור

לד ............................................................................................................ דוד״ של ״דורו מהו

 הלשה״ר בענק הערות - הדבר נודע אכן בענק עוד יב סימן
בפסוק שם שהמכר

לח ................................................................................................................... לסימן הקדמה

לח ................................................................... הדבר נודע אכן בפסוק הרע הלשון היחד. טה בירור

לו .... עצמו להציל בדי לשה״ר מספר בדין דיון ועפ״ז לשה״ר סוג הוא דטסור והמדרש מרש״י מוכה הנ״ל לפי

לז ................................................................................................. לעכו״ם ורכילות לשה״ר לספר

לח .......................................................................................................... מלוח מורם לשה״ר

לח ...... ה״א פ״ז דעות הל׳ הרמב״ם לדברי שנתבארו ההערות סיכום יג סימן

ה״ב פ״ז

ורכילות לשה״ר בין בחילוק הרמב״ם בדעת הערה יד סימן
לט .......................................................................... המפרשים רוב לפי לרכילות לשה״ר בק החילוק

לט ................................................. באופ״א לרכילות לשה״ר בין חילק שהוא ברמב״ם דמשמע הערה

מ ................................................................ במים התורה דברי בביאור נחלקו הג״ל דהראשונים י״ל

רכילות או לשה״ר — חמור יותר איזהו והראב״ד הרמב״ם מחלוקת בענין טו סימן
ט ........................................................................... הפוכות בסברות נחלקו והראב״ד הרמב״ם לכאו׳

ט ................................. בלשה״ר חסרונות ב׳ שיש יונה ובינו ודברי והראב״ד, הרטב״ם המחלוקת ביאור

מא ................. י״ר בסימן לעיל שכתבנו מה לפי דבריו על להעיר ויש באופ״א הרמב״ם שיטח פירש הרדב״ז

מא .................................................. הרדב״ז לפי קשה שאינו הרמב״ם שיטח בביאור דרכנו על הערה

מא ..................................... נפק״ט: כמה בזה שיש לצדד ויש והראב״ד. הרמב״ם בק הגפק״ט מהו ויל״ע

מב ..................................................................................................... בלשה״ר לאו יש אם )א(
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פב ......................................................... צרעת ובעונש הרע לשק בעל בענשי נכלל רכילות אם )ב(

טג ............................................... רכילות מחמת קטטה יהא שלא לשה״ו״-לחועלח לספר יכול אם )ג(

היזק או גנות שום יתחדש שלא היכא לשה״ר טו טיטן
טד ... ציורים בבמה מה לדק ויש להנידק, היזק או ננוח שום מחרש אינו כשהוא לשה״ר למפר מותר האם לברר יש

מד .................................................... ההק שום יצא ולא הלשה״ר יקבלו לא שהשומעים בשטשער )א(

מד ......................................................................................... מקפיד אינו עליו שסיפר כשזה )ב(

טח ......................................................................................... המעשה יודע כבר השומע אם )ג(

מו .................................................................................................... המעשה נתפרסם כבר )ד(

מז ........ ט״ו בסימן לעיל שביארנו מה בפי והראב״ד הומב״ם במח׳ תלוי יהא הנ״ל ציורים בד׳ דהדק אפשר

מז ...................................... והראב״ד הרמב"ם במח׳ תלויים הם הנ״ל דהדינים לומר קשה דלא הטעמים

טז ................................................. הנ״ל במחלוקת תלויים הנ״ל הציורים אק ולעולם לדהות ריש הצד

לשה״ר לאיסור במקור והירושלמי הבבלי מחלוקת ביאור r טיטן
מת ..................................................................... לשה״ר לסיפור בהאזהרה לירושלמי הבבלי בק שינוי

טט ..................רכיל חלך לא היא רכילות דאזהרח מקור יש בבבלי גם ולפ״ז ברכילות נבלל סוד גילוי למה ביאור

מט .......................................... והראב״ד הרטב״ם במה׳ תלוי לשה״ר באזהרת וירושלמי בבלי דהמח׳ י״ל

נ ......................................................... הנ״ל לפי שוא שמע תשא לא הפסק בביאור הירושלמי שיטח

נ     ............................... הנתבאר לפי חובק דבר להציור פלניא בי דנורא הציור בק החילוק ביאור

נא ........................................ הנתבאר לפי לשה״ר עוון על מכפר מה והירושלמי הבבלי בק השינוי ביאור

נא ................................................. בהנחבאר תלויים שאינם שנראה והירושלמי הבבלי בק שינויים עוד

ד״גנוח" הגדר בענין יה טיטן
נב ......................................................................................................... גנות סוני לב׳ מקורות

נב ...... גנוה דברי שאינה בלשה״ר עסקינן ה׳ דבהל׳ דמוכח ואפשר ה׳ בהלכה לקטן הרטב״ם חידש מה ביאור

נג ........................ ופחד צער הימן שום יגרמו לא אם אפי׳ היינו ב׳ בהלכה שהוזכרו גנות הדברי אי יל״ע

a ....................................... לצער לו יהא עליו שמספרים שומע אם הא צער בלי גנות דרברי ציור שייך מה
נד .............................. לחרמב״ם ביניהם שינוי דיש ואפשר ]והשע״ת[ ישרים המסילה לפי דלשה״ר כללא

נד .......... לספרו לשה״ר איסור יש האם הנידק בעיני גנות אינו אבל והשומע המספר בעיני ננוח שהוא רבר

נה ....................................................................................... הצדיקים״ ״מוח הרטבים לשק ביאור

נח ................................................. דעבירה גנות הזכיר שרק ה׳ כלל ובחש ד׳ בכלל חיים החפץ דברי
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נח ........................................................ דעבירה ננוח הזכיר רק הח״ח שפלים דרברים מיוחם אפילו

נו ........................... הנ״ל ננוח סוגי הב׳ והיינו המעלות דשלילת גנוה הזכיר וק הודח דעבירה מנגוח חוץ
נז .............. חיזק הגורמים רברים דהם אחרינא אשר-טטעמא המעלות ושלילת דעבירה גנות הזכיר רק הח׳יה

נז ............................................ המעלות ושלילה דעביוה מעות חון ’ננוח’ שיש והירושלמי מהבבלי הוכחה

 ...« לשה״ר אבק רק דהוי סיבא הוא נמוד ננוח שאינו שזח סובר הוא ציודם דבהני קשה לא לשיטתו להה״ה

נח .... ברמב״ם דלמש״ב אפשר אבל להחא דבריו בשביאר אף לשה״ר דאבק ציודם דש לטעמי׳ רק הוא הח״ח שי׳

גט ............................................................. גנות מהו והח״ח הרמב״ם בין המשמעות שינוי מובן לפ״ז

נט ..................................................................... הדבר ומקור לשה״ר אינו ״קפדן״ הוא שאחד לומר

נם .................................................... לשה״ר הוא האם הכעם כמידה בינונית במידה אזיל שאחד לומר

ם .................................................-............................ הנידק קפידת לפי אינו רננות דההגדרה ראי׳

ם ...................................................................... הערות: ג׳ להוסיף יש ״גנוה״ רהנדרח עניינא בהאי

ם ................................................................................................................. דאורייתא ריחחא

ם ................................ גנות אעם דהרבדם סובר השומע אם עור( דלפני הסרק )כשליכא לשה״ר שמיעת

חפצים על לשה״ר י״ח לסימן הוספה
ם ............................................................................................................................ הקדמה

סא ............................................................................................... בעצם גנוה — דעבירה גנוה

ם« ............................................................................................. לנידה חיזק גורם שאינו לשח״ר

פא ............................................................................. התק הנודמים דברים מדק חפצים על לשה״ר

למוצש״ר אמח על לשה״ר בין חילוקים יט סימן
מב ................................................................................................................... לסימן הקדמה

x ......................................................................................... הטור יותר עונש לטוצש״ר יש )א(
סג .......................................................................................... לו למחול צדך אק במוצש״ר )ב(

הבא לעולם חלק לו שאין לשה״ר בעל מהו כ סימן
חבירו פני דמלבק להא לעוה״ב הלק לו אק לשה״ר דבעל הא בק חילוק שיש תשובה בחל׳ בומב״ם דיוקים

םד .............................................. החילוק להמיר זצ״ל הגראב״ם ורנד לעוה״ב הלק לו אק ברבים

סח ....................................................................................................... מהנתנאר לדנא נפק״ט

סו ................................. הנ״ל בהי״ד להביאו להרמב״ם והי׳ ברגיל דוקא הוא לשה״ר בעל נם לפ״ז )א(
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פו ............................... דמים משופכי יותר דלשה״ר חומרתו מהו ברגיל דוקא הוא לשוז״ר בעל אם )ב(

קבלה טרברי וברח לעוח״ב חלק לו דאין דהדינים בווז״ל מקורות יש לכאו׳ )ג(
סו ......................................................................... רגילות בעי ולא לשה״ר ״מספר״ על נאמרו

פז .................................................................... רגילות אין לכאו׳ בחז״ל הרע״ לשון ד״בעל בציוד )ד(

פז ......................................................... הנ״ל ההערות כל ליישב לשה״ר בעל בביאור אחרת אפשרות

ה״ב פ״ז דעות הל׳ הרמב״ם לדברי שגחבארו" ההערות סיכום בא סימן

ה״ג פ״ו

דלשה״ר העבירה חומר בענין תהלים בספר בפסוקים ביאורים כב סימן
 הא לשה״ר על קאי זה דמזמור דטנלן והערה י״ב מזמור מתהילים נלמד דלשה״ר העבירה דחוטר מקוקט כמה

סח ...................................................................... שקר האומרים באנשים דמיירי במזמור משמע

סט ............................................................. ללשה״ר שייך אמונים״ ד״פסו מבואר ג״ב בחהלים ברש״י

ע ............................................. ללשה״ר חומרות הגי שיש שם חזי׳ לא לשה״ר על המדבר נ״ד במזמור

ע ................... לשה״ר בבעל איירי לא נ״ד ומזמור לשה״ר בבעל דוקא הם דהחומרוח הנ״ל לההערה יישוב

ע .................... דואג של לשה״ר על המדבר ג״ב למזמור נ״ד מזמור בין החילוקים לבאר יש מתבאר ע״פ

עא ......................................................................................... נ״ז מחהלים הנתבאר כמו משמעות

עא ............................................................................ לשת״ר בעל הי׳ לא דדואג ברמב״ם משמעות

חיים החפץ האיש מי בג סימן
עא ...................................................................... בחורה יעסוק חיי הבעי דמאן בערכין רש״י שיטח

עב .................................... הרע מלשון לשונו ישמור חיי רבעי רמאן במדרש להמבואר סחירה זהו לכאו׳

עב .................................................................................... המדרש על חולק באמת דהבבלי מקור

עב ........................................................................... והבבלי המדרש בין שיגוי דאין המהר״ל שיטח

עג ......................................................................................... המהד״ל לפי בערכין הסוגיא פירוש

עג ................. הביא שלא במה והערה לשה״ר עבירה הומר בענק מחז״ל המימרות בהבאת הרמב״ם כוונת

הורגת הרע לשון שלשה כד סימן
עד ....................... בערכק בסוגיא זו לשיטה ומקורים לשה״ר ולא שלשה הורגת דרכילוח הראשונים שיטח

עח ................................................................................. שלשה הורגת דלשה״ר ברטב״ם משמעות
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עת ............................................................................................ תליהאי קטל לשה״ר למה ביאור

עה .......................................................... המספר מעבידה גדול המקבל דעבירת ראי׳ אין הנתבאר לפי

עת .................................................. החום׳ של כפירושם הוא לתושבים חלותאיי ״לשק דפירוש אפשר

עו ........................................... תלחאי קטיל דלשה״ר הסוברים לפי וזלחאי״ ״לשק תקרא בהא פירוש עוד

עו ............................................... שלשה הורגת רכילות דדוקא מוכר אינו למה מובן לטעמי״ להרטב״ם

עו ........................................................................... לשה״ר למקבל צרעת יש אם מהנתבאר נפק״ט

הרע לשון קבלת באיסור הרמב״ם שיטת בה טיטן
עז .............................................. הרע לשק קבלה אשור שיש דעוה בהלכות להדיא בחב לא הרטב״ם

הרע, לשון לקבל שמותר אופנים כמה שיש זצ״ל חיים החפץ ובדברי בשים סוגיות בבמה מבואר הנה

עז .......................................................... בעז״ה: יתבאר כאשר סוגיות הני כל השמש וחושבים

עז ............................................................................................................ הניכרים דברים )א(

עז ................................................................................................ תרי בבי לו נאמן המספר )ב(

עח .................................................................................................. לאיגלויי דעבידא מילתא )ג(

עח ................................................................................................................ הנידון הודה )ד(

עח ..................................................................................... קיים( לא זו )היחר תשו לפי מסיח )ה(

עט .......... תנים: הגי כל השמש דהרמב״ם להעיר ויש לשה״ר, לקבל שמוהר ציורים כמה לעיל נתבאר הנה

עט ............................................................................. הנ״ל הציורים בבל לשד,״ר קבלת היתר שוד

להזכירם, להרמב״ם צורך הי׳ לא ולכך הרע לשון "קבלה" הוי לא הנ״ל הציורים דבבל י״ל

פ ........................................................................................ הרמב״ם בששת צ״ב עדיין אבל

פא ...................................................... דאבות בפיק בפהמ״ש המדוייק ע״פ הרמב״ם בשיטה הדש דרך

פא ........................................................................................ החמב״ם בדעה הנחבאר ע״פ נפק״ט

פא .......................................................... דעות בהל׳ קבלה איסור הרמב״ם והשמיט הא מיושב לפיז

פב .......................................................................... כהרמב״ם דלא הרל הסוגיות בכל הבבלי שיטה

פב ....................................... לשה״ר קבלת אשור בנדר יונה והבינו הרטבים בין המחלוקת סברת ביאור

פג .................................... לטעמייהו החלמודין ואזלי הנ״ל במה׳ נחלקו ג״ב והירושלמי דהבבלי לומר יש

הרע לשון דקבלת כההתירים הערות בו סימן
פג ............................................................................................................. טיבעי דלמיחש נדר

פד ....................................................................................................לשה״ר להבל ההיחירים גדר
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ה״ג פ״ז רעות הל׳ הרמב״ם בדברי קצרות הערות בז סיטן
טז ............................................................................................. לשה״ר בבעל טיירי זו הלכה אם

טי ............................................................................................. זו בחלבה הכרת הוזכר לא למה

» ........................................................................................... זו בהלכה המיטרוח הבאת ווכליח

בעיקר כפר כאילו לשה״ר המספר בח סימן
טח ....................................................... בעקר כפר כאלו דהוי בהא ונאוה לשה״ר המספר בין חלוק

טח ............................................................................ והירושלמי הבבלי מן הנ״ל החלוק על הערות

טט .................................................................................. בהלכות מהמרחק להיפך טדוייק בפוזמ״ש

טט ..................................................................................................... מתגאה לשה״ר המספר כל

; דלשה״ר החטא גודל בענין - אגדה חידושי בט סימן
צ ............................................................................................לשה״ר בענייני הערות במה להעיר יש

צ .................................................................................. שוא שמע הוי אמח של לשה״ר למה )א(

צא .................................................................................. האומרו מן יותר המקבל הורגת למה )ב(

צא ................... אסורים דיבורים משאר חמור יותר הוי למה לאחר דוקא הוא לשה״ר של דיבור למה )ג(

צב ................................ רע שהוא ״טוב״ גברא על לומר היעו לשה״ר — הנ״ל ההערות ליישב א׳ רעיון

צב ............4................................................. ללשה״רן נחשבו חיזק הגורמים דברים למה לפ״ז ]הערה

צב ............................................................... דלשה״ר חפצא לאשורי מקבל דבעינן בהא ביאור לפ״ז

צג ................................................................................................ הג״ל ההערות בל מיושב לפ״ז

צג ............................................................. והח״ח יוגה ועינו בדעת לא הרמב״ם בדעת דברינו עיקר

ה״ג פ״ז רעות הל הרמב״ם לדברי שגתבארו ההערות סיכום ל סימן

ג׳ הלכה ז׳ לפרק השמטות

בעוה״ב חלק לו אק ולשה״ר עבירות ג׳ א השטטה
צח .............................................................. לעוה״ב חלק להן אין עבירות ד׳ דהני בחב הרמב״ם רק

צה .................................................................................. בתוספתא אחרת גירסא היתה להרמב״ם

צו ....................................... ובעוה״ב בעוה״ז ״שכר״ דברים להגי שיש בפאוז במשנה מבואר הרא״ש לפי

צו ..................................................... בעוה״ז ״שכר״ לו שיש המשנה כוונה דאין אפשר הרמב״ם לפי
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..................... זו לרשימה הפילה״ ״עיון שייך לא דלהרמב״ם הבבלי בשיטת אזיל לא דהרמב״ם משמעות

.................................................................................. כהרטב״ם דלא בבבלי שמשמע מקום עוד
......................... ליכא עלמא בהאי מצות דשבר להשיטה טאה המשנה בין סתירה אק הדמב״ם לשטח

.............................................................................. הרמב״ם כשיטת דלא משמע בירושלמי גם

........................................................... בתוספתא דילן כגידסא גרם לא הרמב״ם למה מובן עפ״ז

תורה תלמוד "מגד" הוא לשה״ר אי וירושלמי בבל מחלקת ב חשמטח
............................... פאה ריש במשנה מצווח הד׳ טנד עבירות ד׳ שיש היסוד ם״ל לא דהבבלי צד

................................................... תקן משילוח לחקושיא אחרינא תירוץ לירושלמי דיש מוכח לחנ״ל

................................................... עבירות הד׳ בענק המימרא ם״ל לא דהבבלי שמשמע מקום עוד

....................................................................................... כולן״ כנגד הורה ד״חלטוד הפירוש

........................................................................ והירושלמי הבבלי בק מחלוקה שאק הצד ביאור

............................................................................................. מצווח הד׳ ״כנגד״ עבירות ר׳

................................................................................... וחיבה חיבה בבל דלשה״ר לאו יש אי

............................................... סיפור בבל רק או חיבה בכל הוא דלשה״ר איסור אי הצדדים ביאור

....................................................................................... לטעמייהו אזלי דהחלמודק י״ל לפ״ז

מלשה״ר להפורש לשכר דברים שגי ג חשטטח
............... ועוה״ב בעוה״ז מלשוז״ר לפורש שבר שיש מ״ה ובעוה״ב בעוה״ז לשה״ר לעק עונש שיש ביק

.......................................................... לשונו כלב יתרץ לא משום שכר הוא אוחו תשליס־ן לכלב

................................................................................................... קיבלו שהכלבים שבר עוד

.............................................................................. לשכר דברים ב׳ קיבלו הכלבים למה ביאור

לעוה״ב חלק לו יש וג״ע ע״ז על העובר אי בענין ד חשמטח
..................................................................................... ועוה״ב בעוה״ז נענש עבירות איזה על

......................................................................................................ברמב״ם נם בזה סחירה יש

.......................................... כולם כנגד לשה״ר בענין ח השמטה
....................... בהשמטות ג׳ הלבה ז׳ לפרק שנתבארו ההערות סיכום
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ה״ד פ״ז

לשה״ר אבק בספק הדין ומהו לשה״ר אבק לדין מקור לא סימן
קח ........................................................................... לשה״ר אבק לדין ובראשונים בחלמודין מקורות

קח ................................................................................................... לשה״ר ״אבק״ הלשון ביאור

קח ........................................................................................ דרבנן דין או דאורייתא דין לשה״ר אבק

קם .................................................................................. דאורייתא דן הוא לשה״ר דאבק מקורות

קי ................................................................................................ גרועה מידה — לשה״ר אבק

קי .................................................................................................. מתבאר לפי בזה הת״ח דעת

קי ..........................................................7 לשה״ר אבק מרק לשבח האימור בענק ראשונים מת׳

וספק הרע, לשון כמספר אוחו יחנו ולא בדבריו יחשד שלא ולשונו פיו לשמור רחייב יונה רבינו של חידושו

קיא ................................. לקולא או לחומרא אזלי׳ האם לשה״ר אבק בדק ראשונים מחלוקת כשיש

הרע לשון דאבק ציורים עוד יש אם חקירה לב סימן
קיב ..................................................... לשה״ר אבק מדק אסורים ציודם ה׳ הני דרק ברמב״ם משמע

קיב ............................................................... בהלכות לדבריו בפהמ״ש הרמב״ם רבד בין שינויים ב׳

........ שלישית שיטה הוא בהלכות דהרמב״ם ואפשר לשה״ר דאבק בבללא יונה ורבינו בפהט״ש הרמב״ם בק שינוי

קיג

קיג ........................................................................................... פעמים כמה שבח באותו לשבח

קיג ........................................................................ משבחו כשאינו אומנותו בני בפני פלוני על לדבר

הרע לשון דאבק בללא לג סימן
קיר .................................................................... לשה״ר דאבק בבללא יוגה ורבינו הרמב״ם בק שינוי

קיר ............................................................ לטעמייהו דאזלי יונה ורבעו הדמב״ם בק המחלוקת ביאור

קטו ........................................................................ לשה״ר אבק בדק כלל יונה שרבינו ציודם עוד

רבים בפני חבירו משבח לד מימן
קטו ............................................................................. רבים בפני לשבה דאסור שסוברים ראשונים

קטז ............................................................................................................... הרמב״ם השמטת

קטז ................................................................................... רבים בפני לשבח היתר אופן יש האם

קטז .......................................................................... רבים בפני בשמשבחים שמיעה איפור יש האם
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ראש וקלות שחוק דרך הרע לשון לה טיטן
................................... גמורה לשה״ר או לשה״ר אבק הוא שחוק רוץ לשה״ר אם ראשונים מחלוקה

............................................................................... אז^^טייהו דהראשונים המחלוקת ביאור

...................................................................................... כלל ראשונים מחלוקת שאין אפשרות

............................................................................... לשה״ר לאמן נחשבו לא מרים רברי למה

................................................................................................ הנ״ל המהלכים ב׳ בין נפק״ט

.......................................................... לגנות מכוון אינו והוא מקפיד אינו בשהנידון לשה״ר איסור

................................................. ראש וקלות שחוק דרך הלשה״ר אוסר אם הנ״ל בציור להתיר צד

קיז

קיז

קיז

קיח
קיח

קיח

קיט

קיט

קכ

קב
קכא
קכא
קכב
קכב

פלניא בי נורא לו טיטן
..................................................................... לשה״ר אבק מדק אפור פלניא בי דנורא השיטות

...................................... גמור שאינו גגאי דהוי משום הוא לשה״ר אבק והוי רהטעם משמע מהח״ח

.......................................................................................... לחדיא דבריו כשביאר רכילות אבק

............................................................ הראי׳ לדחות ריש ואפשר מהירושלמי הח״ה לששת ראי׳

............................................................. לשה״ר לאבק נחשב פלניא בי דנורא בטעם אחר פירוש

...................................................................................... פלניא בי דנורא הציור השטש הרמב״ם

........................................................................ חובק״ ״בר — והירושלמי ציור הביא הרמב"ם

הפסד לדי הבא שבח לו טיטן
קכג .............................................................. לשה״ר אבק מדין איסורו הפסד לידי הבא דשבח מקורות

קכג ........................................................................ ללשה״ר הפסד לידי הבא שבח שייך דמה וצ״ב

קכג .................................................... גמור לשוז״ר אינו הפסד לדי הבא שבח למה צ״ב מהבאר לפי

קכד .......................................................................... לשה״ר בדק שנכללו היק הגוהמש דברים נדד

קבר ................................................................ הפסד לידי המביא רשבח האיסור הזכיר לא הרטב״ם

קכד ....................................... כלל לשה״ר אינו הפסד לידי הבא דשבח משטע בב״ט בסוגיא בראשונים

קכח ......................................................................................... טלשה״ר לעצל לעקר מחוייב אם

קכח .............................................................................................. הנ״ל[ רש״י ברברי עיון ]מקום

קכד, ...................................................................................... מלשה״ר לנצל דמשקרים הדין בענק

קכו ................................................................................................ ל“הנ הצדדים ע״פ ספק
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וריגון פה ניבול — לשה״ר בבח שנכללו דברים עוד לשה״ר אבק מלבד לח סימן
קכו ........................................................................... יונה רביגו לפי לשה״ר מספרי דכח חלקים ו׳

ק» ................................................................................... הנק לענין גם הנ״ל ההערה להעיד יש

קכי ................................................................................ ממש לשה״ר הי׳ כאהליכם" ״ותרעו האם

ק» ............................................................................................................ לאשחו לשה״ר דק

קבת ............................................................................................................ דאגתו להפג לשה״ר

קבח .................................................................................................... כביבול הקב״ה על לשה״ר

קכח ............................................ ללשה״ר דגורטים לשה״ר מספרי בבת נבללו ודיגק פה רניבול אפשר

קכט ................ דיבורו ע״י טוב דבר במקום רע דבר מחליפים שהם מה דומים הם אלו רכל מה ביאור עוד

ה״ד פ״ז דעות הל׳ הרמב״ם לדברי שנתבארו ההערות סיכום לט סימן

ח״ה פ״ז

בפניו ושלא בפניו בלשה״ר הראשונים שיטות מ סימן
קלא ...................................... בפניו משלא בפניו הרע לשק איסור שיש פשוט דיותר ברטב״ם "ממשמעות

קלא ............................................ המהר״ל ודברי בפניו לשה״ר איסור יש אם אמוראים המחלוקת ביאור

קלג ... זו דרך על קשה אבל הרטב״ם סובר רכך ואפשר בלל מחלוקת ליכא דלמפקנא בפוגיא מדויק יותר לכאו׳

קלג ............................................................ באופ״א בסוגיא המחלקת להסביר יש היראים דברי ע״ם

קלג ........ ....................... ליישב יצחק הפחד שכתב ומה בפניו לשה״ר שייך שלא השיטה על קושיות

קלד ........................... והטהר״ל היראים על קשה חמור יותר הוא בפניו דלשה״ר דטשמע ההז״ל מקומות

קלח ............................ מהספרי הח״ח קושיית מיושב ולפ״ז תנאים מחלוקת הוא בפניו דלשה״ר ליישב יש

קלח ..................................................................................... בפניו לשה״ר שיש דמשטע מקומות עוד

קלו ....................................................................... לתור במחשבה זכות לבף דן רין על עובר האם

בסתר רעהו מכה ארור בענין הערה מא סימן
קלי .................................................................................... בפניו שלא בלשה״ר חומרא יש להת״ח

קלז ..................................................................................... הח״ח[ בדברי בזה סחירה יש ]ולבאר

תלתא דאפי והתירא להזק גורמים איש מפי איש נשמעו שאם דברים מב סימן
קלו ................... איש מפי איש נשמעו אם היזק דיהא בציור המק הגורמים ודברים לשה״ר הקים הרמב״ם
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קלו ........................... איש מפי איש הוברי^זמעו אם שיצא לתוצאות לחשוש עלו המוטל מקורות עוד

קלח ...................................................................................... תלחא האפי בהתירא הרמב״ם שיטח

קלט ................. איש מפי איש ישמעו אם יבוא רק שההיזק נאופן דוקא היינו חלחא דאפי דהחירא אפשר

תלתא דאפי בציור לגלות וכוונה היזק הגוומים דברים טג פיטן
קט ......................................................... יותר לגלותו לכוון אמור למה חלחא אפי בדין ההמברים לכל

קטא ...................................................... הרמב״ם לשיטת היזק הגורמים ברבדים דלשה״ר העבידה יסוד

המעלות שלילת בענין זצ״ל חיים החפץ בדברי הערה מד סימן
קסב ...................... היזק הגורמים דברים משום אסור המעלות דשלילת דלשהיר בחית מדוייק פעמים במה

קפג ....................................................................הנ״ל_ מההגדרה נפק״ט הוציא הה״ח דברי בהמשך

קטג .................................................................................... דעבירה גנות דוקא חיינו ד״גנוח״ י״ל

קטג ........................................................................... המעלות דשלילח בסיפור הלתא דאפי התירא

קטד ......................................... גנות משום ולא היזק דגורם משום לשה״ר דהוי ביאר דהח״ח מקום עוד

קפד ............................................................................ דלשה״ר סוגים ב׳ דאין סובר דהח״ת אפשר

ה״ה פ״ז דעות הל׳ הרמב״ם לדברי שנתבארו ההערות סיכום פח סימן

ח״ו ס״ז

הרע לשק בעל דיני שני סו סימן
קמו ...................... השכינה פני מקבלים שאין לשה״ר מספרי בכת נבלל לא לשה״ר יאבק יונה רבינו דעת

קמו ................................................... לשה״ר בעל ברין נבלל לשח״ר אמן דגם הרמבי׳ם לשון משמעות

קטז ........................................................................................... דעה המידה מחמת לשה״ד בעל

קטז ......................................... העבירה תומר מחטת נענש לשה״ו דבעל משמע חשובה רנהלבוח קשה

קסז........................................................................................לשה״ר דבעל חלוקות שמות ב׳ שיש י״ל

קמח ................ בלל לשה״ר בעל בדין נכלל לשד,״ר אבק ושאין לשה״ר דבעל שמות ב׳ שאין משמע בח״וו

קמח ........................................................................................ ואבנים עצים על לשה״ר שייך מה

קמח ................ ג׳ בהלכה לעיל ולא דידן בהלכה לשה״ר על חנם מר דגהחם המימרא הרמב״ם הביא למה

קמט .............. דלשה״ר גרועה המידה בהם הי אבל דלשה״ר לאו על עבדו לא דהטרגלים י״ל הנחבאר לפי

קמט .............................................................................................. החורבן בשעה א״י על לשה״ר

תחכמו אוצר תכנת ע״י תורפס19 מס עמוד {W •{4 יצחק בנימין p מלך pw־1 שוורץ, :הלשון עמק
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הרע לשק שמיעת איסור מז סימן
קג .....................7........................................................................ אתך על לך תהי׳ ויחד )א(
קג ..................................................................... הרע לשון כעל דברי לשמוע דאין הרטב״ם דברי )ב(

קג ..................................................................................... דין בעל דברי לשמוע לדיין האיפור )ג(

קגב ............................................................................................. הגדול ר״א צוואת מלשק )ר(

קנב .................................................................................................... חרדים הספר מדברי )ה(

קנג ................................................................. לשה״ר בעל דברי לשמוע שאמור הרמב״ם כוונת ביאור

דמרים דצרעת והעגק לצים ומושב הרע לשון בעלי טח סימן
קנד ................ אצלנו[ לדבריו שם דבריו בין !והשינויים צרעה טומאה הלכות בסוף הרמב״ם בדברי הערות

קנד ..................................................................................................... הערוה: במה להעיר ויש

קנח ............................ ההערות בל מיושבות ובזה ליצים במושב מיידי צרעה טומאת בהל׳ דהושב״ם י״ל

קנה .................... לשח״ר מדברים אינם אם אפילו ליצים ממושב לפרוש ישב מבדד ללמוד איך דצ״ב אלא

קנו ..................................................................... מרים לענק הרמב״ם דברי להסביר יש תנתבאר לפי
קנו ........................................................................................ בכשרים דחשדח משום צדעח קיבלה המרים הצד

קנז .................................................. הנאים במחלוקת תלוי הוא מרים נצטרע מה משום שהנידון אפשר

קנז ............................................................................. מחלוקה בזה שיש משמע נתן דר באבות נם

קנה ............................................................... ננוח דברי דיברה אם מחלוקה שיש א״ש הגתבאר לפי

קנח ............................................................................................................... מועחבאר נפק״ט

קנם ......................................................................................................... מהנתבאר נפק״ט עוד

 אביהם אל רעה רבתם אח יוסף הבא מט סימן
 בחורה עד״ז נידק עוד יש הרע, הלשק היתה ומה הרע לשק היתה אם מרים, של רבודה בענק הארכנו מ״ה בסימן

קם .... הנ״ל. להסיטן יוסף של הדיבה בענק סימן להסמיך נכק דאיתי ולבך הצדיק, יוסף של הדיבה והוא שבכהב

קם .................................................... רעה בהם לדבר יבול שדר מה כל מספד דר שיוסף רש״י דברי

קפא ..................................................................... דיבה שהוציא משום נענש שיוסף בחז״ל מקורות

קפא ......................................................................................... הנ״ל והמקורות רש״י בק שינויים

קפב ................................................................................ רש״י שיטח המסייע הפסוק בלשון דיוק

קסב ............................................................... יוסף של חטאו להסביר תח״ח דברי בתוך מהלכים ב׳

קסב ........................................................................... החילה האחים להוכיח ליוסף דהי׳ - א׳ דרך

החכמה אוצר הכוה ע״י הזדכס20 מס עמוד {4 ()4) יצחקמלדקק^וpw־1 שוורץ, :הלשון עמק
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קפג ................................................................................... זכרת לכף לדונם ליוסף דהי׳ - ב׳ דו־ך

קסג ............................................................... ב' כירך לוטי שייך לא רש״י כדעת שנתבאר מה לפי

קפד .......................................................................................... הנ״ל בשיטתו לומר לרש״י הכרח

קפד .................................................................................................... דלשה״ר מידה תיקן יוסף

קפד .................................................. עליהם שדיבר הלשה״ר בשביל האחים לסיים חייב הי׳ יוסף האם

המתלים של הרע לשון מחמת המדבר דור רכל הדק דנחתם הא בענק נ סימן
קסת ...................................................... המרגלים חטא מחמת הדור בל של דק גזר נחתם למה הערה

קסה ............................................ עבירה לדבר שליח דאין קשה עדיין אבל רנג״י שלוחים היו המרגלים

קסו ............................................................................. באהלים הריבון מחטת דינם גזר דגחחטו י״ל

המרגלים חטא מרומח דינם מר דנחחם דטובח אפשר אלו שיטוח ולפי ממש לשה״ר אינו דרימן סוברים יש

קפו ...................................................................................................... ברמב״ם טדוייק ובן

קפז ...................................................................................... לשה״ר בעלי היו דהמרגלים אפשרות

קפז ...................................................................................... לשה״ר שקעלו בנ״י עון להשאילחוח
קפח ........................................................................................................... המוגלים של לשה״ר הי׳ מה ביאור

ה״ו פ״ז דעות הל׳ הרמב״ם לדברי שנתבארו ההערות סיכום נא סימן

 snsssa הקונטרסים חלק

המעיל קטר קונטרס
בזח״ז הקטורת ואטירת הרע לשון על שמכפרים וחטעיל הקטורת בענק קונטרס הוא

הקטורת כפרת א חלק
קע .......... הרע לשק על לכפר באה דקטורת הסוגיוה עם מתאים זה איך וחקירה לכפרה באה אינה דקטורח הצד

דינה מעצם חלק הוא לשה״ר על מכפרת דקטורח רהא שמשמע ובאגדה[ ]בהלכה מקומות שיש הערה
קעא ............................................................................................................... הקטורת של

 קעו .... בהירושלמי סובר דהתנהומא ואפשר וירושלמי, בבלי במה׳ שנוי הוא לשה״ר על מכפרת קטורת דהדין אפשר

 קעז .... ג׳ באות לעיל שראינו להמחלוקח והשייכות במשכן, השבינה השראת שיהא כדי הקטורת הוצרכו אי חקירה
קעח .................................... ממללא הרוח ע״י שנעשה חטא על מכפר הקטורת דרוקא הבבלי בשיטת ביאור

החכמה אוצר תכבה ע״י הורפס21 מס עמוד [4 ()4) יצחק בנימין p מלך ראובן שוורץ, הלשון: עמק
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שראינו בשיטות תלוי זה והאם שפתינו פרים ונשלמה דין בקטורת יש האם ב חלק
א׳ בחלק

קעם ..........................................................................שפתינו פרים ונשלמה דין בקטורת יש אם ספקות

קעט ................................................................................ והרבו״א הטור לפי הקטורת אמירת דין סדר

קטב ....................................................... המגיפה עצירת לענין גם שפחיגו פרים ונשלמה דין שיש מקורות

קפב ................................... דלשוה״ר עון מחמת מגיפה היווה אהרן ע״י שנעצרה המגיפה אם הצדדים ביאור

 כהונה בגדי לשאר דומה המעיל כפרת אם ג חלק
הקטורת לכפרת המעיל כפרת בין וחילוק

קפד ......................................................... בהונה בגד שאר מכפרה המעיל כפרח דשאני שמשמע מקומות

קפו ...............ה................................................................ א׳ באות שנתבאר הדרך על הערות במה

בצינעא, טלשה״ר חמור בפרהסיא דלשה״ר חיים החפץ דעת בפרהפיא, ללשה״ר בצינעא לשה״ר בין כפרה חילוקי

קפט ....................................................................... המור וצד קל צד יש א׳ דבבל המהר״ל ודעת

וחיים יין קונטרס

פורים ושמחת בישועת רעות דעות ושאר חרע לשון דעון התיקון בענין קונטרס חוא

הרע רלשון ועק פורים דישועת השייכות א ענף
קצג ...................................................................... הסוד אח גילחה שלא זה אסתר של מעלתה עיקר

קצד ......................................................................... הנתבאר לפי קט״א בתהלים בפסוקים נפלא ביאור

קצה ...................................................... להגיד צריכה היתד. אה״ב אבל מולדתה מגדת אסתר שאין אע״פ

קצו ................................................................................ הרע לשק כפרח בענץ ליוהכ״ם שוה פורים

קצז........................................... הנחבאר לפי וכו׳ ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש חייב הדין על תמיהה

.קצט .......................................................................... הנתבאר לפי ב״ג מזמור בתהלים בפסוקים ביאור

ר ....................................................................לשה״ר עון על חקק ג״ב הוא הסחר נם על היו״ט לקבוע

ר .................................................................... ללשוה״ר התיקון שהוא התורה קבלת ימי ויהכ״ם פורים

עמלק לכת שייכים עליו והנצחון בישא בלישנא המן של כח ב ענף
רא ...... כהמן בישא לישנא דידע דליכא שייך איך האומות מן יותר לישראל שייך הרע רלשון דחטא ועיון הערה

דג .................................................................................. הדבר וביאור אומות משאר עמלק דשאני י״ל

מחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס22 מס עמוד (4 ()4) יצחק בנימין בו מלך ואונן שוורץ, :הלשון עמק



הלשון הסימנים חוק עמלן
דח ................................................................................... בישא לישנא ע״י אויב מציגו המן אצל רק

המידות לבל תיקון פורים וסעודת שמחת ישועת נ ענף
ח ........................................................................... וליצני כעפגי תאוגי כנגד פורים רשמתה חלקים ג׳

רט .................................................................................................... ומפורד מפחד הפסוק ביאור

רי*....................................................... להנחבאר והשייכות ביניהם ונפק״ט מנות משלוח למצות הטעמים

דיג ..............הנ״ל קליפות תג׳ כנגד חטאים ג׳ יש ולפ״ז ישראל כלל על טענה הי׳ ומפורד מפוזר להלכה דגם אפשרות

דיר ....................................................................................... ד״תורה״ הענק - רביעית ומצות חטא

ויטו........................................................................................................ הנ״ל בפסוק פירוש עוד

חסה חרות קונטרס
הסדר וליל לשח״ד נץ השייכות נענץ קונטרס הוא

דטי ......................................................................................................................... הקדמה

דטו ... ק״ו בתהלים המבואר עם מתאים חנם שנאת משום הי׳ הבית דחורבן ביומא בפוגיא דאיתא הא איך

רטז ............................................. קשה לא ולפ״ז לשה״ר משום הי׳ החורק רבאמח איתא חיים בחפץ

דיז ................................... לדוכתא חקושיא הדרא דבריהם ולפי בהח״ח דלא שסוברות שיטות יש לבאר

דיז ................................................................................... הגלות לסוכת החוחבן םובת בק חילוק

ריח .............................................................................. התורה כל לקיים לאפשרות סתירה לשח״ר

דים ......................................... ללשה״ר תיקון בעינן שנגאל דברי מוכח הגלות, סוכת תוא רלשה״ר ביק

דים ........................................י.................לשה״ד לעון תיקון קיים ניסן ועבודת חשדי שבעבודת מסתבר

דב ........................................................................................... הסדר בליל קיים ללשה״ר תיקון
דם ...............................”............ לשונו כלב יחרץ דלא מהא הסדר בליל ללשה״ר חי׳קק שיש מבואר

רבב................................................. ממצרים יצא כאילו עצמו לראות שחיוב משום לשה״ר תיקון בעינן

רכג ................................................. הכל את לעקור בקש לבן - הסדר וליל לשה״ר בק שישוו עוד

דבת ....................................... דלשה״ר חטא לחיקק הסדר ליל בק המיוחדת השייכות מהו יל״ע עדיין

דנת ....................................................... ממללא הרוח לווקן מיותר ענק יש מטצרים שיוצאים בלילה

רבו ................................................................................ לספר להרבות ענק יש הסדר בליל דוקא

רכז ..................... בבורים במקרא והיינו דלשה״ר חטא לתקן היא ד״הגדה״ שמצאנו אחר מקום שיש אפשר

רכי ........................................................................................................... הנתבאר לבל סמך

ד» ..................................................................................................................... למל תפילה

החכמה) אוצר תכנת ע״י הודפס23 מס עמוד {0H(4 יצחק בנימיו בן מלך pwi שוורץ, הלשון: עמק



לשה״ד לעבידת תשובה דדך -קובטדם .........

ע״ב[ פ״ו דך ]ערכין
חשובה דדרכי שביאר זצ״ל הח״ח על וקשה לשה״ר, על לטר כדי התורה עסק רבעי טובח בעדבק מהמוניא

רבה ...............................................................................................לשה״ר על מטרים הרגילים
 ויבם ....לשה״ר טעל מיידי שם המוגיא המשך דגם וא״ש לשה״ר, עעל דוקא מיירי בערכק דחסוגיא למד הח״ח

כדעת מזה משמע ולבאר עבירות, משאר שאני דלשה״ר הוזכר לא כפרות חילוקי בענין ביומא בסוגיות
רבט ...........................................................................................................................הח״ח

רל .........................התורה עמק ע״י הוא לשה״ר בעל דחקנת הפירוש מהו צ״ב הח״ח, בדעת הנתבאר לפי
דל .................................לחבירו אדם שבק עבירות על אפילו מטר התורה דעמק לומר אפשר אם חקירה
דלא........................התורה לעסק דוקא בעי למה מיושב ולפ״ז הח״ח, לפי בערכק אמוראים המחלוקת ביאור

רלב ..............................................................................................הרע בלשק חסרונות לב׳ מקורות
רלג .................בערכק הסוגיא במאור הנ״ל מהמחלוקת ונפק״ט לשה״ר, מתקן התורה דעסק אופן איזה ביאור
רלג ...........................................................דעתו יל«2״מ4האר׳ רעם דפירוש מהו חיים החפץ של לדרכו
דלד .............................................................................. לשה״ר למטר תקנה אק דלעולם מקור
דלה ......................................................בערכק הנ״ל מהמוגיא למעשה נפק״ט דיש דאפשר לציין יש הנה

דלה ..............................................................בערכק הסוגיא ע״ם רבה דהושענא בתמנחגים ביאור חרא,
הלר ...............................................בערכק הסוג^ז ע״פ נצור אלוקי בתפילה שאומהם הנוסח הבנה שניה,
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M3 הלע^ ה״א פ״ז דעות הלכות עמק

ח סימן
תועלת היתר ומקור רעך דם על תעמוד ללא רכיל תלך לא סמיכות

M
 על תעטוד לא סמנה דהתורה מקורים

 ללמד בעמך רכיל תלך ללא רעך דם
נסשדת להרוג גורם דרכילות

 כמג שהרמב״ס ה״א דעומ מהל׳ בס״ז מיין א(
להרוג וגורם הוא גדול עון ח״ל רכילות במכין

 על מעמוד לא לו ממן לק־ מישראל רבוח גסשום
 הרמב״ס לדברי מקור ויש עכ״ל. רעך. דם

 האוכל אומר יצסק ר׳ ה״ג פ״ו אק דרך במיססמא
 רכיל מלן לא שגא׳ דמיב משופט הר״ז קורצין
 במס׳ ]וכ״ה ע״כ. מן. דם על מעמוד לא בעמן

 ומסר[. קכווע הלשון שש אבל פ״ט רבה אק דרן
 רצ״ד עמ׳ ס״ג הק׳ הזוהר ללשון מציינים )ראימי

 סלמ וכאילו גובטן, קנויל כאילו סנן, דילן בממנימא
 רטל מלן לא דכמיב קרא, בסד וכלא זרה, לעבודה

 דעבר מאן ד׳, אני רטן דם על ל^ןעמוד בעמן
ע״כ(. כלא. על עבר כאילו דקרא, רישא האי על

 דגורם מלמד והסמיכות הסוברים לפי
 לדינא נפק״ט יש האם נפשות להרוג

מהסמיכות
 שגורם דמשוס אימא הנ״ל הרמב״ס בלשון הגה כ(

משמע הט וכו׳, לו נסמן "לכך" נפשות להרוג
 גורם דלשה״ר ללמד נדי טנים ג׳ הני סמן דהמורה

 לטנא נפק״מ יש אם ויל״ע ומ,3ר נפשות להרוג
 לדבר שלא לזרזו כט רק הוא האס או זו מסמיכוס

 על ואף ח״ל כחג ט׳ לאוין הסמ״ג ]ועד״ז לשה״ר.
 וגורם הוא גטל עון זה לאו על לוקין שאין סי

 מעמוד לא לו נסמן לכן מישראל רכות נסשוח להרוג
 היו רטל הולט ט( כב )יסוקאל וכמיכ רען. דם על
 מפסוק ראי׳ דהוסיף הט עכ״ל. דם. שפוך למען כן

 בפסוק שמבואר מזה נסק״מ יש אס ויל״ע בימזקאל,
עק. דם.[ שופטם רטל שאנשי טסזקאל

כ
 היתר מלמד דהסמיכות הסוכרים

לתועלת סיפור
 באוס״א, הסמיכות שפירשו מפרשים יש והנה א(

ח״ל שכמב שם עה״ם הק׳ הסייס באור דעי׳
 בו חתגת הרטלוס על שצוה לצד וגו׳ מעמוד לא

 שמצין אמח כס ראה שאם רען, דם על יעמוד שלא
 ולא גסשו, שיציל כט דבר לבעל להודיעו חייב לרצוס
 אחן גילה לא שאס למדס הא רטלות, זה הט יאמר
 צא וגו׳, מעמוד לא אזהרס בטל והרגוהו סטרו
 מש וכשלא לו שגילו אסיקם ק גדליה ממעשה ולמד

עכ״ל. י״ד(. מ׳ )ירמיה שהיה מה היה

 כלל רטלוס הל׳ סיים במפץ דעי׳ להוסיף יש וקד״ז
לשה״ר לספר הטן מקור שהטא ס״א ט׳

 להשממף רוצה שסטרו רואה א׳ אס ת״ל לתועלת
 לו יסובב שבודאי משער והוא א׳ עם דבר באיזה
 הענין מן להצילו כדי לו להגיד צטן רע מנץ עי״ז
 שטאר א׳ ס״ק בבמ״ס וע״ש עכ״ל. ההוא. הרע
 לפלא זה דבר יהיה שלא וכט לו להגיד צטך ח״ל

 לילן ומצטן כן כל מיקל שאט צגל““הקורא, בעיט
 ט זה בעק קצת להאטן מוכרח אט ולהגיד,
 אם גווט, במלסא להפמסק יש וכו׳ זה בטן לכאורה

 או איכא, נמי דמצוה אולי או כו׳ לו להגיד מומר
 מן דמסויב ונ״ל וכו׳, רטלוס מטעם דאסור אפשר

 )ע״ג בסנהדטן דגרסינן ממה וראיה לו. להגיד הדין
 או וט׳ בנהר טובע סטרו אס לרואה מטן ע״א(
 דם על מעמוד לא לומר מלמוד עליו, באין לסטין
 לילן שצטן מכ״ו בסימן בס״מ זה דין והובא רען,

 דוקא דהחם לרמוס ואין עי״ש. בזה אזנו ולגלות
 צטן הנמש את להציל כט ולכן להרגו, מצין שלסטין

 אבל עצמו, אס שישמור כט עליהן ולהרגיל לילן
זה זה, נלאו המורה כללה דלא אפשר ממק בעטן
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ח סימן ע»בב

 בספר והובא ]כספרא[ )במטלמא( אימא דהרי איט,
 מעמוד דלא שהלאו רצ״ז כמצוה להרמנ״ס המצות

 ואיט ממון געטן עדותו את לכובש נמי כולל וכו׳
 כמו משמע, נמי סטרו מבעו לא ואפילו לו, מגיד

 שמפורש וכמו וכו׳, מעמוד דלא מלשון שמוכס
 וכדמשמע עדוס הלמס בריש המשפט שער בספר

 ההימר דמקור הט עכ״ל. גופא. המצות בספר שס
 י״ל א״כ רען, דם על מעמוד מלא הוא דתועלס

 בעמך רטל מלן לא איסור דש הסמיכוס טאור דזהו
לומר. צריך למועלמ אבל

 בהו דאית ציורים יש למד, לפ״ז הערה
 תלך ללא נסטכו ולא תועלת היתר

בעמך רכיל
 נכללו שלא דמועלס ציודם דש צ״ב דא״כ אלא כ(

סיים בסס׳ן עי׳ רעך. דם על מעמוד לא נדן
 ובכל בהג״ה ט׳ ס״ק במ״ס ט׳ כלל רטלוס הל׳

 י׳, כלל לשה״ר בהל׳ שהזטר דמועלס הציורים
 דבציוריס ומוכס לסתר", "יכול כחב שס א׳ דבסעיף

 חענטד בלא נכללו דלא ומוכס לספר סיוב ליכא שס
 בטמין חלקת בספר טאר ]והטעם רען. דם על

 בכלל הציורים דשאני מ׳ אות י׳ כלל לשה״ר בהל׳
 להוציא שיוכל בסיפורו ודאיס סועלס דליכא י׳

 בשאר וכן ה ס״ק בבמ״ס וכדלקמן הממון
 דליכא שם ס״ב ממ״ס כסב ובכה״ג הסועליוס,

 אינו עדומו הכובש א׳ עד ומשו״ה הנ״ל לאו איסור
 הדן המורה הזטר למה ויל״ע ע״ש.[ ע״ז עובר

 הלאו אצל רען דס על מעמוד מלא הנלמד מועלס
 אצל דמועלס ציודם שאר הזטר ולא רטל סלן דלא

וצע״ק. רטל. מלן לא

 שהורג מלמד שהסטיכות להסוכרים
 על תעמוד טלא ללטוד ליכא נפשות

תועלת, סיפור היתר יען■ דם

הלשון

תועלת לדיני הרמב״ם והשמטת
 מלמד דהסמיכוח פירש לא דהרמב״ם ראינו הנה ג(

דהורג משום הוא הסמיכות אלא מועלס דן
 מועלח דן מלמד דהוא פירש דלא ומהא נסשוס,
 מלא מועלת דן ילפי׳ דלא דס״ל דמוכס אפשר

 להעיר יש ובאמס בזה, וצ״ע רעך, דם על מעמוד
 כלל. מועלת דט הזטר לא הרמב״ם הלכות דבהני
 שנמנענו וז״ל שכמב רל״ו מצוה בסיטן ]עי׳ וצ״ע.

 שאם הוא והעטן רטל, מלן לא שנא׳ הרטלוח מן
 ונספר אליו נלך שלא בסטרו, רע מדבר אדס נשמע

 כונתינו מהי׳ אא״כ וכן, כן בן מדבר פלוט לו
 משמע וקצת עכ״ל. ריב. ולהשטס הנזקק לסילוק

 ללא הסמיכות בלי אף מועלם ההיתר לדעס דש
 להרמב״ם הי׳ דלא וא״מ רען.[ דם על מעמוד
 להדא מוזכר לא זה דן דהא מועלם הדן להטא

 דק• ואין .ירושלמי או בנלי בש״ס או בבריימא
 יל״ע אבל להדא, מוזכר שלא מה להטא הרמב״ם

 סיפור דהימר ציור אימא קי״ג דבסססים בזה
 הל׳ בסוף דעי׳ זו, סוגיא השמיט והרמב״ס למועלת

 אבל שנאה ההימר הטא שרק נפש ושמירת רוצס
סיפור. ההיתר לא

 א׳ סוג הזטר ה״ס דעוס מהל׳ בפ״ו דלעיל אלא
סטרו אס המוטס דז״ל לתועלת דסיסור

 ולא שנאמר שיכלימט עד קשות לו ידבר לא מסילה
 מוטסו אמה יכול סכמיס אמרו כך מטא עליו משא
 במה וכו׳ סטא עליו סשא ולא ח״ל משמנוח וסטו

 בדברי אבל למטרו אדס שטן בדברים אמורים דברים
 ברטם אומו מכלימין בסתר ט מזר לא אס שמיס

 ומסין בסטו אומו ומסרסים מטאו ומפרסמים
 כל שעשו כמו למוטב שימזור עד אומו ומקללין
 כד המועלס דהזטר הד עכ״ל. טשראל. הנטאים
 הזטר רק למה וצ״ב במשובה. יחזרו אק שפועלי

זו. מועלת סוג
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בג הלשון ה״א פ״ז דעות הלכות עמק

 בפ״ז לתועלת הרע לשק לספר חיתו• חזביד לא דחדטב״ם שהערנו ח׳ כסימן לעיל עי׳
 כענין סיטנים ב׳ כאן להביא נבון דאיתי העניינים להשלטת ואפ״ה וצ״ע. דעות. טחל׳

לתועלת. תדע לשון סיפור

ט סימן
לתועלת דסיפור ההיתר יסוד

א
 לשה״ר לספר ההיתר ביסוד חקירה

 הוא דההיהר אפשרות לתועלת,
 מעשה עושה אינו לתועלת דהמפפר

רכיל
 הרע לשון לשפל ההיתר יתתי מהו יל״ע הגה א(

דלשה״ר האיסור דיסוד לומר ואפשר לפועלת.
 מזה דברים הטוען כרמל מלהיות אסרו דהמורה הוא
 מעשה זה אין לתועלת דמססר דהינא י״ל וא״ב לזה,
 לו יש אלא לזה מזה דברים מיק סתם דאיט רכיל

 נה״ג וכל זה, לאיש דברים הט לססר מסויימת מטרה
 ועדה בעמן. רכיל תלן לא הכתוב במאמר נכלל לא

 להט דהאזהרה הסובר מ״ו ננתוטת המ״ד לסי י״ל
 דהינא די״ל רע, דכר מכל ממשמרת היא איסורים
 דיטר דסא "רע" לדימר גסשב דלא לתועלת שמספר

א׳. דלן זהו טוב דיבור וזהו לתועלת הוא זה

 שאט בעמן רכיל מלן דלא מעירים ראיתי ]והנח
לא כמכה לא דהמורס שבמורה לאויס משאר

 רכיל כמו להיום לא כמג אצא איסור המעשה לעשות
 מידות אסרה לא דהמורה לומר ואין כעריות, הממזר

 שהם רעות המידות דשאר איט דזה להדיא רעות
 מהל׳ וס״ז נס״ו הניא שהרמנ״ם לסטרו אדם טן

 את תשנא לא כמו להדיא בפסוקים הוזכרו דעוס
 לההיחר ימז דזהו ואפשר מטור. ולא בלבנן אמין
 לספר אסרה לא דהסורה מועלת, במקום לספר
 נמו להיות אסרה המורה אלא נהסלט, רעים דברים

 מומר לרכיל דומה דאינו למועצת כשמספר אנל רטל
אידן לפי קשה דעדיין אלא דא״ש. ואפשר לספר.

 לספר האיסור להדיא כמכה לא המורה למה מ״ד
 ונשטדת בלשון האיסור כתבה למה רעים דגרים

 אסר טאור שיש מוטס דזה ואפשר רע, מדימר
להדיא[. האיסור כמנה לא שהמורה זה נעטן

 נלמד לתועלת סיפור דד,יתר אפשרות
מקראי

 בזה י״ל הק׳ הסייס האור דברי ע״ס והנה כ(
לא דין הכתוב סמן קדושים דבס׳ אמר דרן

 בעמן רכיל מלן לא לסדין רען דם על מעמוד
 על שצוה לצד וט׳ מעמוד לא וז״ל האוה״ס וטאר

 שאס רען, דם על יעמוד שלא בו חתנה הרטלות
 דבר לנעל להודיעו סייכ לרצות שרוצץ אתת כת ראה
 הא רכילות, זה הרי יאמר ולא נפשו, שיציל כדי

 נטל והרגוהו מטרו אוזן טלה לא שאס למדת
 גדליה ממעשה וצמד צא וגו׳, מעמוד לא אזהרת

p שהיה מה היה סש וכשלא לו שגילו אמיקם 
 הימר דיסוד י״ל וא״כ עכ״ל. י״ד(. מ׳ )ירמיה
 מעמוד לא דכסיב הא ע״ס הוא לתועלת לשה״ר

בעמן. רטל מלן לא אצל רען דם על

 כלל ח״ב סייס בחפץ עי׳ דהנה מה יל״ע אבל
לתועלת לשה״ר סיפור דין שהטא ס״א ט׳

 באיזה להשתתף רוצה שסטרו רואה א׳ אם וז״ל
 עי״ז לו יסוכג שבודאי משער והוא א׳ עם דגר
 הרע העטן מן להצילו כדי צו להגיד צריך רע עטן

 וז״ל שטאר א׳ ס״ק ננמ״ס וע״ש עכ״ל. ההוא.
 כעיט לפלא זה דבר יהיה שלא וכדי לו להגיד צריך

 ולהגיד, לילן ומצריך כך כל מיקל שאט על הקורא,
בדין לכאורה ט זה בעטן קצת להאריך מוכרח אט
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ט סימן עמקכד

 להגיד מומר אס גווני, כמלמא להסמפק יש וכו׳ זה
 דאסור אפשר או איכא, נמי דמצוה אולי או כו׳ לו

 לו. להגיד הטן מן דמחויג ונ״ל וכד, רטלומ מטעם
 מנץ ע״א( )ע״ג בסנהדטן דגרסינן ממה וראיה
 כאץ לסטץ או ונד מהר טובע סטרו אס לרואה
 דץ והוכא רען, דם על מעמוד לא לומר מלמוד עליו,

 גזה אזנו ולגלות לילן שצטן מכ״ו כסימן ס״מ3 זה
 להרגו, טצץ שלסטין דוקא דהמם לדמום ואץ עי״ש.

 עליהן ולהרגיל לילן צטן הנפש אח להציל כדי ולק
 דלא אפשר ממון כענץ אגל עצמו, אס שישמור כדי

 אימא דהט אינו, זה זה, כלאו המורה כללה
 להרמב״ס המצוח כספר והובא ]בספרא[ )גמטלמא(

 למגש נמי כולל וכד תעמוד דלא שהלאו רצ״ז במצוה
 מגעו לא ואפילו לו, מגיד ואינו ממון כעטן עדומו אס

 מעמוד דלא מלשון שמוכס כמו משמע, נמי סטרו
 סלכוס נטש המשפט שער נספר שמפורש וכמו וט׳,

עכ״ל. גופא. המצוח נספר שם וכדמשמע עדות

 למועלס דסיפור טוטם שיש ס״ל דנאממ הר*
נע״כ אבל רען, דם על מעמוד בלא שנכללו

 שיש המ״מ מדבט דמוכס ההימר יסוד כל זה דאין
 רען, דם על מעמוד בלא נכללו שלא עןועלמ ציוטם

 ט׳ ס״ק ט׳ כלל רטלוס הל׳ מייס במפץ עי׳ דהא
 לשה״ר בהל׳ שהזטר דמועלס הציורים ובכל בהג״ה

 ומוכח לססר" "יכול כמב שם א׳ דבסעיף י׳, כלל
 בלא נכללו דלא ומוכח לספר סיוג ליכא שם דבציוטס

 בספר.מלקמ טאר ]והטעם רען. דם על מעמוד
 דליכא י׳ בכלל הציוטס דשאש מ׳ אוס י׳ בכלל בנימין
 וכדלקמן הממון להוציא שיוכל בסיפורו ודאיס מועלם
 כמב ובכה״ג המועליות, בשאר וכן ה ס״ק בבמ״ס
 ומשו״ה הנ״ל לאו איסור דליכא שם מ״ב בבמ״ס

 ובע״כ ע״ש.[ ע״ז עובר אינו עדומו המבש א׳ עד
וצ״ע. למועל□ הרע לשון להמיר אסר מקור שיש

 רען דם על מעמוד בלא נכלל לא אם דאף ן*״ל
הרע לשון להמיר מקוטם עוד יש אבל

 שכמב רכ״א אום ש״ג בשע״ס עי׳ ולדוגמה למועלס
 אדם שטן בדבטס ט ודע וז״ל דבטו( הטא )והמ״ח
ואונאס ומשם וצער ונזק ועושק גזל כמו למטרו,

הלשון

 היסיד גס אדם, לבש הדבטם לספר יכול דגטס,
 ולקנא לו אשם לאשר לעזור כט יגיד, יראה אשר

 בטס אסד עד שיעיד המורה אמרה והנה לאמם.
 עכ״ל. שטעה. הנמנע אס לסייב ממון מטעם על טן
 בענייני להעיד יכול א׳ שעד מהדין זה טן דלמד הט

 דלדרן י״ל עכ״ס מקורו□ עוד שיש ואסשר ממון.
מקן$י. למועלס הרע לשון לספר ההימר ילסיק זה

 הוא לתועלת סיפור דהיתר אפשרות
להסירו אדם סין מצוות סכל היתר

 לספר ההימר טסוד שלישים אפשרוס למדנו לכאד ג(
ע׳ סימן הערום הקוק מדבט למועלת לשה״ר

 ד״ה ע״ב י״ד ]מו״ק מגלמין ואלו ר״פ במוס׳ ח״ל
 אף מטרו, דמקלל לאו דומה דנידוי בהא כמט מהו[
 מסוטה ושמא קבלה, מדברי הוא נידוי טן עיקר דכל

 האיסורץ דכל נראה, היה דבטהם ולולי וט׳, ילסינן
 קילקול דרן אלא איסוטן אינן למטרו אדם שטן

 אמין, אס משנא דלא בלאו וכמו לצורן, שלא והשממה
 ט ראה שלא היינו חנם, בשנאס אלא האיסור דאין
 מומר עטה דבר עליו ראה אס אבל עטה, דבר

 בכלל דאינו משוס הטעם דשם לומר ואץ לשנאומו.
 סססים ערט ס׳ במוס׳ דמטאר ליתא, הא אמין,
 טעם בשטל ישנאהו דאם שראה( ד״ה ע״ב )קי״ג

 בשטל לשנאמו אלא הומר ולא בלאו, עליו עובר אמר
 הרמב״ס כמב דסובל, נלאו וק ט. שראה עטה דבר

 אס דוקא הוא דהאיסור ה״א[ ס״ה ומזיק ]סובל
 להטמ לרב דמומר מדמזינן והיינו נציין, דרן מוצל

 אסר הנ> הנסנקין דס׳ בסוגיא דאימא והא מלמידו.
 מדרבנן. מומלא אלא דאיט צ״ל כרמן על לאו, שגגס

 הרמב״ס כמב מעשן, לא וימוס דאלמנה בלאו וק
 מורה ללמדן אומן עינה דאם ה״י( פ״ו דפוס )בהל׳

 3רט מלן דלא בלאו וכן איסורא. ליכא אומנים או
 להשקיט כדי ממלוקס בעלי על לה״ר לספר מומר

 להקשטו מומר דבטם, דאוגאס בלאו וק המטבה.
 דרן פנים להלטן מומר וכן חוכמה, דרך בדבטס
 ומומר נשמר, שהוטמו אמט ט מזר לא אם מוכחה,

 טשראל, הנטאיס כל שעשו כמו זה, בשטל לקללו גס
ומוכס ה״ס(. )ס״ו דעוס בהל׳ הרמב״ם לשון והוא
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ה״א פ״ז דעות הלבות עמר!
 מועלת. לצורן הומרו האלו האיסורין דכל מכ״ז,
 אינו דמועלת ההימר זצ״ל אלחנן ר׳ מרי ולפי עכ״ל.
 מל הלל הוא אלא הרע לשק כסיפור מסוייס הימר

למטרו. אדם רן מצוות

 עיקר דלהרמכ״ס פעמים כמה שנמכאר מה ]ולפי
המידה מתמת סטא הוא הרע דלשק תטא

 גשימן )עי׳ דסטרו לתא מסמת סטא ולא רעה
 סיפור כהיתר זה נטאור לומר אפשר אם צ״ג ט״ו(,

 למה מוק לא הרמנ״ס לסי דאה״נ ואפשר מועלת.
 הזטר לא הרמג״ס ולכך לתועלת לספר יתרהב^סי

וצ״ע[. זה. הימר

גזה החינוך ודעת להנ״ל סיכום
 לספר ההיתר טסוד אפשריות ג׳ נמנאר הרי ד(

לתועלת סיסור דאין )א( לתועלת: לשה״ר
 לסתר להמיר מקראי מקורות יש (5) רטל כמעשה
 לסטרו אדם טן איסורים מל יסוד הוא )ג( לתועלת

 וז״ל שכמג רל״ו מצוה בחינוך ועי׳ שרי. דלמועלת
 והענק רכיל, מלן לא שנא׳ הרטלות מן שנמנענו

 נלך שלא מטרו, רע מדכי אדם נשמע שאם הוא
 מהי׳ אא״כ וכן, כן גן ממר פלוני לו ונספר אליו

 ואפשר עכ״ל. ריב. ולהשטת הנזקק לסילוק כונמינו
 לקמן. מה עוד עיין הנ״ל. א׳ כדרן ממריו דמשמע

ג
 לפי לתועלת לכוון דצריך הדין

הנ״ל הדרכים
 הנה הנ״ל. הדרמה לסי הערות כמה להעיר יש א(

הרכה ]וכעוד ס״נ י׳ מלל סיים במחץ עיין
 שימין ת״ל לתועלת סיסור כענק שכסג מקומות[
 מהסנה ס״ו ליהנות ולא וט׳ לתועלת )המספר(

 לו שיש שנאה מצד ולא נסטרו נומן שהוא ההוא
3עכ״ מכנר. עליו

 דהוא מה לומר נצטרך הנ״ל ג׳ דרן לסי והנה
הוא דההימר למטרו אלם טן מצות מל כלל

 עושה אינו הוא אם אגל לתועלת כשעושה דוקא
אגל מומר. דאינו מועלת מזה שיש אף לתועלת

בה
הלע^

 לתועלת שימין דמנינן דהא אפשר דרמה לאידך
 כלשון דרק מקום, מל ולא הרע כלשון דוקא הוא
 רכיל. מעשה עושה אי קונעת דכוונמו י״ל הרע
 ס״ק לכמ״ס גהנ״ה ט׳ כלל רטלות הל׳ נס״ס ]עיין
 השני לרמות רוצה דא׳ כציור מיירי דשם כ״ס,

 מאד אן מאונאה להצילו לו לומר דצרין וכתב נמקס
 כתב וגהג״ה הסרטים מה ימסרו שלא ליזהר צריך
 הסרטים ימסרו שלא כסנים שכמכמי דמה ודע ח״ל

 זה יעשה שלא והוא הג׳, הסרט לכאורה הנ״ל,
 נס״מ הסמ״ע לדכרי רק שיין לא שנאה, מצד הדכר
 שהוא דהיכא שכמג ע״ש כ״ת, ס״ק מכ״א כסי׳
 אס עי״ז מטל שהוא גמה נפטר אק שנאה מצד

 טון שכתב כדי, כד״ה שס הט״ז לדכרי אכל סטרו,
 מונמו, מינה נסקא אין מה מצוה עושה דהוא

 זו ומסלוקס עכ״ל. הזה. הסרט שייך לא לכאורה
להנ״ל[. שייכת היא והט״ז הסמ״ע טן

 כתב שהס״ס ס״כ ט׳ כלל רטלות כהל׳ ראיתי הנה
הוסיף ג׳ ס״ק וממ״ס לתועלת שיכוק זה כלל

 לתועלת ממק איננו דאה זה כסרט מונמנו ואין ז״ל
 רטלות איסור תשש מסמס מלספר ממילא סטור הוא

 ממק כענק ואף 3כמי רען דם על מעמוד לא דהלא
 ד״ה ע״א ע״ג דף סנהדרק כרש״י ועיין וכנ״ל
 הסיפור געת עצמו את שיכרית כונסנו אן קמ״ל
 יגנדר זה ידי על ט שנאה מצד ולא לתועלת למין

 דשיין הרי עכ״ל. רמלות. איסור ממילא עצמו על
 צרין ואס״ה רען דם על מעמוד לא הדין שקיים
 הנ״ל כ׳ לדרך סתירה דזהו ומשכתי לתועלת. למק
 )אלא שם. סייס הססן דנרי ככל כן משמע לא אכל

 על תעמוד דלא אמרים בציורים דהא צ״ב דהדכר
 כמו למועלס למק דצרין מצינו לא לכאו׳ רען דם
 האס להצילו יכול ולוי שמעון להרוג רוצה ראוק אם

עיין(. לתועלת. לכוון דוקא צדן דלוי דק יש

 לספר לא הח״ח שהזכיר הסברות
הנ״ל הדרכים לפי לתועלת

שכתב ס״ו ציורים ט׳ כלל רמלות כהל׳ עי׳ ב(
וכו׳ עצומים ססרונות לו יש הסמן אם וז״ל

המסרק אם דהיינו, הססרונות. טן מינה נסקא יש
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ט טיטן בו

 מצד אומו מכיר אינו והמסומן גופו, מולי מצד הוא
 הוא, פשוט לכל, נגלה לא אשר פנימי דכר שהוא
 אן רכילות, אסור משש זה עלן המגלה על דאין
 ט, סעיף ט׳ ככלל הנ״ל הפרטים מה ימסרו שלא

 של, אופן יש ועוד סיים. מים ככאר מה וגיארמים
 ט שיש הסמן, על נשמע אס היינו לו לגלות דצרין

 זה ועל לו, לגלות צריך ושלום, סס אפיקורסוס,
 "לא אבל בעמיך, רכיל מלן "לא סמוכין, נאמרו
 מצד הוא הססרון אם אבל רען". דם על מעמד
 דאיהו לו, לגלות אין ט, שיש המורה סכמס מיעוט

 בעלי אצל להוליכו לו דהיה אנפשיח, דאמסיד
 היכן עד וידיעמו, סכמחו כס אס שינסו מורה,
 מ האמת, לומר צריכים הס כן, עשה )ואם מגעם,

 עשה ומדלא לכמסלה(, בדבר נמרצו הצדדים משל
 להמיר שירצה מי אלה, כל ולבד בדבר. נמרצה כן

 מטרו, באונאת לראות יכול שאינו מסמס זה,
 ממסלה, שישער צריך המסמן, אס מרמים שהשדכלם

 הבגדים, ולטשת המזונות והספקת הנדולא מעום ט
 בו, יכזב שלא אמימי דבר הוא מבטים, שהמסומן

 רואות, עינינו ט זה, דבר ולהמיר למהר אין דבסמם
 שיין לא חו p ואס מקיימים, אין מהם הרבה ט
 כן להמסומן, מרמה שהסמן כמו ט אונאה, ט

 צדן זה כל ”ולכד טח. זה ויצא מרמהו, המסומן
 ט׳ ככלל למעלה הכמוטם הסרטים כל כזה כן גס

עכ״ל. ט. סעיף

 הימר בעלן סברות ט הזטר סיים דהססן חדי
לו מועלם דהוי שזה דהיכא סדא מועלם.

 ושלח הלשה״ר, לו לספר דאין אנסשי׳ אפסיד
 לספר דאין להדדי מרמים ששלהם מצב דהוי דהיכא
 דהעלן משמע זה ומכל מהם. א׳ לשום הרע הלשון

 רטל מלן לא דכמיב דאע״ג הוא למועלס דסיפור
 טון אבל יגנהו שלא לראובן פייב שהוא והיינו בעמן
 שכן לשמעון חייג הוי הרי לשמעון מועלם דהר
 דומה לשמעון שסייב דמה מהסמיכוס )וילסי׳ יסמר

 למה שהקשינו מה מיושב ובזה לראוק, שסייב מה
 כמיב רען דם על מעמוד דלא דמועלס הציור דוקא

דלהנ״ל מועליוח, שאר ולא בעמך רטל מלן לא אצל

הלשון

 אצל א׳ מועלם מין לכמוב המורה הוצרכה דרק י״ל
 דומה לשמעון שחייב דמה ללמד בעמן רטל מלן לא

 ציורים שאר דגם ילסינן וממילא לראוק שסייב למה
 לשרן לססר לא לראובן שסייג מה אח דוסים דמועלס

עליו(. הרע

 לדרן גם ולכאו׳ הנ״ל ט דרן מובן־לסי זה וכל
לכאו׳ הנ״ל א׳ דרן לסי אבל מוק הוא ג׳

לקמן. עק כלל. סברות הל קיים לא

 התועלת שיהי׳ הצד דמשעדים הא
הנ״ל הדרכים לפי קלקול החשש נגד

 י׳ כלל לשה״ר בהל׳ מיים הממן דברי כל עק ג(
מכל ומבואר י״ס. ס״ק ובבמ״ס בהג״ה ס״ד

 המשש נגד המועלת שיהי׳ הצד דמשעריס דבריו
 שיהא בעינן קלקול משש יומר שיש והיכא קלקול

 לספר להמירו כדי מסיפוח יצא שמועלת צד יומר
 כן כל צד בעינן לא גם קלקול משש מסות יש ואס
 הוא זה כל ולכאו׳ עיי״ש. מועלמ. מזה שיצא גדול
 נלמד מועלם דההימר הצד לסי מובן יומר

 למדוד דצרין הסמיכומ כוונת גופא מהו מהסמיטס
מועלם. ההימר נגד רטלוס האיסור

 להיתר כיאורים כ׳ דכעינן אפשרות
 כמה יותר מוכנים וכזה תועלת

הנ״ל מהדינים
 לכוון דצרין דהדין הנ״ל מהדברים יוצא והנה ד(

א׳ דרך לסי מוק יומר לכאו׳ הוא לתועלת
 דאס והדינים לחועלח סיפור הימר בטאור הנ״ל

 והא בזה" זה "יוצא אם או אנפשי׳" "אפסיד
 הם קלקול הסשש נגד מועלם שיהא הצד דמשעריס

 לצדד דיש ואסשר מהלטם. אידן למי מובלם יומר
 אום ש״ג בשע״ס כסב יונה רטנו דהנה זה בכל

 קוראותיו, הנה שמים הרע לשון והמססר וז״ל רט״ז
 לסייב ובסירחו למטרו, יגחם אשר והטשס הנזק

 הרי עכ״ל. לאידם. ושמסמו מטחו אס ולהרשיע
 אם וא״ה לשה״ר. בסיפור ססרונוס ט שיש שכמב

 לימא כזה דבסיסור בע״כ לתועלת לספר הימר יש
הנ״ל א׳ דרך דבעינן י״ל ולפ״ז החסרונות, לשמי
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בז הלשין ה״א פ״ז דעות הלבות עמק

 ונסירה גמעה מידה בסיפורו אין "$מה להסביר
 לתועלת שמספר מיץ לאיד, ושממה תכירו לגנות

 דרך ובעינן רכיל, כהולכי מגונה מעשה עושה אינו
 וא״צ לספר יכול הוא למה להסביר ג׳ דרן או ב׳

מכירו. וטשת למק למשוש

 דאם לתועלת לכוון צריך אופן מכל י״ל וא״ב
מידה הוי עדיין לתועלת מכוון אינו

 על מעמוד לא דין דיש ציורים שייך ולכן גרועה,
ואס״ה לתועלת לשה״ר הממיר שהוא רען דס

 מעמוד דלא לתועלת, שימון עד לשה״ר הוי עדיין
 אבל לסבירו אדם בין האיסור ממיר רען דם על

 בעינן ולכן גרועה המידה בזה הומר לא עדיין
 ולכך גרועה. המידה מסלק דזה לתועלת לכוון
 לתועלת וממון לתועלת שהם בציורים דאף שיין

 אנפשי׳ אפסיד איהו אם לספר הימר אין אפ״ה
 המידה מסלק רק לתועלת שממון דזה וכדומה
 והיזק בושם מסמת האיסור קייס עדיין אבל גרועה
 דראוק היכא לשמעון להזיק הימר אין ומה למכירו

וא״ש. אנסשי׳. אפסיד

י סיטן
לתועלת סיפור בהיתר התנאים בענין הערות

להסיטן: הקרטה
 פעמים גמה כתב וצ״ל סייס הססן דמרן ידוע הנה
עדיין לפועלת לשה״ר כשמספר דאסילו "'בספרו’
 כמה דיש ממש לשה״ר איסור מה שיהא שיין

 לתועלת. לשה״ר לספר להמיר כדי שצריכים סנאים
 אסד אם וז״ל שכתב י׳ כלל ריש לשה״ר בהל׳ עיין
 עשקו או שגזלו כגון למנירו עולה שעשה אדם ראה

 לא, או מזה יודעים והנזק הנגזל אם בין הזיקו, או
 לו ונודע כמרים, אומו והונה שצערו או שלישו או

 את לו שילם ולא הגזילה את לו השיב שלא בלרור
 ראה אסלו עונו, על לו להעלר סלו לקש ולא נזקו
 כדי אדם לבני הדברים לססר יכול למידי, זה דכר

 כסל הרעים המעשים ולגנות לו אשם לאשר לעוור
 סרטים, השבעה אלו ימסרו שלא יזהר, אן הבריות,

הן: ואלו בסמוך. שנבארם

 שמיעה ידי על ולא כעצמו, הדבר זה שיראה )א(
שהדבר כך, אמר לו שנתברר לא אם מאסרים,

אממ

 כדעתו הענין את מכף ימליט שלא מאד, שיזהר )ב(
יתמנן רק מה, וכיוצא להיזק או ועשת לגזל

 נכלל דין סי על הוא אס העלן, עצם את היטב
היזק. או גזל

 אולי רכה, ובלשון מססילה הסוטא את שיולס )ג(
דרכיו, את זה ידי על וייטיב לו, להועיל יוכל

 האיש אשמם אס לרבים יודיע אז לו, ישמע לא ואם
 יקבל שלא בו, יודע )ואם רעהו. על שהזיד מה הזה,

ז׳(. בסעיף ה/ ירצה אם לקמן, יבאר מזכסמו,

שהיא. ממה יומר העולה יגדיל שלא )ד(

 ד׳, בסעיף לקמן שנבאר וכמו לתועלת, שימון )ה(
שהוא ההוא, מהסגס ושלום, תס ליהנות, ולא

מכבר. עליו לו שיש שינאה, מצד ולא במבירו, טמן

 גוסא הזאת המועלת את לסבב ימל הוא אס )ו(
הלשון ענין אס לספר יצטרך שלא אסרס, נעצה
לסתר. אסור גווני בכל אזי עליו, הרע

 יומר להנידק היזק הסיפור ידי על יסובב שלא )ז(
נאוסן עליו הועד אילו יוצא, שהיה הדין מכסי

דין. בבית זה דבר על זה

 פעמים כמה סנאים ז׳ הט על עובר מזר וחדרה
מקצת השמיט מקומות ובקצת בספר
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י סימן עמק-------------------בח

 הט שם השמיט למה השטר שס זממ״ס מהתנאים
 תנאים. ׳1 הט בענק המרוח כמה להעיר ויש תנאים.

א הערה
 העוולה לברר דצריו בהא החידוש

בעצמו העוולה שיודע וט א׳ מנאי לכאר הנה
 פשוטים הם עוולה באמח הוא אם ושיסטנן

 שכתב ה׳־ו׳( )ס״ק שס בבמ״ס דסזי׳ וכמו מאד
 דהלא וכו׳ בעצמו הדבר זה שיראה א׳( )מנאי וז״ל

 ויססר ילך אין וא״כ למוש רק לו אין השמיעה על
 ימטנן רק ל( )מנאי וט׳ ודאי בגדר לאמריס זה

 מה דיש דאסשר אלא עכ״ל. וכו׳. הוא סשוט היטב
 המסרון דעיקר צד דיש ראיט דהא מידוש קצח

 שהוא שבו רעה המידה מממח הוא הרע בלשון
 ע״ס מספרו דהוא דהיכא י״ל וא״כ-4מטר מגנה

 הא המטננוס בלי שמושב מה ע״ס או ששמע מה
 פשטן לו יש אלא פטרו וגינה סמס הלן לא למעשה

 איסור הוי לא דבכה״ג ואפשר לסועלמ ועושה מה
 אינו דוה שיים במפץ מזי׳ אבל גמורה, הרע לשון
 לשק באיסור נכלל בדורה ידעה בלי שאומרו כל אלא
 דכל משוס היינו אם לסקור ויש גמורה. הרע

 רעה מידה גופה היא גמורה ידיעה בלי שמספרו
 בלי אמימי להיות מטרו על גטמ דבר שהמליט
 הסיפור עצם הוא רעה המידה שלעולם או הוכמה

 ידעה לו שאין כל ואס״ה ההמלטה מממח ולא
 כמיני׳ כל ולאו רעה למידה נסשכ עדין מה גמורה
נסקא מזה יש אס ועיין לחועלס. שעושה לטעק

מינה.

ב הערה
 מטעטא תחילה להוכיחו יתחייב

אחרינא
 בבמ״ס וע״ש ממילה להוטמו שצדן הוא ג׳ תנאי

להוכיחו בלי שסיפר היכא שדן ז׳( )ס״ק
 או סוכסה מצוות סדר טטל רק הוא אם מסילה

 הספק מסו קשה ולכאו׳ גמורה. ללשה״ר נמשב דגם
 הא עצמו בסט לתנאי זה מנאי נמשב ולמה מה

בלי המועלמ לסבב שיכול דכל מבואר ו׳ במנאי לקמן

הלשון

 דצרין דסשוט י״ל א״כ לספר הישר שוס אין לספר
 בלי המועלמ להטא שיכול אופן דזסו מסילה להוכיחו
 הוא אחר כענק לסבב שסייג דמה י״ל ולכאו׳ לספר.
 באופן המועלת שיטא לודאי קרוב הוא אם דוקא
 ספק רק הוי אם אף ממילה להוכיסו סייב אבל אמר
 א׳(. מ״מ ע״י לזה )נמעוררמי יועיל. החוכמה אס

ג הערה
 לגנות תועלת בהיתר חילוק יש אם

 למקום אדם בין מצוות בין און פועלי
 ]לדעת לחבידו אדם בין למצוות

הרמב״ם[
 ס״ו הרמב״ס מדברי הוא ג׳ למנאי המקודם אחד

אמ המוכיח וז״ל שכמב ס״ס דעוס מהל׳
 שנאמר שיכלימנו עד קשומ לו ללעדני ממילה מטרו

 אחה יכול מכמים אמרו כן מטא עליו משא ולא
 סטא עליו משא ולא ח״ל משתטח ופניו מוכיסו

 שק וכל ישראל אס להכלים לאדם שאסור מכאן
 עליו לוקה אינו סטרו אח שהמכלים אע״פ ברטם

 סטרו פט המלטן סכמיס אמרו כן הוא גדול עק
 אדס צריך לפיכן הבא לעולם מלק לו אק ברטס
 גדול טן קטן נין ברטם סטרו לטיש שלא להזהר

 לפניו יספר ולא ממנו טש שהוא בשם לו יקרא ולא
 בדבריה אמורים דברים במה ממנו, טש שהוא דבר
 ט פזר לא אס שמיס בלבד אבל לפטרו אדס שטן

 מטאו ומפרסמים ברטם אומו מכלימין בסמר
 עד אומו ומקללק וממין בפניו אומו ומסרסים

 טשראצ הגטאיס כל שפשו כמו למוטב שיסזור
 להוכיסו צדן מטאו שמפרסמים דקודס הד עכ״ל.

מסילה.

 שנקט א׳ ס״ק במ״מ שם סייס במפץ עיק וחנה
מטאו לפרסם ההימר דכל סובר שהרמב״ם

 טן במצוה אבל למקום אדס טן במצוה דוקא הוא
 אפי׳ מטאו לסרסם הימר שוס אק למטרו אדס
 הוא ולכאו׳ אסרוטס. עוד פירשו וק שהוכיסו. אסרי
 אדם טן מצווח טן מה החילוק דמהו מאד ממוה

האול באק ]עיין למטרו. אדס כין למצוות למקום
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 ליחיד רשות אין למטרו אדם דלן ח״ל שכמב
 אומר שאינו ואף עליו שענה לו יש דשמא לדוש

 טנא, לגי אלא טענתי׳ מגלי דלא אינש מגיד לו
 מהל כסכ״ד כרמג״ס ומבואר לב״ד רק טן חהו

 לדג הראוי עם מטגה לעשומ לטין טש סנהד׳
 אדם כטן אלא רשומ אין ליסיד ולק עיי״ש, עמו

 אין מפורסם איסור שעוגל דרואה דכיון למקום
 מצוה טן הסילוק ולפ״ז עכ״ל. ע״ז. נוענומ לו

 שיין למטרו אדם לן למצוה למקום אדם טן
הנ״ל[. ט למנאי

 לומר נראה הי׳ מ״ל אסרולס דגט ולולא
מצוות טן מה כלל סילק לא דהרמב״ס^^-

 מיחש אלא למטרו אדם טן למצווס למקום אדס טן
 בד״א שכמג דוה מצל גאופ״א. הוא הרמג״ם דבט

 טן לסלק כונסו אין למטרו אדם שטן גדגטם
 אדם טן מטריח ולאסוקי למטרו אדם שטן עטרומ
 געלן שלא שמכלימו הינא טן מסלק אלא למקום
 על סחר ואינו שטים, דברי ולאפוקי כלל עטרות

 שם שכמב מה על אלא ט שהמסיל המוכסה ענין
 במצות פמס דהרמג״ם סטרו, להכלים דאסור
 משא ולא וכדכמיג קשומ לו ידבר שלא וכמב מוכסה

 יכלים שלא הלאו עצם לפרש המפיל ולזה משא עליו
 סטרו סש המלטן סנמיס שאמרו מה והטא סטרו

 הדר ואש״כ מוכסה כשעת שלא אפילו וכ״ז וכו׳
 כדגטם גד״א דקאמר הוא זה ועל דמוכחה לעשן

 למועלת שלא רשוס ערש דהיינו למטרו אדם טן
 גסמר ט מזר לא אם שמים כדגרי אגל סוכמה

 עטרוח. מיש בכל והיינו וכו׳ גרטם אומו מכלימין
 למצות למקום אדם שן מצוס טן סילוק אין וא״ה

למטרו. אדם טן

 כן רנ״ה[ ]עמ׳ מימין סלקס גס׳ דגם שו״ר
זו כפירוש והוכיס הרמנ״ם מרי אס פירש

 והא הנשאים עשו דנן הרמג״ם דסיים מהא
לפטרו. אדם טן מצות על גס הוטסו הנשאים

 או״ס ומהמג״א מהסישך זה כפירוש שהוטס וע״ש
קנ״ו. סימן

ד הערה
לתועלת רע שם הוצאת היתר

 זה מנאי ולכאו׳ העוולה. יגדיל שלא הוא ד׳ תנאי
ש׳ ס״ק גכמ״ס אימא וכן מאד, פשוש הוא

 ראימי אגל עכ״ל. שקר. נכלל דהוא הוא פשוש ח״ל
 סידוש ראימי דהנה כלל פשוש אינו דלכאו׳ מעירים

 אם אימא דהמם ס״י ד׳ כלל לשה״ר נהל' עטם
 כעס או גאוה כגק מגונה, מדה נאמד אדם רואה

 וכיוצא ממורה נשלן שהוא או רעום מדום שאט או
 למלמידיו או למו זה מר לספר לו נכק מה,

 ממעשיו, ילמדו שלא כדי עמו ימסנט שלא ולהזהירם
 אפילו הר□ בלשון המורה שהזהירה מה העיקר ט
 ולשמס סטרו אס לבזות מנחו אם הוא אמ□ על

 ילמד שלא סברו אס לשמר טנמו אס אבל לקלונו,
 וע״ש איכא. נמי ומטה דמומר משוש ממעשיו
 צטן אין ובכאן ת״ל שכמב מ״ג ס״ק בבמ״ס

 שלא הפרש ולעשן וכו׳ י׳ בכלל דלקמן הפרשים
 כאשר להם יספר אס שהיא, ממה יוסר העולה יגדל
 טעוחא, מזה לטא ויכול מאמו ימרסקו לא הוא

 דלקמן הפרשים שאר כל וק לגדל. דטוהר אעשר
 דמומר צידד דהס״ס הט עכ״ל. וכו׳. כאן מצוי איט

 למה צ״ב וא״כ למועלת! סטרו על רע שס להוציא
 שיש היכא העוולה להגטל הימר יהא לא אצלנו גם

 בסלקת ד׳ בכלל שם ]ראימי וצ״ע. מועל□ מזה
 מה ובעיקר ת״ל זה בטן להסתפק שכמב נשמין
 מומר אס להסמסק יש לגזם דמומר רבנו שסידש

 בנו להרמיק שטצה כגון עשן אחה מלט לבדות אף
 שעם איזה )מסמח רוצה איש אן הגון שאיש מאיש

 פלוש של קלקולו אודות על בש לגלות שלו( נכון
 מי ישמע לא ממנו שימרסק סמס לו יאמר ואם
 שנא דמאי לו, ולומר אסר קלקול אחה לבדוס שט

 מוסלש שקר או״ד גמור משקר כהגזמה מועש שקר
עכ״ל[. וצ״ע. שסי גרע לגמט
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הלשון י סימן ל

ה דוערדו
דאגתו להפג כוונתו

 כסעיף לקמן ועי׳ למועלמ. שיכוון הוא ה׳ תנאי
ת״ל זה לתנאי הוסיף שהס״ס בהג״ה י״ד

 דאגמו אס להסג מיסות כונסו אם דה״ה ואפשר
 מה ולס״ז להכא על לתועלת כמכוין הוי מלכו

 גס קאי לאסרים יסיסנה איש בלב דאגה ז״ל שאמרו
 הסרטים שאר יססת שלא שיזהר אן כזה ענין על

עכ״ל. זה. שמעיף

 כחב הס״ס ס״ד ו׳ כלל לשה״ר מל׳ לעיל והנה
דמצוה כן גם אסר אוסן יש ועוד ת״ל

 סטרו על לקכול לסניו אמד גא אם כגון לשמוע,
 שמה ממספר ממר והוא נגדו, שעשה דגר מאיזה

 אס להשקיט טדו יכולת יהיה לדבריו, אתן שימן
 אחרים, לאנשים לשפר עוד ישוג ולא מעליו, אפו
 לשון מקכלי ויהיו למריו יאמינו האחרים אולי )כי

 ומקורו עכ״ל. טשראל. השלום יממה ומה הרע(,
 שמע משא לא ח״ל שכמב ס״ד אוס ססידים כספר

 איש יגא אם אסס הרכג לשון למקבל שוא-^אזהרה
 כסמן, הומסו שהוא מפר סטרו על צועק אצלן
 וכן, כך עושה שהומסו זה מ ואומר לו סרה ולט

 מ מה יודע ואמה כהוגן, שלא דברים עליו ואומר
 סושש אינו מ לאמריס, להגיד ילך לא לן שיגיד אסר

 ככדיס שהם מלט המרים להוציא אן לרטס להודיע
 כנגד למקן שתוכל ומה לשמעו, מצוה להגיד, עליו

 אוהב פלוני לו ומאמר ומתקן, מעשה לסכט סטרו
 יקבל אם האלה, כמרים מדבר אמה ולמה אומן,
 מאמין, אל למריו ששמעם אע״ס לאו ואם מוטב

 שאומן מלבו, להסירם לאסריס ]יגיד[ מגיד ואל
 ומה לו, ויאמינו שוא שמע מקבלי יהיו האמרים

 הוציא שזה הלעז האיש, לאומו מגידו ילכו יעשו
 שהמריבה נמצא עמו, להמקוטט הוא גם ויבא עליו,
 וי״ל עכ״ל. אליו. שמעס לא אשר על ידן על גאה

 דאה״נ הוא הג״ל י׳ בכלל סיים הססן של דספיקו
 מסיר כשאחר לשמוע מצוה שיש ססידים בספר מזי׳

 אס לספר להמססר מופר האם אבל מלט, דאגה
מלט. הדאגה לסלק כדי הלשה״ר

 לספר הימר דיש מצד גדול מידוש יש לכאו׳ והנה
דנמצא מלט, הדאגה להסיר כדי לשה״ר

 הזולס. של סשטנו על מלט הדאגה להסר יכול דהוא
 ת״ל רט״ז אות ש״ג בשע״ס כמב יונה רטנו והנה

 הנזק קוראומיו הנה שמים הרע לשון והמספר
 ולהרשיע לחייב ובסירמו למטרו, יגרום אשר והטשמ

 מסיפור ומטאר עכ״ל. לאידם. ושמסמו מטריו אח
 מקום בכל בפשוטו והנה ססתנוח ט יש לשה״ר

 הימר יש למה טאור יש לתועלת לספר הימר שיש
 בסימן בזה שכמבנו מה )ועי׳ הנ״ל הסםרונומ לב׳

 כרוכל מספר אינו למועלס דמכוון מק דהיינו ט׳(,
 שבסר כמי נמשב ולא סטרו לגנות בא שסמם בעלמא

 דהוא ומק לאיד, ושמסמו מטח ולהרשיע לסייב
 כדי או משומ3 ישוב שזה )כדי לאסר מועלח לאיזה
 ממעשיו( ילמדו שלא כדי או לו אשם לאשר לעזור

 שמספר הכא אבל מטח. ולטיש להזיק מומר לכן
 לסועלס שמספר אף הא מלט דאגה להסר כדי

 להזיק אומו ממיר מה אבל בעלמא כרוכל ואינו
בזה. וצ״ע לאסר.

 דהא זה הימר על לסמון אפשר אס למעשה תנ״ק
"אפשר" בלשון זה הימר כמב סייס הספן

 ליזיל צריך ולבאר׳ דאוריימא ססיקא הוא וא״כ
וצ״ע. למומרא.

ו הערה
 העוולה להקטין חייב אם

באוס״א המועלס לסבב ימל דאם הוא ו׳ תנאי
 י״ד בסעיף לקמן ועי׳ לספר. היפר דאק

 מוכרם הוא אם ואפילו ח״ל בזה הוסיף שהס״ס
 אס להקטין יכול הוא אן המעשה, אמ לספר

 והמועלח השומעים, נפל כן כל ימגנה שלא העולה,
 יבצר לא סיפורו ידי על שיצא מקוה הוא אשר הזו

 קלונו כל יגלה ולא שיקטין היא מצוה זה, מסמס
 לו יצא כן גם המ שבלאו מק השומעין, לסט

 שהסטר ל״ס( )ס״ק בבמ״ס וע״ש עכ״ל. המועלס.
 סייג שהוא ולא שיקטין היא "מצוה" כמב למה

 סייב שיהא ברורה ראי׳ מצא דלא דמון להקטין,
לא מצוה דמכלל מצוה בלשון כמב לכן להקטין
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ה״א פ״ז דעות הלכות עמק
 דיכול דכיון פשוט הא גזה הפסק מהו ויל״ע נפקא.
 הימר שאין הקלון כל לגלות גלי המועלת להשיג

וצ״גג הקלון. כל לפער

 לס» יכול שאם ו׳ כתנאי הביאור מסו יל״ע הנה
האס לספר, היתר דאין נאופ״א המועלת

 לספר גלי המועלת לפ» דיכול דכיון הוא הפירוש
להגיע כדי לספר ל״צ דהא לפועלת סיפר דלא נמצא

ל« הלשון

 האם או כלל. לתועלת סיפור תשיג לא א״כ לתועלת
 כיון דהא לתועלת סיפור נמשג דלעולם הוא הפירוש

 א״כ המועלת כגלל מססר והוא זה מועלת קייס5"
 לספר אין אס״ה אגל לתועלת סיסור הוי כודאי

 דיכול והיכא לשה״ר איסור על הימר הוא דמועלת
 לשה״ר. האיסור הומר לא כאוס״א המועלת לסבב
 הנ״ל להספק שיין זו סקירה אס ניל״ע סה. וצ״ע

העוולה[. להקטין סייג האס

יא סיטן
 העבירה היינו האם רבות, רעות גורם לשה״ר - הדבר״ נודע ״אכן בענין

דלשה״ר המציאות או דלשה״ר

 גרם לשה״ד אם כמשמשת סתירה
 סיכא הוי הרק או מצדים השעבוד

מהשעבוד יגאלו שלא
 שמך מי ויאמר דכסיג סי״ד( )ס״נ כשמוס עיין א(

אומר אמה הלהרגני עלינו ושופט שר לאיש
 נודע אכן ויאמר משה ויירא המצרי אס הרגס כאשר
 לו דאג ומדרשו כפשוטו משה ויירא ופרש״י הדנר.

 שמא מעמה אמר דלטורין רשעים כישראל שראה על
 כמשמעו, סדצר, נודע אק להגאל. ראויין אינם

 מטאו מס עליו, ממה שסיימי הדגר לי נודע ומדרשו
 נעמדס נרדים להיוס אומוס שנעים מכל ישראל

 ולכאו׳ ענ״ל. לכן. ראויים שהם אני רואה אנל פרן
 האס לסקור יש דהיינו רש״י, נדנד ססירה קצס יש

 הלשה״ר דמסמס הנין דמשס הוא המסוק כוונת
 אנל אסרס מסיצא הי׳ דהשענוד או משוענדים היו

 וממסילס יגאלו. לא הלשה״ר דמסמס סשג משה
 יגאלו שלא סינא הי׳ דהלשה״ר משמט רש״י דנד
 גרס דלשה״ר משמע רש״י דנד מסוף אנל

 משה יירא אימא י׳( נשמוס נמנ&ומא הנה השעטד.
 לשק מיכה יש להם אמר הדנר נודע אכן ויאמר

 דלא הד עכ״ל. לגאולה. ראויין אמס והיאך הרע
 הוא דלשה״ר רק השעטד, גרם דלשה״ר כלל מוזכר
אימא שם עה״ס רנה נשמוס אנל יגאלו. שלא סינא

 נודע אכן ויאמר הרע מלשק נמיירא ק ששמע כיק
 הגדול הנינא ר׳ נשה שלוה רל נר יסודה רני הדנר

 משה היה אמרו אלכסגדד רני נשם ורטמיגו
 שנשסענדו ישראל מטאו מה ואומר נלט מהרהר

 יש הרע לשון אמר דנדו ששמע כיון האומוס מכל
 נודע אק אמר לכך לגאולה ראויק יהיו היאך ניניהן
 משמעכדיס. הס דנר כאיזה ידעמי עמה הדנר
 צהסמירה עוד יל״ע והנה רש״י. נדנד והיינו עכ״ל.

 מיסא הא אכל והמדרש רש״י דנד נמשמעוס
 גרס דלשה״ר ורש״י המדרש מדנד דממאר

 נגזרה דכנר נהא שעמדו נמסרשים )עיין השעטד.
פיי״ש(. הנמרים. p מנריס להשמענד עליהם גזירה

 כהצד הלשון השמירת של ביאורו
 לשה״ר דבלי השעבוד גדם דלשה״ר
עבירות שאר על קימרוג אין

 סיים להמסן הלשק שמירס כספר עי׳ והנה ב(
וז״ל רש״י דנד על שהקשה ד׳ סרק ס״נ זצ״ל
 להם שהיו כ׳(, )קפיטל טסזקאל כסיג הלא ולכאורה,

 ואף מאד, הסמור זרה עטדה עק גדולים, עונוס
 שנצטרף נשטל וכי צרומם, על מממה היה ק סי על
 עכ״צ אצלו. הדנר נמישג הרע לשק עק גס לזה

אנל זו, קושיא תשה לא לכאו׳ המנמומא לפי והנה
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לט ה״ב פ״ז דקות הלכות עמק

 ואומר לוה מוה והולך דברים שטוען וה רכיל והו אי ה״ב פ״ו
שהוא אע״פ פלוני על שמעתי וכך כך פלוני אמר כך

והוא מאד עד מוה גדול עון יש העולם את מחריב וה הרי אמת
אע״פ חבירו בגנות המספר והוא הרע לשון והוא וה לאו בכלל

וזבירו על רע שם מוציא נקרא שקר האומר אבל אמת שאומר
 וכך פלוני עשה וכך כך ואומר שיושב זה הרע לשון בעל אבל

 גנאי של דברים ואומר עליו שמעתי ובך וכך אבותיו היו ובך
מדברת לשון חלקות שפתי כל ה׳ יכרת הכתוב אמר וה על

גדולות.

יד סימן

ורכילות לשה״ר בין בחילוק הרמב״ם בדעת הערה

 דוב ?פי ?רבי?ות לשח״ד בין החילוק
המפרשים

 רכילות מן דהסילוק סוגרים המפרשים רוב הנה א(
אמר פלוני האומר היינו שרטלוס הוא ללשה״ר

 אומר שראונן דהיינו ק, לך עשה או וכן כן עליך
 נלשה״ר משא״כ ממעון, על אמר שלוי מה לשמעין
 לשמעון מספר שראוק והיינו סטרו, מטס מספר
 נו׳ לאוין הסמ״ג סילקו דהן ונראה לוי. של בגנותו
 פ״ן. ריש דעוס גהל׳ ונכס״מ רל״ו מצוה ומינון
 הל׳ כריש זצ״ל סיים להגוס׳ן סייס מיס בבאר נהובאו

 המפץ מרן שהטא היסיד הסילוק והוא רטלוס.(
גססרו. זצ״ל סייס

 חילק שהוא ברטב״ם דמשטע הערה
 באופ״א לרכילות לשה״ר בין

ה״ג ריש דפוס מהל׳ פ״ו גרמנ״ם עי׳ אגל כ(
והולך דנרים שנווען זה רטל זהו אי וז״ל שכסג

 על שמעתי וכן כך פלוני אמר כן ואומר לזה מזה
 הענין כל כלל הזטר לא דהרמג״ם הרי עכ״ל. סלוט.

וצ״ע. עליו. אמר שאסר מה לפלוט אומר שהוא

 מה אסרס שיכרה לרמג״ם שיש משמע ולכאו׳
מנוס מספר נעצמו כשהוא היינו דלשה״ר

 נפלוט שיש סונר נעצמו שהוא אומר דהוא סטרו,
 אומר שהוא היכא כל הוא רטלוס אנל גנות, דנר
 שאסר אומר הוא אס טלל גם וזה אמר. שאסר מה

 שיש אומר אינו דהוא גנות דנר סלוט על אמר
 נפלוט שיש אסר אמר שכן אומר רק כסטרו גנות
 דהציור הרמנ״ם דנרי מאד מדוייקיס ולפ״ז גנוס.
 שלא אע״ס רטלוס היינו סלוט על שמעמי וכן דכן
 או עליך שאמר סלוני על שמעמי וכן שכן אמר

 קוראים מפרשים ששאר והציור לן. לעשוח שרוצה
 אנל הרמנ״ם, לסי נרטלוס נכלל ג״כ רטלוס

 שאומר כאופן דוקא אינו דרטלוס סונר הרמנ״ה
עליך. סלוני אמר כן
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סימן עמק פ

 בביאור נחלקו ד,נ״ל דחראשונים י״ל
בחנים חתורת דברי

בעמן רטל מלן לא הפסוק על כהלם במורם ג(
 מטעין שהוא הרוכל מהי׳ שלא אמר דגר אימא

 )דף ה״א פ״א פאה גמס׳ ובירושלמי והולך, דברים
 נממי׳ ר׳ מט עד״ז אימא טל!( בדפוסים ע״ב ד

 ושל לזה זה של דבטו מטעין הזה כרוכל מהא שלא
 של הציור דעצם סובטם ראשונים רוב והגה לזה. זה

 שמטעין היינו דרכילוח דרטלומ ציור הוא הפסוק
 נמלקו ולכאו׳ בירושלמי. ע״ש לזה, זה של דבריו

 והסינון דהסמ״ג הדבטס, במאור הנ״ל הראשונים
 אמר שלוי הדבטם מביא שהוא היא דהכוונה סובטס

דהכוונה סובר הרמב״ם אבל לשמעון, שמעון על

הלשוןטו

 אבל להשומע, אמר שאמר הדבטם מביא שהוא היא
השומע. על נאמרו שהדבטס דוקא לאו

 הנ״ל הרמב״ם בלשון דעי׳ להוסיף טש ]ואפשר
דבטם שטוען זה רטל זהו אי דאיתא

 שמטעין אימא הנ״ל טרושלמי אבל לזה. מזה והולך
 כשיטמו מדוייק דברמב״ם ואפשר לזה. זה של דבטו

 ואין דבטם הני טוען והוא דבטם שמע הזה דהרוכל
 הולך אס״כ רק לכן להגיע מסוייס מקום דבטס להט
 דאין והסיטן כהסמ״ג מדוייק טרושלמי אבל לזה. מזה

 הטעינה כל אלא נפרדים דבדם שני וההלכה הטעינה
 שעליו מי דהיינו מסמים למקום ההליכה מסמס הוא

הדברים[. נוסס במרור צע״ע הדברים. נאמרו

טו פייטן
רכילות או לשה״ר — חמור יותר איזהו והראב״ד הרמב״ם מחלוקת בענין

א
 נחלקו וחראב״ד חרמב״ם לבאר

הפוכות בסברות
 וז״ל שכמב ה״ב פ״ז דעוס הל׳ ברמב״ס עי׳ א(

לזה מזה והולך דבטס שטוען זה רטל זהו אי
 פלוט על שמעמי וכך כן פלוט אמר כן ואומר
 יש העולם, אס ממטב זה הט אמס שהוא אע״ם

 והוא זה לאו נכלל והוא מאד עד מזה גדול עון
 שאומר אע״ם סטרו מנוס המספר והוא הרע לשון

 הוא דלשה״ר סובר דהרמב״ס ומטאר עכ״ל. אמס.
 בהשגוס עי׳ אבל מרטלוס, מאד" "עד שמור יומר

 הראשון קשה אלא לא א״א ח״ל שהשיג הראב״ד
 והשט נפשות והורג מלימאי הוא שהראשק השט מן

 פכ״ל. ואס. טנה עצמו אס אלא הורג ואינו מנין
 סובר דהראב״ד ממש הפוכוס סברוס הוו ולנאו׳

 דלשה״ר סובר והרמב״ס סמור יומר הוא דרטלוס
פליגי. במאי וצ״ב סמור, יומר הרבה הוא

 והראב״ד, הדמב״ם חטחלוקת ביאור
 חסרונות ב׳ שיש יונח רבינו ודברי

בלשה״ר
 דעיקר סובר דהראב״ד ט״ל בזה, והנראה ב(

שגורם המוצאות הוא רטל מלן דלא העטרה
 סמור יומר הוא דרטלוח י״ל וא״כ סיפורו, ע״י

 השומע טן מדטס גורם הוא דברטלוס מלשה״ר
 גורם דאינו בלשה״ר משא״כ עליו, שטבר למי

 סטרו, של בגנותו מסמר אלא אנשים ב׳ טן מדנים
 לשה״ר משא״כ יהרגו ששלשמס גורם שרטלוס ועוד

הראב״ד. שהזטר וכמו

 אינה העטרה דעיקר סובר דהרמב״ם ר״ל
דבט עצם הוא אלא שגורם המוצאוס

 המספר וכלפי רכיל, להיום רעה דעה דהוא המספר
 סמור יומר הרכה הוא דלשה״ר מאד פשוט עצמו

אמר שאמר מה אומר רק הוא דברטלוס מרטלוס
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פא הלשון ה״ב פ״ז דעות הלבות עמק

 הדברים אומר עצמו הוא גלשה״ר אגל סטרו על
 דלשה״ר הרמג״ם כמב ולכן עצ-מטרו, מוס של

וא״ש. מאד. עד מזה גדול עון הוא

 משוכה כשערי יונה רכנו לדברי מציינים ]ראייתי
הרע לשק והמשמר וז״ל רנו״ז אות ש״ג

 יגרום אשר והכשח הנזק קוראומיו, הנה שמיס
 ושמסמו מכריו אמ ולהרשיע למייב וצסירמו למטרו,
 והראכ״ד הרמנ״ם דנסלקו ואפשר עכ״ל. לאידה.

 הוא המסלק עיקר דלהראכ״ד המסרק העיקר מהו
 סוכר והרמכ״ס למטרו, יגרום אשר והכשס הנזק

 אס ולהרשיע למייב כסירמו הוא המסרק דעיקר
לאידם[. ושמשמו מכריו

ב
 באופ״א חרמב״ם שימת פירש הדדב״ז

 שכתבנו מה לפי דבריו על להעיר ויש
י״ר בסימן לעיל

 א׳ סי׳ הרמג״ם ללשונות הרדצ״ז כשו״מ והנה א(
הגרעק״א )הטאו כאוס״א הרמכ״ם שי׳ סירש

 לזה מזה דמייס מוען דהרוכל הרמנ״ס( בגליק
 הי׳ האדומי דואג שהרי גדולה או שגמול לאיזה
 לשה״ר אכל רכילמו על וכבוד גדולה משאול מקוה

 יחרק ואין שנא׳ הנאה לו שאין היון גדול יומר הוא
 לומר אפשל אס יל״ע אבל עכמ״ד. הלשק. לבעל

 הס הרדב״ז דברי דהנה הרמכ״ם, כדעס זו פירוש
 אמר סלוני האומר היינו שרכיצוש הא על מיוסדים

 אומר שראובן דהיינו כן, לן עשה או וכן כן עצין
 כלשה״י משא״כ שמעק, על אמר שלוי מה לשמעון
 לשמעק מספר שראוק והיינו מטרו, בגנוס מספר
 דהיום הרדג״ז טוען וממילא לוי, של בבנותו

 עליו סיפר שלוי מה לשמעון אומר הוא שכרטלום
 איט ולק משמעק מגמול לקבל כדי כן דעושה י״ל

לשס״ר. כמו כן כל סמור

 הסילוק הוא לרטלוס לשה״ר p זה וחילוק
הסילוק והוא המסרשים, רוב שסילקו

 עי׳ אבל בספח. מייס הססן רטנו שהטא היסיד
לרמב״ס שיש דאפשר שהערנו י״ד כסימן לעיל

 בעצמו כשהוא היינו דלשה״ר מה, אסרס שיטה
 סובר כעצמו שהוא אומר דהוא סטרו, בגנומ מספר

 היכא כל הוא רכילות אכל גנות, דכר בסלוט שיש
 הוא אס כולל גס וזה אמר, שאמר מה אומר שהוא
 אינו דהוא גנום דבר סלוני על אמר שאסר אומר
 אסר אמר שכך אומר רק במטרו גנוס שיש אומר

 דברי מאד מדוייקיס )ולפ״ז גטס, בפלוני שיש
 שמעתי וכן דכן דהציול ה״ב בפ״ז הנ״ל הרמכ״ס

 וכן שכן אמר שלא אע״ס רטלוס היינו סלוני על
 לך(, לעשוס שרוצה או עליו שאמר סלוני על שמעמי
 נכלל ג״כ רטלוס קוראים מפרשים ששאר והציור

 אינו דרטלוח סובר הוא אכל הרמב״ם לסי ברטלוס
עליך. סליני אמר כן שאומר כאופן דוקא

 הרמב״ם כדעת לומר א״א לכאו׳ זה צד לסי וחנה
דוקא רטלומ דאין הרדכ״ז של כפירושו

 לנאו׳ אלא מהשומע, מגמול לקבל שמקוה בציורים
 יגרום דרטלוס צירים שיש דאף דידן כטאור צ״ל

 עד גדול עון הוא לשה״ר אנל רעום יומר תוצאות
סטרו. של בגנומו מספר בעצמו שהוא מאד

 שיטת בביאור דרכנו על תערח
הרדב״ז לפי קשה -שאינו הרמב״ם

 של דיבור הוי לא רטלוס כל צמה צ״ב ]הנה ב(
גנוס אמר שראוק ללוי אומר דכששמעון גנות,

 דיבר שהוא ראוק על גמור גנוש זהו הא עליו
 של לדרכו אכל דרכנו לסי קשה רק וזה לשה״ר,
 אבל דראוק גנום הוי דאה״נ קשה לא הרדכ״ז
 וי״ל מלוי. גמול לקבל כדי גנות האי אומר שמעון

 הגנות אמר דראוק דאסשר קשה לא לדרכנו דגם
 או בנות הוי לא ולכן אמר הימר כאומן או לתועלת

 אמר וראוק לגטח אופו מושטס נ״ע דצאו אפשר
 יודע שמעון אבל לבנות תושבו שאיט משוס זה דצר

מה[. וצע״ע לבנות. מושבו שלוי

ג

 חרמב״ם בין הנפק״ט מחו ויל״ע
 בטח בזה שיש לצדד ויש והראב״ד.

נפק״ט:
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טו סימן עמק--------------טב

כלשח״ד לאו יש אט )א(

 דב&שיטו ללשה״ר לאו למצוא מקרו המפרשים והנח
על ולא רכילות על קאי רכיל מלן דלא הלאו

 דצשה״ר כמג ה״ב בס״ז שם הרמב״ם והנה לשה״ר.
 מיים במפץ ועי׳ רכיל. מלן דלא לאו מלל ג״כ הוא
 היא הרמב״ם דכוונמ שסירש ד׳ ה״ק גמ״ס א׳ כלל
 מוצש״ר דגם ג׳ גס״ק שם )ועי׳ הוא שכן דכל
 משנות דלהראב״ד והעיר שכס, כמכל כלאו נכלל

 לומר אפשר אי מלשה״ר סמור דרכילוס שסוגר
 לכאו׳ הראב״ד לסי א״כ שכן. כמכל גכלל דלשה״ר

 כעי אם )וגסק״מ לשה״ר. איסור על לאו &ין
 ברמב״ס עי׳ משוכה, שעושה אסרי לכסר יוהכ״ס

 גסק״מ, עוד שיש ואסשר ה״ד, ס״א משוגה הל׳
עיין(.

 לשה״ר לאיסור המקור ככלל מהו צ״ע דא״כ אלא
וז״ל שכמב ככמ״ס ע״ש והנה הראכ״ד. לסי
 לשה״ר לי׳ נסקא דלדידי׳ לומר נוכל וכו׳ להראכ״ד

 למססר אזהרה משיא לא מ׳ קרי משא דלא מקרא
 מקרא וגם ע״א( )קי״ח גסססים כמ״ש לה״ר

 כמו לשה״ר על קאי שהוא כסמר רעהו מכה דארור
 עשה אשר אס דזכור ומקרא כמומש רש״י דסירש

 כדאי׳ מלשה״ר שנזהר כדי שהוא למרים אלקין ד׳
 דהרוכל גסומש רש״י כפירוש סוכר או וכו׳ כססרי
 או יראה אולי לרגל רעהו לגיס שהולך מי מקרי
 הרוכל כלל והנה כשוק ויססר רע דבר ישמע

 ]ובאמס עכ״ל. רוכל. במלס ביסד לשה״ר והמססר
 מלך דלא דהלאו דמשמע אסשר הרמב״ם בדעמ גם

 שכן כל הוי ולא לשה״ר על גם קאי בעצם רכיל
 דהוא כמב אצא שכן כל שהוא הזכיר לא דהרמב״ם

 הבינו דסז״ל סובר דהרמב״ס ואפשר זה. לאו נכלל
 ועי׳ מבירו. על איסורים דיבורים כל על הוא דהלאו

 דמוצש״ר דהמלקוח שסוברים דיש מ״ו דף בכמובוס
 שק כל אלא אינו ואם רכיל, מלן לא מאזהרס הוא
 סרמב״ס דבדעמ אלא הדין, מן מזהירין אין הא
 דאסרי י״ד שורש בסה״מ דבריו דלסי ראי׳ מזה אין

 אבל הדין, מן ללמוד אפשר שוב אומו ויסרו דכתיב
בזה.[ זצע״ע ע״ג מ״ה דף כתובות ברש״י עיין

הלשון

 צלשה״ר, לאו יש להראב״ד דגם דאסשר ומבואר
והראב״ד. הרמב״ם בין נסק״מ זה דאין אפשר וא״כ

 הרע לשק בעל כענשיי נכלל רכילות אם )ב(

צרעת וכעונש

 ממורה דרגא שיש כמב שהרמב״ם ראינו דונה
מדברי כרס דין בו ויש לשה״ר בעל הנקרא

 כלל שהרמב״ס ה״ו פ״ג משובה בהל׳ ועי׳ קבלה,
 וביאר הבא. לעולם סלק להם שאין בהני לשה״ר בעל

 מי היינו לשה״ר דבעל ג׳ סעיף א׳ בכלל הס״מ
 שמורגל מי אי ויל״ע נממידוס. זה בעון שהורגל

 לשה״ר בעל בדין נכלל ג״כ בתמידות רכילרם בעון
 לעולם סלק לו ואין קבלה מדברי כרס סייב ויהא
 דלפי והראכ״ד, הרמב״ם במס׳ מלוי זה ולכאו׳ הבא.

 א״כ מלשה״ר ממור יומר הוא שרטצוס הראב״ד
 סלק לו ואין כרס סייב הוי רטלות דבעל כ״ש

 סמור כ״כ רטלוח אין להרמב״ם אבל לעוה״ג
 בדין נכלל לא רכילות דבעל אפשר וא״כ כלשה״ר

זה.

 אצלנו הרמב״ס לשון דעי׳ אינו זה דלכאו׳ אלא
לשון נעל אבל וז״ל לשה״ר בעל מהו בביאור

 וכך וכך סלוני עשה וכך כך ואומר שיושה זה הרע
 של דברים ואומר עליו שמעמי וכך וכן אבותיו היו

 מצקות שסמי כל ה׳ יכרס הכמוב אמר זה על גנאי
 וכן דכן הציור ולכאו׳ עכ״ל. גדולות. מדברס לשון

 שראינו כמו הרמב״ם לסי רטלוח הוא עליו שמעמי
 בשם זו ציור הרמב״ם כלל ואס״ס ב׳, באום לעיל
 לשה״ר בעל דהשס מבואר ולכאו׳ הרע, לשק בעל
 למי כללי שם הוא אלא לשה״ר על דוקא אינו

בממידוס. אסורים דיבורים הני כל שמדבר

 ביאר שבזה דידן הלכה דאסרי להעיר יש ובאמת
לשה״ר רכילות בין הסילוקים הרמב״ם

 ומוצש״ר דרכיצות השמוס הזכיר לא שוב ומוצש״ר
 אע״ס לשה״ר, השה הזמר ורק הסרק, בשאר כלל
 ברכילות גס ששייכים דינים הסרק בהמשך שיש

 שם גס הוא דלשה״ר י״ל אלא עיי״ש, ומוצש״ר
לעיל )ועי׳ מטרו על אסורים דיבורים הני לכל כללי
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יז סימן עמק טח
 סוכר יונה דרכינו משמע כפשוטו ]ובאמת

שכמב רכ״נ כאוס ע״ש דהא כהראג״ד
 מן זה על והוזהרנו רכיל. הולך השלישי החלק וז״ל

 זה וגם בעמיך. רכיל מלן "לא שנאמר המורה,
 הרע, לשון מסמרי כם מלל והוא הרע, לשון נקרא

 האדומי דואג על לנרכה זכריכם רכומינו שזכרו כמו
 נא לו ויאמר לשאול הגיד כי הרע לשק כעל שהיה

 הרכילות ונזק נ״ב(. )מהלים אסימלך נימ אל דוד
 שנאה מרכה הוא כי מספר, אין כי לספור, מדל

 שכשרב מה על לעטר אדם מי אמ ומכשיל כעולם
 העולם והנה נלכנן", אמין אס משנא "לא כמורה

 השנאה וממט א( סרק סוף )אבוס השלום על קיים
 ופעמים הקדמנו. כאשר יושטה וכל pא נמוגים

 רעהו, אס להרוג שברו טד סרב הרכיל ימן רמס
 למען כן היו רטל "אנשי כ״כ( )יסזקאל שכמוכ כמו

 סוררים סרי "כלס ו׳( )ירמיה ונאמר דם", שמן
 המה". משמימים כלם וברזל נסשס רטל הולט
 שהוא מפט שלישי לשון הרטלות אס רנומינו וקראו
 עליו, שנאמר ומי והמקכלו, האומרו, שלשה הורג
 הרטלוח בסבס שנטרד דואג מעטן שידעת כמו

 הרטלות. אס קכל אשר שאול ונענש הכהטם ונהרגו
עכ״ל[.

דיש מסטם ג״כ דהראנ״ד לומר מוכס ולכאן׳

 סבצלמ בספר דשו״ר המספר של דעומיו מצד מסרק
 תניא ח״ל שכמב מל״ז עת׳ במדכר מלק השרק
 גדול כמה וראה כא מימא p אר״א ט״ו גערטן

 על המוצש״ר ומה ממרגלים, מנלן לשה״ר, של כס
 כמה אמח על סטרו על המוצש״ר כך, ואגטס עצים
 מוציאי האנשים וימוחו מדכמיב לה ויליף וכו/ וכמה

 להם באה המרגלים דמיחת הט רעה, pהא 1דמ
 מימה הדנר וכפשוטו הארץ, דכח הוציאו ט על

 שטן עוק אלא אינו לשה״ר טטר pע כל דהלא
 ואבטס. עצים על הוצש״ר שיין ומה למטרו, אדם
 אין לשה״ר עוון סומר דעיקר מזה, מוכרח אשר
 אמד דהוא אם ט למא-דסטרו, מסמס כלל גדרו

 למטרו, עוון מה שיש מה מלכד אשר הלשק, מסטאי
 עע״ש. עכ״ל. הלשוך־זכר. בגוף עטרה מה יש גם

 דלשה״ר דעוון כערטן מהסוגיא ראי׳ דהטא הט
 להראב״ד דגם לומר מונס וא״כ הלשק, מסטאי הוא
 הנזק משוס דוקא העוון ואין הלשק מחטאי הוא

לסטט.

 היא דרטלוס הראב״ד סוכר למה צ״ב דלס״ז אלא
הנזק מצד אה״נ הא מלשה״ר, יומר ממורה

 סומר ללשה״ר יש אכל יומר, ממורה היא רטלוס
 וצע״ע סמור. יומר הרנה הוא רעום הדעות דמצד

זה. ככל

מ סימן

לשה״ר לאיסור במקור והירושלמי הבבלי מחלוקת ביאור

 כהאזדורה לירושלמי הבבלי כין שינוי
לשה״ר לסיפור

 ה״א, )ס״א פאה מס׳ נטש בירושלמי עיין הנה א(
מטן הרע ללשון אזהרה דאימא ע״נ( ד דף
 ישמעאל ט מט לא רט אמר רע דכר מכל ונשמרס

 ט מט הרע לשון רטלמ זו כעמך רטל מלן לא
 זה של דכטו מטעין הזה כרוכל מהא שלא נסמיה

מהו מסר דהיחשלמי ומבואר לזה. זה ושל לזה

 מלן דלא הפסוק והובא הרע" ל״לשון האזהרה
 דאימא ע״א קי״ס דף סססים כבכלי עי׳ והנה רטל.
 כל עזטה p אלעזר רט משום ששם רב ואמר

 וכל הרע לשק המקכל וכל הרע לשון המספר
 לכלטם להשליכו ראוי מזטרו שקר עדוס המעיד
 משא לא כמטה וכמיב אמו משלכק לכלב שנאמר

 משא דלא ומטאר משיא. לא טה וקט שוא שמע
לשה״ר. המסמר כולל שוא שמע
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טטה״ב פ״ז דעות הלבותע»

 רכיל מלן דלא מקום כשום הוזכר לא כמלי והנה
הוזכר לא דג״כ אלא הר□ לשק על קאי

 בכמוטת מטאר רק רכילות, על קאי רטל מלן דלא
מוצש״ר. על קאי רכיל מלן דלא מ״ו דף

 ברכילות נכלל פור גילוי לפה ביאור
דאזהרת מקור יש בבבלי גם ולפ״ז

רכיל תלך לא היא רכילות
 דהובא כ״נו-ל״א דפים בסנהדרק עי׳ אולם כ(

ועי׳ סוד, גילוי לענק רכיל מלן דלא הפסוק
 רכ״ב־רכ״ד דבאומיוס ג׳ שער שע״מ יונה נמנו
 ת״ל כחב רכ״ה באות ואם״כ דרכילות ענין ביאר
 סברו אליו יגלה אשר הסוד להסמיר האדם וחייב
 ענק ההוא הסוד בגלוי שאק סי על אף סמר דרך

 להפר וסבה לנעליו נזק הסוד בגלוי יש ט .!טלו□
 "הסר כ״ב( מ״ו, )משלי שנאמר כמו מסשבמו,
 יצא אן הסוד מגלה ט והשניס סוד", באין מסשבוח

 בעל דעס על מעטר הוא והנה הצניעות מדרן
 י״ט( ט, )שם השלום עליו שלמה ואמר הסוד,
 איש מראה אם לומר רצונו רטל", הולך סוד "גולה
 אף הסוד, מגלוי לשונו לשמור ברומו מושל שאיננו

 נין רטלוס עלן ההוא הסוד במסשוף שאין סי על
 רטל הולן להיום הזאת המדה מטאהו לסברו, אדם

 שסחיו אין אשר אסרי הרעו□ כמוח מארבע שהוא
 "הולן י״ג( י״א, )שם אמר עוד לשמרן. ברשומו

 למי סודך מפקיד אל לומר רצונו סוד", מגלה רטל
 מן שפמיו שומר איננו אשר אסרי ט רטל, שהולן

 סי על אף סודן, בהסמר עליו מבסס אל הרטלוס
 ולכאו׳ עכ״ל. וסמר. סוד דרו טדו דבריך שמסרס
 וכן הרטלו□ מענפי הוא סוד דגילוי דס״ל משמע
 ]ולכאו׳ יונה. רטנו שהטא במשלי מהפסוקים משמע

 בהל׳ זה ח שהטא סיים הססן מדברי משמע ק
 דגם אלא רטלוס. אבק טל במוך ס׳ כלל רטלוס

 בסוף סוד גילוי דין הטא נו׳ כלל סוף לשה״ר בהל׳
 ס״ק בבמ״ס ב׳ בכלל דעיין אלא לשה״ר אבק טל
 טן אינו לשה״ר בהל׳ שהטא דהדין דמוכס כ״ז

עיי״ש[. גרידא. סוד גילוי

 ולא רטלוס בכלל הוי הסוד דגילוי הדבר ובביאור
הוא דרטלוס טסוד י״צ לשה״ר בכלל

 לראוק מססר שאינו דהיינו לזה, מזה דבטם שטוען
 מספר הוא אלא שמעק על סישב בעצמו שהוא מה

 היינו גמור ורטלוס שמעק", "דבט אס לראובן
 סוד וגילוי ראוק, על שנאמר שמעק דבט כשמספר

 אף בסוד שנאמרו שמעון דבט כשמספר היינו
 מססר הוא הציוטס רבב׳ לראוק, שייטס שאינם

 לשמעון. צער או היזק איזה שיגרום שמעון דברי
 על קאי רטל מלך דלא בבבלי מטאר ק ולפ״ז

 דלא בהן שמטאר בסנהדרק סוגיום דבאוסן רטלומ
 רטל מלך דלא מבואר סוד גילוי על רטליקאי מלן

רטלו□ על קאי

 באזהרת וירושלמי בבלי דהמח׳ י״ל
והראב״ד הרמב״ם בטח׳ תלוי לשה״ר

 על קאי רטל מלך דלא מטאר מבבלי נמצא ג(
על דקאי מטאר לא אבל ומוצש״ר רטלוס

 על קאי שוא שמע משא דלא ומטאר לשה״ר,
 קאי רטל מלך דלא מבואר טרושלמי אבל לשה״ר,

 נאמר אם מאד מדוייק דהכל להעיר ויש לשה״ר. על
 והראב״ד הרנמ״ם במסלוקת נמלקו וירושלמי דהבבלי
 סובר דהואב״ד ט״ז, וסימן ט״ו בסימן שראינו

 דלשה״ר סובר והרמב״ם מלשה״ר ממורה דרטלוס
 לשה״ר בהל׳ סייס בסס׳ן עי׳ דהנה סמור. יומר הוי
 דנקט מעמים כמה ממטו דמבואר א׳ כלל

 רק קאי בעצמומו רטל מלך דלא הוא דהסשטוס
 שהוא מה וכל הקרא משמעות וכפשטות רטלוס על

 רטל מלך לא מטן אסור ג״כ מרטלוס ממור יומר
 המפרשים בכל מבואר הנה ולפ״ז ומומר. קל יט על

 הא מובן א״כ מרטלו□ סמור יומר הוא דמוצש״ר
 וי״ל מוצש״ר, אוסר רטל תלך דלא בכמובוס דאימא
 ומוצש״ר רטלוס דוקא וא״כ כהראב״ד סובר דהבבלי

 רטל, מלן לא בטן נכללים מרטלוח סמור יומר דהוי
 בדק איכלל לא רטלוס כמו סמור דאינו לשה״ר אבל

 שמע משא לא מדק רק הוא והאיסור רטל סלך לא
כהרמב״ם סובר הירושלמי אבל בססמים. כדאי׳ שוא
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הלשוןת סימןעמי!ג

 לשה״ר גס וא״נ מרכילות סמור יומר הוא ולשה״ר
וא״ש. מיל. מלן לא גדין נכלל

 לא הפסוק ככיאור הירושלמי שיטת
הנ״ל לפי שוא שמע תשא

 להביא אסשר דאם הירושלמי נדעס צ״ג והנה ד(
שמע משא מלא לשה״ר מסמר לאיסור קורן3_

 ולא מנלן ללשה״ר אזהרה הירושלמי שאל שוללמה

 דהירושלמי ואסשר שוא. שמע משא לא משום חיק
 למקבל אזהרה הוי רק שוא שמע משא דלא סונר

 למספר לא אנל שס נמטלחא וכדמשמע לשה״ר
 נפסוק אסר ביאור לירושלמי טש י״ל ועוד לשה״ר.

 3ה״ ס״ה שטעית נמוססמא דעי׳ שוא, שמע משא לא
 סמישים אלא לו 3סיי הי׳ ולא מנה טוענו הי׳ דאימא

 הטני למון וכשאצא ננ״ד צו כושר הטני לו יאמר לא
 שוא שמע משא לא מ״ל לשטעה אזקק שלא לו מודה

 וי״ל ע״כ. שוא. שהוא דנר לטין משמע אל
 הפשט דהו דמוססמא כהמנא סונר דהיטשלמי

 לשה״ר. ולמקצל למססר ממנו ללמוד ואין נמסוק
 דהססוק ללמוד דאסשר קי״ס סססיס נרשנ״ס ]ועיין

 לא ט׳ קרינן לומר נלי אף לשה״ר מספר על קאי
 קטנן דלא סונר שם הננלי דסוגייס י״ל וא״כ משיא

 ט׳ דקטנן סוני כנראה המוססמא אנל משיא לא ט׳
 ל״א דף שבועום הננלי נסוגייס 3היט ועי׳ משיא. לא

עיי״ש[. שם. שיטוס שט דהוא דאסשר

 שס כהמוססמא סונר דהיטשלמי זה צד דלסי אלא
לסי צשה״ר קנלס לאיסור המקור מהו צ״נ
 מוזכר דלא דנראה להעיר טש אלא הירושלמי,

 אימא דרק ירושלמי. צמלמוד לשה״ר דקנלס האיסור
 דהא לאיסור ראי׳ מזה ואין המקצל הורגם דלשה״ר
 סה ]עי׳ וצ״ע. עליו. שנאמר מי הורגם גם לשה״ר

כ״ה[. נסימן לקמן עוד

 גי דנודא הציוד כין החי?וק כיאור
הנתכאר לפי חוכץ דכר להציור מלניא

 נמלקו והירושלמי דהננלי הנמנאר לסי הנה ה(
לססטר טש אפשר והראנ״ד הרמנ״ס נמס׳

 נסימן עיין דהנה והיטשלמי, הננלי טן שינוי עוד
 וטן ט״ז דף נערכין הננלי דטן שראיט ל״ו

 והיינו טשא, לישנא דמי סיט שאלו נסאה הירושלמי
 לשק האיסור מגיע היכא עד להדגיש רצו דהמלמוטן

 אנל פלטא" ט ד״נורא הציור הטא והבבלי הרע,
 ויל״ע עיי״ש. סוכך, ד״נר הציור הטא הירושלמי

להירושלמי. הבנלי טן הזה השינוי טאור מסו

 נטאור שכסצנו מה ט״ו נסימן לעיל עי׳ והנה
סונר דהראנ״ד והראנ״ד, הרמנ״ס ממלוקס

 מדינורו שיוצאה המוצאה הוא דלשה״ר מסרק דהעיקר
 יומר היא רכילות וא״כ למטרו והטוש ההיזק דהייט
 שאמר למי השומע טן מדטם גורס דרטלוס ממורה

 אבל שלשה, הורגח ורטלות השומע על הדנטם
 מסרק הוא נלשה״ר הססרון דעיקר סונר הרמנ״ם
 סשיטא וא״כ מטרו מגנה שהוא ודעותיו נמטחיו

 מגנה נעצמו דהוא ממורה יומר סרנה היא הרע דלשק
 טש אפשר ולפ״ז אומו. גינה שאסר מספר ואינו סטט

 הראנ״ד לסי דהנה הציוטסנ^ טן השינוי להסטר
 כלפי ההיזק מממס מיסורי הוא כעיקרו הרע לשון

 דאק י״ל וא״כ הננלי, דעס זהו הנ״ל דנתו ולסי סטרו,
 דלא אף סוק דנר דנציור סוק דנר כציור כ״כ מידוש
 שיגרמו דנטס אמר למעשה אנל להטא הלשה״ר אמר
 סטא לא ולכן גמור הרע לשק כמו מידה נאומה היזק

 גדול, היומר הסידוש זה דאין סוכן דנר הציור הננלי
 המק הוי דלא סלטא ט דנורא הציור הזטר הננלי אלא

 סלניא ט נורא דאף גדול היומר החידוש זהו ולכן גמור
 עקר דאין גדול יומר מידוש דהוי י״ל ועוד לשה״ד, הוי

 מראה להיום הוא טטרו עיקר אלא היזק דנט טטרו
 לכן היזק דנרי דאינה וטון סלוני כטס אש טש מקום

 הרמכ״ס אנל טשא. לישנא ג״כ דהוא גטל סידוש הוי
 נסירמו מממס איסור הוא נעיקרו הרע דלשק סונר
 הנ״ל דנתו וצפי טנורו, ע״י מטת להזיק או צגטס

 א״כ הלשון מעטרוס דהוא וטון הירושלמי, דעח זהו
 דסה להדיא הלשה״ר שאמר היכא דוקא דהוא הו״א
 להטא הלשה״ר אמר דלא היכא אכל לשונו עם מנוא

 דנר הציור הטא הירושלמי ולכן לשונו, עם סנוא לא הא
וקמ״ל נצנעא אס ט היזק הדנט אמר דלא מונן

>*
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ה״ב מ״ז דעות הלבות עמק--------

 ט מורא הציור הטא לא אכל לשה״ר, הוי דאס״ה
 כלשונו אמר למעשה פלניא ט דנורא דכציור סלניא

 וכאמה דא״ש. ואפשר וכוורי. כשרא שס אוכלים דממיד
 והראכ״ר הרמנ״ם כמה׳ מלוי הוי זה דשינוי לומר א״ש

 דבר הציור סטא אממ3 דהרמב״ס ל״ו כסימן דראינו
הירושלמי. וכשיטס סלניא ט דנורא הציור והשמיט סוק

 והירושלמי הככלי כין השינוי כיאור
הנתכאר לפי לשה״ר עוון על מכפר מה

 הבבלי טן שיגר עוד גס להסטר דיש ואסשר &
ע״א ט״ז דף ערכין בכבלי דעי׳ והירושלמי,

 וסא״ר מכסר מעיל מעשיו אסנו לא אי דאימא
 מציט לא דנרים שני לר p יהושע רט אמר סימון
 כפרה להם מצינו אשר כדבר כפרה גקרמוח להם

 כמגלה דמים שסינוח הרע ולשון דמים שסיכומ
 למדט מנינא ר׳ דמניא כקטרס הרע ולשק ערופה
 על ויכפר הקטרמ אס רמן דכמיב שמנפרס לקטרמ

 מכסרמ קטרמ מה על ישמעאל רט דט ומנא המם
 דנר יכא הוא ברון הקדוש אמר הרע לשק על

 דמים שפיכות קשיא משאי מעשה על רכסר שמושאי
 שפיכות הרע אלשק הרע לשק קשיא דמים אשפיכוח

 מאן דידיע הא קשיא לא דמים אשסינוס דמיה
 קטליה מאן דידיע קטציה מאן ידיע דצא הא קטליה

 הרע לשק טה אמרו ולא נמזיד הוא קטצא כר
 נסרהסיא. הא כצינעא הא קשיא לא הרע אלשק

 לשה״ר על מנסר רק דהמעיל הנכלי דלדעמ ומכואר
כצינעא. לשה״ר על מכפרם הקטורמ אכל בפרהסיא

 ל״ס )דף ה״ג ס״ס טומא טרושלמי עיין אכל
סימק ר׳ מעיל דאימא דילן( בדפוסיה ע״א

 הימה לא דבריה שט גוברין דטמ יונמן ר׳ בשה
 הן ואלו כפרה המורה להן וקבעה כסרה בהן

 לשק האומר כשגגה נפש וההורג הרע לשק האומר
 כפרה המורה לו וקבעה כפרה לו הימה לא הרע
 יבא קולו ונשמע לשרס אהרן על והיה המעיל זוגי
 אמר סימון ר׳ דלהירושלמי הרי קול. על ויכפר קול

 לכפרה קבעה שהמורה מהדברים א׳ הוא דהמעיל
הקטורס. על דיבר סימון דר׳ הגבלי כגירסם ודלא

נא הלשון

 על מכפר המעיל הירושלמי דלפי מזה יוצא ולכאו׳
 מקום כשום טרושלמי מוזכר )ולא הרע לשק מיני כל

 שהארכנו וכמו הרע לשון על מכפלת דהקטורמ
 וצ״ב הססר(, בסוף המעיל קטר כקונטרס בס״ד

 יש דלסכבלי והירושלמי הבבלי טן המס׳ יסוד מסו
 בפרהסיא ללשה״ר כצינעא לשה״ר טן חילוק

 "דבר הוי לשה״ר וכל כזה חילוק אין ולהירושלמי
עליו. מכפר והמעיל -שבקול"

 כספר דעיין מאד מוק דהוא י״ל הנמבאר ולפי
שכמב ס״א ט כלל לשה״ר הל׳ סיים מסן

 שהוא אף סטרו על הרע לשק לססר אסור וז״ל
 וכל רטס. כפני שכן וכל ימיד, בסט אפילו אמס

 שסטרו מסט המספר, עק ימרכה השומעים, שימרט
 כמה נפט גנומו שנמסרסס זה ידי על יומר ממגנה
 כאסור אגשים כמה מכשיל זה ידי שעל גס אנשים.
 לשה״ר של דהסומר סרי עכ״ל. הרע. לשון שמיעס

 וא״נ יומר, ממגנה שמטרו משוס הוא בפרהסיא
 סילוק אק סטרו מגנה שהוא רעה המידה דמצד י״ל
 הוא ונשטהם בפרהסיא ללשה״ר כצינעא לשה״ר טן

 סילוק יש למטרו ההיזק מצד אבל בקולו מטרו מגנה
 ורק כצינעא לאמר אומרו הוא בצינעא הרע דנלשק

 הרבה יש כסרהסיא הרע וכלשק שומעים קצע יש
 המסרק דעיקר סוכר דהככלי ראינו א״כ שומעים.

 יש ממילא למטרו שעושה ההיוק הוא הרע כלשון
 אבל בפרהסיא ללשה״ר בציגעא לשה״ר טן סילוק

 רעה המידה הוא המסרק דעיקר סוכר הירושלמי
 שבקול. דבר הוא הרע לשק כל וממילא המספר של

וא״ש.

 והירושלמי הככלי כין שינויים עוד
כהנתכאר תלויים שאינם שנראה

 הירושלמי לסוגיית הבנלי טן שינויים עוד )יש ז(
ע״א ט״ז דף מו״ק מס׳ דכנבלי שם, בסאה

 על הרע לשון לומר ימל דינא דט דשלומא אימא
 אבל ואטרס, מדמן זה דין וילסי׳ אופו שמרף מי

 על הרע לשק לומר דמומר אימא שס טרושלמי
ממלוקס כעצי היו ואטרם דדמן וטק מסלוקס, בעצי
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כד סיטן עמק זך

 משום אלא נמדנר אטמנו של דינם גזר נממם >דלא
 הני נהכאח הרמנ״ס כוונה מהו ויל״ע לשה״ר(,
 שכמוך דאטס ש״ק סוף בסהמ״ש וראימי מימרומ.

 שס ונסו״ד מימרומ ד׳ הני דוקא הטא מג*^ם
 הסטא נזה שספרו מה קצם ססרמי אמנם וז״ל 3כמ
 נכל האדם ממט שיחרסק כדי שהארכמי> סי על אף

 הסלק מזה לומר רצה לשמוק, כוונתו וישים יכלמו
 כוונמו גס שזהו ט״ל ופשוט עכ״ל. הדיטר. מן

דעות. נהלכומ מימרתו ד׳ הני הנאמ3

 מימרות ד׳ הני דכל קצת להעיר דיש אפשר והגה
הרע לשרן של הרע הצד סומר לעדן הם

 והורג כעיקר כמסר והוי ממורה עטרה דהוא
 אס והנה כמדנר, למוס לאטמנו וגרס שלשמן

 לא למה לשה״ר, ר3לד לא אדם לזרז רוצה הרמכ״ם
 הצד של הייסוד על א׳ מימרא לכה״ס גם הטא
 הוי דהמומ דכמו לשה״ר מדנר שאינו נמי הנווכ
 הלשון. טד מלוי הוי הסייס p הלשק טד מלוי

 כמו סונר דהרמכ״ס קצס רמז דהוא ואפשר
 מעלה דאין כהמהר״ל ודלא רש״י נשיטס שנמנאר
 הייסוד לשה״ר, מדנר שאיט כמי הסייס נצד מיוסדמ

 הלשון טד מלוי דהמוס הא רק הוא הרע לשון של
 הרע. הצד של הסומר כענין מימרוס הטא רק ולכך

עוד. עיין

כד סימן

הורגת הרע לשון שלשה

 הורגת דרכילות הראשונים שיטת
 זו לשיטה ומקורים לשה״ר ולא שלשה

כערכין ככוגיא
 אמרי נמערנא דאיסא ע״ג ט״ו דף נערטן עי׳ א(

למספרו הורג מלימאי קטיל מליחאי לשון
 שגרס ״מ3ה גהגהוח ]עי׳ ולאומרו. ולמקנלו
 לשרן זה מלימאי לישגא וסרש״י עליו.[ ולאומרין

 סוד, לו לגלית למטרו אדס טן שלישית ה^^היא
 טן שנופלס מרינה שממון עצמו לרכיל לאומרו
 אס הדם גואלי והורגין זה אח זה הורגין השמם

עכ״ל. ידו. על נא שההרג הרטל

 שסונר ה״נ ס״ז לעיל הראנ״ד נהשגח עי׳ חנה
וטאר מלשה״ר ממור יומר הוא דרטלוח

 והורג מלימאי הוא )רטלוס( שהראשון וז״ל הדנר
 אלא הורג ואינו מניין הרע( )לשון והשט נסשוס
 ג׳ הורג לשה״ר דאין דסונר הרי עכ״ל. עצמו.

רטלוח, לעט! סוגיין דפירש מדנטו ומשמע נסשוס,

 שמעון, על דינר דראוק "מלימאי" הוא דרטלוס
 שראוק מה לשמעון סיפר שלישי איש שהוא ולוי

 המספר נכלל רק הדיטר דנעצס והיינו עליו, דינר
 הוא שהדיטר עליו שסיסר ומי מפיו יוצא שהדיטר

 דינר שראוק מה לשמעון גילה זה שלישי ואיש עליו,
 אלא "מלימאי" הוי לא הרע לשון המספר אנל עליו,
 השלישי, לקוראו טעם אין אנל השט או הראשון הוא

 דאימא הא ולס״ז המלימאי. של לשונו הוי לא וא״כ
 דקאי מפורש מלימאי קטיל מלימאי" "לשון גמ׳3

 עוד להוסיף יש והנה לשה״ר. על ולא רטלוס על
 לשה״ר על ולא רטלוס על קאי דסוגיין ט״ל טעם
 מלימאי", "קטיל למה מוק כרטלוס דרק משום הוא

 ירע הוא עליו טנר שראוק מה שומע דכששמעון
 גרם דלוי וטון שמיהם הטגמ יגרום וזה ראוק עם

 וכמו לוי אח יהרגו הדם הגואלי שמיהם מיחס
 קטיל לשה״ר למה טאור אין אנל רש״י. שטאר

 וצא נגנומו סיפר שראוק יודע איט דשמעון מליסאי
ושמעון. ראוש טן רע שוס יהא
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ה״ג פ״ז דעות הלבות

 הורגת דלשה״ר ברמב״ם משמעות
שלשה

 אמרת שיעה כזה לרמכ״ם דיש להעיר יש והנה ב(
ועוד ה״ג כס״ז כשב הרמכ״ס דהנה לגמרי.

 האומרו הורגש הרע לשרן שלשה שכמיה אמרו
 דלאו דס״ל ומטאר עליו. שאומרין וזה והמקבלו

 כיון דכנ״ל וצ״ע שלישאי. הורג רכילוש דוקא
 איך עליו דיבר שראוק מה יודע אינו ששמעון
 וז״ל שכשג מס״מ )ועי׳ שלישאי. הורג לשה״ר
 עליו שהנאמר שלשמן שימושו שייך הרע מלשון
 דם וגואלי להורג יהרגו הדס וגואלי לאומר יהרוג
 הדבר הוא שגילה ידי שעל למקבלו יהרגו שניהם

 דהיכא ממוהים המרים לכאו׳ אגל ענ״ל. אלו. משו
 הריגש שגרם וזהו רכילוש הוי הדכר גילה שהמקבל

וצ״ע(. הלשה״ר. ולא הנסשוש

תליתאי קטיל לשה״ר למד, ביאור
 הרע דלשין דהא סונר דהרמנ״ם י״ל ולכאו׳ ג(

שיסור דע״י הפירוש אין נסשוש ג׳ הורג
 להדדי, הורגים שלהם דם והגואלי ג׳ הל לשה״ר

 הורג דלשה״ר לשה״ר של העלן מסומר דזהו אלא
 דלשה״ר לפרש אפשר דאיך דקשה אלא נפשוח.

 ג״כ לשה״ר הא השנוא שומר מממש נפשוש הורג
 כלל. שמא לא והוא עליו נאמר שהלשה״ר מי הורג
 נלשה״ר, ששטאו אלו של השטא שומר דמשמש וצ״ל

 זה לדינור ששייכים גס״לאסריס הורגש הרע הלשץ
נלשה״ר. שטאו שלא אף לשה״ר של

 דעבירת ראי׳ אין הגתבאר לפי
המספר מעבירת גדול המקבל

 ישר והמקבלו הנ״ל מריו סיים הרמנ״ם והנה ד(
נרמנ״ם משמע ובפשוטו עכ״ל. האומרו. מן
 דסיסור השטא מן שמור הוא לשה״ר דקנלש דהשטא
 מרי נכל דהא לכאר, מאד קשה זה אנל לשה״ר.

 הזכיר רק לשה״ר עבירח שומר נעלן שם הרמנ״ם
 מהו ועוד כלל. לשה״ר קבלש הזכיר ולא המשפר
 לפי הא המספר, מן יושר המקנל של הסומר

שוא שמע משא לא על עונר רש המחנל הרמנ״ם

עת הלשון

 המספר אנל ה״ז, סנהדרין מהל׳ פכ״א לקמן כדאי׳
 מלך לא על עונר וגם שם כדאי׳ משא לא על עונר

וצ״ע. רכיל.

 המקנל הורג דהלשה״ר דהא י״ל הנמנאר ולמי
ענירש סומר מצד אינו האומרו מן יומר

 שמורה כ״כ היא המספר ענירש דרק די״ל המקנצ
 של דהלש״ר דכמו אלא נסשוש, להרוג שגורם

 המקבל, הורג ג״כ עליו שנאמר מי הורג המספר
 דהיינו צ״ל המספר מן יומר המקנל דהורג והא

 הוא קנלמו ע״י דרק הגומרו, הוא שהמקנל משוס
סעולמו. פועל רע דהדינור

 שראימי מה ע״ס מהנשנאר להרנה נתעוררתי
׳עמ במדבר חלק השרון סנצלש מסר

 בלשון הסומר דעיקר הר״מ מדברי מבואר וז״ל שלז,
 סומר נכלל איט השומע ואילו להמספר, הוא הרע

 המקבל, אש הורג הרע שלשון הר״מ שכמג ומה זה,
 עליו, שסיפרו למי גם הורג שהוא אמרו הרי הנה

 כל אש שהורג מאד עד סמור הרע שלשון וע״כ
 ידו שעל להמקנל ונשרט הסיפור, לזה ששייך מי

 הרע לשק של והספצא הר□ לשון של לספצא נעשה
 נהיומו הוא נמסרם העטרה סומר אך נפשוש, הורג

עכ״צ^• הלשק. מסטאי

 שיים הספן האיש מי אישא דנססוק להעיר ]יש
מרמה. מדנר ושסמין מרע לשונך נצור וכו׳

 דסיפור נהעטרה מלוי דסייס הוזכר דרק הרי
 ולפי לשה״ר. וקנלש שמיעש הוזכר ולא לשה״ר,

 ולא לשה״ר נסיסור רק מיוסד סומר דיש הנ״ל
 דוקא מלוי הוי סיים למה מובן לשה״ר, נמקנל

 יום בכל ממסללים למה מונן ועס״ז וא״ש. בסיפור.
 מדבר ושסמי מרע לשוני נצור פעמים ג׳ לכה״ס

רע[. משמוע אזל מציל ממפללים ולא מרמה

 תליתאי" "לשון דפירוש אפשר
התום׳ של כפירושם הוא להרמב״ם

 בערכק דבסוגיא לעיל דראיל קשה דלכאו׳ אלא ה(
אימא דהא שלשה הורג רכילוש דדוהא מוכס
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מ סימן עמק?ו

 הוא רטל ולק מלימאי קטיל מלימאי" ד״לשון שה
 המג׳ דברי פירש דהרמכ״ם וי״ל מלימאי. לשון

 הקנ״ה שהקיפה היינו מלימאי דלישנא שם כמוס׳
במוכה. שלישי והוא בשר של וא׳ עצם של א׳

 תליתאי" "לשון רנקדא כחא שירוש עוד
תליתאי הןטיל דלשוז״ר זהפוכרים לפי

 מקרא רבה במדרש דעי׳ כאזס״א שי״ל שו״ל ו(
הורג דלשה״ר להדיא דאימא נ׳ אוי! כ״ו שרשה

 )פי׳ שלישי קורא ולמה דאימא ע״ש נפשומי ג׳
 pהא עם ק״כ מסלים במדרש נמ״ש מהרז״ו
 עוד עיין הענק כל שס ע׳ שלישי אומו קוראיה

 והן פ״א מאה וגירוש׳ י״ב מהליס כמדרש שס
 0תלת לישן ללשה״ר שקורא עה״ס כמ״י ראימי
 עליו. והנאמר והמקבלו סאומרו שלשה הורג שהוא
 ג״כ זה לכאו׳ ח״ל שכמב הרש״ש בהגהומ וע״ש
 לשק אמרי במערנא ב׳[ מ״ו ]ערכין ׳הגמ כונס

 מלימאי קנויל מלימאי[ נקרא למה ]פירוש מלימאי
 וע״ש עכ״ל. קטול-מלימאי[. שהוא ]מפני כו׳

 ליה דהוס בגבר הוה עובדא דאיפא המדרש בהמשך
 מפייס זהוה כיש לישן אמרה צמידה והוס טשא כלה
 כצפרא וסד ברמשא סד ביומא זימנין מרין ימה
 מה כיש לימן מימרין דלא מינך בעי אנא לה אמר

 לשמשא נעי אכוך הדין לבעלה ואמרם אזלס עכיס
 ואס לרמשא אמימ עול צי מהימנמ אס ליס ואי ימי

 וסמא עלד ורצד אזל לי ומפייס יתיב ימיה משכס
 קושטן מילא כבר אמר ימה וסייס גסק קאיס ימיה
 לדינא ימיה אובילין וקטליה לאבר מסא עבד מס

 לשק אבוי על דאמר אנממא ולההיא קטולק ואמסייב
 קטיל לישנא ואשמכס קטולין ואיממיינא■ הרע

 ולא לשה״ר הימה דהמס הרי עכ״ל. מלמיהק.
 ולא והמקבל המספר אס הרגו דין וכיח רכילות,

להדדי. הרגו שהשלשה

הלשון

 אינו לטדי, מוכן לטעמי׳ לדזדמב״ם
שלשה הורגת רכילות דדוקא סוכר

 לרמב״ם שיש שאפשר י״ד בסימן לעיל ועיין ו(
ולסי לרכילוס לשה״ר נין כהסילוק אסרס שיטה

 "מלימאי" הוי לא רכילות שס שנמנאר שיטמו
 א״ש ולפ״ז עליו, דיבר שראוק מה לשמעק שמגלה

והראב״ד. כרש״י הסוגיא סירש לא שהרמב״ם

 לרמב״ס שיש שאפשר כ״ה בסימן לקמן זךן1]
ולשיטסו לשה״ר, מקבל כדין אסרס שיטה

 סמור. כ״כ המקבל סטא דאין לומר א״ש לכאו׳

עיי״ש[.

 כרעת יש אט טהגתכאר נפנן״ט
לשה״ר למקכל

 סוף ככמ״ס לאוין בסמיסס ס״ס כס׳ עי׳ הנס ח(
הוא אם צ״ע המקבל על וז״ל שכמב ג׳ ס״ק

 מאמק שהוא יק דיבור כשום לו מסייע ואיט שומק
 וצ״נג זה עכור בצרעס נלקה הוא גם אם בלבו לו

 דרק הרמב״ם בדעס שנמבאר מה ולפי עכ״ל.
 הספק מהו יל״ע העטרה מומר נכלל הוא המספר

 אצא בצרעס. נלקה המספר דרק פשוט הא נזה,
 הטן לא זצ״ל הס״מ שרבנו משמעות שיש דאפשר

 לשה״ר בהל׳ מי׳ דלא הנ״ל כהדרך הרמנ״ם דברי
 לשס״ר לקבל אסור וז״ל שכתב א׳ סעיף ו׳ כלל

 אמרו עוד וכו׳ בצ״מ עובר והמקבל וכו׳ מה״מ
 הרי עכ״ל. האומרו. מן יומר המקנלו עונש שגדול
 ולפי נ״עונש", הוא המקבל של דהמומר דכמב
 מטאו אין דהא בעונש המקבל של הסומר אק דברנו
 בדין הוא מומרמו אלא המססר, כמו כ״כ סמור

 של לדיטר ששייך מי כל הורגס דלשה״ר זו מסרים
 הסמסק שסיר לשיטמו דהס״ס י״ל וא״כ לשה״ר.

 י״ל דרך לאידך אנל כצרעת, לוקה המקבל גס אם
וצע״ע. כצרעס. המהנל דאין דסשוט

1תחכמ אוצר תמת ע״י יוודפס11ל מס עמוד (4}• (4) יצחק בנימין בן מלך ראובן שוורץ, :הלשון עמק
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 וע״כ נממחא טלו וישעי׳ נממתא וסיפא מרצנא רישא דימזקאל
 יתרחש לא מדוע ויאמרו הרשעים עלי שילעגו לשחוק סייחי אמר

 לא שאולי דמחיירא אלא הנביאים שאר כמו למוגה סעמיס שיאמר
 אמר ונרז נבואחו על במינה יהיה וא״כ ההוא השב יחקייס

:מ׳ ורזגכל חזקהני ואפס ס׳ סחיסני
 יהישפם ויאמר דכמיב המילה שהבאתי הפרשה כל יתיישב ובזה

 מלך ויאמר מאתו ה׳ אה מדרשה נביא עוד פה האץ
 מאחוואנישנאחיו ה׳ אח לדרוש א׳ איש יהושפמטוד אל ישראל

 שיחנבא יחרמי לא ומדוע רט אס בי שב סלי יתנבא לא ט
 מחנבא וט״כ נבואתו המקיים לא שאולי דמחיירא א״ו לסובה עלי
 ואני אמר ומה נבואחו מל במינה אק שבזה לרמה חמיד עלי

 המלך לו אסר ס״כ האמת לנביא מחזיקו איני שאני פי׳ שנאחיו
 אמת רק אלי הדבר לא אשר משביטך אני פטמים כמה מד

 אין אשר כצאן נפוצים ישראל כל את ראיתי ויאמר ה* בשם
 בשלום לביתו איש ישובו לאלה אדוניס לא ס׳ ויאמר רומס להם

 מלי יתנבא לא אליך אמרתי הלא יהושסט אל ישראל מלך ויאמר
את״ה׳״יושב ראיתי ה׳ דבר במט לק ויאמר רמ אם כי שב

1234567 ארדיח . \
............ כר: טלכסאו

 אפשר לרמה מתנבא שאם שביארתי .בהא למקור ים ותחלה
 מ״ר לאמר אבל גדר קודם דוקא והו יתקיים שלא

 נסנק גדד קודם דצטקו י״ח( )דך דדה בשק ליה רסבירא למאן
 שנים אומר דם היה התס דאסרינן וכמו נדראקנענין לאחר
 שזה ודינן לדון לגרדום שטלו שנים וק שוה ומלייס למטה שמלו
 התפלל כרזה ניצול לא וזה ניצול זה ירד לא תה ירד זה מס מפני

 א*כ1 גדד לאמר כאן גדד קודם כאן אומר ר״א כר שלמה תפלה
 לו שהראו הנביא יתנבא אם לשז א״כ נקרט איט שגז״ד כיון

 ר״א לדמה בודאי נדד לאחר הוא שהגזירה הנבואה במראה
 נקרע איט נדד דסא לרעה אפיי שתתקיים מוכרחת ממאה

 אמח בכתב הרשום אח לך אגיד אבל דיבמוח שי״ב ובירושלמי
 שלא מד א׳ל אמח, למה רשום ואס רשום למה אמח אס

 היא נדד דקודס סי׳ אמח נדד משנתמתס רשום נדד נחמתם
 גדד. לאחר חסלהמשא״כ' ט״י הגזירה להעביר שיכולים רשום

 דהייט האבנים טל שעושה לירמיה הראה דסחלם ניחא והשתא
 בקבוק לו הראה ואמ״ב הגזירה להעביר שיכולים נדד קודם

 :לקרוע קשה נדד לאמר והינ להרפא יוכל שלא נשבר שאם שנגמר
 מו״מ בשמת מחלוקת נ׳( )דך אמרינןברס״דדשבועות ומען

 בעמידה דינק ובעלי בישיבה דיינים ד״ה בשטתג״ד ^?י-^יאבל
 אלמא האנשים. שני ועמדו וכתיב דמי דין כגמר מרים דהא

 ראיתי ה׳ דבר שמע לק ויאמר כתיב לק בישיבה הוא דק דגפר
 מימיט מליו מומרים השמים צבא וכל כסאו מל יושב ה׳ את

 צבא וכל גמ״ד בבחי׳ הוא כסאו טל יושב דה׳ סי׳ ומשמאלו.
 ושמאל ימק ים וט ואמריק ומשמאלו. טליומימיט מומדק השמים

 סי׳ טליו משמאילים ואלו מליו מיימיניס אלו אלא הקב״ה לסט
 הפדות והייט מלפדיסמובה. ומשמאילים זשת שמלמדים מייפיניס

 :גמ״ד הוא ישיבה בבחי׳ שהוא מיק מליו שמטמין
 גלטד ברמות ויסול אחאבוימל את יפחה פי ה׳ ויאמר וכתיב

 תפתה ויאמר כ׳ אפסנו אני ויאמר הרוח ויצא ט׳
 לו אמר י״ז( )דך דב״מ בס״ק ואמרינן ק. ועשה צא תוכל וגס
 ונומניס כוחביס אק לכתוב מלוה בא נאמן פרסתי ואמר צו סן צא
 )דך דב״ק בס״ז וק ט׳. סרטהי ואמר לו ליחן אחה חייב לו

 לעילחי׳ דפשקא טון מ״ט ס׳ סמור ומכר מבמ לו מן צא ס״ס(
 ארבמה תשלומי משלם ומכר וסמז לו לימן אתה חייב גזלן ס״ל

 נשק החום׳ כחט מן טי. למילחי׳ פסקה דלא טק מ׳יס וממשה
 אם ט גשר דק סויססק לו ליתן אתה דחייב ייז( )דך לב״מ

אלא הוי לא דק דנמר אצמא במרובה. משמט וק לו חן צא

 ועשה צא תוכל וגס תפתה ויאמר כתיב לווע״כ חן צא באומר
 מראה שסיפר טק וע״כ גשר. הוי צא בלשון טקשאסר וא*כ ק

 שמתנבא שמביא ביארת' וכבר ח נמר באופן שהיה ממאה
 טק מתרח אינה נמי רמה גזירה אפי* גמ״ד בבמי׳ פורעניות

 לא בשלום תשוב שוב אס ירמיהו אמר מ״כ נקרנג איט דגז״ד
 שמ״כ סליו אומר שאמאב מה שכל לו שאמר סי׳ בי ס׳ דבר

 שהתנבא שמביא משוס נבואתו יבחן שלא כרי לרעה מתנבא
 במינה. מזה אין אמס״כ הנבואה תתקיים לא אם אפי׳ לרמה
 אבל החשובה. נתקבלה ט דבר אשר מגזירתו הקרה שב שאולי

 לו אמר וע״כ שתתקיים ההכרמ אז גדד בבמי׳ מתנבא אס
 ס׳ דבר לא בפלוס תשוב שב אס מסאה מראה שסיפר לאחר

:גמ״ד בבחי׳ שראה משום ט
 צפני השרת מלאכי אמרו בריס דאטרינן הא יתיישב ומה

לפניך אומרים ישראל אק מה מסט רבש״ט הקב״ס
 ט׳( )דך בנדה סחוס׳ שכתבו כסו והוא וביוה״כ. בדה שירה
 אפי׳ גמ״ד לאחר אבל פטם טשא גמ״ד קודם ולישראל ע״ש

 מלאט אמרו ומ״ז בתום׳. ע*ש פטם להם נושא אינו נמי לישראל
 שאתה טק שירה לפניך אומרים ישראל אק מה מפני השרת

 וכמו פירה אומרים אין מה ספני א״כ בדק לישראל פנים משא
 כ׳( )דך בברטת דאמרינן הא טל שם( )בנדה התום• שכתבו
 אשר בתורתך כתיב רבש״ט הקב״ה לפני השרת מלאכי אמרו

 להם אמר לישראל. פטם טשא אחה מס מפני פטם ישא לא
 והם ושבפח ואכלת אסרתי אט לישראל פטם אשא לא איך

 להם שבאה טק וע״כ כביצה טד חית עד עצמם על מדקדקים
 השרת מלאכי אסרו ונרכ לישראל פנים טשא שהקרה החשובה

 אפשר להם השיב פה שירה. אומרים ישראל אין מה מסט
 לפטו פתוחים מתים וספרי סייס וספרי ח כסא על יושב מלך
 נזיד לאחר אבל גדד קודם דוקא הייט פטם נושא דאימתי סי*

 בבמי׳ סי׳ יושב מלן אפשר להם אמר מ״כ פנים. נושא איט
 לישראל אפי׳ פנים טשא אינו גמ״ד ולאמר גמ״ד דהייט ישיבה

 לאלתר לשמים ולצדיקים לרשמים דק גמר הוי ובדה נמי.
 שהיא מה רק משיב rip לא וע״נ לחיים לאלתר ולצדיקים למיתה
 כסא מל יושב סלך אומר וע״כ דין. גמר דהייט ישיבה בכחי׳

 שירה יאמרו איך וע״כ פטם טשא אינו גמ״ד בבמי׳ פי׳ דק
 למיתה לאלתר דיט נגמר הרי א״כ בתשובה ישב לא שאם

 נרע שירה. יאמרו איך וע״כ פטם נושא אינו שב גמ״ד ולאמר
 צ״ג של בספרן ונחתם שלימה בחשבה לשוב א׳ כל צריך

:אמן לחיים לאלתר

ילעשי״ת ו דרוש
 בתורתכם כתיב דג את כו׳ שאלה יה( )דך דדה בפ״ק גרסינן

נטפל אליך פטו ה׳ ישא וכתיב פנים ישא לא אשר
 דומה הדבר צמה משל לך אמשל לס אמר הכהן. יוסי ד לה

 לו ונשבע המלך בסט זמן לו וקבע מנה במטרו שטשה לאדם
 אמר המלך את לפייס ובא פרש ולא זמן הגיע המלך בחיי

 בטביחה כאן נש הכא מטרך. את וסיים לך לך מחול טלסני א
 דע שבא מד למטרו אדם שבין בעטרות כאן למקום אדם שבק

 )דך יומא בפיך ואמרינן נדד. לאחר כאן גז״ד קודם כאן ולימד
 אדם שבין עכירות מכפר יוה״כ למקום אדם שטן עבירות (0ש

:מטח אח שרצה עד מכפר יוה־׳כ אין למטרו
מל במשה ואהרן מריס ומדבר י״ב( )במדבר כתיב והנח

 כשלג מצורפת מריס והנס ט׳ המשיח האשה אודות
 עד נסע לא והעם ימים שבעת לממנם ממק מריס ותסגר
ולטשת מאד לששר הצרעת בנגע השמר וכתיב מדם. האסך

ככל

0) מחכמת אוצר תכנת ע״י מודפס)169 מס עמוד יחיאל בן אייזיק יהושע שפירא, יהושע עמק



ו דרוש עמק צב

תשמרו צויתיס נאשר הצרם המניס אחכם יורו אשר ככל ,
בצאתכם בדרך למדים אלהיך ה• משה אשר את זכור לפשות

 אס השבירה מי מריס אמריק (3ק״ )דף ובזבחים ממצרים. "
 הננסים אש רואה זר ואץ היה זר משה הסגירה משה תאמר

 אח רואה קרוב ואק היה קרוב אהרן הסגירה אהרן ואיח
 שעה אזהה למרים הקביס לס מלק נמל כטד אלא העמיס.

 הספרי התום׳ שם והביאו שומרה. ואני סולמה אני מסגירה אני
 להסגירה יכול םא*ני לאסוחיני טססיד נמצאת אהרן אמר תניא

 אין דורש אהק שהיה למדע דבריו לסי למהרה. ולא לסמאה ולא
מפסידה היה דבמה התום* והקשי קרובו. בנגטי רואה אדם

:מהורה שהיא כש״כ העטים אח רואה ארם דאין הא
דברים ד בשביל סוס( אסרי )ס׳ המדרש בהקדם יובן והעניין

שתו* שהיו מיי מיתה בסו וטלסכחיב אהרן בני מתו
 מסרק היו ומס מיתה בו שכתוב מדים ממוסרי שהיו ונדי כו• יין

 ששאלוהו סרא״ש משובח הי*מ והביאו כד מיתה בו שכתיב המטיל
בסוכס ואין בגדים בד׳ רק שמשמשים היו הדיוטים מניס והלא

 ככה״ג דינם משיחתם בטח הדיוטים שמנים הי*מ ותירץ מטיל. ]
הדיוטים כהנים והא הפרימה ועל הסריטה על שנצמיו והראיס £

:פ*כ ככה״ג דנם משימתם שבמת אלא הם
וטל הפריעה מל שנצטוו דאמ״ס ראיס אינה דו הראה נילי

 ככה״ג לגמרי משימתם ביום עדין היו לא אמס־כ הפרימה
 שנשרפס דר״ח חמאת גבי קיא( )דף בסי״בחבמיס דהאאמרינן

 זס איל הקרבתיה באנינות שמא דמה אח הובא לא סן לו אמר
וכי ופירש* הקרבחיס אני אעמת גהו דססלה הקריבוה הם

 והלא סיום שמש הדומים שסם בע זט בסמי• הקדבוס סס "־
 ואני ומשה הממס אל קרב כדכתיב העבודה המלח כל עלי

מהנים דינם נמי משיחתם ביום דאפי׳ אלכגא אזק. מקריב הסיג
ככהניס דנם משיחתם דביום לומר אפשר אי ולסת הדוסים. ,
ולפנים לפני שהקריבו ממותם שלפי מידן דל וסראים גדולים ’

 מספיק אינו התירוץ זה וגם ע״כ. מדם נמיח׳ ללבוש להם היה
 ללבוש להם היה ממותם שלט מה לומר להמדרש לו דלמה

 המטיל ללבוש להם היה ממותם שלפי שאומר דכיון המטיל.
 המעיל מחוסרי׳ שהיו רק לבשו בגדים השמונה שאר שכל משמע

 שלפי טון מדם מיוחד שטה במס שחטאו לומר לסמדרש והי*
:הדומים מהגיס נגדם ד רק ללטש להם היה לא סאמח

A □שהיו מלמד )שס( במדרש דאיחא פאי טי׳ס לפרש טל ועי 
אמריהם מהלכין ואביהוא ונדב מתחילם סולטן ואהרן משה

 ואני הללו זקנים שני ימותו מחי ואומרים אחריהם ישראל וכל
 אמר איס ר• בשם יוק ר׳ הצבור,- מל שררה מסיג ואתם

 אל ברט* א״ר הרהרו בלבם אמר ריס לזה זה אמרו בסיסם
 ראה מהא מצא שלא הי»מ שם וממס פד. מחר טוס תתהלל
דברי ואולי בפסוק רמז שוס הרהרו בלבם או דברו בפיהם

מטר: הוא נבואה
נדו( )דף דערכק במיג דאמריק מאי פס* ליישב לי ונראה

ש״דכד ומל לנדר מל באין ממיס דברים שנטה סל
 כהונה מד ס׳ נסמכה למה ששון בל מנע א׳ר והא איני יפריך

 מונס מד אף מכפרין קרבניח מה לך לומר קרבטח לס׳
 בדם הכתונת אח ויטבלו ש״דדכחיב סל מכפרת כתונת מכפרין
 לכסות בד מכנסי להם ועשה דכמיב ג״ע טל ממדים ממסים

ר* דאמר מנינא כדר• הרוס גסי על מכפרת מצנפת מרום בסר
 מכפרת אמס עבה ממשה מל ויכפר שעיבה רבר יטא מנינא

 ומסע לגדר מל ממר מעיל פר דאיתי׳ אהיכא הלב הימר מל
 אלסא הקול ממשה מל ויכפר שבקול דבר יבא סקרה אמר

 לס״ר מל מכפרים דננטים אמרח ואיך לסיר על עמר רמעיל
ממשיוופריך אסט דלא הא מעשיו דאהנו הא קשי׳ לא ומשני

יהושע
 בקרבעת כפרס להם מציע לא דברים שע כד סימון א״ר והא

 ערופה במגלה ש״ד ולנדר ro כפרה להם מציע אחר ובמקום
כרכחיב שמכפרת לקסודח למדט חנינא דחניר׳ בקסודח ולה״ר

 על ישמעאל ר׳ דבי ותנא המס טל מכפר הקמורח אח ^יחן
 שבחשאי דבר יבוא הקרס אמר לס״ר טל מכפרת קטורת מה

 אלכדר לה״ר וקשיא אש״ד נדד קשי׳ חשאי ממשה טל מכפר
 ידע רלא הא קפלי׳ מאן דדע הא קשי־ לא אש״ר נדד ומשני

 ומשני הוא קסלא בר קפלי׳ מאן ידע אי ופריך קמלים מאן
 בפרהסיי. הא בצנטא הא קשי* לא להיראלה״ר בו. אחרו ולא במזיד
 יהודה ר קין הורג כל לכן ס׳ לו ויאמר גראפיח ה• המירמ יוק לימה

 ר׳ הכל של דעו לשמע ומקף חי' בהמה נכנסו אמר יהודה ,ר נחירה וד׳

 ממ• צו היה ולא הרג קין קין של דיני רצחנק של כמן לא אמר נחמי•
 זר׳ יהודה ד אזח לקק ה־ רשם יהל^ קין הורג הל ואילן■ מכאן לצמוד

 היה כר לאומי מומי* א׳ר ממה גלגל לו מדיה אזמר יסודה ר מומיה

 אחר דאח מה האיך המעש לו שהוריח מלמד אלא שמה גלנל מזרים

 שסוריה האוש דמהו להכין וצריך הראשון. האוח לקול יאמינו לא אס והיה

 דכיזן ששיר נישא שכיארחי מה לפי אך אי הוא אוס ואיזה הצרמח לו

 ס״מדוקא rh\ מליו. באים מטס ט אסרו ולא דנש״ד מרכין דמסקיק

 כסנהדרין אפליק מ״ס קודם אנל השראה מעינן מורה שמונה לאשר

 »א*כ בסמואה שלא אף מיה כל דמיד שלא^בהסראס אשי׳ מסרג רו( )דף

 כל ואפל קין ירא הי• m ש״י על עמים דן אין מיש קודם לשי״ו

 לפעמי׳ אויל נחמי׳ זל• בהשראה שלא אשי׳ שנהרג משום יהרגני מוצאי

 ללמוד שמי לו הי׳ זלא הדג קין קון של י»7 לצמק של כדק שלא שסוגר

 •nib ממי לו ט' מצא טון קין זע״כ יהרג. קין הורג כל ואילך מכאן

 וצא ללשוד לו שטה בהמראה שלא אט׳ שנהרג גני־ למימד ל׳בא עדיין

 נהרג פאיע גרם אשר כמו דינו 39 לצמוד סמי לו ט׳ שלא דטון צמד

 ששמי׳ ר אמר ועיב ג* אסרו ולא נדד הוי דהא עליו נא צלעס רק

 שדה או& לו שן4 הצימס לו שהזריח אלא מסה גלנל לו מוריש כר לאושו

 וא*כ רש9 קודם ספו מון ט׳ דאא עליו. נאים שממיס מ״ח אמר כמו
 שלא ®אי עציו נום שהקרה אלא נהרג ט• אלא עליו נא צרפח ט* לא

לו שט־ הסד הוא השראה כלא שנהרג הסעה שכל ללמוד ממי צו ט•

:ללגטד( פט לו ט׳ לא והוא לצמוד
 מס במדרס דאיחא פסו בלס״ר ידמושחסאו ואביהוא נדב והנון

בורך מהלכין ואהרן משה היה וכבר עב( )דף ובסנהדרין
 ואני סללו זקניה שסי ימותו מתי אפרו אחריהן. ואביסוא ונדב

 לתקן רצו לס״ר בסון שחטאו שידמו וכיון הדור. את ננהיג ואתם
 פון על מכפרת הקעור® שתהא כדי הקעורה ולהקריב החמא
 שלפי פי׳ המטיל חסרים היו מס המדרש מיושב ומס לסיר

 ללבוש להם היה בקמורח לה״ר מון על להפר שרצו מה ממותם
 משה היה וכבר דאמרינן וכסו בפרהסיא דגרו הס דהא המעיל
 אחריהן ישראל וכל אחריהן ואביהוא ונדב נדרן מהלכין ואסרן

 המפיל ללבוש שמוחם לסי להם סיס בפרהסיא שמפאו היון וא״נ
 הרהרו בלבם אסר ור׳ם קול. ממשה מל ויכפר שבקול דבר ויבוא

 מיו( )דף דברנות דאמריקבס״ב וכמו בפרהסיא דברו שלא פי׳
 יצא. ביק־ ואס בלבו העוון ברכת אדם יברך לא רתע הא אלא
 ט״כ בחשאי שדברו טון ונרכ לאזנו. השפיע שלא רש* ופי׳

 :חשאי ממשה טל ויכפר■ שבחשאי דבר שיבוא כדי קטורת הקריבו
אינסיסורין מפיס נגעים ס׳( )דף דברטח בס״ק והנקאמרינן

א׳ ס שיש מי כל והתנן לא וממיס ופריך אהגה. של
 ©סח ומשני כפרה מזבח אלא איק הללו עמים פראות מארבע
 לסו וסא לן הא ואב״א הוו לא אסכס סל יסולק מי מרה

 של ישויין מי לא מחנות לג׳ חוץ שילוח שצריכין דלא* ,ופירש*
 אהרן שאסר מה יתיישב סס החמא. על למר באק אלא אהבה.

 אומה שיספא טי שאץ דטון לאחותנו מפסיד אחה נמצא א*ב
זה וטל התכפר. ובמאי מחמת שילוח פעמה תהא לא א״כ

אמר

0) החכמה אוצר תכגת ע״י הוז־פס)170 מס עמוד יחיאל בן אייזיק יהושע שפירא, יהושע עמק



כגיהושעו דרושעמק

 סוטרה אני חולמה אני מסגירה אני שטס אותה הקמה אמר
כפרה: לס שיהיה נדי

 שבעת למחנה ממון מרים ותמגר י״א( )מעלותן כתיב וט״ב
מאי עפ״י ויובן מרים האסף עד נשע לא והשם ימים

 שבמדבר מועד באוהל מליט וק כ״א( )דף דחטנית ראמריקנפ״ג
 צרוע כל המחנה מן וישלחו חורה אמרה נסד שהוא זמן שכל

 אמרינן וק לפס. ליכנס ומצורפק זבין הותרו הפרומז הוגללו
 ליכנס ומצירפין זבק הותרו הפרוכת כוגללו צ״ה( )דף במנחות

 זבים דחקו יכיל דאמר אליטזר כר׳ דאתי התם ואמרינן לשם.
 ומצורפים זבים משתלחים מתים שטמאי בשטה כו׳ ומצולמים

ומצורפים זבים אין משתלחין מחים ממאי שאין .יבשמה משתלחים.
 דהאהוגללו משיזלחק מחים ממאי דאין כיון וה*נ מיס "משתלחים***'

 הותרו א״כ אמח למחנה מחוץ רק משתלמים אינם והס הפרוכת
 ממקום טסטים היו אם וא״כ לשם ליננס ומצורפים זבים נמי

 שילוח משוס הוא הכפרה דטיקר כפרה לה היה לא למקום
 וחשגר דכחיב וכמו מרים האשף פד הטם נשפי לא וט״כ ממטה
האשף פד נשע לא והפס ימים שבפת למחנה ממון מריס

:לה״ר טין על כפרה לה שיהיה וכדי מריס. 4
הצרפת מגע השמל תצא מ בס׳ הכתוב המשך יוכן ובזך

 הלויס הנהנים אתפס יורו אשר ככל ולמשוח מאד לשמור
למרים. אלהיך ה׳ עסה אשר אח זטר לעשות תשמרו צויתי׳ כאשר
 דוקא תלוי נגעים דעומאח דכיון שסיר ניחא שביארתי מה דלפי
 מהור הוא ממא אומר איט אם אכל ממא אומר אם בכהן
 שלא כדי להראות הכהן אל יבא לא נגע לו נדהים מי לפת וא״כ

הרמב׳ן( כסי׳ )ועיין שלוח מעון יהיה ולא טמא שהוא יאמר
 לשמור צרמה כנגע השער הכתוב אומר מ״ז בהרתו שיקצץ או

 אלא איני ואל סן דהשמר בהרתו הקוצץ דאמריקגבי וכמו מאד
 הכהנים אחכם טרו אשר ככל ולעשות קל״ב( )דף בשבת ל״ה

 מכהן אל דוקא שתלכו פי׳ לעשות תשמרו צויתיס כאשל הלוים
 כמו לה״ר מין מל וחתכפרו ממנות שילוח ויהיה שיטמא כדי

 וגרז רט. שם המוציא תורת זאת המצורע תורת זאת דאסרינן
 בצאתכם בדרך למרים אלהיך ה׳ משה אשר את זמר אומר

 וכמו העט אח שיראה מי היה לא בודאי שמרים ממצרים
 קרוב ואהק זר היה דמשה ק״ב( )דף חכמים ההיא שהבאתי

 נמי משה דנבי הדק והוא הנגטים אה רואה קרוב ואין סיס
f וא״כ נקס מעמי מהרי חדא אלא לקרוב מעם לומר יכול היה 

 אח לראות ההכרח היה מה וא״כ שיראה מי היה לא בודאי
 סקב״ה אמר ואמפ״כ מריס. האסף מד נסע לא והמס הנגע.

שיהיה בכדי פוטרה ואני חולמה ואני מסגירה ואני כהן אני
 ככל ולעשות מאד לשמור הצרעת מגט השטר ט״כ כפרה לס

 למשוח תשמרו עיתים כאשר הלוים הכהנים אתכם יורו אסר
 ט״כ לה״ר כמון חמא מסתמא האדם מל נגמים באים שאס

 בוש שיהי׳ כדי ככהן ושיממאט הכהן אל לילך הוא מוכרח
 זה ידי ועל ממטח שילוח צריך ויהיה מפשעיו ומוכלם טחשאיו
 לא צדיקים שאפי׳ שביארנו כיון וא״כ לה״ר. מון טל לו יתכפר

 )דף דב״ב בגדי אמרינן והנה לה״ר. מק טל הקב״ה להם וישר
 מבירה הרהור יום בכל מסם ניצול אדם אין דברים ג׳ קס״ד(

 וטוד לסיר. אבק אלא to להיר ואמריק ולה״ר. מסלה וטיק
 אלא נדד בלה״ר והכל כעריות ומימיע כסל רוב התם אמריק

 והמרא הגדול היום ובא קרב הנס ורמי אחי וע״כ >ס*ר אבק
 יום גדול ס ש׳ חילו לפני קולו נתן וס׳ במדרס דאמריק מנו
 בלס״ר דטלס דאמריק כיק יו*כ. זה יכילט ומי מאד ומרא ה׳

 מד מכפר יו״כ אין לחבירו אדם שכין ובסבירות יסילט סי וע״כ
 כהונה כגדי היו קיים היה שבהמיק וכזמן מבירו אח שירצם

שהבאתי כמו מעשיו אסני דלא לה״ר מק על מכפרים שהיו

 נאמר אס זא*נ לאדן מחייבי והו דהא ממריס ?הונה בגדי ומשובה

 טלם אך משובה בלא אפי׳ מנסר היה המשסלח לשעיר דמי כהונה רעדי
 חייט טל דאסי• י־נ( )דף כשטעות דסשמע וכמו כזה. הלמב־ס על תפסו
 5הוסבה[ כד ונח הד מלאיס המשתלח שעיר נכפלת אפי׳ תשובה בסי לאדן

P סבעו״ה עתה אבל כהונה. בניי שהיה ממן היה זה כל מןכ־פ
/ן\ מ*נ לכפר. ממתלס מגיר ולא כהונה בגדי לט אק

י׳ 4ה׳ נחפשה

--------------------------------------------------------------------

 דאי מעשיו דאהני הא קשיא לא דמשני נדו( )דף דערכץ השגיא
 : מכפר מעיל ממשיו אהני לא ואי מליו נגעים אתי אהנימטשיו

itMTfl גפי ורע אש׳ד הטס הקשה לא דאמאי שם הקט וחוס׳ ר&״י

 למה אמר משין גר עמי ור׳ מליו באים ממנים אמריק דהסם
 הכהונה אה ויסבלו דכיזיב נדר פל מכפרת כמונח כר כהונה מדי נסמכה

 בסר לכסות בד מכנסי להס ועשה דכתיכ ג״ע על מנסרים מכנסים בדס
 דידיה עלי׳ לא מנסרים כהונה דנגדי הא ונ׳ע דבש״ד רש״י ותידן סרוה.

 ביה דמיפגשי אשכחן צא לה־י אבל נענשין ידו שעל האחרים מל אלא
 אמריק דסא החום• והקשו אלהיר דוקא הש־ס מותיב ונדב אמריני.

 יש אם עליהם נמנשיס אחרים העבירות כל רעל ל־׳ע( )ק< מטעות
 כהונה דבגד הא נמי לידר על לשח יכול היה וא״נ לסחוח. בידיהס
 בע$מו המופא על היינו באיה מגעים והא האחריס על הייט מכסרין
 מעשיו יאהט הא דמשני והא אכולהו. קאי סש־ס דקושיח הסום׳ ותירצו

 עלו. נאים נגעים דאו ממש כשהרג היינו מעשיו ואהט אמלהו נמי קאי
 )דף ט’3ב דקייל־ן ברבים חבירו עני שהלבין כגון מעשיו מהני לא ואם
 כהונה בגדי וגרז דמים סופך כאלו ברבים חבירו סר המלבין דכל נ׳ח(

 הא כי וזו מעשיו. מהר ולא מעשיו אהר לה משכחח ג״ע וכן מנשרים
 :ע־כ שכטס כאלו עליהם מעלה קיניהס ששהו ממוך רה( )דף שבח דאמריק
 שאל ש־ו( )דף דיומא בתרא בס' דאמרינן כמו לומר דאששר נראה וד״יי

ר׳ שהיה מרה חלוקי ארבע שמעת כו׳ חרש p קיאמ רבי
 ושב עשה על עבר ואחד א־ כל עם וחשובה p שלשה דורשיומר ישמעאל

 ל״ח סל סבר שובבים ברם שוט שנאמר לו שמומלץ פד משם n אינו
 סבר עליכם יכסר שח ביום כי שנאמר מכפר ויו״ב מולה חשובה ועשה

 ממרקין ויסורץ חולין ויו׳ב משוכה משובה ועשה כ״ד ומימות כייחוס על
 כהונה בבגדי נמי לומר אפשר וע'כ פונם. ובנגעיס ט׳ ופקדתי שנאמר

 ויסורין חולק כהונה ובנדי משובה ב־ד ומימות כרימוש על שמכפרים
 הש־ס הקשה לא וע׳כ מונס. ובנגעים פשעם בשנס ופקדתי שנאמר ממרקין

 מעיס בעי ואס־ה מכפרים כהונה דבגדי לומר יאפשר ושיר דמע מהא
 פשעם בשבע ופקדתי שנאמר ג״כ יסוריס צריך נ׳ד ומיתוס כלימות דעל

 מתוטס דאמריק וכמו יהד אלה״ר יוקא הדש מקשה וגרכ עונש. ובמעיה
 ר׳ רכיל תלך מלא אומר אליעזר ר׳ רע שס למוציא אוהלה מיו( )דף
 דאמרינן ואע׳ג לאדן מחייבי דוהו וכיון רע דבר מכל מינפמרח אומר נתן

 שנאמר ברוה־ק דוד כרתו שנגר מקנה לה אץ סיפר מ*ד( )יף בערכין
 ונסו מדאורייתא. כייחוס לחייט דמי לא אפע־כ חלקיח שפסי כל ה׳ ינרח

 להמום׳ ראיסי אמ׳כ ע׳ש ט׳ ראד לידר המספר שכל המס דאמליק
 דמשפע הרמטס לדעה ואפי׳ ע׳ש בקצרה לתירוצט שכמט פ־ח( )דף דזנחיס
 ברימה לחייבי אפילו לגמרי מכפר הפשתגח שעיר שהיה יסמן מדבריו
 כשידה דוקא היינו יסולק דבעי דאמריק והא יסורין. בלא נ־י מדמות
 שעיר למרת כהוגה נגדי דדמי אפשר וא־כ המשתלת. שטר בלא מכפר

 איהו דהא הרמרם לימת מיד קשה לא אפ״ה לגמרי. דמכפר המשתלח
 אם ט תשובה בלא אפילו לאדן מיוט על מנסר המשתלח לשעיר נתב

 ומימות כריחוס על מידי קשה לא וא־כ ולית כ־ד ימיתוח כדיחית דממייט
 יהא •ל״ז( )יף בסנהדרין המוס׳ שכמט וכפו במשובה דוקא דהייט טד
 ד דץ .ב״ד מיסות ד׳ ינעלו אניע נהמ׳ק שחרב קודם אמרינן דלא

 דגט והא מכסרץ בהונה דננדי המראה בלא כגון בטלו לא ב׳ד מימוס

 בלא וס־כ השובה. דבעינן משוס כהונה מיי כיפר לא שסח p שספון
 ולדעח לאדן פמייט חהו טק נל>דר משא׳ב עליו נגעיס באים חשובה

 וע׳כ סשובה. בלא אפילו לאח חייט על סמששלח פעור מכפר הרמב׳ס
עסיס באיס וע״כ תשובה כלא דהא לחרוצי דליכא מלה״ר דוקא מקפה

ל\ץ׳
0) החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס)171 מס עמוד יחיאל בן אייזיק יהושע שפירא, יהושע עמק
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 יכלת שנאמר ברוה׳ק דוד כרמו שכנר מקנה לה אין מישר מ״ד( )דף בערכין

 דאמרינן ונמו . מדאורייחא נריתמז לחייבי דמי לא 3*006 חלקוה שסמי כל ה׳
פ״מ( )דף דזנמים להחוס׳ ראיתי אח״נ ע״ש נו׳ ראוי לה״ר המספר שכל התם

 דסמן מדבריו דמשמע הרמנ״ס לדעת ואמי׳ ע״ש נקצרה למירוצנו שכמנו
 כלא נ׳׳ד ומימות כריתות לחייבי אפילו לגמרי מכפר המשתלח שעיר שהיה
 שעיר בלא מכפר כשיו״כ דווקא היינו •מרין דנעי דאמדינן הא1^ יחידיו

 i לגמרי דמכפר המשתלח שעיר לכפרת כהונה נגלי דדמי אפשר וא"נ .־ המשתלח־
 מכפר המשתלח דשעיר כתב איהו דהא הרמב״ם לדעת מידי קשה לא אפ״ה

 ולא ב״ד ומיתות כריתות דמחייבי אם כי משונה נלא אפילו לאוין חייבי על
 וכמו במשונה דווקא דהיינו ב״ד ומימות כריתות על מידי קשה לא וא״ה משא

 כהמ״ק שמרב קודם אמרינן דלא דהא ל״ז( )דף בסנהדרין המוס׳ שכתבו
 התראה בלא כגון נפלו לא ב״ל מימות ל׳ דין ב״י מיחות ד׳ דנטלו אע״פ
 משוס כהונה נגדי כיפר לא שטח בן שמעון דנני והא מכפרין כהונה דבגדי

 דוהו כיון בלה״ר משא״ע עליו נגעים באים תשובה בלא וע״כ .משובה דבעינן
 אפילו לאיין חייבי על המשתלח שעיר מכפר הרמב״ם ולדעת לאוין מחייבי

 וע״כ תשובה בלא דהא למרוצי דליכא מלה״ר דווקא מקשה וע״כ ,משובה בלא
 אם וא״נ לאוין מחייבי זהו דהא מכפרים כהונה בנדי ובתשובה נגעים באים
 כולם אך משובה בלא אפי׳ מכפר היה המשתלח לשעיר דמי כהונה דנגדי נאמי
 חייבי על דאסי׳ י״ג(‘ )דף בשטעות דמשמע וכמו .נזה הרמב״ס על תפסו
:תועבה[ נו׳ זנח הוי דבלא״ה המשתלח שעיר בכפרת אפי׳ משובה בעי לאוין

שבעו״ה־ עמה אבל .כהונה בגדי שהיה בזמן היה זה כל עכ״פ1
ע״כ לכפר. המשתלח שעיר ולא כהונה בגדי לנו אין

בלה״ר׳ דהכל דאמרי׳ לה״ר עון על ונשובה ובחקירה דרכינו נחפשה
 דברים אם שנסתפקו להאחרונים וראיתי .שירלה מד מכפר יוה״כ ואין
 צריך אם חבירו את שירצה מד מכפר יוה״ב שאין לחבירו אדם שבין

 דאין נראה ולי בלחוד. לחבירו ירצה אם שסגי או ג״כ יוה״כ לכפרת
 דיומא בפ״ר דאמרינן וכמו נמי. יוה״כ לכפרת בעי דודאי ספק זה

 כפרה איזהו ישראל קהל כל ובעד ביתו ובמד בעדו וכפר מ״ר( )דף
 זה אומר הזי ישראל כלל ולכל הכהנים ולאחיו ולביתו לו ששוה

 מליו מכפר שהפר בכולן שוק אין דמים מתן דאלו ופירש״י הקטורת
 שמכפרת לקמורה מנין הסם ואמרינן ישראל של והשעיר הנהנים ועל

 הקטרת את ייתן שנאמר שמכפרת קעורת למדנו חנני׳ ר׳ דהסני ומשני
 על מכפרת קטורת מה על ישמעאל ,ר דבי ותנא .המם על ויכפר
 לה״ר דפק אלמא חשאי מעשה על ויכפר שבחשאי דבר יבוא לה״ר

 את שירצה מד בלחוד מכפר יוה״כ אין טכ״פ אבל .יוה״כ לכפרת בעי
 והתשובה .תשובה בעי יוה״כ כפרת דבעי שביארט וכיון .חבירו

.במיניהם למון נחשב ואינו למאד בזה הורגלו שהעולם למאד קשה מ״ז
 אין ואשוב אחטא האומר פ״ז( )דף דיומא בסרא ,בפ דאמרינן וכמו

W אחעא ואשוב אחעא למימר ליה למה בגמ׳ ופריך מכפר יוה״כ 
 בה ושנה מבירה אדם שעבר כיון דאמר הוגא כדרב זימני תרי ואשוב

 . כהיתר לו נעשית אימא אלא דעתך סלקא לו הוסרה צו הותרה
 מעכבין דברים ועשרים ארבעה ה״א( )פ״י תשיבה בהלכות והרמב״ס

 ויוה״ג אחטא האומר זה ובכלל ואשוב אחשא האומר ט׳ התשובה את
 האומר וימני תר׳ דווקא אמריגן ר»מ׳ הרמב״ם הקשהעצ ]והנההלח׳מ מכפר
 הלח׳ת טס ונדחק ,מפונה לעסות נידו מספיקין אין ואשוב אחטא ואשוב אחטא

 כדרב וימני מרי מ״ש הגמרא דקאמר הא7לפעזר_ לי נראה וע׳נ .בתירוצו
 בתרי דווקא הפי׳ אין לו הומרה ט ושנה עטרה אדס שעבר כיון דאמר הונא
. וימנא חד ומ׳ש זימני תרי דמ״ש מכסר זימנא בחד אנל מכפרת אינה וימני
 וגירשה במו אח המארס מ״ג( )דף דכתובות נפ״ד דאטרינן כמו הוא הענין אלא

 השיאה וגירשה דהשיאה טעמא התם ואמרינן שלו כתיבתה ונתארמלה אירסה
 קמ״ל אורחיה ואגב לאינסובי חזי לא וימני מרי נמארמלה אבל ונתארמלה

 דאין משה מינו בשם הביא והרא״ש ,חזקה הוי זימני נמרי דאמר כרבי תנא
 כשחנשאי בה קרינן לא לאינסובי מזי דלא דכיון משום השני מן כתובה לה

 השני מן דודא• סייושא להן דליחא הרא״ש וכמב .ליכי שכמיב מה מעלי לאחר
 אמר דכה״ג היא דקטלנית למפרט מילמא דאגלאי 1*06 כתובה לה יש

 דאשה בקלקולא לאשמעויי ניחא דלא אלא נו׳ יבמתו על הבא בס׳
 תנא אטפ׳כ אחרינא דינא דאשמועינן אע״ג אלמא ט״כ. להנשא שאסורה

 דבוומה וה״נ אחר. מנין עוד לאשמועינן ונחארמלה השיאה וגירשה השיאה
אלא משובה לעשות בילו מספיקין אין ומשוב אחטא זימנא מד דאמר דאע״ג

 אחטא ואשוב אחטא האומר ומנא א׳ מנין סוד לן משמע קא דהמנא
 מפני אן לחטוא שרוצה כיון ואשוב אחטא אומר הוא דלמה . וימני מרי ואשוב
 ממנחה 3*0 ,שופטן וזה תה מסיתו שיצרו אלא העבירה לעשות עליו שקשה
 משמע וקא תשובה לעשות בידו מספיקין אין וע״כ וישוב יחטא שהוא כנפשו

 פעמים שני היינו עבירה לעבור עליו קשה כמה דעד דמתנימין תנא לן
 ׳3 שעבר מעיון אבל זימני תרי ואשוב אחטא אומר הוא וע״כ .הראשונים

 . העבירה לעבור לו ונוח .לגמרי כהיתר לו ונדמה נוקפו לנו אין שוב פעמים
 תרי מ״ש הגמרא אומר וע״ו חטא בה ושאין כמישור עליו שדומה אלא עוד ולא

 לו בה'הותרה ושנה עבירה אדם שעבר כיון הונאדאמר כדרב אומר ע״ז וימני
 משובה לעשות מספיקין דאין הדבר עיקר לפנין אנל .שישוב יאמר לא ושוב
 שפיר וע״כ .זימני מרי או ואשוב אחטא אמד פעם האומר בין נפקומא אין

 לעשות בידו מספיקין אין זימנא חד ואשוב אחטא האומר אפילו הרמב״ם כתב
 לפרוש קשה ומאד בזה הורגלו שהעולם לה״ר בטון וא״כ משובה[. .

 את יפייס אם בתנאי ודווקא גמורה חשיבה לזה צריך ע״כ ממט
 והנה חבירו. את שירצה מד מכפר יו״כ אין בלא״ה אבל חבירו

 לתבירו אדם שבין דברים מל חמא טל שאומרים בזה מומים העולם
 פייס שלא זמן כל מועיל איט זה ודבר חב־רו אס פייסו שלא אע״פ

 לחבירו אדס שבין מבירות שאפי׳ שביארתי מה לפי ,ואפי ,חבירו את
 שפייס אע״פ לחבירו שחטא החמא שמלבד אלמא ויוה״כ משובה צריך
 ברכילות המקום לפני שחטא חטא על לשוב צריך אמפ״כ חבירו את

 .חנם ובשנאת חבירו בכבוד ושזלזל חבירו מל רט שם והוצאת ולה״ר
 טל שאומרים ע״ז סומכים ס״כ המקום לפני חמא שיש כיון וא״כ
 שחטא שהחטא מועיל איט אעפ״כ אך בזה המקום לפני שחטא מטא
 שלא זמן וכל לחבירו שחטא החטא טם אגוד המקום לפני בזה

 אס שפייס לאחר אס כי התשובה כלל מועיל איט חבירו אס פייס
 שבין דחטא והטעם .בס״ד שאבאר וכמו החשובה מועיל חבירו
 כמו הוא .חבירו אח שירצה עד יוה״כ מועיל אינו לחבירו אדם

 וכי לדוד הקב״ה אמר יצא משפטי מלפניך מד שאמר במדרש דאיתא
 מקבלים אינם הא לו אמר לפניהם ורן לך סנהדרין בראתי חנם על

 .יצא משפטי מלפניך הוי ימע״ט. תשובה שוחד מקבל אתה אבל מומר
 דאין דהטעם הוא הענין אך .שוחד מקבל הקב״ה איך ולכאורה

 שוחד טתנים היו אם אבל .לזכות שמטה מפני שוחד מקבל הדיין
 ולא טוב מה אזי לדק עמו ילך ולא שפייסי עד עמו שדן להבע״ד

 בעצמו הבע״ד והוא הדיין הוא הקב״ה והנה .לדין עמו לילך יצטרך
 לו שימחול לפייסו ומע״ט חשובה שוחד לו מתנים ואם לפניו שחטאו
 דוקא וזהו .ויטש אותה ונפשו ישיבנו ומי בא׳ והוא מעכב מי הקב״ה

 אין לחבירו אדם שבין בדברים אבל .למקום אדם שבין בדברים
 אם שיפייס עד לחבירו שחטא כיון ומע״ט תשובה מקבל הקב״ה
 ולא הקסדה שום עליו לחבירו ואין חבירו את שמפייס וכיון חבירו.

 תשיבה מקבל הקב״ה ע״ז .המקום לפני שחטא החטא אלא נשאר
: מכפר יוה״כ טס ותשובה

 אס הגיורת בלורי׳ שאלה י״ז( )דף דר״ה דפ״ק ,הנמ יובן ובזה
ה׳ ישא וכתיב פנים ישא לא אשר בתורתכם כתיב ר״ג

 דומה הדבר למה משל לך אמשול הכהן יוסי• ר׳ לה נטפל אליך פניו
 בחיי לו ונשבע המלך בפני זמן לו וקבע מנה בחבירו שטשה לאדם
 עלבוני לו ואמר המלך אח לפייס בא פרעו ולא זמן הגיע המלד
 אדם שבין בעבירות כאן נמי הכא חבירך. את ופייס לך לך מחול

 שהקב״ה אטפ״י פי׳ לחבירו. אדם שבין בעבירות כאן למקום
 שאומר וזה מוחל. אינו חבירו של עלבון טל החטא על מוחל

 .גז״ד לאחר כאן גז״ד קודם כאן ולימד עקיבא ר׳ שבא עד
 פי׳ כו׳ דומה הדבר למה משל לך אמשול דאומר דהא הוא והענין

 שאומר דהא הכתובים מיירי חלוקים עבירות דבב׳ לתרז רצה שלא
 דכסיב והא .למקום אדס שבין בעבירות מיירי אליך פניו ה׳ ישא
 דמיירי אלא .לחבירז אדם שבין בעבירות מיירי פנים ישא לא אשר
 לפני חטא בזה שיש שביארנו וכמו .לחבירו אדס שבין בעבירות אפי׳

 שנושה לא׳ דומה הדבר למה משל לך אמשול אומר מ״ז .ג״כ המקום
 והגיע המלך בחיי לו ונשבע המלך בפגי זמן לו וקבע מנה בחבירו

 כבוד בה שיש דאע״ג הרי .חבירך את ופייס לך כו׳ פרעו ולא זמן
 כבודו על המלך מואל אעפ״כ .חבירו של דממונא ודררא המלך

אדם שבין בדברים ה״נ וע״כ חבירו אס לפייס צריך ובממונא תחילה
לחבירו
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 מל הקנ״ה לפני שמושא המשא דהיינו איסור בה שיש ביו! למנירו.

 משא מל להשודוש יכול אעפ״ב .וכה״ג ורכילות לה״ר מל שמבני
.הלווי מל שעבר מל לו שימחזל הקב״ה את ולבקש הקב״ה לפני שמשא

 ר״ע שבא פר מבירו אש יפייס ואח״ב אליך פניו ,ה א/פ^נו ונג״ז
 דברים ב׳ הס דהתה לנמשל. ממה המשל שאץ tw ולימד.
 במיי לו שנשבע לוה והוסיך ממון חובש לחבירו נתחייב שתחלה

 האיסור כל הרי הכא אבל .נפרדים דברים ב׳ הם ע״כ .המלך
 שלא ומן וכל הוא א׳ דבר וא״כ חבירו של האונאה או הממון משוס
 שהקשו כמו והוא נ״כ האיסור לו נמחל איש לו שיממול מחנירו בקש

 אמר בממון הולכין דאין כשמואל דקיי״ל לדידן האחרונים המפרשים
 ואמאי המוחוק. מן מפקינן לא להמוציא מסייע רובא ואפי׳ הרוב

 איסורא משרש עליו טסי מליו לאתויי חצינא לא ממונא דבתזרח נהי
 הימנו ומפרישין אותו כופין איסור ס׳ על שטובר ב״ר כשרואין שהרי
 איסורא מצד מימ להוציא להמוחזק ככיף ?to .הוא איסורא נמי ומל

 כל דהכא .מידי קשה לא ובאמת .הרוב אחר הולכין מאיסור
 בתר אולינן לא מממון דקייל״ן כיון וא״כ .ממון משום הוא האיסור

 ביארתי וכה״ג מ״ז( )סי' בסשובה ועיין .איסורא ליכא ממילא יובא
 דתנן בההיא כ״א( )דך מעילה דסיף השוס׳ טל י״ח( )סי׳ בסשובותי

 את שהוציא כיין כו׳ הכיס לשיך שנפלה הקדש של פרומה הסם
הקדש של פרומה האי דלינמל שימא הסוס׳ והקשו מעל הראשונה

מ׳: שנפלה
 ל״ח( )דף דביצה בפ״ה אמרינן דהא להקשות יש ולכאורה

יאע״ג הסם מסקינן דקא ואע״ג .במיל לא דממונא
 בדבר דווקא היינו במיל. מיהא איסורא אעפ״כ במיל לא דממונא

 דאית דאע״ג בשחומה במילה נבילה כגון בממון שלוי האיסור שאין
 וכן הממון. מחמס האיסור שאין דווקא היינו .במלה בעולם ליה

 הי׳ אם ואפי' מעיו״מ שביסה שקנה במה תלוי העיקר סחומין לעני!
. כך כל בממון תלוי האיסור אין וע״כ .מהני לא עסה לו מקנה

 זס נכים פרוטה כגון הממון מפגי רק הוא האיסור שכל במקום אבל
 וכתבתי בטיל לא כמי. איסורא במיל לא דממונא כיון וא״כ הקדש של
 דממונא נהי מקום בכל דאמרינן אלא בוה מחלהינן דלא דאפשר שם
 ג״כ: בממון תלוי שהאיסור במה אפי׳ בטל מיהא איסורא בטיל לא

דאמרינן וכמו .מסממון האיסור חליק ג״כ דבהקדש לומר דיש אך
 מגזל יוסר הדיוט גול קשה לוי א״ר פ״ח( )דך דב״ב בפ״ה 1

 ופי׳ לסמא. מעילה הקדים וזה למעילה חטא הקדים שזה גבוה
 סחמא כי נפש דכסיב למעילה חטא ט הקדים הדיוט גזל הרשב״ס

 משמס חטא ליה קרי גזל בהשחלס מיד בעמישו וכחש בה׳ מעל ומעלה
 חוטא נקרא דאינו בשגגה וחטאה מסל סממול כי הקרש וגבי כפירה.

 הוי ע״כ הנאה שעת עי בא החטא שאין כיון וא״כ .שנהגה עד
 איסורא בטיל לא דממונא אט*גו והמסיו האיסור דברים ב׳

 וע״ה תובעין לו שאין ממין דהוי צונ^מים שיש שכתבתי ]ומ׳ש במיל שיהא
שלוי וע״כ ממון משוס רק הוא דהאיסור במקום אבל מיל[ נעי ממונא

:בממון האיסור
 מדום של עונשן קשה מ״ב( )שם אי דא״ר מה יסיישב בזה1

והכא במשובה אפשר דהחם ט׳ מריוס של מעונשן יותר
 יעשה אם אפי׳ מחונא. מהדר דלא כמה דכל בסשונה. אפשר לא

 מס״י המילה שיוציא עי החטא נמחל איט אעפ״כ מכירה על ששובה
 גטה מגזל יוסר הדיוט גזל קשה אמר ומ״ז במשובה. אפשר ואי

 סלי וע״ב שגזל. משעה בא והחטא למעילה. חטא הקדים שזה
 .כלל החמא נמחל איט המחק החזיר שלא זמן וכל .בטמון האיסור
 מעל סמעול ט דכסיב לחטא מעילה שהקדים גטה בגול טשא״ב
 כסיב הדיוט בגזל אבל הנאה שעש מד חטא דלאהוי בשגגה וחטאה

טון וע״ב הגזל. מהתחלת הוי דהחטא ממל ומטלה סמטא כי נפש
 זמן וכל בזה. זה סלוים הס הרי אחת בבס חלים והממון דהאיסור -

 אס ,'ob האיסור על לו מוחל הקב״ה אין .הגזל לחבירו החזיר שלא
 בממונא אבל י״ט( )דך דברטס בפ״ק דאמרינן וכמו .סשובה יעשה

 . הלל משובה נמשוס יטל איט בלא״ה אבל למריה. דמהדר עד
דכטד משוס לחבירי חייב שהיה לא' לנמשל דומה המשל אין וע״כ

: להחוב שייך איט המלך
.לזמן לחטרז לפרוע דהנשנע ס ש״ק מיג )סי »׳ימ בש״ע דאיתא }לאע״ג

 לפרוע נשבע לאם אלמא משטעחו. שעור לו שמחל או נעמיס השחיסה והניע
 אזלא עמילא העמון שנמחל וניון i בממון שטעה האיסור מלי לחבירו

 הממון שנמחל וכיון בממון האיחור מלוי בוה לגס אלחא השממה.
 או סשמיחס שהניעה מיון מעמא היינו דהתה אינו זה האיסור אזיל ממילא

 לו שמוחל אז החוב לו פורע אם לי דמם ,כשטעה נתקיים כאילו הוי ממל
 למטרו. לשלה שנשבע דמי שאז״ז בסעיף א’הרמ שכמב למס דמי לא וע״ב

 היה דלא כיון דהתה שטעמו מכח חייב ס״מ לו לשלם חייב היה שלא אעפ״י
 חייבמעיקרא. היה שלא דניון דמי שנופחו דקיים דנמז למימר ליכא כלל חייב
 דמעיקרא מחילה שנין החילוק סכיארמי ונסו שטעמו מנח לשלס צריך ופ״נ

 נמי וכן .ודוק זע״ש וא״ש א׳ ובדרוש ה( )ס׳ במשובה דלכסוף מחילה ובין
 דבריה ואין המחבר שם שכתב נמה שכיס( )ס׳ טו״ד הש״ו שנחב במס לומר יש

 או .לפורעו למטרו נשבע או נדר אם אבל לעצמו בנודר אלא אמורים אלי
 הס׳ו ונחבע״ו השאר לו הותר צא מקצמו חנירו לו והתיר מלאכה. לו לעשות
 אוחו לו סרפו כאילו דה׳ל הפרעון מקצת נמקנלמי כאלו הריני שאמר סירוש
 כיון 'מלו דסוסר אמרינן לא אחר אדם דלנט השאר לו הומר לא מ״מ מקצת
 .ע״כ מקצחו לו שויחר במס הפסיד לא סכל לו לפרוע לחבירו כמחייב שבבר
 הומר מקצתו שהזמר נדר אמרינן דלא הפעם אלא זה הוא השס מן לא זלע׳ד

 הייתי אילי שאומר כנין או מעיקרא דפוקרו חכם ,ע" בנימר דווקא אלא כולו
 הריני שאומר מס הכא אבל כ׳ז( )דף בנדרים דאיחא במו ביניכם שאבא יודע

 צריך במקצת שטעה קיים דאם ודאי וזה השטעם קייס הרי נמקבלמי כאילו
 ואם לו שימחול מטרו אס לפייס שיראה א' כל צריך וע״כ »לי[ לקיים

 שיש סביעוס שארי או הגזל לו להמזיר צריך סטרו של גזל טדו יש
 וניקש למטרו שסרח אדם דב״ק ספ״ס בירושלמי דאיסא וכמו .עליו
 טל ישור דבמיב ויפייסט אדם מי שורס ימשה קיבלו ולא ממט

 .בשחס מעטר נפשו פדה ממן כתיב מה כן עשה ואם אנשים
 שהרי .בוה המקום לפני שחטא מה מל לו שימחול מהקב״ה ויבקש
יוה״ב עליט יכפר ואז .רגזל לאו או רכילות אז לה״ר מל נמי עבר

:אמן שלמה כפרה

לעשי״ת ב דרוש
 קרא להאי מטא הוי כי יוחנן ר׳ ה׳( )דך דחגיגה בפ״ק גרסימ
במכשפים ממהר מד והייתי למשפט אליכם וקרבמי בכי י
 מקרב שרבו עבד .שניר שכר וממשקי לשקר ובנשבעים ובמנאפים

מליט ששקל לט אוי ריב״ז אמר .לו יש מקנה להעירו וממהר לדוט
- : בחמורות קצוס הכמוב

כמה .ירושלים הבס לך אדמה מה אעידך מה במדרש )איתא
א׳ נביא אומר ר׳ נתן ורבי רבי בכם העדתי נביאים

 בישראל ה׳ ויעד יכתיב הוא הדא הערבים בין אחד ונביא בטקר
 ושני בשחריס נביאים שני אומר גחן ר׳ חוזה כל נביאי כל כיד וביהודה
 השכם יום הנביאים עבדי כל את מליכם ואשלח הה״ד בערביס נביאים

 בלשון נתנבאו ג׳ אינה במדרש עוד .בערב ושלוח בטקר השכם ושלוש
 אמר ישעיה לבדי אשא איכה אמר משה .ירמיה ישעיה משה איכה
 הא בהקדם ויובן .בדי ישבה איבה אמר ירמיה לזונה היסה איכה

אבל וכו׳. היחה לנידה ?0 ירושלים חטאה חמא איכה במדרש דאיסא
: הימה לנדה ע״ב ולקו סטאו ישראל

שלקה נד פ״א( )דך דסנהדרין בפ״ט דאמרינן מה ט״פ ט1ר
 שעורים אוחו ומאכילין לכיפה אותו מנסין היו כו׳ ישנה

 קמלא בר דגברא עסקינן כריתות של ובמלקיוס נבקטס שכרי© עי
 דמר דסציגי התם ואמריק בו׳. קטלא מקרב הזאדלא וקמט הוא
 מלקיוח למ״ר וא״ב מחויקוס מלקיוס סבר ומר ממזיקוס פבירוס סבר

 טל מגיע שאין אע״פ בכיפה אח״נ דיט ושנה שלקה מי מחזיקות
 אותו מנתין ט״ב ושנה שלקה כיון רק מלקות עונש רק העבירה

 במדרש ואימא היסס לנידה ע״כ ירושלים חמאה חמא אומר מ״ז לכיפה
 כיון ממיסות ומלקות פעמים ב׳ ולקו שחטאו פי' ולקו שחטאו עזי

שנש ט מגיע ע״ב בתשובה חוזר איט ואעפ״ב פעמים ב׳ שלוקה
 :היסה לנידה ע״כ אומר ע״ז הראשונים מהעונשים יוסר

W1* אין ל״א( )דך מגילה בפוך דאמרינן כמו לומר אפשר 
ספסייזי! ׳
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שמורות הזכויות כל

 דת לעניני המשרד בסיוע יחל
 תורה ומוסדות ארגונים אגף

לישיבות המחלקה



«

לשה״ר הלכות
הרע. לשון איסור א.

לשה״ר. סיפור וגרימת הסיפור אופן ב.
מספר. ם׳ על ג.
מספר. למי ד.
ובמעבו. באדם התלויות סיבות בשל לשה־ר סיפור ה.
תלתא. דבאפי היתרא ו.
לשה׳ר. סיפור על התשובה דרכי ז.

לשה״ר. וקבלת שמיעת בדיגי ח.

 ובמעבו. באדם התלויות סיבות בשל לשה׳ר שמיעת ט.

לשה״ר. שמיעת על תשובה י.

 א, כלל פרושו א,ט. לדוגמא חיים. חפץ מספר מקורו מעוין סעיף כל בסוף

 במ׳־דז. - בר־ת עוין חיים מים מבאר כשהובא חיים. חפץ בספר ט, סעיף
ואילך. לט שמעם׳ להערות הפניה משמעותו 1וא* לדוגמא * הסימן



אב ברבת

 שהגיע עד נ״י לבני שעזר על להשי״ת והתודה השבח
 כזאת עבודה בזה. לפניכם מגיש שהוא החיבור לסיום
 ותשומת עיון ללא מקוצרת בהעתקה די לא קלה. אינה

 ח״ת בספר הנאמר את היטב להבין צריך אלא לב,
 את ולקצר בבמ״ח, הנאמר את גם רבות ופעמים
 הניתן ובאופן בדייקנות תוכנן את שיביע באופן הדברים
 בהבנתם. לטעות מקום להניח ולא הקורא, ע״י להבנה

 בזה העוסק את ליוה ולא כזאת בעבודה עסק שלא למי
 מי על המוטלת העבודה את להעריך קשה בעבודתו

 עריכת סיום עם הדרושה. באחריות בזה שעוסק
 שיזכה נ״י לבני ברכתי הציבור, לפני והגשתו החיבור
 שלות שמחה, מתוך ובקניניה האלקים בתורת לעסוק

 בזה יעשה אשר בכל עמו השי״ת ויהי טוב. וכל נפש
ובבא.



הקדסה

 להקל נועד ורכילות לשה״ר הלכות על שלפנינו החיבור
 בסידורו והן בקיצור, ההלכות בהגשת הן המעיינים על

 הנובעות ההלכות אחד בפרק נאספו לא המיוחד.
 למצב המשתייכות ההלכות אלא בדוקא, מסוים ממקור
 להוד, ־ המספר הוא מי שענינן ההלכות כגון, מסוים

 היודע המחפש, על להקל היא הזה הסדר מטרת וכו׳
 האם היא כעת לפניו הניצבת שהשאלה למשל

 כזה ובמקרה לספר, מותר וכזה כזה אדם על כשהמספר
 וכשהוא מדבר, מי על בפרק התשובה את יחפש הוא

 הוא אשר את לספר מצבו בגלל לו מותר האם מברר
 בשל לשה״ר סיפור על בפרק לחפש שעליו ידע רוצה

 כירב. כל וכן ובמצבו, באדם התלויות סיבות
 בדייקנות זה ועם בקיצור ההלכות את להגיש השתדלתי
 נחסכו ולא לב, בתשומת נבדק החיבור כל ובבהירות.

 המקום כאן ובתיקונים. שבבדיקות והעמל הזמן
 בעבודה ועודדני לימיני שעמד שליס״א לאמר׳ר להודות

 קשיים שהתעורו ובמקומות ההלכות בבדיקת ועזרני זו
בניסוחן.

 מה״ס שליס״א, רוזנר שלמה ר׳ הגאון להרב תודה רוב
בומים לחפץ ושרת ורה ספר על הבאר ומקור באר עלי



(Rn שנים • מצורעשער
 של ממלכו הרט לשין שספר הקדמוני נחש נשיכת נמלא )ג׳( בחמלהו הה בראש*ת כספר

ממנו אכלכם ביום כי אלהים יידע כי באימרו שוממת אזן טל שלם
 טובה מהם למנוע שכיון דבה עליו הוציא ורט טיב יודטי האלהיס והייתם טיניכס ונפקחו

 כפי איש עצמם טל מיחה גרמו והמקבלים והמדבר ־שס. שנתבאר כמו המגה הפך
 אח יוסף ויבא מאמר )ל״ז( ההוא בספר טוד : דעת במל לכל תונחה בזה זדי קללתו
 הקשה ההוא הגלות לטצמס וגרמו הדברים נתגלגלו טליה אבר אביהם אל רמה מחם

 במאמר ונכוחות רטח מדכרח הלשון היעילה כמה נזכר )ס( הספד בסיף אמנם .במצרים
 לפשע נא שא אנא ליוסף תאמרו כה לאמד מוחו לפני צוה אביך לאמי יוסף אל ויצוו

 דחלב ממטש׳ ז״ל שאמרו וכהכוא י״ח( )משלי לבון ביד וחיים מות כי ולהורות .וגר אחיך
מוכיחים וסופו ואמצטיחו חחלחו הזה שהספר הגה ל״ט( )פ׳ הליס. במדרש כדאיתא לבייא

: זה טל 8353
 הרגת כאשר אומר אחה הלהרגני הרשע מאמר נמצא )ב׳( בחמלתו כן גס השני ד!םפר

פמו בפועל הלשינוהו והבר ומוח חצים זיקים יורה ממלהלה הוא זהניי המצרי אח
 עליהם החליט וכבר משה אח להרוג ויבקש הזה הדבר את פרטה ויבמט .בנאמר-)בכ(

 נודע אצן אומרו טל פ״א( )ש״ר ר/״ל שדרשו נמו זה בטון הגלות שנש את משה
 את המבקשים האנשים כל מחו כי :(ס״ד )נדרים עליהם דרשו גס בם( )שמח הדבר
 משה יד טל והמופת האות בו בא גם מנכסיהם שירדו או בנצטרעו ד׳( )במוח נפשך
 האנשים לשאר ומומר וקל צ"׳.( )שבח בצרעת נלקה כרע לשון המדבר כל כי כשלים רטט

 לשבח להם להחשב אפשר וכבר ענין בכוס אליו מרוך אין אשר המנונים ובספורים
ובזולתו שם שנתבאר כמו האלדיים עניינים אלו במר ובפרט בנקל אמונה הבלחי

: מהמקומות
 החמש הכוללות הצרעת בנגטי המספרות אלו פרשיות באובו אשר בקרנו אנו אבר הג׳ הספר

המוציא שירצה המצורט תורת מאמר על נדרשו שכלם לוי בן הושט’ ר׳ שזכר מורות
 בלשיט הרחיק הוא גס כי לממנ׳ מחו; בדד ליבב האדם מכלל הוציאוהו למונשו אבר רט שה

 ולפני חרש חקלל לא זה טל מיוחדות מצית קדושים בפרשת בו נמצא שד .רבים אוהבים
 .רטך דם על חטמוד ולא בעמך רכיל תלך לא ה׳ אני מאלדיך ויראת מכבול החן לא מר

 שהוא :(ט״ו )ערכין ז״ל שאמרו וכמו רעיו דם על טומד הוא רביל ההולך כי היטב ביאר
 שהוא עליו מראה שאתה אותו אף כי לימר רטך דם טל לאומרו לבך וחן בלשה. הזרג
 שמקבל במה הורג אחה אוהו אף אלו רכילות בדברי אזנו אח מגלה אחה לזה כי אליך כאח כרט

 הכהנים עיר מב ואת אחימלך את שלא נע( )פ״א מדואג ולמד צא .אמריכה ונמשך דבריך
 טון בעת שאמר כמו ולדורות מיד גדולה רעה גרה ג״כ ביתו ואל שאול אל גם כי לנד הרג
 .רז״ל שפירשו וכמו הגבעונים את המית אשר טל הדמים בית ואל שאול אל נ״א( )פ״ב קן

 רמ־5יה־3 גדול "ו( )ש״ב מפיבושת טל הרט לשוו לדוד ציבא שסיפר במה 1317: ט״ק )יבמות
 רב וכדאמר עליו הופר אשר למפיבשת הגיט מאשר אוחו בקבלו נדוד הגיט אפר וכטויש
 ולא דוד בית מלטח נחלקה לא כרט לשון דוד קבל לא אלמלא ;(נ״ו )בבח רב אמר יהזדא
 דכחיב הרט לשון דוד קבל אמר רב )כס( .אדמתיגו מעל גלינו ולא ע״א ישראל עבדו

 בן מכיר בית הוא הנה המלך אל צינא ויאמר הוא איפה כמלך לו ויאמר ט׳( ב׳ )שמואל
 מטר מבית ויקימו דוד המלך ויפלח במרה איטמכס דבר בלח ז״ל פרש״י דבר בלא טמיאל

 אלשיןטליה הדר כד דבקראהוא דמזייס כיון מנדי מורה מכס פירושו דבר מלא טמיאל בן
 כיס ט ממנו לקבל כיס לא בדבריו שקרן שהוא ט מראה ט עליו מפסו .שניה קבל »״מ

שטון שקרוח עדות ס יראה שלא אטיס מראו אני pt .בהא נפיל הא דמביד לידע לו

0) החכמה אוצר תכגת ע״י הורפס)109 מס עמוד משה p יצחק עראמח, ויקרא - יצחק עקידת



גוזוששים שמסמצור?
 ממנו ואיןלולקבל שקרן שהוא מליו לגזור יש כרע לשון רשמירמאתתבאח בו שרואה
 אדוני כשאמר דמוכחא ובמילתא התנצלות לקבל לדוד לו שהיה וכ*ש כלל ממשה בו למשוח
 באומרו וכלימה בבושה פניו השיב אבל קבל ולא .וט׳ עבדך אמר כי רמני עבדי המלך
 ואמרה קול בח יצאת פעה באותה .השדה את חמלקו וציבא אתה דבריך עוד תדבר למה

 ומשם ע״א טנלי נמשכי המלכות ומחלוקת :( שם )כבת המלכות את יחלקו וירבעם רחבעם
 •הרועה על נתגלגל העונש שעקר הנה .הגלות שנחחייב עד יהודה במלכי ונתפשט׳ למדו

הזה השפר דברי על עמדו ואם רעך דם על תעמוד לא בכלל הוא זה שהל הנה צאנו ועל
בו עאיסקו היו לא

 בצרעת עליו נענשה אשר )י*כ( מדים של דבירה מנין בו נתפרסם הוא גם הד׳ ■הספר
רמה הארץ דבת הוצאת ועוד זאת האספה עד שם נחטכט אשר ישראל כל לעיני

 בארץ מבא עצמם גרשו והמקבלים ה׳ לפני במגפה מחו הס כי י״ג( )שם המרגלים בפי
 של מחלוקתו נם .סבלני עינותיהם היום ואנחנו .(כ״ע )תענית לדורות בכיה וקבעו חמדה

 הנחשים בהם ששלח ובמשה באלהים העם ודבור י״ו( )שם מליו ונשרפו שנבלעו קרח
השכל מוסר של שמט צלצלי משמיטים מפורסמים מנינים הם אלו כל .כ״א( )שם השרפים

: בא לכל הזה העצום בחטא
 פארן בין )א( אנקלים שתרגום כמו זו פחותה מדה טל תוכח׳ היתה החלתו הה׳ והספר

בשנאת ותאמרו באכליכם ותרצנו )שם( להם וכן'אמר מנא על דאתפלו תופל ונין
 שצוה מהעקרים עקר זה דבר הושם שכבר זה על ונוסף וגו׳. ממצרים הוציאנו אותנו ה׳

 .אמן העם כל ואמר בסחר רעהו מכה ארור באומרו טיבל ובהר גריזים בסר עליהם להכריז
 שאמר כמו הרע הלשון זולתי המוכה ובהעלם בשחר שתהיה הכאה שאין ומהידוע כ״ז( )שם

 . אמר לעונש נתנה צא כי עליה להתרים ראוי אשר והוא בלשון ונכהו לכו י״ת( )ירמי׳
 הוא וקנה וט׳. ך?נצירימחך251אל. גם נ״ב( )שלים ואמר לדואג דוד החרים הטעם ומזה

 .א>חמשתן מקיים הוא החומשים באלי אשר כלם העניינים אלו לשמוע אזט שהמט׳ מבואר
 שם שהמוציא לוי בן יהושע ר׳ שאמר כמו כלם על עובר הוא דבריהם אל לבו שח לא ואשר

 קרובים לשיטש הם רע שם והמוציא המצירע כי שורה חומשי תמשה טל שבר הוא רע
 אלהים בעיני ינשעב ומשוקץ מצורע להיוש לו ראוי רע שם שהמוציא לומר אחדים הם וכאלו
 שאמר כש ומדותייס שכליים בעניינים מרגליוח בו להפיק לו שגחן הדבור להחליפו ואדם

 מכם לב ייז( )שם דעת יזרו חכמים שפחי ט״ו( גשם חכמה תמצא נבון בשפתי י׳( )משלי
 משמית בכלי .רבים ירעי צדיק שפתי י׳( )שם שוב ישבע איש מסדי י״ב( )שם פיהו ישכיל
 .רעהו ישתית חנף בפה י״א( )שם שאמר כש הקרב הקרב כל אליו המשים ולכלות לנפן
 לשיחה יפיל הוא כי לי ממתה כסיל פי י״ח( )שה שאמר כמו מידו ינצל לא עצמו והוא

 כי .פס יפול ה׳ זעום זרות פ• עשק׳ שוחה כ״ב( )שם שאמר וכש יקום כל במהמורות
 לא מאד עשקה פומה היא במציאות׳ טוני שלא כאלו לה זרות כעטדות המשמשת הסה
 סן עיניו ולשר אזניו ולהכביד לט את להשמין מליו אפו חרץ כיום ה׳ זעם אשר רק בה יפול

 הדרך טל בחירה הבאות החוכמות דברי כל את יבין ולבט ישמע ובאזניו בעיניו יראה
לעצים ושמע הזמנים בנסיוטת גם בכתובים גם בנביאים נם ממשים בחמשה שזכרנו

:ממנה ימלט
 המעשה משו תתבאר נפשו אח להחיות באו ובעת משש מהרש ביום המצורע שדש ואולם

ומכריז הולך מכם אמד רוכל היה כי אמר בראשונה שזכרנו במאמר חמל שהזכירו
 א פרק כדאיחא התלשד מכמי מגדולי מבר לו נמצא וכבר חיים סס למוכן בעי מאן בעיירות

עלמא כולי טליה איוש מיי בעי מאן חיי בטי מאן אלכסנדרי ,ר מכריז :()ייט דשא קמא
אמר
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הדלת אות
 בצעי עי׳ רבי וברובשקי כא( )שבה ]זימס[ דבשק לישאל דעת ט שיש דב׳ מסס 59 היחיד רשות שרן
:דופשקי( כתוב שלנו בנוסחאות )א״ב מים :כ( פסחים ג )נדה • לישאל דעת ט שיש שרן אף

 דגים רב אמר שלקות לח( ע״ז כוו )ביצה ]עיש[ ת השוה להצר מה ה( )יבמות שפראכע[ ]גזען דבר
 נכרים בישולי משוס בהם אין מלוחין קפניס שלשתן פירוש הדיבור לפני ישק שק שבהן

 והעט״ס בישולן היא מליחתן ישראל כשמלחן פירוש במצרים פסח אברהם בימי• מילה תורה מתן קודם
 :הן מטשלים כבר כי בשלן לא אמהומבעיהן הן ״ במדבר שהקריט תמיד עולת
 תלמידי שני סו( )שבת ליגנער[ ]שעטיטען תל כמו נראה פי׳ יד( )גיטין מחציין ומדברין אמה

 הקב״ה בהלכה זה את זה המדגילין חכמים אמה פיו עד הכובע שמראש מפני מרוציין שמדברין
 I מכתבא סב( זע״ז1אהבה עלי ודגלו שנאמר אוהבן ךל שלח בפרשת )ובילמדנו ״ רגליו עד מפיו כמו

 תכמיס תלמידי שני סי׳ידע| בחבריה ודגלא בזע וגללאהבל מרבים הרבה דברים יש כי העדה( כל ותשא
 אוהבן הקב״ה בהלכה לזה זה ומכחישין שהןהמקשין אע׳ס וטווסין ותרנגולק זין אוו שמגדל מי

 דגלא כך הצור את נוקב ברזל עט שהוא מכחצא או קוף המגדל אבל מאכל בהס יש לאמל מבקשין
 שקר על כזטס יסיח חברו מכיר,בכזבמת מכזב שהוא הרי לאטל מבקשין הן ועוד מאכל בה; אין כלב

 דגלאהואבמשפע סהדא סרבנותא ודממליל הרגום רבי? הבל מרבים הרבה דברים יש ט נאמר עליהן
 כבר אחר פי׳ " סומיה תרג^א-בעל פיו ימעל לא דברי מדבר הכתוב דברים שמרבה במי אמר יוחנן
 מכתבאשקורין ירושגרשו$% כביגל^ בערך פירשנו יוסי רט של מו אלעזר רט אמד כמתלהמים נרגן

 בחברו מכיר ורכיל לשיש1ך5חוקקא למכתב גדפא מצווח והוא מת לו שיש כאדם להם כמת הגלילי
בטט״ס יודע הרועה כן בעבדך וירגל במו רגלא מרגלים: עשו כך עליו ובוכה

 מגחבאגללא אחר ׳,ס.? הרביעה על שחשוד חברו ארן בערך פירשנו כבר הדביר ולפני ]בוך[ דביר
* רבא אמר וארמק ברטר המהוללה כד( )ע״ז

רטר ושם מהכא דביר לספרא פרסאי קרו המן
:ספר קרית לפנים

 סירי לן דאית לדידן ד( )תענית * ]פעלד[ דבר
:בשדה פי״ בדברא

 מדברנא )כתוטתיז(רבאדעמיה ]הערשען[ דבר
 תרגום )א״ב אומתו מנהיג פירש דאומהיה

:ה׳( דברני ה׳ נחני
דברי בת שלומית )טלמדע( ]פלודערען[ דבר

 והאבן המכתב ידע בחבריה מילתא טלה ורגלא בזע
 רישומה נכרת קריעה אותה הנייר את קורעין שהיו

 ידע בחבריה והיינו הנקרע אותו שמחת בנייר
 אותן אנשים שני בין רכילות עושה אס נמי והרטל

 בין רכילות שנעשה בחברו מכיר אחד אנשים שני
כן ביניהן הרכילות שמע שלא פי על אף שניהן

___________;קטרו מכיר העט״ס '1סירשנ כבר בדגלא רדרו קראמסיל[ ]גאבעל תל
: גי נמלך . . .. _

 לדוגמא לזרע המצניע צ( )שבת ]פראבע[ דגם אותה עינה הדימר ומתוך דברנית שהיתה
 שבאזנו בדוגמא צבע ולא יא( )שם .ולרפואה . לאשה רעה שהשיחה מכאן משה שהרגו המצרי

 עע( )שם .לדוגמא חזי נמי הכא רבא אמר עו( )שס שלם פעאמא אמר לוי רט שלומית רבה( )ובויקרא
 )ב״ק .לאירא מגמא בהן לצטע כדי סממנין שורה ״ מה על רבר שהביאה דברי בת ליו שלם ליך

 אותות לא הצבע מן לוקחין אין רבק תנו קיע( שלומית עברי איש אישמצרימכה וירא )ובילמדנו(
לעז ולשון אזה בערך פירשט כבר דוגמאות ולא מוס: מכל שלימה יפה שהימה

)ברטתיט( )עדותה( השקוה דוגמא הואדגמא. תחמלות ונטן תרגום לענקען[ ]ערסינרען דבר
כלומר השקיה שכמותה גרים סי' דוכמא ס״א : יקנה מדברנותא וסוכלתנותא יקנה

 השקו הן גרים מטיפת שבאו ואבמליק שמעיה השט נמקות ראש תרגום רויב[ ]בייטע דבר
מזלזלי; ונמצאו כישראל חשובין שהן להראות גיורת :דשטא דברתח חושבן

מגצחין ואלו סרק )בריש ז״ל ר״ת פירוש בכבודן את המוכר בסרק פ( )ב״ב האניה[ ]טענען דבש
 וזה הרב כטד על מנדן דברים עלכ״ד ירושלמי( בטורתו דבש טרת טירות בגמרת הספינה

 וכתוב הימים לשלשת יבא לא אשר וכל מהן אחד דחלה קמא )ובפרק • משקה ולא אוכל צא אינו
 איש יצחק רט אמר הגולה מקהל יבדל והוח טה פי" והאיסקרימין והדובשנין הסופגנין לו( פסחים
 שמעקקשסח לו שלח כג( )תענית . מגהק סגי דובשנין טריקטא סופגניס ירושלמי י פונמלו

 לרק לו שלחו )ר״הכה( וט׳• נידוי אתה צריך מליגאלהאיסקריטקחליטיןדשוהחלתהמסרתחליטין
 מצוהצריך למשות הרצים את המעכב כל גמליאל חייב תחתיו מהלך שהחור כל יוחנן רט אמר דמוי
 טזרני אתה תודוס אלמלא נג( )פתחים " נידוי ק אינו תמר לקיש ריש • בפסח בה ויוצא במלה
 שפקפק חנך בן אלעזר נדו מי ה( )עליות דמי עליך ל״ח( )ב״מ משקה ידי על ובלט יוחנן רט ליה אמר

 א׳ ברבר אפילו המפקפק אמר הדה ירים בנטילת והבאיש שמן והחמין יץ פירות חצירו אצל המפקיד
 מהו השקוה דוכמא * נידוי צריך סופרים מדברי כשהדביש לחצר הגיע קלד( )שבת * והדטש מש
 כלומר השקוה שכמותה גרים ט׳ דכוחה אחכמ .ןהןפסד «פי ליממ אתיכתל ל^י למאי

 הזקן המבזה אמרה הדה ואבטליק שמעיה גינה פי׳ דובשניהא דחלבניהא אמגוזא וט סע( )גיעין
האי רב לפני שאלו " נידוי צריך מיתה לאחר אפילו :כדמן מתוקה הלמה

גאון
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 סיוצאין שפתחו השמרים לסגור צריכין והנכנסים

 דלתות מפס בשפר ׳3 ז׳ מטל הנכנס ששנינו וזהו
 נחלוק מכנס למשמר כיוצא משמר לימא ואמריק

 מס אהה החלוק הבאה וקמבה ושש שם י״ב אלו
 אכיי אמר ודחיק בדל דל סי׳ וזהו הנכנס המשמר
 ואפילו עכשיו קרובה הנאה כלומר מקרא סב טצינא

 ואפלה קמנה שפא הישות הנאת מק מטונוה היא
 פד איחור שצריכה מסת מאטלת בה חסן מיד

מיותר זו בשבת חלות ב׳ לי סוב כך שהתבשל
: אהרת בשבת

 האבר קכט( )חולין דל]קנוטיגצוסיננאכהפנגען[
 ממשה לס( )במרות ־ מהמה =»והבשרהמדולדלץ

 סדלדולין בטלי אלו מה( )שם זקן• רחלים של בזכר
 אבר סו( )כריחות " בבהמה וכשרים באדם פסולים

 ובגופה טהור באדם המדולדל אבל בבהמה המדולדל
 איכא והדלדולין פבלות פ״ו( )נגפם בהרת של

 • למטה ונדלדל בשר תל כמו והוא דאמריסתלהולין
 • המדולדלת וצפורן ס״מ( )מקואות חוצצץ ובאלו
 ברוקהכא שנידלדלו סימנין שמואל אמר מד( )חולת

 מה בטרפשין ומעורה מו( )שם אידלדולי דאידלדלו
האגר כדתק תלוי ׳ ונשאר נתפרק נדלדל פ׳ הוא

:המדולדלין והגשר
 רר!מנ׳ נכהביה מ( שוואך,ארס[)הוריות ]מאגמר, דל

בדלי כהיבא מטמא מאי משירות או בדלות או
 וטומאת שפתים ובפוי קול שמיעת י( )כריתות • דלות

 ומביאין משה תחת פרידין שהי מגיאין וקדשיו מקדש
 בעשירו׳ כבשה מינה שמע האיפה מפריה דלות בדלי

 דאת בדלי האיפה עשירית בדלות יונה ובני הזדין
 שמה קרא לא אלמלא אומר רבי הניא ט( )מסס
כחו אח שדילדלה דלילה לקרוא היהה רמי דלילה

:מעשיו אה דלדלה לט את דלדלה
קשור דליל היה במשנת יז( )ב״ק שניר[. ]פאדוס דל

 ולא ,זבי, סג( )יבמות חוט או חבל פ׳ ברגלו
 ופרוש תיזול ולא זבין בנוסחאות כתוב )א״ב הדויל
 כמו חננאל ורבינו לעניות תבא ואל מטר רש״י

 ראיה והביא הארג ואל מנה פ׳ התוספות שכמט
 וסתר גרם הערוך במל חבל בשוק זוללת סהר מן

 ואל עשוי כגד קנה הפי יפה דעהו ולפ חללא
 דמינגע מאן דכל ס( )חולין לארגו( הפשתן התקן
 גשוקא" ויפב דוללא וסהר מסהוריהא ליה יהבין
קורין ישמעאל ובלשק ביסחרקי במרד פרש® ובבר

:דליל פשתן לחנוצי
 לח דלובי ערמונין פג( )ר״ה ]קעסטענבויס[ דלב

: ודדלוב הרגום וערמק ולוז
 דילסן פוס כתם מכרה )הרגום ]דיטזטן[ דילהון

:ליה( וקייס תיהי ות״י
 בטא אשחק " דלוחא( פחד )תרגום ]ממטען[ דלת

כשואה בטא )ובן " דלוחטן תרגום פחדכם
___• (ntfioa ייפזי הייא לא קחייח--------
 מג( )סנהדרק פסרליימדער[• ואנצייגע דלטור

(3 פרש' )וכג״ר • אם דלסור י5ן לו אמר
"־ למראו דלסוריא אמר התחיל פרוס היה והני.ש

1■--------פסיקת&55 ״——————■

 של דלוה שיכלו סד בעמין אוכלין ה״ר ע( )פסחים
 אידי דרב ברים ששת רב אמר צא( )ב״מ * אבל

 דלית פי׳ פוסקי גב שמל דלית קיא( )שם • במודליה
דליותיו ודעו מן אילמת גבי מל המודלס גמל גפן

: פירגול״ה ובלעז
 כבר דהספידאדליי אגרא מראגטן[ ]מרהפכען דל

ידלוגיה דדל כח( )מ״ק אגר" נערך פירשנו
 שמשא מי מזר נד׳ • דמיי דסססידא אגרא כמו וסי'

;™nfe המדיר בסרק כדמסורש אוהו ישאו אחרים המה
 שאין מי ידלניה דל דלא דאמרי איכא יממוניה דיטמן
 סוב כי מאמר אותו מגביהין אחרים עצמו מגביה
 הוו וקרנא שמואל סח( )שבם " וגו' הנה עלה לן אמור
 האי רב מלפני ש&לו ומפירי דדלו למיא חזו וט' יומי
 אתי קא רבה־ דגברא שמואל ידע מהיק גאון

 למיאדמידלן ומנהו והשיב במיסיה וחייש ממטרבא
 והמיס דכתיב דילהון בתוקפא מידלו ומוספי דקעפו

 תברא לשמואל ליה שמיס והוה נתוקסהון עלו גברו
 למיא וכיוזדחזנהו יומא נההוא קאתיממערכת רבה

 דלא אפשר אי דחאתי גברא דההוא ידע דעכירי
 מיא מהנהו דשתי דמשן ידוע ומנהג מגייהו שהי

 רבה גברא אמר ומשמופתו במעיה חייש דעכירי
וסי' במימיה דחייש אמר דמיא עוכרא ומן קאהי
 כמאו לא אי קנקניה גמרי אי ומי בקנקניס הסי

 דחמרח חנקני מן תהי ושריף ותהי חיהא בה דנקינז
 המשלשלין אימין לאזפליה לקרנא שמואל וסקדיה
 חשש מן לאסונה דאיטון הכסא מבית רמכסני*

 דלאסיהיסאיטזן ידע ולא רב דמצטמר וכיון דבממיה
 ברא ליה איקיים ולא ברא לי" לקיים דלא לפיה

 אימון דלאסויי לרב דאתידע וכיון מתא אלא לשמואל
 ואדנריה דעתי׳ החלוש דלא חש ביה אחקיימ׳ ולעוהיס

גמי ולפיה מרובה סרק בסוף כמפרש עלנסשיה
:בעיניה דבשרא מרנא ליה ונסיק לקרנא

ליס אמר דלינא דליה אי צב( ״מ3]שטפסמןז) ידל
 תשאב אס כלומר וגו׳ ברק אליה ויאמר דכתיב

 לברי אשאב לא לאו ואס עמך אשאב הבאר מן
 סתר סהר לט נישל מלא דדלו דלאי צו( )יבמות
 חכמות דולי כלומר מים המלין אדם מי פרוש

 דברי )שהפהרו • סתור סתר לכס אשאל עמוקות
 ג' דלו מלמא טלי רשב״ג אמר עד( )גיטין * סומק

 לסוף תלהא ואכול ו* דלי אה ריבעא ואכלו דלווחא
 ומזלי העמיס ג' משקין ,פ " וט* מימרא אתא

 שליש ומול יותר וסרח ד׳ את דלי הסירות מן ריבעא
 איהו ליה דלי אי תא אמר לה( )ב״ב פסואיוהר•

 איכא אי פ* חזקה הוי לאלתר לפרי סלא גופא
 ממן דסירי צנא ארעא למארי אקח ליס דיהב טהדי

 ופל יהיוליהלמוכר מדידיה נתברר לביתו להוליט
 להמעיט ללוקח מוכר עזרו אי ס״א • חזקה הזיא

ו( חזקה:)ר״ה מי לאלתר קרקע אוחק מפרותשל
 מעשר דל שמפקד לרבי רגלים דל ד׳ מאיד לרפ

 באי והן הנכנס משמר פ׳ בדל דל נו( )סוכה בהמה
 מל יתירות ב׳ חלות ז׳ ממלין יהודה ר׳ לדברי השבת
פתחו שהיוצאין דלתות הגסה בשכר השבת *וצאי
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 פכים לזכר מקקת אדם כבני ורטס סרים מעם ט׳^תה דלסורץ בהן שהיה יד על מרה(

: מים( יולדת ואינה מיס אל , I הרגום יבוא חנף ״ לגוז ן תמי בלשון רטל
 )כליסס׳כ״ה( גשיעהר[ פראנק אויף ]מיש דלפק :רגילות( בל׳רומיי דלמוריא ,ס )א׳ב »מול דלטור !

ומון• אחוריים לק יש והרלפקי השולק אמזי דלטן מד( )סוסה איעריגער[ ]דפר מבון
השלחןוהדלסקן דגלים( פ'מ צו מנחות ט )חגיגה אפילו אמר יוחנן רבי פד( )גיסין היא דלהון ___

 פל לגין המניח סם( )פ״ז בשיש שחיק או שנפח® וקכאתד הואיל סכא שאני ממור ממן רבי מימת
 טפלים שמניח פז גלי הדלפקיפי׳ השלחןולגקעל שלרט »ו לתזקיה יוחנן רט אמר ’פי ט לימסל
 וממי ימי בלשון )א׳ב ואשישות כוסות כסו שלק החכם כהנא רב כלומר אמר דלטן בבלי שהוא חייא
 :הטסות( מליו לממן• מזק שלחן לא ואינה מדרבק הוא דילהון מלי שהוא שלכם
 חטלי שהיולו מי מרלה( )בסוף ]ברעננען[ דלק להלכה יוחנן רט אמר ס ושרק יסוד ולא הלכה
 שבדרום פא( )מדות ידלקו הכרס מאי של תלתן קיים המקדש שטת ממן נטאיס ויסוד מסיני למשה

:דיומא דס״ק גס׳ ובריש הדלק שער ומעשה מדרבנן הזה ממן כהנא רב אמר וט מגבולק
 מלמעלה היא ע( )גינון קראנקהייס[ ]איימו דלר שהיה קושיא כל לו פורק יוחנן רט כהנאבהדי דרב

 בערך פירש׳ כבר דלריח אוחזתו מלמפה והוא לו ואמר משיב לחזקיה דאמר והא בחרא מנוזל לו
 : כאב( רומי בלטו פי׳ )א״ב גס5’'־3 חייא רט של בנו וחזקיה בגטין מפורש אמר דלפון
 במהרה לא המעלת מת פ( )בלק ]מהיד[ דלת אומד נבלי מה מקומות בכמה בצלי אותו קורק טו

 סי׳ לסמיכה אמד זוטרא מר ייא ממי תפתח אומר סולג יוחנן רט של רט שחזקים ואע״פ זה בדבר
לאבמהרה בראשונה נענה שלא טון הננעלת דלה דילמןג לו

 מר תפלתי שהם ואשוע אזעק ט כדכחיבגם נענה דלסא בלבבך תאמר ט )תרגום • ]פילייכט[ דלמא
פעם לסופם עליו שחזרו סי שכל לסמיל אמר זוטרא לנא יסר דלמא ישטמנו לו הרגום בלבך הימר

)לס משמך הוא במהרה לא שוב נסמך ולא אחת : ק.דילמא( הרגום דבט
קא הוה הוה דרט אסיא ירחינאה שמואל פה( הפינקלא ומנעלות קלייד[ קאצק ]אק דלסטיקיק

 המעיטו כל אמר אשי רד וכו׳ למסמט׳ רבי מצטער פי׳ כלאים( )בסוף שיבדוק עד בהן ילבש
 אמת רב זק אימי בכינוי צו מריעין במהרה לא צו מע״ז הפינין ומנעלות מוב מצמר והן קלרי בלעז

 אמר מינוי לו אקמריעין לעולם שאמר מדיפהי צמרוישאומ׳דלממ׳יקבלע״ז של מפסולת והן פיח״לי
 (3י )לב מפשיה מילתא משוס צו מטיטם אין סלו׳ )א״ב מעשדיין ירושלמי דלממיקא קאפ״אוקקודין

 לח לו המריעין כל אנמיה מדיסתי אתא רב קרי הבאה לבנה כהונת מק ורומי יוני בלשון פירוש
אקמפלק הנגררת אלמנה דלת מפיבקלו• במהרה :דלססיא( מאדן

 דחו דאמרי איכא אלמנה דלה היטדסי בשבת בה אלו פרק דבבאמציטא )ירושלמי ]צירונג[ דלניה
אחד לוח שיפא פירש דאמרידחדגשמה שיפאאיהא ט׳ דידה דילניה מלסהא אבדה מציאות

ואמרי שיפא ומתרגמיק יעננה מען ממיס כדכתיב :יקר( תכשיט מין המפרש
 פי׳ • גשמה שגורסקשיבא רש גשמה לה להדליה מן ואק נאה שמלאכתן נו( )פסחים ]בעמרוג[ ץלס

צמידין ’מל והוא צדדיה משני נצמדת שאינה שיבא :רומי( בלשק )וכן חט פי* דלוס
 שטח ציר של קבול טח גשמה פי׳ שימין חזרגעימ נלוסקוס: בערך פירש׳ כבר ]קאפטען[ דלופקום

 )עירובקקא( בארן ומשתקפת יורדת אצא כסלק כמצרית עס יונית דלעת פ׳א( )כלאי׳ דלע]הארטז[־
:שבמוקצה דלת . :הדלעת( את לקיקיק מה )א״ב קיקיון פי׳

 אם צי אמרה אטי המר יה( )מ״ק ]פפרדאכס[ דם דשמשא שברירי כח( )יומא סרערן[ ]ארגמן דלף
סמא נב( שם כה )ממה * ומגא יומא מתא •חסי טו ס( )כתובות ״ דילפא וסימן משמשא קט

 מידם הטח ששת רב ונגדה דטחמוה אבבא דחליף דמעות חלטה שעיניהן בניס ט׳ חלפני מי לה
מעלמא ■דדיימא ע( )שס מיניה טהדיימאחסהיה פירוש ומורדות דמעות חלפנות המיד.)בטרותמד(
• הארוס זולתי עליה גא אחר שגס עליה מרמין פי׳ :מדממות יותר דכמג דולפות

 ביו שלטה עק פי׳ ביך עלתה סו(דמותעיריך )נדה בית ואמהיס פד( )מדות מרימו[ ]דאך רלסה
 מרבה את בייהר לטבול רגיל׳ שאת לפי אותך שתושדין וצפוף ויחבר הרטס מסרשיס יש ילל-ה

 מן כשתמלי לאלתר לו והיטלי המסהלט בתשמיש טא שמושי׳ דלה אות הערוך בעל דעת לפי )א״ב
 אמר איכאדאמרי דם שהראה קודם ט שסבלת הנהר התחתנה על נשענות עליונות קורות ק ונקראות

 ־בך על מצעערה שאח לחברזתיך להו תגלי לא לה הלל אחר טי הקרה של הנסרים ידןנחבריס שעל
 גיסא במד עליך דההר טט דבי דם מאה שאה ונקרא העליון מהקרר הנוספים נרם עמדו בו אשל

P טן׳ ונתנו הדיר לשמש רגילה שטית סליו שהעט כ הדלף( סל־שס
 מתה שאת שכשיראו גיסא לאידך עליך עקנהנוט פרק החלטנין ס( •)בממס רלאן]תאמדמ®[

 ההאטה לה הוא יפה טמן יאמרו הרבה דמים לרמות יהודה רב אמר חלטנין עאי1מכ מני ורטן
 ויתשמן מק. בך ויתנו מרזטן בניה מרוטן שדמיה ורומי יוני בלשון פי׳ )ולב אדם שי* שריפא

:נמך( עלתה עירך בנות מנה )פירוש הדם בדדה גוריהומניקהצז יולדת ים שע&רקוחיהסל
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הכו אות הפל™
 יודה אס בא למש מן הדין יודע שהיה מס ^אטר5^

 שהקשה העחך קושש נס ישק והשתא במקוסרט
 • וט׳ הימר צריפין איק איירי ביצים מתם לאי

 השאלה שקר מ אך הוא דהשתרגטוס דאפשרגס
 כדי והוכרח למש היה תסדא לרב יוסף רב של

 השאלה היחס דאס משוע דבר לש$ל הנסיון סל לבוא
 דדלמא ההבימ בררתת לא שא דל^פשוע במידי

 ולס״ז • הוא דמסופק משום חסדא רב הורה שלא מה
ועיין • מןל למון ודעת נכון על רש״י דברי יבוארו

:י״ב שמן בקונטרס
 שמנו מקום רבנן תנו • ס״ח( דף )ב״מ כתף

אס פירוש מעלק• למעות כחף שמי להעלות
 אותן המקבל בחצר נשען המעות בעל פירוה הע

 ומעלה שבשוק כשער תפירות לו מעלה שסקא בתורת
 המעות בעל של מביתו מביאן שהיה כתף שכר עליהן
 התוספת בתם הזה הפירוש כל • עכ״ל זה של לטש
 ספרים וכמה לרש״י אבל • גרסש לפי ר״ח בשם

למפות כחף שכר להעלות שנהנו מקום היירסאהיא

שבערכין

 פידות היו כדתניא שהוסיפו בתום׳ עיש וט׳ לבהיר
:וכו׳ שסקדין

 והגניב במפתיר נסייסן • כ״ג( דף )שמטן כתר
שמן שהיה יוחנן רט פירוש • למפיטשח

 אצל סלך למסיטשת ומניב ומכתירס לתלמידים
 p משמשת שם על * שרה ללשד שבדרום חכמים

 מפיטשת חכמים לכלהלשדי׳ קורא מכס שהיה של^ל
 )יף בברכות • עכ״ל בהלכה רם פני מטיש שהיה

 ואמנם * בהלכה דוד פני סטים שהיה איתא ר(
 זקני למי למפיבושת שא כך בעיחבין רש״י לשן

 ששה משמשת שם על מאוד חכמים שהן דרום
:מכ״ל הכי לש קט גדול אדם

מכתשיק בצורבאדרבנן דףל׳(• )שטעות ל כתש
 דלן הש״ס • עכ״ל מכתשיק לא סארן בעם

 מכתש ד״ה ז׳( דף )שלין ברש״י אמנם כך• איע
בכ״ף: ולא בט״ת דנרס אלא כך שה מרסש משמע

הכ״ף־ אות נשלם
>0008000

הלמד אות ערך אחל

 לא את שדוחה הבריות כטד גדול ג( )מגלה ]טפט[
צמשג כבודו שאין זקן בטן פי׳ שבשרה תעשה

 שניחש •ל״ת להתעלס שכל לא דוחה זקן כבוד נמצא
 אסמל העמל מל מפורש קמא( שלין סו )יומא למשה
 מטס משלח ואיע אקה אומר יהודה רבי הבנים

 לאו וגזלן גנב ,וכו עליו אקץ למשה שניתק לאו דקסבר
את והשיב תנצל לא אמר דרחמנא לעשה שניתק

 חטרו את והמברך ושמר מנשבע שן מליו איןאקין
 שום זו ככר שאוכל שטעה ד( )שטעות וט׳ 013
 משוס אקה איע יוחנן ט אמר אכלה ולא שום ועבד
 ט שאץ לאו וכל מעשה ט שאין לאו אה דשה

אקץ שבכלאתאין לאו וט׳ עליו אקין אין מעשה

 ההולכים השלוח ש את שה העם מאס
 המקרא כל מל חזרני אמר לקיש בן שמשן ט לאס
 מלך חזקיה זה אלא לאט ששש מקום מאט ולא

 ע* ט שש כמקוה ישראל את מפהר ששה יהודה
i לא״ט מטן סאה

לאל

 וממשל דנא לאו וזג דחרצן לאו סא( )פסחים עליו
 המזבח נט מל ודבש משאור המפלה נח( )מנחות

 ללאו מה :מכללות לאו מל לוקין אין אמר אטי
 מסג שאינו ש׳ ד( )יבשת בכל שוה שאים דהקפה
 גטדה לאו דהא דמחמר ללאו מה קל לשכך בנשים

 שנה שמעיק ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה שנאמר
 שרשע וכבר רחמנא אסר קת בבהמה מחמר ט

על נבר כלי ישה לא ראשון במחלוקת חמר בערך . .. .
 אשה כשקוע איש יתקן שלא מו( )נזיר מפורש אשה להשיבה חייב איע נדחה חבירו בהמת ראה אם בהמה

 משום לוקה הערוה וטה השתי טת שמר המעטר
 שמרו אדם ישפך לא אשה מל גבר כלי ישה לא

 אל עבד תסגיר לא מד( )יבשת להן צריכין ואחרים
 לשחררו מנת על עבד בלוקח אומר רט אדוניו

אש בחלב גדי תבשל לא מה( )נישן מדבר הבהוב ..
 לא פט( )שלין נד בערך שרשע וכבר מ( )קדושין תכלה לא ולקח ושב תשובלקחש לא נזל אשר הגזלה
 בכס אני ששק הקב״ה אמר העשס מכל מרובכם בקר ממעמד תושרו לא ולירוט׳ לעני שדך פאת

 ממעשם אתם גדולה לכס מפשע שאגי הבשע שאשא הכשג שבא אחר דין א יש זה בקר עד ממע והעתר
 צחשריוערטן וחזרתי לתחמרשדכר1וט'- .עצמכם עליו אקין שאין אמר העשה לא אחר עשה ליתן

 לא אדם פוס מל דבר אומר השיש שרוש ש( לעשה נתקו שהכתוב שמר והרי מפרש ג( )תשרה
 שם יהא שלא ולראות לאחור ראשי לחזור מצרכתי ישרא שמבקרת לא ישרוט׳ וכשבלאיחליפעולא

 שאני ששש שיש לא שם יהיה שאשא הדבר בעל שלדות דשה )בשאילתא • שזול לא כתיב דהא הוא
 אחר זרזיר &לד הרמולא בלשון אמט ואיר משקר 5למ דכתברחמנא לאהגעג ס"א( )ב״ע מפורש( מו

 : עשו( ויש ס״ו ס׳ )בבד שע MW אלא ורב5לכדחניח גניבה הייע נזילה שזול שכשבלא ליפ״א
 :ולאי משלש את תרגום ויגע שף ואתה ]שד[ לא תמשה לא כל ג( )תשרה וט׳ לשקט שת על תגטב לא

כי יען לחש( קרבע אה )בפשקא ־ ]לייזע[ לאט מעשה ט אין עליו אקין מעשה ט יש במרה האמור
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55 בח הלמד אות
 :בקן מורן פירשנו כמי שריין ומזט רקני
של ממונן מכלה אחה מהי פד ליקום ]מאלף[ לקום

:ליקוס יון לשון זאב ש׳ ישראל
כחדא ולקיש בכיר אי יח( )סנהדרין ]שמט[ לקש

 זה מקרא לשון )א״כ אמי הוא דין ייק
:ומלקוש( יורה

 טומאתה פשקא איכה )מדרש ]באדוואגע[ לורטיא
לו ועשה מלך של לורשיא ונטלה בשוליה(

 שהגרסא אומר ואיי ברמויא גרם הערוך בטל חמין
 הגוף לרחוץ מיוחד בלי יוני בלשון תהיהלועריאש׳
: לטריא פרך עיין סף

 • והאופה הלם טג( )שבח ]קנעטטן[ לש
 לשכת ואחי כפ( )השד ציממער[ ]נעבען לשכת

 דשו טחן נסך להקריב הרוצה ש* החותשת
 החוהס לו מוחן החותמות מל ממונה שהוא לכהן

 נותן והוא החושם לו ונותן היין על למשנה ושליט
. :היין לוצרטמן

 כיטס בר וטור ד(5 )זבחים קאעה[ ]הינמר לשלשת
 לשלשת עלץ היתה )שבתקמב( והחק הוא
:תרמולין צואת ,ש בסמרעוט מקנחה

 ויקראו נה( במרות ו )מגילה נאמט[ ]שמאדם לשם
 יצחק רבי אמר אביהם ק בשם ק ללשה

:פשאס זה לשם
 בריש דהאני אידך טו( )שבת ]צמג־שפראכע[ לשק

שסשאושןשסלק הין מלא אמר הלל עריות
 אמר לא רטש׳ בשם לומר אדס שחייב המקוה אח

 שס הק מלא אלא לוגק שיעור אמר ולא קבין שישר
 משה היינו ורם הין וחצי בשן משערה שהשרה כש

 מז )מ״ז ממש מרבו שקיבל כש פ״א * ע״ה רביע
 שאין בנויה נההיך קטן הנה נעשא ויום בגמרא(
 לח להם שאין אתהמאד בזוי מלך p מלו מעשדין
 שאינה מלטה לשם כתב (׳בגמ ם )גיעין לשון כתבולא

 לא להם שאין זו טגנה שאינה מלטה מאי מגנה
 שאינה מלטת רוש מלטה שאך ש* • לשין ולא כתב

 רומי מלטת זו אמר והלא כתב להם ואץ מגנת
 שני ליה דאית ומזיק טלו העולם בכל יצאח שטבעה
 לשני נתחלקה רוש דמלסה מסתבר הכי בשטה

 טלו העולה בסל יוצאה ושבע* גדולה מלכיותאחת
אלמי״זי נקראין קסנה ואחת הוגנת ושא כתב לה ויש

 שיכחט הגדולה וגזרה כתב לה ואין הוגנת ואינה
 מלטתבגישן הקס שלומה ומשום לשמה הגפ רבק
 ששלכת שגנח שאינה לשם הגע לכתוב שלא וגזרו
 ולא יון ומלטת מדי מלטה לטס ולא ביחד עמה
 מ( )בטחה עעמא כרמפרש לחרבנו ולא הבית לבנין

 הלשק רוב שיט ש׳ לשוט של המדבר רוב ושנטל
 לקדושין למעלה לכשף שטל התחתון החיך מן שנפרד

 רש קלז( )חולין שבלשוט המדבר רוב אומר ר׳ כע(
 וחילות אתנייה א״ל רחילק לבשה ליה ממי זזסא

 קייק למין לו אוזר awfiw רחלים כדכתיב א״ל
 frnwrA1(m ווררק\1^™ ולקץ

 למספרו הורג תליתאי קטל תליתאי לישן אמרי
 וט׳ בישא הישדשלישגא עליו ולמספרי! ולמקבלו
 נקרא הכהטס(למה אל אמש ברש רבה )בויקרא

 )בירושלש * וט׳ הרג שאול שש עד וט׳ שליש שש
 זה לוהשס אשכבה דפיה( ובפסיקתא דשאה בפ״ק
וט׳ הרע לשון " אתר לשטים ששו ואחיתופל דואג

oooogooe■

המם אות

 למא עבדהק דא מא עשחס זאת מה 1® חרט׳ ]וואס[
 מה סי׳ מש למה ש׳ מאי )גמ׳< ובלשון למה של הרט׳

: דק כשמה מוין אס מה כמו משטם מאים שא
ד

ליבש לא דלקבולי אע״ג ששא לישנא האי סא( )נדה
רכיל.תרטם תלך טה.לא1י בטלי1ליבש ליס לשתש

תליתאי: לישן ורושלש_________
ש ולאיטה פשתן ואניצי כא( )ב״מ ]בינדעל[ לשק

 להטשן אדס בני של דרכן וכי יט( )ב״ב ארגמן
 בגיזי שמנין מט( )שבת דחטא ארגמן בלשוטהשל
 אגודות ובששן ארגמן של ובלשנות צמר צמרובציפי

 תכלת השציא צו( )שרושן • והצשע השוי צמר של
לשומה מאימא כשישן משן פסולה לשמת בשוק

 :צבשנהו דגלימא אדעתא דאמריק דפסולה
הוא לתך משום לה אמר קו( )ב״מ ]גלק[ לתא

 הוא לתאי משם אי טמא נש הכא ואמאי
:מזלי( בששל שרש״י )א״ב

 לי תבואה טר מא( )שטשה מאס[ ]איין לחך
פטור קטטה לחך אלא בידי לך אין שדך

 אלא שאיט שע״ס ץ־ שמי אט סר שה קד( )ב״מ
 סאק פשר חמשה וזהו סר חצי שא ש* הגיש למך

 שעורים(: מולהך מקרא לשק )א״ב אימת חמש יהוא
שלש! הכי אי ל״ר( )פסחים ווייקען[ ]איין לתת

: שרייה לשון פי׳ למת נש

לסר ערך נשלם

 בכלי מאודך בכל סא( רטה3) ]פערמפגען! מאד
 ומרה מדה בכל מאודך בכל ד״ח • משנך

:מאד מאד ט שדה מי לך מודד שהוא
 אדס חייב ברטת מאה ס( )ברטת ]הונדרט[ מאה

ה׳ מה ישראל ועתה שנאמר יום מ3 לברך
 וי״א י מאה אלא מה הקש אל מעמך שואל אלתין

 מסוק • אותיות מאה למטן מולה הזה הפסוק שכל
 הסר מאה אלו וצרות רמה רעות ומצאוהו ציק ותאמר

מפורשים שבאדם איברים רמ״ח ♦ שבשרה קללות ב׳
בראש .
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16! פא הפא אות

 מעשה מושה הוא ■ יז( )ערכין ״ ]סצודערן[ פט
פי׳ פטיט קרק יסא הורה אמרה לפי׳ סטיע

 קח יביא לפי׳ הרמ בלשון קולו והשמיע פטפט
 ■5יחדמ5שמה\ תולבכל שמשמיעיו צפרים פטיט

 ואץ שלום ויאמרו לטע טניב׳ השלום להם ויאמר
 אמרה הדא באה בתו רחל הנה בעי את מופץ

 טוס ויהי רבה )בויקרא בנשים מצוי שהדיבור
 למאן דיונין למאן שיח למי מדינים למי סשמיני(

פמסא דהוו דברי( בת שלומית סביב )ובס׳ פעעץ

 חוצן הקומקום שעל שמרוה סי' מחמין הקומקום
 מן נחמיה שעלה בשעה יעצב p על ים( פ׳ )ב״ר

 אותן והניחו השמש מן הנשים פני נתסחמז הגולה
 ומכוח המזבח מקיפות והיו נכריות נשים ונשאו

 לששים שנית תמשו שדת וזאת אומר שמלאכי הוא
 שאן מבית הבאין הדקין פשתן בכל ומרשת וט׳
 חס ל״ז( בפ׳1) אובדין הן כמעס מהפחמין אם

 וכלב מפוחם חס יצא לפי׳ בתיבה שמשו וכלב
 אמרו הכנעני( וישמע )טלמדנו בתשמישו מפורסם

 הוציאה לשעה ידיה שנתפחמו מפני מטרונה הכל
לי אומרת משיה מפוחמת שמלה אתה המלך

: נעול המלך
 בה ישוו לא חפציך כל תרגום ]סטרגצייכען[ פחם

:ליה פחים לא מדעם כל
 על אף פחסה גג( )ע״ז דרקפן[ ]צוזאממען פחם

 ששיברה לא פי׳ ביטלה חסרה שלא סי
: הצורה שנמחקה מעכה אלא בשברים

 חייא רבי כדהני ע( )שם געהן[ ]איבער פחם
סי׳ שפחסתובורו נמי הכא שפחשהוצלוחיהו

 שפחסתו נמי הכא להון והקיאתו צלוחיתו נתמלא
 : הוא הקאה גופו ופחסתו לגרגרני ועלה סרו
כמא היוצר ביד כחומר תרטס ]מטפסער[ פחד

:פחרא כיד דעינא
 מחנהו נב( ס׳ )ב״ר דריקען[ ]צוזאממען פחש

סחיש אצבעי אנא יהיב אי שסופה לא היא מה
 או ירושלמי הרטס שרוע או הרוס או לה אנא

 :קמא( דבערך פחם כמו פסיע)א״ב או סחיש
כנותן מק פחות מד( )נרה ]פערמונדערן[ פוזת

 פחות שהיא נערה על הבא זסי נעץ אצבע
 כאדם שהוא כלו׳ חייב אינו אחד ויום שנים מג׳

 שמא עליה יחוס ובנגיעתו בעינו אצבעו שנותן
 ואיט ומסל מתאוהו יותר עליה וחסיוע ישחיחנה

 כמום סירות מלא שהוא בית לא( )ביצה מאכיל
 הנר אח סוחסין אץ הסתת ממקום מטל ונפחת
 ארי תרטס שוחה כרו ט כלי עושה שהוא מפני
 הדין הנהנים( אל אמר רבה )בויקרא פחית מיו

 )ב״ר חורבה חר ס״א * פחית חד לי זטן גברא
: דפחתא אבוי מפן אט הוא וחס לז( פ׳

 י״ב ליה דמפטיא קמ( )שבת זיין( ]הינלענגליך פט
:חדש י״ב לו שמספיק ערב מני פי׳ שתא ירחי

 לחובב( סשה ויאמר •לייכסער[)טלמדט ]ליכס פט
 אוהו׳ שאת פוטם במעשים שהאיר סומיאל

*a פי׳ סומוא .ביוונית

?/רטן

 כל ירושלמי( ברמת )במף פליסן שלם ליך שלם
 קי( )בב״ב מטן דאורייתא ופטטיא טשין פטעיא

 בנו בת ועה מגדו מפטפט שהיה אתד מזקן תוץ
 אחי גמקן חון סה( )מנחות וט׳ מז מכת הבאה
 ישראל אהב רטע משה ואמר כמת מפטפט שהיה
 קט( ב״ב מג )סוטה וט׳ אהד יזם שטצרח ויודע
 שפיטם מיתרו דאתי לאו פוטיאל מבנות לו לקח

 וט׳ ביצרו שפיטפט מיוסף דאתי לא לאלילים עגלים
 משנים כלומר משמע חרי סמדאל מבנות דאתי מד

 לק אמרה ונשמה )גימץנז( קאתיפנחס• שפיטמו
 : מיוסף מסר שסטסטטצרו לזה ספדו
ושממו כד(• )מטח • ]סטאדפסנאסע[ פוטאלוס

 עיר שס מסלעי׳ רומי של המוני קול
 חיים מיס נובעים ובתחומה סוטאואס לרומי קלזבה

פטלילום כתוב( איכה מורש )ונשוף מבריא חמי כמו
 . סוטאלוס: נשנה שהגרסא וזה זה וטעות

רט • עח( )שבת • טיגעל[ • ]דמים פטפוט
ס׳ )כלים פטפוט לעמה כדי אומר יהודה

 שופת להיות בטיט וחיברן בארן סטפוטין נ׳ העושה ו(
 הסרה מן המולה גבשוש סי׳ הקדירה אח עליהן
 קב( )שבת כדאמריק הקדירה לסמיכת עשוי שהיא

 קטנה סרה פטטטי עושין שק חזי למאי שהיא סל
 בסרה עישין סמשטין ג׳ קדירה עליהן לשסות

 סמטט שסומכץ ויש הקדירה אה עליהן ושוסהץ
אותה ושמכץ הקדירה תת מליו ומניחין לטהלא

:לטחל
:עלב בערך מיץ פטגרטוס

 שות ומות יג( )ע״ז שסיהל[ ]אויבם פטטר
יוחנן רט אמר )גמרא( וסטוטרו׳

 בעוקציהן למוח תאנים פירוש שנינו בפטוטרותיהן
:אליליה צפני יתצוס שלא

פ׳ רבה ויקרא )בריש דארם[ ]מאסע פטטרכה
 טנא מסניא נחת( בף מלא סוב

סי׳אפוסטרכה )א״ב לסרא ומסטערכא לסטסרנא
 :הטבעת( צפי הסמוך מהדקץ אחד יוני בלשון

קופה פי׳ יו( ש׳ )כלים קארב[ ]פייגען פטיליא
 תמרה של חותל כדהניא גרוגרות של

 )טרושלמי • ואוכל ממוט גרוגרות של ופסיציא
 תמרים של חותל רביאושעיא תני גדול( פצל בטף

 ששמן מטילי חכמים בדברי ויש * אספורס״א ובלפ״ז
בל" סי' )א״ב סייל״א ונלע״ז טנגיר ישמטאל בלשון

גדולים(: סלים מין יוני
 אופיר בכתם תסולה לא פלאססע[ ]גאלד פטלן

 לא טהור מתם נסטלון לאתשתלחף תרגום *
 חשהלחף)א'בפי' לא דס בפיטצון תרגום חסלה

 ונקי נטף זהב של ופח טס וממי יוני ׳
: סיג( מכל

הלא מד( ם׳ )ב״ר שיסמל[ ]קאלב פטיליקץ
 הווה אץ אלא ק אפשר ט נחשבט נכטות

 הוה מב סטלקין נסיב הוה מבא קווקי חמי
 ונטסחאות מגל יוני בלשון סמלון פי׳ )א״ב נסיב.
בחצן ויגרם פסקא איכה )ובמדרש פמיקצץ כתוב

שני
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הקוף אות SIS
" שנא אליהו של אצא ןבה קוזסיקון לך אין הרוחות( שלק חג מום לאלילים ומלינים בהלאס ששציאץ
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 :כזיתים בהן ששצרין קשסות שיא מזל בריהדרב רביצחק קיק שק מאי כא( )שבה
אש צו( פ׳ )מלמדנו אחנסער[ ]שסייג קטבא שלגרעיטן שמן שא ש׳ דקזא פשמא אמד יהודה

קעבאה קטבך סלניסטי לשן שאול קטבך ג ממס בגדים שששים גק בצמד שש
: למסה רד מסבא אצטססי שהוא בל״י סי׳ שאול : במקוש ומסרם קמור ס״א קזרור

 הראשן אח חרס ס/( )שקלים ]סאלסספר[ קטבל אמצ מציינים רבעי סיס שסיימו[ ]ראנוע קזז
 שר פכ״ו( )כלים בסנדל בקטבליוס ושפה ט״לו ובלמ״ז אטם מסר ש* אדמה בקיזזוח

 סקורפיא ס״ח( )אהלות קסבליא ועזר סקורטיא שהאוכלקוזזוס )מ״רמב( חרש מרך ש׳ וכש
 שר שחש רישיה גט על העבליא שרם זקעבליא בשלח( )»םקאמיהי רע שוטח שפשה מד אדמה

 אנבולי שש יון *to מלמעלה אלם בני ט שמכסץ 5 בחרוי ק מקוזזי קרשי ק מקווזי
סש ובעיית קטטר אוק] קורץ למסה שצע ושהוא ש3 פמתל^נטס( העם ויש )בילמדנו ]שווק[ קזם

 עליו ושוכבץ נעה ובלע״ז נעע לכששס תלך ואס קוזמץ לך לעשות הולך סט
פ׳ רבה )מדרשצסדבר ]שלייגקייס[ קטבליטון מחס ששט לזהט לך( פסל )וטהיהעקבהשמסזן

 ודומה שיס של הצי קווק ס״א שאני עצמו מאת אלמא
 כוסה ליק ורוצ׳ המדורה כעד אדם וכשמתחמם לעציץ
 רימוניקי מית• האש מצא שלא מי הגחלים על $חו

 ובמלכות למקוס ממקום גחלים ט לחתום עשוי כלי
 ישראל בתי מל ממרין שלהן חברין היו שם

 האור לבית ושליטן הגחלים וחותין הנרות וממין
 גחלים ולא אש לא שזמן כיו ולא ע״ז שהיא שלק

 האור ביה שהוא שלק לעבודה מן בלילה שיליע
 )נימיןיז(אתאההואחבראשקלאלשרגא מאמדינן

 דהוז ורימוסקי בקוזקי אותן שליטן והיו קמייהו ק
 טון הן מ״ז דמשמשי ואע״ג אלילים משמש להו
 להנאת אלא מיטוט קא לישראל אסורא צעטדי דלא

: להם ליק לכו מוהר עצמן
 עצמת ט מממנו לך סא( פ* )ב״ר ]סעעררע[ קוק

 ממנו אלא היו לא שעצמה עצמות כל לו אמרו
 קוקייאסגץ לך איה כדון חדקוקייא לך הוה לשעבר

 אס אלא ק אפשר זט'( נכריות הלא ש )ובס*
 לבן שיח • נסיב הוה מבא קוקייא חד חמי מה

 בסס׳ )א״ב קווקייך על לבן שוי תרגומו לעדרים
:קומץ( על לבך ש פסוב

 האימא מדליק כמק י( )מ״ק ]נאנעל[ קוזיתא
 שבי כמאן דמומדא בחולא דדשי קווהא

 של דמן משמרין כשיוצאץ סי* • סיאם ס״א יוסי
 וטפלות למן מועד של בחולו הפתח סמל קרס

 בחורין המסמרין והוקפין אותה מחזירין הקורה
 )א״ב שיטי בלא לשעבד דסרי יוסי כרכי דהייט

 ן בארן( צפון ודש עומק בל״י סי*
 שאחזודם בסר לג( }בסרוח לאססמן[ ואדער קו

 )פריחות וס׳ הדם את לו מקתיס אץ מת אפילו
 זמן כל בנגר פי* ט יוצאה שהגשמה הקזה דם ב(

:שש בערך סי* כש קתאי ,סי * שמקלח
טיסוואלל[ שן קערנמר דיא ארס אייל ]טיס קזא

 ואבדת קתמין נהסי אט לו אמר בתו של קוזשן
 בשס שלי החמין כל לס אמר כ( ס׳ )בב״ד אותן
 שמש לה מימנם אחרת אשה לישא מבקש ושא

 ובברייתא קחמץ יץ בלשון שק ועדיים חהשימץ
: יג סרק אליעזר מיט

 )ב״ר פערברייעפם[ וועלע דא ]מרן קוזטיקק
 על בהלכה הרואה to ירושלמי כה ש

יד

 חייב שלחט אוחו נמצא זכר( כל פקוד
j וחרמון תשלום וליי ש* קמולייוון

קעיטריא־מ!
 דורסבןכתובו&ץ

 ס מנש^)א״ב יי
בלשן

דוד
שחש

 מס )ושקרא זט* גדולה ולזה שסו ה* והנה
 דברשל סי׳בל״י 3)א׳ חזק סי* תהיה( זאת שיש

: סלו( השלם
 נח( *b )בב״ר ^עלעמסמרשפער[ קזטקרטור

)מסקס קיזמקרשריץ מלכים ד* ורדף
 מסוף שולסין קוזטקרשרץ מלכים ג* מש# דט

 מסק קרעור שלם הוזמו בל״י ש* ««ועד השלם
 פ״ד( נשים )ירושלמי ששק[. ]קליינער קוזטדיא

 ששאל אסיר עליטן ראיה קוזמריא אילץ
:קעטם הכשיטץ בל״י סי׳ לון

 קחהץ תרנוש ולבנים שקים ]רעפלין[ קחה
:קוחין( כחוב במשתאות )א״ב וחיורין

 למקע ע״ס חנעב לא סד( )צ״מ ]ערצימק[ קט
 3)א״ א יחזיר ולהקנישואחרק להכעיסו פי*

 נצו הרגום בדור אקע שסה ארבעים זה מקרא ל'
: אחטלטלו( אף אהקועעו גסנעו

 ואה הקשאים את ירושלמי חמום ]גירקק[ קט
 ובלשון מלסוסטא וים קעיא יח האבמיחיס

:שטס מינים שט ומלפפון אמרח משנה
 שר המטח( מסכת שף )בירושלמי ]ארס[ קט

 דמרקוע גרבין מאוח שלש מפיק הוה שמעון
 מרך הערוך מל סי* דשבא ערזבא בכל לקנדא

 יעיב איפה דמנילת מאמר והביא לעטים שב
 « כנוסחאות קצת עשנם ושא ה׳( בלע )פסקא

 שה קמט חרי קיא( )פסחים ]סעשסומנד[ 3קט
סי* וט* מיהר* בהר וחד נדהר* מקמי חד

 p ונקראים מרירי קעב )א״בל׳מקרא הן רוחות
 :שאול( קעבך לשן האדם וחוסכים שהסקועביס

 :קיסין למקטב ח״י עצים לחשב ]שפאלטץ[ קטב
 זיתים ששץ אץ ס״ח( )שטעים ]סרעססען[ קטב

 על הכבד גוול ען משימין סי* ובקטב בבד
אבן מלוי ובראש קשב ונקרא הבר שבטס הזיתים

 זומא( בן )מרקי אנקלאנע[ ]אטוואלד קטיגור
קשנור לו שנה אחת עבייס_ העובר

^woocfflZagep
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 )«״כ יקסלר הן מלשון מסרש מורי״נאויש ובלע״ז

:זהב( שרשרה בלי סי׳
 לס( זרה )עבודה • פלאן[ ]סערקזיף קטליזה

סי" אמרין בקפלז מטור לפר ממכר
:אמליסא כמו שוק

 ספיר איכה )כמגילה וועניג[ ,]קליין קטלמטא
מל יתיב חיים חד אשכח רבתי(

 לא לה אמר קטלסטא pm אח לה אמר סייל
 בלשון פירוש )א׳ב מעט סירוש פחדא מלי אלא
 כחוב ובטסחאות ממט וממט קטנים בחלנךס יוני

:לקפא( לוקעא _
 פ״א( )אהלוח ביק[ היסמ דעס ,]המלנג קטלת

 )א״ב הירך מן למעלה סי׳ בקפלת שלשה
 נתקע ס אשר ירן של אפמא מני בלשון קוטלא סי׳

:עלמות( אל ומגור הבוקא
 אותן .ושורכין פ״ב( )שביעית ]אבבדעפעו[ קטם

 )שוכה זבל בערך סידשט חותן וקוטסין
 לג( )בילה קמומין שרם אפיל ראשו נקמם לב(

 מומה קסיס ח*י מיה מרף בו ומריח קוממו
י ג שכירה ערן סי׳

 סי׳ מיישינן מילא קסיסא נא( )מולן ]אש[ קטם
קטם ירושלמי חרגוס הכבשן פיח מטסה מסר

 בהן עירב אכל כל את ויקטן צא( ס׳ )מ״ר דאהזן
 • הסירוס את שמעמידין דברים וקוממיות. עשר

:קממק פלחין הרגום אמוציס ברודים
 כלו שלא קטן מאי כב( )®מה ]יומלנג[ קטן

 להוראה הגיע שלא תלמיד זה חדשיו ל
 שנה מב* פחות אורי רבה והא ומקשיק ומורה
 רבה פירוש דכווהיה דלה רבה שאר וסרקי׳

 מבמות ומטרש שנה נר ומיה היה הכהן על ממי
 מק שהורה גמלא שנה כ*ב ישיבה רסש וישב נר*ה

 ■■ במוחו היה לא בדורו ומשרק ולמעלה שנה י*ח
 פירשנו כבר עלן מזמנין מסרכין למי היודע קסן

 היודע קטן ב( ממק • 3מ )®כה סרח בפרך
 בללת חייב להתממף ויודע בללב חייב למומו

 צרור ממן מדוח ג* רב אמד סה( )נימין וכו׳
 לאחרים זמה לעלעוואין זוכה ומטל אנוז וזורקו
 לח( )יבמות וס׳ במיאון מתקדשת בקטנה וכנגדו

 עד אמד מוס שנה י״א סבם קטנה היא זו אי
 מר ומרוות נערות קמטה א׳ ויום שנה י״ב בה

 רב בר מר אמר כנו( )גיעין מר בפרו פירשנו
 שאמר זו פירוש ®א קמינותא דחבא הא אשי

 מקיסנא אמרה קמר® בימי ס״א קטנה מדעת
: אלם בערך פירשתי לנללמא

 אף אומר יוסי רבי מעשרות( )בסוף ]לנזע[ קטן
 קטניות מסיר סי* המפשר מן פמורין הקומרן

 המפרשים )א״ב אלאדנב נייר ישמעאל בר ושמו הוא
: עדשים( ממיני מק שהוא כתבו

 הקולקס אף אוסר מאיר רבי ממשרות( )ב»ף קטן
 רב מרובין והלקטיהן קמרה שעוקציהן אל

 קונוין והייט עהן מסה של הקוטנק אף אממ■ יוסי
 היינו יוסי ר׳ )־אמר ממה של ופירוש קיטרן ®יט

דעוהציהת

 קטיצזריא ופירוש חובה מלמד רע סלן יור בצשק
: וחובה( רכילת

 זאת מ5ר )בויקרא • ]סעראמ־טהיילננ[ קטדיק
והקדוש קמדיקי נובה ודם בשר תהיה(

 העייקי ממש ימי בלשון קטדיקיסי׳ נובה הוא ברון
 אה הצר ובאל ישרארת אשי! ק ויצא )בילעמו

 סל בעדך כמסולק מרלה להן שחשכו ה* מואב(
 קמדיקי מהי מצרים מל קפדיקי מיד ולסלס
 ולהויקיס שיענוד עליהם שחידש חדש מלן ויקס
 נחמי ארוס ועל לבבל אוהו ומלחי קסדיקי מפי

 מסי עמון ולמי סשו אה חשפתי אני פי קפדיקי
 ואח״כ ובילמדט( )מומה עמוני יגא לא קטויקי—

: מדינה אותה על קסדיקי יצא
 )במדבר היילס[ אורס ]סאלללהערדאס קטריקוס

 משל נמחו( השמה כי איש איש ס׳ רבה
 גובה סי׳ מיינה אוהה מל קעדיקוס לארפיטקטון

ג ומס עונש
 בה שיש הסה סי׳א( )נגעים ]ערהאנג[ קמה

קיטאוה מפלתך( בריש )בילממו סססשץ
 בסרס וידבר )כספר סוסירן של קיטיזת בון של

 לסרפורין סרט ללח( לנמק וישלחו של אחרים
 רבה ובויקרא כשב או דשור )בפשקא ולקופיות

 מ יהושע רכי ליקוקי( פרשת המניס אל אמור
 בטסיפיא מכסן דשישא פמודיא חזא לרומי סלק לוי
 שלא כיי השרב מק יקרשו שלא כדי הלנה מן

 בקימיוח מכורכין שיש של פמודין ס״א יבקעו
 הייט סי׳ במחצלות מכורכין ס*א יסקמו שלא בשרכ

: ללא קיעא וי״נן !*לדן
 חדסרי יהודה( נלהה איכס )במגלת ]שמאב[ קמו

מיסחירה במי קשו מד ובידיה חסדיה במי
 קמו .חד ובידיה בהריה סרו מזיקיא חמא בא

 )א״ב ברזל של ומנזה מן של ממה פי׳ דסרזלא
:קסיחא( כהוב במס׳

 ועטחך )ב״דפיא( ערשאפפענע[ ]דאס קטיזפא
קמיזמא ואח״כ שמו מזכיר ודם מר הרמי

 מזכיר ואח*כ ם*א סרומאמא סנן אניסמלא סלן שא
:וסמל( ברן בל״י סי' )א״ב שבחו

 דקסל סאן האי פג( )שבה • ]שרידען[ קפל
ההוא קכא( )יבמות שתים אססססאחייב

 ושדי אסססהא קעלי ישראל לבר לה דאמר נוי
 אגן אמו אג( )סנהדרין וט׳ בשבתא לחיוהא לה

: אע מלס מסבי כלמד אק אגמא קני קמל
 ולא בקמלא לא נז( )שבח קעעטע[ ]שמוק קמל

 קמלאוה זהב כלי עלה היו ו( )כדמה בנזמים
 האשה חכשימי כל סי*א( )בלים ועבעזה נזמים
 וממות ומפיס וקמלאוח זהב של סיד סמאין

 הרגום וחס חח קטנה לואר מלא קסלא שידי
ת" קרם אש ונקרב יונתן בתרגום וקדישין קפלן ירמז׳ •

 מסרה קפלא * יח( )מעילה אודעיהון מן קטלן
 והוא האשה בלאר שפישק תכשיט סי׳ בידה מבעת

 לה ואין לארה בכשר ודוחקת מלטה שחמקה רחב .
 סחיכאהא באי^י חכמים ובל בשד כסגל! ונראם לער

יד
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 )א״ב א נמה זהב של קורקסין אפי׳ )ב״רפ׳יס(נ
:מבמה( בל״י סי׳

 : סרק בפרך פירש׳ מר דקורקסא שנא [ם
 שקרקסאוהובששאסריופ5]טעאטמר[ קרקס

 ונגינות תרגום )א״ב שאסריוה בערך ש׳
בבית מרוות למשהי דאזלין וזמרימן שפר פותי

 קרקסייה עמנין לא דסרטא נמליס כל
 : ושמת ארגזים המפרש שרש דירי דאסושקי

אסתר עד( )כנהדרין פסלד[ באדמן, ]נמ.־ד, קרקע
 צדקת שהה אסתר ש׳ קימה שלם קרקע

 ממקומם מה לא צ וכקרקע לעבירה דעתה שמה ולא
מסטן לה שאין כאק אלא

 ,ס" Mb )לקרא מאפפןו ארממאויף ]זיך קרץ
אא פי׳ אחשכת לא קרצס אי ההיו( המשים

 מהנים אל )ובאשר למרב הגסה לא לשתר הנעה
 בטרם וסקס שוטר אצל מגש קרן זמן חד •סביב( פ׳

 ששחמודע לא עד בקרציחא וקמת הרגום איש ימר
 ואתהאת תרגומו חסותה אל ותבס חבריה ית גבר

 מים עליך ספקו איכה )במגלת גקרציתא חמותה
 ’קרי נש בר מה לא דרכי( ובגדר וזבניה קק

:מגהון ,קדמאי דצפרי פירוש לתאנה
טמ ואהחק( פרשת רבה )דברים ]לאקמן[ קרץ

אפסים מי מים ויעבירני המוס במיא קרציליה :אשכרש אסר ספר ר׳רפדאי
: קרצולין מי אקריפתא מר לישב פ( )קדושין ]באמן[ קרפטא

פי* כסר מקרלשן אבל ען[3מן,ריי5]קראס קרצף כדאמור ספסל למרלסימר ליה מיסד א״ל
ס להתגרד חרש חמום )א״ב קרד בערך :אנשי כדאמרי אססווה או רבק

:ביה( לאיחקרצפא סהר מנור׳ בהפלוהך( בריש )בילמדגו ]קמרפער[ קרפסא
 אמר אביי קרציח מאי (to )נימין ]סליג[ הרצית זהב של קונקי סי׳ זהב של קורפסה זהב של

)א״ב דדג נערן פי כיפי דביני דידבחא :נוף( בל״ר פי׳ )א״ב
: אבנים( בין זבוב :איירינון ערך עיין קרפסיגון

 מקרי קורקא ההוא קב( )יבמות קרקא]פאנעאספל[ מתנין מ( )שמטן ארס[ ]פמרצוימטטר קרפף
 שני מן יעשנו ופעמי׳ סב והוא פור של מנפל פי׳ הקרפף מן לא( )ביצה " לעיר קרפף

 בעין ושא עב עור ולמטה בקולן מדוגקיס מורות מחיצוח שמוקף מקום פירוש המפוזר מן ואפילו
: סב מור חחתיהו וקורקא מפן תחתיו מוק : חצר כהו קירוי בלא

 )ובנס׳ הקרקק ניקב מ( )חולין ]קראפס[ קרקבן חולין לב )יומא שניידען[ אב בייפען. ]אב קרץ
 קרקבק מהזמן סופות כולהו הפוף( סימני מאי )גמרא( שמימה אחר ומירק קרצו ש(

 חרגוסיחש׳ )א״ב מוחן קרקק סא( )ברכות נקלף לישנאדקמלכדכתיביץ־זמצמוןבא מולא אמר קרצו
 :קורקבניה( יח ויעדי מרחמה אס והסיר־ רבי עד וכד שמרוח שחי סימן( בא בסדק )נדה

 דלממהרמוצס מאי נא( )נדרים נאמע[ ]ארסם קרקו אומר עקיבא רבי בצפורן לקרון בדי אמר אליעזר
 :סנולין דלושן פי׳ קרקוזאי קרי שמואל חמר )מקואוח תפישה מנין פירוש בזוג ניטלות פיהו כדי

 פסקא השירים שיר ומדרש ]קייסין[ קרקוסניקין כדאמריק טבלה לא כאילו שפחותיה קירצה פ״ח(
בזיקים ילכו אחריך מלבנון( vb הפה היה אס אבל מעכבהו בילה לבילה ראוי שאינו כל

 ובמקומות הכבלים מבמות בל״י פי׳ קריקומניקק מנס לא אם ששש אינו המים ליכנסבו ויכול מתוח
: מ״ש בירומניקיס כחוב סתרים נו מעמה בילה אין לטלה הראוי בל כדאמריק

 דאמך בקורקני נא( )נדרים ]איימיסונג[ קרקן אםנקרצתעסהאשטלש׳אסמהאמזת )סיאהפ״ז(
: אמך במזיגת פי׳ גרסיק? ממלא קרצתן אי• סה( )שרובץ ומדבקת

 אף רנאא ממשרות( )בסוף באהנע[ ]ארט קרקס והקרן בחוט פרן פ״ח( )פלי׳ ]קאלירינבראדז קרץ
שעוקציהן מ הקרקס ק אלו )ירושץ הקרקס מצוח תאה • קרן שמו מטל’ מר סי׳ בנתייס

 כגון יוסי א״ד לס דמי מה מרובין והנקסיק משמין ר׳ ס׳ בסוף חלה )בהוספות פסירין נריצין תרגום
 קלקס מרבי בלשון כמשמש פירוש קונייחא אילץ סבול ובריש מהמס )בריש מקרצות משהעשה יוחנן(

 נ במקוש שפירשנו האף ממין והוא מה זה משמם וככריס בזו זו משטה מקראת יום(
 השמים דר״א(קורקסי ברייתא )ברים ]רינג[ קרקס ש״ו(ססקי« )כלים חמימה עלנבי חמימה והאופה

 נחשת קרסי ומשית אחוזיו אוגקימס במימי וי״א הנמס טאו לעמך פירוש עליו קורן להיות
'־ ־ * של קורססין אפי׳ 6;_,)ר״ית׳יג קיי^י ■wm מלסק הבצק עליו ^י^קלתשו

בי יץרציה אכל נח( )ברכות ]אנשווערצסן[ קרץ
 מלש מליו מלכאסי׳הרא

הלררמ ^לאאכל^^ בגרוו

השפה
דברתי במשרא כשר של אשמם דנוריהא ואאוסיוסיאותיו המלח

 ואאוסי דארי אקרקף סז( )שבת ]קאסף[ קרקף וששה ראשו פאת המספר זה קומי המספר
דארי אראש דהרי אקרקף שמש מוריהם אצל ובסרט שפר תלתלי בל״י שמם קורצין ז

בלועא שבשן מון חבטשה כרישין של במחנה חדק כמשומז תרגום די׳סטעל[ ]ארע קרצובין
 כבחוטרא הטמיז החמור מתי המרשה דהמלא

 רב אמר מש מאי־ בגופן ישראל ששש ח( )ר״ה
 כב( שמטן מנו )יבמות תפילין מנת דלא קרקסהא

קרקסתא

ומט קימט
 : כרסמיוחא ערך שין קרצטיונא

קרקפת! סד דקאי עג( )ב״ב • קנעכל[ ]קניא, קרצל
טז
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הריש **אות8*5
 כמלאב׳ וביניהן ח( )שרובץ שטאלל[ ]פמפם דכק

ל( ב״מ מ )פסחים בקר ג׳ ג׳ של רבקוה ל
 פרה מ( )גיטץ סירה ודשה לרבקה המיסה

 רבקה סי׳ ותדוש שתיק מנה מל לרבקה שהכניסה
 לרבקה פ״א • לדוש ד׳ או נ׳ ביחד שעומדות בקר צמד

 בשביל מרה ודשה מרבק עגלי מלשון לפטומה
 פשלה לדוש שנתמק כיון הנה פשלה והדוש שחיק

:רבקה מגו תרגוס מרבק משך ומכליה
וכל חירוג לא הרגום התאוה לא ]גציהטסן[ דג

: ריגוגונא בית וכל מחמדיס
רגב לה שניה פ״ו( )מנחוח נאמה[ ]ארמס רע

: הירדן במבר
 יפה מין יב( )בכורות גלייךגעוויכפ[ ]וואגס, תיא

אמר ברגיא בינונית בשקל רעה מין בסלע
 סי׳ והיינו רגילהכא הכא רגיל ברגיא הלכהא רבא
 וקרוב לזה קרוב כלומר הכא ורגיל הכא דרגיל רניא

 יוסר ואינו ns אלא מסלם נחסר לא זוזץ ש׳ לזה
 רגיא משפט ומאזני פלס תרגום )א״ב זוז אלא משקל

 פלס במשקל ברגיא סנונית דשרוצתאוש׳ ומסתמא
 שקל אחרת ובכף סלע מאזנים בכף השים אס כלומ׳
 וחתן זוז מהסלע תסיר אס אבל הסלע לצד יכריע
 ופלש ברניא המשקל יהיה מקל שם אשר בכף אוש
 :אחרת( בכף זוזים ושלשה זה מף זוזים שלשה ויהיו
שנה מא אבל כב( )ברכות ]גשועהנטן[ רגל

 לא בו לשנות רגיל שהוא דבר עי׳ ברגליות
 שלא באונה קרי שראה סי׳ לאונש שלה אלא שנו

 תשמיש מחמת קרי שראה המרגיל שלה אגל בתשמיש
 פה( )יבשה מקוה של סאה במ׳ אלא נטהר אינו

 לכ״ג אלמנה סי׳ סרגילש היא וזו מרגילה שא זו
 שא שסלה ושא שאיל הדיוט לכהן וחליצה גרושה
 מרגילה והוא אמריו מחזרת איכה והיא אחריה מחזר

 מדברי שניות אבל בחובה לה נותן לשכך לו שתינשא
 היא פסיל לא וולדה פסלה לא ושא שאיל שפרים
לפיכך א שתינשא ומרגילש אתריו מחזרת

כשבתה: אברה
 מרך פי׳ כבר רגול ולא עקוד לא ]סנדסן[ רגל

לשמאה שבור סלו המרגיל קכג( )שלין מקד
 לשציא צריך שלם נרד למשש כדי הסשיש אם סי*

 אק רבנן חט יב( השרה לג )בכורות מצוארו רגליו
 עד וכו׳ בחול מרגילין אין בו כיולא סו״ע מדגילין

 ידוש׳ תרגום כרעיו בבשרה שגס במור שמשביח מה
: והכרטיס והקרב הרגום רגלויוק

משיפביר וברגליזס ס״ז( )שאה עןם[ ]צווסרגמל תל
 אלא הדליות ק מביחין אץ פו( )מנחות מהגה

:נשפים גפנים ש׳ הרגליות מן
 לדרז בדמקא דורו צ( )סלה ]קראמיסלס[ רגל

שני נסו בראש שש מן שן ש׳ נריגלא
:שלישי גד פרן מיין מנשס

)שסעיספ״ז( פפלאנצע[ אייגע ]שרעולאק רגילא
 אוכלץ (,ס סרק )שם החלב ויץ הרגילה

 מיז שקצין( )ובשף מריות שכלו עד ברגילה
הנקרא עשב ש׳ החלב ונן והרגילה שדה מכרישה

סו

:רגלא שש פרס ובלשון שר״קקלא
ידוש* סרטם סארשטען[ אויש ]אויס׳שפעהן רגל

 לש ויחפרו הרגום יהה וחרמנו אותה וירגלו
שהשרם נראה ארפא ית לנא ויחרגנק הארן אח

. :חרק הוא
 ואיהרגיפת הרגום ותרעש ותגעש ]מרציעעק[ תף

ליליא בפלטה הרגום עם ימשש ואיחרגשח
5 מלראי מחרגסץ

 היו« מגלה $( פ׳ )ב״ר עמפפינרען[ ]שהלק רגש
מ״ז< )פ׳ אברהם נישל הזה שום נת בא הזה

 ויודע שמרגיש מי ש׳ )א״ב ימליל ליה ורגישה
 :נם( לש ויעשה המקום ירגיש אולי ש( )מגילה

מרדה סהוא קד( )ממזמן • ]אויסדמהנמן[ רד
הגחלי* את צבר המיד( )בשף הקופ׳ בשלי מרדה

 פ״ו< )משאות • המחתה בשלי ורדדן המזבח מ״ג
 מרודד מקצתו פ״ז( )אהלות מרודדין שששו מקוה

 כדכתיב הארן על מרוקע שהאהל פי׳ הארן מל
 והרגוה הכרוסם טל וירד ואומר הארן לרוקע

 משת סש מרדדי שפן קג( )שבח ורדידו וירקעו
 במרודדהכא קכד(כדאמררבפפא )שלין p עושן

 ממל לגרדו יצלח שלא דבר פשט דק ש* במרודד נש
 הא ש* וכן ולדידו וירקעו תרמם כמו ולאוכלו שר

 היה אס כלומר נה( )שם מזו מרידד אשי רב דבש
 בכללה והיה זו גב על זו תתחבר אם ופשטה דקה
 בכלל נש ענסס סא( )נדריה בשקו ועלתה כזית

דקין כשהן ש׳ סדא מקצתן שרדדן ס תאנים
:סכין בלא סד מקצצן אשכולות של השקלין

ש* והרדיד הסיום גוש פצ״ס( )כלם ]שלייער[ רד
 שמכסה דק צעיף והוא רדא ישמעאל בלשן רדיד

 רדידא ירושלש תרגום וצעיף ראשה מל האשה
 רדידי את נשאו לו מדשן ויש והתעלף והכסבצשף

וזה ,וכסנתיא ור־ידיא חרטה והרדידים והצניפות
׳: לבתי כבינתי תנהן ש׳

בנוסחאות )א״ב אסא מרך שיו רדא אסא רד
:דרת( אסא כתיב

 בשבת בתנור פת הדביק ד( )שבס ואויסציהפן[ רד
לידי שבא שהאש! קודם לרדותה התירו במזיד

 מא מלאכות מאבות בשבת שהאופה סקילה אישר
 ואינה חכמה פת רדייה מכדי וקשיאלן אסשישא ולא

 עבודה מלאכת כל ששאל דס הנא )שסקי!( מלאכה
 חכמה ששא הפס ורדיית שפר תקיעת יצא תעש לא

 סשטי לא אמאי מלאכה שאינה ומון מלאמ ואינה
 מרבותינו קבא ז״ל חננאל רס ואסר להישרא לה
 אסשיעא לא לש* הוא ושחר בפשר לשהר זו בעיא כי

 ואינה חכמה היא והאפייה הסת -רדייתכי וי״א
 שקרש מודם שסה בשדה רדייתה אבל מלאכה

 לרדוההי שסר אפויה הפת תראה שא מלאכה שיה
 אלא לרדזתה א״א השפה אבל בה (Ann בסכין
 מקלקל ואינו הוא ומתקן ועורך כשלש שנמצא סדים

 שמואל דכי דשא הה הזה במקום הזכירו לא ולפיכך
 אף רא״א שב( )תלה לזה זה דומה שאיע ללמד בלל

ע*ג[ )מכשירין לחלה מצרעץ השל בשל הרזדה־זטחן
הרודה ’
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הריש אות >60
 פי׳ להו דנקינוה הוא מחא החס צד( )שש * בהיכל
 אם אבל נודל נצר מקב טלכין הרוח גסות משום

 דכל כיון קיג( )שס און ימלק הרבה להם מצטרך
מתחזי לא הכי עביר והאימא הפי מביד לא יומא

 רמות בהו הדרי דלא והאי עב( )ע׳ז מחא _כרמות
 ליה דנקיטא הוא מחא רמות קי( )שש מא מחא

 מסחרם איע שממע כרבלתו ליטול משר מ״ה נר׳ ו
 רוחא שרמות לזווג שוב חקק איט הכי משוס אלא

 הוה ממילא אפילו היה סם לעולם אכל ממנו ניטלה י
 פרוס שכנר הוא שמותר דמעיקר דאמר והא אס*ר

 אמרה ביהודה הממה סתם יח( )נדרים ־ הוא
 חלקו דמיא ימשליס הייע ביהודה סי׳ מוסרה ומליל

 נדר הלשכה כתרומת למימר דאיכא אשור יהודה של
 ומאל הנדור כדבר דהוי יסודה בארן הוי דלשכה
 ואץ הואיל הלשכה כהחמת עלי הרי אמר דאם מוהר
 שאין אטר דש הייע הנוק תרומת אלא לשכה בגליל
 * ביניהן שאינה לסי הלשכה הממה מסירק גאל אנשי

 תרומתי משמרת את לך נתתי הנה ואני עד( )יבמות
 טהורה תרומה אחת מדבר הכתוב תרומות כשחי
 להפקה תהא שלך רחמנא ואמר ממאה תרומה ואחת
 מדליקו טמאה תרומה שמן היה ואם חבשילך החח
 ובזו • ממאה מתרומה אהעה שמותר מכאן בנד

 דהק • «ק והבטריס שהתרומה מפורש ההלכה
 וכבר וחומש מיתה פאק יריבק והכטריס המיומה

 תרומה אכל ה״ש צ( )שם טען בפרך המשנה זה פי׳
 עד וט* עמאין חולין שלם טהורין מלק משלם טמאה
 עליו חשאמיןמטא תשלומיו אמאי במזיד בה והוינן
 בימי אפילו למיכל אה הוה דלא מידי דאכל ברכה

 טמאה חממה לאטל לכק שאסור מכאן וט' טומאתו'
 מטמא אי מ( )גיטין וכו' טומאתו בימי אפי׳ לעולם

 דאטרהבאכיל* פי׳ לגמרי לה מפסיד חרומ׳משזסדקא
 מפסי* קא דלא מלין מטמא אבל כדאמרן לעולם

 כדאמרן שגאה דמותרת סי' לא אימא לגמרי לה
 פי׳ ואחד במאה עולה תרומה רא״א (d*1 )תממה

 מהן אקח מלין בק׳ הרוסה של אחה סאה נפלה אס
 ואס מוהר והשאר שנפלה התרומה היא זו ואומר אחד

 תרומה קת( )מלין • הסל אשור מק׳ פמה המלין
 פירוש כאהד הבאק כמבין שר כהונה ובגדי הדשן
 ונקרא בקומא ממט וטמן המפרש אסר מדשן

 ממנו והריס במנחה שנאמר כשם הדשן הרומח
 יתפזר שלא סלו ושמו נהנים במרת סי׳ בקומצו
 בתרומה ט( )כמטה במקומו שנבלע היא וקבלה
 תרומה סי* היטל לא דאורייתא בתרומה אטל דרבנן

שחזרה דמאי של מעשר תרומת א״י ותממת ח״ל
חזר: ומרך דמאי בערך נר׳ כש למקומה

משליטס פירוש אהדדי קראו ]ווטרספן[רמו רם
 כמשליך ורמינהי זה על זה פסוקים ומקשים

ומיקר לזו זו הטהרוה ושייטת משניות המקק
: בים רמה בלשון טא לשון

מלל נמלה אל לך הרגום וקאמממן,געלאיגעס רם
 אליעזר גמרא ובלשון ממלא לטמשגא סתרמי

:ההם אתרמי אברהם מש
רמז

 :רצוסין דקלים ס״א אילן נטך אילן משימין
נמו והיא רכיבין על הברטס על מרגו׳ ]קניא[ """רכב

: ארטבה חכמים ובל׳ דאלדאנקשן מרמשיה
 נרם הערוך במל לבריה רטבא ליה עבר רכב

■----------- —— ־- חס יוק ררורת
 הרוכלת ס״ב( )מעשרות הענדלער[ ]נעזוירן רכל

המולח צ( )שכת * בעיירות המחזירין
סי׳ מכל פצעי היו רבים סג( )יבמות הרוכלין קופח

:מסל אבקת עכל מלשון בסמים מוכר ...
תרומה( )בסוף זייטען דיס אויף ]גייגען רק

 ראשיהם על נטוי חממה »הרי ומיצה הרכינה
: רישיהק על מרק הרנום

 המרמזות סרות ת״ר (5 )ב״מ ]דרעשען[ רכס
נידושח שאינם להלסה ככוסמת בחמאה

: תמסה כשאר
 אבל מוייא ה״מ ג( )ב״ב שטיינער[ ]קליינס רכס

ומרט קטנים בלחמת סי׳ טסי בטיא במכסא
:בטתל יבעטו שלא בטיט האריחים לקטר

יד(נכהביהבאנפיה )שס " געק[ ]סערלוסט רכס
קמה( שם סב )שם מידכם וזומר איידי נפשיה«3
 אומיה ע( )כתובות ל אירכס וא״ל שערי הבלי א״ל

 כתובתה אירכס אויא לרב נסיבא מזח פסא מ* דרמי
 ש יצחק ר׳ קיג( )יבמות לה כתיב זיל הפי אי עד וט׳

 נאבדו פי׳ מדרשא דבי מפתחות ליה אידכסי ביסגא
 זיל סדת ר׳ לו אמר בשבת ש״ה ש״מ מפתחות א

מקום באותו ,הוא לך ופי' וט* וטליה מלי דבר
:יביאום ימצמו ומן שם שישחקו מימצןוח

רכס אימהי ילמדנו( )בריש ]במסעסעיגק[ רכס
 מנין פי׳ השני ביום במים עליותיו הקכ״ה

:החשן את וירכסו כמו חיזוק
 ממין מריכפת תרגום שחקים מבי • ]גערייש[ רכף

דמיין ריפפת תרנזס בשמים מיס המון • קלילק
: רבה המון אערון כי בשמיא

וממין פ״ז( )שכיטית צוויכעל[ ארע ]איין רכפה
 ישמעאל בלשון פי' והרכפה ספואה האבעין

 ושולקין הארץ מן שמפרק עיקרין וק מריס שנד
 ימיתם בשנו חולפים א סיש ומי המיס ושומן אומן

 הל רכפה של כצל איזהו תוספתא( ממשוח )כטף
כצל זי״מ • קילקי מרד סי״ כבר לתוכו ממון שעקא

: מדמע שהמוכט קשה בצל פי׳ רכפה של
כבי קג( ב״ב טע )כחובות ספערד[ ]שנעללס רכש

 רכסי אתרי ארככיה אסרי דרב משמיה רב
מדוח ב׳ כלומר הרכיבוהו טסים שני על סי'

וחזוקתמחזקיקליה:
 כערך סי׳ כבר ממיחא חמודה ]סרן■/שפ^ז£ רם

הצדדים מן ומיתן דסתיחן אמ״ג פ״ס • אכסדרה
 הלכך ורמות פתחיהון כבוהן רומיתא אכסדרי הני
 מסי נה( ס׳ ב״ר כד )ע״ו ־ אמות ר לק ים

 שהיה ארון זה סי׳ הדריך ברוב התמפפי הסיעה
 הגבהה ל׳ התנופפי הגבהה לשק רומי שמים מעצי
 מאסה שהיה זהב ברקמי המחושקה רנה ל׳ רוני ס״א

ארמק בדביר אוחם וחשק כענק זהב של בציזדץ
יו
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»1)די;לא< ־ מל ־־ הטז

 דגים רבבות אלפים מסיה סעונרת דנה מטן אני
ועלי׳ — וכד. לדג דנה לה ואם• עד וכד קטנים

 ם*. ונע־ז ושם, וכד ד,ן ויניס נדני מאות »׳ 1 ם*נ
תוסס* ע- כ*א. ובשנת ושם וכד. דגים *"־*"סיסני

 דג :שס ובע־ז ונוי. דנים קרבי הלנ דד. שם
 ננכירר וכיד. בצים. מטיל טהור דג משריץ טסט

סשריצין. במינן דנים רוב אשי רב אסר ושם :ד
 מציאתן מקום שם על שנקראין דנים ויש

 ומה — נ*. וצהן טספנן אלתית עיייע וצייתן
תייח. רבו סקודי ילק■ עיי׳ דנים מזל שהוראתו

— פ״כ( רבתי ופסיקת׳ קפ״ה רמז מלכי׳ וילק׳

דוגי. ני עיייע דוגי •

.‘נ דגר ע׳ אחר דנית עי׳״ע מונית •

 והשם כזב. דנל ובליס J>׳** נליע >םי׳ מל
תס״^זזבם' כזבן ובלע כלים דני{א ’

סע־א( סיג ואבה האי* שא לא בנם׳ אשד. נסה
 בהלכה י( זה את זה הסדנילין הבסיס תלמידי שני

 עלי ודגלו י׳< ני׳ »אה*׳־< *OiU* ןנ1אור רו־נ,קד
 זמנהישין המקמץ הנמים תלסידי שני סי* אהבה.

 אין דם׳ ובריג אוהבן הקניה בהלנה לזה זה
 ודגלא נזע גללא מנתנא <: נ*3 ►ע*ו סעס״דין
 נוקב נרזל עט שהוא מכתנא 1*01 ידע. בהבריך.

נכזננות מכיר מכזב שהוא זיולא בך הצור את
 וזיסמליל יי< •יי. וס׳ילי שקר עד מביס יסיח '™(ערי.’

 סיו ימעל לא כמשפט דנלא. סהדא *( כדננותא
<r» סירשנו כנר סיא .0 סוסיה נרגיל לא »׳< ®יי׳ 

שקורין סכתנא ם* נרשס ורבי "(. נ׳|1 גלל נע•

 ומיל שיש של אבן חוקק דפכתב ״< א סי ר נ
 ויונל ניי׳י ״»■ »»•» כסו רגלא בחברו. מניד

 על שהשוד חברו בטי יודע הרועד. בן נעבדך,
 נולה ורנלא בזע נללא סכתנא סיא הרביעה.
 קורעין שהיו והאבן המכתב ידע, בחבריה סילתא

 נכתב יישומה ניכרת קריעה אוהד. הנייר את
 יריע בחבריה והייט "( קרע דנ ייר ר.נ שתחת

 אנשים שגי בין רכילות עושר. אם נסי זהרכיל
 שגעשה בחברו טכיר אחד אנשים שני אותן

 הרכילות שסע שלא אעיס שניהן נין רכילות
י(. בהכירו סביר הנד כן ביניהן

 לצבאות והושאל P״»ipr נס וענינו >מל־ם מל *
 בלע וכן י׳< 'י׳‘"'׳ ועיי• להס דגלים אשר
סטיו שסיר <8ch»>r אנשים קביצת סי׳

 ם־םכיד שם צבאות. אלא דגלים אין
 נתאויתם ם״נ נס״ר דגלים. דגלים שזרות שורות

 ודגלו מיכאל ז הביאני ם׳ שהש״ר דנלים. לעשות
 ובל•' טקסים עיני וראו ודגלו גבריאל

 י׳<. עיי■ זאת מי ם׳ שהש״ד ועיי' ובד. מעלה של
 בטקסים הים על הוגים דגלים .* נשל נן ם׳ ושם

 בני ונתאוו הואיל י*< >י" זאת מי ם׳ ושם מלכים.
 באותות דגלו על שנא• בדגלים יחנו כדגלים להיות

 בדבלין »ושסכנדגלות .3*0 עיי׳ ודרשבאוותזת וכד
וכד. והגלו גבריאל ותלו מיכאל כגון מעלן של
 ראשין שני לו שיש עץ ובל* ךיגלא ■- ךןל

swtteMkig• ני< גי >עיי*ע וענפים
 בע• פירשנו כנר ליי• ’"’יי בדגלא. דדרו <8״*ו?«

*0 שניב ועה״ק השיטים. עיש י*ה1»ןאד גד.

 נו׳ססו יכו• ש• p mam בד»*ע *( m 0 ע m •0 •*331 nh nt ובנו״ג התקשו רמז כ■ ש אהגדר בילק׳ ה*3י (’
 נערוך m ar יי׳ רגלה ד*ה : 3*3 עת מהתוסש נראה וכן טון. win דבריס ושרים נע׳־ז מאמר אל מן אחר גס״ם

 ואם ע*א ו»׳ אוהבן הקשה הכי אש׳ העיקר על עימרי( ישע ליה » הסנהיאין נזוז׳ל ה״ה אני לענין יאמר אהוביה
 ג*כ סאסע מעריך יכש• ע׳׳א. כרביס קהלוה אמקח׳לין רגל ל׳ש מוגילין אש• ומיל דאבה סיו׳א* על החוסם׳ הימי

 ולה אהא שר אהגה עלי ורגלו הקשה אמר וכר הלנה בדבר* אעזסקין חיה אני אמר •וגה ר׳ !דגלי ש נאהא׳ר
 לגי מעווה אהוא ממגי ש• ודיגולו ודל אהגה עלי ודילוגו הקשה אסר ושינת ואהגה כגון איבה לאהבה אקודא

אמו דאה מה היאך באביו יעקב ארגל הרגולין *והן אש׳ בדניה א״ר אמנה עלי ישליגו אם דרא יעוד הססוקי^ אה
אגל בדשר לגמן נ*ת (’ וכד. •עקב אדלג רילוגין אש■ בסיס תתקשו י« י«*א ינילק• ונו• העזים גרי• עודות ואה

עוד אי• ברייא אי■ נדגול. האני ונעיין נששסא אי׳ אערוך רגאלא הראאון בשין ננויג (4 נשננוהא בס*ם נארשע
אפל רא*י3 ושה רגלא הנ״ל בעת גרשנן ן3ו נששס* ג*נ אהוא כמי בדלי״ה של וכולם י״ה .1*3 •ת; •.3 מאלי בהרג׳

 דשה• לירי מסנהית נסה על נ״י ח • ר ש■ כאנאי ועתה אם. דיה ש* על רגאי ונוגה *.( ברלה. נערוך גרש התוסס׳
 qi A to. S ש* )באגגייליקא לעת ני• ו*ה סש* נסית סלה נעתקו אס רנינז דברי כל נאמה •3 יאנים המעורר ברוך
 אי• דיה בניי הסנס • גונב דו כ*■ גי׳ לש שא אבל ,היגרו• ערוך הכ׳׳י ג* מעשו• » *33 גם ש ואמההי יתג(

 י• ה 0 0 ל שח בגי׳ אנל ריילא. להגיה אישה׳ כמו ולא לא ג ר בהי ותואדגא ״non הגי■ י״ה *pi 33 גונב• ברשע
 שם בעל א׳שער נסו שם ו נ י א ו קליא ער אם ריס עיי׳ לספחי• ישם בכ״י ג*כ אי׳ א דג וגי• ו*אלא אי׳ >ךמ »ד
 גי׳ אל נהו דרגא כמו ממא בהו רגא ושב גאא< מךי*ע נעבר• ורגע מ׳אא כסו וסו׳ נליע הוא גא ני ש נאוה אס

 0*03 בארשע אבל גרסא וברשר ,׳Grifol, graflo לאי׳ס והוא ול*ד ו*ז *33 לגנון כיה *( שין בססהים רסיסים
 הנקרע. ma אתהה בנייר ריעעסה נכרה ש׳ וברשע ו*ו• בכ״י כיה (’ ע׳יא אנשגרסין נע■ ש• נבונה היותר והגי׳ גיסא

ע״א. בשר׳פיי נס שי ומה האהיון כש• *( ׳
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68 ךלטור - סח

 במקוטו לביב לרט״ל לשון מרפא ראה אבל
— פיו[ ם״ז ולשביעית

וצךההכםה■$2

והדלונקס רפ״ה דשבת בתוספתא דלוכקס *
 עיי״ע הלובדקוס וצ״ל מים והגמל

צוק״ט >בהוצ׳ תוספתא ובב״י לבדקם ועי אבהונום
הלובדקים. בנכון אי׳ קמיס צד

דלפק. עיי״ע דול?נןי *

 (hapfen, springen קפיצה ענין *מ* וםל דלג *
חד. חד ותני מדלג קא רעיא ם־ב נימי׳ ’

 עיי' וכו* רולג אמר רב ביב. ‘מגיל כ״ז: תעני׳
 רעיאטדלגין כיד מנילי ד״חרב. שם תעני׳ תוספו׳
 מדלג הוא במה ועד בתורה מדלנק ואין בנביא

 בגם׳ שם ועיי׳ המתורגמן. יפסוק שלא כרי עד
 םתהיהן על פדלגין סם״נ דמאי תוספתא היפב.

 אהבה עלי ורגלו יפיב במד״ר שביעית. אובלי של
 ומדלג בתודה ועוסק יושב אדם ד׳<אסי׳ ב׳. ושורש
 ב׳ שהיש בילק׳ ובד. לפסוק ופפסוק להלכה מהלכה

 בענק עיש. פעמים כמה המלה וצבאה ן מדלג ם*
 קט״ו. סי׳ מלאכי יד עיי׳ וקומץ דולג בין החילוק
 שה״ש וילק* הביאני ם׳ ושהש״ר שם במדיר :והשם

 עלי ודילוגו אהבה עלי ודנלו תתקפ״ו רמז ב׳
 אביט יעקב שדלג דילזגין אמי׳ שם וילק׳ אהבה.
אי. דגל עיי״ע הוא מים שהוא ונראה ובו׳

)אונקל• כיום מכרך, תרגי ן«לד.ן »£י*
תיהי ותיי דילהן. כיזם ל**< כיח• ^*^במשי׳

 א׳ ידו׳• כתרג* בנו״ג ♦נאחי״ד! ליה<. וקיים
 והטלה ריסי. ביום כי לי היים ל״ג ב״ח לבראשי׳
 הן. או הי ומן זה דן כמו פי• דל ־־ די מן מורכבת

 להן. שרשו אולי שכתב המתורגמן בדעת ולא
 שסוש וזה שכתב: הרמכ״ן דעת קצת טמה ולזה
 סן מקום לאיזה אזיל את להן ארסית כלש׳ להן
 ובנוסחאות כתב וכן ע״ש וכו• לי מודע את חן

 הי כי ..דלהי כיום התרג׳ מן ומדוקדקות בדוקות
 אי׳ זו וכני׳ ע״ש בתלמוד שאום׳ זה אי בלשונם

 ונרשיי בדפוסי׳ אבל לעווי( )אצל תדג* בכיי
 מרעת בעיני והנראה הדמבק כתב ועוד רילהן.

 לאחר הכבודה מבירת חיות בעבור כי אונקלס
 יום זה לאי הבכורה לי מכרה אמר אביהם מיתת

 נפסוק ירו׳ תרג׳ נאמת כיק ולזה עיב, בו שתפול
 ית לפיחסן עתיד דאגת ביום יוטנא זבק ל״א

מלרות גיל?׳ )הגב* דר״א סרקי ולפי לי. בכירותך

 אסם בבטן שהיה היום כאותו .. כמם ?״*( י״
— עיש[ וט׳

 דעתו נטרף *b ונל״ע דלה )בלים ךלח ד׳6■
 ▼or Ang«t beatttrzt, vet- ודאגה סינון

wi«t 8ein דלוחא. פחד תרג׳ ופחד( דאנה 4 והשם
 אשחק( כטעות ע«6בד כ״ו. אי. ומשלי פחדכם בבוא אלעג

 ב״ס. ושם סהרבם כשואה בבוא וכן דלוחכון. תויב׳
 בדס״ע ביה ג׳. >שם פתאום מפחד תירא אל

 הרבה ועוד ♦!אדוי״ה תירא(. לא בטעות
 אני וטזר לעיוי. אצל הדוגמאות עיי׳ בתרגומי׳

 דברי בין הבנים ורס״ל הנ״ל. וערבי מלים הטלה
 וכבש ככשב דיזל במו והוא הוספתו עוד רכינו

 מוצא לטלה יש כי לזה אנו צריכין ולא ע״ב
ג»&1« ל״י מן לפתרה רוצה ב״כ ובעל זה. בלא

— פחד[______________

Angeber, delator מלשין ונל״ר ו־לטור

,Denunciant) רחוק ננס׳ הדין נגמר כס׳ 
 )»״׳•( ט״ב ,ובכיי י(. אני דלטור וכי סי*« )»חי׳

 (deutan) דלטוריא אמר התחיל ז ערוט חיה והנחש
 ועיי׳ ליא: רר־כ ופסיק• דפרה ובפסיקתא לבוראו.

 »י*« גמריר ושכ״ו. מקיר דס״ג פ*א פיאח ירוי

 בל״י וניל ,פי דלטורץ. בהן שחיה ע״י »ח< «״י
 דילמור י׳* ג>״יי יניא חגן* *(. לעז ובלעו

 ♦ןאחי״ה.(רכילות( דלטוריאנליד ייעול.)אינפי'
 בראשי׳ ומחום׳ וכן דילמורין ביו״ד מקום בכל בנו״ג

 בריש אבל וכו׳ שמלשינק דילטורין לפניך יש
 זכו׳ רסנן סן וצ״ל דלטודע*. דסטן ן0 רב׳ אמת׳
 י׳< ח״ב. ליעלליגעק נוריוןובביה״ט אבא במד׳ ונ״ח

 שם וממט חטוסין. גברין מניאו דילמוריא טדסנן
 עוד הג״ל המקומות מלבד עיי׳ דילטוריא הנפשט

 אילו דיליה דילטזריא סן ע״ב דיג פ״א ברכו׳ ירוי
 עלמא לית רע״ב ד״ג פיא שנת ירוי תרץ. הוו

 ׳0 שהעדר דיליח. דילטוריא מן ביה קאים יכיל
 ישראל. על רילמוריא שאומר במי תראני» אל

 דלטזר היויא אסר ד׳ נ׳, בראשי׳ א׳ ירו' נתרג׳
 ובפסיקת׳ פי״ט. בב״ר נטו דלטוריא צ״ל ברייה על

 סה רץ רצפה: דרש נפליג( אנכי אנכי ם׳ רבתי
 טהרז״ם בג* דלטוריא וצ״ל טי על דלטור שאמר

 *( טשן ישן מילק עדך זבכ״י - שם.
 דילטור בע• מצאתי הערך ויקר הכמות ממיעוט
לך אני דילטור וכי האלה: הנכונים כדברים

גלש׳ דילטוד *פי׳ ק׳:( יעי A .2 .10 סי׳ אגגייליק• כ׳׳י וכקובץ לסנהד׳ ביי ר«ח ונפי• לך. אני דילטור (בנד*‘
סביעליטן. חאלבערשמאם שי״ח נווחר״ר של ספרים באחוז• בכתובים הוא וחגה *( .delator• גאי״ט *( חטא״. סלשין ן 1 *

מאח הערכים ונמאר הקדיאח. וגגו מטושטש סכתב רבה כיגיעה העתקתיו ואני הגדול גטוגו לי השאילו ידידי ומר
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69 זיילכזץ( )= דלכוין - ךלטור סט
 ובאמת רכיל_ולעו גד׳ ובערוך רכיל. סדרשיי

 הלאמינו סמךמן מצאתי הזאת המלה שבהוראת
 הוראתה עיקר הזאת המלה הלאמיני׳ סן היון. וסן

 דילאסור. המלשין נקרא ומזה דברים הולכת לשון
 דיסלות הרוב על שבדרדל בנוהג בראותי אמנם
 ולא ל״י הם לשונות סשאר בהם ישתמשו אשר

 אום׳ המעט על אם כי הלאטינים בסלות ישתמשו
 בלש׳ כי סליי הוציאוהו זאת נס בי לני אל אני
 התשרסם על סורים הגזרה סזאת ופעלים שמות הזה

 הוא רכיל ההולך האיש כי ומפני וגלויי הדבר
 קודם לו נודעו שלא לסי jggooi סתרים המגלח

 לקרא הטעם מזה לחז״ל שיצא נראה .לכן זה
 עסוקות. מנלה כלש׳ דילטור בשם רכיל ההולך

 להיות דעתי היה הלאטינים סן לקוחה המלה ואס
 בלש׳ נקודתו כן כי דלאטור בצירי הדלית נקודה

 נקודתה להיות הראוי סן נראה מל׳י ואס לאםיני;
 ופעלים בשטות ההברה כן בי דילאטור בחירק
 אסגם נחירק. לכולם ההברה קול כליי שאום׳
 בל׳י המלות באלו הירק של ההכרה כי בחיות

 ..תסיר כי סצאנו איסיה ואות איטיה נאות היא
 משמשת שהיא בזמן היא נאות העברי כלש׳
 תהיה בין שור. הטלה נקודת ותהיה .. נאות

 נקודתה היון סן תהיה ובין הלאטיני׳ סן לקוחה
 בלש* חירק נקודת שתשמש לסה כי בצירי לעולם
 יוט״א אות בנון בל״י אחרות נקודות יש העברי

 אין אולם הזהב. עביל מורכבות אחרות ונקודות
 בתחילת הרשום׳ סל״ר לקוחה המלה כי ססק אצלי
 תסצא כל זאת הוראה נעצם יוני׳ מלה בי הערך
.Vcrderber מחבל שענינו סלנד צחה נל״י

 ל״ר; ם*וי ם״ז; י•□ י׳ג; >ח*. מקום בבל איוב ובתרג׳

 עיי הנף הועתק <ג"’ ל״י׳ ח׳; כ״»> ח׳; כ׳. ח׳; י״ו.
 כמלה הדיסק נשתמש המאוחרת ובל״י דילטור.

 3r,x«T0(»x מלשין׳ JfoXxTwp כזה הנ״ל רוסית
 לדוקאננע ע״ם עיי׳ ח״ל של וזהודלפוריא מלשינות

— קייח[ צד

ם׳»<, )חייב. דלי בית עיי״ע דלי ♦

 האחרון דל זויייע (denn wenn nicht) •דלג!
ומ״ש.

 די ־« ד מן הורבב שלכם ם»׳ דילכון )־־ ן1ד׳לכ
וערבה לולב נם׳ לכם< ־־ לבין ומן אשר פי׳

(0 ,awקי״>:< קמא נבא ובסוף »ד*< ״י<‘) 
 דניטיןיבגם׳ אהרון ונם׳ היא. דילהון אמר דילכון

 שסעון ח הזקיה אסר תנא סאן <:יי׳י יעשה כיצד
 ר׳ תיסא אפי׳ אמר יוחנן ר' וכו׳ הוא אלעור בר

 בו. ליפסל וקנאתו הואיל דיכא שאני אסר דילבון
 שהוא חייא רי של בנו לחזקיה יוחנן ר* אסר סי׳

 שלבם החכם כהנא רב כלום׳ אסר דילכון בנלי
 הלכה לא ואינה מדרבנן היא דילהון נבלי שהוא

 האחרון< ערב וע׳ שם סוב׳ ועיי׳ ושנינן יסוד ולא
 נביאים ויסוד מסיני למשה הלבה יוחנן ר׳ אמר כי

 רב אמר ובי ובננולין. קיים המקדש שבית כזמן
 בהדי בדינא דרב ומעשה מדרבנן. הזד. בזמן בהנא

 בתרא בגוזל לו שהיה קושיא כל לו סירק יוחנן ר׳
 לו ואמר משיב לחזקיה דאמר והא ז:(־’ק *קנ>

 ר׳ של בנו וחזקיה "(. בנימין מפורש אם׳ דילכון
 ככלי מוי• מקומות נכסה בכלי אותו קורין היו חייא
 מחנן ר׳ של רבו שחזקיד. ואעפ׳י זה. בדבר אומר
 רבינו בונת •!אחי״ה דילכון• לו אומר הוא

כי חייא ר׳ את ר״ל נבלי אותו קורין היו נם־ש
 דף דסוב׳ ספ׳א עיי׳ לא״י מבבל עלו ובניו הוא י
בבלייא הייא ר׳ את קורא היה יוחנן ור׳ סע״א. כ' ן

 סע׳כ ק״ה שכת המקימות ציינתי ושם ככלי עיי׳ע
 ע־ב. דל׳ג ם־מ כתובו׳ וירו• מעשרות סוף וירו׳
 לר׳ אם׳ יוחנן ר׳ דנ״ד: רס״ד סוב׳ מירו׳ טובח וכן

 נידיבון סלקון מילין תרין בבלייא בא נר חייא
 ב׳ה יוחנן ר* של רבו היה שחזקיה ומ״ש ובר.

 ר* דיה מ״ר: תוספי׳ עיי׳ הראשונים בפי מוסכם
 מ״ש מרש סליה דג בסוני׳ ם׳נ ע״ז ורייף יוחנן
כפירוש אי׳ כ״ד. ועירוכי׳ קי״ב: ובשנת גאון. נשם

 כחיבת זמן כי לי מומר לני לבן גקידח■ ל א ע ם ש י מלת פרהסיא ונע׳ היומנים חינה סנהדרין ונע׳ עמר. ומנים
 נ״י האלבעדמטאם •מדי הגריל והחוקר החכם והרג ימםעאל. היה וסחנוו היומנים כמספר הוא מילין הערך
 נכוזב סלים ערך כייהביי נ״ה רעה• אני וגס . . ודל תדליוק אב orao םחורמ )באיגרת זו לח׳פערחי ראמז לי הניע

 היה לדעת• אסנס •ומנים. סלח םספר וכפי •מםעאל והוא נהנו: אמר הזמן על נס ואפמר הסחבר ירי בעצם
 איסליאוד בלמי הלועזים נס -ונהגי לאסר: כחוב אחד פעס נו סצאתי גס איסלק• כחג הוא הכתב נ• יען איסליאה בארץ
 דנריו לספח גסרחי ע״כ מיזם• ייני למק כידיעת לו רב וידו סללו ניוד הסתגר מפחי דעת פעמים מלריב ויען ע״נ.

 אובד כרנה זו הסחפחוה •די ועל הוא ספואייס היותר הערוך פפשליפי אחד ההוא כ״י סחבר בעל ני המלס• #בערוך
 דק כיח *( סנעליו. סוב מנע מלא נעמד חיש החב׳ הרב מל ברנה לנפש וחוקר סודה כל יעטח ברכות גס תבוא. עלי

 ג״ל אבל לי׳" מס •( קפא. בבא הדל קפא פר׳ ובסוף אי׳ דפים בסעיה מס רק פדפ״ר סונה ובן היב ל״ר ויו בכיי
 גיסי׳ פחוספות ננינח ר״וז ספי* נעתקו הערוך דברי בל כי ונראה לגיפין נחידומיו מיפדמו וכינהו ר\ה נתב כן כי

 הוא דילסון אסר רילכון גידם׳ וכן היסב ע*מ והא ר״ה סיד. סוב׳ והוספ׳ דלכין ו״ה קיש: נ׳׳ק ותוספי אסר. דייה פיר:

ידי. בלא ובדפ״ע ערוך נכי• אי׳ בידר דילהון דילכק׳ וגי׳ 4חיז דלתון אסרי ולבין ובנו״ג חנ״ל סחוספי כנראה לריח מיין
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2 לא
 ומטר מנשבע חוק עליו לוקק אין מעשה כו ,..אין

 תמורה ובריש (‘וכו׳ בשם הבת את והמברך
 זו ככר שאוכל שבועה מ׳ס שבוער ובריש ט״ס
 אינו אומד יוחנן ר׳ ..אכלה ולא היום ועבר חיום

 מעשה בו שאין לאו ליה*( ה דהו משום לוקח
 וכר. עליו לוקק אין מעשה בו שאק לאו וכל
 שעה בל דם׳ בס״ג עליו לוקק אק שבכללות לאו

(nutדנא לאו וזג לאורהרצן טיאמרס״ .)"ומבושל 
 טעונות יש דממוך בנט׳ באות"( המנחות בל ובם'

המזבח גבי על ודבש משאור המעלה cn»״
 מה שבכללות. לאו על לוקק אק אמר י*3.?

 דינמות בר״ג "( בכל שוה שאינו דהקפר, ללאו
 מה*( קל. לסיכך בנשים נוהג שאינו מי׳ »'•<.
 פי׳ גרידא לאו דהר יע״א< י׳ )יבמות חמרדמ ללאו

 בחמור פירות לי הבא אבוד. ליה ואמר
 (,גרידא לאו דהוא דטחמר בגוןלאו

 ואמתך עבדך ובתך ובנך אתה *< נ׳. ושמית שנאמר
 אסר קא בבהמה מחמר כי מינה שמעינן ובהמתך

 ראשון"( במחלוקת בע׳ת׳זר פירשנו וכבר רחמנא
 מפורש ׳<ה ׳ב'כ )דברים על נבר כלי יהיה לא

 "( בתיקוני איש יתקן שלא »״«■< נזירין שני דם׳ בר'נ
 לוקה הערוד■ ובית השחי בית שער המעביר אשה.
 ברי» !׳שם אשה על גבר בלי יהיה לא משום
 ואחרים בורו טי אדם ישפוך לא (.‘" העסיס
 כשרה אחת היתד, בגם׳ החולק בם׳ להן זנריכק
 כ״ג׳ )דברים ארנין אל עבד תסמר לא ד<.יט )יבפית

 הכתוב לשחררו מנת על ענד בלוקח אומר ר׳ 0»י
 »יטי׳ לארק לחוצה או כגט׳ נט השולח בם׳ מדבר

 ״« *ג•3 ושמית אמו בחלב נדי תבשל לא ״^<.0

 וכבר <ז:'ג !’6)קייי׳ בו מקדש האיש רפי בםי׳ג
 פ״ט.( )חילי׳ םך,ר כסוי דם׳ ובס׳יב (.“גד בע׳ פירשנו

 אמר ס י׳. )דברים ]וגל[ העמיס מכל מרבכם לא
 שאני בשעה שאפי׳ (,בכם" אני חושק הקב״ה

וכו*. עצמכם ממעטים אתם נרולה לנס משפיע

ג
כגג

 מרבק יש בם' לאחורי וחזרתי דבר אמרתי
 אומר .כשהייתי פי׳ םע״ב< w# )ערבי׳ מציגו וכן כגט׳
 ראשי לחזור הוצרכתי לא אדם שום על דבר

 הדבר כעל שם יהא שלא ולראות (‘לאחורי"
 משקר שאיני חושש הייתי לא שם יהיה שאפי•

 אקר זרזיר הלו לא/ך“הרע״ בלשון אומרו קוא
 ס״ו פרשת רבה בבראשית מינו שהוא אלא עורב

 לא נ’בנו *]אחי״ה ״ת<.0 ר״פ )לפנינו עען יהןי
 סע״ב ציב ובנ״ק ובו׳ אלא זרזיר אצל עורב הלך

 זרזיר הלך להנם לא אומר אליעזר ר׳ ס״ה. וחולי•
 סוף בילק׳ וביה מינו שהוא סמני אלא עורב אצל

 תהלי׳ ובילק׳ מיז רמז ריש שופטי׳ ובילק׳ תולדות
 פעמים והרכה — הנם. על ושם תשצ״ד. רמז ס׳

 אלא השני בחציו ובא לא בטלת המאמר מתחיל
 ל': שבת מ״א: נ״ט. ליד: ח, ברכות ד״ט עיי׳

 יוט׳ ס״ה. ס״ג: י״ב: עירובי־ קי״ט: פ״ט: ל״א:
 :ל׳ ב״מ :פ״ז ממחי* :א’ב כ׳. תענית ב״ו. :ד•

 ה׳. ר׳: ע׳ז י״ב: סוט• מ״ב. ל״ח. נדרי׳ ם׳: מטי׳
 ל״א. נרה כ״ז: תמיד קי: צ׳ה: נ״ח: מנהד• י״ז.
 ס״ט: קידושי׳ מ״ג. עירובי׳ עיי׳ עד לא.. —

 לא — ק״א: זבחי׳ ה׳: עיז ט״ו. ב״ב פ״ח. מטי׳
 לא ..לא — מע״א. כ״ג מכו׳ :ז׳ ברבו׳ אלא עור

(wo<1er.. noch) יום׳ קי״ב: פסחי׳ נ״ד: עירובי׳ 
 — ע״א: קידושי' צ״ז. ב׳ט י״ז. כתובו׳ רע״א ע״ב
 צ״ו. עירובי׳ :כללים איזה על להעיר יש ועוד

 אלא אינו ואל סן השטר שנאם׳ כ״מ די. שמעו׳
 מוצא שאתה מקום כל וש״ג .,מ מנוצי תעשה. לא

 שמהם את לקיים יבול אתה אם תעשה ולא עשה
 תעשה לא את וידהה עשה יבוא לאו ואם מוטב
 חילי׳ שב״ב. פי׳ סלאבי ויד סדין ד־ה התוסס׳ ע״ש

 עשה קום בה שיש תעשר. לא מצות כל קמ״א.
 עליה הייבק אין מ״ד פ״ג ובטכו׳ עליה. לוקין אין

 לא מצות כל במשנה כ״ט. קידושי' רע״ב. עיש
נרטא הזמן שלא כין גרטא שהזמן כק תעשה

 ועוד ru רים וילמדנו שאילתא על וקאי טיא שצ״ל ג״ל פ״א ובמקום הנ״ל בשאילת׳ תגגונו לא לנכון וכיס תגנובו לא
 חבית ומקלל ובר חוץ פטור מעשה בו עשה לא לוקה מעשר. בו עשה ננחג י( הערוך. בפי׳ שתאריך הפשב״ע עיין
 ר״ת ובפי׳ שים בכיי וביה ובו• והמקלל בבוזטור׳ אי• ושם שם רק מינו בגי• איי ט״ז. ובטכו׳ ניא. ובשבועו׳ בשם

 ליי בחמור* אבל סיג: ופסחים רע״א מ״ז וכטבו׳ כ*א. ובדף שט בשמעו׳ וכיה *( להטור׳. תמיה ובפי׳ וכטבו׳ בשמעו׳
 ;מה דיה שם ובתוספי זט• שאינו לאו שכן מו״נ •( בכיי. כיה (4 ריח. פיר• עיייש *( ליה. רהוח משום ריי בדברי

 לאו טן נשמט ודפ״ע וה״ב ביר קיט בכי• אבל ול״ד ובי א׳ ויו בכיי רק ב״ה "( לי*. מנמר "( בכל. שיה אינו שנן
 מתחיל עליו שטי שקראתי שלי ערוך ביי וכן למיד עד היינו ערוך של ראשון חלק על מנתו "( נרידא. לאו עד גרידא

 קג״ד.( )שנח בהמתו אחר המחסר פי׳. ששם א• חמר ע• על רבינו וכיון .1. צד מבוא עיין למ״ר באות שניה במחלוקת
 כרמוכח לריח נ״ב שייך הנ״ל ב״י עפ״י שניסחתי מה בפי מבטוח חפי• וכן ווילנא(. )בשיס ריח מפי׳ הועתק חניל והפי׳
 וכרפ״ע ונ׳י, והיב קיט ו״ו בכ״י ביה •( ע״ש. הכשר שנן ר«ה וי. יבמות ותוספי׳ בסוגיתנו וחריטב-׳א חרשנ׳א מתי׳

 במיג «( ר*מ. חיב, «( וכוי. יתקן שלא הדרוש ואח״ב וכו• שער המעביר נחחלח כתיפך הסדר לפנינו »( בתיקוני.
 רגטיחי בפי׳ לי׳ וכן לי• קיט ובנ״י ראש, ל׳יד היב וגי א׳ ו״ו ובנ״י מיפיע ב״ה (‘" בבס. חושקני לישראל הקניה אמר
 אומרו ואין משקר שאינו חושש היח לא חסיום: ושט קל״זס דף אנג• כיי )בקובץ לערכי{ ביי רגט״ח טסי* הועתק *י(

אמרת•. לא ריח קי״ח: בשבת ובפירש״י ע״ש ליא שט ועור הראשון בפי• רשיי הלך זו ובשמה הרע בלשון
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 לבתה ליה מתני •־(’קל• ט״לין דוסא ת בנם' הגז

 )בראשית כדכתיב א״ל רהלות אתנייה א״ל רחלים

 לעצמה תורה לשון א״ל מאתים רהלים ם־י< ל־נ׳
ובז בנס׳ בערבי! יש ,נס*(} לעצמן הגמים ולשק
 קטל (,תליתאי לישן במערבאאמדי «’’)«מצעו

 עליו*(. ולמממתן ולמקבלו למספרו הורג תליתאי
 בויקר׳ וממיס. סף גשם ףוב נישא לישנא דמי היבי
 נקרא למה ו("כ >י"• הנהנים אל אמיר בריש רנה
 בירוש׳ וכר, הרג שאול בימי עד וכו׳ שלישי שטו

 דר«ב )פסיקת• הדםר ובפפקא »•»■< י1)י דפיאה בם־׳ק
 דואג זח «׳< ׳’״’ )חהלים לוהטים אשכנה •׳< ליא *י

 וכו׳. הרע לשון אחר להיטים ואחיתו^ל״^זיו
 לישנא האי ״*-<ם’ ברקה בגט• בפי־האשה בנדה
_ לינעו. ליה לטיחשי ליבעי לא דלקנולי אע״ג ,נישא

 שבפה הנשק בענין V* לישנא לשון
 קט״ב. חולי׳ הלשון. זה שאר :יי מנילה וידבר יאכל

 דע״ז: חנינ׳פ״ב ירו׳ מתורגמן, חוצפית דר׳ לישנא
 וכר, הנחתום יהודה ר' של לשונו ליני ם* רב' רות
 וכו׳. בלשונו לוהבה ע״ג דע״א פ׳א מניל׳ ירו׳

 וכו׳, לחיים שני בין נתון זה ולשון פט״ז ויק״ר
 :שם והקבוץ ע״ש, לישן ליה זנן ליג ר״ם שם

 ושפה דבור ענין ב׳( קשים. ולשונות רכים לשונות
 ברכית דם ואר^_^ישנא בל־ם ובן בל״מ כמו

 לישנא נ׳יג: שבת דצערא, דתברא לישנא כ״ח.
 דלא לישנא :שם דנלוי. לישנא נ״ר. דקרובי,

 לישנא :קט״ט שבועה, לשון ק״ב. וכר, פירי עביר
 פפחי׳ עת• וזלין לישנא דדייק נ״ג. עירובי׳ דפורא.

 ביק י״בז ייא. .,י גי. מוט׳ י׳: מגיל׳ מ״ז. ביצ׳ :ל״ו :ז׳
 מיד. ע״ז קיה: ק״ו. י״ב. מנהר׳ ״ו.«1 ב״ב ליה.

 ברכות — מ״א ם״א סרה ל״א. נדה מ״ה. מנחות
 כתובו׳ ע״א. יבמות :ל״א שם לשון, בכל שמע י״נ.
 מ״ט, נדרים אדם. בני כלשון תורד, דברה : מיז
 לשון אחר בנדרי׳ הלכו ע״ג דל״ט רפ״ו נדרים ירו׳
 הלשון פייה ב״ר תורה, לשון פ״ז. פסחים אדם. בני
 ושם אנתרומי, עיי״ע הזה הלשון על גומל הזה

 ז ו׳ ב״ק וכי׳, מועט בלשון הכתובים דברו סכ״ב
 לשון י״א. מכו׳ אבדן. ועיי״ע קלילא לישנא

 דהוצפא.. לישנא :ליו גיטי׳ נחת. לשון ..קשה
 דצמורי. לישנא מ׳ה. ושם דניחותא, לישנא

 עיי״עהבאיומ״ש.עירובי׳ הואי לשון חולי׳צי:
סוף עיין דהוכטתא לישן הכמה. לשון :נ״נ

 ק״נ. כתוב׳ ועיין חכמים לשון ושם: הכם, ע׳
 פשוט. בלשון .כפול. בלשון ז יפה הנך ם׳ שהש״ר

 ג׳. פסחים וש״נ. ערבו עיין הדיוט לשון ק״ד. ב״ט
 הל* סוף פ״ה כתובות בירו׳ וכיה נקייה, לשון :ושם

 םע״ג ובפ״אזיב״ה העמוד מוף הלי״ב ושם דיל: ה׳
 מעלי* נקי־־־לישנא לשון רפ׳ע וב־ר

 ב׳. קידוש- כבוד. לשון ושם: וש״נ. נ׳. ממחים
 כ״י ני׳ לפי :פ״ה שבת זכר. לשון ..נקבה לשון

 סנהד׳ ל״ו: ל״ב. ,מוט :ח׳ שקלים :י״ג מגילה מ׳
 מפרי לשון. שבעים רע״א ס״ה מנחות י״ז.

 ל״ב. פוט׳ ר. שקלים ט״ז. הגיג׳ י״א מרק בחוקתי
 הקודש לשזן מנהד׳צ״ו: מ״ב״מ׳ט: ל״ז: לץ:

 ל״ח.* : כ״א מנהר.׳ מ״ט: מוט׳ י״ב: שכת וקודש(.
 כשדים. לשון ב״ד. מלי׳ ארמי, לשון
 ושם סורמי. לשון ט״ט: פיט* ס״א. פסחים
 לשק .. ספרים וישלח ם׳ אסת״ר פרמי*( לשון

 נבלשון( רומי לשון :ושם פרסי. לשון סדי..
 שבת ומ״ש. «״« )ח״□ ד3 ועיי״ע יוני ]מלשון[

 יוני לשון שם סוטה ט׳: מנילה ס״ג. ל״א:
 וע׳ אבל עיי״ע דרומי לשון פצ״א ב״ר )יונית(.

 ברכה ממרי ירושלמי. לשון מי״ד במד״ר דרומי.
 — ע״ש ערבי לשון ..עב׳רי לשון שמ״ג ם'

 תעני׳ מ״ר. יום׳ קי״ה. ס״ו. ממחי׳ נ״ו. :ל״נ שבת
 קס״ה. קס״ד: ניב ל״נ. ב״מ מ״ב. ליה. סיט׳ :ז׳

 שם: ט״ו. ערבי׳ ט״ה: זבחים ק״ו: צ״נ: מנהר׳
 הרע לשון רפ״ע ב״ר ט״ב זוט׳ ארץ דרך ט״ז.

 תענית ירו׳ יץזא3 לייצנא יז«,3 לי^ן =
 טיו. ט״ק י״ג: מנילה ושם: ל״ט. ב״ב :דס״ד, פ״ב
 לשונות ובענין — רע״ב מ״ר מפ״ה נזיר ירו׳

 ה״א במבוא ט״ש עיין הערוך בעל בהן שישתמש
vi .לשונות די״ז. פי״ט שבת ירו׳ והקבוץ — והלאה 

 לא הנ״ל ביכה מפרי כפולות. לשונות . .ריביין
 .,נ ר״ה לשונות. בארבע אלא נגלה אהד בלשון

 בעלי ע״נ דט״ז ספ״ח ב״ב ירו׳ ב׳. כי ערך עיין
 רעת לשון ענין ועוד — דיותמין ערך עיין לשונות

 להן .. לישנא להך :נ׳ חולי׳ ופירוש סברה
 בתרא לישנא ..קמא לישנא קג״ד. שבת לישנא,

 והקבוץ שפ״ה*(. מי׳ מלאכי ביד הכלל בזה ועיין
ס״ה מנהו׳ קמאי. לישנאי תרי כהנך צ״א. כתובות

— ודרש[ לישני בייל דמה רע״א

 ד, מהושע ים טל לשון בדמות דבר »כל ן1לזפ 2
ואלו בפ' (Stange, Streifen, Lcisten כ״א(

ולאוסרו. בנדג I? לשון. ננו״ג •( שג״ד. סי׳ מלאכי ביד הכלל בזה !’ועי לעצמו ונדפ׳-ע מ, ק• יד בכתב הוא כן (‘
 לשון כמקום ארמי לשון צ«ל פע״ד בב׳י אבל »( ד,׳. ק״א לתהלים ותרג• י׳יוו אי, לבראשית א־ תר׳־י עיין ועוד (4

שפ״ט. שפית, סי׳ שש עיין דקרא לשגא ובענין «( פרסי.
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78 .קטתקי - ל;א<3קטבל)=.קטב'וליאקט עח

 בסנדל (.’בקטבליות וחיפה (‘הראשון את תרם
 קטבליאי(. ועור סקורטיא עור >מיה< בכלי׳ פב׳ו
 וקטבליא. סייורטיא »״« באהלות פ״ח טביאין ביש
 c 1)ב״מצ׳אוכלין ואלו בגט׳ אתהפועלים השוכר בם׳.

 שטכסין ,עור סי׳ •( דישה נכי על קטבליא (4 פורם
 ושהוא אנבזלי שטו יון כל׳ מלמעלה אדם כני בו.
 שטו זבטיית קטבולי אותו קורין. למטה 1* ע ע ו מ

 ••"נאחי״ה• עליו'. ושוכבין נטה ובלעז נטע
 ושסבט״דבטיית 12 צד בסד״ט רד,ע מפי׳ הועתק

| ולאי״ט ל״ע והוא נטע כבערוך ״לוצ נטע
InnawnunH •

8troh_=_Binsenmatte, nattn« סט בכלי׳ וכ״ה *
nH״T12MM7n

 טשיהסום קטבוליא הנ״י< דהיג פי׳ מוסיף עליו )אשר ט*ד
 .םם״ג שבת תוספת׳ .ד׳יח ס״ו שבת ירוש׳ ויקנב.

 קטיבליא ע״ג ומתעגל דכ״ח. פ״י סנהד׳ וירו׳ »־־<
 ובירוש׳ משקלים ציון לעיל עיי׳ והקכוץ חרשה.
 — הקטבלייא את שמט ע״ג דמ״ז ם*ג שקלים

׳ע”עי הוא והוא קרטבליא הנ׳ל בב׳ט ם׳ ש״ס ובכ״י
— קרטבל[

 חוב פרעון zx׳ro$X7rc6v ומל״י קטבליטץ
Schuidzahiung) *ם׳ במד״ר טד

 חייב שולחני אותו נמצא »׳י< זכר כל פקוד
ופרעון. תשלום כליי פי׳ קטבליטון

 קטעוךא ; A.nk1ager ;סקס׳ן,/•^־ ’,ומל קטיגור
op£a׳j/[־r׳Anklage, Beschuldigung, xx)

 אחת עבירה העובר א('־מ ״יפ )אבית זום׳ בן בם׳
 ג»».( )ו»ה ראוהו ,)נו׳ג^רס אהד. קטיגור לז קונה

 גס״ג (.7רביל' פיללמלשין׳ סנינור נעשה קטיגור אין
 קטיגוריא בו דוד־ב^ שבן דוד <ב:'ז>ק דכתובזת
 מלמד רע מליץ בל׳י פי׳ )א״ב — חכמים בתלמידי

 *]אחי״ה וחובה(. רכילות קטינוריא ופי׳ חובר.
 יד כתב בקובץ ב״י מלין ערך המחבר בעל זז״ל

 מלשין בערוך פי קטיגוריא קטיגור, :האלכערשטאם
 נגד שפירשו קטא מן מורכבת יוני׳ והמלה רכיל

 שביארתי במו ודבור אמירה לשון שהוא ואגוריוו
 ואגריוו קטא אלפא משתי ונעשה סניגור במלת

 המורכב הפועל נעשה בהרכבה איט׳ה של אחת אם
 הבעל נגד ואמירה הלשנה ענין והוא קטינזריא

מטנו רבד ושם עליו הלשין אשר האיש וינד דין

 העתיקו וחדל קטיגורוס התואר ושם קטיגוריא
 ואולם כנגד והמדבר לאדם הטלשץ והוא קטיגור

 מטון בעסקי אחר אדם כנגד המדבר על יאמר לא
 יעסק אבל ומתן משא מעסק לחבירו אדם שבין
 עונשין אם לבד קנסות בדיני כנגד המדבר על לבד
 קטיגור המלשין יקרא ומזה נפשית עונש או מטון

 ׳חי' ״ליט> בריב ראשון העתיקו הזקני׳ וע׳ עכ״ל.
 י״< סיג* )בראשי׳ נועלי להתגולל , xx׳nfyopo; י״»<

 קטיגור וכנ״ה xxTr,70p1x י־ע סוטכום. העתיק
 פסיקת* והקבוץ סניגור. בע׳ שציינתי במקומות

 פ״א ר״ה ירו' וכו׳, סניגורים ויעברו פט״ז רבתי
 טרר׳ קטינורין, יעברו ..קטיגורין יעמדו : דנ״ז

 ישראל ובין ביני קטינטין שעה כבל ח׳ מזמור תהלי׳
 איוב תרג׳ קטרג. עיי״ע קט־גוריןועוד צ״ל אולי
 קטיגוריא המופשט והשם קטיגורייא. כיג ל״ג,

 קטיגזריא. מלמד ט״ו 6*0 שט״ד סניגוריא( והסבו
 הכבוד. כסא לסני קטיגוריא קפצה ממרום ם׳ איכ״ו

 פ׳יט רבת ספיקת׳ יתרון מה ם׳ קהל״ר ג״ב ועיי׳
 וכצ׳ל קטינוריא צ״ל קטיגורים אומרים ואלו
 ובנו״ג לסני שלהן קטיגוריא הגיע ל׳א ר״ם בביר

סטיגורים["(

 Bestrafung, עונש zxTaSizy! >בל*י (’קטדיקי
Verdammung) תהיה זאת פ׳ בויקיר

 קטדיקי גובה ודם בשר )םםי״ח< (‘" ראשו ם׳ סמוך ב
 הטדיקי. עונש בל״י סי׳ קטדיקי׳"( גובה וההב״ה

 ליי( אמור )בתנחו׳ ישראלית אשה בן ויצא בילטדנו

 שמשכו ה׳ ל'׳< ׳’דני־ )בתנד״מ׳ נטוא את תצר ובאל
 קטדיקי נתתי ולכולם )י( מל כע׳ כמםורש ערלה להן
 א•, ושטות הדש מלך ריקם קטדיקי נתתי מצרים על

 קטדיקי נתתי וליהויקים שיעביר עליהם שחידש >*<
 נתתי אדום ועל א׳< כ״»׳ )ירמי׳ לבבל אותו והגליתי
 ולבני ״< «׳»׳ )שם עשו את חשפתי אני בי קטדיקי

 די(. ביג >דברי• ימוגע יבא לא קטדיקי נתתי עמון

 )תגחז׳ (" סוטה[ ס׳ מלמדנו ]צ׳ל ומלמדנו( )בסוטה

 מדינה. אותה על קטדיקי יצא ואחייב ה׳< סי׳ נשא
 מדינה אותה על קטאריקום שהיה בנוע *]אדוי״ה

 יצא ואורב התנהו׳ בשם ש״ה רמז ד' ירמי׳ ובילק׳
 קטאדיקי צ״ל ובשניהם מדינה אותה על קאטרקי
הביא הציון וזה קטאדיקום הגי' דפ״ט ובבמדיר

 שיס. בכיי ולי׳ ה ל עור בנויג *( קטבולין. בנו״ג *( קטבלאות. גרס בבלי אבל שקלים בירו׳ וב״ת *( הראשונה. בנויג *(
 קיא בכיי גיב וכדאי׳ מלשון ושם ר«ח מפי׳ הועתק י( דהיג. בפי׳ ליי *( רישיה. ובנויג זה״ב ק״ם בניי נבק כ*ד• י(

 קרנטיגיא, נעשת בכתובו׳ חגי׳ (137 )צד רס״ט סי* הרכבי הוצ׳ הגאוני׳ ובתש׳ *( מלשין. לנכון ושם מדפ״ר חוץ ורפ״ע
 בע׳ נפק וביה "( קטירקי. בט״ם בנו״ג (" ובדפיר. בכ״י כיה (,° קטריק ובדפ״ע ק״ט בכיי נכון כיה (9 קרטיגיא?

,0רפ« )היא, ארך
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212 n? ~ n> ריב
 *נאדוי״ה קורצין. תיבול לא ®"ז< סיקי* רכיל
 חי( ת׳» בדניאל בבר נמצא כי להביא לו והיה

 אכלו די כ״י« »׳« ושם יהודיא די קרציהון ואכלן
 כי קרא*( ענינו אין אכל הרי דניאל די קרצוהי

 ואתאבל (Luc. 16, 1) נפשיט׳ וכיה אכל ל״ט אם ,
 הסוריים אצל נקרא המקטרג והשטן קרצוהי לה |
I י״ט כ׳" ושם י״נ י״א, משלי בתת׳ וכ״ה .קויזגא אכל 

 קירצא אכלי ט׳ כ״ב, יחזקאל ובתת׳ קירצא אכיל
 ק״כ ;נ׳ ט׳ו. תהלי׳ בתת וכדאי קורצא צ׳ל בכולם

 קודצוי ב׳׳גאכלו טיט" לבראשי׳ א׳ וכ״הבתר״י גי.
 קורצין. לטיכול ט״ז לויק׳י״ט" א׳ תר״י " פרעה קדם
 פי׳ איכ״ר קורצא בהו איכול נ״ו. גיטי׳ נדרז״ל וכן
 אוכילו םט׳׳ז אבדר״ג קדצהון" איכול ציון בני

 אחד( הגמון שעכטער ח< )ונד״וצי שלטון אצל קורצא

 קורצץ פי״א ארץ דרך במסב׳ איי אכל הפעל ובלי
 לא שנא׳ דמים משופכי ה״ז קווצץ[ אוכלי ]וצ״ל

להם .'אכל ןנם ךבעם 1,רכי ך1,ת
 פרסי' בל׳ וכן המלשינות על בהשאילה

 לחיזוק השטות עם טתהבר פעמים הרבה אכל
 תיזוירוס ניזיניאום ועיי׳ ודוטיד״ס ודאגה צער פעולת

 בפעל השתמשו ורומיים היוניים וגם •( אבל שרש
 Lengerke עיי׳ הרכילות חיזוק על להורות אכל

 ואכלו שם דניאל ראכ״ע פי׳ וכן ה׳ גי, לדניאל
 רעה בסתר המדבר רכיל תלך לא תת קרציד״ון

 כמעריך ר״מלונזאנו ועיי׳ נשרו אוכל כאלו אחד על
 י ז״כ )חיזלים בשרי את לאכול ל״ט והביא קרץ ע׳
 פלוני מאיש חתיכות אכל פי׳ קרצא אכל וא״ב ב׳<

 הלך פי׳ בל״ע וכן רכילות עליו דברו אשד
- רכיל[

 האשכולות עם מקרצות ר?, פ״ז פיאה בירר וכנ״ה
 גירסאות שתי אי׳ נ׳ פרק ריש קדושים ובספרא

 בירר נקרצתובהיפך והוגה האשכול עם נקצרת אם
 שצ״ל נראה יותר שקורצין דל׳א: פ״ד פסחים

 בשפתיו מקרץ ובענין וגודשץ. הפכו שקוצרין
 המופשט והשם הוא. ול״ט פידש״י עיי׳ c ®” >יים«

 ושם: וקריצותיו. נרטיזותיו. מכרת ק״ה: יבמות
— בקריצותיהם[

 runderBrod-עגול לחם חלות )טל׳ע קרץ״
 שרץ )®"ס בכלים( פ״ה שחצצו כתנור kucha״.״״״®
 קרץ שטו עגול ,ככר פי׳ בינתיים" והקרץ בתוכו
 *(״ פטידן' גריצן תדג׳ »״ב< ׳ »* מיקר* מצות חלות

 משתעשה »*׳׳*< יוחנן ר׳ בם״פ הלה בתוספת׳
 יום טבול ובריש »״»< )®•א טהרות בריש מקרצות,

 נושכים ובכרים בזו זו נושכות מקרצות מ״א< >•*
 מ*י< בם׳ המיטה. ע״ג המיטה *( והאופה בזה זה

 עליו’קורץ להיות התקיגז <ב)°״ נכלים ט״ו[ ]צ״ל
 הבצק עליו לחתוך וייא הלחם, עליו לערוך ,פי

 rr׳W קורצתי. מחומר י׳( ׳גל״ )איוב מלשון
 פי^ מקרצות הגיל ובט״י בטהרות רה׳ג פי׳ וכן

 ובאמת קורצתי פחומר שם על חתוכות ככרות
 עגול צורת לו שיש דבר כל סי׳ ס4-?" נליע

 לחתיכות גדולה העיסה שנחתך הלחם ובפרט
 טהרות בתופסת׳ שנינו מה וזה עגולות קטנות
 שרץ ונמצא העיסה מן מקרצת הקורץ רפי׳יא

 הד״ש ועיי׳ עיש וכו׳ טהורה העיסה בטקרצת
 מ״ח ם״א בטהרות וכנ״ה ט״אי(. ס״א יום בטבול

 ירו׳ וכו׳" אחרות לה והשיך תחלה שהיתה מקרצת
 מקרצות. מקרצות משתעשח דניט. רם״נ חנינה

 הדופן קרץ פי׳ מ״ו פ״א לכלים כפיים והרטב״ם
— ע״ש[ והשאור השרץ נץ המבדיל

*• ־ ----י-*-
 Ver־ מלשינות _קךצא מל״ס קורצא ״ נקרצא קרץ

isamdang בפניי( עיי׳ טל״ט אכל עם בקשור
 אכל (-ניח גינוח> שנעקרה במקום בגט׳ הרואה נם׳

 וכן מלשינות עליו קרא פי׳ 0 טלכא בי קורציה
תלד לא אכלי. *׳( ׳ח״ב ה’>י׳״נ בגרץ קרא תרג׳

die Frahe, der , קריצתא ״ קריץ מן מכנה ץקר  
נל׳ וכן השבים קרץ ומזה  Morgenanbruch 

frfih aufBtehen, in der Fr&he קלץ שמרוני  
לא קרצת אי »כ״ה< תהיו קדושים בויקיר  (than 

(" לערב הנעת לא לשחר הנעת אלו פי׳ (’אחשכת  
קרץ זמן הד <ב)®ל״ סביב ם׳ הנהנים אל ובאמור ") 

ג׳ גרות איש יכיר בטרם ותקם שוטר. אצל נונש  " 

אישתטודע דלא עד בקריצתא וקמת תרג׳ י״י<

פי• וכן מצפון קרץ מלש• מקרצות פי׳ הוא רק •( האופה. בנו״ג *(. שע״ז(. »)ת״ב גרץ ועיי״ע רתיג מפי• הועתק *(
)ח״ד" כל עיי״ע כלא כלי. של אפעל הוא ישעיה בתרג• *(ואכלת מלכא. כי קורצי ביה אכל *(כגו״ג ט״ז. פ״א במוזרות
 כמעריך לונואנו •(ור״ט חשכת. בנו״ג י( בערוך. ג״כ כראי׳ קריאה מענין קודצא אכל לפרש טעה אבל •( רכיס.
 כיה וכנראה לטרוח לך ולמת מאד זקנת כי לערב תניע לא הבקר לאור תגיע אט ליה היק וכתב ט«כ פי• על השיג
 לעת לאכול מה לך שיהיה כדי נעוריך כימי בבקר ועמלת יגעת אם עיקר ט״כ פי׳ רואה אני בכ״ו אבל רבינו כונת

יגעת אלו בערוך צ״ל יאולי ע״כ ממנו לאכול תזכה שלא הזקנה לעת החושך בימי עצמך תייגע אל חשכת לא הזקנה
קדם. בנו׳ג •( לערב. יגעת לא לשחר
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 תת׳ «׳« w תמותה אל ותבא חבריה. ית גבר
 ה ם ק ש נ ה ת א ז י ט בקריצתא. תמותה לות ואתת
 אומיא אמרו י׳(•תרג׳ י׳> >*«״״ שתר כטו
 י(. א ת צ י ר ק כ א ד ד, א ט ע ן י נ ת ו י ז כמה

 מבניה*(. קרץ כפים עליך ספקו איכה במגילת
 לתאינייה קריץ נש בר הוה לא : דרכי ובגדר

 תת' *נאחי״ה טנהון"(. קרמאי רצפורי
 בירו' וכנ״ה קרץ י״י< כ״א׳ )בראשי׳ וישכס שמרוני
 רע־ד ם־בד״ד ויווש׳שבת דט״ב: ספי״א תרומות

 פיה עיז ירו קרץ.ז הוה כן וע״י שחר הוה כן ע״י
 ונפק קרץ כוביא, לאילץ נסדר נקרוץ ע״ד דט״ד
 לאיוב ; ט׳ נ׳ז, תהלי׳ בתוג׳ קדיץ והשם ליה.
 א׳ ב״ב. לתהלי׳ תת׳ קריצתא ולנקבה י״ב ל״ת.

 תר״י שהר<, )=תטידשל דקויעתא תדירא קורבן
 שם ,בקריצתא ואשכחונוהי נ״ה כיד, לבראשית

 וזולתו. השחר( עמוד >= קריצתא בי^עטוד ל׳ב,
 ר״ט: רפ׳ג יומא 'ירו׳ ע״נ דיב פ״א ברכות ירוש׳

 ארבל בקעת בחרא מהלכין הוו זאת מי ם׳ שהשיר
 ירוש׳ , אורה שבקע השחר אילת וראו בקריצתא

— דשובתא[ בקריצתא פיהדם״ג. ביצה

a®“ ולדעתי טליי ריב לדעת קוןצין )־־ קרץ 
ופיאותיו המצת אצל שער תלתלי מלים

Lookenhaar) מהו >»׳כ( ואתחנן ם׳ דביר מדר׳ 
 תפיסת ועושה ראשו פאת הטמפו זה קומי המספר
 המצת אצל ובפרט שער תלתלי כליי פי׳ קורצין

xop-rnc, xop- .לל״י כיון (*]אחי״ך ופיאותיו.
kr/׳ מלים ולדעתי <76:09

 טל״עהנ׳ל ועקץ נשך פי׳ א׳ קרץ )מע׳ צי1קרי *
Stechende, Beissende) מה שהשיר ריש

 ש׳א ובילקי מיניה בישי קרוצי היפושיתא ילדת
 פי׳ קרוצי לומר וצריך קרובי בט״ד קליד רמז ר׳

 קרצית יחידה ול'נ והעוקצים הנושכים רמשים
כדאי׳בש״סדידבתאדביני פי׳ פיו: שבעטירגימי׳

קרצית. עיי״ע כיפי

a*^ נ״ל קרצובין( קרסולין כמו Dornsfrauohe) 
י״ט( ט-ו, ומשלי חלק במשובת תרג׳

(,4 זכובי קדצובי

213. רויצף -
שנפל אפי׳קורצד פ׳א מכשירין תוספת׳ קרצוד *

אירם׳ בכ״י ב״ה בש״ה מים טיפת לתוכו
,בור מ״נ פ״ב עוקצי׳ ובריש ציר כור זאלקי ובדם׳

ציר.

 ערוך עיי׳ (Schneiiwage) הרצטיונא

(.5 כרסטיותא
קרסטל. עיי״ע קרצטל *

ר׳ די״ב: פיזז ברבות ירוש׳ מקום( >שם קרציון *
 מפיה ביצר, וביווש' "( דקרציון יוחנן
קצרה. וע׳ קציא זעיי״ע דקציון t דס״נ

(Bundoi אגודה ערבי׳ טל׳ מיל קרצין *
 עד פשתן ... המקבל פיט ב״מ תוספת׳

אגודות. פי׳ קרצין שיעשנו

 .קרסול, כמו פי׳ קורצלא בלים קרצולא =0 קרצל
דם׳ בר״ג (Fussgeienk, Knochei קרסוליא

 קרצוליה עד דקאי ע״ג:< מ״ב הספינה את המוכר
 מ״ז, )יחזקאל אפסים מי במים ויעבירני תרג׳ בטיא.

 קרסולין. בנו״ג *]אחי׳ה קרצולין. מי <’»•
 במים עובר שאדם מי רפ״ג סוב׳ כתוססת׳ וכיה

 וזיז קרסוליו. ובנו״ג אידם׳ בכיי כה״ג קרצוליו עד
 דקרצוליה ברא ותרנגול תת׳ י״א( ני׳ )תהלי׳ שדי
 עפ״י והוא וכו׳ בשסיא מטי ורישיה בארעא שרין

 ז׳( )׳. אי, )שופטים כהונןת תת׳ ועוד - הניל ב״ב

 עיי״ע כ״א( י״א, )ויקרא כרעים תת' וכן קרסולי
 הערוך גי׳ כפי קרצולים ניט. חולי׳ ושיג א׳ קרסל

 שנים הם ופירש״י קרמולים שבמשניות ובמשנה
 לצוארו סמוך והם רגלים ארבעה לבד ארוכים רגלים
—.לקפץ( רוצה כשהוא בהם לנתר לרגליו ממעל

קרצום בפד ט״ז. מנילה מקום( )שם )?( קרצום *
השינויים. וש״נ ש׳ היד, כפר עיי״ע

חבורה בלי חיתוך עושה ׳*'"ך’ מליע מיל קרצף
(kratzen, mit der Striegel einschneiden

 — קדר בע׳ פי׳ כבר (’»״«־ כ״ג■ )ביצהטקרצפין אבל
 פחד חי( בי, )איוב כו להתגרד חרש תרג׳ )א״ב

 במתורגמן וביה *]אחי״ה ביד,(. לאתקרצפא
 לאתקרצפא בצד״י וצ״ל לאתקתפא ם’כט ובנויג

אי׳ מקרצפין שאין והטעם לאתקדספא. ופדפו״ו

 נביתמקדשא ושבחן פלקן ד,ויין צפור׳ בנוח *(גמיג הבין. *(בנו׳ג לי׳. ובדם•? התלמוד ובעיק׳ היב ק«ט נ״הבכ״י י(
 עולה שהיו מכוח פירוחיהם לבקר מקוימים היו צפור• של תאנה שאילני פי' מנתון קדמי לתאנה קריץ נש בר הוי ולא

 *(בני׳ :שלו ח״ד, *( בי. קרסל ועיי״ע (4 וכוי. וצפרי פי׳ בעיון נדפס בט״ס ופראג אמש׳ באזיל ובדפ׳ לביהמ״ק.

דקסריון. מחרש״ם
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276 ריכפא( )־= רכם ־- רכובא ״ רעו
 טרכב חייגו בל״מ רכוב כמו )בל״ס &=ךכובא

’ •^flftg ג' א׳. באסתר שני תרג׳
 תחלי׳ ב״י תת׳ רכוביך, שסו רכובה, אתרכינתמן

נשרא. כנפי על דמהלך רבוביה ,נ ק׳ד,

עיי׳ (Reiter בל״מ ב3ך כמו בל״ס וסי׳ רכבא *
א׳. רכב מן י״ז ,,ט מ״ב תרג׳ י’

רובקא. ריכוך, וש״ג א׳ רך יי״עע ♦רכך

 ההולך כלא1ר ומורי ובלא״ר רכל >מל״מ רכל
Kramer, ולמכיר לקנות למקום ממקום

Hauaierer) הרובלין "ג(0) במעשרות שני בם׳ 
 םע״א( צ׳ >שבת ר״ע אמר בם' .בעיירות המהדרין

 רוכלין קופת המוצא 0 »״* ם8>׳ המצניע דם׳ ובר״ג
 היו רבים •< ס* ניבמוח יבמתו על הבא דם׳ בס״ג
 י.( נ■" >שח״ש מלש׳ בשמים מוכר מי׳ רוכל. מצעי

 ס״ז. בנימי׳ וכגי׳ח *]אחי״ה רוכל. אבקת
 רובלא כי tכ״ג ערכי׳ ל״נ. נימי׳ הרוכלים, קופת
 ולמתנה לזכות והושאל וש״נ. c ם׳ י )ח״א אט! עיי״ע
 זאת מי ם׳ שהש״ר כרוכל בדרכים חזירה ע״י נקנה
 ..אבינו יעקב ..זה . רובל אבקת טבל עולה

 וכו׳ כך בשטים מיני מכל כה יש הרובל קומת מה
 מאותו אלא היתרי לא יעקב של רוכלותיו ברם

 שישראל הרוכלות כל ...רגליו שתחת האבק
 של האבק אותו בזכות בעוה״ז ומצליחין עושין
כ״ח<בטו ב׳6 )בראשית אבק ודרש ונו׳ אבינו יעקב

— רוכל[ אבקת

מלשק סי׳ רכיל מן המופשט )השם דלילות *
(Verianmdung מלשינות דלילות וא״כ

 רכילות זו רכיל תלך לא דמ״ז. פ״א פיאה ירוש׳
 דבריו מטעין הזה כרוכל תהא שלא הרע לשון

 רכיל בי ראיה וזו לזה. זה של ודבריו לזה זה של
 רובל כמו הוא רכיל ההולך בי רנל לשרש קרוב

 שמועות מה לשמוע למקום ממקום לילך שדרכו
תל. וע׳ הקודם עיי״ע אחר במקום ולמסרם דעות

 aeigen, sicb גטה ובל״ע רכן >מל״ם מכן
bembbeugea) הרכינה טיח< )"*'א תרומה בסוף

 )יחזקאל ראשיהם על נטוי תרומה. זו הרי (,ומצת

 *]אחי״ת רישיהון. על טרכן תת׳ כ״ב( א׳«
 הביא שלא קצת וחידוש וז״ל הפשכ״ע כעל וכתב
כען ארניני י<’י ״ייכ )בי*"" בדך הטינא ,תת

 ורק בן אי׳ התלמוד בעיקרי ובאמת ע״ב קולתיך

 מעטי׳ שהרבה ודע זכות. ר״א מהוספת שהוא נראה
 אס ,כ«א )משלי יטט תרג׳ עיי׳ בתת׳ השרש זה אי׳

 ל סע ת א ט״סרכינא. נטויחמ-ה״יא׳כ״א" ליה. נירכן
 ל״ג, שם א׳ תר״י י״ז; י״ז, בראשי* ב׳ תר״י עיי׳

 ותפל ס״ד כ״ד, כראשי׳ תרג׳ וזולתו. י״ת נ׳, ;ד׳
 שם תר״יב׳ אפעל ב ו פ״ס. בב״ר אתרכינתוכ״ה

 תת׳ ועיי׳ ט״ז, י״ר, שטות א׳ תר״י ט״ו; מ״ט,
 בדרז״ל וכן וזולתו ד׳ .כ״ה לירמי׳ ;ח׳ ,מ׳ח ישעיה

 הרכין :ד״מ רס״א תרומות ידוש׳ מי׳א פ״ז גיטי׳
 נדרים ירו׳ מעמים. גי שהרכין עד שם: בראשו.

 בשעה מס״ה ב״ר בראשי, הרכנתיו ע״ד דל״ו פ״א
 לא הוא פי״ד בטד״ר וכו', בקולו מרכין שיעקב

 בהוא דט״ה: פ״ח יומא ירוש׳ וכוי, צוארו הרכין
 דרכינין עמודיא אינין רמ״ב ב״ב ירוש׳ ,רכון דהוה

— רכינין[ אינון .קריית מכה

 ענק פי׳ נ״ס בוויג, )עיי״ע ןדב כמו .י)פ ךק *
מן אתרכנתא י״ב י״ר׳ ישעיה תת׳ דחיפה( *

 רכן ועיי״ע קברך מן אתרפנתא י״ט שם רומא,
 הציונים ויתר פ״ב שביעי׳ תוססת׳ ב״י כשס ומ״ש

אח״ז. הבא עיי״׳ע ועוד

 בם׳ (stampfen בעקב דש )מל״ע ס5ך
 פ*«: »״ם ואלן בגם׳ הפועלים את השוכר ’

 וחדשות בתבואה המרכמות׳ פרות ת״ר י׳•(
 (,בתבואה המרכמות פי׳ בתרומה

 תבואה. כשאר נידושת שאינה לקלסה ככוסמת
 בתבואה המרכס רמ״ח ב״מ בתוספת' ובנ״ה *]אחי״ה

 כי ודע פ״ט: בב״מ קושט׳ דם׳ הרי״ף בגי׳ והוא
 ן כי ר חט הגי׳ אי׳ ע״ג דמיו רפ״ט תרומו׳ בירוש׳

רכן. ובע׳ ע״ש ב* רכן מענין והוא ובו׳ בקטניות

 ר?ס מפעל לחיזוק צרורות מי׳ ריכסא )=־ רכס
befestigen) הגי ג׳♦( )ב״ב השותשין דם׳ בר״ג

 בצרורות פי׳ טפי בעיא נריבסא אבל בטינא טילי
 יבעטו שלא בטיט האריחים לקשור ונטיט קטנים

 לומר בדעתי עלה בתחלה *]אחי״ה בכותל.
 וצור סל roca, rooha, rochus אמצ׳ מל״ד שהוא

 החשן את וירכסו מל״ט שהוא יותר נ״ל אבל ואבן
 רבינו וכסי* ד*. רכס בע׳ אח״ז ד,כא ע•3 רבינו ובסי׳
 אי' לב״ב רגט״ה ובפי׳ .♦לקשור. צרורות כאן

וכו' ועפר במים שמוגבל חוצות טיט היינו ריכסא

 כיח *( ומיצוז. וכגויג בחרום׳ שים בכיי וכיה ובתום׳ וברשב״ם בכ״י :■יז בביב וב״ח דפו״ז ובריש בירוש׳ וכ״ח (

נשמט. ונדפ׳ע בכיי
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לנרכג דף ג פרק מכותערידקצח
 סמוכין לענק אבל נאמר, כך לא ודלמא בסיני, נאמר

 נכתבו הכי עכ״פ והרי בתורה, נכתבו היאך הדרשה
 יהודה ר׳ בק סלוגתא יש )ד.( ביבמות והנה סמוכין.
 דרשו ורבנן תורה, במשנה רק סמוכין דרש דר״י לרבנן,

 דר״ש מימרות, ד׳ נקט דלהכי י״ל זה ולפי התורה. בכל
 אשמעינן א׳ דבכל דוקא זה ובסדר הכא, ראב״ע בשם

 סמוכין דדרשיגן אשמעינן קמא דבמימרא יותר, תדוש
 ושוב פרשה, הפסק בלא פסוקים בב׳ תורה במשנה

 במשנה סמוכין דדרשינן ישבו דכי דסמוכין בהא אשמעינן
 חג דאת בסמוכין אשמעינן ושוב פרשה, בהפסק גם תורה

 הפסק בלא סמוכין התורה בשאר גם דדרשינן המצות
 דדרשינן תשא דלא בסמוכין אשמעינן ולבסוף פרשה,
 ולכן פרשה, בהפסק אפילו התורה בשאר גם סמוכק

 תשמור המצות חג דאת סמוכין הך דמייתי בפסחים
 בהפסק רגם לאשמעינן תשא דלא הך רק הביא לא ברישא
 צריך לא תחסום דלא הנך אבל סמוכין, דרשינן פרשה
 הדוש ליכא שוב התורה בשאר דרשינן ראם שם, להביא

תורה: במשנה גם דרשינן

 למה טעם כתבתי כבר לשח׳יר. המספר סל בגמרא
להקדים דה״ל הכתובים סדר את שמשנה

 בכתוב. המוקדם מקרא דאתי המבקז״ב^ן דכל לדרשה
 העולם דרך שע״פ משום הזה כסדר תקט עוד י״ל ואולי

 בתחלה ולכן ורכילות, ושקר לשה״ר לידי מביאה הבטלה
 בחול מלאכה עושה שהוא המועדים את המבזה כל קאמר

 הרע, לשון לדבר תבא אולי בטל שתהיה וכיון המועד,
 ראוי הרע לשון המספר דכל בזה דהשמר קאמר לכן

לכלבים: להשליכו

 המהרש״א פי׳ כבר לכלבים. להשליכו ראוי בגמרא
ישראל בני ולכל דכתיב משום אגדות בחידושי

 לכך לשונו חורץ הרע לשון ובעל לשונו, כלב יחרץ לא
 לבאר נלענ״ד ובזה לפניו. להשליכו וראוי מכלב גרע

 ועד למאיש לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל הפסוק
 ישראל. ובק מצרים בין ד׳ יפלה אשר תדעון למען בהמה,
 שבכורי לעין שנראה כיון לזה ראיה צריך מה להבין וצריך

 ראיה מה ראיה צריך ואם ישראל, בכורי ולא מתו מצרים
 אמרו דכבר י״ל הנ״ל ע״פ אבל לשונו, כלב יחרץ מלא
 כדכתיב לגאול ראויים מעשיהם מצד ישראל היו דלא רז״ל

 עובדי והללו זרה עבודה עובדי דהללו גוי, מקרב גוי
 בעלי היו שלא ביניהם היה טובה המדה רק זרה עבודה
רבינו משה ולכן חז״ל. בזה אותם ששבחו כמו הרע לשון

 אמר המצרי את כשהרג דלטורין שהיו ואבירם דתן כשראה
 כמו לגאול ראויים אינם מעתה שמא הדבר נודע אכן

 לתנאי הכיר רבינו משה שגם הרי בחומש, רש״י שהביא
 לשון לדבר שלא פיהם ישמרו אם לגאול ראויים שיהיו
 דלטורין בעלי ואבירם דתן רק בהם היו לא ובאמת הרע,

 המצריים על הגדולה מעלתם היה תה היו, נקיים והשאר
 בהם היו שלא והראיה לגאול. ראויים להיות אותם שעשתה
 בעלי היו דאם1 לשונו, כלב להם חרץ שלא היתה דלטורין

 ולכן לכלבים, להשליכם ראויים היו אדרבא הרי הרע לשק
 צדק השופט הקב״ה רצה בכורות מכת בשעת הגאולה בעת

 ובין מצרים בין יפלה למה המקטרגים נגד להורות ואמת
 כלב חח שלא ע״י הראה חה גוי. מקרב גוי ומוציא ישראל
 יחח לא א׳ כלב שאפילו בטבע אינו ודאי שזה לשונו
 לא אם מצרים, אח בכל שהיתה צעקה בעת בפרט לשונו,
 ישראל שראויים עי״ז להראות נעשה הקב״ה ציווי שע״פ

הרע: לשון בעלי היו שלא ע״י להגאל

אגדות בחידושי המהרש״א תשיא. לא מיה קרי בגמרא
׳אמד_תחכםה

 מלא נשמע דהכל זה, שמחק הרשב״ם הביא
 דהתרגום משום הגירסא קיים והוא ומעיד, כשמספר תשא
 והמעיד המספר על דרש ולכן קבלה לשון תשא תרגם
 תשא דלא כן נאמר אם קשה ולענ״ד ע״ש. תשיא לא לשון
 אלקיך שם את תשא לא גבי א״כ תשיא, לא ג״כ קרינן

 ונשבע חבירו את שתובע שמי הכי נימא ג״כ לשוא,
 מפני התובע, שיתחייב שקר ושבועתו לומר שלא הנתבע
 דכתיב דכיון ועוד בזה. כיוצא וכן לשקר, שנשבע שגרם

 לולא ולכן תשיא. לא ביה קרי לומר תיתי מהיכי תשא לא
 מפי׳ אפכא הגירסא לקיים נלענ״ד היה דבריהם

 אשא ובל כמו דבור לשון הוא תשא לא דודאי המהרש״א,
 לשוא. אלקיך שם את תשא לא וכמו שפתי על שמותם את
 ר״א מדברי קבלה דברי דבריו שכל התרגום מדכתב אכן
 בכלל הוא לשה״ר מקבל שגם שקבלו ע״כ תקבל, לא ור״י
 הוא תשא ולא שוא שמע מדכחיב כן דילפי ואפשר זה.

 בכלל שניהם ולכן שמיעה, לשון ושמע מדבר לשון
 דהיינו תשיא, לא קרינן שומע ולענין והמדבר השומע

 תשיא, לא על ועובר מדבר שחבירו גורם שמקבל שע״י
 שקר עדות המעיד אכן והמקבל המספר זה בכלל וא״ב
ידך תשת אל דקרא מסיפא יליף הריב״ן שכתב מה לפי

חמס: עד להיות רשע עם

 להביא הוצרך למה צ״ע חמור. של תנא בגמרא
דגלילאה דרשה האי עליה להביא הברייתא
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ג פרק טכות ערוך

 מכלל תפרומו לא אהרן לבני רחמנא להו דקאמר בקריעה
 צריכה דקריעה משם נילף זה ולפי ע״ש. מחייבי דכ״ע
 ולמר ליה כדאית למר פרימה שנקרא מה דוקא להיות
 ושאר הרמב״ם שכתב מה דלפי י״ל אבל ליה. כדאית

 וא״כ בעלמא, אסמכתא וקרא מדרבנן, קריעה ראשונים
 ובשאר דברור ובסרט כן, רבנן תקנו אם תימא אין

 הריטב״א על תמהתי אבל קריעה. לשון כתיב מקומות
 תפירה, במקום היא פרימה ח״ל. הריב״ן, ג״כ כאן שכתב

 מינה דשמע תפרומו לא ובגדיכם אהרן בני גבי כדכתיב
 אדרבא והרי עכ״ל, תפר במקום שלא שהיא דאבל קריעה

 דוקא להיות שצריכה אפכא לדייק יש דייקינן, משם «»אם
 ילפינן לא דמשם כדכתבנו כרחך על אלא תפר. במקום
 לדינא אבל צ״ע. הריטב״א ודברי בעלמא אסמכתא דקרא
 קטן במועד דאמרינן ממה הריטב״א כשיטת נראה ודאי
 יצא. איחוי מתך יצא לא השלל מתוך דהקורע >כו!(

 בשם שם התום׳ ופי׳ אלכסנדרי באיחוי שם ומפרש
 משמע ניכר, מקומו שאץ כל איחוי איזהו הירושלמי

בריטב״א: וע״ש יצא, לא ניכר שמקומו תפירה שבמקום

 דלא נלענ״ד דבריו פי׳ אדם. בידי בגופם לו. הוסיף בד״ךן
הוכה בשכבר אלא האחרץ המכה שם פטרינן

 פטור בזה המיתה קירב שהוא רק הקודמין ע״י מיתה מכת
 מחייב לריב״ב ורק מת, היה שעכ״פ כיון שם, לת״ק

 הכוהו בשלא אבל מיתתו, את שקירב מפני כדקאמר
 שרק אף האחרץ, לכ״ע מתחייב מיתה מכת הראשונים

 מכת האחרון המכה היה הראשונות מכות עם בהצטרפות
 דפריך >עח.( בסנהדרין שם בסוגיא מוכח וכן מיתה.

 שהאחר דקמ״ל משני ולא פשיטא, להמית כדי בו אין
 כדי בהם אץ הראשונות בלא לבדה שבהכאתו אף חייב

 מת, הכאתו דע״י כיון פשיטא רזה כרהך על אלא להמית,
 אף ה״ג וא״כ וחייב, הרוצח הוא חי היה הכאתו ובלא

 כיון מקום מכל מת, היה לא לבדה האחת שברצועה
 ובראשונות להמית, כדי בה היה הראשונות שבהצטרפות

לקבל יכול שהיה בכך אמדוהו שהרי להמית כדי היה לא
לכ״ע: ידו על גולה

 אץ עגל. של שהיא לרצועה מגיץ בגמרא כג. דף
רק כתיב לא תחסום דלא בקרא הא להקשות

 אמרינן הא די״ל שור. של רצועה ליקה ליה והוי שור,
 או שור מדכתיב שור, קרוי יומו בן דשור )סה:( בב״ק
 כשעושה עגל לחסום שלא ולכן יולד, כי עז או כשב

העגל עור ולוקחץ הלאו, בכלל ג״כ הוא דישה מלאכת

לנד בנ:־כג. דף

 שהעיד מה מיושב ובזה לרצוע. יותר וראוי יותר שרך
 של רצועה ג״כ יליף לא למה אגדות, בחדושי המהרש״א

 דיליף כמו בעליו אבוס וחמור קונהו שור דידע מקרא עגל
 היה אתי מזה דאי שפיר אתי זה ולפי חמור. של רצועה

 לא בעגל שהרי עגל, של ולא שור של רצועה ליקה צריך
 וגם קונהו, מכיר ולא מאמו שיונק כיון קונהו, שידע שייך

 הוי לא וא״כ מאכילו, שאין כיון בעליו, אבוס את לא
 תחסום, דלא מסמיכות יליף וע״כ בעגל, זה טעם שייך
 מי יבא בעגל ג״כ אמרינן מזה דילפינן אחר ודאי אבל

 רצועה כופלין ולכן השור, ממין שהוא כיון קונהו, שידע
לעיל: שכתבתי כמו חמור משל עגל של

 בזה הביא הריטב״א אותה. חוסמין שאץ בגמרא
לחלק, אותו כופין אם הראשונים פלוגתת

ע״ש: במתניתין( ד״ה )לט. יבמות בספרי בזה כתבתי וכבר

 אחריה ושל זו מימרא המועדים את המבזה כל בגמרא
מימרות שני אבל )קיח.(, בפסחים ג״כ היא

 וצריך שם. מייתי לא ראב״ע משום ששת דרב הראשונות
 גם השתים, רק ושם מימרות, הד׳ מייתי הכא למה טעם

 דפ׳ דרשות הגך דמייתי הא דבשלמא לדקדק יש בהסדר
 מהענין היא דהראשונה שפיר, אתי ברישא תצא כי

 מהך דאתיא חוסמץ דאין הא גם מייתי ואגב המסכתא,
 קשה אבל משפטים. דפי הך מייתי ואח״כ גופא, סמוכין
 דמייתי הכתובים, סדר שמר לא גופא משפטים דפ׳ דבהנך
 אחר בקרא דכתיב המצות חג דאת סמוכים ברישא

 למייתי ליה הוה והך שוא, שמע תשא דלא“הסמוכי&
 סמוכים ובין היקש שבין החילוק דהנה ונלענ״ד ברישא,

 פסוקים בשני וסמוכים א׳, בפסוק הוא דהיקש הוא,
 הפסק בשיש ג״כ סמוכים נאמר אם אכן להדדי, הסמוכים

 בפסחים דאמרינן אחר לספק אפשר היה ביניהם, פרשה
 דוקא רזה שם ומפרש בתורה, ומאוחר מוקדם אין )ו:(

 ומה מוקדם דמוקדם מה פרשה בחרא אבל פרשיות, בשני
 ופרט כלל לדרוש אפשר אי כן לא ראם מאוחר, דמאוחר
 לא באמת פרשיות בב׳ ולכן הוא, וכלל פרט דדלמא
 לא סמוכין דגם לומר אפשר היה זה ומטעם ע״ש. דרשינן
 בתורה ומואחר מוקדם דאין כיון פרשיות, בב׳ דרשינן

 לזה, זה סמוכץ פרשיות הב׳ נאמרו דבסיני לן לימא מאן
 דהא פרשיות, בב׳ גם סמוכין דדרשינן מוכח מהכא אכן
 לכלב וכן פרשיות, ב׳ הם אחים ישבו וכי תחסום לא

 לא ופרט דכלל דאף וצ״׳ל תשא. ולא אותו תשליכון
היאך הדרשה דשם משום היינו פרשיות, בב׳ דרשינן
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בא״ד.

בא״ד.
 "ד. בא

 .5*7 המשים
 בא״ד.
בא״ד.

 509לקמן איתא כן היא. גמורה ג״ש בא״ד.
 510ובקידושין בית, ממקדיש "קודש" "קדש" דיליף
 קשה, אך ממעשר. "קודש" "קדש" רבעי בכרם יליף
 בגז״ש בחומש רבעי כרם לחייב התם יליף היכי

 ונראה .511כתובים ב׳ דהוה הבא אמר הא ממעשר,
 דמקשינן מהברייתא לרבא דמותיב דלהמסקנא

 בגו״ש אמרינן דלא מהברייתא מוכח א״ב לערכין,
 "קדש" התם יליף ושפיר כאחד, הבאין כתובין שני

.512בחומש לחייב רבעי דכרם
 רוצה אדם כמה אומדים בושת. ד״ה תום׳

.513וכו׳ ליתן

 שלימה בתולה בעל ואילו אילו. ד״ה תום׳
וכו׳.514יהיב לא דעלמא

.5,5ומורה סורר בן בם׳ פירש ורש״י

וכו׳. 5,6כן ואינו
פגומה בעל יאמרו פר״י לפיכך

.51« ״לצ הפירושים לכל מיהו
מצי דהוה 5,9 ק״ק ר״י ולפירוש

.520כדרכה שלא שנים עליה באו למימר

 רבי אביו בשם ר׳ ואומר כשם. ד״ה תוס׳
מצד לרחכו הים עברו לא שישראל שמואל

 ארץ אל ללכת ממהרים היו שא״ב לזה, זה
 לאורך בים עברו אחת רצועה אלא ישראל,

 מפי׳ נראה וכן אחד. לצד למדבר שפנו עד הים
 "ישתחקו שכתב: 521בשלח פרשת עזרא האבן

 מיעזט עת ידע משה כי שאמר הכלבי חזי עצמזת
 והזא בהמשכו, בעלותו רכותו ועת ברדתו הים

 לא ופרעה כמשפטו, המים במיעוט עמו העביר
 כי שגעון דברי ואלה טבע, כן על הים מנהג ידע

 חומות וישארו מקום ייבש לא ברדת הים מנהג
 ומבואר וכו׳. ייבש" הכל כי ומשמאלו מימינו מים

 שכתבו כמו אחד מצד בים לאורך רק עברו כי
 וברבותו ברדת במיעוט הים מנהג כי התום׳,

 בחוף פרסאות איזו אחד מצד רק הוא בהעלתו
 גם שמפרש כרחך ועל הים, רוחב לכל ולא הים,

.522התום׳ כפי׳ כן
 שמואל רבי אביו בשם ר׳ ואומר בא״ד.
.523וכו׳ לרחבו הים עברו לא שישראל

 מצד לרחבו הים עברו לא שישראל בא״ד.
.524לזה זה

 .525א״י אל ללכת ממהרים היו שא״ב בא״ד.

 .526וכו׳ הים לאורך בים עברו בא״ד.
.527 השרים אלא חשיב קא לא אחד. ד״ה תוס׳

ב טו,
 ויותירו תותירו אל ויצאו, תצאו אל .׳גמ

 ומדוע כן, עשו ואבירם דתן רק הא צ״ב, וכו׳.
.52בזה* המקזם את הכעיסז ישראל שכל נחשב

.529וכשליו

 יש רמיה. לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה
 רך אילן שהוא לגפן נמשל ה״לשון" כי שביאר,
 הענבים דהיינו - ומשקה מאכל שהם פירות ועושה

חיות הלשון כן - משקה שהוא ויין מאכל, שהם

 לרבות, אלא ואינו מיעוט אחר כמיעוט הוה בשויו, דפודה
 דפריך א( )טו, בסנהדרק מרבינן )וכה״ג שקל בחמשים דפודה
 מרבינן, לא חומש אבל שם(, רש״י ועי׳ כהנים", ה׳ "אימא

 מיעוט. דחוה גז״ש התרי והיינו מיעוט, חד אלא ליכא דבדידיה
 י״ט(, )אות שטמ״ק 511 ב. נד, 510 ב. כה, 509

 בכתובות התום׳ 513 שלמה. עולת 512 שלמה. עולת
 חשובה אשה וכי זה, הוא שומא דמה הקשו כמה, ד״ה ב מ,

 הנשאת שפחה שוה אלא בפגמה נפסדת אינה גדולה ממשפחה
 ברכת עי׳ 514 יצחק. שדה ועי׳ שתי׳, מה שם עי׳ לעבד,
 לשיטתו אזל ורש״י גרס: קדשים בצאן 515 חידושים. הזבח

 חייב דאינו התם ס״ל דרש״י פי׳, וכו׳. סורר בן בפרק דפירש
 בעל דאילו הכא פירש״י משו״ה כדרכה, שלא ביאה על קנס

 ראשון על קאי ולא דעלמא, בתולה על קאי שלימה בתולה
 ברכת עי׳ 517 עלי. ערכי עי׳ 516 כדרכה. שלא שבעל

יצחק. שדה בספר עי׳ 518 התום׳. שי׳ ביאור כהן
 ועולת שבערכין הפלאח עי׳ 520 מאש. מוצל עי׳ 519

 גמי להקשות כדי הכי, פריך דלכך קושייתם, שמיישבים שלמה
משלם בתולה, היא דעדיין פגמה, דלא כדרכה דשלא מפגם,

דמפשטא ואף חמשים. משלם גמי דפגמה ובכררכה חמשים, •

 הוא דכדרכה משמע וזמשים" פגומה בעל "יאמרו דאמר דלישנא
 נמי לכלול כדי "כדרכה" נקט מ״מ אבושת, וקאי לגריעותא

 זבחי 522 כז. יד, 521 אריה. חיי וע״ע מפגם, הקושיא
 שיר הילקוט דברי עזרא האבן בד׳ שמבאר שם ועי׳ צדק,

 מש״ב יעב״ץ הגהות עי׳ 523 שם. עי׳ ב(, )קעו, השירים
 היטב ועי׳ בצדו, שהוצג הציור על שהעיר ומה התוס׳, בדברי

 דרוש בשלח פרשת נתל ערבי עי׳ 524 ברורה. בעבודה
 דל. וערך מאש מוצל עי׳ 525 קושיא. ובישוב ד״ה א׳

 ח( לג, )במדבר מדכתיב ראיה שהביא ברש״ש עי׳ 526
 כתיב וקודם אתם, במדבר וגו׳ וילכו וגו׳ הים בתוך ויעברו
 תקרא ופשוט וגו׳, באתם ויחנו מסוכות ויסעו ו׳( )פסוק

 שהיה מוכח הרי בקצהו, אשר אתם העיר שם על כן המדבר
 יש כלום בד״ה בגמ׳ בדברינו ראה 527 אחד. מצד הכל
 מעשה בשם הימנו, ונוטלה וחוזר מתנה רבו לו שנותן עבד

 עי׳ החיים, בערך העיר וכן הגרמ״ד, שיעורי 528 חושב.
 וראה בשלח. בפרשת הירש רש״ר בפי׳ וע״ע שתירץ, מה שם

 נסיונות עשר יהודה ר׳ אמר ד״ה בסוף הקודם בעמוד בדברינו
 תוד״ה א קטז, לשבת ציין נתיב במאיר 529 בהערה. וכו׳,

עשר. אחד תוד״ה א סח, מנחות ב, עה, יומא מאחרי,



שצא ב טו, ערכין גמ׳

 לגפן נמשל וגם בו, תלויים ושתיה אכילה של האדם
 נברא הלשון כן אחרת נטיעה מקבל אינו גפן מה

 דבור שהוא נטיעה לקבל ראוי ואין וטוב, אמת לדבר
 הוא הנה רע בו לספר לשונו המטמא כן על וכזב, רע

 "נגף". לאותיות ללשון הראויה "גפן" אותיות מהפך
 רב "וברקים :531הפסוק על 530במכילתא ואי׳

 532 דכתיב מגפה, לשון אלא מהומה אין ויהומם״,
 נקראת המגפה נמצא גדולה", מהומה "והמם

 לך יתן "מה הרע לשון בעל על אמר ולזה "מהומה",
 צירוף הם "ומה" "מה" רמיה", לשון לך יוסיף ומה

 בשם נקרא שהיה הלשון כי מגפה, זו "מהומה"
.533מהומה שהוא "נגף" לאותיות יתהפך "גפן"

 ואתה 534זקופים אדם של אבריו כל

 אלא זקופין אינם הידים גם הא לכאורה .535מוטל
 בעת הידים וי״ל התשמיש. אבר וכן כלשון, מוטלין
 אבר וכן ונזקפים, מתקשים הם מלאכה שעושין

 קשוי בלא מלאכתו עושה הלשון משא״ב התשמיש,
.536זקיפה ובלא

 זקוף היה שהנחש למה מרמז רזה שכתב ויש
 שאינו מי כן ועל לעפר, הושכב ואח״ב שחטא קודם
.537מושכב שחוטא ומי זקוף, הרע בלשון חוטא

 יש חומות. שתי לך שהקפתי אלא עוד ולא
 מורידין ולא מעלין לא אלו חומות שתי הלא שהעיר,

 כפי שעה כל לדבר יכול שהדי הדיבור, בכוח
 שקודם לאדם רמז הן אלו חומות רב׳ וי״ל .53,רצונו

 "כ ואח כלל, ידבר אם תחלה לחשוב צריך שידבר
 ולרמז לדבר, ראוי הזה הדיבור אם ויבחון יחשוב

.539חומות ב׳ לו נעשו זאת
 הללו החומות שהרי להקשות, שהוסיף יש אולם

.540הרע הלשון מדבר ירם ועל לדבר, מסייעים המה
.542 שינים היינו .541וכו׳ עצם של אחת

כפר כאילו הרע לשון המספר כל

 דוקא, בעיקר כפר כאילו הוא למה הביאור .543בעיקר
 כל ללשון אמר דהקב״ה לעיל דאמרינן משום י״ל

 חומות, שתי לך והקפתי מוטל, ואתה זקופין איבריו
ויש הרע. לשון תספר שלא שמירה עוד לך יוסיף ומה

 לספר שלא הלשון שירגיש זה הוא שמירה מה לפקפק
 החומות שתי ובין בפנים היה לא ראם הרע, לשון
 הם והלשון והשינים דשפתים לדבר, יכול היה היאך

 ביחד, להיות שצריכים האותיות ותוצאות הדיבור כלי
 לדבר. יכול היה לא איבריו כשאר זקוף היה אם והא
 והיה היכולת בעל שהוא דהקב״ה צ״ל כרחך על אלא
 או החומות, שמירת ובלי ומבחוץ זקוף לבראותו יכול
 זה הרשע ולפי״ז הדיבור. ולהוציא כלל לשון בלי

 כלומר, אתנו", שפתינו נגביר "ללשונינו שאמר
 אנו דאין ביחד, ושפתים הלשון כך להיות שמוכרח

 אתנו, ששפתינו לא אם ללשונינו להגביר יכולים
 הכהות ובעל היכולת בעל הקב״ה דאין אמר כאילו
.544בעיקר כפר כאילו נחשב הוא כן ועל כולם,

 כחטא חמור הרע דלשון מבואר בסוגיין והנה
 דהמדבר איתא 545בירושלמי אולם בעיקר. כפירה
 בעיקר, כופר שהוא עד אומר אינו הרע לשון

 .546שדיבר קודם בעיקר כפר שכבר והיינו
 סופו הרע לשון שמדבר דע״י כתב 547 וברמב״ם

.54,בעיקר לכפור שבא
 י״ל "עיקר" לשון דנקט הא בעיקר. כפר

 וי״ו העליון בלחי י״ו שהם השינים שורש דידוע
 יו״ד שציורו אל״ף באות רמוז הוא התחתון בלחי
 תחלק ואם באמצע, וא״ו ואות מכאן, ויו״ד מכאן
 א׳ צורת תהיה אז לוזצאין, שבינתים וא״ו אות

 העליון, לחי של שינים י״ו שהם י״ו פעמים ב׳
 של הרמז וזה התחתון, לחי של שינים י״ו וגם

 רמוז למטה, י״ו למעלה י״ו שהוא השינים, שורש
 יו״ד עי״ן במילואם, "עיקר" אותיות בתוך ממש
 העליון י״ו יש יו״ד" "עי״ן שבתוך רי״ש, קו״ף

 התחתון י״ו יש רי״ש" "קו״ף ובתוך א׳, אות של
 לשונו את הקב״ה שהקיף האדם ולכן א׳, אות של

 בלשונו, רע סיפר אם וט״ז, ט״ז שהם בשינים
 רמוזה שהיא השינים של החומה בזו כפר נמצא
.549 ״ריקע״ אותיות בתוך

 ,550רבה במדרש דאיתא מה עפ״י שביאר ויש
אמר בוראו, על דלטוריא אמר הקדמוני שהנחש

 דברים 532 טו. יח, תהלים 531 יג. ב, בשלח 530
 לויק״ר ציין עיגים ביפה 534 יהוידע. בן 533 כג. ז,

 חידושי עי׳ העגין ביאור 535 וק״ב. נ״ב שוח״ט פט״ז,
 בן 536 אבות. עץ וע״ע באורך, מפראג, למהר״ל אגדות

יצחק. עיני 538 אחים. בית 537 יהוידע.
 תירוצו. שם ועי׳ ארזים, בית 540 לקוטי. בתר לקוטי 539
 ואחת עצם של "אחת לפרש הוצרך מדוע יהוידע בבן עי׳ 541
 נח, בנדה דבתוס׳ העיר חושב ובמעשה 542 בשר״. של

 לאו דהכא וצ״ל עצם. בכלל אינם דשינים מבואר חוץ, ד״ה א
 ביפה 543 לעצם. דדמי משום אלא עצם״. ״של נקט דוקא
ח״א, פ״א פאה ירושלמי י״ב. שוח״ט פ״ה, לדב״ר ציין עינים

 חיים חפץ ועי׳ באורך. חיות מהר״ץ ועי׳ ב׳. מצורע תנחומא
 שהחטא דהיינו מפראג למהר״ל אגדות חידושי ועי׳ בהקדמה.

 בעיקר שפוגם וע״י הלשון, שהוא האדם בעיקר הוא הזה
 עי׳ העילה, שהוא בעיקר גם כופר הוא העלול, שהוא האדם

 פרשת ח״ב פ״ד, הזכירה שער הלשון, שמירת ועי׳ שם,
 פאה 545 קדשים. צאן 544 אבות. עץ ועי׳ בראשית,

 שייך לא מדוע העיר הגרמ״ד ובשיעורי 546 ה״א. פ״א
 מהל׳ פט״ז 547 בעיקר. שיכפור בלי הרע לשון שידבר
 ה״ג, דעות מהל׳ פ״ז רמב״ם ועי׳ 548 ה״י. צרעת טומאת

 בראשית 550 יהוידע. בן 549 הגרמ״ד. שיעורי ועי׳
ה״ד. פי״ט
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 551 המפרשים וכתבו העולם. וברא אכל הזה מאילן
 כל ולזה העולם. בקדמות והאמין אפיקורס שהיה
 לשון בעל מהנחש ניצוץ בהם יש הרע לשון בעלי
,JS2 השורש אחר הנמשכים כענפים הראשון הרע

.553אתנו שפתינו
 554 עליו באים נגעים הרע לשון המספר כל
 אצמית" אותו רעהו בסתר "מלשני שנאמר
 לחלוטין ומתרגמינץ "לצמיתות" התם וכתיב

 מוחלט למצורע מוסגר מצורע כין אין ותגן
 הא המהרש״א, הקשה .555 ופרימה פריעה אלא

 ולמה להלן, כמבואר דברים, ז׳ על באים נגעים
 דז׳ דאף ותירץ, הדברים. ז׳ מאלו לה״ר כאן הוציא

 שאפשר מהן יש מ״מ נגעים, מביאים הדברים
 הרע בלשון משא״ב מוסגר, במצורע גם שיכופר

 בטהרתו ובעי מוחלט, במצורע רק יכופר דלא
 דברים ז׳ דאלו דאף שתירץ, ויש .556וצפרים תגלחת
 שאין להיות יכול אבל לעולם, באים דנגעים גורמים

 בשבילו. שנענשים אחרים על אלא "עליו" באין
 אבל באים", נגעים דברים ז׳ "על לקמן קאמר ולהכי

 ולהכי דוקא, "עליו" נגעים באין הרע לשון על
 כתיב ולא אצמית" "אותו דכתיב ממקרא מייתי

 ולא "אותו" דדוקא להשמיענו לחוד, "אצמית"
.557בשבילו נענשים אחרים

הרע, לשון המספר על באין דנגעים הא ובביאור
 נושרים שיהיו גורם הרע לשון סיפור דע״י י״ל

 יהיו שלא האדם בני של לבבות מן האהבה כוחות
 "לשון" אותיות הפך ונמצא זה, את זה אוהבים

"ישל כמו נשירה לשון שהוא "נושל", לאותיות

 בהגהות כ׳ 553 חושב. מעשה 552 משה. ,T עי׳ 551
 אותה. לפתוח הוא ברשותינו שהקיף החומה פי׳, הגר״א:

 הלשון שמירת ועי׳ מפראג, למהר״ל אגדות חידושי עי׳ 554
 הלכה בספר עי׳ 555 קרח. פ׳ ח״ב פ״ה, הזכירה שער
 אין ותנן בגמ׳ להלן בדברינו ועי׳ 556 מישראל. אדם
 הרע, לשון דשאני מחדש זמרא בן דר״י מיישב דוד ובקרן בין.

 מ׳׳מ עליו, יבואו שנגעים דשייך נהי הדברים, ששת דבשאר
 המספר כל אבל מנגעים, ויפטר אחר עונש שיקבל ג״כ שייך
 ונראה, הכלל, מן יוצא בלי עליו, באים נגעים הרע לשון

 ליה, נפקא רעהו בסתר דמלשני דבקרא ד״אותו" דמייתורא
 לנגעים זמרא בן ר״י כוונת דאין כ׳ למהר״ל אגדות ובוזדושי

 מייתי לא למה ג״כ מבואר ובזה אשם, קרבן 557 ממש.
 אין דמהתם הרע, לשון שדיברה על בנגעים שלקתה ממרים
 מוכח קרא מהך אבל אחרים, ולא נענש הוא דדוקא מוכח
 עליו שבא עד לו יכופר לא דבנגעים אבות עץ ועי׳ שפיר.

 דברים 558 שם. עי׳ עוונות, בשאר משא״כ נגעים כמה
 בראשית 561 טז. נ, תחלים 560 טו. כ, 559 מ. כח,

 חיים, חפץ 563 אביו. ד׳ עפ״י יהויוע, בן 562 י. ב,
 דלפעמים' שם כתב ועוד ו׳. סרק הזכירה שער הלשון שמירת

 אמרינן דהא לעניות, מנגע לשה״ר בעל של עונשו מחליפין
שקולין, שהמה הרי כמת, חשובין ומצורע שעני ב סד, בנדרים

 כדכתיב ללשון שיש "יקר" תואר נמי וכן ,558 ויתיך"
 אותיות מהפך דעת", שפתי יקר "וכלי 559במשלי
 נטמא הרע לשון המספר כי "קרי", לאותיות "יקר"
 פיך", עלי בריתי "ותשא 56הכתוב® רימז ולזה בקרי,

 פיך בעבור מעליך וסלקת הברית קדושת נשאת כי
 אותיות שמהפך מאחר כן ועל הרע, לשון שדברת
 "יקר" אותיות ומהפך "נושל" לאותיות "לשון"

 לו יתהפכו מדה כנגד מדה או "קרי", לאותיות
 "נגע", לאותיות הלשון מן לו כמגיע "ענג" אותיות

 מן השפעה ממנו מקבל היה טהור לשונו היה שאם
 "ענג" גם "ענג". מספר שהם הנקודות עם הוי״ה אל

 "ונהר 56הכתוב* בסוד גן" נהר "עדן נטריקון הוא
.562הגן" את להשקות מעדן יוצא

 שנגעים כהיום רואים אנו שאין דמה שכתב יש
 בזמן דרק משום י״ל הרע, לשון מספרי על באים

 לו אמר להיטהר וכשבא המטהר, כהן שהיה המקדש
 עונש הי׳ אז מחטאיו, שישוב כבושים דברי הכהן
 . בא היה אם הזה בזמן משא״ב החוטא, על בא הנגע

 ולכך לעולם, בטומאתו נשאר היה האדם, על נגע
 / טומאת נשארה אלא האדם, גוף על באין הנגעים אין

 בזמן דהלא זה, טעם שדחה ויש .563נפשו על הנגע
 ,564שיטמאנו לכהן הנגע להראות נוהגים אין הזה

 ולכך .565כלל טומאה לו אין הזה בזמן אדרבה וא״ב
 הרע לשון על הבאים נגעים דעונש אחר, טעם כ׳

 הוא עונשו אלא הנגע, של והמחלה בפצע אינו
 אינו הזה דבזמן וכיון נגעים, "טומאת" בו שיהא
 לא ע״ב נגעים, טומאת בו ואין לכהן, הנגע מראה
.566הרע לשון על נגעים עונש כלל האידנא שייך

 לשה״ר. לדבר המביאה שהיא הגאוה מסתלקת עניות וע״י
 בנין ובספר כהן, מראה קונטרס סוף ישראל תפארת עי׳ 564

חיים. שמועת 565 הדבר. בטעם מא, סי׳ אפרים
 שבעה על דלקמן מחא להעיר יעז אולם חיים, שמועת 566

 בה היה לא והתם מפרעה, ויליף וכו׳, באין נגעים דברים
 ללא נגעים באים עריות גילוי רעל לחלק וצריך "טומאה".

 וכדילפינן בהם, שנטמא נגעים באין הרע לשון ועל טומאה,
 שהעיר מה שם ועי׳ מוחלט. שיהא והיינו אצמית", "אותו מקרא

 בלאו עובר לה״ר דהמספר הרמב״ן בשם חיים בחפץ ממ״ש ע״ז
 תבוא שלא כדי מלה״ר שישמר דהיינו הצרעת, בנגע דהשמר

 בנגעי יענש האם המקדש, לכשיבנה לענין שם וע״ע צרעת. עליו
 מה ועי׳ שם. עי׳ הבית, שנבנה קודם שדיבר דיבורו על גופו

 טומאת דנוהג סוברים דיש שציין ומה אשל, בויטע בזה שהאריך
 )במדבר דבר בהעמק מש״כ שהביא שם וע״ע הזה. בזמן נגעים

 דין בהם שאין נגעים באים אמת של הרע לשון רעל יא( יב,
 ולפ״ז המטמאים, נגעים באים שקר של הרע ובלשון טומאה,
 וי״ל אמת. של לשה״ר על נגעים באים אץ בזה״ז מ״ט הדק״ל,

 הרע דלשון ט( ס״ק ח׳ סי׳ הספר )סוף הערות בקובץ עפימ״ש
 ולפי״ז תשובה, עשה או שוגג שהיה דאפשר שקר, הוא לעולם

 ועי׳ שקר, של הרע ללשון אמת של הרע לשון בין לחלק אין
בזה. אשל בויטע ומש״כ ב(, )לג, שבת מהרש״א עוד



שצג ב טו, ערכין גט׳

 נגעים הרע לשון המקבל גם אם שהסתפק יש
.567עליו באין

 הוא לשה״ר עבור העונש שלכן שכתב, יש
 כח גדול כמה להודיעו עליו מסבב הקב״ה כי נגעים,

 שמענישו ע״י למעלה, פוגם הוא וכמה הדיבור
 הכהן, של הדיבור פי על רק מטמאים שהם בנגעים

 יחטא ולא הדיבור, כת גדול כמה המנוגע ידע ומוה
.5לשה״ר«« בדברו עוד

 הא נתקשו, המפרשים וכו׳. מלשני שנאמר
 שדיברה על שנצטרעה ממרים נדע בלא״ה
 שיהא אלא נדע לא דמהתם שתי׳, מי ויש .569באחיה

 שבעת "תסגר במרים כדכתיב מוסגר במצורע
 דתרגומו מ״אצמית" יליף ולכן ,570ימים"

.571מוחלט מצורע שיהא דעונשו "לחלוטין",
 .572אצמית אותו

 .575לחלוטין ומתרגמינן

למצורע מוסגר מצורע בין אין ותנן

 "אין מתני׳ הך דוקא מביא מדוע לדקדק יש מוחלט.
 נגעים במסכת תני פעמים כמה הא לראיה, בין"

 רעל 574 המהרש״א דברי עפ״י וי״ל מוחלט. מצורע
 הדברים שאר ועל מוחלט, מצורע נעשה הרע לשון

 ויש מוסגר. מצורע רק נעשה עליהם באין שנגעים
 דלכן לומר ויש הרע. לשון שאני באמת מדוע להבין
 למצורע מוסגר מצורע בין "אין דתנן הא מביא

 575 במגילה מפרש וקא ופרימה", פריעה אלא מוחלט
 שוין, ווה זה העיר לחומת מחוץ שילוח לענין הא

 לקמן דיליף דברים ז׳ מהנך דברים בד׳ ומשו״ה
 כנגד מדה נמי מוסגר מצורע הוי אדם בני מנגעי
 העולם מן אחד נפש שהבדיל דמים בשפיכות מדה,
 מבני להבדיל שילוח וטעון מוסגר, במצורע יכופר
ד״יבדלו אמרינן דבשבועה שוא, שבועת ועל אדם.

 וילפינן ,576בשבועות כמבואר ממנו" העדה כל
 הרשעים האנשים אהלי מעל נא "סורו מדכתיב
 והבדלה שילוח וטעון מוסגר במצורע יכופר האלה",

 שאסורה אותה, הבדיל נמי עריות ובגילוי העדה. מן
 שנתגאה ע״י נמי הרוח ובגסות ולבועל, לבעל

 אבל מוסגר. במצורע יכופר אדם, מבני והבדיל
 ועשה לחבירו איש בין מדנים שעורר הרע בלשון
 מוחלט במצורע אלא מכופר אינו הדבקים בין פירוד

 ראשו, שערות מגודל בפריעה יותר, דברים ב׳ שטעון
 יהיו לגופו הדבוק ובגדיו תגלחת, בעי ואוז״ב

.577מדה כנגד מדה קרועים,
 תורת תהיה זאת דכתיב מאי לקיש ריש אמר

 .578רע שם מוציא של תורתו תהיה זאת המצורע

 המצורע תורת תהיה זאת :579רבה במדרש איתא
 מה אלקים אמר "ולרשע 580דכתיב הוא הדא וגו׳,

 מובן ואינו פיך", עלי בריתי ותשא חוקי לספר לך
 דהנה לבאר, ויש לכאן. זה פסוק שייך היאך

 אלקים אמר "ולרשע דכתיב מאי איתא 581 בסנהדרין
 הרשע, לדואג הקב״ה לו אמר חוקי", לספר לך מה
 מרצחים לפרשת מגיע כשאתה חוקי, לספר לך מה

 "ותשא בהם. דורש אתה מה לה״ר מספרי ופרשת
 דואג של תורתו אין אמי ר׳ אמר פיך" עלי בריתי
 דהנה ונראה מובן. ואינו ולחוץ. משפה אלא

 או חבירו על הרע לשון מספר אדם ראם 582 איתא
 העבירות, את מחבירו נוטל הוא ברבים מביישו
 "אול והרמז והמצות, התורה ממנו נוטל וחבירו
 העבירות, היינו ד״סומקא" חיוורא", ואתא סומקא

 כמו טובים, ומעשים התורה היינו ו״חיוורא"
 כשלג כשנים חטאיכם יהיו "אם 585שכתוב
 "ולרשע לעיל הנזכר המאמר יובן ובזה .584ילבינו"

עלי בריתי ותשא חוקי לספר לך מה אלקים אמר

 סק״ג, סוף חיים מים באר לאווין, בפתיחה, חיים, חפץ 567
 שאמרו דכיון שב׳ א׳, סעיף ו׳ כלל החיים במקור שם וע״ע

 המקבלו שגם משמע האומרו, מן יותר המקבלו עונש שגדול
 ג׳ סעיף ו׳ כלל רכילות ,חל חיים חפץ ״עוע בנגעים, נענש
 י קמהל׳ )פ״ז דלהרמב״ם דנראה חיים שמועת ועי׳ ההג״ה. בסוף
 עון דגדול בסוגיין גירסא הי״ל ט׳( )ל״ת והסמ״ג ה״ג( דעות

 במעשחו רל״ו, ,מ בחינוך ,ועי האומרו. מו עתר .חמעבלו
 מצינו שכן במתני׳ א׳ בעמוד לעיל בדברינו וע״ע כאן. חושב
 להלן בדברינו ועי׳ הרע. לשון המקבל בענין השפ״א ד׳ וכו׳,
 מבואר לא בסוגיין דאולי חיים שמועת וע״ע "ולמקבלו". בגם׳
 וכמבואר האומרו, מן יותר תכירו ע״י יהרג דהמקבל רק אלא

 כ״ח סי׳ לקמן חיים שמועת וע״ע הורגתן, לה״ר דשלשה להלן
 עיון 569 מצורע. פרשת ריש יעקב אהל 568 םק״ו.
 עי׳ 570 מישראל. אדם הלכה בספר ועי׳ ואמר, ד״ה יעקב

 ועי׳ חושב, מעשה 571 שם. ובמהרש״א א, קב, זבחים
 לא מדוע העיר יצחק ובשדה מרי. אבא כתבי בספר שתי׳ מה

שם עי׳ ישראל, על כשדיבר בצרעת שלקה ממשה ראי׳ הביא

 עי׳ 573 ב. יג, ויקרא יקר כלי עי׳ 572 שתי׳. מה
 קרח פרשת בהר, פרשת תזו״מ, פרשת ח״ב הלשון שמירת

 ריש 576 ב. ח, 575 לעיל. דברינו עי׳ 574 בהגה״ה.
 ויקרא יפות בפנים שתירץ מה ועי׳ קדשים. צאן 577 פ״ב.

מצורע פרשת ריש 579 אבות. עץ עי׳ 578 ח. יג,
 חובת 582 ב. קו. 581 טז. נ, תהלים 580 ד. טז,

 שער הענות, שער צדיקים אורחות פ״ז, הכניעה שער הלבבות
 ובזה 584 יח. א, ישעיה 583 פ״ז. להח״ח הזכירה

 "ישיחו יג( סט, )תחלים המלך דוד שאמר מה בזה לפרש יש
 פנים כל על שאם שהתאונן שכר", שותי ונגינות שער ישבי בי

 היה ומצוות, תורה בעלי אנשים הרע לשון עליו מדברים היו
 ריקים אנשים בי ישיחו אבל שלהם, והמצות התורה מרויח
 טובים. ומעשים תורה להם שאין שכר ושותי קרנות יושבי
 וגו׳, האיש "אשרי א-ב( א, )תחלים שכתוב מה לפרש יש ובזה

 יהגה ובתורתו חפצו ה׳ בתורת אם כי ישב לא לצים ובמושב
 זרה עבודה ב. לב. )קידושין חכז״ל עמדו וכבר ולילה", יומם

"בתורתו". ואח״כ ה"׳ "תורת אמר דמתחלה א( יט, - ב יח,



שליש פרק נר עריכת שצד

 לפרשת מגיע כשאתה לדואג הקב״ה שאמר פיך"
 עלי בריתי "ותשא דורש אתה מה הרע לשון מספרי

 ולחוץ, מהשפה אלא אינו דואג של תורתו וכו׳, פיך"
 ממנו הולכת רק אצלו נשארה התורה שאין דהיינו,

 ובזה פיך". עלי בריתי "ותשא וזהו ולחוץ, מהשפה
 המוציא המצורע" תורת תהיה "זאת המדרש, מבואר

 התורה יהיה זה והיינו לקיש, ריש כדאמר רע שם
 לשון ומדבר רע שם המוציא של ומקיים שלומד

 "ביום ושותק, ששומע חכם ותלמיד הצדיק על הרע
 העולם מן שיצא יומא שיטהר לאחר היינו טהרתו"

 יובא שלו והמצוות שהתורה הכהן" אל "והובא הזה,
 הרע, לשון עליו שדיבר כהן בשם המכונה הצדיק אל

 דכתיב הוא הדא המדרש: שפיר מביא זה ועל
 בריתי ותשא חוקי לספר לך מה אלקים אמר "ולרשע

,עלי
 יש .586 רע שם מוציא של תורתו תהיה זאת

 מפני לשנות דמותר 5,7 דאמרינן דבשם שכתב,
 מפני השם את למחוק דמותר 588 אמרינן וכן שלום,

תרחק שקר דמדבר לאו דנדחה ]והיינו השלום,

 מותר כמו״ב אלקיכם[, לה׳ כן תעשון דלא ולאו
 לאו ]ונדחה השלום מפני חבירו על רע שם להוציא
 אדם שבין עבירה דהוי ואף רע[, שם דמוציא
.58’מותר מ״מ לחבירו,
 לחש בלא 590הנחש ישוך אס דכתיב מאי

 וכי וכו׳ לבוא לעתיד הלשון לבעל יתרון ואין

.591הלשון לבעל יתרון מה

 וכאות החיות כל מתקבצות 592לבא לעתיד

.593וכו׳ הנחש אצל
 יש .594הלשון לבעל יתרון מה וכי להם אומר

 הרע לשון שהמספר רואים אנו דהרי שהקשה, מי
 אין הטבע מצד דאיה״ג וביאר מסיפורו. מאוד נהנה

 שעובר מי אבל הרע, לשון לדבר הנאה שום לאדם
 והעבירה והנאה, תאוה בו מתפתח בה, ורגיל עבירה
.595לתענוג לו נהפכת

 הרע לשון המספר כל לקיש ריש ואמר

 איסור כי שביאר, יש .596לשמים עד עונות מגדיל
 נסתר, וטעם נגלה טעם טעמים, שני לו יש לשה״ר

המספרו, שלשה, הורגת לשה״ר כמבואר, נגלה טעם

 אזי הרע, לשון ומדבר לצים במושב יושב דאם ה״ק, ולפ״ז
 למי נותנה שהרי תורתו, זה אין ה׳, בתורת כן גם שעוסק אף

 לצים במושב אם אבל וליצנות, הרע לשון דברי עליו שמדבר
 לאהד, חילו נותן שאין תורתו, היא ה׳ תורת כן אם ישב, לא
 לך חכמת חכמת "אם יב( ט, )משלי הפסוק בזה שפירש ויש

 קניני דכל לך", חכמת חכמת "אם פי׳, תשא", לבדך ולצת
 לך" חכמת "חכמת אם אבל לאבדם, האדם יכול הזה העולם
 לבדך "ולצת שלמד, החכמה ממך ליקה יכול אדם שום שאין

 מחבירו נוטל הכירו פני והלבנת הרע לשון ידי דעל תשא",
 והמצות התורה להכירו ונותן בגיהנם, חלקו ונוטל העבירות

 "המעביר א( יז, השנה )ראש שאמרו וכמו עדן, בגן וחלקו שלו
 "ולצת שאמר תהו פשעיו". כל על ממנו מעבירין מדותיו על

 ליצנות, או חבירך על הרע לשון ודברת לצת דאם תשא" לבדך
 ובזה להכירך. ממך טובים ומעשים התורה תשא בעצמך אתה

 ותשא חקי לספר לך מה אלקים אמר "ולרשע הפסוק לפרש יש
 לספר לך מה אלקים אמר ד״לרשע והיינו פיך", עלי בריתי
 שאתה בריתי" "ותשא והרי והמצות. התורה היינו חקי",

 פיך" "עלי לאחרים, טובים ומעשים התורה תשא בעצמך
 בפיך. וליצנות הרע לשון מדבר שאתה פיך בעבור

 פט״ז, לויק״ר ציין עינים ביפה 586 צדק. זבחי 585
מכות 588 ב. סה, יבמות 587 א׳. מצורע תנחומא

 שהוכיח שם ועי׳ י״א, תשובה הרמ״א שו״ת 589 א. יא,
 ראובן האומר דכל ואף ראובן, מעשה לסוטה דאומרים מהא
 שלא כדי רע שם להוציא דמותד הדי טועה, אלא אינו חטא

 בזה ועי׳ השלום. מפני דמותו־ כ״ש וא״כ השם. את ימחקו
 להגד״י הזכרון בספר ועי׳ מ״ה, סי׳ פ״ח יומא חיים בשמועת

 מנתב אלא הרמ״א, תשובת זה דאין שלד, עמוד הוטנר
 מה חיים שמועת ועי׳ בזה. שתמה מה עוד שם ועי׳ השואל,
 שם הש״ס בגליון ]ועי׳ ה״א, דפאה פ״א מירושלמי שהעיר
 זרע ובספר ח׳(, סעיף ח׳ כלל לשה״ר הל׳ חיים בחפץ )הו״ד
כדי המחלוקת בעל על לדבר רק הותר לא ולכאו׳ חיים[,

 להשקיט כדי הריב בעל שאינו מי על ולא הריב, להשקיט
 חיים החפץ ע״ד שהעיר מה חיים שמועת וע״ע המחלוקת.

 עולה שעשה אדם ראה דאם שכתב י׳, כלל הרע לשון הל׳
 לו, אשם לאשר לעזור כדי לאחרים ד״ז לספר יכול לחבירו

 ב׳(, סעיף )שם שהוא ממה יותר העולה להגדיל אסור אולם
 חיים מים באר )שם רע שם מוציא ונקרא שקר, בכלל הוי דאז

 שיספר נכון מגונה, מדה באחד ראה דאם כתב, עוד סק״ט(.
 סעיף ד׳ )כלל עמו יתחברו שלא להזהירם תלמידו או לבנו
 יתרחקו לא הוא כאשר הדבר יספר כאשד דאם והוסיף, י׳(,

 )באר שהוא ממה יותר העולה לגדל לו דמותר אפשר מאתו,
 צע״ג, דדבריו תמה חיים ובשמועת מ״ג(. ס״ק חיים מים

 שם להוציא מותר וכי רע, שם והוצאת שקר הוי הלא דבכה״ג
 להשקיט אלא הותר לא להרמ״א אף הלא לתועלת, רע

 פי״א, במד״ר פל״ו, לויק״ר ציין עינים ביפה 590 מחלוקת.
 ה״א, פ״א פאה ירושלמי י״ב, שוח״ט פ״י קה״ר פ״ה, דב״ר

אבות. עץ עי׳ 591 ד׳. חוקת תנחומא פרה, ד׳ פדר״כ
 החיות אין אז כי לבא, לעתיד ואמר שדייק יעב״ץ עי׳ 592

 ישחיתו, ולא ירעו לא ט( יא, )ישעיה דכתיב ממנו, עוד יראות
 מצדיקות לפיכך לחמו, עפר ונחש ממנו, חוץ תקנה יש ולכולן

 בבראשית שאמרו מה לפי ארזים בבית וכ״כ אז. עליו הדק את
 ועי׳ הנחש. מן חוץ מתרפאים יהיו שהבל ה״י פ״כ רכה

 דוד ובקרן א, ח, תענית ברש״י עי׳ 593 הגרמ״ד. שיעורי
 כולם, הכא רש״י פירש לא ולכן שונות, ודהתם דהכא דסוגיות

 צחות, ע״ד חושב מעשה עי׳ 594 בפירושו. האריך והתם
 הנחש, מעל הרע, לשון בעלי על לתמוה יש דיותר דהשיב,
 לעיל, כדאמר משיניו לפנים חומות משתי מוקף הלשון דבאדם

 כג, בב״ק כדאיתא יהודה, לר׳ עומד שיניו בין הארס ובהנחש
 א. מאמר נוראים, ימים שיחות יחזקאל אור 595 ב.

 הזכירה שער הלשון, שמירת ועי׳ בהקדמה, חיים חפץ עי׳ 596
 מצורע, תזריע פרשת ב׳ חלק י׳, פרק התורה שער ט, ח, פרק

פ״ד. הזכירה שער הלשון שמירת וע״ע



שצה ב טו, ערכין גם׳

 נסתר, טעם יש עוד אבל עליו. שנאמר ומי והמקבלו,
 לדבר היא תכליתם אשר שלמעלה המקטרגים כי

 האדם, על להלשין בידם כח אין האדם, על לשה״ר
 איש שמקטרגים למטה, הרע לשון שיש בזמן אם כי
 .597מלמעלה הקטרוג עליהם יחול אז רעהו על

 הטעם מן כי הוא: הטעמים ב׳ בין מינה והנפקא
 אדבר אני לומר הרע לשון לבעל מקום יש הראשון

 הדבר יתוודע שלא לי שיבטיח נאמן איש בפני
 שהמקבל יועיל מה הב׳ הטעם לפי אמנם בעולם.
 הדיבור על הלא לאחרים ישמיענו לא הרע הלשון

 יעשה שלו הרע לשון שע״י אם כי העונש, עיקר אין
 לשמים, עד עונותיו ויגדיל כמעשהו, בשמים המלאך

 של קטרוגו ע״י שעשה עונותיו על יענש והוא
 יצה״ר, של דרכו שכך שמפרש ויש .59,המלאך
 יסיתהו "כ ואח חבירו, על רע לדבר מסיתו מתחלה

 לשמים" עד עונות "ומגדיל הקב״ה על גם לדבר
 כדאיתא בשמים, היושב על גם לדבר היינו

 יוסף" את ידע לא "אשר כתיב בתחלה 599במדרש
.600ה׳" את ידעתי "לא אמר ולבסוף
 עד עונות "מגדיל הלשון בדקדוק שהעיר ויש

 לשמים, מגיע ועון חטא כל הלא דלכאו׳ לשמים",
 ג״כ. למקום אדם בין נוגעים האדם חטאות וכל

 "עושק הקודם הפסוק להביא לו שהיה ועוד,
 אמר "ולרשע נאמר דהנה וי״ל ידברו". ממרום
 פיך עלי בריתי ותשא חוקי לספר לך מה אלוקים
 להגדיל כדי לה״ר בעל דהרשע להורות בא וכו"׳,

 מחניף יותר, לגנותו וכדי וזבירו על שמספר הרע
 והחטא העון גודל בסיפורו ומתפשט שמים בכבוד
 אינו בלבו בעצמו לה״ר והבעל חבירו, שעשה
 חבירו גנות להרבות כדי רק שמים לכבוד חושש
 וע״ז יותר. שומעיו שישתוממו כדי החטא מגדיל

 לך מה אלוקים אמר "ולרשע המלך דוד התמרמר
 לך מה פיך" עלי בריתי ותשא חוקי לספר

 הנך הלא קונך, כבוד על חס אתה כאילו להראות
 דופי" תתן אמך ובבן תדבר באחיך "תשב רק

 "מגדיל המאמר כוונת וזהו הדופי. להגדיל כדי
 הלזות בגנות מרבה שהוא לשמים" עד עונות

 "שתו וזהו לשמים, עד העון בהגדלת שפתים
.601 םישמ פרקליטי עצמם שעושים פיהם״ בשמים

 בתר לקוטי 598 א. צב, אמור פרשת מוהר וכ״ה 597
 פ״ב, הלשון בשמירת כ׳ וכעי״ז יעקב, אהל בעל בשם לקוטי

 לקוטי בתר לקוטי 600 ס״ה. שמות תנחומא 599 טז.
 הגרשוני. ילקוט אבות, עץ 601 יצחק. עיני בעל בשם
 ילקוט ועי׳ ת׳, פרק הזכירה שער הלשון, שמירת עי׳ 602

 אגדות חידושי ועי׳ זה, דבר בביאור שכתבו מה המאירי
 עיני בעל בשם לקוטי בתר לקוטי 603 מפראג. למהר״ל

נג. ג, באיכה רש״י וכ״פ 604 יהוידע. בבן וכ״כ יצחק,

 המספר כל עוקבא מר אמר חסדא רב אמר
 לדקדק, יש וכו׳. באבן לסקלו ראוי הרע לשון
 למה ועוד, .602בשריפה ולא בסקילה דייקא מדוע
בסתם. לסקלו הול״ל "באבן" פירש

דומם, שהוא שהאבן היא שהכוונה שביאר, ויש
 שהוא בלשונו הוא חוטא שהרי ממנו, יותר טוב

 לו היה וטוב חי, בעלי על יתרון לו שניתנה מתנה
 ראוי לכן חוטא, היה לא ואז כאבן דומם היה אם

.603באבן לסוקלו
 היא הרע לשון סיפור ענין כי כתב: והמהרש״א

 אינה יד מה אי כדלקמן ברחוק להזיק אבן בזריקת
 שחוט חץ ת״ל וכו׳, לשון אף בסמוך אלא ממיתה

 בזריקה באבן לסוקלו דמפרש משמע והנה, וגו׳.
 604גרשום רבינו דפירש למאי קשה, ולפ״ז מרחוק.

 הבור פי על שהניחו אבן הוא בי" אבן "וידו
 נגע לא דדניאל בהא והרי לתוכו, לדניאל כשהשליכו

 יזרקו שלא לשמירה מהמלך הושם ואדרבה בו, האבן
 וצ״ל .605בדניאל רש״י כדפי׳ דניאל, על אבנים

 בי", אבנא "ורגימו שם כתרגומו דיפרש להמהרש״א
 ולרש״י מרחוק. זריקה על יותר מתפריש ו״רגימו"

 דבעל באבן, לסוקלו דיפרשו צ״ל גרשום ורבינו
 על גדולה אבן מניחין דבי״ד כמנודה הוא הרע לשון
 "לסוקלו אמר ולהכי ,606במו״ק כדאיתא ארונו

 מאבן מביא שפיר ולזה , *607יחיד לשון באבן"
 דמי וזה לתוכו, לדניאל שהשליכו הבור על שהניחו
.60,הארון על אבן להנחת

 לשון דבעל ז״ל האר״י עפימ״ש לומר יש ועוד
 ולזה המלכות, מן התפארת הארת לסלק גורם הרע
 בארץ", תהלך ולשונם פיהם בשמים "שתו  * *609אמר

 הטעם מובן ובזה מלכות. ארץ תפארת, שמים
 לכן הארה, סילוק עשה בחטאו כי לסקלו, שראוי
 ואמר "יסקל". אתוון בהפוך "סילוק" כי יסקל,

 המלכות מן עשאו זה סילוק כי רמז "באבן"
 עם דההי״ן הזי״ה מלזי שהזא "אבן" בשם שנקראת

.6,0הכולל
 אני אין הקב״ה אמר הרע לשון המספר כל

 דמתני ואיכא וכו׳ 6בעולם" לדור יכולין והוא
.612הרוח גסי על לה

.613אוכל לא אותו

יעקב. בעיון כ״פ 607 א. טו, 606 יח. ו, 605
יהוידע. בן 610 ט. עג, תחלים 609 חושב. מעשה 608
פרשת ח״ב ד׳, פרק הזכירה, שער הלשון, שמירת עי׳ 611

)פ״ז הרמב״ם הוציא דמכאן המאירי ילקוט ועי׳ מצורע, תזריע
הרע, לשון בעלי של בשכונתם לדור יאסור ה״ו( דעות מהל׳
ולא במדותיו להדבק צריך בעולם, עמו דר הקב״ה דאק דכיון
עי׳ 613 אבות. עץ אליהו, עין עי׳ 612 בשכונתם. לדור
משה. אשי



שלישי פרק נר עריכת שצו

 לא אתו אלא אוכל לא אותו תיקרי אל
.614אוכל

.616הרוח גסי על 616לה דמתני ואיכא
יש .617מלמטה עליו ואתה מלמעלה עליו אני

 "אני וזהו לחבירו, מצותיו שכר שאתן הכוונה לפרש
 עליו "ואתה הנפשיים, בדברים מלמעלה" עליו

 שעשה עונות בעבור בגיהנם להעניש מלמטה"
 רס״ה מספר יש "לשון" אותיות קודם נמי, אי חבירו.
 גבורות חמשה מן שהוא הקדמוני ים מספר שהוא

 אענישנו, הנזכרת גבורה ידי ועל ,618הראשונות
 יש "לשון" אותיות דאחר מלמטה", עליו "ואתה
 נקרא גיהנם והיינו שאול" "מקל כמנין תק״ו מספר

.619חובלים" "מקל נקרא שבו ופרענות "שאול",
 אלא חץ אין וכו׳ שנונים גבור חצי שנאמר

 "חצי כתיב כאילו הקרא שיעור לפי״ז וכו׳. לשון
 לשון המספר כל פי׳, רתמים", גחלי עם גבור שנונים

 דן הקב״ה, דהיינו גבור, שנונים, חצי שלשונו הרע
 דהיינו מלמטה, רתמים גחלי עם מלמעלה אותו

.620גיהנם
 דקרא ד״חצי" לפרש "אין כתב: ובמהרש״א

 אהיכא שנונים הקב״ה, הוא דגבור דכיון לשון, היינו
 לפי לפרש ונראה הוא. דבוק גבור חצי ועוד, קאי,

 שמשלח הקב״ה של חיציו היינו גבור רחצי הדרש,
 מלשון שנונים, הם כדלעיל, הרע לשון בבעלי נגעים
 אלא שניה, בשבוע מוחלט מצורע דהיינו שניה,

 דאין משום וקאמר חץ, בלשון לה נקט אמאי דקאמר
 עליו הקב״ה בא זו ובמדד. וכו׳, לשון אלא חץ

הנגעים". שהם בחיציו מלמעלה
מרה, כגר מדד. דהכל י״ל, זה עונש ובביאור

 ומקלקל בדיבורו חצים יורה לה״ר שהמספר כמו
 להזהר ידע לא אשר פגעים עליו יבאו כך למרחוק,
 ועוד, מקודם. מאומה רואה שאינו כחצים מקודם,

 מגחלי אותו מצילין אין בעוה״ז העונשים שכל
 וכמדומה אפר רק נראה מבחוץ אשר רתמים,

 בוערים ומבפנים כבו, וגם עממו כבר שהגחלים
 להלביש יודע לה״ר שהמספר לפי התבערה, בחוזק

 יבינם לא אשר נועם ובאמרי שפתים במתק רשעתו
.621מרה כנגד מרה והכל שומע, כל

 המקראות כל לפרש יש שנונים. גבור חצי
נפשי, הצילה "ה׳ דכתיב: האלו, בפסוקים הנזכרות

ב. כד, השנה לראש ציין נתיב ובמאיר אבות. עץ עי׳ 614
 עי׳ 616 )להחיד״א(. עינים בפתח פלוגתתם ביאור עי׳ 615
 התרגום בזה שמבאר )לונטשיץ( יהודה קול ועי׳ משה. אשי
 קרא ענוותנותיה משה חמא "וכדי שב׳ שלח בפרשת יונתן
 ועכ״ח לענותנותו, דחוי דכיון יהושע", נון בר להושע משה
 צריך לכך הרע, לשון על ולא הרוח גסות על קאי דקרא למד

מפראג. למהר״ל אגדות חידושי עי׳ 617 משה. לתפלת

 יסיף ומה לך, יתן מה רמיה. מלשון שקר, משפת
 רתמים. גחלי עם שנונים, גבור חצי רמיה. לשון לך

 קדר". אהלי עם שכנתי משך, גרתי כי לי, אויה
 מלשון - שקר ״משפת הכפיל למה דלכאורה

 גחלי עם שנונים גבור "חצי העונש אמר וגם רמיה",
 כי לי "אויה ועוד, הוה. עונש דוקא מדוע רתמים"

 שהתפלל אחר "אויה", אמר מדוע משך" גרתי
 לשון סוגי ששני ונראה, שקר". משפת נפשי "הצילה

 והב׳, חבירו, על הרע לשון שמספר אחד, יש, הרע
 מספר ואח״ב חבירו, על הרע לשון מספר שהוא

 הלשון והנה רע. לו לעשות רוצה שחבירו לחבירו
 הרע והלשון שקר", "שפת נקרא שקר שמספר הרע
 שהנה ביאר והמהרש״א רמיה". "לשון נקרא הב׳
 שעדיין זמן כל אז בחרב, חבירו את להרוג בא אם
 בו לחזור אפשרות בידו יש בפועל, הרגו לא

 בחץ יורה אם אבל להרוג, ולא החרב את ולהחזיר
 לשון כשמדבר וכן החץ, אח״ב להחזיר יוכל לא

 מהרע לחוור אח״ב יוכל לא רעה לו ועשה הרע
 של שבדורו  *622רבה במדרש ומבואר עשה. אשר

 כל נצחו הרע לשון בהם היה שלא מחמת אחאב
 בהם שהיה מחמת דוד של דורו אבל המלחמות,

 גחלי "על622 ג״כ ומבואר במלחמה. נפלו הרע, לשון
 האמת אבל אש שום בהם אין הנראה שלפי רתמים"
 "ה׳ התפלל שדוד יבואר ובזה בתוכה. טמון שהאש
 הרע לשון על קאי זה שקר" משפת נפשי הצילה
 על שקר של הרע לשון שאומר או הא׳, שבסוג
 אוהב שהוא לחבירו שמראה רמיה" "ומלשון תבירו,

 נגד מרה, כנגד מרה הוא והעונש שונאו. ובאמת לו
 גבור "חצי אמר כחץ לחבירו שהזיק שקר שפת

 "שפת ונגד חץ, לו יהיה חבירו שהרג כמו שנונים"
 הוא ובאמת לו אוהב שהוא חבירו שרימה רמיה"
 אין הנראה שלפי רתמים" "גחלי לו יהיה לו, שונא

 לי "אויה ואמר אש, בה טמון ובאמת אש שום בו
 לומר רצה קדר" אהלי עם שכנתי משך גרתי כי

 קדר, ואהלי במשך יגור הוא הרע הלשון מחמת
 הם ולכן הרע, לשון מחמת במלחמה ינצחו שלא
.624נכריה בארץ גרים

.625לשון אלא חץ אין

 של תקנתו מד. חנינא בר׳ חמא רבי אמר

יעסוק הוא חכם תלמיד אם 626הרע לשון מספרי

רוק 620 יהוידע. בן 619 אור. מאורי בספר כמ״ש 618
אליהו. בעין זה כעין להלן ועי׳ אבות, עץ 621 נתן.
ב. עד, בב״ב 623 ס״ב. פי״ט חוקת בפרשת 622
צ״ח, פרק לב״ר ציין עינים ביפה 625 אליהו. עין 624

משלי מדרש ועי׳ ה״א(, )פ״א פאה ירושלמי ק״ב, שוח״ט
ה״א, פ״א תענית לירושלמי ציין עינים ביפה 626 כ״ה.
פ״א התורה שער הלשון שמירת ועי׳ שם, הש״ם גליון ועי׳



שצז ב טו, ערכין ׳גמ

 וכו׳. חיים עץ לשון מרפא שנאמר 627בתורה
 קטיגור "אין אמרינן דהא י״ל, הזה מאמר בביאור

 בבגדי בפנים גדול כהן יכנס לא ולכן סניגור", נעשה
 628ביבמות והתום׳ הזהב. עגל את שמזכיר מפני זהב,

 לפי כפיו את ישא לא הנפש את שהרג דכהן כתבו,
 בפנים דדוקא אמרינן דהא בזה, והקשו בידיו. שהרג

 לן לית בחוץ אבל זהב, בבגדי גדול כהן יכנס לא
 כתבו ואיך הכנסת, בבית הוא כפים ונשיאות בה,

 דהתם וי״ל בידיו. שהרג לפי כפיו ישא דלא התום׳
 לא זה בזהב אבל בו, שחטאו מין הוא זהב בבגדי
 הבא אבל יכנס, לא בפנים דוקא ולכן חטא, נעשה

 קטיגור אין אמרינן ושפיר העון, עצמו הם ידיו הרי
 להקשות יש לפ״ז לכאורה אולם סניגור. נעשה

 הא התורה, לימוד ע״י מתכפר מדוע בסוגיין,
 כשילמוד. ידה על יתכפר ואיך חטא, עצמו בהלשון

 עגל לך קח אהרן אל ויאמר :629כתיב דהנה וי״ל,
 הא ולכאורה העגל, עון נתכפר זה דבעגל ואי׳ וגו׳,
 העון דלכפר שתירץ ויש סניגור, נעשה קטיגור אין

 דכיון י״ל הבא כמו״ב וא״ב ,630כן אמרינן לא עצמו
 לימוד ע״י מתכפר שפיר העוון, עצם על כפרה דזהו

.63,בפיו התורה
 איתא .632כתורה יעסוק הוא חכם תלמיד אם
 בה דעסיק בעידנא מצוה יוסף רב אמר 633 בסוטה

 מגנא אגיגא בה עסיק דלא בעידנא ומצלא, מגנא
 ובין בה דעסיק בעידנא בין תורה מצלא, לא אצולי

 רבא לה מתקיף ומצלא, מגנא בה עסיק דלא בעידנא
 בתורה, עסקי לא מי ואחיתופל דואג מעתה אלא

 בעידנא תורה רבא אמר אלא עליהם, הגין לא אמאי
 אגוני בה עסיק דלא בעידנא ומצלא, מגנא בה דעסיק
 בה, דעסיק בעידנא בין מצוה מצלא, לא אצולי מגנא

לא אצולי מגנא אגוני בה, עסיק דלא בעידנא בין

 דעסק למדו כאן בגמרא הא למידק, ואיכא מצלא.
 עידנא ועל הרע, לשון לידי יבא שלא מצילו התורה
 מכל מצילו דהרי זה, דבר לומר א״צ בתורה דעסיק

 בשעה הא הכי ובלאו הרע, מלשון רק ולא העבירות
 לשון מדבר דאינו בודאי הרי בתורה עוסק שפיו
 לשון לידי יבא שלא מצילתו דתורה ועכ״וז הרע,
 מקרא ]וכדילפינן בה עסיק דלא בעידנא גם הרע

 דאקשי הא תקשה וא״ב חיים[, עץ לשון דמרפא
 פרוץ לך אין והרי ואחיתופל, מדואג התם רבא

 אנשי כל נהרגו ידו ]שעל מדואג יותר הרע בלשון
 לשון מעון לינצל לימודו לו הועיל לא ואמאי נוב[,
 ולתרץ, לחדש וכתבו בה. עסיק דלא בעידנא גם הרע

 דיני שלומד מי רק הוא הרע מלשון דמצלת דתורה
 עסק לא דדואג וי״ל ורכילות, הרע לשון איסור
 דאינו י״ל שלמדו, ואת״ל אלו, בהלכות בתורה
 לא שתורתו דואג אבל לקיים, ע״מ בלומד רק מועיל

 ע״מ למד שלא כלומר, ,634ולחוץ משפה אלא היה
 לשון לעון מלבוא תורה הצילתו לא ולכך לקיים,

.635הרע
 חכם תלמיד "אם דאמרינן מה על שכתב ויש

 מצלת אינה דתורה דאע״ג בתורה", יעסוק הוא
 כתבו כבד בה, דעסיק בעידנא אלא מיצה״ר

 אמות ד׳ הולך אינו ת״ח דסתם 636שם התום׳
 חכם דתלמיד י״ל, ועוד בה. ומהרהר תורה בלא

 הארץ העם תקנת לו יש בה עסיק דלא בעידנא
.637דעתו שישפיל
 שנאמר 638דעתו ישפיל הוא הארץ עם ואם

 בלשון דהחוטא אפשר, .639ברוח שבר בה וסלף
 ממללא. לרוח 640 אונקלוס שתרגם כמו ברוח פוגם
 שפל שיהיה ברוח שבר לו יהיה מדה כנגד מדה ולכן
]עם שפ״ל כי לרמוז ואפשר יתוקן. ועי״ז רוח,

 עי׳ 627 מפראג. למהר״ל אגדות חידושי ועי׳ ובהג״ה,
 ט, ויקרא 629 שנאמר. ד״ה א ז, 628 גדולה. ישועה

 וכו׳. לו שמכפר להודיע ד״ה ט׳ ויקרא אריה גור 630 ב.
 שם. עי׳ ס״ה(, )פכ״א רבה בויקרא דכ״מ העין מראית ועי׳
 מאמרים ליקוטי עי׳ 632 שם. עי׳ העץ, מראית 631

 הטעם שמבאר המבול, ודור ד״ה לח עמוד מלובלק( )לרצ״ה
 אות הצדיק צדקת בספרו וע״ע תקנתו, הוא תורה שדיבורי

 בהסכמת ועי׳ ומעיל. ד״ה רסג ואות ששמעתי, וכמו ד״ה רלד
 דצ״ל שכתבו חיים חפץ לספר הכהן בצלאל והג״ר יוסף הג״ר

 וכמו וכו׳, לשון מרפא שנאמר בתורה יעסוק הוא ת״ח אם
 ו, ויקרא יקר כלי ועי׳ לעיל. חנינא בר׳ חמא ר׳ לה דמייתי

 דלכאו׳ קיר, אות מצורע פרשת התורה חנוכת ועי׳ ד. יד, כא,
 תשובת צ״ל הלא בנ״א, מבשאר לת״ח אחרת תשובה האיך

 ת״ח אבל עצמו, שישפיל הוא התשובה דבאמת ותי׳, המשקל.
 שיעסוק תשובתו ע״כ עצמו, שישפיל א״א מחול כבודו שאין

 סנהדרין 634 א. כא, 633 ביאור. ביתר שם עי׳ בתורה,
לספר הכהן בצלאל והג״ר יוסף הג״ר הסכמת 635 ב. קו,

 הקרא ומשמעות רוחק, דכ״ז דחה חיים ובשמועת חיים, חפץ
 שם ועי׳ אלו, בדינים רק ולא קאי, כולה התורה כל על

 דהעוסק ב ה, ע״ז ועי׳ באורך. אחרים באופנים שמיישב
 הרע דבלשון די״ל אשל ויטע ועי׳ יצרו. ביד מסור אינו בתורה

 ועי׳ עוד. יחטא שלא מרפאתו התורה שחטא, לאחר אף
 דאי׳ בהא הגר״ח, בשם החדשות עה״ת הגרי״ז חידושי
 לאו ואם מוטב נצחו וכו׳, אדם ירגיז לעולם א( )ה, בברכות

 מגנא התורה הא ולכאו׳ וכו׳, מוטב נצחו בתורה, יעסוק
 יבוא שלא למנוע הוא ומצלא מגנא דהתורה דהא ותי׳, ומצלא,

 להוציא מצילתו התורה אין בו, שפגע לאחר אבל היצה״ר,
 וע״ע ש״ה, עמוד ח״ב ומוסר בחכמה וכ״כ היצה״ר, ממנו

 קו׳ ליישב דרך עוד אשל ויטע וע״ע פ״ב. דף חת״ם בדרשות
 אשי עי׳ 638 קדשים. צאן 637 זה. ד״ה 636 זו.

 חבירו על ידבר לא דעתו שישפיל שע״י שפירש משה
 אבות עץ עי׳ 639 אבות. עץ ועי׳ ממנו, יותר שמחשיבו

 מאוד "מאוד מ״ר( ס״ד )אבות נאמר אדם לכל לכאורה דהלא
ז. ב, בראשית 640 בזה. מש״כ שם עי׳ רוח״, שפל הוי



שלישי סרק נר עריכת שצח

 מתקן שפל דבהיותו כה", "לשון גימטריא הכולל[
 הנפש מחקן ובזה "כה", הנקראת שכינה בכח לשון

 דמי הכל, מתקן השפלות ידי דעל ואפשר כן. גם
 כלה ועי״ז בו, שולטת אחרא הסטרא אין עניו שהוא

 כל הקריב כאלו והוי בו אשר הסט״א יגרש גרש
 ע״י אזי גזירות, איזה עליו נגזרו ואם הקרבנות.

 ואפשר פשעיו. כל על לו ומעבירין מתבטלות הענוה
 "קכ״ו" גימטריא "ענו" כי לשכינה מרכבה העניו כי

 בשב״ח נאחז ברוח שבר וע״י אדנ״י, דשם אחורים
 שפ״ל שהוא וע״י לתפארת, הרומז רוח מדת

 ובמקום קדש, מחכמה שפע נמשך "קדוש" גימטריא
 שפע ממשיך עתה עונותיו על עליו שהיה חמת

 להמשיך יהיה חמת ובמקום מ׳, לתפארת מחכמה
.641עמו וה׳ תפארת, מ׳ חכמה חמ״ת קדושה

 כי אדם", "בני נקראים הענוים דכל עוי״ל
 אברהם שהם בענוה הקב״ה ששבחם צדיקים שלשה
 ואלו במדרש, וכנזכר המלך, ודוד רבינו ומשה אבינו
 מהם ענוה והלמדים "אדם", שלהם תיבות ראשי

 שהם צדיקים ג׳ של תולדות ר״ל אדם", "בני נקראים
 חצי כל יהיה לחצאין "רוח" מספר תשבר ואם אדם,
 הן אדם בני נקראים הם שהענוים אדם", "בני מספר

.6« ברוח" "שבר וזהו מבפנים, הן מבחוץ
 וחפץ בה שסולף מי פירש״י: וכו׳. בה וסלף

 דוה אולם רוחו. ישבור עוד, בו תהא שלא לסלקה
 ברבי אחא לרב אבל חנינא, בר׳ חמא לרבי רק יתכן

 יתכן. לא הרע, לשון שדיבר קודם לה דמוקי חנינא
 הרע, לשון מרפא דתורה ארישא דקאי נראה ולכן
 ביה דלית בה" "וסלף היינו הוא הארץ עם ואי

m3 ברות״ ״שבר תקנתו תורה,

 מגינה, דתורה אע״ג .444תקנה לו אין סיפר
 לא אבל ויסורים, מפורעניות אלא מגינה אינה

«.45 ממיתה
 חנינא ברבי חמא רבי פליגי דלא שכתב ויש

 הא 644לקמן אמרינן דהא חנינא. ברבי אחא ורבי
 כבר אם ולכן מעשיו, אתנו דלא הא מעשיו דאהנו
 ובשר, עצם וכילה פעולתו את הרע הלשון ארס עשה
תקוה יש מעשיו אהנו שלא מי אך דוד, כרתו לזה

 תכונת לתקנת יעשה מה אמנם מתקבלת, שתשובתו
 ומרה, סרה לדבר חוקה נטית לו שיש הנשחתה נפשו
 חמא רב תיקן לזה ותרמית, שקר לשונו לימד וכבר

 רוח, שברון הארץ ולעם חיים", עץ לשון "מרפא
 ורבי ועונשיו. האדם סוף עיניו מנגד ימוש לא ותמיד

 בלשונו וקלקל שסיפר במי מיידי חנינא ברבי אחא
 דוד, כרתו לזה גמור, בפועל מעשה לידי בא שכבר

 פרחו כבר לה״ר פירות ופירי פירות כי תקנה לו ואין
.——’ .447ממארת לצרעת
 הא תקנה, לו אין סיפר מדוע דצ״ב שכתב ויש

 דהוא דכיון וכתב, התשובה. בפני העומד דבר אין
 עד לו מתכפר אין לחבירו, אדם שבין מהעבירות

 לא ודאי זו בעבירה שהורגל ומי חבירו, את שירצה
 לרצותו, יוכל לא וממילא עליו, שסיפר מי כל יזכור
 אמרו דלא שמבאר, ויש .648 תקנה לו אין סיפר ולכך

 ודאי רזה הרע, לשון מספר של "כפרתו" מה בגמרא
 מה אמרו אלא חבירו, וריצוי תשובה ע״י דכפרתו

 לשון סיפור ע״י דהרי הרע, לשון מספר של "תקנתו"
 מהנגעים, שינצל תקנתו ומה עליו, באין נגעים הרע
 מנגעים ניצל התורה עסק דע״י חמא ר׳ אמר וע״ז
 אין ומנחה בזבח 64’עלי בבית ]וכדמצינו אלו

 ר׳ ודעת .65י [65° תורה בדברי מתכפר אבל מתכפר,
 למנוע תקנה לו אין סיפר כבר דאם חנינא בר׳ אחא

 יבוא שלא עצמו למנוע הם ד״ת תקנת וכל הנגעים,
 באמת שאם ודאי אבל הרע, לשון לאיסור מתחילה

 עליו, נגעים יבואו ולא תקנה, לו יש חבירו את ריצה
 ריצה כשלא מיירי עליו באים דנגעים שאמרו ומה
 ע״ז לו, מחל ולא חבירו את ריצה אם או חבירו, את

 מעצמו למנוע דיכול חניגא בר׳ חמא לר׳ ם״ל
 פליג חנינא בר׳ אחא ור׳ התורה, עסק ע״י הנגעים

 כל מנגעים לינצל תקנה לו אין שוב דסיפר וס״ל
.652 חבירו לו והתרצה שב שלא

 יש "ר לה דבדיבור אחרת, בדרך לבאר יש עוד
 בעינן דלוה בחבירו, הפגיעה א׳, קלקולים, שני

 הפגם ועל דיבורו, כח שפגם ב׳ חבירו, את שירצה
 מתקן התורה עסק דע״י חמא לר׳ ס״ל בדיבורו,

דבל ס״ל אחא ור׳ חבירו, של ריצוי בלי אף הפגם

 אמת. שפת 643 יהוידע. בן 642 העין. מראית 641
 ד׳ כלל חיים, מים באר הרע, לשון חיים, חפץ עי׳ 644
 עמ״ס בחידושים )פרשיסחא( מבשר קול ועי׳ מ״ט, ס״ק

 הלשון שמירת ועי׳ י״ד, אות בהר, פ׳ צדיק ושפתי ערכין,
 ה״ג, דעות מהל׳ פ״ז המלך יד ועי׳ פ״ד, הזכירה שער

 להם אין הרע לשון דמספרי הרמב״ם הוציא מהכא דאולי
 דרוש ויקהל פרשת נחל ערבי ועי׳ שם, עי׳ לעוה״ב, חלק

סוטה המהרש״א וכ״כ קדשים, צאן 645 ובזה. ד״ה א׳
 עץ 647 א. טז.646 רבא. אמר אלא ד״ה ח״א א, כא,

יד? כלל”סוף" חיים מים באר חיים, חפץ 648 י אבות.

יונה לרביגו תשובה בשערי ועי׳ 650 א. יח, ר״ה 649
ועי׳ חיים, שמועת 651 בזה. הביאור ט״ז, אות ד׳ שער
בלאו עובר הרע לשון דמספר ו׳, סעיף בפתיחה חיים חפץ
דברי ע״י מתכפר דעכ״ז ונראה קדשי, שם את תהללו ולא

בסעיף שם וע״ע תורה. בדברי מתכפר ד׳ חילול דגם תורה,
את תשכח פן דהשמר לאו על עובר הרע לשון דמספר ה׳
דלכך וי״ל שם, עי׳ הרוח, לגסי אזהרה שהוא אלוקיך ה׳

דעי״ז דעתו, ישפיל הוא הארץ עם דאם חמא ר׳ קאמר
עי׳ חיים, שמועת 652 שעבר. הרוח גסות על לו יתכפר

שם.



שצט ב טו, ערכין גט׳

 יכול אינו לשונו פגם את אף חבירו, את ריצה שלא
?53 לתקן

 שנאמר 654הקדש כרוח דוד כרתו שכבר
 גדולות. מדברת לשון חלקות שפתי כל ה׳ יכרת

 התפלל מאיר דר׳ 655בברכות דאיתא ע״פ לפרש יש
 יתמו כתיב מי ברוריא ליה ואמרה הרשעים, שימותו

 עלייהו רחמי בעי כתיב, "חטאים" יתמו "חוטאים",
 התפלל היאך קשה, נמי הכא א״ב בתשובה. דלהדרי

 תקנה" לו אין ד״סיפר מוכח לכך שימותו, המלך דוד
 שיעשו להתפלל יכול היה לא ולכך בתשובה,

 התפלל ולכן בזה, מועלת תשובה אין דהא תשובה
.656שימותו

 65הרע׳־ לשון לידי יבא שלא תקנתו מה אלא
 לבאר יש .65,בתורה יעסוק הוא חכם תלמיד אם
 ויבן החכם האיש מי :659ירמיה שבספר מקראות בזה
 מה על ויגידה, אליו ה׳ פי דיבר ואשר ואת, את

 על ה׳ עובתויאמר מבלי כמדבר ניצתה הארץ, אבדה
 ודרשו לפניהם. נתתי אשר תורתי, את עוזבם
 ולא ולנביאים לחכמים שאלו זה דבר 660 חו״ל

 הקב״ה שפירשו עד הארץ, אבדה מה על פירשוהו,
 לפניהם. נתתי אשר תורתי את עזבם על בעצמו,

 לשונם שחוט "חץ ירמיה אמר 661מתחילה דהנה
 הרע. לשון חטא בהם דהיה הרי וגו׳, דבר" מרמה
 בתורה, שיעסוק תקנה לו יש סיפר שאם למ״ד והנה

 על פירשוה ולא ולנביאים לחכמים ששאלו הכוונה
 אמנם הרע, לשון בעלי שהיו ואף הארץ, אבדה מה

 על השיב דה׳ ירמיה אמר לכן מהני, תשובה הלא
 התקנה דעיקר לפניהם, נתתי אשר תורתי את עזבם

התורה את עזבו והם בתורה, שיעסקו הרע לשון של

 הרע לשון על תקנה ואין לפניהם, נתתי אשר
 אין סיפר ראם ולמ״ד הארץ. אבדה ולכן שדיברו,

 אף הארץ, אבדה מה על ששאלו הכוונה תקנה, לו
 לשונם שחוט שחץ מחמת הארץ שנאבדה שהאמת

 בהם שהיה להם גרם מה אך הרע, לשון בהם והיה
 ולא ולנביאים לחכמים ששאלו ואמר הרע, לשון

 את עזבם על ופירשה הקב״ה שבא עד פירשוה,
 בתורה עוסקים היו אילו לפניהם, נתתי אשר תורתי

 עסקו דלא כיון אך הרע, לשון לידי באים היו לא
 לשונם כחץ והיה הרע ללשון באו לכן בתורה

.662הארץ אבדה וה ומחמת
 665 חו״ל דאמרו הא זו במאמר שביאר ויש

 שע״י היינו בעולם", שלום מרבין חכמים "תלמידי
 בעולם שלום יתרבה בעולם, מרבין שהן התורה עסק
.664הרע לשון לידי יבאו שלא

 שלא תקנתו "מה דאמרינן הא על שהתפלא ויש
 על לאדם תקנה שייך מאי וכי הרע", לשון לידי יבא

 הוא בידו ורק בחירה, לו יש הא החטא, קודם
 666בב״ב דאיתא וי״ל .665זו מעבירה עצמו להזהר
 ממנו ניצול אדם שאין מעבירות הוא הרע דלשון

 כלל שא״א עד מאד, קשה בחירתו וא״ב יום, בכל
 ניצול שיהא דתקנתיה אמרינן ולכן מזה, עצמו ליזהר

 דעתז, ישפיל או בתורה שיעסוק הוא הזה החטא מן
 דאמרינן והא החטא, מן ניצול שיהא בטוח יהיה ואז
 אם היינו יום, בכל הרע מלשון ניצול אדם דאין שם
.668 667דעתו השפיל ולא בתורה, עסק לא

 הרע לשון המספר כל ישמעאל רבי דבי תנא

 גילוי ע״ז עבירות שלש כנגד עונות מגדיל

ונראה, המהרש״א: כתב .66,דמים ושפיכות עריות

 צדיק פרי עי׳ 654 התורה. שער ריש הלשון שמירת 653
 ובאמת. ד״ה ה׳ אות מצורע פרשת מלובלק( )לרצ״ה

 מצורע(, פרשת )עה״ת אחרון שמואל בית 656 א. ט. 655
 שם וראה הגרשוני. ילקוט ועי׳ יעקב, העין שעל יוסף ענף

 מאש. מוצל עי׳ 657 מצורע. פרשת עה״ת, משמואל
 שדקדק ואמרנו( ד״זז בספר, א )יא, קדושים דעת עי׳ 658

 חיים", ד״עץ קרא התורה עסק גבי אחא רבי הביא לא מדוע
 התכוון שלזה דנראה כתב שבערכין ובהפלאה שם. עי׳

 האי בתר בזה והרמז במ״ש: תקנתו(, מה )בד״ה המהרש״א
 וגו׳, טהורות אמרות ה׳ "אמרות כתיב וגו׳, ה׳" ד״יכרת ענינא
 ה׳ "אתה ה׳" "אמרות דע״י דה״ק וגו׳, "תשמרם" ה׳ אתה

 לשון בעלי של הזו הדור מן בתורה, העוסקים אותם תשמרם"
 קרא הכא צריך לא ולפ״ז עכ״ל. כך, לידי יבאו שלא הרע

 גם שהעתיק תקנ״ט(, רמז )מצורע ילקוט וראה החיים". ד״עץ
 ע״ז מהרש״א ח״א ]ועי׳ החיים". ד״עץ קרא אחא ר׳ בדברי

 פא, נדרים 660 יא-יב. ט, 659 אתגרה[. ד״ה ב יט,
 יש דבזה שם ועי׳ אליהו, עין 662 ז. פסוק 661 א.

 סד, ברכות 663 תשסח(. רמז >נב תחלים הילקוט לבאר
שלמה. חשק 665 שבערכין. הפלאח 664 א.

 הדרוש בחלק אחרון שמואל בית 667 ב. קסד, 666
 במה ג״כ נתיישב דבזה שלמה חשק ועי׳ מצורע. בפרשת
 אדם נענש מה דמפני שם, בב״ב בח״א המהרש״א שעמד

ניחא, ובזה שם. עי׳ בחירה לו דאין כיון זו, עבירה על
 דלא או בתורה. עסק שלא בשביל לאדם מגיע דהעונש
לה״ר. ליו* בא היה לא כן עושה היה ראם דעתו, השפיל

 שהוכיח חיים חפץ ספר בהקדמת ועי׳ אבות. עץ עי׳ 668
 שני, בית נחרב הי׳ לא בלבד חנם שנאת דמשום מסוגיין

 דן חיים ובשמועת נחרב, הרע לשון דיברו שגם משום ורק
 ל״ט( אות ג׳ )שער תשובה בשערי יונה דברבינו באורך, בזה

 שמירת בספר אולם הבית. חרב חנם שנאת מפני דרק מבואר
 הקנה, ספר בשם הביא ו׳( פ׳ סוף הזכירה )שער הלשון
 שני( פרק ב׳ חלק ד׳ כלל ב׳ )נר המאור מנורת וספר

 דצ״ע אולם הרע, לשון שדיברו משום גלו דאכן דמבואר
 ד״ח פ״ד הזכירה שער הלשון שמירת וע״ע ד״ז, מנלן

 פרשת רבה מדרש ועי׳ ע״ד, חיים בשמועת ומ״ש וגורמת,
 שהיה משום שאול בימי ביהמ״ק נבנה דלא י׳ אות שופטים

 פאה לירושלמי שציין עינים ביפה ועי׳ הרע. לשון בעלי בהם
ובהערה, הקדמה, חיים, חפץ ועי׳ נ״ב. שוח״ט ה״א, פ״א



שלישי פרק נר עריכת ת

 דהא וכו׳, עבירות ג׳ כנגד גדולה שהיא אמר שלא
 בג׳ כמו הרע, לשון בעון מיתה הכתוב חייב לא

 כנגד מגדיל הרע שלשון אמר אבל הללו, עבירות
 .669גדולות עבירות לכמה מביאה שהיא דהיינו וכו׳,
 מולך, גבי 67בסנהדרין® המהרש״א מ״ש שהביא ויש

 בי״ד שבמיתת מפני זרעך, כל ולא "מזרעך"
 כך כל גדולה עבירה עשה וזה המומתין, מתכפרין

 משום י״ל נמי והבא שיתכפר, רוצה הקב״ה שאין
.67י בי״ד במיתת נתכפר לא כך כל חמור הרע דלשון

 ג׳ כנגד עונות מגדיל כתב: גרשום ורבינו
 כתיב והבא "גדולה", אלא כתיב לא דבהני עבירות,

 "גדולות" מדכתיב הוא דהלימוד ומשמע "גדולות".
 "גדולות" דכתיב דהשתא דכמו וצ״ע, רבים. לשון

 דהי משום ילפיגן הג׳ וכל תרתי, אלא משמע לא
 "מדברת לשון כתיב הוי אי נמי הבא מפקת, מינייהו
 משום הג׳, כל על ילפינן הוי נמי יחיד, לשון גדולה"

 דאף ועוד, כולהו. אתו וממילא מפקת, מינייהו דהי
 לומר שייך ולא הם, שקולים עבירות הג׳ כל אי

 מן כאחת ולא דוקא השתים כאלו הרע לשון דחמור
 מן קיל תרי ודאי הא עכ״פ השלישי, עם השתים
 נימא שתים, אלא משמע לא ד״גדולות" וכיון תלתא,

 השתים אלו יהיו מהג׳, כהשתים אלא חמיר דלא
.672הג׳ ככל דחמיר ומנלן שיהיו, איזו

.673גדולות מדברת לשון הבא כתיב

 חיים מים באר הרע, לשון ג׳, ארורין חיים מים באר פתיחה
 חידושי ועי׳ פ״ד. הזכירה שער הלשזן שמירת סק״ו, א׳ בלל

 קמג כלל שבת הל׳ אדם היי ועי׳ מפראג. למהר״ל אגדות
 הנחש במעשה אוחז שהוא מפני הוא הדבר דטעם א׳, סעיף

 האילן מן לחוה ואמר הקב״ה, על הרע לשון שדיבר הקדמוני
 הרי עמה, ושכב אותה פיתה ועי״ז העולם, את וברא אכל הזה

 והטה דמים, שפיכת הרי העולם, לכל מיתה וגרם עריות, גילוי
 או״ח השלחן ערוך ועי׳ זרה, עבודה הרי לכפור, וחוה אדם לב
 אך ד״ה טז אות קרח פרשת צדיק פרי ועי׳ יד, סעיף קנו סי׳

 שדרך אם, תשובה ד״ה קעא סי׳ הריב״ש שו״ת ועי׳ ענין.
 מהכשל אדם שישמר כדי העונות, בהגדלת להפליג החכמים

שלמה. בקהלת וכ״כ 669 ישראל(. אמרי )ועי׳ בהן
 יונה רבינו זו שאלה על עמד שכבר ציין חיים ובשמועת

 בסמוך. דברינו ועי׳ שם, עי׳ ר״ב, אות ג׳ שער תשובה בשערי
 עין ה״ג, דעות מהלכות פ״ז משנה סדר 671 ב. סד, 670

 עבירות הג׳ דשאני הדבר, בביאור כ׳ חושב ובמעשה אליהו.
 מחמת לפוטרו אין תו מקמייתא וכשנתחייב אחת, בבת שאינם
 כוכבים עבודת מהלכות )פ״ו משנה דהכסף אך עוד. שעבר
 העביר לא אם תלוי חיובו זרעו מקצת דבעבר במולך כ׳ ה״ד(
 י״ל לכאורה הא וכזה מחיובו. נפטר יותר ובהעביר חייב, יותר
 הפטור דאק כרחך ועל חייב. דודאי אינו, וזה עבירות, בג׳

 מעשה 672 הנ״ל. טעם משום הרע בלשון בי״ד ממיתת
 לרבינו תשובה ובשערי יעקב. העין שעל ברי״ף ועי׳ חושב,

 עון יהיה כי יתכן היאך כתב, ר״ב( אות שלישי )שער יונה
 יהרג רז״ל אמרו אחת כל על הלא האלה, שלש על יתד לה״ד
למילין, קנצי ישים לא הלשון בעל כי ותירץ, יעבור. ואל

 הרעה אעשה ואיך כתיב עריות בגילוי

.674וכו׳ הזאת הגדולה

.675 מפקא מינייהו הי
 קטיל 677תליתאי לשון 676אמרי במערבא

 "זה רש״י כתב "תליתאי" לשון בפירוש .678תליתאי
 לגלות לחבירו אדם בין שלישית שהיא הרכיל לשון

 של אחת הקב״ה שהקיפה פירשו, והתום׳ סוד". לו
 בתוכם. שלישי והוא בשר, של ואחת עצם,

 מעניינו למד שהוא לפרש ונראה כתב: והמהרש״א
 והיינו עבירות, ג׳ נגד מגדיל הרע לשון דקאמר
 מי ויש עבירות. ג׳ כנגד שקול שהוא תליתאי לישנא
 מוצאות חמשה יש כי "תליתאי" ליה דקרי שפי׳,
 ואם ושפתים, ושינים ולשון וגרון חיך שהם הפה

 תחשוב ואם שלישי הלשון יהיה מבפנים תחשוב
קורהו ולכן שלישי, הלשון יהיה מבחוץ

.67’"תליתאי"
דאיתא מה פי על לפרש שכתב ויש

 ולמה לשונם: וזה ,681רבה ובמדרש ,680בירושלמי
 וכו׳. שלשה הורג שהוא "שלישי" אותו קורא הוא
 מדוע לומר רצה תליתאי" "לשון כאן שאמר וזהו

.682תליתאי" "קטיל ומשני כן, נקרא
 "ואימא קושית ליישב אתו דמערבא שביאר, ויש
 מפקא, מנייהו דהי תירוצא להו מסתבר דלא תרתי",

זרה ועבודה עריות גילוי על רק למדרש דמסתבר

 רבות פעמים האולת השנות על מאד כבדה קלה עבירה כשגם
 לשה״ר דשקול ובאמרם גדולה, ודעה גדולה חטאה כי אף וכו׳,
 יצרו שיתקפו לעת אותן עוכר כנגד ר״ל עבירות, שלש כנגד

 עת, בכל עליהן לעבור הכלל מן והיוצא המומר כנגד לא
 ושקול לשה״ר, חמור שבהם ענינים ה׳ שהביא שם ועי׳ עכ״ל.
 ב פח, זבחים ח״א מהרש״א עי׳ 673 עבירות. ג׳ כנגד
 חלב עי׳ 674 מאני. ס׳ ד״ה ב נח, וחולין דברים, ב׳ ד״ה

 פאה ירושלמי עי׳ 676 מאש. מוצל עי׳ 675 חטים.
 יצחק עיני דבעל לקוטי בתר לקוטי עי׳ 677 ה״א. פ״א

 והוא: ובעוה״ב, בעוה״ז משמעה "הורג" שלשון מעורר
 הורגת עליו לאומרים אבל בעוה״ב, הורגת ולמקבלו למספרו
 ירושלמי פט״ז, לויק״ר ציין עינים וביפה בעוה״ז. לפעמים

 פי״ט, במד״ר וק״ב, י״ב שוח״ט פ״ה, דב״ר ה״א(, )פ״א פאה
עי׳ 678 ד׳. חקח ב׳, מצורע תנחומא פרה, ד׳ פדר״כ
 מאמרים ליקוטי ועי׳ מצורע. תזריע פרשת ח״ב הלשון שמירת
 התורה זה דלעומת אמר, ולכן ד״ה עח עמוד מלובלין( )לרצ״ה

 "קטיל דאמר שם ועי׳ יהוידע, בן 679 תליתאי. מחיה
 אמתחות ועי׳ כ״י. במדרש דהובאה מעשה היה כך כי תליתאי"

 דכל תמוה, הפירושים דלכל והוסיף חדש, פירוש שכתב בנימין
 עץ וע״ע רכיל. בהולך כאן ומפסיק הרע בלשון מדבר הסוגיא
 ריש 681 ב. ד, דפאה קמא פרק ריש 680 אבות.
 שופטים ופרשת ב( )יט, חקח ופרשת ב( )כו, אמור פרשת

דה״ק: נתן, בחק כתב זה וכעין רש״ש. 682 י(. )ה,
 "לשון הרע ללשון שקורין תליתאי", לשון אמרי "במערבא
 ולמקבלו למספרו שהורג תליתאי שקטיל מפני תליתאי"
ב(: )עז, בשבת איתא זה דבעין צדק זבחי ועי׳ ולאומרו.



תא ב טו, ערכין גנו׳

 הרע כבלשון נקיבה, לשון "גדולה" בהו דכתיב
 ואמרי "גדול", כתיב דמים בשפיכת אבל "גדולות",

»«,נאתיא מסברא דמים דשפיכת במערבא
 .685ולאומרו ולמקבלי 6’4למספרו הורג

של שהעוון כתב, 686 הרמב״ם ולמקבלו.
 דאמרינן מהא ומקורו, .687מהאומרו תמיר המקבלו

 לא הרע, לשון דוד קיבל לא דאילמלי 688בשבת
 מהא דמקורו שב׳ ויש .689דוד בית מלכות נחלקה

 והמקבל הרע לשון דהמספר 690בפסחים דאי׳
 ראוי בחבירו שקר עדות והמעיד הרע לשון

 אותו", תשליכון "לכלב שנאמר לכלבים, להשליכו
 ביה וקרי שוא" שמע תשא "לא בתריה וכתיב

 תשליכון ד״לכלב דהסמיכות וכיון תשיא", "לא
 מ״לא בקרא מפורש הוא המקבל על דקאי אותו"

 "לא ביה מדקרינן רק ידעינן דהמספר והא תשא",
 חמיר אינו לכן דרש, דרך רק ואינו תשיא",

.691כהמקבל
 יש וכי 692לשון כיד וחיים מות דכתיב מאי

 לשון אף ממיתה יד מה לך לומר 692ללשון יד
.694ממיתה
 יש אמה. וחמשים ארבעים עד חץ מה אי
 695 בב״ק יוחנן רבי דסבר דלמאי י״ל דלפי״ז שכתב

 דתנן עקיבא ר׳ לדברי סמך יש חציו, משום אשו
 הדליקה תעביר כמה עד שלו בתוך המדליק 696 בב״ק
 משום והוא אמה, המשים אומר עקיבא רבי וכו׳,

.697יותר אזיל לא חץ דסתם
 יש פירוש, .698כחץ דקטיל לן קמשמע הא
 בהם נראה אך רובה, קנה כמו למרחוק הורגים
 נראה אין חץ אך גדול, קול משמיעים וגם אש מראה

 הלשון וכן גדול, קול משמיע ואינו אש מראה בו
 בהם ונרגש ניכר שאין דברים שאומר אליו דומה
 באותם 699בירושלמי דמייתי ]וכעובדא כלל, רעה

 בן שנקרא אחד בהם והיה המלך, לעבודות שנלקחו
הגבן בן בא שלא המלך לממוני לרמז וכדי הגבן,

 שרוצים חביריו אמרו המלך, לעבודת היום אותו
 יוחנן, שנקרא אחד שם הי׳ וכן גבינה. היום לאכול

 היום נלך חביריו ואמרו המלך, לעבודת בא שלא
 ממוני נזכרו ועי״ז חולה, שהיה יוחנן רבי את לבקר
 הרע לשון שהמספר היום[, בא שלא מיוחנן המלך
 הטעם וזה כלל, רעה בו נרגש שאינו בהצנע מספר

 אומרים כי לשפתים, ולא ללשון הרע שמתייחס
והשפתים צנוע הלשון כי והיינו הרע, "לשון"

ססד.וייםלג
 למ״ד 701 בב״ק דאיתא מה עפ״י שביאר ויש

 היכי רחמנא דפטר באש טמון חציו משום אשו
 בטמון לעולם חץ האי :7“רש״י ופי׳ לה, משכחת

 להיזק הרע דלשון היזק מדמה ולזה ומזיק. נכנס הוא
 ניכר בדיבורו שגרם הקלקול אין דלפעמים רחץ,

.702בטמון וארס תיכלא דשדי אלא בגלוי,
 יש .704בלישניה חיים רבעי רבא דאמר

 מרע הדבר להפך הלשון שיוכל הכוונה, שביאר
 לביאה דחלב 705מעשה הך כמו לרע, ומטוב לטוב
 ולכן לטוב. הלשון והפך וחזר כלבתא חלב ואמר
 שינוי ר״ל "שן" והיינו שן", "לו אותיות לשון, נקרא

.706יחפוץ כאשר הדברים לשנות שיכול
 .707 סלניא בי נורא איכא דאמר כגון

 לבי "חם 708המקרא את עפי״ז ביארו המפרשים
 בלשוני", דברתי אש תבער בהגיגי בקרבי

 הרבה מצטער ואני תוקד, אש לבי" "חם דהכוונה
 שאמר וזהו לה״ר, הוא נורא איכא דבאומר
 "דברתי חשוב נורא, איכא אש" תבער "בהגיגי
 הוא נורא דאיכא דכיון "ר, לה שדברתי בלשוני"

 הרבה בזה האדם דנכשל מוכרח ודאי לה״ר,
.709בקרבי" לבי ו״חם

 מילתא גלויי עביד קא מאי אביי ליה אמר

.710הוא בעלמא

 פלניא בי אלא נורא משתכח היכא דאמר

אבק הוי רזה סוברים יש .7וכוורי" בשרא דאיכא

 מתי - ״מתכוליתא״ גג, דרך - ״דרגא״ שם, דרך - ״דשא״
 זה כפירוש דאי לזמר יש כן זתזס׳ רש״י פי׳ דלא זהא דא. תכלה
 זמדקאמר תליתאי, קטיל תליתאי לשזן במערבא" "אמרי הזל״ל

 תליתאי שלשזן הז בדרך לפרש רק משמע אל אמרי" "במערבא
 עי׳ 684 הזרזריך־־-׳( רא״מ הגהות 683)" תליתאי. קטיל
יעקב דבעין רש*ש זעי׳ מאש. מוצל עי׳ 685 שלמה. עולת
 ה״ג. דעות מהלכות פ״ז הרמב״ם גרס וכן עליו, ולאומרים גרס:

 שלפנינו, "למספרו" תחת "לאומרו" היה רש״י דגי׳ ונראה
 חפץ ועי׳ בדבריו. להגיה נצטרך לא ובזה שם, הרמב״ם וכלשון

דעות מהלכות פ״ז 686 א׳. סעיף ה׳ כלל רכילות, חיים,
 מציגו שכן במתני׳ א׳ בעמוד לעיל בדברינו וע״ע 687 ה״ב
 הרע לשון המספר "כל בגם׳ לעיל בדברתו ועי׳ השפ״א. ד׳ וכו׳,
יעקב עיון 689 ב. נו, 688 בהגה. עליו״ באים נגעים
עי׳ חושב, מעשה 691 א. קיח, 690 והמקבלו. ד״ה

עי׳ 693

כב, 695
ביפה 698

 ה״א. פ״א פאה 699
 בלישנא היכי, ד״ה 702

מאש. מוצל עי׳ 704

 מפראג. למהר״ל אגדות חידושי עי׳ 692 שם.
 אבות. עץ עי׳ 694 ה. יו, במדבר יקר כלי

 חושב. מעשה 697 ב. סא, 696 א.
 כ״ה. משלי למדרש ציין עינים

 א. כג, 701 יהוידע. בן 700
הושב. מעשה 703 אחרינא.

 ועי׳ נ״ב, שוח״ט ב׳, מצורע לחנחומא ציין עינים וביפה
 עמוד דברים לועז מעם בילקוט מובא 705 פט״ו. ויק״ר

 חיים. חפץ בהקדמת עי׳ 707 יהוידע. בן 706 תתקכח.
 יצחקי, מהר״א בשם העין מראית 709 ד. לט, תהלים 708

 בד׳ מש״כ רש״ש עי׳ 710 גדולה. בישועה וכעי״ז
 סק״ד ב׳ כלל חיים מים באר ועי׳ א, לט, ב״ב הרשב״ם

 עי׳ 711 .כאן בגמ׳ אהדת גירסא מותה דלהרשב״ם
זה. דין הרמב״ם דהשמיט בהא שהאריך ערכין הפלאת



שליש פרק נר עריכת תב

*ייס/

 לשון חשיב דוה סוברים יש אולם .712הרע לשון
.713גמור הרע

 באפי דמיתאמרא מילתא כל רבה אמר
 הנה וכו׳. בישא לישנא משום בה לית 714 מרה

 פלוני, בי דנורא כה״ג כגון פירוש, כתבו: התום׳
 בישא, לישנא משום אמרה דלא למישמע דאיכא

 היה אפילו חבירו, על קנטור דבר אמר הוא אם אבל
 בישא. לישנא משום ביה אית בפניו, אומרה

 אלא כהתוס׳, דלא בהדיא פי׳ 715 בב״ב והרשב״ם
 גרשום רבינו פי׳ וכן גנאי, של מילתא כל שם מבאר

.716מהרמב״ם משמע וכן שם,
 באפי שקר של הרע לשון אומר שאם שב׳ יש

 אמת של הרע בלשון אבל חוצפה, הוי אדרבה מרה,
 שרוצה כתוכחה הוי מרה באפי בזה יוסי, דר׳ כהך

 כדי רק הוי מרה באפי שלא אבל הדרך, מזה להסירו
.717בישא לישנא והוי אחרים בפני להשניאו
 אופנים, בב׳ מרה דאפי זה דין שפירש זיש

 לפני לדבר בוש שאדם העולם דדרך דהכוונה דיתכן
 דבר שאינו סימן בפניו מדבר אם ולכן בגנותו, חבירו

 לפרשו, דיש או הרע, כלשון שיחשב ב״ב גנות
 בפניו, אפי׳ חבירו על גנות לדבר מעיז אדם דלעולם

 בפני מדבר דאם הרע, לשון איסור גדר הוא כך ומ״מ
 חוצפה דהוי אביי מקושיית ולכאו׳ אסור. אינו חבירו
 כל חוצפה אינו הא׳ דלאופן הב׳, כאופן טפי משמע

 וא״ב ב״ב גנאי שאינו מוכח בפניו דמספרו דכיון כך,
 הוי דבאמת דכיון ניחא, הב׳ ולאופן חוצפה, אינו

 האיסור, בגדר זה דאין משום רק הוא וההיתר גנאי,
 דס״ל רבה מדקאמר אולם לחוצפה. חשיב שפיר א״כ
דיבר לא יוסי ר׳ דהא הא׳, כאופן מוכח יוסי כרבי

(cyt

u71 ז/ י ft ‘j fd_______
 מרשב״םב״בקסה, ומקורו יב׳ סעיף ב׳ כלל חפץ~חיים~7־מ
 שם 713 רכ״ז. מאמר ג׳ שער תשובה ובשערי אבק, ד״ה א

 דעות, מהל׳ פ״ז מיימוני הגהות בשם בהגה ג׳ סעיף ט׳ כלל
 משמע וחזרתי, וד״ה דמיתאמרא ד״ה מרש״י 714 ובסמ״ג.

 ס״ז הכס״מ מד׳ עולה וכן מרה, באפי מותר גמור לה״ר דאפי׳
 כלל הרע לשון הל׳ חיים בחפץ אולם וה״ה, ה״ד דעות מהל׳

 חיים מים בבאר שם ועי׳ יאסור, להוכיח האריך ב׳, סעיף ב׳
 בכוונת שביאר מה לח, סי׳ ברונא מהר״י משו״ת שמביא סק״א
 חיים מים באר ב׳, סעיף ג׳ כלל לה״ר חיים, חפץ וע״ע רש״י,

 ועי׳ סק״ב. ג׳ כלל חיים מים באר רכילות, סק״ב, ב׳ כלל
 בחידושי עי׳ מרה דאפי זה דין בביאור ועוד חיים. שמועת
 אע״פ. ״הד א לג, שבת רימאי ועי׳ מפראג. למהר״ל אגדות

 לדבריו הקובץ-בספו כ״כ 716ץ~ מילתא. כל ד״ה א לט, 715
 היטב ועי׳ איתן, יד בהגהות שם ועי׳ ה״ה, דעות מהלכות פ״ז

 בד״ה בתוס׳ בדברינו וראה באורך. הענין כל שאול בתפארת
 צמח ועי׳ אמת, שפת 717 הבא. עמוד בריש ובדברינו כל,
 שמבאר שם ועי׳ הגרמ״ד, שיעורי 718 אבות. ועץ דוד
 בפניו דאף שפסק ה״ה( דעות מהל׳ )פ״ז הרמב״ם שיטת בזה
כרבה, פסק לא אמאי תמה להלן( )מובא ובכס״מ לשה״ר, הוי

 על רע דיבר לא דמעולם דכיון וקאמר אדם, על רע
 מה האדם שישמע לו איכפת היה לא לכן אדם שום

 וא״ב לאחוריו, לחזור הוצרך ולא עליו, שידבר
 אינו ודאי בפניו שמדבר דכיון רבה דכוונת משמע

.718ושרי הרע, לשון ואינו גנות, דבר
.7”בישא ולישנא חוצפא שכן כל

כתב וכו׳. לי סכירא יוסי כרבי אנא ליה אמר
 תכירו בפני הרע בלשון המספר אחד :720 הרמב״ם

 721ויש הרע. לשון זה הרי וכו׳, בפניו שלא או
 שגרס 722ויש כרבא. דלא פסק מדוע עליו שתמה

 הוא דבתרא כאביי הרמב״ם פסק שפיר ולכן רבה,
 דבכל דאע״ג הכלל עפ״י שתירץ, ויש רבה. לגבי

 שישנו באיסור מ״מ אביי, לגבי כרבא הלכה דוכתא
 שאביי תפילין כגון עצמו, את לקדש האדם ביד

 הרוח, בשעת עצמו להעמיד שיוכל ובעי מחמיר
 נידון דאולי י״ל וא״ב .723כאביי המחמיר אחר הלכו
 דיבורו לקדש האדם ביד ישנו דה״ג לזה, דמיא דידן

 נאמר לא גוונא האי כי ועל כאביי, ולנהוג לעצמו
 לו שהוקשה שביאר, ויש .724כרבא דפסקינן הכלל

 מה "לכאורה שכתב: המהרש״א קושיית להרמב״ם
 דהיינו דבר אמרתי לא :ה״ק דאימא יוסי מרבי ראיה

 בפני לאחורי לחזר צריך שהייתי בישא לישנא
 וי״ל .725כתבי כל פרק מפירש״י נראה וכן הבעלים,

 קצת מיניה נראה שהוא גם מלתא כל ה״ק דה״נ
 לאומרה חש היה לא האומרה אילו בישא, לישנא

 בפניו, שלא לאומרה בישא לישנא זה אין בפניו, גם
 היה בפניו גם אם פלניא בי נורא כגון והמשל,
 לישנא משום בה לן לית נמי בפניו שלא אומרה,
המהרש״א כמ״ש להרמב״ם דס״ל וי״ל בישא".

 כלל חיים מים באר לה״ר, חיים, חפץ עי׳ 719 שם. עי׳
 כסף 721 ה״ה, דעות מהלכות ס״ז 720 סק״א. ג׳

כללי מלאכי יד 723 שמואל. בני 722 ה״ד. משנה
מעשה 734------אספר. מגילת בעל בשם ק״ס, סימן הה״א
 הקשה ןטקרש והצאן ).ל! ד״ה ב קיח, שבת 725 חושב.

 כתבי, כל פרק מפירש״י נראה רכן המהרש״א שכתב מה על
 מפרש "וכן ומסיים הכא, כמו התם מפרש רש״י אדרבה, הא

 בישא לישנא אמר דלא יוסי ר׳ אמר האיך ועוד, ערכין". במס׳
 היה ראם ומשמע לאחוריו, יהיה שהבעלים חושש שהיה מפני
 לישנא הוי מ״מ הא אומר, היה שם אינם שהבעלים יודע

 פשוט דנראה כתב, קדושים ובמים הוי. לא דחוצפה רק בישא,
 עצמו את שיבח יוסי דר׳ אמינא ההוה דלפי הפירושים, לב׳

 קשה אחריו, עומד מי לראות לאחוריו וחזר דבר אמר שלא
 בעלים בפני אף אומר שהיה לאחוריו חזר לא זה בשביל שמא

 חזר לא משו״ה דלמא ג״כ הב׳ ולפירוש נמי. הוצפה ואיכא
 ודאי אלא הבעלים, בפני אף גפשיה הציף שהיה מדבריו אח״כ
 שאומר דמי מוכח הלשונות ולשני הרע. לשון משום בזה דאין
 ביה לית אומרה, היה הבעלים בפני שאף בעצמו ויודע דבר

הבעלים. בפני שלא שאומרה אף בישא, לישנא משום

)־׳



תג ב טו, ערכין גט׳

 אלא בישא לישנא משום בה דלית אמר לא דרבא
 מודה גלוי, הרע לשון היה אם אבל גווגא, האי בכי

 בפני הרע בלשון המספר "אחד כתב: ולכן רבא,
.726 רבא מודה דבהא וכר, חבירו״

,727לאחורי וחזרתי דבר אמרתי לא מימי

 על דבר אומר כשהייתי "כלומר גרשום: רבינו כתב
 שם יהא שלא ולראות לחזור צרכתי לא אדם שום
 חושש היה לא שם יהיה אם שאפי׳ הדבר, בעל

.728הרע" בלשון אומרו ואין משקר, שאיגו

 הוא ברוך הקדוש עוד יתן. מה ד״ה רש״י
.729הרע לשון תספר שלא שמירה

 לנו אדון מי שאומר כמי האומרים. ד״ה רש״י

סני. בעיקר דכופרים

 לעיל קרא בהאי אוכל. לא אותו ד״ה רש״י
.75י רעהו בסתר מלשני כתיב

 שטות בדברי יעסוק מיית. רבעי ד״ה רש״י

 ולא בתורה. יעסוק בלישניה, חיי רבעי ונבלה,
 רעל משום ורכילות, הרע לשון יספר מיית רבעי פי׳
 "חץ 733וכתיב וגו׳, פיהם״ בשמים ״שתו 732כתיב זה

 לכתוב צריך הוי לא דלכדדבא וגם לשונם", שחוט
 על קרא דכתב "מות" וע״ב הלשון", ביד "חיים רק

.734ונבלה שטות לדברי אתי כרחך
.735האומר בפני דמתאמרא. ד״ה רש״י

 לשון חיים, חפץ עי׳ 727 אבות. עץ ועי׳ נתן, חק 726
 חיים מים באר רכילות, סק״א, ב׳ כלל חיים מים באר הרע,
 ב קיח, לשבת ציין נתיב ובמאיר ובהגה״ה. סק״ב, ג׳ כלל

 בקרן ועי׳ 728 ביה. לית תוד״ה ב לט, ב״ב לא, תוד״ה
 אומר אא״כ הרע לשון על עובר דאינו לכאו׳ ר״ג דשיטת דוד

 דרבה מימרא דמפרש א( )טז, להלן לשיטתיה בזה ואזיל שקר.
 בה לית תלתא באפי דמיתאמרא מילתא רכל הונא רב בר

 ובד׳ בדבריו שם עי׳ רש״י, כדמפרש דלא בישא לישנא משום
 הרע לשון )הל׳ חיים בחפץ אולם באורך, דוד. קרן ועי׳ רש״י,

 משום דעוברים להוכיח הרבה סק״א( חיים מים באר א׳, כלל
באורך. דוד קרן וע״ע גמור, אמת על אפי׳ הרע לשון
 יכולתי מה "כלומר, שכתב: גרשום דרבינו דוד קרן עי׳ 729
 מדבר אינו זמרא בן ר״י פירושו לפי עשיתי", ולא להנאתך לך
 וכדברי הנאה, עניני על אלא רש״י, כהבנת שמירה, עניני על

דוד. קרן וע״ע שם, עי׳ נ״ב, פרק תחלים במדרש מצינו רש״י
 הלא שאומר", "כמי שכתב רש״י בלשון העיר דוד בקרן 730

בזה. מש״כ שם עי׳ להדיא, כן שאומרים אלו על מדבר הפסוק
 בגם׳ שהרי מיותר דלשונו העיר לאיש שמחה בספר 731

 תחלים 732 מש״כ. שם עי׳ בזה, הוסיף ומה זו, קרא הביאו
 ובקרן בנימין. אמתחת 734 ז. ט, ירמיה 733 ט. עג,
 בענין דרבא מימרא את רש״י פירש לא מדוע העיר ג״כ דוד

 חיי דבעי שב׳: הקדמונים, בשיטת פי׳ אכן וכן הרע, לשון
 מיית דבעי מרע, לשונך נצור חיים החפץ האיש מי דכתיב

 נוסח יש יעקב ובעין תלת. קטיל הרע לשון שמספר בלישניה,
 חיים עץ דכתיב בתורה יעסוק בלישגיה, חיי דבעי □רש״י: אחר
הרע לשון שיספר בלישניה, מיית ודבעי בה, למחזיקים היא

 יעמוד מי לראות לאחורי. וחזרתי ד״ה רש״י
.736ובו׳ אחורי

 ממנו תקרי אל פירוש תקרי. אל ד״ה תום׳
 ממנו שכל כן, ואינו ,738דגש ממנו אלא 737רפי

 על מורה הדגשות כי הוא והטעם דגושין. שבתורה
 משפטו נסתר יחיד על מדבר כשהוא כי החסרה, האות

 וכשהם הה״א, לחסרון הוא בא והדגש "טמנהו" הוא
 הדגש ובא "ממנגו" משפטו בעדם מדברים רבים

 כלל מחליף "ואינו התום׳ ומ״ש הכפולה. נו״ן לחסרון
 אין וכו׳, ממנו" תקרי "אל דקאמר הא ר״ל, בזה", זה

 שאין הפי׳, להחליף אלא הקריאה להחליף כוונתו
 על פי׳ אלא בעדם, מדברים רבים על ממנו לפרש
 הוא חזק "כי שאמר דזהו שכתב ויש .739נסתר יחיד

.740חזק לדגש קוראים שהמדקדקים ממנו",
 741ליחה נם ולא בסיפרי מצינו וכן בא״ד.

 כלל הקריאה להחליף הגמרא כוונת אין פי׳, וכו׳.
 תפרש אל ור״ל הפירוש, להחליף רק אלא מזה, זה

 זכן הקב״ה. על אלא המרגלים, על דקאי "ממנו"
 כתיב אין ליחה" נם "לא דקאמר: 742בספרי מצינו
 לומר רצה אלא מזה, זה כלל מחליף אינו והתם כאן,

 אלא נס, כשמת אבל עבר, - נס״ ״לא תפרש אל
 נם לא כשמת דאף ]הוה[, בינוני - נם״ ״לא

כאן, כתיב אין בקמ״ץ נס ולא שפי׳, ויש .743ליחה

 הורוויץ רא״מ בהגהות עי׳ 735 תליתאי. דקטיל כדאמרן
 שהיה לא אם בפניו, דוקא בעי לא ברש״י שאח״ז דבדבור

 דכן הישר אור עי׳ 736 ג״כ. בעלים בפני לומר מונע
 אמרתי, לא ד״ה ב קיח, בשבת אולם גרשום, רבינו פירש

 א יד, בשבת והר״ן הכא. שפירש״י אחר כלשון רק פירש״י
 הכא, שפירש״י הלשונות שני הביא חזרתי( )ד״ה הרי״ף בדפי
 מ״א[. סי׳ ישן ]בדפוס קצ״א סימן יראים בספר ועי׳
 הערה לד דברים תמימה תורה ועי׳ יצחק, שדה בספר עי׳ 737
 ביסה״ג פי׳ לנכון דבריהם דביאור רש״ש עי׳ 738 כא.

 בפ׳ שי במנחת המגיה וכ״כ י״ט, אות הכינויים שער להרז״ה
 עם עה״פ ט( א, )שמות עזרא אבן ועי׳ זה. פסוק על שלח

 כותבים מזרח אנשי כי שכתב ממנו, ועצום רב ישראל בני
 הכל כותבים מערב ואנשי רפה, ולרבים דגוש, ליחיד ממנו

 טעם בברוך וכ״כ מזרח. כאנשי סוגיין וא״כ שם, עי׳ בדגוש,
 סימן הוא וברפוי נסתר, ליחיד סימן הוא בדגש דכתיב דהיכא
 לרבים, שפירושו היכא דגם כן, דאינו התוספות וכתבו לרבים,

 לכינוים. י״ח הנקוד יסוד בספר בזה קדמו וכבר דגושה. הנון
 זאת פ׳ סוף רענן זית ועי׳ קדשים. צאן 740 נתן. חק 739

 מדברי יותר נראין דדבריו כ׳ רנשבורג ר״ב ובהגהת הברכה,
 שו״ת עי׳ 741 צ״ע. כולם ועל נתן. וזק ובעל צ״ק בעל

ז. לד, דברים 742 קיב. סי׳ ח״א דעניא אפרקסתא
 מפני בינוני ועל עבר על נופלת "ןס" דמלת שמואל, בני 743

 >שם(: מ״ש רש״י הוציא רמזה ונראה, וי״ו. עי״ן מנחי שהיא
 ראיה שמביאין נתן בחק וכ״כ בהרא״ם. ועי׳ וכו"׳, משמת "אף

 מחליף שאינו וכו׳, ליחה" נם ולא תקרי "אל דקאמר מספרי
שאפילו הוה, אלא עבר נס פי׳ שאין בפי׳, אלא כלל בקריאה



שליש פרק נר עריכת תד

 "ממנו" וכן הליחה, שעדיין בציר״י נם ולא אלא
 מן ממנו בחול״ם, "ממנו" אלא כתיב אין במלאפו״ם

.?44 הקב״ה
 כתב 746בסוטה וכו׳. 745 ליחה נס ולא בא״ד.

 בין קרייה הפרש שאין גרס, לא תקרי "אל רש״י:
 של לממנו עליו, שנדברים יחיד על הנאמר ממנו
.747עצמן" על שאומרים רבים

 .748קרא יוסף והר״ר התאוו. ד״ה תוס׳

ולא גרסינן אמר לקיש. ריש ואמר ד״ה תוס׳

 "ואמר", הגירסא שמיישב יש .749,וכו ואמר גרסי׳
 אצמית" ד״אותו קרא דהך מר״ל מייתי דהגמרא

 ד״אצמית" מנלן להקשות יש דהנה בנגעים. איירי
 לקמן: דאמרינן כמו הכוונה דלמא אנגעים, קאי

 צמתו וכו׳, באבן לסוקלו ראוי הרע לשון המספר
 כמו "אצמית" לפרש דיש או בי. אבן וידו חיי בבור

 מייתי ולכן אכריח", "חילם על המפרשים דפירשו
 המצורע" תורת תהיה "זאת לקיש ריש מדאמר ראיה

 דאפילו רע, שם מוציא של תורתו תהיה זאת -
 רע שם ]דמוציא נגעים רק עונשו רע שם במוציא

 גבי שכן וכל [,750הרמב״ם כמ״ש הרע מלשון חמור
 לחודא המצורע" תורת ד״זאת קרא ומהך הרע, לשון

 רע שם במוציא דדוקא למימר דאיבא ראיה, אין
 מייתי ולכן הרע, לשון מספר גבי ולא נגעים, עונשו

.751רעהו" בסתר ד״מלשני קרא

 ליה ומשמע רקבון, בו שלט שלא לחה" נס "לא מת כשהוא
 בישראל עוד נביא קם "ולא י( לד, )דברים כמו הוה "נם"

 דבניקוד היעב״ץ וכ״כ קם. לא זמן שבכל הזה שהוא כמשה",
 פעמים הענין, לפי ודאי מתחלף הביאור אלא מתחלפים, אינם
 הנסתר, יחיד על ופעמים בעדם, מדברים רבים לשון על מורה

 בו הכוונה שאין אף תקרי, אל לשון שייך זה דרך על וגם
 נעשה בלבד הפתרון בענין רק במאומה, המלה קריאת לשנות
 שהביאו הראיה הוא וכן כך, אלא כך תבין שלא אומר כאילו
 בבית ע״ד ומש״כ לא, יג, במדבר שי מנחת בספר ועי׳ תום׳.

 דברי וביאר כהתוס׳, דלא לפרש שרצה ארזים בבית וע׳ ארזים.
 "ממנהו", כמו והוא "ממנ-או", אלא "ממ-נו" תקרי אל הגמ׳,

 רק הנו״ן קודם תחלקנו אל תיבות, לשתי נחלקנו שאם ר״ל
יעב״׳ן. הגהות בד׳ מש״כ שם ועי׳ ה״ו". קודם הנו״ן אחר
 קדשים, הצאן ד׳ דחה שבערכין ובהפלאה קדשים, צאן 744

]א׳ן. בעל ערך ]השלם[ בערוך ועי׳ רענן, הזית ד׳ ודחה
 לה, 746 קיב. סי׳ ח״א דעניא אפרקסתא שו״ת עי׳ 745

 ושדה יעקב, עיון עינים, בפתח ועי׳ תקרי, אל ד״ה רש״י א
 רק מרש״י, הסיפרי נעלם שלא הלוי יבא ועי׳ 747 יצחק.
 הזית עפ״י שם עי׳ כהתוס׳, דלא הסיפרי דרשת ביאר שהוא
 פתח עי־ 748 ל״ו. אות תתקס״ה סימן שמעוני ילקוט רענן

 מטראני הראשון ישעיה רבינו דעת רזהו )להחיד״א( עינים
 בהעלותך. פרשת החזקוני וכ״כ כת״י(, עה״ת )בנימוקיו
 לשובע, היה לא הראשון דהשליו כתב בשלח פ׳ והרמב״ן
 פתח וע״ע שם, עי׳ ע״ד, הקשה בפירושו אבוהב ומהר״י
 יקר ועי׳ נאסר, ד״ה א יז, חולין ח״א מהרש״א ועי׳ עינים,
עי׳ תשל״ג, רמז שמעוני מילקוט לרש״י ראיה שהביא הערך

.752וכו׳ הקב״ה שהקיפה לישנא. ד״ה תום׳

באפי ]י״ג: דמיתאמרא מילתא. כל ד״ה תוס׳
 .755וכו׳ בה לית [754תלתא באפי וי״ג ,755מרה

 מילתא על קאי שהתוס׳ הגורסים יש הנה,
 תלתא" "באפי ומפרשים מרה, באפי דמיתאמרא

 משום בה לית תלתא, באפי אמרו שהמספר דכיון
 וכל הבעלים, בפני אמרו כאילו דהוי בישא, לישנא
 לישנא משום בה לית מרה באפי דמתאמרה מילתא
.756 בישא

וכו׳. קנטור דבר אמר הוא אם אבל בא״ד.
 בפניו, לאומרה יכול האומרה היה אפילו פי׳,

 בה לית מרה באפי דמיתאמרא מילתא "כל דאמרינן
 בה אית אותה המגלה אפ״ה בישא", לישנא משום
.757בישא לישנא משום

 דבר אפילו שמתיר נראה, הרמב״ם מדברי והנה,
 בפני אלו דברים נאמרו ואם :759שכתב ,758 קנטור
 הרבר סיפר ואם ונודע, הדבר נשמע כבר שלשה

 לשון משום בו אין אחרת פעם השלשה מן אחד
 בתנאי שיהיה בוה, עוד הוסיף הרמב״ם אמנם הרע.
 ומדבריו יותר. ולגלותו הקול להעביר יתכוין שלא

 דמיתאמרא מילתא "כל דאמרן הא שמפרש מבואר
 לאחד היינו בישא", לישנא משום בה לית ג׳ באפי
 האומרה אותו אבל כפירש״י, אותה המגלה מהג׳
.wo הרע לשון איסור על עבר בודאי ג׳ בפגי

 דהפי׳, "ואמר", הגירסא ליישב דנראה רש״ש עי׳ 749 שם.
 והרא״ש הרי״ף וגי׳ לה״ר, על באה דצרעת ג״כ אר״ל רכן

 שמואל. רמת ועי׳ וכו׳. דאר״ל והיינו דשבת: בפ״ב
 מקור ועי׳ אשם, קרבן 751 ה״ב. דעות מהלכות בפ״ז 750

 זמרא בן יוסי דרבי למימר דליכא כתב מאש ובמוצל ברוך,
 קדים זמרא בן יוסי דרבי לקיש, מריש לדבריו ראיה מייתי
פר? טוב שוחר מדרש בשם סדשים »י׳ ד47 . טובא,

 כ״ה 754 ברוך. מקור כב, אות שטמ״ק 753 נ״ב.
 מוצל 756 מאש. מוצל עי׳ 755 שלנו. בתום׳ הגי׳

 בהפלאה וב״כ 758 נתן. חק 757 שם. עי׳ מאש,
 מהלכות פ״ז 759 כהתוס׳. ס״ל לא דהרמב״ם שבערכין

 התום׳ דברי גם לפרש נראה ולכן נתן, חק 760 ה״ה. דעות
 כתבו משום( בה לית ד״ה ב )לט, בב״ב אולם זו. שיטה לפי

 מייתי בערכין יש דבפרק ג׳, לפני שאומרה לאותו פי׳ התום׳:
 לאחורי, וחזרתי דבר אמרתי לא מעולם יוסי ר׳ דאמר הא עלה
 מדבריהם ומבואר בעלים. ישמעו אם חושש היה שלא פי׳

 לישנא משום בה לית וכו׳, מילתא "כל דאמר הא שמפרשי׳
 ג׳ בפגי שאמרה כיון ג׳, בפני שאומרה לאותו היינו בישא"

וכו׳, ליה אית חברא דחברך כיון בפניו אמרה כאילו הוי
 משום בה לית מרה באפי דמיתאמרא מילתא "כל ואמרינן ׳

 דאמר הא עלה מדמייתי ראיה שהביאו מה אבל בישא". לישנא
 הכא מייתי לא דהא קשה, וכו׳ אמרתי" לא "מעולם יוסי ר׳

 מילתא "כל דאמר אהא אלא יוסי דר׳ מהא ראיה הגמרא
 )שם הרשב״ם מ״ש על קשה וכן וכו׳. מרה" באפי דמיתאמרא

 מ״ט בערכין ביש בערכין כדמם׳ וטעמא דמתאמרא( ד״ה
דעבידא מילתא דכל התם אביי ואמר ליה, אית הברא חברך



תה ב טו, ערכין תוס׳

 שהיד. במדרש 761 נמי ואיתא אבנט. ד״ה תום׳
 .762וכו׳ פעמים ב׳ סביביו מקיפו הכהן

 של דאורכו ,764הירושלמי ע״פ כתב 763 הרמב״ם
 אצבעות, שלש כנגד ורחבו אמה, ל״ב היה אבנט

 גם משמע וכן כרך. גבי על כרך ומחזירו מקיפו
 ולפי״ו מאד. ארוכה שהיתה שכתבו התום׳ מדברי
לאורך פעמים ב׳ האדם היקף יכלכל איך וכי יפלא,

 וכמה כמה להקיף צריך בודאי הרי כזה, גדול
 מקיפו הכהן שהיה בדבריהם גרם שאכן ויש פעמים.
 766המדרש בשם שהביא 765ויש פעמים. ל״ב סביביו
 בגימטריא "לב" הלב, נגד פעמים ל״ב מקיפו שהיה
 אפשר דאי מדוקדק, בלתי זה חשבון גם אולם ל״ב.

 כרך, גבי על כרך פעמים ל״ב אדם של גופו להקיף
.767אמה ל״ב רק הוא שאורכו בדבר

א טז.
 768 תלתא באפי דמיתאמרא מילתא כל .׳גמ

 חברך טעמא מאי בישא לישנא משום בה לית

 אפילו טעמא האי לפי קשה, .769ליה אית הברא
 ראם לבאר, ויש הכי. דינא נמי שנים בפני אמרה אם

 לוי שהם שלשה בפני שמעון על דבר ראובן אמר
 אם ראובן קפיר לא דודאי אמרינן ויששכר, ויהודה

 יאמר שיששכר אפשר כי יען זה, דבר שמעון ידע
 ובפני בפני, שמעון על ראובן אמר רכך זבולון לפני
 בפני אלו דברים זבולון יספר אח״ב ואם ויהודה, לוי

 להודות מוכרח ראובן יהיה לחבירו, וחבירו חבירו
 זה כי יען שמעון, על דיבר וכך רכך אלו דברים על

 האלה הדברים גילה כאשר יששכר כי בעדים יתברר
 לוי ובפני בפניו כן ראובן שאמר אמר, לזבולון,
 הרע, לשון שסיפר מחמת חשוד יששכר ואם ויהודה,

 על להודות ויוכרחו ויהודה לוי אצל שמעון ילך
 ויתבע ראובן עליו אמר וכך רכך ויתברר האמת,

 חש לא דראובן לומר מוכרח כן ועל בדין, ממנו
 דאדרבה שמעון, של תביעה מחמת קפיר ולא לזאת

 דברים מברר והוא הזה, הדבר שיוודע רוצה הוא
 לא ראובן אם אבל שמעון. בעד שדיבר אלו רעים
 בשמעון דיבר שקר דראובן י״ל תלתא, באפי אמר

 חשש לא הוא אך בדין, ממנו יתבע פן ממנו וחושש
הוא כי יען יכחיש, יתבענו שאם שמעון של מתביעה

 השנים מאלו אחד ואם שנים, בפני אלא סיפר לא
 חברא והברך אחר, לאדם אלו דברים וסיפר הלך
 שאומר שמעון לאוזן הדברים והגיעו ליה, אית

 בפני שמעון על סיפר וכך שכך ראובן, על יהודה
 כלום בדבריו אין המספר יהודה זה הנה לוי, ובפני
 לבדו, לוי ונשאר הרע, לשון דסיפר כיון נאמן, ואינו
 לו שאין ויאמר יכחיש האמת שמעון ישאלהו ואם

 וכיון להכחיש, ראובן יוכל כן ועל ,770מזה ידיעה
 על חושש ואינו קפיר לא לפיכך להכחיש דיכול
 באפי אמרה ראם מזה לדון אין ולהכי שלו, סיפור
.771 בישא לישנא משום בה לית תלתא

 א׳, בראשונים. שיטות כמה מצינו זה בדין והנה,
 להגהות ס״ל ]וכן 772 בב״ב הרשב״ם שיטת

 חבירו על אדם דיבר ראם [,774והשאלתות ,773 אשר״י
 מה לחבירו לספר לכתחילה מותר שלושה, בפני

 שכתב: רש״י שיטת ב׳, .775עליו דיבר שפלוני
 לשון אינו אותו המגלה ג׳, בפני אמרוה "שהבעלים

 על כשדיבר רק כוונתו אם להסתפק ויש וכו׳. הרע"
 גנאי דבר להם שגילה מה לפרסם מותר דאו עצמו,

 חבירו, על דיבר אם דגם דכוונתו או ,776עצמו על
 עליו, דיבר שפלוני מה לחבירו ולספר לילך מותר
 לו, שיאמרו חושש אינו עצמו שהמספר כיון

רש״י בדעת שהעיר ]ויש .777הרשב״ם[ ]וכשיטת

 לא ולכאורה וכו׳. בישא לישנא ]משום[ בה לית לאיגלויי
 דאמר כגון רבא דאמר אהא אלא דאביי מימרא האי הכא מצעו
 מילתא גלויי עביד קא מאי אביי א״ל פלגיא בי נורא איכא

 הבא. עמוד בריש בדברינו וראה לזה. ענין ואינו הוא, בעלמא
 מוצל עי׳ 762 מדוקדק. אינו ד״נמי״ מאש מוצל עי׳ 761

 המקדש כלי מהלכות פ״ח 763 דבריהם. ביאור מאש
 פ״י, צו פרשת רבה מדרש 764 ה״א. פ״י שם ועי׳ הי״ט,

 אות א טז, לקמן שטמ״ק 765 תצוה. פרשת החינוך ספר
 רבה במדרש דכ״ה שלמה חשק הגהות עי׳ 766 י״א.

 ה״ג. ס״ז ביומא בירושלמי וכ״ה י׳, פרשה צו בפרשת
 הערה כב ויקרא תמימה תורה עי׳ 768 הישר. אור 767

 מאירי ועי׳ קכא. הערה כה דברים שם וע״ע באורך, קצח,
באור 769 ט׳. סי׳ לאוין סמ״ג ועי׳ אע״פ, ד״ה א לג. שבת
וברי״ף כ״ח(, )סימן וישב פרשת סוף לשאילתות ציין הישר

ב. לט, ב״ב ותוס׳ וברשב״ם הרי״ף, בדפי א יד, שבת
 עצמו, בפני נאמן לבדו היחיד שאין הוא ידוע כלל כי 770

א. ז, במכות מנגד וזנגוד חטא דטוביה עובדא מהך וכנודע
סו״פ 774 שם. 773 א. לט, 772 יהוידע. בן 771

 חמהרש״ל נקט וכן 775 שאלה. בהעמק שם ועי׳ וישב,
 בשיטת הסכים וכן הרשב״ם, בדעת ט׳ לאו הסמ״ג על בביאורו
 החפץ נקט כן 776 סק״ו. ב׳ כלל חיים בוזפץ הרשב״ם

 ועי׳ 777 רש״י. בדעת סק״ג, ב׳ כלל הרע לשון הל׳ חיים
 לאדם מותר אי בענין רש״י שיטת לפי שהאריך מים פלגי
 )כלל חיים בחפץ בזה מש״ב ועי׳ הרע, לשון עצמו על לדבר

 חושש שאינו באדם להסתפק דיש שם וע״ע כ״ח(. ס״ק ב׳
 יתירה קורבה שמחמת באדם או עליו ידברו שהבריות למה
 בזה מש״כ ועי׳ המדבר, על יקפיד שלא סחרי אגן המדבר, אל

א׳. סעיף ח׳ כלל חיים בחפץ



נר עריכת תו

 הרי יתפרסם, שהדבר תושש דאינו מכך הראיה דמה
 ואינם כשרים אלו שאנשים סובר שהמספר יתכן

 אינו אבל בפניהם, סיפר ולכן הרע, לשון מספרי
 התום׳ שיטת ,,ג [,778 הדברים שיתפרסמו רוצה

 אפילו לספר, אסור גמור הרע דלשון 779 בסוגיין
 פנים, לשני הנשמע דבר ורק תלתא, באפי כשנאמר

 התום׳ שיטת ד׳, שלשה. בפני אמרו אם לספר מותר
 ויודע רבים, בפני הרע לשון שאומר דכיון 780 בב״ב

 לשון איסור אין הבעלים, לאוני להגיע עלול שהדבר
 אית תברא דחברך דכיון י״ל, שיטתם וביאור הרע.
 איסור ואין חבירו, בפני ממש שאמר כמו נחשב ליה,
 שיטת ה׳, .781חבירו בפני כשאומר הרע לשון

 בפני אלו דברים נאמרו "ואם שכתב: 782 הרמב״ם
 הדבר סיפר ואם הדבר, ונודע נשמע כבר שלושה,

 לשון משום בו אין אחרת, פעם השלושה מן אחד
 ולגלותו הקול להעביר יתכוין שלא והוא הרע,

 יבוא שאם דכוונתו דבריו, שמפרש ויש יותר".
 לא אבל לאומרו, איסור אין בענין, לדבר במקרה

 בדעת שהעיר ]ויש .783יותר הדבר לגלות שיתכוין
 הדבר, ונודע דנשמע תיתי מהיכי דצ״ע הרמב״ם

 שלא ויודע כשרים, אנשים בפני סיפר דלמא
 על סיפר אחד ראם הדין, ולהלכה [.784יפרסמוהו

 איסור על עבר בודאי דהוא אף שלושה, בפני חבירו
 כבר ששמע מהשלושה אחד אם אעפ״ב הרע, לשון
 הרע, לשון איסור על בזה עבר לא לאחרים, סיפר

 נשמע כבר ממילא מזה, יודעים דג׳ דכיון מטעם
 אסרה לא להתגלות העשוי ובדבר לכל, ונודע הדבר

 אקראי, בדרך לספר ודוקא הרע, לשון משום התורה
.785יותר ולגלותו הקול להעביר שיתכוון לא אבל

.786 בישא לישנא

 קשה, וכו׳. 787 ליה אית הברא חברך מ״ט
 ועוד, מותר. יהא ג״כ וחד תרי באפי אפי׳ זה דלטעם
 בישא, לישנא איכא ג׳ באפי דגם נאמר אדרבה
 לפרש, נראה ולכן לחברי׳. חד יאמר לא וממילא

 שוב ג׳ דידעי דהיכא ראיה מביא הונא רב בר דרכה
 איזה על שאומרין דברייתא מלישנא סוד, בו אין

 נחשבין ואינן וכו׳, דחברך מפני יתגלה שודאי דבר
 ספק בו אין תו ג׳, כבר דידעי דכיון אנשים, כג׳ רק

.788כל לפני הדבר שיתגלה
 מברך דכתיב מאי אמר דימי רב אתא כי
לו תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו

שלישי סרק

 דרב אחוד. דימי רב דאמרי איכא וכו׳ כגון
 יש וכו׳. ביה לשיולי ספרא רב על חלש ספרא

 דימי רב אומר היה הראשון ללשון דלכאורה שהעיר
 זו לגמרי שמע לא השני וללשון המימרא, זו

 נימא ואי ב״ב. אהדדי שיסתרו מסתבר ולא המימרא,
 לתלמידיו, המימרא זו ואמר דימי רב נתרפא דאח״ב

 רב שהוא אומרו בשם לאומרו דהו״ל קשה א״ב
 הראשון בלשון דהנה אמת, דשניהם וי״ל ספרא.
 חבירו של בטובתו אדם יספר אל לעולם קאמר:
 השני ובלשון "רעתו". לידי בא טובתו שמתוך
 שמתוך חבירו של בטובתו אדם יספר אל קאמר:
 לשונו. שינה מדוע ולכאורה "גנותו". לידי בא טובתו

 דרב זו מימרא בין השייכות לבאר יש דהנה וי״ל
 דימי רב אתא כי דקאמר: מתחלה, דנזכר להא דימי
 וגו׳, גדול" בקול דעהו "מברך דכתיב מאי אמד

 דהכי שלו לאושפיזא שמשבח זה על דקאי וקאמר
 ליה, ואנסין ואולי אינשי ושמעין קמאי, טרח

 ואזלי עשיר שהוא אלמי אינשי ושמעין וכדפירש״י:
 שמתאכסנין ליה אנסי ל״א לממוניה, ליה ואגסי
 פירש והמהרש״א ממונו. שמכלין עד אורחין אצלו

 אמר זה על וא״ב ממונו. ויגנבו אצלו שמתאכסנין
 דימי רב "תני שאמר ג״ב רימי דרב מימרא שפיר

 דהיינו, חבירו", של בטובתו אדם יספר אל לעולם
 אורחים, מכבד שהוא חבירו של טובתו יספר שלא

 שגורם רעתו", לידי "בא עליו שמספר טובתו שמתוך
 ממונו שמכלים אורחים אנשים אצלו שיתאכסנו בדה
 שהוא אלימים אנשים ישמעו או ממונו, שיגנבו או

 יאמר אם לס״ז וא״ב לממונו. ליה אנסי ואולי עשיר
 מותר זה עניו, שהוא כגון טובה מרה איזה עליו

 לחבירו רעה גרם איזה שיש היכא כל דדוקא לספר,
 ספרא רב ואזל דימי רב חלש כי אבל יספר. לא זה

 שלעולם גדול, חידוש עוד לו אמר ביה, לשיוליה
 יספר שלא והיינו חבירו, של בשבחו אדם יספר לא

 שמתוך בחבירו, שיש טובה מדה שום וכלל כלל
 שכשהוא כדפירש״י והיינו גנותו, לידי בא טובתו
 "חוץ אומר עצמו הוא מדאי יותר בטובתו מספר
 שזה שומעים אחרים או שבו", זו רעה ממדה

 עוד וזה בידו", וכך כך מדות "הלא ואומרים משבחו
 דלא אומר הי׳ לא שמע הוה דאי דימי, רב שמע לא

 ממנו, שיגנבו ע״י רעתו לידי שבא בטובתו יספר
שמתוך יספר לא הטובות דבל בפשוטו ליה חיפוק

 לט, 780 מילתא. כל ד״ה 779 הגרמ״ד. שיעורי 778
 ב׳ כלל חיים בחפץ אולם מים, פלגי 781 לית. ד״ה ב

 אברהם מגן ועי' שם, עי׳ התום׳, שיטת על הרבה תמה סק״א
ה״ה. דעות מהל׳ פ״ז 782 ב׳. ס״ק קנו סי׳ או״ח

הרמב״ם. בשי׳ שהאריך מים פלגי ועי׳ משנה, כסף 783

ג׳(, סעיף ב׳ )כלל חיים חפץ 785 הגרמ״ד. שיעורי 784
בזה מש״כ ועי׳ הפסק, ומקור ביאור חיים מים בבאר שם ועי׳

ד״ה ב לט, ב״ב ריטב״א עי׳ 786 שם. עי׳ מים, בפלגי
תפארת עי׳ 787 בתלמוד. המתחלפין הלשונות מן רזה לית,

רש״ש, 788 מתפקר. דאי ד״ה א טז, מו״ק שאול



תז א טז, ערכין גמ׳

 שמיע "לא קאמר שפיר וא״כ גנותו, לידי בא שבחו
 הלשונות ושני קיימתי", לי שמיע הוה ואי לי,

.789אמת
 .791גדול בקול 79רעהו® מברך דכתיב מאי

נזק הגורם דבר דהאומר 792 הרמב״ם לשיטת
 האי שייכות מבואר הרע, לשון בכלל הוי לחבירו,
 להכירו נזק גורם דהכא הרע, דלשון לסוגיא מימרא

.793סיפורו ע״י
 דאמרינן מהא ע״ז הקשו 794 בב״מ התום׳

 בעל שטרח מה כל אומר, מהו טוב אורח 795בברכות
 דהכא ליישב, ויש בשבילי. אלא טרח לא הבית
 "יתיב למחר וכדקאמר ברבים, שאומרו איירי

 אבל לבעה״ב, היזק יהי׳ ומזה וכו׳, ואמר בשוקא"
 בעל של ביתו אנשי בפני כן שאומר איירי התם

 שלו, ביתו אנשי בפני כן שאומר או לשבחו, הבית
 והריטב״א .796לשבחו וחייב מותר ודאי דבכה״ג

 בני בפני כן בשאומר איירי דהתם מיישב 797 בב״מ
 כן כשאומר והבא עליו, יטריחו שלא מהוגנין אדם
.798מהוגנין שאינם אדם בני לפני

 "בבוקר לומר דדקדק הא השכם. בכוקר
 גדול בקול רעהו "מברך בקצרה אמר ולא השכם",

 ראשונה שעה 799בשבת דאיתא י״ל לו", תחשב קללה
 ואיתא ליסטים. מאכל שניה לודים, מאכל ]בבוקר[
 ידן. על תקלה מביא הקב״ה אין הצדיקים 800בחולין
 דלא האסור, דבר לאכילת דהיינו 801התום׳ וכתבו

 802 בב״ק ואיתא דוקא. איסור אכילת לידי הצדיק אתי
 עשה אפך בעת לפניך מוכשלים "יהיו דכתיב מאי

 אפילו רבש״ע הקב״ה, לפני ירמיה אמר בהם",
 שאינם אדם בבני הכשילם צדקה, שעושין בשעה

 זה ולפי״ז שכר. עליהן יקבלו שלא כדי מהוגנים
 קמאי, טרח דהכי ואמר גדול בקול רעהו שמברך

 בבוקר שהשכים כלומר השכם, בבוקר לפני והכין
 בבוקר סעודתו שקובע דדה אינשי ואמרי לפני, והכין

 שנהנה וזהו בבוקר, סעודתו זמן שהוא הוא ליסטים
 כרחך על איסורא, ואכל גזל של הממון סעודה מאותו

 על תקלה בא היה לא צדיק היה ראם הוא, צדיק לאו
ירמיה שקילל הקללה נמצא גזל, ממון לאכול ידו

 לבעל הכשיל שהקב״ה נאמר, עליו ענתות לאנשי
 שאינם באנשים גזל מממון צדקה שעושה שלו, הבית

 קללה אותו ר״ל לו", תחשב "קללה וזהו מהוגנים,
 מברך על לו יאמרו לו, תחשב ירמיה שקילל
 על «04במשלי רש״י מ״ש עפ״י שמפרש ויש .803עצמו
 בלעם על קרא הך דרריש 805 התנחומא בשם וה מקרא
 יעץ וסופו רם בקול ישראל את מברך שהיה

 "בבוקר כך: המקרא לפרש יש ולפ״ז להחטיאם.
 בפיו שנהפך אלא לקללם היה כוונתו דבלעם השכם",
 הרגע את לכוון ידע ובלעם ,806מלאך ע״י לברכה

 ולכן ביום, קמייתא שעי בתלת והוא כועס שהקב״ה
 קללה השכם, בבוקר וגו׳ "מברך וזהו בבוקר, קילל

.807היה לקללה דמחשבתו סימן זה לו", תחשב
 מה עפ״י השכם", "בבוקר נקט דלכן שביאר ויש
 אורח אמרינן: 809דבברכות 808הראשונים דהקשו

 אלמא לפני, הביא בשר כמה אומר, מהו טוב
 בין כשהוא איירי דהתם ומתרץ, היא. דמעליותא

 בין כשהוא מיירי והבא וטובים, צנועים אנשים
 מאכל שניה רשעה דמבואר כיון וא״ב ריקים, אנשים

 גדול בקול רעהו "מברך הכתוב אמר שפיר ליסטים,
 בבוקר בשוק למחר שיוצא היינו השכם", בבוקר
 רעהו "מברך ואז הליסטים, שאוכלים בשעה השכם
 וזה ריקים, לאנשים הדברים דמספר גדול", בקול
 הבעל את מברך כשהוא משא״ב לו, תחשב קללה
 אורח הוא אדרבה אז צנועים אנשים בין הבית
«.10 טוב

 השכם", "בבוקר נקיט דלרבותא שכתב ויש
 דיתיב משום הוא תחשב" ד״קללה דטעמא דכיון

 ליה, ואנסין אינשי ושמעי והכי, הכי ואמר בשוקא
 מצויים דאין השכם, בבוקר דמדבר כיון י״ל א״ב

 לן לית המעט, מן מעט אם כי בשוקא עדיין אנשים
 אמר ולכן חיישינן, לא דמיעוטא דלאונסא בה,

 אלא שמעי דלא דאפשר השכם", "בבוקר אפילו
 משום לו", תחשב "קללה זה כל עם שנים, או אחד

.8כו״ע" ושמעי ליה אית תברא דחברך
 קמיה וטרחו 812 לאושפיזא דמיקלע כגון

.813וכו׳ שפיר

 "רעהו". נקט מדוע אבות עץ עי׳ 790 רצון. מלא 789
 י״א. פרק דר״נ אבות ב, קפה, לב״ב ציין נתיב ובמאיר

 פ״ז 792 הכל. ד״ה ב צה, ב״ב ח״א מהרש״א עי׳ 791
 ב כג, 794 הגרמ״ד. שיעורי 793 ה״ה. דעות מהל׳
 אורח, ד״ה שם שטמ״ק ועי׳ א, נח, 795 באושפיזא. ד״ה

 יקר 796 חיים. בשמועת בזה ומש״ב א׳, אות כאן ושטמ״ק
 מה שם שטמ״ק ועי׳ שם, התום׳ שתירצו מה וע״ע הערך,
 ביקר ומש״כ מעט, או הרבה משבח בין ולחלק ליישב שכתב
 מאיר. בדברי שכתב מה הבא בדבור בדברינו וראה ע״ד. הערך

סי׳ יו״ד ח״ג משה אגרות שו״ת עי׳ 798 א. כד, 797

 ובפלגי שם עי׳ פלוני, שנדב צדקה של סך לפרסם בענין צ״ה
 צדיקים. ד״ה שם 801 ב. ה, 800 א. י, 799 מים.
 בלק 805 יד. כז, 804 קדשים. צאן 803 ב. טז, 802
שם ועי׳ ב, )קה, בסנהדרין כדאיתא 806 טו. אות

חושב. מעשה 807 אומר(. ר״א ד״ה ח״א במהרש״א
הקודם. בדבור בדברינו ועי׳ א׳. אות שטמ״ק עי׳ 808
 עי׳ 812 בניהו. 811 מאיר. דברי 810 א. נח, 809
 סק״ח. ט׳ כלל חיים מים באר הרע, לשון חיים, חפץ
 אצל נתארח ראם הי״ג, ואבירה ממילה פי״ד רמב״ם עי׳ 813

יטריחו שלא כדי ראובן, אצל דמתארח לומר לו מותר שמעון



שליש פרק נר עריכת תח

 .’14חברו של בטובתו אדם יספר אל לעולם

 דהרי והקשו, .,16שונאיו" "בפגי כתב: 815 הרמב״ם
 זה כתב מיושר כמה רבי דאמר : 817בב״ב אמרו
 הקדוש רבינו לו ואמר כתביה, חייטא יהודה וכו׳,
 דאף הרי בטובתו, יספר דאל והיינו הרע, מלשון כלך

 באמת אולם .818בשבחו לספר אסור שונאו כשאינו
 819דאבות בפיה״מ הרמב״ם שהרי אינו, זו קושיא

 יהודה של שונאיו בפני היה זה דמעשה להדיא כתב
.82חייטא®

 כשהוא רק אסור דלשבח 82‘רש״י דעת והנה
 מהא קשה אכן וע״ז מדאי. יותר בטובתו מספר

 מדאי. יותר שיבח לא התם דהא חייטא, דיהודה
 בו שיש לאדם דלשבח 822המבואר עפ"י וי״ל

 שנלמוד כדי לשבחו, דמצוה מצינו טובות מדות
 שהוא אותו לשבח אבל הטובות, המרות ממנו
 ולא איסור לא ממנו נלמוד לא מזה מעולה סופר
 כמה אמר כאשר ולכן טובה. מרה ולא היתר

 דלעולם הוא דהדין רבי לו אמר זה, כתב מיושר
 רש״י וכפי׳ תכירו, של בטובתו אדם יספר אל

 טובתו מתוך אזי מדאי, יותר טובתו יספר שאם
 אפילו הרבה יספר דאל הרי גנותו, לידי בא

 בא דלמא - הטובות במדותיו פירוש - בטובתו
 ויאמר יספר שלא שכן מכל כן אם גנותו, לידי

 מרה שום גלמוד לא שמזה זה" כתב מיושר "כמה
.823גנותו לידי יבא שלא כדי טובה,

 את ששיבח ע״י דהתם כתב, 824 ובמהרש״א
 גנותו, לידי בא מיושר, דכתבו חייטא בן יהודה

 כתב ג״ב בישות רבי ביה שחזא שהכתב דנתגלה
 כתבם, אחד שאיש היה דניכר חייטא, בן יהודה
 ורק רעה, לו נצמח בעצמה טוב דיבור מההוא וע״ב

.825בשבחו לספר אסור בכה״ג
 הרע מלשון כלך רבי דאמר דהא שכתב ויש

 דאמר כהא אחד בשבח דהפלגה משום הוא הזה,
 שבחים במיני כמרבה הוי זה" כתב מיושר "כמה

 827לעיל דאמרינן מהא ע״ז שהעיר ויש .826דאסור
 ומשמע זה, עכו״ם נאה כמה שיאמר לאדם דאסור

 על גם ולפ״ז גוונא, האי בכי שרי ישראל רעל
 ישראל נאה "כמה לומר אסור יהא לכאו׳ ישראל

 דאמר למאי י״ל ואולי בשבחים. כמרבה דהוי זה",
 בה לית מרה באפי דמיתאמרא דמילתא 8*8לעיל רבה

 בי דנורא הא בכעין והיינו בישא, לישנא משום
 לספר דגם אפשר וא״ב בתוס׳[, ]כמבואר פלניא
 אין דבזה וגם שרי, במקצת בפניו חבירו בשבח
 וא״ב בפניו, שהוא כיון יגנהו שבחו שמתוך חשש

 אשמועינן שרי דבישראל גוונא האי כי רעל י״ל
.829אסור דבעכו״ם

 מאן האי 83במגילה® דאמרינן מהא שהקשה יש
 ינוחו דשבחיה ומאן לשבוחיה, שרי שומעניה דשפיר

 רש״י פירשו דה מטעם ואולי ראשו. על ברכות לו
מדאי יותר בטובתו מספר כשהוא דדוקא והרי״ף

 דמיירי דפשוט חיים בשמועת וכתב אצלו. שנתארח זה על
 עי׳ ראובן, את להטריח עי״ז יבואו דלא שיודע בגוונא רק

 המקרא בזה שמבאר לקוטי בתר בלקוטי ראה 814 שם.
 שמשבחים השבח על גם היינו תחרש", אל תהלתי "אלקי

 כלומר, פתחו", עלי רשע "פי כי אותם, תעניש שונאי אותי
 עלי לדבר שרצו מפני היתה תכליתם עלי, בשבח שפתחו מה

 ב(, )רלב, ויחי בזוהר למ״ש ציין אור ובניצוצי מרמה. לשון
 גלי הוא ביה, דלית בשבחא לאחרא דמשבוו מאן תנינן

 אות קנ״ו סימן )או״וז חיה נפש בספר מ״ש ועי׳ גנותיה,
 בחידושי ועי׳ פ״ג. התבונה שער הלשון שמירח ועי׳ י״ב(.

יח, בעירובין דאיתא הא על מכאן שהקשה למהר״ל אגדות
 דבחבירו ותירץ, בפניו. שלא אדם של שבחו כל דאומרים ב,

 כמופלג או תכם בתלמוד אבל בטובתו, לספר אק דוקא
 הפמ״ג בד׳ ומש״כ דוד, בקרן בזה מש״כ ועי׳ מותר, שבדור,
 דאי׳ מחא שמעתין על שהקשה קנ״ו סו״ס אברהם באשל

 של שבהן מונה הי׳ זכאי בן יוחנן דרבי מ״ח( )פ״ב באבות
 וע״ע עצמו, לבין בינו שבהם מונה שהי׳ ותירץ, תלמידיו.

 ועי׳ איסי. ד״ה א סז, גיטין ראשונים של מתורתן בספר
 הזה. מאמר בביאור רכ״ו, ג׳, שער יונה לרבינו תשובה שערי
סק״א, ט׳ כלל חיים, מים באר הרע, לשון חיים, חפץ ועי׳

 סק״ב. ח׳ כלל חיים מים באר רכילות סקכ״ב, י׳ כלל יג, ג,
 בית שו״ת ועי׳ תבא. פ׳ )להחיד״א( דוד ראש בספר ועי׳

 דדוקא נט סי׳ ח״ו חת״ס שו״ת בשם ס״ח סי׳ או״ח שערים
בית ועי׳ שרי, מעש״ט של אבל אסור, גופניים שבחים

 בסמוך(, בדברינו )המובא והג״מ הרמב״ם נגד דהוא שערים
 ועי׳ 816 ה״ד. דעות מהלכות פ״ז 815 שם. עי׳

 יוחנן ר׳ דהרי מותר אוהביו דבפני ד׳(, )אות מיימוני בהגהות
 שם ועי׳ ב, קסד, 817 חכמים. של שבחן מנה זכאי בן

 )סימן או״ח אברהם מגן 818 אלא. ד״ה בח״א במהרש״א
 בד״ה מי״ז פ״א 819 בהגהותיו. הדש ופרי סק״ב(, קנ״ו

 בב״ב, שם עינים פתח וראה העין, מראית 820 הה׳. החלק
 הרמב״ם ד׳ הביא שבערכץ ובהפלאה תבא. כי פרשת דוד ראש

 לא אכן דהמג״א מבואר שם השקל דבמחצית וציין בפיה״מ,
 בפני היה דשם י״ל אכן דלהרמב״ם הרמב״ם, על כן הקשה

 מדאי, יותר רק אסור דלשבח רש״י על רק הקשה ולא שונאיו,
 דעת לענין להלן דברינו ועי׳ מדאי, יותר היה לא שם והא

 יהודה י׳ )אות התנאים בסדר הדורות סדר ועי׳ בזה. רש״י
 הרי״ף. בדפי א יד, שבת הרי״ף וכ״כ 821 חייטא(.

 ב״ב מהרש״א ועי׳ שלישי, פרק סוף מגילה אליהו עין 822
 ובהפלאה 825 שם. ב״ב 824 אליהו. עק 823 שם.

 דימי, דרב הך הכא דהביא הא שפיר אתי דעפ״ז כ׳ שבערכין
 דתני הא הביא זה ועל וכו׳, רעהו מכדך דימי רב אמר דלעיל

 שמתוך חברו של בטובתו אדם יספר אל לעולם דימי רב
 יצמח בעצמו טובתו שמתוך כלומר, רעתו, לידי בא טובתו
 קבל להללו לטובתו ומתכוון גדול בקול רעהו שמברך רעתו,

 סדר 826 ליה. ואנסין ואזלק אינשי שמעין זה וע״י עם,
טו, 828 א. יד, 827 ה״ד. דעות מהלכות פ״ז משנה

הושב. מעשה 829



תט א טז, ערכין גט׳

 כפי טובתו כשמספר איירי במגילה והתם אסור,
 שמספר שכיון י״ל שיטתם והסבר הנכונה. המידה

 את לחזק ולכן לו, יאמינו לא פן ירא מדאי, יותר
 שיאמינו כדי שבו" זו רעה ממדה "חוץ אומר דבריו

*«. עליו שהעיד הטובה על גם לו
».ג2רעתו לידי בא טובתו שמתוך

חלש ספרא דרב אחוה דימי רב דאמרי איכא
 שמבאר יש וכו׳. כיה«יי לשיולי ספרא רב על

 כמה להעיר דיש מה פי על חומר, כמין הזה סיפור
 שאנו מקום דבכל חדא, הלז. בסיפור תמיהות
 מצאנום לי", "תיתי שאומר אמורא או תנא מוצאים

 טובה והנהגה חסידות של פרטית מדה על שאמרוה
 לעורר אלא התפארות, לשם כוונה בלי בה שהתנהג
 "חיתי שאמר הכא אבל היא, נכונה זו דמדה ולהעיר

 שאין דבר שהיא רבנן" דאמור מה כל דקיימי לי
 שיג בזה יש בה, להסתגל אדם רוב של בכח

 ועוד, דימי. לרב לייחס שאין והתנשאות התפארות
 יספר" אל לעולם מקיימת "מי אותו ששאלו זה מה

 רבנן דאמרי מה כל שקיים דאמר מאחר הא וכו׳,
 לא זו חשובה דמדה אדעתא לסלוקי תיתי מהיכי
 מדות משאר זו במרה נמצא יתרון מה וכי ותו, קיים.

 דייקא עליה שעמדה בהן, להדבק וזז״ל שהורו
 רב של דמהתשובה ועוד, מקיימת. מי הא השאלה

 והתנצל נכשל, ביהוד אזהרה שבאותה ניכר דימי
 ותימה לה, ידע ולא שמעה דלא משום לזה בטעם
 ועוד, השואלים. מפי נזרקה נביאות וכי היא, גדולה
 הוה, לשון שהוא מקיימת" מי "הא לומר דייקו מדוע

 הדברים באותן הוא התפישה כאילו ומשמעה
 אל "לעולם רבנן באזהרת להזהר ידע שלא שהגיד,
 יסופר 834 833 בב״ב דהנה י״ל, זאת כל ולבאר יספר״.

 בהו עביר שקלינהו, זוזי, אבוה שבק ספרא דרב
 דאף דרבא, קמיה בדינא תבעוהו אחי אתו עיסקא,
 לאמצע, הריוח מתחלה, הותנה לא אם הדין שעפ״י

 הריוח, לעצמו שקיבל לדינא ספרא דר׳ האחים תבעו
 שביק ולא הוא רבה גברא ספרא רב רבא, להו ואמר

 מקודם התנה כאילו ודמי לאחריני, וטרח גירסיה
כתב 835 בב״ב המהרש״א והנה לעצמו. הריוח שיהיה

 אם היינו חבירו, של בשבחו אדם יספר דאל דהא
 עובדא להזכר יסובב משבח שהוא שבח באותו

 דהכא י״ל ולפ״ז האיש, לאותו כבוד פחיתות שגרמה
 שעוד רק לבקרו, נכנס לחוד אחיו ספרא רב רק לא

 לי "תיתי דימי רב כשאמר ובכן ,836אתו עלו חכמים
 לאותה במאמרו רמז רבנן" דאמור מה כל דקיימי
 ספרא רב אחיו בכבוד להתגדר חפצו ומטרת מעשה,

 עליו אסהיד דרבא לבקרו, שבאו החכמים לפני
 פסק על ערער לא דימי רב והוא הוא, רבה דגברא
 לקיים ונתרצה בהריוח, חלקו שהפסיד אעפ״י הדין,

 ועל הוא. רבה גברא ספרא דרב רבא דאמר מה
 שאתה בזה הלא החכמים, לו אמרו אלה דבריו
 ספרא, לרב כבוד להאציל בכדי מעשה לאותה מזכיר

 יספר אל לעולם רבנן דאמור מה מקיים אתה אין
 דממעשה וכו׳, כך שמתוך חבירו של בשבחו אדם

 ספרא רב של בכבודו פגיעה ג״כ יש עצמו זה
 את שהחזיק ברתך על לעצמו הריוח דבהחזיקו

 מעלת במעיל רבב כעין וזה רבה, לגברא נפשיה
 דאי לומר בוש ולא הודה דימי רב וכשמוע מדותיו.

 מה אומר הייתי לא כלומר, קיימתיה, לי שמיעא הוה
«.3ד שאמרתי
 דהמבקר להם דרמז הסיפור, בביאור שכתב ויש

 עליו לעורר כדי זכיותיו את שיזכיר צריך החולה את
 לבקרו שבאו שראה דכיון רחמים, ומדת יושר מליצי

 את שיבח כן ועל בדבר, אותם לעורר רצה ושתקו,
 להזכיר כמוני עשו אתם גם להם לרמוז עצמו

 עיקר הוא זה הלא שותקים, אתם ולמה שלי, שבחים
 ברמז לו והשיבו לחולה. תועלת ממנו שיש הביקור
 מחשש היתה בשבחו דיברו ולא ששתקו דהטעם

 ויבא מטתו, על חולה שהוא כיון כי המקטרגים,
 כוונת ונמצא המקטרגים. יתקנאו שבחו, להזכיר אדם

 יספר "אל שאמרו המאמר לכוונת דומה הזה הענין
 שלא כדי טעמא והיינו חבירו", של בטובתו אדם

 שאמרו דרך על עליו, לקטרג המקטרגים יתעוררו
 שראוי לרבנן להו דסבירא נטוי, בקיר רז״ל«»«
 ולא בתפלה רמז ובדרך בלחש שבחו להזכיר

מזה כי דה, מאמר לך שמיע ולא אמרו ולזה בפומבי.

 התירוצים בשער שמואל מקום בתשובת ועי׳ הישר, אור 831
 ישן ]בדפוס קצ״א( סימן )סוף יראים ובספר בסוגיין, מש״כ
חיים בשמועת הענק וביאור ב, קסד, ב״ב עי׳ 832 מ״א[.

 לה״ר דאבק כתב רכ״ו אות ג׳ שער תשובה ובשערי באורך.
 וכמו הרע, לשון אחרים בנ״א שיספרו האדם יסבב כאשר הוא
 באר ט׳ )כלל לה״ר הל׳ ובח״ח בגנותו, שידברו שמביא הכא
 לפני על דעובר ליה דתיפוק הקשה בהג״ה( סק״א חיים מים
 ג״ב דיבורו דללא דאף שם ]ועי׳ לחטוא, לו שגורם מפני עור

 עי׳ עור, בלפני עובר מ״מ הרע, הלשון לדבר אחרים יכולים
באורך. בזה מש״ב אשל ויטע ועי׳ בזה[, הביאור שם

 ביאור אמרתי, וכבר ד״ה י״ג סי׳ הזהב רביד שו״ת עי׳ 833
 וכ״מ 836 ב. קסד, 835 א. קמר, 834 באורך. הענק

 דגרסינן ווילנא( )דפוס יעקב ובהעין לפנינו, הגמ׳ בנוסחת
היו רבים כי דמשמע לחו" ד״אמר ליה", "אמרו לחו", "אמר

"ורבנן" תיבת למעלה שנשמטה לשער יש מזה עמו, משוחחים
הלוי, יבא 837 ביה. לשיוליה ״ורבנן״ ספרא ר׳ על וצ״ל:
 שביק דלא משום היתה דרבא טעמיה עיקר האמת לפי והנה,

 דרבא כמימרא שמים ירא מדת וזו לאחרינא, וטרח גירסיח
 נמי ובחנם מאחרים, דליתהני ליה ניחא דלא א( >קכ, בשבת

א. נח, ברכות 838 דליטרח. ליה ניחא לא



שלישי סרק נר עריכת תי

 אי בשבחך. דיברנו ולא שתיקנו למה תבין, המאמר
 בודאי אמרו עצמו בשבח שדיבר שראו כיון נמי,

 ומה דהשחא יספר, דאל מאמר ליה שמיע לא עדיין
 ומחמת שכן, כל לא עצמו הוא בכך מוזהרים אחרים

 ולהכי זה מאמר עדיין שמע דלא בדעתם דנו כן
 לטובתו שכיוונו ונראה אחר. ולא זה מאמר הזכירו

 בדבר חסידות מדת עליו לקבל לחולה סגולה יש כי
 כיוונו ולכן יתרפא, זה בזכות ואז לעשותו, אחד
 כדי זו חסידות לשמור עליך תקבל לומר

.839שתתרפא
 וכו׳. גנותו לידי וכו׳ דימי רב דאמרי איכא

 תחת "רעתו" דאמרי בהאיכא גם שגרם ’40יש
 נינהו, מילי תרי דבאמת לומר יש ואולי "גנותו".

 דלא בתחלה דימי רב דאמר כמו הוא ראשון ולשון
 כן ידי שעל הרבה, מפזר שהוא היינו בטובתו יספר

 משא״ב אינשי, דשמעין בזה לו שירע רעתו לידי בא
 לידי בא כן ידי דעל שפיר משתמע לישנא לאידך
 הוא הראשון הדין ובאמת רש״י. שפי׳ וכמו גנותו
 וכו׳, רעהו" ד״מברך מקרא ונדרש פשוט דבר

 השני דין רק אותו, מקיים הוה ספרא דרב ובודאי
 הוה לא זה השכל, כנגד שהוא בשבחו יספר דלא

 לי שמיעא הוה "ואי אמר ומשו״ה ליה, שמיעא
.841 קיימתי"

.842וכו׳ דקיימי לי תיתי

אדם יספר אל לעולם מקיימת מי הא א״ל

.843בטובתו

 שמפרש, יש גנותו. לידי כא טובתו שמתוך
 דבר לחפש הוא המגנים שדרך הוא דהכוונה
 הדברים שעושה באמרם גנות, הוא גופא שהשבח
 מה פי על לפרש, יש ועוד להתפאר. רק הטובים
 אין דבמעלות המרות, ספר בשם העקידה שמפרש

 רק המעלות, כל בהצטרף רק נחשב אחת מעלה
 כל להיות צריך בכת אבל אחת, מעלה ניכר שבפועל
 במעלה חבירו של שבחו שמספר מי ולפ״ז המעלות.

 גם כרחך על אחרת במעלה מגנהו וחבירו אחת,
 שאי כלל שזהו גנות, הוא הלו המעלה של השבח
 להצטרף וצריך ביחידות אחת מעלה להיות אפשר

.844בו המעלות כל
 אומרים 845 בעירובין דאמרינן מהא שהעיר יש
 דהכא וי״ל בפניו. שלא וכולו בפניו שבחו מקצת
 יבא טובתו שמתוך גנות, באיזה לו בשיודע איירי
 עליו לדבר בו בשאין איירי דהתם וההיא גנותו, לידי
.846גנות איזה

.849וכו׳ 8•׳8באין נגעים דברים 847שבעה על

 דהא אלו, דברים ז׳ על לעיין "יש מהרש״א: כתב
 שוה עונשם נתן והוא שוה, עונם גודל אין ודאי

 פ׳ כמ״ש ונראה, .850לכולם לה״ר והקדים בנגעים,
 ופקדתי שנאמר עון, בלא יסורין אין בהמה, במה

 רבים בלשון עעים אמר עונם, ובנגעים פשעם בשבט
 בתחלת ששנוים כמו בכתוב נגעים מיני ז׳ שיש לפי

 הב׳, וכו׳. כשלג עזה הבהרת האחד, נגעים, מסכת
שחין הג׳, ספחת. לכ״א ויש הביצה, כקרום השאת

אוצר 841 ו׳. אות שטמ״ק 840 יהוידע. בן 839
 במאיר 842 רצון. מלא בשם כעי״ז לעיל דברינו ועי׳ חיים,
 משמע זה דלשון הגרי״ז חידושי ועי׳ ב. עה, לב״מ ציין נתיב

 ה״ד( פ״ז דעות )הל׳ ברמב״ם אולם מעלה, רק איסור, דליכא
 מה יל״ע ולפי״ז איסור, הוי חבירו של בטובתו דמספר כ׳

 דלשון שמא( ד״ה ב )ב, בכורות בתוס׳ ועי׳ בזה, לי תיתי שייך
 ועי׳ הגרי״ז, חידושי וע״ע שם, עי׳ איסור, זה אין לי תיתי

 הלא דלכאו׳ העיר, שמואל ברמת 843 בתרא. חידושי
 אח״ב שידברו חש ולא ביותר, דשיבח כיון זה, קיים שלא ידעו

 דאולי בזה, לדון יש ןא.ה. חבירו בשבח ייספר וב״ש בגנותו,
 כעי״ז ראיתי את״כ עליו, שידברו יגרום שלא לו, רימזו אכן זה

שאול. דברי 844 הערך[. ביקר וכ״כ אשר, במטעמי
 מכח כתב והרש״ש שם. עי׳ הערך, יקר 846 ב. יה, 845

 "יותר משבחו: אם דוקא דאסור רש״י כתב דלכן זו, קושיא
 א(: )רו, בלק פרשת לזוהר ציין ארזים בבית 847 מדאי״.

 זר על אמר לא מדוע העיר עוד אתין. נגעין מלק חדסרי על
 דברים, עשרה על איתא סי״ז רבה ובויקרא בכהונה. המשמש

 ילקוט ועי׳ באין, נגעים דברים י״א על אי׳ פ״ז רבה ובבמדבר
 שהן משמע האגודה: כתב 848 בזה. מש״כ המאירי
 בו שיש מי כל אמרינן: נמי דברכות קמא ובפרק לכפרה,
 דנזיפה אמרינן ולא כפרה, מזבח זה הרי הללו מראות מארבע

 כדכתיב מטומאה בה שגזהרין מפני ישראל בארץ אלא היא
כה, למו״ק ציק נתיב במאיר 849 מושבו. למחנה מחוץ

 א קיב, פסחים מיום, תוד״ה ב ל, כתובות ב, יא, יומא א,
 א, כו, שם ועי׳ ר״ש, תוד״ה ב ט, כריתות ולא, ד״ה רש״י

 כמחלוקת, תוד״ה ב פח, זבחים במזיד, תוד״ה ב ו, שבועות
 ציין עינים וביפה ה״מ. תוד״ה ב נא, מנחות מכפרים, וד״ה

 דברים, י״א על פ״ז ובבמד״ר דברים, י׳ על פי״ז לויק״ר
 מצורע תנחומא פ״ו, דב״ר ועי׳ דברים, ז׳ על פט״ו ובויק״ר

 ממרים, לה״ר על ה׳ פרשה מצורע ובתו״ב דברים, י״א ד׳
 לשון דהאומר חיים שמועת ועי׳ הרות. גסות על אף רשבא״א

 א, לג, בשבת כמבואר אסכרה במיתת עונשו שקר של הרע
 בבאר ועי׳ באורך, שם עי׳ אמת, של הרע בלשון איירי וסוגיין

 של על דגם מדבריו ומשמע סק״ג, לאוין בפתיחה חיים מים
 בצרעת בק נענש דאולי חיים שמועת ועי׳ בצרעת, עונשו שקר
 ומש״ב שם, בשבת מהרש״א ועי׳ שם, עי׳ באסכרה, ובק

 רכילות על שגם שם חיים מים בבאר וע״ע ע״ד. חיים בשמועת
 ושותק הרע לשון המקבל אם שהסתפק שם ועי׳ בצרעת, לוקה

 לוקה הוא גם האם דיבור, בשום מסייע ואינו בלבו ומאמין
 חיים, חפץ ועי׳ חיים. שמועת ועי׳ בצ״ע, והניח בצרעת,
 פ׳ ח״ב הלשון שמירת ועי׳ ת, לאוין חיים, מים באר פתיחה,
 מחמת, ד״ה ב נו, סוכה לנר ערוך ועי׳ קרח. ופרשת תזו״מ,
 ויקרא חכמה משך ועי׳ דוקא. עין צרת שנקט רש״י ד׳ בביאור

 וע״ע באים. נגעים דברים שבעה רעל הענין ביאור מא יג,
 ד׳ אות בלק פרשת מלובלין( )לרצ״ה צדיק בפרי הדבר ביאור

ושכל לשה״ר, הקדים מדוע אבות עץ עי׳ 850 ולעיל. ד״ה



תיא א טז, ערכין גס׳

 ה׳, בזקן. או בראש נתק ד׳, א׳. דין להן יש ומכוה,
 ושם בתים. נגעי ז׳, בגדים. עעי ו׳, והגבחת. הקרחת
 בכאן וו״ש וסימניו. טומאתו דין לכ״א מפורש
 צרעת או נגע אמר ולא רבים, בלשון באים" "נגעים

 כפי האדם על ויבאו כמ״ש, הם מינין ז׳ כי בא,
 בממונו. אם בגופו אם אלו, עבירות בז׳ עונשו

 ושבע ה׳ שנא הנה שש דבמ״ר מאמר בזה ונקדים
 י״ג, הרי ושבע שש אומר ר״מ וגו׳, נפשו תועבת

 שביעית ושבע רבנן מקיימין ומה שבע, אמרי רבנן
 וכולן אר״י וגו׳, מדנים משלח ואיזה מכולן, שקשה

 תהיה זאת מזהיר משה לפיכך וכו׳, בצרעת לקו
 לדקדק, ויש ע״ב. רע, שם המוציא המצורע, תורת
 ומאי ,’5> ז׳ רק חשיב לא והכתוב י״ג, דקאמר לר״מ
 ממוציא רק מייתי ולא בו׳, מזהיר משה לפיכך קאמר

 לא ה׳ שנא אשר שש ר״מ, לדעת ונראה רע. שם
 התורה ככל ששקולה האחד ע״ז והיא הוזכרו,
 שש ע״ש שש לה וקרי ה׳, שנא אשר בה דכתיב
 הם ו׳ דהנך וסברי פליגי ורבנן בה, שנכתבו לאוין

 שבע בלשון לה קרי ולא דחשיב, הו׳ בכלל בעצמם
 לקו שכולן הגם הז׳, ככל ששקולה משום אלא

 משה ולפיכך מכולן, קשה היא שם, כדמייתי בצרעת
 יותר וגו׳, מדנים משלח שהוא השביעית על מזהיר

 ע״ש צרוע, כתיב ולא המצורע שנאמר כולן מעל
 ושבע בלה״ר קרא בההוא וכתיב רע, שם המוציא
 איש, אותו של נפשו תועבת הוא כי נפשו, תועבת

 בדבר, הנאה לו שאין רעה תכונה אלא זה דאין
 כדלעיל, וגו׳ לחש בלא הנחש ישוך אם כמ״ש

 וע״ב מהם. הנאה לו שיש שזכר עבירות שש משא״ב
 עונש כפי יבואו הנאמרים נגעים מיני רז׳ כאן אמר

 שהיא שבכולן בקשה והתחיל עבירות, מז׳ עבירה
 מצורע לידי שיבא אצמית, אותו מדכתיב לה״ר,

 על הב׳, וצפרים. תגלחת לכפרה ובעי מוחלט,
 וב יואב מבית יכרת אל דכתיב דמים, שפיכות
 בדקן או בראש שהוא הנתק נגע והוא וגו׳, ומצורע
 הג׳, יואב. ראש על יחולו קרא דהאי ברישא דכתיב

וגו׳, הואל נעמן ויאמר שנאמר שוא, שבועת ועל

 בגופו בצרעת הוה לא דא״ב הוה, לא גזל דמשום
 מוצוה כדלקמן בממונו אלא המרה, לפי בניו ובגוף
 בגופו באה השבועה בשביל אבל וגו׳, ופנו הכהן
 מלפניו ויצא כדכתיב הבהרת נגע והיינו בניו ובגוף

 הד׳, כשלג. עזה לבהרת סימן והוא כשלג, מצורע
 הוא וגו׳, פרעה בית את ה׳ וינגע דכתיב ג״ע על
 תולדות, לה שיש רבים בלשון לה ונקט שאת, נגע

 דכתיב הרוח, גסות על הה׳, ספחת. בה כתיב שע״ב
 בפ״ק כדאמרי׳ להשחית, עד לבו גבה ובחזקתו

 פן דכתיב ע״ז עובד כאילו המתגאה כל דסוטה
 ואמר במצחו, שזרחה הגבחת נגע והוא תשחיתון,

 על הו׳, הצל. מן עמוקה בחמה כמ״ש דרחה לשון
 לו שבאו גזילה בשביל יבואו בגדים דטומאת הגזל,
 והוצרך בגזילתו, בנה אם בנגע יטמא הבית שגם

 כדכתיב יטמאו, שלא מבחוץ ובגדיו כליו להוציא
 הכהן יבא וכו׳ כנס הוא ואמר גו׳, הבית את ופנו
 ופנו אלא וגו׳, ופנו הכהן וצוה הל״ל דלא וכו׳,

 עין צרת על הו׳, וגו׳. לראות הכהן יבא בטרם הבית
 ואינו לו, ביתו שמיחד מי דהיינו בתים, נגעי באה
לעצמו". ביתו שמייחד רק לביתו לבא העני מניח

 כי ברישא, הרע" "לשון נקיט דלכן שמבאר ויש
 בעיקר, כפר כאילו הרע לשון המספר לעיל: אמרינן
 זרה עבודה על הצווי נקיט הדברות בעשרת ומצינו
 לשון נזק כי דמים, שפיכות גקיט זה ואחרי ברישא

 תליתאי", "קטיל שאמרו וכמו יותר, קרוב בזה הרע
 הדברות. בעשרת כסדרן דברים שאר נקיט "כ ואח
 איירי דכולהו משום הרוח גסות אחר גול דנקיט והא

 וצרות גזל אבל עצמו, האדם גוף על הבאים בנגעים
 וכדיליף הבתים, על הבאים בנגעים איירי עין

.852לבסוף נקטינהו ולהכי מקראי,
.853 הרע לשון על

 עריות גילוי דיליף הא עריות. גילוי ועל
 הא מ״מ מחשבה, רק היה לא דהתם אע״ג מפרעה,
 מצרפה הקב״ה רעה מחשבה העולם באומות
?54למעשה
.855העין צרות ועל

 אליהו בעין 851 עבירה. דיבורי ע״י ענינם הדברים ז׳ אלו
 בפ׳ שיק, אברהם )נ!הג״מ הנחלים אשד בשם ע״ז יישוב מביא

 בליעל, אדם מעלה. של בפסוקים שכתוב מה שחושב מצורע(,
 מולל בעיניו, קורץ תלת. הא פה, עקשות הולך און, איש

 רע חורש ד׳. הא בלבו, תהפוכות באצבעותיו, מורה ברגליו,
 הם והשבע ששה. הא ישלח מדנים עת בכל המשה. הא

 שמירת עי׳ 853 יהוידע. בן 852 למטה. האמורים
 תזו״מ. ופרשת קרח, פ׳ ח״ב פ״ה, הזכירה שער הלשון,

 ד״ה ב )לט, בקידושין התום׳ כמ״ש חושב, מעשה 854
 דיליך הרוה דגסות ובהא אהרן. במשחת וכ״כ מחשבה(.

כיון י״ל דזר, הקטרה בפועל עבירה גם היה דשם אף מעוזיה,

 דמי. עשה ככבר עבירות, כל לידי להביא עלול הרוח דגסות
 שאף שאמרו מה מובן דמה לקוטי בתר לקוטי עי׳ 855

 במצורע אבל יצא, עני קרבן שהביא עשיר קרבנות שבשאר
 עשיר מצורע מביא אמ כי הוא והטעם יצא, דלא מודים הכל
 והוא שלו, מחולי עוד נרפא שלא הוא מראה אז עני, קרבן

 שכ׳ אמת אמרי ועי׳ מצרעתו. נטהר לא לכן כמקודם, עין צר
 יג, )ויקרא בקרא לכך דרמז עין צרת על באים דנגעים הא על
 שלא היינו הוא", טמא וגו׳, עינו את הנגע הפך לא "והנה נה(

 מי היינו עין דצרת מאש מוצל ועי׳ שלו. הרע עין נשתנה
 משך ועי׳ שם. עי׳ לו. שיש אע״פ לו", "שאין ואומר שמשקר

גורם עין דצרות מדה, כנגד מדה דהוי נא, יד, ויקרא חכמה
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שלישי פרק נר עריכת תיב

 רעהו בסתר מלשני דכתיב הרע לשון על
 מקרא מייתי אמאי אלחנן, הר׳ הקשה אצמית. אותו

 קרא לאתויי הו״ל הא כך, כל מפורש דאינו זה
 וי״ל למרים". אלהיך ה׳ עשה אשר את ד״זכור
 לקו שלא מרגלים דמצינו האי, כולי למילף דליכא

 הרע, בלשון יש עונשין מיני דשאר אלמא בצרעת,
 .”6עונשו דזהו משמע אצמית" ד״אותו קרא אבל
 הא דאי זה, תירוץ על שהקשה האחרונים מן ויש

 הלימוד על סתירה תהא בצרעת לקו לא דהמרגלים
 בסתר ד״מלשני הלימוד על סתירה נמי תהא ממרים,

 כן לא דבמרגלים חזינן דהא אצמית", אותו רעהו
 להו רקם ממרגלים, תיקשי לא דבאמת אלא היה.

.”7המגיפה במיתת מינה, בדרבה
 מבית יכרת ואל דכתיב דמים שפיכות על

 ואינך זב דהא קשה, קצת וגו׳. ומצורע זב יואב
 לעולם שניתן כלל דאינו ברתך על בקללתו דחשיב
 ,”בזה» קללו שהוא רק דמים, שפיכות על לעונש
 הוא דצרעת משום לאו מצורע גם דלמא קשה וא״ב
 קללו דהוא רק אלא דמים, שפיכות על קבוע עונש
 על קבוע עונש בגדר הוא מצורע אם ואדרבה, בזה.

 בצרעת, שילקה לקללו צריך היה לא דמים, שפיכות
 מדכייל לחוד, הודעה בגדר מצורע היה לא דודאי

 זרעו, גם משמע יואב" ד״מבית ועוד, הנך. בהדי ליה
 זרעו גם ילקו דמים שפיכות דבעד אמרינן לא וזה

מקללתו, זרעו על ללמוד דאין ברתך ועל בצרעת.

 מקללה קבוע עונש עליו גם ניליף לא נמי והבא
 נחמני בר שמואל ר׳ דברי עיקר באמת ואולי .”9זו

 אלא אינו מיואב והלימוד מקבלה, היה יוחנן א״ר
.860אסמכתא דרך על

 לבו גבה ובחזקתו דכתיב הרוח גסות ועל
 על שחלק משום לו בא הצרעת דהתם אף וכו׳.

 לו בא הכהונה על שערער גופא רזה י״ל ,861 הכהונה
 עליו באה דצרעת לומר ואין .862הרוח גסות מחמת
 לבו גבה "ובחזקתו דמדכתיב להקטיר, שרצה משום

.863הוא לבו שגבה שמשום מיניה שמע להשחית" עד
.864במצחו זרחה זהצרעת אלהיו בה׳ וימעול

הכית. את ופנו הכהן וצוה דכתיב הגזל ועל
 ממונו, על התורה מדחסה דוהו תנן 863 דבנגעים אף

.866הפיזור לו הוא גנאי פנים כל על מ"מ
 הבית את ופנו הכהן וצוה דכתיב, הגזל ועל

 הבית לו אשר ובא דכתיב עין צרות ועל וכו׳,
.867וכו׳

.868לו ביתו שמיוחד מי
נסמכה למה ששון כר ענני ר׳ אמר והא איני

 מעיל וכו׳ קרבנות לפרשת כהונה בגדי פרשת
 "תימה :869 הרא״ש הקשה הרע. לשון על מכפר

 שלא מכפרין כהונה בגדי וכי פריך, מאי טובא לי
 גלו למה א״ב בתשובה, שב שאינו מי אף יענשו

 ועל שעבדו זרה עבודה על להם נתכפר והלא ישראל
עפ״י שמיישב ויש .870דמים" ושפיכת עריות גילוי

 ]וכדאי׳ האנושי, חברת יאהב שלא אדם, בני ממנו שירהקו
 ולכן יוציא[, תשאיל, שלא אשתו את דהנודר א( )עב, בכתובות

עמו, טמאים שאר ישבו שלא בדד, ולישב מצורע להיות ענוש
 )שאילתא גאון אתאי דרב ובשאילתות ז׳, אות שטמ״ק 856

 בסתר דמלשני לקרא בנוסף דמרים הפסוק את מביא פ״ת(
שאלה. והעמק שלום בשאילת עוד שם ועי׳ רעהו,

 מלשני שנאמר ד״ה ב טו, לעיל דברינו ועי׳ חושב, מעשה 857
 מש״ב וראה ממרים. יליף לא אכן מדוע משמו שהבאנו
 ודן שהעיר מה שם וע״ע השטמ״ק, ד׳ ליישב חיים בשמועת

 נילף דאיך ו׳( )אות ועע״ש חושב, והמעשה השטמ״ק בד׳
 בשבת ס״ל וריב״ב מעמד, באותה הי׳ אהרן גם הא ממרים

 ועי׳ 858 באורך. שם עי׳ בצרעת, אהרן לקה דלא א( )צו,
 מצרעת שוא שבועת על דיליף והא 859 ב. מה, סנהדרין

 בסנהדרין מבואר דהנה י״ל דאלישע, בקללה היה דג״כ דגחזי
 עילויה סרחה דהוי לצרעת אלישע חזייה אתא, דכי ב( )קו,

 עולם", עד ובזרעך בך תדבק נעמן "וצרעת וכו׳, א״ל רישיה,
 כנזכר. תיקשי דיואב בהא אבל קללתו, קודם דנצטרע הרי
 וכ״ב כג, ת, במדבר רש״י כמ״ש 861 תושב. מעשה 860

 חיים. בשמועת העיר וכן שמיני, שרש בסה״מ הרמב״ם
 בית שם, עי׳ מאש, מוצל 863 הגרמ״ד. שיעורי 862

 ועי׳ ב, מת, לסנהדרין ציץ איתן במצפה 864 ארזים.
 מ״ה. פי״ב 865 שנאמר. ד״ה ב ה, סוטה ח״א מהרש״א

 וכו׳, רשע של על כך אם ברע״ב ומ״ש חושב, מעשה 866
בתים תגעי מדוקדק, אינו הרע, לשון על באים שהנגעים

 הכא. כמבואר אתי דגול עבירה על במתני׳ שם דאיירי
 בתים דנגעי רש״י כתב סוכה מס׳ דבסוף חיים שמועת עי׳ 867

 דנגעים רש״י כ׳ נתצו( ד״ה ב )כ, ולקמן העין, צרות על באים
 העץ. צרות על או הגזל על שנחשד משום הבית על באים

 מפני אלו, ב׳ נקט באים, נגעים דברים ז׳ רעל דאף ונראה,
 על באים ובאינך "הבית", על הנגעים באים שבשבילם
 כל רעל מבואר ז׳ סיסקא פ״ה מצורע בתו״ב אולם ה״אדם",

 באין מדוע מז יג, ויקרא יקר כלי ועי׳ הבית. על באין הז׳
 ציין עינים ביפה 868 עין. צרות על בתים נגעי דוקא

 כלי ועי׳ פט״ו. תנדב״א פ״ז, במד״ר פ״ו, דב״ר פי״ז, לויק״ר
 וראה ט׳. אות בשטמ״ק הובא 869 לד. יד, ויקרא יקר

 תירוץ בהערה, וכו׳, מעשיו אהנו לא אי בד״ה להלן בדברינו
 מה על בד״ה להלן בדברינו גם וראה הרא״ש. קושית על

 דכ״מ כתב מים בפלגי 870 הרע. לשון על מכפרת קטרת
 תשובה. בלי דמכפרץ מכפרים, ד״ה ב פח, זבחים בתו׳

 תשובה ללא מכפר אינו דקרבן דהא י״ל, הדבר ובביאור
 וי״ל תועבה, רשעים דזבח משום דהוא ב( )ז, בזבחים מבואר

 וממילא זו, טעם ליכא כהונה בבגדי אבל בקרבן, דוקא רזה
 שחקר דוד קרן ועי׳ מים. פלגי וע״ע תשובה, ללא אף מכפרץ
 חטא, דכסוי כפרה מעין דהויא נימא מי כהונה, דבגדי בכפרה

 מעשה את שעוקרת דתשובה הכפרה מעץ בהו אית דילמא או
 דבזמן מיום, ד״ה א ל, כתובות תום׳ ועי׳ שם. עי׳ העבירה,
 ועי׳ בי׳, אתרו דלא מזיר על מכפרין כהונה בגדי היו ביהמ״ק
ב, פח, זבחים ח״א מהרש״א ועי׳ מיום, ד״ה שם ריטב״א



תיג א טו, ערכין גם׳

 נגע בו יהיה כי "והבגד עה״פ 871 הרמב״ן מ״ש
 וכן בעולם הווה ולא כלל בטבע איננו "זה צרעת":

 יהיה לה׳ שלמים ישראל בהיות אבל הבתים, נגעי
 ובגדיהם גופם להעמיד תמיד עליהם ה׳ רוח

 מהם באחד יקרה וכאשר טוב, במראה ובתיהם
 בביתו או בבגדו או בבשרו כיעור יתהוה ועון חטא

 872הכתוב אמר ולכך מעליו, סר ה׳ כי לראות
 והנה וכו׳, אחוזתכם" ארץ בבית צרעת נגע "ונתתי

 וכו׳, ה׳ נחלת שהוא בארץ אלא נוהג איננו
 אחר אלא מטמא הבית שאין עוד דרשו 872 ובתו״ב

 שלו, את מכיר ואחד אחד כל ושיהא וחלוק כבוש
 ה׳ את לדעת עליהם דעתם נתיישבה אז כי והטעם
 שעושה כאן דמיירי נמצא בתוכם". שכינה ותשרה
 הקב״ה אין ודאי תשובה בלא כי החטא, על תשובה
 בשוגג, שחטא או תשובה עשה שאפילו אלא מכפר,
 חטא, כי האדם שיראה כדי בבשרו כיעור יתהוה

 ויטהר שלמה תשובה שיעשה בכדי מעליו, סר וה׳
 מעיל הלא הגמרא מקשה זה ועל מעונו. ויתלבן
 דבר יבא הקב״ה דאמר הרע, לשון על מכפר

 מכפר דמעיל נמצא הקול, מעשה על ויכפר שבקול
 עם גמורה כפרה מכפר מ״מ התשובה, עם נמי

 שיעשה לו להזכיר באים נגעים ולמה תשובה,
 .874גמורה כפרה מכפר המעיל הלא שלימה תשובה

דכפרת נימא אי אפי׳ דהא קושייתו, על שתמה ויש

 בלא הוא נגעים וביאת בתשובה הוא כהונה בגדי
 זרה עבודה על ישראל גלו למה תיקשי נמי תשובה,

 להביא להקב״ה הו״ל דמים, ושפיכות עריות גילוי
 גלות :875באבות תנן ובהדיא בארצם, נגעים עליהם

 ועל עריות גילוי ועל זרה עבודה על לעולם בא
.876דמים שפיכות

 לפרשת כהונה בגדי פרשת נסמכה למה
 אף 877 מכפרין קרכנות מה לך לומר קרכנות,

 אינם אם להסתפק, יש .878מכפרין כהונה בגדי
 בעוד דגם או הכפרה, חל ואו כשלובשן אלא מכפרין

 העבירה, שעבר למי ונפק״מ, הכפרה. חל לבשן שלא
 דאם כהונה, הבגדי את הכהן שלבש קודם ומת

 לא ותו כפרה, בלא מת הרי בהלבישה תלוי הכפרה
 למתים. כפרה דאין הכהן כשילבשם המת יתכפר

 היה הרי הכהן, בלבישת הכפרה תלוי אין אם אבל
 דזה וי״ל שהם. במקום כהונה בגדי בעצם כפרה לו

 879ביומא יהודה ור׳ שמעון דרבי בפלוגתא תלוי
 על שישנו בין מרצה דציץ דריצוי דס״ל דלר״ש

 בכפרת נימא נמי הבא מצחו, על שאינו בין מצחו
 מלובש הכהן כשאין אף דמכפרים כהונה, בגדי עצם

 בעודהו רק אינו דציץ דריצוי דס״ל יהודה ולר׳ בהם.
 דאינם כהונה בגדי בכפרת נימא נמי הבא מצחו, על

.880בהם מלובש כשהכהן רק מכפרים
.881דמים שפיכות על מכפרת כתונת

 מז, יג, ויקרא 871 באורך. שם עי׳ מכפר, דוקא דאשוגג
 לד. יד, שם 872 בחיי. רבינו ועי׳ הספורנד, כתב וכעי״ז

 פ״ה 875 מאיר. דברי 874 ח״ג. ה׳ פרשתא מצורע 873
העבירות מג׳ אחד רעל לומר ואין חושב, מעשה 876 ״ט. מ

 בתוי״ט דהרי כולם, על שעברו מפני היה וגלות נגעים, עונשן
 מג׳ אתד רכל שם ומשמע מקראי, גלות עונש יליף שם

 מיחידים, מיידי דנגעים דעונש ועכצ״ל גלות. גורם העבירות
 בא גלות וכדנקיט: רובן, או מכולן מיירי דגלות ועונש

 שבועת על דנגעים עונש נקיט דהכא בהא צ״ל ]וכן "לעולם",
 שבועת על לעולם באה רעה חיה נקיט: באבות ושם שוא.

 גם מכפר כהונה דבגדי כשנימא גם תיקשי לא וא״כ שוא[,
 יחידים בין לחלק דיש דמשום ישראל, דגלו מחא שב כשלא

 שמואל דר׳ מחא ורק החוטאים, כולן או רובן לבין החוטאים
 באין, נגעים דיחידים בעבירה דגם דמוכח תיקשי נחמני בר

 חושב מעשה וע״ע הוו, יחידים וכו׳ ועוזיה וגחזי דיואב
 פ״י, לויק״ר ציין עינים ביפה 877 יש״י. קרן ועי׳ באורך,
 שמועת עי׳ 878 ה״ג. פ״ז יומא ירושלמי פ״ד, שהש״ר

 להיפך דפריך ב( )פח, זבחים וראה עה. סי׳ פ״ח יומא חיים
 בזבחים המאירי ילקוט ועי׳ וכו׳, קרבנות פרשת נסמכה למה
 )ראה שם, שפי׳ ממה אחר באופן פי׳ כאן ברש״י וכן שם.

 רש״י על לרעק״א הש״ס בגליון העיר וכן ברש״י(, בדברינו
 לבגדי המילואים ענק נסמכה תצוה ואתה דבפרשת כאן שב׳

 בצו נסמכה, "למה ב: פח, בזבחים למ״ש א״ע דסתר כהונה,
 קח והדר השלמים, וזבח והאשם החטאת תורת זאת אהרן את
באורך ליישב מש״ב דוד קרן ועי׳ הבגדים", ואת אהרן את

 פרק שמות יקר כלי ועי׳ דרכים. בכמה מזו זו שונות דהסוגיות
 ועי׳ א. יא, - ג, ו, ויקרא ל״ט, ל״ו ל״א ו׳ ד׳ פסוקים כח

 א׳. הערה ח׳ ויקרא ד׳, הערה כט שמות תמימה תורה
 שהקשה מה ליישב יש ובזה חושב, מעשה 880 ב. ז, 879

 )פ״ב דחגיגה הירושלמי על ג׳( סימן א׳ )חלק הלוי בבית
 דאינם נקט סקכ״ט( )פ״ח שאלה ובהעמק שם. עי׳ ה״ד(,

 דביומא ציין אשל ובויטע לובשם, כשהכה״ג אלא מכפרים
 של משונאיהן נשתייר לא כהונה בגדי דאלמלא אי׳ ב( )עב,

 כהונה דבגדי שם אליקים רבינו ופירש ופליט, שריד ישראל
 לישראל מתכפר ועי״ו ברומי, ומונחים היום, עד קיימים

 כלל, ביהמ״ק ללא דמכפר דנקט הרי שם, עי׳ עוונותיהם,
 בגם׳ להלן בדברינו )עי׳ שבערכין ההפלאה קו׳ בזה ויתיישב

 הרע, לשון על באים דנגעים הא דילמא שהקשה מכפר( מעיל
 א״ש ובזה בזה״ז, וכגון וקטורת, מעיל כפורת כשאין היינו
 בהא שהעיר חיים שמועת ועי׳ כהונה. הבגדי מכפר בזה״ז דגם

 את שירצה בעינן הא דלכאו׳ לה״ר, על וקטורת מעיל דמכפר
 ובויטע ובהערה[, מה, על ד״ה בדברינו, להלן ]ועי׳ חבירו
 מבטל דקטורת ב( )י, כתובות מהרש״א עפ״י מיישב אשל

 דבירושלמי ציין עינים ביפה 881 באורך. שם עי׳ העונש,
 כלאים, על מכפרת כתונת אי׳ )פ״י(, ובויק״ר ה״ג(, )פ״ז יומא

 ועי׳ כלאים". איסור על אומרים "ויש איתא: פ״ד ובשהש״ר
 מכפרים, ד״ה ב פח, זבחים תוס׳ ועי׳ ד. טז, ויקרא יקר כלי

 בזה. זה שערבק ישראל כל על אלא ההורג על מכפרת דאין
 דרשת בזה שמבאר ובזה, ד״ח ב עח, יבמות לנר ערוך ועי׳

השבץ, אחזני כי ומותתני עלי עמוד לנערו, שאול שאמר חז״ל



שלישי סרק נר עריכת תיד

 היתה דכתונת סימון א״ר 882דיומא בירושלמי
 דפריך בהא ק״ק ולפ״ז כלאים. לובשי על מכפרת
 דמים שפיכות קשיא וכר. סימון והא״ר בסמוך

 על מכפר כתונת סימון לד׳ דהרי דמים, אשפיכות
 מר׳ דפריך לעיל וכן זו בקושיא דבלא״ה אך כלאים.

 גברא אטו הומ״ל נחמני, בר שמואל ר׳ על ענני
 לומר צריך דלא משני, דקושטא אלא קרמית, אגברא
.883אהדדי דפליגי

 .884בדם הכתנת את ויטבלו

 .885עריות גילוי על מכפרים מכנסים

.886עררה בשר לכסות

 דהיינו נראה, הלב. הרהור על מכפרת אבנט
 עבירה הרהורי משא״ב עבירות, שבשאר הלב הרהור

 קשין עבירה "הרהורי 887עליה חז״ל שאמרו זנות של
.888מיוחדת כפרה בעי כן על מעבירה",
 לישראל משה להן אמר אי׳: 889בשבת והנה

 נפקד לא לו אמרו הראשון, לקלקולכם חזרתם שמא
 אם לו אמרו למה, כפרה א״ב להן אמר איש, ממנו
 מיד יצאנו, לא הרהור מידי יצאנו עבירה מידי

 רעל כיון קשה ולכאורה ה"׳. קרבן את "ונקרב
 והנה למה. כפרה תיקשי אכתי מכפר, אבנט הרהור

 מה מפני ישמעאל רבי דבי תנא איתא: 890שם
 שדנו מפני כפרה, הדור שבאותו ישראל הוצרכו
 מזון לשון שזנו ופירש״י!׳!*: הערוה. מן עיניהם
 מכפר לא כאן דעד י״ל וא״ב עין. במראית שנהנה
 מהרהור אבל בעלמא, קל הרהור על אלא האבנט

 לא תו לזה מזון, בגדר הוא שלו שההנאה עד טובא
 במדרש דאי׳ מהא שהעיר ויש .892אבנט בכפרת סגי

אלא באה העולה אין לעולם רשב״י אמר :893 רבה

 "והעולה הוא מלא מקרא לוי א״ר הלב, הרהור על
 מכפר. האבנט זה רעל אמרינן והבא רוחכם", על

 894דיומא בירושלמי כמ״ד אתיא דרשב״י דהא וי״ל
.893העוקמנים על או הגנבים על מכפר דאבנט

 .896ראיתיה אהיכא
 .897אהרן לב על והיה
 .898זרה עבודה על מכפר אפוד
יש וכו׳. 899הרע לשון על מכפר מעיל
 על באין דנגעים יוחנן ר׳ דאמר הא דלמא להקשות,

 נגעים להיות גורם הרע לשון שעון היינו הרע, לשון
 קיים היה המקדש שבית בזמן ואיה״נ עליו, באין
 בית שאין הזה בזמן ובאמת מכפר, המעיל היה

.900עליו באין נגעים קיים המקדש
.901מעשיו דאהנו הא
 לא אי עליה, נגעים אתו מעשיו אהנו אי
.902מכפר מעיל מעשיו אהנו

 והא״ר מכפר, מעיל מעשיו אהנו לא אי
 וכו׳. דברים שני לוי בן יהושע רכי אמר סימון

 לא דאי דקאמר מה בלי מקשה לא מדוע לכאורה
 דבלא ניחא, דלהתום׳ וי״ל מכפר. מעיל מעשיו אהנו

 רלא הא מעשיו דאהני הא לחלק, אמינא הוה זה
 דאהני דהיכא דאמרינן השתא אבל מעשיו, אהני

 אמרינן דהתם שפיר מקשה עליו, באים נגעים מעשיו
 למה קצת קשה רש״י לפי אבל מכפר. ערופה דעגלה

 .903ענני דר׳ אהא סימון דר׳ מהא זה בלא מקשה לא
 הקשו לא מדוע לתום׳, ובין לרש״י בין לדקדק, ויש

 אמרינן דלעיל הרוח, גסי על הגמ׳ פריך דלא אהא
 וי״ל .904מכפר מצנפת אמר ענני ור׳ באים, נגעים
דנגעים לעיל דקאמר דהא קשיא, לא הרוח דמגסי

 נקט דלכן וי״ל תשבץ, כתונת הלובשים הכהנים עיר נוב עון
 ומאחר דמים, שפיכת על מכפרת שהכתונת לפי דוקא, כתונת

 באורך. שם עי׳ העון, נתכפר לא כתונת, נושא כהן עוד הי׳ שלא
 רבי בשם בהערה, נסמכה, למה ד״ה לעיל בדברינו ]ועי׳

 עי׳ 884 חושב. מעשה 883 ה״ג. פ״ז 882 אליקים[.
 ד. טז, ויקרא יקר כלי עי׳ 885 ארזים. ובית מאש מוצל

 אוצר 888 א. כט, יומא 887 מאש. מוצל עי׳ 886
 הרהור מידי יצאנו מעשה מידי אם א( )סד, שבת ועי׳ חיים,

 דע״ז ואפשר בפרה. בעי דזנות דהרהור והיינו יצאנו, לא
 בסמוך[. ]ועי׳ הלב הרהור על שמכפרת עולה ע״י נתכפר

שזנו. ד״ה 891 ב׳. עמוד 890 א. סד, 889
 מראה טוב ר״ל אמר א(: )עד, יומא ועי׳ חושב, מעשה 892

 עינים מראה "טוב שנאמר מעשה, של מגופו יותר באשה עינים
 דכוונת אמר(, )ד״ה שם הכיפורים יום בתום׳ ועי׳ נפש". מהלך

בהסתכלות. תענוג יותר דיש כיון מזה ולפרוש להזהיר ר״ל
 מעשה 895 ה״ג. פ״ז 894 ס״ג. פ״ז ויקרא 893

 עי׳ 896 הכי. סובר שם דשבת הסוגיא גם ואולי חושב,
 אצילי כנגד חוגרין שהיו שב׳ אהיכא( )ד״ה ב פח, זבחים רש״י

ובזבחים. בסוגיין ארזים בית ועי׳ הלב, כנגד דהיינו ידיהן,

גבי רק אבנט גבי כתיב לא זה דמקרא תמה מאש במוצל 897
פח, זבחים ח״א המהרש״א וכ״ב מחקו, אכן ובשטמ״ק חושן,

שמירת עי׳ 899 ארזים. בית עי׳ 898 למה. ד״ה ב
אזוב אגודת שבערכין, הפלאה 900 תצוה. פ׳ וז״ב הלשון
ששייך הראשון בדרוש ועע״ש באורך, שם עי׳ השני(, )דרוש

תירוץ בהערה, וכו׳ נסמכה למה ד״ה לעיל בדברינו ועי׳ לסוגיין.
 פתיחה, חיים, חפץ עי׳ 901 שבערכין. ההפלאה קושית על

 ג׳ כלל חיים מים באר הרע, לשון ג׳, לאוין חיים, מים באר
 נתיב ובמאיר סק״ג. ד׳ כלל חיים מים באר רכילות ז׳, סק״ו,

 חפץ עי׳ 902 ב. פא, א, סח, ב״ק א, מ, לקדושין ציין
 באורך חיים בשמועת ע״ד ומ״ש ג׳, סעיף לאוק בפתיחה חיים

קרבן 903 מעשיו. באהנו ורכילות לשה״ר בין בהחילוק
 מאש, מוצל נתן, וזק שיבה, זהב אשם, קרבן 904 אשם.

 קדשים צאן ועי׳ שמואל, בני בנימין, אמתחת שם, עי׳
 קדושים ובמים בזה, מש״כ מכפרים בתוד״ה ב פח, בזבחים

 וה״פ: וכו׳, מעשיו" דאהנו "הא בכלל הוי הרוח דגסי כתב
 גאותו שמכת בעוזיה כמו מעשה, לידי בא הגאוה מחמת אם

 רק מעשה לידי בא לא ואם נגעים, באים להקטיר, נכנם
מכפרת. המצנפת זה על עבירה, עבר ולא הלב גבהות



תטו א טז, ערכין גמ׳

 דמייתי דעוזיהו דומיא הרוח, גסי היינו עליו באין
 שנכנס עד הגיע הרוח גסות שמתוך מיניה ראיה

 באין שנגעים אמר בזה כיוצא ועל בכהונה, ושימש
 שאר על היינו מכפרת דמצנפת דתניא והא עליו,

 שכתבו לי״מ וכן זו. למידה הגיעו שלא הרוח גסי
 מעשיו" דאהנו "הא הגמרא דמשני דהא התוס׳
 ה״ה עריות, וגילוי דמים אשפיכות נמי דקאי וכו׳,
 עוזיהו כגון מעשיו דאהנו הא הרוה, אגסי דקאי נמי

 כגון מעשיו אהנו דלא הא בכהונה, ושימש שנכנס
 יש והנה .905זו למידה הגיעו שלא הרוח גסי שאר

 כהונה דבגדי דהא שפי׳ רש״י על להקשות שהוסיף
 וכו׳, האחרים על אלא דידיה עליה לאו מכפרין

 לומר אפשר וכי הלב, הרהור על שמכפר אבנט והא
 והלא ידו, על יענש וחבירו בעבירה יהרהר שאחד

 דהגמרא כתב כ״ז וליישב אלהינו". לה׳ "הנסתרות
 דמים, ושפיכות עריות גילוי - כולם על מקשה
 באין "נגעים שאמרו - הרע ולשון הרוח גסות

 קיים, המקדש שבית בזמן אף ומשמע עליהם",
 דבל דהיינו עליהם, מכפרין כהונה שבגדי ומציגו

 כל על מכפר גדול כהן על כהונה שבגדי דמן
 מן להצילם אלו עבירות שמונה על ישראל

 דבכל ומשני, עליו. נגעים באים למה א״ב היסורים,
 נתקיימו אם - אופנים שני בהם יש עבירות הנהו

 על מכפרין כהונה ובגדי נתקיימו. שלא או מעשיו
 עריות" ב״גילוי דהיינו, מעשיו: נתקיימו שלא

 שעשה או התום׳, שכתבו כמו קיניהן בששהו
 רעהו. אשת את עדיין טימא ולא חידודים מעשה

 שהלבין ע״י אדם של דמו ששפך דמים" "שפיכות
 הרוח" "גסות למקומו. דמו חזר דאח״ב פניו, את

בגאותו. מעשה עשה ולא חבירו על שנתגאה

 שלא "הדינין" עשה. ולא שהרהר הלב" "הרהור
 כדבעי מרדות מכת להלקותם ברשעים דין נעשה
 906בהם שנאמר כוכבים", "עבודת מעשה. זה ואין

 שהרהר דאיירי בלבם" ישראל את תפוש "למען
 על נתקוטטו שלא הרע" "לשון עבד. ולא לעבוד

 לו עשה ולא ממנו לגדול שהעיז פנים" "עזות ידו.
 אם אבל מכפרין. כהונה בגדי כולם ועל רעה, שום
 עריות שגילה עריות" "גלוי מעשיו, ונתקיימו אהנו
 דמים" "שפיכות ביה, אתרו ולא בשוגג ממש

 ולא בשוגג או והתראה, עדים בלא דמים ששפך
 גבה "וכחזקתו 907 כדכתיב הרוח״ ״גסות ביה, אתרו
 הרע" "לשון שהיה, וכמעשה להשחית" עד לבו

 שוא ושבועת עין וצרות גזל וכן ידו, על שנתקוטטו
 דנקט והא באין. נגעים אלו על מעשיו, דאהנו

 מכפר", מעיל מעשיו אהנו לא "אי בהתירוץ הגמרא
 ומכנסים מכתונת גם קשה היה דמעיקרא אף

 ישמעאל דר׳ הך שהביא דהגמרא משום ומצנפת,
 שבעה "על דאמר יוחנן ר׳ על רק למיפרך בא לא

 דאמר לקיש ריש על גם אלא באין", נגעים דברים
 דגם לחוד, הרע לשון על באין דנגעים ««»לעיל
 נקטו כן על ישמעאל, ר׳ דבי מתנא קשה עליו

 הרע, לשון על שהוא מכפר" "מעיל בהתירוץ
 וריש יוחנן אדר׳ - אתרוייהו קשה הרע דמלשון

 דאהנו "הא התירוץ נמי הוי אאינך וה״ה לקיש,
.909וכנ״ל אהנו", דלא הא מעשיו

.910בקטרת הרע ולשון

 יש .9הרע" לשון על מכפרת קטרת מה על
 חבירו את בשריצה רק מכפרת הקטורת אי שהסתפק

 דלא ונראה מכפרת. זה בלי דגם או תשובה ועשה
.912שב שלא למי מכפרת

 דוקא מנפרין כהונה דבגדי שמפרש לפירש״י והנה נתן, הק 905
 הרא״ש( בשם לעיל דברינו )עי׳ שמקשים מה מיתרצא אאחריני,

 ושפיכות עריות וגילוי זרה עבודה בשביל ראשון בית נתרב למה
 מכפרים דלא ניחא דלפירש״י מכפרים, כהונה בגדי והא דמים
 ואף אלו. עבירות בג׳ כולם חטאו החורבן ובזמן אאחריני, אלא
 אבל אמיתה, אלא מיכפרי לא אדידהו, נמי דמכפרי התום׳ לפי׳

 אהנו לא אי אלא מיכפרי לא לי״מ וכן עליהם, באין יסורין
 בעבודה שחישב כגון לה משכחת זרה עבודה ולגבי מעשייהו,

 מעשיו אהנו אי אבל למעשה, מצרפה זרה עבודה דמחשבת זרה
 דברי 907 ה. יד, יחזקאל 906 מכפרים. כהונה בגדי

 בנימין. אמתחת 909 ב. טו, 908 טז. בו, ב׳ הימים
 המדרש על חולקת בשמעתין דהסוגיא דוד קרן עי׳ 910

 על לא באה אינה דקטורת התם דאי׳ טו(, )תצוה תנהומא
 עי׳ וכו׳, השמחה על אלא האשם, על ולא עון על ולא החטא

 דשמעתין הקדמונים ושיטת ור״ג לרש״י רק ז״א אולם שם,
 ביומא אליקים רבינו לפי אבל יום, בכל הנעשה בקטורת מיירי
 היא ביוהכ״פ ולפנים לפני הנעשה שהקטורת שסובר א( )מד.

ביוהכ״ס איירי דשמעתין י״ל הרע, לשון על המכפרת

 חיים החפץ של בביאורו עי׳ 911 יום. כל בשל והתנחומא
 להתבונן נוכל רמזה ו׳, פיסקא פ״ד מות אחרי פרשת לתו״ב

 ולפנים לפני שנכנס גדול דהכהן הרע, לשון עון חומר את
 לשון עון על לכפר היתה עבודתו תחילת בשנה, אחת פעם
 מה חיים שמועת ועי׳ ה׳, סי׳ ת״ב הלשון בשמירת ונ״ב הרע,

 המקרא שמפרש ג( )ד, ויקרא חכמה משך ועי׳ בזה. שהוסיף
 עולה כהן דשגגת פי׳, העם", לאשמת יחטא המשיח הכהן "אם
 ושם ד׳, בקדוש החסרון להגדיל ההמון דדרך העם, אצל זדון

 הסמים, קטורת המזבח קרנות על נותן ולכן מתזזלל, שמים
 שגגתו, ע״י שידברו שנגרם הרע לשון על הכפרה נכלל שבזה
 תשובה( לשבת )דרוש מהר״ל ועי׳ מכפרת. הקטורת וע״ז

 חיים שמועת 912 לשה״ר. על מכפרת שהקטורת בטעם
 יש צורך מה שב, כבר דאי העיר אולם ט׳, אות שטמ״ק עפ״י

 הרע לשון של העון חלקי על דמכפרים ומיישב, בהקטורת.
 בחפץ כמבואר למקום, אדם בין רק לחבירו, אדם בין שאינם

 וע״ע הרע, לשון של דיבור שבכל לאוין כמה בפתיחה חיים
 לעיל בדברינו וראה המאירי. בשם נה סי׳ יומא חיים שמועת

ענני. ר׳ אמר והא איני בד״ה



שלישי סרק נר עריכת תטו

 מעשה על ויכפר שבחשאי רבר יבא

 לשון על דוקא דמכסר מנלן להבין יש .912חשאי
 וי״ל שבחשאי. עבירות כל על דיכפר אימא הרע,

 שבקול דבר דיבא הרע לשון גבי אמרו דלעיל משום
 שבקול דבר נמי וקטורת הקול, מעשה על ויכפר
 היטב הדק אומר שוחק כשהוא :914ששנינו כמו הוא,

 דבר נמי והוי לבשמים, יפה שהקול מפני הדק היטב
 דבר שהוא הרע לשון על מכפר משו״ה שבחשאי,

.915ובחשאי שבקול
 נגעים זה דעל פי׳, ביה. אתרו ולא במזיד

 .916מעשיו אהנו בדלא הוא כהונה בגדי דאילו באין,
 בעדים נפש דהורג שמואל, סובר 917 בסנהדרין והנה
 דהקשה כמו ולכאו׳ הוא, כיפה בר בהתראה שלא
 "בר עכשיו להקשות יכול כמו״ב הוא", קטלא "בר

 קטלא "בר של דהקושיא דז״א, וי״ל הוא". כיפה
 לא מיקטל דלא כמה דבל ,918 רש״י פירש הוא״

 וזה וגו׳, יכופר" לא "ולארץ דכתיב אחריני מיכפרי
 הא ומדויק ממש, בי״ד מיתת דחייב היכא שייך

 בסייף, מיתתו דהרוצח שופכו", בדם אם "כי דכתיב
 ממש, דמים שפיכות ליכא לכיפה בהכנסה משא״ב

.919זה על קרא קאי ולא
.920ל״ק הרע אלשון הרע לשון

.921בפרהסיא הא בצינעא הא

 בפני אמרוה שהבעלים דמיתאמרא. ד״ה רש״י

.922ג׳
 ואזלי עשיר שהוא אלמי ושמעין. ד״ה רש״י

.922לממוניה ליה ואנסי

 שמכלין עד אורחין אצלו שמתאכסנין בא״ד.

 שאדם שאע״פ איתא יעקב שבעין וברש״י ממונו.
אגודות שיבואו לו נוח אין אורחים, להכניס רוצה

.924ממונו את ויכלו אגודות
יותר בטובתו מספר שכשהוא בא. ד״ה רש״י

.925וכו׳ מדאי
 זו רעה ממדה חוץ אומר עצמו הוא בא״ד.

.926וכו׳ שבו
 תצרה ואתה בפרשת נסמכה. למה ד״ה רש״י

 927בזבחים כהונה. לבגדי המילואים ענין נסמכה
 זאת העולה תורת זאת אהרן את "בצו רש״י כתב

 את קח והדר השלמים, וזבח והאשם החטאת תורת
 עפימ״ש שביאר ויש .928הבגדים" ואת אהרן

 למה הול״ל, דבהיפך קשה "וקצת שם: המהרש״א
 ופירושו קרבנות, לפרשת כהונה בגדי פרשת נסמכה
 למה שם שפירש טפי, ניחא בערכין יש בפרק

 לבגדי המילואים ענין נסמך תצוה בפרשת נסמכה,
 הגירסא בשמעתין דהכא צ״ע, ודבריו כהונה".
 לפרשת כהונה בגדי פרשת נסמכה למה להיפך:

 ממשמעות בהיפך פירש״י שם גם וא״ב קרבנות,
 אחרת גירסא היה דלרש״י נראה ומזה הסוגיא.

 כפי גרסינן דבזבחים דילן, מגירסא להיפך בגם׳
 כהונה בגדי פרשת נסמכה "למה בשמעתין הגירסא
 קרבנות דפרשת מזה דמשמע קרבנות", לפרשת
 שם פירש״י ולהכי כהונה, בגדי קודם כתיבא

 תחלה כתוב "קרבנות" דשם צו, מפרשת הסמיכות
 בצו שם רש״י שדקדק וזה כהונה", "בגדי ואח״ב

 את "קח והדר וכו׳, העולה" תורת "זאת אהרן את
 ובשמעתין כמ״ש. והיינו הבגדים" ואת אהרן

 פרשת נסמכה למה בזבחים: הגירסא כפי גרסינן
 דבגדי מזה דמשמע כהונה, בגדי לפרשת קרבנות
 פירש״י להבי קרבנות, ואח״ב תחילה כתובין כהונה

 כהונה בגרי כתיב דשם תצוה מפרשת הסמיכות
.929המילואים ענין ואח״ב תחילה,

 צדיק פרי ועי׳ הדבור, כן ד״ה ב ו, כריתות לנר ערוך עי׳ 913
ענין. וזה ד״ה טז אות קרח פרשת מלובלין( )לרצ״ה

הפלאה 915 ה״ה. פ״ד יומא ירושלמי ב, ו, כריתות 914
בנימין. אמתחת 916 שם. אזוב אגודת שבערכין,

 חושב, מעשה 919 קטלא. בר ד״ה 918 ב. פא, 917
 חפץ עי׳ 921 מאש. מוצל עי׳ 920 הערך. יקר ועי׳

 עי׳ 922 סק״א. ב׳ כלל חיים מים באר הרע, לשון חיים,
 דבסוגיין רש״י כ׳ יד כז, במשלי 923 באורך. חיים מערכות
 ממון. לגבות בו מתגרת שה״מלכות" דגורם אמרינן

 פי׳ דטובתו דנראה מפרש רש״י 925 ישראל. אמרי 924
 בשבחן שדיברו הרבה בש״ס שמצינו לפי ברש״ש וכתב שבחו.

 אדם של שבחו מקצת איתא ב( )ית, בעירובין וגם חכמים, של
 לפרש: רש״י הוסיף לכן בפניו, שלא וכולו בפניו, אומרין
 שמתוך בד״ה בגמ׳ בדברינו אחר תירוץ )וראה מדאי". "יותר
 "בפני הוסיף: ה״ד דעות מהל׳ בפ״ז והרמב״ם וכו׳(. טובתו

 בטובה היינו דטובתו כפשוטו פירשו דלא והא שונאיו".
עם שעושה בטובה או וכיוצא, בעושרו כגון ה׳ לו שהשפיע

 דבשבחו מוכח ב( )קסד דבב״ב משום דהוא י״ל הבריות,
 כאן וכ״מ הייטא, ויהודה ברי׳ ור״ש דרבי עובדא גבי קאמר,
 נדחו לכאורה דב״ב מהא אך גנותו. לידי בא דנקיט בא״ד

 לא וגם בשבחו, הרבה לא דשם והרמב״ם רש״י של תירוצם
 קנ״ו סי׳ במג״א בזה הרגיש )וכבר שונאיו שם שהי׳ הוזכר

 עי׳ שונא, דהיה משמע בפיה״מ הרמב״ם ומדברי ב׳(, ס״ק
 בזה. מש״כ אדם, יספר אל לעולם בגט׳ לעיל בדברינו

 חיים חפץ עפ״י וסרמן, אלחנן להג״ר מאמרים בקובץ עי׳ 926
 פח, 927 חיים. בשמועת ע״ד ומש״ב ח׳, סעיף ד׳ כלל

 הש״ס, בגליון רעק״א ציין וכן נתן, חק 928 למה. ד״ה ב
 שבערכין, הסלאה 929 באורך. בזה מש״כ עלי ערכי ועי׳
 שם המהרש״א שהקשה ומה ה״ג(. )פ״ז יומא ירושלמי ועי׳

 נסמכה", "למה קושיא דמאי דשמעתין, פירש״י על בזבחים
 במילואים אהרן עבודת דבתחלת נסמכה שפיר ודאי דהא

 דלק״מ, ליישב יש כהונה. של בגדים ללבוש מקודם הוצרך
 מזה לאהרן כהונה בגדי הלבשת במילואים דהקדים הא דודאי

לעשיית המילואים ענין דנסמכה ממאי אבל כלל, קשה לא



תיז א טז, ערכין "י רש

 ויטבלו ד״ה רש״י
.930להם

 אהנה ד״ה רש״י
ליה

כהונה דבגדי

היה רמז בדם. הבחנת את

 מותיב לא אמאי

 המהרש״א >».
 לא אמאי ,ותום

 הא דודאי עריות, וגילוי
דמים שפיכות על מכפרין

 אבל דוקא, אשוגג היינו זרה, ועבודה עריות וגילוי
 וגילוי דמים דבשפיכות מכפרין, דאין ודאי אמזיד
בשפיכות כדמייתי עליו, באין הנגעים במזיד עריות

 שייך דלא הרע מלשון אבל מזיר, שהיה דיואב דמים
».33 רישפ יךפר במזיד אלא

 האחרים על אלא דידיה עליה לאו בא״ד.
.934 נענשין ידו שעל

 .935 וכן׳ כתיב דמים דבשפיכות בא״ד.

 .936הארץ ותטמא בא״ד.

דמיענשי אשכחן לא הרע לשון אכל בא״ד.
 דאמרינן מהא שהקשה, מי יש אחריני. ביה

 הרע, לשון על לעולם בא דאסכרה 937בשבת
דאמרינן וי״ל .938מיענשי אחריני דגם אלמא

 בצאן 930 נסמכה. למה ליה קשיא מזה כהונה, בגדי
 ע״י עולה דמים שפיכת שכפרת להם היה רמז גרם: קדשים

 להם היה רמז גרם: נתן ובחק כפרה. הייגו טבילה, כתנת
 רש״י ועי׳ כפרה, הייגו טבילה בכוונת דמים שפיכת שכפרת
 שמבאר כהונה פרחי בספר ועי׳ ויטבלו. ד״ה ב פח, זבחים
 ליוסף יעקב שעשה שהכתונת אחד בספר המובא עפ״י הענין
 עבודה שאין השבטים מכרוהו ולזה כהונה, בגדי היתה

 הכתונת כלומר, בדם, הכתונת את ויטבלו וזהו בזה״ז, בבכורות
 כפרה לשון היא שהטבילה הדם, על מכפרת כהונה בגדי שהוא

 בסנהדרין התום׳ בד׳ מש״ב חטים חלב עי׳ 931 וטהרה.
 המקדש בית שחרב דמיום דאיתא הא גבי מיום( ד״ה ב )לז,
 שנה ארבעים נקט דלא דהא שכתבו, בטלו, לא מיתות ד׳ דק

 דבגדי משום הסנהדרין, משגלתה המקדש בית שחרב קודם
 כתבו מכפרים( ד״ה ב )פה, ובזבחים מכפרי]. היו כהונה

 אין דמים אשפיכות אבל זרה, ואעבודה עריות אגילוי דמכפרק
 וכן וסיימו: ערופה, דעגלה דומיא הערבות על אלא מכפרק
 וכו׳. דמים אשפיכות פריך ולא אלה״ר דפריך בערנק משמע
 דהתם דהתום׳ וי״ל עריות. אגילוי נמי פריך לא דהא וקשה,

 אגילוי נמי קאי מעשיו דאהנו מנרכק דהכא התום׳ כפי׳ ס״ל
 עליהם מעלה קיניהן דשהו נמי היינו מעשיו אהנו ולא עריות,
 לפרש נמי יתכן לא דמים בשפיכות אבל שכבום, כאילו הכתוב

 פני המלבק כמו מעשיו אהנו דלא הבא התום׳ כמ״ש כן,
 מעגלה פריך ובזבחים הכא הסוגיא בסוף שהרי וכו׳, וזבירו

 מאן יריע דלא הא קטליה מאן דידיע הא ומשני: ערופה,
 כהונה דבגדי אלא דמים. אשפיכות קאי דלא מוכרת קטליה.
 הערבות על אלא מכפרין שאק אלא ממש ההריגה על מכפרין
 ב )ז, בשבועות התום׳ על דקשה מיהו ערופה. דעגלה דומיא

 ולא מדו על מכסרק כהונה בגדי והלא דהקשו: במזיד(, ד״ה
 דאין לק״מ כפירש״י דאי הסוגיא, יפרשו ואיך וכו׳. ביה אתרו

 מכפרין דאין ל״ק נמי ר״י כפי׳ ואי הערבות, על רק מכפרק
 השעיר מכפר וע״ז עליו, באים נגעים אבל המיתה, על רק

 היכא רק מנפרק כהונה בגדי דאק ל״ק נמי י״מ וכפי׳ דיוה״ב,
 י״ל, והתום׳ רש״י קושיית ולעיקר וצ״ע. מעשיו, אהנו דלא

 כהונה דבגדי דהא כתבו בסנהדרין התום׳ שהרי דלק״מ,
 דמים בשפיכות ולהכי תשובה, בשעשה דוקא היינו מכפרק
 בשעשה הא לשנויי דאיכא עלייהו, פריך לא עבירות ובשאר
 כיון שפיר פריך בלה״ר אבל תשובה, עשה דלא הא תשובה
 ברתך ועל לעיל, כדאמרינן תקנה לו אין מעשיו ואהנו שסיפר

 כוונת וזהו מעשיו, אהנו בדלא היינו מכפרק כהונה דבגדי הא
 גדולות", מדברת לשון חלקות שפתי כל ה׳ "יכרת הפסוק
 פת. 932 תקנה. להם ואין ומתגברין מוסיפק דתמיד משום

העיר שבערכק בהפלאה אולם 933 ודע. ד״ה ח״א, ב,

 הא על ב( )ה, בברכות למ״ש עצמו את סותר דהמהרש״א
 אינן הנגעים מראות מארבע אהד בו שיש מי כל שם: דאמרינן

 כפרה" "מזבח דנקט דהא המהרש״א וכתב כפרה, מזבח אלא
 שוגג על רק מכפר דאינו להורות כפרה", אלא "אינו נקט ולא

 המהרש״א ודברי אשוגג, רק מכפרי לא נגעים דגם הרי כמזבח.
 מלשון וכן דיואב, דמים דשפיבות מקרא מוכרחים בזבחים

 דהא להמהרש״א דס״ל לומר ואק במזיד. אלא שייך דלא הרע
 אשוגג ורק באק המה לכפרה לאו במזיד עליו באק דנגעים

 העובר על הקב״ה שלחם חינם על דאטו אינו, רזה מכפרק,
 שם אברהם והבאר כפרה( מזבח )בד״ה הצל״ח וכמ״ש במזיד,

 דבגדי משמע ערופה מעגלה דפרכינן ממאי והנה, בברכות.
 כהונה דבגדי דהא דכיון ונראה, אמזיד. גם מכפרק כהונה

 דמה מינה דון וא״ב לקרבנות, מדסמכינהו ילפעהו מכפרק
 אשוגג, רק זרה ועבודה עריות גילוי על מכפרין אין קרבנות

 דמים בשפיכות רק אשוגג, רק מכפרק אק כהונה דבגדי ה״ה
 לקרבן, דומה דהוי ערופה בעגלה אמזיד גם כפרה דמצינו
 שהוא דקטורת הרע בלשון וכן בזבחים, שם המהרש״א כמ״ש

 בגדי גם מכפרק משו״ה אמזיד, גם מכפר כקרבן, למקדש בא
 שם, בזבחים המהרש״א כמ״ש ודלא דידהו, אמזיד גם כהונה

 ולא בקרבנות להם מצעו דלא זרה ועבודה עריות בגילוי אבל
 רק מכפרי לא כהונה בגדי גם במזיד, כפרה להן בדומה
 על השני בדרוש אזוב האגודת קושיית יתורץ זה וע״פ אשוגג.

 מדבריהם דמבואר מכפרק(, )בד״ה שם זבחים התום׳ דברי
 בעצמו, החוטא על מכפרין כהונה בגדי זרה ועבודה דבעריות

 על מכפר דאינו קרא דגלי הוא דמים שפיכות גבי דדוקא
 דא״ב תמוה, והוא יכופר", לא "ולארץ כדכתיב בעצמו ההורג
 יוחנן ור׳ עריות, גילוי על דמכפרים ממכנסים תיקשה אכתי
 שפיר אתי ולפי״ז רש״י. כקושיית עליו באק דנגעק אמר

 גם דמכפר קשה דמים משפיכות ורק לק״מ, עריות דמגילוי
 שלום בשאילת ועי׳ שפיר. התום׳ תירצו זה ועל מזיר, על

 חיים בשמועת ועי׳ בזה. מ״ש צ״ד אות מצורע בשאילתות
 שמועת וע״ע המהרש״א. על שבערכין ההפלאה קושיית שדחה

 לשה״ר משכח״ל לא אמאי דלכאו׳ מהרש״א, ע״ד שהעיר חיים
 דדיבר או בתורה, לשה״ר איסור שיש ידע שלא כגון בשוגג,

 ב( )עב, ביומא 934 גנות. שאעו שחשב דבר חבירו על
 ישראל של משונאיהן נשתייר לא כהונה בגדי דאלמלא איתא
 המכפרין הקרבנות מקריבק ידיהן שעל ופירש״י, ופליט, שריד

 כהונה בגדי על דקאי דאפ״ל כתב שם ]והרש״ש ישראל, על
 לשיטתי׳ דהתם דרש״י חיים שמועת ועי׳ מכפרים[, שהם עצמם
 עי׳ 936 הערך. יקר עי׳ 935 שם. עי׳ אזיל, דהכא
 )דרוש אזוב אגודת 938 ב. לג, 937 מאש. מוצל

לעולם" "בא דלשון מוכרח דאינו כ׳ חיים ובשמועת השני(.



נר עריכת תיח

 סלקא הרע בלשון הרע, בלשון הכל : 939 בב״ב
 העון זה דעל וי״ל הרע, לשון אבק אלא דעתך,

.940לעולם בא אסכרה
 דקטל תליתאי לשון דאיקדי דאף שכתב, יש
 מכפרים כהונה דבגדי לומר סברא אין עכ״ז תלתא,

 שבקול דבר יבוא אמר דהא לשה״ר, המקבל על
 דעקימת האומר, על דמשמע קול, מעשה על ויכפר
 כהונה דבגדי סברא ואין קול, מעשה הוא שפתיו

 המקבל, על באין ונגעים האומרו, על מכפרים
 רעהו בסתר דמלשני ועוד, ממקבל, חמור דהאומר

.941נאמר האומר על
 אהנו בין לחלק צריך ודאי הרוח אגסות והנה,

 חדא הגמרא אלא להיכל, שבא כעוזיהו מעשיו
 קשה דמים ושפיכת עריות גילוי על אבל נקטה,
.942אהנו ולא אהנו דל״ש

 ההורג רעל דמים. שפיכות קשיא ד״ה רש״י

 מכפרת נמי דאי למידק איכא וכו׳. מכפרת אינה
 .943באים דנגעים אמרינן דהא קשה, נמי ההורג, על
 אמרינן דאם לומר רצה דלא רש״י, דברי שביאר ויש
 דמילתא דקושטא אלא לק״מ, מכפרת ההורג דעל

.944דר״י מהך פריך לא דתלמודא משום קאמר
 דקתני דלעיל הרע. לשון קשיא ד״ה רש״י

.94מכפריף כהונה דבגדי

 .948האחרים מן יותר ובחזקתו. ד״ה תום׳

 .’47 וכו׳ עצמו הכניס שהוא בא״ד.
.94’אמאי קשיא ואי דאהנו. הא ד״ה תום׳

 ב קד., ביבמות אולם באורך, שם עי׳ אאחריני, גם הכוונה
 הלשון שמירת )עי׳ מיענשי אחריני דגם משמע דאבדן בעובדא

א. קסה, 939 ליישב. ויש י״ז(, פרק התבונה שער ח״א
 דכיון זה, תי׳ דחה חיים ובשמועת שבערכין, הפלאח 940

 ענשה שיהא מסתבר לא הרע, מלשון קיל הרע לשון דאבק
באסכרה. וזה בנגעים הרע דלשון הרע, מלשון המיר

 וברש״ש הורוויץ, רא״מ הגהות 942 הרועים. מלא 941
 מעשיו אהני למימר מצי נמי הרוח דבגסי י״ל דאולי כתב ג״כ
שם. עי׳ קטורת, להקטיר להיכל זה מפני שבא עוזיה גבי כמו
ע״ד. הערך ביקר מש״ב ועי׳ ליישב. ויש קדשים, צאן 943
 שהעיר, לאיש שמחה בספר עי׳ 945 שמואל. בני 944

 לשון על מכפר דמעיל קתני דלעיל נמי דקשה למימר דהי״ל
 משום מכפרת דקטורת תני והבא שבקול, דבר הוא יען הרע
 בסוף ומ״ש כב, אות שטמ״ק עי׳ 946 שבחשאי. דבר דהוי

 נמצא דלא חיים בשמועת ב׳ ישראל", מלך ישי בן "דוד דבריו
 כ׳ וכן ישראל, מלך קיש בן שאול להגיה וצריך כזה, פסוק

 חיים בשמועת שם ועי׳ א, ט, יומא הריטב״א בדברי המגיה
 התוס׳ כתבו שכן שלמה עולת עי׳ 947 ולא. בתוד״ה

 בפירש״י ועי׳ יעקב, הר״ר בשם ולא( סוד״ה א )ט, ביומא
 הירושלמי. בשם כן שהביא )שם( הימים בדברי

 מיום ד״ה א )ל, כתובות לתוס׳ ציין טעם ברוך בהגהות 948
 ועי׳ וי״מ, ד״ה ב לז, סנהדרין לנר ערוך עי׳ 949 שחרב(.

ב סח, 950 באורך. התוס׳ בדברי שדן הערך ביקר היטב

שלישי פרק

 950 בזבחים התום׳ וכו׳. 949נהירא ולא בא״ד.
 דמים, בשפיכות דוקא אבל דהכא, כפירש״י כתבו
 ויש מכפרת. דידיה רעליה כתבו עריות בגלוי אבל

 הבא פריך לא אמאי שם דלשיטתם שהעירו
 כיש ס״ל דהתם לומר, ואפשר .951עריות אגילוי

 ופליגי בחדא כוותיה דסברי הבא שכתבו מפרשים
.9בחדא« עלייהו

 יש וכו׳. שבוערת כמסכת שהרי בא״ד.
 בשפיכת דהכא להתם, הבא דמי לא דהא שהקשה

 העבירה לעצם משתייכים עריות וגילוי דמים
 דעל הכוונה אין התם אבל החטא, עצם על ונענשים

 משום נענשים אלא אחרים, נענשים החטא עצם
.953מיהו שלא

 נענשים אחרים 954העכירות כל רעל בא״ד.
 לשון גבי גם משני לא אמאי וא״ב פי׳, וכו׳. עליהם

 דידיה עליה לאו מכפרים כהונה בגדי דתני הא הרע
 הא ליה דמשמע כרחך על אלא אחרים, על אלא

 דידיה עליה אף דהיינו מכפרים, כהונה בגדי דתניא
.955מכפרים נמי

 קשיא לא דמים דמשפיכרת 958 וארר״י בא״ד.
 ה״ה .9וכו׳« ב״ד מיתת עליה שיש לפי 937מידי

 עליה שיש לפי מידי קשה לא עריות דמגילוי נמי
 המיתה, על מכפרים כהונה ובגדי בי״ד מיתת נמי

 דלית הרע לשון אבל עליו, באין מיהא נגעים אבל
».59 שפיר העימ שהמק מיתה, ביה

 הש״ס דמשני דהאי 980מפרש יש ועוד בא״ד.
בגדים הני דודאי כתבו 98בסנהדרין* התום׳ וכו׳.

 שמואל. בני שם, בזבחים הזבח ברכת 951 מכפרים. ד״ה
 ובד׳ שם, בזבחים התוס׳ בד׳ מש״ב שם ועי׳ שמואל, בני 952

 הגרי״ז, 953 באורך. שם קדשים והצאן הזבח הברכת
 דהתוס׳ שבערכין הפלאה עי׳ 954 הגרמ״ד. בשיעורי הובא

 הציבור אין רמסתמא כתבו, מכפרים( ד״ה ב )פח, בזבחים
 תקלה, לידי יבא לא דשמא כיון זה, של הרע לשון על נענשין

 עי׳ 956 מאש. מוצל ועי׳ נתן, חק 955 היטב. שם עי׳
 ד״ה ב )לז, בסנהדרין התוס׳ למ״ש שציין כהונה משמרות

 דמים בשפיכות בטלו לא מיתות ד׳ דין קאמר דלא דהא מיום(
 דאזלי וצ״ל מכפרת. כהונה דבגדי משום הוא עריות, וגילוי

 בגדי ולא דמכפדי הוא נגעים ותוס׳ דלפירש״י ר״י, בשיטת
 דדוקא בסמוך( בדברינו )הובא שם עוד התום׳ ומ״ש כהונה.
 וגילוי דמים בשפיכות דוקא שם, עי׳ תשובה, שעשה בכה״ג
 אבל כהונה, בגדי עם תשובה דבעינן הוא מיתה דאיכא עריות
 ולכך סגי, לחוד תשובה או לחוד כהונה בבגדי מיתות, להד׳
 בלא כאן תשובה כשעשה כאן משני ולא שפיר, הגט׳ פריך
 דמים משפיכות פריך דלא מאי דברינו לפי וניחא תשובה. עשה

 אלא דהכא, והתוס׳ רש״י לדברי צריך ואין עריות, וגילוי
 כהונה דבגדי דהא קשה לא עריות וגילוי דמים משפיכות

 ומש״ב קדשים צאן עי׳ 957 דוקא. תשובה כשעשה מכפרין
 נתן. הק 959 מאש. מוצל עי׳ 958 ע״ד. הערך ביקר
 בדברינו ועי׳ מיום, סוד״ה ב לז, 961 הערך. יקר עי׳ 960

בדבריהם. כהונה המשמרות מש״ב בסמוך לעיל



תיט א טז, ערכין תום׳

 דנגעים י״ל וא״כ בתשובה, דוקא הוא דמכפרים
 מכפרין, דאין כרחך על כן ואם שב, בלא באים

 דד׳ 962בברכות דאי׳ מראות, מד׳ שלא ועכ״ח
 דיליף הרע, מלשון פריך לכן כפרה, מזבח מראות

.962מראות בד׳ רק ול״ש החלטה, לשון מאצמית
 וגילוי דמים אשסיכות נמי קאי בא״ד.

.964עריות

 שהלבין אלא ממש הרג שלא כגון בא״ד.

 דבמיתה לדקדק יש .965,וכו ברבים הכירו פני
 שדרכו במקום שהכהו כגון לחלק ליה הוה עצמה

 "מיתה", איקרי דלא וי״ל מת. לא אבל להמית
 דעבר עבירה בההיא אלא אהנו" "לא שייך דלא
.966איהני ולא

 דא״ר מהא דפריך הא זה, לפי׳ שהעיר ויש
 מצעו לא דברים "שני לוי בן יהושע רבי אמר סימון
 שפיכות וכו׳, ערופה בעגלה דמים שפיכות וכו׳, להם

קטליה מאן דידיע הא ל״ק דמים אשפיכות דמים

טז.
 כדר תורה שאמרה מצורע נשתנה מה גם׳.

 ר״ל, המהרש״א: כתב מושבו. למחנה מחוץ ישב
 חוץ נשתלחו לא מת וטמא זב כגון טמאים דשאר

המצורע. כמו מחנות לג׳
 איש בין לאשתו, איש בין הכדיל הוא

יש .96? שבי ^3 אמך,- ךפיכל לרעהו,
 לרעהו" איש ו״בין לאשתו" איש "בץ הא שדקדק,

 ולא לשתים. אותם פרט ולמה נינהו, עניינא חדא
 לאשתו" איש "בין ענין שהקדים אלא עוד

 לשון המטיל כמו ושכיח מצוי אינו וזה בקדמיתא,
 איש "בין לאקדומי והו״ל לאשתו, איש בין הרע

האדם שעושה הרע דבלשון וביאר, קודם. לרעהו"

 בגדי דאמרן הא פי׳, קטליה", מאן יריע דלא הא
 הי״מ ולפי קטליה. מאן בדידיע מכפרים כהונה

 שלא כגון היינו מכפרים כהונה דבגדי הא שמפרשי
 איך ברבים, חבירו פני שהלבין אלא ממש הרג

 וכו׳, קטליה" מאן דידיע "הא דמשני הא מיישבי
 זה שיודעים ר״ל קטליה מאן דידיע לפרושי וליכא

 קטליה מאן "דידיע פריך מאי דא״ב פניו, שהלבין
 קטלא בר לאו פנים מלבין והא הוא", קטלא בר

 יריע דלא "הא דקאמר להא דומיא דצ״ל ועוד, הוא.
 וי״ל ממש. דמים בשפיכות דאיירי קטליה" מאן

 וכו׳, סימון והא״ר דפריך הא מפרשי דהי״ט
 נגעים דברים ו׳ על יוחנן דא״ר להא היא דהפירכא

 איירי עליו באין נגעים יוחנן דא״ר דהא ומשני באין,
 מכפרת ערופה עגלה דאמר והא קטליה, מאן בדידיע

.96קטליהי מאן יריע בדלא איירי
 קיניהן ששהו מתוך דאמרינן הא כי בא״ד.

.966שכבום כאילו עליהם מעלה

כ
 והבדלה ההפרשה צער מלבד מבעלה, אשה להעביר
 ואולי ורביה, פריה מהם ביטל עוד ביניהם, שעושה

 איש בין המפריד עונש לכן ובנות, בנים מולידים היו
 לכך לרעהו, י איש בין המפריד מן מאד קשה לאשתו

 .970כאידך טפי ושכיח מצוי שאינו אע״פ הקדימו,
 בקמייתא, ליה סגי ולא שניהם להזכיר דהוצרך והא
 באומרו כפול, לשונו שנראה הכתוב ליישב כדי י״ל

 מושבו", למחנה "מחוץ אמר ועוד ישב״ "בדד
 בכוונה אמנם מושבו". למחנה "מחוץ לומר וסגי
 מושבו" למחנה "מחוץ רק יאמר שאם תרתי, נקיט
 חוץ עמו אשתו להביא רשאי שהוא אמינא הוה

תבא בכך, ומה וקשה ישב". "בדד אמר לכך למחנה,

 בברכות ודפריך הורוויץ, רא״מ הגהות 963 ב. ה, 962
 למיכלל ל״ש דודאי אחרות, במראות דר״י משני ולא אר״י,
אחריני. משום בייל והבא אהבה, של יסורים אתן נגעים סתם
 אהנו "אי בגם׳ גרסו הוו דלא דנראה שמואל בני עי׳ 964

 דדוקא דמשמע מכפר", מעיל מעשיו אהנו לא אי וכו׳, מעשיו
 מינייהו דחדא לומר אפשר מיהו שפירש״י. וכמו דפריך הוא
 דגרסו כתב נתן ובהק לאידך, וה״ה רישא ונקט הגמרא, נקט
מאש. מוצל ועי׳ מכפרים", כהונה בגדי מעשת אהנו לא "אי
 ב )כה, בפסחים התום׳ לפימ״ש הקשה המאית בילקוט 965
 דיהרג, דהדץ בידים להרוג לו אמרו בין דמחלקי אף( ד״ה
 רצח מעשה עושה שאינו התינוק על עצמך לערוק הנח ובין

 חבירו, להציל כדי נפשו למסור חייב אתו דבכה״ג ביתם,
 בשהו וכן הכירו. פני בהלבנת ראיית עצמם לדחוקי ל״ל וא״כ

 דאהנו לחלק הו״ל טפי הא מכפרים, כהונה בגת דע״ז קתיהם
מכפתם, כהונה בגת ואין בידים ממש כשהרג היינו מעשיו

 שלא היכא היינו מעשיו, אהנו דלא והא עליו, באין נגעין וע״כ
 כהונה בגדי וע״ז עליו, נפשו למסור מחויב דאינו בידים, הרגו

 על שמכפתן פי׳ וע״כ בהכי, לחלק דאין ס״ל ורש״י מכפתן,
 חק 967 ברוך. מקור 966 ידו. על שנענשין אחתם

 חילוק מה ההורג דלגבי הפי׳, זה מתיישב לא אכתי אבל נתן,
 ליה ידעתן דלא דמשום ידוע, לא או ידוע הוא אם בין יש

 עליו. באין נגעים ואין עליו מכפרת ערופה דעגלה אמרתן
 רש״י. נמ״ש ההורג על מכפרת אינה ערופה דעגלה ועוד,
 דברים ז׳ על יוחנן דא״ר הא מייתי לא שם דבזבחים ועוד,
 ליה ופתך ששון בר ענני ר׳ דאמר הא אלא מייתי ולא וכו׳,
 ומשני וכו׳ מציגו לא רבתם ב׳ לוי בן יהושע ר׳ דאמר מהא
 באורך. דוד קרן עי׳ 968 וכו׳. קטליה מאן דידיע הא עלה
 די היה דהפתד לטעמא דלכאורה שמבאר אבות עץ עי׳ 969

 ויקרא 971 בניהו. 970 למחנה. מחוץ ולא בדד שישב
מו. יג,



נר עריכת תב

 הביא לכך אדם, מבני נפרד דהוא כיון עמו, אשתו
 בין הא׳ נזקין, מיני כמה בו מעורב הרע לשון דעון
 "בדד אמר לכך לרעהו, איש בין והב׳ לאשתו, איש

 לאשתו, איש בין פירוד שעשה למה עונש ישב",
 אצלו, אשתו תבא ולא ישב בדד הוא גם לכך

 הפריד אשר על עונש הוא מושבו", למחנה ו״מחוץ
.972אדם שום פני יראה לא לכך לרעהו, אדם בין

 אסור מוחלט דמצורע דס״ל משמע בסוגיין והנה
 בזה דפליגי מצינו 973 ובמו״ק המטה, בתשמיש

 מקובל אינו מ״מ דמותר, למ״ד דאף וי״ל, .974תנאי
.975עמו להיות רוצה ואינה לאשתו

 דברים שבעה על דלכאורה העירו האחרונים
.974הרע לשון על רק ולא באים נגעים

.977ישב כדד תורה אמרה לפיכך

יכיא תורה שאמרה 978מצורע נשתנה מה

 דהזב "ר״ל, המהרש״א: כתב .979ציפורים שתי
 המצורע נשתנה מה לטהרתן, קרבן מביאים וזבה

 א׳ צפרים, ב׳ מביא כבשים ב׳ קרבנו דבלאו
 כד, הקב״ה אמר וקאמר לשילוח, וא׳ לשחיטה

 וחיים מות לעיל כמ״ש פטפוט קרבן יביא לפיכך
 בלישני׳, מיית רבעי בלישניה חיי רבעי לשון, ביד

 פטפוט על לרמוז השחוטה א׳ צפור צפרים ב׳ וע״ב
פטפוט על רמז החיה וצפור שיבטלו, הרע לשון

 וכשמועת שלמה, עולת 974 ב. ז, 973 בניהו. 972
 מטומאת פ״י רמב״ם ועי׳ מסוגיק. כן מוכרח דאינו כתב חיים

 בזה ומש״כ המטה, בתשמיש מותר מוחלט דמצורע ה״ו צרעת
 )לא, ב״מ שטמ״ק עפ״י שלמה, עולת 975 חיים. בשמועת

 וכמו״ב אתר, לענין הרא״ש תירץ שכן מצוה( לדבר ד״ה א
 מעשה הערך, יקר שם, עי׳ מאש, מוצל 976 בסוגיין. י״ל

 שאינה יבעיר דאף חיים שמועת עי׳ 977 שם. עי׳ חושב,
 חומה שבעיר ועליות בגגין וכן לישב, רשאי חומה מוקפת
 בדד, ממש יושב אינו וא״ב סק״ט(, שס״ב מ׳ מנ״ח )כמ״ש

 טמאים משאר יותר בו החמירו מדוע טעם חז״ל נתנו מ״מ
 בפי׳ ועי׳ חומה. מוקפת עיר קדושת בו שיש ממקום להשתלח
 כמנודה דמצורע י״ב, פיסקא פי״ב תזריע בתו״ב הראב״ד

 א. קת, ובתים אפרים בזבחי ועי׳ שלו, אמות בארבע ואסור
 מותר דמצורע דקיי״ל מהא עוד שהעיר חיים שמועת ועי׳

 מש״ב שם עי׳ אמותיו, בד׳ להיות דמותו־ הרי המטה, בתשמיש
 פ״ה, הזכירה שער הלשון שמירת עי׳ 978 באורך. עוד
 מפראג. למהר״ל אגדות חידושי ועי׳ תזו״מ, פרשת ב׳ חלק
 ע״ד מ״ש ועי׳ 980 השאלה. ביאור קדשים צאן עי׳ 979

 עץ ועי׳ )תרס״א(. מצורע פ׳ אמת שפת ועי׳ מאש. במוצל
 אחד, ישרוט ולמה צפרים, שתי דוקא מדוע שמבאר אבות

 מהרש״א, עי׳ 981 ד. יד, ויקרא יקר כלי ועי׳ אחד. וישלח
 ויטע ועי׳ באורך. הענין כל אריאל דברות ועי׳ יעקב. ועין
 א, ג, סוטה ועי׳ באורך. תוכחה. לצורך שנאה בענק אשל
 ועי׳ תשנא. לא משום איסור בזה ואק אשתו, לקנאות דשרי

 עשין פערלא מהר״י ועי׳ רשעים. לשנוא דשרי ב קיג, פסחים
 חסידים ספר בשם תר״ח סי׳ או״ח ובמג״א ד(, קלו, )ח״א, י״ט
כתב בשו״ת אכן בו, ולנקום לשנאה שיבוא מי להוכיח דאק

שלישי פרק

 ואזוב ארז עץ ענין והוא תקנתו, שזו התורה
 שנאמר דעתו ישפיל הוא ע״ה אם לעיל כדאמרינן

.9וק״ל״ס* ברוח, שבר בה וסלף
 יכול98בלבבך* אחיך את תשנא לא רבנן תנו

 מצינו .982וכו׳ יקללנו ולא יפטרנו לא יכנו לא
 סובר 983 הרמב״ם א׳, בזה, בראשונים שיטות כמה

 מודיעו אם אבל בלב, שנאה על אלא עובר דאינו
 ומקורו זה, בלאו עובר אינו אותו, שונא שהוא

 כשמודיע דאפי׳ סובר 984 הרמב״ן ב׳, מסוגיין.
 הוא מדוע לו שמודיע עד בלאו ג״ב עובר שנאתו
 לאו הוא בלבבך אחיך את תשנא דלא אותו, שונא
 את תשא שלא עמיתך, את תוכיח הוכח עם אחד

 הדבר אודות על תוכיחנו אלא בלב, השנאה
 יברר או יתנצל שמא אותו, שונא אתה שמחמתו

 ג׳, מחילתך. יבקש ושמא חושב, שאתה כמו שאינו
 המצות על קאי תשנא לא של דהלאו סובר רש״י
 וצריכין עבירה עבר שאחד דהיכא תוכחה, של עשה

 בלב לשנאותו מ״מ להכותו, דמותו־ אף להוכיחו,
 דהא רש״י, שיטת על שהקשה ויש .983אסור

 מותר ערוה דבר בחבירו דהרואה איתא 984בפסחים
 גמור, רשע בשאינו איירי דבסוגיין וי״ל .987לשנאותו

 אף וכה״ג ערכו, לפי וכראוי כהוגן נוהג שאינו רק
"י עפ עוי״ל .988לשנאותו אסור "מ מ להכותו, דשרי

 ימנע לא להוכיח עליו שמוטל דמי כתב מז, סי׳ אה״ז סופר
 שו״ע ועי׳ ב, ז, ברכות מאירי ועי׳ בו, שינקמו השש משום
 דא״צ ברמ״א, מח סעיף שלד וסי׳ א, סעיף קנז סי׳ יו״ד

 שיק מהר״ם שו״ת ועי׳ חבירו, תוכחת בשביל ממונו להפסיד
 תשובה ריר סי׳ או״ח יהוסף זכר ובשו״ת שג, סי׳ או״וז

 ומדוע באורך, הענק כל אשל בויטע וע״ע מקלם, להגרש״ז
 תשנא. לא באיסור שמכשילו עור, בולפני עובר אינו
 קדושים פרשת בתו״ב הגירסא הוא דכן הישר אור עי׳ 982

 כ״ז( )סימן וישב פרשת ריש בשאילתות אולם ה״ח(, )פ״ד
 יראים בספר ועי׳ ימרטטנו. ולא יקללנו ולא יכנו לא גרים!
דעות מהל׳ פ״ו 983 ל״ט[. סי׳ ישן ]בדפוס קצ״ה( )סימן
 רלה(. )מ׳ החינוך דעת וכן ש״ב, מ׳ וסה״מ ה״ה,
 ביאור עי׳ 985 וגו׳. תשנא לא עה״פ קדושים, פרשת 984

 דכשיטת מים פלגי ועי׳ באורך, ד׳ סי׳ יעקב בקהלות השיטות
 קצה סי׳ ביראים משמע וכן שם, עי׳ יז, סי׳ בסמ״ק כ׳ רש״י

 כ׳ יז( יט, ויקרא )תו״כ אהרן ובקרבן כרש״י, שסובר )ל״ט(,
 בהעמק נצי״ב 987 ב. קיג, 986 בתו״ב. משמע רכן

 )סי׳ מכות יעקב קהלות ג׳(, אות כז וישב, )שאלתות שאלה
 יעקב, קהלות 988 ליישב. אריאל בדברות מש״ב ועי׳ טז(,
 סי׳ לובלין מהר״ם בשו״ת זו קו׳ הקשה שכבר מים פלגי ועי׳
 מצוה שאז תוכחה, לאחר מיירי בפסחים דהגמ׳ ומתרץ י״ג,

 וכן סק״א, דעות מהל׳ פ״ו הגה״מ שכ״ב והביא לשנאותו,
 פערלא הגר״י מתרץ וכן שם, שאלה בהעמק דש״י שי׳ ביאר
 מים פלגי ועי׳ כאן, קדשים ובצאן י״ט(, )עשה המצות בספר

 בלבו, ושונאו יפות פנים לו מראה אם רק דאסור לתרץ דיש
 זאב בנימק שו״ת רל״ת, מ׳ חינוך רוצח, הל׳ סוף רמב״ם ועי׳
סי׳ או״ח מג״א י״א, סעיף רע״ב סי׳ חו״מ שו״ע רפ״ב, סי׳



יצחק סמך nx

 העובדה מן גם וה את ללמוד אפשר שפיר "למחר", של קביץ^הדמז
 הוא רבנו משה של הזרמות העדר גם "למהר". משה נלחם סוף שסוף
חורה. לדברי מקור

 להיות דצריך הלבבות חובת בעל של דבריו על ששאלת מה ג(
 שדאגה הגמרא לדברי מתאים זה ואיך ? אבא בלבו ורק פניו על צהלתו

 מדוכא שהוא אדם שבן רואים אנחנו הנה - *, לאחרים ישיחנה איש בלב
 דוקא לאו ההגהגוחו, בכל ניכר שלו הדכאון בטבע, הרי צער, של מעגין
 הוא, כללי נפש מצב זה דכאון זה. את א שגרם הצער אוהו של ביחס
 נמצא שאדם בזמן כי רואים אנחנו פרטיה. מסיבה נובע שהוא אע״פ

 מאשר משתנים שא השינה וגם שא והמשקה המאכל ג□ הלא כדכאון,
 להיות צריך לא הזה שהדכאון בחיי רבנו כותב זה על ורק הרגיל. בזמן
 שהאדם בזמן אבל בלבו. טמון להיות צריך הזה זהדכאון עניניו, בכל ניכר

 נכנס לא שזח בודאי• צערו, מעליו להקל מסוימת מיוחדת פעולה עושה
 בלב "־דאגה אמרו זח ועל הלבבות. הזבה בעל של דבריו לתוך לגמרי

 ריפוי פעולת היא הזו לאחרים שהשיחה מפני לאחרים", ישיחנח איש
 לעשות מחויב שהוא בודאי מה הצער. הקלת לשם געשית והיא אפש,

הצער. מעליו להקל גירו שיש מה כל
תורה, עמא של קרנם להרמת בצפיה

זמטנר יצחק

נט.

 הרע לשון בקבלת »»נע* דלמיחש מן בירוד

עמ להתחשב מותר מהפסד שמירה רלצורך היא הדין של כלליותו
הרע. הלשון

 ושמירה ממון מהפסד שמירה אופנים: לשני הוא מהחלק זה ודין
 וננקט ממון. מהפסד שמירח דהיינו הראשזן, בחלק קודם ונדבר מסכנה.

 שמועה עליז ויצאה לעני מוחזק אחד אם במנם. המחולקים ציורים שני
 אס זח ולעומת זו. שמועה ע״י הצדקה מן נפטר אדם אין עשיר, שהוא
 פוטרת זו שמועה הרי גנב, שהוא שמועה בכשרות מוחזק אדם על יצאה

 ע״פ הוא בזה החיאק דטעם ברור ונראה משרוז. בנהיגת בו מלהחזיק
 הצלת דוחה שא הפסד דחשש ע״א ל״ג ב״מ חגם׳ מסוגיה דמוכח מה
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צס ונתבים אורות

 מגל כך. כעצמו המקיים כל ד״ה ברש״י היטב יעו״ש ודאי. מהפסד חברו
 למיחעו אמר שייך קודם דשלך פטורא בהם שיש .כאא מחובות דוקא כן

 קודם. דשלך פטורא בזה יש הפסד, של חשש כאן יש רק דאם מיבעי,
 לא מצד הוא לה״ר דקבלוז איסור דבל משום הוא בזה ההיתר מועם
 הוא לה״ר לשמע ה״שוא" תואר את המדביק והדבר י. שוא שמע תשא
 שמיעה היא השמיעה גם וממילא רכילות. דיבור הוא לה״ר דדיבור משום

 שהדבר באופן אבל שוא. שמע היא היא רכילות של ושמיעה רכילות. של
 עצמו הבאת של חשש כאן שיש אביון", בך יהיה ה.לא מצד א גוגע

 פירושה דרכיאת כלל. רכילות של שמיעה זו שמיעה אין שוב - לעניות
 אבל לשומע. בין למספר בין זה גיאי אסרה והתורה הזולת. עניני גיאי
 עצמו הבאת של חששא השומע בשביל בזה שיש מגלה זו ששמיעה בזמן
 גילוי שזה אלא הזולת, עניני גילוי שזה נחשב זה אין שוב עניות, אדי
 זה וכל רכילות. משם היא מופקעת כזו, שמיעה עצם והרי עצמו. עניני
 לגב* . עליו המוטלת מחובה לפוטרו סגי הפסד שהחשש במקום הוא

 אינו .שלך" של זה שפטור חברו, לגבי עליו המוטלת בחובה אבל חברו.
 בעלמא דחששא ובודאי אחר, מצד פטור חשש כאן שיש ורק בה, נוהג
 הלה״ר את יקבל אם דאפילו נמצא ממילא תורה, מחיוב פוטר אינו

 החשש בכוח אין כי דבר, לשום הזו הקבלה א תועיל. לא בעלמא, למיחש
 בעניגי שמיעה שמיעתו אין א, מועלת הקבלת שאין בל וממילא לפוטרו.

 קבלת היא והרי הזולת. בעגיני השמיעה אלא כאן נשאר ולא עצמו,
 הצדקה בחובת הרי הבי ומשום בהדיא. תורה אסרה שאותה ממש לה״ר
 מצזג-אחר, לפוטרו בא שהלה״ד ורק קודם. דשא־ הפטור שייך לא לעני
 מן לפוטרו בחשש סגי לא שע״ז בודאי - עשיר הוא שהמקבל מצד

 ולעומת לה״ר. שמיעת היא הדי השמועה, את יקבל אם וממילא הצדקה.
 הצלת בכלל הוא שזה הזז, לתמיכה הנזקק לאדם משרה נתינת בחיוב זה,

 הפסד של בחשש וסגי קודם. דשלך הלכה להדיא אתאמרא דבזה חברו,
למיחש. זו לח״ר לקבל א הותר שפיר ושוב כדלעיל. לפוטרו

 בשמירה למיחש לה״ר לקבלת בנוגע הם אמורים חללו הדברים וכל
 לפי מסכנה. בשמירה למיחש דקבלה בדינא נתבונן ועבשו ממון. מהפסד

 היסוד על הוא בנוי מיבעי דלמיחש ההיתר רכל יוצא לנו שנתבאר מה
 וא״ב חברו. של ודאי הפסד מהצלה לפוטרו שא דהפסד בחששא דסגי

מסכנה חברו להצלת בנוגע גם שייך מיבעי דלמיחש זח דדין נאמד אם
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ins וזק צ י ק

 אמר ברחנו בעל זו, הצלה ע״י בסכנה עצמו מכניס הוא שגם החשש ־־ע״י
 קודם דשלך לדין דומה נפשות בהצלת הנאמר קודמים* דחייך דדיו

מחצלת פוטרו לעצמו סכנה חשש שגם דהיינו ממון, בהצלה הנאמד
ודאי. מסכנה -חברו

 דיעוין הפוסקים. מחאקת בזח מציגו ז־נוילחא לקושטא אולם
 דמחוייב מיימוגיות הגהות בעל של דעונו שהביא שס״ג חו״מ בש״ך

 ראיה והביא סכנה. מודאי חברו אזציל כדי סננה בספק עצמו להעמיד
 אף והשתא עליו. חולקים דחפוסקים׳ חש״ך שם ותפס מירושלמי, אח
 למיחש לה״ר קבלת להתיר אין מיימוניות הגהות דלדעה נימא גמי אנו

 דאז ספק, בסכנת נמצא שהברז באזפן אלא נפשות, מהצלת לפטור בבדי
 ואידי דאידי חברו, של סבנה חשש מהצלה לפוטרו שא סכנה בחשש סגי

 ודאי מחצלת למיחש לה״ד קבלת ע״י לפוטרו א״א אבל ניגהו. חששא
 הגט׳ סוגיא בדווחא או תתפרש בן, נתפוס ואם וכנ״ל. •חברו. של סכנה
 מיבעי, דלמיחש א דאמר דכיון מאד, מוקשים הגט׳ דדברי ס״א, בנדה

 גפשייבו. טמירו אתון זיל הגם׳ סיים טעם מה מהצלה, פטור הוא וממילא
 באופן . אפילו פטור להיות צריך היה מיבעי, דלמיחש הפטור מצד הלא
 לדחוק אנו ומוכרחים עצמם. את להטמין יכולים אינם בעצמם שחם

 אמד נקיה לשון אלא זה אין גפשייכו. טמירו אתון זיא שסיים דהך ולומר
 להנ״ל, אמנם דוחק. הוא דזה ובודאי להטמינם. יכול הוא שאץ להם

 נפשייבו. שמידו אתון זיל להם אמר דבדוקא בדוזחא. הסוגיא תתפרש
 לא זו הטמנה אבל עצמכם. להטמין יבולים בעצמכם שאתם באמו־,

 להטמין שביכלתבם מביון אבל שא. ההטמנה במו ודאית שמירה תהא
 ספק אלא אינה דסכנונכם ונמצא שמירה, בספק הפחות, לכל עצמכם,

 הדין בזה ותל סכנה, לספק בשבילכם לחכגס מחוייב אינני שוב - סכנה
 למיחש של הדין בזה שייך קדימה, דין א שיש זבכ״ט קודמים. חייך של

 באן יש עצמם, את יטמינו לא דאם באופן איירי הגט׳ )וסוגיה מיבעי.
 אם אמנם שרצחו. הדבר שקד אם בין שרצחו, הדבר אמת אם בץ סכנה

 באמת, רצחו אם רק בסכנה עומדים הם או אמן, עצמם את יטמינו
בזה(. היטב ודוק הזמן. במשך זה דבר יתבדר רצחו לא דאא

 רש״י לדברי בגדה שם רש״י דברי סתירת שהקשה בה"ח* ועיין
 נפשייכו שמידו אתון זיל להם דאמד דהך ס״ל בנדה דרש״י ותירץ בגיטין

השאלתות, דלדעת תפס הוא דגם החי״ח מדברי ונראה יעו״ש. בדוקא. היא

סי□ מציעא בבא 2
פח. אות נמית ,,ו כלל לח״ר, איסורי חל׳ ג
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קאזכהכים אגדזת

 כדעת היא השאלחזח דדעת נימא ואי בדוקא. שלא חם חללו דברים

 היא חשאלתות לדעת גם כי שכתבנו, כמו לפרש מקום יש המיימוני,

 חזון ועוד 4צ״> אכחי רש״י בדברי חח״ח של שפירושו אלא בדוקא.

בל״ג. למועד.

***

 דעת הבאגו הנה עצום. ספק או יש מיימוני הגהות של- ובדעתו -

 הצלת לצורך סכנה בספק עצמו את להעמיד דמחוייב מיימוני הגהות

 הכוגח אם בכאן. מדובר ספק איזה על ספק לנו ויש ודאי. מסכנה חברו

 דשביחי בדרך לנסוע כשעליו ולמשל אותו. יברר העתיד שרק ספק היא

 כזה, בספק להכנס דמחוייב מיימוני הגהות של דעתו בזה ודק סכנות.

 מחמת הבא בספק אבל חברו. של ודאי מידי מוציא שלו ספק דאין

 המלבות גזירת זה על יש דאם בדרך לנסוע שעליו כגון ידיעה חסרון

 ספק דאצא ורק סכנה. שם אין המלכות גזירת שם אין ואם יהרג. בודאי

 יתכן ובזה המלכות. גזירת שם אין אם או המלכות גזירת שם יש אם הוא

 סכנה בספק עצמו להעמיד חייבו לא מיימוני הגהות בעל דאף אמר,

 דחגהות דיתכן סכנה. ודאי כאן יש הספק, של אחד לצד דהדי כזו.

 באופן ולא סכנה, בספק ודאי כאן שיש באופן אלא דינו אמר לא מיימוני

4וצ״> הסכנה. בודאות ספק שיש
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מלכוון חידושי
ז

שכס

חיים זזפץ ם׳ על והגהות הערות

־ 4י
זז״ח כפשרי לימוד דרו חנליונות על שטשסו טזערות מעתק

 על "אד ג׳ אות סח׳ במ״ת. ל״ת. פתוחה
 בערעור נלקה הוא גם ...אם א״ע המקבל
־" וא״ע".
 האמור ישב" ד׳״נדד הכתוב על מז״ל מיק

 יבדל. הבדיל דהוא מפום דהיינו במצולע/
 מהמספר, יומר הבדיל דהטקבל פשוע והרי
 דמספר, מעשיו אהני הקבלה ע״י דרק

עז. עמק כדאימא

 שלא "ומד. ד׳ אות בטיח. ל״ת. סתומה
אפשר...". בלשון וכתבתי זה דבר החלטתי

 מהן בכן יוד דף ג״מ רע״א מי׳ עיין
גרושה. לו לקדש לישראל שאמר

 אם ...שאפילו ד. אות במ״זו ל״וג עמומה
 נקרא אעפ״ב מעון ירי על טמת טרויה הוא

ש״ש*. מחלל
 הרי זו, היא ראיה דמאי נפלאים. דבריו

 עובר כן נס לבד בעענמו נאק כשהוא נס
 כר״מ כתב שפיר ובכה״ג תשבעו. דלא בלאו
 מגא ממק במרויח ואכחי השם. חילול דהוי
ליה.

 ...ולמדנו י׳ אות במ״ח ל״ת. פתוחה
וכר. דבר עוז מזכירו שיודע אהד שעד טטע

 מעיד הוא אם בממון דגם נראה נפשונגו
 שטעה, בהן דאק וכדומה בקרקעות עליו

 קיי״ל בטמון הא וק״ל אמד. העד דלוקה
 לא לעולם כן אם נשרה, מיוחדת דעדות
 תועלת, בו שאק בעוח שתהא אמד עד תמלא

אוזר. באופן זה עניו ג ואות ב אווו להלן ראה •

 דבריו ושומעק לממר מבירו יבא דדילמא
הנדהם. ומצרפינן

 ...מ״ע ה׳. אות במ״ה ט״ע. עתיהח
החטא. קודם ג״כ הוא דתוטזה

 מו״מ גתיטת ובמשובב ונתיבות קצות מיק
 מאיסורא איפרושי חובת יש אם מ״ש ד׳ היק

 מגמרא והביאו ב״ד. על רק או יחיד כל מל
 הדבר המחבר מרן מ״ש ולפי המניח. ריש ב״ק

 דאטריק דהא דמפרשי שימות להגן מוכרם
 להמקבל המוכיח כיינו הכאה, עד בתוכחה
 להטת ממוייב האדק היה וממילא תוכחה,

לעבד.

 רטו. אות ג, שער תשובה, שערי יונה, רבנו
 דבר על חברו עבר כי איש יראה אם כי ,,ודע
 שער על חטאותיו על גלד, והוא בסתר, תורד,

 גט! "ולא זת... על אשם אשום רבים, בת
 ירחיק הרחק רק ...אנוע לחכם זולת לגלותם

מחברתו".
 שכתב א׳ אות במ״ם ד׳ כלל מ״ח עיין
 רבנו שכתב הלכה אותה היא דכאן דהלכה

 דר״י הח״ח כתב וע״כ ר״כ. באות יונה
 חרי. כבי לו דנאמן התנאי בכאן המסיר
 לומר זה, הוא גדול דדומק וטדאי יעו״ש.

 בא שכ״ז אלא ר״י. בדברי השממה באן דיש
 ר״י דנתב הך כי שסבר מפני ח״ח לנעל לו

 של ענק הוא מחברתו" ירחק "הרחק בכאן
 דהרחקה נראה היה בפשועו אבל בלב. החלמה

למימש כגדר היא כאן המוזכרת מחברתו
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זצ״ל יצחק" "םווד בעל למדן הזכרון ספר של

 באם למספר גם הוא היפר וממילא מיבעי.
 אלא דבריו יקבל לא שהמקבל יודע הוא

 מי נאמנות כאן בעי לא באמת ומ״כ למימש.
 התנאי ר״נ באות ר״י דכתב והא תרי.

קאי דהתס מפום היינו ימיי מי מאמנות

 שיחלים וכונתו עדות דרך דבריו שאומר במי
 ופסחים בסוגיא מטרם וכן כדבריו. המקבל

 בעינן מדאי ולזה השנאה, להתיר לקאי התם
 דבעי התם דוקא נתב שפיר ופ״כ עדות.

הכא. מםא״כ שרי כבי נאמנות

)יטי״ט(*
 אלו דכריו שבודאי העיר אחרת, בהזדמנות

 היה כלל שבדרך ביאור. טעונים הממבר של
 מכלל מופקע "לתאבוף הנעשה ממשה
 שמעשיו המזיד לעומת השה חילול

 אק בעניננו הרי — השם כחילול נידונים
 לפון לדיבורי הטרם ממון, להרויס הלתאבק

 השם. חילול מכלל ממשהו את מוציא כמג
 "מדכביא הוא הממכר של הוכחתו והנה

 וזה תשבעו׳, ,ולא מכתוב ראיה הרמב״ס
 סם״מ5 כמ״ם ממון מסירת מיירי הכתוב

 להניא שאק לומר יש אולם רמ״ס". ל״ת
 רצון מחוך הנעשית שעבירה מכאן ראיה
 שדברי השם. חילול בכלל תהיה ממון לרווח

 והנה תשבעו׳. ד,לא לאו על מוסבים הרמב״ם
 תאוה בדרך או להעשות לה אפשר עבירה כל

ד. •

 לעומת כלשאבון נידון הראשון זלזול בדרן או
 שים אלא השם. מילל של כמעשה הנידון השני

 אף זלזול שמעשה והוא זה. לכלל אחד "מוך
 לא סדיק תאוה, של ברצון פמושרש בשעה
 מנירה, מעשה כל ולכן זלזול מכלל נפקא
 מעפה חנט בעצם הוא כבוד של ציווי הנוגד

 ובאשר חאוה. הוא הנימוק אם אף זלזול של
 שבועה כל הרי השם, שם מלל שבועה -כל

 ורצקלכרויח תאוה על מבוסס אם אף לשקר,
 בביטולכבוד הפתן מעשה בעצם הוא —

 הלתאבון ואפילו כשם" כחילול ונידק שמים
 שלשון ההכרח לו אזל וא*כ ב״וחללח". נכלל
 "וחללת"; בכלל הוא ממון רווח לשם כרס
 אמר הים ממון רווח לשם שבועה על ורק

 בכבוד הכרוכים אמרים )ובמקרים כך לומר
שמיס(. שם

 ברבים•, מאמר בתוך אחרת, בהזדמנות
 של שיטתו אח אמר באופן להסביר האריך
חיים. המפן

 ק5 השם חילול בטנק לחלק אנחנו רגילים
 היה שהדבר שכל "להכעיס", ובין "לתאבון"

 לגבי וגם השס. חילול כאן אק לתאבון,
 אק לתאבון, שעבר שכל כך. אמרינן מיטת

מינות. כאן

 השם חילול פלענק פסק חיים המפץ אולם
 מבירה מפה אם ורק אך הוא ה״לחאבוף

 עבירה עשה אם אבל הגוף, חאות מחמת
 לתאבון. בכלל זה אק ממק, המוחש לשם
 בתכונתה זו הלכה לעצמנו נסביר הבה

אדם. של הנפשית
 בשעה כבוד. הפך פירושו — השם חילול
"בזיק" לשון היא באם אדם, על שמדובר

משופעים. אחד ע״י גרשם תשכ״ו. סיכות ד׳ ליל •
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שלא הלכות חידושי

 קוב״ה, בפניני ואילו כבוד. אח הנוגד כמושג
 של שרשו מהו "חילול". לשון דוקא היא גאה
 להתברר טמיד בעצה, הנה זה? דבר

 כל מלא השא שנטר כעולם ולהתגלות
 למהלך מתנגד שנגולה או וכשמעשה העולם.

 מלל של נקודה יוצר הוא הזו, הברירות
(vacuum) צריכה היתה ההוים שכל במקום 

 ואס השם. מכבוד מלל( )הפן להתמלא
 בהשגה מלל יציית היא השה מילול הגדרה ק,
הארץ. כל מלא השם כבוד של

 ולהכעיס לתאבין בק לסילוק השרש והוא
 בא האלל שיוצר אימת שכל השם. חילול בענק
 של וההכרה הדעת תחפשה לא ששם מטס,
 ה״מילול הרי — כטדו״ האת כל #מלוא
 כלומר, -לתאטן". בסוג ונכלל נמעט השה"

 ך גו ה האות ידי טל נגרם השם מילול אס
 אינו וכגוף — זנוח, שחיה, אכילה, —׳

 יסוד יש הרי הכרה, התפשטות של מקום
 לו בקראנו העבירה סוטר אס להנמיך

לענק ורק אך אמור זה כל אבל #לתאבון".

 בהמה" מעשה עשתה #היא ממש. גוף
 ממון, להרומת החאוה אולם וכדומה. )זטה(

 מוקף מצד שלפעמים אף בכלא לכטי או
 האות מאשר יותר טערת היא שבה, המאוה
 נישט טוט מענטש א וואס יודע מי ־- הטף,

 מקום מכל — כבוד, שעיקעלע יאס פאי
 הכרה שהרי בטף. ולא בדעת שרשה זו חאוה

 לבהמה אק 5 לאדה מיוחדת ממון ערך של
 חילול נן, ואם בכבוד. אז כסף בערן מושג
 חילול הוא כסף הרוחת מאות מחמת השם
 השם כטד להכרת בעצם השייך בטח

 שבטצם אט״פ כלהכעים, נידון ולכן במילואו.
תאום. הוא שרפו

 לטנק ורק אך נאמר זה שדבר ]טדאי
 נחשבת עדיין מינות, לגבי אבל השם. חילול
 מינות לגבי כ״למאטן". ממון הרווחת האות

 זמן וכל סול. סריקת הוא: המבחן —
 אדם, של רצוט מילוי לשם באה סול שהפריקה

 ואכיל היתירא שבק של מצב כאן אין עריק
מיטת.[ של מצג היוצר שהוא איסורא,

ד.
ru■ *אחד! קי jjyvu ח״ח נד אתו רמו דינזד •

)תשי״ה(
 בשיטת ׳,3 כלל חיים המפץ מרן בדברי
 באפי דמת&מרא מילמא »כל דדין הרמב״ס
חלתא":
 דכל תום׳ דמה ב׳ באות שם מבואר הנה
 על רק מסב חלתא באפי דממאמרא ההיתר

 עי״ש. גמור. גנאי שאיננו ודבר הרע לשון אבק
 ומגרת ג׳ נאות מובא הרמב״ם, לדעת ואילו
 גמת טיפל אמד שאם הוא הפירוש ג׳, אוה
 לא׳ אמ״כ מומר הלתא באפי מברר על

 נשמע כבר6 פיון אקראי בדרך לספר מהשלשה

ד׳. ♦

 יחטין שלא ובלבד להתגלות, ועשוי הדבר
 חילק ומדלא טהר. ולגלותו הקול להסביר

 כדברי גמור, הרע ללשון אבק בק הרמב״ה
 לא אם לשה״ר אק אופן שבכל משמע התום׳,
הקול. להעביר מתטק
 »מ״מ דהנם שיטמו. אפי מוכח שנן וני׳ל

 אחד #דאם בפנים דמש״כ הפיר ה׳, אוש שם
 סיפר אם דוקא דלאו חברו", טל גטש סיפר
 להסבג שיוכל דבר בל דה״ה חברו, טל גנות
 בכלא ג״כ לחברו, וכו׳ צטר או היזק טי״ז

יעו״ם.
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זצ״ל יצחק" "פחד בעל למרן הזכרון ספרשלב
 שם דמה הרמב״ם בדעה הנראה אמנם

 איסורא שמחלק ה׳ עד ב" הל׳ דמיה מהל׳ בפ״ז
 מכרו במות המספר א׳, סיגים, לב׳ דלה״ר

 שהוא שני, סוג מוסיף ם׳ בהלכה ורק וט׳,
 ספי איש נשמעו אס שגורסים דברים הסספר

 ורק וכר. בממונו או בגופו לחברו להזיק איש
 דבאפי דין הרסג״ם מעמיד השני זה סוג על

 ונודע הדבר נשמע שכבר מטון כלומר, תלמא.
 אז יומר, ולגלותו הקול להעביר מתטק ואינו

 מל גנות בדיבור אבל בדיטרו, הפסד אין
קלהא. דאפי הימר כלל נאמר לא חברו

 עי״ש המלך, ודמ3ע בספר מצא וכדבריו
 דברים נאמר "ואם הרמב״ם מלשון שמדייק

 הוי דמסהפינא "אלילי שלשה": בפני אלו
 שלא חדש, מלדין5~השמיענו דרבנו אמינא
 כאלה בענינים דוקא ולפ״ז וכר. עליו עמדו

 התק גורמים שהם משום הוא ורםקל״^ש
 כאלה דברים גנות, משום בהם ואין לחברו,

 אק נודעו וכבר שלשה בפני נאמרו כבר אם
 משום איסורם כל שהרי טד, לשה״ר בהם

 אינם הרי נודעו, וכשכבר התק, הם שגורמים
 שכתב כמו לא אס יומר. שד התק גורמים

 יומר. ולגלותו הקול להעביר שמתטין רבנו
 בו אק בעלמא באקראי הדברים בסיפור אבל

 דברים כמספר מפא״כ בישא, לישנא משום
 אס לשה״ר משום בהם יש טדאי גנאי של

מק״ו*. ברבים נאמרו
 אבק בהל׳ המ״ח מרן שהביא מה על שד

 מלשבח הזמירות ג׳, אוח מ׳ כלל לשמ״ר,
 אמר, התק: לידי לבוא שיכול במקום חברו
 לשק דאבק דינא הרמב״ם מדמממיד הנה
 סוג מל דוקא גשר לשה״ר שאינו הרע

 דלשמ״ר, הב׳ הסוג שהביא לפני הראשק,
 אלא אשרה זו חלוקה פאק דממו נראה
 גורס שזה שם, שכ׳ וכש גנות. לדכורי בנוגע

הגורמים דברים של לסוג אבל בגנותו. שיספרו

 באופן כלל חילוק אק נשמעו, אס התק
 ומה ממתק, נגרם סוף סוף שהרי אשרמם,
 האיסורא שסיקר כיון ערם, אין הנפק״ס

 בדיטרי ואילו נשמש. אם ה״גורם" סל הוא
 באופן חילוק מקום יש שפיר מנס, גנות

 ורך או מנס געת דרך באו אס אשרמס
 ד״מכרך הפסוק הביא הרמב״ם והגה גרמא.
 תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול רמהו

 שונאיו בפני חברו בשבת המספר לענק לו"
 בגנותו", שיספרו ש״גורם לשה״ר אבק שהוא

 של הב׳ סוג על יקאי בגס׳ שנראה כש ולא
 א״ש הנ״ל ולפי הפסד. לו הגורסים דברים

 דברי לענק אלא 7לשה׳ אבק של הקולא שאק
גגות.

 מרמב״ס לדעת לבאר לנו שנשאר אלא
 דכמיב "מאי ע״א טז ערכק הגש סוגית
 קללה השכם עקר גדול בקול רמהו מברן
 וטרחו לאושפתא, דמיקלע כגון לו. תחשב
 ואמר בשוקא יתיב נפיק לממר שפיר, קשה

 קמאי, מרח דהכי לפלניא ניבלט׳ רחמנא
 )פירש״י ליה, ואנסין ואזלק אינשי ושמעק

 רבי תני משט( פמכלק עד — ליה אנסו
 אדם יספר אל לשלם ספרא דרב אמוה דיש

 לידי בא שבחו שמתוך סברו של בשבתו
 רעהו" ש״מברך משמע מהגש. הרי רעמו".
 לידי הבא דשבא למקרה מתיחס

 אדם יספר "אל האמרה ואילו הפסד,
 הוא רמש" לידי בא טובתו שמתוך בשבתו,

 ונראה אמר. בשק ודן נוסף מאמר כבר
 ד״ואנסק בהא אחר פי׳ יפרש פהרמב״ם

 טנק שהוא ס״ל מפרשים רוב שלדעת ליה",
 ללה״ר שבהק ציור שהוא ממונו", "מכלים של

 ואילו הפסד. הטרמים דברים השני, מסוג
 מלשון ליה" "ואנסק יתפרש הרמב״ם לפי

 שרבה משירותו בגלל אוחו שלוחצים כפיה,
מסרב ואם בצלחתו. דלים ולשנו להיטיב
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שלג הלכות חידושי

 כל וא״כ בגנותו. ומדברים סריו,6מר»ים"
 לכלל דוגמא אלא אינו בגס שהובא הציור

• לגנותו". בא אתה שבמו ש״מתון■
דמתאמרא מילתא דין שכל זה למי היוצא

 הב׳, מסוג אלא אינו להרמב״ם תלתא באפי
 לשה״ר לספר הצמוק בק כחלוקה כל אשר

בו. נאמרה לא לשה׳ד לאבק

מ.
ח״וז* ס׳ אחו רמו לימוד מסעות אחד, ע״י נדעם

)תשי״ז(
 "אפילו כתב: ג׳ סימן ג׳ כלל איים במפץ

 נתמק ולא השנאה ממון מדבר אינו
 וקלות שמוק דרק אמרו רק לגנותו, בהסיפור

 גנאי דברי אמת שפ״פ כיון אעם״כ ראש,
ב אות בנמ״ח ושם התורה". מן אסור הוא,
 דעות מהל׳ בפ״ז הרמב״ם מדברי "הוא כתב
 שמוק דרך בלשה״ר המספר עכן שכתב ה״ד
 וכר׳.., בשנאה מדבר שאינו ראש קלות ודרך

 בענק כי ע״ד במאמר יוגה רבנו כתב וכן
 נתכוק שלא אע״פ בו הפשיעה על ימגש לה״ר
 רש״י הביאו בספרי אח״ל וכן מברו. לבזות
 שלא מרים ומה ז״ל מרים לגבי סחורה בפי׳

 בפ׳ הרמב״ן כתב וכן וכו׳. לגנותו נחנונה
 אבל דבריו, בסוף וז״ל זכור פסוק על תצא

 בין ממנו להמנט גדולה אזהרה הזה בכתוב
 שאין בין להזיק כמתטק בין בסתר, ק3 בגלוי

 חרי״ג מכלל מצוה וזוהי כלל. להזיק מחכוין
מצווח".

 יונה מנו שמדברי שאע״פ מאן להעיר יש
 לה״ר מלל לבזות מחנוין אינו שגס נלמד
 האמור מל נוסף מידוש בדבריו יש מ״מ היא,

 בשוגג המספר. שגם והוא וברמב״ן, ברמב״ם
 בדבריו וכמבואר מ. הפשיעה על ייענש

 :מקהלת שהביא מהפסוק הפשיעה מל שמדבר
 תאמר ואל בשרך את למעיא פיך את תתן אל

כציור ואילו היא. שגגה כי המלאך לפני

 שמוק דרך לה״ר שמספר הרמב״ם בדברי
 שאינו אע״פ כמויד שנגדר ברור ראש, וקלות

 שיש הוא יודע סוף שסוף כיון מתטין,
 רבנו הביא לא והנה מברו. על גנאי בדבריו

 סרים דמטשה בתורה מפורשת פרשה יונה
 כונה בלי אף נענשה הנ״ל מז״ל דברי שע״פ
 מקהלת. כתוב. דוקא להביא והוצרך לבזות,
 כשגגה נידון לא מרים שמגמה משום והיינו

לבזות. מכוין כאינו רק כלל,
 יצחק ממד ]המבואר ע״פ הוא כדבר יסוד
 לה״ר: סוגי ב׳ הגדרת ג׳[ מאמר שמעות
 זכות לכף כדיון ומוסר מברו, בגנות הסיפור
 ומעשה עמיתך". תשפוט "בצדק במקום
 לה״ר של השני מהסוג דוקא מוא דמרים
 עמיתך", תשפע ד״בצדק מהחיוב הנובע
 ומישב זכות. לכף נמה אה לדון לה שהיה
 המהר״ל על מיים החפץ בעל תמיהת ]שם[

 בפניו. במספר לה״ר איסור שאי! הפוסק
 ומסה פ״ז[. הלשון נתיב פולס, ]נתיבות

 במז״ל שמפורש דמרים, ממעשה מיים המפץ
 בההגהה ב׳, ]כלל משה. של בפניו שדיברו
 הדברים. מם והם הבמ״ס[. שעל השניה
 כשהלה״ר אלא נאמרים אינם המהר״ל דדברי

 הבדל יש שאז לבד, הגנאי סיפור במעשה הוא
 בעובדה משא״כ בפניו; שלא בק בפניו, בין

 בחיפוש הוא זה דצה״ר ריגול שהדרך דמרים,
אז — זכות לכף אומו ואי־-דיון חברו מום

ד׳. *
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זצ״ל יצחק" "פחד בעל למדו תזכרו! ספר •שלד

בפניו. היה הסיפור עצם אם חילוק -אק
מעשה היה שספורה מרים על לומר וחלילה _

 באופן שרק מובן לפ״ז סתם. גנאי" "מגלה -של
 גילוי דרך שהוא לה״ר, איסור של -הראשון

מזיד. או שוגג למצוא אפשר חברו, של .גנאי
 חובה בדבר שהפושע יונה רבע חידש זה ועל

 ענק בכלל ט שייך לא עמיתך" משפע "בצדק
מחייבה גופא "תשטט" מובת שהרי ׳שגגה.

 מזכות ואי-היסנדהדעת נטן דעת שיקול
 אז לפשוע, שלא ציווי היה אם מלה״ד, חברו.
 מכירן שוגג, מענת לו אק שפשע שמי פשוט

 לא זה ומפני הציווי, גוף הוא תפשע" שה״אל
 דמרים, ממעשה לדבריו מקור ר״י הביא

 נכלל לא מ״מ לבזות, נתכונה שלא שאע״פ
שגגה. בגדר

ו.
*n״n ׳8 רמו לינדד 1ם*עוו אתד, ע״י נושם

)תשי״ח(
 מותר אם הענק נידק ]יא[ רמ״א בשו״ת

 להשקיט בכדי מברו על רע שם •להוציא
 "למדנו )שם: להיתר. שם ומסיק ■מחלוקת,

 ומומר השלום מפני לשנות דמותר מכאן
 ל״ת דומה גם מרתק, שקר מדבר על -לעבור

 אלקיכם להשם כן חעשון לא שהיא שבחורה,
 וא״כ וכר השם את למומק אזהרה שהיא
 רע, שם מוציא של לאו שדומה שה״ה •אומר

 לשמים טנתו אם רע שם להוציא דמותר
 עיי״ש וכו׳". שלום לעשות כדי טוב *לתכלית

 רבע, אמר אמר, במקום )אגב, הענק( •כל
 זו שאק דפוס, טעות חלם זו שבתשובה

 אל השואל מכתב אלא הרמ״א, חשובת
 השקטת אק דודאי צמ״כ והדבר -הרמ״א.(
 הגוזל. מיד נגזל מהצלת ממורה יותר -מחלוקת

 ]הל׳ במ״ח מובא ל/ דף בשממות ואמרו
 שיודע "שעד ח[, במ״ח ט׳ כלל -רכילות
 אף ממו, יצטרף שלא גזלן, שהוא שחברו
 לזה חייב שזה אמת שהדבר בעצמו דיודע
 במם כדק שלא יעשו לא ג״כ והב״׳ד •ממון,

 אינם דהה כיק שניהם, ע״י ממון שיוציאו

ד. *

 שהוא מה לפי אפ״ה גזלן, הוא שהשני יודעים
 עד להיות פסול הוא שהשני בעצמו יודע

 לו אפור — אמד עד ישאר הוא א״כ בדבר,
 בהצלת הוא כשהמדובר אף הנה עמו". להעיד

 אמרו מ״מ ואם לשקר. אסור הכי אפילו נגזל,
 שהובא וכמו השלום, מפגי לשעת מותר

 ענה רבע בדברי מפורש הרי הנ״ל, בהטבה
 רק הוא השלום* ד״מפע זה שהיתר בשע״ה
 בסיפור המשקר הרביעי, "החלק של: באופן
 וזה וכו׳ בשקריו אועלת“לו ואק וכף דברים
 טובה ודרישת מצות לקיים התירוהו החלק

 שלום". בדברי לשנות מותר ואמרו ופלוס-
 קפא[ ג׳ ]פער יונה. רבע דברי כאן עד

 שאינם טדאי ושמו אדם של כבודו ואילו
מורידים. ולא מעלים שלא דברים בכלל

)תשי״ט(
 הספן מדברי בזה לציין רבע הוסיף עוד
 שמטין למי דומה "וזה :יג במ״ח א׳ כלל מיים

 החפץ דייק הרי אמת". שהוא בדבר לתועלת
 בדבר ולא אמח", שהוא "בדבר לכתוב חיים
לתועלת. שתהא אף רע, שם בהוצאת שקר,
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)העי"®
 מי מהימן שהוא מאיש גה״ר קבלת בענין

 רק מוהר "אין מייה: החפץ כתג תרי,
 עד מסגרתו עצמו אה ולהתרחק להאמינו

 ומכ״ש ונר הרמה מדרכו ששב יודע אשר"
 מי״ז". מ״ו להכותו או בממון. להפסידו שאין
 טו[ אוח ]שם ונגמ״ח מ׳[ סימן ד ]כצל
 גודאי כמוכה להפסיד ^דלענין מהרי״ק הכיא
 עליו אמר אס אפילו מהימן, לא אמד העד

 כל' דלאו מרי, כבי עליו סומן דהוא מעל
 להפסיד כדי העד לאותו להאמין כמיניה

 מביעתא יותר וישר פשוט וזה כתוכחה.
בכוחמא".

 שנאה אם לחקירה ראיה שמכאן להעיר ויש
 בץ או למגרו אדם נין מדר הוא למגרו בלג

ד. •

 למגרו צער גורמת השנאה שאם למקום. אדם
 בין בכלל שזה ספק אק שהוא אופן באתה

 לא בלב שהשנאה באופן אגל למגרו. אדם
 כבק נחשב האם שבלב, דגר ונשארה נתגלה

 אם וג״מ למקום. אדם כנין או למגרו אדם
 מל׳ וכדומה. בעיו״ב, פיוס מוכת מליו מלה

 בלב הנשארת ששנאה להוכיח יש המהרי״ק
 כבק ולא לבד, למקום אדם כבק נמשב בלבד
 בגדר גלב שנאה היתה אם שהרי למגרו. אדם

 לחלק מקום שאק בודאי אז למגרו, אדם בק
 דברי שלפי ומכירן לשנאוחו. או "להטתו" בק

 תרי* כבי מליו ב״מהימן יש הנ״ל המהרי״ק
 כמיניה כל דלאו אע״פ לשנאוחו, הימר

 הוא דלהכותו משום כרמך בעל הרי להכותו,
 לגמרי היא בלב שנאה ואילו למגרו, אדם נק
ליקום. אדם בק

דג
הרע* לשון עבירת על ותשובה רעים אהבת ממנות בעניו

)תשפ״ו(
 דאס פסק לשה״ר הלכות חיים במפץ הנה

 אז הרע לשון עבירת על תשובה לעשות רוצה
 כשב דיע דבריו נתקבלו דאם מתמלק, הענק

 דגריו נתקבלו לא ואם למבירו, אדם בק מל
 ]כלל יעו״ש לנקום, אדם בק על כשב דינו

 זה. לדק מקור הביא שלא י״ב[ סימן ד׳
 למבירו אדם בק מיקרי ילא מדבריו ויוצא
 בממון או בגוף יזו על נמסד חבירו אם אלא

 נתקבלו לא שאם כתב כך ומתוך בכבוד. או
 כעבירה דינו למבירו המסד כאן שאק דבריו
לנקום. אדם שבק

 מעשה דשושה אמינא הוה דמסחפינא ולולי

בלשונו. רשימה מתוך *

 אדם לנק נמשב ה״ז רעים, אהבת מצות לבעל
 מבירו נחשב זה ידי על דגם משוס למנירו,
 מיקרי, המסד רעים אהבת דהמסד לנפכזד,
 דבריו נתקבלו שלא הרע לשק שמשמר ומכירן
 שבק מבירה הוה שוב אהבה מצות מל עובר
 לא בלב מנם ששנאת ואמ״ע למבירו, אדם
 טעמא היינו עליה, כששב מבירו ריצוי במי

 אשכחן ולא בלב, אלא עליה עבר ילא משוס
 אבל שבלב, דברים מל חבר ריצוי דין

 שנאה דברי מדבר או מעשה, כשעושה
 דאפילו בגמרא, דאיחא בהך דנכלל בודאי

 ובודאי לפייסו. צריך בדבריו הנקניע
של דיבור הוה עצמו מצד הרע לשון שסיפור

ע״י חידפס356 מס עמוד מוריה( )הוצאת וכרע ספר זצ״ל< יצחק הפחד בעל >למרן הזכרון ספר

גו

החכמה ר

‘ז



זצ״ל יצחק" "םחד בעל למרן חזברון ספדשלו
 דבריו. נתקבלו לא אם אפילו שנאה
בחינוך דיעוין להנ״ל ראיה להביא לי ויש

 דהקללה הרמב״ס בשם שהביא דמקלל, ל״ת
 של מלמו וכל המקולל, טל כלל תועלת אינה
 מלמו. המקלל נטוס אלא אינו דמקלל הלאו
 פסק תשובה הלכות דהרסב״ס אזיק ומ״מ

 ריצוי דוקא בעי דמקלל, לאו מל זתשובה
 שיבעי אמאי איים המתן של ולדבריו חבירו,
 דבריו נתקבלו הלא הוה קללה הרי ריצוי,
על תעולה כאן אץ הר״מ דלשישת מכירן

 הר״מ דכונת לומר ואין מיקר. כל המקולל
 בקללה, שיש המיון מצד לתייסו דלייו היא
 למינקט להר״ה ליה הוה לא כן דאה אינו חה

 הממה בהדיא לתרש לו שהיה אלא מקלל,
 על הוא דהתיום מזה ומוכרח מבית. את

שבדבר. המיון על ולא הקללה עלם
 החמוד דלא בל״ת מינוך במנחת עוד ועיין

לחבירו, אדם בין הוה תשובה דלמנין שכתב
 בלא כמו דדינה תתאוה, דלא בל״ת כתב ושוב .

ול״נג תחמוד.

.»
לפייסו• צריו בחברו החושד בעניו

)תשכ״ו(
 שם דאיתא פ״א ל״א דך ברכות יכנוין
 מקרא זה וילתיק לתייסו, לרין* במבירו דמושד

 בכשרים חושד אם דממ״נ ול״ב דמלי. מיוחד -
 ואם קרא[, ל״ל ]א״כ למבירו אדם לבין נמשב
 באמת אמאי למבירו, אדם לבין נחשב אינו
 הגנד. דברי בתירוש מובא ול״ע לתייסו. צריך

 מל הקשה חיים המען דבפל מה ־ונראה
 היא' זכות לכך דדיון בפוסקים דמבואר הך

 תשפוט בצדק של דאורייתא משה מלות
 דמשמע אבות, בפרקי המשנה מלשון טמיתך,

 טובה מדה אלא אינו זכות לכך דהדיון מטם
 דמשנה זה על דמיהן חסידות. של והנהגה
 לא דהתם כלל, מכירו באינו איירי דאבות

 יודע אינו טהרי השפוכה דבלדק דינא שייך
 עטין, ]פתיחה, p>1S או בינוני הוא אם

 דבודאי נימא, נמי אנן אך ומפתה ג׳.[. במ״ח
 בעי עמיתך תשפוט בלדק טל דמובר לן ברירא

 היא וטריא הטקלא וכל מבירו. ופיוס ריצוי
 הכוגה ואץ מכירו, שאינו במבירו כחושד רק

טל הטובה ההנהגה טל טבר דכמוטד באופן
כלשונו. רשימה מהיד •

 דגם מכירו, האינו כלפי אפילו זכות לכך דיון
 המחייבת הטובה ההנהגה שמצד בודאי בזה

 גם אותו כממייבת היא היא בתמלה, אותו
 אלא מבירו, את לרצות תשובה בשעת

 כלל, עכר דלא באופן היא וטריא דהשקלא
 לה ומפכחת הזו, הטובה ההנהגה על אפילו
 אוב. לצד הנוטים הניכרים דברים ט דראה

 זטת לכך לדונו מחויב דהוא בגומא דבודאי
 הניכרים דברים ממני לא משפוט, בצדק מצד

 באופן אבל משפט. כאן אין דאכתי גרידא,
 אלא כאן אץ תשפוט, בצדק חובת מליו דאין

 שפיר בכה״ג טובה, פץ של טובה הנהגה
 דמזא מכירו שאינו באדם לחשוד לו הותר

 הטובדא היא והיא הניכרים, דברים ביה
 דברים בה מזא וגם הכירה דלא וחנה, זעלי

 של איסור שום טל טבר לא הן וטל הניכרים,
 אצלו היה החשד ואדרבה בכשרים, מושד

 סוך דסוך מניק דמ״מ אלא גמור. במיתר
 חובת כאן יש בטטות, היה דהמשד הוברר
 ילפותא לזה דבפי בודאי דא כגון וכל פיוס,

היטב. ודוק מיוחדת.
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גם מגדים
אברהםאשל

 מדיעות ו׳ פרק ר״מ סדרו, בקלין הממככר שכתב :"ומה מזה שאלה
 לעשות אפילו עצמו, כמו ישראל כל לאהוב עשה מצות משמע ושם ג׳. הלכה
 שכתג מה !ד״ה לעיל הכיאומיו ל״א שכח מהרש״א עיין לעצמו, כמו מוכה

 ונפקא ד׳. הלכה שם עשה, מצום כ׳ הגר אהכת שבתב ומה ואהבת(:
 ימירה פשה ט שיש לגר, לטעון עדיף לטעון, וגר לפרוק ישראל יש אי מינה

 אביו שנתגיירו כקדושה, ולידתו הורמו אף מקרי דגר ומסחנרא ועדיף.
כמותה. וולדה שפמה על הכא וישראל כישראל. קרובים לו ואין הואיל ואמו,

 שנא גר כי[ ]ד״ה כ׳ כ״כ שמוח רש״י ועיין גר. הוה ששסרר, ונתגייר
 כנפי ממת ונכנס שבא גר הוא זה גר אכל גר, לשק פירש אמרת ממדינה
 ]ד״ה ט׳ כ״ג שם רש״י שכתב וכמו ]שם[, ז״ל הר״מ שכתב כמו השכינה

 "לרעך ואהכה מלל הוא אס כנעני ענד נסתפקתי ר□ שסודו וגי[
 עכד הא עכו״ם, ולא רעהו כ׳ פסוק כ״א שמות להרא״ס וראיתי כמון,
ח!, עכו״ס ולא רעהו י״ד פסוק שה רש״י ועיין הוה. רעיך מלל כמצות דמיינ
 ענד ע״י גולה ישראל נ׳ ח׳ ומכות ג׳ הלכה מרוצת ה׳ סרק ר״מ ועיין

 לערן יא[ אות אגרהס ]אשל מרצ״ה סימן עיין רעהו, מלל דהוה כנעני,
)כ״א( שמות חלמצנו, ולא מונו דלא לאו יש דנגר יודע והוי מטת. משלות

 סרק ז״ל הר״מ דכתב הא ולכאורה ממון. בגדילת ולא[ ]ד״ה רש״י כ׳, ]כס '
 ל דיש דגר וגזל לעשה, דניתק גזל על לוקין שאין א׳ הלכה מגזילה א׳

א׳ שנפרק אמת הן לילקי, לאוין מרי ועקר עשה סד אתא דלא לאוין
וציבור, יחיד כולל שהלאו ממיר, על דלוקה אסר טעם נתן א[ ]הלנה מתמורה

 אדם סייכ י׳ הלכה מדיעות ר סרק ר״מ עיין .p נד, ממורה וכריש יע״ש
 ולא מונו מלא כן נגר אם יודע ואיל יע״ש. ואלמטת, כיתומים להזהר

 D] )י׳( סרק ר״מ כו׳, תשנא לא המ״א שכתב ומה יע״ש: מלחצט,
 ולא דמורידיס אומה שאלה, שם: משנה כסף ועיין ה׳, הלכה מדיעות
 אס קנ״ט, וסימן קנ״ס ]כדמן[ ויו״ד מכ״ה מזו״ננ״ןלמן[ המוזכר מעלים

הרכה, וכדומה יוצא, אס ובלולב מקודשת־ אס ורןדשיאשה ממוט ממט גזל
תשובה, גוונא. נהאי אפיקורס לגר אפיקורס ישראל נין לסלק יש ואם
 והר״נ ממוט, לאבד אסור נמסור י״ג סעיף שס״ת ]סימן[ נסו״מ הנה
מעלים ולא המורידים אותם ככל א״נ שרי. לעצמו שיקח אומרים ויש כמנ

 דווקא דלאכדו לזה, מודה המסכר ושמא גזל, כאן אין כו׳ הסקר גופן אם5®3
 דיש לומר ממצא אס ואף י״ד. אוס שס !הקצת משה מדרכי כנראה אסור,
 ואין גוונא כהאי אפיקורס גר ומיהו נפקא. לא ססיקא מידי נדכר, מולקין

 ויורשים כר, שסכה וכרות דכא פצוע מולידים, שאין מאומן דהוא מיס לו
 וצדיק רשע יכין שיין דלא ניד, ממוט לאכד מומר עלמא לכולי י״ל לו, אין

 בקדושין טונא מינה ונפקא לו. אין ויורשים ורע ליה דלית [,1י ,0 ]איוב ילנש
]קנט[ )ק״ט( ויו״ד א׳ קי״ט קמא נכא עיין *. כדכמימא מצוי/ ושאר
 ואס עד כר למטרו שמטא מי שכתב ומה להאדיר: ואין ריכית, לערן

 והלנה ר כהלכה מדיעות ו׳ סרק ז״ל הר״מ לשק כרכים, מנלימין מזר לא
 מכלימין אין למטרו שכינו דנרים נין מילק דשם צ"□ מקום ומכל ח׳.

סממא. כמג והמ״א ברכים, מכלימין למקום וניט לעולם, )עכ״ס( "כרכים"
 ממא עליו משא ולא כלאו עוכר עצמו לנין נינו אפילו פנים דהמלכין ודע

 להלבין שלא זי׳י״ן אות[ דעו□ ]להלטס נסתיסה הר״מ נמכ ובן [,1י יט, ]ויקרא
ברכים. שנן וכל ישראל להכלים שאסור מכאן מ׳ בהלכה כמנ ובן פנים,

ימירא, זהירות היינו כרכים, לנייש שלא לסהר צריך לפיכך ]שם[ שכתב ומה
 שלא י״ז י״ט ויקרא רש״י שכתב ומה כרכים. הנא לעולה סלק לו דאין

 כמדכר אף יכלים דוודאי כרכים, יהט&וכ אל אמר כאלו כרכים, להלנין
רא״מ, נהמ״א[ שכתב ומה ניארמיו: מ״א7 ובתיבת שם רא״ס ועיין רכות,

 אחת פעם לרב דמלמיד ד, אות מדיעות ו׳ פרק מיימוניוס נהגהות הוא
 שכתב ומה יע״ש: ונזיפה, קללה או הנאה עד ולסכירו יומר, ולא מוכיחו
לזכות, 1נע״נ ס״ה ינמות ל, ]ס״ק[ רנה אליה עיין לשנות, דמופר ]המ״א[

 ט ר״נ[ ומ״ש ד״ה ]שם אגדות סידושי מהרש״א ועיין יע״ש. הואי"; עמיד
 הוה א״כ לזה, היה שהליכה שאמר רק ל(, י״ו א׳ )שמואל זבת באמת

 רס״כ ]סימן[ סו״מ עיין אושסיזא, פוריא במסכמא שכתב מה לשעבר:
 אושסיזא יוד□ איני לומר סין אלף סימן ]מד[ )מ״ב( ]ס״ק[ נסמ״ע
 ואי״ה יג[ יד, ואכילה ]מילה לר״מ רש״י לן הפרש שם ועיין פוריא. לימוד
 לז, ]בראשית כסינ יוסף ונאמי יטאר. הלת לנעל ישבת לא אורם גל לקמן

 שהלא על פעמים כמה אומו הולמו לי נראה לשלום, דנרו יכלו ולא ק
 שה. רש״י כפירוש כסה אסד יכלו ולא מהם, לקכל רצה ולא רעה דנתם

 כתב פה: מקומו אי] סז,וש רא״ם ועיין קצ□ קשה "צט", ולא וכתרגום
 p ועיי} הכי□ ל1מ ישבת לל אורת שכתב ומה מ״א: עיין כוי. הר״ש
 V שהקשה מד,11^קלקמן אי״ה שאכתוב מה ועיין א׳. ט״ו דף עירלן

 ממט שיקבלו כלה נמסכת ]א׳[, תירוצים. ג׳ ]שם[ רכה נאליה כלה, ממסכת
 יודע ואיט סתם ששמע לירי כעירולן ל, גדול. כאילן יתלה לא אפילו
 לשנות אסור אימי, ממכם ששמע כלה וכמסכת גדיל. מס לומר יכול ממי,

 כר, יכול ממכם ושמע גדול, כאילן למלות אסור עצמו סכרת ג׳, עדול.
 ו׳ סרת הר״מ דנרי הם נאלמט□ ליזהר תייג שכתב ומה לדינא: וצ״ע

 הלנה שלעי סרק שם ושקר, הרע לשון שכתב ומה יו״ד: הלכה מדיעות
 אות מדיעו□ י פרק לימורות הותהג ירושלמי, נשם שכתב ומה ל: א׳
 | פרת ז״ל הר״מ ו,שלנלזי כפני תלרו מוכת המספר כל שכתב ומה ג׳:

 1 רש״י לרש לידי[ בא ד״ה נע״א ט״ו כעירלן ורש״י, ד׳: הלכה מריעות ז׳
 יוסנןק| דר׳ וההיא ה׳. אות נ[שם מיימוניות הגהות אוהביו, נסר אפילו

 מה|ו : עצמו לגין ניט צ״ל שבת□ מונה היה מ[ משנה נס״נ באטת זכאי
 וטהשכתבלפני ל: ז׳ הלנה שם ז׳ פרק ר״מ ונטירה, נקימה שכתב

 מג[ ]כלל ורדים טינת כתבנו מכשול חמן לא עור לסר נערן בו׳, עור
 נסמפקמי[ ד״ה א אוס זהב משבצות פב ]למן יו״ד ונסריי העמקים ושושנת
 מוסר שהוא אף או נזיר. שהוא לנזיר, יין ומס לדידיה. דאסור היכא דווקא
 מקדימין ואין למצוה מקדימין זריזין שכתב מה למטרו: להכשיל אסור
 הנץ קודם מצסרא, נבדוק ד״ה ורש״י א׳. דלי״ת פסלם מצסרא, טסי

 עיין 4הססי שיצא כדי הממה, מנץ דוקא דלכממלה ובמילה יע״ש. התמה,
 ז״ל המהרש״א שכתב מה לסי ומיהו א׳. ]ס״ק[ ט״ז רס״נ ]סימן[ יו״ד

 באנרהס י״ל כן אם התמה, מנץ טוב ככי יצא יהודה נדיב א׳ ל כדף שם
 הנץ, קודם לדרן לזרז צריך אין ילדי כאדם כן שאין מה עמו, נעריו שני

 יע״ש: הלו□ מסר ממיראים לו לא נעריו ל עם ואנרהס הלות, מפר
 מכל וטעים שב( דוקא )לאו מטמא לשב ילך דם המקיז א׳ קכ״ט בשבת

 ואז רטעי□ כדי דטעיס עד כן ויעשה הדינר, ליקח ירצה לא והפטר א׳
 'השם שהזכרת הממכר שכתב מה נרטעית: די כי יומר, כן לעשות אסור
 יומר יער והער יער, העשיר א[ ]אוס פרישה ועיין ערו□ הייט כר, מצויה

 שכלב כמו לישכ□ למר כמצוה זריז ללות לישבע, פת: אפילו לו ילה ולא
 ללוס ראוי p ]ס״ק רכה אליה לטש. ואקיימה, נשנעמי קו[ קיט, ]תהילים

 ומסן משא ערן פולין ]מפנס של״ה למטרו, טונה איזה המבטיח כדיטרו נאמן
 וש״ן א[ נפ״ק נט״ז רמ״ט למן יו״ד עיין מעשר, מעות נערן :מנן[ ד״ה

 אטו נשם ג׳ אות רנה אליה ועיין :p ס״ק ]סוף כאן רכה ונאליה p ]ש״ק
 ס״ו כן לא דאם כאמונה, ונמס נשאת שואלין ז״ל מהרא״ש הגאון זקיט

 ]המ״א[ שכתב ומה זה: על מסלה שואלי! ולכך השה, ללול שלו המורה
 אלו כל בסוסו ס״ז למן או״ס חדש הפרי כר, והשס לאנרהס הקורא

 ט י״ט יומא רש״י ראש וקלוש גנאי והמ״א[ שכתב ומה יע״ש: מדרכנן,
 ללדיס למת י׳ משנה ג׳ סרק ונאטס הילדים, לסת גדבדס[ ולא ]ד״ה
 ת[ ]משנה מאטת א׳ פרק ר״מ ועיין נא; ראש וקלות ליצטת רש״י לרש
ורנכב! השר□ למלאט מורה נתנה לא מקום ומכל הנמאס. דטר ג׳ חלק

ממט: מגע
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יצחק פחז־מב

 והיינו דניאל. של חזונו ידי על אלא נתפרשה לא הסתימות ואותה
 ה״קץ" אבל פקידה, של קץ אלא נתגלח לא ירמיהו ידי שעל משום

 דניאל; של בספרו שנתפרש עד ונעלם חתום באמת חיח גאולת של
כתובים. של מספרם שהוא

♦

ג מאטר

א פרק

 הבאר שעל השניה בהחגחח ב' כלל חיים חפץ בספר עיין א.
 בפגיו הרע לשון באיסור חמחר״ל שימת את שמעמיד חיים מים

 פרק הלשון נתיב עולם בנתיבות המחר״ל דדעת גדול. עיון כצייר
 על עובר הוא אץ הכירו בפני חבירו על הרע לשון שהמדבר ז׳

 הרי דבפניו משום מעמה את חמחר״ל שם וביאר הרע. דישון הלאו
 בלשון. נתלה חזה הרע אין וממילא להרגו, וגם להכותו נם יבול הוא

 ביון בפניו, אומרו שהיה בל שלא^בפניו, זה אומר הוא אם ואפילו
 לומר בזח מדקדק אינו והוא הרע. לשון זה חית לא בפניו, היה שאם
 בעצמו הלשון שיחיה צריך כי בעצמו הרע ל£ון זח אין בפניו, שלא
 הרע לשון זח אץ בפניו, אף זה דבר אומר שהית וזח הרע, לשון

 בלשון תולה זה דבר בפניו, שלא רק לומר מדקדק אס רק עצמו,
 חמחר״ל. עכ״ל בלשון. דוקא שתולה הרע לשון שנקרא והוא דוקא.

 יענה דמה גחל; עיון בצריך חיים החפץ מרן העמיד אלו ודברים
 חוה משח בפני מרים דטעשח דאמר בספרי ר״נ לדעה חמהר״ל
הרע. לשון המעשה זה שנקרא התורה בכל מפורש ואעפ״ב

 אהד סוג מונים. שני הרע בלשון מציגו דחנח בזה ונראה בג
 שמעון. על מטפר שראובן הגנאי של העובדא שקביעות כאופן הוא
 חונים של מכחם עליה לבוא שנצמרך מבלי ברורה, קביעות היא

מהובות נובע איסורו שאין תרע, לשון של סוג הוא זה ושיפומים.
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מגג מאמו

 ישגו מנוד עליו• מספר שהוא זה כלפי לחסספר לו שיש מיוחדים
 שראובן חגנאי של העובדת קביעת אשר תרע לשון של שני סוג

 פיהם על אשר ושיפוטים מדיונים ההנאה היא שמעון, על מספר
 הרע לשון של זה ובסוג גנאי. של לעובדא חזו העוברא נקבעה
 מספר שהוא זה בלפי לחטפפר לו שיש מיוחדים מחובות מבע איסורו

 בצדק של ע^ח ממצות וצא נובע הרע לשון של הזה הסוג עליו.
 לשפוט דאורייתא עשה מצות שיש ספני דהיינו עמיתך. תשפוט

 דלפי הנשפט. לחאום בהתאם הוא מתחלק הזה והשיפוט זכות לכך
 הזכות כך חיא מהגדלת זח, לעומת p הנשפט, של זכיותיו ריבוי

 לכך חבית את הדן ואדם במשפטו. בה להשתמש צריך שהשופט
 הוכתר ומספר וצלו והוא זכות לכך לדונו מחייב שהדין במקום וצבת

 צ הלכה ונתבררה הרע. ולשון בלאו עובד זת הרי לאחרית זו
ז/ סעיך ג׳ כלל חיים חפץ בספר

 אינם חללו. הרע לשון סוגי שני כי מת לדון לנו ויש נ.
 יסוד שנם אלא איסורם, של לח״חיכי-חימצי" בנוגע רק מתחלקים

 הרע לשון של איסורו כלליות דהרי בהחלט. הוא שונה איסורם
 מתפרש רכיל תלך ולא בחבית. המרגל בשם בפוסקים וצא נגדר
 הוא בולל ריגול ומעשה ריגול. מעשה עושה היינו רכיל דחולך חכי

 וחולשה זח מוס גילוי ואוז״ב החולשת ומקום הטום מציאת :חרתי
 שתטוס ובאופן טחר״ל, שיטח של חידושה חוא וכאן לווזולת זו

 שבן לאתרים. הגילוי מוא הריגול, מעשה עיקר אז ־וגלוי, ברור וצא
 זח על לומר אץ חזצלשת וראיית חסום אודות על חידיעח עצם

 האיסור עצם כן ועל דממילת מידי חוא שחלא ריגול, מעשה שחוא
 לאחרים. חגילוי בשעת אלא מתחיל אתו זח מסוג תרע לשון של

 תשפוט בצדק ממצות חנולד חלשץ־חרע סוג חוא לגמרי טזח שונה
 שחרץ במקום וצב לכך הדיון דעצם לתיפך. חענץ וצא שם עמיתך.
 בעצם בו יש שכן ריגול, לסעשח נחשב זכות לכך לוון מחייב

 וקביעות מטין חיפוש של מעשת חדץ, כנגד וצב לכך חחכרעח
מזת גדול ריגול טעשח לך ואץ חחורפת טקוטות

 של דעובדא חנופא חרע, לשון של זח ובסוג ונמצא, ר.
תנאי שיש אלא לאחרים. ומילוי לפני כבר נמצא ריגול, מעשת
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יצחק פחדמד

 הוא וכן לאחרים. מתגלח כשהוא אלא נשלם שאינו ריגול, במעשה
 חראשון, מסוג חנ״ל. תרע מלשון סוגי שני של האיסור ביסוד ההבדל
 מגלח שהוא בשעה אלא מתחיל אינו האיסור של דעובדא חנופא

 אלא לאחרים הגילוי אין הרע, לשון של חשני בסוג אבל לאחרים
 לכף השיפוט עצם נעשה חגילוי ידי שעל מאיסור, בהשלמת תנאי
חימם והכן מתחיל. חוא מאז איסורו ועיקר למפרע. ריגול מעשה חוב

 הרע לשון איסור שאין בטעמו כתב חמתר״ל וחנה ת
 יכול הוא הרי בפניו, שהוא דבל משום היינו בפניו, הגנאי כשטספר

 שבכל משום בזח, סברתו עומק לפרש ונראה למדנו. וגם להכותו נם
 לפחר״ל. ליה וסבירא ומלחמת קמטה של ענק זח חדי בפניו, שהוא

 המלחמה מצרכי הוא דחריגול דסתרי. חרתי חם וריגול דמלחטח
 המלחמה. מעשה גוף הריגול אק אופן בשום אכל חקמטת והכשר
 מעשה בשם הוא עדר הרע לשון איסור של עצמו דבל -ומכיק
נוף מעשה הוא בפניו דבל בפניו. לאוסרו לנו אפשר אי ריגול,

ריגול. משם מפקיע הוא מלחמה ושם המלחמה.

 מתיישבת חטחר״ל על חיים החפץ סרן של קושיהו ומעתה .1
 הרע, לשק משום כו אין דבפניו חמהר״ל כתב לא כאן דעד -כרווחא.

 שהוא שבו, ריגול מעשה דעיקר הראשק, מהסוג הרע בלשון אלא
 לחמחר״ל, ס״ל שפיר ובזה הגילוי. בפעולת אלא אינו איסורו טף

 של השני בסוג אבל שביארנו. וכמו ריטל, חובת בזע אין דבפניו
 בשעת כבר נעשה הריגול מעשת של דעובדא שהטפא הרע, לשק
 התנאי השלטת אלא באן, איט והגילוי כ1ה לכף והמשפט הדיק
 המחר״ל לשימת מקום אק בודאי בזה למפרע, עמר הריגול ידו שעל

 תורת באן אק בפניו הגילוי דמצד מהי הרע, לשק כאן אק דבפניו
 בשעת ריטל לתורת כלל צריכים אט אק בכח״ג הלא אך ריגול,

 לאוסרו בכף סגי שיהיה, איזה יחיה גילוי כאן שיש דבל הגילוי.
 דחדיק היבי כי אלא לגלוי צריכים אט דאק הרע. לשק משום

 לדעת אפילו ובזה למפרע. ריטל כמעשה יחשב חוב לכף והמשפט
בפניו. אפילו הרע דלפק בלאו עובר חמחר״ל

כ־■
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מהג מאמר

J דבודאי דמויים. ממעשה המהר״ל על ההשגה מה ומסולקת 
 של הרע דהלשון הרע. לשון של השני ,מהסוג הוא דמרים מעשה
 לדון לה שהיה עמיתך, תשפוט דבצדק מחמצזח הוא נובע מריס

 שלא וכץ בפניו בין הבדל שום אץ *1 כגון וכל. זכווג לכף משה את
בפניו.

 חיים החפץ מרן של השניה ההשגה נם מה ^&^ומיושבת

 שם מוציא בפרשת דספרי הברייתא מן שם השיג דמרן חמחר״ל. על
 אלא דברים אומר שאינו מלמד לקחתי. הזאת האשה את ואמר רע,

 רכיל. תלך דלא מקרא הוא רע שם מוציא אזהרת והלא בעמידתה.
 של דבריו תוכן כאן ער הרע. לשון איסור נמזג בפניו דגם אלפא
היית תתפץ

 אליטתא להשגה פתרי אשכהנא לעיל לנו שנתבאר מה ולפי ט.
 רע שם דמוציא י״א. הלכה בתולה מנערה פ״ג רמב״ם דיעוין זו.
 תבאת ומלבד תחתיו. שזיגתוז עדים מביא אם אלא תורה חייבתו לא

 זו שטענתו אלא תחתיו. שזינתה טוען עצמו מצר הוא נם חעדים
 ונס בתולים. מצא שלא טענתו מתוך יו היא באה תחתיו שזינתה

 לפי והשתא הים□ שם עיץ מתפרשים. חס הבי ו׳ בחלבה דבריו
 נפקא רע שם מוציא דאזוזרת דאמרינן דחך נראה חמחר״י שיטת

 בתולים. לח מצא שלא טענתו על תכונה אין רכיל, תלך מלא לן
 זח אומר שהוא סביון רכיל, כהולך נידון חיה יא הזח חננאי רמצד

 המוציא של שהרכילות אלא חיים. בחפץ מרן של וכהשגתו בפניה.
 מפני טוען הוא זו וטענתו תחתיו, שזינחח בטענתו מוא רע, שט

 עמיתך, תשפוט בצדק על בזח עבר מודאי בתולים. לח מצא שלא
 יש וממילא כשרות. חזקת לו יש בשר ישראל בל זח לענץ שהרי

 ונמצא מישראל. ואחד אחד כל בלפי חוב לכף דיון של איסור באן
 תשפוט בצדק עבירת מצד הנולד . גנאי הוא תחתיו זנות של זה דננאי

 לשון של איסור יש דמהר״ל אליבא גס גמא, בהאי ובכל עמיתך.
בפניו. אפילו הרע

 של שיטתו על השניה ההשגה בישוב לומר יש ועוד י.
במדבר אין חמחר״ל דלויעת רהא לנו נתבאר לעיל דהנח חמהר״ל.
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יצחק פחז* מו

 אין שבפניו, רכל משום תוא תרע, לשון איסור משום תכירו בפגי
 שימת של ענינה סוף זו סברא דאין נראה אמנם ריגול. דרך זת

 לשונו רזה דברים בה שהוסיף להמהר״ל ממינו חנ״ל. חטתר״ל
 ולהרגו להכותו יכול לפניו הוא שכאשר ז׳ פרק הלשון בנתיב שם
 החן, לשון בעצמו הלשון שיחיה צריך כי בלשק, נתלת זה ואין
 רק בעצמו, הרע לשון זה אין בפניו, אף זה דבר אומר שחיה וזה
 בלשון והבלוז דבר בפניו, שלא רק בפניו יאמר שלא מדקדק אם

 חמחר״ל. של עכ״ד בלשון. דוקא שתולה הרע, לשון שנקרא והוא דוקא.
 והמקור מקורם ידיעת לאחר אלא מתפרשים אינם הללו תמוזר״ל דברי

 .ע״א ט״ו דף החם דתנן דערכין. המשנה הוא זזמחר״ל של לשיטתו
 נמצא סאת. נותן רע שם והמוציא המשים נותן והמפתח האונס
 למחר״ל, ליה סבירא ובזה יעו״ש. מעשם העושה מן המור בפיו האומר

 בפה שהאומר כאופן אלא מעשה, מעושה הטור בפח תאופר דאין
 שאפשר פעולה פועל בפה האומר אס אבל לחמם המיוחד דבר פועל

 ב״חיכי■ אלא פם בתורת בכאן ניתן הפח אין שוב במעשה. גם לפעול
 הוא חמור כי זה על לומר ואין כפם שנעשה מעשת של תימצי"
 משתמש בפה האומר שאין מכיון מעשת מעושה יותר בפה וזאומר

 נס יכול שבפניו דטכיון חמחר״ל בתב כן ועל פם בתורת בפח
 תולה בדיבורו מזיקו שהוא חהיזק אין שוב להרגו, וגם להכותו

 מחר״ל. של בלשונו בעצמו, הרע לשון זה אין וממילא דוקא. בלשון
 ריגול, למעשה נחשב הוא זה דוקא, בפניו שלא לומד דטדקדק ורק

 חח בלשון, חולה נחשב זה לת דוקא, בפח אלא ויגול שאין ומכיון
 דלא בערכין, שם המשנה שסיימה הוא חח בעצמו. 'הרע לשון הוא

 דמעשה משוס מרגלים במעשה אלא ישראל של דינם נזר נחתם
 לעיל. לנו שנתבאר וכמו הרע. לשון איפור של נידו הוא חוא ריגול
 כמה עד ותראה ב' דפרק בסיומא הלשון נתיב בסחר״ל חישב ועיין

חמוזר״ל. של שישתו בביאור הדברים תם נכונים

JC דבפניו מחר״ל קאמר לא כאן דעד ברור נראה זח ולפי 
 דיבורים בסתם הוא שחבפניו כאופן אלא הרע, לשון איסור ליכא

 יכול הוא שבפניו דמכיון תפסינן שייר שמח להכירו, אדם בין של
 נקרא זה אין בפח. מזיקו כשהוא אף שוב במעשה, ולחזיקו לצעדו

זה ואין בלשון, תולה אינו וממילא לפה, חמיוחדת פעולה פועל
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מז ג מאמר

 בבית־ מעגה בתורת בפח מזיקו משא״ב כנ״ל. בעצמו, הרע לשון
 טענותיהם לשמוע ורק אך הוא מיוחדת ישיבת־חדיינים הרי דין,
 לחשחט־ מתחלתו הוא מיוחד חזה דחטעמד ונמצא דברים. חבעלי של

 מתתיחסותח כלום גורע ה״בפניו" אין ושוב פת בהורת חפה של שות
 מרע וחות^ון בלשון, תולה זח והרי דוקא. פת לתורת הטענה של

 בתורת בא עליה אומר שהוא שחגנאי רע שם במוציא ולחני בעצמו.
 לשון איסור על עובר שפיר הוא הרי דין. בבית דבר בעל של טענתו

 בעמידתה. אלא דבריו אומר דאינו דספרי ברייתא לפי אף הרע
 חיים. בחפץ מרן של השניה מהשגתו נס מחר״ל שיטח ומיושבת

היטב. ודוק

ב פרק&:ס«יו'רו»ר'ןו»

 החילוקים עיקר י הפרשת בלימוד אגו ממשיכים כך ומחוך יב.
 נביאים שאר של הנבואה מדרגת ובין משח של נבואתו מדרגת כין

 הכתוב: לשק הה הזת החטא על שנאמרו התוכחה מדברי למדנו
 לא בו. אדבר בחלום אחודע אליו במראה השם נביאכם יחיה אם
p ומראה בו אדבר פח אל פח חות נאמן ביתי בכל משת עבדי 

 לחדיא מודה מקרא של ופשוטו יביט. השם וחמנת בחידות ולא
 לחוזילוק שייך כן גם הוא בו אדבר פח אל פה שנאמר חך גם כי

 שאר של נבואתם מדרגת וכין רבינו משח של נבואתו מדרגת בין
 הכוונה פת אל פח דבאטרו שכתב .p פירש לא שברש״י אלא נביאים.

 למשה לו נאמר שבזה עמדי עמד פח ואחה לו שנאמר מה על היא
 הכתוב הלא בתמיה אריח בגור חמחר״ל בזח עמד וכבר הפרישה. ענין

 מתקשר זה אין רש״י ולפירוש הוא נאמן ביתי בכל להדיא אומר
בו". אדבר פח אל "פת המאמר של הכוונה עם כלל

 לעולם בא לא החטא של עצמו שבל התפיסה לפי אמנם
 דחנח יפה. מתפרשים הדברים זכות לכף הדיון מניעת מפני אלא

 משח שעשה הדברים מן היא משח של דפרישחז אסרינן )פ״ז( בשבת
 מן היא נלמדת תקנ״ח והסכמת ידו. על חקב״ח והסכים מדעתו
 שאהרן דזח שם בהוספות זה על ואמרו עמדי. עמד פה ואתה הפסוק
חקב״ה דהסכים גב על אף משה של פרישתו על נחרעמו ומרים
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יצחק מחדמח

 לא מדעתו ■ירש לא שאילו לפי עליו. נתרעמו מקום מכל ידו, על
 עכ״ל. אותו מוליכין בוז חולך שאדם דבדרך מסכים, חקב״ח וזית

 ומרים אהרן על חובוז שחיתח דמילתא דלקושטא זח לפי ונמצא
 שנאמר שטח זכות, לכך הדיון חיח בעצמו זח זכות לכך אותו לדון

 שהלך בדרך אותו שמוליכין מצד חיח לא עמדי עמד פח ואתח לו
 חיח שמשח מצד ולא יתברך, רצונו טחחילח חית שבך אלא בת

 המאמר את שפירשו בטח חיח החטא דעיקר באופן בדבר. חסתחיל
 בעצמו חח משת של רצונו למלא אלא בא שלא עמדי עמד פח ואתת

 על עברו ובאן משת של חובתו לכך ומרים אחה של הדיון חיח
חרע. לשח של החטא נולד מזח אשר עמיתך" תשפט תבצדק

 בכל של בחתוכחח חוא נכלל זח דכל נראוז ומעתזז יד.
 מאותו חיא מופקעת משח של נבואתו כלוטו, חוא. נאמן ביתי

 זד. שמחלך פי על אך אותו. מוליכין חולך שאדם בדרך של ־חמחלך
 בדבר לחם יסכים שחקב״ח נביאים שאר של בנבואתם יתכן שפיר
 חמכמח אלא אינו בגבואח לחם שנאמר ומה מעצמם, התחילו שחם

 הנאמנות מדרגת משת עבדי כן לא חידשו. בעצמם שחם דרכם על
 ושכינה כלום. מגרמיח ליח דלית חעמד בבחינת אוחו מעמידח שלו

 בולטת זח ולפי משלו. טח חופפת שום מבלי גרונו מתוך סדברת
 עם בו אדבר פח אל חפת של חתוכחוו בין חחתקשרות מאד חיא

 חוא: כך דברים של ופירושם הוא. נאמן ביתי בכל של חתובחח
 טעיתם שאתם אלא עמדי, עמד פת זאתח בחדיא לו אמרתי אני

 יראתם לא מדוע אבל מדעתו. שעשח דבר על הסכמה שזו ופירשתם
 חטצוה חיתח חוא נאםן ביתי שבכל מכיון במשח. בעבדי לדבר

 שאדם בדרך של חמחלך אצלו יתכן לא כי זבות לבך לדונו עליכם
אותו. סוליכין כה הולך

•־(
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ריט W מג מאמר

טג מאמר

ט״ו, rn ערכה כגט׳ זת עי ונאמר חיים. עץ לשון מרפא א.
 שכן בחורה. חעסק חוא הרע, לשון בעל של דחקנחיה ילפינן, דמבאן
 עיין חיים. עץ לשון מרפא נאמר ועליח חיים, עץ וזיא קרויה חתורה

 זו דתקנח זח, ענין בחבנת שתפסו נספרים מציגו והנח בםןגיא._1שן
 בסגנון נאמרה תורח, תלמוד שמצות מזח חיא נמשכת הרע, לכעללשון

 של מחלח כנגד דיבור של רפואת כאן יש וממילא, בם". .ודברת של
דיבור.

 זח מחלף שהלא שביעה. כדי עדיין זו בהבנה אץ ולדיח, ב
 ללשון מיוחד אינו הקלקול, נמצא שבחם איברים באותם תיקה של

 עניני בכל חזח, המחלף את מוצאים ואנו נרידא. תודח וד1#£ול הרע
 ירדו מים פלגי האומר, חכתוב סגנון על יונת רבנו עמד וכבר התשובה.

 חן חן שחעינים ואומר מדקדק שהכתוב תורתך. שמרו לא על עיני
 שמדת מפני תודתך", שמרתי .לא אומר ואינו התורה. את שמרו שלא

 פלגי את חמורידות חן חן שעינים וטכיון המשוכה• מדת בנגד התשובה
 חקלקול על חוא מיוחד מים פלגי חורדת של חזח חחיקון חדי חמים,

 שמדו לא על עיני ירדו מים פלגי אומר חוא ולזה בעיניב חנטצא
 לשה דמרפא דהו בסוגית לן משמע ולדידן. דוקא. שמרו" .לא תורתך.

 ללשון ורק אך מיוחד ורפואה, טוולח של מסויים יחם מחוה חיים, עץ
 התופסת חחבנח אותח .כי אומרים, אט’ כך ומפני תודח. ותלמוד הרע
 התיקון, ונם חקלקול שגם מפאת רק זח, בנידון וחתיקון הקלקול יחם אח

הענין. של עומקו את ממצח אינה זו תפיסח — עצמו אבר באותו טתוזוים

 אשר מקום לך ושמתי לידו. אנח וחאלקים צדה לא ואשר ג.
 ,באשר דוד שאמר הוא מלפניו, זאת תצא .ולמת רש״י וכתב שטה. יטם

 התורה. היא הקדמוני ומשל רשע׳. יצא מרשעים הקדמוני משל יאמר
 מרשעים תודח אמרח והיכן עולם. של קדמונו שחוא חקב״ח משל שהיא

 אדם, בני בשני מדבר. חכתוב בטח לידו, אנדו והאלקים רשע? יצא
 לא זח שיעידו. בדבר עדים חיו ולא מזיד, חרג ואחד שונג, חרג אחד
 יושב במזיד שחרג זח אחד. לפונדק מזמנן וחקב״ה גלח. לא וזח נהרג
במזיד, שחרב זח על ונופל בסולם, עולח שוגג שחרג וזח הסולם, תחת
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יצחק פחדרב

 בשוגג שהרג זח נמצא לגלות אותו ומחייכים עליו׳ מעיד? ועדים והורגו.
 עלינו החובה היא שמוטלת ובודאי נהרג". במזיד שהרג וזח גולת

 .משל התורה היא קרויה זה במקום שדוקא על בכאן, להתעורר
לפנינו. בזה שיתבאר כמו הוא הללו הדברים שמהלך אלא הקדמוני".

 לחיות אנחנו עומדים כי ההבטחה בידינו היא קיימת ד.
 היא .מזדהית תרמב״ן, של פירושו וכפי של-טילת-ערלת-חלב, בעולם

 חרמב״ן. בפירוש היטב שם יעוץ סילוק־חבהירה. עם טילת־ערלת־תלב
 נארגת כל״כולה, בידינו, עתה המצויה התורה שכל אנו, רואים והלא
 של חכמתה כל שכן חבחירת כוח של שלטונו רקמת בתוך היא

 לאחוז עלינו דרך באיזה מקום, של רצונו בירור אלא אינה תורה,
 שום לח אין זח, בירור של ועצטיותו חיינו. של כחליכות״חלכוח

 תהא לא התורה שזאת ומכיון הבחירה. לגבולות מחוץ מציאות
 וסילוק־ מילת־ערלת־הלב של בעולם תורה של קיומה יתכן כיצד מוחלפת
 .תורה הכתוב על שמיני, במד׳ מאחז״ל הוא בא זח שעל אלא הבהירה.

 תצא". מאתי חידוש־תורח תצא, מאתי הדשה .תורה תצא", מאתי
 היא עתידה בידינו, עתה המצויה עצמה התורה אותה כלומר,

 להתחדש העומד בעולם כחורת־חיים ולהתקיים מתוכה להתחדש
 שאין שבשם אלא עיקר. כל בו מופיעה חלב ערלת כשאין ולהתקיים

 תשגה שום לנו אין כן, כמו ;עולם אוחו של כמהומו השגה שום לנו
 מאתנו המופלא זח, בעולם לשלוט העומדת תורה אותה של כמהותה

 הנוהג החוק אח אנו, יודעים והלא ההעלם. ותכלית חהפלאח תכלית
 של מהותו כן, ואם תחלה; במחשבה מעשה סו!ז כי העולמות בכל

 אחרית של והתורה העולם שהם חורה, אותה של ומהותה עולם אותו
 שבאמרנו אלא עוד, ולא תחלה. במחשבה שעלו תם חם הימים,

 תורה, של מהות לאותה הוא כונתנו עיקר לעולם, קדמה שהתורה
 כלום .בו שאץ הימים, אחרית של בעולם להתקיים עומדת . שהיא כפי

 השאלת בכאן היא ונשאלת הימנה. מסולקת והבהירה חלב, מעדלת
 מהותו ובין בידינו, המצויה הזו התורה של מתותח בין היחס מחו
 אנו עליו ואשר תחלה, במחשבה שחיה .חידוש־תורח", אוחו של

אומרת זו. שאלה של תשובתה — ? לעולם קדמה שהתורה אומדים
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רכא מג מאמר

 ח״משל־ של המושג הוא נובע מתוכו אשר המקים. הוא כאן כי לנו. היא
 המצויה התורה בלומר, לחורה התואר שם משמש כשהוא הקדמוני",

 הנמשל. אל המשל כמו לעולם, שקדמה חורה לאותה מתיוזסת בידינו,
 גזו/ זה אתקים כשחם הדוק ביתם חם עומדים והנמשל המשל

 בגופו ונקודה נקודה כל הנידון. טף את גבם על בבד בד ונושאים
 היא זו והקבלה הנמשל. של בנופו מקבילה נקודה לה יש המשל, של

 קומה יצירת בדי עד להדדי, הנמשל ואת המשל את המצרפת היא
 ,משל-הקדמוט* המושג של חובו וזהו ונמשל. ממשל הבלולה אחידה
 האמור חשבה דבר פשר הוא וזה הקדומה. התורה של המשל כלומר,

 אלפים ,שלשת מדבר שהיה עליו, שכתוב המלך, שלמח של בחכמתו
 ,משל התורה היא קרויה פיה על אשר הבחינה, כאותה כלומר, משל*.

 דרגא כל אשר דרטו/ אלפים שלשת ומונח, הולך הוא היה הקדמוני",
 תיא הרי בשעה, ובה שלפניה, לדרגא נמשל היא משמשת ודרגא,

 מהותה בין חן נמצאות חללו, הדדטת וכל שלאחריו/ לדרגא משל
 התורה של מהותה ובין בידינו, מצויה שהיא תורה,_כפי של

 באופן, לעולם. קודמת היותה בבחינת מחקייטת שהיא כפי הזאת,
 הכללי בתואר מדרגור/ הם שלמה, שדבר משל* אלפים ה,שלשח שבל
 ,משל התורה היא קרויה תזה, התואר בבחינת אשר חורה. של

חקדפוני".

חבטיג/ לשון בדקדוק טדב־טעם, אט למדים כך, ומחוך 4!
 אמרו תלמוד לגבי ואילו מצות", גוררת "מצות אמדו מצוד/ שלגבי

 המעשה, את גורר שהתלמוד אמדו ולא מעשה" לידי מביא ש,חתלמוד
 של שכח־תגרירח מפני טעמא, וחיינו מצווח. לגבי שאמרו בדרך

 זו וגרירת חק־חבחירו/ של חגבולין בתוך אלא פועל איט הטצוה,
 תבחירח דמשקל חאדם, של חבחירח משקל בעצם כלל פוגעת אינה

 בו מולידה הראשונה שהמצות אלא עומד. הוא בעיט אדם, אותו של
 באסרם אבל השניה. המצוה בקיום סיוע לו ונותנת חחתעוררור/ את

 עמוק. יותר תרבה למהלך בזח התטנו מעשה, לידי מביא שתלמוד
 היא פועלת חזו ההבאה הרי מעשה, לידי מביא דתלמוד דבאטרם

 התלמוד, ידי שעל כלומר, אדם. אותו של משקיהבחירה בשינוי
היא שוקלת הטוב, צד טונה שעליה המאזנים, של הכף אותה הרי
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יצחק פחד רכב

 חיא געשית חטוב. לצד וחחכרעח שבנגדה. הכף מאשר יותר חרבח
 הגרירה דפעולת ונמצא, פשוטה. ויותר טבעית, יותר התלמוד, בכח
 ואילו חטצוח. של ח»חפצא* בתחום אלא פועלת אינה חמצוח, של

 של חווייתו לעצם חיא חודרת התלמוד, של ח״חבאח" פעולת
 מפני חגרירח, במושג מצוות, אצל חכמים השתמשו כן ועל ח״גברא*.
 בן שאין מח האדם, של עצמו את בתוכו טלל אינו חזח, שהמושג

 של פירושו אשר ה״הבאה*. כמושג השתמשו שאצלה תורה, לגבי
 לתחום עד האדם את אחו מביא שהתלמוד חוא חזח המושג

חנברא, אצל שיטי־מקום כאן יש התלמוד ידי שעל מפני המעשה,
 עצמו וכל לגבות מנטור שלו, מאזני־חבחירת אצלו התרוממו שכן
 על המורח תורה של התואר באותו חוא מושרש חזח, חמחלך של

 קרויה שחתורח מביון •כלומד. בתורה. הגנוזה .משל־חקדטוני* בחינת
 ערלת מילת של ל״חידוש־תורח* משל בהיותה חקדמוני", .משל חיא

 ומילת־ של_חטשל, בתוכו חנמשל של אורו תוא פועל ממילא, חלב;
 של חכח את המשל. .של בתוט היא יוצרת הנמשל, של ערלת-חלב

 חבאת וממילא, ברובו. חרע עקירת את או במיעוטו, הרע החלשת
מאזני־ במשקל כללי, שינוי בדרך חיא נעשית מעשח, לידי התלמוד
 של ממצב אוחו מוציאה חיא הערך ולפי אדם. אותו של הבחירה
ב.טבע*. טוב עושח של למצב אוחו ומבניסח .בוחר*

משל• של חזח חחואר הוזכר לא כתבי־חקודש ובבל ו.
 עם בקשר רק חזח, התואר חוזכר ולא אחת פעם אם כי הקדמוני,
 טועמים זח, במאמר שלמדנו מח לאחר רשע*. יצא .מרשעים המימרא

 דחנח דוקת זו למימרא טשל־חקדטוני יחוד־חתואר של טעמו את אט
לידו. אנח חאלקים של חדשה חגתגח תודח גילחח דרציחח בשוגג
 בדבר אדם על שמעלילים כמו ועלילח. תואנח דרך רש״י, ופירש
 שום מציגו לא שבחורה, חשוגגין ובבל ט. אשמח שום לו שאין

 מודגשת חשוגגיז דבבל חבחירח. ממסגר חחורגת בזו, לחנחגח רמז
 בשגגת ודק השגגה. של חפשיעח חטא דחייגו חמת חורת בחם

 הנחגח שחיא ועלילח, תואנה של חנחגח תודח שחידשח חוא רציחה
 חזח חפסוק של עצמו וכל מבחירת של לגטלותיח מחוץ הנמצאת

 חבחירת את הפותרת הידיעה בסוד חוא עומד לידו", אנח ד״וחאלקים
אבל לעניניט. טגע איט דוקא, דרציחח בשוגג זח חידוש של פירושו
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רכגמג מאמו

 "היחש־ אנו רואים סוף םון« שיהיה, טעם ומאיזה שיחיה, איך יהיה
 של כאספקלריא היא אמורה זו פרשת כלומר, זו. בפרשח תורה"
 לאותו מיוחד גילוי כאן יש כך, ומפני הבחירה. מן שלמעלה חורת
 רש״י שפירש ומכיון הקדמוני". "משל המכונה תורה, של תואר

 זו לפרשה היא מכוונת רשע"׳ יצא ד״מרשעים מימרא שאותה
 חתנחרת היא מופיעה מאליה כמו הרי — לידו״, אנה ד״והאלקים

 "משל־הקדמוגי". הוא מקורה רשע", יצא ד״מרשעים זו מימרא כי
רשע". יצא מרשעים הקדמוני, משל יאמר "כאשר

 יצחק" "פחד מספר אחדים קמעים להעתק עלינו וכאן ז.
מ״ו. מאמר "שער־חודש־חאביב"׳

 היחידה, חבריה בחור האדם, על מדברים שאנו בשעה ת
 סגולת כי הציור, בהכרתנו נתפס ממילא הרי בנח־הבחירת המחוננת
 הבריות שאר ובין האדם בין המובהקת ההבדלה היא היא הבחירה

 תוחמת סגול^ד^חירה עצמו, האדם של בתוכו גם דבר. של לאמתו
 זח חידוש לתחום. תחום בין הבדלה סימן ומשמשת תתוטין, היא

 יצילך, צרות "בשש הפסוק על שאמרו חכמים, מדברי הוא נלמד
 אני צרות מכל הוא. ברוך הקדוש אמר רע", בך יגע לא ובשבע
 היחידי הביאור עצמך. את חטטן אתה הרע, לשון מבעל אבל מצילך,
 האורבת הסכנה מן ההצלה כי שפצינו כשם כי הוא, חללו לדברים

 של מידה ההצלה מאשר קרובה, יותר היא חי. הבעל מן לאדם לו
 וטשום בעל־בחירח, הוא האדם באשר האדם, מן לו האורבת הסכנה

 חחשגחח היא זקוקה וכביכול עצמו, ברשות כעומד נחשב הוא כך
 כן, כמו זו; רשות של עניניח לתוך להתערב מיוחד לנימוק העליונה

 לנכי וכח־חלשון בערכין. חם ניחנים עצמו האדם של כחותיו נם
 מי לעומת בחירה הבעל של בערבו הוא נערך אדם של כחותיו שאר

 את הטמן אתה לשון "מבעל שאסרו: והיינו בחירה. בעל שאינו
עצמך".

 שורש כי לדעת, תלמדנו זח, ענין של לעמקו חדרה ט.
 הוא נחשב אשר עד האדם, של ללשונו לח שניתנה המיוחדה החרות
שנמצא טי לגבי עצמו ברשות כעומד איברים, שאר לגבי הזח האבר
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יצוזק פחד רכד

 בחביון כח־הדיבור של המיוחד בשרשו הוא ממון אחרים, ברשות
לאותו קרא חרמב״ם כי אנו, רואים הנח רקמת־חחיים. של הפנימי

 ובביטוי בדיבור התלויות בהתלבות העומק החזקה, יד טפפרו החלק —
 ספר בשם וחרמים ערכיו נזירות שבועות נדרים, כגון שפתים,
 לחזיר". גזיר נדר לנדר יפליא כי "ואיש במקרא הוא ומקורו הפלאת
 בשם ונדרים, הקדשות לדיני השייך קטן הוא קרוי חכמים ובדברי
 פירושו אח לכאן תצרף המעמיקה ההסברה לאיש, הסמוך מופלא

 לעשות". ב״מפליא החותמת יצר" "אשר של הברכה לסיום תרמ״א של
ברוחני. חגשטי שמקשר חיינו לעשות מפליא כי חרמ״א, לנו ופירש

 נוסד יצר אשר של הברכה ך1ג הוא: כך הדברים ומהלך י.
 אם חלולים. חלולים, נקבים, )נקבים, הטבעית הנפש’ של עניניה על

בשר. כל רופא בחתימת מסתיימת היא זח ומצד ימתם(. או יפתח
 מפני לעשות ומפליא של הענין נס זו, חתימת על שניתוסף אלא

אלקי־נשמח, של הברכה היא באח יצר אשר של זו ברכה שאחרי
 הטבעית הנפש של עניניח על חנוסדת יצר אשר לברכת בניגוד אשר

 הנפש של ענינית על אלקי־נשטח־שנתת־בי, של זו ברכה היא נוסדת
 הסלים הם באים ולכן משמרה( נפחתה, יצרתח, )נתת האלוקית

 חללו. הברכות שחי של קשר־גשר בחור לעשות", "ומפליא של חללו
 מפני לעשות". "ומפליא של חללו בטלים הוא מתבטא זח וקשר

 גדולתו מדת כלומר. ברוחני. הגשמי שמקשר היא הבונה שבמפליא
 והנפש חאלקית הנפש של בחבורם המתגלית הוא, ברוך הקדוש של

 ברוך הקדוש של גדולתו מדת על בנוראותיח היא עולת להדדי, הטבעית
 בין לעצמת. כשהיא הטבעית הנפש של בעניגיח בין המתגלית הוא

 חיבור של זו נוראות לעצמה. כשהיא חאלקיח הנפש של בעניניח
 של יסודם )לפי הפלא. דרגת אח תמחוות היא היא לרוחני. הגשמי

 של תוכנו שומעת לאוזן היטב הוא מתחוור חללו. חרמ״א דברי
 יודעת ונפשי מעשיך, נפלאים נפליתי, נוראות כי אודך הפסוק:
 מקור המשמש האדם, של בראשית במעשה הפסוק והרי מאוד(.
 ויחי של הכתוב הוא הטבעית לנפש אלקית נפש של זח לחיבור
 עם באפיו, ויפה של ההרכבה ידי שעל )דהיינו חיה. לנפש האדם
 מלים שדוקא ומכיון חיה(. לנפש תאדם געשה האדמת, מן העפר
דוקא כי אנו למדים טמללא". ל״רוח אוגקלום תרגם היה דנפש הללו
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רכה מג מאמו

 וחידשה שילדה היא היא הטבעית, ונפש חאלקית נפש של המזיגה
האדם, של כהות־החיים כל אשר ולעומת כח־הדיכור. של שרשו
 כה־חדיכור חנה תנ״ל, הנפשות משתי לאחת לחתיחם חם נתנים

אחת... לשלימות חנפשות שתי של למזינתם דוקא הוא מתיהם

 תעמיד הדברים, של חפנימי כנרעינם קרוכח חתכוגנות יא.
 עד לכח-חלשון, שנתיחדח החירות מדת בתפיסת אורח, כקרן אותנו
כבעל־בחירח. הוא נחשב החיים, כחות שאר לגבי כח־וזלשון אשר
 על תיא, צומחת הבחירה. שסגולת מפגי בהירח. בעל שאינו מי לגבי
 גס ונברא יודיז, בשני שנוצר אדם של ביצירתו עובדת-חכפילות גבי
כח־ של החירות שסגולת באופן חתוזתונים. מן נס העליונים מן

 לא ונס לעצמה, כשהיא חאלקית בנפש נמצאה איננה הבחירה׳
במזיגתן. דוקא היא שנמצאת אלא לעצמו/ כשהיא הטבעית בנפש

 בסגולת אז משתמש הוא םדבר.~וחרי שהאדם דכשעח נמצא וממילא
 במיוחד ביותר, עליו אז ששורה — ומזיגחן, חנפשית ומטרפות

 סגולת-הצטרפות מתוך ועולה הבוקעת החרות׳ מדת של בחח ובמסרים
 צרות מכל אמר, הוא ברוך שהקדוש חסמים שאמרו הוא מה עצמו/ זו

 של החירות מדת עצמך. הטמן אתה לשון מבעל ורק משמרך, אני
תבחן: מלים ואוזן לשונו. בכה לשיא-פסגתה תיא מגעת האדם,
 של במלים הנ״ל הנקודה את השומעת האוזן היא כוהנת ואמנם

 באופן שנם פי על אף כלומר, לשוף. גיד וחיים ,מות הכתוב:
ומות; חיים בין ההכרעה היא תלויה כהות־תתיינג שאר של הנהגתם

 היא נחשבת ללשון, לח שנתנה המיוחדת החרות מפאת מקום, מכל
כחות־תהיים. שאר כל מאשר יותר חרבה עצמה על כבעלים הלשון

יותר. להתפרש ניתן לא כי ודוק

 הנקודה מאליה חיא מאירה חללו, הדברים כל מתוך יב.
בבימוי־ חתלויוח חחלכות כל קיבוץ של הטמונה.בקריאתו הפנימית

 שפתיה ביטוי של כהו עצם בל כי הפלאח". "ספר בשם שפתים
 בחיי ח״פלא" מדרגת הוא זה וקשר לרוחני. הגשמי בקישור הוא גנוז

 שמקשר דהיינו לעשות", ו״מפליא דרך על הוא יפליא" כי ו״איש אדם.
חאביה חודש שער יצחק, פחד מספר העתקת באן עד ברוחני. הגשמי

 אל תניענו עד זו/ במאמר עקבותינו על אנו והחרים יג.
בתורה, העמק היא הרע, לשון בעל של תקנתו המאמר. של תחלתו
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יצוזק פחד כו1

 לקבל סירבנו זח, מאמר של ובתחלתו חיים. עץ לשון מרפא שנאמר
 שהקלקול מד חוא, נא הרע. ללשון זה תיקון כי ההסברה. את

 מפני אצלנו, נתקבל לא וזח אחד. באבר כאן חם מזדמנים והתיקון
 קלקול מיני בכל הוא מוי אחד, באבר ותיקח קלקול של זה שיחס

 מוזוח חרע, ללשון בתורת חעסק דתיקון לן. משמע וליידן ;ותיקה
 עניני־ בשאר דוגמתו, למצוא שאין והתיקון, חקלקול בין מסוים יחם

 חמאסר, של בסיומו עומדים כשחננו עכשיו, ואמנם תיקה־וקלקול.
 במיוחד, חשולמ חזה, חמסוים חיחם של טיבו את היטב אנו טועמים

 דקלקולו בתורה. העסק של התיקה ובה הרע, לשון של הקלקול בין
 כמו הבחירה, חירות של חמונחק במקוטת הוא, שולט הרע ל״ה *ל

 מי אתנו, שפתינו נגביר, ללשננו אמרו .אשר חמלך, דוד עליו שחעיד
 עצמך". הטמן אתת לשון, .מבעל חגידו: שחכמים וכמו לנו״« אדון

 הוא נערך חכחות. שאר לגני שהלשון מפני הכונה, לנו ונתפרשה
 בעל של הומרו ועיקר בעל־בחירת. שאינו מי לגבי כבעל-בחירח

 ואה חירות־חבחירח. של עצמה נעצם פוגע שהוא חוא_בזח, הלשון
 לחם מאפשרת שהבחירה אומרים שאנו חוטאים, שאר כמו ענינו

 מטמא, משקץ, שחוא אומרים, אגו הלשון. בעל על אבל החטא. את
 משל חיא קרויח חתורח, אבל עצמח. חבחירח סגולת את ומתעב

 משל בבחינת חוא חבחירח שעולם מתגלח, ירח שעל ספני הקדמוני,
 להתעלות חוא. המשל של עתידו וכי מילת־ערלת־חלב. של לעולם

 תודח של שמח בן, ועל הנמשל. מדרגת אח שישיג עך ולהתרומם
 על חחיים נצחון סוד חוא גנוז בתורה בח כלומר, .עץ־חיים* חוא

 נם כך ומחוך הרע. על חטוב של המוחלט. נצחונו שהוא חמות,
 חזה", .חיום של חערך שלפי דחיינו מעשה, לידי מביאה היא עכשיו

 טבעיות טעם אותו ומטעימה תאדם, של בח־חבחירת את מרוממת חיא
 סגולת־חבחירח, וחשפלת הורדת לך שאין באופן. שלו. בעסקי-חטוב

 העסק כמו סגולת־חבחירח וחרטת העלאת לך ואין טבעל־לשון. יותר
 מרפא חתורח. בעסק בעל־לשון של תיקונו סוד חוא גנוז וכאן בתורח.

מאוד. וחבן חיים. עץ לשה
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יצחק פחד סד

 פסח כי מאסרו חכמים בדברי כבר עסקנו פעמים כמח א.
 דבר בשביל אלא זו פרשת עכשיו נשנית ולא סח. פח נוטריקון
בח. שנתחדש

 חיחידח חברי׳ בתור האדם על מדברים שאנו בשעה ב.
 סגולת כי חציור בחברתנו נתפס ממילא חרי חבחירח, בכח חטחוננת
 הכריות שאר וכין חאדם בין המובהקת החבדלח היא חיא הבחירה
 תוחמת חבחירת סגולת עצמו, האדם של בתוכו גם דבר של לאמתו

 זח חידוש לתחום. תחום בין חבדלח סימן ומשמשת תחומין, היא
יצילך, צרות "בשש הפסוק על שאמרו חכמים מדברי חוא נלמד

 אבל מצילך אני חצרות מכל חקב״ח אמר רע", בך ינע לא ובשבע
 לדברים היחידי הביאור עצמך. את חטטן אתה הרע לשון מבעל
 לאדם לו האורבת המכנח מן ההצלה כי שמצינו כשם כי הוא, חללו

 האורבת הסכנה של מידה ההצלה מאשר קרובה יותר היא הי מבעל
 נחשב הוא כך ומשום בהירה, בעל הוא האדם באשר אדם, מן לו

לנימוק העליונה חחשגחח תיא זקוקה וכביכול עצמו, ברשות כעומד
 של כחתיו נס כן כמו זו, רשות של ,עניני לתוך לחתערב "מיוחד
 של כחתיו שאד לגבי חלשון וכח בערכין, חם נידונים עצמו האדם

 בעל שאינו טי לעומת בחירה הבעל של בערכו הוא נערך אדם
עצמך. את חטטן אתח לשון מבעל שאמרו והיינו בחירה.

 שרש בי לדעת תלמדנו זח ענין של לעמקו חדירח נ.
 הוא נחשב אשר עד האדם של ללשונו לח שנתנה המיוחדת החרות
 שנמצא טי לגבי עצמו ברשות כעומד אברים שאר לנכי הזה האבר

 בחביון הדבור כה של המיוהד בשרשו הוא טמון אחרים ברשות
 לאותו קרא חרטב״ם כי אנו רואים חנח חחיים. רקמת של הפנימי

 שפתים בבטוי התלויות בתחלכות העומק החזקה יד מספרו החלק
הפלאח. מפר בשם וחרטין ערכין נזירות, שבועות, נדרים, בנון

 ובדברי להזיר. נזיר נדר לנדר יפליא כי ואיש במקרא הוא ומקורו
 לאיש. חממוך מופלא בשם הקדשות לדיני השייך קטן הוא קרוי חכמים

לסיום תרמ״א של פירושו את לכאן תצרף המעמיקה ההסברה
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w סח טו מאמר

 הרמ״א, לגו ופירש לעשות. במפליא החותמת יצר אשר של הברכה
כרוחגי. הגשמי שמקשר חיינו לעשות מפליא בי

 יצר אשר של הברכה גוף הוא: בך הדברים ומהלך ד.
 הלולים, חלולים נקבים )נקבים ־•הטבעית, הנפש של עניני׳ על נוסד

 רופא של מהחתימה מסתיימת היא זה ומצד יסתם( או יפתח אם
 לעשות, ומפליא של העניו גם זו חתימה על שניתוסף אלא בשר. כל

 אלקי של הברכת היא באח יצר אשר של זו ברכת שאחרי מפני
 הנפש של עניני׳ על הנוסדח יצר אשר לברכת בנגוד אשר נשמת

 הנפש של עניני׳ על נשמח אלקי של זו ברכה היא נוסדת הטבעית
 הם באים ולכן וגו׳( משטרה נפחתה, יצרתה, )נתתח, מאלוקית

 הברכות שתי של קשר־גשר בתור לעשות ומפליא של חללו ממלים
 מפני לעשות ומפליא של חללו בטלים הוא מתבטא זח וקשר חללו.

 של גדולתו מדת בלומר ברוחני. הגשמי שמקשר תיא הבונה שמפליא
 הטבעית והנפש חאלוקית הנפש של בחבורם המתגלית מקב״ח
 המתגלית הקב״ח של גדולתו מדת על בנוראותי׳ היא עולה להדדי,

 הנפש של בעניני׳ בין לעצמה, כשהיא הטבעית הנפש של בעניני׳ בין
 היא היא לרוחני הגשמי חבור של זו נוראות לעצמת כשהיא האלוקית
 מתחוור חללו חרמ״א דברי של יסודם )לפי הפלא דרגת את ממחווה

 נפליתי, נוראות כי אודך הפסוק: של תוכנו שמעת לאזן היטב מוא
 בראשית במעשה הפסוק והרי מאד.( יודעת ונפשי מעשיך, נפלאים

 הטבעית לנפש חאלוקית נפש של זת לחכור מקור המשמש האדם, של
 של ההרכבה ידי שעל )דהיינו חי׳ לנפש האדם ויחי של הכתוב הוא
 ומכיון חי׳( לנפש האדם נעשה האדמה מן העפר עם באפיו ויפה

 למדים טטללא, לרוח אונקלום תרגם חי׳ דנפש חללו מלים שדוקא
 היא היא הטבעית ונפש חאלוקית נפש של המזיגה דוקא כי אנו

 החיים כהות כל אשר ולעומת הדבור. כה של שרשו וחדשה שילדה
 כה חנה חנ״ל, הנפשות משתי לאחת לחתיחם חם נתנים האדם של

 לשלימות הנפשות שתי של לטזינתם דוקא הוא מתיהם הדבור
 "ואני משח שאמר זח על שכתב חטחר״ל דברי חם ומאירים אחת

 לחכי החומרי מן נבדל חי׳ משח של ששכלו שמשום שפתים" ערל
 לנפש כינוי הוא "שבל" חטחר״ל של )בלשונו שפתים. ערל הי׳

יוצא בבחינת שחי׳ משה של לדרגא שייך שזה והיינו מאלוקית(
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יצחק פחד סו

 התקשרות הכלל סן ויציאת האנושי, מין על חכלל לגבי חבלל מן
 שפתים". .ערל חקרוי׳ משח מדרגת של תוכנה חיא חיא כרוחני הגשמי

 הפה אותו כי הז״ל דכדי הס באים לזה ישד שבהמשך אלא עוד ולא
 תורה מתן לאחר אמר אגבי" דברים איש .לא תודח מתן לפני שאמד
 נתהווה תורה מחן ידי שעל מפני משח". דבר אשר הדברים .אלה
 תורה מתן שעד שאמרו ובמו ותחתונים, עליונים בין חדש חבור

 תורה מחן ובשעת למרום, אדם עלה ולא למטח שכינת ירדה לא
 עצמו שמצד באופן חאלקים. אל עלה ומשה סיני הר על השם וירד

 בין ההבדלה ענין מפני שפתים" .ערל שלו המדרגה חיחה משח של
 עליונים כין החדש החבור ורק בעצמו, בו שתי׳ ותחתונים עליונים

 ממדרנח".ל« שינוי לידי שגרם הוא תורה מחן ידי על ותחתונים
 של תפיסתו שגם באופן הדברים". ,ואלה למדרגת דברים" איש

 אונקלום בתרגום הוא מקורה שפתים" .ערל של זז במדרגה המהר״ל
 והנפש האלוקית הנפש בין הקשר תולדות הוא הדבור כה כי הנ״ל,

הטבעית

 תעמיד הדברים של הפנימי בגרעינם קרובת התבוננות
 הלשון, לכה שנתיהדח ההרות מדת בתפיסת אודה בקרן אותנו

 בחירה כבעל הוא נחשב החיים כהות שאר לגבי הלשון כה אשר עד
 על היא צוטהת הבחירה שסגולת מפגי בחידה. בעל שאינו ימי לגבי
 גם ונברא יודין, בשני שנוצר אדם של ביצירתו הכפלות עובדת גבי
 כה של החדות שסגולת באופן התחתונים. מן ונם העליונים מן

 בנפש לא וגם לעצמה כשהיא חאלוקית בנפש נמצא אינו הבחירה
 וממילא בטזיגחן. דוקא הוא שנמצא אלא לעצמה כשהיא הטבעית

 הצטרפות בסגולת אז משתמש הוא והרי מדבר שהאדם דבשעח נמצא
 בחח ובמסוים במיוחד ביותר, עליו אז ששורה — ומזינתן הנפשות

 עצמה. זו הצטרפות סגולת 'מתוך ועולה הבוקעת החרות מדת של
 מבעל ורק משטרן אני צרות מכל חקב״ה שאמר שאמדו הוא הח

 לשיא- היא מנעת האדם של החרות מדת עצמך. את הטמן אתה לשון
 האזן היא בוחנת ואמנם תבחן: מלים ואזן לשונו. בכה פסגתה

 לשון". ביד וחיים .מות :הכתוב של בטלים חנ״ל הנקודה את השומעת
 תלוי׳ החיים כהות שאר של הנהגתם באופן שגם פי על אף כלומר

המיוחדת החרות מפאת מקום יטכל ומות, חיים כין ההכרעה היא

------------------------•
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סז טו מאמר

 תרבה עצמה על "לבעלים" הלשון הוא נחשבת ללשון לח שנתנה
 הלשון. ביד וחפות החיים והיינו החיים. כהות שאר מאשר יותר
יותר. להתפרש ניתן לא כי ודוק

 הנקודה מאילי׳ היא מאירה חללו הדברים בל מחוך ו.
 בביטוי התלויות ההלכות כל קבוץ של בקריאתו הטמונה הפנימית

 גנוז שפתים בטוי של כהו עצם כל כי הפלאת ספר כשם שפתים
 אדם. בחיי הפלא מדרגת הוא זח וקשור לרוחני. הגשמי כקשור הוא

 הגשמי שמקשר דהיינו לעשות" "ומפליא דרך על הוא יפליא" כי ו״איש
ברוחני.

 ודעת טעם _טוב חללו בדברים ימצא דבר אל המשכיל ז.
 רשעים. של מפלתן על שירח באמירת הרגילה ההבנה על נוסף

 דטפלתם היא רשעים של מפלתם על שירח באמירת הרגילה דההבנח
 נכון שזח כודאי השירה. של אמירתה את מחייבת היא רשעים של

 למדרגת שישנה בשם כי מעמק. לפנים עמק כאן שיש אלא הוא.
 והנהגתו. היקום כחיי נם זו מדרנה ישנה בן כמו אדם, בחיי פלא
 ברוחני. הטבעי קשור של תימצי חיכי ישנה היקום בהנהגת גם

 ;הטבעי חענין של ההנהגה הוא לו וטוב רשע של חזת בעולם חחנחנח
 הרוחני. חענין של ההנהגה היא לו ורע רשע של הבא עולם הנהגת

 חזה בעולם גם רשעים של מפלתם ורואים הדברים וכשמתנלגלים
 :חים בשירת שנאמר הוא זח ובמובן ברוחני. הטבעי קשור זח הרי

 הקשר חיינו שפלא חרמ״א שבאר וכמו פלא. עשה תחלות נורא
 מפלתם ■בין הפנימי הקשר את למצא זכינו וכאן ברוחני. הטבעי של
 שירח ענין של עצם כל דחלא עלי/ השירה אמירת ובין רשעים של

 הדבור. בכה הטמונה החיות של והאדרתה התגברותה אלא אינו
 היקום בהנהגת ומתגלה בעולם, טפלה נוחלים שרשעים וכשעה
 באדם גם נפתחת ברוחני( הטבעי )קשור• פלא", "עושה מדרגת
 הטבעי )קשור לעשות", "ומפליא 'מדרגת לזה, המקבילה חמדה

 לספר שייכים עניניו אשר חשפתים כביטוי החיים וכה ברוחני(
 השידה דאמירת ונמצא ועולה. בוקע השירה ומעת עז, לובש הפלאח

 בתכנן בבד בד חן נושאות בעולם רשעים של ומפלתם ארם של
נאמרה רשעים של מפלתם על הראשונה שהשירה וטכיון הפנימי.
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יצחק פחד שח

 כלומר סח. פח חם פסח של נוטריקון לחכי מצרים יציאת עם בקשר
 ובדרך ,העולם בז׳ונחגת לתחתונים עליונים בין ההבדלה גסבטלה

 וממילא האדם. בקרב לרוחני הטבעי בין הקשר נתהדק זה לעומת זח
 להיות חרות טעם הלשון היא וטועמת חפה, סגור מעל המנעול הותר

 מצרים ביציאת לנו שנעשו ונפלאות בנסים לספר ומרבה פתוחה
ה. ס ח ם — פסה

טז מאמר

 חמלתנו בי הוא המטבע עשרה שטנה של רפאנו בברכת א.
 שייך אתה חמלתנו כי של הזה הנימוק הלא כיאור וצריך אחה.

 — ז הרפואה לבקשת דוקא הוא נתיהד ולמה הבקשות לכל הוא
 כגדר זח אין 'מצרים יציאת ספור בי היא הטחר״ל של דעתו הנה

 חסדיו ומעשי מקום של טובותיו ספור אלא מקום של שבחיו ספור
 שבחיו ספור הוא מצרים יציאת דספור לומר אפשר שאי מפני עמנו.

 שבחי לבולהו סייטחינחו של הטענה ישנה זח שנגד משום מקום של
 חהלתו. בל שישמיע למי רק הלא השם גבורות לספר נאה ולמי דמרך
 אפילו בה לספר יש דשפיר מצרים יציאת דשאני באימה לדון ונראה

 דמרך שבחי לכולחו דסיימחינחו זו דטענח מקום. של שבחו דרך על
 בכלי אותו ומקלסין זהב כלי לו שיש למלך במשל בגמרא נתבארה

 המלך מתשמישי חם חבלים אם אלא שייך זח דאין ומסחברא כסף.
 בבלי אותו כשמשבחין הפחתת כאן יש כן ועל לצרכו, לו שרכש

 בבדי ורק אך חללו חבלים לו קנח דתטלך באופן בן שאין טח בסף
 שהחפארות בודאי בל, בפני לראות אותם הציג זח ולשם בהם להתפאר

 מדת של ענינה הוא דכך ואחד, אחד כל של השגתו לפי תהי׳ זו
 זח של השגתו מדת לפי דרכה את מכונת שהיא ההתפארות
 לנדל הגיעה לא התחלה בי טענת שם שאין ונמצא נגדו. שמתפארים

 תפיסתו גבול כפי אלא תמצא לא ההתפארות שהרי שבדבר היקרות
אשר מצדים שביציאת נמצא וממילא בפניו. שמתפארים זת של

וזחכמון אוצר תכנת ע״י חודפס63 מס עמוד יואל חיים בן יצחק הוטנר, פסח - יצחק פחד



יצחק #חד m

קיט.

עוז, נפשי ידיד כבוד

וברכהו שלום

 אצלי נצטברו תשובתי. איתור על בת״ר לי יסלח כי הנני מקוה
 כן ועל עוברת. מצוה בבחינת שהיו טרדות הרבה האתרוגים בימים

 שידין כמותו חכם על חזקה הקדימה. משפט להם לתת לעצמי הרשיתי
י. זכות לכף אותו דנים זכות, לכף חברו את הדן וכל זכות. לכף אותי

 ועד לחבר מותר אם א( שאלות: לשתי מכתבו את מחלק ר כת"
 ולעשות. לדבר מה עצה לשאול שם שמדברים מה כל לאדם להגיד החינוך

 מלמד, על הבית בעל כל לפני הרע לשון לדבר ועד לחבר מותר אם ב(
 מכיר. איני הללו שאלות של טיבן הנה כהוגן. עושה אינו שלדעתו מאחר

 הרע לשון זהו הלא כי לאיסורא, פשיטא השניה לשאלה בנוגע כי
 בנוגע אולם מעלמא. בישא לישנא שקלית מותר, זה ואם וברור. פשוט

 רכיל הולך של איסור שום אין דבודאי תלוי, הדבר הראשונה, לשאלה
 שאינו במקום ואפילו דיין. אצל הלכה שאלת כששואלים הרע לשון או

 דשליחא במו״ק אמרו הדיין, לכבוד נוגע שזה אלא הדין, הכרעת לגוף נוגע
 הפוסקים. בכל זו הלכה ונפסקה בישא־, לישנא משום ביה לית דב״ד
 והדיבורים הוראה, מורה עצמו על מקבל החינוך ועד שחבר באופן א״כ

 ההנהגה, הכרעת לעצם נוגעים החינוך ועד מישיבת לו מספר שהוא
 זה את מספר הוא אם זאת ולעזמת דאיסורא. דררא בזה שאין בודאי

 על לחשוש שצריך פשיטא חדשות, משמיע של בעלמא סיפור בתורת
 פשיטותם מצד אדם. של גנותו משום בו יש אם מפיו שיוצא משפט כל
 אם כי בבקשה בזה והנני בדבריו. כת״ר קימץ כי חוששני הדברים של
 לחכמה", "סייג במדת בזה יתנהג אל בזה, דברים הוספת כת״ר לו יש

עניניה. את להשמיע שדרכה גופא החכמה במדת אלא

תורה, עמלי של קרנם הרמת ובברכת בכבוד
הוטנר יצחק

קכז. שבת 1
טז. מו׳ק 2



רם וכתבים תגרות

קב.

ך. תש" ניסן די

 יקירי, אהובי
וברכהו שלום

הכלל: בך שיקויים מצפה הנני ...לרגלי בדכותיך עבור חן תשואות
מתברך. המברך כל

 רגע וכל החרות, למועד רבתא ההכנה ימי שהם ניסן ימי הם הימים
 הוא כדאי כי סבורני למעשה. בהנוגע רק בוה הנני כן ועל מפז. יקר

 שעל מפני הקיץ" "לזמן כתבתי במקומך. הקיץ אמן להשאר בשבילך
 היא - מוקדמת והחלמה בדבר. להתיישב פנאי עוד לנו יש הבע״ל שנה

בראש. מקום תופסת היא ובחנם מוריד ולא מעלה לא בבחינת

 אלא זה שאין מקוה אני הבראה, בבית כעת נמצא שהנך שמעתי
 במציאת תתברך להדיא. זה את לאשר ממך בבקשה דשטרא. לשופרא

 העליה בנתיב לדרוך ותוכל מסביבתך נחת ובקבלת בחייך רוח קורת
ובאומץ. בתוקף

 ושמח כשר חג בברכת
באהבה,

הוסגר יצחק

קכא.

ך. תש• תמוז י״ב

... כבוד

בקשתכם, למלא לנכון מצאנו מכתבכם. קבלת בזה מאשרים הננו
המאמר. את בזה לכם שולחים והננו

 אי אבל הצעתכם. מכפי שנים פי כמעט הוא גדול הזה המאמר
 מקפידים בביטוי. תחומים ולתחום במחשבה קיצוצים לעשות אפשר

 מתוכו להשמיט שהוא למי רשות אין בשלמותו. יופיע המאמר שכל אנו
. —— בהמשכיסד־- להדפיסו ניתנת הדשות זאת לעומת קטעים.

מזכיר



תעץ ד אות פלא

אג רעך דם על תעמוד ולא בעמך

 י :עליו קופצים רבים שיהיו וגורם אחרים בפני שמברכו
 לו יחשב הרע ללשון מהוגנים שאינם אדם בפני או שונאיו בפני אדם של בשבחו המספר

 להיות שיבול באופן בפניו אדם של שבחי האומר וכן גנותו לידו בא שבחו שמתוך
 מכשול תתן לא עור ולפני על שעובר בידו היא עבירה מצרה במקום דעחו שיגיס לו גורם

בערךשבח(: לקמן שנכתוב )וכמו
 ומצח בקולה מלי נתנה ויאמר קולו על האלקי״ס יקצוף הכנעה ובלי לב שום בלי המתודה

.זקופה בקומה אלא ראש כפיפה בלי העומדים אותם ובפרט לך היה זונה אשה
 משטמה שעושה למי ממש דומה החזה על אצבעותיהם בראשי ומכים במהירות הוידוי יאימרים

 וכמ״ש בוכים ובקול ראש בכפיפת• לאומרו צריך הוידוי רק תראה. עתה לו ואומר לחברו
:וידוי בערך

CT מהם יש כי תוחלתו ונכזבה הדיבור על שכר ־וליטול לדבר שחושב דברים קצות אלה 
 ועשה מצוה לעשות חשב באשר נהפכה לתוגה ושמחה שבר יהיה שכר שבמקום י ’

 חסרות ,עירוב" הרשע שמה הצדק מקום ושוברו קול הוא אבל נשכרו שבא ויש ותועבה חובה
 י :ושלום חס מקפח ולא ותרן הקב״ה שאין לוקח טוב ושכר לוקה וצרות שרו״ת ומצאוהו
 ב הירא האיש מהם ג־ס ליזהר שצריך לגמרי רעים שהם הדיבור חלקי להזכיר .®יל -לעתה
 r דוד כרתו וכבר ש"ד ג״ע ע״ז כנגד שקול הוא כי רוש פורה שורש הראש הוא ה?קז לשח

 הרע ולשון גדולות מדברת לשון חלקוה שפתי כל ה' יכרת דכתיב ע״ה המלך ׳

 אמת הוא ואם רע שם מוציא ג״כ נקרא בו יש שלא דבר הוא אס חברו בגגות המדבר הוא
 מוליך דברים שטוען סוד מגלה רכיל הולך מגלהו וזה מפורסם היה שלא כל הרע לשון נקרא

 פתוח וקבר לשונם שחיט חץ כי עונס גדול וכך כך עליך דבר או כך לך עשה פ; ואומר ומביא
רכיל תלך לא נאמר זה על שישמר כדי לו לגלות חייב חברו על נזק שיבא רואה אם אבל גרונם.

% .ה י

לשתר

 אלמנותיו ואת ה׳ ישמח לא בחוריו על כן על דכהיב יספה דובריו נפש את הפה נבלות
 לשומע ובין למדבר בין גהינס שמעמקין רז״ל ואמרו וגו' נבלה דובר פה כל כי ירחם לא

 הפה ונבלות לרעה. עליו נהפך לטובה שנה שבעים של דין גזר עליו נחתם ואפילו ושותק
 אותו מנדין ומיד נכרים בשירי בין ברמז בין בפיו בין לאשתו איש שבין ברברים הוא-המדבר

 :אמן ר"ל הפה נבלות דברי מפיו מוציא לכל מנדים שהם מלאכים ארבעים בשמים
 או בב״ר השביעוהו שלא צורך ללא שנשבע דהיינו שוא שטעם או שקר שבועת

 כל שהרי עינו גדול שיהיה לשון בכל לבטלה השם את המזכיר ’
 על לישבע רגיל שהוא מי עם לדבר ואסור תשא לא הקב״ה שאמר בשעה נזדעזע העילס

 החושדו דעת להפיס כגון לישבע שמצוה אופן יש אבל עור ולפני משוס שעובר דבר כל
 או מאיסורא נפשיה לאפרושי כרי לישבע או ומישראל מה׳ נקי להיות כרי בו שאין במה

במקומו: וכמ״ש מצוה לקיים עצמו לזרז
 אס שכן וכל כברו תוכי ואין יתרה חיבה שמראה שרן ולט פיו שאין דהיינו החנופה

לעולם אף חרון ומביא רעה מדה היא ארבו ישים ובקרבו ידבר שלום בפיו
 והעבירה לנוחות שבידו מי. ביד ימחה שלא עבירה גוררת ועבירה כנדה מאוסה חנף ומרה

:יקרא שמו על
 רעתם ושמחה שחוק להרבות תמרו על המתלוצץ או בשחוק העוסקים דהיינו הסצנות

:ב"מ כליה וסופו יסורין תחלהו הליצנות רז״ל אמרו וכבר רבה
איכא נמי ומצוה לשגות מותר השלום מפני רק ע״ז כעובד ממור חטא הוא *שמר
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ה אות מפלא
 אדם של חובשי. וניבה בחן רחום היא כי ימרים קשים יישר ביסירין יסרו ושלא לשונאיי ששלם

 שלא עליו טיבו המעדיף לה׳ להלל לו ראוי אחרים על יושר עובה לי ה׳ העדיף ואס בטיבשו.
 בלבו ויקבע מאד ייכנע טיב. כל שסריס ממני טיבים כמה כי ובחמלשי ברחמיו רק בזכות
 כמה אשש ועל עלילות. נתכנו ולו הכל ומידו חיל לעשוש כח לו הנותן הוא כי שלימה אמונה
 מיושבי חלקי להיות וזיכהו הנפש בטובות עליז טובו ה׳ העדיף אשר האיש לה׳ להלל ראוי וכמה

 ולהכיר טיבית מרית באיזה שלם להיות ה׳ חננו אס הכל ועל ודעת חכמה וחננו המדרש? ביש
 אס וכן למישור. העקוב והיהלהס בעיניהם ישרה דרכם אשר מאחרים יותר ישרה דרך איזוהי
 אמרו ואס חיי^עוה״ב. מכל גדולות טובות אלה הן העבירה מן והצילו מלוה איזו לו ה׳ הזמין
 וקל שכן כל עליו טיבו שהעדיף ה׳ לפני הכנעה להורות זוקף אינו שובי שכרע שכיון במלך
 כי החסדים מכל קטונתי ולומר ליכנע חייב וכמה כמה הנפש טובוח ה׳ לו שהעדיף מי וחומר

 חכמים לנו שתקנו ממה מלוה ענף וזו בשמו. ולברך לו להודות וצריך הוא אלקי״ם מתת זו אף
 ומשפטי ה׳ חסדי ומכלל החרדים. ספר הרב כמ״ש הפורקן ועל הנסים על ההלל את לקרוא ז״ל
 יערב עמנו שעושה הטיבה על •לשמו ומהללים אותו מברכים שאנו שמה לב משמחי ישרים ה׳
 שירה ואימר נס לו‘שנעשה. מי שכל שאמרו עד שכר עליה ומקבלי! למלוה לנו יחשוב וה׳ לו

 מזה מתוק חיך היש אלקי״ס בישע אראנו וכו׳ חידה זובח שנא׳ אחר נס לו שעושים שכרו הנה
— :חסדו כ/לעולם טיב כי לה׳ הורו לכן _

רשע יהללו תורה עוזבי דכתיב מקמאי מרע סור בדבר יש ארם הילולבני לענין אמנם
 כן במקומו קלת וכמ״ש בספרים ככחוב היא רבה כי החניפה רעת בכלל הוד אשר

 יש הצדיקים" מעשה ובהילול יענש. ענוש אמת במתת המתהלל ואפי׳ פקר במתת מתהלל איש
 אבל חכמה חרבה סופרים קנאת כי כמעשיהם לעשות ילמדו ואשר ישמעו אשר מלוה לר בדבר
 נאוה לידי לביא שיוכל בפניו שבחו לומר בעבירהכנון הבאה מלוה תהא שלא בפלס לשקול צריך

 בא שבחו שמחוך הרע לשק באבק נכשל שונאיו בפני שבחו אומר אס וכן עור לפני על ועובר
 עין בו שיפילו לחיש שיש אנשים בפני יהא שלא בשבחו כשמספר ליזהר לו יש וכן גנותו לירי

 אוחו' בשבחו לי יהיה לרצון שלא לחבירו נזק דבר שוס או הפסד יגרום שלא ל?זהר יש וכן הרע
 מעשיו על בפניו להללו ראוי ולפעמים גו תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול רעשו ע״דמבדך

 לצרף ראוי אבל יוסיף וכה הטוב במנהגו שיתחזק כרי שכרו ומתן גודלמצוחו ולהודיעו הטובים
 ידי לצאת יכול אדם ואין יצירתו היתה’ לכך כי לעצמו טיבה יחזיק שבל■ אליו לומר בדבריו
 ואפילו טובה כפוי' להיות שלא ובגלוי בסתר ולברכו להללו ראוי מחבירו טובה והמקבל חובתו.

 מקצר מלברכו שהמונע ואמרו לבעה״ב שיברך רז״ל תיקנו בעה״ב אצל לחסשאוכל פרוסת על
 הגאה מין וכל יתירה טיבה מחערו המקבל כ״ש בש״ס כמפורש מברכך ואברכה דכתיב ושנותיו ימיו
 תפלה סדר סדרתי עני אני וכבר ראשו על ברכות יחולו ובזה ביןשוהכסףפמחוייבלברכו כסף בין

 להלל ראוי עאכ״ו ק״ו ההוא ביום וישא בס״ד תפלתי בבית וסמכתיה כתובה הלאסיא הנאה למקבל
 וחסדיו לטובותיו קן ואין נינהו דרחמגא שלוחי אותי המהנים וכל הכל מידו אשר לה' ולברך !

J שהלה נאוה ולו תמיד יום בכל עמנו עושה אשר: “

ואמרורז״ל הבא לעולם חלק לו שאין ברבים חבירו פגי מלבין איסור חומר ידוע הלבנה
 רבים בעון הן ברבים חבירו פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו שיפיל לאדם מיטב

 את חבירי מומי מזכיר א׳ וכל זה. את זה מחרפיןימנדסין אנשים בין ריב יהיה כי הארץ מעם
 בו איננו אשר את עליו שאומר אלא עור ולא קדמוניות ובשנים קדם מימי עשה עוב לא אשר
 דבמה חמור יותר הוא בו שהיה במה נשמחרפו אבל שסרע מוציא שהוא מצד חמור זה ד ונהי
זה חיוראוהרי ואתי סומקא אזיל ראשונים עיניח לו כשמזכיר כמו הלבנה כ״כ ליכא בו שאין

כשופך
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ל אות רפלא

 מ־פט ולא הצינה מפני ולא הטרחא מפני לא כל מפני לשוב ושלא לענות מה כדת מציה דבר כל
 טוטת במדות ולהתנהג וחסרות רעות המרות מכל להתרחק ראוי ואיך ההוצאה מפני ולא הבושה
 ויעשנה חובתו מה ולחשוב הפסדה כננר עבירה ופכר שכרה כנגד הפסדמצוה מתשב ולהיות
 ולהכניע בוראו את כהכעיפו רעתו גידל ולסשוב עמו וחסדיו וטובותיו הבורא ממלת ולחשוב

 זלהשמר ־טוב דבר כל ולקיים ולעשות לשמור לבו אל יתן החי וכזאת כ<את רבה בהכנעה לבבו
 מיאוא ולפנ< המלות ופי׳ ולימודים וברכות בתפילות לכרן הלבבות חובת וג״כ רע רע דבר מנל

 בחר אשר גורליט נעים ומה חלקינו טוב ומה אניס ומה מברך ולמי מדבר הוא מי ועם עומר
 אשריו• העליונות מדות תיווט ויחודיס בטנת לטין יורע ואם ונורא גדול מלך סגולה לעס בנו

 תענוגי־זהבלי' ובכל בכבוד ולמאוס אדם בג* עם להתנהג איך לחשוב הלב חובת וגס •חלקי ואשרי
 באמונה בו ולהאמין באמת עליו ולבטוח יוצרו רצון בעשיית ולהתענג וריק הבל הכל כי העה״ז
 אדם בידי הן שמיס בידי הן לו שיארע מה וכל פרטות בפרטי משגיח שהוא ובהשגחתו שלימה

 מגילות־ יכילון־ ולא לדבר יכילה הפה ואון אומר מה לטובתו מאתו הכל למוטב הן לטוב הן
 אשרי האדם כל וזה בתורה גדול כלל זה כי נשמע הקול דבר סוף הלבבות חובת גודל ל^ר

אשריו למעשה טובה מחשבה ויצרף טהורות מחשבות לחשוב במחשבתו ויעמיק ה' את ירא איש
__________________________: לעוה״ב לו וטוב בעה״ז .

 זרהג״ע עבודה כנגד שקולה שהיא שאמרו עד רבה כי הלה״ר רעיה ידוע ;ז הר ן1לש
אפי׳ חטרו בגנות המדבר הוא הרע ולשון השלום עליו המלך דוד כרתו ונכר ־

 וכתיב חטא מביא דברים המרבה וכל לבו שת לא אשר ממט ניצול אדם אין בעון והן אמת אומר
 כמה עד לידע נקח ממני עונשו וגידל שבו חומר ולפי מרע לשינו נצור חיים החפן האיש מי

 עצמי ייעשה מתהום לפיו ולשמור המשמר על לעמוד איש יגבר בכח לו ולכן בימאי את מכעיס
 בגנות או• משפחה בגגות המדברים על הכאב יגדל וביותר רע ער מטוב תיירו על מלדבר כאלם

 וידוע הספרדים על ואשכנזים האשכנזים על ספרדים כגון מישראל שבט בגטת או העיר בני
 ומשפחה עיר כל לך ואין ישראל על קטיטרייא המלמדים על הרבה מקפיד שהקב״ה רז״ל מדברי
 יתברך ומיוחד• יחיד א׳ אלא בכל שלם ואין עשן בלא עץ יאין ותכן בר בי שאין איש וכל ושבט

 בעיניו ישר איש דרך־ כי טוב לא דבר בו נמצא אשר על ארס לשום לגנות להאנשיס ואין שמו
 לכלול־ שאין גס ומה משדי. עזר לו שיהיה מה ולפי דעתו לפי יעשה בעיניו הישר הבן יעשה ומה

 יואם עשו טוב לא אשר שנמלאו מהם אנשים איזה בשביל העיר כל או המשפחה כל ולגנוח
 )והן הרבים על למדבר ומכופלת כפולה רעה עאכ״ו היחיד על להמדבר להיר עונש גדול
 נהררעא ואמרו מעונגיס שהיו חזזאה בני בגנות רונתי בכמה ראיתאבש״ס מאי על שצ״ע אמח

 שמצוה שאמרו ע״ד או הידוע בדבר כמו לההר צדדים כיש ואפשר וכרימה ככיך מני נשקיך
 חומר לפי אמנם מחליקה בעלי על לה״ר לדבר כמומר שאמר' דרך ועל החנפים חת לפרסם

 מאה ויברח ■וילפת האיש יחרד לטראו הרבה שמכעיס גקח שממנו עד עונשו וגודל שבו
אפילו כי חרב כמפני ויותר יותר ויגור אסור של א׳ בפתח יכנס שלא כרי התר של שערים

t

 הרשות דברי שידחו חיישעהאעכ״ו ספק על נדחית התירה ואם התורה כל דוחה נפש פיקוח ספק
 בוראו את להכעיס ושלא עולם לחיי נפש פיקיח על אלף מני אחד אפילו הפיקא הפק משים
 ומס׳ העבירה מן •בורח להיות פשע דבר כל טל גדול כלל וזה הקב״ה המלכים מלכי מלך

 יאחזמו עצמותיו כל רק החר צדדי לבקש דחיקות בפירצות ליכנס לא יש חרב כמפני עבירה
 וכזאת כזאת האלה הדברים והיו ה׳ את ירא איש אשרי גאונו ומהדר ה׳ מפחד רעד

 וידוע־ ־התיכחה מצות חיוב גודל שידוע ומאחר צדיק יהיה עולם לזכר עיניו בין לזכרון
שמו וחישט ה׳ ראוי-ליראי בן כי הנה הןנטוח. גס אסירים דברים תשמענה שאזכיר שמי

בעומדס
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ל אוח פלא
 אשר לה״ר מלל והן דנרים המינים הארן עמי של מסייח כתי אנשים נקהל נעומוס

 ראוי לה״ר. מהו ידעו לא כי להזהר לב טל שם איש ואין גמור כהתר נעשה כמון הן
 באחרים שרואה פשע דבר כל על וק זה מלה״ר כלך להמדבר ולומר ולהזכירם להזהירם

 חטאתם יעקב ולבית פשעם להם ויגיד נפשו ועל קונו כבוד על לחוס יגכר בכת לו
:מון בערך וכן בס״ד בערף־״תוכחה עוד וכמ״ש נפשו פדה ובזה

רבות רעות וכהנה כליה וסופו יסורין שתחילתו שאמרו עד אסירו חומר ידוע ליצנות
 על שמתלוצץ הוא הליצנות ומנין הקדושים רז״ל בדברי כמפורש להמתלוצן

 נזיקין סדר נשים סדר וביותר הרבה נמצא בעון והן ראש וקלות שחוק להרבות חבירו
 מהשרידים איזה אם כי להזהר יודעים ואינם שבו וחומר אסירו ידעו לא כי דעת בלא גס

 ביניהם ואין שיושבים שנים מארז״ל והוא ממנה ניצול אדם אין שכמעט חולה רעה יש אמנם
 פרקי שקורין אותו יודעין רבן בית של תינוקות אפילו וזה לצים מושב זה הרי תורה דברי
 מאמין אס במשפט אלקי״ס יביא הכל ועל להזהר לב על שם איש ואין הכנסת בבית אבות

 עבירות יש והנה אלקי״ם. למשפט בקיס יחיה מי ואוי מאמין אינו או מקיים ואינו רז״ל בדברי
 ניכר שאינו מד נשתרשנו כך כל כאלו מהןובמבירות״חמורוש נזהרים אדם שבני קלות .יותר

עליהם מצטער אדם ואין הבריות עם מעורב להיות בעינינו תחשב ולמצוה האיסור לנו
:איש יגבר בכת ולו בחיל לו חיים החפץ האיש מי לשוב לב טתן ואינו

כתב וכבר הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק כל ר״מ התנא מאמר ידוע לשמה
 הגדול התנא לשמה בתורה שעוסקים שבזמננו שא^יאמרוהת״ח ז״ל מוהרח״ו

 בכולן שיזכה ,א גם ואין הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק שכל שאמר מכחישן ר׳׳מ
 וכל מעשיו ויהללוהו שישבחוהו בשביל שעושה יש לשמה שלא מיגים כמה ויש במהצתם ולא

 מפני רבים בפני אלא ובמצות בהורה עוסק ואינו לשבח עלינו אומר שתמיד עד לכך מגמתו
 איש עבודתו נכריה מעשהו זר אחר לאיש נהפך ביחידות ובהיותו הכבוד ומפני היראה

 כבוד ומרבה רואה אינה כאילו מעלה של עין שעושה רבה ורעהו יכונה וחנף צבוע בשם כזה
 גנב כבשת ויכלם רמש ותורתו מצותיו על יטנש עטש גס כי לו ואוי קונו מכבוד יותר העבד

 שמיס ירא והוא שישבחוהו כדי׳ דוקא עושה שאינו ויש הבריות. דעת גונב אלא זה אין כי
 טוב לו אשר את לידע שיבואו סיבה ע״י לרבים הדבר יודע אס ליה ניחא אך ובגלוי בסתר

 עסאלקי״ך לכת והצנע לקיים האדם צריך כי רוח ורעות הבל זה גס בקרבו לבו ישמח עשה
 וישכחוהו לאחרים הדבר שיודע יארע ואס דוקא לש״ש מעשיו שיהיו כדי שיוכל מה כל

 לי יתן מה ויחשוב לו מפלט יחיש תכף לבו ויגבה שיהנה כפול הסית מסיתו סמוך ויצר
 הס ואס אותי מגנים או אותי משבחים יהיו רומים להבל אשר ארם בני אס לי יוסיף ומה

 טובה להחזיק לי שאין בעצמי אני יודע הלא גדול דבר שעשיתי בסוברס ויכבדוני ישבחוני
 לעשות עלי שמוטל ממה אלפים אלפי אלף מני א׳ עשיתי לא ועדיין ניצרתי לכך כי לעצמי

 דעת וחמי עלי טובו שהעדיף נרול היותר והחסר וחסדים טובות ה׳ עלי שגמל מה לפי
 ולכן האמת ונוכל החסדים מכל קטנתי זאת על ה' את אקדם במה זו מצוה לעשות וזיכני
 נכלל יהיה ח*ו סן לבו גבה כרגע אס מאד ויצטער עזרגי כה עד אשר מרום לאלק׳יי איכף
 כגון לשמה שלא אופן עוד ויש לבבי. ויכנע לו מפלט ויחיש לב גבה כל ה׳ תועבת בכלל

 אמרו זה ועל מון על מתוכחות לעצל כדי או לעוה״ב בעמלו טוב שכר לו שיהא כדי שמושה
 שע״׳י לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אפילי ומצות בתורה אדם יעסוק לעולם
 עיקר אמנם לשמה לקיים משד״י עזר לו יהיה אז נשמתו ויטהר המצית מפו,בעשיית שיזדכך

וטובתה להנאתו עצמו את אלא בוראו אח עיבד שאינו נמצא לשמהשאל״כ שתהיה צריך העבודה
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קפהיפותקדושיםפנים
fraorerawi

 חכם אחד שאם ל:[ ]שבועות ואחז״ל בשבילה

 כי שב, לחבירו ואומרים אוחד מושיבים

 יודע שהוא כיון טענותיו, יסתתמו לא בזה

 וז״ש חכמתו, כבוד וזהו חכם שהוא מפני

 שאתך עם ]שם[ ואחז״ל עמיתך תשפוט בצדק

 אעפ״כ שתבבדוהו אף ובמצות בתורה

 בצדק לרמוז עוד ויש בצדק, תשפוט

 שאסור נח:[ ]קידושין משחז״ל עמיתך תשפוט

 דרך אותה יעשה אלא לדין שכר ליטול

בחנם: צדקה

 איתא דנו/ בעמך רכיל תלך לא

רע שם למוציא אזהרה מ״ו דף בכתובות

 משמע רכיל, תלך מלא אומר ר״א מנ״ל

 דא״כ רכיל הולכי על כלל דלא_קאי דס״ל

 ]פסחים עליו לוקין דאין שבכללות לאו הו״ל

 מ״ד לאידך שם דקאמר מהא משמע וכן כד.[

 אלמא ע״ש, אליעזר כר׳ אמר לא מ״ט

 רע, שם למוציא לאזהרה אתא דקרא דס״ל

 רכיל תלך לא דכתיב הא דדריש ואפשר

 ע״ז דף בקידושין בדמפרש אשתו זו בעמך

 שם ויליף אשתו, זו בעמיו זרעו יחלל לא

 והיינו בעמיו, בעל יטמא לא מדכתיב

רעך, דם על תעמוד ולא בתריה דכתיב

 אין עדות לו יודעים אתם שאם בת״כ ואמר

 שיודע מי והיינו כר, לשתוק רשאים אתם

 לפי לשתוק רשאי אין העדים להכחיש

-לפרשמה עלהולכי דקאי פשוטו

 המ״א מ״ש ע״פ בעמך רכיל תלך לא דאמר

 לספר מותר הגמרא בשם מנ״ון )ק״ג( בנא'

 ואני מ״ט המחלוקת בעלי על הרע לשון

 והיינו דבריך, את ומלאתי אחריך אבא י ׳

 גבי כדדריש עמך מעשה בעושה בעמך

מר.( כתיבות ד.; ]ב״ב תאור לא בעמך ונשיא

 רך תהיה שלא אומר נתן ר׳ שם בגמרא

 עפ״י נראה בת״ב, וכן לזה, וקשה לזה

 לישנא דהאל מנ״ל כ״א דף ביבמות דאיתא

I אילי ואת יג[ יז, ]יחזקאל דכתיב הוא דקשה 
נשמטת מוצאה לקלות והאלף לקח !הארץ

 וגדרות וכמו יא[ ל, ]בראשית בגד כמו לפעמים

 כולם ואלפים צונח כד[ לב, ]במדבר לצאנכם

 ה[, ה, ]איוב חילם צמים וכמו ח[, ח, ]תהילים

 והוי לב[ לב, !במדבר חלוצים נעבור נחנו וכמו

 וקשה לזה רך דהיינו אל, רך כתיב כאילו

 תיכול לא התרגום שפירש והיינו לזה,

 הרמב״ן וכתב פירש״י, עיין קורצין

ונדחק כן שהיה המנהג על דוקא שפירוש

ולולי י ע״ש, אתר פירוש לפרש הוא

 דבר לכל משל דרך שהוא נראה דבריהם

 ח[ ןו, בהושע כמו ולכאן לכאן המתהפך

 פירוש עיין הפוכה, בלי עוגה היה אפרים

 לשני להתהפך העוגה שדרך שם הרד״ק

 דבר לכל משל דרך והוא באפייתו הצדדים

 בחררה המהפך עני אחז״ל וכן המתהפך,

 לדבר משל דרך והוא ]נט.[ האומר בפ׳

 רכיל הולכי שפירוש וכיון מהפך, שאדם

 כדי לזה מזה דברים ומהפך שטוען היינו

 לאוכלי המשילו ביניהם, מחלוקת לעשות

עוגה: תרגום ואשה קורצין_______

A

•V'r

 תוכיח הוכח כלבכך אחיד את תשנא לא

מ״ש ע״פ לפרש יש פשוטו לפי ונו/

 עבירה דבר הרואה קיג:[ ]פסחים זזז״ל

 כשאינו זהו אך לשנאותו, מצדה בחבירו

 אותו להוכיח הוא מצוה אבל תוכחה, מקבל

 את יב[ ג, ]משלי שנאמר כענין אהבה, בדרך

 דהיינו בלבבך והיינו יוכיח, ה׳ יאהב אשר

 לשנאותו שמצוה יאמר שלא ייצריך בשני

 את מ״ש לפרש ויש טוב, יצר מצד אפילו

 אביה אחי כי יג:[ ]מגילה שאמרו דרך על אחיך

 ]משלי כתיב והבא ברמאות, הוא אחיו הוא

 האדם לב כן לפנים הפנים כמים יט[ מ,

 וזהו אותו, ישנא תכירו גם ובשנאתו לאדם

 בשני כן כמו וישנאהו בשנאה, אחיך
 עבירה, מחמת שנאו היצ״ט גם כי לבבות

 עמיתך את ומ״ש התוכחה, מצות מניעת

 תוכח אל מ[ ט, ]שם הכתוב מ״ש להוציא היינו

ומ״ש ויאהבך, לחכם הוכת ישנאך פן לץ
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ג׳פיהר־פמפרזזיו שקלמומרייאעד

 ר־כר־ש ממזוטנידיאדסואמדלעלהמרסחזיחנקאלמאמיזס
 לעולם אבל תגן נגד כדיש פסק כתקסלכך חזי צעניןמיאהשקך

מקצת כעיקר ואפי־ מקיצה .ד?עגיןגכיאהמדיחס£טעזדמי

 חטקבחזמאשססעצם דרזיכנקרא מלתשס מיסילעלמס

 הךיל»ןתא דעיקד ונמצא כפיתיונוקבהוייהלהויה אמר וכאלו

מקט קרא נהקאזהך בלחה־ שם מקיאיוטקב שסנשם דנעינן

T'

ריעות מה מו

תמס שיטכו׳הב*מ עד אדסלהוכיט וקתמידחייב ן דין
עצמיטצמהפםקסדבצנבירדייזמןוטחץליישב י

 הרב מיש עי על יישב ניע הכהן יאודה הרבסרסידכמוהד׳ר ומורי
 פרבלגבירט המגידנפזמוז'איחתדיןי'במתןטעםלמהעסק

וקיל קרב כאן מסק ההוא יעישומסטעס ריי לגבי תר* יאוו ימן

נטר
*אודי

W יבאו 

rao ן

JHTB וכלהמספרנטמתחסדוממשנאסטיוכתוב ד 
יוד* ט מותר אמיו בפני אבל נהגגמיי עליו ’

 דמחסדהוקשה סמק אין טיייש מדאי יותר פידשצאיסער שמואל

 דאין מיל אדסכנלא יספר דאל מימרא דמהר מימרי לססמיתיי

 שבט מקצת אומרים ריאלעזד אמר בערומןפ״ב ואלו כלל לספר

 תיגוכתבדההיא הלכך אחזו ^לאיסממוטיחדיכטתתתזו

 אוהביו מגי שכרו מקצת דאומריס שנאיווההיא כפני יסמר דאל

 הס ר'שמואל וכרי כי אנכי ורואה מדאי ביותי היאורשיימוקילה

 דאצימפד קס*דע*באהךמימרי פחנודף דש׳יפרקנט הסדברי

 אלפאכדארייציותמה כמיה־יח המובהק והת 5 ט׳יעיש

 משו' ומשני איכא להיד עלהמאי דפריך פ'1ד עובדא מהר ‘רני על
 זה אילכלךמדרך ואפיה שנאיו בפני היה טיסיידלא ממי דרב

 דר׳שמעון ליכינו דסיל דאפשר לי ימי ולדידי • דימי דרב מטס

 מיסה לעיל מעוכדאדמייתיהתם שהרי חייטא יאודה של חנאו היה

 ר* לו יזייטאואמר יאודה כתכתיה לא הנא מקושרטידהיל מהוא
 ’ט אשמה להטיל לך היה לא כצימר זה מלהיר ופתויי זה מלהיר כלו

 חיינוא יאודה עם במדיה נקימליס עובדאמוכחדדיש יעישמהך

 ומי מיוסד וכמה כהךעובדא שעיר הלכך דעתוטתההימט ואין

 אט!}־־ליהצסמרבטובתו אוהבו דהואילולאהיה’קאמרליהכלךט
 שנאיו שהחמעיס כל אוהבו כשהמסעיטא דהשתאאס המד וקיו

 לדבר יבא אסרי׳כישבשהמספראיטאוהכומהיאידישדאסורשלא
 של אהובו היה שך*ש שנאמד דאניילו עסתוהיננילליעתדנינו

 שלפעמים מה לחט שלאיתיל רבי געי־ מ'מ יאודהחייטאושרי

 ממי משיסדיב אמר בררואז ומרגל מאיל שנאה לדכדנפני יבא

 להוכיחו1עצמומך ולקאמרלוכלרטיכמשצאיכטצאסיירגיל

______________זודוקכניל•מזטו

——ודעזמי־־־"
מדן»״» שתמס מה עיין ,ט המגדף מני הס ואלו ז דין
בשסדלא שם דבעי' ממיל חרא מאד מזק ותירוצו י

 דוסקכשסה׳ קרא רביב חייתי ואמאי מצאטקדאאזדינאותו
 לומד דאין • קרא מהאי לה דחפיה מקוס נחס מצאנו דלא מאחי

 המיוחד שם ועל לאשמועיכן הייע קרא ומאידמיימירגיטהך

 וכו' אותו ויברך לתיטלומר כמיתהולאקאיארישאדא׳כהיהלו

 קודם לסתם ה׳וממה שס ונוקב טינבאמר במיתה המיוחד שם ועל
 דלא עייהשיס לתיט וסיל עיכנלעיד כי קאי דאדישא משמע לזה

 דכטןכו מימרא שסלאו בנקבו שס ונוקב קרא כסדשיידמישאמר
 אלאמקדאחסקבשסכיהוא-דמפיקלהשפיחטששם ססמפיקלה

 צ הוהיינושסכגסוכמ’מןהשממזשאינםנמודןיסיקוכלשסהוי

 העצם שם ממש דוטקבשםמוי מדלתנסדכתיבנקיא לגלותלט

 ששכפחטו פירוט ואין מוייס אלקים או המיה מזיכהואז וכאלו
 י הביאקדאתקבוססיעיכמלתשם לגלויי/ה העצם שם אלא

 דודשיממיטה ראיה הא יחי כשסהעצסמאשסמשמותיו דהחס
ימודהדמלתשסבשססעצסמא המיוחד חקלצאביונשם מעינן

 הלימוכרל וסימב איווי מתדקומעידיןמל ת
צרידהחראס לרכיטדדזקאממיתיןיחיד׳ם ’

 סמא הביתית להם פשנמליוין אזי רמס לסלא׳ואיאכלכטטדחה

 צאמד דתגיא ואיוההיא אי לבל’כעיסו להתמת ואיצ נכללות חיודין

 • ז״ל איד למדיחיסממושפרשוי הייה אירא לכל מזיאה שצייד
 דלאמד ודשא דהך איתא תיאיאס ואטתמיהעציותייתמיהי

 השמיע תיטואמא* על יקשה איב נממחים טזסאיידי דמחנייא
 ותו • איואי לכל ה־דאה דצייד מדיחים גבי דקזסולאהשמיעט

 שנאועצהחי הי כל ו'שכתב p בפרק ט רמו דברי ממס תעלם
 ממחסיחין וגעקא מרז עניו ונתב’וס שהתמנו אתר שעעיז מס ע

 דאן<סהומהרומ צרניט ס״ל יעישדמכאןנד׳הפרדבריוואדדכה
• וי ממכיועיקכמן איואיוכעתמדיומלאו לכל התראה צריך

" סדאביד שהשיגו מה עיין אלכשולחיסביתיח ו דק
מאחד גמורה החיחא ראינה בעדו מרן שהלק ומה

 מריו־אין הקדושים *עצמותיו רנה המחילה א׳ואיאיד שאיתנכל
 איואי מתדקלנל אלוהשניתיחהיז מדנדיודאס הראה לססחד

 היסלו דגחלה־מזאת ליתא והא הדאביד להשגת מקס היה שעיר
 נגמרה מיזדקהתדאה יהןלויהאשזשנית״חהיו להני׳ןבעדרניט

 שעה באותה ההמראה מעת כיון התחנה ממיא לכלאיואישפיד
 דהאימא התראה וכעת כהתראה עבדו לא לכן וקודם כהס חרז
 מקים ואין זאת כתחנה גדולהועעלייחא תחכה לך אין בהו הדיי

 אקזוססתהעתהדאבידדפשיטאדאסלא ולדעתי סראנ׳ד להשגת

 יותזלו־גיט נסהראגיל זאת זולתי לק cu^’fi xib התראה היסה
 דקרים ההתראה על* היא השגתו כמת אנא אלימיזא תחבה דהויא

 שבאו מי כל דבריו בסיום כאן יביט מזב שק מתוות *זיתה לכו
 עמו דקהסלכן ואלמא סט׳ שהתת אחר שעעיז ביעלים עליו

 יפה• השיט ולק • הגיש עליו הכ*מ מדן פדנויתוכמיש בהתראה

 ימחבת יועיל איך גמורה נהיזיאה דמאידדמקמיהכיעבדעיז
 ולא לס שת לא איך מרן והתימהעל »גמורה השגה היא ולדעתי

 זה לעי משתא ט' שנאו מי כל עמישרביט בעצמו מישחא שד זסד
 נל*מ ועיין • ממני מלאו מרן דברי הראכידקיימתוכעת השנת

 סיבב להשגטהדאגידיע״א מקום אין ספריט דלפיגייסה שכתב

 S‘n לפצאיוא' מתרין אין תכה משהודתה הקודס טלךלמישביין
 ימו יש למ מהיער* ידעתי להשנחוולע^לא מקום שאין כתב

 קיימת מההשגה איואידלפי מישכאועמסטידאלמאדמתרקלפל

 סיאלל השגת בסטז ק שהבין באיח להפריח מצאתי חב וכמתי*
 טיהיא: עדים שנאו דקאמר דהא רביט כעד להשיב כדכתייוהדנה

 סתדא® חחנא נא טל^ז התראה שהיא מיתיחומאחי של ההתראה
 דניטדלאכיעיומדן דעת לפרש הוא מעתו ובודאי יעישבאוח־

 לסעמא- צורך נ״לדאין מזהזו חהפחטולדידיהואילוכאנולידי

 •מ*»ו יתפיס ההתרא מימאיהיא אפילו טלליתאלא התראה דמי
הואיל מסטאטזחבה שפיר זו אלא אידת התראה קדמא היאילולא

 סשגיעסל ליחבקסיטפיק בהווכדסזיילעיל הודי ההתראה וכעת

 שתמהתי■ מנית התמיסא nmtm הפריח דברי •ועי© סראביד
 אק. • במושפירשהפריח הי*מ דברי“דסילפי הל'מ על לעיל

 -כאן ריתהפ כ*וכ קיימא עליובדוכחא שתמהתי סתמיהאקמייחא

 ממעט. דאקלפרםדעתרביסדיססדדאיירינהדייץ׳דאיכאמאי

 מזירוז חדד רדאהאנכילהמריח אכן הרואה: ידאה רביסובאשי־
 ויגע •י דאלוהביתיתהיהבדילסתיזת לומד מאיןילולרמו לדעת
 ואינדא :יעיש מוטה הבולקומההיא הן אלו וערק חהסיא ומצא

 • הנדע בסס אין בפ׳גמס׳טטה ימו שמדברי הגס יסטה דבסהיא
.סםוימעמהד^מטס«_״אק מימשקוליס היא התראה דמחס

מההיא
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מטות רוא פענח ספר
 •ותימין תתחטאו :מרבי • ישראל .של־ לפורענותם ולא • להט 'לרצון
 ישראל כל רהתשחיו ל וי" ועוג• סיהין מלחמת גבי כן ציות לא למה

 א ד׳ יחיאל• מהר״ר * מיעוט אבלבאן־היה * בצכור חותרת וטומאת
 ומסתמא עצמם את כמצילים ישראל והיו עליהם באו ועוג 'שסיחון

 "ת •-}א אהרן מהר״ר • מדין על באותם כאן אבל " בחלל נגעו לא
 וי״ל • במדין כמו ועוג הכלים.בסיחון גיעול הל%ה ציות לא למה

 בשר־גח^רת אפנלו נשמה בל תולה לא בכלל שהיו ועוג דבסיהון "
מהם גשאר לא דהתם ל ועי׳ • בטדין כן שאין •מה לתם מותר היה

 אכל • ניתקנו ובקל יומן בגי הכלים היו ולא • בהן מנשלין שהיו סי י
 וקשת • וחמורים : ביומן בהם שבישלו ממרץ נשארו הרבה כאן
 גמלימתכסך שפעת כדב׳תיב הרבה להם שהיו גמלים• נזכרו לא למח
 סוסים רבשלמא • מספר אין ולגמליהם' כתיב נמי גרעין וגבי • •מדין
 וגמלים סוטים להם היו אם דאף וי״ל " להם היו שלא לומר נוכל
 בחמורים •דאילו לכהן מתם ראוי שאין מפגי לחשבון בא לא הרבה
 למת תימה • נפשותינו על לכפר : בשח הפרה חמור ופטר כתיב

 קלקא• ושמא * תואר יפת הותרה במלחמת הלא לכפרה הוצרכו.
וזחו לארץ ביאר»ם ער תואר יפת הותרה דלא ועי׳יל • שניה בביאה

 בכולא מיי שמעון •והר״ך בשביחוגו׳ וראית ואז בידיך ה׳ וצחנו •
 לא׳הותרון כזבי דבר על זנות על היחה מדין דמלחמת לכיון תירץ

 עד u במלחמה תוקפם יצרם היה לא הסברא דלפי ועי*ל ״.) בזנות
 איפי1^.כ יוה בח נתלו משח שחיי שמכיזן .להתיר אורך שיהיה

 * כרה? בעל שנמסרו. ונמסרו כתיב זה בשביל גם שהרי " וחרדים
לעדיות-לבןתיצייבנ אפוטרופוס אין שאעפי״ב אלא ♦ שם וכפירש״י

 תואר(: יפת אף באמת כאן לאסור היה כך גםי-דבשביל אי " כפרה י
 לארץ* נכנס מנשה כן יאיר גם הרי וקשה • וגו* בןיפנח כלב בלתי

 שקול שהיה מנשה בן יאיר זח איש כדאמריגן • העי לפגי שנהרג
r בןר' היה לא זו גזירה 'שכשנגזרה יי׳ל ושמא ״ סנהדרין של כרובה

)/׳(X \ וו:;ת;. ונום' בלתי וגומר יראוחאנשים אם ואמר ך' מבני יתר ועל

/f וכיוני הקב״יה לו שאמר במדרש יש • וגו׳ אבותיכם תחת קמתם
 I מהם ובקש לקבריהם לך לר>ה עפר שובנו מזכיר אחה חטאו שאילו ■

 / עפיעלשוכנב למדבר בקבר מחילה לפסוק נוהגיין מכאן * מחילה
 י ה?תח ופכררשם־*^ירו'5ך יקיים מהר׳׳ר • סעוותו ויתוקן ערה פגיב

שם על ולבסוף סירוון שש עד ואח״ב • ומואב עמון שם על &ןראו
. ישראל:"■ •

טליקוז
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תורה תלמוד הלכות
 הרג על מימי׳ זנו׳ טעה נדרך הולך שאינו הרב וכן א ד פרק בציייף הוא חלאיס בשאר שמת מאלף הא׳ שאף לרמת שרצה אמר

אין כפרק נדאיתא לגדול קנון בין חילק לא למה • ליה: גרמא והא דהא התשמיש

דימי לב אהא יי מי מזר תלמזדא מייתי דכי ז״ל הרב שסבור נ’ול חישק המפרנס מלאכה אדם לו שיקבע דעה בעלי דרך יא ה פרק
דהליג לומד היי» לברא שימלא ושדי תמלא אכל ר*מ נמערבא אמרי אמר וכרס דנית הרב שססר נ״ל וכר תמיל' אותו

למעבד דמצי הוא גזברי׳ 3דר מ’ר קא ודו לגדול קטן נין דמסלגינן אמאי נטו' )נמ׳יר מלאכה לו שיקנע הרב וילש סגי מינייהו חדא אלא קא17 לא
נר״פ דמייתינן עונדא מההוא פירוש׳ הדין מסתייע' אחר חכם ולא הכי - ההס דמייתי מקרא וכ״נ לנטוע כך ואחר לבנות דדרך משמע קידושין פ'
צריכי דהוו גב על אף יהודה רב דשמהי׳ ®מעניה ס» דהוו דההוא דמ״ק נפ"ק מדאמרינן אלא ליה מפיק מכרם לאו ש(’ע יטעו לא והדר ימו לא

שסיר נ’וא דחניגה נהתוססות ודלא גדולים הוו רבנן וסתם רבנן ליה אומנו׳ומ״ה וו בחיים ונחרת אוממ׳דכתיב ננו את ללמד אדם דקידו׳שחיינ
ואיכאמאן מ’דכוותיהדר לס דאק קטןלגדול לחלקנין שלא הרב פסק הלימודמהכתוב ועיקר צורך ללא דנרם אפכי׳לסדראדקראילאשמועי׳

 תיהוהיינודאמריקר״מ1הלכק|כ! הואדענדולית דאמרדר׳מלגרמי׳ להקדי׳ניחלאשהולאהוקי׳עהטפשי׳שעתתי׳לישאאשהואחרכךנוני׳נית:

קנ׳יהקאמרשעעחתאמפומ״הודכלהורמןומפומי' וכן ודרש אשכח קרא לקמן לע״ה חלק 1ל אין מניח בקלון והמתכבד ג ן פרק
 הקם איתא דהא היא מילחא ולאו ענד שפיר לאו אלמא קאמר לא דר״מ של כבודו מקום איה כתנתי חשוב׳ מה' בפ׳יג .

 קליפתו אכל תוכו מצא רימון מ’ר אמאי שילא נר רנא קאמר דני ס’נש ‘ וכו' טובה לא בדרך שהלך או שחטא חנירו הרואה ז :מ דין
 משמעשהודהקלהדשפיר אומד מי תאיר ואמר קנ״ה ניה ורקהדר תשתנרקאמרר״א עדמתי עלי אליה ויאמר גרסינן עזמלין אין בר״פ

רשאי המתורגמן אין ג ודוק: נדשנין עטרימוהילכךמחוורתא התוה׳פי׳אע״ג ונתנו להוכיחו צריך הגון שאינו נחנירודבר לרואה מכאן
 שהדין פי על אף רבו או חכם של אניו העתולגמן היה וכו׳אא״כ לפחוס לא תוכיח הוכח דאוריית׳פשיטא איסורא איכא דאוריית׳דאי איסורא דליכא

תורגמן התם דגרסינן תחנתי' היחש׳הויא אזבע התוספתא פירש שחייב ממנה דבר ביובירו לרואה מנין נספ"גדערכין כתינוגרסינןנמי
 היה א״אכ להוסיף ולא לשטח לא רשאי אינו חכס לפני עומד שהוא : )דוק טונה לא נדרך שהל־ או הרב ולש תוכיח הוכח שנאמר להוכיחו

 החכסכשמו נשם ולומר לכמת אינורשאי המתורגמן פ’וה רגו ויאניואו שלא אי גפכיחנירו הרע נלשק המספר חדא ק ז פרק
“”*r המתורגמןאניושלחכסאורנושאו אמררניאא"כהיה אלאיאמרכך כרנאויש דלא כתב למה הכ׳ע תעה

 דנורא נכה״ג כגון היא ורנא דאביי דפלוגתא שם מ"שהתוספית עם ליישב
 אסאמרדנר אנל נישא משוסלישנא אמרה דאיכאלעישמעדלא פלוני ני

 נישא לישנא משום ניה עאית“לכ בפניי אזמר' אס אף עלחנירו חינטור
 נפניו יאפילו פשק ומיה קנטור דנר הוא הרג בדברי המוזכר הרע ולשון

 ומצאתי ודוק ורבא דאטי פלוגתא השמיט למה ומבקשה קנעור הוי

 ומה מתני׳ה׳דקא׳ ממס׳נגעיס י״כ פרק הר״ש ליה ומייחי נהנים בתורת
 המרב׳ עא״כו נענשה כך משה של בפניו משה של בגנותו דנרה שלא מריס

כמותו: פסק ליהלאבייוע״ה מסייע נרייתא והך בפניו סטרו של בגנותו

תורה תלטוד הלכות

 מכמה כיחש׳ התם תוכח והכי ני1כךאמרסל ולומר נשמו לכמת יוכל
 לדעתהר״ן אבל לני נשם לחכם קרי דהמתזרנתן התם עונדדמייחי

 : ברור וזה □שמו לכנותו יכול שאינו מדגמן של אמו החנם כ"ששאם

 לאביי דודי לח ורנה עומדין אין נס״ס התלמידים להטעות לרב ויש ו
אל לו להשיב יודע שאינו בדנו התלמיד ידע אם הואדבעי:

 אל לו ל(*!ך לו להקשית שלא עליו יקבל אלא לביי® שלא נדי ממנו ישאל
 שיודע בדנו תלמיד יודע אס דחילק בפ״ק כינרסינן ממנו ללמוד אחר רב

 אם בלועיך סכין ושמת לפנייך אשר את תנין לאו ואס בין טעם לו להחויר
 בראשי שימי רב דתענית נמיבפ״ק ממנוונרסינן פלוש אתה נפש ומל
 חוייהדנפל חד יומא טונא ליה מקשי הוה דרנספא קמיה שכיח הוה
 קנילעליהשתיקות׳ רשייו' מטכזפא ליצלן רחמנא דאמר אסיהשמעי׳ על

 פירשרש״י להלכה נוקקים ומדרש הלכה ח ליה: אקשי לא ותו
:ומכילתא ספרי ספרא היינו דמדרש דברנות קמא נס"פ

מדרש גרסיגן שלנו תוספתא מושתת לק״ן כוקקין וק״ו אגדה ומ״ש
ק דנן קכ״מ נתב בנו לבן בנו להקדים א א פדר*.
, ............... למיכתב מצי הוה ולא אדם לכל קודם 1מ י

לאגדה ונ״ש למירש דאפילו נכונה יותר גיירסא והיא לק״ו נוקקי׳ וק"ו והודעתם כקיב הוה דאי וק׳ ע״כ בכלל נטת דה"א לורעך והודעתם

 אין ש’דג »שוס טעמא דהיינו נראה לה״ו נוקקין וג״ש ו”ק ומ"יק
 ו’נק ישכחנהמש״כ לשמא למיחש וליכא מקובלת היא אא״כ מעצמו ק אדם

 :לק״ו נזקקי! ומ״ה מינשי דילמא וחיישיק מעצמו קק״ו שאדם

 נעדרנו שקול שאינו פי על אף ת״ח אביו היה אס וק א ה פרק
 דעת כן רבו אבירת עשיב כך ואחר אבידסו משיב

 קודם הרב לפני הבן וכס אס התם דקתני דאהא כריתות הרע׳גנשילהי
כתבהרבולל רבו נמוד חייכי! ואביו שהוא מפני מקום בכל האב את

 כנומנכצל ננוותזקשהדאיךה״א לק בנו להקדים ידעינן הוה לא לורען
 וליכאלעימר הבנות מיניה והאכתיבזלמדת׳אזתסאתבניכםוממעטינן

 את דולמדתסאותס מקרא ליה מפיקינן מה בנו מולק רלהקדים דה׳יק
 ודאי דהא בכלל דמות ה״א א״כ בטת למעוטי קרא מיית׳לן דלא בנילוכיון

 לבן להקדי׳מו א11 למילף מציגן לא בניכם את דמקר׳דולמדת׳אותם ליתא
מהודעתם מקרא אלא ע״כאינו לנו מנין חבירווה לק בנו בן אבל בנו

. י ט׳דמיכס)לא1לורעךןגסמע למכתב ה״מ לא וא־׳ב בניך ולמי לבניך
 ולהחיות השני מנית ולפדות אנידה להשיב האגבכלמקוסכגון קזדסאת אממשמעות'דכניכסוא״כאפי'איהוה11מותיכסלאזמיתוראמפיקינןלה

חאףעלפישאיטשקולכנגדרמאניזקודס“ה אניו ואס עמו ולפרוק כתינלורעךלאה״מלמימרדגמקנכללודוק:

לשם המשנה בפירוש רטנו מדברי כ’ע״כוכ״נג מובהק רט ואפילו לרבו פסק הרב ונו׳ העיר את מחרימי! הושיבו לא ואס א, ב פרק
לרבו קודם אביו ת״ח אטו היה שאס דמציעא נספ׳יב נתבאר מר שכתב שקודם לה ואמרי דה״ק ומפרש נתרא כלישנא

 וו״ל ואנידי^תבלהפך גולה מה׳ ׳"ב שנפרק הכ״מ וה על ותמה ע׳׳כ
 אביו אטושקולמגררמשל היה אס אביו אנידת עם רבו באטדת פגע

 ממ״ש עוד והקשה והל"מהאריךנוה ע*נ קודמת שלרנו ואסלאו קודמת
 מהסרט אחד היה הרנהונו׳ואס עניים לפניו היו מ״ע הפ"חמה׳ הרב

 קודם שסואת׳יח אביו או רבו בחכמה גדול מהם שם שיש פי על אף אביו או

 אואטושהואת"חמשמע ע״כומדכתב בחכמה מהם גדול שהוא לוה
 דנל משמע והכא בחכמה מהם גדול שהוא לזה אימקזדס דאסאינות״ת ולפיוהנעיאדגע' המשנה פי׳בפי׳ וכן מימת לשלאנשא“דרווקדת"קר

 מהשנדחקשסליישבוהול״נ אניוקודסועיין חכם שהוא אף רבו שאינו ניחאדפסקכר״אמשוםדשקיל והשתא לאנ״תמידילת״ק^אדוקאלר״א

ת״ת שאטו כל דנן וכיון נחכמהנדורז מופלג אינו ה1 כשרבו דהנאמיירי דהאי שדני'סבור ואפשר מ’המ כתב עוד :דוקא אליבי׳ וטרי

 העיר לאנשי וחרס נדוי להטיל דהיינו אותה מקרימין שמחריט'אותה

 כתב טאה איסורי ה׳ בסוף תינוקות ילמד לא אשה ל! שאין ומי ד
 צריך המלמד ואין וכו׳ תינוקות ילמד לא אשה לו שאין מי זו״ל מבינו

 מלמד בטסהומא היא אלא הספר בנית עמו פרוייה אשתו שתהיה
 אליבי׳ וטרו שקלי דננמרא משוס כר״א פוסק שהרב המ״מ ומ״ש במקומו

סבור שהרב לומר אפשר הוא לת״ק דנ״מ משום ולומר לחלוק שיש א!א

האסאניואינופקזלכרבזשלרנוקודמ׳והייטלעניןהשנת’איןנמטדיןומ ;תינוקות ילמד לא לויאשיה שאין שכתבומי הרב לשון דייק והכי אשה נשוי

 למ'מ לו והוקשה תינוקות ילמד אחרת בעיר אף ליאשה יש שאס מכלל
 שרויי׳עמו אשתו שתהיה צריך המלמד ואין כתב למה שא*כ וה רט» לדעת
 אחר נמשך שהרב לוה p»n! עמו שתהיה צ’א כעיר אף והלא הספר בנית
 כתב ולפיכך הספר נטת עמו שרוייה להיות זו היא ר׳יא שסברא הש״ס

:ודוק ברור מת סגי אחרת בעיר אפילו אלא כך שא״צ

 ת״ת >זאףשיש’ניזתינןדרגאוכלשאטות לפדות או לפרנס אבל אטדה
 אבל מ״ע עה' ההיאדספ׳יח קודסונכה׳^מיירי אביו בדורו מופלג אחר

 שאינו אף קידם הוא מופלגבדורו ת״ת שיש כיון ת״ח אינו אביו אם
 אף בדורו מופלג נת״ח דמיירי דכיון לקרנוה לו מנין צ״ע מ*מ1 רבו

 אביו ולא הת'ח להקדים הוא ונלין בכבודו סייטן ואני) הא ע״ס שאבת
וצ״ע *

החכמת אוצר תכגת ע״י הודפס199 מס עמוד דוד בן חזקיה סילווה, די >דפו״ר< או״ח ־ חדש פרי
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[ p'y>3
שני חלק מצותיןד דרך

 הרים ומה .וכי' מפרפר וההרוג מטפטף ודם בידו חרב ומצאחס אחריו ורצמם להומו
השניחשכתב החלוקה סאה הביא לא וצדיק זודונקי אזהרה כשהביא ר״ן סי׳ המצות -במנין

 הזכיר לא סנהדרין מהלכוח פ״ך בחיבורו וכן .חבירו אחר שרץ ראיחס שמא דהיינו ההמ״ג
שם רב על ממנה דולא האזהרה כשהביא סנהדרין מהלכות ובפ״י הנז׳. החלוקה אס

ועיין אוחו, שמחזירין זכוח עליו ללמד לי יש אחד ואמר חייב מביד דיוצא אלו קנים הביא
__________- יע״ש ייץ *,p3 מ*ר:ר ב&חגימיי הרמבין במ׳ש__________—

באיש־וט׳ אחד עד יקום לא שופטים בפרשח כחוב רייג ,בסי כסב שהסמ״ג ודע
יקום שלא להשביעו ראוי שאין דבר טון בחבירו שיודע א׳ שעד מכאן ולמדט

 בערבי עליהכדאמריק מפיק דקא הוא ביש דכום לוקה מליו והעיד קס ואס מליו להעיד
 דלא לאו משוס פירוש לזיגוד רבא נגדיה עליה מסהיד קא זיגוד אתא חטא טוביא פסחים

 נפשוח מדיני מכוש למדין סנהדרין במסכח שהרי היה מדרבנן מלקוח אוחו אמנם ,יקום
: נומחע״ב דסנהדרין בזמן אלא דנים אין נפשות ודיני רשע דרשע שוה מזירה

 יקום דלא זו דאזהרה דס״ל מדבריו חדאדנראה . מובא לאחמוהי אלואיכא בדבריו והנה
 שלא הדיין הזהיר כחב רס״ח בסי׳ והר״ם אמד כשהוא יעיד שלא לעד אזהרה היא

 אומרו והוא הכשרוח בחכליח היה ואפילו אחד עד במדוח ממון לחייט או הנדרים לכרוח
 וק המעיד לעד לא לדיין אלא אינה זו דאזהרה דס״ל הרי .ע״כ באיש אחד עד יקום לא

 פי מל הדינים מן דין חוחכין אין כמב זו אזהרה כשהביא עדוש מהלכוח פיה ריש בחיבורו
 איך המעיד לעד אזהרה הוא זה שפסוק נודה אס דאף חמיה אני ועוד זכו׳. אמד עד

 עליו לוקין אין מעשה ט שאין לאו כולה המורה שבהל קי״ל והלא זה לאו על שלוקה כחב
 דלא זו אזהרה מפום העד שילקה יחכן איך כן ואס בשס. מטרו ומקלל ומימר מנשבע מוץ

 בלאו מילחא בהך רטח ט שיש דשטר ההיא פלה רטח בהלכוח שכחבמי במה ועיין יקום,
 שהלקה מלקוח באוחו שכחב במה שמיה אני עוד יע״ש. עליו לוקין דאין ממשה נו שאין
 נוהגשוסיל בזמןדסנהדרין אלא נוהגת תינה נפשות דדיני משום הדבר והכריח מדרבנן רבא

 נוהגת אינה נפשוח דיני דדור,א מתמיהים דברים והם זה לדין נפשות לדיני דמלקומאיחקיש
 הרים שכתב וכמו שבמקדש בלשכה שם הגדול ביד שיהיה כן גם ובחנאי הניח בזמן אלא

 שכתב וכמו סמוכים דבעינן אלא זמן בכל מלקין להלקות אבל סנהדרין מהלטת פי״ד בסוף
 רב בי מוהריי הרב בזמן והנה . פשוטים דברים הס ואלו סנהדרין מהלכות פייו ריש הרים

 אלא עליו נחלק לא עליו שנחלק מהרלנ״ח ואף מלקות המחריב התורה מן מלקין ז״להיו
שדברי באופן ספרו בהוף הרואה שיראה וכמו הסמיכה מועלת היתה לא מטעמאדלדפחו

_______:__עיון וצריו תלמוד. אצלי צריכים זה בסימן .הסמיג_________
 והריהן וט׳ במשפט עול תעשו לא קדושים בפרשת כחוב ,ר״ו ר״ה סי׳ הסמ״ג עוד כתב

 תעשו לא לאוין בשני עובר מישראל אחד משפט המטה כל משפט חמה לא בכלל זה
 משפט חטה לא שנאמר לאוין בג׳ עובר אביון היה ואס בריבו משפט מטה ולא במשפט טול

 עובר יחוס היה ואם גר משפט חטה לא שנאמר לאוין בד׳ עובר גר בריטואסהיה אביונך
 גרענין משפט חטה לא בלבד' לאוץ שני כאן למנוח וראוי יחוס גר משפט שנאמר לאוין בה׳
 במשפט טול שעשו לא דכתיב דאף והנהמ״ש .ע״כ אחד בלאו השאר וכל עצמו בפני לאו

 טון מ״מ אזהרות ב׳ בזה שבאו שאף ניחא אחד לאו אלא נמנה שלא משפט תטה לא ונתיב
 דבפרשש השוחד כמו אחת באזהרה אם כי המצות במנין נמנה אינו אחד מנין הוא שהכל

 נמנה ואינו שחד חקח ולא •דכחיב שופטים בל זה לאו ונשנה תר,ח לא ושחד כתיב משמרם
. בזה טונא הרבה ויש רט״ד בסי׳ והרים ריח בהי׳ הסמיג שכתב וכמו אחד בלאו אלא
 הוא זה אביון האם עצמו בפני ללאו האביון משפט להטות שלא נמנה לא דאמאי קשה אך

 שהחמיר כמו בפנילאוין זה על החמיר שהכתוב נאמר דבר לכל התאב עני שהוא כפשוטו
 דומיא שפלוחם מפני בהם האזהרה לשנות הכחוב רצה ישראל בכלל שהם שאף והגר היחוס טל

דחונאה ________________

I_____________;________נ-------— - _
f j !י ? yy> ץ מחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)25 מס עמוד שמואל בן יהודה מצותיךןחאניס, דרך
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עיניםז—ו—ה פרק גיטיןפתח

 ע״ש פגם איזה גרם ועי״ז לקב״ה השתחוה אבינו לעשו היה דעתם הם אלא השתהוה לקב״ה אע״ה

י :באורך • ויעקב לפניהם עבר עילאה דשכינתא ידעו לא כי

האומר ר פרפ
 מונה היה יהודה בן איסי תניא ע״א. ס״ז דף

אע״ג וט׳ חכמים של שבחן

 בטובתו יםפר אל לעולם פשוט גט פ׳ דאמרינן

 כבר גנותו. לידי בא שבחו דמתוך חבירו של

 שמפליג או שנאיו בפגי דההיא רבוואתא תרגמוה

 הכא. שייכי לא תרי בי !והגי מדאי.■ יותר הרבה

 הוא גבי אבות במסכת יעקב עיון הרב כתב וכן

 ממנו ונעלם דידן. הא והזכיר שבחן מונה היה

 דתגן דאבות לההיא מייתי ט׳ עשין דהסמ״ג

 שנאיו בפני רשלא להכריע שבחן מונה היה הוא

 דרמזה הבא יעקב עיון להרב ראיתי שוב מותר.

ב״ה: ומגילה ט״ז בערכין למ״ש גבר והורה לזו

 חבירו של בשבחו יספר דלא דהא נראהעוד1

 ימל מיתה אחר אבל היותו בחיים הוא

 היה הוא יהודה בן דאיסי ואפשר שבחו לספר

:דשרי פטירתן אחר שבהן מוגר.

 ודילמא מר״מ יותר לכשירצה חכם ד״התדם׳

 דראיתי גהירבא וכר. ומקשה חריף ר״מ

 שפתי בספר בהגהותיו אלגאזי מהר״ש להרב

 ע״ש אהר תירוץ הוא ורילמא דמ״ש פירש ישנים

 סי׳ הדשן תרומת הרב כתב זה דרך ועל באורך

 מורה ד״ה ל״א דף בברכות התום׳ במ״ש חל״ק

ודוק. ע״ש

שאחזו מי ז׳ פרק

 עמ״ש וט׳ קאתי דמפומיה כיון ע״א. ס״ט דף

מ״א סי׳ בי״ד בב״י מרן

 בתראי גאוני ובשו״ת האחרונים שם ומ״ש

 דל עפר ואנכי י״ב. סימן צבי למהר״ר תשובה

 ברכה מהזיק הקטן בספרי דבריהם על עמדתי

:בס״ד מ״א סימן בי״ד שם

 עד וט' הכסא מבית הבא ת״ר ע״א. ע׳ דף

מיל. הצי שיעור שישהא

 ובזהר דשבועות שגי פרק ריש הביאה הרי״ף

 כנה״ג והרב וט׳. שעתא ההיא כל אמרו הקדוש

 והיה הקדוש. הזהר דברי הביא ר״מ סימן א״ח

 שיעור אמרו אך איתיה. דבגמרין להזכיר לו

»מיל חצי

 כרבה הלב׳ קי״ל והא ותסברא ע״ב. ע״ד רף

הלכה אין ובהא

 אינם רובם או הכללים רכל אע״ג וכו׳ כרשב״ג

 דאינה בעניו דמפורש היכא אבל הסתם על אלא

 לא הלכה הוא בעלמא הכלל דלפי אף הלכה

הסתם על אלא אינם כללי דהנהו בכלל משגהינן

'f/’o pyofi ■\$of yy/ ף0

° ,רן1/’0
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 ומאי אמרו מ״ו דף סוף שהוציאוהו מי פ׳ וכבר

 לא אתמר דלא היכא אתמר דאתמר היכא קושיא

 כר״ש הלכה בהדיא דאתמר הינא ופירש״י אתמר

 להיכא כר״י הלכה ור״ש ר״י ביילינן וכי אתמר

 מ״מ עכ״ל כמר ולא כמר לא הלכתא אתמר דלא

 רב לגבי כרבה דהלכה לתלמודא ליה קים הכא

 הלכתא אמרינן דהכי משמ״ע חוץ מילי בכל יוסף

 גוונא האי ובבי ומחצה עניו משדה חוץ כרבה

 מקום בכל השאר רכל משמע וכו׳ חוץ דאמרי

 מי שראיתי לפי לזה והוזקקתי כרבה. הלכתא

 התום׳ מדברי מוכח וכן ופשוט בזה דקדק שלא

 יד ספר לידי בא זמן ואחר דוכתי. ושאר הכא

 ושפתים הרמ״ך החסיד הרב רחומי לרב מלאני

 עושר את הראנו הן נכוחים דברים משיב ישק

 ראיתי עוברי ומידי וחקירתו. בקיאותו כבוד

 בכל כרבה דהלכה במישור שהוכיח תקצ״ו סימן

 דקדק שלא איפכא שכתב מי על קשתו ודרך מילי

 קמאי. רבוואתא דספר״י אמבוהא העלמה והיה

 בעמ״ק מור״ה הוא אשר החיצים את מצא רוץ

עיניך; ויאורו
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QOITTt לח אין אשר וחכם דרכיה ראה עצל נמלח אל לך אמר אדם מכל 
בהוכיחו אליהו נם ו( )משלי לחמה בקיץ תכין ומושל .שוטר קצין .

 רז״ל ופירשו יחבמנו השמים ומעוף ארץ מבהמת טלפנו אמר )לה(. לאיוב
 מחתול צניעות למדים היינו לישראל תורה נתנה אלמלא ק( ,)ד עירובין

 שהוסכם לפ״ם בזה והעגין מתרנגול• ארץ -ודרך מיונה ועריות מנמלה וגזל
 ובחירתו הנהגתו היצורים 'מבחר האנושי מין מחצב על מהמקובלים'והחוקרים

 העליונה ההשגחה חלקה אשר טבעיות מיני מכל כלול כאוצר שהוא כרצונו
 - בעולם לקיומם להם הנדרש כפי מיוחד טבע או״א לכל למיניהן ארץ חיתו לבל
 פיהם על להתנהג מוכרחים והם המעשה ימי מששת ובריאותם מזגם אופני ע״פ
 * אחר מין טבע תחתיו ולהשיג בטוב דע להחליף ידם לאל ואין מותם יום עד

 הנמה ועזות זעם לו יש האדם במין נקבצו כולם הרבים ההפכים אלה כל הנה
 נתונה והרשות כאלה ורבות אכזר פתנים וחמת השועל ערמת הכבש• והכנעת

 הזמן לפי אותם להטות הכבש או ארי טבע בעיניו הישרה דרך לבחור לו
 הגמלה הגה שאמר וזהו לקיומו הנצרך וכפי בעולם גורלו חלק לפי או והמקום

 ידה לאל ואין וממשלה ושוטר קצינות שום לה ואין עז לא עם היא אשר
 המין כל היה לחמה בקיץ להכין הטבע לה שחלק ולולי לחיותה טרף לטרוף ר

 וידיעתו וטבעו כחו בפלם לשקול האדם על ולזאת " ומחסור מרעב ונאסף כלה
 יתנכר חילו על בטוח הוא אם " לקיומו לו יבחור דרך .איזה להבין בכדי .ובינתו

 ומי כזה וכיוצא כצבי רץ יהא לחמו ממרחק להביא. צריך הוא ואם בארי
והלקט הפרט מן יד על יד על לחמו לו להכין בהכרח זח ולא זה לא בו שאץ

־ . • : בקיץ כנמלה '
 ללחום חילם על בטחו הראשונים הנה תורה של בלחמה בקודש דרכנו "הן’

 בידיגבור כחצים למלאית.אשפתם כארי והתגברו. תורה של _במלחמתה י• ץ.
בעת ללחום בידם שלופה היתה המתהפכת החרב להט וחריפות ופוסקים בש״ס

 בתורה כנמלים אנו אשר אנחנו כן לא * לפניהם כשיבא שאלה באיזה ההצטרכות
 הלכות פסקי ולהכין לפנינו וקצרו זרעו אשר תשובות פתחי על לסבב וטוכרחץ
 הלכתי זה וע״ד לפנינו" כשיבא שאלה באיזה הצורך לעת הדרך לידע בקיצור

בתשובותיהם המחברים היציאו אשר הפסקים קיצורי ורשמתי קטנה נמלה אני נם

. ; בפלפולם ובספריהם

אך



הקדמה * ;
 כרוחב הראשונים כי האחרונים הראשונים ־בהמאספים לא כי זאת נם אך

 , לחלוק גם היה ובידם " דעתם לפי הנקיה הסולת את לברר ־ידעו לבבם י .
 בידינו אין אשר ריתמי יחמי אנו כן לא בעיניהם דבריו ישרו ,לא אשר המחבר על

 ד' יוסף רבו אשר המחברים ראיות אחר לחתור גרמא הזמן אין לחלוק'ונם
 את לי רשמתי כן .על אשר וריבם טרהם לשאת בידנו ואין פעמים אלף עליהם

בידי לאחיה *כי בעיני ישרו לא ■בדבריו עיוני בעת אשר את אף מצאתי אשר
 מעשת איזת כשבא פעמים במה בעצמי ואנכי יי מעט בעיק מלי בספר ולחוק לברר
 גם ואף בהתשובהי היטיב לעיין יגעתי אשר עד בספר עלרשומי סמכתי לא -לפני
 ׳ כ״א , דבריהם על לסמוך ואין נינתו דסמכא דלאו מחבבים מאיזה נם לקטתי בי זאת

 היטב לעיין פנאי באין הצורך ולעת ממכשול הרחוק קל בדבר או בעלמא לסניף
 וזבות יבשל♦ לא בך ובין כך בין בי מאןדהוא משענת על אף לסמוך טוב אז

ידם על הלכה בדבר אכשל שלא לי יעמוד ז׳׳ל ואבותי הקדושים המחברים
,,־ V :ידי על חבירי יבשלו שלא אבקש ומד׳

המחבר דברי ? / . : . - -



. תשובה פתחי
בבוקר האדם הנהנת הלכות  יאמר אל הזוהר בשם בא״ר כתב וכו'• לעמוד כארי יתגבר א העיף א

המלבושים וילבוש ־לעמוד צריך. אלא ואלמוד במעשי שוכב' הנני אדם
 י ע״כ מאד טוב שינה שוס לידי שלא'יבא כדי רגליו מל שיקום לו אפשר ואס
 בבקר* לעמוד שש :שרי טרחא דבמקוס א׳( )ס״ק שם ס״ג(ובמ'׳א )סי' לקמן ועי׳
 י אור קודם לישן■ ורוצה הלילה כל ניעור שהי׳ דמי א׳( )סי׳ עולם בנין בששו' כשב
 ק״שכמובשספורח׳ זמן ויעבור דיישן מחשש ק״ש זמן קודם ;שעה חצי כמו שאסור היום

 דסעודה דומיא וה״ל הרבה לישן דרכו בלילה ישן . לא '.ואס למנחה(־ )סמוך ומרחץ
 ויותר דמותר קטנה דסעודה דומיא ה״ל מעט לישן ורוצה בלילה ישן ואס, דאסור גדולה

 )פ״א( ברכוש בגמרא מצינו בערבית ^והכה צ״ש* להקיצו ~לאחריס שינתו שימסור נכון
 שינה זמן בלילה דהשס לאלק ׳דיש. אף שינה וחוטפשו קימעא •אישן אדס .יאמר שלא

 גזרו/אלא שלא ומרחץ תספורת פ״ט('לענין. )סי' לקמן מחלקינן וכה״ג קימה זמן והכא
 כמ״ש זמן בכל טפי לגזור יש. בשינה. מ״מ בשחרית־ ולא המצוי דבר במנחה'.שהוא

 דפסמיס מההיא לדבר בדוגמא עוד - הארכתי ובכ״י * ע״ש כ״ו( )דף בשוכה בפשיטוק
 דזה ופי',התו׳ לכל. סעודה זמן שהיא שעות בד' גזרו דלא חמץ אכילש לענין י״ב( )דף
 ^^רה שיהא שם• היא: לכל קימה זמן וה״נ ע"ש בעדות ולא באכילה רק שייך

 מלקום ־הצורך כל מוטב'לישן בהפלה יישן דאס ־הפוסקים בשס ופמ״ג הח״ר כתב • השחר
 ומס בל^לה הלימוד מאיחור משו״ז לבטל שאין ולדעתי'דגם בתפלה• ולישן באשמורת

 .4ומפרנ מטתו. לפני שתהא תפלתו על ימיו כל מצטער שהי׳ א״ב שאמר בברכות מצינו
 הראוי בעת שקם ־וע״כ ממש ■סמוך דהוא לפני הלשון ומשמעות למטתו סמוך דהוא

 ..השבות בשם ,מיי/ש״ת •וט' להתחנן המשכים ב סעיף ־ עבד כמר ודעבד 'לשפלה
 עושה שהוא במה איסור בו שאין דכל׳ ב( )סי' •חנה קריש ובתתו' יחידים בקצת יעקב

 ונגי׳ ע״שי )סי׳״רמ״ד(' לקמן המ״א כמ״ש חשדא דליכא בצבור: וכ״ש .יוהרא צד בו אין
 .בעוה״ר אומר ואני יוהרא משום בו יש רבים על המתענה דבימיד שקפ״א( )סי' לקמן במ״א
 כאלו דברים כי צבוע יוהרא׳או שם לעקור ישן מי לנפשם חופש ומבקשי עול פורקי רבו כאשר
 : כפלוני צבוע אינני אנכי ובוז בגאוה ערושס לכסות לב לישרי לירוש בידה משמיש כלי נעשה

 דמשביק )סי׳יכ״ב( אומץ יוסף בששו' וכן וש״ש באה״ט עי' ־ וכף לשעות יכוין • .שם
 הרמ״ז;? אגרש בשם בש״ש עוד ועי' ־ היום חצות אחר שעות י״ב חצות שיקוף •לענין
 לחשוב והבא השחר עמוד שעלה אחר- שיקוץ שוס דאין י׳( )דף עצמו, י דברי •עשר והוא
 חצות ולאחר חצוש שיקון יעשה מעט חצות שקודם ובז״ח " )הד״ט( יקלקל מ״ו לתקן

 מולה ופ׳ ה .סעיף )ארה״ח(ג בלילה ותרגום שבכתבי תורה ללמוד בשורה-ואין ימסוק
 ופשוט ע״ש הקרבן באמירת חייבות נשים דגס מ״ז( )סי' לקמן באה״ט עי׳ וט'"

 שיה׳ עליו וסמט י״ו( )דף דחגיגה כההיא ידו את וסמך ?־סמיכה פסוקי לומר דיטלות
פ? יאמר לא דאבל תב״ש6 כתב באמירה* שייך נא בקדשים עבודה איסור וגס ע״ש

הקרבנות אלף 4
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חיים תשובה פתחי . • אורח .
 רפב( )סי' בי״ד כיו״ב ועי׳ עכ״ל נעשה שכבר בדבר וכ״ש עילוי בהם הוספח אמרח לס״ס■

 סופר חסם. ובמשו' וכו׳• שעוה של כדוס יא סעיף בשס־הריב״ש: שם ובט״ז בהג״ה•
 הודלקו באס שם ■ועוד " בעלמא בהזמנה נאסרו לא מעולם הודלקו לאי אס )סי׳מב(

 : ע״ש ח$״ב. והמחמיר הפסיד לא דהמיקל שנשסנו ;השעוה להסיך מוסר אי וכבו
 או נר דוקא. דהיינו מ״ז( )סי׳ שמואל. 'עולס .ובמשה מ״א עי' • ,וכו כר או שעוה כהגה
 משוס רק אסור אינו פרוכח ממנו לעשוס בגד. בהחנדב אבל דקרבן דומיא דהוי שעוה

 אס אבל שנדב קודם ,וכו כעשה אס ".וכ״ז שרי באחר פהחליפוה או כשסנה ואם מיאוס
 צדקה שמם בחשו׳ מי׳ י ,וכו אחד ־׳יצא סו סעיף ע״ש: לחוש אין ,וכו ׳כעשה ואח״ב כדב
 ליטלם יכול אחר לבהכ״כ משס לילך אח״כ ורוצה לבהכ״נ .דבר שהחנדב באחד יד( )סי׳
 זבחשו' המבי״ט בשס באה״ה ועי׳ באריכוס ע״ש יכולין״לעכב בהכ״כ בני ואין־ עמו
 . שרוצים• המיעוט על לעכב יכולים כולם אח מחזיק הישן בהכ״ג באס כד( .>סיצ יצחק באר
 כמה . בשם ב( )אום יצחק פחד בס׳ כסב שכן והביא חלקס 'ולסבוע ׳ ולהפרד לחלק

 מהקדשם זכוס הרבים מן ליקח אין עכ״ז הרבים שחקו פרידסס במס אם ואף מחברים
 דלא ־ונראה להקדש יד דאין בהכ״כ בחצר במצא מ״א עי' • שכחן •מה אלא שם : ע״ש
 גבי נד( )דף ב״ב הסוס׳ לפמ״ש לזה צריך לא באיידה אבל בהפקר אלא זה צריך

 ח״מ')סי* על בחיבורי כמ״ש קנה לא לקנוס ממכרן אינו דאס לו קונה אדה של חצירו
לעשוס מצוה להדיוט אפילו דהא באבידה לזמס ליה ניחא לא ודאי ולדחמכא רסח(

- ; :מד( )סי׳ הופר חסס חשו׳ ועי׳ ולהחזיר הדין משורח לפנים .  מעשה ובס' באה״ט עי׳ • ׳וכו׳ המדרש לביס הכנסח מביס א סעיף □ימן
 הפסק• בלי .שעוח ג' היכף החפלה אחר' ללמוד הגר״א בשם רב ׳ י ׳

 במורה עוסק הרחשוכוסהקב״ה שעוח שלש ג( )דף ע״ג בגמרא מדקאמריכן כונסו ונראה
 דשם ואף וכו' אסה אף רמוס הוא מה בעלמא כדאמרינן במעשיו לדבק אנו וצריכין.

 שם •כחוב וכן בסורה עוסק ובשכיוח העולם דן דבראשוכוח• איפוך עלה קאמר ד( )דף
 ע״ש ’היפוך לא אימא בעיס ואי כמש״ש לעיקר הגר״יא נקט מ״מ • מסקיכן דכן במוס׳

 ג״כ והוא שם הוף שהוא עדחצוח דיושבין ה( .)סי׳ בח״מ הטור כסב דין לעכין וכן
 יא(: )דף שבח על ישראל אשי בחיבורי מ״ם ומי' העולם* דן שניוח דבשלש כהנ״ל

 בכל אלפה רב וללמוד היטב ולחזור משניוס פרק ללמוד שס רב • במעשה • ללמוד שם
 ומדרשים ואגדוס מקרא ..וללמוד יום בכל פעמים כמה מוסר ספדי היטב ׳ולמזור יוס

 גמרא דפין דשני החשבון ונ״ל • או״ח שו״ע היטב ולחזור פירפ"י פס דפין ב׳ גמרא
 שמומי חלמיד כל כה( )דף חולין דאמריק הש״ס כל שנים מחמש בפחוס .יסיים דבזה
עולת בחשו/ עוד ועי' ע״ם רואה אינו שוב׳ שניס חמש בחלמודו ברכה סימן רואה

*• . ; : סדר.הלימוד בפכין יז( )סי' שמואל / ■ ..  עשם פלוני יאמר לא החשד מן מועצ להוציא דאפילו לח( )סי' מברונא ׳ י ; מהר״י ונחשו' הרע׳ לשון באיסור האריך כחן המ״א • וכו' לעסקיו ילך W ׳ סימן
 אשר׳כלץ ע״ד פה -להזכיר _ךוראיסיט״ש; עשיסי לא יאמר,אני אלא שהול/אמס אף

 מזה גדול להיפוךעון העולה ואככימרעיש לה״ר עון העולם־על הרעישו ־הספד^מוסר
 מיד העשוק אס להציל הנצרך במקום מלדבר. עצמו מכיעח והוא יוסר מנוי הוא וגס

 במדבר' הדרך על ■י בערמה חבירו על אורב שהוא באחד שראה .במי משל דרך עושקו־
 להבירו מלהודיע שימנע היחכן בחנוחו או בביחו בלילה מחסרס חוסר שראה או להרגו
 •על העמוד. לא על שעובר מנשוא גדוצ עונו הלא הרע לשון איסור משוס ממנו שיזהר

או מחסרה חוסר לי מה ועסה . איידה השבח בכלל הוא ממון בעכין• וכן דס׳רעיך



*
חיים_-פתחי-משובה—אורח

 מטעהו שמכירו או בעסק דעהו גונב שותפו או בסתר •ממונו גונבים משרתיו |ערואה
 והוא שידוך בעניני וכן הוא דלאו־פרענא גברא והוא מעות שלוה או :ממכר ]במקח

 וממונו גופו אבידת השבת בכלל כולן עמו להתחתן ורע ובליעל רע 'איש שהוא ;יודע
 מסור שהדבר בזה והכלל יותר ולא תדבר פה עד לומר והגבול הגדר לנו איה 'ועתה

 להצי£ השני לטובת טונתו אס אבל הרע לשון הוא האחד לרעת .מנתו אס ללב
 לדבר דמותר המ״א שהביא הירושלמי כונת עומק לדעתי וזהו רבה מצוה הוא ולשמרו

 דיליףדבשלית מ״ק)דףטז( דאמרינן מהא קשהע״ז ולכאורה המחלוקת• בעלי על ׳לה״ר
 ומאי וכו׳ תנקר ההס האנשים מניני למשה מדהגיד הרע .לשון משוס בו אין ב״ד1

 בעל על גס דודאי דברתי אשר והוא " המחלוקת בעלי ה״ה קרח עדת הא ;ראיה
 לגלות מותר אז חבירו רעת צופה כוהוא המחלוקת בדבר דק בחנם לספר אין ■מחלוקת

 הוא קרח עדת שאמרו מה למשה שאמר ,דמה שפיר מוכיח ולפ״ז חבירו להצלת ]גנותו

 על הש״ס בגליון כן מצאתי שוב מותר’ ב״ד דשליח משוס רק וע״כ״הוא תועלת לא1
 לרגליהם הפרוסה בהרשח חברינו תקלת רואים אט פעמים כמה ועסה *. ,הירושלמי

 ועי׳בהשו* לנו נוגע אינו אשר בדבר להכניס לנו מה באמרינו פנינו וכובשים רע מאדס:
 דוקא היינו ל״ב משום ביה לית מרא באפי דמהאמרי אהא צא( )סי' שמואל ;מקום

 בדבר חז״ל אמרו כבד וכי״ב כאלו ובדברים ע״ש לקנתור לא אבל תוכחה לשס במהכוין
.. . :מאלהיך ויראת נאמד ללב המסור

?׳יי•

■‘ז

I

•• ידים נטילת הלכות ־
HJS קנדיל צוקער בנימין ממק בחשו' • וכו׳ במשקה שטיבולו דבר ד סעיף 

המשקה תוך להתפשר שסופו אף קאווי שקורץ במשקה אותו שמובליך " י •:
 *,.לחייבו--מע במשקה. שטיבולו לדבר אותו לדגן ויש אוכל דין. רק משמה דין לו אין

 האריך מה( )סי' סופר חתם ובהשו׳ ומ״א ט״ז עי' משקיך משבעה באחד שש : )ע״ד(
 המ״ז עם דהדין והעלה משקה מתורת נפיק .לא משקה שנעשה דכיון קרוש משקה |דין

 הריסוק החלת שהי׳ לא אם נמ״י צריך להטפיח ע״מ טופח הדבש■ שמשקה דמרקחת
 שנימוחה וחמאה נט״י צריך בה המטביל ונימוח שחוזר קרוש ומשקה המאכל• לסוך מיד
 בתוכו ונמחה המאכל לתוך קרושה חמאה שנתן לא אס נט״י צריך המאכל ע״פ הצף
 אדם בחיי כ' וכה״ג ע״ש לענ״ז משקים לשאר יין בין חילוק ואין אוכל דין לה יש שאז

 החמאה נימוח שלא ודוקא נימוחה בחמאה אפילו גט״י א״צ בחמאה טיגון מיני לו( )כלל
 בנ״א: ע״ש נט״י האוכל.צריך שנתנו מקודם נימוח אם אבל האוכל לתוכו שהניח 'מד

 רש״י ועי'לשון מיאוס משוס בו יש דעכ״פ מ״א עי' * ניגוב בלא לאכול יכול יג סעיף
 דכל טו( )סי׳ ח״א וברדב״ז כטומאה וחשיב הוא מאוס דבר ניגוב דבלא אהא בסוטה
 שהלחם מיאוס משוס אסור דמ״מ היא הלכתא דלאו התוספתא . השמיטו הלכות פוסקי

:ע״ש כלל להקל ואין מהס נמאס .. ׳ ; ז( )כלל אדס ובחיי סק״ו ומ״א ט״ז טי׳ וט'•• ניקב ואם א. סעיף מנט סימן
אלא מהני׳ לא אחר דבר או בסמרטוטין הנקב דסתס להט״ז הסכים " י

 דרך ליטול מוהר ואז תיקון החלת נקרא דזה )צאפין( שקורץ ברזא לו שתיקן כן אס
 ־פיוס ב׳ לו שיש נחושת כיור ח׳( )סי' יוסף כהונת ובתשו' " בנ״א וע״ש הברזא

 בו ׳שמכניסין מהפה וגבוה ארוך ממנו ששופכין והסה לשפוך והשני מיס בו להכניס הא׳
 בלא ה סעיף )ע״ד(.: זה בכלי ידיו ליטול דעי ושפיר מנוקב ככלי דינו אין .המיס
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 בס״ד מ׳ סי׳ ח״מ יוסף ברכי הקטן בם׳ בעניי י״ב סי׳ בשו״ת ליהושע נחלה בספרו צונצין
ע״ש: אני ובמ״ש ע״ש יעקב בגי הרב וכן בזה האריך

פשוט גט י׳ פרק

 כלך וכו׳ זה כתב מיושר כמה ע״ב. קס״ד דף
הרמב״ם וכו׳ הרע מלשון

 וכבר וז״ל כתב דאבות פ״ק סוף המשנה בפירוש
 לו שהראה הסופר כתיבת מהחכמים א' שבח

 כתיבת המשבח מעשה הרב וגגה גדול במעמד
 ^תך. ,נ^ומר מלשון-הרע וא״ל״כלך ההוא הסופר
 שמהם ההמון בפני אותו בשבחך גנותו מסבב

 שונאו ויצטרך שישנאהו מי ומהם שיאהבהו מי
 ואני עכ״ל ורעותיו מומיו להזכיר שבחיו כששמע

 יישבתי תבא פ׳ ריש דוד ראש הקטן בם׳ בעניי
 בפירוש הגז׳ ודבריו בחיבור הרמב״ם דברי

 ומוכח ז״ל. בדעתו שכתבתי מה הפך הם המשנה
 דהמעשה הרמב״ם דסבר הנז׳ מפירושו בהדיא

 ושונאים אוהבים שם דיש רב בקהל היה
 קנ״ו סי׳ אברהםא״ח מגן הרב קושית ונסתלקה

דברי ז״ל מהם ונעלם בהגהותיו פר״ה והרב;
קצרתי: כי ודוק הנז׳ בפירושו הרמב״ם

אבק־לשדדהחך~מירש/-4־^< א.
.רשב״םכגוןדאמריאיכא

 ץ בסמוך דלעיל ובמאמר ובזה פלניא. בי נורא
 דרכיץ אשמרה אמרתי ט״ל מזמור פ׳ יתבארו
 רשע בעוד מחסום לפי אשמרה בלשוני מחטוא
 נעכר וכאבי מטוב החשתי דומיה נאלמתי לנגדי

 בלשוני. דברתי אש תבער בהגיגי בקרבי לבי חם
 שמשון מהר״־ר פירשם הפסוקים תחילת והנה

 פירשו לבי חם ופסוק זלה״ה פאטו גומיץ
 שמעתי( ואני זלה״ה יצחקי מהר״א הרב מורינו

 רחש ואולם קאי. לחודיה והאי קאי לחודיה האי
כל נדרשין ויהיו הוא טוב לדבק אומר לבי

 יאדמי יספר בהא׳דאל־ הנה יזה.^ באופן הפסוקי׳ 1
 במה פ׳ ז״ל הרי״ף וכו׳. חבירו של בטובתו
פירש וכן מדאי יותר יספר שלא פי׳ מדליקין

 המשגה ובפי׳ דעות מה׳ פ״ז הרמב״ם אך רש״י
 ובראה שנאיו. בפני דהיינו פירש הנז׳ דאבות פ״ק

 דכל לטובה שוים והרמב״ם הרי״ף דינא דלענין
 גנות ימשך חבירו של בטובתו סיפורו שע״י

 שהוא מצד בין לספר שמרבה מצד שהוא בין
 דרכי אשמרה אמרתי וז״ש אסור. שנאיו בפני

 והגדר בלשוני מחטוא לדרכי ושמירה גדר לעשות
 יבא שלא מדאי יותר בטובה לדבר שלא הוא
 רק מדבר שאני וזהו גנותו. שימשך בלשוני חטא

 אשמרה אך להרבות. שלא וגדר שמירה אשמרה
 לנגדי רשע בעוד כלל לדבר שלא מחסום לפי

 לדבר שלא מחסום לפי אשמרה ואז שונאים שיש
 שלא החשתי מטוב החשתי וז״ש כלל. בטובה

 על נעכר וכאבי מטוב. וזהו כלל טובה לדבר
 אחרת ועוד לעמוד. יוכל ומי הלשון שמירת חומר

 לה״ר אבק על שר״ף אלא אינו בקרבי לבי חם
 איכא אש תבער אומר אם אש תבער בהגיגי כי

 כאלו חשוב זה הרי לבד זה פלניא בי נורא
 זה ועל לה״ר שדברתי כלומר בלשוני דברתי
 מחומר האדם כי לבי וחם נעכר כאבי בו וכיוצא

 זולתי להנצל שיוכל מי אין וכמעט קורץ
הגז׳ הרבנים פירוש זה קורא. ה׳ אשר השרידים

:לאחדים והיו נופך בתוספת
הרע בלשון והכל בעריות ומיעוט בגזל רוב

 מ״ש הרע. לשון באבק אלא ס״ד בלה״ר
 מיראת הרוב שפורשים הוא הכונה בעריו׳ ומיעוט

 לפרוש וקשים מתאוים דהרוב אה״ג אבל ה׳.
 והטור הרמב״ם כוגת וזהו יצרן כופים הרוב אבל

 הרב בהגהות שהקשה מה ול״ק כ״ה סי' בא״ה
 שיטת בסוף ונדפסו א״ה לטור טוב יום תוספת

 ברחמיו ה׳ חדש. מיץ בדפוס לכתובות הרשב״א
: חיים ושנות ימים לאורך נעורינו כנשר יחדש
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)סמ״ה( גולה עמודי שלישי יוםרכו

:בשם ,שיקלל עד p מיתה חייב אינו נמי 0 ואמו אביו ומקלל

 אזהרה ג[ נמי זה ובכלל רכיל. תלך לא <סי )ויקרא דכתיב רכיל לילך שלא [6 קכד[
לזה וקשה לזה רך

א[ :א׳ ס״ו דף סנהדרין ד[ ציונים
שם: סה״ת ה״א, סכ״א סנהדרין

:ט׳ לאוין סמ׳ג ש״א, ל״ת סה״מ פ״ז, דעות הל רחנ״ם

צביון

a

 משמוש בשם כשמקלל לבטלה ש״ש מוציא איסור בזה דיש
 הוא קללה לטנק רק והיינו פטור, קאמר מש״ה הנמחקק,

אחרינא איסורא משום גמור היחר דאינו ולמעוטי דפטור,
• :עליה דרמיא

מיניה לעיל דהא מדויק, אינו מיתה. חייב אינו מי1 ז(
 שיקלל עד חייב דאינו לומר מיתה בחיוב איירי לא

 ג״כ ואמו אביו דמקלל הך לזה למסמך ־שייך דליהוי בשם
 דהכוונה ולומר בשם. שיקלל עד מיחה חייב דאינו כך

 לא ג״כ בחבירו, מלקוש לחיוב באביו מיתה חיוב להשוות
 ונתבאר הכינויים, בכל דה״ה כתב כבר בחבירו דהא יתכן,
 אינו ובאביו הנמחקק, להכינויים גם דהכוונה ד׳ באות
 דף בסנהדרק כמבואר נמחקק, שאק בשמות אלא חייב
 דמיותר דנימא לא אם כאן, "נמי" לשון מהו וא״כ ט״א, ס״ו

בשמות אלא חייב אינו ואמו דבאביו לומר אלא בא ולא הוא,
:כמובן כך להגיה קשה אך נמחקק. שאינן

צ״ל "אינו• דבמקום אחה, אות כאן דחסר נראה ויותר
 אביו דמקלל אדלע> קאי נמי ותיבת "ואינו",

 חרש, תקלל דלא האזהרה בכלל זה דגם ור״ל נמי, ואמו
 חייב ואינו וכתב הוסיף ושוב ג׳. אות לעיל בה״ד וכמש״נ

 מ״מ האזהרה, אותה בכלל דהוו דאף ור״ל בשם, שיקלל עד
 ולא בשם, במקלל אלא חייב דאינו הדק, נשתנה החיוב לענק

 דמיתה חיובא שהזכיר מה בזה ויתיישב הנמחקק. בכינויין
חלוק אינו למיתה דחלוק דאף לומר אלא בזה״ז, שאינו

באזהרה:
 לאזהרה ואס אב לקללת ז״ל רבינו לה חשיב דלא וטעמא

לה חשיב ז״ל דהרמב״ם וכמו במנינא, מיוחדת
 דהרמב״ם משום הוא עיי״ש. ש״ט, בל״ת מיוחדת לאזהרה

 בא שתיהן דאזהרת דאף העונשק, חלוקת לפי אזיל ז״ל
 מלקות, רק יש חבירו קללת דעל כיון מ״מ אחד, מפסוק

 ורביגו במנינא. שתים באו מיתה, חייב ואם אב קללת ועל
 וכיון האזהרה, עצם לפי דאזיל ז״ל הרמב״ן בשיטת אזיל ז״ל

 כתבנו וכיו״ב במנינא. הוי מדא אחד מפסוק באו דשניהם
 במנינא חשיב ז״ל דהרמב״ם הא לטנק ג׳ אות פ״ד סי׳ לטיל

 להר חשיב ז״ל ורבינו לשתים, ואם אב והכאת מבירו הכאת

- :עיי״ש בחדא. -

קכד >ןבג סימן

ו ח" דף נתונות נ[

 גם בזה ויש כף. לדיין אזהרה נטי זה ובכלל א(
)ויקרא עמיתך תשפוט דבצדק טשה אזהרת

 שאק ומה עיי״ש. רכ״ד, סי׳ להלן ז״ל רבינו והביאה טו(, יט
 שניהם, שיש בדבר להל״ת וגם להעשה גם להביא דרכו
 המצות, מנין לענק רק זהו מהם, אחד רק אלא מביא ואינו

 שכבר וכיון כך, על להזהיר הדבר עיקר אלא מביא שאינו
אזהרה כך על להביא צורך אק תו בעשה ע״ז הוזהר

העמידים
בל״ת׳ת^ האזהרה שישנה לאחר להיפך או בל״ת, מיוחדת

 יותר כולל מהם אחה ותליא עשה, באזהרת צורך אין
 שייך וזה מהם. אחד עכ״ם בא שוים וכששניהם בהאיסור,

 בתורה ע״ז שנכתב כל הפעולה בעצם אבל המנק, לענק רק
 על וכשעובר ול״ת, עשה קיום בזה יש ל״ת, וגם עשה גם
 העשה גם הרי כאן, וגס וז״פ. ול״ת, עשה על עבר כך

 הדיק יהי׳ שלא כך על להזהיר ביחוד באו לא הל״ת וגם
 איירי דכאן אמרות, באזהרות נכלל אלא לזה, וקשה לזה רך

 לזה רך יהא שלא לדיק אזהרה בזה ונכלל הרכילות, באיסור
 בזה ונכלל צדק, לשפוט במצות איירי שם ולהלן לזה, וקשה

 שפיר ובכה״ג לזה, וקשה לזה רך הדיק יהא שלא אזהרה
 דיש ורק בהל״ת. וגם בהעשה גם הדבר אח להזכיר שייך

 צורך ושמתו .מקומו לפי ז״ל רבינו ראה דע״׳כ להוהיף
 הרבה יש שהרי כך, מל להזהיר ולהוסיף להזהיר בדבר
 בדבר צורך שראה דבמה וע״כ בהם, קיצר אשר הלכות גופי

:הדבר אזהרת היטב דלשתמע הדבר, וכפל האריך
 דס״ל כמאן דפסק ז״ל רבינו דעת מבואר הדבר, ובעיקר

בזה. פליגי תנאי אשר ול״ת, עשה בזה דיש
 רע שם למוציא אזהרה אי׳, ע״א מ״ו דף בכתובות דהנה
 מוגשמרת אומר נתן ר׳ רכיל, תלך מלא אמר אלעזר ר׳ מנלן,
 לא מ״ע ור״נ כף, מהאי אמר לא מ״ע ור״א רע, דבר מכל
 וקשה לזה רך יהא שלא לב״ד אזהרה ההוא מהאי, אמר
 למילף צריך לר״א גם הא דא״כ וקשה, עיי״ש. ע״כ לזה,

 וצ״ל לזה. וקשה לזה רך יהא שלא רכיל תלך מלא איסורא
 דבצדק עשה אזהרת ורק ל״ת, אזהרת בזה אק דבאמת דס״ל

 מקרא יליף עצמו דר״א ואף בזה. דיש הוא עמיתך תשפוט
 מזכק ופלוני פלוני ב״ד בפסק לכתוב שלא רכיל, תלך דלא

 ובמשנה ע״א. ל׳ דף בסנהדרין כמבואר מחייב, ופלוני
 מקרא דיליף פ״א ל״א דף שם ובברייתא ט״א כ״ט דף שס

 וחבירי מזכה אני בצאתו הדיק יאמר שלא רכיל הלך דלא
עיי״ש. ע״כ כף, עלי ,רבו שתכירי אעשה מה אבל מחייבין

 מפשטות אלא אתו, מדרשא לא מילי דהנך בפשיטות, י״ל
 רכילות. בכלל הוו אלו דגם רכ> תלך דלא האזהרה הוראת

 בכלל הוי לא לזה וקשה לזה רך הדיק יהא דשלא הך אבל
 אתי. דקרא מדרשא ורק הרכילות, ענק הוראת פשטות

 תו ש״ר, למוציא לאזהרה איצטריך דקרא דכיון לר״א וס״ל
 לזה רך יהא שלא לדיק ל״ת אזהרת מכאן למילף ליכא

 תשפוט דבצדק משה אזהרת רק אלא זה מל וליכא לזה, וקשה
 מקרא ילפינן רע שם למוציא דאזהרה ס״ל ור״נ עמיתך.

 אזהרה ילפינן רכיל תלך דלא קרא מדרשת אבל אחרינא,
 גם מילתא בהך והוי לזה, וקשה לזה רך יהא שלא לדיין

:ל״ת וגם עשה
ואץ
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רכז קכד סימן )םמ״כ!( גולה עמודי שלישי יום

 והקרן הזה בעולם פיררתיהן אוכל אדם עבירות שלש u בירושלמי ״ואמרינן לי. רך פירוש הרכיל
כולן כנגד הרע ולשון ה דמים ושפיכות עריות וגלוי עכו״ם הן ואלו הבא לעולם לו קיימת

דבכולהו
 .־ ט׳ לאוין סמ״ג ה״ג" פ״ז דעות הל׳ רמנ״ם עי׳ ׳,3 ט"ו דף ערכין ועי׳ א׳, הלכה ע״א סאה [4 גיוגים

: מעמודים צכיון
וקשה לזה רך יהא דלא הך לפרש קאי שהרי לשון, על נופל  בברייתא התנא על האמורא ר״א יחלוק איך להקשות ואין

 להך רכיל תלך דלא מקרא דיליף קדושים פ׳ דתו״כ .
 הרי עיי״ש, לזה, קשה לזה רך הדיין יהא שלא מילתא
 אחריתא תנא דר״א בפשיעות די״ל ל״ת. גם ע״ז דיש מפורש
 להך יליף פ״ו סנהדרק דבתוספתא טותיה. ופסק אשכח

 עמיתך, תשפוט דבצדק מקרא לזה קשה לזה רך יהא דלא
 למימר ומצינן עיי״ש. רכיל, תלך דלא קרא גם שם הביא ולא

 פלוגתייהו ותליא דתו״כ, אתנא פליג דתוספתא דתנא
 ס״ל דתוספתא דתנא הנ״ל. ור״נ ר״א דאמוראי בפלוגתא

 ס״ל דחו״כ ותנא וכר״א, ע״ז, דיש הוא טשה אזהרת דרק
וכר״נ: ע״ז, יש ל״ת אזהרת דגם

 בהביאו א׳ הל׳ סנהדרין מהל׳ פכ״א ז״ל הרמב״ם והנה
 רק הזכיר לזה, וקשה לזה רך יהא דשלא לאיסורא

 גם הזכיר ומדלא עיי״ש. עמיתך, תשפוט דבצדק להעשה
 ל״ת ליכא דבאמח דס״ל למימר מציק רכיל, תלך דלא להל״ת

 סנהדרק ,בהל ז״ל לרדב״ז ]ועי׳ כר״א. דפסק והיינו בזה,
 ז״ל הרמב״ם הביא ש״א ל״ת דבסה״מ אמת הן שם[.

 וקשה לזה רך יהא דלא להך גם רכיל תלך דלא הל״ת גבי
 דמהך גם שם הביא הרי אך להלכה. ס״ל הכי ומסתמא לזה.
 דניליף יתכן לא הרי וזה ש״ר. למוציא אזהרה ילפיק קרא

 שלא לדיין וגם ש״ר למוציא לאזהרה גם קרא מחד תרווייהו
 שהבאנו דכתובות מההיא וכדמוכח לזה, וקשה לזה רך יהא

 לסה״מ, בהערותיו ז״ל הגרח״ה בזה הרגיש וכבר לעיל.
 ש״ר, למוציא אזהרה דמכאן הך ליתא אחרים דבכת״י והביא
 מצינן א״כ בנוסחאוח תלוי הדבר דע״כ וכיון נתן, כר׳ והיינו
 דאזהרה הך גם כאן שיהיה א״צ המדויקת דבנוס׳ למימר

 שאין בפסקיו וכשימתו לזה, קשה לזה רך יהא שלא לדיין
:ל״ת אזהרת ע״ז

 סתירה על להקשות שאין ידוע הרי זה מלבד גם כי ובאמת
לדבריו בסה״מ ממש״כ ז״ל הרמב״ם בדברי

 בפסקיו ז״ל הרמב״ם בו שחזר מצינו דברים דבכמה בפסקיו,
 גם הזכיר דבסה״מ אף וא״כ בסה״נג ס״ל דהוה ממה
 רכיל, תלך דלא הל״ת גבי לזה קשה לזה רך יהא דלא להא
רק אלא ל״ת, ליכא דע״ז וס״ל בו דמזר י״ל בפסקיו אבל

עמיתך: תשפוט דבצדק עשה
 להך גם דהביא ז״ל רבינו אבל ז״ל, הרמב״ם לדעת וכ״ז

המקומות, בשני לזה וקשה לזה רך יהא דשלא
 כר׳ דפסק ע״כ המשה, גבי להלן וגם כאן הל״ת גבי גם
 - משה גם דיש־ע״ז כג> דתו״כ וכהתנא שם, בכתובות נתן

:ל״ג ואות ל״א אות להלן בס״ד מש״כ ועי׳ ל״ת. וגם
ותיבת תיטת, בשתי רכיל דריש לי. רך פירוש רכיל ב(

מהם. לאחד ור״ל לו", ולא "לי כלשק מתפרש לי
לשון בגדר והוא לזה, רך הנוס׳ לי רך במקום קוש׳ ובדפוס

 רבינו לשון הביא חיים ובארמות בנוטריקון. לה ודריש לזה,
 רך והיינו לאחר, ולא לו אמת, והכוונה לו", "רך כאן ז״ל
 :כלל ליחא לי״ רך פירוש ״רכיל הך ובכת״י לזה, וקשה לזה

לעוה״ב. לו קיימת והקרן כר בירושלמי ואמרינן ב(
ה״א, פ״א פאה בירושלמי לפנינו הוא כן

 "אין הנוס׳ הירושלמי בשם הביא ט׳ לאוין ובסמ״ג עיי״ש.
 ישנן ה״ב פ״א פאה בתוספתא וגם עיי״ש. למוה״ב", מלק לו

 לטוה״ב, קיימת והקרן אי׳ שם דלפנינו הנוס׳, ב׳ להני
 משנה פ״א אבות בפהמ״ש ז״ל הרמב״ם וכן שם ובסמ״ג

 וכ״כ לעוה״ב". חלק לו "אין התוספתא בשם הביאו י״ז
 דף לטרכין ציין ובכ״מ ה״ג, פ״ז דמות בהל׳ ז״ל הרמב״ס

 ונדחק כך, נמצא לא בערכץ דשם קובץ בס׳ העיר וכבר ט״ו,
 ז״ל דהרמב״ם כיון אבל עיי״ש. מהירושלמי, מקורו למצוא
 התוספתא, בשם שם לאבות בפירושו להדיא כך הביא עצמו
 דשת דבהל׳ פשוט בתוספתא, הגיר׳ לפניו היתה דכך וע״כ

 בירושלמי דגם ויתכן מהתוספתא. הוא דמקורו ע״כ שם
 לשה״ב, מלק לו דאין כך הגיר׳ ז״ל הרמב״ם לפני היתה

 נקט. מינייהו חדא להתוספתא, רק שהזכיר שם ובאבות
 והקרן כדלפנינו הגיר׳ לפניו היתה באמת דבירושלמי י״ל או

 גיר׳ כנגד השוספתא כגיר׳ והכריע לטוה״ב, לו קיימת
דר״א ובפרקי פי״א רבא ד״א במס׳ גם והנה — הירושלמי.

טיי״ש: לשה״ב, חלק לו דאין אי׳ פנ״ג
להדיא מטאר ז״ל רבינו בדברי לפנינו דאי׳ מאי לפי והנה

 "והקרן שם כדלפנינו בירוש׳ הגיר׳ לפניו דהיחה
 במקום ז״ל רבינו בדברי בכ״י אבל למוה״ב". לו קיימה

 הכרח אין ולפ״ז ז״ל", "ואמרו הנום׳ בירושלמי ואמרינן
ממקום הוא דמקורו ויתכן בירושלמי, כך הגיר׳ לפניו דהיתה

וצ״ט: מאתנו, נטלם אשר אחר
אם לשה״ב, חלק לו דאין הלשון בכוונת דיון יש והנה

 בזה לו יהיה לא דלשלם כך, הוא דלגמרי הכוונה
 שיקבל עד בשה״ז בשנש לו מתכפר דאין הטונה או כלום.

 שנשו שם שיקבל לאחר אבל חטאו, מדת כפי בעוה״ב העונש
 קובץ בס׳ בזה מש״כ ועי׳ בשה״ב. חלק לו יהיה מזה ויזדכך

 פ״ג משובה להל׳ ז״ל הרד״ל ובליקומי שם, דעות בהל׳
 באר א׳ כלןל חיים ובחפץ שם, דר״א לפרקי ובביאורו ה״ו
 ועכ״פ ואכ״מ. בזה הארכתי ובמק״א ר, אות חיים מים

 לפוה״ב, לו קיימת והקרן כאן ז״ל רבינו שבדברי הנוס׳
ואח״כ חטאו, מדת כפי שם השנש לקבל בפשוטו מתבאר

:בשה״ב מלקו יקבל
 בשני לכאורה ישנה זו דרשה כולן. כנגד ולשה״ר ד(

ע״ב, מ״ו דף ערכין בבבלי חדא אופנים,
 תנא אי׳ הכי שם דבבבלי ה״א. פ״א פאה בירושלמי וחדא

דבי



קט סי»ן )סמ״הן( גולה עמודי שלישי יום רכוז

העמודים צביון

 כנגד מונות מגדיל לשה״ר המספר כל ישמעאל• ר׳ דבי

 מדברת לשון הכא כתיב וש״ד, וג״ע עכ״ו עבירות ג׳
 גדולה, חטאה הזה העם חטא אנא בעכ״ו וכתיב גדולות

 כתיב בש״ד הזאת, הגדולה הרעה אעשה ואיך כתיב בג״ע
 הי ומשני תרתי, אימא גדולות ופריך מנשוא, מוני גדול

 ד״גדולות" פירושא ולפ״ז עיי״ש. ע״כ מפקא, מינייהו
 בכ״ף "כגדולות" כתיב כאילו ■הכוונה לשה״ר, גבי האמור
 הפונות, ג׳ כל כנגד גדול מטאו לשה״ר דהמספר הדמיון,

 דהלשון ור״ל גדולות, מדברת לשק מדכתיב. לה ויניף
 גדולה. השרש בו שנזכר דבר ככל טון בו שיש דבר "מדברת",

 שנים, רבים דמיננוט תרתי אימא גדולות בגמ׳ דפריך וזהו
 רבים לשק דיוק והוי תלתא, מהנך כשניה לשה״ר טון והוי

 מינייהו "הי ומשני גדול, שם של בחומר כשנים "גדולות"
 המצורפים רבים לא ד״גדולות" פירושא וע״כ מפקא",

 והוי גדול, שרש בו שנזכר דבר ככל הכוונה אלא מיחידים,
:שלשה הני ככל ממילא

 שהן דברים ד׳ בזה״ל אחר, באופן אי׳ שם בירושלמי אבל
לעוה״ב, לו קיימש והקרן בעוה״ז האדם מן נפרעק

 מניק ע״ז כולן. כנגד ולשה״ר וש״ד וג״ע ע״ז הן ואלו
 בה, עונה ת״ל מה בה, עונה ההוא הנפש חכרת הכרת
 העם חטא אנא וכחיב עמה, ועונה נכרחה שהנפש מלמד

 ואיך מניק ג״מ זהב, אלהי להם ויעשו גדולה חטאה הזה
 מניק ש״ד לאלקים, וחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה
 לשה״ר אצל בא כשהוא מנשוא, מוני גדול ה׳ אל קץ ויאמר

 גדולות אלא הגדולה, ולא גדולה ולא גדול לא אומר, מהו
 פיי״ש. ע״כ גדולות. מדברת לשק חלקות שפתי כל ה׳ יכרת

 שהרי אלה, שלש מכל חמור דלשה״ר מורה, זה לשק ופשטות
 ולשה״ר הגדולה, או גדולה או גדול או אחת כל נקראו הן

 מדברת לשק שנאמר דמה רבים, לשון "גדולות" נקראת
 מה את שכוללת מפני גדולות בשם הכוונה אק גדולות,
 הנ״ל, והגדולה וגדולה גדול והם גדול, משרש בשם שנקרא

 רבים, לשק "גדולות" בשם נקראת לעצמה לשה״ר אלא
 בירושלמי דמסיים וזהו מנשוא. גדול הוא שלה שהחומר מפני

 גדולה ולא גדול לא אומר מהו לשה״ר אצל בא כשהוא שם
 נקראת לעצמה דזו ור״ל כר, גדולות אלא הגדולה, ולא

שם: בחומר דדן הוא ומכאן "גדולות", בשם
ולקבוע זה כנגד זה דברים שני לשקול באים כשאנו והנח

 בהם מדובר ששניהם צ״ל ע״כ שבהם, החמור אם
 שהוא מי את לקבוע שייך לא הרי דאל״כ אחד, באופן

 ואילו החומר, את שגורם הוא דהשינוי דיחכן כיון החמור,
 החמור. הוא היה הרי השני בדבר רק היה השינוי זה

 פעם רק בעבר איירי הרי דמים דבשפיכות במנינינו וה״נ
 את האחד את רק שהרג דקין לקרא שהביא וכמו ע״ז, אחח
 קרא דמביא עריוח בגילוי וכן "גדול". כתיב וע״ז הבל,

 דכתיב הוא וע״ז אחת בפעם רק ג״כ שמדובר דיוסף,
 ממשה של אחד ממשה על שנאמר בע״ז וכן "הגדולה",

 את כנגדן לשקול וכשרוצה "גדולה". נאמר וע״ז העגל,
על א׳ פעם רק דמבר בגוונא ג״כ דמיירי מ״כ לשה״ר,

 ע״כ רבים לשון "גדולות" במקרא נקרא וכשזה זה, איסור
 כמה ע״ז בעבר בלשה״ר דמיירי נימא דאי יותר. חמור דזה

 מהנך ממור דלשה״ר מכאן הוכחה ליכא הרי א״כ פעמים,
 הגדולה או גדולה או גדול בהו דכתיב הא דשמא שלשה,

 ואילו אחח, פעם רק דעבר דמיירי משום הוא יחיד, לשק
 לזה קורא היה דבאמש יתכן פעמים כמה הדבר היה

 בלשה״ר וכמו החטא. כפלות ריבוי לפי רבים, לשק "גדולות"
 לשק גדולות באמת קורהו פעמים כמה כך בעבר דמיירי

רבים:
 כמה נשנית דהעבירה לומר מקום יש דבטבוד״ז אמח והן

עשיית של יום דבאותו קראי, וכדמוכחי פעמים,
 לאלהות, קבלתו דהיינו ישראל, אלהיך אלה אמרו העגל

 לשון "גדולה" לזה קורא ואפ״ה קרבנות, לו העלו ולמחר
 ואינו פעמים כמה כשעבר מיירי ג״כ בלשה״ר ואס יחיד,
 דלשה״ר ע״כ רבים, לשק "גדולות" אלא "גדולה" לזה קורא
 לומר, מקום לכאורה היה ש״ד, לענק נמי וכן מעבוד״ז. חמור
 עה״פ מ״ב ל״ז דף בסנהדרין דר״ח בריה ר״י בשיטת דאזיל

 ר״י דדרש אלי, צועקים אחיך דמי קול י( ד )בראשית
 חבורות חבורות אחיו בהבל קק שעשה מלמד דר״ח בריה

 עד יוצאה, נשמה מהיכן יודע היה שלא עצימות, פציעות
 אחד, את רק דהרג דאף הרי עיי״ש. ע״כ לצווארו, שהגיע

 הפצעים מפני רבים לשק "דמי" המקרא לו קורא מ״מ
 אחד בכל והוי להורגו, רצה מהם אחד שבכל הרבים

 "גדולים" לכתוב שייך היה וממילא דשפ״ד, מבירה מהם
 כה״ג ובלשה״ר יחיד. לשק "גדול" וכתיב רבים, לשק מוני

 דלשה״ר ע״כ "גדולות", שם וכתיב פעמים, כמה דעבר
 לכאורה יש מ״מ קצת, דוחק זה כי ואף משפ״ד. ממורה

כן: לומר מקום
 פעם של בעבירה אלא מדובר דאינו פשימא בעריות אבל

שם דכתיב מאי א״כ דיוסף, קרא בו דאיירי אחת,
 של עבירה שהיא מפני דהוא יתכן יחיד, לשק "הגדולה"

 א״כ פעמים, כמה שעבר מדובר בלשה״ר ואם אחת. פעם
 דכתיב ממאי מג״ע חמורה דלשה״ר ראיה ליכא הרי

 למימר דמצינן פשוט דהרי רבים, לשון "גדולות" בלשה״ר
 כמה של מבירה שהיא מפני הוא רבים לשק דנאמר דמאי

 כמה של בעבירה מדובר בעריות גם היה ואילו פעמים,
 וע״כ רבים. לשק "גדולות" כתוב היה התם גם שמא פעמים,

 דומה והוי אחת, פעם של בעבירה מדובר בלשה״ר דגה
 לענק גם וא״כ אחת. פעם של באופן ג״כ שהיא לעריות

 פעם של עבירה מפני היא "גדולה" המקרא הדגשת ע״ז
 בשפ״ד גם וכן שם. שהיתה העבירה לכפלות חש ולא אחת,

 דמה ממש, הריגה של אחח מבירה אלא היתה לא קץ של

 הנ״ל דר״ח בריה ר״י כדרשת ופציעות חבורות בו שפשה
 ובלשה״ר "גדול", לזה וקורא אחת, עבירה בזה מיקרי עדיץ
 משפ״ד, לפה״ר דממורה פ״כ רבים לשון "גדולוה" נאמר

משלשתן: לשה״ר דממורה מפרשינן יחד וכשכללם
ור״ג, ר״ב אוח שע״ג בשע״ת ז״ל יונה רבינו כתב כן ולא

והנה וז״ל, שכתב החטא, השנות על בלשה״ר דמפרש



יכם קכד מןיס (p'W) גולה עמודי י"

 דמים ובשפיכות גדולה הטאה הזה העם חטא אנא ב(ל )שמות כתיב בעכו״םו( גדול(« כתיב דבכולהו

 הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך ט(ל >שם כתיב עריות ובגלוי מנשוא עוני גדול ד( )בראשי" כתיב

 קב( )תהלים וכתיב ,[גדולות. מדברת לשת חלקות, שפתי כל ה׳ יכרת ב(י )״״לים כתיב הרע ובלשון ז(
לשון זי( הוא ברוך הקדוש אמר רמיה לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה

בראתי ר: ט״ו ף7 ערכץ ד[ ביונים
העמודים צביון

 יתר לשה״ר מון יהיה כי יתכן היאך לך לפרש צריכין אנו
 עשר באולתו שונה הוא הלשון בעל כי כר, אלה השלש על

 ויכה יתר שפת וידבר וימפיר ויבאיש יכלים ביום, פעמים
 קנצי ישים לא כלשון בעל כי לענשו, קן יתן ומי בסתר,
 האולת השנות על מאד כבדה קלה עבירה בשגם למילין,
 ורעה מטאה״גדולה כי אף הקדמנו, כאשר רבות פעמים

 ר״ל כנגדיג*עבירות, לשה״ר שקול ח״ל וכאמרם חולה,
 מן היוצא כנגד לא יצרו שיתקפו לעת אותן עובר כנגד
 דפירש הרי עיי״ש. עכ״ל עת, בכל עליהן לעבור הכלל

 העבירות וג׳ פעמים, כמה בעבר מיירי דבלשה״ר להדיא
 ולפ״ז א׳. פעם רק בעבר אלא מיירי לא וש״ד ג״ע ע״ז
 לומר חיתי מהיכי כבתחלה, הקושיא נצבה וגם קמה הרי

 לשון "גדולות" קרא לה דקרי הא דילמא חמורה, דלשה״ר

 דגם ואה״נ פטמים, כמה בעבר דמיירי משום הוא רבים,
כמה דעבר האופן בזה מדובר כיה אילו השלש בשאר

 , :רבים לשון ״גדולות״ המקרא קורהו היה פעמים
פעמים לעובר ז״ל הר״י כוונת דאין נראה כיה ולכאורה

 אותו על אלא לשה״ר, על היום במשך נפרדים
 דבריהם על למזור לשה״ר מספרי כל וכדרך עצמו, הפעם

 פעמים, כמה עצמו המדובר אותו על עצמה שיחה באותה
 מחר מעצמו או כשומע, של וחקירותיו שאלותיו ע״י אס

 ז״ל הר״י שדייק חהו דבריו, על לשונות בכמה המספר
 ויבאיש יכלים באולתו שונה הוא הלשון בעל "כי במש״כ
 למילין", קנצי ישים ולא בסתר ויכה יתר שפת וידבר ויחפיר

 דכוונתו פשוע אלא צורך. ללא הוא לשון אריכות ולכאורה
 על חוזר שימה שבכל הלשון, בעל של דרט את בזה לתאר

 וכעבות מ(1ה )ישעיה כדכתיב והוי לשונות, בכמה הלשה״ר
 חהו מאד, הוא ומכופל כפול לשה״ר שכל חטאה, העגלה
 הכוונה אין ז״ל הר״י דנקט ביום" פעמים "ועשר מומרו.

 לא ובכ״ז וכמש״ג. שיחה, באותה אלא נפרדים, בפעמים
 ובהמשך אחת בשיחה היותו מפני אמת, עבירה אלא מיקרי
החומר על להורות רבים, לשון "גדולות" כך על ונאמר אחד.

:לכאורה נראה היה כן שבדבר,
בהך ניחא לא ז״ל חיים החפץ מק כי הנראה כפי אולם

 נגד דלשה״ר דהא ד, סמי׳ א׳ בכלל שכתב פירושא,
 בעון שהורגלו אלו על דככוונה ז״ל הראשונים פירשו כולן,

 מפני ממנו, להשמר עצמם על מקבלים ואין בתמידות זה
 שם חיים מים ובבאר עכ״ד., כהיתר, אצלם הדבר שנעשה

 בבאר עיי״ש שם, בשע״ת ז״ל להר״י דטונתו כתב ר אות
 שהורגלו אלו מל ז״ל הר״י כוונת דמפרש הרי חיים. מים
 דלשון ויתכן נפרדים, בפעמים מ״כ והיינו בתמידות, בכך

 הדרא הרי לפ״ז אך כן. לפרש דחקו ביום" פעמים "עשר
בעבר מדובר היה אילו החמורות ג׳ בהנך גם דא״כ קושיא,

 דריש ואיך "גדולות". מהן אחד בכל כתוב היה פעמים כמה
מג״ע לשה״ר שחמורה ,/גדולות" של זה מלשון בירושלמי

:וצ״ע וע״ז. ש״ד
 בין פלוגתא כאן אין דבאמת די״ל בס״ד נראה כך ומתוך

הירושלמי טונה ואין זו, בדרשה והירושלמי הבבלי
 לשון "גדולות" מדנקראת ושפ״ד ג״ע מע״ז חמור דלשה״ר

 גדולה רק נקראת אלה משלש אחת כל אשר במקום רבים
טונת אלא ביותר. ממורה דלשה״ר לומר והוא יחיד, לשון

 האמור ד״גדולות" בבבלי, כהמבואר ממש היא הירושלמי ■
 הדמיון, בכ״ף כגדולות אלא דבר, שם הטונה אק בלשה״ר
 אלה דבשלש וכיון "גדול". בגדר שנכנס מה ככל דחמורה

 ע״כ הגדולה, או גדולה או גדול מהן אחת בכל כתיב
 דאמרינן מאי קשה לא תו ולפ״ז אלה. כשלש ממורה דלשה״ר

 ביום, פעמים כמה החטא השנות מפני הוא לשה״ר דחומר
 "גדולה" נקראת רזו כמאי השוואה כאן אין הרי דלפמ״ש

 נקראים היו בהכפלם אלה דגם דנימא "גדולות" נקראת וזו
 הכוונה אלא גדולות, שם כאן אין הרי דבאמת גדולות,

 ל״גדולות" דדמיא טעמא לפרש מצינן שפיר וע״ז כגדולות,
פעמים כמה הזה החטא השנות מפני כ״גדולה", רק ולא

:ביום
בארחות הביא וכן "גדולה", הנוס׳ בכת״י גדול. ה(

 לשון לדיוק לא הכי דנקט לפרש ואין חיים.
 דא״כ זה, משרש ששלשתן גדולה, לשרש אלא מהמקראות אחד

 גדולות, בה יכתיב דלשה״ר להא ההבדל כאן מודגש לא
 כאן דנקט צ״ל וע״כ גדולה. משרש הוי "גדולות" גם דהא

 במקרא נאמר שבשלשתן החמורה שהיא שבע״ז מפני גדולה
 קיצור, לשם הכי דנקט י״ל "גדול", שלפנינו ולנוס׳ הכי.

 בזו תוספת, גם יש דבשנים ורק זה, לגדול ישנו שבשלשתן
זה דלאמר הנוס׳ ובאר״ח — הגדולה. עד ובזו גדולה עד

:גדולות״ ו״כלשה״ר נוסף
נתברר לא כף. ובג״ע כר ובשפ״ד כף כעכר׳ם ו(

 דנקט לעיל הראשון מסידורן שינה למה לי
 כאן גם הביא באמת בהגמי״י הנוס׳ ולפי ושפ״ד. ג״ע ע״ז

 ושפ״ד, וע״ז ג״ע בחמלה הביא ובאר״ח הראשון. כסידוק
כי ויתכן וכנ״ז. ושפ״ד ג״ט סידוק הביא לאמ״ז ובפירושן

:בכה וזה בכה זה בסדר, דקדקו לא המעתיקים
כאן הנוס׳ הביא קוש׳ דפוס בהגמי״י ובלשה״רכתיב. ז(

 להדגיש והוא שנאמר", כולם נגד "ולשה״ר
משוס והוא כאן, זה לכל שהביא במה הכוונה את ביותר

:כולם כנגד שהיא חומרתה
 אתה מה הלשון אתה הקב״ה, מדברי זה גם לשון. ז*(

ולפ״ז "ללשון", הגום׳ בגמ׳ ולפנינו מושה.
מ״בראחי": הוא הקב״ה דבור התחלת

בראתי
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 מבפנים ואתה מבחוץ אברים שכל ועוד בשר שלי< ואחת עצם של אחת חומות <שתיס לד "(בראתי

לך. להוסיף יבוליו יממה מיושב ואתה יא( זקופין אדם של אבריו שכל ועוד

וכתיב \ -

העמודים צביון
כי ובאמת לך". "שהקפתי אי׳ בגמ׳ לך. בראתי ח(

 שהרי פשיטות, ביתר מתפרש הגמ׳ לשון
 אלא להגוף, הכרחיים חלקים הם והשפתיים השינים

 באופן אחרת בצורה האדם את לברוא יכול היה שהקב״ה
 והיו דוקא, הלשק ליד ולא בגוף אחר במקום שיהיו

 אלא ההוא, באופן גם בשלמותם האדם צרכי מתקיימים
 שיהיו זה באופן האדם את לברוא ית׳ חכמתו גזרה כך

 מסביב מקפים והשפתים .השינים ושיהיו יחד, צמודים
 שלא לה זקוק שהלשק השמירה צורך על לרמז להלשק,

 רבינו שבדברי לך" "בראתי לשון אבל שאסור. מה ידבר‘

 נבראו לא עיקר כל כאילו בפשוטו לכאורה מתפרש ז״ל,
 לשמירה לחומות להיות זה, לצורך רק אלא והשפתים השינים
 דברים בשני הוא האדם צורך שהרי מובן אינו וזה להלשק,

 דההדגשה לך", "בראתי לשרן גם ולפרש לדחוק וצריך אלה.
 האיברים דאותם והכוונה בה״לך", אלא בה״בראתי" אינה

 גוף לטובת לבראם צורך שהיה והשפתים השינים דהיינו
 להיות לך בסמוך "לך" אותם בראתי בכלליותו, האדם

לו", "בראתי הנוס׳ קוש׳ ובדפוס עליך. לשמור לטובתך
 :בנוכח שמדבר הדרשה המשך ■לשון טל מתיישב ואינו

במקום כאן ז״ל רבינו בדברי הנוס׳ הביא חיים ובארחות
 י״ב אות להלן והנה לך". נתתי "אני לך בראתי

 האברים, לשאר הלשון שבק הבדלים דהנך בס״ד, יתבאר
 וצמצום, שמירה לשם להלשק לגריעותא מפרש ז״ל רש״י

 ללשק, וחשיבות מעלה דרך גיסא לאידך מפרש ז״ל ורבינו
 להתפרש יכול שבגנד, לן* "שהקפתי הנוס׳ והנה עיי״ש.

 יכול וגם צריך, שלא מה ידבר שלא לשמרו לגריעותא גם
 בדברי הנוס׳ וכן וחשיבותו. מעלתו מצד שהקפתיו להתפרש

 אלה, אופנים בשני להתפרש יכול לך", "בראתי ז״ל בינו■?

 מפלתך מצד לך בסמוך ובראתי לשמרך, לך בסמוך בראתי
 המעלה לצד רק מתפרש לך" נתתי "אני הנוס׳ אבל וחשיבותך.

 המקבל, של חסרונו מצד ניתנת איננה מתנה כי וחשיבות,
 לפי ז״ל לרבינו ליה ניחא דהיה י״ל ולפ״ז מעלתו. מצד אלא
למדת הכוונה כי להדגיש כדי לך", "נתתי למנקט אר״ח נוס׳

:והחשיבות הטוב
ואתה מבחוץ אברים שכל ועוד כר חוסות שתי ט(

אי׳, הכי בגמ׳ דהנה למידק, איכא מבפנים.
 אלא עוד ולא מבפנים, ואתה מבחוץ אדם של אבריו כל

 מתיישב הה עיי״ש. ע״כ כר, חומות שתי לך שהקפתי
 דלא מוסיף ואח״כ מבפנים שהוא קאמר דבחחלה בפשיטות,

 חומות. שתי מוקף שהוא גם אלא מבפנים שהוא בלבד זו
 חומות בשתי מוקף שהוא מה תחלה שהביא ז״ל רבינו אבל

 הזכיר כבר הרי בפנים, שהוא ועוד למכתב להוסיף שייך מאי
 קוש׳ ובדפוס חומות. לשתי מבפנים שהוא מיניה דפדיף
ואתה מבחוץ האברים שכל ד״ועוד הך ליתא באמת

 — ועוד הדומות בטעות נשמט כי ט״ס אינו ואם מבפנים״,
 מקום דאק דאה״נ כדכתיבנא, הוא דהטעם י״ל ועוד,

 חומות: בשתי מוקף דהוא להך שכתב לאחר לזה להזכיר
עור", "של הנום׳ בשר" "של במקום בכת״י דהנה י״ל ואולי

 ולס״ז עור. קרי דלהשפתים והיינו שלאח״ז, באות עי׳
 נקראו השפתים כי "בשר" שלפנינו נוס׳ לפי גם כי יתק
 בשר על החוסה העור והוא "ועור" גס הוסיף מ״מ בשר,

 לפי והמעתיק ומור, כתוב היה ועוד ובמקום השפתים,
 לשאר הלשון שבק בהבדל דברים שני שהם בגמ׳ שראה מה

 דאדלקמיה "ועוד", וכתב הוא ט״ס כי חשב האברים
 אלא שני, הבדל כאן ואק קאי, אלסניו באמת אבל קאי,

 שתי לך בראתי דקאמר החומות, של ההבדל ביאור המשך
 כל פי״ז אשר ומור, בשר של ואחת עצם של אחת חומות

 מומה רק שיש במה כי מבפנים, ואתה מבחוץ האברים
 הגוף מבנה ע״כ הרי כי בפנים, נקרא אינו פדיק אחת
 בזה ואק חיצוניים, ואברים פנימיים באברים שיהיה צריך

 ורק בחוץ, ואלה בפנים שאלה במה חסרון ולא ממלה לא
 ובגמ׳ בפנים. שהוא הלשק נקרא אז הכפולה החומה פ״י

 נוסף הבדל לשם דלא כך, לפרש יתכן ג״כ עוד, ולא דנקט
 שהוא רק דלא הקודם, ההבדל חחק לשם אלא לה, נקט

 חצוניים, יהיו האברים שכל אפשר שאי מפני בהכרח, בפנים
מחשבה מתוך הוא ‘שהבסנים חומות, בשתי שהקפתי אלא

 הלשק: שמירת לענק מסוימת למטרה מיוחדת .
הך יתכן לא זה גם עוד להגיה, הדוחק מלבד אולם

 במאי ז״ל, רבינו בדברי חיים ארחות לנוס׳ תירוצא
 אשר בשר, של ואחת עצם של אחת אי׳ דלפנינו דבמקום

 לתיבת נשתרבב אשר "ועור" גם בשר אל לצרף שייך בזה
 בשר של "אחת להיסך גרים באר״ח הנה וכמש״נ, ועוד,
 זה עצם לאחר יתק לא הרי זו נום׳ ולפי עצם", של ואמת
 אדלקמיה. וקאי "ועוד" דהוא כדלפנינו ופ״כ "ועור", תיבת
 חומות שתי לו שיש שהזכיר דלאחר הנ״ל, דיוקא הדרא וא״כ

להלן מש״כ ועי׳ וצ״ע. בפנים. שהוא וסוד לומר שייך מה
י״ב: אות

 בס״ד מש״כ ועי׳ פור", "של הנוס׳ בכת״י בשר. של י(
הקודם: באות

מושכב. והיינו מוטל, ואתה אי׳ בגמ׳ מיושב. ואתה יא(
עיי״ש. ק״ח מזמור תהלים במדרש הוא וכן

 רבינו ונוס׳ "מומה". כתב מדליקק במה פ׳ בשבת והרי״ף
 :עיי״ש שלאח״ז, באות יפה מתבאר ״מיושב״ כאן ז״ל

זה במקום מסיים גמ׳3 לך. להוסיף יכולין מה יב(
 לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה המקרא בלשק

 עוד לך יוסיף ומה לך יתן מה וז״ל ז״ל ופירש״י רמיה.
 הוא וכן פיי״ש. פכ״ל לשה״ר, תספר שלא שמירה הקב״ה

שמתאונן והיינו פיי״ש. ג׳, ק״כ לתהלים ז״ל רד״ק בסי׳
שמשה
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לדונו. מלמטה וגיוזגם מלמעלה אני הקב״ה אמר רתמים גחלי עם שנונים גבור חצי קכ( )תמלים וכתיב ג(י [0

עוד
נ׳: ט״ו דף ערכץ ס( ציונים

העמודים צביון
 מלדבר האדם מן למנוע בנדי למשות שאפשר מה כל שפשה
 נראה כאן ז״ל רבינו לשון דיוק לפי אך הועיל. ולא לשה״ר

 כהפירוש והוא גיסא, לאידך אחרינא פירושא בזה לו דיש
 בזה״ל, לערכין, רגמ״ה עי׳ בשוך מרובע בסוגר שהוכנס

 רמיה, את מה מפני משיתי ולא להנאתך וכו׳ לך יחן מה
 שהזכיר הדברים שלשה כל דהנה בזה, עכ״לעיי״ש..והטונה

 חשיבותו מפני הוא האברים, כל משאר הלשון שמובדל
 שמקום ביותר, חשוב אדם של וכדרט הלשון, של המיוחדת
 אליו להגיע והרוצה מחיצות, מכמה לפנים הוא קביעותו

 לצאת דרכו אין גם ועוד אלה, מתינות כל את לעבור צריך
 הוא מושבו עצם גס ועוד ביותר, נדירות לעתים אלא לחון
 טובה שהעמידה סמיכה ט שאין ספסל על ולא חירות, דרך

 לפנים מקום לו שנתייחד כלשון, לענק למשל זה וכל ממנה.
 לפרקים, אלא מתגלה אינו וגס חשיבות, דרך מחיצות משהי

 זקופים. שהם האברים כל כשאר שלא מיושב הוא וגם
 וגדולה יקר הרבה כך כל לשה״ר, בעל על המקרא ומתאונן

 עצמך את ולשמור כך מל טובה להכיר לך והיה לך נתתי
 להוסיף אני יכול ומה הועיל, ללא זה וכל לשה״ר, מלדבר

 שתמנע עליך השפעה להוסיף שיוכל וגדולה יקר עוד לך
 מי לי נתברר לא והנה לשונך. את בשמרך מלשה״ר פי״ז
 ומכ״פ רגמ״ה. דברי לתוך זה פי׳ והכניס שהגיה זה הוא

 הכי דמפרש כאן ז״ל רבינו דעת גם היא דזו בס״ד נראה
לך להוסיף יכולין "מה דמש״כ בזה. בגמ׳ הדברים לכוונת

; - :וגדולה יקר הוספת היינו
אבריו "כל דקאמר מאי בפשיטות יתיישב פירושא ולהאי

 שהוא ז״ל ולפירש״י מוטל", ואתה זקופים אדם של
 שמירה מה ביאור צריך לשה״ר, ידבר שלא שמירה לשם

 יותר מוטל כשהוא שנברא מה איסור של מדבור בזה יש
 אלא שאינו הכוונה וצ״ל עומד. כשהוא נברא היה מאילו
 חיק, ולא וינוח שישכב לו אומרים כאילו להלשק לרמז

 ט״ז פרשה מצורע פ׳ למד״ר ז״ל מכרז״ו כעי׳ וכמש״ע
 ישנה הזאת שהדרשה מה לפי כי ובאמת פיי״ש. ד׳, אות

 לגריסותא, דהכוונה יותר מתבאר אמר, בלשון שם במדרש
 על קושיא ליכא מזה אך הנ״ל. ז״ל ורד״ק רש״י וכפי׳

 במדרש, וגם בגט׳ גם זו דרשה דהרי ז> ורבינו רגמ״ה
 לה קאמר ר״א דבמדרש ורק לה, דריש זימרא בן יוסי ר׳

 ריב״ז כי ויתק בשמו, לה קאמר יוחנן ר׳ ובתלמודק בשמו,
 ור״א. האחת שמע ור״י פעמים, בשני אופנים בשני לה אמר
 שהוא מה לפי קיימי ז״ל ורביע ורגמ״ה האחרת. שמע

 מאי מתבאר ולדידהו למעליותא. לה ומפרשי בתלמודק,
 דהוא מוטל", ואתה זקופין אדם של אבריו "כל דקאמר

'"מיושב" ז״ל מינו וכגי׳ הלשון, של חשיבותו להדגשת
וכמש״ג: גמ׳,3 שלפנינו "מוטל" במקום

במה הדברים, בסדר קפידא דליכא ג״כ מתבאר ובזה
כך לפני מומות דשתי הך ז״ל רבינו שהקדים

 וכבר להפך. הוא הסדר ע״כ הרי ז״ל ולפירש״י דמכוסה,
 רגמ״ה פי׳ לפי אבל עיי״ש. ט׳, אות לעיל ע״ז עמדנו
 מעלות דשתי כיק בזה, קפידא דאק פשוט ז״ל ורבינו

 קביעותו שמקום א׳ בזו, זו תלויות שאינן הן מיוחדות
 לפרקים, אלא מתגלה שאינו וא׳ מחיצות, משתי לפנים

:וכמש״נ
 בזה״ל ז״ל מינו בדברי כאן העם׳ הביא באר״ח והנה

של ואחת בשר של אמת מחיצות שתי לך נתתי אני
 שאני ועוד מבפנים, ואתה מבחוץ האברים שכל ועוד עצם

 מה לך, להוסיף יכול אני מה מלמעה, ואתה מלמעלה
 עכ״ל. רתמים, גחלי עם שנונים גבור מצי בתריה כתיב

 וכך המעתק, ע״י במ״ס דברים ערבוב בזה יש ובפשוטו
 שהיתה יתכן אולם כאן. כדלפנינו והגיה המעורר כתב

 לפני שהיתה באופן ז״ל מינו בדברי הכי הגיר׳ לפניו
 דברינו יסוד ע״פ ויתבאר בגנו. הכי הגירסא ז״ל רבינו

 שנשתנה דהדברים דמפרש ז> רבינו בדעת הקודמים
 לגריעותא, ולא הלשון למעלת הוא האיברים משאר הלשון

 בכבוד להושיבו הלשון מעלת את בזה דמדגיש והכוונה
 אינו וגם אליו, הגישה קלה תהיה שלא מחדר לפנים בחדר
 וע״ז בס״ד. וכמש״נ כל, לעק להתראות בחון לצאת רגיל

 האיברים, שאר לגבי הלשק של גדולה מעלה עוד כאן מוסיף
 וכמו מלמעלה, אלוק חלק היא הנשמה כי מתגלה דבזה

 ויהי חיים נשמת באפיו ויפח עה״פ אונקלוס שתרגם
 לרוח באדם והות ז׳( ב׳ )בראשית חיה לנפש האדם

 כי בע״ח, שאר על יתר הדיבור כת לו שניתן ממללא,
 מאן וכדאמרינן ממעל, אלק הלק שהיא נשמה לו ניתנה
 מלמעלה שאני "ועוד שאמר וזהו יהי□ מדיליה דיהיב
 אל רוחני בקשר מקושר שאתה ור״ל מלמטה", ואתה

 אחרי כי הקב״ה, שמתאונן’ מה בכלל הכל וזה למטלה.
 ולא בו, להשמר נשמע הוא אק ללשון, שניתנו המטלות כל

 חצי במקרא דמסיים ומה כשרים. שאינם דברים לדבר
 שכך דכיק לומר סוא רתמים, גחלי טם שנונים גבור
 וכמו העונש, מפורש המקרא דבזה מעונש, מנום אין הוא

 נום׳ לפי ז״ל רבינו בדברי ומבואר שם, בגמ׳ שמטאר
 צורך ז״ל רבינו מצא לא האר״ח נוס׳ ולפי בסמוך. שלפנינו

 טעם מאחה בגמ׳ הדרשה כפי להדיא העונש את לפרש
:שהוא

 מלמטה וגיהנם מלמעלה אני בו׳ חצי וכתיב יג(
מצי בתריה *וכתיב הנוס׳ בכת״י לדונו.

 הוספת ולפי לדונך". מלמטה וגיהנם מלמפלה עליך אני כף
 הקודמת, בדרשה קשורה זו דדרשה ממפרש "בתריה" תיבת

 יתן מה גם כ״י, טצמו הלשק לבעל הקב״ה אומר ששניהם
 הדרשה נוסח באמת ולכן וגו׳. גבור חצי וגם וגו׳ לך

 לדונך" מלמטה וגיהנס מלמעלה עליך "אני נוכח, בלשון היא
דברים שני "בתריה", .תיבת דליתא שלפנינו לנוס׳ אבל

נפרדים י



קכד סימן )סמ״ס( גולה עמודי שלישי יום רלב

 ונמתין למלחמה ויורדין אחאב של דודו בגון עכו״ם שרובם (T דור יש הראשונים בדורות ,!מצעו עוד

נביא נותרתי אני (י״ א )מלכים מכריז אליהו שהרי מלשיני׳( )פי׳(םז דילטורים בהם היה שלא לפי
 אוזרת במערה וחמשים אחת במערה עובדיה החביא נביאים המשים יז(כי מגיד איש ואין לבז* לה׳

 מזח להם מספיק היה מאין כן לא יו^שאם יודעין היו מישראל שהרבה לומר צריכין אנו כרחך ועל

אדם בני מהרבה שואל שהיה אלא

‘ט׳. לאוין סת״ג א׳, הלכה פ"א פאה יתשלתי ו[ גיוגים

העמודים צכיון

ודורו

 עצמו, הלשון בעל אל אומר וגד לך יחן דמה הם, נפרדים
 אומר שהקב״ה מפרש המקרא וגד גבור דחצי הך אבל
 בלשון היא הדרשה נוסח ולכן הלשון. בעל מל העולם לכל

 בהגש״י אמנם לדונו". מלמטה וגיהנם מלמטלה אני נסתר,
 "וכתיב כאן ז״ל רבינו בלשק הביא דשת בהל׳ קוש׳ דפוס

 משליך "אני נסחר בלשון היא הדרשה וטיקר בחריה",
 דאין ע״כ ולפ״ז לדונו". למטה וגיהנם למטלה חצים טליו

 טל קאי לא "במריה" ולשון בזה. זה תלויים אלה דברים ב׳
 תחלה שהזכיר המקרא זה דלאחר כאומר אלא הדרשה, גוף
 לשון מבואר ובגט׳ לשה״ר. בטנין ט״ז ודרשה מקרא שד יש

 מליו /"אני גיהנם של[ ]לשר כן אומר דהקב״ה הדרשה,
ישנם הנוסחאות וכל נדוננו". מלממה עליו ואתה מלמעלה

בכה: בכה.וזה זה במדרשים
והוגה "שכולן", הנוס׳ היה כת״י •באר״ח שרובם. יד(

 וכך שרובם, כדלפנינו, דצ״ל המעיר ע״י
זה: בגדר אז היו ממש כולם לאו שהרי פשוט, הוא

אר״ח של בכת״י דילטורים. בהם היה שלא לפי טו(
 כיון הנכון, הוא וכן המעיר, ע״י והוכנס ליתא

שהיו במה הטטם זהו אשר כאן,. ההדגשה עיקר היא דזו
:ונוצחין למלחמה יורדק

ליחא, וקרי׳ קוש׳ ודפוס בכח״י מלשינים. פי׳ טז(
:המעתיקים אחד של היא והוספה

איכא כר. עובדיה החביא נביאים חמישים כי יז(
 מנין את בהזכירו ז״ל רבינו האריך למה למידק

 כתב לא ולמה מהן, אחת בכל הנביאים ומנין המערות
 לענק לי ומה עובדיה", החביא נביאים מאה "כי בקצרה

 או אחח במערה היו כולם אם דילטורק בהם היו דלא הך
 ביוחר להבליט כדי דהוא וצ״ל ממרות. בשחי מחולקים היו
 ביאו^מהו צריך הדבר בגוף באמת דהנה שבדבר, הפלא את

 לו נזדמנו והאם במערה, חמישים חמישים של החלוקה ענק
 אנשים לחמישים מקום מהן אחת בכל שיהיה מערוח ב׳

 דהכי ע״ב, ל״ט דף בסנהדרק אמוראי בזה ונחלקו בדיוק.
 מיעקב למד אלעזר א״ר איש, ממשים שנא מאי התם, אי׳

 לפי אמר אבהו ר׳ לפליטה, הנשאר המחנה והיה שנאמר
 והיינו טיי״ש. ע״כ מחמשים, יותר מחזקת מטרה שאק
 ממרות שתי לשבדיה לו נזדמן דכך אה״נ אבהו דלר׳

 ס״ל ר״א אבל איש. לחמשים רק אחת כל הראויוח
 עבור מקום היה המטלות משחי אחת בכל דבאמת

 אבל המאה, כל עבור יתכן ואפי׳ אנשים, הרבה שד
שהוא איך הדבר יתודע זאת בכל שמא שבדיה משש הרי

 אבינו יעקב שעשה כמו לעשות התחכם ולכן ואיזבל. לאחאב
 ממנות לשתי מחנהו את סידר כי כזאת, סכנה חשש במקום

 שבדיה עשה גס וכך לפלטה. הנשאר המחנה והיה ואמר
 לאחאב יתודע ח״ו שאם מחנות, בשחי הנביאים את סידר כי

 בחיי רבינו והנה לפליטה. השניה חהיה מהאמח ואיזבל
 וגר, האחת המחנה אל טשו יבא אם טה״פ וישלח פ׳ עה״ח
לשקר. כך דחפם והיינו מיי״ש, אלעזר, ר׳ לדברי רק הביא

דזו למימר ומציק נ׳. אות ע״ו פרשה וישלח פ׳ מד״ר גער
 דשתי צ״ל ע״כ זו ולשיטה כאן. ז״ל רבינו דעת גס ,היא

 יתוודע שלא מזה, זה מרוחקים במקומות היו המערות
 אותם לכלכל אח״כ שבדיה והוצרך הראשונה. ע״י מהשניה
 גדול החשש והיה נפרדים, מקומות לשני ומים לחם בהבאת

 ואיזבל. לאמאב ויודיעו רצויים בלתי לאנשים יתגלה שמא
מזה יצא שלא רואים דכשאנו כאן ז״ל רבינו שהסביר וזהו

דילטורין: ההוא בזמן אז היה דלא ע״כ קלקול, שום

וכר. טזק לחם מספיק חיה מאין כן לא שאם יח(
השני, בפירושו לירושלמי הפנים במראה וכ״כ

 לאליהו אמר ששבדיהו הוא שם, בירושלמי אי׳ הכי דהנה
 ה׳ נביאי את איזבל בהרוג עשיתי אשר לאדוני הוגד הלא
 למה מים אם שם למה לחם אם ומים, לחם ואכלכלם וגו׳

 מן יותר להביא לו קשים השם שהיו מלמד אלא לחם,
 לבדי נביא נותרתי אני הכרמל בהר מכרת ואליהו הלחם,

 וכתב עיי״ש. ע״כ למלכא, מפרסשן ולא ידעק עמא וכל לה׳
 אדלעיל כו׳ מכרת ואליהו דהך השני, בפירושו במה״פ

 הכרמל בראש מכריז ואליהו נותרו ה׳ נביאי כך שכל קאי
 שנותרו ידשן הוו עמא וכל לבדי, לה׳ נביא נותרתי אני

 והוא עיי״ש. עכ״ד למלכא, מפרסשן ולא בהחבא הרבה
 היה שלא היא אמת הוכחה דהכל כאן ז״ל רבינו כדברי

 פ״ד. הזכירה שער ח״א הלשק בששרת ועי׳ דילעורין. ■בהם . ׳
 כו׳ מכריז ואליהו דהך שם, במה״פ כחב הראשק ובפירושו

 הודיש דלא מהא ראשונה הוכחה מלבד היא שניה הוכחה
 נביאים, מאה שבדיה החביא כי לעצמו הדבר את לאחאב

למלך הודיש ולא נביא לבדי נותרתי אומר אליהו כי ושד
 לאחאב, התראה שאליהו אחר היה דזה ואף ישנו, שהוא

 דהיינו המלך לבית אלא עצמו, למלך הטונה דאק י״ל
 אחר עד שם נעשה אשר מכל ידעה לא היא כי לאיזבל,
 פירושא, בהך הדוחק ומלבד שי״ש. עכ״ד לה, סיפר שאחאב

 ולא מלכא" "לבית . ולא "למלכא" אי׳ בירושלש שהרי
 לאיזבל לה שדיעים היו אילו אפי׳ הרי שד "למלכתא",

הרי כי מאומה, לו לפשות אז יכולה היתה לא שד
אז



רלג קט סימן )םמ״ס( גולה עמודי שלישי יום

פנים במ״ט לדרשה יודעים והיו תורה בעלי היו נ(של ודורו .«<
ואפילו

העמודים צכיון
 כפי הבחינה אחרי מד המלך מסות שחת היה אז

 שלא הוכחה כל אק וא״כ הבעל, נביאי פם שם שהיה
 כך. על לה הודיעו וגם שהיו דיתק אחרי דילעורין, שם היו
 עשה אשר כל את לאיזבל אחאב ויגד אמ״כ שנאמר ומה

 פרטיו כל על הדבר לה שפירש רק דזהו יתכן וגר, אליהו
 נודע שכבר יתכן הדבר עקר אבל שם, שהיה איך ויקדוקיו

:דילטורין ע״י מקודם לה
 י״ע פרשה ובמדבר ב׳ אוח כ״ו פרשה וקרא במד״ר וחגה

במדרש הוא וכן הנ״ל, בירושלמי כמו אי׳ ב׳ אות
 למד״ר ז״ל מהרז״ו בפירוש וכתב עיי״ש. ז׳ פרק טוב שוחר

 אך הראשון, בפירושו מה׳׳פ של דרכו ע״פ ג״כ שם ויקרא
 שלא הוכחה עוד היא ט׳ מכריז ואליהו דהך אמר, באופן

 הכרמל להר המם כל את קבץ שאליהו מלשינים שם היו
 היה ולא וחמישים, מאות מ׳ אשרה ונביאי הבעל נביאי עם

 והיינו פיי״ש. עכ״ד להכחישו, אליהו נגד שיעמוד אמד
 עוד שיש במקום נביא לבדי נוחרתי שאמר במה להכחישו

 מהא ראיה קצה יש פירושא להך כי ובאמת נביאים. מאה
 קצת, בשינוי זו דרשה אי׳ י׳ אות ה׳ פרשה דברים דבמד״ר

 מה ה׳ נביאי כל להרוג איזבל כשבקשה לך תדע בזה״ל
 מנביאי ואחביא שנאמר במערות אותן הטמין עובדיה עשה

 כך לאשאב שאמר אדם היה ולא במערה איש חמישים כ׳
 לא כר מכריז דאליהו והך עיי״ש. ע״כ עובדיה, עשה וכך

 שייכת ואינה שניה הוכחה דזו משום ומסתבר שם, נזכר
 מכריז דאליהו הך בלא גם הוי הראשונה והוכתה לראשונה,

 אחת הוכחה רק להביא בדברים המדרש והסתפק כר.
:שהוא טעם מאתה

 ז״ל, דרבינו פירושא על קושיא מכאן שאין כמובן אך
הך עם כו׳ מכרת דאליהו הך אמת להוכחה לה דמפרש

 מורה הירושלמי לשק דפשטות דס״ל די״ל מיניה. דלעיל
 כאן אק אמאי לדק יש דאה״ג ואף היא. מילחא דחדא כן
 לשון פשטות מורה כך סכ״פ אך נפרדות, הוכחות ב׳

 שם במדרש דהדורש צ״ל כך ומתוך היא. דחדא הירושלמי
 הירושלמי לפי כמו ובמדבר בויקרא אנפי, בתרי לה דריש

 נפרדות הוכתות דשתי באופן ובדברים היא, אחת דהוכחה
וכמש״ג: מינייהו, במדא רק שם והסתפק הן,

בהך שהביאו והמדרש הירושלמי בלשק למידק איכא והנה
וגר, עשיתי אשר לאדוני הוגד דהלא לקרא דרשה

 מיקר הוא שס כי וגם המוקדם, המקרא הביאו לא ואמאי
 ד׳ פסוק פרק באותו שם דכתיב עובדיה, שעשה מה הדבר
 מאה עובדיהו וקח ה׳ נביאי את אתבל בהכרית ויהי

 הביאו ומדוע ומים, לחם וכלכלם במערה חמישים נביאים
 לאדוני היגד הלא לאליהו עובדיה דקאמר המאוחר המקרא

 אק עדיק הראשק דממקרא י״ל ואולי וגו׳. עשיתי אשר
 מזק אנשים מהרבה בקשתו ע״י הדבל שנתפרסם הוכחה
 מזק של מסוימת כמות מתחילה לו שהיה יתכן כי עבורם,

ורק זמן, הרבה הגזרה זק שימשך ידע ולא מסוים, לזיק

 והמלאי דעתו, על שעלה ממה יותר הדבר שנמשך אח״כ
 להרבה לעזרה לפנות הוכרח אז בינתים, נגמר מזק של

 שלא וכשרואים דילמוריא, של החשש עלה אז ורק אנשים,
דילטורק: שם אז היה שלא ע״כ מזה סיפרו

ליה אית לירושלמי בפירושו ז״ל סיריליאו הר״׳ש והנה
 היה שלא להוכיח הירושלמי בדרשת אחרינא פירושא

 מתמה דקא ידעק, עמא וכל וז״ל שכתב דלמורק, שם
 משמע וגף, עשיתי אשר לאדוני הוגד הלא ואמר עובדיה

 עיר׳ש. עכ״ג. מילתא, להא דידעי אינשי דהוו עובדיה דידע
 שהכל^^וד^ם, מזה ההוכ&ה היא מה לי נתברר ולא

 עובדיה אל גם מקורבים היו אשר מעלם אנשי רק דשמא
 לא והס יותר, ולא מזה יודעים היו הס אליהו, אל וגם

הדור אנשי לכל הוכחה מזה ואין דלטורק, להיות נחשדו
:וצ״ע ההוא.

 עיי״ש, ט׳ לאוין בסמ״ג הוא וכן שאול. של ודורו יט(
ף אות ה׳ פרשה דברים המד״ר ע״פ והוא

 של דורו אי׳ ה״א פ״א פאה בירושלמי ולפנינו עיי״ש.
 להו קשה דהיה שם, לסמ״ג דמיי דינא בס׳ וכתב דוד.

 היו דוד בימי דהא הירושלמי, גי׳ על ז״ל ורבינו לסמ״ג
 של דורו במד״ר כדאי׳ גרסי ולכן המלחמות. בכל נוצחק
 עיי״ש. עכ״ד שאול", ימי "בסוף לבאר הוסיף והסמ״ג שאול,

 הירושלמי לגי׳ בק דהא ליה, קשיא קא מאי לי נתברר ולא
 אחד, ומסוים מוגבל זק על קאי הרי המד״ר לגי׳ ובק

 שאמרו הדלטוריא על ציינו במד״ר וגם בירושלמי גם דהרי
 היו לא באמת הזק ובאותו דוד, על לשאול והזיפים דואג

 בק כלל פלוגתא וליכא ניצוחק. אלא במלחקת נוצמין
 קורא דהירושלמי רק זו, בדרשה המד״ר ובק הירושלמי

 ואק דוד, ואמרן מקראי לה שדורש מפני דוד של דורו לזה
 זמנו. תתלת על רק אלא דוד של דורו זק כל מל כלל הטונה

 ז>^-^|ול דכל משוס שאול, של דורו לזה קורא והמד״ר
והכוונה אחל, שם מם טרו תקופת לתלות אק מי המלך

:שם בסמ״ג וכדמפרש שאול, של דורו לסוף
אי׳ דרשה בהך פאה בירושלמי תורה. בעלי היו כ(

 דהיו כיק דהא ביאור וצריך היו". צדיקים "כולם
 לאוק בסמ״ג כתב דלזה ונראה נינהו. צדיקים לאו דילעורק

 אחאב, בימי שהיו כמו ע״ז עובדי היו שלא אמ*פ ח״ל, ט׳,
 של בדורו היו אחאב של דורו דלגבי והכוונה עיי״ש. עכ״ל
 הכוונה ואק אחאב, בימי שהיה חטא באותו צדיקים שאול
 כנראה כאן ז״ל רבינו ואמנם ומעשיו. דרכיו בכל לצדק

 תורה". בעלי "היו כתב ולכן "חכמים", גרים צדיקים דבמקום
 תורה, חכמי היו לא אחאב של בדורו אמו למידק ואיכא

 ת״ח מהנה אמאב שהיה ע״ב ק״ב דף בסנהדרק מבואר הא
 ומסתברא עיי״ש. מחצה, לו כיפרו כך ומתוך מנכסיו

 על לכפר אותם שההגה מה בכח שהיה כיק רבים, דהיו
 וצ״ל שם. נגמ׳ כמבואר שעשה מה כל של ממצה

היו שאול של שבדורו בתורה, גדלותם במדת תלוי דהדבר
בעלי



סימזקבד )סמ״ה!( גולה עמודי שלישי יום רלד

 שנאמר דילמודין מזן שהיו לפי וניצוחץ למלחמה יזידדין והיו שנה עשרה שתים של התינוקת ואפילו

 לבא שלעתיד & במדרש ואומר עמנו. מסתתר דוד הלא לשאול ויאסרו הזיפים בבוא נד( )""לים
 את דוחה ט< הגזלן מיד הלשינו ישראל פלוני עונה והגזלן בני ממון גזלת למה לגזלן שואל הקב״ה

 למדחפות. יצודנו רע חמם איש בארץ יכוך בל לשון איש w )תהלים שנאמר co לגיהנם ישראל

 הנחש אצל החיות <מ מתקבצות לבא לעתיד רבותינו ודרשו וגו׳ הנחש ישך אם י< )קהלת כתיב וגם
 מה כן כמו להם אומר לך .יש הנאה מה אתה אלא ואוכל טורף וזאב ואוכל דורם ארי לו ואומרים

 מרגיש. גופו וכל אדם של בעקבו נושך הנחש וכן באפפמיא וממית כאן שאומר כס הלשון לבעל יתרון

הנחש לשון ולכך ין המספרים. מכל להפרע השלימוהו הרע לשון מספרי לכל ראשון שהיה ולפי
לו. גרמה שהיא לפי לארץ שותת .

ואמרו

:ר אות כ״ו פרשה ויקרא מד״ר [0 :צ׳ ט״ו דן« ערכין ;א׳ >ר ן<7 תענית [1י :א׳ אות כ׳ פרשה נראשית מד״ר ז( ציונים
נ׳: אוח י״ט פרשה נמוגר מד״ר י(

העמודים צביון ,
 ידמו ההינקות שאפי׳ הכלל מן יוצאת כמוה תורה בעלי

 ע״ם והוא ז״ל, רבינו שהביא כמו פנים, במ״ע לדרוש
 4 עיי״ש פי״ט, ובמדבר פכ״׳ו וקרא רבה המדרש

 הובא וכן תורה", בעלי כולם "היו הנוס׳ כאן וככת״י
קוש׳: דפוס בהגמי״י

 דכך.צ״ל פשוט שנה. י״ב של התינוקות ואפי׳ כא(
וכן קוש׳, .בדפוס שהוא וכמו "התינוקות",

 ולא להבנים, והכוונה במדרש, הוא וכן באר״ח, הביא
 על דקאי מורה זה דלשון "התינוקת", דאי׳ כאן כדלפנינו

 דהרי ועוד תורה. תלמוד על מצווה אינה הבת והרי בת,
 לפני דהוו במה היא ההדגשה ועיקר קאמר, שנה" י״ב "של

 בת קטנה בסמוך, שנביא במדרש וכמבואר לגדלות, הגיעם
 תינק "אפי׳ הנוס׳ כאן ובכת״י היא. גדולה הרי שנה י״ב

 ליתא דזה מאי ולפי ליתא, שנה י״ב דשל וסיומא ותינקת"

 דמתבאר יתכן ותינוקת תינוק וענק בגדלות. תלוי הדבר אק
 המלך, חקיהו של בזמנו ע״ב צ״ד דף בסנהדרק הגמ׳ ע״פ
 בקיאק היו שלא כר ותינוקת תינוק מצאו ולא התם דאי׳

פיי״ש: ע״כ וטהרה, טומאה בהלכות
טעם טעמו שלא "תינקות אי׳ שם רבה במדרש והנח

 שלא עד "תינוקות אי׳ ז׳ תהלים ובמדרש חטא",
 טעם טעמו "שלא הלשק דגם לפרש ויש שערות". ב׳ הביאו
 המצווה דגדול גדלות, לכלל שהגיעו לפני הכוונה חטא"
 חיוב לכלל שהגיע ולפני ועושה, מצווה שאינו ממי ועושה

 ז״ל רעינו כוונת גם תהו חטא. טעם בעבירה אינו'טועם
לכלל שהגיעו לפני ור״ל שנה", י״ב של "תינוקות דנקט

:שנה י״ג של גדלות

 קוש׳ ובדפוס בכת״י הגזלן. — והגזלן — לגזלן כב(
וכן הגוי, — והגוי — לגוי היא הנוס׳

 במדרש. הוא וכן קוש׳, דפוס ובהגמי״י באר״ח, הביא
 נופל לשק דמשום גראה ויותר הצנזור. פ״י שהוחלף וכנראה

 ממס, איש מקרא היא הדרשה שהרי גזלן, כאן נקט לשק על
 :לעכו״ם דהיא פשוט הכוונה אבל כ״ד, אות בסמוך עי׳
דהגוי משמע זה מלשון לגיהנם. ישראל את דוחה כג(

ובאר״ח .פלא. :רזה זו, טענה ע״י זכאי יוצא

 וכך לגיהנם", שניהם ונופלק ישראל את "דוחה הנוס׳ הביא
 נוטל הקב״ה לבא לעתיד פ״כ, בראשית במדרש הדרשה היא
 קונסים הייתם למה להם ואומר לגיהנם, ומורידם עו״כ את
 ואומרים באים היו ובהם מהם לו אומרים והן בני, את

ומורידן ואלו אלו נוטל והקב״ה חבירו, על איש לשה״ר
עיי״ש: ע״כ לגיהנס,

מדויק. ואינו "וכתיב", הנוס׳ בכת״י שנאסר. כד(
והרי היא, אמריתא דמילתא משמע דלפ״ז

 בראשית במד״ר וכמבואר קרא, מהך נדרש הדבר מיקר כל
 לשק איש דדרש שם, הרד״ל בחדר שפי׳ וכמו א׳, אות פ״כ

 אלו לשון ואיש עצמן, הגזלנק הן חמס איש ממם, ואיש
דכתיב דצ״ל ומ״כ עיי״ש. לפניהם, המלשינים לשה״ר בעלי

. כדלפנינו: שנאמר או
הובא וכן החיות", "כל הנוס׳ בכת״י החיות. כה(

 בתענית הגמ׳ וכלשק חיים, בארחות
באות בס״ד שיתבאר מה לפי מסתבר וכן עיי״ש. ובערכק,

 הזאת הדרשה ענק זה שלאחר
המשך דהוי משמע זה לשק לפי בו׳. באן שאומר כו(

לך, יש הנאה מה של השאלה על התשובה
 כך על ראיה ומביא הנאה, לו אק הלשק בעל דגם ומשיב
 וגורם באספמיא הוא מליו שמדבר ומי כאן הוא שהרי

 ארסו דגם לפרש ומוסיף בזה. לו יש הגאה ומה שם למותו
 מרגיש. הגוף וכל אדם של בנקבו נושך כך, הנחש של

 למרכק בפירושו ז״ל רגמ״ה אשר התשובה דעצם אלא
 לשון שאומר הנאה הלשק,.דמה לבעל יתרון אק ה״ל, כתב

 הכוונה ובפשוטו עיי״ש. עכ״ל מבר, לו מצא הרי הרע,
 מובן ואינו הנאה. בלי גם להזק זה במנהגו יחידי שאינו
 דבר שעושה מי עוד יש אם אמו זו, היא תשובה איזה

• ועוד כך. מושה .הוא שגם מה מתוק כהוגן ושלא תמוה
 מכך, הנאה אחה לו שיהיה יתכן לא לשה״ר בבעל האס
 על ידיעותיו רוחב את לאחרים להראות שברצונו וכגון
 וגם וכדומה. ממנו רב במרחק הנמצאים אלמוני ועל פלוני
 כתב תס״ו סי׳ הריקנמי.ז״ל בפסקי הנה גופא, בנחש
ואע״ם דשן, תולדה הוי שנשך הנחש שאף אני וסבור וז״ל,

שאינו .



רלה קכד סימן )סמ״ק( גולה עמודי שלישי יום

מעמודים צכיון
 יתרון ואין דאמר ואע״ג משיכתו, שנכנה לפי אוכל, שאינו
 שאינו אלא כלל, נהנה שאינו למימרא לאו כלשון, לכפל
 לב״ר! בחדר ז״ל הרשב״א וכ״כ מיי״ש. עכ״ל מאכילה, נהנה

 ט״ו דף בב״ק ז״ל המאירי מש״כ וגס עיי״ש. ע״ב, ס דף
 כמו להזקה הנאה שאק כל המיתו כשלא ואף וז״ל, פ״ב

 הלשון, לבטל יתרון מה פסוק על תפנית של בראשון שאמרו
 הכוונה, זו מל מתפרש ג״כ פיי״ש. ננכ״ל זכה, להרגו הקודם
 רק אכילה הנאת לו שאין וכל לו, יש אמנם נשיכה דהנאת

 אחה דהנאה דמפרשיק וכיון להרגו. מצוה נשיכה הנאת
מה אליו כללית שאלה שייך מה לו,-א״כ יש מיהא שהיא

:לך יש הנאה
 פירוש לו יש כאן האמור "הנאה" דהך בס״ד, נראה ולכן

ב׳ אות כ״ו פרשה ויקרא דבמד״ר הא ע״פ והוא אמר,
 בהמשך כדיתבאר מסוים ]בשינוי זו דרשה ג״כ ישנה

 "מה בלשון השאלה אי׳ גמ׳3ש מה ובמקום הדברים[,
 עיי״ש, מועיל", אתה "מה אי׳ שם במד״ר לך", יש הנאה
 אחה ינואחרת^דקי היא השאלה עיקר דכל נראה ולפ״ז

 החיות כל דהנה הענין וביאור טולנ^גמן/^£1_םגטלפ_
 תמנה אחת בכל השי״ת ברא והפופותשישנן׳׳מולם,

 מהן ויש חיוביות תכונות מהן יש באחרים, שאין מיוחדת
 הליכותיו, בכל ישרה דרך לאדם ללמד כדי באו וכולן שליליות,

 י״א ל״ה באיוב המקרא גבי ע״ב ק׳ דף בעירובק וכדאי׳
 לא אילמלא ימכמנו, השמים ומעוף אק מבהמות מלפנו
 מנמלה וגזל מחתול צניעות למדים היינו תורה ניתנה

 תמנתן שכל הכוונה ואין מיי״ש. ע״כ כר, מיונה ועריות
 חיובי דבר למצוא יש אחת בכל אלא הן, חיוביות אלו של

 חז״ל לנו הודיעו מה ולשם לעשותו. ממנו ללמוד יש אשר
 לנו יש עתה דגם ע״כ תורה, ניתנה שכבר לאמרי כמה

ומכולם ישרה, להנהגה הטוב את ולמצוא בהם להתבוק
דמותנו: את לעצב

 ללמוד יש הועלת אחה לנחש השאלה באה זה יסוד, ועל
ואוכל דורם ארי ואמרו הקדימו כן על אשר ממך.

 מיד ואוכל דורם ארי וז״ל ז״ל רש״י ופי׳ ואוכל, טורף זאב
 ואוכל לחוריו שמוליך ואוכל טורף ]זאב[ מתיירא, ואינו

 אחד דלכל ור״ל עיי״ש. עכ״ל כר, הבריות מן שמפחד שם
 בפחדנותו, חה פחד, בלי בגבורתו זה משלו, תכונה לו יש

 להשתמש אימתי דרכנו בפלס ולשקול מהם ללמוד ויש

 גבור כר הוי מייני פ״ה באבות דשנינו כההיא בגבורה
 להיות ואימתי עיי״ש, ע״כ שבשמים, אביך רצון לעשות כארי
 תמיד. מפחד אדם אשרי י״ד כ״ח במשלי כדכתיב פחדן

 שואלים ולכן שבעולם. המיות שבכל התכונות בכל וכיו״ב
 כפי היא ע״ז והתשובה ממנו. ללמוד לנו יש מה הנחש על

 ובמד״ר הלשוף. לכפל יתרון "ומה בקצרה גמ׳3 המבואר
 וב׳ זו אחר זו שאלות ב׳ ובצורת אריכות, ביתר היא שם

 נושך אתה למה לו אמרו התם, אי׳ דהכי בצק, תשובות
 ואת ואוכל טורף זאב ואוכל דורס ארי מועיל אתה מה

 דאנא אפשר למש, בלא הנחש ישוך אם א״ל וממית, נושך
אתה למה א״ל טליותא. מן לי כמאמר אם אלא כלום עבד

 אתם ולי א״ל האברים, בכל מהלך וארסך אחד באבר נושך
 בסוריא וקטיל ברומי דיתב הלשון לבעל ביתרון אין אומרים,
 הראשונה דבתשובה והיינו עיי״ש. ע״כ ברומי, וקטיל בסוריא
 זו. תכונה בו לברוא לרצון השי״ת לפגי פלה כך כי הכוונה

 כוונת גם היא דזו ז״ל רבינו מפרש השניה והתשובה
 אומר הלשון שבעל במה והיינו בגכד, שהיא כפי התשובה

 התוצאה על לו איכפת מה לו וחושב באספמיא, וממית כאן
 מהנחש ללמוד לו יש כי לו ואומרים במרחקים, הנעשית

 שנושך הנחש כמו היא, דרציחה עבירה בכלל בכה״ג שגם
 רבינו דנקט "מרגיש" והך מרגיש. גופו וכל אדם של בעקבו

 חיה כל נשיכת גם שהרי להרגשכ״גפלמא, הכוונה אין ז״ל
 הכוונה אלא גופו. כל"8מרגי שהוא אבר באחה שהיא אחה

 אינו וזה הגוף, בכל מהלך הארס כי שם במד״ר כדאמר
 אלא מזקת הנשיכה אין שבהם החיות, שאר של בנשיכה

 לבעל דומיא הוי הנחש ארס ולענין לבדו. האבר אותו
 גם להזהר ללמוד צריך הנחש תכונת שמתוך לשה״ר,

כזו: מתוצאה
 גמ׳3 האמור "הנאה" לשרן לפרש נסכים לא אם ואפי׳

להנאה דהכוונה כפשוטו ונימא התועלת, דהיינו
 והכוונה מליצי, בלשון אלא אמור זה דאין ג״כ נראה ממש,

 חהו מהנחש, ללמוד לו שהיה לשה״ר לבעל תוכחה לשם
 במרחקים. לצוזיק הנמפ של בתמנתו בהתבוננות שיש התועלת

 במש״כ הנ״ל, ז״ל רגמ״ה כוונת גם לפרש בעיני רחוק ולא
 לו שיש מי לנחש דוגמא דמצינו דהיינו חבר". לו מצא "הרי

 כי ובאמת בס״ד. וכמש״נ מעשיו, ולתקן מתכונתו ללמוד
 ולך ח> שכתב שם, בתענית ז״ל רש״י בפי׳ גם מתבאר כן

 אומר והוא והורגן אדם בני נושך שאתה לך יש הנאה מה
 הנאה, לו שאין אע״פ לשה״ר שמספר הלשון לבעל יתרק מה

 מפני שיתבייש כדי נחש אצל בדק הקב״ה מביאו ולפיכך
 עכ״ל לשה״ר, מספרי עמו ומתביישק הראשון אדם שהשיא
 ורק הלשה״ר, בבעל הוא המדובר מיקר דכל והיינו עיי״ש.
 לעתיד המליצה דנקט בגנד האמור לפי קאי ז״ל דרש״י

 שצירף ז״ל ורבינו שלעתיד. הדק על לה מפרש ומש״ה לבא,

 הצורך על בהווה לה נקט במדרש, האמור לפי גם לזה
בס״ד: וכמש״נ הנחש, מתכונת ללמוד

בבמדבר גם ישנה שם במדרש שהיא כפי הדרשה וחגה
 בכמה י׳ אות ה׳ פרשה ובדברים ב׳ אות י״ט פרשה

 שהוא וכמו נהנה, אתה מה אי׳ שם ובדברים שינויים,
 תועלת, ולא הנאה לא כלל נזכר לא שם ובבמדבר בגנד,

 יסוד אבל ואכ״מ. השינויים ובכל בזה לדק ויש עיי״ש.
הלשון וכפי המועלת, על בשלשתם דממבאר נראה הדברים

בס״ד: וכמש״נ מועיל״, אתה ״מה
בעצם היא דההדגשה מתפרש "שאומר" הלשק וחנה

 וההשפטה כאן שמדבר דהיינו כאן שעושה הפעולה,
 "שעומד", הנוס׳ ובכת״י ממנו. מאד רחוק במקום היא לרעה
 שמושה ידענו וממילא עמידתו מקום על היא ההדגשה ולפ״ז

הבאה הרפה שההשפעה אמת והכוונה כאן, שעושה מה
ממנו: מאד רחוק במקום היא דבורו בגלל

גורם " 1‘י



פכד סיבון (D(£/pz) שלישי יום רלו

 וגם עליו. שנאמר ומי והמקבלו מאומרו אדם בגי י שלשה להרוג מגורם שהלשון יא! רבותינו ואמרו

 וכתיב כט( תשיא לא ביה קרי מס תשא לא מ )שמית שנאמר לכלבים להשליכו שראוי ןגי רבותינו דרשו

בצרעת לוקה ל( וגם אותו. תשליכון לכלב »( >שם

כדדרשינן
:א׳ קי״יז דף פשתים יג[ טי: לאוין סת״ג ה"ג, פ״ז דעות הל׳ רמנ״ס ל, ט״ו דף ערכין יא( ציונים

הקסדדיס מידן
 הגיאו וכן "הורג", אי׳ בגמ׳ להרוג. גורם בז(

ז״ל: הראשונים
 דף מסמים בגמ׳ הוא כן תשיא. לא ביה קרי כה(

הביאו וכן פ״א. כ״ג דף ובמכות ע״א קי״ח
 לפסחים בפירושו ז״ל הרשב״ם זולת ז> מהראשונים רבים
 בפיני נראה ששיא, לא ביה וקרי בד״ה וז״ל שכתב שם,
 שכשמספר ששא, מלא מששמפ דכולהו ליה, גרסינן דלא
 ומהרש״א עיי״ש. פכ״ל שוא, שמע בפיו נושא הרי מפיד או
 אינו דששא גמ׳,3 שלפנינו נוס׳ פי׳ שם למכות בח״א ז״ל

 ?ןל תרגומו וכן קבלה, מלשק אלא כפיו, נושא מלשון
 ועל המספר מל למדרש צריך ולהכי תקבל, תשא מקום

ממך להתקבל תגרוה שלא תשיא, לא שקר מדוח המעיד
פיי״ש: פכ״ד לשה״ר, .

 וט״ם בתריה", "וכתיב הנוס׳ הביא באר״ח וכתיב. כט(
כתיב תשליכון דלכלב קרא שהרי הוא,

 וכתיב לשק דאי׳ שם בפסחים השיא.'ובגמ׳ דלא קרא לפני
 ואח״כ חשליכק דלכלב קרא תחלה הובא באמת בתריה,

 ג״כ כי אף הדרשה בזו שם ובמכות פיי״ש. תשא, דלא קרא
 תחלה. הובא תשליכק דלכלב דקרא הסדר בזה אי׳ שם

 בנוס׳ הוא ובן ליה. וסמיך אי׳ בתריה וכתיב במקום בכ״ז
 ולשון פיי״ש. רל״ד, סי׳ להלן. וכ״ה ז> רבינו בדברי הכת״י
 שלאחריו: אמקרא ובין שלפניו אמקרא בק שייך זה

 פ״א כ״ג דף למכות ז״ל המאירי כתב הדבר, פנק ובעיקר
 שכל לכלבים, מיתתו אחר להשליכו ראוי וז״ל, י

 להקרא ראוי ואינו הפצמיש, האדם בצורת אינו בזה כיוצא
 ובמ״א מיי״ש. פכ״ל נדמה, כבהמות נמשל המות אחר אדם

 הקב״ה שאק שאמרו מה לפי כתב, למכות ז״ל מהרש״א
 כלב יתרן לא ישראל בני ולכל שנאמר בריה בל שכר מקפח
 לשונו, יחק לא דעת בו שאק הזה הכלב שאפילו לשונו,

 ממנו, המקבל וגם בחבירו, לדבר לשונו החוק האיש וזה
 4£פיי׳ פכ״ד הללו, לכלבים להשליכו במדתו ראוי ע״כ
 מפראג מהר״ל בשם פ״ח א׳ שפר הלשון בשמירת וכ״כ

ז׳>עיי״ש:
 קוש׳ דפוס ובהגמי״י בגנר, הוא כן בצרעת. לוקה ל(

צרעת".- לו "שראוי ז״ל רבינו בדברי הנוס׳ הביא
 בזה הכרח אק אבל לכך, דראוי אלא זה אק זו נוס׳ ולפי

 בצרעת. בגופו ממש לוקה להיות כך לידי יגיע שבודאי
 והנראה דלוקה. להדיא מבואר בגמ׳ דהא ביאור, צריך אך

 פ״ו, הזכירה שטר הלשון בשמירת שהסביר מה ע״פ בס״ד
 לטובתו,- הוא האדם את מעניש שהקב״ה מה דכל דידוע

 ולכן תשובה, שיעשה כדי ולפעמים מעוונותיו שינקה כדי
בעל על מביא הקב״ה היה קיים היה . שביהמ״ק בזק

 מחוץ תמיד לבד ומפורסם מובדל שיהיה נגעים, עונש לשה״ר
 לרבים צערו ומודיע ובזיונו עונשו גודל ובראותו למחנה,

 על ומקבל מאד נכנע הים• רחמים, עליו שיבקשו כדי
 והקב״ה סליו, שדיבר למי ולפייס מלשה״ר להבא להזהר עצמו

 האמור הסדר ככל לו פושה והכהן רפואתו לו שולח בחהדו
 לגמרי נמהר ועי״ז עליו, שקבל כפי יעשה והוא בפרשה

 משא״כ קיים. היה שביהמ״ק בזק וכ״ז והטון. הנגע מזה
 אילו ממהר, כק ולא מקדש לא לנו שאק מתה בסוה״ר

 במומאתו נשאר היה גופו על הנגעים מביא הקב״ה היה
 טומאת נשאר ע״כ מזה, להנקות לו אפשר היה ולא למד

 על בולטק ואק בנפשו, רק דבק לשה״ר ע״י שבא הנגע
 מצורע פ׳ ביל״ש הובא המדרש כוונת וזהו מבחוץ. גופו
 שומר נפשו, מצרות שומר ולשונו פיו שומר ינאי, ר׳ בשם

 שמחפה ואף בנפש, דבוקה והצרטת הנגט כי נפשו, מצרעת
 פכ״פ לכל, קלונו מראה ואינו העולם בזה הקב״ה עליו
 לעיני צרעתו זוהמת יתגלה מהגוף הנפש שיצא פטירתו אחר
 בודאי בנפש הזו הזוהמא חלאת דבוק שיהיה עוד וכל כל,
 עוד שהאריך עיי״ש עכ״ד, בג״ק ה׳ בהיכל מנוגע יבוא לא

בזה:
 דהנוס׳ ז׳> רבינו בדברי כאן הנום׳ ב׳ להסביר יש ועפ״ז

במה והיינו כפשוטו, היא בצרעת", "לוקה שלפנינו
 לוקה. באמת היה קיים היה שביהמ״ק בזמן הדבר שבעיקר

 לו "שראוי ז״ל רבינו בדברי קוש׳ דפוס הגמי״י ונוס׳
 ואק ביהמ״ק, ולא כהן לא לנו שאק לזה״ז המונה הצרעת",

 הצרעת דבוקה דבהנפש ואף חוץ, כלפי בחייו נראה הנגע
 נראה זה אין הרי בהגוף אבל שם, בשמה״ל שהסביר וכמו
 הוי ממש נראה כל.שאינו הנראה דבר ולגבי חוץ. כלפי

 י״ל ועוד לו". "ראוי לזה ז״ל רבינו קורא ולק אינו, כאילו
 בצרעת" "נוקה שלפנינו דנוס׳ הנ״ל, בשמה״ל האמור לפי
 בנפש דבוקה שהיא מה על ומתפרשת הזה, זק על גה קאי

:לחץ נראית שאינה אע״פ
 דבר ם׳ בשם שם בשמה״ל מש״כ פ״פ די״ל נראה ׳ ועור

העניות דשקול שכתב הקנה, ס׳ בשם שבקדושה
 הוא והרי בעניות, הצרעת של העונש שמתחלף ויש כצרעת,

 שהיא הגאוה ממנו יוסר ועי״ז פי׳ אדם, בידי הנמסר עני
 בשע״ת, ז״ל ר״י כמש״כ ללשה״ר, המקרית. הסיבה רוב ע״פ
 עמו, ייטיבו ולא להם יודע פן עליהם לדבר ירא הוא וגם

 בדברי קוש׳ דפוס הגמי״י נוס׳ מתיישב ולפ״ז עיי״ש. עכ״ד
 הדבר דבעיקר והכוונה הצרעת", לו "שראוי ז״ל, רביגו
 אינו וא״כ בעניות, לו שמתחלף יש אבל כך, לו שיהיה צריך

 בצרעת", "לוקה שלפנינו ועם׳ הצרעת. לו שתבא בהכרח
ובזה להיות. צריך הוא כך הדבר שבעיקר מה לפי הכוונה

מיירי



רלז זקכד׳ סימן (p׳w) גולה עמודי שלישי יום

:ל ט״ו שם טו[ :ל ט״ז דף שם יד[:ל ו“ט דך ערכין יג[ ציונים

 המצפצפים צפורים במהרתו מביא ולכך רע. שם המוציא המצורע תורת תהיה זאת ג[י בדדרשינן
חיים. עץ לשץ מרפא טס )משלי שנאמר בתורה יעסוק הרע לשת מספרי של להתקנתו «ןומה תמיד.

■ וגם .

צכיון
 שבעיקר מה כפי והוא לוקה, דנקטו במאי בגט׳ מיירי

.............. כך: להיות היה צריך הדבר
 עד דהא למידק, איכא רע. שם המוציא המצורע לא(

וא״כ בלשה״ר, רק ז״ל רבינו איירי כאן
 ומאי לשה״ר, המספר היינו בצרעה, לוקה וגם דקאמר הא *

 המוציא המצורע חורת תהיה דזאת דרשה ע״ז להביא שייך
 ולא אמוציאש״ר רק קאי דרשה דהך יתכן הרי רע, שם

 הרמב״ס בדברי עי׳ מלשה״ר, ממיר ש״ר דמוציא אלשה״ר,
 עשה בפתיחה חיים בחפץ ובמש״כ ה״ג, פ״א דעות הל׳ ז״ל

 מצורע ז״ל רבינו שהביא זו דרשה מקור ואמנם י״ג. אות
 מה כפי ושם ע״ב, ט״ו דף בערכין בגמ׳ הוא ש״ר מוציא
 שם כרי אך רנג שם מוציא דרשה בכך אי׳ לפנינו שהוא
 ואמר התם, אי׳ דהכי אמרת, דרשה ישנה לשה״ר לענק

 נגעים לשה״ר כמספר כל זימרא p יוסי ר׳ משום יוחנן ר׳
 כף, אצמית אותו רמהו בסהר מלשני שנאמר מליו באים
 מאי לקיש ריש אמר בזה״ל הנ״ל דרשה אי׳ ואח״׳כ ע״כ.

 של תורתו תהיה זאת המצורע תורת תהיה זאת דכתיב
 דריש דאה״נ לפרושי ומצינן עיי״ש. ע״כ רע, שם מוציא
 התם לזה ומביא ש״ר, אמוציא אלא אלשה״ר קאי לא לקיש
 בלשה״ר שישנו נגעים של העונש דאותו לומר רק בגמ׳
 בלשה״ר רק דאיירי ז״ל רבינו אבל ש״ר. במוציא גם ישנו
 קאי בצרעת לוקה וגם מש״כ ע״כ ש״ר, מוציא הזכיר ולא

 רנג שם מוציא דמצורע דרשה רק לזה ומביא אלשה״ר,
 :ללשה״ר ש״ר ממוציא היא ראיה מאי מובן, ואינו

"שם", תיבת בלי ז״ל רבינו ריבדב -םגוס׳.כאו«מגם_בבת״י
 לא דבאמת לפרושי מציגן וזהרנ^ קמוציארקל אלא

 הנוס׳ הימה דהכי ופ״כ ש״ראל^אלשה״ר, אמוציא קאי
 בפסיקתא גם גרים והכי "שם". תיבש בלי בגמ׳ לפניו

 ורק רכג המוציא מצורע ר״פ וויקרא ו׳ ד׳ שמות זוטרתא'
 בשמות אבל מיי״ם, אלשה״ר, דבריו מתפרשין שם דבויקרא

 המוציא שכל התם, אי׳ דהכי ש״ר, אמוציא לה מפרש שה
 המצורע תורת תהיה זאת שנא׳ בצרעת, לוקה חבירו מל ש״ר

 מפרש רע המוציא דגירסתו הרי עיי״ש. ע״כ רע, המוציא
 לפי כמקום בכל ש״ר מוציא לענק וגם לשה״ר לענין גם לה

המוציא הגירסא ומפרש הכי, ס״ל לא ז״ל רבינו אבל הענין.
:ש״ר מוציא לענק ולא לשה״ר לענין רע

ז״ל רבינו בדעת כן מוכרח נראה דייקינן כד כי ובאמת
ש״ר. אמוציא קאי ולא שם, חיבת כאן גרים דלא

 דף בכתובות הגנר סוגית א׳ אות לעיל הבאנו כבר דכנה
 ר״א מנלן, ש״ר למוציא אזהרה התם, אי׳ דהכי ע״א, מ״ו

 רע, דבר מכל מונשמרת אומר ר״נ רכיל, תלך מלא אמר
 מהאי, אמר לא מ״ט ור״נ כף, מהאי אמר לא מ״ט ור״א

 מ״כ לזה, וקשה לזה רך יהא שלא לב״ד אזהרה ההוא
רכיל תלך דלא קרא ממד ללמוד אפשר דאי ומבואר עיי״ש.

העטורים
וגם. לזה וקשה לזה רך יהא דשלא להך גם מילי, תרי להגי

 רכיל תלך דלא ,לקרא צריך דר״ג דכיק ש״ר, דמוציא הך
 מיניה למי>לף מצי לא לזה, וקשה לזה רך יהא שלא לענין

 סימן בתחלת הביא ז״ל דרבינו וכיח ש״ר. דמוציא להך גם
 רך יהא דשלא הך גם הוי רכיל תלך דלא קרא דבהך זה

 אזהרה. קרא בהך הוי לא לדידיה הרי לזה, וקשה לזה
 מוציא דמצורע לדרשה כאן הביא מה וא״כ ש״ר, למוציא

 וע״ה ז״ל[. הרמב״ם בדעת א׳ אות לעיל בזה מש״כ ]ועי׳ ש״ר.
 תיבת גרים דלא בכת״י ׳כהנוס ז״ל רביגו בדעת כוןדהנ

מייתי <ושפירידאלסה״ר7 ומפרש ר^ מוציא רק שם>אלא
דאיירריקבלשה״ר: לההכא

עסקו שכבר לאחר היינו מספרי. של תקנתן לב(
 ע״י לכפרה תקנה ומהני לשה״ר, בסיפורי

 הוא וכן רבים, לשק "תקנתן" דצ״ל וע״כ מזורה. לימוד
 מספרי, וכדקאמר קאי דארבים כיון קרי׳, ובדפוס בכח״י ׳

ביחיד "תקנתו" ולשק עיי״ש. גמ׳,3 ז״ל רש״ש הגיה וכן
:יחיד לשק מספר״ ״של מסיים היה אילו שייך היה

הובא וכן יספר", שלא "תקנתו הנוס׳ קוש׳ בדפוס והנה
 ולפ״ז עיי״ש. קוש׳, דפוס ובהגמי״י חיים בארחות

 אבל לשכ״ר, מלספר מתחלה למנוע היינו תקנה, דמהני הא
 ופליגי לכפרה. תקנה לו שיש מזה שמענו לא שסיפר לאחר

 התם, אי׳ דהכי ע״ב, ע״ו דף בערכין בגמ׳ אמוראי בזה
 רש״ש הגהת ]כפי תקנתן מה חנינא ב״ר ממא ר׳ אמר

 בתורה, יעסוק הוא ת״ח אם לשה״ר, מספרי של הנ״ל[ ז״ל
 אומר מנינא בר׳ אחא ר׳ כר, חיים עץ לשק מרפא שנאמר

 שנאמר הקדש ברוח דוד כרתו שכבר תקנה לו אין סיפר
 מה אלא גדולות, מדברת לשק חלקות שפתי כל ה׳ יכרת

 בתורה ימסוק הוא ת״ח אם לשה״ר לידי יבא שלא תקנתו
ה׳ דיכרת לקרא דמפרש צ״ל חמא ור׳ עיי״ש. ע״כ כף,

דוקא, תשובה עשה כשלא דהיינו וגף, מלקות שפתי כל
 כמו דמפרש י״ל או להתכפר. מהני תשובה עשה אס אבל

 בדרך אמרו דדוד לפרש לתהלים בפירושו ז״ל רד״ק שרצה
 מהני אי אמוראי דפליגי מבואר ועכ״פ עיי״ש. תפלה,
 רבינו בדברי נום׳ ב׳ תליא לשה״ר.־ובזה עק על תשובה

דפוס ונוס׳ תשובה, דמהני חמא כר׳ היא שלפנינו דנוס׳ ז״ל,
:תשובה מהני דלא אחא כר׳ היא קוש׳

 מה כל על כתב פ״ג סוף תשובה בהל׳ ז״ל והרמב״ם
תשובה, בהו דמהני הפרק, באותו שם שהזכיר ,

 ומבואר מיי״ש. לשה״ר, גם שם הזכיר הדברים שאר ובק
 לקרא שם דהביא והא תשובה. בזה דמהני חמא כר׳ דס״ל

 עשה אבל תשובה, משה בשלא איירי ע״כ וגף, דיכרת
 ז״ל: רביגו בדברי שלפנינו כהנום׳ והיינו מהני. תשובה
ממא בק הארץ, לעם גם תקנה מבואר בגגר והנה

 אמר אפי׳ ולמר יספר שלא למר אחא, לר׳ ובק
■ שסיפר *
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 פ״ה שהקדים מצעו לד( קערת בספר ־"ן וגם ממאנס בכפלים רע שם מוציא הכתוב שענשג(ל מצעו וגם
 ככופר שהוא לס חכמים אמרו וגם .,בעיניה ראו שלא מה ל״< לומר לעמיהם פיהם שהקדימו לפי לעיץ

 רבותינו אמרו ועוד לנו.. אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשוננו אמת אשר 0י! >תמלים שנאמר בעיקר
גנותו. לידי בא שבחו שמתוך מדאי יותר לס חבית של בשבתו לספר אסור ימן

וכתיב ,
ט׳: לאוץ סמ׳״ג ה"י, »״» צרעת טומאת ה״גיהל׳ ס״ז דעות רתג"ס״הל׳• (נ׳ $*יו דף ערכין י<[ כ״ס: אות 3’פ איכס מד״ר טו[ ציונים

' י׳'׳'־ י י. שם: סח״ג ה״ד, שם רמג״ם א׳, ט״ז דף שם ייז[

; :: . העמודים צביון ,
 מזה הזכיר לא אמאי למימן, איכא וא״כ עיי״ש. שסיפר,

דליכא דמשמע בחורה, ויעסוק• רק סתמא וכחב ז״ל, רבינו
וצ״ע: בזה. אחרת תקנה .. .

לפמש״כ ביאור צריך רע. שם מוציא הכתוב שענש לג(
 דמקרא דס״ל דמאן ל״א, ואות א׳ אות לעיל

 וקשה לזה רך יהא שלא לדיין אזהרה דרשיק רכיל תלך דלא
 דרבינו וכיון מיי״ש. רע, שם אמוציא קרא הך קאי לא לזה
 האזהרה הוי קרא הך דבכלל זה סימן בתחלת הביא ז״ל

 שם המוציא הכתוב דענש להך כאן הביא מה א״כ לדיין,
 אם י״ל ואולי ש״ר. במוציא הבא איירינן דלא אחרי רע,
 הוסיף כן על אשר כאן, לזה הביא לדוגמא דרק בדוחק, כי

 והכוונה אחר, במקום דמצינו המורה "מצינו", תיבת כאן
 של מעונשו יותר הדבור על בעונש חורה החמירה דהנה

 לן אית ממילא ש״ר, במוציא והיינו כפלים, לשלם המאנם,
 כ״כ חמור שאינו אלא בדבור ג״כ שהוא צלשה״ר למידן

הוי מיהא ממשה מושה דלגבי יתכן מ״מ ש״ר, כמוציא
יותר! חמור לשה״ר

 בכל לא כי מורה זה לשק בר. שהקדים מציגו לד(
לעי״ן, פ״ה הקדים קינות ספר של הפרקים

לפי״ן, פ״ה הוקדם ולהלן ב׳ מפרק רק כי הוא כך ובאמת
 פ״ה. ואח״כ עי״ן תחלה הסדר כפי הוא ראשון בפרק אבל

 ע״ב, ק״ד דף לסנהדרין בח״א ז״ל מהרש״א כתב והטעם
w של סדר היה שכן לומר אפשר היה בראשון גם שינה דאילו

 היה שכן לנו הראה בראשון השתא אבל בא״ב, ירמיה
 בפרקים ירמיה ששינה אלא בתהלים, דוד סדק וכן סדרו,

 איכה למד״ר ענף יפה ובפי׳ עיי״ש. פכ״ד לדרשה, האחרים
 לא ירושלם של כשלונה בשעת אפי׳ באמת כי די״ל כתב,
עב״ד ע״ב, קי״ע דף בשבת כדאי׳ ממנה אמנה אנשי פסקו
• > . ׳ עיי״ש•:. .
ליתא, קוש׳ בדפוס בעיניהם. ראו שלא מה לה(

 עיקר הוא זה דהרי בט״ס, נשמט וכפה״ג
 "לפי הרישא ושם והמדרש, הגמ׳ וכלשון בזה, הדרשה

 רבינו הוספת זה וכפה״נ ליתא, לעיניהם" פיהם שהקדימו
המרגלים, מל נדרש זה שם בגמ׳ והנה הענין. לביאור ז״ל

:פיי״ש הגלות, דור על נדרש שם ובמדרש "
התעסקו דבמצם משמע בעיקר. ככופר שהוא לו(

 כל גמ׳3 הוא וכן ככופר. הוי בלשה״ר .
והכוונה■ מיי״ש. ע״כ כר, בעיקר כפר כאילו לשה״ר המספר

 וכמו כפירה, לידי בא בלשה״ר העסק דפ״י דכיון י״ל
פיי״ש, צרעת טומאת הל׳ בסוף ז״ל הרמב״ם שהסביר

 קוש׳ בדפוס אך במיקר. כופר כאילו בלשה״ר בעוסקו נקרא
 שנאמר". כופר כן אם אלא לשה״ר אומר אדם "אין הנוס׳

 בלשה״ר דהמסק הוא, להיפך ולפ״ז באר״ח. הביא וכן
 פאה בירושלמי הוא וכן כופר. להיות קדם שכבר מתוך בא

 שם, משה ידי בפי׳ ופי׳ עיי״ש. י״ד, אות פ״ו רבה ובדברים
להלן בס״ד מש״כ ועי׳ פ״ד. א׳ שפר הלשון ובשמירת

ל״ט: אות
 המשנה על פ״ב בשבת ז״ל הרי״ף וכ״כ מדאי. יותר לו(

ד״ה פ״א ט״ז דף ערכין ורש״י ע״ב ל׳ דדף
 ד״ה ע״ב קס״ד דף בב״ב ז״ל והמאירי ורשב״ם ורגמ״ה בא
 האמונה ובס׳ למי, נודע לא שיטה בשם לב״ב ובשטמ״ק בא

 סי׳ יראים בס׳ ביאור וביתר פי״ט, ז״ל להרמב״ן והבטחון
 כפ׳ בב״ב דאמרי׳ וז״ל קצ״א, סי׳ הוא השלם וביראים מ״א
 בטובתו אדם יספר אל לנעלם ספרא דרב אחוה תני ג״פ
 לספר ירבה אל פי׳ גנותו, לידי בא טובתו שמתוך חבירו, של

 טובה ספור אבל בו, יש זה גנות לומר בא שמרבה שמתוך
 הוא כר לריב״ז היו תלמידים ה׳ דחק מותר, רבוי בלא

 הקושיא דמשום והיינו טיי״ש. טכ״ל כר, שבחן מונה היה,
רק הוא דהאיסור מפרשיק שבחן מונה היה דריב״ז מהא

מותר: ריבוי בלי שבח אבל השבח, ריבוי
 והוא זו, קושיא על אחר תירוץ ז״ל הראשונים בין ויש

 וכל ח״ל ה״ד, פ״ז דעות בהל׳ ז״ל הרמב״ם מש״כ -
 כר, לשה״ר אבק זה הרי שונאיו בפני חבירו בטובת המספר

 y0\ אל פי׳ וז״ל, להדיא מ׳ לאוין בסמ״ג וכ״כ עיי״ש. עכ״ל
 ~ רעהו מברך שלמה אמר וע״ז שונאיו, בפני בטובתו יספר
 י/ד כדתניא מותר אוהביו בפני אבל לו, תחשב קללה גדול בקול

 T'/, עכ״ל שבחן, מונה היה הוא לריב״ז לו היו תלמידיה ה׳
 ' ז ז״ל לר״י תשובה ובשערי ס״ד סי׳ חסידים בס׳ וכ״כ עיי״ש.

־ אנחנו והנה בזה״ל ביאור, ביתר ושם רכ״ו, אות ג׳ שפר
 המדות מן כי הדבר ידוע כי הזה, המאמר לבאר צריכים
י וחקר שנאמר כמו והצדיקים החכמים בשבח לספר הנאות
 של בשבחו מדבר שאינו האויל על ואמרו כבוד, כבודם
 . בטובת לספר אין כי הזה, הטנק תכונת זאת אבל מולם,
 ולא רעהו, אל איש ידבר כאשר ר״ל בבד, בד זולתי האדם
 במעמד אק כי אליו יוודע אשר פד רבים, ובמושב עם בקהל
 עכ״ל כר, עליו טוב ידבר אשר לאיש ומקנא שונא ההוא

 שונאו בפני שהוא כל מדאי יותר לא אפי׳ ולפ״ז עיי״ש.
 מדי, יותר אפי׳ מותר שונא שם ואק אוהבו ובפני אסור,

 חששא ליכא אוהביו בפני שהוא דכל בזה, קובעי! המלה דאק
ולשיטת בשבחו. כשמרבה אפי׳ גנותו, לידי יכך מתוך לבא

רבינו
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העמודים צביון
 אפשר הריבוי דע״י במדה, הדבר תלוי ז״ל וסיעתו רבינו

 הדבר דאין אוהביו, בפני רק כשזה אפי׳ גנותו לידי להגיע
 בדברי כן מבואר הכת״י ובנום׳ השומעים. שהם במי תלוי

 שכן וכל אוהבו בפני מדאי יותר בזה״ל, להדיא ז״ל רבינו
 במציאות, מחלוקת זו דאין להוסיף, ויש עכ״ל. שונאו, בפני
 ג״כ אוהביו בפני דבאמת הרחוק, דרך מל בחששא אלא
 וס״ל הרחוק, דרך מל שזה אלא גנותו לידי להגיע יתכן

 .בדבר למוש יש המון חומר דמפני ז״ל וסיעתו לרבינו
 חיישי לא ז״ל וסיעתו והרמב״ס הרחוק. דרך מל אפי׳

לזה:
 לקמיה דאתא מקושר ההוא בגנר, אי׳ שם בב״ב וחנה

ב״ר שממון ר׳ א״ל בזה, זמן אין רבי ואמר דרבי,
 ביה מזא הדר וחזייה, פלייה מובלע, קשריו בין שמא לרבי
 וברצונו כתבו שהוא כסבור ז״ל, רשב״ם ]פי׳ בנישות, רבי
 א״נ בו, שטועים לפי פשוט אלא מקושר עושק היו לא

 טעה עצמו שרבי מדאי יותר קשריו בין מובלע שהיה לפי
 א״ל כתביה, מייטא יהודה ר׳ כתבתיה אנא לאו א״ל בו[,
 לך היה לא כלומר ז״ל, רשב״ם ]פי׳ הזה, הרע מלשון כלך

 הוה זמנין כתבתיו[. איני לומר לך היה עליו, אשמה להטיל
 רבי אמר תהלים, בספר סידרא פסיק וקא קמיה יתיב
 חייטא יהודה כחבתיה אנא לאו א״ל זה כתב מיושר כמה

 השם בשלמא ופריך הזה. הרע מלשון כלך א״ל כתביה,
 משום ומשני איכא, לשה״ר מאי הכא אבל לשה״ר, איכא
 בטובתו אדם יספר אל לעולם דר״ם אחוה ר״ד דתני דר״ד

 סיי״ש. ע״כ רמתו, לידי בא טובתו שמתוך חבירו של
 דאסור, הוא שונאו בפני דרק הנ״ל שיטתו לפי ז״ל והרמב״ם

 בכה״ג, ג״כ דב״ב הך לפרש מי״ז פ״א לאבות בפירושו כתב
 הסופר כתיבת המתחכמים מן חכם שבח וכבר בזה״ל,

 כתיבת המשבח מעשה הרב וגינה גדול, במעמד לו שהראה
 מסבב שאתה כלומר מלשה״ר, כלך לו ואמר ההוא הסופר

 ומהם שיאהבהו מי שמהם ההמון, בתוך אותו בשבחך גנותו
 מומיו לזכור שבחיו כשישמע שונאו ויצטרך שישנאהו מי

 נחית עצמו ז״ל דהרמב״ם הרי עיי״ש. מכ״ל כד, ורעותיו
 גם שיהיו יתכן ההמון דבתוך שיטתו, כפי דב״ב להך לפרש

 ובמדו׳ עיי״ש. לב״ב, בחדו׳ ז״ל הרמ״ה גם וכ״כ שונאיו.
 על שתמהו לב״ב, ז״ל מהרש״א ובגליק דעות להל׳ הפר״ח

 מהר אסור, שונאו בפני דרק דעות בהל׳ ז״ל הרמב״ם
 מ״כ עיי״ם. בקושיא, ונשארו אסור, גווני דבכל דמשמע דב״ב

 דמפרש לאבות בפירושו ז״ל הרמב״ם דברי למיניהם היה לא
 וכנ״ל. דוקא, שונאיו בפני מיירי דב״ב הך דגם בעצמו להדיא

 מש״כ עי׳ אמריהם, הבאים ז״ל המפרשים כך מל העירו וכבר
 דברי לתרץ, שם לערכין ז״ל הרש״ש בחדר ]ומש״כ בזה.

:מיי״ש[ הס, מימה
 דהנך דב״ב, להך לפרש כתב לב״ב ז״ל מהרש״א וכחדר

בהא, הא תליא שם גמ׳3 דרבי עובדי תרי
 רמתו, לידי בא שמספר בעצמה זו טובתו דמתוך
 מיושר כתב שזה שאמר שמתוך דהכא הך כי דהיינו

דלעיל, לשה״ר מקיים הוא מייטא יהודה של כתבו הוא

 כתב ג״כ בישות רבי ביה דמזא דלעיל מקושר גט ההוא דגם
 כתבם, אמד שאיש; שניכר היה אחד דכתב חייטא, יהודא
 הוא שלו מיושר כתב שסיפר טובה ההוא השתא דהו״ל
 לאדם אק וכה״ג דלעיל, המקושר בכתב שלו רעתו בעצמו
 הוא מצוה אמרינא בגוונא אבל חבירו, של בטובתו לספר
 בני בעיני מנהגיהם שייטבו כדי מבירו של בטובתו לספר
 ושמענו עיי״ש. עכ״ד דאבות, פ״א ז״ל הרמב״ם כמש״כ אדם,
 במי להדיא מפרש דאינו היכא דאפי׳ רבתא, הלכתא מכאן
 לזמן ואפי׳ בעלמא רמז איזה שמתוך אלא מדבר, הוא

 המדובר היה במי דבריו מתוך ולהבין להזכר אפשר מרובה
 דרך עוד מש״כ שם לנ״ב במהדו״ב וע״ע לשה׳״ר. בכלל הוי

עיי״ש: דב״ב, להך לפרש
 הוא מדאי יותר דרק דס״ל ז״ל וסיעתו רבינו לדעת והנה

קנ״ו סי׳ במג״א וכן שם ז״ל מהרש״א הקשה דאסור,
 קאמר ואפ״ה מדאי, יותר היה דלא דב״ב, מהך ב׳ ס״ק

 בתוספות וע״ע עיי״ש. בקושיא, ונשארו מלשה״ר. כלך לו
 צריך דהנה בס״ד, והנראה ט׳. אות שם השלם ליראים ראם

 הכוונה דאי מדאי, דיותר פירושא מהו הדבר בעיקר ביאור
 הוצרט ואטו הוא, שקק הרי א״כ בו, שיש מה מל שמוסיף

 לומר הו״ל דא״כ ועוד שקר, משום זה סל להזהירנו חז״ל
 בדיוק היינו מדאי דיותר צ״ל וע׳׳כ בו". שיש ממה "יותר

 טובא קשה וא״כ דאסור. קאמר וע״ז בו, שיש מה. כפי
 אדם של שבחו מקצת ע״ב י״ח דף בעירובין דאי׳ מהא

 מבואר הרי עיי״ש. ע״כ בפניו, שלא וכולו בפניו אומרים
 שהוא. מה כפי שבחו כל לומר מותר מיהא בפניו דשלא

 הרמב״ם דבמש״כ שכתב דעות, להל׳ איתן יד בהגהות ומי׳
 בפניו, שלא שבחו כל דאומריס הך מיושב שונאו" "בפני ז״ל

 ז״ל וסיעתו רבינו ושיטת עכ״ד, שונאו, בפני שלא דהיינו
 כנ״ל: וקשה עיי״ש. כלל, הזכיר לא מדאי" ב״יותר דתליא

לידי להביא דיכול מדאי" "יותר דבלשון בס״ד, וחנראח
 צרור בצירוף האחד אופנים, שני יש גנותו, סיפור

 והנהגתו דרכיו בכל נזכרים האוסף וע״י הרבה, שבמים של
 מזכיר דאינו היכא אופן יש ועוד גנותו. לידי שבאים מד

 לומר יתרה בהבלטה אומרו אך אמד, שבח אלא באמת
 ובכה״ג האפשרות. גבול קצה עד ביותר בזה גדול שהוא

 מזכירו ;כשאינו אבל גנותו. גם להזכיר לגרום סיבה יש
 גנותו, לידי להגיע סיבה כל בזה אין מיוחדת בהדגשה

 המעוררים דברים אחד בכל למצוא יש כלל בדרך;דהרי
 לבדוק יעורר לא בעלמא שבח אחה וכשמזכירים בקרת,
 דהצרור היכא דוקא היינו הראשון, באופן והנה אחריו.

 לזה. זה בין קשר כל שאק נפרדים מנינים מכמה כלול הזה
 ומזכירם בזה. זה הקשורים דברים כמה דמזכיר היכא אבל

 נחשב. ־הוא כאחד אלא הרבה, נקרא זה אק צורך לאחה
 מדויק ובזה את'גנותו. גם להזכיר סיבה בזה אין ובכה״ג

 אדם של שבחו מקצת דקאמר שם, במירובין הגמ׳ לשרן
 ולא "שבחו" דדייק הרי בפניו", שלא וכולו בפניו אומרים

 מסוים לדבר רק הכוונה וע״כ רבים, לשק "שבחיו" קאמר
כמה להזכיר הוצרך הנידון הענק שלפי דכל ורק ?אחד
דברים ־ ’■־׳
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צביון .
 שהוא ובל שבחיו, שאר לגבי אחד צקרא הכל דבריםג״כ

 לספר דאסור בהא ולהכי איסור. כל בו אק אחד שבח
 שבחיו דוקא ולאו "שבחו" ג״כ דדייק חבירו, של בשבחו

 מפרשינן לזה אסור. אחד שבח דאפי׳ וע״כ רבים, לשק
יסודי, באופן השבח דמדגיש היכא והיינו מדאי", "יותר

 רגילה בצורה בשבח אבל דאסור, הוא ובכה״ג וכמש״נ,
להגיע מספקת סיבה אק דבכה״ג איסור, כל אק באמת

:גנותו הזכרת לידי עי״ז
 והיה זה", כתב הוא "מיושר רק אומר היה רבי אילו והנה

בכך היה לא הכותב, זה מי מפרש בנו שמעק■ ר׳
4b השבח הדגשת בכך דאק כיון ללשה״ר, דשייך לומר קפידא 

זה", כתב מיושר •"כמה ואמר דקדק דרבי כיק ורק במיוחד.
ביותר, מיושר דהוא הדגשה "כמה" תיבת בהוספת יש
 "יותר שבחו בגדר נכנס ובכה״ג מזה. יותר מיושר שאק עד

 הקפיד הכותב, הוא מי פירש שמעק כשר׳ ולכן מדאי",
 בזה:קושית ומתיישב לשה״ר. משוס בזה דיש לומר רבי

הך אה״נ דבאמת דב״ב, מהך כנ״ל ז״ל ומהרש״א המג״א
׳* :וכמש״נ מדאי״, ״יותר שבח מיקרי דב״ב

שומעניה דשפיר מאן האי אי׳, ע״ב כ״ה דף במגילה והנה
 על ברכות לו ינוחו דשבחיה ומאן לשבוחיה, שרי

 הנ״ל ז״ל וסיעתו הרמב״ם ולדעת ע?י*ש. ע״כ ראשו,
 בק שיש לחוש יש דאם אוהביו, בפני דוקא דמיירי צ״ל

 בכלל נכנס זה דגם ויתכן אסור. לו ששונא מי השומעים
 דהשומעים באופן דמיירי דר״ל שומעניה", "דשפיר לשון

 למגילה ז״ל מהרש״א ובח״א מליו. טובות רק לשמוע רוצים
 שם בב״ב מבואר דהרי מדאי, יותר כשאינו דהיינו כת?

לתמוה, ויש עיי״ש. עכ״ד מדאי, ביותר דהתם וע״כ דאסור,
פירושא, הך על עצמו ז״ל מהרש״א הקשה שם בב״ב דהרי

 דב״ב דההיא בגוונא דרק אחר, באופן שם פירש כך ומתוך
 נזכר בנו ור״ש דרבי השניה עובדא דע״י דאסור, הוא

 חששא להך דליכא באופן אבל ביניהם, הראשונה בעובדא
 במגילה גם כן כתב לא למה וא״כ למיל, שהבאנו וכמו מותר,

 אלא בב״ב. בו שמיאן פירוש מל סמך זה ובמקום שם,
מה כפי הדבר מל שעמד לפני כתב דמגילה דהך דיתכן

"שכתבבב״ב:
 ז״ל מהרש״א בשם הביא נ״ט סי׳ ח״ו מת״ס בשו״ת והנה

עליו ותמה מדאי, יותר באינו מיירי דמגילה דהך
 המג״א ]וכקושית מדאי, יותר היה לא דהתם דב״ב מההיא

פירושא, להך דחה כך ומתוך שם[, בב״ב ז״ל ומהרש״א
 הראשונים בק מהלכים ים פירושא דלהך הזכיר שלא ופלא
 אלא הכי, דמפרשי ז״ל ראשונים חבל שהבאנו וכמו ז״ל,

 ולפמש״נ הכי. דמפרשי במאי עליהם היא דתמיהתו דאה״נ
 לזה נמת דלא שם ובחת״ם וכנ״ל. הקושיא נתיישבה בם״ד
 מחלק ולא אסור, מדאי ביותר דדוקא פירושא להך ודחה
 במילי דאוקמיה בההיא דדוקא אחר, באופן לפרש כתב בזה,

כתביה, חייטא יהודה דאמר הכתיבה יופי בשבח דעלמא

פן
העמודים
 את ישבח אם אה״נ אבל גנותו, לידי שיבוא רבי חשש בזה

 ליה משבח חז״ל רגילק שהיו כמו וחכמתו בצדקתו הצדיק
 מגנת היא דמצוה כיק הוא, גדול דאדם פלוני לר׳ פלוני ר׳

 שם במגילה שאמרו וזהו בגנותו, לספר יבא שלא עליו היא
 שיבוא חיישיק ולא לשבומיה, שרי שוממניה דשפיר מאן האי
 ברכות לו ינוחו המחיה דמאן משום והטעם גנותו, לידי
 ובתועפות עיי״ש. עכ״ד אק, כל לו יאונה לא וא״כ ראשו, על

 דלכאורה ע״ז, תמה ס׳ אות קצ״א סי׳ השלם יראים לס׳ ראם
 בצדקתם תלמידיו משבח היה ריב״ז דהא היראים, כדברי אינו

 מותר, ריבוי בלא דדוקא היראים כתב ואפ״ה וחכמתם,
 לא דהחת״ס דאה״ג כלל, מקום זו לחמיה ואק עיי״ש. עכ״ד
 בק חילוקא להאי דמה דהרי בזה, היראים בשיטת אזיל
 וכמו בזה, נפ״מ דליכא וס״ל מדאי, יותר לבק מדתו כדי

 כוונת דגם די״ל שם ראם בתועפות ומש״כ למיל. שהבאנו
 דעלמא מילי ליה קרי דריבוי בחת״ס כמ״ש הוא היראים

יקרא, ריבוי בכלל שיספר מה וכל כלל עיקר להם דאק
 עכ״ד ריבוי, מקרי לא וחכמתו הצדק צדקת ספור אבל

בזה, זה לתלות כך מורק הדברים משמעות ואק עיי״ש.
:בעלמא דרוש דרך אלא זה ואק

זכור", "שנאמר הנוס׳ כת״י באר״ח זכור. וכתיב לה(
 או "ונאמר" דצ״ל הוגה וכבר מובן, ואינו

שלפני לדק ראיה מכאן אק שהרי כאן, כדלפנינו "וכתיב"
:היא אמריתא ומילתא זה,

 ז״ל והרמב״ן כר. יספר שלא עשה מצות זהו לט(
במשק מיוחדת, למצוה במנינא לה חשיב

 ז׳, פשה ז״ל להרמב״ם המצות בספר ז״ל לדעתו הנוספות
 אסתר מגילת ובס׳ עיי״ש. מ׳, כ״ד דברים עה״ת ובפירושו

 דלא ז״ל דהרמב״ם מעמא נתבאר ולא עיי״ם. לזה, הסכים
 למצוה לזה הביא דלא ז״ל רבינו אבל במנינא. לזה הביא

 בכל אזיל דלטעמיה משוס דהוא פשוט במנינא, מיוחדת
 אלא במנינא אתי דלא ול״ת עשה אי׳ מילתא דבחדא כה״ג
 במנינא, רכיל תלך דלא להל״ת דהביא וכיק מינייהו, חדא
 בפתיחה חיים חפן ובס׳ להעשה. גם להביא מקום אין שוב

 הכוונה אק למ״ע, זכור את מנה ז״ל דרבינו שכתב א׳ עשק
 גם דהא עשה, מצות בזה דיש רק אלא המצות, למנק

 עה״ת ז״ל בחיי רבינו בפי׳ וע״ע היא. מצוה נמנית כשאינה
פאה לירושלמי ז״ל סיריליאו הר״ש ובפי׳ ט׳, כ״ד דברים

:ה״א פ״א
 במקתי ס׳ ריש בתו״כ המבואר לפי למידק, דאיכא אלא

למרים, ה׳ עשה אשר את זכור אומר הוא וכן ה״ג,
 מאוד לשמור הצרעת בנגע השמר אומר כשהוא בלבך יכול

 זכור מקיים אני מה הא אמורה, הלב שכחת הרי ולעשות
 ז״ל הרמב״ן והביאה עיי״ש. ע״כ בפיך, שונה שתהיה

 מה בהעשה הוספה יש הרי ולפ״ז עיי״ש. שם, בסהמ״צ
 זכירה שתהיה צריך העשה שלפי במה והוא בהל״ת, שאק

המעשה מן בהמנע אלא אינה והל״ת בפה, ממש בפועל
מלדבר
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הבעיה הצגת
 עובדים, ועדי הורים, ועדי כגון: דמוקרטי, באופן מנוהלות רבות ציבוריות מערכות בדורנו,

 המדינה - וכמובן זה; מסוג מערכות ועוד עירייה מקומית, או איזורית מועצה קהילתי, יישוב

 בדרישה לדעת". הציבור "זכות הוא דמוקרטי משטר כל של היסוד מעקרונות אחד בכללותה.

 על לפעול צריכים הציבור שנבחרי מכיון הדמוקרטיה. של ראותה מנקודת רב היגיון יש זו

 לבקר שיוכל כדי עושים, שהם מה כל את לדעת הציבור מעוניין בהם, שבחר הציבור דעת פי

 באחרים. להחליפם ברצונו ־ עליהם להשפיע יצליח לא ובאם דרכם; המשך על ולהשפיע אותם

 ביותר, חמורה שאלה מעורר הדבר ההלכה, פי על דמוקרטית במערכת לחיות אנו רוצים כאשר

 רבות חיים במערכות ומשתלבים החיים תורה, שומרי כיהודים הרע. לשון באיסורי פגיעה של

 בהן לפעול באים אנו כאשר קשה התלבטות בפני אנו עומדים דמוקרטית, בדרך הפועלות

 הרע לשון הלכות את ליישם באים אנו כאשר בפנינו עומד גדול אתגר חיים". ה״חפץ פי על

 בהנהגת הללו ההלכות את ליישם באים אנו כאשר - ובמיוחד המודרנית; החיים במציאות

היהודית. המדינה

 כמקור ב( כג )שמות להטות" רבים "אחרי התורה דברי את לראות ניתן מסוימת במידה

 העתיקה; ביוון הדמוקרטי המשטר של היווצרותו לפני הרבה הדמוקרטי, למשטר ביותר הקדום

.2זו בדרך קהילה להנהגת הנוגעות מאד רבות הלכתיות בתשובות ביטוי לידי באים והדברים

 דוב הרה״ג נבנצאל, אביגדור הרה״ג אריאל, יעקב הרוז״ג אמו״ר של עיניהם לנגד היתה זה מאמר טיוטת
 במאמר. שולבו מהערותיהם ורבות בלס, יהונתן והרב ליאור

 "באהלה )שו״ת הדתי" במושב הציבורי "המשפט שליט״א: אריאל יעקב הרה״ג אמו״ר, של במאמרו עי׳
שם. המובאים ובמקורות ב( סי׳ תורה" של
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 על הדעת את לתת עלינו שלנו, החיים מערכת על אלו מתשובות ללמוד באים אנו כאשר

 הדמוקרטיים החיים סגנון לבין הדורות בכל שנהגה הציבוריים החיים צורת בין בולט "בדל

 בדרך הציבור. הוא השלטון של הסמכות שמקור העיקרון מקובל היה תמיד כיום. המקובל

 הם ומכוחו הנבחרת, ההנהגה את או העיר" טובי "ז׳ את דעות ברוב ממנה שהיה הוא כלל,

 תהליך שנגמר ברגע הציבור של תפקידו הסתיים כלל שבדרך נראה בעבר, אבל פועלים? היו

 מהרגע דעתם. שיקול מיטב עפ״י שפעלו הציבור, נבחרי אל הסמכויות עברו ומאז הבחירה,

 לשאול נדרשו לא הם בלבד. בידיהם הסמכות היתה לנבחריו, הסמכות את העביר שהציבור

 צורך היה לא כלל בדרך כך, מתוך לכך. ציפה לא הציבור ואף וענין, ענין בכל הציבור פי את

 ברורה חובה היתה להיפך, .4 3נבחריו יעשו אשר את לדעת" הציבור "זכות שאלת עם להתמודד

 הציבור. נבחרי על תרעומת לעורר כדי בהן שיש מהדלפות ולהימנע סודיות על לשמור

יא(: סעי׳ ב כלל הרע לשון )הל׳ חיים החפץ כותב וכך

 הערכות בענייני העיר אנשי הנהגת בדבר לעיין העיר טובי ז׳ כשיושבין ליזהר צריך

 והלכו למנין ועמדו בדעות ונחלקו ־ לזה וזכות לזה חוב שהוא בדבר - בזה וכיוצא

 אח״כ לספר שלא ואחד אחד כל מאד ליזהר צריכין הקהל, מחדר כשיצאו רובא; בתר

 רבו חבריו אך פלוני, אותו על להקל זה בענין מתחילה שהיה פלוני דעת או דעתו

.5דעתם בתר לילך והכריחוהו עליו

 "דמוקרטיה בשם לכנותו שניתן ציבוריים, חיים של סגנון לאותו במדויק מתאימים הדברים

מעורב אינו עצמו והציבור ההנהגה, בתוך סגור הציבוריים החיים של הניהול כאשר סגורה",

 כט( ס״ק ומשנ״ב ז, קנג, )או״ח שו״ע ועי׳ א(. סעי׳ נ סי׳ )חו״מ רמ״א ה(; סי׳ ו )כלל הרא״ש תשובת עי׳ .3
 את העיר טובי ז׳ מינו בה□ מקומות היו כי אם קעה(. )סי׳ ומהרשד״ם תריו( סי׳ )ח״א הרשב״א עפ״י

ואכמ״ל. בהגרלה, היתה שהבחירה או אחריהם הבאים
 הלי ועיי הי״א; פייה גוילה )הלי רמב״ם עיי דומה: בצורה העם מן סמכותו את יונק ישראל מלך גם אגב,

 אבני־נזר שו״ת אך(; ד״ה מד סי׳ )חו״מ חתם־סופר שו״ת והאמר(; ד״ה ב נד, )ב״ב רשב״ם ה״ג(; פ״א מלכים
יד(. יז, )דברים דבר העמק יא-כט(; אותיות שיב )סי׳

 א-להיך ה׳ יבחר "אשר טו(: )יז, דברים עי׳ וכתב: כך, הדברים שאין העירני שליט״א נבנצאל אביגדור הרה״ג
 את נערו ע״י אלישע משח וכן מישהו, לשאול בלי ודוד שאול את משח שמואל וכן ב(. )ח, הושע וכן בו",
ישראל. מלך

 אם רק תקפה כנסת בית שמכירת כך על המדבר ז(, קע, )או״ח השו״ע מדברי להעיר יש זאת הערכתנו על .4
 כנגד מוחה אינו איש כאשר בפרסום, נעשה שהדבר דהיינו: העיר", אנשי "במעמד העיר טובי ז׳ ע״י נעשתה

וכדו׳, כנסת בית מכירת לצורך נדרש שהדבר שאף נראה אך לב(. ס״ק משנ״ב ועי׳ שם. )רמ״א ההחלטה
 לשון להלכות הקשורות רבות בעיות התעוררו לא כן ועל הקהילות. חיי לניהול הקבוע הסגנון זה היה לא

הציבורית. בהנהגה הרע
 בדיון שם עוסק חיים שהחפץ העירני שליט״א בלס יהונתן הרב בהג״ה(. יד סעי׳ ט )כלל רכילות בהל׳ וכ״כ .5

לדעתו. גם שונה ההלכה תהיה זה מסוג שבדיון וייתכן מדיניות, בענייני ולא אישיים בעניינים הנוגע
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 המזכירות את בוחר הציבור בהם הקהילתיים, היישובים מן בכמה גם מקובל זה סגנון בה.

 השוטפת. בעבודתן מלהתערב לחלוטין כמעט ונמנע הוועדות ואת

 "דמוקרטיה בשם לכנותו וניתן שונה, הוא במדינה המקובל הדמוקרטיים החיים סגנון

 של בעיקרו אבל העם, לנבחרי הסמכות את מעביר הציבור פורמלי באופן אמנם .7 6פתוחה"

 פעולותיהם, על מפורט וחשבון דין למסור נדרשים הנבחרים בידו. אותה לאחוז ממשיך הוא דבר

 באופן מחויבים הס אין אמנם השונים. התקשורת כלי באמצעות מחדליהם, ועל מעשיהם על

 של בזכותו מכירים הם אבל שהם; דבר בכל פיו את ולשאול מידע כל לציבור למסור פורמלי

 מביע לעומתם, הציבור, מעשיהם. על דעתו את ולהביע פעולותיהם על מידע לאסוף הציבור

 כדי הנבחרים על לחץ מפעיל ואף התקשורת, באמצעי ציבוריים דיונים קיום ע״י דעתו את

 לבג״ץ עתירות פוליטיים, לחצים שכנוע, פגישות עצומות, הפגנות, ע״י: דעתו, את שיקבלו

 מעשיו שכל ציבור נבחר כל יודע אקטיבי, באופן עמדה נוקט אינו הציבור אם גם וכדו׳.

 ביום הבוחר בפני הדין את לתת יהיה ועליו במאוחר, או במוקדם מתפרסמים, ומחדליו

 של חופשי פרסום ע״י היא כזה מסוג דמוקרטי משטר לקיים היחידה הדרך בקלפי. ההצבעה

 והאופוזיציה העיתונות הנבחרים. של לחיכם ערב אינו הדבר אם גם דעה, וכל מידע כל

 שאינה ומדיניות שחיתות ממנה ולמנוע השלטון, רשות של השמירה" "כלב להיות אמורות

 הממשלה שעושה דבר כל פרסום כן, אם מחייב, כזה דמוקרטי משטר הציבור. על מקובלת

 הפוגעים דברים )למעט לאו אם ובין בפרסומו מעוניינת היא בין אחרת, ציבורית מערכת כל או

 האתי" ה״קוד שאלת חריפותה בכל עולה וכאן וכדו׳(. המדינה בבטחון ובעליל במישרין

 שלא מכיון וכל מכל אסור אינו זה סגנון האס התורה. עפ״י כזאת ציבורית למערכת הנדרש

 האם כן, ואס ורכילות? הרע לשון איסורי על ורגע רגע בכל לעבור מבלי אותו ליישם ניתן

 ההלכה עפ״י לפעול יש וכיצד כזה? בסגנון דמוקרטי משטר לקיים ההלכה עפ״י בכלל מותר

בנוי תלוי אינו כזאת מערכת של קיומה עצם כאשר

 הלכתי מחקר נדרש כן על כזה. מסוג דמוקרטי למשטר מפורטת התייחסות מצאנו לא בהלכה

 עפ״י ודמוקרטית מודרנית מדינה של לקיומה הדרך את לסלול מנת על זו, בסוגיא מעמיק

ההלכה?

 או הציבור, של ברמתו העלייה את המבטאת התקדמות, זו בהתפתחות לראות אם היא קשה שאלה .6
 "אולי שליט״א: נבנצאל אביגדור הרה״ג לי כתב וכך נבחריו. של ברמתם הירידה את המבטאת נסיגה,

 ואי העיר, גרועי - רבים במקרים אלא העיר׳, ׳טובי תמיד הנבחרים שאין מכך נמנעת בלתי תוצאה זו
עצומות". בעיניים עליהם לסמוך אפשר

 "עיתונים באלקנה: אורות" "ת״ל מדרשת ראש שבט, ארי הרב של המצויין למאמרו להפנות המקום כאן .7
 הדתית המועצה )בהוצאת ימינו" "ישע בביטאון אור שראה איסור", דבר או מצוה דבר - בהלכה וחדשות
תודתי. לו נתונה כך ועל רבות, בו נעזרתי (.63-26 עמי תשנ״ה, תמוז - 45 גליון בנימין,
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מעשיות: שאלות במספר להתמקד ברצוננו כך, מתוך

 התקשורת באמצעי הציבור אנשי של מעשיהם בפרסום רכילות או הרע לשון איסור יש האם א.

וכדו׳? ברחוב כך על בשיחה או

ציבורי איש של שחיתות מעשה על מידע בידו שיש אדם יעשה מה ב.

?8ההלכה עפ״י בחירות מערכת לנהל יש כיצד ג.

לנושא: הראויה הגישה את המעצבות נקודות שתי להדגיש המקום וכאן

 לאמיתה הראויות הבירור דרכי פי על - לברר אלא יתירות, חומרות לחפש אין זה בנושא א.

דהיתרא". ב״כוח לאחוז ניתן כמה עד - תורה של

ואם(: )ד״ה לספרו בהקדמתו חיים החפץ דברי על מתבססת זו גישה

 שמחמיר בהפך, אותו מרמה הוא לאדם, ינצח לא עניינים שבאלו הרע היצר רואה ואם

 אי כן ואם הרע, לשון בכלל נכנס שהכל לו שמראה עד הרע, לשון בענין כך כל עליו

העולם... מענייני לגמרי שיפרוש לא אם זה בענין תבל חיי לחיות אפשר

 ניתן פיהן שעל הפוסקים, בין הקיימות מקילות היותר ההגדרות את לבקש דווקא צריך ולכן

 ומופקעים מופקרים הציבוריים החיים את להשאיר ולא ציבוריות, מערכות בהצלחה לקיים

הרע. לשון הלכות של זה, חמור בנושא ההלכה של ממרותה

 ציבור, חיי לנהל קשה ובלעדיהם הדמוקרטיים, בחיים מקובלים הם שאמנם דברים, ישנם ב.

 אסורים. שהם מתברר ההלכתיים הבירורים כל לאחר אך בבחירות; להצליח - קשה יותר ועוד

 בעקבותיה לגרום עלולה ההלכה ששמירת שאף להחליט כדי הגבורה, במידת לאחוז נדרש כאן

 דברים על לשמור היא המטרה אם גם ברורה, הלכה על לעבור היתר שום אין - כבד מחיר

 אדם של פעילותו ה"׳. לנגד תבונה ואין חכמה ואין עצה "א»ן נאמר: כך ועל ביותר. חיוניים

 כדי הקב״ה בעיני כשר אמצעי כל ולא שמים, לשם להיות צריכה הציבוריים בחיים מישראל

 נעלות, מטרות להשגת פסולים באמצעים לאחוז הכרח שיש ובמקום אלו. מטרות להשיג

מטרות. אותן מלהשיג אותנו פוטר הקב״ה - זאת מתירה אינה וההלכה

שונות היתר דרכי בחינת - א׳ פרק
 נבחרי על ביקורת דברי לומר היתר של שונות אפשרויות לבחון עלינו הדברים בראשית

הציבור.

הבא. בגיליון אי״ה שיופיע המאמר, של השלישי בפרק תבוא זו לשאלה המפורטת ההתייחסות .8
 למועצות שהתקיימו שונות בחירות מערכות בשתי מועמדים שני של לרשותם הועמדה זה מאמר טיוטת

בבחירות... זכו שניהם אגב, ביש״ע. איזוריות
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התפרסם‘? העומד מידע .1

 שכבר דבר לפרסם איסור שאין האומר תלתא", "אפי היתר היא לשקול שיש אחת היתר דרך

ג(: סעי׳ ב כלל הרע לשון )הל׳ חיים החפץ כותב וכך להתפרסם. התחיל

 בוודאי עבר שהוא אף - שלושה בפני חבירו על גנות סיפר אחד שאם אומרים, יש

 לאחרים אח״כ סיפר זה דבר ששמע מהשלושה אחד אם אעפ״כ, - הרע לשון איסור על

 כבר ממילא מזה, יודעים ששלושה שכיון מטעם הרע; לשון איסור על בזה עבר לא -

 אסרה לא להתגלות העשוי ובדבר ליה"; אית חברא ד״חברך לכל, ונודע הדבר נשמע

הרע. לשון משום התורה

 שכתב: ה״ה( פ״ז דעות )הל׳ הרמב״ם עפ״י הזה, הדין את מאד מגביל חיים החפץ אך

יותר... ולגלותו הקול להעביר שיתכוון לא אבל אקראי; בדרך לספר ודווקא

)שם(: בכסף־משנה הדגשה ביתר מבוארים והדברים

 לגלות יתכוון שלא אבל לאומרו; אסור אינו בענין לדבר במקרה יבוא אם דדווקא

יותר. הדבר

 חיים החפץ כותב וכך פשוט, ואינו מוסכם אינו תלתא" "אפי של ההיתר כל לכך, ומיגבר

י(: )סעי׳ הדברים בסוף

 שאף ובפרט במציאות. מקום לה אין שכמעט זו, מקולא להתרחק יש כמה אחי ראה

 ירחק נפשו השומר לכן זו... כדעה הלכה אם עיון צריך ג״כ הפרטים, כל יצטרפו אם

מזה.

מפורסם מידע פרסום .2

 בכוח, רק מפורסם שהוא בדבר שנאמר תלתא", "אפי היתר בין לחלק שיש נראה זאת, עם

.’התקשורת אמצעי בכל בהרחבה כך על שדובר כגון: בפועל, ברבים התפרסם שכבר דבר לבין

 אבינר שלמה הרב גם הסיק וכך (.41-39 עמי 45 גליון ימינו״ )״ישע שבט ארי הרב עמד זו נקודה על .9
 הקול את להעביר כשמכוון גם הגבלה אין כזה שבמקרה שייתכן וכתב (,16 עמי 82 גיליון כהנים )עיטורי
יותר. ולגלותו
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 מים באר ד, כלל הרע לשון )הל׳ דבריו ואלו חיים, החפץ בדברי מקומות מכמה מוכח וכך

מא(: ס״ק חיים

 תדורו "אל ע״ב(: קיב )פסחים פסחים בערבי שאמרו ממה ראיה... להביא אין

 לעין מפורסם היה דזה דאפשר בליצנותא"; ומשכי נינהו דליצני משום בשכנציב,

.10הרע לשון שייך לא ובזה הכל,

ברבים. התפרסם שכבר במה הרע לשון איסור אין שאכן ומכאן

 לתודעת מחדש אותו מעלה והמספר שקע, כבר התקשורת באמצעי הדיון שאם נראה, זאת עם

 היא כיום הבעיה לכל. ידועים והם כבר התפרסמו שהדברים למרות אסור, הדבר - השומעים

 ולעכל לזכור בכוחו שאין עד מידע, של גדולה כה כמות התקשורת באמצעי מקבל שהציבור

 שהשומעים לכך מביאה לדיון שלילי מידע של מחודשת העלאה מכך, וכתוצאה כולה; את

 על מקרה בכל להסתמך ניתן לא זו ומסיבה משמעותית; יותר הרבה במידה אליו יתייחסו

.11מפורסם דבר לספר ההיתר

ת ידוע! לעןבדות יל'ת“7ש פרשטת .3

 התקשורת כלי בכל התפרסמו כבר הן שכן עובדות, בחידוש עוסקים שאינם פרסומים ישנם

 רכילות בהלכות - בכך שיש האיסור על עומד חיים החפץ שלהן. בהערכה אלא לכל, וידועים

א(: סעי׳ ד )כלל

 דיבר וכן כן כי ידע הוא שגם חדש, דבר לו מגלה אין אם אפילו הוא הרכילות איסור

 עדיין התבונן לא בעצמו שהוא רק לו, נוגע שהוא פלוני ענין עשה או אודותיו פלוני

 רכילות הכי אפילו - זה... על לו מעורר הזה והרוכל בזה, עוולה שעשה פלוני על בזה

 אותו על בלבו שנאה להכניס בזה שגורם חדש, ענין נולד דיבורו ידי שעל כיון מקרי,

פלוני.

 צדדים שיש "ואפשר בגמרא: המופיעים הסיפורים אחד בהסבר הרע( לשון )ערך: בפלא-יועץ גם כתב וכך .10
הידוע". בדבר כגון: להקל,

שליט״א. שפירא אברהם הרה״ג מו״ר מפי שמעתי - זו סברה .11
 דעת כפי מפורסם, שהדבר להחשיב ניתן שנה שעד לענ״ד "נראה שליט״א: ליאור דוב הרה״ג הוסיף כך על

 זה שנה ולאחר אובד". ככלי הייתי מלב "נשכחתי ע״א(: כד )ב״מ להישכח אמור הדבר שנה שאחרי חז״ל
ע״ב(. נח )ברכות נשכח כאילו נחשב
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בהסכמה הרע ן1לש .4

 חושפת הציבוריים לחיים כניסתו שעצם יודע ציבור נבחר כל הרי אחר: היתר לשקול יש אך

 במסגרת ברבים יוכפש ששמו לכך מודע בחירות במערכת מועמד כל ציבורית. לביקורת אותו

 לכך מסכים שהוא דעתו את לכאורה גילה כזה אדם שכל מכאן יוצא היריב. של התעמולה

י״זו בטענה ממש יש האם הרע. לשון עליו שידברו

 אנו שעליה שהמציאות אלא .15 * 13 12לכך המסכים אדם על הרע לשון לדבר איסור אין עקרונית,

 עליו שידברו לכך מסכים ציבור שאיש לטענה בסיס שום אין בתכלית. שונה היא מדברים

 בחשבון מביא והוא ציבורית, לביקורת חשופים ומחדליו שמעשיו יודע הוא אמנם הרע. לשון

 היותר שלכל נראה אך חריפה. ביקורת בעקבותיהם לגרור עלולים שלו ואמירה מעשה שכל

 לזכות כדי או הציבורי תפקידו את לבצע כדי בכך להסתכן ומוכן התופעה, עם משלים הוא

 ועיקר כלל דומה זה ואין והסכמה, מחילה כאן אין אבל לו; מקנה שהתפקיד ולכבוד למעמד

 כאשר קהילתי, ביישוב ציבורי בתפקיד הדברים אמורים וחומר ומקל חיים. החפץ של לנידונו

 טובת לשם ולא הציבור למען להתנדב נכונות מתוך עצמו על אותו נוטל האדם רוב עפ״י

גלויה. הנאה

 ציבור איש על ביקורת להתיר מקום יש שמכוחה זה, בענין אחרת לסברה מקום יש אך

 להיות ציבור איש כל של בסיסית מחוייבות ישנה כזה, במשטר "פתוח". דמוקרטי במשטר

 יכול אינו ולכן ומחדליו; מעשיו מדיניותו, על מלא וחשבון דין לו ולמסור לציבור נאמן שליח

 הם הציבורי והוויכוח הפרסום ורכילות. הרע לשון איסורי ידי על הגנה ולדרוש מכך להימנע

 מדוייק וחשבון דין מסר רבנו משה ואף נבחריו. לבין הציבור שבין החוזה מן נפרד בלתי חלק

 ומישראל". מה׳ נקיים "והייתם משום המשכן, להקמת שניתנו התרומות בכספי השימוש על

 כראוי. הציבורית חובתו את ממלא אינו הציבור מעיני דברים המסתיר ציבור נבחר כן, ואם

שהם מה את הציבור נבחרי על לפרסם המתירה זו, מחודשת לסברה מקור מצאנו לא אך

 באופן הכריע הוא זו. לשאלה כשנזקק העליון המשפט בית של פסיקה כאן נזכיר ההשוואה, לצורך .12
 שכל בטענה הפרט, צינעת על ההגנה מחוק שמשתמע למה בניגוד העיתונות, חופש לטובת חד-משמעי

 של מאמרה ראה קאתי. דהכי ואדעתא הפוליטיים, לחיים כשנכנס בחשבון הדבר את מביא ציבור איש
 "רכילות", בקובץ )מובא הישראלי" במשפט לפרטיות הזכות מול רכילות דברי "פרסום אלמוג שולמית ד״ר

(.7ג-69 עמי תשנ״ג, המאוחד הקיבוץ הוצאת בן־זאב, ואבינועם אהרן בעריכת
שום להביא אין - עצמו על הרע לשון לספר לאדם שאסור המלמד חיים״, ה״חפץ על המפורסם מהסיפור .13

)הל׳ עצמו חיים בחפץ שמפורש למה סותר והוא ברור, אינו הסיפור של שמקורו גם מה להלכה; ראיה
 המדרש דברי את הביא טו( ס״ק )שם חיים מים ובבאר ט(. סעי׳ א כלל ועי׳ יג; סעי׳ ב כלל הרע לשון

 אנוכי שפתיים טמא עם ובתוך אנוכי, שפתיים טמא איש "כי ה(: )ו הפסוק על תו( רמז ישעיהו, )ילק״ש
עליהם. לומר רשאי אתה ואי לומר, רשאי אתה עליך קלים(: )בשינויים נאמר כך ועל יושב".
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 מנסים הציבור שנבחרי הוא, - בצדק שלא או בצדק - המקובל הנוהג וגם להסתיר, מנסים

 כדי נלאים בלתי מאמצים עושה שהעיתונות תוך הציבור, מעיני דברים להסתיר הזמן כל

וצע״ג. לנכון. רואה שהיא מה את לחשוף

ענייו׳ צימרי יןן7 .5

 ענייני ציבורי ויכוח זהו אם מקרים: שני בין לחלק שיש נראה ציבורי, בוויכוח מדובר כאשר

 בעיני לגיטימית היא דעה שכל לכל שברור זמן כל - הציבור נבחרי של לפעילותם המתייחס

 לפתוח רצוי, ואף מותר, אדרבה! איסור. שום בכך שאין מסתבר - השומעים ובעיני הדובר

 שבמסגרת אלא הדמוקרטי. המשטר של אפו נשמת שהוא ציבורי, לדיון הללו השאלות כל את

 את להציג שלא להקפיד צריך הרע, לשון של לשאלות מלהיכנס להימנע שרוצה מי כזה, דיון

 הדברים את להציג הוא בעיה כל ללא שמותר מה וכדו׳. אינטרסנט רשע, טיפש, כאדם הזולת

 דברים׳ של מ׳גופם גולשת שהביקורת ברגע אך לגיטימיות. דעות שתי בין ענייני כוויכוח

 הרע "לשון בגדרי תלוי )שדינה 14הרע לשון של חמורה שאלה יש כאן - דוברים׳ של ל׳גופם

ב׳(. פרק לקמן שיתבארו לתועלת",

החבית תעמולת .6

 אם אך אחרים. מועמדים כלפי סמויים רמזים בה שאין זמן כל מותר חיובית תעמולה ניהול

 בזה שיש מסתבר אלמוני, של חסרונותיו על "דקים" רמזים פלוני על החיובית בתעמולה יש

 .16 15גמור הרע לשון משום בזה יש - ״עבים״ הם הרמזים ואם הרע״; לשון ״אבק משום לפחות

 זו תעמולה שהרי הרע׳; לשון ׳אבק איסור מצד בעיה ישנה לגמרי חיובית בתעמולה גם אך

 המועמד של חסרונותיו בהדגשת תעמולה אותה על יגיבו המועמד של שמתנגדיו לכך גורמת

אף בכך יש רבים ובמקרים ,14הרע׳ לשון יאבק בכלל הוא זה דבר לשבח. באה היא שאותו

 אסורה, בצורה לבקר אסור אם קשיא! גופא "הא שליט״א: אריאל יעקב הרה״ג אמו״ר, העירני כך על .14
הזמן. כל הטלוויזיה פועלת בכנסת כך: לומר נראה אך עבירה! לעבור הנוהג על להסתמך ההיתר מה א״כ
 הדברים ידיעת על רק מועילה מחילה א״כ לקהל. מועבר ויעשה שיאמר מה שכל יודע לכנסת הנבחר אדם

 והמבקרים עניינית. לא כלל בדרך היא כיום הנהוגה הביקורת עניינית. שאיננה וביקורת פרשנות על לא אך
ואינטריגות". אינטרסים כוונות, מיני על מתוך מעשיהם את ומפרשים בכשרים חושדים

 מים באר ט, כלל יג; ס״ק חיים מים ובאר ח סעי׳ א כלל א; סעי׳ ט כלל הרע לשון )הל׳ חיים חפץ עי׳ .15
ב(. ס״ק חיים

ג(. ס״ק חיים מים ובאר א-ב סעי׳ ט כלל הרע לשון )הל׳ חיים חפץ ה״ד(; פ״ז דעות )הל׳ רמב״ם עפ״י .16
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 ׳אבק איסור על לתומכיו מוחל שמועמד מסתבר אמנם מכשול". תתן לא עיוור "לפני משום

 השני, הצד של נגד לתגובת גורמת למענו מנהלים שהם שהתעמולה מכך הנובע הרע׳ לשון

יצאנו. לא - עיוור״ ״לפני מכלל אבל זה; מצד איסור בכך אין ולכן

 שייתכן אע״פ ממון, לו שחייב מי את להשביע לאדם שמותר המקובל מן להעיר יש כך על

 ולשניהם נימוקים, שני נאמרו הדבר בטעם עיוור". "לפני משום עובר ואינו לשקר; שיישבע

לנד״ד: נפק״מ יש

 גם הבסיסית זכותו על לעמוד לאדם שמותר כותב ז( סי׳ שלמה )מנחת אויערבך הגרש״ז א.

.1’העבריין של הכשלתו במחיר

 כשהטילה שהתורה, נאמר נו( עמי עיוור" "לפני בספר מובא מה; )סי׳ מאש" "מוצל בספר ב.

 העולם; תיקון מפני לשקר, שיישבע סיכון שיש למרות הדבר את התירה החשוד על שבועה

.19 18 17משבועה ולהתחמק לגזול לאנשים אפשרות לתת שלא כדי

 הנעשית בחירות בתעמולת עיוור" "לפני לאיסור השלכה יש הללו מהנימוקים אחד מכל

חיובי: בסגנון

 את לבחור היא הציבור של הבסיסית שזכותו לומר יש אויערבך הגרש״ז של הנימוק עפ״י א.

 אנשים דווקא ייבחרו הרע בלשון מהכשלה זהירות שבגלל ייתכן ולא לו, המתאים המועמד

למתנגדיו יגרום הדבר אם אף לו, הנראה מועמד להעמיד רשאי הציבור ולכן ראויים. .שאינם

הרע. לשון דברי נגדו לדבר

? מועמדים שייבחרו בכך העולם תיקון שיש לומר יש מאש״ ה״מוצל של הנימוק עפ״י ב.

ן ראויים.

! יש - סבירה במידה לתפקיד ראוי הוא השני המועמד אם שאכן, יוצא הנימוקים שני ולפי

! רצופה בחירות למערכת יגרום הדבר אם נוסף, מועמד של הצגתו מעצם אפילו להימנע

| .1’ורכילות הרע לשון ומריבות, השמצות

 )קונ״א דיסקין מהרי״ל תשובת עפ״י (118-117 עט׳ ז׳ )״תחומין״ שליט״א זילברשטיין יצחק הרה״ג וכ״ב .17
 שהדבר (114-111 עט׳ )שם זצ״ל מלכה משה הרה״ג כתב זאת ולעומת (.2 הע׳ שם ״תחומין״ ועי׳ קמה; סי׳

אסור.
 אף בשבת, לרופא ללכת רשאי - סכנה בו שאין אף - שחולה אויערבך הגרש״ז כתב עיקרון, אותו עפ״י

 רופא יש שאם הוסיף אך ח; סעי׳ מ פרק בשש״כ )וכ״כ כך עקב בשבת מיותרים נסיעה או רישום שיבצע
כספית(. הוצאה יגרום הדבר אם אף אליו ללכת יש באיזור, מצוות שומר

 )שם שליט״א דסברג אורי הרב של ובהשגתו שם( )"תחומיו" זילברשטיין יצחק הרה״ג של מאמרו ועי׳ .18
בשבת. ההפגנות על בדיון במפורש הובא לא העולם׳ ׳תיקון של זה, ששיקול וצ״ע, (.3 הע׳

להתמודד אדם כל של זכותו אויערבך, הגרש״ז לפי לי. נראה "לא בלס: יהונתן הרב ידידי העירני כך על .19
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שלישי: נימוק להוסיף יש לכך

 יש כלל שבדרך כותב בהגה״ה( א ס״ק חיים מים באר ט, כלל הרע לשון )הל׳ חיים החפץ ג.

 בדיבורים כבר עסוקים אנשים אותם היו אא״כ עיוור" "לפני משום גם הרע לשון באמירת

 מאד עסוקים השונים המחנות פעילי כאשר בחירות, מערכת בזמן כן ואם פלוני. אותו אודות

 עיוור" "לפני משום בזה שאין מסתבר השונים, המועמדים אודות תעמולה ובניהול בשיחות

 אמנם טבעי. באופן לעלות עשויה היתה לא שבו במקום הנושא על שיחה יוזם המספר אא״כ

 מסתבר אבל השני! הצד של נגד תגובות בעקבותיה גוררת אחד צד של מוצלחת תעמולה כל

 הנגד בתגובת כלל מעוניין אינו צד שאותו וכאן, עבירה". לדבר "מסייע מאשר יותר בזה שאין

וצ״ע. "מסייע". משום בכך יהיה לא שאף מסתבר - בו פוגעת היא שהרי -

מפלגה על הרע לשק .7

 מסויימים! אדם בבני מדובר כאשר אלא הרע לשון לומר איסור שאין לומר, מקום יש לכאורה

 המקורות אך איסור. בכך אין - מועמדים רשימת או במפלגה בחבורה, מדובר כאשר אבל

הרע(: לשון )ערך: ה״פלא-יועץ" דברי ואלו כך. מורים אינם

 ומכופלת כפולה רעה וכמה כמה אחת על היחיד, על להמדבר הרע לשון עונש גדול ואם

הרבים. על למדבר

 שהביקורת בזמן נאמר לא זה שאיסור לי הורה שליט״א, אליהו מרדכי הרה״ג הראשל״צ,

 חבריה, לכלל מתייחסת שאינה וברור בכללותה מפלגה באותה הקיימות לתופעות מתייחסת

.20מפלגה אותה של ומועמדיה פעיליה

ת11מצ שומר שאינו מי על הרע לשון .8

 לדבר איסור שום שאין לומר הרוצים יש מצוות, שומרי שאינם במתמודדים מדובר כאשר

ה(: סעי׳ ח כלל הרע לשון )הל׳ חיים החפץ דברי עפ״י וזאת בגנותם,

 תיקון - מאש״ ה״מוצל ולפי ראוי. אדם כן גם הוא בו שמתחרה מי אם גם לו ראוי שהוא תפקיד על
הקיימות. האפשרויות כל מבין בעיניו ביותר הטוב המועמד את לחבור אפשרות לציבור שתהיה הוא עולם
 המועמדים אחד אם רק בחירות תהיינה התורה פי על הנוהגת מתוקנת שבחברה הדעת על יעלה האם
לתפקיד!" כלל ראוי אינו

 אותו: לגנות אסור - למכירה עומד הוא שאם אדם, של לרכושו המפלגה את לדמות מקום היה לכאורה .20
ואכמ״ל. לחלק. שיש נראה אך ז(. סעי׳ ה כלל הרע לשון )הל׳ חיים חפץ
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 בכלל עדיין הוא תורה דין פי שעל איש על דווקא הוא הרע לשון של האיסור זה וכל

 □בה שיש שמכירם האנשים אותן אבל ובמצוות׳. בתורה שאתך ׳עם דהיינו: ׳עמיתך׳,
בפניהם... שלא ובין בפניהם בין ולבזותם לגנותם מצוה - אפיקורסות

 שבעל-פה... בתורה ובין שבכתב בתורה בין מישראל, ובנבואה בתורה הכופר נקרא ואפיקורוס

 מצוות שומר שאינו ליהודי ׳אפיקורוס׳ דין שאין הורו בדורנו הפוסקים מן שרבים אלא

 אלא ׳אפיקורוס׳ של דין לו אין - בצעירותו ואמונה לתורה חינוך קיבל שלא מי שכן בדורנו,

 פר׳ יהודה צבי הרב )שיחות זצ״ל קוק הגרצי״ה מו״ר, בשם נמסר וכך .21שנשבה׳ ׳תינוק

:קדושים(

 ברורה ידיעה לך יש אם לרעה. הרבים על שמשפיע אפיקורוס לגבי היתר מזכיר חיים החפץ

 להודיע מקום יש - רוחני באופן לרבים מזיקות דעות מפיץ והוא אפיקורוס, הוא פלוני שאדם

כך. על

 היינו - אפיקורוס על הרע ולשון 23 22הברך מן שלמטה החלק גילוי - אלה דוגמאות בשתי

חיים. החפץ של ההלכתית הדקדקנות על מוותרים

 אנטי למפלגות ביחס גם ראויה זו הנהגה אם לעיין יש אך .25זו בשאלה להחמיר ראוי כן ועל

.24במוצהר דתיות

מסקמת .9

 בחיים הציבורית המעורבות במסגרת הרע לשון לאמירת היתר דרכי מספר כאן נבחנו

מסקנות: מספר עלו כך ומתוך הדמוקרטיים,

 באקראי אלא אמור אינו - כלל בדרך עליו לסמוך שניתן לסוברים אף - תלתא״ ״אפי היתר א.

שיטתית. ציבורית במערכה ולא

אותו. יודעים וכולם ברבים נתפרסם שכבר דבר לפרסם מותר ב.

ולפרסם לחזור אין וכן הציבור. מתודעת נשכח שכבר דבר ולפרסם לחזור היתר אין אך ג.

 - שנשבה ו״תינוק ב׳( )צהר קידושין כעד מצוות שומר שאינו ״מי וסרמן אברהם הרב של מאמריו עי׳ .21
ד׳<. )צהר ההלכתיות" והשלכותיו המושג

י(. וס״ק ב ס״ק עה )סי׳ משנ״ב .22
שליט״א. שפירא אבדהס 'הדה״ג מו״ד לי הודה וכן .23
בכל ללחום יש כאלה מפלגות שכנגד שליט״א, ליאור, דוב והרה״ג נבנצאל אביגדור הרה״ג לי הורו כך .24

אפשרית. דרך
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נשכח, טרם הדבר אם אף הציבורית, התודעה את לחזק כדי

ידועות. לעובדות שלילית פרשנות לתת היתר אין ד.

 הפוליטיים לחיים שנכנס לומר מקום היה אם אף ציבור, איש על הרע לשון לומר היתר אין ה.

מתמדת. לביקורת חשוף שהוא העובדה עם השלמה מתוך

באנשים. ולא בנושאים עוסק שהוא זמן כל ענייני, ציבורי ויכוח לנהל מותר ו.

 ייאבק מטעם אסור - היריב המחנה של חריפה לתגובת-נגד בעקיפין הגורם תעמולה סגנון ז.

עיוור". "לפני משום אף □ולפעמי הרע", לשון

 לא שמחילה מפני מועילה, אינה - המתנגדים הכשלת על לתומכיו המועמד של מחילתו ח.

לחבירו. אדם שבין באיסורים אף עיוור", "לפני באיסור מועילה

 יש אס חיובית, בתעמולה בחירות מערכת ולקיים מועמד להציג מותר האמור, כל למרות ט.

מועמד. אותו של תומכיו לדעת חיוני ציבורי צורך בדבר

 ופעיליה. חבריה לכלל גינוי מכך במשתמע אין אם פוליטית, מפלגה של בגנותה לדבר מותר י.

 דתיות אנטי למפלגות ביחס וצ״ע אפיקורוס, על הרע לשון מאמירת להימנע הראוי מן יא.

במוצהר.

בחירות ובמערכת ציבורי במאבק לתועלת הרע לשון - ב׳ פרק
ממא .1

 האחרות, ההיתר דרכי בכל שיש - המעשיים והן העקרוניים הן - הקשיים על שעמדנו לאחר

לתועלת". הרע "לשון מדין זו בסוגיא לדון עלינו

 מצבים: לשני להתייחס צריך דמוקרטית, למערכת ביחס לתועלת" הרע "לשון בהיתר הדיון

 שאינם מעשים עשיית מהם למנוע במטרה כהונתם, במהלך הציבור נבחרי על ביקורת א.

 הרע לשון )הל׳ חיים החפץ כותב זה כגון על לטובה. דרכם את לשנות אותם ולאלץ ראויים

א(: סעי׳ י כלל

 לו ונודע הזיקו... או עשקו או שגזלו כגון לחבירו, עוולה שעשה אדם ראה אחד אם

 זה דבר ראה אפילו - נזקו... את לו שילם ולא הגזילה את לו השיב שלא בבירור

 הרעים המעשים ולגנות לו אשם לאשר לעזור אדם לבני הדברים לספר יכול - ביחידי

בסמוך. שנבארם פרטים השבעה אלו יחסרו שלא ייזהר אך הבריות. בפני

 על להשפיע זכותו את לממש לציבור מאפשר השלטון של ומחדליו מעשיו פרסום כאן, אף

 לדעתו הפוגעת מדיניות או שחיתות, מעשה הרואה עיתונאי לכן, נוקט. שהוא המדיניות

 מזאת, יתירה פרסום. ידי על דווקא המעוות לתיקון לפעול לעיתים נדרש ובאזרחיה, במדינה

בצורכי העוסקים של ידיעתם עצם מסוימת, ידיעה של מפרסומה מיידית תועלת אין אם גס
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 יש ייעשו. לא אשר מעשים מלעשות אותם מרתיעה נכתבים, בספר מעשיהם שכל הציבור

 ההלכתיות ההגדרות בתוך לדעת" הציבור "זכות את הקובע העיקרון את לראות א״כ מקום

לתועלת". הרע "לשון אמירת של

 נבחריו עושים מה יודע שהציבור העובדה יותר: קטנות ציבוריות במערכות גם הדין וכן

 נבחרי את המחייבת והיא אפשריים, שחיתות מעשי מפני עליהן השומרת היא אותם, ומבקר

בוחריהם. ולרצון לשליחותם נאמנים להיות הציבור

 מועמד כל של ומגרעותיו שחסרונותיו בכך לציבור רבה תועלת ישנה בחירות. במערכת ב.

 בהלכות חיים החפץ מביא לכך דומה דוגמא בו. לבחור שלא שידע כדי היטב, לו ידועים יהיו

א-ב(: סעי׳ ט )פרק רכילות

 שבוודאי משער והוא אחד, עם דבר באיזה להשתתף רוצה שחבירו רואה אחד אם

.26 25ההוא הרע הענין מן להצילו כדי לו להגיד צריך - רע ענין זה ע״י לו יסובב

 לשון אמירת להיתר חיים, החפץ בהן שדן אלו, מדוגמאות להסיק ניתן כמה עד לעיין ויש

דמוקרטיות. ציבוריות מערכות של ניהול במסגרת לתועלת הרע

הדי/ מקור .2

 שלמד רכא(, מאמר תשובה )שערי יונה רבנו עמד לתועלת" הרע "לשון של הדין מקור •על

 ולהעיד ללכת חייבים - למשל גניבה, הרואים עדים שני דין": בבית עדות הגדת ממצוות אותו

 שחייב אחד, לעד הדין והוא .27הניזק את ויפצה עונשו על יבוא שהגנב כדי הדין בבית עליה

 מאחרי להסתתר להם אסור .29 28בשבועה הפחות לכל הנתבע את לחייב כדי ולהעיד לבוא

 הצדק את ולהשיב לתקן אלא ולהכפיש, להשמיץ באה לא זו עדות ורכילות. הרע לשון איסורי

 עדות, הגדת מצוות נאמרה לא שבהם בתנאים גם מצוה. אם כי בה יש עבירה לא לכן, כנו. על

 רעך" דם על תעמוד "לא במצוות כלול והדבר לו, שמזיק ממי הזולת את להציל מצוה יש

.2’טז( יט )ויקרא

 אדם על מידע לבקש שמותר מוסיף יא( ס״ק חיים מים ובאר יא סעי׳ ד כלל הרע לשון )הל׳ חיים החפץ .25
 שחובה כתב א( ס״ק חיים מים באר ט, )כלל רכילות ובהל׳ בכך(. חובה של מידה יש )ואף לכתחילה כזה

הפרק(. שבסוף ובציורים י, )סעי׳ בהרחבה שם ועי׳ גנב. הוא עובד שאותו מישהו, להעסיק הרוצה לאדם להודיע
 הראשונים: מדברי ראיה לכך והביא א(. ס״ק ט כלל רכילות הל׳ א; ס״ק י כלל הרע לשון )הל׳ חיים חפץ .26

 וכ״כ ג(. ס״ק מנ״ח ועי׳ רלז, )מצוה החינוך ספר סהדותא(; )ד״ה תוס׳ ומ״ד(; ד״ה ע״ב לט )ב״ב רשב״ם
 שו״ת ועי׳ קנו(. סי׳ מווילנא, איסר ישראל )לר׳ תשובה" "שערי ספר בשם ס( סי׳ )ח״ד דעת יחוה בשו״ת

א-ב(. אות פג סי׳ שליט״א, אריאל יעקב הרה״ג )לאמו״ר תורה" של "באהלה
פג(. )סי׳ תורה" של "באהלה שו״ת ועי׳ א(. כח, )חו״מ שו״ע .27
ב(. אות עט סי׳ )תורה״ של ״באהלה שו״ת ועיי )שם(. שו״ע .28
א(. תכו, )חו״מ שו״ע עפ״י א( ס״ק חיים מים באר ט, כלל רכילות )הל׳ חיים חפץ .29
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בחירות במערכת תועלת .3

אובייקטיבי נזק א.

 הציב א( פרט ב סעי׳ ט כלל רכילות הל׳ ב; פרט ב סעי׳ י כלל הרע לשון )הל׳ חיים החפץ

 להזהיר המספר של שרצונו שהדבר לוודא שיש והוא: לתועלת", הרע "לשון במושג יסודי תנאי

 )הל׳ חיים החפץ של ובלשונו אובייקטיבי. באופן ופסול רע דבר אכן הוא השומע את מפניו

שם(: רכילות

 מתחילה היטב יתבונן רק רע; לעניו בדעתו הענין את תיכף יחליט שלא מאד ייזהר

רע. בעצם הוא אם

 שנאמר ממה חיים החפץ משליך ח( ס״ק חיים מים באר ה, כלל הרע לשון )הל׳ אחר ובמקום

וכותב: בחירות, למערכת דומה יותר הרבה למקרה שם

 טעות בו ומוטעין התמנות, באיזה בעיר לאחד למנות רוצים העיר שבני רואה אם

ב(. סעי׳ שם המבוארים הפרטים לפי ט, )בכלל רכילות בהל׳ לקמן דינו יתבאר - גדול

 מערכת בכל והן הלאומית ברמה הן - ציבור מנהיגי של במדיניות מדובר שכאשר עקא, דא

 כמעט ורע. טוב של ומוחלטים אובייקטיביים כללים אין רבים במקרים - אחרת ציבורית

 נטייתו עפ״י עמדה נוקט אדם וכל וסיכונים, סיכויים וחסרונות, יתרונות יש מדיניות בכל

 במקרה לתועלת הרע לשון לספר היתר חיים החפץ בדברי אין לכאורה וא״כ .50הסובייקטיבית

.55כזה

 תורה" ל״דעת המנוגדת מדיניות אם צ״ע אך פסולה. מדיניות היא להלכה המנוגדת שמדיניות ספק אין .30
 אובייקטיבית. מבחינה שגויה כמדיניות נחשבת אכן פסוקה, להלכה לא אך ישראל, מרבני מכריע רוב של

 כמסגרת כיש״ע יישוכים פינוי לצורך להינתן היתה שעלולה פקודה לסירוב בהקשר התעוררה זו שאלה
 והרב ישראלי שאול הרה״ג שפירא, אברהם )הרה״ג ההלכה פסק על שחתמו הרבנים "אוסלו". הסכמי

 להלכה מנוגדים אלה הסכמים ישראל רבני רוב שלדעת בכך הסירוב חובת את ביססו נריה( צבי משה
 פעמיים שנפסק למה מנוגד ושהדבר שונה(, היתה יוסף, עובדיה הרה״ג עמד שבראשו המיעוט, שדעת )אף
קודמות. בכהונות הראשית הרבנות ידי על

 בהם שאין משום הרע, לשון משום אלו בדברים אין כך משום דווקא שאדרבא, לומר מקום היה זה בענין .31
 הוא הרע ללשון רכילות שבין ההבדל רכילות. של שאלה בזה יש שמ»מ לומר יש אך אובייקטיבית. גנות
 במעמדו פגיעה היא שרכילות בעוד הזולת, של הטוב בשמו אובייקטיבית פגיעה מהוה הרע" ש״לשון בכך

 מכך וכתוצאה אלמוני, או פלוני בעיני חן מוצאת אינה בה שמדובר שהעובדה כך ע״י הזולת של החברתי
 אסור יהיה הדבר וא״כ ב-ג(. סעי׳ א כלל רכילות הל׳ חיים, חפץ )עפ״י בו שמדובר האדם אל יחסו ישתנה
רכילות. מטעם
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 המקרים, ברוב סובייקטיבית. היא השאלה כלל, בדרך בחירות, מערכת על מדובר כאשר גם

 פסולה שהיא להוכיח שניתן מדיניות נוקט או מועד גנב שהוא מועמד על מדברים אנו אין

 פני על אחד מועמד של בהעדפה אלא הכל, לדעת מוסרית בלתי או מזיקה בהיותה לחלוטין,

 והדברים בעליל, בעייתי הוא המועמד אם ואכן חברתה. על אחת מדיניות של או אחר מועמד

 לתועלת". הרע "לשון משום בזה ויש בחירתו, את למנוע שיש ברור - ברורה להוכחה ניתנים

המצב. זהו שאכן רוחו על העולה פי על לקבוע רשאי אחד כל שלא אלא

כפולה: היא כאן השאלה וא״כ,

מוחלטי באופן נכונה היא מועמד אותו על לך שיש שהביקורת אומר מי א.

 יותר מתאים מסוים שמועמד הקובע ומוחלט, אובייקטיבי מידה קנה שישנו נניח אס גם ב.

 כמה )עד סבירה במידה התפקיד את למלא יכול השני שגם זמן כל הרי - המדובר לתפקיד

 התפקיד את ממנו למנוע כדי הזולת על לדבר היתר שיש ברור לא להגדרה(, ניתן שהדבר

 את לעיל הבאנו וכבר הבסיסיים. כישוריו עפ״י לו ראוי שהוא מאד ושייתכן בו רוצה שהוא

 כשטועים דווקא נאמר ראוי שאינו מינוי מפני הציבור את להזהיר שההיתר חיים, החפץ דברי

 מקרה בכל האם ציבורי, תפקיד לאותו מתאים פחות מועמד ייבחר ואם גדול". "טעות בו

 החפץ שכתב כפי השם", וחילול ומריבה מצה ולידי היזק "לידי מכך כתוצאה הציבור יבוא

ז!ג2ישר שאינו עובד לקחת שלא מעביד לאזהרת ביחס חיים

בחירות לתעמולת עדות בין ב.

 את לחייב כדי דין בבית אחד עד של עדות הוא לתועלת הרע לשון אמירת להיתר המקור

 שאר את עיניו. שראו העובדות את אלא יודע אינו הרי - העד (.1 סעי׳ )לעיל להישבע הנתבע

 ולמרות הדין. בית של דעתו לשיקול משאיר הוא - המשפטיות ההערכות את וכן העובדות,

 גם ההגדה חובת את למדו ומכאן להעיד. עליו ומצוה לו, מותר - צודק מי לו ברור שלא

 תועלת שיש סבור שהמספר בכך שדי ללמוד יש מכאן תועלת. של אחרים נחוצים במקרים

 הוא שלטובתו שהאדם בוודאות יודע אינו אם אף מותר, יהיה שהסיפור כדי הנמסר, במידע

צודק. אכן - מעיד

 בביקורת להיות שיכולה התועלת לבין שבעדות התועלת בין עקרוני הבדל שיש נראה אך

 אותו, שהזמין הצד לטובת דין לחרוץ מעוניין אינו הרי - העד בחירות: בתעמולת או ציבורית

 זה תפקיד האמת. לחקר להגיע שהוא: תפקידה, את למלא המשפט למערכת לסייע אלא

באה. היא שלטובתו האדם את להצדיק העדות של בכוחה היה שלא יתברר אם אף יתמלא

ד(. סעי׳ ג ציור ב! ס״ק חיים מים ובאר ב סעי׳ שני ציור ט, כלל רכילות )הל׳ חיים חפץ ועי׳ .32
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 המתאים המועמד את לבחור לציבור לסייע מעוניין אינו - זאת לעומת - הבחירות תועמלן

 "אמת" יש תמיד לא בחירות במערכת ידו. על המועדף המועמד לבחירת להביא אלא ביותר

 שנראה למה היותר לכל אלא האמת לקנאת מכוונים אינם התעמולה ומנהלי אובייקטיבית,

 האישית. לתועלתם אלא מכוונים אינם הגרוע, ובמקרה לציבור; ומועיל טוב בעיניהם

 הוא הנוהג הרי התפקיד. אותו את ממלאת בחירות מערכת שאף לומר אפשר זאת, עם

 כל את ולגלות מועמד כל לבקר אחד כל יכול בה חופשית, בחירות מערכת שמתקיימת

 לתפקידו. בהתאמתו הציבור את לשכנע האחריות מוטלת מועמד כל שעל בעוד חסרונותיו,

 נחוצה, הבחירות תעמולת נמצאת שלשמה התועלת לאותה מתכוון אינו הדברים מוסר אמנם

 זוהי הדמוקרטי, המשטר של הדעות הוגי שלטענת לומר יש אך לו? מותר שהדבר לנו ומנין

 לביקורת מקום יש אם ואף לשלטון. המתאים האדם לבחירת להביא ביותר הטובה הדרך

 יש כיום, חיים אנו בהם בתנאים וא״כ, בפועל. כיום הנהוגה השיטה זוהי הרי זו, שיטה על

 ייאלץ אחד שצד לומר מסתבר לא אף חופשית. בחירות מערכת של קיומה בעצם תועלת

 מצב מגבלה. כל ללא יריבו את להשמיץ לעצמו מרשה השני שהצד בשעה מים פיו את למלא

 לטובת דווקא התוצאות את להטות ועלול המועמדים בין האיזון את לחלוטין מפר כזה

 לשון משום בחירות תעמולת של בקיומה לראות מקום שיש ומכאן הגון. הפחות המועמד

 ניתן לא כאשר גם לתועלת, הרע לשון לומר שמותר להוכיח עלינו עדיין אך לתועלת. הרע

בלבד. סובייקטיבית היא התועלת והערכת שבדבר, התועלת את מוחלט באופן להוכיח

המותרת התועלת .4

 מבט מנקודת רק הקיימת תועלת לשם הרע לשון לומר ההיתר שאלת את לברר כדי

 הרע לשון בעניו חיים" ה״חפץ שמביא דוגמאות מספר על לעמוד עלינו - סובייקטיבית

 ואף לציבור, לשומע, עליו, שמסופר למי תועלת: של שונות למטרות התייחסות תוך לתועלת,

עצמו. למספר

עליו שמסופר למי תועלת א.

 בכלל זה ואף אותו, להוכיח שיוכל כדי קרובו של הרוחני מצבו על לברר לאדם מותר .1

השנייה(. בהג״ה יא סעי׳ ד כלל הרע לשון )הל׳ לו ייחשב תועלת

 אותו ויפרישו החוטא את שיוכיחו כדי המסופר( של לרבו )או העיר לדייני לספר מותר .2

לגנותו". ולא החוטא, לתועלת היא המספר שכוונת "כיון ה(, סעי׳ )שם האיסור מן

 חז״ל שאמרו וכפי בהג״ה(. ג סעי׳ ה כלל )שם מריבה להשקיט כדי הרע לשון לספר מותר .3

מחלוקת. בעלי על הרע לשון לדבר שמצוה ה״א(, פ״א פאה )ירושלמי
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לשומע מועלת ב.

 ממידותיו ילמד שלא כדי מסויים לאדם יתחבר שלא תלמידו את להזהיר לאדם מותר .1

חיים: החפץ ומסביר י(. )סעי׳ הרעים וממעשיו

 לבזות כוונתו אם הוא אמת, על אפילו הרע בלשון התורה שהזהירה מה העיקר כי

 ממעשיו ילמוד שלא חבירו את לשמור כוונתו אם אבל בקלונו. ולשמוח חבירו את

איכא. נמי ומצוה דמותר, פשוט -

 וגם מסופק, מידע גם כך לשם למסור חיים החפץ מתיר מג( )ס״ק שם חיים מים ובבאר

מעט. להגזים

 כך על מחה שהמוכר בקרקע למחזיק להודיע שמותר נאמר ע״א( לט בתרא )בבא בגמרא .2

 ע״ב )שם הרשב״ם ומדברי הקנין. שטר על לשמור ידע שהמחזיק כדי בגזילה, אותו והאשים

.גגמצוה בכך יש שאף עולה ומ״ד( ד״ה

זה(: ד״ה ע״ב לט )ב״ב המאירי כותב כך על

 ממון ועסקי הואיל - הוא שגזלן עליו שאומר הרע, לשון קצת כאן שיש פי על ואף

בכך. מוזהרין אינן - גאמר הרע לשון לכוונת ולא הם

 - שותף או עובד לקחת הרוצה שאדם כותב יא( סעי׳ ד כלל הרע לשון )הל׳ חיים החפץ .3

 לטובת השואל( )של דכוונתו "כיון שאלותיו, על לענות לנשאל ומותר אודותיו, לברר לו מותר

 .’4השם" וחילול ומריבה מצה ולידי היזק לידי לבוא כך אחר יצטרך שלא כדי לבד, עצמו

 לספר בתשובתו מתכוון אינו הוא שגם "כיון לענות, לו שמור חיים החפץ כותב לנשאל וביחס

 זה". בענין עצה מאתו השואל זה עם להיטיב בכדי האמת אומר הוא רק חבירו, של גנותו

 לוודאי; וקרוב ברור הוא לשואל הנזק שבו במקרה אלא התירו שלא לדייק יש זה ממקרה

 חד-משמעיים, כך כל חסרונות לו שאין מועמד לו ויש לעבודה, פועל מחפש אדם אם אבל

 היתר שום אין אכן השם", וחילול ומריבה מצה ולידי חיזק "לידי אותו להביא שעלולים

35 34 33 ויש .ג5יותר טוב אחר, עובד ולקחת עליהם לדעת לו היה שעדיף אף חסרונותיו, על לספר

בסופו(. א ס״ק חיים מים באר ט, כלל רכילות )הל׳ חיים חפץ עי׳ .33
 יימצא שכנגדו מי שבו למצב להגיע שלא אדם של אחריותו את מוסיף הוא מד( )ס״ק חיים מים ובבאר .34

לשקר. נשבע
בהג״ה(. א סעי׳ ב ציור ט )כלל רכילות בהלכות מוכח וכך .35
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מד(: ס״ק חיים מים )באר שם חיים החפץ שמוסיף הטעמים בשני לדייק

 איש עם להשתתף התורה אותו שתכריח סברא דאין כריה; לכל חיי שבקת לא דא״כ

 ידי שעל ועוד, אחריו. וחקירה דרישה בלי מהותו את שלשום מתמול נדע לא אשר

שלום. נתיבותיה שכל ידענו וזה גדולות, ומריבות מצות לידי כך אחר לבוא יוכל זה

 שני בפניו שעומדים במי צ״ע זה ולפי יותר. רחב הוא ההיתר הראשון הנימוק לפי ולכאורה,

 שניהם, את המכיר אדם עם להתייעץ בא והוא מהשני, יותר טוב מהם שאחד מועמדים,

 הרע לשון משום בזה אין אם להעדיף, מהם מי את בשאלה מנומקת דעת חוות ומבקש

 המבקשים דומים, מועמדים שני בין בהכרעה לסייע מתבקש אדם שכאשר וייתכן לתועלת.

 מעבר ולא השני, על עדיף שהאחד כך על להמליץ היותר, לכל לו, מותר - מסויימת עבודה

.’6לכך

הציבור לחינוך הועלת ג.

 הזכרונות בספר גנותו את לרשום ואף גנותו, לספר "מותר - מצוה לקיים רוצה שאינו מי .1

 אדם" בני בעיני עבירות בעלי להבאיש "כדי וזאת ח(. סעי׳ ד כלל הרע לשון )הל׳ דורים" לדור

 )ל״ח יומא במסכת בגמרא המובאים הסיפורים מן - ’8והראיה .’7לג( ס״ק חיים מיס )באר

 את כך על וקראו לוי, בן והוגרס קמצר בן אבטינס, בית גרמו, בית את לגנאי שהזכירו ע״א(,

 אנשים של חטאיהם על בסיפורים מלא התנ״ך גם ז(. י, )משלי ירקב" רשעים "שם הפסוק:

 מריבה( ובמי )בעגל הכהן אהרן מריבה(, )במי רבנו משה כמו: ישראל, גדולי וביניהם רבים,

 אלו, סיפורים שגם משום - זאת וכל רבים. ועוד ”שבע( )בבת המלך דוד )במשכן(, בניו ושני

.40 39 38 37 36ייחשבו לתועלת הציבור, של חינוכו לצורך שנועדו

 מי להזהיר היתר שאין כותב ב( ס״ק חיים מים ובאר ב סעי׳ שני ציור ט כלל רכילות )הל׳ חיים החפץ .36
 אינה נוספת פעם שייכשל שההערכה מפני בעסקיו, פעם שנכשל מי עם משותף עסק לעשות שרוצה

 במפורש. כך על שואל הוא אם רק לשותף לספר מותר - פעמים מספר נכשל המועמד אם אך מבוססת.
 כמצב לראותה יש הבחירה, תהליך של חיוני חלק היא שתעמולה שמכיון לומר, יש בחירות ובמערכת

המועמד. של טיבו על מפורשת שאלה היתה שבו
 במקרה, ולא בהם, מחזיק ועודנו במזיד אותם ועושה בהם שאוחז עבירות "...בשאר יונה: רבנו כתב וכן .37

 תורה ושומרי רשע יהללו תורה ׳עוזבי שנאמר: אדם, על בפני לגנותו מצוה - ולימודו מדרכיו הם אבל
מעשיו". ויתקן מדרכיו הוא גם שישוב וכדי רשע... מדרך אדם בני שיתרחקו כדי בם׳, יתגרו

לג(. )ס״ק חיים מים באר .38
 יותר. חמור חטא שחטא בו יחשדו שלא עצמו, משה של לתועלתו גם הדבר היה מריבה, מי לחטא ביחס .39

קלז(. פי׳ )במדבר ספרי עי׳ הציבור: לטובת אלא לטובתו, היה לא אכן דוד של חטאו פרסום זאת, לעומת
ד(. סעי׳ י )כלל הרע לשון בהלכות וכן .40
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 דבר אל לבו שת לא "אשר שאדם ז( סעי׳ )שם חיים החפץ כתב וכן חוטא. לפרסם מותר .2

 ע״ב(: פו )יומא אמרו ועוד עליו. בוז ולשפוך תועבותיו ולהודיע במעלליו להכלימו מותר - ה׳

 שלא להשניאו כדי שמים, לשם "יתכוון זאת ובכל ה"׳. חילול מפני החנפים, את מפרסמין

לב(. ס״ק חיים מים )באר ממעשיו" ילמדו

 המעוות, לתיקון להביאו דרך ואין חבירו את עשק או שגזל אדם על הרע לשון לספר מותר .3

 הרע לשון )הל׳ אוון" פועלי מגנות שהבריות כשישמעו רשע מדרך אדם בני "שיתרחקו כדי

.41ד( סעי׳ י כלל

למספר תועלת ד.

שכתב: יג(, סעי י כלל הרע לשון )הל׳ חיים בחפץ מצאנו .1

עוולה... לו עשה שפלוני איך לאנשים שיספר זה ידי שעל משער הוא דאם לי, נראה

 אם לו נשמעין שדבריהן לאנשים שיספר כגון: - להבא על תועלת מזה לו לבוא תוכל

 לספר לו מותר - בזה וכיוצא וההיזק הגזלה לו ישיב זה ידי על ואולי זה, על יוכיחוהו

 לספר מותר - בזה וכיוצא האופנים אלו בכל - בזה... שיסייעוהו מאתם ולבקש להם

 כוונת דאין כיון השומעים, לפני חבירו יתבזה הסיפור ידי שעל אף אדם, לבני הדבר

 או ממון בענין נזק ממנו לו יהיה שלא עצמו, את לשמור רוצה הוא רק לזה, המספר

וביוש. צער

 החפץ- מבאר הדבר בטעם עצמו. למספר בתועלת גם אמור לתועלת הרע לשון שהיתר ומכאן

לג(: ס״ק חיים מים )באר חיים

.42לחבירו לגנות ולא עצמו את לשמור כוונתו דעיקר כיון

 לו מותר אבל בו; לנקום כדי עליו להלשין לו אסור אמנם - ׳מוסר׳ ידי על שנפגע אדם .2

 לתת שיכולה היחידה הדרך זוהי אם נוספת, פעם אותו וימסור יחזור שלא כדי עליו להלשין

 ומכאן בהג״ה(. ט שפח, חו״מ שו״ע עפ״י י; סעי׳ ו כלל רכילות הל׳ חיים )חפץ התוצאה את

אישית. בתועלת גם אמור לתועלת שההיתר

לאדם ביחס ועיין( סד״ה א׳ ס״ק חיים מים באר ב׳, כלל הרע לשון )הל׳ חיים החפץ כתב וכן

כל(. ד״ה ב לט, ב״ב בשטמ״ק )מובא יונה רבנו עפ״י .41
אבא. ר׳ ע״י לדעתו, לו, שנעשה עוול על זירא ר׳ בפני קבל גידל שרב ע״א(, )נט מקידושין לכך ראיה והביא .42
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 לחרפו מותר - עוד יחרפנו שלא להבא, תועלת לו יש שאם זולתו, מידי ברבים שהתבייש

ברבים.

 לשון של להיתר שהמקור כשם תורה, לדין תביעה של הגשה הוא זה להיתר שהמקור נראה .3

בהג״ה(: א תכא, )חו״מ הרמ״א כותב וכך עדות. מהגדת נלמד אחר אדם לטובת הנאמר הרע

 לברר יכול שלא פי על אף - בו וכיוצא לו גנב או שמסרו חבירו על שקובל מי וכן

.45 * 43לביישו נתכוון לא דהרי פטור, מקום מכל - עליו

 הולך חבירו על תביעה לו שיש מי שכל דבר, עמא מאי חזי ופוק איסור! בכך שאין ומכאן

 את טוען הנתבע ואף לנתבע, ביחס דברים ואונאת הרע לשון לאיסורי חושש ואינו ותובע,

 בעליל הוכח לא שעדיין למרות - זאת כל אלו. לאיסורים לחשוש מבלי הדין בבית טענותיו כל

צודקות. שטענותיו

 משפט, בבתי מתבררים אנשים בין שסכסוכים העובדה שעצם לומר, מקום היה הדבר בטעם

 שבירור זה מכוח והן להתברר, האמת יכולה ששם זה מכוח הן - גדולה תועלת בה יש

 בתועלת מדובר כן ואם הצדדים. בין שלום ולהשכין המריבה את להשקיט יכול אובייקטיבי

 היא הדין בעל של שמטרתו שמכיון לומר, ניתן שני מצד אך אובייקטיבית. מבט מנקודת

 - אלו בדבריו בחבירו לפגוע מכוון ואינו לדעתו, זכויותיו, על להגן כדי לו שתצא התועלת

.44סובייקטיבית מבט מנקודת היא התועלת כאשר גם מותר שהדבר ומכאן איסור. בכך אין

?תועלת ההיתר מנבלות .5

 כן פי על ואף לתועלת, היא המספר של כוונתו שבהם למצבים דוגמאות מצאנו זאת לעומת

לספר לו אסור

ו(: סעי׳ א כלל הרע לשון )הל׳ חיים החפץ כתב א.

 של בגנותו לעולם לספר שלא הזאת במידה עצמו ירגיל שאם רואה הוא אם אפילו

 שאם אחרים... רשות תחת שהוא כגון - פרנסתו בענין גדול הפסד לו יסובב ישראל...

 יסלקוהו זה וע״י ופתי, לשוטה אותו יחזיקו כמותם, כך כל פתוח פיו שאין מי יראו

לאווין, שאר ככל אסור! אעפ״כ - ביתו בני את לפרנס במה לו יהיה ולא ממשמרתו

עליהן... לעבור ולא לו אשר כל ליתן שמחויב

(.34-31 עט׳ כ )׳׳תחומיו״ גולדברג נחמיה זלמן הרה״ג מאמר ב(! )ס״ק הגר״א ביאור ועי׳ .43
אלא אינה מטרתו וכל ממש, בה שאין מראש יודע התובע כאשר קנתרנית, בתביעה מדובר כאשר ואכן, ♦.4

הרע. לשון משום גס בכך יש - הנתבע על משפטי״ ״טרור הפעלת
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 אסור! ואעפ״כ מנזק, עצמו את להציל אלא הזולת את לגנות אינה כוונתו והרי

 מן שתצמח התועלת מכוח נובע לא ההיתר של שעיקרו לעיל, שכתבנו מה עפ״י לומר וצריך

 היא האמירה כוונת זה במקרה ואילו לגנות. כוונה שום כאן שאין העובדה מן אלא האמירה

 אין ולכן האמירה; של התוכן מעצם ולא צדדית תוצאה היא והתועלת הזולת, את לגנות אכן

 - לתועלת היא תוכנה שמצד אמירה זאת, לעומת לתועלת. הרע לשון של ההיתר בכלל זה

מותרת.

 שמפקיע מי מפני באזהרה עוסק הוא כאשר בהג״ה(, י סעי׳ ט כלל רכילות )הל׳ חיים החפץ ב.

 מים באר )עי׳ משתות פחות היא האונאה אם הקונה את להזהיר היתר שאין כותב מחירים,

 מכיון אך המחיר; הפקעת על מהידיעה תועלת לקונה יש שאמנם לומר, ועלינו כז(. ס״ק חיים

 הרע. לשון משום הקונה של באזהרתו יש ,46 45אסורה אכן כזאת מחיר שהפקעת ברור שלא

 ברור באופן האסורה פגיעה של מניעה איננה התועלת אם הרע לשון לספר היתר שאין ומכאן

.45האובייקטיבי הדין מצד

 תועלת להביא בא ,שהמספר עד כ״תועלת". מוגדר אינו כזה שמקרה לומר יש הראיה לדחיית

 שהמוכר ומכיון יותר? להרוויח שרוצה למוכר, תועלת יביא לא מדוע ביוקר, יקנה שלא לקונה,

.47המוכר של חשבונו על לו לסייע היתר אין כדין, שלא מחירים מפקיע אינו

יז(: סעי׳ י כלל הרע לשון )הל׳ חיים החפץ כתב עוד ג.

 אפילו הזה? הדבר את עשה מי לשמעון: ושאל ראובן ובא כהוגן, שלא דבר עשה אם

ישיב: רק הדבר... את שעשה מי לגלות לו אסור בזה, חושדו שראובן מבין הוא אם

.48הדבר את עשיתי לא אני

ז(. סעי׳ רכז סי׳ )חו״מ שו״ע עי׳ .45
 המספר ובידי מפסיד, הקונה סוף דסוף תמוהים, "דבריו שליט״א: נבנצאל אביגדור הרה״ג העירני כך על .46

אבידה". השבת משום כאן ויש ההפסד, את למנוע
 הצדדים לאחד משפטיות עצות במתן העוסקות בגמרא בסוגיות תלויה זו לשאלה ההתייחסות לכאורה .47

הדיינים". כעורכי עצמנו "עשינו ואומרת: הללו העצות את שוללת הגמרא אחד מצד א(. פו, ב; כב, )כתובות
 למרות משפחה, לקרובי כזאת עצה לתת שמותר דהיינו: תתעלם", אל "ומבשרך אומרת: היא שני מצד אך

 למרות בזול, לקנות היכן לחבר עצה לתת - מצוה אף ואולי - שמותר להסיק יש ומכאן בעייתית. שהיא
וצ״ע. מכך. נפגע שהמוכר

4S• יד(. סעי׳ ט )כלל רכילות בהל׳ וכ״כ
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 עצמו את להציל כדי רק הדבר את אומר שהחשוד למרות נאסרה, האחר האדם על ההלשנה

 פי על חיים החפץ של דינו את להבין יש הזולת. את לגנות כדי ולא בו, שחושדים החשד מן

ב(: קסד, )ב״ב בגמרא המקור

 שמעון ר׳ לו אמר בזה. זמן אין רבי: ואמר דרבי, לקמיה דאתא מקושר )גט( ההוא

 בבישות רבי ביה חזא הדר וחזייה. פלייה מובלע! קשריו בין שמא לרבי: רבי בר

כתביה. חייטא יהודה כתבתיה. אנא לאו ולו: אמר כתבו(. שהוא כסבור )רשב״ם:

 לך היה עליו. אשמה להטיל לך היה לא )רשב״ם: הזה הרע מלשון כלך ליה: אמר

כתבתיו(. איני לומר:

 לחסוך רצה שמעון ור׳ בדין. לו מגיעה שהיונה נזיפה, היותר לכל מקבל הסופר היה כאן

 שיכול שמכיון לומר, אפשר ואולי הגט. כותב על אותה שהטיל זה ידי על הבושה את מעצמו

 הצדקה היתה לא הסופר, על האשמה את להטיל מבלי התועלת את עצמו על להביא היה

וצ״ע. כך, מחלק שאינו משמע חיים החפץ מדברי אך הכותב. מיהו לומר

 א-ב(. יב, )במדבר רבנו משה על הנביאה מרים של מדבריה לאיסור ראיה להביא יש כן ד.

שם(: במדבר )ספרי במדרש נאמר וכך

 ורביה מפריה למעט ולא לשבח, אלא לגנאי באחיה לדבר נתכוונה שלא מרים, ומה

 מפריה ולמעט לשבח, ולא לגנאי בחבירו לדבר המתכוון נענשה! כך לרבות...- אלא

*.’וכמה כמה אחת על לרבות...- ולא ורביה

לתועלת. סובייקטיבית בכוונה די שלא ומכאן

במדרש: שם רמוזה זו ראיה של דחייתה

קשה... לשון אלא מקום בכל דיבור אין - במשה״ ואהרן מרים ״ותדבר

 דהיינו: קשה", ב״לשון היה הדיבור סגנון אבל לתועלת, היה הדברים תוכן שאמנם כלומר,

 התועלת. של לשמה לנדרש מעבר הרבה ביקורתי סיגנון

שם(: במדבר שמעוני בילקוט )מובא ילמדנו במדרש עולה אחרת נקודה

להם... שתקתי לא - במשה והסיחו בפיהם רשות שנתנו כיון

יושבין התחילו הדבר. את לו ואמרה אהרן אצל לה הלכה כך, מרים ששמעה כיון

ט(. כד, דברים ז, נוספות )סהמ״צ, ברמב״ן מובאים המדרש דברי .49
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דיבר?!". במשה אך "הרק בדבר: ונותנים ונושאים

 היתה אילו אבל דברים. בריבוי ביטוי לידי שבאה בדיבור, הגזמה שהיתה משמע כאן וגם

איסור. שוס בכך היה לא - לתועלת המגמה נשמרת

ב(: )קיג, פסחים במסכת נאמר ה.

 ערוה דבר והרואה לו, מעיד ואינו בחבירו עדות והיודע שונאן:... הקב״ה שלושה

 קמיה ביה ואסהיד לחודיה זיגוד ואתא חטא, דטוביה הא כי יחידי. בו ומעיד בחבירו

דכתיב: אין; ליה־ אמר מינגדי! וזיגוד חטא טוביה ליה: אמר לזיגוד. נגדיה פפא. דרב

 מפקת קא בעלמא רע שם ביה. אסהדת לחודך ואת באיש,.." אחד עד יקום "לא

ביה.

 התועלת את להביא בכוחו היה שלא היות - לטובה היתה המספר שכוונת שאף למדנו ומכאן

 חיים )חפץ גמורה הרע לשון משום בכך היה - עונשו על החוטא את להביא שהיא: הדרושה,

 שכוונתו "ואף כו(: ס״ק חיים מים )באר חיים החפץ והוסיף ה(. סעי׳ ד כלל הרע לשון הל׳

 כדי בה די לא לטובה, סובייקטיבית שכוונה לכאורה משמע ומכאן שיוכיחוהו". כדי לטובה,

הרע. לשון מכלל המספר את להוציא

 תועלת שיש לוודא היא המספר של חובתו פשוטה: בטענה הזאת הראיה את לדחות יש אך

 שמו את ולמסור החוטא, של שמו בעילום הדברים את לספר היה יכול לדוגמא: בסיפורו.

 הוא הרי - לתועלת הם הדברים שאכן כראוי בירר לא ואם זאת. יבקש הדין שבית לאחר רק

הרע, לשון מספר

 כתב ד( סעי׳ ד כלל הרע לשון הל׳ חיים בחפץ מובא ריט; מאמר תשובה )שערי יונה רבנו ו.

 אם אף העיר לדייני לגלותו אין - ממנה ששב ידוע ולא חד-פעמי באופן עבירה שעבר שמי

 ולשבועה לעדות אותו לפסול שידעו כדי נחוצה זו שידיעה למרות וזאת, כך. על עדים שני יש

מחטאו. ששב שייוודע עד

 ראוי לא שהדבר אלא איסור, בזה שאין מבאר טז( ס״ק חיים מים )באר חיים החפץ אך

 או להעיד יבוא אדם שאותו עד להמתין היה שעדיף לומר מסתבר הדבר בטעם לכתחילה.

 שסוף מכיון אבל מיידית. נפק״מ בזה שאין זמן כל לפסלו להזדרז ואין הדין, בבית להישבע

הדין. מעיקר מותר הדבר - תועלת בכך יש ואכן לתועלת, היא הכוונה סוף
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 למערכת מאד דומה במקרה דן ח( ס״ק חיים מים באר ה, כלל הרע לשון )הל׳ חיים החפץ ז.

וכותב: בחירות,

 טעות בו ומוטעין התמנות, באיזה בעיר לאחד למנות רוצים העיר שבני רואה אם

סעי׳ שם המבוארים הפרטים לפי ט, )בכלל רכילות בהל׳ לקמן דינו יתבאר - גדול

ב(.

 לחלק שיש ייתכן אך מאד. מצומצם - זה במקרה לתועלת הרע לשון לאמירת שההיתר ומכאן

 התמודדות ישנה - בחירות במערכת שמקובל כפי - או אחד, אדם למנות שרוצים ידוע אם בין

 מקום יש כן כמו כולם. מבין ביותר הטוב את לבחור דורשת הציבור טובת כאשר שניים, בין

 ביצוע את למנוע בא והמספר מסויים, אדם למנות החלטה ישנה כבר שבו מצב בין לחלק

.50אדם באותו לבחור בכלל אם התלבטות ישנה עדיין שבו מצב לבין ההחלטה,

לתועלת ההיתר גדרי .6

 הרע "לשון לאמירת שהתנאי בפשטות עולה חיים החפץ מדברי שאכן נראה הדברים בסיכום

 גם מצאנו זאת, ועם אובייקטיבית, מבט מנקודת בתועלת שהמדובר העובדה הוא לתועלת"

הפוכות. דוגמאות

 של בגדר אינו לתועלת הרע לשון לומר ההיתר הרי טעמא": בתר "זיל לומר יש למעשה אולם

 בתדמית לפגוע המגמה היא הרע" "לשון המושג של שמהותו אלא לא-תעשה"; דוחה "עשה

 .51ועיקר כלל הרע לשון בכלל זה אין - לתועלת ורק אך היא המטרה וכאשר הזולת, של

טז(: ס״ק ד כלל הרע לשון )הל׳ עצמו חיים החפץ כתב וכך

 היוצא לתועלת או חבירו של לגנותו מכוון אם בהמספר, תלוי הרע... בלשון דהכלל

מזה.

 הרע לשון באמירת רכילות, הלכות בסוף חיים, בחפץ הדיון כל שידוכים. בענייני גם יפה כוחה זו, הבחנה .50
 גורם והמספר סופי, כמעט או סופי באופן "נסגר" כבר השידוך שבו במקרה עוסק - זה בהקשר לתועלת

 במשמעות חומרה של רבה ובמידה ודאות של גבוהה ברמה צורך יש כזה במצב המהלך. כל של ל״פיצוץ"
 נמצא והוא שידוך, של קשר ליצור בכלל אם מתייעץ אדם כאשר אולם לספר. מותר שיהיה כדי הדברים,

 לשואל לייעץ ומותר חיים, החפץ של הסייגים נאמרו לא כך שעל יתכן הבירור, של ראשוני מאד בשלב
 שקבלת מפני - זאת וכל בהרבה. נמוכה השיקולים של עוצמתם כאשר גם השידוך להצעת ייענה שלא

שבכוח. בדבר אלא נוצר שכבר בדבר לפגיעה תביא לא הדברים
(.362 עמי כ׳ ב״תחומין" מובא p סי׳ )יבמות הערות בקובץ כתב זה וכעין .51



F *י

)א( דמוקרטית ציבורית במערכת הרע לשון אריאל עזריאל הרב

מו(: ס״ק )שם מועיל אכן שהדבר לדעת מבלי לתועלת הרע לשון שאמר מי בענין כתב וכן

 תלוי אלו דבעניינים מקום בכל דמשמע משום חזיר", בשר בידו "עלה מיקרי דזה

.52בכוונה העיקר

 לספר מותר - דיה ברורה אינה עליו שמסופר מי של אשמתו אם שגם להסיק ניתן ומכאן

 הכוונה הרע, לשון שבהלכות לענ״ד, ונראה לתועלת. ברורה היא המספר של כוונתו אס עליו

 לתועלת, הרע לשון באמירת חיים החפץ שקבע והתנאים הדיבור, של דינו את המגדירה היא

 חטא. של מצחצוחים נקייה שתהיה בטהרתה, הזאת הכוונה את ולאמת לבסס באים כולם

 יש אולם אובייקטיביות. בהגדרות מוגדרת התועלת כאשר רק מתקיים זה תנאי כלל, ובדרך

 שצריך אלא מותר, הדבר - סובייקטיבית מבט מנקודת רק קיימת התועלת כאשר שגם לומר

ההיתר. של התנאים בכל לעמוד

מסקנות
 אף לתועלת, הרע לשון של בגדר היא הציבור נבחרי על שהביקורת עולה הדברים כל מתוך

 של כוונתו כזה במצב שגם משום וזאת סובייקטיבית. מבט מנקודת נאמרת הביקורת אם

מצבים: לשני לחלק יש דמוקרטית במערכת הביקורת את ולמעשה, לתועלת. היא המפרסם

להנהגה. ביותר הטובים המועמדים של לבחירתם להביא היא שתכליתה בחירות, מערכת א.

 שחיתות מעשי למנוע הוא שתפקידה הנבחרים, של הקדנציה במהלך הציבורית הביקורת ב.

הציבור. לרצון בהתאמה תהיה הנבחרים של שהמדיניות לכך ולדאוג

 של המחוייבות סובייקטיבית. היא הציבור של המבט נקודת ־ האמורים התחומים בשני

 כשליחים הגדרתם מעצם אלא בהכרח, צודקים שהבוחרים מכך נובעת לא לבוחריהם הנבחרים

 סובייקטיבית תודעה שגם הקביעה את נקבל לא אחרים במקרים אם שאף ומכאן, הציבור. של

 למערכות ביחס אותה לקבל מקום יש לתועלת, הרע לשון של אמירה מתירה תועלת של

 זוהי שכרגע ומכיון בפעילותן. הציבור של במעורבות תלוי התקין תפקודן שעצם דמוקרטיות,

 שנעשה שמה לומר יש ממילא העם, הסכמת מכוח המדינה את לנהל ביותר המתאימה הדרך

 מוסדות של התקין ניהולם למען ייחשב תועלת בכלל - הוגנים דמוקרטיים כללים במסגרת

.55הציבור

 הרע לשון של המעשיים העקרונות יתבארו ובו המאמר, המשך אי״ה, יופיע, הבא בגיליון

ציבוריים. ובמאבקים בחירות במערכת שלהם היישום ודרכי לתועלת,

a
בושה. לו יגרום שהדבר למרות למשפט אדם לתבוע ההיתר את חיים החפץ מסביר זה עפ״י .52
 שמתבצע מה אלא ההלכה, את הקובעות הן הפוליטי השוק של הפסולות הנורמות שלא שמסתבר אלא .53

רבות הלכתיות בתשובות גם שמופיע וכפי האידיאלי, הדמוקרטי המשטר של ההגותיים היסודות עפ״י



ח״כ אליעזר ציץ ה סימן שו״ת לד

 כשכולי גם כותב וכך מצותה, נגמרה לא אחת פעם
 ישעיה רבינו בשם ה׳ סימן תפלה ה׳ השלם הלקט

ע״ש. דל
 ד׳ כנדרים מקובצת השישה לדברי גם אציין

שכתב דל הו׳נב״י בשם שמביא א’ע ח׳
 בתורה יעסוק א״א נפשיה פטר לא דת״ת עשה דמידי

 וברישב׳א. בר׳ן גם יעו״ש כולו, היום כל
'דבשעות שכותב י״ב עשין בסמ״ג יעוין עוד

 ללמוד פנאי לו ואין מבולבל שהאדם דחוקות
 צ״ט ד' במנחות יוחנן רבי שאמר מה על סומך

 קיים וערבית שחרית ק״ש אלא קרא לא דאפילו
 דחוקות לא בשעות דהא מינה דון ימוש' לא מצות

ר״י. מימרת על לסמוך אין
 במצות בעוסק גם כי לנו יוצא האמור לאור

של הכלל זה על להחיל ג־כ שייך ת׳ת
 נמצא שהוא מכיון המצוד, מן במצוה^טור עוסק
 הקודמת. המצוה המשכת בעצם עדנה

דמפסיקין דינא להסברת אנו וצריכים
 שם בשבת המאירי של לתירוצו

 מצות משאר תורה בתלמוד הקילו דהיאך ששואל
 י״ל ודל: ומתרץ המצוה מן פטור במצוד, שהעוסק

 והיאך מעשה לידי להביא אלא אינו שהתלמוד
 זה על בירזשלמי שאמר זהוא המעשה, את יפקיע
 שלא שהלמד לעשות שלא הלמד ולא לעשות הלמד

עיי״ש. נברא שלא לו נוח לעשות
 מדברי הזכיר שלא המאירי על לפלא ]אך

שכותב ה״ב אישות מ׳ה ס״ו בפרק בזה הרמב־ם
 תלמוד במצות המצוד, מן פטור במצוד, עוסק גדר כן

 מהתוספתא להרמב־ם סתירה יצא שלא וכדי תורה,
 שתירצתי כפי עלה לבוא דיש נלעג״ד והירושלמי

ההדרן!. בפנים זאת

ו סימן

 מספר של בגדר הרמב״ם דברי ביאור א.
הרע. לשון

 החפץ האיש מי של הפסוק בביאורי ב.
דרוכל. ומעשה וגו/ חיים

תשנ״ג. )עשי־ת( תשרי ד׳ יום ב*ה.
תובב׳א. עיה״ק ירושלים

 זכאי אהרן מוה־ר הנעלה הגאון הרב ידידי לכבוד
טוב. יום אור ישיבת ראש שליט״א

 היהודי 'הבית החדש ספרו על הסכמתי בזה יקבל
לו אכתוב הקודש ולחיבת כמבוקשו. שביעי' חלק

הנעלה. בספרו המדובר בעל בד״ת משהו

 מעתיק א' סעי' י׳א סימן הרע לשון בה׳ א(
ה״ג דעות מה' בפ״ז הרמב״ם לשון כת״ר

 כאילו הרע בלשון המספר כל חכמים ואמרו שכותב:
בעיקר. כופר
 דמעלין רק הרמב״ם כותב דבכאן להעיר, ויש

לו מצינו אבל בעיקר', כופר 'כאילו עליו
 לידי עי״כ בא דבר של דבסופו שכותב במקו׳א
 פרק צרעת טומאת בה' לו והוא בעיקר, ממש כפירה

 הוא לד,'ד מסיפור דההשתלשות שכותב ו׳ הלכה ט״ז
 ומתוך וכו', הצדיקים בגנות לספר באין כך דמתוך

 בדבריהם דופי ולתת בנביאים לדבר הרגל יהיה כך
 בעיקר וכופדין באלקים לדבר באין כך 'ומתוך וכו׳

 כן לא אשר דברים ישראל בני ויחפאו שנא׳ כענין
 פיהם בשמים שתו אומר הוא והרי אלקיהם, ה' על

 בשמים לשית להם גרם מי בארץ, תהלך ולשונם
 דס״ל הרי ע״ש, בארץ*. תחילה שהלכה לשונם פיהם,

 המספר על דמעלין רק דלא טו״צ בה׳ להרמב״ם
 כופר עי״כ 'כאילו" לה״ר העוז חומרת עקב לה״ר

 גם עי״כ זה חוטא יבוא דבר של דבסופו אלא בעיקר,
בעיקר. ממש לכפור

 זאת נציין ומתחילה כדלהלן: לפרש ונראה
המה טו״צ בה׳ דבריו דמקור בעליל דגראה

 לקיש ריש דאמר דאיתא, ע״ב ט״ו בד׳ שם בערכין—
 שנא׳ לשמים עד עונות מגדיל הרע לשון המספר כל

 ופירש בארץ, תהלך ולשונם פיהם בשמים שתו
 של דבסופו דר״ל, לקיש, ריש מאמר כונת הרמב״ם

 בשמים גם ששם עד עונות לה״ר המספר מגדיל דבר
 והיינו וגו׳, בשמים שתו שנא׳ בעיקר לכפור פיהו
 'שהלכה לשונם פיהם־ בשמים לשית להם גרם 'דמי

בארץ". תחלה
 דדברי ולומר להוסיף איפוא יש ולפי״ז

בה׳ דבריו וכן דעות בה׳ הרמב״ם
 שאלה באופן להשני. משלים האחד צרעת, טומאת

 דלכן והיינו, ביניהם, סתירה באין דא״ח ואלה
 כפר "כאילו מיד כבר עליו מעלין לה״ד המספר
 ראש הפרה דזהו מפני דעות! בה׳ )כדבריו בעיקר'
 והדרדות ירידה לתהליך כ’עי אותו שתביא ולענה

 לדבר מיכן ולאחר וכו', הצדיקים בגנות לספר של
 של שבסופו עד וכו׳, בדבריהם דופי ולתת בנביאים

 ממש. בעיקר ולכפור באלקים לדבר עי״כ יבוא דבר
הטעמים נימוקי מחלק שהרמב״ם לזה !בדומה

 הנצרך לסי נפרדים מקומות בשני
 נציין ולעינינו מקומות, בעוד מצינו שם, להמדובר
 ב׳ הלכה בפ״ו שם דיעות בה׳ גם ממ״ש לדוגמא
 שצריך הנימוק כותב דשם ת״ח, בת לישא בהמצוה

 בתו וישיא חכם תלמיד בת שישא להשתדל אדם
לד,דבק עשה מהמצות נובע שהוא חכם, לתלמיד

0) מחכמה אוצר תכנו! ע״י חודפס)39 מס עמוד גדליהו יעקב בן יהודה אליעזר ולדנברג, כ ־ אליעזר ציץ



לה ח״כ אליעזר ציץ ו סימן שרת

 כענין ממעשיהם ללמוד בדי ותלמידיהם בחכמים
 כ״א פרק ביאה איסורי בה׳ ואילו תדבק, ובו שנאמר

 וז׳ל: לכך אחר נימוק שכותב לו מצינו ל׳ב הלכה
תלמיד בת וישא לו שיש מה כל אדם ימכור ולעולם

 וכן חכמים, תלמידי בניו גולה או מת שאם ®חכם53
 מריבה ולא מגונה דבר שאין חכם לתלמיד בתו ישיא

 בזה שיש הזכיר ולא ע״ש, חכם תלמיד של בביתו
 שכתב מה על א״ע וסמך תדבק, ובו של מצוה גם

 הסתפק שם דיעות בה׳ ואילו דיעות, בה׳ מזה כבר
 תדבק. ובו של מצוד. בזה שיש במ׳־ש שם להמדובר
ואכמ״ל[.

 האמור מכל ללמוד איפוא יש השכל מוסר כמה
מישראל שהאדם כמה עד וטו״צ דיעות בה׳

 מלספר קשת כמטחוי ולהתרחק ארחותיו, לכוין צריך
ואבקו. הרע, לשון

 כשיחת יהיו ששיחותיו שזוכה מי ואשרי
תורה בדברי אלא שאינו ישראל' 'כשירי

 )כדברי ואשר שם, טו־צ בה' הרמב״ם כדברי וחכמה,
 ומזכה ידן על עוזר "הקב״ה שעי״ב שם(, הרמב״ם

 רעהו אלא איש ה׳ יראי נדברו אז שנאמר בה, אותן
 ה׳ ליראי לפניו זכרון ספר ויכתב וישמע ה׳ ויקשב

שמו". ולחושבי
ולציין להוסיף נראה בספרו, ,98 לעמוד ב(

 יוסף בספרו ז״ל החיד״א מרן לדברי
 כי שכותב ד׳ פסוק ל״ט פרק תהלים על תהלות
 שדיברו הכולל לה״ר לתקן הוא האריך הגלות

 תורה. בתלמוד דתיקונו המקובלים ושכתבו ישראל,
בשם שם בדבריו החיד״א מביא יפה כן כמו

 באופן שביאר ז״ל יצחקי מהר״א הרב מורינו
 אש תבער בהגיגי בקרבי לבי 'חם שם: הפסוק נאות

 בשביל אש' תבער 'בהגיגי דר״ל בלשוני', דברתי
 'שדברתי חשוב פלניא בי נורא איכא שאמרתי
 על בקרבי' לבי 'חם לכן לה״ר( אבק )שהוא בלשוני'

 וכבר ליזהר, לעמוד יוכל מי כי בקרבי תוקד ואש זה,
 ומוסיף לה׳ר. מאבק יום בכל ניצול אדם דאין אמרו

 'נאלמתי זה שלפני בפסוק שכתוב דזהו זה, על
 לדבר אפילו נעכר', וכאבי מטוב החשיתי דומיה
אריכות. ביתר יעו״ש להחשות. וצריכים אסור, טובה

בברכה
וולדינברג יהודא אליעזר

מהמעשה מדבר ובהמשכו 98 בעמוד ג(
במד״ר. האמור וכר. דרוכל,

דברי בספר שראיתי מה בזה לציין ברצוני
כפ׳ עה״ת ז־ל( שו'מ בעל )מהגאון שאול

 מה עפ״י במד״ר האמור את לבאר שכותב מצורע
שביאר ז״ל קצוה״ח בעל הגאון בשם אומרים ששמע

 לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש מי של הכתוב
 ימים אורחת בעברו הסוחר האיש דהנה בכזאת, טוב

 החדש יעבור מתי ואומר מצפה הוא סכנה ומקום
 מסחר עושה לביתו ובבואו בשלום, לביתו שישוב
 הוא רחוק למקום ליסע דרכו לאחוז וצריך וקנין
 דרכו וזה לנסוע, ויוכל האלו הימים שיעברו מצפה

 האיש אבל הימים שיעברו ומיחל שמצפה הימים כל
 הימים שאוהב רק הימים שיעברו מצפה אינו השלם
 מצוות מסגל הוא ויום יום שבכל טוב, לראות

 שיהיו רק שיעברו מייחל ואינו טובים, ומעשים
 חיים[. להחפץ ימים* 'אוהב וזהו1 מטובה. וישבע

היה דזה וכותב, שו'מ הבעל מוסיף ועפי״ז
 החפץ האיש מי בהכריזו הרוכל כוונת

 ינאי, ר׳ וכשהשקיף טוב, לראות ימים אוהב חיים
 אתה שאין היינו לה, צריך את לית !הרוכל[ א״ל
 מכריז ואני הימים, שיעברו שחפצם ומהמונם מהם

 החדש יעבור מתי יצפו שלא ההמוני האיש על
 השו״מ ומסיים עצמם, בימים שישבעו רק והשבת,
ודפח״ח. ע״ש, מאד' נכון 'וזה בלשון

בזה שהכוונה שמבאר מה להזכיר חשוב כן ד(
והוא, מצורע, פ׳ סופר שבט בספר המדרש

 מי שאמר זה מה הקרא ג־כ ינאי לר׳ קשה שהיה
 ספק בלי זה הא שאלה, בלשון חיים החפץ האיש
 שקשה מה ]חוץ בזה ורוצה חיים חפץ ואיש איש שכל

 אלא בנוכח[. ואח״ב נסתר בלשון מדבר ^■שתחילה
 א״כ קטל, תלתא לה״ר כי בש״ס אמרו כבר שבאמת

 יזהר ע״כ חבירו, ג״כ קטיל לה״ד מדבר שהוא במה
 חבירו חיי על ג״כ חס שהוא ומי לה״ר, מלדבר מאד
 מי דוד אמר ע״ב רע, מדבר ופיו לשונו לנצור צריך
 חבריו חיי ג״כ רק חייו דוקא לאו חיים החפץ האיש
 לשונו ע״י כי מרע, לשונך נצור תלתא, יקטול שלא
 היה הרוכל גם כי רוכל, מהאי למד וזה זה, כל גורם

 ג״כ להחיות ורוצה דחיי סמא למיזבן בעי מאן מכריז
לשונו נוצר שהוא מי אחרים, בחיי וחפץ אחרים,

וש״י. ע״ש, בחיותם וחפץ ג״כ לאחרים חיים נותן
כי זאת גם לציין והראוי הרצוי מן ה<

 איסור על מיוחד נוסף לאו ישנו במלחמה
 ערוד. אלא לי אין תצא בספרי ודרשינן הרע, לשון
 ת״ל השם, קללת דמים ושפיכות ע׳ז לרבות מנין

 אף רע דבר אומר כשהוא וכר, רע דבר מכל ונשמרת
הרע. לשון

 הספרי דברי שמביא שם עה*ת ברמב׳ן ויעוין
לשון על במחנה לאו יוסיף שלכן ומסביר

 רבה מכה ביניהם ויכו מחלוקת ירבו שלא כדי הרע
 ע״ש. האויבים מן יותר מאד

בזה׳ל: בזה כתוב ה׳א דפאה פ׳א ובירושלמי
ונשמרת מנין, הרע ללשון אזהרה

0) מחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)40 מס עמוד גדליהו יעקב בן יהודה אליעזר ולדנברג, כ ־ אליעזר



swy&i ■

i

ו סימן שחת לו

 תלך לא ישמעאל ר׳ תני לא רבי אמר רע, דבר מכל
 הרע. לשון רכולת זו בעמך רכיל
 מחלוקת בזה שיש מהירושלמי הבראה וכפי

 הרע ללשון האזהרה לומדים פסוק מאיזה
 תלך שלא של מהפסוק או ונשמרת של מהפסוק אם

 שמפרש ראיתי סירילאו מהר־ש בפי׳ וכן רכיל,
 היא מנין הרע ללשון אזהרה של הירושלמי ששאלת

 כתיב עשה דאילו לאו, זה על שיש שיודעין מאין
 ולזה וגר, למרים אלקיך ה׳ עשה אשר זכור בהדיא
 ואל פן השמר שנא׳ מקום דכל וגו׳ ונשמרת משיב
 בירושלמי, גרים מיכן ולאחר תעשה, בלא אלא אינו

 כו״ע שזה לפי׳ז ויוצא וכו", רכיל תלך לא 'א״ר
 למרים עשה אשר מזכור הוא שהעשה מודים

 הלאו למדים אם הלאו על רק היא והמחלוקת
 מ־ו ד׳ בכתובות )ועיין רכיל תלך מלא או מונשמרת

שם(. ובפנ׳י ע׳א
 שני דיש וכותב שמסכם חכמה במשך וראיתי

לשון סוגי שני על להירושלמי לאוין
 לזה מזה עצמם בנ״י בתוך הרע לשון על אחד הרע,

 והשני ישראל, בני בעם בעמך, רכיל תלך לא וזה
 כי המקרא פשט וזה ישראל, למחנה מחוץ הרע לשון
 "לגלות שלא רע, דבר מכל ונשמרת וגו׳ תצא

 לשום ורבעם ארחם לספר ושלא מלחמה של מסטורין
 דיבור אפילו כספרי שאמרו רע דבר בכלל וזה איש,
עי״ש. הרע לשון וזה רע,

 שהלאו חכמה המשך של פירושו לפי לנו יוצא
בתוך לה׳ר סיפור על קאי לא ונשמרת של

 למחנה מחוץ לה״ר סיפור על אלא לזה מזה בנ׳י
 אחד ולאו רכיל, תלך מלא לזה אחד ולאו ישראל,

 בירושלמי מחלוקת אין כאילו וגם מונשמדת, לזה
 שכן משמע הירושלמי פשטות אבל למדים, מאיפוא

 זאת. שלמדים קרא מאיזה בזה מחולקים
 היא שהמחלוקת בפשטות מהירושלמי גם ומשמע

 בתוך לה*ר איסור שלמדים קרא מאיזה
לזה. מזה בנ״י
 על המכוון במלחמה שאפילו לכך הוכחה ויש

להלן דאיתא ממה לזה, מזה בנ״י בתוך לה״ר
 בר אבא רבי אמר וז״ל: שם, דפאה בירושלמי מזה

 שהיה וע״י היו צדיקים כולם דוד של דורו כהנא
 הוא נופלים והיו במלחמה יוצאים היו דילטורים להם

 אשכבה לבאים בתוך נפשי נ*ז( )תהלים דוד שדיבר
 שהיו ועמשא אבנר זה לבאים בתוך נפשי לוהטים,

 ואחיתופל דואג זה לוהטים אשכבה בתורה, לבאים
 אדם בני אדם, בני הרע, לשון אחר לוהטים שהיו

 דכתוב קעילה בעלי אלו וחצים חנית שיניהם
 הירד בידו קעילה בעלי היסגרוני כ׳ב( )שמו״א
)תהלים דכתוב הזיפים אלו חדה חרב ולשונם שאול,

ח״כ אליעזר ציץ

 שעה באותה וגו׳, לשאול ויאמרו הזיפים בבוא נ״ד(
 שכינתך מה העולמים רכון הקב׳־ה לפני דוד אמר

 על רומה הה״ד מביניהון שכינתך סליק בארץ לירד
 של דור אבל כבודך, הארץ כל על אלקים השמים

 דילטורין להן היה שלא וע״י היו ע״ז עובדי אחאב
 אמר שעבדיהו הוא וגוצחין, למלחמה יורדין היו

 בהר מכריז ואליהו וגו׳, לאדוני הוגד הלא לאליהו
 ידעון עמא וכל לה׳, לבדי נביא נותרתי אני הכרמל

עיי״ש. למלכא מפרנסין ולא
 לה״ר לאיסור בנוגע בהדיא שהמדובר לנו הרי

שנזהרים זה ושבזכות לזה, מזה בנ׳י, בתוך
 מלחמה, בשעת שלא אפילו לזה מזה לה׳ר מלדבר
 ומים בלחם שכלכלם עובדיהו על דיברו שלא בדומה

 ונוצחים יורדים אליהו על סיפרו ולא דיברו שלא וכן
 מזה לה״ר שמדברים עי*ז בלהיפך וכן במלחמה,

 שיוצאים גורם החטא היה לדוד, מהם כמו לזה,
 תצא כי בפ׳ דכתיב הוא זה ועל ונופלים, למלחמה

 יציאה ובשעת זה, עון בגרמת מאחריך* 'ושב שם
 של בבי״ד בזה ומחליטים שדנים הוא למלחמה

 רבי ו׳: הלכה דשבת בפ*ב בירושלמי וכדאיתא מעלה
 כ״ס )במדבר כתיב חייא ר׳ בשם ירמיה רבי פנחס
 האורים, במשפט לו ושאל יעמוד הכהן אלעזר ולפני
 האורים, במשפט אלא כאן כתוב לא האורים בסדר
 דין בית למלחמה יוצאין שישראל בשעה מלמד אלא
 וכן להינצח. אם לנצח אם עליהן יושבין מעלה של

 תצא כי כתיב בא בר חייא א*ר שם: בירושלמי להלן
 אינו אם הא רע, דבר מכל ונשמרת אויביך על מחנה
 השטן שאין מיכן אלא שמירה, ליה צריך אינו יוצא

הסכנה. בשעת אלא מקטרג
 שהכתוב הספרי בכוונת מפרש הרמב״ן כאמור

לאיסור נוסף לאו להוסיף בא ונשמרת של
 ובהסבירו המלחמה, במחנה לזה מזה לה״ר סיפור
 מכה ביניהם ויכו מחלוקת ירבו שלא כדי זה שהוא

 התורה בפי׳ וכ*כ האויבים. מן יותר מאד רבה
שם. בספרי להמלבי״ם והמצוה

 מאחריך* 'ושב של שמיימי עונש ומבחינה
י־א במצוה בםה*מ הרמב׳ן זאת מסביר

 מן במחנה שנמנעו הזאת המצוה דעגין וכותב, שלו,
 והזהירנו השכינה, סילוק הגורמות האלה העבירות

 מעלינו שכינתו סילוק יגרום שלא הזה בלאו יתעלה
 ומחלל בחרב ישראל מפיל בהן העובר שיהיה במחנה

 וזה ע*ש. האויבים בעיני שלהם ע*ז ומיקר ה׳ את
הנ״ל. דפאה כהירושלמי

 לדברי בנוגע הפתיחה במעין אחתום ו(
צרעת טומאת מה׳ בפט*ז הרמב׳ם

 אזהרת את מסביר אמרותיו בנועם שם הרמב׳ם ה*י.
למדים אלקיך ה׳ עשה אשר את זכור של הקרא I
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ז סימן שרת

 למרים אירע מה התבוננו אומר הוא הרי וז״ל: בדרך
 בשנים ממנו גדולה שהיתה באחיה שדיברה הנביאה
 הים מן להצילו בעצמה וסיכנה ברכיה על וגידלתו

 לשאר בהשותו טעתה אלא בגנותו דיברה לא והיא
 האלו הדברים כל על הקפיד לא והוא נביאים,
 נענשה מיד כן ואע־פ מאד, ענו משה והאיש שנאמר

 הטפשים הרשעים אדם לבני וחומר קל בצרעת,
 עכ״ל. ונפלאות גדולות לדבר שמרבים

קושיא מתיישבת אלה רמב׳ם בדברי והנה
 זה על התורה מפרשי עליה שעומדים

 ותדבר פסוקי בין )י׳ב-א׳-ד׳( בהעלותך שבפרשת
 דיבר במשה אך הרק ויאמרו וגר במשה ואהרן מרים

 אהרן ואל משה אל פתאום ה׳ ויאמר ולבין וגו׳, ה׳
 ׳והאיש כתוב המקרא ביניהם מופסק וגו־ מרים ואל

 האדמה׳, פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה
 ולאל לשלפניו לאל זה למקרא יש קשר דאיזה

לשלאחריוז
 שפיר, זה מיושב הרמב״ם דברי לפי אבל

למשה כי להעיד בזה באה דהתורה והיינו
 מרים של דיבורה כלל ליה איכפת היה לא רבינו
 מאד עניו משה האיש 'כי ה". דיבר בנו גם ׳הלא
 זה העלו ואעפ׳ב האדמה', פני על אשר האדם מכל

 צאו’ להם וקרא ה" 'וישמע לה־ר עון כן עבור עליה
 מוסרו את להם והטיף מועד' אהל אל שלשתכם

בצרעת. נענשה ומיד
 המקראות נמי שמבאר אפיריון בספר וראיתי

גם ויעוין להאמור, דומים בדברים
שם. עה׳ת דבר בהעמק

 שכתוב זה שמבאר השלה׳ק דברי המה עמוקים ומה
.’וילך בם ה׳ אף ׳ויחר לאחרונה שם בפרשה

 הקב׳ד. שזילזל אחר אף לחרון מקום דמה ומקשה
 די׳ל ומבאר מקודם, אף חרון לכתוב לו דהיה אותם,
 להתודות להם היה שחטאו דכששמעו היה, אף דחרון

 אליו כשבא דוד, שעשה וכמו חטאנו ולומר עונם על
 לו אמר אז חטאתי ואמר הודה תיכף הנביא נתן

ע״ש. חטאתך העביר ה׳ גם הנביא

ז סימן

 בין כנסת בבית מחיצה עשיית אודות
 שקיפות מידת איזו נשים עזרת לבין אנשים
 גובה להיות צריך וכמה להיות צריכה

המחיצה

תשנ׳ג. כסלו כ׳א ב׳ה.
תובב״א. עיה׳ק ירושלים

שליט׳א דרוק אברהם מוהר׳ר וכו׳ הגאון הרב לכבוד

לז ח״כ אליעזר ציץ

הנציב ארמון שכונת רב
שו״ב.

 כדלקמן. להשיבו והנני שאלתו, מכתב קראתי
שבשכונתו כנסת בית אודות היא שאלתו

 מחיצה הקמת אודות בעיה שנתעוררה
 כן על וברצונו נשים, עזרת לבין אנשים בין מבדלת
 בביהכ׳ג, למחיצה מותרת שקיפות מידת איזו לדעת

המחיצה. גובה להיות צריך ומה
 בספרי )עיין להנצרך. בקצרה כאן תשובתי וזאת
ח( סימן ח״ז צ׳א שדת
 לנשים, אנשים בין מבדלת מחיצה הקמת חיוב

נ׳א, ד׳ בסוכה הגמרא מדברי למדים אנו
 חג של הראשון יו׳ס דבמוצאי איתא שם דבמתניתין

 ומפרשת גדול, תיקון שם ומתקניו נשים לעזרת ירדו
 בראשונה היתה חלקה גדול, תיקון מאי הגמ׳

 יושבות נשים שיהא והתקינו גזוזטרא והקיפוה
מלמטה. ואנשים מלמעלה
 מקום התקינו שלכן בפיה״מ הרמב״ם ומבאר

דהוא האנשים ממקום למעלה הנשים
 אומרת זאת בנשים', האנשים יסתכלו שלא 'כדי

 שם( הרמב־ם של )כביטויו בזה התועלת־ 'שגדול
 בלבד בתערובות ישבו שלא כדי בגלל רק לא היה
 בנשים. האנשים יסתכלו לא שעי״ז כדי גם אלא

שכותב המשניות על שם יו״ט בתום׳ ויעוין
 אמנם כי עמו דהדין הרמב־ם דברי על

 ראש קלות לידי מביא בנשים האנשים ההסתכלות
 לדעת קישוי משום ועוד כתיב, בך ימשל הוא כי

 ע׳ש. ה׳ בית בחצרות כ״ש קרי, יראה ושמא
מעתיק שם המשניות על שלמה מלאכת ובפי׳

הפשוט. דבר וכאל בזה, הרמב״ם דברי ג״כ
 מדידיה בכזאת מבאר שם בסוכה המאירי גם

 שלא כדי זה היה שהתקינו שהתיקון בפשיטות
ע״ש. בנשים האנשים יסתכלו
 שיש המחיצה מדת סמיכות כי מהאמור נלמד

יוכלו שלא כדי עד להיות צריכה להתקין
 שבעז־נ. בנשים דרכה להסתכל האנשים
שני חלק העברי לב בספר יעוין ואמנם

 עליו שחתומים כך על פס״ד שם שנדפס
 ובראשם הקודם שבדור רבנים משבעים למעלה

 כי נאמר: ובו זצ׳ל, גאנצפריד והגר״ש אש המהר׳ט
 נשים העזרת בין המבדלת המחיצה לעשות אסור

 אנשים להסתכל יוכלו לא אשר באופן כ׳א ואנשים
 כה. יכנסו לא נעשה כבר ושאם בנשים,

המחאה וחיוב האיסור מתוקף לכתוב והאריכו
 לא אשר באופן בדייקא מחיצה שיעשו

 שיק מהר״מ שו״ת בספרים גם בנשים להסתכל יוכלו
ס׳ב, סימן ח׳א יהודה זכרון שדת ע׳ז, סימן חאדח
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(x> התורה פלוני דבר עשה מי לרבו לגלות ק*

 על לרב לספר דשרי מערכין דמובח דאף האג״מ, מערב על שם הקשה עוד
 כדי לרב לספר מעצמו נתעורר דהוא היכא דוקא מיירי דוה תלמידו, גמה

 דלכאורה להתיר, אין זה לו, שיספרו תלמידיו על גוזר כשהרב משא״ב שיוכיחו,
 מבלי מעצמו מתעורר כשהוא לספר היתר יש דאם להבינה, קשה זו סברא
 אם ואדרבה מתלמידיו, זאת מבקש כשהרב וקץ כ״ש א״ב זאת, דורש שהרב
יבולים היינו לא עדיין אז זאת, מבקש דהרב היבא להתיר בקדם מוצאים היינו
 בקשתו ע״פ רדוקא דאפשר מבקש, הרב שאין במקום לספר להתיר מזה ור^ל^

ובגמרא הואיל וא״ב עצמו, רצון מתוך לספר רוצה דהתלמיד היכא ולא
 לקה פעמים" "שהרבה וארץ שמים עליו שמעיד אמר נורי בן יוחנן דר׳ איתא ־

 בידו מתה לא גמליאל ור׳ גמליאל, רבן לפני עליו קובל שהיה ידו, על עקיבא
 בגנות לספר להתרגל מכוער דבר שהוא עקיבא ר׳ בגנות לו לספר יבוא שלא

 הואיל ללשה״ר, רגילות של חשש שום בזה דאץ מזה מובח שפיר א־כ חבירו,
לתועלת. הוא והדבר

 שבזה מרגילו, שהמלמד בין הבדל יש שודאי ברורה האג״מ סברת ולכאורה

 התלמידים אם אבל בו, ולזלזל הרע לשון לספר עצמו ומרגיל התלמיד מתחנך
הרגל. בזה אין כמעט שומע והמלמד מאליהם באים

 מה אולי בי יודע ומי משה האגרות כדעת להחמיר שיש דעתי לעניות ונראה
 של הזהירות מאי תוצאה היא בי יתכן הרע לשון בענק קלות קצת רואים שאנו

 יש ואדרבה למצוה וחושבים בזה הקטנים את מרגילים שלפעמים הטתנבים
זצ״ל משה האגרות שכתב כמו הרע לשון לדבר שלא ולהנבם להרגילם

❖ ❖ ❖

טאפלין ישראל הרב
לייקוואזד ישראל, אורח מודם

הבן במילת שהחיינו בענין

 ס״ל דהרמב״ם לא. או הבן במילת שהדויינו לברך יש אם הפוסקים נחלקו הנה
 רס״ה סי׳ tv) המחבר פסק וכן שהחיינו, מברך הבן דאבי ה״ג( מילה מהל׳ )בפ״ג

 הסכים ובן ומילה. מילה כל על שהחיינו מברך האב לעולם דלהרמב״ם ס״ז(
 דאין ס״ל ועוד( מאירי רץ תוס׳ )ר״ת ראשונים הרבה אכן ל״ה(. ס״ק )שם הגר״א
 )שם השלהן הערוך וב״ב שם(. )בירד הרמ״א פסק וכן מילה, על שהחיינו לברך
 מילה. על שהחיינו לברך בלל נהגו לא שלנו מדינות דבבל וב״ה( סכ״ז

 הראשונה בפעם הבן את כשמל הזמן ברבת אודות לבאר נמשיך ומעתה
 דמי שהורו גדולים כמה בשם הביא קנ״א( )סי׳ ברונא מהר״י בשרת דהנה בהייו,
 )בגליון מילואים בתג׳ איברא עכ״ר. שההיינו יברך למול בו והתחיל בן לו שנולד
 שמל דמי שכתב ביהודה הנודע בן הגר״ש דברי הביא ס״ז( רנדה סי׳ ירד השו״ע
סק״ה( כ״ח סי׳ tv) ובש״ך ברמ״א ע׳ שהחיינו, לברך יש אם צ־ע ראשונה בפעם

החכמה אוצר הכנה ע״י הודפס 71 מס עמוד {1} קובץ



נזיח * צפוגות

גלאגצר מאיד אכרהם
אנטוורפן

דבה תיבת ביאור
פרלדי״ץ - דבה

 הוצאת כל רש״י ׳וכתב רש״י: על הרמב״ן מקשה לז( יד, )במדבר רעה הארץ דבת מוציאי בפסוק

 כתוב והנה טובה, שהיא דבה שיש רעה, הארץ רבת נאמר לכך לרעה, וקמובךל לטובה וישנה וכו׳ רבה
 לרעה רבה בל אבל תשוב, לא ודבתך וכן הארץ, על רבה להוציא לטובה, ואיננו כסיל הוא רבה ומוציא

 אות יז בצפונות )בתגובתו בכתבו לתרץ הגרד״צ רוצה זו שקושיא נראה עב״ל. להפליג׳ רעה רבה ויזכיר
 של משמעות דגם רעה, מלת להוסיף ושייך סתם דבור משמעויות, שתי דבה למלת יש שבלה״ק י״ב(

 לפרש רש״י הביאו pול האלה, משמעויות שתי פרלדי״ץ ללעז שגם וכותב דבר, להוסיף וא״צ רע דבור
רבה. מלת את בעזרתו

 ולא רע׳ ׳דבור משמעותה לו( )שם, הארץ על רבה להוציא בפסוק רבה שמלת יוצא פירושו
 הכתוב בי סתם׳ ׳דבור במשמעות רבה מלת באה שלאחריו בפסוק ותיבף רעה, מלת להוסיף שייך

 תיבה בך לפרש הדוחק אף על דבר הועלנו לא בי עקא ודא רעה, הארץ רבת מוציאי רעה, מלת הוסיף
 שרש״י האחרות במלים נעשה מה כי השני, אחרי באחד הבאים כתובים בשני עגין באותו הבאה אחת
 רבה במלת משתמש או לרעה, וישנן לטובה שישנן במקומן ומפרשן ׳רבה׳ מלת בהן לפרש בדי מביא
 צמודה ׳רעה׳ מלת שתהיה במקרא מצאנו ולא פרלדי״ץ, הלעז את בפירושיהן ומביא אותן, לפרש

אליהן?

 פרלדי״ץ׳ לרע, ויש לטוב יש בו, הנדברים דבור, לשון קלסה לשון ׳ובל א. רש״י: של פירושיו ואלו
 א בז, )סוטה גנאי׳ וללשון שבת ללשץ נהפך הוא לפיכך יתר, דבור לשק קלסה ׳ואף ב. י(. א" )חבקוק

 בל ובן ובו׳ ולהתהלל לדבר אתנן[ ׳]לקלס ד. ת(. כ, )ירמיה וקלסה׳ כמו לדבור ׳ולקלס, ג. דומה(. ד״ה
 למשל׳ כמו בם, לדבר רבה, הארצות, לכל ׳וקלסה ה. לא(. טז, )יחזקאל סרלדי״ץ׳ דבור, לשון קלס לשון

 ׳האומרים רש״י: מפרש יד( בה, )ישעיה הזה העם מושלי לצון אנשי בפסוק ׳משל׳ ומלת ד(. עט, )תהלים
 ׳לתת פירש״י: א( מט, )סוטה משלים מושלי בטלו ר״מ משמת במשנה ולעומתו בגון׳, משל בלשון לצון
בינה׳. בשערי בה ליבנס לחכמה וטעם אמתלא אות

 במקרא, באה שלא אחת אף אין לפרלדי״ץ ובקשר לרבה בקשר רש״י שמביא המלים בל בין והנה
 רבה יש רבה במלת ורק רע׳, משל רעה, ׳קלסה ואין לגנאי, והן לשבח הן לרע, והן לטוב הן לרש״י,

 ׳בל רש״י: גם וראה דבור? משל, קלסה, עם רש״י בללה איך יצאה, אבן ואם מהכלל, יצאה ולמה רעה,
 שוחד ימין וימינם זמה בידיהם אשר בפסוק תה לרעה׳, ויש לטובה יש מחשבה, לשון שבמקרא זמה

רעה. מלת להוסיף בלי היא!׳ ׳זמה צווח והכתוב י(! בו, )תהלים

 יש זמה ומלת לרעה, רק היא ׳קלסה׳ שמלת המדקדקים, רוב כדעת הרמבץ שדעת נאמר אם ואף
 צ״ע אבתי ואמירה, דבור במו דינה משל ומלת לרד״ק. בשרשיט הראשונה בדעה משמעויות שתי לה

 היה רש״י, בדעת לטובה, רבה יש אם לשיטתו הלא לרש״י? אלה פסוקים יפורשו איך הקשה לא למה
 ופלא לטובה? שאינם במקומות תמה. ומשל קלסה עם ומה בסיל, הוא רעה דבה ומוציא לכתוב צריך

 לדייק יש גם רש״י. על הרמבץ קושית את לתרץ טרחו לא רבים, רש״י ומפרשי אריה, והגור שהרא״ם
 יוסף? ברבת בבר רעה, רבה באן נאמר לטובה רבה שיש שמפני זה, פירושו את רש״י מביא לא למה
 הבינו הם איך גם ונראה זו, בפרשה עינינו את שיאירו מהמפרשים במה נביא הענץ, בל הבהרת לשם

דבה. מלת במשמעות רש״י של פירושו את

 רבה מוציא כי ׳ודע, הרמב״ן: אומר לב( יג, )במדבר ישראל בני אל הארץ דבת את ויוציאו בפסוק
אל רעה רבתם את יוסף ויבא כמ״ש דבה, מביא יקרא אמת המגיד אבל שקר, יאמר אשר כסיל הוא
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rיח * וגות9צגלאנצר סאיר אברהםנח
 כסיל הוא רבה ומוציא ׳וכתיב ומוסיף: בחיי רבנו גם כך מפרש ושם יוסף, בדבת גם פירש ובך אביהם׳.

 את הרא״ם מפרש הרמב״ן של זה חילוקו עם י(. ח, )איוב מלים׳ יוציאו ומלבם בלשון כזב, דברי והם

 רעה כל ׳לא רואה׳(: שהיה רעה ׳בל ב, לז, בראשית רעה, רבתם את יוסף ויבא הפסוק )על רש״י דברי

 רבת דויוציאו דומיא ליה, מיבעי דבתם את ויוציאו דא״ב לאביו, מגיד היה עליהם להוציא רוצה שהיה

יהודה. ובמנחת שפר באמת לרש־י, פירשו, ובן הארץ*.

 דבב בשרש ודד״ק שלח בפרשת עזרא אבן דעת היא ׳זו יעקב: הנחלת כותב אלה הרא״ם דברי על

 יליף. דמהכא כיון ויבא, תיבת המתחיל[ נבדבור לרשום שה״ל הרב, דעת בן לא אבל לויוציא, ויבא בין

 ואץ בסמוך. עוד ויתבאר שקרים, מספר היה לא דמסתמא רואה, שהיה ס״ל דנפשיה דמסברא לבנ״ל

 שעשו משמע רעה ומדכתיב סתם, רבתם הל״ל שקרים מספר היה דאי רעה, מתיבת ליה דמפיק לפרש

 ובהדיא ישנים, שפתי דובב מלשון שפירש כמו בעלמא דבור לשון הוא רבה דהא אינו זה בפועל, הרעה

 שם הרא״ם מ״ש ועל בלום׳. מזה לדייק אץ ולפיכך ולטובה[ לרעה דבה ]שיש שלה בפרשת הרב פירש

 שהיה רעה, מאי רבתם, את יוסף ויבא למיבתב דה״ל רעה, ממלת משמע ׳שכך לקו(: ובשלשתן )בד״ה

 רבה יש רש״י לפי כי רעה תיבת דאיצטריך ליתא, רזה יעקב הנוזלת כותב וכו׳ לרעה רבתם את מביא

 צ־׳ע יעקב הנחלת קומית ולפי שרים(. יצחק לר׳ הרא״ם על הבאר בפי ע״ז שתירץ מה )וראה ולטובה לרעה

.,ובו לטובה ׳וישנו כאן גם אומד אינו רש״י למה
 “ רבתם את יוסף ויבא בפסוק רש״י דברי על בותב הלוי בקראט אברהם לר׳ פירש״י על זכרון ובספר

 ישנים, שפתי ודובב פרלדי״ץ שפירש מה והוא שפתיים, וניב רבוד לשון רבה ה^״ע^נץ ׳כוונת רעה:

 אומרו אחרי ואמר, שחזר מה והוא רעים, דברים בהם מדבר היה אלא ^זרע, דבורם פירושו ואין

 רבתם שיאמר טעם מה רעה, היא דכה כל שאם וטעמו וכו׳, בהם לדבר יכול שהיה מה כל פו־לדי״ץ,

אביהם׳. אל רבתם את יוסף ויבא יאמר רעה,

 חרפה לשון ואינו דבור, לשון רק רבה שאץ ׳פירוש רבה: לשון כל בד״ה הנ״ל בפסוק אריה והגור

וכו". הרעה מבר הוא בעצמו רבה דבלשון דעה, רבתם למיכתב צריך הוי לא דאל״ב גידוף, או

 האנשים וימותו בפסוק רעה מלת שכתוב לרש״י, הטעם, מפרש חיים מים בבאר חיים רבנו ואחיו

 ׳אבל לב(: יב )שם הארץ רבת תוציאו בפסוק רעה מלת ואץ לס, יד, )במדבר רעה הארץ רבת מוציאי

 סתם ואמר רעה, לפרש הוצרך לא וגו׳ יושביה אוכלת ארץ לאמר, הרעה, בהדיא אחריו שמפורש לעיל

 דלפ״ז לרש״י, נראה ואץ להפליג, רעה כאן ואמר רעה רבה שכל פירש והרמב״ן הארץ. רבת תוציאו

רעה׳. הארץ רבת תוציאו לעיל מיד הל״ל

 לרש״י שגם סובר הוא שאול. דברי בספרו נתנזון שאול יוסף ר׳ נקט רש׳־י דברי לפרש אחרת דדך

 רבה מוציא שזה רק הדברים, שאמת להיות יכול אמנם בחברו, שמדבר לרעה, הוא רבה ענץ ׳כל

 שהוא דברים או אמת, אומר הוא כי רעה, רבה נקרא לא אבל אסור, זה שגם ואף הברד, בגגות ומספר

 כי רעה, מלת אץ הארץ, על רבה להוציא העדה כל את עליו תלינו ל״ו, בפסוק לבן אמת, שהם חושב

 דעה, הארץ רבת מוציאי האנשים תמותו ל״ז, בפסוק אבל אמת, דוברי שהם למרגלים האמינה העדה

 בץ ההבדל לפירושו, עבת״ד. רעה, בתוב לק ובזדץ, ביודעין שקר שאמרו עצמם, במרגלים המדובר

 לטובה׳ ׳תשגה ולפ״ז רעה, ורבה סתם רבה בין אלא ומוציא, מביא בין אינו שקר לרבת אמת רבת

 שוזשבם או אמת דברי חברו בגנות המספר גם אלא ישנים, שפתי דובב הפסוק דק לא פירושו שברש״י

 יפרש יוסף ברבת רעה ומלת ביודעין, שקר דברי המספר רק זה לרעה׳ ׳תשנה אסור, שזה אף לאמת,

כנ״ל. לרש״י, הרא״ם שפירשו כמו שאול תדברי

 וכו׳ רבה הוצאת ׳כל כאן, רש״י בדברי השערה להציע לי יורשה האלה הרבים הדברים אחרי

 כאן )לדעתי, טובה׳ שהיא רבה שיש רעה, הארץ רבת מוציאי באן נאמר לכך לרעה, תשנה לטובה תשנה

 ממש. פסוק מאותו מקשה שאינו מרמב־ן וכ*מ כבדפוסים, ל״ז—ו ל־ או ל-ו ולא שהושמס, או ד־ה בלי אף ל״ז, פסוק התחלת
 סו, )שמות לישועה לי ויהי בפסוק רש״י ראה •מחר*, כמו ]ופירושו ל׳־ו פסוק את לפרש מביאה ודמויי ל״ז שבפסוק ׳וימותו׳ מלת

 תשבוה שבנראה פרלדי״ץ, פירש׳* שאותה רבה ומלח וגר׳א( שפר אמרי הזכדון, ספר ודאה לזמר* לו היה מתו ■דמותו, ס:
 הגידסא שבד״ר ודע הפסוקים. את לעקם זה בגלל אץ לדעתי. אבל פרשיות, לעירוב שגרמו הן המתחיל. לדבור המדפיסים

 אה ולא שבכאן פסוקנו אה בשלח בפרשת ברש״י גרס לא גם ובד־ר ע*ז, העיר הלל ביוסף זרק ל־ה פסוק על מסב ולפ*ז •ומותר
מתו־[. •כמו למכתב ]ז־הל־ל כאן ברש׳יי שפר והאמרי הזכרון ספר של התמיהות מובנות ובזה ממלכים, הבית קירות את הפסוק
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נט דכה תיבת כיאור יח * צפונות

 רש״י מדברי הז־״ר גירסת לפי באן שמקשה הלל היוסף על ותימה בדה״י׳[ ׳וכן נעל שם ברש׳־י והגו״א ההזקוגי קושית מתודעת וגם

 אם הקוראים וישפטו ודוק( אלה! רש״י דברי שם גרס לא שהד״ר הנוסחאות, שיט׳יי בקונטרס שם, מביא בעצמו והוא שם,

לרתק. או לקרב

 )סתמיות( הנייטראליות מלות במו דינה דבה, למלת דבר להוסיף צריך אין לרש״י א. ואומר: ואען

 לבן רעה. או טובה היא אם עליה יעיד שההקשר ודומיהן, קנאה, משל, זמה, קלסה, במו האחרות,

 עליו וילינו )וישובו מענינו הלמד דבר והוא רעה, למלת צורך אין הארץ( על רבה )להוציא ל״ו בפסוק

 י, )משלי בטיל הוא רבה ומוציא הרמב״ן, מקשה מהם האחרים פסוקים בשני הדין והוא העדה(. בל את

 היא הטובה הזה, במקום רבה משמעות את היטב מבאר שקר, שפתי שנאה מכסה הכתוב, תחלת יה(,

 שפתי ־דובב כמר בנץ מאותו ברש־־י, ■דובבין׳ לתיבת לב לשים לדעתי, ראוי, בו/ דובבין אנשים שיהיו •לעז )רש״י: רעה. אם
 תגל, אל אחר וסוד לפניו, הכתוב על מוסב י( כה, )שם תשוב לא ודבתם השני, ופסוק ולטוס. לרע ישנים׳

 מובנת בך לרע, או לטוב מדובר, סוד באיזה מעצמו שמובן ובמו שמתו׳, אבותיו ׳דופי ופירש״י:

 מצרים הרפת בי הרפה לשון שומע, יהסדך פן הכתוב, תחילת על שפירש״י שמה )נ״ל תוספת. שום בלי דבה המשמעות
 לרע או לטוב ׳נייטראלית־ מלה ג׳־כ היא חסד שמלת ר-ל יז<. ס )ויקרא הוא חסד בפסוק פירש וכן דמצראי, חסודא מתרגמינן

 וכמ״ש ואכמ״ל(, שהדותא מיגר חוץ ארמיות מלים בתודה אץ שכידוע בשימוש, נשארה עוד ובארמית לה״ק היא המלה )בלומר
 לפנים והגמילות הטוב הוא החסד ׳ענץ כותב: הוא לטובה חסד של הפסוקים את שמביא אחרי חסד, בשרש בשרשיו הרד״ק
 הם בחסד שהזכרנו האלו הענינים ושני ונבלה... חרפה דברך ישים שומע, יהסדך פן חרפה. הוא, חסד אחר וענץ הדין, משורת

 בן אברהם ר׳ כתב וכן הנבלה ויתרון הזנות תוספת ר״ל הוא, חסד כן הגמול. ויתרון הטוב תוספת הוא שהחסד במו בי אחד, עגין
 דבר באיזה ההפלגה ענינו שחסד אבות בפירוש ביארנו ׳וכבר סג״ג: ח׳־ג במו״ג הרמב׳־ם גם פירש בך ובאמת זה(. )בפסוק ז״ל עזרא

 ההפלגה כי לתוספתו, חסיד נקרא זה ־ומפני בפיהמ״ש: מ־ז פ׳־ה ובאבות יותר׳. הטוב גמילת בהפלגת בו ושמשו בו, שמפליגים
 לא הרמב״ן ולדעת הוא־(. חסד ׳במשה־־ב שם: מהריעב״ץ ובהגהת ברע/ או בטוב ההיא ההפלגה תהיה תסיר, יקרא בדבר

לרעה. היא רבה כל כי רעה, להוסיף צריך

 רעה שמלת יוסף, בדבת וגם כאן, הרמב״ן מפרש לכן ביאור. צריכה רבה אצל רעה מלת הוספת ב.

 תואר אינה רעה שמלת רואה׳, שהיה רעה ׳כל רעה המלה את יוסף ברבת מפרש ורש״י להפליג. היא

 בפסוקנו, באן, ואילו וכו׳, לטובה ׳וישנה רש״י שם הביא לא ולבן הנ״ל, הרא״ם כפירוש רבה, מלת של

 כדמפרש רבתם, רוע את לבטא באה וההפלגה להפליג, היא רעה שמלת סובר רש״י שגם היא השערתי

 אלא, במגפה. האנשים מתו למה ומבאר בסופה מסכם והכתוב הפרשה, כל לאורך רשעתם את רש״י

 ההפוכה: בדרך זה ללימוד רש״י מגיע רעה, היא רבה שסתם משום ההפלגה את לומד הרמב״ן שבעודי

 זו )לנקודה רע שהוא לדבר רעה מלת להוסיף שייך לא רעה, היא דבה ובל לטובה, רבה היתה לא אילו

 וכן רעה?׳, רבתם שיאמר טעם מה רעה, רבה בל ׳שאם הנ״ל בקדאט אברהם ר׳ בדברי סימוכין מצאתי

 רבה רבה, רבה במו אחר, תואר להוסיף והל״ל הרעה׳( נזברה בעצמו רבה ׳דבלשון הנ״ל הגו״א בדברי

ובדומה. חזקה

רעה, משמעות כשלעצמה דבה במלת ואין לטובה, רבה גם ויש שהיות רש״י מסביר זה פירוש לפי

 בהעמסת הדחק זה ללחץ אני ומודע להפליג. רוצה כשהכתוב רעה מלת להוסיף ואפשר יתכן לכן

 באן, לומר ושייך אפשר לבן שר״ל רעה[׳ הארץ רבת ]מוציאי כאן נאמר ׳לבך רש״י בדברי זה פירוש

 גירסא בחילוף להסתייע אובל ואולי רעה. רבה לומר מאפשרת לטובה דבה שיש העובדא בלומר,

 נאמר ׳לכך רש״י את מצטט הרמב״ן מחד(. )לבר גירסאות משווי עליו עמדו ושלא בחכתי, שהעליתי

 באן נאמר ׳•לבך ברש״י כתוב בספרינו ואילו הרמב״ן, של ראשון בדפוס גם מופיע רעה/ובן הארץ רבת

 ולא הרמבץ על בפירושו ולא רש״י על בפירושו לא ע׳־ז העיר לא ושעוועל ׳באן־, מלת אץ רש״י של ראשון )בדפוס ובו"
 הגירסא הוזכרה לא הלל יוסף בספר אף ׳באן/ מלת בלי גירסא מביא אינו ברלינר גם ביניהם, הגירסאות שינויי על בקונטרסו

 דברי הרמב״ן לגירסת מובן, ההבדל ע־ז(. ומעיד ■כאן־ מלת חסרה ליהמן לר״מ ר" משגת ׳כת׳־י ברש״י ורק ראשון, בדפוס

 דבה מלת מופיעה בהם הקודם, מפסוק ממש וגם מפסוקים, מקשה ולבן רבה, מלות לבל בלל הם רש״י

 ובפירוש )בנ״ל, ההפלגה את להדגיש באן, דוקא באן׳, נאמר ׳לכך רש״י אומר ולגירסתנו לטובה, ואיננה

רב. עיץ צריך העניו ובל אחרים. ובפסוקים הקודם בפסוק ולא הרמב״ן(,

 שום בו שאין בידי ראיה יש פרלדי״ץ בלעז הרי והשערה, אפשר בגדר הוא הב״ל הפירוש ואם

parlement, בלעז׳ ׳פארלמב״ט רש״י: אומר ג( לו, )יחזקאל וו־בת־עם עה״פ שלילית. משמעות
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יזז * צפונות גלאנצר מאיר אברהם ס

pourparlers, conference. לספר צויין ומקורה מילונים במקצת רק הובאה פרלדי״ץ שמלת לדעת חאת 

 bavardage, commdrage רק מתורגמת היא לזה )ונוסף ו4ה־ מהמאה ׳יהוריים־צרפתיים׳ ביטויים המקבץ
 בכל מופיעה פארלמנ״ט שהמלה בעוד לטובה( בפסוקים מביאה הלא ורש״י רכילות, גישוועץ־־פיטפוט,

 כנס, שיחות, דיונים, באסיפה, ׳דבור היא המשמעויות ואחת שלילית, משמעות שום לה ואין המילונים,

 אגב נומילתא זה בשם הנבחרים אסיפת שפות, בהרבה וממנה בצרפתית, אח״ב כונתה ומכאן ובדומה׳,
 שלילית, משמעות גם יש שלפרלדי״ץ הגרד״צ, קביעת ולפי •דבת־עם׳!(. להיקרא... צריו שפארלמנ״ט קמ״ל אורחא

זו. משמעות שום לו שאין פארלמנ״ט את ולא זה לעז את באן להביא צריך רש״י היה

 לחלוטין, נייטדאליות מלים p לרש״י, ועוד, קנאה זמה, משל, דבור, מזו רבה לדעתי, דבר, .סוף

 בפסוק אבל עם. בהתאסף דבת־עם, המלה את שמפרש מפני פארלמנ״ט, להביא דקדק )רש״י וענינה. מקומה לפי ומשמעה

רבה(. המלה את פירש שם כי בלעז׳ פרלדי״ץ שבמקרא רבה כל יוק רשי׳י: אומר יד( לא, )תהלים רבים רבת

לשלילה, דבור לתאר לעז להביא רוצה שבשרש״י עט, עמ׳ סוף ה בצפונות במאמרי הבאתי ובבר

 רש״י: אומר ז( נג, )ישעיה נענה והוא נגש בפסוק פארלמנ״ט. ולא פרלדי״ץ לא אחר, לעז מביא הוא

 וגם כנ״ל, לשבת גם ישגו רש*י שאצל יתר׳ מ׳יבור להבדיל להגזים, )להפריז, מלעז׳ שורפרלי״ץ דברים, "באונאת

̂ ORPARLER, 6tre bavard, בתורה(. הרבה פרשנות שיתר שם על לשבח, והוא יתר׳ ׳שפת נקרא עזרא אבן של אחד ספר
exces, de'mesure גוזמאות; פטפוט, של משמעות לו נותנת ׳שור׳ והקידומת פרלדי״ץ, כמו שרש )אותו 

ובדומה(. בטלים, דברים

 מביא, ולא מוציא בלא ]רבה[ ׳ויש בשרשיו: הרד״ק ע״י הנ״ל נייטראליות מלים הגדרת עוד נציין

 ׳ויש קלס(, )שרש השבח׳ על נופל הלשון ופעם וכו׳ והבח הלעג ׳ענין דבב/ )שרש עליו׳ מורה והעגץ

 )שרש אחד׳ כל יתפרש מקומו ולפי רעה, ובין טובה בין מחשבה, זמה כל בי אחד, ענין כולם אומרים

זמם(.

 וכר". השבח על נופל הלשון ופעם וכו׳ והבת הלעג *ענין קלם: בשרש בשדשיו הרד־ק דברי את הבאתי לעיל לענין. ומענק
 איך לעיל הבאנו הגה יתכן׳. לא תה והפכו, דבר אהד, בשדש ענינים שני יהיר א־׳ב ׳א״א שם: בנימוקיו בחור אליהו ר׳ ע״ז ־־תט־תב
 כדין קלס דין יהיה לא ולמה והקשרן, מקומן לפי מתפרשות שהמלים הנייסראליות, המלים את השרשים בספר הרר׳ק מגדיר

 ופירש״י טז( ב )שופטים ארבה גמד ]בפסוק פירש יצחקי שלמה ורבי ׳א״א שם: שכתב מה על בי תלונתי זה על לא אך חמם? דבב
 ב׳ מרפק?( )־אגודל eiienfbogen [daunrfcq] אילץ דוי״ם לו אמר והוא אהד אשכנזי שאל כי דומאלגא, אשכנז בלשון גדומה( אמה

 אותם בטה שלא אשכנז בלשון המקרא על בפירושו אחרות במלות לו קרה וכן דומאלנא. ואמר כן לדבר יבין לא והוא מלות
 זעצער בחור שכל אבחרהו, ׳מתורגמן׳ יהיה הבזה ומתמיהים. מקוממים והרבדים הענק!(. )...על ׳גמד׳ בשרש עב״ל כהוגן׳

 מל• בתב שרש״י ולגלות לוודא רש״י של קדשו יד בתב עצם את בעיניו ראה האם יספרהו? כזה סיפור נקראהו, שמו על בישראל

 אליהו ר׳ וידע ראה לא האם בו! שלטו מעתיקים שידיי אהד יד בתב רק אפילו שראה מי כל ישתומם הלא שתיים? או אחת
 )דומסטטר בלעזים!? שק כל ולא רבים, שיבושים בהן שחלו בלה״ק ברש״י גירסאות לברד הראשונים גדולי דקדקו במה המדקדק

 הלעז של שונות גורסאות ושתים מעשרים פחות לא בתור, אליהו ר׳ תקופת מלפני שונים, יד כתבי וארבעה מעשרים מביא
]הצפרדע(!(. גרנוילייר״א

 האם המפענחים בין מחלוקת ויש אהת, מלה היא המלה משנית. לגמרי היא שלו בפיענוח צודק לא בכלל שהוא העובדא
 בלשון אמה( )חצי dumialne, demi aunetK בל׳יא האגודל( -כאורך )דוימעגלאנג daumenJang זה האם צרפתית, או אשכנזית היא

 מגדים, פרי בעל על )יתמיה שכתב. בטלים בדברים בששים ובטלה מתגמדת אשכנזי אליהו ר׳ של זו טעותו באמור, אבל, צרפת
 ורש״י ורוגש ׳א״א עוד: בשרש למשל שם, טעויות ושאר אלה דבריו על הגיב שלא נטריקון, בספרו נימוקיו את להביא המרבה
 הלעז כלום(. פירש לא ורוגש עליו, חולק שרש״י מנחם של פירושו תה בן׳ פירוש יב(, 3 )מלאכי ועתה ער מל׳ ]ערירי[ פירשו
מדי(. מאד, )קצרה waskorte, ucs couru וושקורנרא הוא זה כפסוק רש״י שמביא השני

 בחצץ ויגרם בפסוק והמתרגמים. המפענחים ע״י נשלתה שלא אהד בלעז פנינה נביא בלעזיו רש״י דקדק במה עד ולהראות
 הוא: הלעז תרגום בלעז׳. אדינט״ר פיו, על הכפוי בבלי באפר אותי בפה •הכפישני, רש״י: אומר טז( ג, )איכה באפר הכפישני שני

 adenter, renvener, abattre. visage בסיהופיה( דקטל בד״וז א טז, בע״ז גם )וסובא ארצה אפיים להפיל הפנים, על להפיל להפוך,

contre terre. בלטינית הוא הפעל ששרש נדע אם אבל בלה״ק, יפה זה את פירש רש״י בי מיותר, לכאורה הלעז ad dentem »sur fes 

dents דקרא לרישא מקביל הכפישני לפת הלעז, את בהביאו רש״י כוונת את נבין אז השיניים, על מישהו להפיל - השיניים׳ ׳על 
שני. בחצץ ויגרם
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עט>1 ומשמעותם רש״י לעזי

כמו לטובה, זו "וקנאה מפורש יותר עוד רש״י אומר ב( כא, ישראל_גשמואל־ב לבני בקנאותו ובפסוק
SfSKLCT , , r r , ו_ , ,

 על וימווול לארצו ד׳ ויקנא בפסוק עליהם, ומוסיף השלישי הכתוב בא בזה די לא ואם א". אתה המקנא
 ונתעסק במלחמתם תלחם צרתה בלבו נכנסה לי, אתה המקנא "לשק פירש׳יי יח( ב, )יואל עמו

בצרכיה".

(188)ו ב־ □רך הצרפתי )מ״ע אגב, דרך מביא, עתיקה, לצרפתית הידיעה בה״א המומחה דרמסטטר,
 שמובנו דהיום, בצרפתית לזה = באן אנפרנמנט הלעז מובן את ומפרש בפסוקנו פירש״י את (,2ו8ו/

 אוחז לטובה, אחיזה וגם לטובה קנאה לפנינו והרי נאמנות, מסירות, פעלתנות, להיטות. התלהבות,
 ובאן רש״י, אומר — לעזור או לנקום או נקמה, לבישת אחיזת במקום בצרכיה ונתעסק המשא בעובי

 למלים ומתאים לטובה איפוא מתפרש קטן ר־מ בלשק במרץ־ )׳להתערב ולעזרה לטובה היא הנקמה
______________________________________________בצרכיה■(. סקונתע במלחמתם ׳ונלחם

 י דברים חינוך לשון רבה הוצאת "כל פירש״י לו(, )יד, הארץ על רבה להוציא וגו׳ עליו וילינו ־ר־וישובו
 לכך לרעה, וישנה לטובה וישנה ישנים, שפתי דובב י( ז, )שה״ש כמו בו, לדבר לאדם לשונם שמלקיחים

 "דיבור, תורגם: בלעז". פדלדי״ץ דבה. טובה: שהיא דבה שיש רעה, הארץ דבת מוציאי כאן נאמר
 \ שמילת רק לא ומטעים. טועים והם רכילות, במובן רק החומשים ברוב תורגם הזה הלעז רכילות".
 1 לעז, שום מביא רש״י אין בספרינו טז( יט, )ויקרא רכיל תלך לא ובפסוק ללעז, זקוקה אינה רכילות

 1 ל׳ ״רבה כאן לפרש או לעז( אותו כאן להביא הי״ל )ריגול( בלעז אשפיימנ״ט שם דגרסי )ולספרים
 1 )שה״ש נאוה ומדברך עליו(, שחולק רמב״ן )ראה לטובה דבה שיש מפורש אומר שרש־י אלא רכילות".

 והוא בפסוק ׳, "קלס בפועל הזה הלעז את רש״י מביא וכן בלעז". פרלדי״ץ "דבורך, רש״י מפרש ג( ד,
 לטוב יש בו, הנדברים דבור. ל׳ קלסה לשק ובל בהם, "מתלוצץ פירש״י י(, א, )חבקוק יתקלס במלכים

 הוא לפיכך הוא יתר דבור ל׳ קלסה "ואף דומה בד״ה רש״י א, בז, סוטה וראה בלעז". פרלדי״ץ לרע, ויש
 צריך שלס״ז וכמובן מ״ז. רש״ל :]במסה״ש אותו(■׳. )שמקלסין כדאמר גנאי וללשק שבת ללשק נהפך

בב, יחזקאל ראה יתר, דבור הם וקלס מקומומ_שדבה בבמה רש״י מפרש ובן ׳בדאמר׳[. מלת גם למחוק
 וקלס "]לעג[ ד עט, תהלים ובן בלעז". פרלדי״ץ בך, נדברים שהכל "דבה, הארצות[. ]לבל "וקלסה ד,

למשל". כמו בם לדבר רבה, "לשק )לסביבותינו[.

הקיבוצי, השם את לתאר משמשת "די״ץ" — )הסיומת הדיבורים״ ״מכלול הלעז את מפרש ברנדין
 מכלול — מורמורדי״ץ תלונותם, ועח־(. יא א, )בראשית הדשאים מכלול — אירבידי״ץ דשא, כמו

 קמברדי״ץ הלשכה, ב(. בא, )ישעיה האנחות מכלול — שושפירדי״ץ אנחתה, כה(. יז )במדבר התלונות
 קו״נו גובי, בגוב יה. ב, )נחום הרכבים מכלל - קריקדי־ץ רכבה, א(. מב, )יחזקאל הלשכות מכלול -

 ח )תהלים הצאן מכלול — אוביילדי״ץ צוגה, יז(. ג, )נחום הארבה גדודי מכלול במו - גושטדי״ץ ל״ו
 מציק אבל רכילות, במובן מתרגמת )וורטבורג שלילית. משמעות שום למלה אין לפי״ז ועוד. ת(

 רבתם על רש״י של פירושו בעקבות זו ל״שפה" שנכנסה להיות מאד ויכול ב״צרפתית־יהודית", שמקורה
ץברש״יך^פרלדי את מתרגם בלונדהיים שלילית(. משמעות העם" "בפי בלהוקי המרגלים, ושל דיוסח רעה
 ־ שם ברש־י אבל בטוחה", אינה הלעז "אוטנטיות ומעירים רכילות, במובן (עיריך דימת בד״ה א סו, ך~נדה

 / הראר ומן לשבח!(. וגם לגנאי גם שהוא לעיל שהבאנו א בז, בסוטה דומה״ אדם ישא לא ״ובמו כותב
 / נהפך הוא לפיכך יתר ״דיבור מובן גנאי, של משמעות גם זה ללעז היתה רש״י של בזמנו האם לברד,
 האחרים, ה-׳די״צים׳ בל במו הדיבורים", "מכלול רק שפירושו או בך", נדברים "שהבל ולגנאי", לשבח
יחיד׳ בלשק דיבורים ׳הרבה הוא שפירושו ולהסביר הקיבוצי, השם את להדגיש רק תמיד מביאו ורש״י

 על להעיר רק בא שהלעז רש־י בדברי להעמיס אפשר האם היא, השאלה רבים. בלשק מצאנוה ולא
 פירש״י עם ורבת לשק שפת על ותעלו עה״פ ג(. )לו, שביחזקאל לציין יש גיסא מאידך הקיבוצי. השם

 ורבת שממו: הרי האח לאמר בכם ומדובבים מדברים הבל בחורבנכם ועכשיו לשק. שפת על "ותעלו
 הן ובנוס דיבור לשק וכולן זו, למלה הגדרות שש עתיקה לצרפתית במילק בלעז". פארלמנ״ט עם.

 מהן אחת ואף פרלדי־ץ( במקום הזה הלעז הבאת את מסבירה עם׳ ל׳דבת כנוס של זו נוספת )משמעות
 פארלמנ״ט. ולא פרלדי׳־ץ לא אחר, לעז מביא הוא לשלילה לעז להביא רוצה וכשרש״י לשלילה. אינה

 כמו שרש מאותו וזה בלעז", שורפרלי-ץ דברים, "באונאת פירש־י ז( נג, )ישעיה נענה והוא נגש בפסוק
 בטלים דברים פטפוט, של משמעות לו נותנת מופרז" "מוגזם, שפירושו "שו״ר" והקדומת פרלדי״ץ
_______________________________________________.____ ______ וכדומה.
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 "בל ב( לז, )בראשית רעה רבתם את יוסף ויבא בפסוק פירש־י על מפורש, אלקים בתורת והרוו״ה
 ר־מ החכם של פירושו את מביא מספר" היה רעה בהם לדבר יכול שהיה מה כל פרלדי״ץ, רבה לשק

 הדבור יכולת על מורה שהיה בלעז, פרלדי״ץ אך לבד דבור לא רבה שאין "ו־״ל ה״ל אלמושנינו
 לדבר יכול שהיה מה כל רש־י שאומר מה והוא רבה. לשק עליו נאמר שיהיה ענין באיזה האפשרי

__________רכילות■■ ובאן!) ״דיבור קטן ר־מ של התרגום את איפוא נפרש בהם״.

 אינגדי״ש ד( ב, )חבקוק עפלה הנה וכן חהק "לשק פירש״י מד(. )יד, ההח ראש אל ]לעלות ויעפלו ז.
 :ובהערה רוח*. ״עזי תורגם: יד(". לב, )ישעיה ובחן עופל ח( ד, )מיכה ציק בת עופל וכן עזות לשק בלעז

 למקור, תואר, שהוא התרגום, את להתאים שקשה הענק. את והולמת ברורה הלעז "משמעות
 במובן ׳אינגרסד׳ס׳ מלטינית אחרת, אינגרי״ש למלה רמז באן לראות מקום יש אולי פועל. שהוא

 המזבח לשער מצפון והנה בפסוק ■בביאה־ המלה את הקונקורדנציות מתרגמים זו לטינית במלה ׳נכנס׳־.
 בביאה שם. מוצאו לעזרה נכנס "כשאדם רש״י שם ודאה ה( ח, )יחזקאל בבאה הקנאה סמל

 הפעולה, שם איעה פה שהכניסה להבהיר בא )הלעז במבוא׳ 'בכניסה, שתרגומו בלעז" אלאנטדיא״ה
 היה לויעפילו כניסה מובן ללעח רש״י רצה לו בנ״ל(. כניסה, שנקרא המקום כלומר עצם. שם אלא

 לכל ומעל עזות, או חוזק של משמעות שום ב׳איגגרסו״ס׳ אין וגם בביאה, כמו 'אנטרה׳ בפועל משתמש
 את הן. לכל מובנות עבריות מלים ועזות חחק הלא ללעז, בכלל נזקק רש״י למה התמידית. שאלתנו

 תרגום לחפש אק באלה שבמקומות הבהרנו, בבר הדקדוק מבחינת לעברי הלעז בהתאמת הקושי
 מביא שרש״י המקומות לכל להתאים צריך הלעז במובן, אבל, הדקדוק בצורת לא גם וממילא מילולי

ותעלוההרה". ־ותזידו מג: א, בדברים ויעפילו מלת את "תרגם" עצמו שהכתוב נשכה ואל כמקבילות.

 אינגרי״ש למלת מובנים עשר משנים פחות לא נותן עתיקה לצרפתית לארוס המפורסם המילק
 : מהם אחדים ונמנה במובן. ומשמעויות, מובנים עוד מהם יסתעפו ללה״ק ובתרגומם לרעה, שוין וכולן
 עורף, קשה עקש, מעיק, מכביד, המוני, קשוח, זעוף, זועם, כעוס, נרגז, נוקשה, קשה, אדם קשה. דבר

 ר״מ כתב לחינם ולא הזה, באיערי״ש ישנם אלה בל אכזר. מזיק. רשע, מתאוה, רתחן. פחוז, רעבתגי,
 לשק "שניהם פירש׳י ובחן ועופל עוז" "מגדול פירש״י ציק בת עופל העניו. את הולם .™לעז קטן

 ■דבר הלעז ומובן עזות", "לשק גם הנה וקשה", עז הר "הוא פירש״י ח< טז, )ויקרא ולעזאזל מבצר?
 שואף ותאוה, בכעס הוא תמיד שלו "נפש בחבקוק עופלה הנה עה״פ רש״י של פירושו את ונביא קשה".
 המשמעויות כל איך נתמה שלא ובדי ובחן". עופל ובן ויעפילו כמו עזות לשק עופלה שבע. ולא לבלוע
לרוע. ביטוים מיני בל שמתאר הזה האיערי״ש את רש־י מביא אחת, במלה כלולות האלה

 אינגר־ש כרסם למלאות "רוצים פירש״י יא( נו, )ישעיה נפש עזי והכלבים שבפסוק להעיר ויש
אלים׳. ׳מזג ותרגומו סלנ״ט אייגד״א וצ״ל משובש הלעז דפוסים[ ועוד גדולות במקראות ]ב״ב בלעז*

 ראה "בלכתו"[. ]תורגם: אלג״ט הלוך וכן "בעשותו"[ ]תורגם: פשג״ט "עשה פירש״י לה(, )טו, דגזם ח.
 המשקל, את לבאר הבאה עשה, המלה באן חסרה החומשים שברוב והבאתי ז. אות הקודם במאמר

ל(. כג, )יחזקאל לך אלה עשה בפסוק לעז ואותו

 "דללמדנו ותירץ כא( ט, )דברים וטחון רגום על הווה לשק שייך איך מקשה באן יששכר דעת ובספר
 זמן ונמשך שמת עד רבות אבנים עליו השליכו רבות שלפעמים לפי או לדורות. אף נוהג ]רגום[ זה דדין
 )ויקרא אותו ירגמו רגום ביה דבתיב ובמגדף באבנים. שנתיב באן ששינה במה לזה רמז ליוזן יש )אולי הררה, אותו קראו מה

 הגו־א לדעת בזה וכוון דק". אשר עד אותו טחן רבות פעמים וטחק. -אבן־(. כתיב נטוי. מועל בתוספת .0□ כר.
 החרמה עד ויבתום בפסוק רש״י לדברי כוונו ושניהם טחינה". אחר "טחינה הקודם( במאמר )שהבאנו
מכה־. אחר מכה טחון אותו ואבות "במו מה( יד, )במדבר

 נראה "דקים". תורגם: בלעז. טיגבי׳־ש מרורדין טסק פחים. רדודין: "רקועי. פירש־י ג(, )יז, פחים דקעי ט.
 ]תורגם: אטינוויר״ט ד( )פסוק וירקעום על רש״י לועז שרש מאותו כי רקועי, מלת על מסב שהלעז

 וירקעו ובפסוק יד(. טו, )שמות בכפור דק ועל ג( מא, )בראשית בשר ודקות על טינבי״ש בא ובן "הריקו"[.
 ומובן דקות". טסק בלעז אשטנדר-א הזהב מן מררדדין היו "טסין פירש״י ג( לט, )שמות הזהב פחי את

 בח, )ישעיה מהשתרע המצע קצר בי בפסוק רש״י לועז זה ובפועל להרהיב", לשטח, "למתוח, הוא הלעז
 וירקעו בפסוק גם שגורסים יד כתבי כמה יש אבל בלעז". אישטנדילי״ך אבריו להאריך "מהשתטח כ(

וירקעום. כבפסוק הלעז אותו
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ידידות קובץ

הלו♦ משה הרב
רמון מצפה כולל

חיים החפץ לדעת ורכילות לשה״ר בהגדרת

 שאפילו מזה, "ויותר ס״ד: ג׳ בכלל הח״ח כתב
מאי עגץ היה לא סיפורו בדברי אם

 גנות או רעה סבב נ דבריו שע״י רק כלל,
 גם ברמאותו, לזה נתכוון חזה והמספר לחברו,

 חז״ל בפי נקרא זה ודבר הוא, לשה״ר בכלל זה
 הביא סק״ג ובבמ״ח בצנעא". לשח״ר בשם
 במעשה ה״א פ״א פאה מירושלמי לזה מקור

 לילך אחד יום להם. שהיה אחת בחבורה
 בר נקרא אחד שם והיה אנגריא, לקיבוץ

 לאנגריא. עמהם עלה ולא ונשתמש חובץ,
 אחד והשיב היום, נאכל מה זל״ז ואמרו

 הנוגשים נזכרו כך ומתוך מאכל( "הובצא^^מין
 לעבודת הוא גם חובץ בר ייתי ואמרו

 לשה״ר אמר זה יוחנן ר׳ ואמר האנגריא,
 גנאי בו שאין דיבור שגם לנו הרי ע״ב. בצנעא,

 לשון כפי ובפשטות אסור. - נזק שגורם אלא
 רכילות(. )ולא הרע לשון בכלל הוי הירושלמי

 ה״ה: פ״ז דעות בהל׳ הרמב״ם כתב וכן
 נשמעו אם שגורמים דברים לחברו והמספר”

wg כממונו או בגופו חברו להזיק איש מפי 
 לשה״ר". זה הרי להפחידו, או לו לחצר או

 גנאי בהם שאין בדברים שאף לכאורה ומשמע
לשה״ר. הוי נזק גורמים רק אלא

 הרי בזה, הגדר מה 1א תמיהות כמה בזה ויש
פלוני" את הכה "לך לחברו יאמר אם

 דיבור דהוי מסתבר לא והכהו, הלה והלך
 שלא כיון לחברו. נזק בזה שגרם אף לשה״ר

 א״ב כלום. אדם אותו של מהותו על דיבר
 אמירת הנ״ל דהירושלמי בגוונא למשל מדוע

 אלא לכאורה זת אין לשה״ר, נחשבת "חובצא"
 נזק גורמת רכילות כל הרי ב( בנזיקין. גרמא

 עליך אמר וכך "כך שאמר דע״י למדובר
 כל ואם ישנאנו שהשומע גורם וכדומה פלוני"
רכילות בבל א״כ ר”לשה הוי נזק הגורם דיבור

 להרמב״ם הרי יקשה וביותר לשה״ר. גם יש
 יש רכילות בכל ואם מרכילות, חמור לשח״ר

 אבק בהלכות ג( יתכן. לא זה - לשה״ר גם
 הדין את הח״ח הביא ס״ג ט׳ בכלל לשח״ר

 להזהר לאדם יש "גם ט״ז: בערכיו מגט׳
 הפסד, לידי הבא בשבח חברו את מלשבח

 לכל ויפרסם העיר ברחוב שיצא האורח כענין
 באכילה טובה הבית בעל גמלו אשר את

 יתלקטו עי״ז כי הרבה. לפניו וטרח ושתיה
 את ויכלו בעה״ב בית אל ויסורו ריקים אנשים
 בקול רעהו "מברך נאמר כזה עניו ועל ממונו.

 יש ומזה לו. תחשב קללה השכם בבקר גדול
 מאת הלואה השיג אחד אם דה״ה ללמוד
 עי״ז כי טובתו. גודל את לכל ומפרסם חברו,
 ואינו רעים אנשים אליו שיתקבצו הוא מצוי
 זה והנה עכ״ל. מהם". עצמו להשמיט יכול
 יקשה וא״ב לחברו, נזק שגורם דיבור ממש
 מדרבנן( )שאסור לשה״ר אבק רק זה מדוע

 בהלכות וכיו״ב ד( ממש. לשה״ר הוי לא ומדוע
 מנה ס״ה ח׳ כלל רכילות בהל׳ רכילות אבק

 להסתיר אדם "וחייב הסוד: גלוי את הח״ת
 אע״פ סתר. דרך חברו לו יגלה אשר הסוד
 יש כי רכילות, עניו ההוא הסוד בגלוי שאין
 מחשבתו להפר וסיבה לבעליו נזק הסוד בגלוי
 גם וא״ב בש״ת( יונה רבינו מלשון )והוא וכו"׳.
 ולא אבק רק הוי מדוע להקשות יש בזח

 ה( נזק. נגרם דיבורו שע״י כיון גמור לשה״ר
 איסור שיש הח״ח כתב ברכילות וכן בלשה״ר

 לעורר או )בלשה״ר( לגנות כוון כשלא גם
 ס״ג ג׳ כלל לשה״ר בהל' ראה 1)ברכילות מדנים
 בלשה״ר ואילו ס״ג. א׳ כלל רכילות ובהל׳

 הזה "והמספר הח״ה: הדגיש הנ״ל בצנעא
 כוונה כאן בעינן ומדוע ברמאותו" לזה נתכוון

מדיבורו. היוצא בנזק סגי ולא
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ידידות הןוכץ

 תמיהות כמה עוד אוסיף היריעה ולהרחבת
ורכילות. לשה״ר להגדרת הנוגעות

 ה״ו לשון" ב״מרפא שליט״א היילברון הרב א(
 חמור שלשה״ר הרמב״ם לשיטת שואל

 כלול רכיל" תלך ד״לא שבלאו מניו מרכילות.
 על קאי הפסוק לשון הרי לשה״ר, דיבור גם

 עליך" פלוני אמר "כך דהיינו רכיל הליכת
 וכתב בזה עמד עצמו הח״ח ואמנם וכדומה.

 שלשה״ר סק״ד בבמ״ח א׳ כלל לשה״ר בהל׳
 דמבזהו כיון הוא שכן "דכל במכ״ש: נלמד

 שני הם דאם קשה עדיין אך זח". בסיפור
 לספר הוא רכילות - במהותם ששונים דיבורים

 לו, עשה או עליו דיבר שחברו מה לאחד
 אם אדם. של בגנותו לדבר הוא ולשה״ר
 לאו נדע מנין דרכילות דיבור על דיבר הפסוק
 ב( ממנו. חמור שהוא אע״פ לשה״ר לדיבור
 העיר ח״א לשון" ב״מרפא שליט״א זקס הגר״ה

 ה״א סנהדרין מהל׳ בפי״ח הלח״מ על
 שוא שמע נושא את שנקט ברמב״ם שמתקשה

 מעשה, בו שאין לפי עליו לוקין שלא לאו בתור
 עליו לוקין היו לא מעשה בו היה אם אף והרי
 לו דהיה הגר״ה והעיר שבכללות. לאו דהוי

 לאו הוא שגם רכיל בהולך גם להתקשות
 פ״ז דעות בהל׳ ברמב״ם כדמשמע שבכללות

 זה". לאו בכלל "והוא לשח״ר: על שכתב ה״ב
 בהל׳ הרמב״ם לשון גו דרכילות(. לאו )בכלל
 דברים שטוען זה רכיל "איזהו ה״ב: פ״ז דעות
 וכך כך פלוני אמר כך ואומר לזה מזה והולך

 זה הרי אמת שהוא אע״פ פלוגי על שמעתי
 מאד עד מזה גדול עוון יש העולם. את מחריב

 והוא הרע. לשון והוא זה לאו בכלל והוא
 אמת". שאומר אע״פ חברו בגנות המספר

 רבינו דעת” הרמב״ם: לשון על מוסיף מ”והכס
 וכך כך עליך אמר פלוני האומר חיינו שרכיל

 עלי” בקונטרס והקשה וכך". כך לך עשה או
 חמור לשה״ר מדוע הכס״מ הוספת לפי באר"

 דבר )בהכרח( אינו שרכילות בכך מה מרכילות,
 את ישנא שהשומע גורם הוא סוף סוף - גנאי
בשע״ת יונה מרבינו מביא הוא וכן פלוני. אותו

 אחים בין והמסכסך” שכתב: רכ״ד סי׳
 מכל קשה ביניהם שנאה ומביא ואוהבים

 קשה והשביעית וכו׳ שנאמר לשה״ר חלקי
 אחים". בין מדנים משלח זה זה ואי מכולן,
 "כך שלומר יונח רבינו אומר להדיא וא״כ
 בעלמא. מלשה״ר חמור עליך" פלוני אמר

 "איזהו כתב: שהרמב״ם מה שעצם היא והאמת
 כך פלוני אמר כך ואומר וכו' שטוען זה רכיל
 פלוני אמר כך כתב ולא פלוני". על שמעתי וכך

 על - לך שעשה פלוני על שמעתי וכך כך עליך
 כיון גדולה, תמיהה זו הכס״ט. הבנת פי

 של עצמה דכל הספר, מן העיקר שהחסיר
 או שישנא לאחד שגורם מה הוא רכילות
 "כך שאומר ע״י דוקא וזה חברו. על יקפיד
 סי״ג ב׳ כלל לשה״ר בהל׳ ד( עליך". פלוני אמר
 לחברו גילה אדם שאם הח״ח מדברי יוצא

 איסור אין שלשה בפני שלא האישיים מענייניו
 דברים הם אא״כ לאחרים זאת לגלות לשומע

 אדם. לאותו צער או נזק לגרום עלול שגילויים
 מדברי ראיה לכך הביא גם סקכ״ז ובבמ״ח

 ביומא: מהגמ׳ עצמו על שם והקשה הרמב״ם.
 יאמר" ב״בל שהוא דבר לחברו לאומר "מנין

 לומר תלמוד אמור" "לך לו שיאמר עד
 שייך לא ושלום חס הקב״ה ואצל "לאמו־"."

 איסור שיש מוכח וא״כ להזיקו, או לו להצר
 עד נזק, לגרום עלולים שלא דברים גם לגלות

 שני ומתרץ לגלות. בפירוש ירשה שהבעלים
 בזת יש אך בזה אין אכן שאיסור או תרוצים,

 לקלקול לעולם יבוא שלא כדי טובה מידה
 למשכן ביחידות הקב״ה הכניסו ששם או עי״ז.

 מקפיד שהוא מילתא גלוי נחשב דזה לו וגילה
 אם בעלמא וה״ה אחרים. מזה ידעו שלא

 לו ומגלה ביחידות לביתו חברו את מכניס
 כשלא גם יאמר" ב״בל הוא הרי דבר איזה
 בהמשך וכשנתבונן מהגילוי. נזק שיצא נראה
 כתרוץ אף להחמיר פסק שהח״ח נראה הספר

 ס״ח ח׳ כלל רכילות אבק בחל׳ והנה הראשון.
 לו יגלה אשר הסוד להסתיר אדם "וחייב כתב:
כלל לשה״ר אבק ובהל׳ וכו״׳ סתר דרך חברו
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ידידות קוכץ פ
 אסור דבר איזה לתברו "האומר כתב: ס״ו ט׳
 רשות לו נתן אא״כ לאתרים אח״כ לספר לו
 יאמר" ד״בל טובה המידה והיינו ע״כ. זה". על

 המידה את מדוע הוא שתמוה מה אך כנ״ל.
 אבק בהל׳ הח״ה כתב יאמר" "בל של טובה

 בהל׳ כתב סוד" "גלוי של הדין ואת לשח״ר,
1<»צרחחכםו רכילות. אבק

 א( הקדמות. שתי אקדים הנ״ל כל וליישוב
שני בחלק הלשון שמירת בספר

 לשון את חח״ח מגדיר קדושים פרשת בתחלת
 שיטתו תמצית את שם וכתב ורכילות, הרע

 רכיל תלך "לא "כתיב לשונו: וזו הנ״ל. בהגדרת
 יחד, ולשה״ר רכילות כולל זה לאו הנה בעמך".

 אחד אם נקרא רכילות בירושלמי. כדאיתא
 עשה או וכך כך עליך דיבר פלוני לחברו אומר

 מספר אחד אם נקרא ולשה״ר וכך. כך לך
 דברים שאר או אחד, על גנאי דבר לחברו

 להצר או בממונו או בגופו לו להזיק הגורמים
 חזי׳ל שאמרו כמו לשוז״ר גם כולל זה ולאו לו.

 שטוען כרוכל, תהיה לא זה: פסוק על בבאורם
 "מכתב בספר בו עכ״ל. לזח". מזה דברים

 זצ״ל דסלר הגרא״א מבאר שני חלק מאליהו
 שהוא - כ”ביוה חטא״״^אומרים ה״על את

 את נפלא ומבאר החטאים. שרשי על וידוי
 "על לשונו: וזו רכילות, ושורש לשה״ר שורש
 להרע הכה הוא - הרע בלשון שחטאנו חטא
 יתרון "ומה הנחש כתשובת ותועלת, צורך מבלי
 - ברכילות שחטאנו חטא על הלשון״. לבעל
פנימית. נאמנות לו אין סוד. בעל היפך רוכל

 הח״ח בלשון דייק שליט״א היילברון הרב
סק״ד בבמ״ח ב׳ כלל לשה״ר כהל'

 תלתא, אפי של ההיתר טעם את להסביר שכדי
 הוא אין להתפרסם העתיד שבדבר כתב

 לשח״ר התורה אסרה לא בכה״ג ולכן כרוכל,
 שהח״ה ומבואר רובל". שם קאי זח על "דגם
 על מדבר הפסוק שעיקר אע״פ שלרמב״ם הביו

 אמר שאוזו־ מה לאחד שמטעין דהיינו רכילות
מספר על גם מדבר הפסוק מ״מ וכדומה, עליו

 והולך זה במקום רעים דברים ששומע לשה״ר
 והרמב״ן רש״י )כפרוש אחר. במקום ומספרם
 כלל לשה״ר בהל׳ הח״ח שכתב וכמו בחומש(

 את דגם הראב״ד דעת לפי סק״ד בבמ״ח א׳
 ובזה לזה". מזה דברים ב״טוען לכלול ניתן זה

 את בזה ליישב אפשר גם שאלתו. מיושבת
 שהפסוק ולומר שליט״א, זקס הגר״ה הערת
 המדברים כל דהיינו רכיל, הליכת כל אסר

 ומוכר מכאן הקונה כרוכל שהם בחבריהם
 המדבר של אחד איסור חשיב והכל בכאן.

 הפסוק אמנם שבכללות. לאו הוי ולא בחברו
 לחברו שמספר רכילות. על ביהוד יותר דיבר

 הנוגעים דברים שהם וביו״ב עליו שדברו מה
 חפצים מיני כל בעיקר מביא שרוכל כשם לו,

 בלאוין בפתיחה הח״ח ואכן לאדם. הנצרכים
 רכיל" תלך ד״לא שלאו כתב סקי״ז בבמ״ח

 שיש הלאוין כשאר שלא שבכללות, לאו אינו
 בלשון לדקדק גם יש ואולי לשה״ר. ע״י

 כתב ח״ז פכ״א סנהדרין שבהלכות הרמב״ם
 זה לאו "ובכלל שוא: שמע תשא לא לגבי

 וכו"׳ לשה״ר ומספר לשה״ר למקבל אזהרה
 וכו׳ רכיל "איזהו כתב: ה״ב פ״ז דעות ובהלכות

 זה לאו בכלל והוא מאד עד מזה גדול עוון יש
 זה לאו "ובכלל כתב ולא לשה״ר". והוא

 אחד. איסור השיבי דשניהם ”ללשה״ר אזהרה
 וכתב הרמב״ם השמיט לכן שאולי וחשבתי

 - פלוני״ על שמעתי וכך כך פלוני אמר ״כך
 לרכילות בעיקר הרמב״ם נתכוון שבודאי אע״פ

 שכוללת לשון לכתוב כדי עליך( פלוני אמר )כך
 הרמב״ם וכמש״ב הרע, לשון גם במשמעותה

זה". לאו בכלל "והוא - לשה״ר על בהמשך

 יתכן כיצד באר" ב״עלי שתמה מה ולגבי
נראה מרכילות, חמור שלשה״ר

 עד חמורה רכילות התוצאות שמבחינת שאע״פ
 מבחינת מ׳׳מ אחים. בין מדנים שמשלח מאד

 מספר של רעה המידה חמורה הרעה המידה
 חברו, את ולהרשיע לחייב שחפץ לשה״ר
 לו אין שהרוכל רכילות של רעה המידה מאשר

בעליהם אשר דברים בלבו לשמור נאמנות
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י,ובין ׳

 על מדבר ראובן את וכששומע להסתירם רוצח
 ולשה״ר לשמעון. זאת ומגלה הילד שמעון

בתחילת בח״ח שרואים כמו מידות חן ורכילות
 מה וידוע קדושה. בשערי איתא וכן "הפתיחה

 המידות שעניו קדושת בשערי רח״ו שכתב
 מאד מאד עצמן העבירות מן קשים הרעות

 וגם רכילות. מאיסור חמור לשה״ר איסור ולכן
 שהרי כך. לומר דצריד נראה תשובה בשערי —

 כיתות: ארבע באור בתחילת יונה רבינו כתב
 חמור הוא ראשון נסדר אשר חלק "וכל )קע״ג(

 לרכילות לשה״ר את שהקדים וכיון השני". מן
 שכתב ומה מרכילות. חמור שלשח״ר נמצא
 לשה״ר חלקי מכל קשה שרכילות רכ״ד בסימן
 חלקי מכל וקשות מרות שתוצאותיה כוונתו
 שתוצאותיה רציחה לזה להמשיל ווניתן לשה״ר

 עבירות יש ובכ״ז מישראל. נפש שמאבד קשות
שאין אף ועריות שבת כחילול ממנה חמורות

כךן. כל העולם חורבן בהם נראה

 כפי גנאי. בו שאין המזיק דיבור ולענין
ב״טוען כלול לשה״ר לעיל שמבואר

 רעים דברים שמעביר והיינו לזה" מזה דברים
 ואה״נ אחר. במקום ומספרם אחד על ששמע

 כמו לשה״ר דיסוד גנאי. דוקא להיות צריך לא
 שמרע ההרעה הוא דסלר מהגרא״א שהבאנו

 בקראי! כתיב גנות דאטו תועלת. מבלי לחברו
 על רעים דברים לספר אסרה התורה אלא
 אם ובין בעצם רעים דברים הם אם בין חברו

 הם גם לחברו. רע נגרם ידם שעל דברים הם
 אמנם נקראים. הרע" "ולשון רעים דברים
 שמטבעם בדברים רק יש התורה מן איסור

 גנאי( בדברי רק שכיח )וזה לחברו. נזק גורמים
 "לשון - רעים" "דברים של שם יש דלהם
 מוגדרת אומדנא לנו שאין בדברים אבל הרע".

 גלוי שע״י אפשרות שקיימת אלא נזק שיגרמו
 לא זה - בעתיד נזק איזשהוא יגרם אלו דברים

 גלוי ולכן מהתורה. רעה לשון של שם להם נותן
 שלשה בפני שלא סיפר שאדם אישיים ענינים
 אבק אלא אינו וכיו״ב( ומסחרו עסקו )ענייני
בשבח חברו את במשבח וכן מדרבנן. ואסור

פא ידידות

 א״כ שבח דברי שהם כיון הפסד לידי הבא
 אלא הם אין ולכן נזק גורמים הם אין מטבעם

 דבעינן חובץ דבר במעשה שמצאנו ומה אבק.
 טעמא. מהאי ג״כ זה בדבורו, להזיק שיתכוון
 אמירה היא "חובצא" - המאכל שם דאמירת

 במציאות ורק לאדם, נזק לגרום בטבעה שאין
 ובכה״ג נזק. גרמה ההם הפרטי ובאדם הפרטית

 היה )ולבסוף תומו לפי זאת אומר היה אכן אם
 בבר נזכרים הנוגשים שהיו נזק עי״ז נגרם
 על רע" "דיבור שדיבר נחשב היה לא חובץ(
 אומדנא והיתה לכך שנתכוון ע״י ורק חברו.

 שם "חובצא" לאמירתו נותן זה נזק עי״ז שיגרם
 ונראה מדאורייתא. לשה״ר והוי רע" "דיבור של

 יכוון המשבח אם הפסד לידי הבא בשבח דה״ה
 ינזק שאכן אומדנא ויש לחברו. הפסד לגרום

 מדאורייתא. בלשה״ר יעבור לכאורה מזה
 לעולם שבח דברי שהם שכיון נאמר )אא״כ
מדאורייתא(. נאסרים אינם

 והלך פלוני" את הכה "לך לחברו ובאומר
כיון לשה״ר זה אין והכהו, הלה

 לזה" מזה דברים "טעינת דרך אסרה שהתורה
 - ברמז או )במפורש סיפור דרך דהיינו

 או ענייניו על או האדם על "חובצא"( כאמירת
 לשה״ר בהל' הח״ח שהביא )וכמו חפציו. על

 שאסור שכשם ה״יראים" דברי את ס״ז ה׳ כלל
 דיבה להוציא אסור כן חברו על דיבה להוציא

 אחד שחנווני בעווה״ר שמצוי וכמו חפציו. על
 מפני חברו של סחורתו על דיבח מוציא

 פלוני" את הכה "לך אבל והשנאה(. הקנאה
 אסור הוא )שגם בנזיקין. גרמא אלא אינו

לשה״רו. זה אין אך - מהתורה

 נזק גורמת רכילות כל הרי ששאלנו ומה
גם יש רכילות בכל וא״כ למדובר

 לשה״ר יש רכילות בכל שאה״נ נראה לשה״ר.
 סובר שהרמב״ם מה אך נזק. גרימת של

 וכמו במאי רק זה מרכילות חמור שלשה״ר
 מידה לו שיש מה הוא שהחומר לעיל שביארנו

חברו. את ולהרשיע לחייב שחפץ רעה
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ידידות ה!וכץ פב

 סוד" "גלוי את מנה שהח״וו שמצאנו ומה
אדם שאם הדיו ואת רכילות, באבק

 לאחרים לספר לו אסור לחברו דבר איזה אמר
 באבק מנה - זה על רשות לו נתן אא״כ

 דסלר הגדא״א דברי עפ״י מובן זה לשה״ר.
 נאמנות חוסר הוא יסודה כל שרכילות תנ״ל.

 ואינו סוד, בעל היפך שהוא האדם של פנימית
 שמעון על אמר שראובן מה בלבו לשמור יכול

 סוד" "גלוי כל ולכן לשמעון. זאת ומגלה והולד
 מגלה רכיל "הולך - קבלה מדברי שאסור

 רק אסור )ומהתורה רכילות. אבק הוי סוד"
 וכיו״ב(. עליך אמר פלוני - מדנים כשמעורר

 לחברו. שמרע מה הוא יסודה לשה״ר ואילו
 דברים עליו כשאמר רק כנ״ל אסור ומהתורה
 גנאי. דברי כמו נזק לו גורמים שמטבעם
 אומדנא לנו שאין בדברים אף אסור ומדרבנן
 שע״י אפשרות שקיימת אלא שיזיקו מוגדרת
 ומסחרו עסקו כענייני - נזק יגרם גלויים

 ומידה שלשה. בפני לא אותם גילה שהבעלים
 מגלה שאדם אישיים עניינים בכל טובה

 נתן שלא זמן כל לאחרים יספרם שלא לחברו
 אחת פעם יגרם זאת בכל אולי זה על רשות לו

 שייך זה ולכן זאת. שיספר ע״י נזק לבעלים
 חשש בגלל נאסר זה שגם כיון לשה״ר לאבק
נזק. עי״ז שיגרם רחוק

 להוסיף נתעוררתי הנ״ל, את כותבי ואחרי
רכילות בהלכות דהרי חשובח. תוספת

 המותרת רכילות פרטי את הח״ח מפרט ט׳ כלל
 הגורמת ברכילות לא מדובר ושם אנועלת.

 רוצים אנשים ששני אלא סכסוך. או שנאה
 ביניהם. התקשרות או עסק איזה לעשות

 על משהו לאחד שמגלה ע״י זאת מונע והמספר
 יותר היא רכילות שהגדרת ורואים חברו.

 שכשם דרכינו פי על לומר וצריד כוללת.
 הגורם דיבור אף רע" "דיבור כל היא שלשה״ר

 אדם על שמספר ספור כל היא רכילות אף רע.
 עליו שסיפר לזה רע עי״ז וגורם לשומע שנוגע

עסק שותפות הפרת ואף לחברו( אדם בין )רע

 ואסרתו זה לעניו נזק היא וכיו״ב שדוד או
 בהל' כתב שהח״ח שאע״פ נמצא התורה.
 בסוגריים: סקי״ח בבמ״ח י׳ כלל לשח״ר
 כדי הוא רכילות איסור הטעם דעיקר "כידוע

 למעשה - בישראל״ מחלוקות ירבו שלא
 בין. ונזק רע הגורם סיפור כל אסרה התורה

לחברו. אדם

 הל׳ על חיים" ב״זרע קאופמן שהרב וראיתי
הרב וכן ס״ב ה׳ כלל לשה״ר

 דבור שכל למדו ה״ו לשון" ב״מרפא היילברון
 ואין רכילות, הוי נזק גורם ורק גנאי בו שאין
יבחר. והמעיין הח״ח בדעת כן נראה

 מהדברים חלק נסכם המעיין לתועלת
הוא לשה״ר א( לעיל: שנתבארו

 חפציו, על או ענייניו על או האדם על סיפור
 דברים הם אם בין רע" "דיבור בגדר שהוא
 דברים הם אם ובין )גנאי( בעצם רעים

 רק אסורים ומהתורה לחברו. רע הגורמים
 ומדרבנן לחברו. נזק גורמים שמטבעם דברים

 אפשרות איזו שקיימת דברים גם אסורים
 ספור היא רכילות ב( מסיפורם. נזק שיגרם

 לרע וגורם לשומע שנוגע האדם על שמספר
 שגורם להיות יכול זה ורע עליו. שספרו לאדם

 עסקה הפרת של נזק או סכסוך או שנאה עליו
 לכאורה ג( לחברו(. אדם בין )רע וכדומה
 שניהם את כולל רכיל" תלך "לא הפסוק

 ידיעות העברת כל על בפסוק מדובר דבכללות
 הפסוק מדבר ובפרט )לשה״ר( אנשים על רעות

 לשומע הנוגעות אנשים על ידיעות העברת על
 ד( )רכילות(. לחברו אדם בין לרע וגורמות
 היא )לרמב״ם( רכילות על לשה״ר חומרת

 רעה מידה בו שיש מחמת גנאי של בלשה״ר
 שיש החמור וצד חברו. של ברעתו הרוצה של

 תוצאותיה הוא לכו״עו )לכאורה ברכילות
 שיש התוספת )זו לחברו. אדם בין ההרסניות

 רכילות נתייחדה ובזה לשה״ר, על ברכילות
 הנגרם הנזק מצד לשה״ר שנחשבת מה מלבד
עליו(. שסיפרו לאדם
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שקורים בתר* בבא קובץ שכו

 חושדץ אץ בי ג״ד סימן המיוחסות בשו״ת
 תכירו, כהסכמת אלא כן כתב ולא כשקרן, ע״א

 לממון, גס ולפעמים לשבועה, קם ע״א שהרי
 כשקרן, אותו חושדין ואין לישבע, יכול כשאינו
 זאת תשובה הובאה כאן הגיבורים ובשלמי
 הרא״ה דעת מ״ס סי ובריב״ש עיי״ש, בארוכה

 צריכין הרשב״א דברי ובאמת בזה, החולק
 הא בשקרן, ע״א הושדין דאין בכך דמה ביאור,
 מגזה״ב, ממון לענין ע״א על סומכין אין עב״ם

 דאסילו היכא אלא גה״כ דליכא כוונתו, ולכאורה
 אבל ע״א, אלא ליכא מ״מ כדבריו, האמת אם

 לפי הרי שניהם, מדעת שנעשה נאמינו אם הכא
 גזה״כ, ליכא ובכה״ג עדים, שגי ישנן דבריו

 מספיק, אינו עדיין אבל לשקר, חשוד דאינו ביון
 שנחקרה עדים שני ראיתי ע״א יעיד אם דאטו

 נאמן, יהא משמעון לוה שראובן בבי״ד עדותן
 על חתמו שניהן דהא שאני, דהכא י״ל ושמא

 ונמצא גזדייף, שמא לן דמספקא אלא השטר,
 וע״א אחר, כתב על אלא זה כתב על חתמו שלא
 וזה אחר, על ולא זה כתב על שחתמו אומר
 עדים שני דהא בעלמא, מילתא גילוי אלא אינו

 וע"* העידו, מה על לנו ידוע שאין רק העידו,
 ביון גה״ב ליכא בכה״ג העידו, זה על אומר
 שבערוה דבר גבי ומציגו לשקר, חשוד דאינו
 גבי בעלמא, מילתא בגלוי נאמן דע״א

 ל״ט יבמות הוא, דמיתנא דאחוה אשתמודענא
 לא הרשב״א וגם לחלק, שיש אלא ברי״ף, ע״ש
 כתב דינא הד !ובעיקר משם לדבריו ראיה הביא

 אם אלא מהני דלא מ״ט סי׳ הריב״ש בשו״ת
 בכת״י ולא העד יד בכתב סהדי אנחנא נכתב
 דע״א מהא ראיה להביא שאין כמו עיי״ש[ אחר
 משקר, הוא שמא חוששין ואין באיסורין נאמן
 הוצרך ולא הימניה, רחמנא לאיסורין דהא

 בממון גם לפעמים שמצינו אלא להוכיח הרשכ״א
 אשתמודעגא, וגבי נאמן, דע״א שבערוה ודבר
 נאמן, ודאי שבערוה דבר על עכשיו עדותו דאין
 לענין ואשה איש בהכרח וכן באיסורין, כמו
___________________בזה. נאמן דע״א גט

j הזה, הרע מלשון לד כלד ע״ב• תקצה(
 / היה עליו, אשמה להטיל לד היה לא ופירשב״ם

 אמר אילו הכא, והנה בתבתיו, לא אני לומר לד
מי להגיד צריו היה ולא מאמינו, היה ודאי כן

 לא שהוא לו מאטינין שאין במקום אבל כתכו,
 חקר בוה העושה, אחר שם יגיד א״כ אלא עשה

 בבמ״חעיי״ש, לשה״ר הל׳ סוף חיים חפץ בס*
 ואפילו קמ״ב סימן בשו״ת זרוע אוד ר״ח וז״ל
 שסבורין עלילה, לידי כן מחמת שבא יחיד

 להם וידוע המעשהי זה עשה שהוא הגויים

 יודעים אינם אכן בן, עשה אחד שיהודי בודאי
 עשית, אתה זה על להעליל ובאים עשהו, מי

 אני, ולא עשה פלוני לגוים לומר לו מותר
 לדבר אלא לרעה נתכוין לא העושה אם ואפילו
 ומתוד גרים, שמל יצחק דרכינו כעובדא מצוה,

 כתוב והמעשה עלילה, לידי הקהל באו כך
 תקמ״ט, באות לעיל ועיין עב״ל, זרוע באור
 יהרגו ס״ה תרומות דתנן מהא לחלק וצריד
 מישראל, אחת נפש להן ימסרו ואל כולן

 דדוקא הרמב״ם ופסק ור״ל, ר״י פליגי וביחדו
 הכי בלאו אבל בכרי בן בשבע מיתה בחייב

 לפסוק או״ז דדעת ואפשר אסור, ביתדו גם
הרמב״ם. בדעת שלא כר״י

 וכר במלכותו דאריד ד״ה רשב״ם תקצר(
 ולפי ולהבא, מבאן אלא לקוחות טרפו ולא

 צריך מלקוחות דלטרוף צ״ד כתובות בתום* מ״ש
 כתוב ואם מתוכו, מוכח השטר שיהא לכו״ע

 אס וה״ה היום, מסוף אלא גובה אינו יום בו
 והכא השנה, מסוף אלא גובה אינו שנה כו כתוב

 מתוכו, מוכח אינו במלכותיה דאריך דבתוב
 מכאן אפילו כלל ממשעבדי לגבות יכול ואינו

 התם במו בית, השטר רואים שאנו ואף ולהבא
 ומ״מ היום באמצע בית השטר רואים שאנו
 חיי ימי כל וה״ג היום, מסוף אלא גובה אינו

 הרשב״ם כוונת ושמא מתוכו, מוכח אינו המלך
 המלך, מיתת לאחר היינו ולהבא", מכאן "יגובה

 צ״ע, תוס* דדברי אלא היום, מסוף התם כמו
 לא היום באמצע בגון הזמן דבתוך נימא דאי

 שהשטר רואין שאנו אף מתוכו, מוכח מיקרי
 אינו לעולם כלל זמן בו שאין שטר א״כ בית,
 זמן בו שאין בגט לר״מ וא״כ מתוכו, מוכח
 מתוכו, מוכח דאינו משום מדאורייתא פסול יהא

 זמן בו שאין דגט דר״מ אליבא תנן ובהדיא

 כשר. הולד ניסת ראם פסולין גיטין מג* הוא
 לא דלמ״ד מבואר, הגט כל דבר״ם ועוד

שתי גבי מתוכו, מוכח מיקרי לנפילה חיישיגן



שעוריםבתרא בבאקובץשטז

 דמון זו לשיטה י״ל ושמא ירושה הוי ליורשו
 בכורה לענין איירי הנחילו ביום והיה דקרא

 קשה אבל באם, ולא באב אלא נוהג ד״ז אין
 כל אלא דוקא לאו רבניו הזינו דהא בן לומר

 דין בו דאין לאחיו ואפילו ליורשו הראוי
בכורה.

 בכה מתנא רב בר אחדבוי רב אתא תקמט(
 שכבר בחררה המהפך כעני הוי ולכאורה קמה,

 ,תום לשיטת והתינח אחיו, טובי לרב כתבה
 דינא, הד ליכא דבמתנה — ג״ט קידושיו —

 טובי דרב וצ״ל קשה, שם רש״י לדעת אבל
 שהיא אלא לו, לתת כלל ממנה ביקש לא

 היה לא טובי ורב עצמה, מדעת לו נתנה
 טעמו דהא מיושב, אינו ועדית בחררה, מהפך

 לאו ומר מרבנן צורבא מר לימרו דלא היה
 על כן יאמרו לו נתנהש עכשיוו מרבנן, צורבא

 תעביד, לא לחברך סני דעליד ומה/3 טובי, רב
 מהן, אחד על ע״כ יהיה דהלעז בכה״ג ושמא

 לשל קודם שלך אמרינן אחיו, על או עליו או
 מירושלמי! הביא בפ״ק שהרמב״ן אלא אדם, כל

 שלאן עד שדהו, בתוך שוטפת המים אמח ראה
 לתוך לפנותן רשאי שדהו לתוך המים נכנסו

 אע״ס שדהו גדר שיסתום כלומר חבירו, של
 כשנכנסו ואם חבירו, של לתוך נכנסין שהן

 אחר, למקום לפנותן רשאי אינו שדהו לתוך
 הוי לכאורה טובי לרב נתנה שכבר כיון וה״נ
 דעדיין וצ״ל שלו, לתוך נכנסו שכבר כמו
 אלא הלעז, התחיל ולא לעולם ידוע היה לא

 עדיין כאילו והוי לעז, יהיה כשיתודע שאח״כ
 לשל לפנותן דרשאי שלו לתוך נכנסו לא

חבירו.
 שעמד כל שמואל, דכייל בכללא תקנ(

 ע״ב, גיטין רש״י, לשיטת במתנתו, חוזר חוזר,
 א״צ דבעמד בטעמיהן, חלוקין דינין שני הן

 רק שניתנה המתנה, בטלה דממילא כלל הזרה
 חזרה צריך עמד ובלא יעמוד, לא אם תנאי על

 אלא חלה אינה דהמתנה כיון חזרתו, ומהגיא
 שכ״ם במתנת הטעמים, משני ונ״מ לאח״מ,
 לחזור, יכול אינו עמד לא אם דבזה מהיום,

 jov ר״ת ולשיטת בטילה, המתנה בעמד אבל
 תל לא שעדיין משום דהוזר אלא תנאי דליכא

עמד, ללא עמד בין נ״מ אין וא״כ לאח״מ, עד

 דבעמד דנ״מ, וצ״ל דינין, שני כאן וליכא
 עמד ובלא בו, חזר דמסתמא דעתיה אמדינן

קנ״ב תוס׳ כמ״ש בפירוש לחזור צריך
 אמר אתא, לא תא ליה שלח ע״ב. תקנא(

 דא״כ וקשה מינה, וקנו שיירה הא איתי, מה
 יודע ואני איתי, מה יאמר לדין נתבע כל

 דאיכא דהיכא וצ״ל חייב שאינני בבירור
 לומר כמיניה כל לאו ודאי ביניהן, הכחשות

 או ממון אותו יחייבו שבי״ד אפשר דהא כן,
 הכחשה שום היתה לא הכא אבל שבועה,
 תוכל אם הדין לברר צריך שהיה רק ביניהן,
 שאינה ברור הדין היה שאצלו וכיון לחזור,
 חייבו ומ״ם לבוא, דא״צ ס״ל לחזור יכולה

לדין. לבוא נחמן רב
 באמר ומשו״ה לאח״ט, גט דאין בהא תקנב(

 טעמא ומשמע מיתה, לאחר גותגין אין חנו
 שליח שמינה בשליח אבל הבעל, מיתת משום

 כיון לגרש השני יכול הראשון, ומת שני
 גיטין ,׳בגמ פלוגתא היא ובאמת חי, שהבעל

 וק׳ לגרש, יכול שני שאין מ״ד דאיכא כ״ט,
 מת, דהבעל משום דוקא דמשמע ממתניתין

 דבטלה ות״ל הבעל, במיתת הותרה וכבר
 דיגא ד.ך ובעיקר המשלח, במיתת השליחות

 וקשה לשוק, יבמה לענין ונ״מ לאזז״ט גט דאין
 אינו גט מ״מ הא לאח״מ, גט יש אפילו
 הגט דקודם וכיון ולהבא, מכאן אלא מגרש

 לפוטרה הגט יועיל מה זקוקה היחד. כבר
 הוא חקוקה דהא מוכח, דמכאן וי״ל מזיקה,
 וכיון מהבעל, אישות קצת נשאר שעדיין משום
 אינה שוב לגמרי הבעל אישות פקעה גט שע״י
 תלויה הזיקה מ״מ נזקקה, שכבר ואף זקוקה

 המגרש בריש אמנם הבעל, באישות שעה בכל
 אוסר דבעל יבמה והרי פריך, — פ״ג —

 דמבעל לה, אסר יבם דהתם ומשני מתיר, ויבם
 אישות קצת דמשום וצ״ל וקיימא, שריא הא
 גורם שזה אלא לשוק, אסורה אינה הבעל של

 ולהסוברין לשוק, אוסרתה והזיקה זקוקה, שתהא
 י״ל שארו, מיקריא נמי הבעל מיתת דלאחר

 ומ״ס גט, כמו מתרת הבעל דמיתת בפשיטות,
 אבל ליבם, מכחו זקוקה שארו דהויא כיון
 ובזה זיקה, פקעה לגמרי שאידות דפקע בגט
משום לאח״מ גט דאין דמשמע, הא ניחא
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החיים י כלל לשה״ר ,א'םורי‘מלכות
אמד דבר שהוא לא )אם הדבר את עשיתי לא אניA המעות גודל את לראות נוכל שכתבנו מה וסבל ^טז

 בזה כלל הושרו היה ולא שואלו היה לא אם אפילו
מהעניגי® הוא זה דבר אם בגון לו לספר צריך ג״ב היה
 שבכלל הפרטים כל בו ונשלמו לחבירו אדם דבין

 וגשלםו למקום אדם דבין טהענינים הוא אם או זה
ח׳ ו׳ ה׳ סעיף ד׳ בכלל לעל שכתבנו הדברים בו

 לבעל ראוי אבל הדין מצד הוא שכתבנו וכ״ז עי״ש(
 את ישמיט ולא הדק משורת. לפנים שיעשה נפש

 להשואל שיתוודע להיות שיכול במקום מזה עצמו
 )דף בסנהדרין מצינו מזה ויותר עי״ז פלוני ויתבייש

 בדי האשמה עצמם על שהטילו תנאים בכמה י״א( I: הנ״ל י״ר בסעיף שכתבנו וכמו )מא( לשה״ד עליו
 פי* בס״ה איחא וכן החוטא הוא טי יתוודע שלא ושאל" )מב( ראובן ובא כהוגן שלא דבר אם?עשה ^יז

 דבר ונעשה אדם בני בחבורת הוא ואם ז״ל ב״ב הוא אם אפילו הזה הדבר את עשה ימי לשמעון
 שיאס צריך החוטא מי נודע ולא כהוגן שלא אחד שעשה טי לנלות לו אסור בזה חושדו שראובן מבין
 : עי״ש ,כו חטא שלא אע״פ שחטאתי הוא אני ישיב )מג( רק בעצמו ראה אם אפילו הדבר ,את

חיים מזם כאד

a

 לאחד נראה שאם תמיר אדם בני בו שמשתבשין .
 וכאשך אותו ומגנה בפניו שלא ע״ח לשה״ר שמדבר
 ישיב תיכף לשה״ר עליו מדבר אתה למה •?'תשאלנו

. ופלוני פלוני לפני עלי דיבר הוא שגם מפני לך
 ששיפר שמי אחד טעמים במה מפני גדול מעות וזה
 רכילות קבלת מפני להאמינו התורה מן אסור זה לך

 ולספר לילך מותר יהיה ואיך כמ״פ שכתבנו וכמו ’*'
 שהוא אמת שהדבר יהי דלו ועור . זה מחטת עליו ,

ולדבר לילך זה מחמת אסור ג״כ )מ( עליך דיבר

 בח״מ עי׳ הודאה בעלי ע״פ כ״א מעצמו יעשה לא זה ־ ;.
 בעניננו וכ״ם עי״ש יפות ליטול לו ויש כ״ו בסי׳ ־4]
 שהוא אפשר הוראה בעלי משחלה ישאל לא :•,דאי’

 אך מב״ד חייב יוצא היה דאולי הענק• בעיקר טועה’?

,g לו שאין פעמים אתו שהאמת בעצמו יודע שהוא 
אשור בודאי זה ובאופן דק ע״פ זכותו את לברר «לאיה
 הרבה ועוד בסופי הנ״ל סקכ״ו בש״ך שמוכח כמו

 לא ע״כ רכילות בהלטח לקמן אי״ה שנברר .ראיות"י■י
שחבירו רואה הוא אם לאנשים הדבר את לספר ימהר י

. אסור ג״כ )מ( :הדק מכפי יותר עי״ז נפסד יהיה
הכתוב בזה ופירש ע״ש רי״ט במאמר ר״י כתב וכן

 : ע״ש לו אעשה כן לי עשה כאשר תאמר אל ,במשלי - •
 לתועלת • מטין אין בוודאי כי .שכתבנו וכמו )מא( ׳

ושחל )מב( : עיי״ש חבירו של גנותו לפרסם רק ׳
 ראובן שא:ת דמפני ,וט חושדו שראובן ,והו ■לשמעון :•

בסעיף א׳ בכלל לעיל וכמ״ש הדין נשתנה לא ודאי ?
 נשתנה לא ג״כ שחשדו ומפני בס״ד זה ובכלל ה' •

מקושר בשטר ע״י( קס״ד )דף בב״ב כדמוכח הדק
? fofrj וע״ש בבישות רבי ביה חזא ,וט דרבי לקמיה 
 שר״ש רבי סבוי שהיה מפני היה דהבישות ברשב״ס ל׳•
כתביה חייטא יהודא כתביה אנא צאו א״ל אותו משה /

 היה לא רשב״ם ופירש הזה הרע מלשק כלך א״ל
 ועיין כחבתיו לא לומר לך היה עליו האשמה להטיל לך

“ ישיב )מג( ■ זה מענק כסקל״א לעיל שכתבנו מס עוד

 ידע ft זו תשובתו ע״י אס וכ״ז .עשיתי לא אני
 ממילא עי״ז אם אבל הדבר את עשה מי השואל עדיין
 על כ״א הספק לו ' היה שלא כגק העושה לו יודע

 הנק שאינו דבר באמת הוא אם בזה תלוי שניהם
 יתגלגל שממילא אף עצמו מעל זה לדחות דמותר נראה
 רק עולה איננו ד״ז באמת אם אבל חבירו על הדבר

 מותר אם צ״ע עולה הוא זה שהדבר נראה להשואל
 כיק הדבר אס עשיתי לא אני בלשון אפי׳ לו להשיב
 שדבר ונראה .חבירו על הדבר יתגנדר ממילא שעי״ז

 בהגה״ה שפ״ח בסימן בח״מ שמבואר במה תלוי זה
 שעי״ז אע״פ עצמו להציל מותר עליו בא נזק רואה היה
 כבר דאס של שם בסמ״ע ,ועי לאחר היזק גורס

 הגר״א מביאור ומשמע בזה ממנו לסלק אסור עליו בא
 נואה הוא ■ אם נמי והכא להסמ״ע מסכים שהוא שם

 לגלות אסור עליו השואל אצל חשדא לע״ע שנחלט
 הגר״א בביאור ,ועי חבירו על ולתתה מעליו להסיר

 אין זה דבר ואער״כ מותר זה בגדר אינו ואם שם
 הסעיף זה ־כל ודע . למעשה היטיב אצלי מבורר
 נוגע איננו זה שדבר דהיינו לשה״ר בענין איירי
 אם ערה מי לידע סתם שרוצה רק להשואל בעצם
 לקמן אי״ה יבואר לי נוגע הזה הדבר ואם הזה הדבר

המצוי ציור עם ט״ו סי״ד ,ט כלל רכילות בהלטת
:זה בענין

.חיים חפץ מספר ראשון חלק ונשלם תם
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 שאינו מעוטו אלא דאינו אמרינן ולא טבילה
מים. ביאת טעון יהא ולא מקפיד

 ודשאינו דמיעוטא דההלכתא לפרש נראה
 להאדם בטילה דהחציצה היינו חוצץ אינו מקפיד
וממילא מקפיד שאינו מטעם או מיעוטא מטעם

טבילה. טעונה עצמה החציצה שאף נראה
נקט סק״א ס״י קמ״א מקואות בחזו״א וכן

 אשכחן והנה טבילה טעונה שהחציצה בפשיטות
 הכלים ידות טעונין דלהמאירי פלוגתא בזה

 לענין אלא נחלקו ולא לכ״ע טבילה הארוכין
 אינו ולר״מ חוצץ דלר״י הידות שע״ג חציצה
 עצמה החציצה דאף משום הדבר וטעם חוצץ.
 מ״ה פ״י מקואות הר״ש אבל במים שקוע טעונה
 עד אלא מים ביאת טעון אין דלר״מ וסובר נחלק
 החציצה אין דלהר״ש לכאו׳ ונראה מידה מקום

 בית דדין לי׳ דאית אף דאל״ב מים ביאת טעונה
 כאן יש סו״ס מ״מ בכלים נאמר לא הסתרים
 בסברת יל״ע מיהו חציצה, משאר גרע ולא חציצה
 ביאת טעונה חציצה דאין לעולם סובר אם הר״ש

 לחציצה חציצה בין לחלק הר״ש דסובר או מים
 גם שיכולה בחציצה אלא הר״ש דיבר שלא דאפשר
 דאחר הארוכין כלים ידות כמו עצמה בפני לשמש

 חציצה משא״ב בפנ״ע. לשמש יכולים שיחתכו
 צבע או טיט כמו להגוף טפילה אלא אינה שהיא

 ואינו חשיבות שום בפנ״ע בו שאין להגוף שנדבק
 אף שבכה״ג דאפשר לא ותו חציצה אלא משמש
 נפ״מ ויהא מים, ביאת החציצה טעונה להר״ש

 טעון הר״ש לדעת אם וכדו׳ טבעת או בתכשיט
 אבל במקוה. הגוף בשקוע סגי או מים ביאת כולו

 בפשיטות נראה החזו״א לשיטת וכן המאירי לדברי
שאינו במיעוט אף מים ביאת כולם דטעונין

 הטעון בחבירו אוחז שאחד באופן יל״ע גם מקפיד.
 חוצצת ידו דהוי מקפיד. שאינו במיעוטו טבילה,
גופו. כל חבירו עם יחד שיטבול צריך אם

 דלא טבילה טעון שאין נראה הר״ש ולדברי
 להמאירי אבל ממדתן הארוכות הכלים מידות גרע

 נימא א״כ במים שיקוע טעונה דהחציצה שכתב
 חבירו עם יחד גופו כל לטבול האוחז שצריך

 דאפשר זה דין בעצם עיק צריך האומנם הטובל,
 חציצה מדין אינו ומטבילו בחבירו אוחז אחד שאם
 שנשאר כמו ודומה בכולו מים ביאת הי׳ שלא אלא

 עלתה שלא דנראה למים חוץ משערותיה שערה
 שפתותיה קרצה או פיה בקפצה נראה וכן טבילה.

 מקפיד שאינו במיעוט אף טבילה לה עלתה דלא
 אוחז ואף המים ביאת כמעכב אלא כחציצה דאינו

 אלא כחציצה דינו שאין נראה ומטבילו חבירו ביד
 אף וא״כ בזה, וצ״ע המים ביאת כמעכב

טבילה לו עלתה לא עמו יחד חבירו לכשיטבול
וצ״ע.

 בהמה במה פרק שבת דתנן בהא וכמו״ב
 ומזין ובו׳ בשיר יוצאין השיר בעלי וכל ע״ב נ״א

 חציצה איכא אם לעיין ויש במקומן. וטובלן עליהן
 הבהמה בצואר שדבוק ע״י מקפיד שאינו במיעוט

וא״כ טבילה, לו ומהני חציצה אלא נחשב אינו אם
כולה. הבהמה להטביל צריך אם להסתפק יש

 הכלים מידות גרע דלא י״ל הר״ש ולדברי
טעונין אין דר״מ אליבא שלהר״ש ממדתן הארוכין

במים. שיקוע
 כל להטביל דצריך המאירי לדברי אבל

לעיין מקום יש א״כ ממדתן הארוכין ואף הידות
כולה. הבהמה להטביל צריך שמא

שוורץ אריה יהודא הרב
סירוקה נחלת של רבה

מחלוקת בעלי על הרע לשון

 קובע ח׳( סעי׳ ח׳ )כלל חיים החפץ א.
 ה״א( פ״א )פאה בירושלמי המפורש שההיתר

 נאמר המחלוקת, בעלי על הרע לשק לומר דמותר
את להשבית מועילה הרע הלשון כאשר רק

 רק כוונתו כל שתהיה התנה זה ועם המחלוקת.
 וכל להשיגה. אחרת דרך לו ושאין זו, מטרה לשם

 תורה דעת שיקול עפ״י היטב שנתברר אחרי רק זה
המחלוקת. בעל באמת שהוא
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 לשון דפשטות עיון, צריך ולכאורה

 בעלי על הרע לשון לומר מותר הירושלמי,
 אנשים על כלל מוזהרים שאין משמע המחלוקת,

 אלה ואין כתיב, בעמך רכיל תלך דלא כאלה,
 על מפשוטן הדברים הוציא חיים והחפץ בעמך.

 והגרמ״ז נתנזון )להגרי״ש הש״ס גליון דברי סמך
 לעיין ויש לקושיא, בתירוץ שם בירושלמי אטינגא(

ולנקוט זו, לקושיא אחר תירוץ למצוא ניתן אם
כפשוטן. הירושלמי דברי

הגמרא לומדת ע״א( )ט״ז קטן במועד ב.
 החירופין את לדיינים לספר דין בית לשליח דמותר

 ללשון נחשב זה ושאין לדין, המוזמן לו שהשיב
 דתן דברי רבינו למשה סיפר דהשליח מהא הרע,

 הגליון והקשה תנקר. ההם האנשים העיני ואבירם,
 בעלי ואבירם דדתן סופר, החתם בשם הנ״ל הש״ם

 לשון עליהם לספר מותר הכי ובלאו היו, מחלוקת
 בית שליח של מיוחד להיתר ראיה מכאן ואין הרע,

דיז•
 הירושלמי התיר דלא הש״ס הגליון ותירץ

 מקורה זו שהלכה המריבה, להשבית כדי אלא
 לקח שאדוניהו המלך לדוד הנביא נתן שסיפר ממה

 בחייו, שלמה את דוד המליך וע״ז המלוכה, לעצמו
 דין הבית של שליחו משא״כ המחלוקת. והשקיט
 הגדיל דוקא בזה למשה, ואבירם דתן דברי שהשיב

 מחלוקת, דבעלי היתר בזה שייך ולא המדורה,
 ועל דין. בית לשליח מיוחד היתר דיש מוכח ושפיר

ההלכה את חיים החפץ קבע האלה הדברים סי
בספרו. הנ״ל

J להגאק הירושלמי על החדש ובפירוש 
 אלא הש״ס, גליון דברי העתיק ז״ל, מפולטובה

 הנביא נתן כוונת בין לחלק צ״ע שעדיין שהעיר
 דכמו דר״ל ונראה משה. של שלוחו כוונת לבין

 ליורש בשלמה שבחר במה דוד על חלק שאדוניהו
 במה משה על חלקו ואבירם דתן כך המלוכה,

 לדוד הענין סיפר שנתן וכמו לכהן. באהרן שבחר
 המריבה, להשבית לעשות שצריך מה שיעשה כדי
 מה שיעשה כדי למשה הענין סיפר השליח כך

שזה לומר ואין המריבה, להשבית לעשות שצריך
מזה. יותר המריבה הגדלת

בשם הש״ם הגליק שכתבה הקושיא, ועצם
 בעין יעקב העיון בעל הקשה כבר סופר, החתם
 והחיד״א עי״ש. אחר, באופן ותירץ במו״ק, יעקב

 יעקב, העיק של תירוצו דחה )שס( עיניים בפתח
עי״ש. זו, קושיא על תירוצים כמה שם כתב אבל

 האחרונים לגדולי להו סבירא דלא משמע וקצת
 לשון הותר שלא הש״ס, הגליון של תירוצו אלה
 להשבית כדי אלא המחלוקת בעלי על הרע

המריבה.
 רי״ג( סי׳ )או״ח אסאד מהר״י ובשו״ת ד.
 והקשה זו, קושיא לו שהקשה סופר להחתם השיב

 ההם האנשים העיני פסוק הגמרא מביא למה עוד
 השליח, נגד שנאמרו חירופין דברי שהם תנקר,

 כי המעט הקודם, הפסוק ולא שם, בגמרא כמבואר
במדבר להמיתנו ודבש חלב זבת מארץ העליתנו

 עצמו. רבינו במשה הפוגעים דברים שהם וגו׳,
כי המעט אלה, שדברים מהרי״א, ותירץ

 למסור לשליח היה שמותר ודאי וגו׳, העליתנו
 ומותר קרח, של מחלוקתו דברי הם שהם למשה,

 משא״כ המחלוקת. בעלי על הרע לשון לדבר
 בלי השליח, נגד שנאמר תנקר, ההם האנשים העיני
 בעלי מטעם היתר לזה אין המחלוקת, לעצם קשר

 לשליח מיוחד היתר דיש מוכח ושפיר מחלוקת,
דין. בית

 כי המעט בין שמחלק כוונתו, לפרש ונראה
 משה שידע תועלת בסיפורו שיש וגו׳, העליתנו

 ואיך להשיב איך ידע ועי״ז נגדו, טוענים מה רבינו
 כלפי שנאמרו החירופין ודין המריבה, להשקיט
 להשביח בסיפורם תועלת שום שאין השליח,

 הירושלמי, של היתרו בזה שייך לא ולכן המחלקת.
הם והם דין. בית שליח של נוסף היתר שיש ומוכח

הש״ס. הגליון דברי
 הערת מיושבת אסאד מהר״י ובדברי ה.
 כוונתו בין הבדל אין שבאמת מפלוטובה, הגאון

 אלא משה, של שלוחו של לזו הנביא נתן של
 תועלת בהם שאין דברים הוסיף שהאחרק
 הגמרא מוכיחה זו ומהוספה המריבה, להשקיט

דין. בית שליח היתר של החידוש את קטן במועד
 משה של שלוחו דברי גם דלפי״ז ומביון

 מהרי״א, שכותב כמו המריבה, להשבית כדי נאמרו
 כדברי תירצו שלא מהאחרונים ללמוד אק כבר

 שאין החידוש עצם להו סבירא דלא הש״ס, הגליק

 אלא המחלוקת בעלי על הרע לשק להתיר
 דאינם לומר דיש המריבה. להשבית כשהכוונה

 לדרכו נחתו שלא אלא זה, יסוד על כלל חולקים
שהוסיף היתרים מדברים לדייק סהרי״א של

משה. של שלוחו
 רבינו להגאון במו״ק, יהוידע בן ובספר

דגפשיה מסברא תירץ חי, איש הבן בעל חיים יוסף
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 ואבירם דתן של דבמקרה הש״ס, גליק של תירוצו

 דלא מחלוקת, בעלי משום הרע לשון הותר לא
 היתר דיש ומוכח מריבה, השבתת שום בו היתה

דין. בית לשליח מיוחד
 מתקופת )מחברו מראה יפה בספר וועד! ו.
 שנתן חידש הירושלמי, אגדות על יוסף( הבית
 למרות אדוניהו, המלך יחי שאמרו לדוד סיפר

 בפסוק, מזה הוזכר לא כי כן אמרו לא שבאמת
 להרגה כדי מעולם היו שלא דברים שהוסיף אלא
 לשון לומר שההיתר לומר צריך זה ולפי דוד. את

ולשקר. להגזים אפילו הוא מחלוקת בעלי על הרע
 ההיתר דיסוד מראה היפה דדעת ומשמע

 לא אזהרת בכלל אינו המחלוקת דבעל משום הוא
 ולכן עמך, מעשה עושה שאינו בעמך, רכיל תלך

 לשיטת דאילו בו, שאין בדבר אף לגנותו מותר
 הרע לשון משום אלא ההיתר דאין הש״ם, הגליון

 אמת, שאינו דבר לומר להתיר יתכן לא לתועלת,
 ד׳, תנאי ב׳, סעי׳ ו׳, )כלל חיים בחפץ כמפורש
רע. שם מוציא בכלל שהוא ט׳( ס״ק שם ובבמ״ח

 בכוונה הרע לשק לספר היתר מצינו והנד! ז.
 סעי׳ ד׳ )כלל רע אדם של מחברתו אנשים להזהיר

 שבזה מ״ג( ס״ק )במח׳ חיים החפץ שס וכתב י׳(
 הרע לשק בהיתר הנזכרים הפרטים לכל זקוקים לא

 את לספר ידקדק שכאשר חושש ואם לתועלת,
 אנשים באמת, שהוא כמו רע אדם אותו של ענינו

יתרחקו ולא הרעה השפעתו חומרת את יבינו לא
 ע״כ. הענק, את להגדיל שמותר אפשר ממנו,
הנ״ל הכלל את יסתרו לא אלה שדברים וכדי

 אמת, כולה להיות חייבת לתועלת הרע לשק דגם
 שבכל שם( בבמ״ח )כמש״כ הוא לכך דהטעם י״ל

 יותר נזק עליו שמדברים לזה לגרום אסור אופן
 הרע הלשק דברי אמירת מתוך יוצא שהיה ממה
 שקר של תערובת וכל דין, בית בפני עדות בתור

 שנגרם שהנזק זה, במקרה אבל הנזק. את מגדילה
 לו מגיע וזה ממנו, מתרחקים שאנשים אלא אינו לו

הענק. הגדלת להתיר חיים החפץ נוטה באמת,
 הנ״ל, מראה היפה דעת לפרש גם ניתן ולפ״ז

 היתר ואק עמך, מכלל יוצא המחלוקת בעל שאין
 השבתת לתועלת אלא הרע לשק עליו לספר

 זו למטרה להגיע ניתן שלא במקום אבל המריבה.
 לא זה ודבר הענק, את ומגדילים כשמגזימים אלא

 שהיתה למה מעבר נזק שום המחלוקת לבעל יגרום
זה גם דק, בבית כעדות האמת אמירת גורמת

הנביא. נתן עשה וכך מותר,

כג״ו

zv/a/o .

 בהביאו סק״ב( קנ״ו )סי׳ אברהם המגן ח.
 בעלי על הרע לשק לומר שמותר הירושלמי דברי

 סמ״ק ההגהות דברי להביא הוסיף המחלוקת,
 ע״כ. לדוד, נתן כמו כשר, למלך ודוקא ח׳(: )סוס׳
 יתנקם שלא בו שבטוח ר״ל השקל, המחצית וביאר
 בחייו שלמה את שהמליך דוד שעשה כמו ממנו,
רע עשה לא אבל המחלוקת, מן ניצול ועי״ז

ע״כ. לאדוניהו,
 התירו דאין השקל המחצית דדעת ומוכח

 דאי לתועלת, הרע לשק משום אלא הירושלמי של
 אק עמך, מכלל יצא המחלוקת דבעל ס״ל הוה

ולגנותו לבזותו ומותר להזיקו, שלא להזהר צריך
בו. שאק בדבר אף

 המחצית דברי על להעיר יש מקום ומכל ט.
 אחרי ה״א( פ״א )פאה שם בירושלמי דהנה השקל.
 בעלי על הרע לשק לומר דמותר זו מימרא

 אדוניהו, על נתן שדיבר ממה והראיה מחלוקת,
 ע״י אח״כ נהרג אדוניהו למה הגמרא שואלת

 כמשמעות אבישג, את שתבע משום ואי שלמה,
 ומסביר מיתה. לחייבו טעם בזה אק הכתוב,

 בעלי של דמן להתיר מבקשין היו עילא הירושלמי,
 לומר שמותר רק דלא דר״ל ומשמע מחלוקת.

 להמיתם, הם שראויים אלא הרע, לשק עליהם
לא להזהר צריכים שעדיין לומר דחוק נראה ולפ״ז

נזק. כל להם לגרום
 להתיר התנאים כשכתב חיים, החפץ גם

 ביניהם מנה לא המחלוקת, בעלי על הרע לשק
 ממה יותר הענק את להגדיל לא להזהר שצריך
 ע״י מאשר יותר נזק לו לגרום לא להזהר או שהוא,
התנאים מן שהם דק בבית כעדות הדברים הגדת

לתועלת. הרע לשק בהיתר היסודיים
בעל של דינו שונה דבאמת נראה כן ועל

 מותר לאחרים, מציק שהוא דכיון המחלוקת,
 גדול, נזק לו גורמים שעי״ז אע״פ מידו להצילם

 י״ב( ס״ק י׳ )כלל חיים מים הבאר שהביא וכסו
 עי״ש, ס״ז(, שפ״ח )סי׳ בחו״מ והש״ך מהרמ״א

אחרת. בדרך להצילם אפשר שאי ובתנאי
 ההגהות בשם אברהם המגן שכתב ומה

 רק הוא מחלוקת בעלי על הרע לשק דהיתר סמ״ק,
 דמותר דר״ל לפרש יש לדוד, נתן כסו כשר, במלך

 המריבה, להשבית בידו שהיכולת למי רק לספר
גם לו יש כשר ומלך הזאת, היכולת לו יש ומלך

בדבריו. תועלת יש בזה ורק לכך, הרצק את
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רוטשילד נתן אפרים הרב
ברק בני הדרה, יצחק כנסת בישיבת ר־מ

בפניו לה״ר ודין הרע לשון איסור בגדר

המדובר של בפניו לה״ר איסור שאין השיטות
 בה לית מרה באפי דמיתאמרא מילתא כל רבה אמר טו־ בערכין א.

 לא מימי ר״י דאמר לי סבירא יוסי כרבי אבא א״ל ובו׳ בישא לישנא משום
 לה״ר איסור הסוגיא פשטות לפי והנה ע״ב. לאחורי, וחזרתי דבר אמרתי

 אומר אם בפניו שלא אפילו אלא עוד ולא הבעלים, בפני שלא אלא אינו
 לה״ר, איסור בכלל זה אין בפניו גם מלאומרו נמנע היה שלא בוה דיבור

 וכן א׳ אות ג׳ כלל בבמ״ח הח״ה אכן יוסי. דרבי במימרא הביאור וזהו
 הראשונים מדברי והוכיח הזה הפירוש דחה וב׳ א׳ אות ב׳ בכלל בבמ״ח

 של וההנהגה דרבה מימרא דפירשו וע״ב לה״ר, איסור נוהג בפניו דאף
בארוכה. עיי״ש אחר, באופן יוסי רבי
 הה״ח הביא שכבר וכמו כפשוטה, המימרא נקטו מרבותינו כמה אכן

 ער לורר, איסור אין דבפניו לו ז־פשוט ה׳ הל׳ דעות מהל׳ פ־ז מהכס״מ
 דמפרש מהרמב״ם ראיה לו ]ויש כן פסק שלא הרמב״ם על רתמה

 מימרא השמיט למה דאל־׳ב שם, כאביי דפסק אלא כפשוטה המימרא
 א׳ אות בבנרה ב׳ בכלל הדרת הביא וכן שם[. הלקוטים בספר ועיין דרבה,

 שם לעיל )וכ״ב פ״ז הלשון בנתיב המהר״ל דברי את שניה בהגדרה
 בפניו אף הדבר אומר שהיה דבל בערכין הנ״ל מהש״ס דלמד בסופ״ב(

בישא. לישנא בכלל אינו

 נדחק א׳ אות ג׳ כלל דבבמ״ח ואע״ג קצ״א, מצוה יראים בס׳ מפורש ובן
 מללו ברור דלכאו׳ יראה היראים בדברי המעיין כוונתו, זו שאין בדבריו

 דפירש עיי״ש לדדר, בכלל הוי בפניו שלא אלא נאמר שלא דיבור דרק
 והוא אוהבו עצמו שאומר דר׳ל וברזל" נחושת דביל "חולבי הכתוב את

 לפניו רדומה לנרד הקרא ]וביאור בפניו. שלא רעות עליו לומר שונאו
 כן וממית, מזיק שהוא בברזל בפניו ושלא ומאיר מלהיב שהוא כנחושת

עיי״ש.[ ראם, בתועפות פירש

 ובפרט הה״ח, דשמעתתא מרא אחר להרהר דאין בודאי לדינא והנה
 מ״מ דאורייתא, איסור והוא יונח ורבינו והסמ״ג מהרמב״ם כדבריו שהביא

 ואהני המתירים, דעת את אף וליישב להבין להשתדל ועלינו היא תורה
דלה״ר. האיסור שורש להבנת עי־׳ז להתקרב שטבל לן

האלה השיטות על הקושיות
 רק הוי לודר דאיסור הזאת השיטה על בורח המוזכרות והקושיות ב.

 פ׳ סוף בספרי מייד הביא שניה הגדרה ב׳ כלל בבנרח בפניו־ שלא
ג׳ כלל ריש בבמ״דו הביא וכן הוה. משה בפני מרים דמעשה בהעלותך
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 וכר, בפניו שלא אלא דברה שלא מרים ומה ט׳( )כ״ד תצא כי פ׳ מהספרי
 מצורע בתרב מצאנו מפורש ]ויותר )עיי־ש(. אסור בפניו דכש״ב ומשמע

 הוביה ועוד עאכרב".[ בפניו הכירו גנות "המדבר וז״ל ה׳ אות ה׳ פרשתא
 היא דאזהרתו רע שם מוציא מפרשת בפניו לאסור ב׳ בלל ריש בבמ״ת

 לה״ר, משום דאיסורו טו. ערכין ,במתני איתא ולהדיא דביל, תלך מלא
 האשה את י״ב( ב״ב )דברים ובמערב ובפניה היא ב״ד בפני זו אמירה והרי

ובספרי. ברש״י עיי״ש לקהתי, הזאת
 לה״ר על מכפרת דקטורת טז. מערכין ראיה מביאים ראיתי ועוד," ,.

 בפניו ג״ב והתם העם, על ויכפר הקטרת את ויתן י״ז( )במדבר מדבתיב
 בערוך וע״ע ה׳", עם את המיתם "אתם ולאהרן למרע״ה אמרו שהרי הוה
 המתירים על משם שהקשה מה שעה באותה ד״ה ברערי קה: יבמות לנר

בפניו. לה״ר
 איסור ינהג לא תיתי דמהיכי הדבר, סברת היא הרי הפלא עיקר אולם
 המהר״ל ובאמת טפי. וגרע ומביישו מלעיבו גם בפניו אדרבה בפניו, לה״ר

 וראוי פירוש, טעונים העמוקים שדבריו אלא טעמו, את ביאר בפ״ז שם
 הקושיות. מן במה גם בעז״ה יתיישבו זה ואגב דבריו את לבאר להשתדל

עצמו הדיבור מצד או הדיבור מן היוצא ההיזק מצד לה״ר הומר
 לה״ר של הזה החמור האיסור יסוד מהו בהקדם לבאר צריך ואשר ג.

 האם להקור דיש בו. תלויות התלאות ושבל העבירות מג׳ המור שהוא
 שמדבר במה להכירו שגורם וההיזק הצער מצד שבלדדר העוול עיקר
 את שפותח עצמו המדבר של לתא משום האיסור שחומר או רעות, עליו
 השם מצד לה״ר איסור שאין האחרון כצד בזה והפשוט רעות. לדבר פיו

 ראם וביה, מיניה מבואר והענין המדבר. של פגמו מצד אלא שבו מזיק
 למזיק בפיו מזק בין מה ידו על ניזק שחבירו התוצאה על הקפידה היתה

 הוא שחמור ק״ו הרי מרציחה חמור דלה״ר חדל אמרו ואם מעשיו. ע״י
 וא״ב החושים, מן אחד או פנימי אבר איזה ממנו ולוקח בחבירו מחובל

 עונו אבר איזה או השמיעה הוש לו שחסר הבירו על דהמספר י״ל איך
 מי וכן אבר. אותו או חוש אותו ממנו וחומם חובלו שבפרהסיא מזה חמור

 שרק מזה מזיק פחות רהוא י״ל וכי בידים, חבירו של סהורתו שמזיק
 משנה והרי ז׳(, סע׳ ה׳ כלל לודר הל׳ )ע׳ גרועה שהיא סחורתו על מספר

מעשה" העושה מן חמור בפיו האומר "נמצא טו. בערכין היא מפורשת
 וסופ״ו פ״ב נתודל ומהר״ל ז׳ בס״ק ב׳ אות פ״ז שלמה באבן ]ועי׳ ע״ב.

 ר״ב.[ אות ג׳ שער לר״י בשע״ת וצ״ע תצא. פרשת ח״ב ובשמה״ל

 באהנו לה״ר על באים דנגעים טז. ערכין מנגר לזה ברורה ראיה יש ועוד
 אהנו לא בגדר ]עי׳ מעשיו, אהנו בלא מכפרים וקטורת ומעיל מעשיו
 אהנו ובלא קרח[, לפרשת ח״ב ובשמה״ל ר סע׳ ג׳ כלל בבמ״ח מעשיו
 ורכילות לה״ר בכלל ומ״מ כלל, היזק שום לחבירו נעשה לא הא מעשיו

בערכין רש״י וכמש״ב מעשיו, אהנו לא על חיוב יש ברכילות )דאף הוא.
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 פירש וכן ברכילות, שייך והוא ידו, על דנתקוטטו ר״ל מעשיו דאהנו שם
 והקטורת המעיל של שהכפרה כלל נראה ואינו ו׳.( ס״ק ג׳ כלל שם בבמ״ח

 לאכול המתכוון וכמו סליחה צריך עליה ואף לחוד הכוונה על רק היא
 וכל מכפרים, הם ממש לה״ר על דודאי טלה, בשר בידו ועלה חזיר בשר

 כלל לה״ר בהל׳ פסק ובן הרע. לשון עצם נחשב ברע דיבר המדבר שמצד
 אסור בדיבורו לחבירו רע שום יבא שלא משער אם דאפילו ו׳ סע׳ ג׳

 המקבל שמע כבר דאפילו י״א אות בבמ״ח ה׳ בכלל נקט וכן לה״ר, לדבר
 "כיון הוא לה״ר בבלל מ״מ דבר שום מוסיף אינו והשני מאחר הסיפור את

 האהד יספת לא שישראל הזהירה שהתורה עצמו מצד הוא שהאיסור
סע׳ ד׳ בכלל רכילות דלענין ]והגם עכ״ל. עוך יש לבד ובזה חבירו בגנות

 השני אין שבודאי יצוייר לו בורג להתיר הודח מצדד ג׳ ס״ק ובבנרח ב׳
 המדבר מצד האיסור הוי ברכילות דאף אע״ג יותר, הדבר את מטעים
 היינו רכילות, בכלל הוי מעשיו אהבו בלא רגם מהא שמוכח וכמו עצמו
 כמה ועד קטטה, דגורם משום אסור אלא בעצם רע אינו דרכילות משום
 במקום אבל בלל, רע דיבור זה אין מחלוקת הוספת של חשש שאין

 מצד רק איסורו ואין אסור הדיבור עצם אז להזיק בבחו הדיבור שמצד
 כשאין לה״ר בדין ב״ח ס״ק במ״ח ב׳ כלל סוף לה״ר בהל׳ וע׳ע התוצאה.[

ברו. ס״ק במ״ה שם ד׳ בלל וע״ע בושתו. על מקפיד המדובר

 דהא ד׳( אות )לאוין בפתיחה הח״ח מדברי ראיה להביא יש ועוד
 כשיש משא״ב היחידי השומע כשהוא רק היינו עור בלפני עובר דהשומע

 בבמ״ח דמסתפק )אלא מדבר המספר היה בלעדו ואף שומעים כמה
לא של לאו בעוד המדבר את שמבשיל במה בלפ״ע השומע עובר דאולי

 ושומע, שומע בל מצד עובר אינו שומעים הרבה דכשיש ומבואר *י׳״תשיא(.
 המדבר מעד האיסור אם רק שייך וזה א׳(, סע׳ ב׳ בלל לה״ר מהל׳ )וצ״ע
 הרי היוצא ההיזק מצד האיסור אם אבל מדבר, בך בין שהרי בלבד
 מספר בין ומה מישהו, עוד לפני שיתבזה גורם ושומע שומע דבל פשוט

בב״א. בנ״א לכמה שמספר למי שתים עובר תדאי בוא״ז לשנים
 מהל׳ ט׳ לכלל בהקדמה בבמ״ח הדרה ממש״ב זה על להעיר דיש אלא

 על התורה פטרה בעלמא והא לה״ר תורה אסרה למה להקשות רכילות
 מצד דאם מזיק, מדין הוא דהאיסור ומשמע היא, גרמא רק ולורר גרמא

 דא״א הוכחנו כבר הרי אהר מצד אולם ולק״ם. גרמא בו אין הרי דיבורו
 דכיון להקשות דכוונתו וצ״ל אסור. הדיבור דעצם ובודאי כן לומר

 נחשב לא מזיק בכלל אינו דגרמא איתא אם רע לדבר הוא דהאיסור
 באופן ]וקושיתו מדיבורו רע שום יצא לא רהא רע לדיבור כלל דיבורו
 עיי״ש רע, לחבירו לגרום עלול שדיבורו אלא בעצם רע מדבר שאינו

 נחשב גרמא אם ורק ה׳[ הל׳ דעות מהל׳ פ״ו הרמב״ם לשון על שעומד
בשע״ת יונה רבינו בדברי דצ״ע ]אלא כה״ג. רע נחשב דדיבורו י׳יל מזיק
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 ועיי״ש לודר, חומר גדר בענין סותרות משמעויות שם דיש ׳1 שער סוף
רנדז.[ באות

עצמו המדבר מצד לה״ר דאיסור בחומר מעם קצת
 חטא דע״י יוצא הפועל משום אינו לודר דדוומר זה מכל עולה ואשר ד.

 שמרע עצמו המדבר מצד העון דגודל אלא יותר, דובירו את מזיק הלשון
 וצ״ל העושה, מן חמור דהאומר טו. בערכין המשנה וכלשון בדיבורו,

 דיבור ע״י נפגם הוא וכמה שבאדם הריבוד בח מעלת עוצם הבינו דחרל
 שרעתו דיש אופנים, כמה יש בזה לרע הדיבור נחשב דבמה אלא רע.

 דתובן ויתכן למחלוקת, שגורם מה מצד ויש השני את מזיק שהוא משום
 )בגון רוחני ערך לו שיש רבר או ארם ברעת הוא עצמו מצר הדיבור
 עצים על המוצש״ר ומה טו. ערכין עי׳ המרגלים, ובענין א״י על המדבר
 גורמת, המספר של הרעה הכוונה לפעמים או עוד( ועיי״ש וכר, ואבנים

ואבברל. ורכילות, לודר הל׳ בגדרי זה בל שמבואר וכמו

 כבר הדיבור במעלת פגם משום הוא לה״ר שהומר הדברים ויסוד
 שהעמיק הדרך( לאורך ואילך )ומשם פ״ב הלשון בנתיב במהר״ל מבואר
 צורת עיקר הוא דהדיבור דבריו ותוכן הענין, שורש את לפרש בדרכו
 לנפש האדם ויהי אדנקלום שתרגם וכמו מבע״ה, מובדל הוא ובזה תאדם

 אין עדיין בגופו רע שפועל אדם ולכן ממללא", לרוח באדם "והות חיה
 צורת עיקר רע שמדבר אדם אבל שלו, הבהמי הגוף אלא רע האדם עצם

 בספר ]ועי׳ היטב. עיי״ש בעצם, רע אדם ונעשה רע, נעשה שבו האדם
בזה.[ מקרב תר״ז מצר החינוך

 שער שמודל בספר לידר עץ של הנורא ההומר טעם על עמד הודה ואף
 בהן עושה שהוא האיברים בבל כי בזודל, בסוודפ ומסיים פ״א הזכירה
 בעון כן לא ב״ב, גדול למעלה קלקולו אין גשמיים שהן מחמת עוונות
 למעלה קלקולו בלבד רוחני כת ע״י פעולתו שפועל ורכילות לודר

 כנגד הוא ג״כ עונשו ולכך מאוד עד ונורא חזק הוא העליונים בעולמות
טעם על עמד שם דאף לזדר להל׳ בהקדמה וע׳יע הדברים. הן והן כולם.

 יראה והרואה הזודדק, מאמרי ע״פ וביארו ב״ב, המור לה״ר עון למה ^זדבר3
 שבדיבורו הרע דומה אינו עצמו המדבר דמצד הולך הזה בדרך הוא דאף

 והרי רע, ובעצם רע כולו הוא רע דיבור דע״י הרעים, מעשים לשאר
 וכל השטן, הוא היצדדר שהוא הקדמוני נחש היה לידר שדיבר הראשון
 הודה וכדהאריך שם כמבואר הנחש כה ומעורר חוזר לודר שמדבר

תרפ״ח. סי׳ א״א בפנרג וכ״ה חוקת. פרשת ה״ב בשמה״ל

 דשש הכוונות בעל בשם ב׳ ס״ק ם׳ סי׳ ארח במג״א וזענין מבואר ובבר
 מעשה וזכירת בהם, לכוון ויש רבה אהבה בברכת מרומזים הזכירות

 לדבר ולא להודות רק נברא לא דהפה לך "להודות במש״ב מרומז מרים
 ההוא שבזמן משום שבלזדר העול וכי מתמיהים והדברים הרע. לשון
וגם לה׳ להודות גם ביום שעות מספיק יש והלא להקב״ה, מודה אינו
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קסא התורה בפניו ולשורר הרע לשון איסור גדר קול

 דבל אלא להודות רק צריך אינו דהאדם כדל, הביאור אבל לה״ר. לדבר
 שמדבר וזה דיבורו, כפי היא שצורתו לה׳*, המודה בריה היא מציאותו

 רע, מדבר של מציאות להיות עצמו מהפך טוב מדבר להיות במקום לדדר
נעשה זה ובמקום מודה של חפצא להיות שנברא ותפקידו יעודו ומבטל
,^בנחש.
ברמיזה, או בכתיבה ה״ה אלא בסה הדיבור דוקא אינו ממללא דרוה ]ונראה

 שם במהר״ל וב״ה הפה, בה נקרא ענין ולהגדיר להתבטא באדם שיש הכה דבל
 מהירושלמי מי׳ז פ״א באבות יונה רבינו שהביא ומה מהירושלמי בא׳־ד בפ׳־ז

 הטעם דביאר בר״י ]עי׳ וכו׳ פומי תרי בעיגא דסיני בטורא היינו אילו ארשב״ל
 החכמים שהיו העולם הבלי של ודברים דת בפה ידבר שלא דל בזודל

 נראה חול[ של דברים בהם משתמשים שאין שרת ככלי עצמן עושים הקדושים
 הירושלמי בהמשך משמע ובן להתבטאות אפשרות של מערכות שתי דדל ג״ב
דיבורים.( מיני שני בב״א בשניהם לדבר יבול היה פיות שגי לו היו דאילו שם

כפניו לה״ר לדבר ההיתר טעם בביאור
 בפניו, שלא אלא אינו לה״ר דאיסור השיטות אותן לביאור נבא ובזה ה.

 כי ודל לדבר טעמים שני דבתב בפ״ז, בזה המהר״ל מלשון קצת ונעתיק
 נתלה זה שאץ אחרים עם וקטטה מריבה לו יש האדם באשר לה״ר אין

 טעם כאן עד ה. )א. ולהרגו אותו להכות יכול לפניו הוא שכאשר בלשון,
 על ולהשיב כנגדו לעמוד יכול הוא אז חבירו לפני הוא כאשר וגם א׳(,

 רע כ״ב זה אין כנגדו לעמוד ויכול דבריו על להשיב שיכול וכיון דבריו,
ע״ב. ב׳( טעם כאן עד ה. )א. וכו׳ הרע לשון נקרא שיהיה

 ולהשתמש הדיבור כה קלקול הוא שהחטא דמאחר לכאו׳ דבריו ,ופירוש."^
 מגדיר הרי הדיבור וכה הדיבור, כה מצד שבא מעשה צריך לרע, בו

 מצערו עם אבל מדבר. הוא שעליו חפץ איזה של או אדם של מהותו
 שמצערו, מצד אלא שמגדירו מצד הרע אין הרי בדיבור בפניו ומביישו
 יכול בידים דאף לדיבור דוקא המתייחסת פעולה אינה חבירו ולצער

 זה אץ ולכן בפה, מעשה ולא קעביד נוף מעשה הדיבור ובאן להכותו,
 חבירו פני ומבייש דברים אונאת משום לדון דצריך ]אלא לה״ר בכלל
 בסופ״ב לעיל נם המהר״ל כתבה כבר זו וסברא איירינן[. בזה לא אולם

 ומגדפו ומחרפו ומקללו רעים דברים חבירו נגד מדבר אם וכן ודל
 ואץ הבירו עם שמריב מה בעיקר הוא שם כי לדדר נקרא זה אין בדברים

 טעם עוד מוסיף ושוב הדברים. הן והן ע״ב. ובו׳ הלשון ע״ש נקרא החטא
 מהותו על מוחלטת קביעה אמירתו אץ להכחישו יכול ההוא אשר דבפניו

 להיות רע די בה אץ ולכן חבית, של לתגובתו נמסר דהרי השני, של
אמרתי לא שלעולם יוסי דרבי מימרא שמבאר עוד ועיי״ש לה״ר. בכלל

 הראשונה ביצירה איד שמם לגו שאין היצירה כוונת והיא :7נא בא פ׳ בכיף הרמג״ן לשון מי׳ *
 בריותיך לפניו ויאמרו _ שבראו לאלקיו ויודה האדם שידע מלבד mvrsn ימן מליון קל ואין

)מערכת( אנמנו.
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התורה הלכה מדור קסב

 בפניו דאף מכיון בפניו, שלא לדדר אומר דאפילו לאחורי, וחזרתי דבר
 יבול היה הדיבור עצם רהא הדיבור, עצם מצד לה״ר כאן אין אומרו היה

 בכלל זה ואין לבד, בלשון תלוי הדבר דאין ונמצא בפניו, אף להיות
 נמצא בפניו, אף אומרו היה הדיבור עצם דמצד דכיון והביאור לה״ר.

 דהרי השני, של מהותו על מוחלטת בהגדרה נאמר לא המדבר שמצד
 לה׳־ר, בכלל להיות רעה הגדרה שם לו אין או אשר בפניו גם אומרו היה
 לקח. ויוסף ישמע והחכם מאד עמוקים והדברים לדדר, זה אין לכן

 גמור לה״ר משום שאסור היזק ואותו דיבור דאותו אופן בורח גם ]ומצאנו
 דבר יטץינן, רכיל, והולך לה״ר של בצורה נאמר דלא משום מותר לפעמים

 דמצד דהגם לחלק שם דיצא ג׳ ס״ק ריש בבנרח ד׳ כלל רכילות בהל׳ מאד נפלא
 ועבידי שלשה בפני נאמרו כבר הדברים שאותם בזמן רכילות לומר מותר א׳

 שלא דבר שגי מצד מ״מ שמע, לא עדיין הזה המקבל שבינתיים אע״ג לגלויי
 ואסור מזה גרע אוזר מאדם שמעו כבר הזה המקבל אולם שלשה בפני נאמר

 באפי דמיתאמרא דבמילתא והטעם יודע. שכבר דבר אותו לו ולומר לשנות
 גילוי על רכיל• "הולך שם אין להתגלות עומד כבר הסיפור שעצם כיון תלתא
 עצם מצד כאשר אבל ד׳. ס״ק סוף ב׳ כלל לה״ר בהל׳ שביאר וכמו הזה, סיפור

 אכתי יודע בבר לו שמספר הזה דאדם אלא להתפרסם עומד אינו עדיין הסיפור
 לו אסור מ־מ יודע כבר שהשומע ואף הזה, המספר על רכיל" "הולך שם יש

 אחר לודר )או רכילות אחר רכילות דשייך דהגם הרי ידו. על אף שיודע לעשות
 מן רכיל הולך שם מפקיע להתגלות עומדת כבר העובדא שעצם מה מ״מ לה״ד(

 אחר המספר מן עוול יותר וגורם מזיק יותר הוא שבמציאות הגם המעשה
י״א([ סס״ק בבמ״ח ה׳ כלל לה״ר בהל׳ כ״כ לא למה )וצ״ע המספר.

 דבפניו היתירא בהם שאץ אופנים כמה
 הדברים נאמרו באם תלוי בפניו של ההיתר דאין פשוט נראה ועפ״ז .1

 של דיבור שהוא דיבור מין דצריך אלא לא, או בפועל המדובר בפני
 עומד היה לא עליו שדיברו זה בפועל אם אף לה״ר, בכלל אינו ואז בפניו

 לאחורי וחזרתי דבר אמרתי לא מימי דו״י מימרא המהר־ל באן,וכדביאר
 מה יועיל לא בפניו שלא של דיבור הוא הדיבור סוג אם איפכא וכן וכנ״ל,

 אבל בפניו אדם על כשמדבר וכגון המדובר, בפני נאמר שבמציאות
 פשיטא המספר של לשונו מבין אינו או שומע שאינו הרש הוא המדובר

 יבול אינו ואף וצער היזק דרך זה אין דהרי בפניו, שלא לודר נחשב דזה
 כאן נמצא שלא וחשב המדובר את הכיר לא כשהמספר וכן להשיבו.

 ]ואולי גמור לה״ר דהוא י״ל הכל ושמע מעמד באותו עמד באמת אבל
וצ״ע[. המהר״ל של הטעמים בשני תלוי
 גם בפניו לה״ר דין לו אין מרע״ה על ואהרן מרים שדיברו דמה לפ״ז וי״ל

 "והאיש מרע״ה על העידה התורה דהרי מעמד, באותו היה מרע״ה אם
 מכל מופקע והוא האדמה" פני על אשר האדם מכל מאד ענו משה

 בהא י״ל כן וכמו רמיא. בפניו כשלא בפניו ואצלו דיבורם ע״י התפעלות
ה׳". עם את המיתם "אתם ואהרן מרעיה אל אמרו ישראל דבלל
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קסג התורה בפניו ולשורר הרע לשון איסור גדר קוד

 דאמירה י׳ל האשה, בפני בב״ד שטוען ממוצש״ר הדו״ח שהקשה מה ואף
 את לקבוע מהותה בל אלא והכאה, נצוה דרך כלל אינה ב״ר בפני

 דבתורת הוא הלשון חטא בכלל בודאי ובה״ג שהיה, איך עצמה העובדא
 בפניה אף ובדרג זנתה, שהאשה המציאות את לברר באים ועדות טענה

המדברים מצד אף דאצלם י״ל ואהרן מרים בענין ]ואף לודר. דין לזה יש
 צער לגרום כוונה מאיזה לגמרי מופקעים דהרי בפניו, כשלא תמיד ־"!חשב

 לא או כהוגן עשה מרע״ה אם הדין גוף לברר ענינם כל אלא פגיעה או
 היתירא בזה ואין י״א( ס״ק ג׳ בלל ובבמ״ח ח׳ בלל ריש הדרה )וכמש״ב
שבפניו.[

 בערכין דמבואר הא לפרש סופ״ב שם המהר״ל ממקדב זה על להעיר דיש ]אלא
 לה״ר בכלל היה לא ממגד הוא הזק "בי הקב״ה נגד המדבר דור שטענו דמה טו.

 המל ולפי מרא, באפי דמתאמרה ונמצא בפניו הכל יתב׳ דהוא משום דהיינו
מרע״ה. לעגין שביארנו וכמו בפניו שייך לא הקב״ה כלפי הרי

 לה־ר, בכלל היו הקדמוני נחש של דבריו למה בזה ליישב יש אדרבה ובאמת
 וצ״ל המל. המהו־״ל בדברי דצ״ע אלא ניחא, האמור ולפי ית׳, בפניו היו והרי
 דברים להטיה היו כביכול הדמיון אף זה ובכלל הבחירה כה לאדם דניתן דביון
קצרנו.[ בי בזה ועיין בפניו, מדבר כאילו לאדם ביהס נחשב מעלה, בלפי

בפניו של היתירא בו שאין אופן עוד
 אין דבה״ג מצד שבפניו ההיתר דיסוד דמאהר עוד לדון מקום ויש ז.

 ולא לריב שבא מכיון המהר״ל( של הא' )לטעם הלשון שם על החטא
 באמת שהיה מעשה כשמספר אלא שייך זה אין בלבד, עובדא לקבוע

 בדיבורו הוא אלא ברור שבמעשה החסרון אין אם אבל בעצם, רע והוא
 הלשון מטבע גופא זה הרי לגנאי, העובדא את ולהטות לפרש צריך

 ולבן הוא. הלשון חטא בבלל תמיד וכה״ג המעשה, תובן ולפרש להגדיר
 שם והרי דבפניו, היתירא משום לבאו׳ אין ואהרן מרים של בדיבורם
 את לקבוע באו דבדיבורם אלא בעצם, רע אינה האשה מן הפרישה
 ח׳ כלל בריש ]ב״ב הרע כלשון נחשב אופן בכל וכה״ג שבמעשה, החסרון
 וגם זבות[. לבף דנוהו שלא משום חסאם שעיקר י״א ס־ק ג׳ בלל ובבמ״ה

 בן. י־ל המיתם אתם קרח מעשה אחר ומרע״ה לאהרן שאמרו מה בענין
 כאן אין אמת אינו שהדיבור דמאחר יל וע מם מוציא בפרשת וכן

 בזה ואף נכונה, שאינה עוברא מהדש דהלשון אלא בלבד, ידיעה העברת
 בספר ענינא בהאי מש״ב )ועיין בזה. וצ״ע הלשון, vy החטא נקרא בודאי

 למש״ב כיווננו נקודות שבבמה וכמדומה ג׳, מאמר שבועות יצחק פחד
שם.(

שלפניו בגדר לה״ר אלא דיבר שלא יוסי רבי הנהגת ביאור
 דבר אמרתי לא מימי שם בערכין יוסי דרבי מימרא צ״ב ועדיין ח.

 הרי סוכ״ם מ״מ באן, אין הרע לשון דעון נבין אם דאפילו לאחורי, וחזרתי
בו ויש דמצטער ההוא ישמע אם וכש״ב רעתו, שמפרסם להבירו מזיק
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זזתורההלכה מדור

 דיבר יוסי דרבי י״ל ואיך הכירו, פני מבייש או דברים אונאת משום

 באפי דמיתאמרא מילתא דכל ממימרא עיקר ובשלמא אדם. של ברעתו
 בבין פגיעה באן יש בודאי ראות י״ל בישא לישנא משום בה לית מרה
הרי יוסי רבי אבל באן, אין הרע לשון של תומר עכ״פ אבל לתבירו, אדם

 מימרא בביאור שתאריך מד! א׳ ס״ק ג׳ כלל בבברת ועי׳ בפועל, בן «^*דיבר

יוסי. דרבי

 הבל אלא אדם, של רעתו סתם סיפר לא יוסי רבי דבודאי צ״ל וע״ב
ממעשיו ילמדו שלא או ממנו יזהרו אדם שבני כדי ולתועלת שמים לשם

 באומר ואפילו לה״ר איסור גם טעמא מהאי הותר דלא והא ^,^וכדומה.
 תועלת אין בפניו, גם שיגיד באופן לומר שיבול דכיון יל בפניו, שלא

 לפ״ז לדתוק וצריך הותר. לא לרדר איסור ולכן בפניו שלא באמירה

 איבה משום בפניו בשא״א אבל לפניו, לומר שבידו באופן דוקא ראיירי

אומר. היה בפניו שלא דאף אה״ב מחלוקת או

 אין דבזה משום אינו בפניו של דהתיתר שנתבאר מה דלפי צ״ע דאבתי
 בפניו דיבור אין לה׳־ר הל׳ גדרי דמצד אלא מהדיבור היזק ב״ב להכירו

 בלי התועלת להשיג וא״א בדיבור תועלת דיש באופן א״ב לה״ר, בכלל

 תשיב ולא לתועלת של ההיתר כאן יש הרי לו ולהרע חבירו על לדבר

 בפניו שלא של באופן לומר שלא להקפיד עליו ולמה בלל, הרע לשון

 רק וההיתר הוא לה״ר בכלל עדיין לתועלת רריבור י״ל ואולי לה״ר. דהוי

 עדיין מ׳־מ הותרה האיסור מצד אי ואפילו הותרה, בגדר ולא דחויה בגדר
 היזק בלא אף )שאסור חבירו על רע מדבר סוכ״ס דהרי הוא רע בכלל

 כשאפשר ולכן עליו. לה״ר שם ועדיין ה׳( כלל ריש לדדר בהל׳ בדאיתא

 באופן בחנם לומר לו אין לה״ר שם עלה דליכא בפניו הדיבור את לומר

בזה. וצע״ג לה״ר, דהוי

 איסור אין שבפניו מהשיטות חומרא דיוצאת נמצא הדברים כנים ואם
 לומר שאפשר באופן בפניו שלא לומר אסור לתועלת דכשמדבר לה״ר,

 בדרך ינחינו וה׳ אומרו. היה בפניו שגם להחליט עכ״פ רדזייב או בפניו,

האמת.

❖ ❖ ❖

ה׳ יחוד »ל עדות ־ שמיטה
 כל לך לומר תיבות, ו׳ ישראל שמע ובפסוק שמע, תיבות סופי ־ תזרע שנים "שש

 העולם כל וברא יחיד שהוא הקב״ה של ביוזוז־ו מעיד בשביעית ונח שנים ו׳ הזורע
עולם." של ביחודו כופר כאילו שמיטה המחלל וכל ימים, בו׳

ש® בהר פ׳ עה׳יז זקנים מושב )מדרש
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התודה הלשון שמירת עניני קיל קיב

תלשו שמירת בעג»מ חידו״וג
פתיחה

סלומון חיים מתתי׳ הרב
גייטסהעד דישיבת רוחני משגיח

הלשון שרשי
 השפעת כי ורכילות לה״ר הלכות ללמוד רבים להתעוררות היום אנחנו עדים

 בעולם ומפורסם ידוע כבר להיות גרמו הגדולה וזכותו חיים החפץ בעל הקדוש
 ואעפ״ב שפתים, מטומאת לשונו לטהר שזוכה למי הזכות וגודל הרע לשון עון גודל

 כמה מתאוננים עדיין הלכותיה הלומדים אלו גם אשר עד כ״ב גדולי□ הנסיונות
 ולהרים חשובה דרך להם להורות ומבקשים החטא מן נקי להיות להם קשה

תמיד. בהם נכשלים אשר המכשולים
 מהו לחקור שצריכים תשובה במצות הוא כלל כי פשוט הוא הדבר באמת

 ורוצים הרבה שלומדים אף וא״ב אותו ולעקור אחרי׳ ולשרש החטא מקור
 נזכה לא ללה״ר הגורמות הסבות את מכירים לא שעדיין זמן בל הנה להתחזק,

 מה האדם של הנפש בכוחות להתבונן ננסה כן על עצמו. לה־ר של החטא לתקן
חבירו. על הרע לשון של שמיעה או מדיבור נהנה להיות מביאו

הרע שבלשון האכזריות
 של הנוראה האכזריות על נפש ומבהיל לב מחריד קצרה בהערה ונקדים

 דעת בספר זצ״ל ליוואוויץ הלוי ירוחם ר׳ הגה״ח מרן שהעיר מה לה״ר, המספר
 מגודל אלא זה אין וכדומה לה״ר שמדברים מה ח״ל שם י. דף א׳ חלק ומוסר הכמה

 על רע לדבר אפשר איך שבאמת מזולתו, בלל יודעים ואין מרגישים שאין הריחוק
 את ולשמוע קלה, במחשבה אף בחבירו לחשוב לבו משים אדם הי׳ לו חבירו,
 במציאות כלל אין אותי" תבזה ואל עלי נא "חוסה ואומר מתחנן שהלה איך צעקתו

 אין - חושבים כשאין אבל לשונ^יחבירו, לשלוח אח״ב שיוכל כזה רע איש
עב״ל. אפשר! והכל מרגישים, ואין שומעים

 כשיזכור במחשבתו ברור אותם והמצייר הנ״ל האמיתיים הדברים נורא מה
 איך עצמו על ויתמיה ויכלם יבוש הלוא הבירו על ח״ו לה״ר פעם שדיבר איך

 ידעתי שלא בגלל אלא זה אין משים, בלי דמו לשפוך כך כל אכזרי להיות יכולתי
 ובציור לפעם מפעם חברינו על לחשוב תשובתינו ראשית כן על התבוננתי. ולא

אותנו"! תבזה ואל עלינו נא "חוסה צעקתם לשמוע בהיר

וקנאה - שנאה
 או בדיבור יש הנאה מה עצמינו דעת לסוף ירדנו לא עדיין אבל אמת. זה כל
 כי י״ד - י״ג פסוק כ״ב פרשה תצא כי פרשת ע׳ והנה חברינו. על גנות של שמיעה

 הספרי בשם שם פרש״י דברים עלילות לה ושם ושנאה עליה ובא אשדז איש יקה
משמע הרי עכ״ל. הרע לשח לידי לבא סופו תשנא לא על עבר עבירה ,גוררת עבירה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס115 מס עמוד קובץ מ - התורה קול



, J-זי,

קיג התורההלשון שרשי
 לידי בא הי׳ לא תשנא לא על עובר שהי׳ ואילולי מקורית עבירה לה״ר אין כי

 ליפול מקום הנותנת היא תשנא לא של העבירה וטומאת כלל, לה״ר של עבירה
 השנאה מדת של תקפה פעם כל מרגישים אנו אין אם ואף לה״ר, של היער בפח
 להתבונן וצריך לה״ר". לידי לבא סופו תשנא לא על ׳־עבר הכלל, שזהו נראה מ״מ
 לה״ר שמדבר מי מבינים, אנו הרי זה כי באה. היא ומאיפוא ההיא השנאה מהו
 ולא לה״ר מדברים לא אוהב על בי כמוך, לרעך ואהבת מצות על עבר כבר בטח

 מדבר, הוא עליהם אשר האנשים כל של לשונא נעשה איך אבל לה״ר, מקבלים
 ח״ב קדושה בשערי ויטל ר״ח וכדברי הקנאה היא שנאות רוב סבת כי הוא התי׳
 להבין הדברים נרחיב אנחנו כן ועל שנאה". ליד לבא גרמא היא "הקנאה ד׳ שער

 ושמיעתה לה״ר דיבור בעון בניזקין גרמא היא כמה עד ולהכיר זו מרה היטב
וקבלתה.

דבר נקמת לנקום המתחרה - קנאה לשון בל
 בפרשת עה״פ בפירושו רש״י עינינו האיר הקנאה מדת של מהותה בביאור

 נקמת לנקום המתחרה הוא קנאה לשון כל שם וז״ל קנאתי את בקנאו בד״ה פנחס
 בלשון כשמשתמשים רק שלא גדול חידוש רש״י לנו חידש בזה והנה עב״ל. דבר

 "כל אלא נקמה, של לשון במשמעותה יש פנחס של כמו קנאות מעשה לתאר קנאה
 חפץ הרואה אדם רגש לתאר קנאה בלשון שמשתמשים במקום גם ר״ל קנאה" לשון
 איזה בו התעורר כי היא הכונה כך, יהי׳ לי גם ואומר בלבו וכועס רעהו ביד חשוב

 לנקום שירצה חבירו לו עשה מה כי פלאי זה ובאמת דבר. נקמת לנקום התחרות
 כאן ואין חפץ אותו לו שחסר על וכאב צער רק מרגיש בעצמו האדם הלוא ממנו,

ביאור. צריך והדבר נקמה, של לכעס המקום
 האדם של הנפש כוחות של לעומקן לירד אותנו מחייב זה דבר ביאור

 נפלאים כמה נראה ועי״ז הקנאה בעל של המחשבה מהלך את היטב הדק ולבחון
המטרה. אל וקולעים מדוייקים הקדושים דבריו כל ואיך הקדוש רש״י דברי

 שאר מכל משונה דבר הקנאה במרת מוצאים אנו כי לעורר צריכים ראשית
 אותה לו שחסר זמן כל כי ואם ההנאה, מבקש האדם בכולם בי והמרות תאות
 כשמשיג ומיד לו שחסר ההנאה או החפץ על דק הוא צערו הרי מצטער הוא הנאה
 על מצטער הוא חמדתו מחמת באשר אלא כן, אינה קנאה אבל צערו. נח אותה
 ההוא החפץ בעל על צערו זוקף הוא מיד חברו ביד אשר חפץ אותו לו שאין

 שנאתו עדיין שתמר, החפץ להשיג לו יזדמן אם גם בי בך כדי עד לשונאו ונעשה
 של המחשבה במהלך היטב להתבונן אותנו מביאה זו הערה עומדת. במקומה

 על דברים השתלשלות בדמיונו עובדת כי ונראה - זו מגונה במרה הלקוי האדם
 לעצמו וחושב אותו וחומד חברו ברשות חשוב תפץ רואה הוא א( דלהלן. הסדר
 "הלוא לחשוב ממשיך הוא כן אחר ב( לי" שיש ממה יותר חשוב דבר לו יש "הרי
 "הרי בדמיונו לדמות עובר זו וממחשבה ג( זה" חשוב הפץ לי שיחי׳ בדאי ג״כ אני

 דמיונו ממשיך ומיד ד( הבירי" ביד ולא ברשותי יהי׳ חפץ שאותו ראוי יותר באמת
 שבתוקף עד ה( בידו" שלי לחפץ "מה לעצמו ושואל ברשותו כבר הי׳ כאילו לדמות
 בתת זה ומרעיונו הוא! שלי שבידו מה גנב! הוא הרי לבו בפנים צועק הוא דמיונו
 חברו! ביד שלו חפץ שרואה על נקמה התובע כעס של שוטף נהר מתפרץ הכרתו

 דברי גדולים כמה דבר*. נקמת לנקום המתחרה קנאה לשון "כל רש״י מש״ב זהו
חכמים!

וזחכמוז אוצר תכגת ע״י הורפס116 מס עמוד קובץ מ - התורה קול



י♦

התורה הלשון שמירת עניני קול קיד
ותחרות קנאה

 בי ימיהם כל זה עם זה בהתחרות להיות הוא אדם בני הרבה טבע והנה
 חבריהם עם מתחשבים העולם ואם העולם, בעיני חשובים יהיו הם שרק רוצים

 הנאמר שבה כל על ומצטערים חבריהם של מחופתם נבוים הם הרי מהם יותר
 באו כאילו בנפשם ומדמים קנאה, מחמת להם הבא חנ״ל דמיון אותו מפני עליהם

 ההזדמנות לעת אותם שדוחף מה וזהו ממעלתם, בידים אותם והורידו חבריהם
 אשר מעלתם ממקום חבריהם את שוב להוריד נקמתם זהו בי לה״ר, עליהם לספר
 על גנות דברי לשמוע רוצים גם טעמא ומהאי דעתם. נהה ובזאת מהם, חמסו

 מתוקה היא אשר הנקמה טעם טועמים עי״ז גם כי בלב לקבלם ונוטים חבריהם
 ב״ב, אותם מחשיב העולם אין אמנם כי מתנחמים הלה״ר את ובשמיעתם מדבש

 זו פחותה מדה הרי ליושנה! עטרה הזרה עי״ז באילו להרגיש אותם מוליך ודמיונם
 והן שמיעתו הן סיפורו הן לשה׳יר, של והשורש הראשונה הסיבה היא קנאה של

קבלתו.
 ושפלות אדם בני של קלונם לגלות באן באנו שלא מקוס"להתנצל וכאן

 בן על בתשובה, ורוצים הם קדושים שישראל משום דוקא אדרבה ח״ו, נפשם
 פרק ובטהון אמונה בקונטרס איש החזון וכדברי הספר על הדברים להעלות העזנו

 את בהעלותינו בי הספר על הדברים מהעלות לנו המקווה הגמול שם.... ד־ סי־ ב׳
 הגנות את להכיר פנינו על ומטפחים הלוהטים הדברים באים הספר, על הגנות
וע״ש. עב״ל

 מדותיו על המעיין אדם כל הזאתלכי הגנות את להכיר צריכים אנחנו בן על
 זו משנאה - מסויימת במרה לבה״פ - סובל הוא שאף ימצא נפשו גריעות לתקן

 בעולם מציאותם עצם בסביבתו אנשים שכמה בעצמו שמרגיש עד מקנאה הבאה
 מדמה שהוא מקום - בעולם חשוב מקום יקהו שהם בפחד תמיד והוא לו, מפריעה

 לה״ר לשמוע וגם לספר גם מובן הוא בן ועל - שלו המקום באמת הוא כאילו
 אשר על והנזק הצער להם מגיע באילו זאת מצדיק הוא טבעו ובהולשת עליהם

 בלימתם מלהרגיש אבזרי ונעשה אטום לבו גם הכי ומשום ממחיצתו, אותו דתו
אותנו! תבזה ואל עלינו נא חוסה צועקים המה אשר צעקתם ומלשמוע

זה לחולי הרפואה מהו
 היא שזו קנאה בלבבך תתן אל בזה״ל כתב קי״ג סי׳ לרא״ש חיים באורחות

 היא רעה מהלה בזה״ל כתוב שם יחזקאל אור ובביאור רפואה. לה שאין רעה חולה
 אין לבן מטבעו, באדם ומושרשת היא פנימית והקנאה במחלתו. מביר שאינו מפני

 בארחות כתב ובבר לשנאה, גם היא הופכת בלבו כשמשתרשת בי רפואה לה
 השנאה מן חוץ השנאה חסוד הדבר וכשיתוקן תקוה יש שנאה לבל בי צדיקים
 שלא האמונה יסודות בלבו ישריש אם רפואה תמצא לזה גם אבל קנאה. מחמת

 ידעו לו י״א פרק ישרים המסילת ופמש״ב להבין, צריך הכל ולא להבין אפשר הבל
 עצתו בפי הוא מה׳ והבל נימא, כמלא אפי׳ לחברו במוכן נוגע אדם אין בי יבינו ולו

 רעיהם בטובת להצטער טעם להם הי׳ לא הנה נודעת, הבלתי וחכמתו הנפלאה
עב״ל. בלל

 היא הקנאה ד׳ שער ב׳ בחלק זצ״ל ויטאל מר״ה קדושה שערי הספר ח״ל
 השפיע למה - הקב״ה על מורד כי קשה, יותר היא וגם שנאה לידי לבא גרמא
שהאריך. מה וע״ש עכ״ל ממנו, יותר לחבירו טובה
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קטי !התורההלשון שרשיקול
 לשנאה מביאה היא כי הטומאה אב החמדה בזה״ל שם כתב החמדה ועל

 בהשגחה כופר והוא ככולן.". שקולה הדברות שבעשרת עשירית והיא וקנאה....
 וכמו כמוהו מעלה אין הבטחון אבל יתברך.". השגחתו ידי על שהכל מאמין שאינו

 וראיתי עכ״ל. ומשגיח ויבול אלוק לעולם שיש מאמין כי בו, חוטי כל אשרי שכתוב
 בעל אדם נולד אילו ככה, לחשוב קנאה לבעל עצה זצ״ל מקלם דניאל רבי בשם

 זה לו הי׳ ברעהו מקנא שהוא את מקבל האדם הי׳ אילו וכן מום. בעל הי׳ כנפים
 לו אין ואם לו נותנו הקב״ה הי׳ דבר לאותו צריך הי׳ באמת אמנם אם כי למום,

מום! זה מיותר ודבר לו, מיותר כי לבך צריך שאינו ודאי

 קנאה חמדה של הנפש מחולי שסובל מי כי הוא הנ״ל מכל ברור היוצא
 יש יחידה עצה ובנ״ל, לח״ר של הנגע מתפשט שמהם השרשים הם הם אשר ושנאה

 בה׳ הבוטה כי - פיה על חייו ולחיות ובטחון באמונה להתחזק והוא בשבילו ."לנו
 וכל בעולם מקרה שאין ומאמין יודע באשר אלו מכל סובל ואינו יסובבנהו חסד

 ועל הימים. כל השלמה לטובתו יתברך מאתו בהכרזה הכל השמש תחת הנעשה

 קודם אלא לבד לה״ר בהלכות הלימוד לו יספיק לא לה״ר עון לתקן שרוצה מי בן
 לעיל, שהבאנו אלה כמו חז״ל במאמרי מעט יתבונן הלימוד אחר או הלימוד

 ולא בקרבו רוחו ישקוט ועי״ז הבטחון מדת ובמעלה הקנאה מדת בגגות המדברים
 ולא חביריו על טובה בעין יסתכל ואדרבה אותו מפריעים חביריו כאילו כלל ירגיש
בהתחננם שמוע לבלתי עליהם להתאכזר יבול יהי׳ שלא ב״ש כלל, בגנותם ירצה
אותנו. תבזה ואל עלינו נא חוסה אליו

 נזכה הלשון חטאי לתקן נזכה אם כי זצוק״ל הח״ח כתב מקומות בכמה הנה
 ותחרות קנאה ונעקור השורש שנכיר היא תפלתינו וא״כ צדקנו למשיח מהרה

 מנת על לה״ר הלכות נלמוד כאשר מרע לשוננו לנצור לנו נקל יהי׳ ואז מקרבנו

ב״ב. ליגאל נזכה ובזה לעשותם,

*הלכים, הלכות בסוף וז״ל המשיח ימות בתיאור הרמב״ם בדברי ואסיים

 שהטובה ותחרות קנאה ולא מלחמה ולא רעב לא שם יהי׳ לא הזמן ובאותו
 אלא העולם בל עסק יהי׳ ולא כעפר מצויין המעדנים וכל הרבה מושפעת תהי׳

 הסתומים דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל יהי׳ ולפיכך בלבד. ה׳ את לדעת

 לים במים ה׳ את דעה הארץ מלאה כי שנאמר □האד כה כפי בוראם דעת וישיגו
עכ״ל. מכסים

 שימלא שיזכו כדי המשיח לימות ישראל כל בלב יהי׳ אחד תיקון שרק הרי

אמן. בימינו במהרה רצון יהי כן ותדורות. קנאה והי׳ שלא - ה׳ את דעה הארץ

* * *
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המודד הלשון שמירת עניני קול קטז

קויפמאן שאול חיים ז?רב
גייטסהעד יעקב תפארת ישיבת ראש

במרים הנגעים עונש בענין
 מעשיו אתני אי תרע, לשון על בפרות ג׳ דיש איתא טז. בערכין א(
 אז בפרהסיא והי׳ מעשיו אהני לא ואי נגעים בא אז ידו על שנתקוטטו ופירש״י

 מרים של הרע דלשון קשה זה ולפי מכפרת, קטרת בצינעא ואי המעיל מכפר
 הקפיד לא ומשה מדיבורם היזק שום הי׳ לא דהא מעשיו אהני לא בגדר הי׳ ואהרן

 וחשבתי וקטרת, מעיל ע׳־י להתכפר לה הי׳ נגעים של עונש קבלה למה וא״ב כלל
 הלשון ממספרי הי׳ והוא המעיל ולובש גדול הכהן הי׳ דאהרן דכיון חידוש לומר
 בצינעא כאן דהי׳ ואע״ג סניגור נעשה קטיגור דאין ביון לכפר הועיל לא להבי הרע
 בפרשת הידועים הספרנו דברי עם לתרץ יש מ״מ בקטורת להתכפר ראוי יותר והי׳

 לדורות הדיוט בכהן כשרה וקטרת שנרות אע״ג לשונו וזה ג׳ פסוק ב״ד פרק אמור
 כענינו יום בכל המשכן ענין הי׳ המדבר ימי כל אמנם כי אהרן בשניהם נאמר מ״מ

 המדבר ימי כל כי וזה הבפרת על אראה בענן כי בו שנאמר הכיפורים ביום לדורות
 ונרות הקטרת מעשה שיהיו הראוי מן הי׳ ולכן וגו׳ המשכן על ה׳ ענן כי נאמר

 עכ״ל, הכיפורים ביום לדורות שנעשית כמו גדול בהן ע״י נעשים בפנים הנעשות
 לכפר הועילו לא להכי המעיל ולובש יום בכל הקטרת מקטיר הי׳ שאהרן זה ולפי
סניגור. נעשה קטיגור דאין כאן

 אע״ג אהרן ולא מדים נצטרע דלהכי בהעלתך סוף זוטא בספרי ע׳ אבל ב(
לשון על מכפר שהי׳ המעיל לובש שאהרן מפני אהרן על גם בם ויחי הפסוק דקאי
 מכפרים כהונה ובגדי מעיל דהא זה על שתמה י״ב ס״ק דספרי באמבוחה וע״ש "הרע

 בקושייתנו העיד בבר זוטא שהספרי נמצא עכ״פ שלובשן. מי על רק לא הכל על
 אהרן על כיפר שפיר דהמעיל מתרץ אדרבא אלא שביארנו כמו מתרץ ולא הנ״ל
וצ״ע. דספרי האמבוהה שם שהקשה וכמו מרים על כיפר לא למה קשה שוב וא״ב

 הגמרא מביא קרח פרשת על ב׳ פרק ה״ב הלשון שמירת חיים בחפץ ג(
 טפי המיר הנביאים אדון רבינו משה על הרע שלשון ותי׳ קושייתנו ומקשה ערכין

 מרש״י לי קשה ראשית מקומות, מב׳ זה על להעיר ויש בנגעים. אלא נתכפר ולא
 לקחו ולא ראו הללו שרשעים למרים מרגלים נסמכה למה לך שלה פרשת ריש

 ראיה והא טפי המיר משה על הרע דלשון ממרים ראיה אין הודח ולפי מוסר,
 קשה שנית מאוסטרובצה(, הגאון בשם תורה של במעינה )וע״ש בנגעים שלקתה

 הא הגוף בנגעי מרים לקתה למה שהקשה צרעת טומאת הל׳ בסוף ספר מקרית לי
 על נגעים מביא בתחילה דק הגוף פורעניות מתחיל הקב״ה דאין בחז״ל איתא

 גופו. על נגעים מביא תשובה עשה כשלא לבסוף ורק הבגדים על ואת״ב הבתים
 אחוזתכם ארץ בבית כדבתיב בא״י אלא אינם בתים נגעי דחא צ״ב קושייתו ובאמת

 צ*ע זה גם אבל בגדים מנגעי להקשות דכוונתו צ״ל כרהך ועל במדבר היו וכאן
 כמו בא״י רק נוהגים בגדים נגעי דגם איתא מ״ז פסוק פי״ג תזריע פרשת דברמבץ

 פי״ד החיים באור דסובר וצ״ל מרים על ספר הקרית קושיית לק־־מ וא״ב בתים נגעי
 רק להקשות ספד הקדית וכוונת לארץ בחוץ מיד נוהגים בגדים דנגעי שם ל״ד פסוק

ולא נגע בא ולהכי טפי המיר משה על דלשה״ר כהח״ח נאמר ואם בגדים מנגעי
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קיז התורה במרים הנגעים עונש קול
 על לשה״ר רהא בגדיה על תחילה בא לא למה קושיא אין א״ב וקטרת מעיל מכפר
טפי. תמיר משה

 אות פ״דו שאילתא מצורע השאילתות על שלום בשאילת פיק ישעי׳ ר׳ ד(
 אבל השאילתות. על בגמרא גירסא שינוי עפ״י ומתרץ קושייתנו הקשה ג״כ ק״ה

 "לובשו גדול כשכהן רק מכפר לא דמעיל מתרץ ב״ט אות שם שאלה התעמק
 rrn וע׳ בנגעים, נענשו פתאום שמיד עד ללבשו אהרן הספיק לא וכאן לעבודה

 ומתרץ ישעי׳ ר׳ בשם הקושיא שמביא חיים מים בבאר ו׳ סעי׳ ג׳ כלל לשה״ר הל׳
 רק זה ידו על כשנתקוטטו הוי מעשיו ראהני ד%דשפירש״י אתר. באופן שם

 הוא המספר של רצונו וכל רצונו שנעשה מעשיו אהני מיקרי בלה״ר אבל ברכילות
 שאח*כ במרים נתקיים וזה עליו הוא גם וידבר עמו חבירו שיסכים סיפורו שיועיל

 זה ולפי מרים. על נגעים בא ושפיר מעשיה אהני וא״כ משה על אהרן גם דיבר
 כלל מעשיו אהני לא דלגביה המעיל מכפר לאהרן דרק זוטא הספרי היטב מיושב

 צ״ע עדיין רק לנגעים. והוצרכה המעיל הועיל לא מעשיה דאהני במרים משא״כ
 הי׳ רהא הקטרת לומר הי״ל אהרן על מכפר שהמעיל זוטא הספרי אומר למה

בצינעא.
 משפטם שהי׳ פירש״י בעמך רכיל תלך לא הפסוק על קדושים כפרשת

 מקדימים שדברים חזוק גמר והוא הלעטה שום דבריהם המקבל בבית לאכול
 בדגת רש״י ביאר ובזה קורצים אבילת נקראת הלעטה ואותו האבות על ויעמידם
 שפירש במה ואין וכתב עליו להשיג האריך והרמב״ן קורצין. היכול לא התרגום
 יתן ולא דבריו שיאמין לו ישבע לא הרכיל מן השומע כי ריה או טעם הזה בתרגום

 כן שיעשה הדבר אמת אם ואפילו וכו׳ תזאת לאכילה טעם ומה מופת או אות לו
 מנהג אונקלוס יזכיר למה בעמך רכיל תלך לא אמר שהכתוב אחר ההם בזמנים
 להשגת הסכים שם אריה הגור וגם עכ״ל. בו ענין לאזהרה ואין ההוא השטות
רש״י. על הרמב״ן

 ולקבל להאמין השומע על איסור יש דבודאי בפשיטות רש״י לתרץ ונראה
 והדברים דבריהם מקבל שהשומע סימן משהד אובל אם וא״כ המספר דברי

 וזה הרע לשון באיסור חמור חלק זה רש״י, כלשון האמת על ועומדים מקויימים
 הרע בלשון מעשיו ראתני בדו״דו שהבאנו הנ׳־ל דברינו ולפי הרע לשון המקבל מצד
 א״ב עמו ויסכימו דברים ויקבלו סיפורו שיועיל המספר של רצונו נעשה אם הוא

 אהני מיקרי אז כי דברים השומע מקבל אם נוסף איסור יש המספר מצד דגם פשוט
 רש״י של פירושו מובן ושפיר ט״ז. בערכין כמבואר המור יותר עונש ויש מעשיו

 הדרת בפתיחת )וע׳ הרע. לשון סיפור איסור לחומר ממש שייך זה כי בהתרגים
הרע(. לשון על ודין רכילות על דין קאי רכיל תלך דלא שמבאר
 המקבל אי שמסתפק ג׳ אות סוף חיים מים באר הלאוין בפתיחת בת״ח ע׳ ה(
 הי׳ אהרן אי תנאים מחלוקת יש צז. שבת בגמרא והנה בצרעת, לוקה ג״כ לשה׳יר

 על צרעת יש אי בזה דפליגי לפרש יכולים והיינו מרים דק או בצרעת מנוגע ג״ב
 ואהרן מרים ותדבר הפסוק על מפרש רש״י רהא כן לומר א״א אבל לשה״ר המקבל

 אהרן דגם מבואר א״ב תחילה הכתוב הקדימה לפיכך תחלה בדיבור פתחה דהיא
 מפני אהרן על נגעים באו לא דלהכי זוטא הספרי לעיל שהבאנו ומה לשה״ר. דיבר

 נצטרע לא דאהרן בגט׳ בתירא בן יהודה ר׳ כשיטת קאי זה עליו כיפר שהמעיל
נצטרע. אהרז דגם וסובר שם חולק ר״ע רהא

מחכמת אוצר תכגת ע״י תורפס120 מס עמוד קובץ מ - התורה קול



התורה הלשון שמירת עניני קול קיח

קויפמאן שאול חיים הרב
גייטסהעד יעקב, תפארת ישיבת ראש

הרע לשון בדיני הערות
לשה״ר עליו לספר רשות הנותן

לדבר. מותר אי לשה״ר עליו לדבר רשות לו ונותן לו מוחל אי להסתפק יש
 עניו שהי׳ באן כתיב ולהכי כלל הקפיד לא רמשה דאע״ג ממרים ראיה להביא ואין
 מ״מ ליעקב, אמת בספר וע״ש במפרשים כמבואר האדמה פני על אשד האדם מכל

 היבא אבל מקפיד אינו שחבירו אע״ג אסור בודאי ובכה״ג מעשה לאחר הי׳ זה
 ב׳ כלל סוף לשה״ר הל׳ בח״ח וע׳ דמותר. אפשר לכתחילה רשות בהדיא לו שנותן

וצ״ע. בבה״ג אפי׳ דאסור מיניה דמשמע ב״ה ס״ק

 לשה״ד עליו שסיפר למי תוכחה
שום בלי לגמרי למחול חסידות שמידת איתא ה״ס פ״ו דעות הל׳ ברמב״ם

 מצות יש זה מכל חוץ דהא מצות" של שברן "מתן בספרו הפמ״ג והק׳ תובתה
 חטאו על להוביהו צריך מ״מ ומודולו שונאו דאינו דאה״נ מזה פטור ואיך תובחה
 שהי׳ "בגון הרמב״ם שם הוסיף דלהכי לומר ואפשר בצ״ע. והניח זה על שישוב
 למי שאין בבה״ג דאיירי דהיינו משובשת" דעתו שהיתה או ביותר הדיוט החוטא

 סוף בספרי ראיתי שוב מתוכחה. פטור בבה״ג ורק בתוכחה תכלית ואין לדבר
 את משה כבש ואפ״ה משה בפני דיברו ומרים שאהרן אומר נתן ר׳ איתא בהעלתך

 שדיברו על משה הוכיחם לא דלמה שם הספרי על הנצי״ב בעמק והקשה הדבר
 שם עוד אין א״ב הקפיד ולא הדבר כבש רמשה דביון ותי׳ בחנם אותו וחשדו כנגדו
 ולא ומרים באהרן איירי וכאן מהרמב״ם שהובחנו במו שסובר נמצא חיוב.

וצ״ע. כהדיוטות

קסן על לשה״ד
 אם קטן על לשה״ר לספר דאסור איתא ג׳ סעי׳ ח־ כלל הרע לשון הל׳ בח״ח

 שציירתי מה לשונו וזה ה׳ ס״ק חיים מים בבאר וע״ש להקטן והפסד נזק יגרום עי״ז
 גנותו שמספרים מה ע״י לקטן היזק שיבוא מצוי דאין משום קטן בשאר ולא •ביתום3

 ונשתוממתי עב״ל. ביתום דינו ריעותא לו יסובב דיבורו שע״י רואה הוא אם ואה״נ
 הרע דלשון לבאר האריך בבמ״ח סק״ז ושם ו׳ סעי׳ ג׳ בלל לעיל דהא חרא בשעה

שום להנידון יבוא שלא לכתחילה משער הוא אם אפילו אופן בכל אסור גנוה דהוי
וצע״ג. חבירו את יגנה אחד שישראל רוצה אינה דהתורה רעה

ואבירם דתן
 הוי לא ואמר ואתי ב״ר בשלידו מתפקר דאי מנלן איתא טז. קטן במועד

 מנא לעשה אמר דשליה לאו אי ופירש״י תנקר ההם האנשים העיני דכתיב לשה״ר
 מירושלמי תמימה ותורה ובחיד״א שם האומר במלוא והקשו בנמ״י, וע״ש ידע הוי

 ואבירם מדתן ראיה אין וא״ב מחלוקת בעלי על לשה״ר לומר למותר ה״א פ״א
 תי׳ י״ז אות בבמ״ח ח׳ כלל לשה״ר בהל׳ ובח״ח מחלוקת, בעלי הם שהיו לבעלמא

טובא לי תמוה אבל אסור. סתם אבל המחלוקת תשבית בן ע״י אם רק מותר דאינו
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קיטהתודהורכילות דרע לשון גדרי
 עליו לספר מותר ואפיקורס גמור דרשע איתא ז׳ סעי׳ ד׳ כלל הרע לשון דבהל׳

 הל׳ בח״ח בהדיא כמבואר ואפיקורסים גמורים רשעים היו ואבירם ודתן לשה־ר
 מאי וא-ב לשה״ר עליהם לספר מותר וא׳־ב סק״ט חיים מים בבאר א׳ כלל רכילות

וצע״ג. לדעלמא. תנקר ההם האנשים העיני מהפסוק הגמרא ראית

 מהשד לינעל כדי לשה״ד לספר
מחשד לינצל דברי איתא מ״ג ס״ק חיים מים בבאר הרע לשון הל׳ סוף בה״ה

 בדוו״מ לדין ומדמה חבירו על הדבר יתגלגל שממילא אף עצמו מעל לדחות מותר
 היזק גורם שעי״ז אע״פ עצמו להציל מותר עליו בא נזק רואה הי׳ בהג״ה שפ״ה
 מחוייב לאו באיסור רהא מחשד לינצל בדי לשה״ר לומר מותר למה וצ״ב לאחר.

דאפשר סק״ג הש״ך מסתפק קנ״ז וביו״ד לאו על לעבור שלא כדי ממונו כל ליתן
 מותר. מחשד לינצל דברי לומר לן מנא וא״ב ע״ש לעבור אסור אבר בסכנת *"אפילו

וצ״ע. קודם. ממונו בודאי דבממנות להבא דמיון אינו מוזו״מ שמביא והראיה

* * *

עהרנטרייא בנימין הרב
ב״ב פוניבז בולל

ורכילות הרע לשון בגדרי
 דלה״ר דעות מהל׳ בפ״ז הרמב״ם שיטת הביא א׳ בלאוין חיים הפץ בספר

 - רכילות על ובין לה״ר על בין קאי רכיל תלך דלא הלאו וממילא מרכילות חמור
 דנלמד ג׳ ס״ק בבמ״ה א׳ בכלל הדו׳־דו כתב ולה״ר בקרא מפורש דוה משום *"רכילות

 דהורג משום חמור דרכילות ס״ל בהשגות והראב״ד יותר. חמור לה״ר שהרי מכ״ש
 כתב לה״ר של והאיסור עצמו. את אלא הורג ואינו תנין דהוא לה״ר משא״ב שלשה
 או בסתר רעהו מכה ומארור חשא מלא נלמד הראב״ד דלפי ד׳ ס״ק ת׳ בכלל הוז״וז
ובין ללה״ר בין כולל רוכל שתיבת או למרים אלקיך ה׳ עשה אשר את מזכור

לרכילות.
 לישנא הוא דלה״ר ע״ב ט״ז בערכין דאיתא ממה הוא הראב״ד ]והשגת

 דוקא שייך וזה עליו. שסיפר מי ועל והמקבל המספר שלשה דהודגת תליתאי
 הלה״ר ע״י בא זה דבל הרמב״ם שיטה דמיישב בב״מ ועי׳ בלה״ר ולא ברכילות
 מהירושלמי זה על שהשיבו ג׳ ס״ק לבמ״ח בהגה ג׳ כלל רכילות בהל׳ ועי׳ הראשון
 לא בישובו הב״מ ועוד בזה. מ״ש ועיי״ש רכילות על קאי תליתאי דלישנא דמפורש

 מה לקמן להשיג הו״ל הראב״ד דא״כ ועוד רכילות. ע״י שלא ג׳ דהורגת נמלט
 כאן. בהשגתו זה נכלל ואולי רכילות על ולא לה״ר על זו מימרא הרמב״ם שהביא

 מכולם החמור השביעית הוא מדנים דמעורר חמור דרכילות מסתבר הלא ועוד
1ד׳ הל׳ א׳ כלל רכילות בהל׳ מובא

 על דוקא קאי רכיל תלך דלא א׳[ בכלל הח״ח ]לפ״ד הראב״ד שיטת והנה א[
 דעל ר״י דעת וכן א׳ לכלל ובהשמטות א׳ בעשין מובא הרמב״ן שיטת וכן רכילות
 ועל י״ב אות התשובה ובאגרת רכ״ב אות בש״ג רכיל תלך דלא הלאו הביא רכילות

באזהרה התנאים דנתלקו ע״א מ״ו בכתובות ומצינו לאו. שום הביא לא לה״ר
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התורה הלשון שמירת עניני קול קב
 הביא בסה״מ והרמב״ן רע, דבר מכל מונשמרת או רכיל תלך מלא אי ש״ר למוציא

 ולא מנ״ב בפ״ג הרמב״ן וכן צ״ה, אות בש״ג ד״י וכן למוצש״ר ללאו רכיל תלך לא
 והלא לה״ר על ולא רכילות על דוקא קאי הזה הלאו לפ״ד ולכאו׳ הראב״ד. השיגו

גנות. דברי רק שמדבר הוא לה״ר מוצש״ר
 מה ולא רוכל פעולת ידי על המזיק, דיבור הוא רכילות איסור שגדר ו!״ל

 א׳ לכלל בהקדמה כן ומבואר הוא[ היזק זה גם מדנים ]דלעורר מחלוקות, שמרבה
 ד׳ בלל רכילות בהל׳ עוד ועיין בניזקין. גרמא רק הוא דהלא דמקשה רכילות בהל׳

 שם לו יש אם שנאה יש כך בין אם מזיק לדיני שנאה שמרבה מי דמדמה בבמ״ה
 המזיק דיבור הרכילות של הגדר הוא דזה הח-ח מדברי ומוכח עיי״ש. בדיבורו מזיק

 כלול דמוצש״ר הראשונים דברי מיושב ולפי״ז לה״ר הוא מזיק שאינו גנות ודברי
מזה. יותר היזק לך ואין לאשתו מזיק הוא זה בדיבור דהלא רכיל תלך בלא

 להזיק ובו׳ שגורמים דברים והמספר בדדה דכתב הרמב׳־ם מדברי בן ונראה
 מקורו בכ״מ ועיין לה״ר. ה״ז להפחידו או לו להצר ואפי׳ בממונו או בגופו לחבירו

 ]ומה מבואר המזיק דיבור היינו דרכילות הנ״ל ולפי בלה״ר כלול זה האיך צ״ב אבל
 שהכוונה אע״פ לרכילות ובין לה״ר בין כולל ז־לה״ר הורת ביאר לה״ר אותו דקורא

 ע״י חבירו ממון דמוסר הדין מביא דרכילות בהלאו בחינוך וכן לרכילות[ רק
 מתריב והר״ז ומסיים רכיל איזהו שכתב בח״ב הרמב״ם מדברי משמע וכן דיבורו.
 ובן הגדרתו. דזהו משמע להגדרתו ולא רכילות לתומר שייך זה ולכאורה העולם.

 ]מובא בלה״ר ולא ברכילות רק שייך תלתא דאפי דהיתר ורש״י ר״י מדברי נראה
 שייך ולא למהול שייך מה הדיבור מטעם דאסור ואי כמהל דהוי משום ב׳[ בכלל
 משא״ב המזיק. דיבור אינו כבר ההיזק על דמהל ביון אלא לרכילות לח״ד בין לחלק

גנות. דברי נשארים הם אבל דמחל אע״ג בלה״ר
 גנות של דיבור מטעם דאיסורו לה״ר לכלול אפשר האיך צ״ב לפ״ז אבל [3

 ע״י דשניהם אע״ג זל׳״ז דומים אינן הלא אחד בלאו המזיק דיבור משום ורכילות
 שנאה להרבות ]וגם הדיבור ע״י מזיק דין כאן דנתחדש הוא דרכילות הרובל, פעולת

אחר. דמגנה מה הוא לה״ר משא״ב היזק[ נקרא וכדו׳
 איסורו אין הדיבור[ איסורי שאר ]ובן לה״ר דאיסור הודח לנו יסד כבר והנה

 כל התורה אסרה גנות של הדיבור עצמיות אלא עי״ז מגונה יהיה שהאחר מטעם
 להבירו אדם דבין איסורים לשאר דומה ואינו בפנ״ע עון והוא לגנות מכוון שהוא
 הוא גנות של דיבור דעצם שאני בלה״ר אבל עבר לא לדובירו היזק ע״י יצא לא ראם

 דמעיל בערכין הגט׳ מדברי בהג״ה[ ]ועיי״ש דדו ג׳ בכלל הודח הוכיח כן דאסור.
 הח״ח דייק דבריו יקבלו שלא מתחילה ידע אם ואפי׳ מעשיו. אהנו כשלא מכפר

דאסור. ור״י והסמ״ג הרמב״ם מדברי
 באמת ירגיש ראם בעשין הח״דו כתב לתבירו אדם דבין לעון דנחשב ]והא

עצמו.[ את מגנה שאינה כמו הבירו לגנות שייך היה לא כמוך לרעך ואהבת את
 שגם דמרים ממעשה לזה ראייה הביא י״א ס״ק בבמ״ח ה׳ בכלל והה״ה

 ע״י יותר נתגנה לא וא״ב בשורה מרע״ה עשה שלא בעיניו ונחשב ידע אהרן
 הזהירה שהתורה עצמו מצד דהאיסור כיון מ״מ בזה־ל הח״ה שם וכתב דיבורה,

 ראייה הביא וכן עכ״ל. עון יש לבד ובזה חבירו בגנות האחד יספרו לא שישראל
דעצם משום עובר אעפ״ב ומחילה מרים שדיברה מה על דמהל ממרע״ה ח׳ בכלל
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קכא התודה ורכילות הרע לשון גדרי קול

 דמחל אע״פ אונאה לענין גם כ״ח ס״ק בבמ״ח ב׳ בכלל וכ״ב אסור. הגנות דיבור
 זה אבל מהני מהילה דבממונות הדבר חת״ח וביאר בב״מ ברש״י כמבואר אסור

בו. לגנות שרצונו הדיבור מצד הוא דהאיסור ביון ואסור מכוין לגנותו
 ממון להיזק כשנוגע מיבעיא לא לתועלת ורכילות לה״ר לדבר דמותד ","ומזה

 התיר מלבו דאגתו להפיג אפי׳ אלא רעיך דם על תעמוד לא משום דמותר ובדו׳
 התיר קראי למיסבר אפי׳ או חסידים[ בספר ]וכ״כ בהג״ה י״ד הל׳ י׳ בכלל הח״ח
 משום מצד האיסור דאין מזה ומוכח היטב. עיי׳יש י״ג ס״ק בבמ״ח עי׳ בכלל

 בכלל אינו גנות דברי ולדבר לגנות מבוין שאינו כל אלא מגונה נעשה "שהאחר“
 דמדבר לה״ר דאבק הרמב״ם כתב וכן וי״א[ ה״י ד׳ בכלל נכ״כ גנות דיבור הגדרת

 ה׳ ס״ק ג׳ כלל בח״ה ]ועיין שנאה. מתוך מדבר שאינו פי׳ ראש וקלות שתוק דרך
 משום לה״ר אינו כבר לשחוק אלא לגנות כוונתו דאין כיון ג״ב מזה ומוכח בהג״ה[
מגונה נעשה דהאהר משום דהאיסור נימא ואי לגנות, שאינו כל גנות דברי דאינם

לחלק. שייך ובזה הדיבור עצם הוא האיסור דע״ב אלא בשוגג לה״ר הוא הרי
 ולא אסור הדיבור עצמיות אבל המזיק דיבור שהוא אע״פ ברכילות וכן ג[
 מוכה א׳ המזיק[ דיבור נקרא אינו להזיק א״א דיבורו שאם ]ופשוט יוצא. הפועל
 כתב גדול בקול רעהו מברך ב׳ לה״ר. לענין במש״ב לתועלת רכילות מהיתר

 מוכח אלא עי״ז ניזק נעשה האחר והלא לשבח דמכוין משום אבק דהוי הדמב״ם
 ג׳ לא. או מכוין בין לחלק א״א לבאו׳ דאל״ב להזיק כשמכוון אסור הדיבור דעצם
 להנדון נתגלה אם דאף ונראה בד״ה ג׳ ס״ק בבמ״ח לה״ר מהל׳ ב׳ כלל הה״ה כתב
 ולא לבד תכונה אסרה דהתורה משום לו לגלות להתכוין אסור אעפ״ב כבר

 רכילות בהל׳ בזה ]ועיין ל״א[ ס״ק ח׳ כלל בבמ״ח עי׳ בזה לדון ]ואפשר הפעולה
ג׳[. ס״ק בבמ״ח ד׳ כלל

 מבואר דהרי חמור דלה״ר דס״ל במה הרמב״ם דברי לבאר אפשר ולפי׳״ז ד[
 ס״ל א״כ התוצאה בלי דאסור הוא הדיבור עצמיות רכילות ובין לה״ר דבין

 שבעצם המזיק. מדיבור המור יותר הוא גנות דברי של הדיבור דעצמיות להרמב״ם
 אבל וכו׳ מזה גדול עוד ויש הרמב״ם שכתב וזהו ביותר ונמאס גרוע לה״ר הדיבור

 לשון חלקות שפתי בל ד׳ יכרת הכתוב אמר וע״ז גנאי של דברים ואמר לה״ר בעל
 משא״ב יותר חמור שבלשון גדולות מדברת הלשון הוא שלה״ר גדולות. מדברת

 קאי תליתאי לישנא ואה־נ הדיבור בעצם ולא בתוצאה הוא שלו שחומר ברכילות
 אינו אבל גורם שרכילות מה האגדה בדברי בה״ג הרמב״ם ומביאו רכילות על

חמור. יותר יהיה שזה מגדיר
 אסור הדיבור עצמיות ורכילות דבלה״ר לעיל כמ״ש דס״ל אה״נ והראכ״ד

 על בזה השיג נמדלא ורכילות לה״ר ומאבק לתועלת ורכילות מלה״ר לעיל כמ״ב
 ראם ע״ב ט״ז בערכין דמבואר ביון ס״ל דהראב״ד אלא הקטנה[ כהיד ודלא הרמב״ם

 הוא התוצאה וע״ב עליו. באים נגעים מעשיו ואתנו מכפר מעיל מעשיו אתנו לא
 דק הוי דאל״ב הדיבור משום עליו באים נגעים בזה שייך לא דאל״ב מהדיבור חלק

 לחבירו להרע היה כוונתו וכל אסור הדיבור דעצמיות וכיון דיבורו. של גרמא
 מהעבירה חלק היה וזה המזיק פעולת בדיבורו היה כלול ע״כ מחשבתו ונתקיימה
 להראב״ד ס״ל וממילא ו׳[. ס״ק ג׳ בלל בח״ח ]ועיין מחשבתו. היה שזה לכתחילה
 והוא לעצמו דדווטא בלה״ר משא״ב נפשות להרוג דגורם משום חמור דרכילות

אבל עליו באים דנגעים מהא לדזדיבור מתייחס רזה דס״ל אד!״נ והרמב״ם התנין
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התורה הלשון שמירת עניני קול קכב
 נשתנה לא המזיק דהדיבור דהחפצא משום עי״ז, המור נעשה אינו הדיבור עצמיות

עי״ז. הדיבור גרוע נעשה ואינו מזיק נקרא הוא הדיבור ובעצם גדולה שהזיקו ע׳־י
 עצם דבשניהם אהד בלאו ורכילות לה״ר לכלול אפשר המבואר ומן ה[

 רובל פעולת של איסור בו יש הדיבור עצם“שוים״ז שניהם דפעולת אסור הדיבור
 שזה אלא רע, דיבור לדבר הוא דהאיסור מזיק, משום וזה גנות משום שזה אע׳־פ
רע. דיבור נקרא המזיק דדיבור משום וזה גנות דברי דהוא משום רע נקרא

* * *

עהרנטרייא בנימין הרב
” ב״ב פוניבז בולל

מכבד ששונאו למי רכילות בענין חיים החפץ בדברי העדה
 לזה זה ששונאים דאפילו הח״ה כתב ד׳ הלכה א׳ כלל וכילות בהלבות

מקרי. רכיל ומרגל הולך והוא הבירו על רעה מדבר אהד ושומע מאד
 ראי׳ במו״ק בגט׳ דמביא מהא לזה ראי׳ הביא חיים מים בבאר ט׳ בס״ק ושם
 היו שבודאי ואבירם בדתן איירי שם והרי לשה״ר. לדבר מותר דינא בבי דמיתפקר

 נפשך את המבקשים האנשים כל מתו בי כמש״ב מכבר ע״ה רבינו למשה שונאים
 בכל קרה בפ׳ קראי בדמובהי לו שונאים היו עתה וגם מבקשים עדיין דהם משמע

 והם וגו׳ אשנא ה׳ משנאך הלא במ״ש שונאם ג״ב היה בודאי ומשרע״ה הסיפור.
 את שהכחישו ה׳ מתודת ישראל בל את להדיח שרצו הם ה׳ שונאי בכלל בודאי

ובו׳. הקדושה נבואתו
 שזה ואבירם. לדתן שונא היה שמשרע״ה ממה צ״ב הח״ה ראיית ולכאורה

 של פרטית שנאה אבל ה׳ שונאי שהם מטעם שונאם שהיה אלא הגוף שנאת אינו
 זל״ז ששונאים שונאים, לשאר דומה אינו וא״ב למשרע״ה היה לא הגוף שנאת
 באן אין משרע״ה אצל משא״ב שנאה יתוסף לא הרכילות ע״י ואולי הגוף שנאת
השנאה. של חפצא אצלו

 לפרוק אוהב קיג: דף פסחים בערבי התוס׳ כתבו דהנה נראה הדבר ובישוב
 לשנאותו דמצוה ביון תוס׳ והקשו יצרו, את לכוף כדי בשונא מצוה לטעון ושונא

 יצרו, את לבוף שייך מה אי׳ב לשנאותו[ אסור ]דאל״ה ערוה דבר בו שראה ביון
 ובו׳ פנים אל הפנים במים דכתיב אותו שונא תבירו גם שונאו שהוא כיון ותירצו
היצר. בפיית ושייך גמורה, שנאה לידי בך מתוך ובאין

 שם הביא ובר, לפרוק אוהב ת״ש ד״ה ע״א ל״ג דף בב״מ בשיטמ״ק ועי׳
 עדיף אוהבו דודאי קאי, דקרא אשונא לאו מתני׳ דהאי הרמב״ן תירוץ הריטב״א

 אלא אשנא, ה׳ משנאיך - הוא מלא ומקרא ולבריות לשמים שונא שהוא משונאו
 את שיכוף ראוי לפיכך ליה שני בי איסורא ביה דעביד קאי דעלמא אשונא הבא
ע״ב. נבון יותר נראה וזה יצרו

 פנים הכמים יש אי והרמב״ן בפסחים תוס׳ שיחלקו מסתבר לא ולכאורה
 אלא לזה מסבים הרמב״ן שגם פשוט שהרי גמורה שנאה לידי ויבא פנים אל

משנאיך הלא בפסוק נכלל הוא הרי עבירה דבר מחמת ששונאו ביון ס״ל דהרמב״ן

החכמת אוצר תכגת ע׳׳י תת־פ«125 מס עמוד קובץ מ - התורה קול



קכג התודהדזדו״דו בדברי הערזז
 והא עמהן להתקוטט שביותר בפסוק מפורש הרי אתקוטט. ובמתקוממיך אשנא הי

 הגוף שנאת גם מותר לשנאותו שמותר בשונא ע״כ אלא גמורה שנאה לידי יבא
 השנאה שתחילת ]ומובן הזה. פרטי לאיש שנאה גם אלא לש״ש רק שנאה ול״ד
 דלא תום׳ שתירצו מה שייך דלא להרמב״ן ס״ל וממילא לש״ש.[ להיות צריך

 שאנשים ח׳ בכלל בח״ח ]ועי׳ מותרת. זו שנאה גם הרי דאדרבה לזה לחוש צריכים

 רואה שהוא מה בכל בפניהם בין ולבזותם לגנותם מצוה אפיקורסות בהם שיש

 בפניהם וגם לתועלת שלא דברים סתם אפילו משמע עליהם, ששומע או עליהם

גמורה.[ לשנאה יבא שבודאי

 על רק נאמר זה דפסוק ס״ל דהם משום הרמב״ן על התום׳ שחולקים ומה
 עליו נאמר אינו אבל לשנאותו מצוה יש עבירה דבר שעשה מי אבל אפיקורסים

 אבל גמורה, שנאה לידי שיבא לחוש צריכים וממילא אתקוטט*. "ובמתקוממיך
 להם, הגוף ושנאת גמורה שנאה לידי לבא דמותר ס״ל תוס׳ גם באפיקורסים

 דהיה פשיטא עליהם משה בנבואת שבפרו אפיקורסים שהיו ואבירם בדתן וממילא

 ראיית וניחא בן גם הגוף שנאת לשונאם למרע״ה מותר היה א״ב הגוף שנאת מותר
 ד׳ בלל לשה״ר בהל׳ בח״ח ]ועי׳ ואבירם. לדתן שונא היה שמרע״ה ממה הח״ח

 פעמים כמה שעבר למי אחת פעם רק דעבר דפסחים מההיא דמחלק ל׳ ס״ק בבמ״ח
 דבל וכתב לתועלת רק מותר אז דגם דבתב ל״ב בס״ק שם ועי׳ עמיתך מכלל ז־יצא

 מותר ואז - ה״ו לגמרי מעליו מ״ש עול בפורק איירינן לא שהצרכנו האלו הפרטים
לתועלת.[ שלא גם

 ומה עליהם לה״ר איסור הי׳ לא כך בין א״ב אפיקורסים היו דאי דצ״ע אלא

 בקרח פירש״י ועי׳ וצ״ב. לשה״ר עליו לדבר מותר דינא בבי דמיתפקר הגמ׳ ראיית
 דגם וצ״ב השלום אחר מחזיר היה שמשרע״ה במחלוקת מחזיקין שאין מכאן

 ואולי עמהן. להתקוטט צריכים הלא השלום אחר לחזור שצריכים באפיקורסים

בתשובה. יחזרו ועי״ז שלום בדברי להשלימם טרח מרע״ה

דלשה״ר הלאו בעניין - הה״ח בדברי קערה הערה עוד
 לשה״ר סיפור דאיסור מסנהדרין בפכ״ח הרמב״ם הביא ח׳ ס״ק בבמ״ה ו׳ בכלל

 הרמב״ם הלא קרא האי דל״ל הח״ח שם והקשה שוא. שמע תשא דלא בלאו כלול

 בבמ״ח ה-ט בלאוין הח״ח דכתב ונראה רכיל. תלך דלא בלאו כלול דלשה״ר ס״ל

 הגוף צער בשציערו ראשונים לכמה כגון נקמה משום לשה״ר לספר דמותר דבאופן
 הרמב״ם שהביא מה ולפי״ז שוא. שמע תשא לא על ויעבור השומע מצד אסור מ״מ

 באופן דנפ״מ רכיל תלך מלא זה דידעינן אע״פ לשה״ר לאיסור תשא דלא הלאו

רכיל. תלך לא על ולא תשא לא על דיעבור הנ״ל

♦ * *
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התודה הלשון שמירת עניני קול קכד
זצ״ל דמנשסטר ישיבה מהראש מכתבים העתק

תש״ל. הסוברת חג וערב עש״ק יום ב״ה
לברכה נ״י ....החתן מאד עד והחביב היקר לתלמידי

 שמח הנני וכרגיל - מטו״מ מעש״ק מכתבך וכן דסליחות, א׳ מיום מכתבך קבלתי
 בטוב עלינו עברו שב״ה הקדושים בימים עליך התפללתי וכמובן ממך לשמוע מאד

 טוב ומה יום בבל מוסר ללמוד לזה היחידה והעצה החיזוק שיתקיים ויה״ר ובחיזוק
 לר״י, תשובה שערי ספר השנה בכל ולגמור ללמוד בל״נ ע״ע לקבל לחתן בפרט

 קובע אתה ובטח ...חזק רושם הלימוד יעשה יתב* ובע״ה ובהתפעלות בעיון וללמדו

 במוסר בתו״י שלם אדם שתהיה בעהי״ת ואקוה למעשה הלבה מ״ב לימוד זמן
ובהלכה. במצות

 ובא״י בכאן ב״ה בכ״י הלכות שתי ללימוד תעמולה לעשות ביכלתך שיהיה אקוה

 מים באר ג״כ שלומדים ויש השלישי המחזור ער״ה התחלנו וכבר ע״ז, חבורות יש

 הדיבור על וכשמשגיחים הדיבור, בשמירת מזה התועלת מרגישים וב״ה - חיים
 לזכור עלי׳ הלא כי מהשי״ת שוכח ואינו שמים, מלכות עול תחת מיד האדם נמצא

 השגחה תחת מיד שהוא ונמצא האסורים, דיבורים ומלשמוע מלדבר נשמר להיות

 זה. דבר אמיתת תראה בזה וכשתתבונן הדברים, לשאר עלי׳ משפיע וממילא

 של שפע מהחג לקבל שתזכה וכ״ט שמח בחג באה״ר ומברך מאד מאד אוהבך

ושמחה. וטהרה קדושה
סג״ל. זאב יהודה

תשמ״ט ניסן י״ג ב״ה
 שליט״א. בב״ב יעקב גאון בישיבת הלשון שומרי חברת והחביבים היקרים להבתורים

 שאדם ענין בבל הלשון. שמירת בענין להתחזק להתעורר שזכיתם אהובי אשריכם

 היצה״ר כי החיזוק ענין ויקרת השיבות לדעת צריך ה׳ עבודת בענין א״ע מחזק
 שיביא מאד גדול דבר הוא זה שחיזוק היטב ויודע בדבר א״ע מחזק שאדם כשרואה

 ואומר הדבר מקטין ה׳, עבודת בכלל אלא א״ע מחזק שהוא בענין רק לא רב תועלת

 לדעת צריכים אבל החיזוק מחליש וממילא קטן. דבר רק שהוא חשוב .שאינו
 וכל ירפנו ואל בו ויאחז מאד מאד גדול דבר הוא עושה שאדם קטן הבי שהחיזוק

 וספר הלכות ולימוד הלשון כשמירת וקדוש גדול בעניץ א״ע מחזק בשחבורה שכן

 עניני בכל גדולה עלי׳ בעזהי״ת שיביא מאד מאד גדול דבר הוא הלשון שמירת

 ובלימוד ובתפילה ה׳ וביראת בתורה אהובים ידידים חזקו בעזהי״ת ה׳ עבודת
 מוכרח. לדבר לא אם הפסק בלי הסדרים כל ללמוד שתזכו יתן מי המוסר,
 גדולה ולעלי׳ בשלימות הגוף לבריאות שתזכו באהבה אתכם המברך ידידכם

ה*. ויראת בתורה
סג״ל. זאב יהודה

* * *
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?בה התולה זצ״ל והה״ה ישיבה הראש קול

כרמל חיים אברהם הרב
ירושלים בוסטון בכולל ר״ם

זצ״ל חיים והחפץ - זצ״ל ישיבה הראש
פשע" מגיד מול יושר "מליצי

 מצרות שומר ולשונו פיו "שומר )כ״א( במשלי אמר ע״ה המלך שלמה
 שומר ממילא פיו כששומר הלא ולשונו פיו הלשון כפל מהו לדייק יש נפשו".
 על התבונה שער בהחלת חיים החפץ דברי ע״פ לפרש ונראה להיפך? ובן לשונו
 כאלם". עצמו ישים הזה, בעולם אדם של אומנותו "מה )פ״ט( בחולין חז״ל דברי
 ויוצא בעודז״ז?" אדם יעשה "מה אמר ולא אומנותו בלשון בחרו למה מקשה הוא

 הרוצה למשל דברים. לשני הוא צריך באומנות יצליח שאדם דכדי שם מדבריו
 והחוטים הבדים סוגי - זו מקצוע של הכללים בל ללמוד עליו בתחילה חייט, להיות
 יפה בגד לעשות יצליח לא הכללים בכל הוא שבקי אחרי גם אבל התפירה. ואופני

 בשמירת כן כמו המקצוע. של המעשי בחלק רב זמן עצמו ירגיל שלא זמן כל
 לשה״ר, ידבר שלא ומחליט בוריין על ההלכות כל את שילמד מספיק אינו הלשון

 שעולה כל לדבר הטבע על להשתלט השתיקה, במרת עצמו להרגיל גם צריך אלא
במחשבתו.
 שלמה שאמר וזה לבינה. ולשון לחכמה מכוון שסה כותב המלבי״ם והנה

 ורכילות, לשה״ר הלכות ידיעת של החכמה שקונה ידי על פיו" "שומר המלך
 - לו ורפא ושב יבין ולבבו - לשונו בשמירת עצמו ומרגיל שמתבונן ע״י ו״לשונו״

הרגלו. על שמשתלט עד ללבו שישיב
 יתירה בהתאמצות ימיו כל עמל זצוק״ל )ממנשסטר( ישיבה הראש מורינו

 כגולת ראה זה, כל עם הסדים. וגמילות העבודה התורה, תחומי בכל כוחותיו בכל
 חיים חפץ בספר יום כל הלבות שתי לימוד סדר בתקנת השגותיו של הכותרת

 שהדפיס הלוחות את בקברו שישימו בקש וכידוע הלשון(. שמירת בספר )ועמוד
 "כשמלאכי אמר, אחרת )בהזדמנות עדן!" לגן שלי הדרכון "אלו באומרו זו. למטרה
 מצליחיברלקנות דווקא, היומי שבלימוד מסביר היה יברחו".( הלוחות יראו החבלה

 ורכילות לשה״ר דיני אצלו מתברר התמידי השינון דע״י הלשון שמירת ™"מדת
משמש היים חפץ הספר את יום בל לידו שלוקח העובדא עצם וגם והאסור. והמותר

כנ״ל. ולשונו פיו שומר והיינו דיבורו, לשמור יום מדי וחיזוק כתזכורת
)בבין אחת פעם רק חיים החפץ את ראה זצ״ל ישיבה ש שהרא אע״פ

 דבק ימיו וכל מאד הזק רושם עליו עשתה זו פגישה במיר(, כשלמד הראשון הזמנים
 למעלה לעי״ג. משניות יום כל ולמד המובהק רבו את בו וראה חיים החפץ בספרי

 דיבורים של הפגם חומר על הזדמנויות מיני בכל ומזהיר מעורר הי׳ שנה מחמישים
 בענין בימינו רואים שאנו שההתעוררות ספק אין הלשון. שמירת ומעלת האסורים

 לימוד של הרעיון והפצת זצ״ל ישיבה הראש פעולות בזכות גדולה במרה הוא זה
 "כל נדה מסכת סוף דזז״ל במאמר זו לתקנה רמז למצוא יש ליום. ההלכות שתי

 אל לו עולם הליכות שנאמר הבא עולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלבות השונה
וע״י רכיל, הולך בשם נקרא האסור שדיבור דמצאנו הלכות". אלא הליכות תקרי
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התורה _ הלשון שמירת עניני קול קכו
 רבני בהסכמת ועי׳ הבא. לעולם זוכין - רכיל הולך היפך - ההלכה ע״פ הליכה
 אדם של תקנתו מה )ט״ו( בערכין תז״ל שאמרו דמה דהוכיחו חיים חפץ לספר וילנא
 דאל״ה לשה״ר הלבות לימוד ע״י דווקא היינו בתורה, יעסוק לשה״ר, לידי יבא שלא
 ששונה ע״י ודוקא באריכות. עיי״ש הדוטא מן מצלי בה דעסיק בעידנא רק תורה

 וטבע להרגל אצלו שיעשה מבטיח שבזה התמידי השינון היינו יום, בכל הלבות
שני.

 כששמע זה. ללימוד אנשים לעודד מאמצים חסך לא זצ״ל ישיבה הראש
 לו שיעשו בקש הלוח, סדר לפי ח״ח ספר ללמוד גמרו בארה״ב ספר שבבית

n-H00KUPבשחי׳ אחת פעם בזה. שהצליחו על ועידוד חיזוק דברי אתם 11־ 
 בקש שפגש מי בל ובמעט חשובה צדקה למען כספים באיסוף עסק בקיץ, בזעמרינג

 אליו פנה ישיבה והראש אחד, גביד לבקרו בא אחד יום זה. עבור תרומה ממנו
 בטוחים היו הנוכחים חשוב". דבר לך ולמכור עסק אתך לעשות "ברצוני ואמר

 ללמוד שיתדויל לו הציע הוא הגדולה לתמיהתם אבל הזו. הצדקה על אתו שידבר
יום! בל ההלכות שתי

 חשך לא הדיבור, בעניני המופלגת זהירותו כל עם זצ״ל, ישיבה הראש והנה
 למרים". ה״א עשה אשר "זכור הכתוב וכמאמר בזה, להתחזק עצות לעצמו למצא

 שני׳ כל שהבהב יד שעון לו הי׳ תמידי. זכרון צריכים הדיבור שמירת שבענין
 אתד על שבעה ישב ישיבה שהראש פעם קרה .watch your words המלים
 השלחן שעל לב שם הוא השבעה. לסוף הגיע מלונדון מתלמידיו אחד מאחיו.
 התפלה, אחרי למחרת חיים. החפץ של גדולה תמונה מונחת ישיבה הראש שלפני

 "בשהתישבתי לו, ואמר תלמיד לאותו פנה הוא מהשבעה, קם ישיבה כשהראש
 ריבוי ע״י האסורים בדיבורים אכשל שלא לסכנה נכנס שאני התבוננתי לשבעה

 עול הפנים לתוך חיים. החפץ של תמונה לפני לשום החלטתי שיבואו. המנחמים
 שאוכל חושבני וב״ה ימים, שבוע פה ישבתי אני לשה״ר! לדבר א״א חיים החפץ
 ההלכות ולימוד מלחמה. תעשה בתחבולות אחד!" לשה״ר אף דברתי שלא לאמר

 במכתבו זצ״ל מגור אמת האמרי וכמ״ש יעילות. הכי מהעצות הוא התמידי
 בזה הרגשתי הנ״ל הספרים שגמרתי אחרי בי וארץ שמים עלי "ואעירה המפורסם,

בשבוע*. פעמיים לבה״פ הח״ה בספרי שילמדו שם ומייעץ לטובה" פעולה
נפשו", מצרות "שומר - הפסוק בסוף גם משתמש היה זצ״ל ישיבה הראש

 שתי ללמוד עצמם על שיקבלו צרותיהם, עם לפניו שבאו לאלו מייעץ והיה
 באמריקה בישיבה שלמד אחיו לפניו הזכיר מתלמידיו אחד ליום. ההלכות
 עצמו על שיקבל לו שיגיד אמר ישיבה הראש חזקים. ראש בכאבי לסבול שהתחיל

 התקשר הלה לו". לעזור יבול שזה חושב •אני בהפטירו ההלכות, שתי לימוד
 נעלמו כאביו למחרת, בשקם ערב. באותו עוד הקבלה עשה והוא מיד לאחיו
 שנים חרבה להם שעברו משפחתו מבני זוג לפניו שהביא מספר תלמיד עוד לגמרי.

 ואמר שולחנו על תמיד שהיו מהלוחות אהד להם נתן ישיבה הראש ילדים. בלי
 הצרה מנצל ישיבה שהראש בחושבו קצת נפגע הלה הזח. הסדר לפי שילמדו להם

 משפחה להם יש היום וב״ה לנסות. שוכנע בסוף אבל שלו! הענין ל״מכור" שלהם
 הלוה סדר ע״פ הלימוד של החשיבות את מדגיש היה ישיבה הראש מבורכת.

 אחד לחולה פעם שייעץ ובמו דרבים תורה תלמוד סגולת ללימוד יש שעי״ז דווקא,
הרבים. כח עם הולך הוא דעי״ז תמיד בביס הלוח אתו שיקח
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קבז התורד. זצ״ל והח״ו־ו ישיבה הראש קול
 לימוד של הרעיון בהפצת הרבה אתו שעסק מתלמידיו, מאחד שמעתי

 בעולם משפחת "אין )בערך(, הלשון בזה לו אמר ישיבה שהראש ההלכות, שתי
בעניניהם, ישועה שהוא איזה ראו שלא ליום הלכות שתי של הסדר לפי שלומדים

 תמיד זה בחינוך. בהצלחה ויש שידוך או בפרנסה יש בילדים. ויש ברפואה יש
 המשפחה כל ישתתפו ובשבת ביחד ההלכות ילמדו הזוג שבני ממליץ היה עוזר".

לוקח קשה משפט לו שיש מי שהלא מסביר היה לשונו במתק ההלכות. בלימוד

 לוקחים חיים החפץ ספרי את ובשלומדים בעבורו. שיטעון ביותר הטוב דין «<«עורך

 אותו שהכניסו ולפני ניתוח לעבור צריך היה אחת פעם דין. כעורך חיים החפץ

 כמה דין( )עורך barrister המלה ממלמל שהוא איך שמעו הניתוחים לחדר
 עורך בשמים לו שיתנו שבקש אמר זאת, זוכר הוא אם אח״ב לו וכששאלו פעמים,

 בל עבור טוב מליץ יהיה עצמו הוא כן שכמו ספק אין חיים. החפץ את - טוב דין
 הקיטרוגים מעליו לבטל יפעול חיים החפץ עם וביחד זו. תקנה עצמו על שיקבל מי

 של בהקדמה כמבואר האסורים דיבורינו של ישירה תוצאה עצמן שהם והצרות

 "שתי )בגי׳ פשע" מגיד מול יושר "מליצי וזהו הקדוש. מהזוהר חיים חפץ ספר
 יהא לא עצמו שהוא ללומד עוזרים ההלכות ששתי משמע, תרתי יום"!( בבל הלבות

צרה. מכל שינצל בשמים בעדו טוב מליצי ומעוררים רכיל, והולך פשע מגיד

 הגימטריא זה. לענין נפלא רמז בעזהי״ת ומצאנו רמיזא. דלא מידי ליכא
 עולם הליכות שנאמר עוה״ב בן שהוא לו מובטח יום בבל הלבות השונה "כל של:

 פיו שומר "זהו של )עה״כ( לגימטריא שוה הוא הלכות" אלא הליכות תקרי אל לו
 ישיבת ראש סג״ל זאב יהודה ר׳ מורינו ל״זהו )וגם נפשו"! מצרות שומר ולשונו

זצוק״ל"(. מנשסטר

 בש״ק לאחרונה שקרה נפלא סיפור לידינו הגיע לדפוס הולכים כשאנו .3נ<
 ומיד בראשו חזקה מכה וקבל ברק בבני חשוב ת״ח במקוה התחלק בעש״ק ויחי.
לו שקרה קבעו ושם השומר תל לביה״ח אותו הובילו ההצלה פעילי ההכרה. אבד

 הגיע מאוחר שבת בליל לחיות. שעות במה רק לו ונותר ר״ל במה כבידה «גיעה^ן . י^
 מהם ואחד לביתו בסמוך בביב״נ ולמדו שישבו אברכים לשני מצבו על הידיעה

 חיים חפץ לימוד שיארגנו עוזר חיים ר׳ מישיבת בחור ממנו בקש שבוע שלפני נזכר

 חיים חפץ ספר ללמוד בחורים 40 קבלו שבת ובאותו לישיבה פנו מיד בישיבה.
 לדאוג ביום בשבת לביה״ח תלכו מהפעילים כשאחד החולה. לרפואת בקביעות

 נוספת שבבדיקה ואמרו נמרץ טיפול ממחלקת אותו הוציאו שכבר מצאו עבורו,
 הלשון קול מערבת הביתה! אותו שלחו שבת ובמוצאי בעיה לו שאין נתגלה

 שהוציאו חדשה מהדורה ח״ח ספר של עותקים ססו לישיבה שלחה בירושלים
 כל במלואן מצוטט בו החיים" "אוצר בשם ליקוט תוספת )עם הלוח סדר לפי מחולק

 סדר לפי שילמדו המלצה עם חיים( מים בבאר הח״ח מתבסס שעליהם המקורות

בכתב. בחינות עם הזה

* * *
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כההתורההחמישים חוברתקול

jM ?ץ-ר

בהלכה הספיקות חלק
העומר בספירת ספיקא בספק נשים

 אחר, יום דילג אם מסופק הוא ראם ח׳ סעיף תפ״ט כשרע דאי׳ בהא נסתפקתי

 עצמן על דמחמירין בנשים האם ספיקא, ספק דהוי בברכה, לספור אפשר

 עי׳ רס״ו סי׳ סוף הפוסקים כתבו באמת רהא דינא. האי נמי שייך ספה״ע לספור

 דשאני וצ״ל להקל, ברבות ספק אמרינן ספיקא ספק על דגם ברורה, במשנה שם

 אבל לברך, יבול מצוה, על לברך ציוו והז״ל המצוה, לעשות דמחוייב הבא_סביון

 מברכין שאין ברכות כשאר הוי שוב ברבה, וחיוב מצוה חיוב עליה שאין אשה

וצ״ע. ספיקא, בספק אפילו

 שטרנבוך אברהם הרב
לונדון באבוב, ישיבת ראש
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תבאראש

 דרבנן במצות אף ונזהרים גמורים צדיקים היו למלחמה
 מילי כל כי וידוע כמשז״ל, לתפלה תפלה בין שח כגון

 מצות לכל כלל שהוא תסור דלא אלאו אסמכינהו דרבנן
 רואה בזכותו דכשהנס משז״ל ידוע גם דרבנן, וגזרות
 כדאי אינו אחרים בזכות כשהוא אך אויביו במפלת
 כתיב דנא קבל וכל אחריך, תבע אל ללוע וכמ״ש לראות

 תעשה כי וז״ש נקם, חזה כי צדיק ישמח בצדיקים בהו
למצות לרמוז מצותיו תעשה כי אמר ולא ,ה בעיני הישר

 דרך כמש״ה אותם שתקיים ,ה בעיני ישר אשר דרבנן
 ,ה בעיני הישר תעשה כי אומרו והוא תסור, לא כלל

 אתה שצדיק ואמר דרבנן, אזהרות על גס לרמוז בכולל
 אף למלחמה תצא כי דרבנן, במילי גם ונזהר זרת

 אויביך מל ותהיה שתנצח מבטיחך אני הרשות למלחמת
 צדיק שאתה דכיון בידך, אלהיך ה׳ ונתנו דיקא, על

 אלהיך ה׳ ונתנו במפלתם, רואה אתה בזכותך והנס

חיים. תפשום שביו ושבית בידך

בס״ד תבא פרשת
 גותגו אתה אפילו הזה השמן מה וכר שמגיך לריח זש״ה תשמע שמוע אס והיה רבה במדרש

 שכתוב כמו העולם אומות כל על עליונים ישראל הן כך כלם על עליק נעשה הוא משקין בכמה
הארץ: גויי כל על עליון אלהיך ,ה ונתנו

 ישראל ויט מנ״ר הוא כשגם בחותמיו. עדי״ו ובחמלתו באהבתו מרעיתו צאן לעמו קר״ן מעולם ה׳ חסד
 כי המאות ולהתם הפשע לכלא מעט מעט ממנו גסרע גק חביבותיה אכתי פצימיו. ופרץ העבור פרשת בכל

רחמיו. כלו לא

 רבי להו משתבח ע״א ד׳ דף דע״ז בפ״ק שאמרו וכמו
שבקו הוא גדול דאדם ספרא ברב למיני אבהו

 ליה אמרי אשכחוה חד יומא שנין דתליסר מיכסא ליה
 כן על האדמה משפחות מכל ידעתי אתכם רק כתיב

 סיסיא ליה דאית מאן עונותכם כל את עליכם אפקוד
 ליה רמו מידי ולא א״ל ולא אשתיק ליה מסיק ברחמיה

 אבהו רבי אתא ליה וקמצערו בצואריה סודרא
 לן אמרת ולאו א״ל ליה מצעריתו אמאי א״ל אשכחינהו

בקראי בתנאי לכו דאמרי אימור א״ל הוא גדול דאדם
 הדבר למה משל לכם אמשול א״ל וכר לכו אמרי

 ואחד אוהבו אחד אדם בני בשני שנושה לאדם ^דומה

ממנו נפרע שונאו מעט מעט ממנו נפרע אוהבו שונאו
עכ״ל. אחת בבת

 גפני חבירו בטובת המספר וכל כתב דעות דהלכות
 שיספרו להם גורם שזה הרע לשון אבק זה הרי שונאיו

 ומפרש וכר דערכין פ״ג וז״ל בכ״מ מרן וכתב בגנותו,
 לידי בא שבחו שמתוך וה״ק שונאיו בפני דהיינו רבינו
 בו, יש זו מדה אבל כן אינו אומרים ששונאיו גנותו
 עכ״צ שמותר רבינו מדברי משמע אוהביו בפני אבל
 קאמר בהדיא והרי דקאמר משמע דמאי להעיר ויש

 שונאיו בפני דדוקא מוכח הרמב״ם דמדברי ותו שונאיו.
 מותר, אוהביו שאינן אף שונאיו אינן אם אבל אסור

 דכל לאשמופינן להרמב״ם הו״ל הכי תימא לא דאי

 זה הרי אוהביו שאינן מי בפני חבירו בטובת המספר
 שונאיו שאינן דכל מוכח שונאיו ומדנקט לה״ר, אבק

אוהביו. שאינן אף שרי

חבירו טובת דמספר כתב דהרמב״ם בזה והפשוט _ להו משתבח דקאמר המאמר לשון תחילת ולדקדק
ואפשר הרע, לשון אבק זה הרי שונאיו בפני J ט״ז. דף ערכין מ״ש נקדים וכו? אבקו רבי—-------.

אבק הוי ודאי אז שונאיו בפני סיפר דאם לומר היה I אדם יספר אל לעולם ספרא דרב אחוה דימי רב תני
שיש ואף גנותו, תכירו שונאיו הרוב דעל הרע לשון רעתו, לידי בא טובתו שמחוך חבירו של בטובתו
 מדבר דאינו לה״ר^דכיון הוי לא גנות! הרוב על ודאי ׳!יי־^ יותר בטובתו. מספר שכשהוא רעתו לידי בא ופירש״י

 הרע, לשון אבק הוא לכן גרמא אלא הוי ולא בעצמו או שבו זו רעה ממדה מוץ אומר עצמו הוא מדאי
 לאו אוהביו לפני אף חבירו בשבח מספר הוא אם אבלי^ מידות וכך כך הלא ואמרי משבחו שזה שומעים אחרים

 ודאי דאינו כיון הרע לשון אבק דאינו אלא עבד שפיר j יספר שלא מדליקין במה פ׳ הרי״ף כתב וכן עכ״ל, בידו
לפעמים אוהביו או שהוא אפשר ומ״מ גנותו לידי שיבא י פ״ז הרמב״ם אמנם מדאי, יותר חבירו של בשבחו אדם

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס286 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, ב - דוד ראש



דודתבאראשתקעד

 ולכן הרמב״ס לדעת לומר אפשר היה זה בגנותו, ידברו

 מרן ודעת שמותר, רבינו מדברי משמע מרן כתב
 אי מותר, אוהביו דבפני סבר דהרמב״ם נותן דהדעת

 יספרו לא אוהביו שהה דכיון סברא אימא בעית
 לספר יזהר אוהבו אינו המספר אס וגם בגנותו,
 דכיון אימא בעית ואי מאוהבו, דמסתפי בגנותו

 בני סתם דבפני לומר לן תיסגי שונאיו נקט דהרמב״ס
 ובפני עבד, שפיר לאו שונאיו ולא אוהביו שאין אדם

 ותו מותר, אוהביו בפני אך צה״ר אבק הוא שונאיו
 להרמב״ם הו״ל עבד שפיר לאו אוהביו בפני גם דאי

 תנאים כמה דאשכמן ותו לסתום, ולא כזאת להשמיענו
 למרן לו היתה וזאת לחבריהם דמשבחין ואמוראים

מותר. דלאוהביו הרמב״ם דדעת להכריע

 וז״ל שכתב בהגהותיו חדש פרי להרב אנכי ואחזה
ולא שונאיו בפני דהיינו רבינו דמפרש הכ״מ

 גס עכ״ל, ע״ב קס״ד דף פשוט גט פ׳ הכי משמע
 שהביא קנ״ו סי׳ בא״ח אברהם מגן להרב ראיתי

 קס״ד דף דבבתרא וצ״ע וכתב ורש״י הרמב״ם פירושי
 לאו ר״ש וא״ל זה כתב נאה כמה אומר שהיה איתא

 מלה״ר כלך וא״ל כתביה חייטא יהודה כתבתיה אנא
 ט׳ לאוין הסמ״ג בדברי הוא לדקדק שיש והיותר עכ״ל,
 יספר אל לעולם דימי רב תני פשוט גט בס׳ ז״ל, שכתב
 רמתו, לידי בא טובתו שמתוך מבירו של בטובתו אדם

 אמר זה ועל שונאיו לפני בטובתו יספר אל פירוש
 קללה גדול בקול רמהו מברך י״ד( כ״ז )משלי שלמה
 תלמידים ה׳ כדתניא מותר אוהביו בפני אבל לו, תחשב

 דסמ״ג הרי עכ״ל, שבחן מונה היה הוא *לריב״ז לו היו

 בפני דהיינו פירש זה־ כל ועם פשוט גט מס׳ לה מייתי
 כ״מ מק על ק״ק גם התם, הכי משמע ולא שונאיו
 הסמ״ג, שכ״כ הזכיר ולא מותר אוהביו מפני שכתב

 בשבחו דמרבים לזו פירשה פשוט גט ס׳ שם רשב״ם גם
 דבעבור 'כלל, רבוי דליכא דאף משמעי דהתס ומסוגיא

 כלך רבי א״ל חייטא יהודה ר׳ כתב שזה בר׳ ר״ש שאמר
 שאמרו כמו בטובתו יספר דלא הא משוס הזה, מלה״ר

 הקשה וכן אברהם, מגן הרב שהקשה וכמו בש״ס שם
באגדתיה. שם מהרש״א הרב

 הערות איזה רישא ואימא קדושים דעת לישב ונראה
ההוא שגויה, היא וכך פשוט גט בסוגית

 א״ל בזה זמן אין רבי ואמר דרבי לקמיה דאתא מקושר
פלייה מובלע הוא קשריו בין שמא לרבי בר׳ שמעון ר׳

 אנא לאו ליה א״ל בבישות רבי ביה חזא הדר וחזייה
 הרע מלשון כלך א״ל כתביה חייטא יהודה ר׳ כתבתיה

 בס׳ סדרא וקפסיק קמיה יתיב הוה זמנין הזה,
 אנא לאו א״ל זה כתב מיושר כמה רבי אמר תהילים

 הרע מלשון כלך א״ל כתביה חייטא יהודה כתבתיה
 מאי הכא אלא הרע לשון איכא התם בשלמא הזה,
 דרב אמוה דימי רב דתני דימי דרב משום איכא לה״ר

 נהלך קדמו״ת וממדב״ר וכו׳.| יספר אל לעולם ספרא
 מ״מ דחויי בכמה לדחותן שיש אף הרגשות קצת ברג״ש
 ממנו נעלם ולא ולישבו, ליסדו לדרכנו נקח מהם

 אך אופנים בכמה לתרצן יש רגע כמו אלו שהרגשות
 הענין להמתיק יעלו המה דברתי אשר הדבר הוא

 אצטריכא אמאי לדעת נרדפה נדעה דיבר תחילת בס״ד,
 ליתי והלא עובדי תרי בי הני לאתויי לש״ס ליה

 קמיה►^ מזער הלא בשבחו, דיבר בר׳ דר״ש בתרייתא

 יהודא לר׳ ציה סנו לא דודאי עציונין קדישי ומתיבתיה
ושעתו מקומו לצורך דברו כה הלא זו גם ואף מייטא,

,uכלך רבי א״ל זאת ובכל זולתו טובת לעצמו להחזיק שלא 
 מה זה שידענו ואחר טובא, רבותא והיינו הרע מלשון

 תלמודא ומדמייתי מק״ו, דאתיא קמא בעובדא צורך
 לא קמא עובדא לאו דאי מוכח שריין וכחדא תרתי להגי
 מכח אך לה״ר, שהוא בעובתלבתרא רבי אמר הוה

 ר׳ של גנותו כמספר נראה בר׳ ר״ש קמא דבעובדא
במקושר, הזמן דהבליע עבד שפיר דלא חייטא יהודא

 כתיבה^לא בענין להיותו בתרא עובדא בהך עתה גס
 את שכל דהכא חייטא, יהודה ר׳ גנות לידי לבא יבצר
 עשאו לא שכתבו מקושר ואלו בחרט, אות״ו ויש״ר ידיו

 הני תלמודא מייתי ולהכי מוכיח וזמנו כהוגן
 קדם~»&^ לא דאלו סגי לא לחוד דבתרא עובדי,

 ומאחר כלל, לה״ר שמן בבתרא הכא שייך לא דמקושר
 מאי דבתרא מילתא לגלויי אלא קמא אייתא לא כי שכן

 מפורש והלא בבתרא איכא לה״ר דמאי הש״ס פריך

 דקאמר התרצן לשון דקדוק להבין ותו קמא. מעובדא
 משום,דרב דלשון וכו׳, דימי’ רב דתני דימי דרב משוס
 כך אמנם לא, ותו וכו׳ דימי רב דתני והול״ל יתר דימי
 הגא שהאומר דכל סבר דהמקשן הסוגיא שיטת היא
 לשוס כיון לא האומר וגס טוב, באר״ש כהוגן יצא מפיו

 כלל, לה״ר אבק סרך שום בו אין כלל טוב שאינו צד

 טוב דיבר בר׳ ר״ש דהכא שסיר פריך הכי ומשום
 מקושר אותו שחכרו שכיון בר׳ ר״ש חשיד לא ובודאי

ותירץ איכא, לה״ר מאי שכן ומאחר כהוגן כתבו שלא
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/
תקעהדודתבאראש

 דימי מדרב נלמד זה שדבר כלומר דימי, דרב משום
שיבא כלל מנוי} אינו ונם טוב דיבר האומר התם דהרי

 כגון גנות צידי שיבא שאפשר נהיות וא גנותו צידי
 אבק והוא אסור בשבחו שהרבה או שונאיו בפני שדיבר
 כיון לא והוא טוב דיבר שר״ש אף הכא וכן לה״ר,
 גנותו לידי בא המקושר ענין שקדם כיון מ״מ לגנותו
 שהכא גנותו לבס טל ימלה םהשוקטי כי ביה קרינן

 הכי ומשום במקושר, קלקל ושם הכתב לישר נתחכם
 רש״י דעת מחישב ובהכי מלה״ר, כלך רבי א״ל

שסיר. אזלא והסוגיא וסיעתם והרמב״ם

 בעלון כ״ח, סי׳ משלי בפסוק לרמוז אפשר ובזה
יחופש רשעים ובמקום תפארת רבה צדיקים

 שוין ^ורש״י הרמב״ס דלעניז״דינא נראה הנה כי אדם.
 גנות טובתו מסיפור שיבא אופן דבכל הענין עיקר כי

 בפני הוא אם בין“בשבלז מרבה אס ובין אר^זפד
 צדיקים סיעת או אוהביו לפני אבל אסור, שונאיו

 וזה אמת, הוא אם שבחו להרבות אף מותר וקדושים
 ששים אשר צדיקים במעמד דהיינו צדיקים בעלון ירמוז

 יכולים תפארת רבה אז קוניהס רצון לפשות ושמחים
 אך גנות, לידי שיבא חשש ואין אדם בני בשבח להרבות

 / מלשון אדם, יחופש רשעים במעמד רשעים בקום

 מפרשים, קצת שפירשו כמו במלחמה ובא התחפש
 ומדות ממפלות לו יש אם שאף אדם ישתנה כלומר
שונאיו בפני שבחו להזכיר אין כי ישננה טובות

 הרשמים. 

 ברב למיני להו משתבח אבהו דר׳ למאמרין אתאן
ר׳ הול״ל ולכאורה "הוא, גדול דאדס ספרא

 ר׳ צדקת יספר אמנם למיני, ספרא רב משבח אבהו ■
 שהיו דגם ספרא, את.רב למינים להם שיבח שלא אבהו
 לשבח שלא לעצמו גדר עושה היה בם לחוש ואין מינים

 של בטובתו יספר דאל דימי דרב משום אדם שום
 שפותיה מרחשן רחושי אם גם דרכו יאחז וצדיק חבירו,
 עצמו, את לשבח המצאה עושה והיה במיני״ם, הללוהו
 עם להתעסק שזכה משבח היה עצמו אבהו ר׳ כלומר

 בא שלא נראה שהיה באופן ספרא רב ומנו גדול אדם
 אהוב לו יש שהוא עצמו, לשבח רק ספרא רב לשבח
 לקיים עצום דקדוק וזה ספרא רב שהוח גדול אדם
 י״ד דף מדה דקאמרינן הא■ נמי והיינו חכמיה, דברי

 בר חמא ברבי יוסי בר׳ ישמעאל לר׳ ר׳ ליה משתבח
לרוב ההדוש דרכינו ע״ש וכו׳ הוא גדול דאדם ביסא

 גדול אדם עם לעסוק שזכה עצמו משבח היה צדקתו
 דזה דוכתי בשאר אמרו בזה וכיוצא ביסא, בר חמא ר׳ ומנו
 בטובת מספר מל לעבור שלא כדי עליון קדושי עשו גדר

חבירו.

 דרך על לומר אפשר אבהו דר׳ בהא דקמן ובמאי
פסוק על ע״ב רל״ה דף ויחי פ׳ בזהר שאמרו

 ברא ליה דהוה דמלכא לרמימא אתה, בכורי ראובן
 ברי׳ אעבר חד יומא טיבו ליה יעביד דמלכא בעי והוה

 דנסשאי רחימא ודאי ברי הוא דא למלכא אמר בשוקא
 אמר יעקב כך ברי׳ על שאיל דהא וידע מלכא שמע

 עכ״צ למלכא פקדיה הכא וכו׳ כחי אתה בכורי ראובן
 שהמינים רצה כי אבוהו ר׳ צדיק פעולת בזה וכיוצא

 שאל לא אק דרך ומשורת במכס, חסד אליו יטו
 אך ספרא, לרב מקצתו או כלו המכס שיניח בפירוש

 ספרא רב והוא גדול אדם אהוב לו שיש עצמו שיבח
 ושבקו במחוג להו דמחוי מאי ידעו והמינים לא, ותו
 לר׳ וחביב גדול אדם להיותו .שני דתליסר מכסא ליה

קיסר. בי נכבד והוא פנים נשוא שהוא אבוהו

 ע״ז דף במצימא מ״ש נקדים המאמר שאר ולהבין
זוזי מאה דאוזפי מאי האי רבא אמר ע״ב, "

 ליה דאית אלא הוי זוזא־סרעון זוזא ופרעיה לברי׳
 המרדכי וכתב מינאי, אפסידתנהו דא״ל גביה תרעומת

 חד לחבירו לפרוע דיכול ראיה מביאין מכאן וז״ל שם
 משל אמרינן ס״ק בע״ז אבל תרעומת, אלא לו ואין זוזא

 שונאו וא׳ אוהבו אחד אדם בני בשני שנושה לאדם
 אחת, בבת נפרע משונאו מעט מעט נפרט מאוהבו

 ראיה ולאו זוזא, חד חד לו לפרוע יכול שאינו משמע
 נפרע מאוהבו לזמן, שלוהו כגון למימר דמצינו היא

 ואז הזמן עד ימתין משונאו אבל מעט מעט הזמן קודם
 מימרא השמיט והרי״ף עכ״ל. אחת בבת ממנו יפרע

 שדפתו ע״ד סי׳ בח״מ הבית בבדק מרן וכתב דרבא
 לכתחילה אבל זוזא זוזא דפרעיה בדיעבד אלא אינו דזה
 שם ש״ך הרב וכ״כ סרוטרוט, לקבל למאן מלוה יכול

 והסמ״ג, הרמב״ם דעת שכן וכתב י״ז ס״ק ע״ד סי׳
 צריך דהמלוה התרומות ובמל העטור בעל דעת אבל

 מבואר המרדכי ודעת הוי, דפרמון פרוטרוט לקבל
 אחר אבל סרוטרוט המלוה לקבל צריך הזמן דבתוך

למאן. יכול הזמן

 ר׳ הוצרך דמאי לדקדק דיש למאמרינו נבא ועתה
לו היה וכו׳, אדם בני לשני משל לעשות אבהו
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דודתבאראשתקעו
 סיסיא ליה דאיח מאן שאלו שהמינים במשימות להשיב

 מהם נפרע ה׳ שמאהבת לומר לו ,והי מסיק, ברחמיה
 היה וזה לעוה״ב נקיים שיהיו כדי בעוה״ז מעם ממט

 אפשר אך משלי. ממשל להיות לו ומה הכתוב, מפורש
 אחת בכתוב לדקדק שיש מה לתת בא אבהו דרבי

 בא ומה מיעוט הוא ורק ידעתי, אתכם רק דכתיב
 הוא כן התרומות ובעל העטור בעל לדעת ועוד למעט.

 זו היא אהבה ומה מעט מעט נפרע דלכתחילה הדין
 וחיבבתי, אהבתי שפירושו ידעתי אתכם דכתיב לישראל

 לכך עשה. שמאהבה לומר שייך אין הדין שעושה ומי
 בני בשני שנושה לאדם ימשחל ומשחל אבהו ר׳ בא

 תלוי דאינו להגיד שונאו, ואחד אוהבו אחד אדם
 שהקב״ה מישראל אחד יהיה ח״ו דאס ישראל בהיותו

 כאומות, ונדון זה מכלל יוצא גמור רשע שהוא שונאו
 אשר אדם איזה למעט ידעתי אתכם רק המיעוט וזהו
 שונאו הקב״ה שלזה גמור רשע והוא יכונה ישראל בשם

 עם יחם לו אין זה נדון הדין ולענין הזה, בכלל ואינו
 עיקר דכל וסיעתם, התרומות ובעל העיטור בעל דין

 לפרוע ללוה בא הו>ן_א£ הפוסקים בין המחלקת
 ספר ומר למאן רשאי שאינו סבר דמר פרוטרוט

 אבל אקבל, לא לומר המלוה ביד הרשות דלכתמילה
 ודאי כי ימדלון הקולות פרעון מביא אינו כשהלוה
 שהוא לישראל יתברך רחמיו הן והן אחת, בבת הפרעון
 ומעצמו, מאליו מעט ממט נפרע דעתם בלי מעצמו
 כן על וחיבבתי ידעתי אתכם קרא דקאמר והיינו

 פקידה של זה בלשון מעט מעט מעצמי אני אפקוד

 וזהו דע״ז פ״ק שם שפירש״י כמו מעט מעט שפירושו
 שנושה לאדם משל אבהו ר׳ דאמר והיינו אהבה, גדולה

 מטט, נפרע לאוהבו שונאו ואחד אוהבו אחד אדם בב׳
 יביא שהלוה בלי נפרע מעצמו הוא כי נפרע לשון דייק

 אהבה, מצד דין משורת לפנים וזהו מעט מעט הפרעון
 כדעת בפרוטרוט לסרב יוכל שלא שהדין אף ולשונאו

 לפרוע משתדל אינו דשונאו כיון וסיעתו העטור במל
 הכי ומשום אחת, בבת ממנו נפרע דין פי על פרוערוע

 אוהבו שעם נראה בעין עין שמתוכו כדין המשל נקט
 הדין על עובר* אינו ולשונאו הדין משורת לפנים מושה

מ״ר.

 כשם אמונה אל האזינו ,פ ספרי מאמר יתבאר ובזה
 שעשה מצוה שכר גמור לצדיק שכר שמשלם ה

שכר גמור לרשע משלם כך הבא למולם הזה בעולם

 * גמור מרשע שנפרע וכשם בעה״ז שעשה קלה מצוה

 גמור מצדיק נפרע כך לפוה״ב בעה״ז שעשה מעבירה
 מן נפטר כשאדם עול ואין בעה״ז, שעשה עבירה על

 וישר צדיק וכו/ לפניו ונפטרים מעשיו כל באים העולם
 ויש עכ״ל. דנתוני יפה ואומר הדין מצדיק והוא הוא

 לומר דהוצרך עול יהיה דמ״ו חיתי דמהיכא לדקדק
 מאי עול ואק אמונה אל אומרו אמרי ועוד מוצ ואין

 עול דאין דכיון פשיטא הוא, וישר צדיק לומר אצטריך
 עול ואין דריש ובספרי הוא. וישר דצדיק משמע ממילא

 דרך אמנם הדין, שמצדיק וישר צדיק וכו׳ נפטר כשאדם
 בתחילה שדרשו מה על הפסוק כל להמשיך יש דרש

 שכתבנו, כמו ועבירות מצות שכר על אמונה אל בספרי
 ואמרו לו, עיין לו אין בן דרשו דרז״ל להביץ יש ועוד
 בלא יבמי מאן בלעם מאן דכתיב ד׳ דף דקדושין פ״ק
 • זה וכפי לדרשא מינה שמע ביחד כתיבי והכא יחד

 והרב עוצ ואין אמונה אל קרא בהאי נענה מה

 והביא אסמכתא דהוא כתב דיבמות פ״ב י״ע תוספת
 נשתמשו המפרשים אמנם ע״ש, ודחאם הסמ״ע דברי

- אין דכתיב מקומות בכמה עליו עיין לו אין זו בדרשא
במדרשים. ח״ל וגס

 ככה ה׳ עשה מה דעל עוד להעיר דיש לומר ואפשר
ועסק מצות וכמה כמה שסיגל דהצדיק

 ואין לפה״ב ובא משומר שכרו כל ולילה יום בתורה
 חלקו דל כי גס והרשע הכל, יקח במותו לו כי נגרע
 בנסיסי והלך במה״ז לו משלם יכתבס ונער מצות קצת

 לעה״ב לו יתן לא מצות המעט אותו ואמאי לשאול,
 וש< לעוה״ב. נפשו ותמי מזער הלא שכרו והיה
 מדותיו פי מל לאדם עושה הקב״ה כי לזה תירוץ
 העה״ז ותפנוקי בתענוגי דרצונו דהרשע מדה, כנגד
 נפש תאות להשיג עניניו בכל ושניו ימיו מעייניו כל ושם

 טרח כל כי בעה״ז רצונו למלאת בשכרו בא כן הבהמית,
 כל טורח הוא והצדיק העה״ז, הבלי להשיג ומשאו
 להנאות כלל מש ואינו העה״ב שכר להשיג הימים

 לעה״ב כלו שכרו לו נשאר רצונו לעשות ולכן העה״ז,
 שנותן אמונה אל הביאור אל נבא ובזה שמעתי. ע״כ
 בעה״ז, הרשע מצות ושכר בעה״ז לצדיק עבירה שכר
 שמושה גמור לצדיק ואפילו משפט דרכיו כל כי עול ואין

 אף והרשע העבירה, על מענישו עכ״ז תדיר רוח נחת צו
 שעשה, מצוחיו שכר לו מקפח אינו תמיד שמכעיסו

שלמה יתברך בחוקו עול דזה שיטעון לאומר מ״ו ומ״מ
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הראנ״חקיא םי»ן ותשובות שאלות תעו

 איכא שבתי דרבי בשת מקום מכל פטור
 כההיא ידוע דשוטה דגדר ועוד :כדלעיל

 בבית הלן בל שוטה איזהו בחגיגה דאמרינן

 וכו׳ כסותו והמקרע יהידי בדרך והיוצא הקברות
 גמור שוטה היינו שוטה לחבירו הקורא וכל

 שאינו וכל דלעיל האלו הדרכים כל בו שיש
 אבל הקוראו דין לעשות חייב הזאת במדרגה

 מצינו שלא אחר חרוך כנגד שוה אינינו זה כל
 בדברי שנזב׳ חברו את מחרף דיני בכל

 פגם שהוא חתף אלא האלה בדינים הפוסקים
 שוטה אבל לזה וכיוצא עבירה בעל או משפחה

 עליו דין לעשות חרוף דחשיב לן לימא מאן
 באחד ז״ל הריב״ש בדברי שהוזכר פי על י«זאף

 מביתך יצאת שוטה אחד חכם לתלמיד שאמר ;
 הקורא שם מחייב ז״ל והרב רשע לי לקרא 5

 לפוטרו אחרות טענות שם שהיו לא אם ההוא

 שאמר חכם בתלמיד מיירי התם בדבריו יעויין
 כל חכם התלמיד שאצל מבואר והוא כן לו

 זה כל מכלל והיוצא אפקירותא חשיב מידי
 אלה דברים מהמת מיחייב לא •מרדכי שרבי

זוטא בדינא אלא חברו את דמבייש רבה בדינא
כביר. לא מזער מעט פיוס כ_לו3-לעשנ--------

 שבתי רבי שאמר במה לעיין באנו ומעתה
 מעות על חשוד שהוא מרדכי לרבי

 על רע שם מוציא שהוא ספק שאין הצדקה
 שהוא וגוזל רשע שהוא הטא אשר עון על חברו

 אצל שכן וכל הדיוט אצל אפילו פלילי עון ,
 שרבי פי על ואף זה על מלקות וחייב הגבוה
 שאינו כיון מקום מכל הדבר שאמת טוען שבתי
 כההיא לעונש חייב עדים שני פי על זה מברר

 על אסהיד זיגוד פסחים ערבי פרק דאמרינן
 וזיגוד הטא טוביה ליה אמר וכו׳ טוביה
וכו׳: עליה דקמפקת הוא רע שם א״ל מינגיד

בקהל הרם שיטילו שבתי ר׳ שטוען ומה 1

 שיבאו השוד מרדכי שרבי. עדות שיודע מי
 כתב גוונא האי וכי לו שומעין אין ויעידו

 מהקהל שבקש מי על בתשובה ז״ל הרא״ש
 על חשוד שחברו שיודע מי על הרם שיטילו

 ברית בן לבייש לו שומעין שאין השבועה
 מיהו ויעידו. דין בבית יבאו עדים יש אם אלא
 כלל בדבר עדים שאין כל דוקא היינו ודאי
ימצאו ואם הענין לדעת רוצים החרם ידי ועל

 עדים שיש קצת הוכחה שיש כל אבל עדים
 שיוכלו ודאי פשיטא להעיד רוצים שאין אלא

 דבר ולא העדים שיעידו כדי חרם להטיל

 שזה ואיפשר כלל: לזה בכיוצא ז״ל הרא״ש
 הפך בתשובה שכתב ז״ל הרשב״א של טעמו

 בברור הטוען ידע דהתם משום הרא״ש דברי
 ומפני העדות כובשים שהם אלא עדים שיש

 העדות שיגידו חרם שמטילין ז״ל הרב כת׳ זה
 שאין ,עוד כל כן ז״ל(ואם אהרא״ש פליג ולא

 הוא הרי שבתי ר׳ כדברי שיעיד אחר עד
 חשודךעוד אותו שקרא מה על לעונש קייב

 בחרם מוסכמת הסכמה בקהל לפנים שזאת אמרו
 יד לשלוח השוד שהוא לחברו אדם יאמר שלא

 בחרם נכשל זה שבתי רבי כן ואם ההקדש במעו׳
 והסכמה מרדכי רבי ]על[ שאמר מה על כן גם
 וקצתם בה ידעו וקצתם הקהל מאנשי נחקרה זו

 במי אף היתה אם נחקרה כך ואחר ידעוה לא
 או מגזל לאפרושי אותו ואומר החשד שהתברר

 לא ואיש לקנתור אלא אותו אומר שאינו במי

 נוטה קצתם ודעת גמורה ובידיעה בברור ידעה
 לבייש אלא כונתו שאין מי על אלא נתקנה שלא
 יגיד לא למה הדבר היה אמת אם כן לא דאם

 ומסתבר׳ הגוזלים מן ההקדש מעות להציל הענין

 כל אצלו כשברור אפילו היתה שהתקנה ודאי
 אחד כל כן לא דאם בעדים הדבר מברר שאינו

 היה שאמת ואומר חברו את מקנתר יהא ואחד
 תקנה לתקן ככה על ראו מה לתמוה ואין הדבר

 דין זה שהרי הנגזל מהציל האנשים למבוע כזו
 דעד כיון דבר מוציא אלא דאינו גמורה תורה
 ואיפשר לעיל וכדכתבנו הוא כלום לאו אחד

 תאמר שמא הזה הדין בחרם להחזיק שרצו לומר
 אלא אלו החרימו שלא מסתברא איפכא אדרבא

 כל דהיינו הדין מן אסור היה שלא מה על
 למה בעדים ידוע כשאינו אבל בעדים שידוע

 מלתא לאו מדינא דאסור לי תפוק להחרים לי
 מן אסור שהוא פי על שאף למימד דאיכא היא

 לזרז כדי בחרם התורה אסור לקיים רצו הדין

 המצות את לקיים נשבעין גבי וכדאמרינן עצמם
 נזיר אשי רב בעי בתרא שתים שבועות ובם׳

 כיון בכמה חרצן אוכל שלא שבועה שאמר

 קא אהתרא הוא סיני מהר ועומד דמושבע
דעתיה אוכל לא דאמר כיון דלמא או משתבע
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תעז הראנ״וו קיא סימן ותשובות שאלות

 על ואף אכזית דדעתיה תלמודא ופשיט אמית
 כשהדבר אבל הוא סיני מהר ועומד דמושבע גב

 וזה החרט בכלל שאינו ודאי בעדים מתברר

 שבתי דבי יצא לא זה לפי מקום ומכל ברור
מברוג_מרבר שאינו כל החרם ■ממכשול נקי

era״ lnj4567n«nS 23 ׳
 שבתי רבי שמא ספק מקום היה אבל בעדים

 מהרי״ק שכתב פי על ואף הגז׳ החרם ידע לא
 מכל הוא כלום לאו המנהג ידע שלא שהטוען

 לא כן גם מהקהל ונכבדים שרבים כיון מקום

 ידע שלא הוא קרוב איפשר זו הסכמה ידעו

 שבתי מר׳ הדבר ונחקר שבתי רבי אותה
 נקי יצא ובזה כלום זה מחרם ידע שלא ונשבע

מבייש עונש עליו שנשאר אלא החרם ממכשול
 שבתי לרבי מרדכי רבי התרה ואפילו חברו את £

 בחרם נכשל שהוא ההם הדברים אמרו בעת

 דאיכא כלום חייב אינו ואמר חזר כן פי על ואף
 אלא כן לו אמר שלא חשב שבתי שרבי למימר
 בדבר חרם שיש כן האמת אין אבל עליו להגזים

 על החובל פרק המרדכי כתב גומא האי ובי

 ואמרו השמד במי שנטבע לחברו שאמר אהד
 על קדמונים חרם יש בי להזכיר שלא הס לו

 טען ושוב וכר אומד היה זה כל עם והוא זה
 מהטעם ההם הרבנים ופטרוהו החרם ידע שלא
 סגולות מרדכי לרבי שנצטרפו שכן ובל הנד

 כבוד בו לנהוג ראוי בסברתם אשר אחרות

ז״ל הריב״ש וכתב כהן שהוא האחד יותר
 יותר הכהן במבזה להחמיר שיש בתשובה £

ישראל: מהמבזה
 עסקי בכל לפקח הקהל מן ממונה שהוא ועוד

לדין קרוב שדינו לומר וקרוב הקהל
 לאו בקללתו שיש ז״ל הריב״ש שכתב הדיין
 ומה נדוי: או מרדות חייב אותו והמקלל נוסף

 חשוד שהוא בפירוש א״ל שלא שבתי רבי שטוען
 לא חשוד שאינו עצמו על הוא שאמר אלא

 בן לו שאמר מעידים עדים שיש מבעיא
 חייב שבתי רבי כדברי היה אפילו אלא בפירוש

 חשוד שהוא בפירוש לו אמר כאלו שבתי רבי
 במי הראשונים בדברי זו הוראה הוזכרה וכבר

 ופסקו גנב איני מלשין איני לחברו שאומר
 וכו׳ מלשין אתה בפירוש לו אומר כאלו דהוי

 מציעא רבבא ]ב׳ן )קמא( מפרקא ראיה והביאו
תלמיד הובא מרב[ ]חסדא רב רבעי

הפרא ליה ואט׳ מהו לו צריך ורבו
 דקדקו ועוד כו׳ לך צריכנא לא חסרא

 חיים דאמר דמאן הערל רפרק מההיא כן

 ראינו אמנם אך דממזרות. רמז הוי ליה יהיבנא

 היה מרדכי שרבי מפני שבתי רבי על להקל
 שוטה אותו שקרא בקלקלה והמתחיל מים פוטר

 שאמר וגדופין חדופין דברי ויתר שוטה בן
 ולאביו לו נוגעין שהיו שבתי ד׳ לאחי

 דברי רעל כתבו אחד פה ז״ל הראשונים
 בקלקלה המתחיל אלא קנסינן לא וגדופין חרופין

 דברי על ז״ל ר״י משם כתב בקדושין והמרדכי

 לחברו הקנס פורע הראשון וחרופין הכאות

 מדברי מכוערים יותר האחרון דברי היו ואפילו
 ]הייב[ )פטור( שהראשון וראי נראה הראשון

 תלו דמלתא טעמא דהא ]פטור[ )חייב( והשני
 והשיגו לבבו יחם כי משום דלעיל הפוסקים

 ועור גדול: או קטן חרוף בכל שייך זה וטעם
 זה שחבלו דשנים מההיא להם שהוקשה

 לחלק והוצרכו שלם נזק במותר משלמין בזה
 כדאיתא הנזק תשלומי לענין דוק׳ דהיינו

במרדכי.
 כשהראשון הוא דשנים דההיא כתבו ועוד

בראשון והבל השני חזר בך ואחר פירש

 בזה האריכו וכבר המניח פ׳ האשירי כדכתב
 בתשו׳ ומהרי״ו מתחלפות במקומות המרדכי

 מחלוקת באותו בן כתב ז״ל הריב״ש גם הרבה
 הבית לבעל הת״ח שקרא הבית בעל עם דת״ה
 שטוען ומה שוטה: לת״ח הבית ובעל רשע

 בקלקלה המתחיל היה שבתי שר׳ מרדכי ר׳
 שהוא שר״ל עורו כושי היהפוך לו שאמר
 טענה אינה הבריות עם להתקוטט תמיד רגיל
 לחברו והאומר בשת בך כל חשיב לא ודאי דהא

 בתשובת שנראה כמו אותו לפייס חייב אינו כן
 נח ואינכם שאמרה מה ועל וז״ל שכתב מהרי״ו

 על הנה מרת והעידה אמונה לכם ואין; לבריות
 מצינן דשפיר מחילה לחייב׳ ׳בשת זה אין. זה

 דהאומר מזה גר׳ מריבות בעלי כלו׳ לתרוצא
 כלל בשת השיב לא מריבות בעל שהוא לחברו
 כלל בשת חשיב דלא וכיון לפייסו חייב ואינו

 לו ואין לבבו יחם כי והיה ביה קרינן לא
 בעס ואם ההם הדברים לומר זה מפני לכעוס

לומר באת דאם שכן וכל אנפשיד. דאפסיד איהו
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קדושים הזהב רבד
 תופ׳ וע׳ עור אלפני יעביר רחבו משום הכירך

:ד»( )דף שבת ריש
 דריש העדות שבועת ׳6 ריש תשפום בצדק
r שתדין אתר דגר דיניה בעלי אתשוואת

 זח עיקר על גבורתא והלכתא לכ״ו חנירך את
 אבל טבורע פ' הנובריט החזקות מן אתת והוא
 )דף רפשחים פ״ק < בשרות תוקת וטיקרי תכהן ויבא

 גה • בדוק תוקתו בי״ד לתביוו בית המשכיר ד׳(
 איסור* ואבל היתידא אינש שביק לא אטריגן

 ריבית מטנו שלקת אותו בטוען ריבית לעני!
 בליה גט • להשביעו דאין וריטב״א ובתבדשב״א

 אוסר ואת*ב עו״ג של לטלוה יאטו* הטשבון על
 הראשונים לדבריך לומר שיכול דקייל״ן הוה שלי
 • טאלהיך ויראת אבל בהר פ׳ וע* טאטין אני
 )בפ׳ נט י ואבד לי הי׳ פרוובול לוטר נאט! וכן

 לא בגנבי אינשי אתווקי ט״ו( רף מנשבעין
 איויל שט נט ל״א( )סי׳ תתו״ם ד״ג וע' טתוקינן
 אפקי׳ דתתורה ואשכחן .דפלניא ריקלא ואינדור

 אט דרשהו אחיך דרוש ער חבא פ׳ בללא טהאי
 ריבא טבת וו רחוקה לומד יש ואולי .רסאי א«ננ

 ריכטות )פיב חכמים שחשדו טה ונראה .קאתי

 לא ה״ז בגדר האשה שהתיר החנם ב״ה( דף
 בריש .ברבר רנונע התם שאני לוטו* •ש ישאנה

 אהא א״ר יהיר לשון תשפוט סרכתיב הנתררין
 טמונות דיני וטי״ט לדון נשר א׳ דד״ת מבאן

 תופט סנהדרין( מחל' )נפ״ד והרטב״ם בשלשה
 בתשובה שתישב״א חב״ט וכתב אתא רב דברי
 רהא תלי לבי שטרא שטובה תרטב״ס על כתב
 בשמואל ולא רין דיניהם אין שרנו שניט פטק
 בעניי ואני . אחא ברב רלא כש״ב א״ב

 סתירה שום בו ואין הרמנ״ם בדברי השקפתי
 להיות נטור ב״ר דלתוי אך אתא ברב דפוטק
 ברור ווה בעינן שלשת וודאי בפניהם הודאה
 ריב ב״ב( )דף כתובות תום׳ וע׳ בלשונו למעיין

 ראיתי שוב בשלשת( שפרות רקיום מורה אתא
 במו הרסב״ם לשו! פי׳ נ׳ר טי׳ רא״ה בתשובת
 נוח שנתלבט ג׳ סי׳ חו״ם ש״ך וע׳ שכתבתי

 אנוה נר׳ פסקו פוסקים ושאר תרי״ף אבל
 אעל משפטים פ׳ נכתוב התורה סן רשלשת

: תאלקים הל בעה״ב מקרב
בתורה שעטית טי העדות שבועת ר״פ עמיתך

 «רש לתקדים ומפרש יפת לדונו ובסבות ’
 ת״ה דין לתקדים א׳ פעיף ט״ו סי׳ תו״ם נדסל(

 לענק ת״ת יה דנין נוח״י ראף בחב ותנרב״י
m ר״ת שינות )ועיי״ש ררייגי לשודא נסי ואי 
 לסי ליתן להריץ רשות דעתי׳ אומדן בלא אף

 בה ליה עשת רסבות ספדשיי קרא ומתאי שירבה(
)סי׳שב״א( ונחה״ר שופ*י׳ רישפ׳ ע׳ רעהו ובין איש

99 נ •i גרש

 חייבין והעשיר ואני והואיל הספרי לשון
 לפרנסו מחוייב הדיין גס רצ״ל יעו״ש כו׳

:עמו זה חסד לגמול ויכוין
]ומש״ב .,כו אני רכיל תלך לא פט״זי

 רן לשון הוא דרכיל הטורים כעל
 חלך דלא בספרא שנינו כך ,כי לזה

 בדברים רך תהא שלא לדיין אזהרה רכיל
 לקרון פסוק סוף ער לזה[ וקשה כו׳

 ירושלמי ,ע רכילזחס דברי ולרמוז בעיניהם
 האזמרז הרע לשון איזהו מס׳פאה( )ריש

 אומר שאינו זהיידעו ופירה יהיודעי
 ברמז הלשהר״ע מודיע שהוא אלא בפיו

 מצינו וכן .מזה מעשיות הרבה יעו״ש
V הכאה של רמז אפילו חירה דאסרה 
המגביה בל ע״ב נ״ח 1דן בסנהדרין לחברו ן
F רשע נקרא כו* ידו :

,ע חלבין לא חטא עליו חשא ולא פי״ו<
 דברים ,ובפ זה פסוק על ספרי

 שאמרו ע״ב ע״ז ובערבי^דקא/ד פסוק
הוא שהמונח דמיירי צ״ל ע״כ הכאה עד7
: משחנות פניו ואי! פניס עז 1

ירושלמי־ ,מ בז׳. אמר חקום לא פי׳ח(
 מחחך היה ה״ד( דנדרים )פ״ע

 ינקום זכי ידו על בסכין והכה בבשר
 בהוריוח בבבלי דאמרינן והא שלו ביד
 ונוטר נוקם שאינו ח״ח כל מ״ב( י״ג )קה

 אחרון שמואל הבית ,פי בבר ,נו כנחש
 בשביל נזקם אינו דהת״ח משוס ח״ב

 ומורתו שמים כבוד נוקם אלא טצמו כבוד
 דנחש משום עצמו להנאח לא ישוך כנחש
 במ״ח מנשיכת נהנה ואינו לחמו מפר

 עפר מנשיכת יותר אדם מנשיכת או
לגזירה רק שליח נעשה שהוא זע״כ

:יעו״ש הקב״ה
 ,תלבשכו לא כי׳ למה כלאים ובגד פי״מז

אלא אסור אינו דבהעלאה ידוע
 ברמב״ס ע׳ הנקה מאם בו שיש במקום

 .כו׳ כסות תופרי הט״ז נלאים מהל׳ פ״י
 אפילו אסור דבלבישה י״ח( )הלכה ושם
שיש דבלבישה כן צ״ל וע״כ הנאה בלא

בה
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100ft הזוע רביד קדו^ם כרמל
 לאו איצטריך הוי לא הגיף בהונאת

וחומר מקל גמלינן הזי יהא מפולש
:דהסלאה

 נו׳ ס״ל הלבדים אס לרכוס מנין (08*
כלאים ,מהל בפ״י הרמב״ם דמת וכ״ה

 אשי רב שאמר שמה שלישיח שימה ה״ב
M נאו״א נח או מוי אז שוע או 

 מדאורייתא הלבדין נמצא הורה של נלאים
 גירסס שס ובכ״מ הראב״ד בהשגות ,וע

 הרמב״ם כ״נ מדות מהל׳ בפ״י וכן המור
 כתבו דביצה פ״ק ובסוף יעז״ש( מפורש
 דהלבדים נו׳ בקשין אלא בד״ה התום׳

 מעל והספרי .מדרבנן אלא אסורים אינן
 והרמב״ס" רש״י לשימת יסוד הוא זה פסוק

 מדכתיב אסורים דלבדים לה מדמפיק
 לבדים. אסורים דמדאורייתא משממ שעטנז

 מההפלאהז״למהשמרח יסוס בפנים זע׳
 ומה להיפך הללו לש״י דבלי לפרש א״ע

 דלבדים הקושיא מפני הוא לזה שדחקו
 לפי״מ אמנם .יעי״ש בלבד שוע אלא אינם

 )כפ״י בשעה״ח הובא המאירי שכתב
 הוא הרמב״ם שטעם כלאים( מהלכות

 שאינן נז׳אע״פ בנך מלחכתן שגמל מפני
 מה״ת ואסור כבגד הוא חשוב שוע אלא
 דהא לה״מ יש״י על גם וא״כ ימו״ש כי׳

שיטה בחדח יהרמב״ם רש״י תרזוייהז
:קיימי

 למדו ורבותינו כז׳ היא תהי׳ בקלת «״»
כ״ב דף במנות דתנן הא הו* מכאן

 כ״ג )דף שם ,ובגמ עגל של בידו ורצועה
 לא ליה וסמיר יכנו ארבעים ע״אדכתיב

 שור ידע בגמרת שס ובסמוך שזר תחסום
 ישיליתןסמך נמי י״לדמהכא וגז׳ קונהו

בקרשיקת לשון שהיא בקרת מדכתיב לזה
:בו ללקוח בקר מעור רציעה

נו׳ המזיד לרבוס ונו׳ ונסלח שכיט
דגח׳ ממסהנא שהקשה בלא״ם ע׳
 אימא אלא הסם דאי׳ ט• דף דכליסוס

 נסב זה ומחמת כמזידיעו״ש שוגג לעשות
.ברש״י כאן יש טעות דזודאי הקצ״מ

ואפשר

*

 מ* הת״ת אם דוקא רהיט נתב וחשנו״י
 והאחרונים נתבע הוא אם טשא״ב אכל התובע

 בלשון לכלול יש גם . עליו( סשיגים
 כדבר לעכמו דין עושת שארם תשפום הכתוב

 והו״ט המניח( ,)ם כמבואר שלו שהוא המבורר
לא ונו׳ השח כי אכל תכא( )ם׳ וע׳ ד׳( )פי׳

» כימו אל תכא
 אני יאפו■ שלא בורר( וח )בם* רכיל תלו לא

מדבריהם דינים גפפקי בחבינן ה1וט בו׳ טובח
 כעי א* עליו שרבו סי כחום׳ וע* כלוגי נודכח

 אחרי חמי* לא אכל פשפפים( )ם׳ וע* למיתתם
 רואוע אם שסח( פי )ם׳ ובירושלפי לרעות רבים

 4 לו פפקו כדין שלא לו להגיד רשאי אתו שהדין
פורר סם׳ רש״י ע׳ ריעך רם על תעמוד לא

)ם' פדכתיב נפק״ל סתתם ותא ע״ב( )ין*
 ופריק גובו אגירת לרכות לו והשגות 1■חצא
 ועיי״ש פכילין לאמרי רבעי איכפריך דהנא דהן•

 תכירו הכורת קמ״ת( )סי* סהרי״ג דקדק מבאן
 לנדפרח כעי רהא לשלם תייכ השכיה מבית

 הכיל אט מ״ח( )סי* ששון ר*א. וע׳ לאמרי
 מתך דריש וכח״ב לשלם תייכין ואחרים עכסו
חייב ם»מ להכיל לחבירו עדות יודע. אם קרא

: ולהעיד לילך
 )סי׳ יראים כם* בלבבן• אחין וכו׳ תשנא לא

שלא שעשת ארם על לך אסרו אם ל״ס(
 וכן תוכיח מוכת אלא כלכנן תשנא לא כהונן

 א» קכל ולא וסשחוניתו כערכין( יש )ם* משסע
 סשפפים( )ם* הכתוב דבר וכוח אותו לשנוא סוחר

 )פי׳ ק’בםם ות עיין שונאך תסור תראה כי
 עבירת כץ לחלק שונאך חמור אכל וע״ש י״ר(

 גםק*פ מת וישעיים( שני יש ובין יחידי שראה
 ובפריון בפריקת חייב אינו לכל "לריגא"דשוגא

 ]יקריב אכל ויקרא( ם׳ )ריש ככתוב בו וניועא
 )כלל־־ ותת״ר רפנתררין )כפ״ב הרא״ש כתבאותו,/

 הריין לפני לדק לו אפשר שאי סוען אם ג׳(
 שלא שונאו שהוא לכרר כריך שונאו שריו* לפי

 תשגא לא על שיעברו ,פי כך על ישראל נתשרו
 לא והוא מפעי( )פ׳ מפורש לרון שונא ושורש

ם•׳ •איר הוות כתשובת ע' כרמל גרש לו: אויג
 של מוחלם שונא לדיין גידר ראובן אם ג* כ׳

 שיתחזק כטענת לפוסלו יכול רימ כעל אין עכסו
 •סכא שעיין כרי לראובן. לזכות עת ככל הריין

 ככגתיג וע׳ יעו״ש כו* יתרכת וכסת כעיניו הן
 ראם תררכ״ו סשם י״ח( )אות תו״ס סור תנהות

דכשר דינו בעל של אותבו או שונאו עליו קבל
 ז קי״ו סי* ח״ב להרשכ״׳ן. וע׳

אפי׳ יכול בספרי חסא עליו וכו׳ תוכיח הובון
 )ומכאן וגו׳ תשא ולא ת״ל משוננות פניו

יו

b
1 H

^(■>ן
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ט זזזוזב ' #׳שפמים מימת • רביד
 ד* שמה מי '1 ננ״י ׳5ו לענ״ס מוייס מתייק ושפר, לקע לקש »וצו* החעיס מן רעישה מהו מ״ש רוגא־רקשה נמר יאזליין

י״ר-nn להי'אס דאינעי׳ להר,דם חיוה גמרינן דלת קמ״יז • 1 לזר זו מעם מתני דמיין ראי! מראה

ולגד לפני אצל קרישים ס׳ דהעע״הוע׳ וקאמר איפשיע ולא לה! דףל׳נדניי מציאות ׳אלו ׳MJURIft 0 בי
מר יצול תראה כי אי זר,אמר תראה ׳

 גי דנתיב
ת*ל מרהור,

 אתד חכמים שימיו פגיעה ה3 שיש ראי' ציצד תפגע-הזא •צי
 דר, לא שליפים ו״ב אמות רס׳ו ריס זהו ו במיל ומחצה מז׳

 אצל השיעור ללמוד דקראי מרומייא רחמנא גלי דצאן ויראה
אתרי והניעו תשא דש' מך כגון נפשועו ראי' מקום גכל

סעואו ״« בץ1יר

 שש מ״אדאע״ג בתיאיתי׳ אונים ללמידשאידכ^ג רש*יש1הש נערה״זשאויי־ומזס ששילם נפירקין
 די: אין מ*ש' נמלים דירו לדו!“־ ־ שורוו וחזם צער לו יגרום שלא וק׳ו הנער מן חבירו •להציל

 ומ דד׳ר, מקרא סתם כרמייתי ת>א פ׳ ע סי׳יקצ״ס שנחים ונהכ״ס נקוערא נזיקין הרחקת
׳,י •׳*« ״־יי׳ : •רמים בביתך תשים ולא

סי׳רס׳ח' וב'ס'־יראים ייגה משמית רש"♦ ע*• .וחדלת

r ~ « -*T״ w w •-W ין - -w w- -־- י

לגל ,שנא: אלא שוגאיןלהוד שניםלאו יראוהו___
 לנל 1דבש>אוי *ומשמע ( רע״נ אי' ביו׳מ ומבואר ) 5

 אצל ויקרא ר״ס »מ״ש1יתצ ע)נה.ובהני א״צלעשותלו !

•ז אותו יקריג

מציאות ר.אלו א נסויי מסויש‘
•דמס"מי

רפויקם קרא וא״כל״ל תצאבעעינה ורפ׳!
-------------נשכר. עינה נחנסייש יסריקס לומר •מטעינה

 לא ני אפס •דכתיב מלאכתו ניעיל שנר ליטול שיי ממלאכתו
 ״ת“בע צער משוס *ואעפ׳״נ רבצ! ולא רובן אביו! נו ־יכי׳

 לנמל רהייב -נתב !‘והר ס’ענו בנהמת וכו תייב •נשכר
 שיפרוק שכתשין מי כס' אמי ועה״ט דאורייתא דננ׳ח •מנאכתו

 למים נופנה קנ״ח דף מסגי! ונס׳ בשנת סגהמתי משאוי■
 וג׳ מהר׳מ משנסננ׳ח להלוניגייננרי יגא*חפי'ש*כ'וכן:

 שבת נערב נא'ננזפע סוס להכות •בש״הוגחימו-דאסור
ישמעאל מר' וראי׳ אדם נער ק*ג ‘כ ורנ״ג ר:״ב •ינהשר״שסי'

הכתוב דרוזס על חמץ ניעו> מהני חם גספתפק ויש סי׳־רמ׳ו י - .........

שנפש׳אמיל׳נוזמאד הפקר ויש פי'ת»״ח בא״ח וע׳ במכילתא לפאת פ״ר כירושלמי R1A וין nCTV □א »P* ואת׳ב עתנ׳לחנל) המזכה סי׳רס״ה נת׳מ ר׳קל׳מ זגלמת ין ׳? סענען אה>1.^א

W • יע W ־• • » t « 9!•* 1 ״,*•(יו, • —

 מתעלס שאתה פעמים והתעלמת שדרשינן .כמו
-ז *אהוירי דילפי חדל שאתה שפעמים ה״> צו׳ '

JQX}. •Q^M/V{ ועליך הואיל שלא׳יאמר •דממו מסקנא 
נ' ומ״מ עמו ת״ל מנגד ־ישב והוא מצזה * z "׳

 ובתוספתא חייב נפ״ת צער משוס דאנתי אוח״ר במישרים■
 לעבוד ־רשאין אין מסס־רנליון-דעועןת שא׳ תמאיס ־וירושלמי

•ז מיס •וצער צנ״ח מ ריש ופשוט מלפניו

׳ב׳ " ", " ״ ״ .- — ~ ״ ג בעינן
 בהשא־ל רנ״ב י״רפי׳ ע׳ הנאה ונ״מלנוד׳ פנמו ציגו־לבין אפי׳

 א׳ח ע׳ ׳עצמו לכיו גינו מפקיר השנת ומגיע •לפגום •נהמתו
הכתוב זה עלררן חמץ נימול מהני אם להסתפר, ויש סי׳־רמ״ו

l>-w v'!■> ־- ־- ־ -י- - -׳ - י
 פיק המרדני מם וליתיה לגר אצל חלא וס־ נאורו תמזוג

« הירושלמי מזו לצדקה .ננ׳כדה׳ה

נל גמרא נלל ל״א דף ס׳ש״ה תרחק ^הלי מדבר
אצל• ברור ממון לו היש אף. שקי• מי:• י

פ״א סי' ת״ג תסר״ש וע'

, -- — V —־- ־•י * * *" * *
 בוא דשקר שליח פ״י להכשירו א״א גמור דמוקדס קניז סי'
 מלק ודי: ער״ס מי׳ זידב״ז ו״ע ל״ה וס״ק ן' ס״ק ג״ס •וע׳
 ו;חאתד גע לכתוב ציווה אם ק>״ז סי' נא״ע וע׳ י״נ סי׳ א״ע

 ׳‘ס ורימ״ש ג״י וע׳ פלהרמב״ם .ותמס שמתנין יוס שינתנו
 ע׳ מריבהןף פ׳ כדאי׳ תששו כשיקרא למחזי ואפילו : קמ*ג
 רנתיזות וכס״ב דכפרי׳ אפיקדון אשי׳ אורכתא נתנינן דלא

 ג*מ וע׳ אח* עדיה •רמסהדי מהחי אשיתא לאנתבינן ו׳א רף■
 I כשיקר' למחזי שיכן ־חיי ולא למה שער -דצותכין הא מ״ח שעד

 נדאיתא נו׳ ל$יש גע מתנין אי! דאגתי וקימה :חובתו -דהוי
 31פ וע׳ צום אניד פ'וימי השלים מפני ־ושקר‘‘פ׳-ג"פ

: ק״ז עשין נו'ופע״ג נלהכאה •דנתונותדף.י*ז

 מזכאי איסתרא דא&י׳ גזירות דייני ר״פ וגז'

 שקלי נעילה אגי• ד״ג בנצלו מעמע״דהוי ומחיימ
 דווקא לו כלל חה״ר וצ׳ ( צבור משל ולחוס׳ ן לדעח־ר״ת
 אצל לפיל >׳ וכייצאנסן בסרסרות ולא מלאכה אגי-ניטול

 תשו׳ גע׳ להחזיר* גפי לקח אם הרמנ״ס נ׳ : יתן שנתו
 שנד הנועל נמה פד פ׳ ששנינו מ׳אדאע״ג סי׳ בתראי ,גאונים

תורה /לפנין *כשויתר ויזו ’ ’ ’*

וע*■ יע׳ פי׳ נת״ת ומבואר
* s׳ חילוקיה צ׳ ביח תשו׳

תעםפנה׳ונהשתח^^־ש
 לכל ער־שיפקי'• לכ*ם שם ישנינו זסהפקר כזו אחרת נח»שה

 הדלת את ופותת נספיצצת שפורץ מלמד ונמנילתא כשמיעה
 ומד׳ע *אתד בפני הפקר תו־יס דמדכרי סמודר כין אין »נל״פ

דלד״ש הייא׳ש וב' לזניה שימל ואס פדים שיהיו ־ ׳

0) החכמה אוצי הכנה ע״י הודפס)79 מס עמוד ליב יהודה בן בר דוב טריוויש, הוהב רביד



101 נא נישבר• קדושים הזהב רביד

 בחנם וימבייש י״סקו״ח )ם•׳ בגרי המיץ ויא ח
 סמל׳ )ב״ז רטבים חף תמו ולא בתר( )ם׳ יע׳

 א»ל בחר( )•׳ חן תריח( )ם* יאו״ו׳ דעות(
 חגורו לא אצל וכרים( )יב׳ לו תהי׳ גאולת
ל״ח שעל חמורים ונתבו של״וי( ■פי' )סוף ויו״י

1 למחות חייב
 ל״א דף טדליקין נסח נם׳ כמון לרעך ■""ואהבת

מגי רעלן גיורא לחחוא חילל יאמר
 ולשון חחורח כל כולל תעביר לא לחברך
 רסשסע המקרא מעין איט לגאווה הגמרא
 הוא לך רסני מה מערש וגט׳ בשועל אחכה
 מעליך מרחיק שהיית זחםםו«-מת רעה מטעת
 ואיך ואהבת דנתיב תני רייק יקרא מראה
 משמע לאהבה־אלא בנתירתו זה דאין ציווי שייך

 רגמו כמוך לרעך אשר מנל וההכשר הרע שימגע
 דבר לך ויעשה יגרום הכירך אם מקםיד שאתה

 החורת בל כולל מה סועמ דבר אף הכשר או רע
 מה כל יהי' ועשה נקום רגם לווניוי ארם כין

 להלוות בן הכירך לך יןצו» לא אב מקציר שאתח
 ואי• כדלקמן גאבלך ולגוזם כחלייך לבקרך לך

 א״ב לרעך ואהבת הכתוב שהוהיר דסאחר לסידק
 ואולי קו״ח הרי תשגא לא הבתוב תותיר למה

 גראוז אמנם ,מיושב שיי( )בשם שם במערב
 לא הכתוב ובא עשה תיא דואחנת דאיצמריך

 שחידשו וחוא חשגאה על ל׳ת ליתן תשנא
 תא •עם נ״וט רף רבח האשת )ב' חתום׳

 אף שתתייכם כעל• מת לומר אשח דגאסגת
 דייקא לא דמאתבתת חיישינן לא ליה דםיתמא

 לא לשוק שמנשא יבמי מת לומר אכל שביר
 מת אם ששיר דייקא ולא ליה דבני סחיפגא
 חאתונים מאחכת תשוגאים של השנאה רגרולה

 חרמנים נתב ,תשנא לא ולאו אוחרח צריך ע״ב
 מ״ע כל סמכו הכתוב שעיו אבל( פתל׳ )•"ן
 אכלים וניחום ונקו״ח אוותים הכנסת רבריהם של
 רשומת ובב״ק ממצות בסגין שמכניסן בחיג ועי

 שחקכ״ה )שס( ושאילתות בראשית( )ב׳ ונכ״ר
 הרמב״ס בחב עוד מקראי. זמייתי אלו בל עשת

 מגיח וובלח ועם חמת עס להתעסק לו שהיה מי
 כנית הבסיס לב ובה״א הסת עם וסתעשק מכלה
 חסת מעבירים בזת m שבנעו ובלה מת האכל
 ונתב דבתובות( )כם״כ כדאמריגן תכלת מלבני
 רף תחיא )נפבר ווורסב״ן שמחות כמשי חב״ט
 עיי״ש קודמת הכלח לעסוק שגם חולק ל״ח(

 מצוח( סח )זולח ש״ם( )םי׳ וביו״ד באורך
 תצא( ,)ם ע׳ מתים מבכור גדול חיים דנכוד

 ח״ג( )נכ״ג ירוחם וביט וע׳ שוסע איננו אצל
 )ויש אסריג! זמח״ט צ״ו( )סי׳ שס״ק ומגמות
•יסי ז׳ סקדיסין חמן של אכיו no כתובות(

חסשתח

 דמתניתין לישנא נקט דרש״י לומר ואפשר
 בשפחה החמיר חומר זו י״א דף דערכין
 עוי״ל .בשוגג המזיד אש בה שמשה

 שוגג למשוח שם מריחזח שתירן דהשרצן
 המתשן סברח לפי רק השיב במזיד

 דתף וס״ד המזיד על דקאי שמפרש
 מקשה מאי דאל״ב מזיד הוא כשהאיש

 אט״ב בשפחה מיירי דקרא דמזיד י״ל הא
 השיט וע״ז חילוק שאין סבר שהמקשן צ״ל

 שוע למשוח המקש! שבלש לפי השרצן
 הו״א קרא נאמר לא אלו רצ״ל במזיד

 לידת ויצא בכלל שהיה נ״ד במדה לדון
 מביש מזיד דוקא והבא כו׳ החדש בדבר
 איצנזריךקרא. משו״ה לא שוגג אבל קרבן
 #הגמ בלשון לדקדק שיש מה א״ש ובזה

 והיינו ט׳ הכי מני אלא קאמר דלא שם
 המקשן סברש לפי השיב שהשרלן משוס

:כדאמרן
 משעש ,ט מאימתי ,וט שנים שלש פב״ג

כן מוכח דקרא מגופא .נשימתן
 וערלתם ליה וסמיך וגו׳ ונסעחס דנחיב

 משמה ולא נשימה משמש דמונין דמשמע
:פירוש שמושה

 מה כו׳ כמע״ש קדש פריו כל יהיה פכ״ד
רבעי דנשע בזה רצה כו׳ ממשר

 אלא בהנאה אשור אינו פדיון קודם
 )בפ״׳י הרמב״ם מלשון משמע וכן באכילה

 )בס״מ בהדיא וכ״ב המ״ז( מ״א מהל׳
 שימש משא״ב ז׳( הלבה ממשר מהל׳

 וס״ה בדיה מ״א ל״ח דף בקידושין התום׳
 זו רערלס ר״ש פי׳ כו׳ בששים לטרלה
 ואיסור מולם איסור בו׳ רבימיש בשנה

:שס בשטס״ט וע' יטו״ש הנאה
כו' להרבה הדם מל תאכלו לא פכ״ו

 ט״ב י׳ דף ברכום ע׳ הרבה ועוד
הדם על שאכלו לא כו׳ יממום שלא מנין

 : סורר לבן אזהרה סנהדרין וכמם׳
)דף ספחים ע׳ כו׳ כנק שנחשו לא שס(

 כו׳ שואלים שאין מנין מ״ב( קי״ג
ל״ס דף ובחולין, מ״א י״ב דף ובהוריות
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 בחולין^ מפירש״י אבל שם זבמהרש״א מ״ב

*. בן משמע לא שס
 שנוי׳ בהו במוסר ,וגו מחלל אל פכ״«

וכן מהבא עוד למדו ובספרי ,כו
 מכ״ל אישות לשס שלא עצמה המוסרת

 החמישי( שורש )בסה״מ אסתר במגילת ,וע
 תחלל אל בחך יייש דהססיי שמפרש
 )במל״ת המלות ,בס ,ומ עלמה את להזגות
הי״ז גערה ,מהל פ״ב ובלמב״ם שנ״ס(

u«, רש״י סל שהשיג המורה על ברמב״ן 
 נר שהלכה ,כו דעתו הבינותי ולא וכתב
 כר׳ קיי״לן דלא ווגה משאה לא כו׳ שגוי

 לפרש הרמב״ן הברית ולפיכך אלמזר
 קידושין שאין למי שמסרס הברייתא

 המלך בשער ,וע יעו״ש בה תופסין
 ע״ח ס״ז קן ריש ביאס אמרי הלכית

 דקדק שרש״י מירן אבזהב מסר״י אבל
 אלא בונות לאו אמר שלא הכתוב לשון

 משם תהללנה שאס ,וגו תחלל אל בחילול
 ביאה מפסולי ,לא ונזת לידי שתבא ימשך
 פירש וכו בתורה האמור ומת שסוח

 היא ז״לופלא ההפלאס מבעל יפות ספנים
 אבוהב מהר״י דברי שהם הזכיר שלא

 דברי מל להשיב כדאי שאיני אן* ולפע״ד
 הרי בקרקע לפניו דן אגי מ״מ סרמב״ן

 ד״ה ע״א ,ל דה בכתובות פירש רש״י
 עשאס באונס דאפינו ,כו לכה״ג בעולה

 רר׳אלמזר אליבא דהה״ג ומשמע ,כו זונה
 נבעלה אפילו וונה עשאס ,כו פנוי דס״ל

 לרש״י דס״ל סיכי דכי משום באונס
 ביאות לכל ביאתו לכס״ג בעולה להשוות
 ושלא באונס נבעלו בהו דקיי״לן אסורות
 במשנה מלאתי וכן זונה נעשית כדרכן
 ס״ב( ביאה איסורי ,מהל )בפי״ח למלך

 איך וא״כ דכתובות. מרש״י הכי שמונית
 ,נר כאן מפרש דרש״י למימר מלינו

 זונה משאה כו' סבא דפנוי אלמזר
 בתו במוסר ,וגו תחלל אל כתבה והתורה

 ובפרת והבת. האב מרלון דמשמע ,כו
משמע א״ע המוסרת וכן דלעיל בסספרי

מדעתה

 חביוו את ושנו חול מוורע( פ׳ )וע׳ .חסשתח
 חיוש(ו&גואר«ש תן *מיני פ* כוחגוע׳ *תר שעם

 נ״ח< )שי׳ דיג ע׳ שסיב( )פי׳ בירר תשישות
 לולא פ״ם m שאעש לחו הסורים דמשסעות אע״נ

 גשום תכלת סקריפין תיו לח קודש חיים רכבה־
 חתר} רגב• הפפרשיש שן לאחד וראיתי .ענין

 ששח בבור ששוש ישראל גני גל ויבכו נתיב
 כגור חית רלא כל כתיב לא ובששת רעית

» גן גל תייש
 דןי דקידושין )שיק גלאיש יערן לא עדה

רבתשתן* דושיא בהרכבת לח שוקי ליש( ’
 בתו״ל ונותג תנקי תוגת דתיי וגסק״ט תרביע לא

 בגל ונתב בתרל נותב אינו זרעים גלאי אגל
 אחרים גתשת תמיר דווקא לאו רבתשתן* גו
 בשאילתות נתב מדגרות. שבעשרת גתשתך וגן

 חרבעת גולל רגיש לשון תקתי את שרגתיג
 כלאים( שתלי )גביו מרסנים כתג ומרגשת.

 מוי בקרקע מששוניש פי׳ תנשניש דזורע
 אילן שיני שני וגן קע״ג( )בי׳ ת״ח ע׳ תרגבח

 ירוחם גתגרגינו ל״ת(. )דף קידושי! תום' וע׳
 וגן באכילת משורנג ושרי גשוניא ישובח ניב

 חברם נביבלאי תצא פ׳ סדנתיב קריחשפר נתב
 לטינל וליכא לא רגעלשא שגלל מוקדש שן

 ושש להרגעת סראיתקש לופר יש שנין אכילת
 תנקר שן אצל ויקרא ש׳ ריש גגתוג שר• וודאי

 משורבב ראחרוג תרס״ח( )שי" נאו׳יח רש״י וע׳
 עליו משיג ומשיא עבירת נו רנעברת פסול

 ל״ת שי׳ שו״ע וע׳ .שינו אינו דוזו״ל יפסול
 גשי ראתאן נראה עבירת רנעגרת רמיי ודברי
 שתית בשש כפיך ת׳ תורת אול נא ש׳ ששיג
 על תו*ם ששרים לכתוב תמונתו־ שן רשעות רשעש

 שש סשיב וע* עבירת גו נעברת רלא שליל עור
 קרא שתאי נפק״ל שיר דף עיו ובסס׳ .ע׳־ז

 לא שרך נלאים קאשר ומגי גלאים לקיים יאסור
 ירשת גלאים כרסן תורע לא אצל תצא ש' וע׳

1 מור ודן שרי אשור ש׳ וע׳ תספרי
 נלאיש דר״י( שתת )ני״נ שעשנו בלאיש ובגד

שרש וגעי רשאי גלאים יודע איני גלל
 ויבשות גש»ק יחדיו ופשתים ושר שעשנו תצא פ׳

 וכשושוותוא דנלאים tn תר ונספר• ר׳( )דף
 לא בתג ראי תרווייתו רוריגי תלבש לא נתיב

 יעלת לא נתיב ואי שומר העלאת חו״א תלגש
שש מרושת שרשת ע׳ נסות ואברי אשי׳ חו״א

1 ומגלת ששור
 הבגד אי׳ שאם בירושלמי שש עליד יעלת לא

יתכסה לא גלאים תאתר ובקעת נרול
 שנוף מישוש תנאת נא! דאי! אף תשני בור

אגל ייי( )יף ביות שש׳ דידן ותלשורא חנלאיש
אתת
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קבל משה ראשון פרק אבות

 את (א מקביל והוי הרבה. ועשה מעט אמור קבע. תורתך עשה אומר, שמאי ]יד[

 והסתלק רב. לך עשה אומר, גמליאל רבן ]טה יפות. פנים בסבר האדם כל

ימי כל אומר, בנו שמעון ]טה אומדות לעשר תרבה ואל הספק. מן

אמדות. וו, א( ]טו[ תקבל. וו, א( ]יד[

 נתחזקו שכבר מפני התכונות׳ את להטות
 מגרעות, והן מעלות הן ונשתרשו 70 ההרגלים

 .71וכו׳ דרכו פי על לנער חנוך החכם אמר
 שאר וכל העיקר תורה תלמוד עשה אמר ]יד[

 לא ואם נזדמן, נזדמן אם טפלים, זולתו עסקיך
 אומרים צדיקים ואמרו בהעדרו. נזק אין יזדמן
 הבטיח אבינו אברהם במו ,72 הרבה ועושים מעט
 הבקר! ובן וחלב חמאה והביא אחת לחם בפת

 הרבה אומרים ורשעים סלת, קמח סאים ושלש
 נתק בדבור עפרון כמו עושים אין מעט ואפילו

 דינו על אפילו ויתר לא מעשה ובשעת הכל,
 ברצו־ ףות,,י פנים וסבר השיווי. מן אחד

.73 ובעדינות
 לעניי אינו רב, לו לעשות כאן שצוה זה ]טו[

 :1לר אדם לך עשה אמר להוראה, אלא הלמוד,
 אתה ותסתלק ובאסור במותר עליו שתסמוך כדי
 אית זיל 74 בירושלמי שאמרו כמו הספקות, מן
 וב לך. ואשרי עליה דאסמוך השוק מן זקן לי

מן/ שזה לפי באומד מעשרות מהפרשת הרחיק
הספקות.

 יחדל לא דברים ברוב החכם אמר כבר ]טז[
 מיותרים הדברים רוב כי הדבר וטעם ,75פשע

 מרבה כאשר כי עתה, שנבאר כמו 76וחטאים
 יהיה שודאי לפי בהחלט, חוטא דבריו האדם

להיאמר, ראויה שאינה אחת מלה לפחות בדבריו

 לחכמה סיג אמרו הדבור מיעוט החכמים ומסימני
 הכסילים מסימני הדברים ורבוי .77 שתיקה

 החכמים אמרו וכבר .78דברים ברוב כסיל וקול
 79המשפחה כבוד על מורה הדבור מיעוט כי

.80שתיקותא מיחסותא אמרו מיוחם האדם והיות
 82החכמים שאחד 81המדות בספר אמרו

 83מדבר היה שלא עד בשתיקה, שמרבה נראה
 לשתוק, מרבה אתה מדוע לו אמרו מאד, מעט אלא
 לארבעה נחלק ומצאתיו הדבור את בחנתי אמר

 נזק כולו שהוא דבור 84הראשון החלק חלקים.
 ודברי אדם בני קללת כגון תועלת, שום בלי

 מוחלטת. שטות בזה שהדבור בהם, וכיוצא נבלה
 אחד מצד נזק בו שיש דבור השני והחלק

 ליהנות כדי אדם לשבח כגון אחר, מצד ותועלת
 את שמרגיז מה השבח באותו ויהיה ממנו,

 צריך לפיכך ששבחו, לזה מזיק ונמצא שונאו,
 הזה בחלק גם לדבר ולא זה, בגלל מזה לחדול

 תועלת בו שאין דבור השלישי והחלק הדבור. מן
 נבנית היאך ההמון, ספורי רוב כגון נזק, ולא

 ותיאור פלוני, ארמון נבנה והיאך העיר, חומת
 פלונית, מדינה פירות ושפע פלוני, בית יופי

 אמר למותר, אך שהם מדברים בזה וכיוצא
 תועלת. בו ואין מיותר הזה בחלק הדבור גם כי

 כגון תועלת שכולם דברים הם הרביעי והחלק
בענינים האדם ודבור ובמעלות, במדעים הדבור

משלי 71 "מלכאת". בפירוש וטעה "הקנינים"
 "סמאחה 73 א. פז מציעא בבא 72 ו. כב

 פנים שהוראתן, .אחד לענין שונות מלים ובשאשה"
 ובנדפם הבעה. עדינות מאופקת, שמחה רצון, של

 ערבים ובדברים בנחת הבריות עם ויתן שישא "הוא
 פי״ב יבמות ו. הל׳ פ״א קטן מועד 74 ורצוים״.

 שרוב כלומר 76 יט. י משלי 75 ז. הל׳
 שקורא והוא המיותר החלק מן או אדם בני דברי
 והם חטא בו שיש החלק מן או "רשות" לקמן אותו

 מי״ג. פ״ג לקמן 77 וה״מרוחק״. ה״אסור״ החלקים
 "שרף 79 ב. ה קהלת 78 הושמט. ובנדפס

 שרשו כלומר השורש" "כבוד מלולי תרגום אלאצל"
ותרגום האבות" "מעלת .ובנדפס נכבדים מגזע אדם של

 "מיוחסתא כ״י ובכמה ב. עא קדושיו 80 הוא. נאה
 שתיקותא". דבבל "מיחסותא ובנדפם שתיקותא"

 מדות ספרי 81 משובש. נוסח בש״ם ולפנינו
 יודע ואיני הערבים אצל מצוים רבים "אדאב" ומוסר
 הערביים המרות ובספרי רבינו מתכוון מהם לאיזה

 בספרו ב״ג רש גם זה. דבר מצאתי לא לי הידועים
 "אלמרתאצ׳ין" 82 זה. ענין מביא הפנינים מבחר
 והרגילו שהכשירו אותם המנומסים, המדות, בעלי
 לכך בעברית תואמת מלה ואין הנעלות, במדות עצמם

 בנדפס 83 בנדפס. גם הוא וכך ״חכמים״ תרגמתי
 לאמרו ראוי שאין דבור מדבר היה "שלא משלו הוסיף

 ב, ם, בכ״י "אלאול 84 אלא״. מדבר היה ולא
בפרטיה ועיון למוד "תפקד," 85 ״אלואחד״.

רעב
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הפנינים -שתיקה שער מבחר 82
ה^הלל^ד^רםלקמא מנדיבי קראוך ברץ לו אטרו לשתוק.

 האריך אהד שאדם t ^ואמרלזולתו מלשונו הארס וחלק לנפשו. נומאז
 בחסדך השמיענו רו אמרו יוס׳אחד .ברגילות מדבר "לשתוקוכשהי׳^מדבר

 מהם הדברים. פנים ד׳ להם אמר והיזקם. ותועלתם הדברים תוכן

 ההצלה. שבהם והרוח מאחריהם. ותירא תועלתם שתקרה הדברים

 תעזבם אם .מנזקתם תירא ולא תועלתם תקוה לא דברים ומהם
 תועלתם תקוה לא דברים ומהם ולשונך. גופך מעל משאם תקל

 ותהי׳ תועלתם תקוה דברים ומהם .הנזק[ ]זהו מאחריהם ותירא
 בטל והנה לדבר בם חייב שאתה הדברים ואלה מאחריהם. בטוח

 כפי־־שיטעטו הטעממ כשהדבר החכם ואמר הדברים_\ רבעי שלשת
 קולך. השפל בלילה בשתדבר ואמר טעיותיו. ימעטו האדם ^ברי

 בשדה סודך תנה ואמר שתדבר. קודם סביבך הבט ביום ובשתדבר
לשונו. בכשלון האדם מות ואמר סביבך. שתראה כדי ההרים על ועצתך

ו?<א ז מספיק קידוש



קבל משה ראשון ׳« ו פ אבות

הוא המדרש ולא שתיקה. אלא טוב לגוף מצאתי ולא החכמים בין גדלתי

 והתמדת חיותו קיום בו שיש ממה לו הנוגעים
 שאני זמן כל אמר, לדבר. ראוי ובזה מציאותו,

 החלק מן מצאתיו אם בוחנו, אני דבר שומע
 השאר מן היה ואם בו, דברתי הרביעי הזה

 באדם התבונן המדות בעלי אמרו ממנו. שתקתי
 הדברים, רבעי שלשת שהשמיט וחכמתו הזה
בה. להתנהג שראוי חכמה וזו

 תורתינו חובת לפי נחלק הדבור כי אומר ואני
 ומרוחק, עליו, ומוזהר בו, מצווה חלקים, חמשה
 בו, המצווה והוא ןהראשו החלק ורשות. ורצוי,

 ,85בפירושה והעיון ולמודה התורה קריאת הוא
 ,88בם ודברת בה שנצטוינו עשה מצות וזו

 בחזוק נאמר וכבר ,87המצות כל כמו והיא
 זה חבור יכיל שלא מה הלמוד על ובזירוז
 אשר הדבור ואה השני והחלק מקצתו. את אפילו
 והכזב שקר עדות כגון עליו, והוזהרנו נאסר

 מקראות וכמה והגדופים, 88והריגול והרכילות
 נבלות זה ובכלל הזה, החלק על מורים בתורה

 הדבור הוא ,השלישי והחלק הרע. ולשון הפה
 עצמו, לאדם תועלת בו שאין הדבור והוא המרוחק,

 ההמונים ספורי רוב כגון מרי, ולא משמעת לא
 פלוני מלך התנהגות והיאך היה, ומה אירע מה

 או פלוני של מותו סבת היתה ומה בארמונו,
 שיחה החכמים אצל נקרא וזה פלוני, של עשרו

 להתרחק מאד משתדלים והחסידים בטלה,
 חייא ר׳ תלמיד רב על אמרו אלה, מדברים

 החלק מן וכן .88מימיו בטלה שיחה שח שלא
 בין מגרעת ישבח או מעלה האדם שיגנה הזה

 הוא הרביעי החלקו הגיונית. או מדותית שהיתה
 ההגיוטות המעלות בשבח הדבור והוא הרצוי,

 הסוגים משני המגרעות ובגנות והמדותיות,
 ובשירים, בנאומים לזה הנפש את ולעורר יחד,

שבח וכן עצמם. הדרכים באותם מההם והרחקתה

 לחבב כדי מעלותיהם חשיבות וספור החכמים
 באורחותם. וילבו אדם בני בעיני הנהגותיהם

 להמאיס כדי ומגרעותיהם הרשעים את ולגנות
 ולא מהם ויבדלו אדם בני בעיני80 וזכרם מעשיהם

 כלומר הזה החלק שנקרא ויש באורחותיהם. ילכו
 חמדות מן וההתרחקות הטובות המדות למוד

 הרשות, ואהחמישי_וה חלקוה ארץ. דרך השפלות,
 ופרנסתו במסחרו לאדם-שנוגע במה הדבור הוא

 תה צרכיו, כל ויתר ומלבושו ומשתהו ומאכלו
 רצה אם אלא מרוחק, ולא רצוי לא איננו רשות
 ישתוק, רצה ואם שירצה, כמה בו לדבר רשאי

 וספרי הדבור, מיעוט לאדם נבחר הזה ובחלק
 האסור אבל בו. מלהרבות מזהירים המוסר

 לצוות צורך ואין לומר צריך אין הרי והמרוחק,
 והרצוי, המצווה אבל לגמרי. ממט לשתוק שראוי

 ז? הרי חייו ימי כל בהם לדבר האדם יוכל אם
 שני זה עם צריך שהוא אלא התכלית. היא

 לדברים מתאימים מעשיו שיהו האחד דברים,
 מפי היוצאים דברים נאים שאומרים כמו

 המדרש לא כאן אמד זה ענין ועל עושיהפי®,
 אומרים והחכמים המעשה. אלא העיקר הוא

 ולך דרוש הנעלות המדות את המלמד לחסיד
 בה׳ צדיקים רננו הנביא ואמר ®,2לדרוש נאה

 הקצור, הוא השני והענין ®.8 תחלה נאוה לישרים
 מעטים בדברים הענינים את להרבות שישתדל

 ישנה לעולם אמרם והוא להפך, הדבר שיהא לא
קצרה*®. דרך לתלמידו אדם

 שתהיה שפה באיזו המחוברים השירים כי ודע
 לנהוג ויש עניניהם, לפי אלא נבחנים אינם
 והוצרכתי חלקנוהו. שכבר הדבור בדרך 95 בהם

 מפני פשוט שהוא פי על ואף זה את לבאר
 נזדמנו אם מאומתינו וחסידים גדולים שראיתי
אדם ורצה זולתה או חתונה או משתה במסבת

 ואינו תלמודה" "וקריאת ובנדפם ודקדוקיה, פירושיה
 ארבע 87 ז. ו דברים 86 האמת. מן רחוק

 פירושו לי ונראה במלה. מלה תרגמתים אלה תיבות
 הבין בנדפס אך המצות, משאר אחת ככל מצוה שהיא
 ושמא המצות" כל כנגד שקולה "והיא ותרגם אחרת
 דומה "אגתיאב" 88 רבינו. נתכוון לכך באמת

 שמואל בעבדך" "וירגל כמו "ריגול" ותרגמתי לרכילות
 לשון וראה הגב. מאחורי הלחישות שהם כח יט ב

השמיטה ובנדפם א. הל׳ פ״ז דעות בהלכות רבינו

ובהלכות 89 הכפילויות. את להשמיט כמנהגו
 רבינו תלמיד רב על "אמרו כתב ד הל׳ פ״ב דעות

 מקומו. יודע שאינו משנה ף65 מרן כתב ושם הקדוש".
 בן יוחנן רבן ועל אליעזר ר׳ על נאמד א כח ובסוכה

 תוספתא 91 ליתה. פ, בכ״י ״ודכרהם״ 90 זכאי.
 א. ק, סנהדרין א. עה בתרא בבא 92 פ״ח. יבמות

 ב. סג חולין ב. ג פסחים 34 א. לג תהלים 93
 תרגום תג׳רי" "והי 95 לתלמידיו. ב,’ם, ובכ״י
הולכים". הם "אם ובנדפם הולכים" "והם מלולי

רעג



קבל משה ראשון פרק אבות

 השיר אותו ענין היה ואפילו הערבית בשפה לשיר
 החלק מן שזה 80הרצינות או האומץ בשבח
 אופן בכל כך על ממחין היין, בשבח או הרצוי,

 זמר ואם לשמעו מתירים ואינם מחאה של
 אין העברים הפיוטים מן פיוט איזה המזמר
 אף על בעיניהם קשה הדבר ואין בכך ממחין

 מן או עליו מןהמוזהר בתם יש האמורים שהדברים
 הדבור שאין לפי מוחלטת, סכלות וזה המרוחק,

 מהמת לאמרו ומצור, ומרוחק ורצוי ומותר אסור
 97 שאם ענינו, מ,חמת אלא בה נאמר שהוא השפה

 לאמרו חובה נעלה דבר השיר אותו ענין היה
 חובה מגרעת ענינו היה ואם שיהיה, שפה באיזו
 בזה שיש אלא שיהיה. שפה באיזו ממנו לחדל

 להם שיש פיוטים שני היו אם להוסיף לדעתי
 ולמשוך ולהללה התאותגות את לעורר אחד ענין
 הדבור מחלק והוא מגרעת, שזו אליה הנפש את

 פחותה למדה ומזרז מעורר שהוא לפי המרוחק
 והיה הרביעי, בפרק בדברינו שמתבאר כמו
 ,98פרסי או ערבי והשני עברי הפיוטים אחד
 מרוחק יותר בו והדבור העברי שמיעת הרי

 שאין לפי ", השפה קדושת מחמת התורה לדעת
 וכל נעלים בענינים אלא בה להשתמש ראוי
 או התורה מן בפסוק שמוש לכך נוסף אם שכן

 מן כבר יוצא שזה הענין באותו השירים משיר
 עליו, והמוזהר האסור החלק אל המרוחק החלק

מיני הנבואה לשון לעשות אסרה שהתורה לפי
_______________♦700ובשפלות במגרעות זמר

 הדבור בחלק הרע לשון שהזכרנו וכיון
 דברי מקצת בו ואזכיר מבארו, הריני האסור,
 והוא עצום, בעורון בזה אדם שבני לפי ׳1 חכמים

 תמיד בו נכשל שאדם ביותר החמורה העבירה
 הרע לשון שאבק חכמים שאמרו במה ובפרט

 ולא והלואי ,2יום בכל ממנו נצול אדם אין
 ספור הוא הרע ולשון עצמו. הרע לשון יהא

 אדם והשפלת ומומיהם אדם בני מגרעות
ואפילו ההשפלה, מן שיהיה אופן באיזה מישראל

 הרע לשון שאין לפי שאמר, כמו שפל היה
 כי עשה שלא מה לו וייחס האדם על שישקר

 לשון אלא ,3 חברו על רע שם מוציא נקרא זה
 שעשה במעשיו ואפילו האדם גנוי הוא הרע
 חוטא, והשומעו חוטא והאומרו בודאי, אותן
 והשומעו האומרו הורגת הרע לשון שלשה אמרו

 מן יותר המקבלו ואמרו עליו*. ושאומרין
 במומי הרימוז הוא הרע לשון ואבק . *5האומרו

 במי שלמה אמר בפירוש, לאמרם מבלי האדם
 מה יודע שאינו מראה המרמז והיות שמרמז
 אלא לכך נתכוון לא ושהוא מדבריו שהבינו
 זקים היורה כמתלהלה אמר אחר, לענין נתכוון
 הלא ואמר רעהו את רמה איש כן ומות חצים

 כתב 7החכמים אחד שבח ופעם °.אני משחק
 גדולה, במסבה לו שהראו מסויים סופר של

 ואמר הסופר אותו כתב ששבח בזה הרב ומחה
 במה כי לומר רוצה ,8 הרע מלשון כלך לו

 שיש בזיון, לו גורם אתה ברבים משבחו שאתה
 שונאו ויצטרך שונאיו, בהם ויש אוהביו בהם

 הרחקה וזו מגרעותיו. לספר שבחו כשישמע
 גזר נחתם לא המשנה ולשון הרע, מלשון גדולה

 , * * *9הרע לשון על אלא במדבר אבותינו על דין
 ויוציאו בהם שאמר המרגלים ענין כלומר

 ומה השלום עליהם ואמרו .70וכו׳ הארץ דבת
 האבנים ועל העצים על רע שם שהוציאו אלו

 שנתחייבו, מה העונש מן נתחייבו בלבד
 ולשון וכמה. כמה אחת על חברו בגגות המדבר

 האדם מן נפרעין דברים שלשה על 17 התוספתא
 עבודה הבא לעולם חלק לו ואין הזה בעולם

 הרע ולשון דמים ושפיכות עריות וגלוי זרה
 בעבודה נאמר 72בתלמוד ואמרו כולם. כנגד
 הזה העם חטא אנא אמרו והוא גדול מלת זרה

 מלת עריות גלוי בעון גם ונאמר ,78 גדולה חטאה
 הגדולה הרעה אעשה ואיך אמרו והוא גדול

 מלת דמים שפיכות בעת גם ונאמר ,7הזאת*
ונאמר ,75מנשוא עוני גדול אמרו והוא גדול

 בפרק לעיל וראה הנדיבות" או "הגבורה בנדפס 96
"פאד׳א". ב, ם, בכ״י "פאן" 97 הרביעי.

 פרטיס 99 לעז״. ״או ובנדפס פרסי. "עג׳מי" 98
 לשון קדושת על וכן זד, בעניו מאלפים מוסד ודברי
 פ״ה. ג חלק הנבוכים במורה רבינו כתב הקדש

 "דברי השמיט בנדפס 1 א. קא סנהדרין דאה 100
 וכ״כ 3 ב. קסד בתרא בבא 2 חכמים״.
ב. טו ערכין ראה 4 ב. הל׳ פ״ז דעות בהלכות

יט.—יה כו משלי 6 ב. נו שבת גם השוה 5
ראה מה יודע ואיני המתחכמים" מן "חכם בנדפס 7

רבינו של בנו שמעון בר׳ הוא המדובר כי להקטינו,
ערכין 9 ב. קסד בתרא בבא 8 הקדוש.

מקומו יודע איני 11 לב. יג במדבר 10 מ״ה. פ״ג
א. הל׳ פ״א פאר, בירושלמי ואיתא בתוספתא.

בראשית 14 לא. לב שמות 13 א. טו ערכין 12
ד. יב תהלים 16 יג; ד שם 15 ט. לט

רעד



קבל משה ראשון פרק אבות

 בן שמעון רבן !יזן חטא. מביא דברים המרבה וכל המעשה. אלא העיקר,
 ועל האמת, ועל הדין, על ,(קייםא העולם דברים שלשה על אומר- גמליאל

ה. השלום

שני פרק
m תפארת שהיא כל האדם, לו שיבור ישרה דרך (היאא זו אי אומר, רבי 

 שאין ג<, חמורה כמציה קלה במצוה זהיר והר האדם. מן לו ותפארת לעושיהס

ושכר שכרה, כנגד מצוה הפסד מחשב והוי מצות. של שכרן מתן יודע אתה

 טז(. ת )זכריה נשעריכם שפטו שלום ומשפט אמת שנאמר ,השלום וו (3 עומד. וו, פ, א( ]יז[
יזמורה.3כ קלה וו, ג( לעושה. וו, פ, (3 איזוהי. וו, היא. איזו פ, א( ]א[

שהוא לומר רוצה גדולות מלת הרע בלשון ל

 גדולות מדברת לשון אמרו והוא שלשתן כנגד
 מאה מאד הרבה 17הארור הזה בעון ודברו

 הרע בלשון המספר כל שאמרו מה ותכלית
נגביר ללשוננו אמרו אשר שג׳ 18בעיקר כפר

 מקצת לך והבאתי ,19 לנו אדון מי אתנו שפתינו \
 שהארכתי, פי על ואף הזה בעון שאמרו מה 1
 וישים יכלתו, כפי האדם ממנו שיתרחק כדי י

j שבדבור. החלפ_הזה מן לשתוק מטרתו_______
 וכבר בצדק. המדינה הנהגת הוא הדין, ]יז[

 המעלות האמת כי הרביעי בפרק ביארנו
 וכאשר המדותיות. המעלות והשלום ההגיוניות.

 המציאות תהיה הללו המעלות שלש תושגנה
 ובלי ספק בלי האפשרית השלמות בתכלית

.20 פקפוק

 1המעשים הם ישרה דרך כי הוא ברור ]א[
 והם הרביעי, בפרק ביארנו אשר הטובים

 לאדם נקנית שבהם לפי הממוצעים, המעשים
 בני עם התנהגותו ותיטב נעלה תכונה בנפשו

 מן לו ותפארת לעושיה תפארת אמרו והוא אדם
 במצוד, להזהר שראוי אמר כך ואחר האדם,

 הרגל שמחת כגון קלה שהיא בה שחושבין
 חומרתה שנתבארה ובמצור, ,2 קדש לשון ולמידת

 טעם ונתן הפסח, ושחיטת והציצית המילה כגון
 מצות, של שכרן מתן יודע אתה שאין לכך

התורה שכל והוא, שאסביר, כמו זה ענין וביאור

 מצות תעשה, לא מצות וממנה עשה מצות ממנה
 כל על העונש הכתוב פירש הרי תעשה לא

 מיתות, במקצתן וענש מעט, זולתי מהן אחת
 ומן ומלקות. שמים, בידי ומיתה כרת, ובמקצת
 מה תעשה לא מצות כל את ידענו העונשין

 והם מזה, למטה מהן ומה חמור אסורו מהן
 החמורים והם הראשונה הדרגה דרגות, שמנה
 והדרגה סקילה, בהם חייב אשר דברים הן שבהן

 והשלישית שריפה, מחוייבי הם מזו שלמטה
 והחמישית חנק, מחוייבי והרביעית הרג, מחוייבי
 שמים, בידי מיתה מחוייבי והששית כרת, מחוייבי

 לאוין והשמינית מלקות, מחוייבי והשביעית
 חומר נדע הזה הדירוג ומן עליהן, לוקין שאין

 פירש לא עשה מצות אבל וקלותה®, העבירה
 שנדע כדי ה׳ לפני הוא מה מהן אחת כל שכר

 אלא המנה, למטה מהן ומה 4חמורות מהם מה
 הודיע ולא פלוני ודבר פלוני דבר לקיים צווה
 ולפיכך ה׳. לפני גדול יותר מהם איזה שכר
 אמרו הזה היסוד ועל כולן, בהן להשתדל ראוי

 הבחנה ללא 5המצוד, מן פטור במצוד, העוסק
 העוברת, למצוה בה עוסק שהוא המצוד, בין

 המצות®, על מעבירין אין גם אמרו ולפיכך
 תעבור אל מצוה עשיית לך נזדמן אם כלימר
 ואמר אחרת. מצוד, לעשות כדי ותניחגה מעליה

 עדיפות ערך נתבאר שלא פי על ואף כך אחר
והוא, הערכה, דרך יש הרי אחרת לגבי מצוה

 "המעודד" ובנדפס המקולל. הארור, "אלמלעון", 17
 ה. יב תהלים 19 ב. טו ערכין 18 הוא. וט״ם

 הכפילויות. להשמיט כדרכו הושמט ובנדפם ריב" "ולא 20
פרשת ספרי 2 דק. ולא ״מהמעלות״ בנדפס 1

 "שדת ם. בכ״י וצג׳רה" אלד׳נב "עט׳ם 3 עקב.
 שלא כדי זד, "וכל בנדפס 4 וכ׳פתד,״. אלד׳נב

 נכון. ואינו לשמרה" מאד צריך מצוה איזו נדע
א. לג יומא ב. סד פסהים 6 א. כד, סוכה 5

רעה
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 יהיו שלא עד זה, לענין יתומים נקראים אימתי ועד ״><. מאם יתום ואחד מאב

 צרכי כל עושה יהיה אלא בהן, ולהטפל לאמנן לו להסמך גדול לאדם צריכין
נ»(. הגדולים כל כשאר לעצמו עצמו

5ריזי!ט?»3

שביעי פרק

 א<. טז< ים )ויקרא בעמיך רכיל תלך לא שנאמר תעשה בלא עובר בחברו המרגל ]א[
 רבות נפשות להרוג וגורם הוא, גדול עון <כ זה לאו על לוקין שאין פי על ואף

 לדואג אירע מה ולמד צא )שם(. רעך דם על תעמד לא לו נסמך לכך ", מישראל
 לזה"( מזה והולך דברים טוען שהוא זה רכיל, הוא זה אי בב[ <דהאדומי

 אמת אומר שהוא פי על אף פלוני. על שמעתי וכך כך פלוני. אמר וכך כך ואומר
 לאו בכלל והוא מאד עד מזה גדול עון יש ]ג[ העולם. את מחריב זה הרי
 האומר אבל אמת. שאמר פי על אף חברו בגנות המספר והוא הרע, לשון והוא זה,

כך ואומר שישב זה הרע לשון בעלס נקראו(. חברו על רע שם מוציא שקר

 לבם מלאם פיו שעל מריה, ליה ושרא עכ״ל.
 פסוק והכניסו רבנו דברי ומחקו לעם ברמב״ם

בדקדוק. שלא האו״ש ע״י ששוער זה
 אהד ויתום אלמנה כל דרשב״י במכילתא נח(
מאם. יתום ואחד מאב יתום

 אמתי ועד ז־רשב״י במכילתא שם זה נם גט(
לעצמן. שיעמדו עד יתומים נקראין

 ללשון אזהרה א הל׳ פ״א פאר. בירושלמי א(
 בעמך רכיל תלך לא ישמעאל ר׳ תני ...מנין הרע

 שם, הש״ס גליון ועיין הרע. ולשון רכילות זו
 דבריו מטעין הזה כרוכל תהא שלא נחמיה ח תני

 אזהרה א מו ובכתובות לזת ושלזה לזה שלזה
רכיל. תלך מלא אמד ר״א מנין רע שם למוציא

 דהוי משום כת״ר א הל׳ סנהדרין בפי״ה ב(
 ועוד שהוסיף פר״ח ועיין מעשת בו שאין לאו

שבכללות לאו דהוי
 הרי קרצין אומר פי״א רבה ארץ בדרך ג(

 בעמיך רכיל תלד לא שג׳ דמים משופכי זה
רעך. דם על תעמד ולא

 שהביאה דואג פרשת כב, א שמואל ראה ד(
כט. פ׳ תדבא״ר ועיין הכהגים. עיר גוב להרג
 וכתב הירושלמי. לשון הבאתי לעיל ה(

 פלוני האומר היינו שרכיל רבנו דעת הכס״ט:
 שאותו אע״פ כך, לד עשה או וכד כד עליך אמר
 דואג בהלשנת כמו שנאמר, למי גנות אינו דבר

לדוד, גלית וחרב לחם שנתן אחימלך -על שאמר

 בזד. שאין מכחיש, היה לא אחימלד נשאל ו5וא
 לזה והולד מזה דברים שטוען כיון לחברו, גנות
 המחזר כרוכל שהוא הוא p דכשמו מיקרי רכיל

 המספר היינו הרע לשון בעל אבל בעיירות.
 שמספר הגנות אם לשנים, נחלק וזה חברו בגנות

הוא ואם רע, שם מוציא נקרא שקר הוא עליו
הרע. לשון מספר נקרא י»אמת
וכיון טז, הל׳ פ״א לאבות בפירושו כת״ר ו(

מ ואזכיר מבארו הריני הרע לשון שהזכרנו
 בעורון מה אדם שבני לפי חכמים, דברי מקצת
 נכשל שאדם ביותר החמורה העברה והוא עצום,

 שאבק חכמים שאמרו במה ובפרט תמיד, בו
 והלואי יום, בכל ממנו נצול אדם אין הרע לשון
 ספור הוא הרע ולשון עצמו. הרע לשון יהא ולא

 מישראל אדם והשפלת וסוסיהם אדם בני מגרעות
 •היה ואפילו ההשפלה, מן שיהיה אופן באיזה

 שישקר הרע לשון שאין לפי שאמר, כמו שפל
 נקרא זה כי עשה, שלא טה לו וייחס האדם על

 הוא הרע לשון אלא חברו, על רע שם מוציא
 בודאי. אותם שעשה במעשיו ואפילו האדם גינוי

 לשון שלשה אמרו חוטא. והשומעו חוטא, ואומרו
 )ראה עליו ושאומרין והשומעו האומרו הורגת הרע

 האומרו מן יותר המקבלו ואמרו (.1 טו ערכין
 הוא הרע לשון ואבק ב(. נו שבת גם )ראה

 אמר בפירוש, לאמרם מבלי האדם במומי הרימוז
 שאינו מדאה המרמז והיות שמרמז במי שלמה

נתכוון לא ושהוא מדבריו שהבינו מה יודע
החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס )רמב״ם( מימון בן משה המדע 228 מס קאפה<|עמוד ר״י >מהדורת תורה משנה



 כמתלהלד. אמר אחר, לענץ אלא'נתכוון לכך
 רעהו את רמה איש כן ומות ומים זקים היורה
 עבה״ט ועיין ע״ש• וכי׳ אני משחק הלא ואמר

 דשלשה ברורים רבנו ודברי אורך. ללא שהאריך
 בהם שאין בדברים והוא רכיל, א, הן. הלוקים
 שהם אלא מגרעת דברי והם הרע, לשון ב, מגרעת.

 שהוסיף ומד. שקר. דברי והם ש״ר, מוציא ג, 4אמו
 לזה שאץ לקמן יתבאר הרע" לשון "בעל הכס״ם

המשגה. בפירוש וגם כאן גם והים רבנו ודברי יסוד.
 ונכון אחרים, ב״י ובכמה מ, בכ״י ב״ה ז(

 אלא רביעית חלוקה להוסיף רבנו בא שלא הוא.
 לעיל האמור הרע לשון בעל מפרש, והדר תנא

 הכתוב עליו אדם בני מגרעות המספר שהוא
 ועל בעל". "אבל כ״י ובכמה זבנדפס וכר. אומר

 קשה אלא לא, וכתב: הראב״ד השיג ?!®ך. זה
 והורג תליתאי הוא שהראשון השני, מן הראשון
 עצמו. את אלא הורג ואינו תנין והשני נפשות

 אץ שגבץ צוואתו אף ועל עכ״ל. זאת, בינה
 המג״ע: כתב דבריו ועל כוונתו. מבינים אנו

 שאומר התלמוד לשון לקח שהוא אומר ואני
 הוא והרכילות ...הרע לשון קשה כמה וראה מא
 בירושלמי פאה דפ״א הזיפים ענין כמו אמת דבר

 נו. דשבת ציבא בעץ שקר עיקרו הרע ולשון
 הרע וללשון דלטוריא, בירושלמי קורא ולרכילות

 דאמר למאן ואיכא ממנו, יותר דע שם לו אץ
 ואחה קיבל, לא למ״ד ואיכא הרע לשון דוד קבל

 למלשינות חז״ל קראו אמנם ואם ע״מ בו, התבונן
 ההכללה. דרך על אלא אינו אך לה״ר, מפימשת

 כמ״ש רע, שם הוצאת אלא לה״ר אינו ובאמת
 בשו״ת הרדב״ז השיגו וכבר דק, לא והמג״ע רבנו,
 דחוקים להלוקים שנכנס אלא אשעד. סי׳ ח״ר,

 שהשני לפי אצלי והנכון זז״ל: צורן, להן שאץ
 ולפיכך כלל הגאה בזד. לו ואץ לו ולא חוטא
 טוען הראשון דאלו מזו! גדול עון יש הרב אמר

 שהרי גדולה, או תגמול לאיזה לזד. מזה דברים
 וכבוד גדולה משאול מקוד. היה האדומי תאג

 ברעה תתהלל מה תד אמר ועליו רכילותו, על
 טובה שאול להם שיחזיק כדי הזיפים וס וכו׳,

 המור שהוא אע׳׳פ ולפיכך בכתובים. כמפורש
 אבל להנאתו, שעושר. ביון גדול אינו אהר מצד
 לו שאץ כיון גדול יותר הוא הרע לשון בעל

עכ״ל. הלשון, לבעל יחרץ ומה שג׳ הנאה
 דקאמר "אבל" מאי לדקדק יש הכס״ם וכתב

שבתב מד. זהו והלא דליתא( העירותי )כבר

 דה״ק וי״ל חברו, בגנות המספר הוא הרע שלשון
 בעל יקרא לא חברו בגנות אדם •שיספר אע״פ
 במקרה, אלא בן ספר שלא שאפשר מפגי לה״ר,

 יקרא לז־^ר^א לספר תמיד שמורגל מי אבל
 וכך כך ואומר שיושב שכתב וזהו לה״ר, בעל
 לדבר ומורגל יעבע שהוא כלומר פלוני, עשה

 שמות, ארבעה כאן שפרט נמצא אלו, דברים
 לה״ר. ובעל רע, שם ומוציא לה״ר, מספר רכיל,
 ועיין יסודן. כל לוה אץ דלדעתי העידותי ]וכבר

 הורגת לה״ר שלשה שכשאמרו וכוונתו, ראב״ד.
 מד. השומע כן ידי שעל ברכילות, כשהוא היינו

 וגואלי והורגו, עליו קם לו לעשות רוצה שחברו
 הורגים שניהם דמי ותרשי להורג, הורגים הדם

 כשמספר אבל קרוביהם. מיתת שגרם לאומר
 יתפעל לא הוא בי געגש השומע אץ חבת בגנות
 יהרוג עליו שהנאמר חשש שם ואץ האחר מגגות

 בלומר תליתאי, הוא שהראשון יז״ש למקבל,
 תליתאי הוא רכיל .דהיינו החלה שהזכיר שאותו

 והשני שכתבתי. כמו הרעד. תגע לשלשתן גם כי
 תגע לא בלומר תגיץ הרע לשון בעל תזיינו
 הורג ואינו עליו שנאמר לאותו בינו אלא הרעה
 כראשון. לשלישי הורג שאינו כלומר עצמו אלא
 עון הרע לשון בעל ששם רבנו דברי היפך וזד.

 לשון שלשה שכשאמרו רבנו ודעת מרכיל. גדול
 דרכילות הרכילוו! על אמרו לא הורגת הרע

 אמת, לה״ר על אלא לחוד, הרע ולשון לחוד
 שייך דבלה״ר לה״ר, בעגין בסמוך הזכירו ולכן

 לאומד, יהרוג עליו שהנאמר שלשתן, שימותו
 שניהם דם וגואלי להורג, יהרגו הדם וגואלי
 מתו הדבר הוא שגילה ידי שעל למקבלו, יהרגו

עכ״ל. אלו,
 צד למצוא בדי נחזק תחק במת יראה והרואה

 תמד. וכבר הסתומים, הראב״ד שבדברי ההשגה
 שיש הכס״מ בשמת הלך שגם אלא הלה״י עלץ

 על הבנוים דברים חלוקות, ארבע רבנו בדברי
 הלח״י: וז״ל עליה. העירונו שכבר "אבל" מלת
 השגת בהבנתו דוחקים כמד. ויש כס״מ עיין

 שפי׳ לה״ר דהאי והגלע״ד רבנו. וכוונת הראב״ד
 שיעורר באופן היינו חבת, בגנות המספר רבנו

 למלך עלץ הלשץ פלזגי שאומר כגון שנאה,
 דברים הם אותם שהעושה אלו, בדברים וכיוצא

 לו פגיע שהיד. לעושה שונא והשומע גנאי, של
 הורגו/ לה״ר שלשה אמרו זע״ז ■גנאי, מאותו נזק
דבר אומר אינו שהרכיל לרביל, תמה זה ואץ
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 של דברים ואמר עליו, שמעתי וכך וכך אבותיו, היו וכף ובו פלוני, עשה וכך
)!מלים גדולות מדברת לשון חלקות שפתי כל יי יכרת אומר הכתוב זה של גנאי.

 בעולם האדם מן נפרעין עברות שלש על הכמים אמרו )ג( ]ד[
ולשון דמים, ושפיכות עריות וגלוי זרה עבודה .״(הבא לעולם חלק לו ואין הזה

 וזהו הכ״מ, וכמ״ש האדומי דואג כעץ גנות של
 דהיינו זה, לאו בכלל והוא וכתב רבנו שדקדק

 מהלוקת אץ זה ובענץ דרכילות, לאו בכלל
 מהרכילות. גדול לה״ר דעון יודה הראב״ד •שגם
 מהלוקת אץ הורגת לה״ר דשלשה הד וגם

 שציבא בהמה במה דפ׳ דוד ענין ובהד בפירושה,
 שישיבו שרואה שלגנאי דבר מפיבושת על הלשץ

 שנוגע למפיבושת ישנא ודאי ודוד המלכות, לו
 של רביעית הלוקה על ד,ר״א והשגת בכבזדו,

 אומר דאינו למקבל, עונש אץ ודאי דהתם לה״ר,
 כבוד גגיעת בהם שאץ גנאי של וברים אלא

 קשה לה״ר שבעל רבנו מדברי ומשמע לשומע.
 הקודם, מן קשה בדבריו המאוחר שכל מלה״ר,
 הוא שהראשון קשה, שהראשון השיגו לפיכך

 וגם העוו בידם יש שהשלשה מליזמי^יינו
 שאין' תנץ הוא לה״ר ובעל השלשה, מ הורג
 אץ ומעתה והאומר. העושה שנים ביד אלא העוז

 לה״ר בבעל אלא והראב״ד רבנו בץ מחלוקת
 ודברי ביניהם. המחלוקת שהפליג כהכ״ט ודלא
 יותר חמור לה״ר שבעל שסובר ליישב יש רבנו
 בגנות לדבר עת בכל שרגיל רגילותו מחמת הוא

 ולשם בנושא. דן דש עבה״ט גם עכ״ל. חברו,
דבריו. אביא בנושא הדיון השלמת
 קדושים, פ׳ בתו״ב מבואר עבה״ט בחב

 כך ואומר ומ״ש א. הל׳ פ״א סאה ובירושלמי
 אפשר שפיר ובאמת כם״מ. עיין .פלוגי, אמר

 פלוני על שמעתי וכד כד רבנו דברי לפרש
 שהרי עלז, שאמר פלוני על שמעתי כך שכוונתו

 ועיין זה. על מזה דברים המטעץ רק הוא דביל
 שהוא אע״פ ומ״ש ההשגה. בבאור לקמן מ״ש
 עון יש ופרש הרע... לשון גבי לקמן אמח,
 ויתר הבא לעולם חלק לו שאץ היינו גדול,

 וט״ש להלן. כדיבואר ברכילות שאינם הפרסים
 א. הל׳ פ״א פאה ירושלמי זה, לאו בכלל והוא

 אבות פיהמ״ש עיץ בגנות, המספר והוא ומ״ש
 וייחס האדם שישקר הרע לשון שאץ מס״ז מ״א

 רע שם מוציא נקרא זה כי עשה שלא מה לו
ת״ח ועיין לקמן. וכמ״ש עש״ב וכו׳, חברו על

 ילפותא לאו דאי סז ממו״ק לזה ראיות שהביא
 וח לה״ר, בכלל הוי לומר מותר ב״ד דשליח

 שהיה דאף קסד דב״ב הייטא דר״י בעובדא
 זה על ומ״ש מלה״ר. כלך לו אמר ם״מ אמת
 תקנה לו אין סיפר טו בערכין יברת, הכתוב אמר

 ומפרש וכו׳, יכרת שג׳ ברוה״ק דוד כרתו שכבר
 של תקנתו מת וכאמרם לה״ר, על דקאי רבנו

 כפרש״י והוא הראב״ד, השגת ועיין לד,"ר. מספרי
 מכריחות ראיות לי ויש ...,בערכין שם ורגמ״ה
 פנ״א פדר״א עיין קאי, לה״ר רעל רבנו כשסת

 מקרא לה וילין• חלה״ב לו אץ לה״ר המספר בל
 מן וראה בא בן שהוא לד תדע אצמית... אותו

 היה הרי ושם וט׳, ולעזרו לאדם שהלשין הנחש
 שאמר סי״ט ובב״ר פי״ג, ע״ש רכילות, ולא לה״ר

זהו והרי וט׳ שונא אומן בל בדראו על דלסוריא
 ותנחומא וברכה, עח ס״ם אג״ב ועיין ממש. ^ה״ר”׳

 אינו והנחש מתרפאץ הכל לבא לעתיד מצורע
 כך רפואה לו אץ שהנחש וכשם ובו׳ מתרפא
 לעתיד רפואה לו אץ חברו על לה״ו האומר

 הרי וט׳, בסתר מלשני אומר דוד וט לבא,
 על והוא מנחש, חלה״ב לו שאין דילין• להדיא
 דמביא ב סכ״ו ויק״ר ועיין רכילות. ולא לה״ר

ע״שי תליתאי, קטיל דלה״ר עובדא
 בסיהמ״ש רבנו לשון הבאתי ו הע׳ לעיל ח(

 וירושלמי רפאה, בתוספתא ומקורו אבות. ס״א
 רבנו, נוס׳ היתח שכד וברור א, הל׳ פ״א פאה
 לעולם קיימת "והקרן גריס ולפנינו הסמ״ג. .וכ״ב
 פ״מ. דד״ג אטת גם ועיין 4היז וטעות הבא"
 ומספר פי״א ארץ דיד במסכת להדיא וכ״ה
 האו״ש: וכתב הבא. לעולם חלק לו אין לה״ר

 אחורי מעובר וחומר קל לעוה״ב הלק לו אץ
 ית ערובין לעוה״ט חלק לו שאץ בנהר אשה

 דברים ארבעת כנגדן, דסאת פ״ק ובירושלמי
 לעוח״ב קיימת והקרן בעוה״ז האדם מן שנסרעיז

 דמים, ושפיכות עריות וגלוי זרה עבודה הן ואלו
 ובמדרש ההלכה, סוף וע״ש טלן, כנגד הרע ולשון
 בפיהמ״ש ונתבאר ע״ש. פ״ג בראשית אגדת
עכ״ל. ס״א, אבות

החכמה אוצר תכנה ע״י הודפס )רמב״ם( מימון בן משה ממדע 23P מס עמוד קאפח< ר״י >מחדורת תורה משנה



כאלו הרע בלשון הממיר בל חכמים אמרו ועוד ]ה[ .(0 כולם כנגד הרע
 )תהלים לנו אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשננו אמרו אשר שנאמר בעיקרי( כפר

 שאומרין וזה והמקבלו האומרו הורגת, הרע לשון שלשה חכמים אמרו ועוד כי
אבק שהן דברימ שם ויש )ד( [1] (.3י האומרו ך?מן1יוו והמקבלו יא(• עליו
 שתקו שיאמר או עתה. שהוא כמות שיהיה לפלוני ״גאמר7מי כיצד, הרעיג(. לשון

 המספר וכן האלו. בדברים וכיוצא היה, ומה אירע מה להודיע רוצה איני מפלוני
שיספרו להן גורם שזה הרעיד(, לשון אבק זה הרי שונאיו בפני חברו בטובת

 ציין טז הל׳ פ״א אמת בפיממ״ש רמו ש(
 ואיתא !שם, ליתא ולפנינו בתוספתא, מקורו

 ואמרו והוסיף: א, הל׳ פ״א פאר. בירושלמי
 גדול מלת בע״ז נאמרה א( טו )ערכין בתלמוד

 גדולה, הסאה הזה העם חטא אנא אמרו והוא
 אמרו והוא גדול מלת עריות גלוי בעון גם ונאמר

 בעץ גם ונאמר הזאת, הגדולה הרעה אעשה ואיך
 עוני גדול אמרו והוא גדול מלת דמים שפיכות
 ר״ל גדולות מלת הרע בלשון ונאמר מנשוא,

 מדברת לשון אמרו והוא שלשתן כנגד שהוא
 וט׳ מאד הרבה הארור הזה בעזן ודבר גדולות.

ע״ש.
 ב. טו ערכק י(

שם. ערכין יא(
 המקבלו "ואמרו שם בפיהמ״ש כת״ר יב(
 שם גום׳ היתד. שכך משמע האומרו" מן יותר

 מצאתי לא כנה״ג וכתב ליתא. ולפנינו בערכין,
 שהיה שדואג ודואג, משאול נלמד ואולי מקורו,

 שקבלו ושאול לבדו, הוא העולם מן נטרד האומרו
 בלשונו דייק ויפה ע״ג בניו, ושלשת הוא נהרג

 חלק, ם׳ דריש נמתגי׳ העוה״ב מן נטרד שדואג
 ומיד אתה מהר נהם נאמר ובניו שאול אבל
 עבד,"מ ועיין במחיצתי. עמי הז״ל ודרשו עמי,

 תגן דהא והוסיף מוכרווין, דבריו דאין שכתב
 ויק״ר עיין וכו׳ צדיק אותו נהרג חטאות המש על
 ואגדת אמור, ם׳ ותנחומא ז, שוח״ט ט, פ׳

 חומרא דמשום לו נימא ומאן פכ״ד, שמואל
 קבל אלמלי נו משבת שהוכיחו ויש הוא. דמקבלו

 עבדו ולא דוד בית מלטת נחלקת לא לה״ר דוד
 הדבר ומדתלי מארצנו, גלינו ולא ע״ז ישראל

 וגם המור, שהוא ש״מ בהאומר ולא שקבל בדוד
 שהיה שנראה סמ״ג גם ועיין מוכרח. אינו זה

קיבץ. ספר גם ועיין ע״ג הגט׳, מום׳ כן לפנינו
פ״א בפיהט״ש רמו לרבה עבה״ם בתב (1י

 רעות סטר הוא לה״ר הכלל, זה מט״ז אבות
 אופן באיזה מישראל אדם ולגנות ומומיו האדם

 במומי הרימוז הוא לה״ר ואבק ע״ש. הגנות מן
 ולפ״ז ע״ש. בפירוש לאמרם מבלי אדם מי

 שתקו וכן וט׳ לפלוני יאמר מי באן רמו מ״ש
 בלי אדם מי במומי הרימוז ,זהו זבו׳ מפלוני
 מבני ואנשים קרח פ׳ יל״ש בפי^..מיין לאמרם
 נתן הכתוב פרסמן שלא יאע״פ וכוי ישראל

 ובו׳ אותם מבין אתה המקרא ומתוך סימניהן
 לאומר בפירוש האומר בין שיגוי דיש הרי ע״ש,
 אהר ובמדרש פמ״ד בפדר״א רד״ל ועיק ברמז.

 ולומר לישראל להזכיר משה רצה שנה ארבעים
 וכר ה׳ היש במדבר שאמרתם אתם זוכרים להם
 וט׳ פניהם מלבק הרעי לישראל אומר אני אס

 מבינים והם עמלק מעשה להם אומר הריני אלא
לישראל." נקל רמז דבדרך להדיא הרי ע״ש, וט׳

 לשון אבק פ״א ע״ז תוספתא עבד.״מ כתב יד(
 מפני חברו של בטובתו אדם ויתן ישא לא הרע
 רמו והוסיף קסד. ב״ב וגט׳ הרע, לשון אבק
 מקומות בכמה חז״ל דברי לישב כדי שונאיו בפגי
 דאדם ביה משתבח שבהן, מוגה היה הוא בנק
 כתב חייטא דיהודה וההיא וכדומה. הוא גדול
 הרב ומחד. גדולה. במסבה שהיה בפיה״ט: רבנו
 כלך לו ואמר הסופר אותו כתב ■ששבה בזה

 ברבים משבחו שאתה במד. בי ר״ל מרע, מלשון
 בהם ויש אויביו בהם שיש בזיון, לו גורם אתה

 לספר שבחו כשישמע שונאו ויצטרך שונאיו,
 עכ״ל הרע, מלשק גדולה הרחקד. וזו מגרעותיו,
הרמב״ג
 בם׳ הרי״ף וכתבה טז, בערכין הכס״ט וכתב

 של בשבחו אדם יספר אל לעולם מדליקק במה
 רמו ומפרש גנותו. לידי יבא שבחו שמתוך חברו

 שבחו שמתוך קאמר והכי שונאיו, בפני דהיינו
אבל כן אינו אומרים ששונאיו גנותו לידי בא
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 תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך שלמה אמר זה ענין ועל בגנותו.
 הרע בלשון המספר וכן ]ז[ רעתו. לידי בא טובתו שמתוך יד<. »)משלי לו

 אומר ששלמה הוא בשנאה. מדבר שאינו כלומר ראש קלות ודרך שחוק דרך
 וכן יח־יט(. כו >משלי אני משחק הלא ואמר ...ומות חצים זקים היורה כמהלהלה

 זה שדבר יודע אינו וכאלו לתומו שיספר והוא רמיות דרך הרע בלשון 1המס§
 שזה או פלוני של מעשיו שאלו יודע איני אומר בו כשממחין אלא הוא, הרע ל^ן

שלא או חברו בפני הרע בלשון המספר אחד )ה( ]ח[ הרע לשון
 או בגופו חברו להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמין דברים והמספר בפניו,

דברים נאמרו ואם י". הרע לשון זה הרי להפחידו, או לו להצר ע$ו בממונו,

 משמע אוהביו בפגי אבל בו, יש פלונית מדד,
 בפיהמ״ש רבנו ומדברי ע״כ. שמותר, רבנו מדברי
 יש שמא אוהביו, בפני אפילו משמע דלעיל

 מ״ש וכעין ע״ש, באמת אוהבו שאינו ביניהם
 שמא תושש שהר״ש אלא הר״ש, בשם הגמ״י
גנותו. לידי יבוא עצמו השבח מספר

 לדברי מותר אוהביו בפני אבל הגמ״י: זז״ל
 אבו!/ מסכת וכו׳, שבהן מונה היה ריב״ז הכל,
 יספר לא פירש שמואל רבנו אכן המצוות. ספר
 מדותיו ומונה שמספר דמתוך בטובתו מדאי יותר

 וכיו״ב ע״כ. גנותו, לידי יבוא שלא אפשר אי
 שבפני כס״מ עיק וז״ל הכס״ט על מהרא״י העיר

 משמע דלא זה על תמה והפר״ה מותר. אוהביו
 שם דמבואר ב, קסד דף דבתרא מסוגיא כן

 אבל אסור. שונאו בפני שלא דאפילו להדיא
 דלק״ט יראה דאבות לפ״א רבנו בפ׳ הרואה
 ביניהם יש שמא אסור רבים דבפני מזה דנשמר
 הסמ״ג על השיג הדורות סדר והר׳ שונאו.

 בפיהמ״ש רבנו וכדברי ולק״ם הפר״ה, בהשגת
ע״ש. הוא, נחמד כי

 דהוקשה ובודאי הגט״י, עיין פרה״א כתב
 בייל כללא אדם יספר דאל מימרא דבי׳ד להם
 אומרים אר״א ערובין ובפ״ב כלל, לספר דאין

 סתראי. דגראו וכו׳, בפניו שלאדם שבחו מקצת
 שונאיו, בפני יספר דאל דההיא רבנו כתב הלכך
 היא... אוהביו בפני שבחו מקצת דאומרים וההיא

 דגט עובדא מהד רבנו על תמה פאנדרי זמהר״ח
 משום ומשני איכא לה״ר מאי עלה דפריד פשוט

 דר״ש לרבנו דס״ל דאפשר ונ״ל דימי. דרב
 דמייתי מעובדא דהא חייטא יהודה של שונאו היד,
 אנא דא״ל וכו׳ מקושר בד,הוא מינה לעיל התם
כלך רבי וא״ל כתביה חייטא יהודה כתבתיד, לא

 נוהה ד״ש דעת שאין מוכח פרש״י, ועיין מלה״ר,
 אסור אוהבו היד, ולא דהואיל חייטא, מיהודה

 כשהמספר אם הדברים וק״ו בטובתו. לספר
 כ״ש אסרינן, שונאיו השומעים ובל אוהבו

 שלא7וו0דא דר״ש כד,ד,יא אוהבו אמו כשהמספר
 דאף רבנו לדעת נ״ל א״ג בגנותו. לדבר יבא
 חייטא יהודה של אוהבו היה דר״ש נאמר אם

 בכך, לשונו ירגיל שלא רבי גער מ״מ ושרי
 אסור ואז שונאיו בפגי לדבר יבא שלפעמים

 וכד ע״כ. כלו, אמ״ל ולכד דימי דרב משום
 לעיל, כמ״ש אבות בפיהמ״ש רבנו בתב באמת
 אש בס׳ ומהרח״א פר״ה ועיין ראם. שלא ונראה

ומשמ״ע. וםד״מ, דת
וקלות. שהוק ק, טו( "

במעשה א הל׳ פ״א פאה ירושלמי ראה סז(
ודיוהנן. חובץ, דבן

 רבא אמר טו דף בערכין הכם״ם« כתב
 משום בה לית מרה באגפי דמתאמרא מלתא כל

 ולישנא חוצפא ב״ש אביי א״ל בישא. לישנא
 דבר אמרתי לא מימי דאמר יוסי כר׳ א״ל בישא.
 כתב למה רבנו על לתמוה ויש לאחורי. וחזרתי

 וכו׳ שגורמים דברים והמספר ומ״ש כרבא. דלא
 וכתב ע״כ. לג, בשבת גרים בן דיהודד, בעובדא

 כנוסחתנו דגריס י״ל הכס״ט לתמיהת באר״י
 במקום אפילו כבתראי דהלכתא וס״ל "רבה"

 אלא עמור דאין שבת בפ״ה וכמ״ש רבותיהם,
 יו״ם הלואת גבי יז״ט ובפ״ד קרקע, בגדולי
 דמסתבר שם מ״ם ועיין רבו, ר״י נגד כרבא דפסק

 תירץ וכן זת״ד. טעמיה, מסתבר ד,״נ טעמיו/
 הזד. בכלל באריכות וטרי דשקיל ע״ש בא״י גט

רבו. נגד אף בבתראי דד,לכד,
אמר רבא דד,א תמיהתו, על שתמה זי״מ ועיין
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0ו  פעם השלשה מן אחד iffa ספר ואם ונודע. הדבר נשמע כבר שלשה בפני אלו
ולגלותו הקול להעביר יתכון שלא והוא הרעימ<, לשון משום בו אין אחרה"

 כגון מלתא סתם פח/ באגפי דמתאמרא מלתא
 מתכוון שהאומר מיירי ורגגו פלניא, בי נורא

 המספר אחד לכתוב דייק ולכך הרע, ללשון
וע״ש. זת״ד דפליג, ליכא ובזה הרע, בלשון
 שתמה בס״מ עיין )ו( מג סי׳ ה״ב חי״ש בתב

 בנמוקיו פר״ח ועיין וכו׳, כרבא פסק לא אמאי
 פי״ב בר״ש והובא דת״כ כברייתא פסק דרבנו
 בגנותו דברה שלא מחם ומה שאמרו נגעים

 לאביי מסייעא ברייתא והד וכו׳, בפניו שלמשה
 אמאי בס״ז להעיר ודש ע״כ. כמותו, פסק ומש״ה

 וא״ת דת״ב, זו מברייתא לרבא הש״ם מותיב לא
 כר׳ הל׳ יוסי ור׳ יהודה ח א״ב יוסי כר׳ דאתיא

 א״ש ולהתוס׳ כרבא. הלכה ורבא ואביי יוסי,
 דאיכא רבנו דסבר ואפשר "בגנות, דהבחיתא

וס״ל השמיטו זלהכי ברמאות כלה״ר הוי טרא
הזהירם האומר שאם לפרש רבנו הוצרך מכלל־״יולא בפניו שלא כתבו לזז״ר אבק וכל כהתוס׳,
 אבק, הוא נורא דאיכא וסבר לה״ר, אינו דבפניו
 שלא דאבק מכלל בפניו, דלה״ר בתב ומש״ה
 אתי דת״ב דבחיתא וכהתום׳ כרבא ופסק בפניו,
 ק״ו בפגיו שלא אמרו ובספרי וכפסיקתא. בכ״ע,
 לא צרעת טומאת הלכות סוף ורבגו רבים. בפני
ע״ש. בפניו, שלא כתב

 רבנו עט״ש שתמה בס״ם עיין עבה״ט כתב
 ישובים והרבה כרבא, דלא דהויא חברו, בפני

 קאי דרבנו תפסו האחרונים וגדולי בזז/ גאמרו
 דר״י הא וכן זרבא אביי דפלוגת שם כהתוס׳
 חוצפה. דהוי ב״ש גמור לה״ר אבל לה״ר, באבק

 מן דאסור, ב״ש דבפניו ראיה הביא והפר״ח
 ע״ש. וכו׳, בגנותו דברה שלא מרים ומה הספח
 רבגו ודברי רבנו. בשיטת כן לומר וקשה

 לעולם שם הרגמ״ה מש״כ ע״פ יפה מתפרשים
 כשהייתי כלומר לאחורי, וחזרתי דבר אמרתי לא

 לאחוח לחזור צרבתי לא אדם שום על דבר אומר
 אם שאפילו הדבר, בעל שם יהא שלא ולראות

 ואינו משקר שאינו לפי חושש היה לא שם יהיה
 בשטמ״ק יותר ומבואר ע״כ, בלה״ר, אומרו
 בפניו שלא אדם האשמתי לא פי׳ לט לב״ב
 הייתי כאן היה שאפילו בעצמי ידעתי אא״ב
 דבר שיהיה נזהר הייתי וגם בפניו... אומר

 מלתא כל אומר אני זה עגץ ועל אצלי, הברור
לדשנא משום בה לית מרה באגפי דמתאמרא

 אמרה דרבא סבור היה דמתחלה ועי״ש בישא,
 דאיכא דכ״ש תמה ולכן גדופין בדבח למלתיה

 ס״ל האי כי רבא זא״ל בישא, ולישנא הוצפה
 מבואר וא״ב אמורים. דברי ר״י דבר כענין כלומר
 ב״ש מרה דבאפי ס״ל הכי רבא דגם להדיא
 וכדברי דלעיל מספרי וכדברי מדאוחיוזא דאסור
רגמ״ת

 לאמרו, מותר אז סתם ודוקא הרד״ע כתב יה(
 הכס״ט: וכתב תנאו. לפי הכל התגר. אם אבל

 מדליקין, במה בם׳ הרי״ף וכתכה טו׳ דף בערכת
 משום בה לית תלתא באגפי דמתאמרא מלתא כל

 ליה. אית הברא חברך טעמא מאי בישא, לישנא
 שהתרנו שזה כלומר וכר יתכוון שלא והוא וכת״ר

 אסור איגו בענין לדבר במקרה יבא שאם היינו
יותר. הדבר לגלות שיתכוון לא אבל לאסרו

 שם אין דהא לגלותו אסורים שהם מלגלותו
סודו. מלגלות יזהר אחד שכל וט׳ הברך טענת

 דבאמת בזה, מאד האריכו רבים עבה״מ, וכתב
 בה לית חלתא קמי דמתאמרא דבל דינא בהר

 רבותינו מ נחלקו בישא לישנא משום
 דרבנו הו״א דמסתפינא ולולי הראשונים...,

 כתב דהנד. עליו. עמדו שלא חדש דין השמיענו
 דלה״ר דר״ל וט׳, שגורמים דברים והמספר רבנו

 חברו, על גנאי דבר אומר אם דוקא מקרי לא
 לו לגרום שיטלים דברים אומד אם גם אלא
 ומקור לה״ר. ה״ז להפחידו רק ואפילו היזק

 גרים בן דר״י מעובדא הבס״ט ציין הדברים
 רבנו לשטת לה״ר מספר דהוי דדואג מעובדא או

 אלו דברים נאמרו ואם סיים וע״ז לעיל, וכמ״ש
 הזק לו גורם זה איו שהרי וט׳, שלשה בפגי
 שם כר״ת לרבנו דס״ל הדבר, נודע שכבר עוד

 ובודאי רשב״י, תלמיד גרים בן דר״י בשבת
 בהם היד. אם ביתו לבני הדבחם מספר היה לא

 רשב״י דאמר דכיון לומר ומוכרה דלה״ר, לתא
 סבר שם בגט׳ כדאיתא שלשה בפני הדבחם

 גתטון לא והוא לה״ר, עוד בו דאין ריב״ג
 דבדברים משום רשב״י ע״י ונענש הקול, להעביר

 סבלו עכ״ם ביותר, להזהר צריכים שלמלכוח
 שכאלה, בענינים דוקא ולפ״ז ידו, על וטו רשב״י

בהם אץ שלשה בפגי שנאמרו דבחם גייימא הא
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 כ( בשכנותם לדור שאסור הרע לשון בעלי הם אלו כל )ו( ט[7 .ס(יותרי
 במדבר, אבותינו על דין גזר נחתם ולא בריהם.ד ולשמוע עמהם לישב ן3& וכל

 תעשה" בלא חברו"עובר 'את הנוקם )ז( ני[ [ «qpבלבד הרע לשון אלא
 מאד. עד היא רעה דעה לוקה□•( שאינו פי על ואף <.m יט )ויקרא תקם לא 'שנאמר

 דברי המבינים אצל שהכל העולם, דברי כל על »< מעביר להיות לאדם ראוי אלא
 חברו לו אמר הנקיטה, היא כיצד ניא[ עליהם. לנקם כדאי ואינן ה^זבאי

 לו אמר . ממנו, לשאול צרך למוזר משאילך. איני לו אמר קרדומך. השאילני
 ממך, כששאלתי השאלתני שלא כדרך משאילך איני לו אמר קרדומך, השאילני

 וכן לו, גמל כאשר ולא־יגמול שלם בלב יתן לשאול כשיבא אלא כד(. נוקם זה הרי
 ה(. ז )תהלים רע שולמי גמלתי אם הטובות בדעותיו דוד אמר וכן באלו. כיוצא כל

את תטר ולא שנאמר תעשה. בלא עובר נ"( מישראל לאחד הנוטר כל וכן )ח( ניב[

 לוקה אינו מעשה בו שעשה אע״ם .שכתב רמא "דברים לכתוב רמו ודייק לה״ר, משום עוד
 ולפ״ז מעשה. מבלי הלאו על לעבור שאפשר כיח כדאמרן, ודאי אלא מיזתריב דלכאורה אלו"

ובמו מ ס״ל לא לטעמיה דאיהו רמו על כשט^תמהו לרבנו דס״ל מתפרשא הכי דב״ב וסוגיא

שאץ בטעם כת״ר א הל׳ סנהדרין בפי״ה בב(
 מעשר- מ שאץ מפני עליו לוקץ
והוסיפה־. מדותיו. על מעביר מדמם: מ(

 ב״י. בכל וליתא ב יו השנה ראש הש״ס פי על
 על רק שלא יתרה העמקה יש רמו ובדברי
 להתיחם אף אלא להעביר, ליה מיבעי מדותיו

 ולרחם מוחלטת, בשלילה הזה העולם דברי לבל
 שדעתו על עלץ ולהצטער השאילו שלא אותו על

רעוע
קדושים, ם׳ לת״ב שציין כם״מ עיין כד(

 כלל, לה״ר משום ביה לית דבמחאה הראשונים
קובץ. ס׳ גם ועיין רט ועש״ב זת״ד
 דיז רבנו שהוציא נראה לת״י הר׳ בהב יט(

 במלתא חילוק שאץ נאמר שאם ההכרח, מכת זד.
 ממספר עדיף דלא קשה תלתא, באגפי דמתאמרא

 ולישגא הוצפה דהוי רמו שפסק חברו בפני לה״ר
 לגלותו במכז׳ץ דמיירי שאגי דהתם אלא בישא,
 היא ורבא ראביי דפלוגתא י״ל ומעהה יותר.
 פסק שפיר ורמו שלשב בפני המותר באופן
 בפני למספר השומע שלשה בפני ומפרש ברבא
 הוא הברז בפני רבנו שהזכיר והאיסור חברו,

ולגלותו. הקול להעביר במכוץ
 ב ה ובסוטה ד, קרה פ׳ תגתומא ראה כ(

ביחד. לדור יכולים והוא אני אין טו ובערכין
סד״ב ועיין '

טו. ערכץ בא(

פצוה חיגוד עיין עבד,"ב וכתב 4ב דף ויומא
חחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס )רמב״ם( מימון בן משח המדע 234 מס עמוד קאפח< ר״י >מהדורת תורה משנה

 אבל דלוקה. לרבנו דס״ל בפסח חמץ בקנה
 הוא חורה עליה שצותה הנקמה דענץ הפשוט

 במעשר. אין מעשה עשה אם ואף שבלב, דבר
 תורב צותה הנקמה מחשבת על ורק אסור שום

 שקדם מון "והוא שד לאוץ לרבנו םד.״מ ועיין
 ער מלדרשו נחדל לא ואז מעשה, איות לו

 שציער במו נצערהו או הרע בפעלו שנגמלהו
 דברי כל על מעביר להיות וט״ש ופשוט. אותנו"
 ועיין ביהד. נוס׳ כמה ערבבו בדפוסים העולם,

 דיומא מסוגיא רבט על שתמה רמא מצות מג״ה
 ומשני תסור ולא תקום לא והכתיב דפריך בג

 דגופא צערא על אבל דכתיב הוא בממון ההוא
 רק הוא תסור לא והלא זב לאו על עובר אינו

 ע״ש עולבץ, ואינן הגעלבץ חסידות מטרת
 דלא ההיפך להדיא מבואר רמו ובדברי בסוגיא.

 שביזהו בת״ה הביא ת״ת הלכות ובסוף כלל. הילק
 בצערא זה דין והרי ונוטר, נוקם יהא בפרהסיא

 מקום ואץ ארב כל בשאר גם הוא דגופא
 מסקנא הוי דהכי לן ליטא דמאן לתמיהתו,
 ההוא תירוץ על אדרבא מותר, דגומא דבצערא
 ור״ל וכו׳, לא דגופא וצערא הגם׳ פריד בממונא
 ע״ש... מהר״ה וב״ט לגמרי, זה לתירוץ דדותד.
 בדבר דוקא דלאו בסה״ט להדיא מבואר ובאמת

ועש״ב. זת״ד, ע״ש. שבממון
 בבאות טהרש״ל עיין עבה״מ כתב כה(
 כתב דמקימה הלשח, שנוי על שעמד לסמ״ג

הנוטר כתב מטירה וכאן מחברו, הנוקם רמו



* •לג. שכת

 תורה מדברי עצמו מירק כלומר לעבירות. עצמו ממנה עצמו. הממרק
 (’מלשון* שמפרש מי ויש ובחעתועים"(. העבירות בדברי להתעסק כדי ועסקיו,
 בגדים ולובש עצמו ומציין הטינופת מן גופו מדיח כלומר במים, ושוטף ומורק
 ובפצעים בחבורות סייסריהו הקב״ה לפיכך עבירות. לדברי להתנאזז כדי נאים

 מבני פצעיו מחמת ומתרחק מטנף. הוא ומאיליו ו&מנין, שמן להם להפך שצריך
 אדם לבני להתקרב כדי נחנאה הוא מדה. כנגד מרה הוא תה אותו. ומתעבים אדם,

 הדרוקן. עליו: שמביא ובפצעים בחבורות אדם בגי לכל סתעבו הקב״ה בעבירה.
 קלקלה הסוטה שהרי ,מדד, כנגד מרה נמי תו אסתסק׳א. אל ישמעאל בלשון

 שיהיו הנס. לשנאת סימן (:96בטנה וצבתה (’5דכתיב בבטנה לקחה בחדרכבטנה,
 מיד ששונאו אדם וכשרואה חנם, הבריות כל שונא זה שהרי לעולם. ירוקין פניו
 סימנו מתגאה. ולב גבוהה רוה בעל היינו הרוח. גסות טשתנות_לידקק: פניו

 שהוא איש בלב אלא נדבקת התורה שאין לפי הנכסים, ומן התורה מן עני שיהיה
 חדע. לשון נמוך[: למקום והולבין גבוה מקום ]שעוזבים המים כמו רוח, שסל
 אסכרה. חבירו: בגנות או חכם תלמיד בגבות ומדבר הבירו בדעת שמדבר כגון
מדה: כנגד מדה גמי והיינו כנאק. אל

 והיתול ושחוק לשק אנשי והם מלעיגין. :שהן לוצצים, עדת כמו כיתות.
 כונתם ואין התודה. בדרך שהולכים לציבור עצמן חגפים.שמראק ראש: וקלות
 משך כמשמען: שקרנים, כלבד: גילן בגי אותם .שיכבדו כדי אלא שמים לשם
 ויד (’מלשקי הנה וידו הלוצצים. מאח וחסדו סובו חסיד כלומר להנעים. את ידו
 אומר ]הייתי[ לא כלומר לאחורי. !חזרתי דבר אמרתי לא אליהו: אל היתה י״י

 תלתא כאפי דמתאמרא מילתא כל ממני: אותו שישמע ממי שאפתד דבר
 לאחרים ומשמיעה באמירתה השונה אין כלומר כישא. לישנא משום כיח לית
 דהא ממנו, העולם נתמלא אדם בני שלשה אותו ששמעו דביק הרע. לשק על עובר
 אדם יספר אל לעולם ליה: אית הברא דחברך ותברא ליה אית תברא תברך

 בני שיקפצו רעתו. לירי כא סוכתו שמתוך מדאי יותר הכירו של כשבהו
 ממק כבעל מדינתו אנשי כעיני יהיה או לו. מצירק והן אצלו ולתארה להטריחו אדם

 שידבר לו שונא איש לשם יהיה שבתו תוספת מחמת .שמא או וינזק. הרבה
(:’בגנותו•

 בעליהם העבירות שאלו תאמר היאך כלומר וכו׳. עינאי רב וחאמר איני
 יש עצמן העבירות שאלו עינאי רב והאמר וכך, בכך נידונים הם בחם הקבועים

 שהן מדינק ניצולק הן בהן המפורסמק בעליהם כפרה להן שיש ומחוך בסרה. להן
 וכו׳ בד מכנסי להם ועשה דכחיב וכו׳. פרשה נסמכה למה ]גליק[ שלהן יםורין

 שהוא פירוש ראיתיה. אהיכא וכר: הדבר וזה בתריה וכתיב אחריו, ולזרעו לו
שהוא בגד אוחו מונח עליו ]אשר[ )שיש( אבר מאותו שתבוא העבירה על מכפר

סו. יח x מלכים (97 ח: סוטה (96 כז. ה במדבר (95 כא. ו ויקרא (94 הממרק. ד״ה
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פרחיה רכינו לד

 אל נר׳ ]גליק[ שמזיעין. במקום ביזע, יהגרו לא (,’באבנט דכתיב כהונה, מבגדי
 לפי מעיל. סרק:’ לבביהון על ותירגם הנביאים, מפי עוזיאל בן יונתן קבל וכך אבך.
 הרע לשון על מכפר הוא לפיכך קול, להם שיש ופעמוניה דמונים שוליו על -שיש

 דמים שמיכות על מכפרת כתונת וכו׳ עינוני רב ותאמר איני בקול: שהוא
 בלבד. הרע לשק על אלא מימרא מהאי פריך קא לא לת״ר. על מכפר מעיל וכו"
 למימר יכלת לא ביה, דסשכחת הרוח וגסות וג״ע ש״ר על נמי דפריך אמרת דאי
 בגדים מעשיו אהנו ודלא באים, נגעים מעשיו אהנו ]דכי[ מתרץ קא דד׳א הכי,

 מאן יריע לא ואי מכפרת, כתונת קטליה מאן יריע הא נמי תריץ והדר מכפרים.
 מעשיו אהנו דלא ברישא האמר אמרת, כדקא הוזז דאי מכפרת. ערופה עגלה קמליה
 מכפרת, כתונת קטליה מאן יריע אי אמר והדר הוא. קטליה לאו רהא מכפרת, כתונת

 קא ממעיל אלא פריך קא מכתונת לא ומפרקיק אדידיה: דידיה וקשיא ודאי, דקטליה
 מעשיו אהנו לא אי אמר ועוד וכו? כתונת נמי אמר מעיל למימר בעי ומדקא פריך.
 מששא, בהו ליה מילי דהלין לך נתברר הרי אחר. ולא מעיל דמשמע מכפר, מעיל
 בצינעא בין מעשיו אהנו וזרעאי דלשון שמעתא האי עיקר אלא הוא, רסמכא ולאו
 מעול חשובה ועביד בפרהסיא אי מעשיו, אהנו לא ואי באים. נגעים בפרהסיא בין

 עביר לא אי דמים, ושפיכות מכפרת. קטורת תשובה נטי ועביד בעינעא ואי מכפר,
 בין מעשיו אזתנו הרע בלשון כדאמרינן באים, מעים יריע לא בין יריע בין חשובה,
 מכפרה, כתונת קטליה מאן ידיע אי תשובה, עביד ואי בפרהסיא. בין כצינעא

 וגילוי דקטורח. כחנינעא מכפרת, ]ערופה[ עגלה יריע לא ואי דמעיל. כדפרהסיא
 נגעים תשובה עבדי לא ואי מכפרים. בגדים תשובה עבדי אי הרוח, וגסות עריות
ספיקא: בת ולית הוא, מעליא ופידושא דילן. פירושא הוא הדין באים.

 החלאים, עבירות אותן בעלי על מביא שהקב״ה דאמריגן דהא קשיא. לא
 דאהנו דכיק להם, מתכפר אין ולפיכך אדם. בני בהן והזיקו מעשיהם כשהחזיקו

 שעשו ואע״ס עליהן סכפרין כהונה בגדי ואין עליהם, באין היסורין מעשיהם
 חזקים, כך כל היו שלא אדם, לבני הזיקו לשונן ולא מעשיהן היו לא ואם השובה.

 מכל ומצילן להם מכפר הקב״ה הרי הרעים, המעשים מאותם בתשובה חזרו ומיד
 כן אחר חזר סימון. ר׳ וחאמד איני עליהם: לבוא ראויים שהיו והחלאים היסורין
 הרע לשון וכפרה בכתונת דמים שפיכות שכפרה עינוי רב אסר היאך ומקשה,
 הקטורת מעשה הוא זה פירוש שבחשאי. דבר וכו׳: סימק ר׳ דאסר מהא במעיל,

 התראה, בלא בעדים והיה קטליח. מאן יריע אי ולפנים: לפני בחשאי, שפקטירה
 רב כדאפר מכפרת. הכתונת חשובה הרוצח עשה אם להמיתו. יכולין ב״ד שאין
 עשה כבר היה אם ערופה, עגלה הרוצח כפרת וה, המיה מי נודע לא ואם עינוי.

 תשובה בעליה כשיעשה שבצינעא, הרע לשק וכן פימק. ר׳ כדאמר השובה,
 דגילוי דומיא מכפר מעיל שבגלוי הרע ולשק דחשאי דומיא עליו מכפרה הקטורת

עריות:

הדש טעם (1• יט. לעיל (1 יח. טד יחזקאל (99 שטתוך. ד״ה רש״י בתב השלישי הטעם (98
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אב״ד הראב״י תשובות ג׳

 ומוהל‘אוחו ממין אס בן כמו ת״ה וגם תורה. ־לכבוד אלא מפני עומדים ־אתם

 אס ולכד התורה׳ לכבוד חשש לא שבדהו שאותו התורה׳ את כממה געשה

 מימי •במגלה דאמדינן ומאי עיקר. הוא וכן ת״ת׳ אינו התורה לכבוד גוקם איט

 הוה כי חסידא זוטרא דמר הא כי מטתי על הבירי קללת " עמי עלתה לא

 היה שלא למימר איבא רצעה׳ מא)י(]ן[ לכל ליה ומחל שרי אמו לפויריא סליק

 עמו ממון דין לו שהיה לאדם אלא אותו, מבזה שהיה אפיקורוס לאדם מוחל

 כבוד אבל מקללו׳ היה ולא גופו גער אלא מותל היה לא א״כ מצערו, והיה

בליביה. ליה מגקיט הוה ]אלא[ )ולא< מוהל היה לא תורתו

טז.
 לו אין הילכו הוא׳ הדעת הסה שעה^משום כל שחייבו תפלין ומשמוש

מפגי ואם ».מהם דעתו יפיח שלא כדי אלא בהם ימשמש מתי עת

 שיעשה ובלבד בכד לו די ממט מגדולים שמתבייש ברצועות ממשמש צגיעות

 כמו למשמש חייב בזרוע וגם הדעת. להטיה תקנה שיהא כדי תמיד, משמוש

 וכל וכמה׳ כמה אמת על אזכרות כמה בהט שיש תפלין אמוינן דהא בראשי׳

מדוע, יש בראש שיש האזכרות

ט.
 אדם אומר אלעזר* ר׳ אמר ירמיה ר׳ אמר 1דעירובין ב׳ בפרק שאמר ומה

דרכן הוא כן ודאי מנח, בפניו שלא וכלו בפניו אדם של שבהו מקצת

 פלוני של מעשיו היו כן ויאמרו וצדיקים בחסידים משבחים להיותן ת״ה של

משתבח מקומית ככמה וכדאמרי הטובים, מעשיו אדם בל שילמדו כדי הסיד

א כה 5
 יצחק ר׳ טס׳ וכ״ה ע״ש. בנוסחתו, שהיתר, משמע הטאירי ומדברי »עמי" ל«ג לפנינו 6

ולה. פרק המאור במנורה אבוד!
גח.

□ לו מגהות .3 ו. יומא * 3> שבה 1
 כשהוא בציציות האוהו גאון נטרונאי רב נתב :לב ציצית כד,לבוה הייס אחזוה בתב 2

 בידו לאחרו גמי צריך לוקשרהם כשיגיע מעתו! אלא היא... יהירותא שמע את קורא
 הלכך פוחתו על ידו ולהניח לבוא צריך לוכתבתם כשיגיע יאהוז תאמר ואס נתסלין
 זמן בבל משמוש חיוב וא«ב ע*כ וכו׳, יעשה שלא ולהשביעו ללמדו צוין כן העושר,

 יומא בתוס׳ הובא אליהו ר׳ מדעת כנראה ודלא וכר׳ וקשרתם אסירת מבשעת הוץ
עבורי. י״ה ב לג

מוריוין. דאין ליר אותן עושין אין ראש של דסרשיות ראש משל קלר. שקדושתו אע״ם 3
נו.

אלעזד. בן ירמיה :לפנינו 2 ,3 יה 1
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גא אב״ד הראב״י תשובוית

 שאמת מה אכל במצות*. ושמת הוא גדול ]דאדם[ )דאמ׳< פלוני לר׳ פלוני ר׳

 היה לא דרב]י[ זה הרע*, מלשון כלך ר׳ דא״ל כתביה חייטא יהודה לעגין

 מחבוין אינו המספר אותו אדם, לבני ללמד וקדושה הסירות מדת עליו, מספר

 שהיו מה גמי אי גנאי. לדברי דעתו גומה ואינו חסידות דברי לספר אם כי

 ארם, לבני ללמד והסיר גדול בארם לשבה התלמוד וחכמי ראשונים נוהגים

 בינוני בארם אבל דופי, שום בו היה שלא גדול חסיד משבחים שהיו אותו

 של בטובתו אדם יספר אל אמרו וע״ז בו, משכתים היו לא שלם היה שלא

רעתו*. לידי נא טובתו שמתוך הכירו

מ.

 ממנו רחוקה תהא כמה וששאלת אשה!. אחורי ולא ארי אחורי שאמרו 1חו

לצדדין לסלקה או להקדימה פעמיו למהר יוכל אם אהריה, ללבה שיוכל ;

 ומכוונת »רואה שהוא כ״ז אחריה לילך לו אסור לאו ואם עושה, הוא יפה

 הרחק ע״ז* של ובפ״א ממנה. פניו ולחזור להתעכב וצריד הרהור מפני כנגדו

 חסדא רב אמר ובמה ע״ז זו ביתה פתה אל תקרב ואל זונה זו דרכך מעליה

 מאשר, אבל אמות, ד׳ צדדיה מכל להתרחק צריך זונה שמאשה בן וב״ל אמות, ד׳

 כדאמריגן לילד לו אסור אשתו אחרי ואפילו לאהריה. אלא אסור אינו אהדת

 לא גטי רב בי אפילו אמרו גמי מנוח וגבי האיש. לפני ולא האיש* אחרי

 מסתכל שאינו זה " ברע מראות עיניו ועוצם אמרו במי הבתים ובחזקת קרא.

 הוא רשע אחריתי דרכא דאיכא אי ה״ד הכביסה על שעומדות בשעה בנשים

 אחריתי דליכא לעולם למיעבד לינה! איבעי מאי אהדיתי דדנא דליכא ואי

 ■ t, אשה לי •מדמיגה אם גמי הכי יהט משיחי, למינם לי]ה[ מיבעי נמי הכי ואפילו
.■בתד)א(]ה ליזיל דלא נפשיה, למינם ליד. מיבעי

 »ושסה אן יעוד. ב, מי קדושיו טון סובא איכא "משתנה" כזד- לשון שאין לי נדמה 3
נ. ס בברכות רק יש נבצרת"

ב. קסר בתרא בבא 4
 שהוא אוס שב יהיר, שבא מס״ו ב״א אבות נביהב״ש הרמב״ם וכתב .10 ערכין שם• ז

לבזותו. בדי גנותו ויסבר מוביו יגלה שבתו ונשישבע שונאו
נז.

ב. ית עירובין 1
 ותיבה רבינו, של בתירוצו תירץ דע״ז דב״א הא וגב תש״ע. סי׳ ה״ב בשו״ת הדדב״ז וב״ב 2

 ־סק״ב נא סי׳ את״ע נבת״ס דבריהם הובאו ונה״י מהרא״י אבל רבינו. לדברי צייץ שלא
אסור. אבותיה ארבע נתון שרק סוברים

סא בר בראשית 8 תה. בשלי 4 ין. 3
בשגויב ב n בתרא בבא 7 סו. לג ישעיה 6
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נידוי פסקי ענין

תת> סימן

 נושה חוב״י. שטרי רשוותא מפרשין ויש
 ’0ובירושלמי רשיא. מתרגמינן כה כב )שמות
 שלום. שאילת זו רשות של איגרת ראיתי
 אדם כותב )פ״כה״ה דמכילתין בתוספתא ותניא

 יציאותיו אדם ומחשב במועד חשבונותיו
 לעשות׳ במועד קיבולת ומקבלין במועד.

 כדרך ישקול ולא ימוד לא אבל המועד, לאחר
 מיירי זה רכל לי ונראה בחול. עושה שהוא
 להך מייתי ובירושלמי "׳.,אבד שאינו בדבר

 אינו אם ירמיה רבי אמר ומסיים ברייתא,
 יאכל מה לו שאין או שעברה למלוה מאמינו
 גוונא האי דבבי לי נראה פי׳ הבאה, למלוה

 ותו ®.8מאמינו אינו אם ולמנות למדוד שרי
 אריסות שטרי כותבין אין מיניה לעיל תניא

 שמא מתיר יהודה ורבי במועד וקבלנות
 במועד להלוות סמכו זה ועל אחר. יקדמנו
 כותבין אין נמי חנן ובמתניחין .,בריבית לגוים
 שאין או מאמינו אינו ואם במועד חוב שטרי

 דרבי כההיא והיינו יכתוב, זה הרי יאכל מה לו
ירמיה.

 תפילץ ספרים כותכץ אין ע״»ן יט ע״ב ]יח
 אפילו אחת אות אפילו מגיהין ואץ ומזוזות

 אץ ואם ספרים. בשאר שכן וכל תורה, בספר
 ולמכור *,פרנסתו כדי לכתוב שרי יאכל מה לו

 כדי ולכתוב להשתכר כדי" וה״ה ולאכול
 רב מעשה ועוד יוסי כרבי דהילכתא פרנסתו.

חננאל. לרב רב ליה דאורי

 שמפרשי שמה שמפרשים כלומר סו. עליו. שתמה

 שט״וז. היינו דרשוותא, פתקי בבה״ג שהובאו רבנן
 אפשר איך ותימה לפרש. ממתיבתא ששדדו כמו ודלא

 שאץ דלקמה במשנה מפורש חוב שטרי הא בן לפרש

 וב״פ אתר על בראשונים והובא ג הל׳ סז. כותבין.

 א״ע האבד דבדבד פח. ס״ה. תקמה בטושו״ע
 ה״ג פ״ז ורמב״ם תתכא סי׳ כדלעיל בשינוי. לעשותו

 פי׳ נוכן תקלה. ורס״י תקלו רס״י וטושו״ע ה״ז ופ״ת

 הי״ד יו״ט מהל׳ פ״ז בהשגות הדאב״ד התוספתא את

 עי׳ שת. סס״י ברוקח שמדיה ורבינו שם במ״ם והרמב״ן
 את לפרש בא לא ירמיה ר׳ כלומר, פט. שם[. ב״י

 אינו ׳אם האמורה[ הברייתא לפני )שהיא במשנה האמור

 את לפרש בא אלא יאכל׳ מה לו שאין או מאמינו

 ונראה וכו׳. ימוד׳ שלא ׳ובלבד בברייתא האמור

 הקדימו שם שבירושלמי משום כן לפרש רבינו שהוזקק

 כדרכו שם ׳השם מהברייתא הפסקא את ירמיה ר׳ לדברי

ר׳ ?!אי וח שעל מזה משמע ובו׳, ימוד׳ שלא ובלבד

 בפלך כץ לציציתו תכלת טווה והילכתא
 כדי כדרכו ומוכר ”טווד. והילכתא כאבן כץ

 לעצמו תפילין כותב )סה״ה ירושלמי פרנסתו.
 טווה להגיח בכותב לה פתר לא לאחר אבל

להניח. בטווה לא לאחר הא לציציתו תכלת

 מנלן רבא ׳,,אמר .,דנידוי פסקי ענין
 שליחא" דינא מבי ומשדריגן דקבעינףי

 לדתן לקרוא משה וישלח יה טז )במדבר שנאמר
 דינא לבי דמזמנינן לן ומנא וגו׳ ולאבירם

 דגברא לקמיה ה׳ לפני׳™ היו טז( שם )שם שנאמר
 דכתיב פלניא וגברא את ה׳ לפני דכתיב רבא
 מחר דכתיב זימנא וקבעינן ואהרן והם אתה

 שם קראו יז< מו )ירמיה דכתיב זימנא בתר זימנא
 ומנא המועד העביר שאון מצרים מלך פרעה

 ואתי דינא דבי שליוזא קמיה מתפקר דאי לן
 שם )שם דכתיב בישא כלישנא מחזי לא ואמר

 ®,וגרסינן וגד. תנקר ההם האנשים העיני יח
 שליחא רבא אמד ע״ב( )קיב בתרא הגוזל בפרק

 לשמתא מילי והני תה כבי מהימן דינא דבי
 מחסר קא ממונא טעמא מאי לא לפתיחא אבל
 לן ומנא דפתיחא. זוזי למיתב דבעי ליה

 בפרק וגו׳. מרוז אורו דבתיב דמשמתינן
 קללה בו נידוי בו ארור ע-א( )לו העדות שבועת

 פלניא רבא גברא סברא דהכי פבו שבועה בו
דמחרמינן לן ומנא ה׳. מלאך אמר דכתיב

 וקבלתי. ד״ה תתכא סי׳ ע״ל ע. לפרש. ירמיה

 יאבל. מה לו אין היינו פרנסתו דכדי רבינו מפרש עא.

 וכ״ד וריצ״ג כבה״נ רבינו וד׳ בדבר. קדמונים ונחלקו

 ס״ג. תקמה טוב״י עי׳ ודעימיה. כהרא״ש ודלא הרמב״ם

m של אתר בכת״י גם כך עג. יתירה. כדי חיבת 

 ר5 עד. ומוכר. כותב לפנינו הבדי׳( )הספדיה הש״ס
 הל׳ גדולות בהלכות דברים של מקוק דבר" "ועל ד״ה

 ר״ל( שבד״ה הירושלמי מן pn) ואילך ע״ג דק״ד נידוי
 שבמקום אלא ומסגנונן. המימרות של מסדרן כנראה

 קצר ועוד ללה״ק יבינו תרגם ארמי בל׳ כתוב שבה״ג

 דקבעינן בה״ג: עו. ע״א. טז עה. כדרכו. והרחיב
 ב״ה. ועי׳ דמשדרין. מנלן בגם׳: לסמנו דינא. בי

 וכפל דינא. דבי שליחא דינא מבי ובמהדו״ק: בכי״א עז.

 דמלסני בדין וכן בה״ג. ליתא ה׳ לפני עדו. הוא. לשון

 "דפתיתא" עד עט. אחריתי. מילתא לקמן יליף ה׳

 והמשך פ. בסירקין. ברי״ף והובא מבה״ג אינו
כתוב היה ואולי מרח. אורו דכתיב נידוי שם: הלשח

ע״י הודפס)360 מס עמוד )מהדיר( שריה p דוד דבליצקי, - )ראבי״ה( הלוי יואל p אליעזר ב - דבליצקי< >מהדורת השלם ראבי״ה
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נידוי פסקי ענין

שמט

 ודקאי בהדיה ושתי דאכיל ארור אורו דכתיב
 דפדטי׳ יושביה דכתיב דיליה אמות ארבע בגו

 באו לא כי דכתיב בציבורא דינא בבי חטאיה
 )עזרא דכתיב לנכסיה ומפקרינן וגו׳ ה׳ לעזרת

 וגו׳ הימים לשלשת יבוא לא אשר וכל (n י
 שיער ותלשינן ומחינן ולטיגן דנציגן ומגלן

 עמם ואריב כה( יג )נחמיה דכתיב ומשבעי׳
 ]ואמרטם[ אנשים מהם ואכה ואקללם

 ואסרינן דכפתינן ומגלן וגו׳ באלהים ואשביעם
 הן למות הן בס ז )עזרא דכתיב הרדפה ועבדינן

לשרושי.
 ליה שרינן לאלתר דיניה בעל מפייס ואי
 שמתא®* שרי. טוט אסור טוט שמואל דאמר

 תברי תברא ממגו שנפרעין שיפורי מיתה. שם
 לממונא לאלתר דשרינן מילי פגוהני .3בתי"
 עד שריננן[ לא מרבנן בצורבא אפקיר אי אבל

” פייסיה. ואפילו יומין תלתין
 לו. שיתירו עד ולכבס לספר אסור ומנודה״י

 ולא ארונו את סוקלין בנידויו מת ואם
 בית אלא כעכן, אבנים של גל עליו שיעמידו

אתנו. על אבן ומניחין שרלחין דין
 רמ״ח על חיילא שמתא עליה חיילא וכד""
 וכד הוי. הכי בגימטריא דחר״ם איברים
 ב< ג )חבקוק דכתיב מיניה נפקא ליה מישתרי

 הוי. הכי בגימטריא רחם תזכור רחם ברוגז
 דכלבא אגנובתא שמתא שדי יוסף רב אמר
עבדה. דידה איהי

 ההוא אתא פרדיסא מנטר הוה לקיש ריש״י
 ולא קלא ביה רמא ואכיל שקיל קא גברא

 ליה אמר תיהויי׳בשמתא ליה אמר ביה אשגה
 גתחייבתי ממון אם בשמתא תיהוי את אדרבה

 בי שאיל אתא לך נתחייבתי לא נידוי לך
נידוי אינו ושלך נידוי שלו ליה אמרו מדדשא

 ידענא לא לך דלישרי לגביה זיל תקנתיה מאי
 נידוהו דתניא לך דלישרי נשיא לגבי זיל ליה

 לו. ויפר נשיא אצל ילך נידהו מי יודע ואינו
 לישנא בהאי לה מייתי ה״א( )פ״ג ובירושלמי

 אמר נפשות דילמא לך נתחייבתי ממון אם
 המנדה אמרה הדא לך שרי ואנא לי שרי ליה
 אותו ונידה זה והלך נידוי צריך שאינו מי את

 מתיר. הנשיא ממנדים אחד מת נידוי. נידויו
 הנשיא אין בו חזר לא אבל בו כשחזר ומסיק
 ונכנע כשחזר פירושו דהכי לי ונראה מתיר.

 הלא המנדה, בו שחזר נפרש שאם המנודה.
 יודע ומי נידהו, מי יודע אינו אם מתיר נשיא

 להתיר שאין מהתם משמע המנדה. בו חזר אם
היתר״י. ומבקש נכנע כן אם אלא

 לתלמיד מנודה לרב מנודה רבנן תנו""
 לעירו מנודה לרב מנודה אינו לתלמיד מנודה

 אינו אחרת לעיר מנודה אחרת לעיר מנודה"®
 לנשיא מנודה רבס, שאינו וכגון לעירו, מנודה
 אינו ישראל לכל מנודה ישראל לכל מנודה
 אומר גמליאל בן שמעון רבן לנשיא מנודה

 אינו חלקו ומת שנידה התלמידים מן אחד
 תלמיד מינה שמע תלת מינה שמע מופר

 כל מינה ושמע נידוי נידויו לכבודו שנידה
 בי הני מינה ושמע חלקו מיפר ואחד אחד

 אחריני תלתא בי אתו לא דמשמתי תלתא
 לעטיפת חייב 5ומנודה' הילכתא. והכי ושרי.
 ויושבין ומתעטפין דתניא כאבל הראש

 במנודה אומר אתה וכן עד וכו׳ א» כאבלים
 אסור וכן דאביי. לדיחויא וליתא ואבל.

שלום. בשאילת
 בפניו אלא לו מתירין אין בפניו 3נידוהו*

גרסינן בפניו. שלא לו מתירין בפניו שלא

 לפנינו פג. פא.יוסע״אוע״ב. כו. תחת כו׳ בספרנו

 עפ״י פג. מתחלפות. נוסחאות בה״ג רטי. בתי בגט׳

 סע״א. ת פה. רע״א. טו פד. מבה״ג. ואינו ע״א טז
 וכשיגיע כתב ס״ז שלד סי' בטויו״ד פז. ע״א. מ פו.

 ומ״מ בו יחזור לא אם אף ירצו אם לו מתירין הזמן

 תתמעט שלא בו יחזור לא א& לו יתירו שלא טוב

 לנדותו שונין בו חוזר אינו ואם כ׳ מינה ולעיל יראתם.

 לבקש לבי״ד בא כשלא והיינו הב״ח שם וב׳ וכו׳.

לב״ד בא אם אבל וכו׳ בו חזו לא וגם לו שיתירו

 בדברי כמבואר וכו׳ ירצו אם לו מתירין וכו׳ לבקש

 היתר" ומבקש "נכנע ובינו ולשה בסמוך. רבינו

 ע״א. טז פח. בו. שחזר דוקא לכאורה משמעותו
 שלפנינו ה״ג נוסחאות בכל וכ״ה בגס׳ לפנינו כ״ה פט.

 בכי״א ס״ב. שלד סי׳ טוב״י עי׳ הראשונים. בכל וכ״ה

 וב׳ בדק״ס וכ״ה אחרו/ לעיר מנודה אינו ובמהדו״ק:

 ר׳ בהג״ט גם זו גי׳ מצאתי אבל הוא ׳ושבוש עלה

 וכה״ג: בגם׳ צא. ואילך. ע״א טו צ. תתקלח׳.

מבה״ג. וג״ז ע״ב. ז נדרים צב. וכאבלים. כמנודין
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 - קטן מועד ראבי״ה ספרשב

נידוי פסקי ענין

תתסימן

 השומע רב אמר גידל רב אמר “בנדרים
 הוא נדהו לא לנדותו צריך וזבירו מפי הזכרה
 שם שמזכירין מקום שכל בנידוי יהא עצמו
 שעני מפני מצויה, עניות שם לבטלה שמים
 עיניהם חכמים שנתנו מקום וכל כמת חשוב

 הזכרת על שנדוהו וזזיכא עוני. או מיתה או
 דרב כעובדא לאלתר ליה למישרי מצי השם

הונא״י.
 לעצמו, ומתיר לעצמו מנדה חכם ותלמיד
בעי. אי לאלתר™
 אמר יהודה רב אמר ע״ב( )יא במכות גרסינן

 מעצמו ואפילו הפרה צריך תנאי על נידוי רב
 לא אם ט( מג )בראשית דכתיב מיהודה סנלן

 והני לתנאיה. קיימיה ואפילו וגו׳ הביאותיו
 לקיים בידו היכולת שאין בדבר שהחנה פילי

 אחרים בתנאי אבל דשמיא בסייעתא לא אם
 מנלן באה היא בחנם אפילו חכם וקללת .,“לא

 תנאי על אפילו חכם וקללת וכו׳. מאחיתופל
מעלי. לן מנא באה היא

 דתנו עשרה בבי הפרה צריך בהלום ונידוהו
 והתם ע״א( n נדרים במסכת כדאיתא הילכתא
מילתא. כולה מיפרשא

 ומת שמתוהו אם ממון פריעת דבר ”ועל
 ליה, ופרעי׳ יתמי לנכסי נזזתינן בשמתיה
 שום ובפרק ע״ב< >קעד פשוט גט בפרק כדאיתא
 )קיגע״א( בתרא הגוזל ובפרק ע״א(. >כב היתומים

 ביה דמתרינן™ דשמתא עניינא כולה מפרש
 אבל לממונא מילי מהני ושני וחמישי שני

לאלתר. משמתינן לאפקירותא
 נתן בר ע״א( >נב שנהגו מקום בפרק גרסינן

טוב ביום לפומבדיתא מבירו? אתא אסייא

 אביי ליה אמר יוסף רב שמתיה דעצרת שני
 מימה דעדיפא ליה אמר נגודי מר ומנגדיה
 בי דבר אנגידא מימנו דבמערבא ליה עבדינן

 מיניה שמעינן וכד. אשמתא מימנו ולא רב
 לנדותן. ראוים עבירות דעוברי דוכתי ומכמה

 קל הרב כבוד על מנדין אם נותן והדין
 מי בפרק דגרסינן שמים, כבוד על וחומר
 לוי בן יהושע רבי אמר ע״א( >יט שמתו

 הרב לכבוד מנדין מקומות וארבעה בעשרים
 בירושלמי וגדסינן .“שפירק לה מפרש והתם

 חייב כשורה שלא דבר העושה ה״א( )פ״ג
נידוי.

 בפירקיןקב. כדתנן נידוי למישרי מצי ובמועד
 נוהג אם “בתיקו סלקא לו התירו לא ואם

לא. או ברגל נידויו
 אם תפילין מניח אם איפשיטא לא ומנודה

 מניח והיה שכרכוהו* אליעזר ומדרבי .בלאו
 ע״א( )סה מיתות ארבע בסוף כדאיתא תפילין

 שהוא גמליאל רבן דהתם למפשט, ליכא
 >נט הזהב בפרק כדאיתא בהדייהו אסכים נשיא

s״p מיתתו, בשעת להו מנח הוה הכי ואפילו 
 גדול שהיה רבנותוי מתוך למימר דאיכא
 גב על אף עליהם, משגיח היה לא בתורה

.”ממנו מתרחקים היו דהם
 ונשכרין. מושכר לו ושונין שונה ומנודהי

 ולא נשכר לא לו שונין ולא שונה לא מוחרם
 ישכח שלא לעצמו הוא שונה אבל לו נשכרק
תלמודו. ויפסיד

 מלאכה. בעשיית דמותר מינה ושמעי
ובכפיית בקריעה חייב מנודה אי לן ואיבעיא

 על כאן נוסף ובג׳ בנדרים" "גרסינן ליתא בה״ג מ.

 במקומו. שלא ונכנס זזדבוו תתלת על הגליון

 וכדלעיל יומק. תלתק עד שרינן לא לאפקרותא אבל צד.

 כוזרי״ף ודלא תוס׳ בשם שם הר״ן וכמש״כ ואי. ד״ה
 אין ובה״ג סי״ג. שלד סי׳ ב״י עי׳ חילוק. דאק והרמב״ם

 חום׳ כ״כ צו. ה״ג. דברי על רבינו הוספת צה. הכרע.

 ס״ל. שלד טוב״י עי׳ ר״ה. בשם והרא״ש והטור

 והגי וכו׳ דמהדינן הך צה. ע״ב. קה דף בה״ג עיין צז.
 ואולי ע״א. טז במכילתין בסוגיין גם נמצא וכר מילי

 מילי. והגי בכי״ל צנו. הוא. חדש וענין וטתרינן צ״ל

 ועי׳ רב. מגי בגם׳ לפנינו טגירין. בכי״ל בכי״א. כ״ה ק.

 סמ״ג. שלד סי׳ טוב״י עי׳ קא. שם. בדק״ס ה״ג

ע״ב< )יד בגם׳ לפנינו א. תתלה. סי׳ לעיל עיין קב.

 בהדיא איפשיטא ׳לא אלא בתיקו סלקא לא ובראשונים

 סלקא׳ כוותיה דשמעתא ומסקנא כרבא דהלכתא וקי״ל

 גם תיקו מכנה רבינו אבל ברא״ש(. וכעי״ז ר״ה )לשק

 עם׳ רא וסי׳ קצט עם׳ קצז סי׳ עי׳ איפשיטא. דלא בעיא

 וסס״י דאיסורא( תיקו משום דן גם )ושם תסד וסי׳ ריח

 טו .3 מב. עט׳ תתקא וסי׳ כז עט׳ תתק וסי׳ תשנב
 בכי״ל בכי״א. p ד. וש״ג. ע״א יט ברכות ג. ע״א.

 תוס׳ בגיליון וכתוב ה. רבבותו. לקרוא אולי אפשר

 לן איבעיא מגלחין דבאלו ראבי״ה הקשה רע״ב ז נדה

 כדאמר תפילין מניה היה ור״א תיקו בתפילין מהו מנודה

 חלץ דהא לנידוי הש דלא לומר ואין מיתות ד׳ בס״ס

 נט ב״מ שם במסוהש״ס שנסמנו בתום׳ ועי׳ מנעליו.

ע״ב. שם ז. ע״א. טו ו. ע״ב, טו ומו״ק ע״ב

ע״י הודפס)362 מס עמוד )מהדיר( שריה p דוד דבליצקי, ־ )ראבי״ה( הלוי יואל p אליעזר ב - דבליצקי< >מהדורת השלם ואבי״ה



 תתם סימן - קטן מועד ראבי״ה ןפר

נידוי פסקי ענין

נ״א ש

 הסנדל ובנעילת ברחיצה אסור ואם """"המטה
 ירא ואם איפשטא. ולא המטה ובתשמיש

 ואף שיתכפר". כדי להחמיר ראוי הוא שמים
 הזהב בפרק חזינן אליעזר דרבי גב על

 וחלץ בגדיו קרע דכשברכוהו ע״ב( )נס בסופו
 דהוה גב על ואף קרקע גבי על וישב מנעליו

 פשטינן לא לעיל®, כדפרישית תפילין מניח
 אי עשה. צער מחמת למימר דאיכא מיניה

 חשוב דאדם בזה עצמו על התמיר נמי
 תפילין הנחת בגון מצוה ביטול אבל שאני.

 הלכה בפירקין כדאמרינן השגיח. לא בזה
 רבא תפילין לגבי ע״א( )נא מתו את הקובר

 עד וכו׳ חולץ אינו שוב שהניח כיון אמר
 השגיח לא זה בדבר נמי והכי שאני, מצוה

.’נידויים על
 יום משלשים פחות נידוי אין רבנן *,תנו

 נשיא ונזיפת משבעה. פוזות נזיפה ואץ
 שלנו ונידוי שמואל* אמר יום. שלשים
 חד דידן ונזיפה שבעה, דהיינו שלהם, בנזיפה
 הוי גברא האי חציף כמה דקא״ל והיכא יומא.

 כעובדא יומא, חד נזיפותא ונהיג נויפותא
וכו׳. איתתא דההיא

 משלשים פחות נידוי אין ה«א< )פ״ג ירושלמי
 אשר עד ימים חדש עד p יא )כמדבר שנאמר יום
ה׳ כתיב א׳ נלזרא[ לכם והיה* מאפכם יצא
 פחות נויפה ואין לשמים. שנתנדו ללמדך קרי

 שבעת תכלם הלא יד( יב )במדבר שנאמר משבעה
 גברא חד בתר שלח לוי בן יהושע רבייי ימים.
 אילולי ליה ואמר שלח אתא ולא וימני תלתא

 מחרים הוינא יומיי מן נש בר חרמית דלא
דברים וארבעה עשרים שעל גברא לההוא

 לחומרא בהו דאזלינן וי״א כתב ס״ב שלד סי׳ ובטור ת.

 הסכים ולזה לקולא פסק אלפס ורב איפשיטא דלא כיון

 בתפילין שהקל אע״פ כלומר ט. ז״ל. הרא״ש א״א

 אפילו חמיה שהני מכאן נוכיח וא״כ החסיר. כהני ס״מ

 אלא מתפילין, חמורים אינן שלעולם לה ודחי מתפילין.

 וכן י. להחמיר. חיה לא ובתפילין התמיר דבהנך

 עם׳ תתקצא בסי׳ שאלתיאל כ״ר לר״ד רבינו השיב

תסדא. רב לפנינו יב. וע״ב. ע״א טז יא. שכד.

 ]ועמש״ב בירושלמי. לפנינו ליתא לשטים וכו׳ והיה יג.

א׳ לזרא לכם והיה שם: חזקוני עי׳ קרי, ה׳ כתיב א׳

 אשר וכל מהן אחד וזה הרב כבוד על מנדין
 את המביא וכל וגו׳ ימים לשלשת יבא לא

 וכל נידוי צריך השם חילול לידי הרבים
ן נידוי צריך המצוק מלעשות הרבים את המעכב
צריך מיתה לאחר אפילו הזקן את והמבזה

 ואף ממתניתין. התם לה מפיק וכולהו נידוי.
 מיתה, לאחר אפילו הבא דקאמר גב על

 רבי במדרש בחייהם, שכן וכל דמשמע
 נענש דמשה משמע 1ואתחנן" בפרשת תנוזומא

 אנשים תרבות יה לב )במדבר לישראל שאמר על
 למדתי ממך משה לו אמר התם ומסיק וזטאים,

 אמרת ואתה להם אמרתי אני לו אמר וכו׳
 גדול מתיא חירוף דעונש משמע לאבותיהם,

 חרם לומר הקדמונים נהגו וכן החיים. מן יותר
 ואמרינן עפר. שוכני את לרעה להזכיר שלא
 יותר במיתתן צדיקים גדולים ע״ב< ז )חולין

 גדול; החיים פני המקביל ומיהו מבחייהם.
 במיתתן■ אותם ורואה המקביל מן יותר

.,תענית" במסכת כדאיתא
 —שנידה חכם סוף'דבר לא )פ״ג־ה״א( ירושלמי

 יוחנן רבי בשם חייא רבי חבר אפילו אלא
 אין כהלכה אפילו עצמו לצורך שנידה 3,זקן

 דהא פירושא מאי ידענא ולא נידוי. נידויו
 שנידה קאמר; הכי ושמא הרב. כבוד על מנדין

 שלו לרווח אלא נתכוין לא ומיהו כהלכה
 נידויו אין הילכך ",,הנידוי בהתרת שישתכר

נידוי.
 דכיון לפרש הוזקקתי לא מצורע הלכות

 ",ולא למיחזי, בקיאי ולא ליה חזי לא דכהן
 אבל מצורע, דיני כל הזה בזמן ביה נהגי

הסכנה. מפני מהם מרחיקין

 ירושלמי יד. הלאה[. זרה וכו׳ כמו וכו׳ ה׳ במקום

 סי׳ יווז״ב הל׳ לעיל רבינו הביאו ו. פי׳ טו. שם.

 שלהלן. הקדמונים הרם ענק כל ושם לא. אות תקכח

 יחיה במיתתן חכמים הרואה ומה ע״ב ה חגיגה עי׳ טז.

 סי׳ בטור מכאן הובא ה. )רא״א(. עאכו״ב. בחייהן
 שם(. בב״י )הובאה הרא״ש ובתשו׳ סי״ט שלד

 שכר לפרוע המנהג שהיה נראה בב״י עלה וכתב ית.

 כדי שנידה בירושלמי כמו או הנידוי התרת בשביל

 שפי׳ מה עוד ועי״ש אותו. יקבל וכשיתיר מה דבר לקבל

לא. בכי״ל יט. בב״ת. גם ועי׳ בתשובה הרא״ש
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ספד

 רבי דברי מעשיו כל לפרוט צריך 10תניא נט
 צריך אין אומר עקיבא רבי בתירה p יהודה
בהירה בן יהודה דרבי טעמא מאי לפרוט

 תקכט סימן - השנה ראש ׳ה

ע״ב טז ־ ע״ב י

קלט

 אביכם אתכם מטהר ומי מטהרים אתם מי
 עליכם חרקתי כה( לו )יחזקאל שנאמר שבשמים

יש יז )ירסיה ואומד וטהרתם טהורים מים
 את מטהר סקוה מה וגו׳ ה׳ ישראל ."־מקוה חטאה הזה העם הטא אנא לא( לב )שמות דכתיב
את מטהר הוא ברוך הקדוש אף הטמאים וגו׳. גדולה

ישראל. לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי ",אמר

הכפודים. דידם משקות סליקו חזק. העזרי אכ״י

השנה[ [ראש

 השנה ראש הלכות

תקכט
 בתשרי אומר אליעזר רבי תניא* ע״ג[ ]י

 מתו בתשרי האבות נולדו בתשרי העולם נברא
 נפקדה השנה בראש יצחק נולד בפסה אבות
 מבית יוסף יצא השנה בראש וחנה ורחל שרה

 וכולה עליה. פליג יהושע ורבי וכו׳, האסורים
מקראי. דייקינן תא9מי’

 דין וגזר השנה בראש גדונין הכל בתניא
 יוסי* רבי עד וכו׳ הכיפורים ביום נחתם שלהם
 כמאן יוסף רב אמר יום, בכל נדון אדם אומר

 כרבי כמאן ואמריעי אקצירי האיתא מצלינן
 החולה על שמתפללין סמכו ואהאי יוסי.

 צדקות. ופוסקק הכנסת בבית אותו ומברכים
 איניש לישתתף לעולם ע״א( ל )ברכות ואמרינן
 כל עם מסיימין ולכך צבורא, בהדי נפשיה

 ה״ג( >פ״א ובירושלמי אמן. ונאמר ישראל חולי

 ועל וכו׳ מעשיך תחלת היום זה גרסינן
 כרבי דלא וכו׳ לחרב אחו יאמר בו המדינות

 כרבי מוקמינן מעשיך תחלת היום חה יוסי.
 ע״א(. )מ דמכילתין שלישי בפרק אליעזר
 ועשרים דבחמשה ”כהנא דרב ובפסקא
 ששי ביום נברא ואדם העולם נברא באלול
בתשרי. אחד שהוא

 ע״ב. פה סז. לפרוע(. צריך ]בכי״א שם. ירושלמי ש.

 ר״ה ריש ראב׳ץ 4 ע״א. טז ג. ע״ב. י ר״ה א.
 דבינו שהוסיף תקלח םס*י ע״ל ד. רע״ב. דקע״ז

 וכ*ה ו. השביעי. כחדש פסקא ריש ה. ד״ז. לבאר
 ׳שתהא׳ או ׳שתבא׳ לקרוא אפשר בכי״ל בראשונים.

 בשופר לפני תקעו הקכ״ה אפר בגם׳ ז. )כברקים(.
 ע״ז והעיר שבדק״ס בכי״ם גם והסר וכו׳ כדי איל של

של ל׳ שבב״י להעיר ויש הוא. שדלוג דק״ס הר״ב

 מלכיות לפני אמרו תניא וע״ב[ מ״א ]»ז
 שתמליכוני כדי מלכיות ושופרות זכרונות

 לפני זכרוניכם שיבאי כדי זכרונות עליכם
 למה אבהו רבי אמר בשופר. ובמה לטובה
 לכם שאזכור כדי אילי של בשופר תוקעין
 עליכם אני ומעלה אברהם בן יצחק עקידת
 יצחק רבי אמר לפני. עצמכם עקדתם כאילו

 וחחרין" יושבין כשהן ומריעין חוקעין למה
 לערבב כדי עומדים כשהם ומריעין ותוקעין
 תוקעין שאין שנה כל יצחק רבי ואמר השטן.

 דלא טעמא מאי בסופה לה מריעין בתחילתה
השטן. אערבב

 האדם את דנין אין יצחק רבי טאמר ע״ג[ ]פח
 שעה באותה אדם ’של מעשיו לפי אלא

 וגו׳. הנער קול את אלהים שמע כי שנאמרי*
 ברוך הקדוש ואץ פריך ה״ג< )פ״א ובירושלמי

 הקב״ה אין נמי ומשני הנולד, את רואה הוא
 אמר עכשיו. שהוא מה כפי אלא האדם את דן

 של דינו גזר קורעין דברים ארבעה יצחק רבי
 ושינוי השם שינוי צדקה צעקה הן אילו אדם

 יצחק רבי אמר מקראי. ילפינן וכולהו מעשה,
ברגל. רבו פני להקביל אדם חייב

 עצמו לטהר אדם חייב יצחק רבי ואמר
 תגעו לא ובנבלתם תן יא )ויקרא שנאמר ברגל
יהו יכול תגעו לא ובנבלתם הכי נמי תניא

 רק מתאים וזה להם׳ שיזכור ׳כדי לה^ן הנוסח ספרנו

 עולה אינו וכו׳ ומעלה ההמשך אלל המקוצר. לנוסח

 השלם ביראים וכ״ה תדפג סי׳ דקמן וכ״ה ה. יפה.
לפנינו ». )רא״א(. ועוד. תקפה סי׳ ובטוו ע״ב דרל״ג
 ע״א ן דף לפסחים דק־ס הריב דכייל כללא ועי׳ ואמר.

בגמרא. לפנינו ליתא אדם׳ ׳של י, ר. אות
 שהעתיקו עוד ]ומצינו וגו׳. קול אל ת כא בראשית יא.

פרדר״א פמ״ז. ב׳ נוסחא אדר׳״נ שכ״טלשם. מדרש את.
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nיום הלכות ראבי״ה ספר

 .“להפרישו מצוין דין בית שאין נבלות אוכל

מרבותי™. קבלתי וכן

 בריא פרקו לפני שנה בחולה ««ואסיקנא

 עשרה ואחת עשר וכן™ פרקו. לפני שנתים

 ובן עשרה שתים בת לשעות. אותן מחנכים

 חינוך ואיזהו התורה. מן משלימין עשרה שלש

 אותו מאכילין שעות בשתי לאכול רגיל היה

 בארבע. אותו מאכילין בשלש לשלש.

 חומץ ע״ב< >פא דאמר כרבי הילכתא ולית ננוח[

 ובדלא פורתא מילי והני הנפש. את משיב

 אבל בדיעבד מילי הני הכי ואפילו “מזיג

לא. לכתחלה

ram "הכיפורים ביום קרי הרואה רטן תנו 
 השנה כל וידאג למחול. לו סדווין עונותיו

 p שהוא לו מובטח שנה לו עלתה ואם כולה
 אמרי אמר דימי רב אתא כי הבא. עולם

 ומסגי. סגי חיי מפיש במערבא

a ™01ואשוב[ ]אחטא ואשוב אחטא האומר 
 האומר חשובה לעשות בידו מספיקין אין

 הכיפורים יום אין מכפר הכיפורים ויום אחטא
 שבתורה עבירות כל אומר רבי תניא מכפר.

 יום׳ תשובה עשה לא בין תשובה עשה בין

 פנים ומגלה עול מפורק הק מכפר הכיפורים

 תשובה עשה שאם בבשר ברית ומפיו בתורה
 יום אין לאו ואם מכפר הכיפורים יום

 )יגע׳ב( דשבועות קמא ובפרק מכפר. הכיפורים
 לרבי, ליה לית מי דיומיה נרת לרבי פריך

 הוה דלא החמה לשקיעת סמוך דאכל ומשני

 דחנקתיה נמי אי ליה לכפורי שהות ליה

ומית°. אכיל כד אומצא

 הכיפורים מביום בשעיר תומר ”תניא

משחשיכה. הכיפורים ויום מיד מכפר שהשעיר

 סי׳ )השלם ביראים כיה נר. וש״ג ע״א קנא שבת נג.
 ותום׳ ע״א סז נדף יומא תו״י ועי׳ בתוע״ר. ועי״ש נא(
 וההיא באב אלא ל״ש שחינו!־ ר״י שתירץ ע״ב נח נזיר

 ולא משמע ובינו ומדברי באב. סיירי לא אוכל רקמן
 וכשיטת אדם, לשאר אב בין מחלק ואינו ליה שטיע

1 נה. שט□ סס״י או״ה בב״י שהומה הרשב״א

nnn הרש■ע pawn ה-כ״חוענרא לשעות׳. והןא I 
 1 ץ3״לא^א1וו ווווiii'm וון( ויווו!ווו )יופך בתיזדוו׳

 בת נזכרת שףחמב טני עשרה'! mu ואן שרע בת■ו ןאוכ
 מדרבנן דהשלטה יוחנן כר׳ לפסוק ובינו ודעת לפנבבן.

 בכתה״י נו. תרמז. סי׳ בטוב״י השיטות ועי׳ ליכא.
׳מזיק׳. בשבוש במהדו״ק ׳מרי׳. או ׳מזיר׳ נשתבש

 כיום מיתה יום תני p״n >ם־ח ירושלמי מא(
 לחבריה דחטא ההוא אמר שמואל תשובה.

 במה 30ומסקנא עלך. סרחית ליה למימר צריך

 המוציא אבל עבירות כל בשאר אמורים דברים

עולמית. מחילה לו אין חבירו על רע שם

שלא וחרם קדמונים שתקנות אבותי׳ “ונהגו

 עפר. שוכני שהם המתים על רע שם להוציא

 הוא ריק ודבר ככה. על ראו מה תמהו ורבים

 דגרסינן תנהומא דרבי לאגדה כיוונו כי מהם.

 הקדוש לפני משה אמר ואתחנן™ בפרשת

 עלי הזה הכעס כל עולם של רבונו הוא ברוך

 שלח אמרת עונות בששה חטאת עד וכו׳ למה

 ה )שטוח באתי ומאז יג(, ד )שפות תשלח ביד נא
 בריאה אם כ״ס(, טו )בפדבר שלחני ה׳ לא »(,

 ב )בסרבו המודים נא שמעו ל(, סו )בטובו יברא
p, אנשים תרבות אבותיכם תחת קמתם נסהנה 

 חטאים ויעקב יצחק אברהם יו<, לב >שם חטאים
 ממך לפניו אמר כך לבניהם שאמרח היו

 האלה החטאים מחתות את שאמרת למדתי

ולא בנפשותם אמרתי אני לו אמר נ< >ז )בטובו

__________________________וכו׳. באברהם
 ביום עליהם שהתודה עבירות תניי™ זנט

 עליהם שיתוודה צריך אינו שעבר הכיפורים

 הכתוב עליו p עשה ואם הבא הכיפורים ביום
 כסיל קיאו על שב ככלב יא< נו )משלי אומר

 זריז זה הרי אליעזר רבי תני באיולתו. שונה

 אדע אני פשעי כי ה< נא )תחלים שנאמר ונשכר
 אליעזר רבי מקיים מה תמיד. עדי וחטאתי

 ומה עבירה באותה בשונה קיאו על שב ככלב

 ה< נא )תחלים תמיד עדי וחטאתי רבנן מקיימי
 כמי אלא עשאן שלא כמי בעיניו יהיו שלא

לו. ונמחל שעשאן

 ע״ב. פה נה. נולה[. לית ובכי״א ]בני״ל ע״א. פח נז.
 בתרי דדוקא ע״א פז בגם׳ ונדאיתא נבסשנה נע״ל גפ.

 ולפנינו שם. ובר״ח כבדק״ס התירוצים וסדר ם. זימני.
 ויש מכילתין. סוף ותוספתא שם ירושלמי פא. להפך.

 )ו־א״א(. שם ורש״י פר״ח עי׳ שם. בשבועות p שגורסין
J8 ראשונים כמה לפני היה שנן וקג קב עט׳ אהצו״י עי׳ 
 ז״ל סג. ליתא. ולפנינו יעקב. עין בעל לפני היווה וכן

 הקדמונים נהגו ע״ג: דס״ג עיוכה״פ הל׳ או״ז
 וחרם הקדמונים שתקנת שאומרים ריינוס שבקהילות

 במרדכי גם רבעו והו״ד סה״ד(. עד שם )ומעתיק ונו׳
 ואמרו׳[ אבותינו ]׳ונהגו קו ד וב״ק תשנד ר׳ כאן

 רב עה״פ פד. ס״ג. תרו סי׳ ושו״ע בב״י ומהמרדני
מכילתין. סוף ירושלמי סה. תוסף. אל לך

^y^׳ aP/ar ,bw .
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מא שלישי ■דק סנהדרין

 להם שאמר בגמרא• כדמפרש בפניהם. לו הודה גמורה שבכונה מעידים שניהם
»,בו היה משטח אמרינן עדי אתם להם אמר לא שאם זו, בהודאה עדים עלי חיו

 לוה ושתיק עדי אתם מלוה שאמר או מלוה( )ושחיק ]לוה[ )ליה( שאמר ובין
בגבר. מוכח והכי םגי,

 בי״ד טורחין כר אחר מכווגיו דבריהם נמצאו ואם וכו", השני את *ניטיו היו י.
 »י ממונות בדיני בשר כמותו אני דאף לן דקימא ואע״ג בדבר, וגותנין ונושאיו
 וכשר ראוי לבתתלה אבל בדיעבד מילי הגי חברו, בפני האחד שמעיד דמשמע
זה. בפני שלא זה לבדוק ז4כן לעשות

 ואם להטות. רבים אחרי דכתיב ]זכאי[. חייב אומר ואחד זכאי אומרים שניים
 ואע״ג חדייניו, יוסיפו יודע אינו אומר והשלישי מחייביו א)נ(ו מזכיו שניהם היו
 כמו הוי יודע איני אמר כי אבל במיעוטו, כטל הוה בפי׳ עליהו פליג היה דאי

 הזכות לטעם החובה טעם בין ולברור להבחיז יודע שאינו כיון בדיו ישב שלא
 שמוסיסין 16פרקיו באידר לקמן ומפרש בעינו, תלתא ואנו בשנים הדיו ונמצא
אחד לצד »)לתלתא( גוטין חנוספיו שניהם ואם שקול, בי״ד דהוי ואע״ג שניים

 והשני זה מצד נמי מחם אחד ואם מחייביו, או מזביו בשלשה הדיו ונגמר מוטב“"׳
 עד עושין וכד שנים, עוד מוסיפה מחייבה ושנים מזכה שניים דהוי אחר לצד

מהם. הרוב אחר והולכה ע״א, שיחו

 5םכני* חרוב. גמי אי אחת לדעת כולו שהסכימו בלומר הופר, את גמדו יא.
 טענותיהם שכתבו תכף מבי״ד הוציאום שבבר לפי דיניו, לבעלי כלומר אותו,

 עומדין ומתו משא שעת כל הלכד זה. את מחייב ומי זה את מזכה מי ידעו שלא כדי
אותן. שמכניסה דיו גמר שעת עד מבחוץ דיניו בעלי

 שיש אע״ס חייב אתה פלוני איש זנאי אתה פלוני איש להם אומ׳ שפדינה וגדול
 דיו גמר בשעת לפרש רשאי ואינו הרוב, כדברי פוסק בדבר שחולק הדיינה מו

מ׳«1טז יאנד אלא במיעוטי יהיד״וגתבטלתי אני והייתי ;אותד מהייבה וסלו׳ קלו׳

 מטעם את דק שכתבו והתוי״ט תר״ב על שתסה שבמשניות לציה בראשה ועי׳
 שמשמע לי, אסר ■למי איש הסיפא את לגמרי מפרשים ולא בעשיר יחזיקוהו שלא

להו. מסייע רבינו והרי בצ״ע, ונשאר הסיפא על גס קאי הזה שמטעם לכאורה
 המשנה בל את שמפרש משמע כ״ה סי׳ בסוף כאן מהרא״ש שגס מצאתי שוב

עצמו. את להשביע שלא עשוי דארם מחמת
אלא המלוה תבעו בלא שאפילו דבינו שסבור משסע לכאורה 10 שם. 9

 הרבה שהביא פ״א סי׳ בש״ד ועי׳ חשטאה, מענת שייך לו שחייב הודה מעצמו שהוא
 משסה ד״ה א׳ כ״ט מרש״י וכ״מ והטור חרא״ש כדברי ושלא נו, שסבורים ראשונים

 אס דזקא אלא בך אני משסה טענת שייך שלא ועוד, אדם: כד ד״ה ע״ב שם ותום'
 אבל בידך, לי מנת שאמר הגמרא על קאי כאן שיבינו לדהות, יש אמנם תובעו, תיה

בם׳ לקמן וכן 13 וצ״ע■ משטה, משום ולא משבעה משוס הטעם במשנה
 הזכיר ולא מפונות בדיני כשד כמוהו אני אף רבינו כתב דתמגדף במשנה בודקה מה

כמוהו. אני אף כשר נפשות בדיני שאף מפורש איתא ס׳ דף ,שבגם וצ״ע נפשות, דיני
 לו די ויה כז גם עדותו ומפרש וכו׳ השני את מכניסה ואת״ב שב׳ 117 »׳ במאירי עי׳ 14

כמיותר. נראה 16 ם׳. דף בודקה הה ם׳ 15 כמוהו. באני
שלא כדי להם אומר דוקא שהגדול הטעם שכ׳ י״ס דט״י התם וב״ת בפרישת עי׳ 75
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t.
פלוניל תזונתו יבינו פירוש •*» מב

/tat מהם, אחד ישנא שמא" או כולם, את ישנא אותם ולשגא[ )לשוא( יבוא 
:דנתם אמת דין ויאמר בדבריו ממש היה לא כד כל לדעתו הסכימו שלשתם שיחשוב ]

 לפני •י ראשונה בפעם כשבא כלר וכו/ ראיה שמביא ומן כל א[ ]לא יב.
 שטר מגא זמן ולאתר לדבריו דאייה שטר בידו היד, לא וחייבוהו עמהם ודן ב״ד

 דינא, דבי לזילותא חיישינן ולא הדיו את לסתור יבול ב״ד לפני ומביא זכותו
 שוב ההוא הזמן בתיד הביאם ולא זמן ב״ד לו ונהגו ...°» אמר אם אבל

 וסותרין בע״ם בין בכתב בין ראיותיו מקבליו שאין לפי הדין, את ...אינו«
 הזמן בתיד מעאם לא אם לעשות יכול היה דמה שכנגדו את ומחייבת דינו"* את

 ברשב״ג. והלבתא ורבנן רשב״ג שנחלקו ראשונה ראיה היא וזו ב״ד, לו שנתנו
 •• יום שלשים ועד מכאן להביא שתוכל פה על עדים לד יש כ״ד שאלוהו אס אכל

לו אמדו נמי אי לעולם בעדים ותקוד. תוחלת לי אין חשיב{ ]והוא חשיב( )והוא

שט. ופב״י פהרפב״ם כן פעפע ולא המחייב, ומיהו המזכה הוא פי בעה״ר ירגישו
 שא״ב זה טעם סובר שלא מרבינו וכ״ס זה. פעס על הולק פ״ג בסנהדרין התוי״ט ובן

 שלא כרי הוא אומר שהגדול מפו כל שהרי יין. גמר בשעת לפרש שאסור פשיטא
לפרש. שאסור כש״ב המחייב ומי המזכה מי בע״ד ירעו

 יאמר לא מבי״ד לכשיצא פנה דפתני׳ בסיפא אשמעינן מאי קשה ולכאורה
 כבר הרי בעמיד, רכיל תלד לא משום וכו׳ אעשה מה אבל מחייבה וזזברי מזמז אני

 ובר אוהד מחייבים ופלוני פלוני דה גמר גשעת לפרש שאסור ברישא זה שמעינן
 עלה אתיגן רכיל תלך לא משוס לא שברישא וצ״ל לי. למה ותרתי סתמא, יאמר אלא

 אלא ולה״ר רכילות בדיד אומר שאינו מכהן רכיל תלד לא בזה שייר לא שבאמת
 תמתייבים הס סי לפרש שאסור וסת והר״ו׳ רסת תיד כמוש״ב בי״ד ובשימוש תומו לפי
אוחו. המחייבים את לשנא יבא שלא טובח עצה בדרן דק הוא

 כותבה אמר יוחנן ר׳ תפס״ד, בכתיבת ור״ל יוחנן ר׳ נחלקו ל׳ דן* בגם׳ והגה
 אה לפרש אה יוחנז ולר׳ מחייב, ופלוני מזכה ופלוני פלוני אמר ור״ל זכאי, סהם

כן לא שאס המחייב ומי המזנה מי לפרש יש ולר״ל רכיל, תלד לא משוס השמות
׳ ׳ מירד• זה שאן ששום צ״ל ומנאזס• רכיל, לא•ד.לו טשוב אייש ולא כשיקרא, מחזי •י ד•'•־׳-

 לנו היה לא שמ״ם אלא כג״ל, והר״ן הרמ״ה כמוש״ב בי״ד בשימוש אלא רכילות
 הטעס ד״ל אמד ע״ז אותם המחייבים את לשנא יבואו שלא נדי שמותיהם לפרש
 הוששים שלא ומה שגאו*" של ממשש מן ליה עדיף מסעם שזה כשיקרא, מחזי משום

 אמה פלוני איש זכאי, אתת פלוני איש סתם אומר אלא כשיקרא מתזי משום במשנת
 לא בע״פ אבל בכתב דין תפסק כשכותבים אלא כשיקרא מחזי שייר שלא י״ל חייב,
עי״ש. כאן, בירושלמי וכ״ם כשיקרא׳ ב״ב מחזי

 דה הפסק בנתיבה שגם שסבור יוחנן לר׳ אבל לר״ל שסיר אתי זה כל זמנה
 במשנה שאמרו מה א״כ רכילות בדרן אמר שלא אף רכיל תלך לא משום בו יש

 משום לכאורה ג״כ צ״ל המחייב הוא ומי המזכה הוא טי לפרש רשאי מגדול •אין
לגלות, שאסור ,דםתני בסיפא קמל״ן פאי לדוכתא קושיא מדרא ולדידיה דביל, תלד לא

מטושטשות. מאלה המלים שתי בכת״י מ■ לא. שמא או שלא, אציל דד וצ״ע.
 ובמשגה וברמב״ם׳ בדי״ף שהוא כסו ונו׳ לו אמרו שצ״ל ונראה בכת״י. סמוק סע

 לבי״ד שקורא בש״ס פעמים מרבה שמציגו שב׳ ברש״ש ועי׳ לו. אמר הגירסא לפנינו
לסתור. יכול שצ״ל וכנראה מלים. שתי בנת״י מחוק 81 יהיד. בלשון

במשגה לפגשו 83 .1רשב״ על קאי בבר וזה מלים. כמה באן שהסר בנראה 83
 דרישא דוסיא סיפא לרגיגו משסע בן אבל הם. שלשים ועד מכאן כתוב לא וברי״ף
שלשים של זפן לו שקבעו

0) החכמה אוצר תכבה ע״י הודפס)55 מס עמוד )מהדיר( הלוי יעקב ליפשיץ, ב ־ >סנהדרין< גדולה סנהדרי



■י
מלוניל יממתן לבינו פירוש1מ

 נגמר שהדיו דייגין הייגו »•»כמין פי על הרוג ואזיל, כדממדיש לזה זה קרוביו
להטות. רבים אחרי כרכתי׳•"* הרוב אחר

 בתר ללוה לית דאי להעיר מפוליו לערב בין וכו׳ קרובים הם אם הערים והלפת׳
אחריתי, ארעא ליה דאית היכא ללוח wa ערב »״* אמרי׳ דהא א״ע אזיל. ערבא
 ליה דאית אע״ג פסוליו לערב שקרוביו רעדים ז״ל אלפאסי חרב פסק אמאי ־־־־וזזכא
 וטריף אתי מלוה דלוה ]ארעתא[ )אדעתא( כולחו טשתדון* דאי משום ללוח נכסי

מערב•"*.

 זה, עם ולא*"* לחייבו פי׳ זה את זח לא דג? איין תהנה""* פה[ ]תוספתא
 דיין*"". פי׳ זה, בפגי עד פי׳ זה, ולא לחובה*״״. פי׳ זח, על זה ולא להצטרף. כלף
 עונשי!; זה על זת ולא בממון. זה, את זה לא דפריש מאו איכא אפרים רבנו

עדות. לעניו וכן

 אחרי ונטו מחלוקת שיש במקום דיו פסק כלו׳ כתפי׳ היפי מגתב ל[ ]סנהדרין
 היה מי הדין בפסק מזכירים אגו ואיו זכאי, פלוני איש זכאי, אופר יוחנן ר׳ רבים.
 רכיל•"*. תלד לא משום ברוב הדין שנגמר אלא אותו כשיזכו הדייגיו עם חולק
 היה ומי מזכין היו ומי מי בשם כותביו אנו שבפי׳ כלו׳ ופו׳ אומ׳ לקיש וריש
 ופלו׳ פלד יאמר לא מב״ד כשיצא מנין במשנתינו ששנינו ואע״ם עמהם, חולק

שאמר מיירי דטשגתינו דמי לא »*, בעמך רכיל תלך לא שג׳ מוכח ואני מחייביו

ם״ו. ב״ב 297 כ״ג. שפות 296 דיינין. — וברי״ף בירושלמי 299
 בעדות גמע משום חיא חשאלד, כל ללוח שפעיד בערב ששם לחלק, יש לכאורח 299

 דין בעל הוא הערב פ״ם אבל בעדוח, גוגע אינו אחריתא ארעא ללוד. שיש וכיון
 הלוח על משפר נכתב כאילו דחו״ל דטכות ספ״ק וחגמו״י חרא״ש וכפוש״ה זח בדין
 בפלח פקצחח שבטלה דעדוח ללוח גם פסולים לערב קרובים שמעדים וכיון הערב׳ ועל

וצ״ע. ברא״ש, עי״ש כולה
 ®השפיט חדמב״ם את ליישב אפשר שניהם את להשוות רבעו סברת לסי ואולם

 מאחרונים, זח על עמדו ובבר חוו דעדבא קריביח וטוביח אילעא של דפכות חגם׳ אח
 מברייתא נסתרת דמנות שזמם׳ מפגי שפיר אתי ולסי״ז שם, מנות לגר בערוד ועי׳

הלכה. ואעח דיג״ל דנ״ב
חרי לכאורח 302 זח. עם זח ולא צ״ל 301 ג׳. פ״ח סגחדרין תוספתא 300
 ולא חבבא את גורס לא ברא״ש ובאמת זח, אח זח לא ברישא דקאמר חד חייגו זח
 זח על זח ולא לזכותו, זח את זה לא שםפרש )בח״י( אלמדארי נר״י ודאית* זח, על זח

קשת רבעו פירוש לפי אבל 4שנ בתוספתא ממפרשים פפרשים וכו ועמו, לחייב
 זע״ו ומסיפא נפשות בדיני סיירי זא״ז שהרישא רבעו בדברי לפרש אין גם

 את רבעו מרחביא שחרי כאן. חרי״ף על חב״ח מעמת וכמוש״ב ממונות בדיני סיירי
 מפרש לא שדבעו משמע מחב״ח( להיפך )אגב, כך שמפרש אפריס רבעי דברי

וע״ע. m באופן
 משגיח חבבא את יפרשו איד וצ״ב שם, מתוספתא על דור חסדי נם׳ גם מפרש כד 303
 זח בפני זח גדם לא ברי״ף ובאסת לי, לסח וחדתי זח בסגי זה ולא כתוב שג״כ עדים של
אמר, באופן שמפרש אברהם כסגן בתוספתא ועי״ש דעדים, כבבא בסיפא אמת פעם רק

 אחר כל שלא זת, בפגי זח שמפרש )כת״י( אלםדאדי חר״י שעל במגמות וראיתי
 בעדים. ובין בדיינים כץ לאשמעען שצריך גיחא ולפי״ז לבדו, ואחד

דביל חולו רק בסשנח גורפים וחסאירי ומרא״ש חרי״ף 30T י״ט. ויקרא 306
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' שלישי סדק סנהדרין ״ ץ יי

 וטעמא יתיה, למיקזגא אתי חייב שייצא מעשייד׳ו דאהנו וכיון »»• חייב שיצא למי
 איש, נכתוב דאי משום עמהם חולק היח ומי מי בפי' שמכיר שאום׳ לקיש דריש
 האי מי חושש אלעזר ור׳ מזכין כולן היו לא שהרי כשיקרא, מיחזי זכאי פלוג׳
כתבי׳. הילכך כשיקרא למיחזי נמי וחושש רכיל, תלד ללא גמי גוונא

 לפי פלד נודעה דבריהם ממקצת משמע כלו׳ פלח, נזמה ]שדבריהם[ )כדבריהם(
 כלל משלם לא המזכה אותו בדין טעו אם עלם׳ לכולי אבל מזכין, היו שרובן
 ואינהו משלמי הויתי לא אתון אף צייתיתו !לדידי[ )לדידו( אי לחו למימר דמצי

 הדין נגמר היה לא את לאו אי ליה למימר דמצי דשלישי חלקא משלמי לא נמי
 אותו יפהז השלישי והלק החלקים שנים שזיכוחו השנים משלמי הילכד מזנים
 אבל ברוב, הדין שנגמר מזכירת כשאנו מיניה לן דגם? והיינו לחובה, שנדון
 בדין טעו ואם סתמא*« זכאי פלו׳ איש נכתר לזכות בדבר שוין חיו שכולן היבא

שלשתן: הכל ]ישלמו[ )שלמדוה(

 כלר ,‘1‘לחוץ אדם הל ”כשטוציאיו• והו/ ירושלים אנשי של מנהגן היה כד
 שלא נמי אי בחובתן, או בזכותן מהפך ומי מי ישמעו שלא כדי דינין, מבעלי
 כדקתני לכתחלה זה בפני שלא זה כלומ׳ לעדים ומניפין הדיינין, מן טענות ילמדו

 וה והעידו בדיעבד אבל לא, אם ]מכוונים[ דבריהם נמצאו אם ולבדוק במתני׳
בפ׳ אמריג׳ והכי •»» ממונות בדיני דבשר כמוהו אני אף לן כדקימא יצאו זה בפני

:‘1ב״ד* )מי( מיתות ד׳ ]

 הגר״א בהגהות אולם הגירסאות כרוב שכ״ה שב׳ כתוי״ס ועי׳ י׳( )משלי סוד מגלה
 וב״כ דביל, תלד לא התורה מן הפסוק את רק וגורם רכיל, הולד הפסוק את מוהק

מר״ן, וזוידושי רמה, היד כתבו וה כעין 306 מרביגו. וכ״ם ל״א, דף תו״ח בם׳
 בשימוש אבל רכיל, חלד לא משום בו יש ר״ל סבור ורכילות הרע לשון בדיד שדוקא

רכיל. תלד ללא תוששים לא תומם לסי בי״ד
כאן, אין דביל תלד לא ומשום שכ׳ כשיקרא דמהזי משום ד״ה ל׳ דף כתום׳ ועי׳

 רכיל תלד ל* שייר לא 7שמי כן, הוא התום׳ כוונה שגם לפרש אפשר ולכאורה
 משום התום׳ בדברי בן לפרש לו נראה שלא במהרש״א עי׳ אולם לה״ר, ירד זה שאין

עי״ש. דברים בהם וטוסיף התום׳ בדברי מגיה ולכן רכיל, תלד לא כאן יש דודאי
שנ״ב. בערל״ג שו״ר כפוש״ב, תהום׳ דברי לפרש שפיר שאפשר בזה עורן אץ ולכאורה

 ורכילות לת״ר בדיד שמספר מיירי שהמשנה הג״ל הראשונים לפמש״ב והגה
 הזה שהפסוק משום רכיל, תלד לא במשגה ז״ל וד״גר״א רבינו גיזיסת שפיר מיושב
 שייר וזה ומתו״זז התוי״ט כמוש״כ הברו על הרע לשון ומוציא ומרגל שהולד משמע

בכה״ג. שמיידי במשנה
כשיקרא. מומי וכו׳ מדבריהם יכתוב אם ואדרבה ג׳, י״ם סי׳ בסמ״ע וכ״כ 311
 להקדים כם»םן א׳ אות ומכניסין ועל ב׳ אות כשטוציאין מלת על רשום בכת״י 313
המעתיק(. הרב )בשם וסוציאין, כאן להגיה יש ולבן שפוציאין. ד״ה לפגי ומבניסין ד״ה את
לחוץ. אותן ומוציאין — שלפנינו ובגמרא ברי״ף הגירםא ב״ה 314
 הלן כן אם אלא במוחו אני אף מתני שלא ראשונים נשם ר״ת פי׳ הו״ם רט״א עי׳ 314

 עי״ש ממני לא הדחק בשעת שאפילו וי״א בפירוש, להעיד לו אפשר ואי הים לםדיגת
ובט״ז. בב״י

 שהעידו המזנה יצאו זה בפגי זה והעידו שבדיעבד רבינו שכ׳ שמה וי״ל
 ממונות בדיני מעכב שלא הדין לעיקר אלא אינה מיתות ד׳ מם׳ ומראיה בפירוש, עדותן

318 m א/ ׳0 דף

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)78 מס עמוד )מהדיר( הלוי יעקב ליפשיץ, ב - >סנהדרין< גדולה סנהדרי



קלט שלישי פרק סנהדרין

 חלומות דכרי איסורי דהוי לנדר אבל נדוהו, שמיא דמן «יי דאמרינן טעמא חייגו
 בשם בחלום שנדר למי היתר הצריך ז״ל שחרשב״א אע״ס מורידין, ולא מעלין לא

 בני עשרה דמביאין ז״ל, בשמם כתב וזה »»«, שאלה בתשובת ז״ל הגאונים מן מקצת
בהקיץ, ונשבע שגדר במי ובחרטה נדרו את לו ויתירו למיקוי*®**, דידעי אדם

 אדם בני עשרה מביאין״» ומת, להבירו החוטא דאמרינן«», מההיא ראיה ומייתי
 ג׳ לד מחול כולם ויענו »««,ולך ׳0זלה׳ חטאתי ויאמר קברו, על ומשתטח*®*

 ז״ל והר״ן שם, ז״ל הרשב״א עכ״ל *°•*,פיהם על להתנהג וראוי פעמים•®*,
,81» דגדרים קמא בפרק וכדאיוזא עליו, חולק

 נזדכה מדברינו ל״ל»* דחוה מדוקדק, זה לשון אין פלוני. נזדכה מדבריהם
 אלא הב״ד, לשון זה שאץ שאפשר, אלא ב״ד, שיאמרו הראוי הלשון שע«ו פלוני,

 לפי כן שאמרו אפשר, או פלוני, נזדכה שמדבריהם יכתבו שד״דיינץ אומר שהתלמוד
 צווי הנקרא והוא הדיינים, מפי שנצטוו עדים בלשון ב״ד מעשה כותבים שלפעמים

ב״ד««.
 לעולם אפשר שאי משמע משלטיתו. לא נמי אתון צייתיתו לדידי אי להו וליטא

 ולימרו «», בסמוך דאמרען ממאי נמי משמע ובן טעותן, משלם עליהם החולק שיהי׳
 מלקי שגי ««ישלימו שהם לומר ««,בדינא סליק הוה לא בהדן את לאו אי לי׳

«» המחלוקות ואין דין, הבעל ר״ל הממון בעל מפסיד יהא השלישי והחלק הממון,
 והאץ וא״ת ««, בגמרא וכדמפרש רכיל«®, תלך לא משום אלא חאמוראין באלו
 ליה וא״א »»»היא מתני׳ והא רכיל, תלך לא משום לי׳ ליח לקיש בן דר״ש אמרו

 לעצמו טובה הדיין יחזיק שלא אלא במשנתינו אמרו שלא י״ל ««עליה לאיסלוגי
תומם, לפי הדין את שכותבין כאן אבל רכילות, ענין ודאי שזהו הדין, בעל בפני

 וכן ״»«, ליה עדיפא כשקרא דמיחזי דחששא רכיל, תלך לא משום בזה שאין אפשר
*«. בירושלמי אמרו

למימר אדעתין תיסק חיכי הכא»««, ומקשו קיימי. התם דיניו כעלי«* אילימא

 לגבי בסמוך רביגו שהביא ובמו לנשבע דד,"ה עיי״ש וכן הגאונים, בתשובת כן וראה
צ״ל: 805 א. פז יומא 801 ליד,[״. ״]ומרהמי נוסף: שם בושב״א 803* ההיתר.

 שם: לפנינו 806 שם(. הרשב״א בשו״ת )וכ״ה שם, בגם׳ שהוא במו ״מביא״,
שם. הרשב״א בשו״ת וכ״ה ישראל, אלו,י באן: נוסף שם לפנינו 807 ״ומעמידך.

 וכ״ה שם, העומדים החיים אל שמדבר והיינו זה" "ולפלוני שם: הרשב״א בשו״ת 808
 מ״ב נם עיי׳ בו שחבלתי דמזכיר שם שמוזכר מה ולגבי בו", שהבלתי "ולפלוני שם: בגט׳

 אבל לו עונים דהם מוזכר לא שם בגס׳ 809 החטא. לפרט דצויך סקט״ו תרו פי׳
)במקום: כך" אדם "לכל שם: הרשב״א בשו״ת 809* עיי״ש. כן פסק שם כמ״ב גם

 וסרמז הגר״א הוכיח מכאן דגם הערות לקובץ בפתיחה עיי׳ 810 פיהם״(. ״על
עיי׳ 812 למימר. ליה ■ 811 בזה. מש״כ במבוא ועיי׳ הר״ן, אינו ספרנו דמחבר

 בבר ד״ה קד עמי מאירי ועיי׳ המאירי, כללי בשם תלד ׳עמ וחיי המרא ולא ד״ה יוגה רבינו
 "דינא )ולפנינו: "דיגא" זנ״ל: 814 זה. בעמוד 813 יב. אוח הים ומרגליות

טז. יט ויקרא 817 ״המחלוקת״. צ״ל: 816 ״ישלמו״. ג״ל: 815 מידי״(.
 ור״ל ד״ה יוגה ברבינו גם ועיי׳ "עלד,", ג״ק: 819 בגליון. ועיי״ש א, בט לעיל 818

 והמו״ה וסברינן ד״ה רמ״ה יד יוגה רביגו עיי׳ 820 זו. קושיא דהק׳ והיי וחמרא
 )וע״ע שם, יוגה ברביגו בהגה״ה בדבריהם שביאר ומה משום תוד״ה וראה בזה, מש״ב

 בפירקין ירושלמי עיי׳ 821 עיי״ש. רבינו, עפי״ד דבריהם ביאר ובערול״ג במהרש״א(
לפנינו: 822 הזה(. הירושלמי מובא יוגה ברכינו )וגם שם, ומרה״ם וברידב״ז א(, )ב ח״י
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הר״ן חידושי קט

 מוכח אבי יאמר לא שכשיצא ומניין קתני*«, דחא החם, קיימי דינין -דבעלי
 לא קיימי התם ואי וכו/ עלי רגו שהכירו"*• אעשה מה אבל מתייבין והבירי""•

 מינייחו, חד דכל בזכותא מהפך מאן חזו קא אינהו דחא ה״ג, בכי רכילות שייד
 בשעת אותן שכנסו כלומר »»»,דינין בעלי אילימא פריך, קא דהכי »• נראה ולי

 עדות קבלת בשעת דודאי קיימי, חתם זכאי, הוא ומי חייב הוא מי לומר דין גמר
 דמתני׳ ותנא ״«, בע״ד בפגי שלא עדות מקבלין דאין שם, דיגין בעלי היו העדים

 העדות, בקבלת צריבין שאינן אותן כל היינו לחוץ, אדם כל מוציאין דתנא"•"
 הכי בתר תנא היכי וא״ב להוץ, בע״ד שיצאו כלל הוזכר לא במתני׳ שכן וכיון

 התם אי וכ״ת קיימי, התם דגמרא פרכין היינו שיכנסו, הוציאם ומי אותן, ומכניסין
 שבשעה למימר דאיכא קושיא, אינה מחייב •"1מי מזכה מי בע״ד ידעי הא קיימי
 שלא בענין מהבית,8,2 וויות בקרן הבע״ד היו בדבר, ונותנין גושאיז דין הבית שהיו

 נחמיה ור׳ דינין ««בעלי דלעולם מסקיגן הכי ובתר מחייב, ומי מזכה מי שומעין היו
 משא בשעת דיגין הבעלי מוציאן""• שהיה*"" אדכרו לא דבמתני׳ ואע״ג וכו/

נ״ל. כן הוא, הכי דמילתא קושסא ומתן,

נלב[
 וא״ת ובו׳. שחורה •״״ ארנקי אומר פא׳ יהודה •»• דר׳ מילתי׳ מסתכרא רפא אמר

 מנה אומר וזה שהוד מנה אומר בזה שאף ס״ל, »®8 דרבא עלי׳ דפליגו דנהרדעי כיון
 בדרבי"•" לה תלי והיבי רבא, עלי׳ פליג היבי דרשב״א, משום קיימת עדותן לבן

 אצייתא דתרי בעובדא ««, הבתים חזקת בפר׳ כדאיתא ס״ל ברשב״א ד״י דהא יהודה,
 ולא קאמר דנפשי׳ לסברא דר״י, מילת׳ מסתבר׳ רבא אמר דכי וכ״ח איצייתא, ותלת

 דרשב״א, ליה לית דרבא לומר נצטרך דא״ב הכי, משמע לא יהודה בדרב לה תלי
 פליג »•״ בתרא אמורא דהוא דרבא אפשר והיכא «״, התם כדאיתא בותיה קי״ל ואגן
 מאתים בכלל דיש דינא בהאי אלעזר בן שמעון דר׳ להו אית דכ״ע ««״ וי״ל עלי׳,
 כלומר ממש, רשב״א כדברי שהוא איצייחא ותלת איצייתא דהרי דינא ובהאי מנה,

 על מעידין ששניהם עדותן, הכחש בהן שיהיו מוכרהין אינן עצמן, רשב״א שדברי
 מנה אומ׳ זה אבל מנה, שאומ׳ למי מכחי׳ ואינו הוא מוסיף מאתי׳ שאמר ומי המג׳

שתור שמנה הדבר בעיקר שאינו אלא וודאי, הכחש׳ הוא לבן מנה אומר וזה שחור

בצ״ע, זח דחשאיר יונח בדבינו ראה 823 (.833ו־ 828 הע׳ להלן נם )ראה ״לבעלי״,
 בשו״ת בזח טש״ב וע״ע גמרו, ד״ה רמ״ה ויד אילימא ד״ח הרא״ש בתום׳ בזה מש״כ ועיי׳

 במשגה לפנינו )וכ״ה וחביריי, 825 א. כס לעיל 824 שעד. סי׳ ח״ג הרשב״א
 ראה 827 שם(. במשנה לפנינו וכ״ה שחגיריי, )- ״שחבירי״ צ״ל: 826 שם(.
)ברי״ף באן נמוק״י ועיי׳ ב קיב ב״ק 829 .822 חע׳ לעיל ראה 828 .823 הע׳ לעיל

 "ומי". צ״ל: 831 ״ז־חגי״. צ״ל: אולי 830 וחיי. ובחמרא אותן וטוציאיו ד״ה א( ס
צ״ל: 835 ״שהיו״. צ״ל: 834 .822 הע׳ לעיל ראה 833 ״זוית״. צ״ל: 832

 א. לא להלן ראה 838 ״בארנקי״. לפנינו: 837 דרב. = 836 ״מוציאיף.
 שכתב אמר ד״ה שם ב״ב רמכ״ו עיי׳ 841 ב. מא ב״ב 840 ״בדדב״. צ״ל: 839
 ליקוטי וע״ע אתא, ד״ה שם ב״ב ותום׳ הוא ד״ה א לא באן הרא״ש ותום׳ תוס׳ ועיי׳ גז,

 ר״ל 843 כהנא. רב דברי ועיי״ש בב״ב, 842 קז. עם׳ ח״ו( )סה״ג שאנץ תוס׳
 תום׳ תום׳, עיי׳ 844 תנאים. על לחלוק דיכול ביה אמריגן רב בגון קמא אמורא דאילו

בגליון. ועיי׳ "בארירז", לפנינו: 845 שם. ב״ב ותום׳ כאן יונח ורבינו הרא״ש
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סההרץ שלישי פרק בודל to י8ידד1ז

 דוד ה״ר כתב וכן ז״ל שבתוספות רבותינו דעת

 הטעות שעקר היא ז״ל רש״י שיטת אבל ז״ל.

 דנימא שדנו בשנים כשמואל לפסוק הוא בזך,

 הודאה בפניהם שההודאה דל ודעתו דין דיניהם

וכמו דשמואל אליבא הדינין כשאר כמו ונסזניא

בפירושיו. שמפורש ;

דמילתא ולומר לפרש יש כלום אמר לא בבית

 שאמר בין סתם שאמר בין קתני פסיקתא
 אחד דעד ואע״ג כלום אמר לא בבית כאוסר

 לענין נאמן שיהיה בדין והיה באיסורין ממן

 דין שני מעשר של זה שעדות אפשר שני מעשר
 והוא הוא גבוה ממון שני שהמעשר בו יש מ^ון

אינו שבממון ודבר מוזוקתו הממון להוציא מן

 עצמו על שעשאן שבשביל צריו לא תו י)א ז בי

 לא אם ב״ר עצמן קראו לא מהודאה לענין ־ בב"

 חצוף ב״ר ודלמא מקשינן מגי ובמד זלשד- מיו

 דינימם שדנו דשנים דאמר כשמואל כלומר הוא

 בפ״ק וכדמונוונא קאמר מזד אפילו בדיעבד דין

 מתורת בפניהם וההודאה ב״ר עצמן קוריו כן ולפ

 דיניהם דנו שאם נאמר אפילו כלום אינו ב״ז

 לדון שיכול מומהה יחיד תלמוד דהא דין

 שמד. לומר דין שדינו היינו בפ״ק וכד:תיגנא

 יכולין ואין קיים ההוא הדין הדין בעלי בין וק שפ

 תלוי בי מי עם הדין להם מבודר דהא בו יר לחו

 השלשה מן חכם שהיחיד ומעמים האדם מת בתו

 הודאה כאלו בפניו בהודאה בוז לו שיהיה אס

קיום לעשות כה לו שיהיו וק ב״ד שלשה י פ!3

 ודאי מומחה ביחיד דינא דכי אשרתא דמיינו
 שאין חצוף ב״ד שהן השנים אלו וכ״ש לנו אין

 דאמרי׳ ומאי ב״ר הודאת פיקויא בפניהם אד. הוז
 ד״ל אשי דר׳ דינא בי בי׳ דגתיב הכי בת•

 מקשו והדר ושלם. הכם ב״ד על נאמר הזה ם8 שה
 שהן להוש ויש ס״ל כשמואל ר״א דבי רבנן !א דל

 לא ועדיין בשנים ב״ד עצמן לקרות ככד :ין טו

 עצמן שקראו שבשביל טועין ב״ד פחששת גז 1י
 עצמן על לסמוך יטעו שלא אשי ד׳רבנא דינא בי

 ביה דבתיב ומתרץ שלשה. שהיו כמי זו ידאה כד

 ומעתה אשי לרבנא ואמרנא אשי רבגא לגו • אס

 הלילה! טועה אשי רב שאין בדבר טעות השש אי

 זה ומתן משא מתוך למדנו לא זו שיטה !י ול
דאע״ג שדנו בשנים כשמואל הלכה שאין

וכן ההודאה אינה בפניהם ההודאה דין דייניהם

ועיייש. ניב ת• לק

 דעת ובן בדבר איסור שיש ואעס״י משנים פחות
 דמילתא דטעמא לפרש יש עוד ז״ל. תם רבינו

 הסתם מן אותו שרואין לפי כלום אמר לא דכבית

 עצמו את להשביע שלא אלא כמוסר אמר שלא

 צד דאיכא כיון נאמן ממש כמוסר אמר אם הא

 שלא אותו דואין אין הסתם מן בשדה אבל איסורו

 לימלן שבידו ביון להשביע שלא העניו אסר

ונאמן. ליה אמר דכמוסר אמרינן הסתם מן יל.בד5.

 עדיף וכי וא״ת וכר לו ואמר החלום בעל א3
מעשר של דאמרינן אהד מעד חלום

 סד״א איצטריך י״ל כלום. אמר לא בכית הם שני

 קמ״ל בנבואה מששים אחד שהוא עדיף חלום

 מורידין ולא מעליו לא חלומות דברי דאפ״ד,

 לדבר רגלים שיש ואע״פי ממונו לו לאסור

 היו היכן שהודיעו הכא כגון קאמר דקושטא
 לאסור. החלומות &זנו לא ואפ״ת טמונין המעות

 אין בהלום שנדר דמי מהא לי משמע שנן וכיון

 ולא מעלין לא חלומות דדברי התיר צריך

 בחלום דנידזהו ואע״ג המותר לאסור מורידין

 התם דנדרים קמא בפרק כדאיתא התיר צריך
 לנדר אבל הו נד שמיא דמן ראמרינן טעמא היינו

 ולא מעלין אז האמות דברי איסורא דהוי

 למי היתר הצריך ז״ל שהרשב״א אעפ״י מורידין.

 בתשוב׳ ז״ל הגאונים מן מקצת בשם בהלום שנדר

 בגי עשרה דמביאין ז״ל בשמם כתב וזה שאלד.

 וכחרטה נדרו אח לו ויתירו למיקרי דירעי אדם

 מההיא ראיה ומייתי בהקיץ ונשבע שנדד כמי
 בני עשרה מגיאין ימת לחבית החוטא דאמריגן

 ולך לה׳ חטאתי ויאמר קברו על ומשתטח אדם

 להתנהג וראוי פעמים ג׳ לך מהול כולם ויענו

 חולק ז״ל והד״ן שם ז״ל הרשב״א עכ״ל פיהם על

1 לג< דנדרים קמא בפרק וכדאיתא עליו

 מדוקדק זד. לשח אין פלוני. נזדכה מדבריהם
פלוני נזדכה מדברינו ל״ל דהוה

 שאפשר אלא ב״ר. שיאמרו הראוי הלשון שזהו

 אומר שהתלמוד אלא הב״ד לשון זה שאין

 או פלוני. נזדכה שמדבריהם יכתבו שהדיינים

מעשה כותבים שלפעמים לפי כן שאמרו אפשר
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שלישי טרק בורר זד.

 וגדמפדש רניל תלך לא משים אלא יןהאמורא
 ?יתי לקיש בן דר״ש אמדי והאיך וא״תכגמרא.|

 וא״א היא מתגי׳ והא רכיל תלך לא משום ליד.

 במשנתנו אמרו שלא י״ל עליה. לאיפלוגי ליה

 בעל בפגי לעצמו טובה הדיין יחזיק שלא אלא

 שבותבין כאן אבל רכילות עניו ודאי שזהו הדין

 לא משום בזד. שאין אפשר תומם לפי הדין את

 ליד. עדיפא כשקרא דמיהזי דהששא רכיל תלך

_______pi בירושלמי אמדו,
הבא ומקשי קיימי. התם דינין אילימאבעלי

ווידועל הו

 והוא הדיינים פי8 שנצטוו עדים כלשון ב״ד

מד! צווי הנקרא
 לא נמי י את צייתיתו לדידי אי להו ולימא

לעולם אפשר שאי משמע משלמיתו.

 משמע רכן טעותן. משלם עליהם החולק שיהי׳

 לאו אי ליה ולימרו בסמוך דאמרינן ממאי גמי
 ישלימו שהם לומר בדינא סליק הוד. לא בהדן את

בעל מפסיד יהא השלישי והחלק הממון תלקי שני

באלו המחלוקת ואין דין. הבעל ד״ל "™הממון

 דיגין דבעלי למימר אדעתין תיסק חיכי

 יאמר לא שבשיצא וממין קתני דהא התם קיימי
 שהבירי אעשה מה אבל פחייבין וחבירי מזכה אני

 רכילות שייך לא קיימי התם ואי זבו׳ עלי רבו

 בזכותא מהפך מאן הזו קא אינהו רהא ד.״ג בבי

 אילימא פריך קא דמי גואה ולי טיגייזזו. ■זוז דבל

 דין גמד כשעת אותן שכנסו כלומר דימן בעלי

 קיימי התם זכאי הוא ומי וזייב הוא מי לומר

 דיגין בעלי היו העדים עדית קבלת בשעת דוודאי

 ותנא בע״ד גפני שלא עדות מקבלין דאין שם

 היינו לוזוין אדם כל מיציאת דתנא דמתגיתין

 שכן וביון העדות בקבלת צריכין שאיגן אותן כל

 להוזן מדד שיצאו בלל הוזכר לא במתניתין

 ומי אותן ומכניסין הכי בתר תנא היכי וא״ב

 קיימי. התם דגמרא פרכת היינו שיכנסו הוציאם

 מי מזכה מי בע״ד ידעי הא קיימי התם אי וכ״ת

 שהיו שבשעה לטימר דאיכא קושיא אינה □מהיי

 בקרן הבע״ד היו בדבר ונותנת נישאת דין הבית
 מזכה טי שומעת היו שלא בעגין מהבית זויזת

 דיגיו בעלי דלעולם מסקינן הכי ובתר מחייב. ומי

 שהי׳ אדכרו לא דבמתני׳ ואע״ג וט׳ נחמיה ור׳

קושסא ומתן משא בשעת דימן הבעלי מוציאן

ג״ל» כן הוא. הכי דמילתא

הדץ

 בא׳ יהודה דר׳ מילתי׳ מסתברא רבא אמר ע״ב

כיון וא״ת וכו׳ שהורה ארנקי אומר
 אומר בזד. שאף ס״ל דרבא עליה דפליגו דגהרדעי

 משום קיימת עדותן לבן מנה אומר וזד. שחור מנה

 לה תלי והיכי רכא עליה פליג היבי דרשב״א

 בדאיתא ס״ל כרשב״א ר״י דד.א יהודה בדרבי

 דתרי בעובדא ע״ב( •מא )דף הבתים הזקת בפרק
 רבא אמר דכי וב״ת איצייתא ותלת אצייתא

 ולא קאמר דנפשיה לסברא דר״י מילתא מסתברא

 נצטרך דא״ב הכי משמע לא יהודה בדרב לה תלי

 כותיה קי״ל ואבן דרשב״א ליד. לית דרבא לומד

 אמורא דהוא דרבא אפשר והיכא התם כדאיתא
 שמעון דר׳ איתלהו דכ״ע וי״ל עליה. פליג בתרא

 מגה מאתים בכלל דיש דינא בהאי אלעזר בן

 שהוא איצייתא ותלת איצייתא דתדי דינא ובהאי

 עצמן רשב״א שדברי כלומר ממש רשב״א כדברי

 ששניהם עדותן הטוש בהן שיהיו מוכרהין אינן
 הוא מוסיף מאתים שאמר ומי המנה על מעידין

 מנה זה־אומד אבל מנה שאומר למי מכחיש ואינו

 אלא וודאי הכחשה הוא לבן מנה אומר וזה שחור

 שווין לבן ומנה שתור שמנה הדבר בעיקר שאינו

 אי הרגו בסייף אי בדיקת כעגין והיא בדמיהן. הן
 דיני הוציאו שלא ס״ל ורבא הרגו. בארירין

 החמירו שלא אלא לגמרי בדיקות מדין ממונות

 העדות לעיקר הוץ שהוא במה לבדוק כך כל בהן

 שהורים כליו בענת שהוא שהורה ארנקי כגון

 ומנה שחור מנה כגון העדות בעיקר שהוא סד. אכל

 להוציאם דעתו שאת ממונות בדיני הוא פוסל לבן

מנא אוסר זד. שאם ואע״ם לגמרי בדיקות סדין

 את העדות בעיקר מוא כשר מאתים אומר וזה

 שוין הכל שהרי שאמרנו כמו עדות הבזזשות .11

 שהוד במנה אף דמבשרי ונהרדעי המנה כעדות
 לגמרי בדיקות מכלל נפקי ממונות דדיני ס״ל

 שאם העדות עיקר שאינו מאחר שכדיקות לומר

 בה תלוי הזמה ואין קיימת עדותו יודע אינו אמר

 שאין היכא נפשות בדיני התורה מן שהוא ואע״ם

 אף ממונות בדיני נוהגת אינה מ״מ בה מכהישין
 מהקירות טפי קילא דבדיקות משום במטזישין

 אלא לדקדק ממונות בדיני העדות ררך ואין

 ומת להותיר. ולא לפתות שלא הממון בראש

 אומר דזה דס״ל משום מרשב״א נהרדעי שלמדו

אע*פ הוא עדות הכחש מאתים אומר וזה מנה
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סיג סנהדרן מם־ חידושי
 ציחנהו לוי ציה כתבי לא יאי מינים קרקע

 למימר י״הימן »שוס שטרא ניעי צא ^)ההיא-שהיי
 לא כלומר להי*» אמר בעי יא' מגו זמא דמיניס
 ושליג מהימן לא שטרא ליס נח' .ואי שלו היחס

 עשוי סופי שאיו חיישי' לא דלהאי עליס ווטרא מר
. ממיס וקי׳ל ליו עשוי סופו נעיעין אבל לכך

 מינעיאלן הוה נעיניהו ואימנהי ,ובמטלט?
ין

 ליס ניחא וצא יוציאה שמא ניחנה להוצאה דמלוה כיון
 נראס ולי דמי נ' גפני ובהודאה עליה שטרא דליהיי

 י במטלטלי הנא אלא טמנין ואין מדאי ל״ט נ׳ע תנהיג
 דאי ניו! אמרי' מי להו מנעיא והכי עסקי' שמדין של

 זילי צא יהא ננהיה משעגויה לא שטרא גיס נחג
 נשטר לו לחוור צריך דמ'מ כיון דיל»א אי ננסיס

 נינסו גיניינא דמחהרי וכיון אשי וקא׳ר בחני' לא
.כוחטן אין השטר להחויר צריו דהא

וכל פחגמי מנדן נס נתיג דה>ה אידימא ההיא
 במוחב ביה כתיב סוס ולא דינא דני לישצי

 לן אינפח לא צ' תחומיה היו ס>> אבל סויצא תלמי
 לא סוינא חלחא נמוחב נס כחיב סוס ואי נסני
 יכמיי' ננמונות אארי' זני ליחוהי וחד למנמב צקיני

 הכי לינא דאי דוקא צאו ליאיסי וחד מלתא נמוחב
ממוך דממנרר היכא כל אלא דגפק ססוא מפסיל

ל.’ם כשמואל אפי ר' דני רננן ידילייא עיא ל' s ffl נסיגיין מחנרר והכי בכן די סיו שג' .השטר
אשי רב ובי רבנן וסא דמני יאינא . יי

 יחיד דאפי' מודח אנסו ז" אפי' ממומחי' נינסו מומחי'
 אשי ור' רני' הו*ל דמפ' דם'ל למאן ותו וין דייגו 'שין

 ואמר היה מומחה . וסא ק' נר*י היס עצמי שהוא
 הא נקייה סכי לא אמו ולר' מכאן ונר' '4 צריניו

 טעצס לא החם דליגא משוס מג' מציר נסוואש
 הוא נעדוח אלא די! נשציס נר' סינר ואין נשירה ולא
 חכמי׳ נהם עשו לא ולפיכך נונר עדים סס כאלי גרי

 למימד יאחי' ומשוס נשנים או ביחיד שיהא מקנה
 נימק נאיבי להש אומר דלא אע׳ג נ' גפני הווה

 דוכיו דקנע עי אשי רב מר.; דאמר אע״ג לו וניחנין
 עניי' ולא חיישי' טקיהואפ׳ה וקייל ומשוישליתא

 נקיים למימר אחי שטרוח נקיום סג' מג'יסדי בבציר■
 סש״ש דתי׳. למאי אשה וטו ונציל מגימ' ׳)ח*ס(סלשון

 נעצמו שהיא למשמע אשי לנארננא ■ואמר ציה .דנאזב
דלר׳א ונר' ג' צריני ואמאי מומחה )סדי בדין סיס

 זין שהיא נשנים וכי' ולאנסייאה נקיים לא פגי לא
 שטרות נקיים נ־יי והכי »ג׳ יני' ה־ה נעמת אלא

 חינם ים אפי' דשנים שטרוח קיום( למימר ואתי
 נש״ואי. אשי י' וני ימן ווילמא הק' ילהכי מומחי'

 ר"• מוא נשר הדיוט יחיד ואשיי כיון ולשמואל ם'צ
אפ-לו נויענו p דיניהם והא נצל למגור ציכא

:וכי' ומשני חורמן
 >׳סאי נשיה דק*ל אינא קיימין דנריו בשדה׳

להשנ-ע שלי׳ והעשוי י׳ קיימקרמא דנריו
 הוה נולא עסקי' נ״אי דהנא צמימר ואינא יכו׳
 ואתוינתי יחטמינהי וגלינהיהנה! זוזי להנהו ליה ידע
 דפווני קכא דמטמי־י מעות הני חזי ליה ואמר ליה

 וייה-מן ענר להשייע ישלא למימר לינא ונע׳נ כינהו
 ח'> לנטין דביוו משיה ליה קאמר והגי 6םהד האי

 דסני לתנאי להו אימא ליה דקחמר משהיד דיוקא
 להשניע שלא ידאי גיונא דנהאי נינהו דפי מעיח
 נש־ה אזר כיוש אער לא נניח דקאמר ומשים ענד

 נכיש׳ חנל לייע־יס מיהר נין מפליג ולא קיימי! קניין
 נמעשם חפי' כלים אמר לא ונניח לרישא יהיה פריש
 □׳*ה( . נישיחיה מידי למימר א' עו מסימן דלא

 Mדעי־ •טנסי יפי וני' בשדה ונצ׳ל מגומגם הלשון
 לינא ודחי ,יני לנני ליהי •נו' משהי' דקא א״ג זט׳

 נמו למערי' וטי "פלגינן ולא נלוש ונו' שלא למימר
יני' דלת פייש אפי' כלום אמר לא דנניח נםיפ'

. ! (1גצ» פיימיו רנריו ימיה אמר איל ייחיקיק
I אהיקגא טתייין >פ' יפי »ונין ופי פ' אמי 5])"*

 דח-יש משים זנאי דאתר יוחנן דרי וטעתא
 לכל מחני' קשיא »׳מ לתיוק ואינא נשקרא למחזי
 מחייב וחרר׳ מוכה■ אני יאתר לא לכשיצא ומנין דקמני

 יכיל הילך תיל עלי רט שתגידי אעשה מס איל
 כחיני והח הוא לגלי" דעניוא מילחא ואי היד מגלה

נלאיהנ״יע׳ קא סיר מגלה ליק היניקרי דינא ני
-ניינו ”ו( דצמאן כיין דהכא וי׳חיץ דיחיק ואיכא
 "זנה "אן ירע ולא ליה ק:* לא-5דמח-י מאן נחי"
 ם ייי עק עי-יי קא ליס וקאמר האי אנל מחייב 1ו»א
 חלר ולי׳ ור׳ל דטעמא וט' יר׳ל ונציל »גימ' ן הלש
 יהא סיו יט' דקיזני מחני' ל־ה קאיא וני' דאמי■ כר׳י

 ק" והיני מח״ני' יפי פ' ניר כחיי והא וט' מלתא
 יא ליה מחייג והיה למאן נשרי ינו' ימא! כיין וני'
 »אן דאינק יוע דלא ואייך ציה יוע אי לי' ק;י

 השתא אבל לנילהי ליהו קני לא ומחייג ומאן די׳ונה
קנאה ליס עניר קא מונה סיס והיא הא• ליס דקאמר

עם ז ן
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i׳B סנוזדריו סם׳ חירועי
 ניהנשעח מ׳דדמדר יאינא ליה( הנכזממוייני סס
 לא שכשיצא מנין קחני והכי כסחני׳ עסיקי' וי! רג״

 מתחלה סייסי מזכה אני .נצוסר סונה אני יא״ר
 יכיל הולך מיל כי נוורחי ולפיכך סלי ר« 1ר.וחנ

 סססי מרי הכי דמשיס )אפשר )א׳ה סיד "נלה
 תלך לא ומשיה נטקרא דמיחוי משוס ז״ק כחניהמיס'

 יויזנן ור המס יכירופלמי־אתא Ifור,»ל גיכא רכיל
 המחייב אמר רסניל זכחי שיכאוכ סיומייכ כיפי!
 סל פלינא מתניחא זנאי נוחנ וס״זנס מייכ נ־מכ

 ימכירי מזנה אני יאמר לא כשיצא "ני! לקיש ן' ריש
 כסימ כסס סיהא "כזה דכא להייא כר ס "ר "חייכי

 »נין ופי' ס׳ג מכיריו שציקו ולא נוינא לפלוני מזכה
 ומחזיר מהפך כלומר רכילות כלשון יוומרהדנר שגא
 ומסמכרא לי פיס ולא היימי לזנוחך הצדדי! כל על

1 .כינהו הלנמ' כנס' דהק' קשייו חרי יה:י
ל5ון מעלא של וריכזר הדינור זק לע*ד )א״ס ולא

 דמצי כסדייהו מנחא איהו ספלה אחי( דינור
 סשלממקיאינהו לא נסי אמין צי צייהינן א• להי אמר
 את לאו אי לסיסר ד»צו דיויה מנחא מפלסי לח נס•

 קושיא מש׳ס דהא חרס דינא לן הליק ס ס לא כזין
 נציל( האוקממא )סחרי סאוקמח אוחו דידיה סחרי
 צינהו סלנמא אצמא מעיקרא ממני׳ מוקמי׳ והיה

 הוו דננייס פלו' נזיפה דיידנריהן מלישנא ו״פ״ע
 הייל הפסק דייני! נדנמני ואי דין לפסק ה ל נחני

 אי כשקרא יייוזזי ואפיה פלוני מינה מוכרינו ליייייר
 כזדכה לא שהרי כשקיא מיחזי קשה וי׳ניזי )איס

 »זנין וש' פ' סהוי כתני נציל( ואי נ' פ’אם.ע ני
 או זכאי שהוא הדין אן לו וא״רו ממייני' ופי ופי

 ודמי כשקרא ממחזי ודאי יהא היין מ! וזניהו נחכו
 דייני! נדנתכי דצעוצס זל'נ פליכי כזונה למינדיהס

 כזדכה שמדנייהם כוחני! ‘פהרייני וקאמר עסיק־גי'
 ק£ן אך )א״ה נציל( מדכרינו וכומני' )א׳ה נמכי פ'

 עש׳י אס כי נזדכה דלא כשקרא מחזי ואכחי לע׳ד
 מדברינו שנוחניס וכיו! לומר אני דמיכרחי' א׳א כי

 נזדכה דנריכו ומחיו ניניהם מחלוקת שהיה «ש״ע
 ופי ‘פ הפרים זנחני לומר אצו יכילין עוין שנן וכיין
 מדנייהס דנחני וכיון נזדכה ומדנריהס נים הני יפי

 נזדכה. דיריהס ומחיו ניניהם מחלוקת דהיה משמע
 צ*ל( )יהא הא וק״ל( כשקיא מיזזי ולא רש׳י ונ״׳ש
 אימר וא' טיוייני' או "זני! נ' ואפי' ג״י׳־ני' דמא
w והאי, משוס הטעם עיקל סויינין יוסיפו יודע 

געי' ג' )אק דמי דצימיס נמאן ייזע איני מ|א»ר

x/>

Zcn־>

 .אע/ דידעי כ' זאיכא דיצא ילהך ג׳ לילא והכא [
 ידעי דלא ומרי דפליג חד או ידעי דלא מרי דאינא
 w )וההוא ידעי דלא )חריצ׳ל( איצהו נפישי ואפי'
 ‘צ דאינא כיין דידפי צ*ל( לחרי "הנהו ציל( דפליג

 ידעי דלא ואנסו משיה כסוייסו אזלינן כניריר מדעי'
 נדמונק דפליכחשכי׳להו כמאן ולא דמי דליחיהו כ״אן .

 נ מוסיפי' א״א* ממונית כדיני אני ומ״יה כמחני׳
ומוסיפי' למימר אכא נפשות כדיני נשלמא כגי כחד

א-נייויענעי' מר א מחיינץוא' ף'א מזכי! נשי׳א נ'
 אפומייהו דייצי לחובה נוסמא הנהו ואחחזי משוס כ׳

 כדיני אכל למונה א' ע׳ם ׳מטי! דאין סכי לא ונמר
 ממייני׳ כששנים להקי שיש ונ׳ש כחד סגי ממינוח

מוסיפי) אמאי כ' דנעי' יודע איני אומר "זני'ואי או
 דקאס האי דילמא דחיישי' דמשוס וכ׳ח סגי כמד נ'

 דהא לחיכה או לזנות חו חזיטע״א והדר יודט איני
 מחייב 1א מזנה.«3הד כיוןדמצי וסי דאימיה כמאן

 זאס.מוסיפין אשחניז מחייב או מזנה הדר והילכךאי
 הדי שקול ניד נמי וניהוי שקול נ״ד והוי נ' הוא א'

 ממונות כדיני ותו דמוסיפין לכמיזלה שקיל ביד עושין
 אינייודע אוסר וא' מוני! או סתיינק שני והיי היכח
 דמי דליתיה נמאן דהא בחד חסני נ' מוסיסין א״אי
 והמס ביה משכתי' לא לחובה סעמא חזי ואי חד דהיא

 בג'מחייבי' והא חוא נוטה לביד כלל למימש .שייך לא
 נחדידהא חסגי ,מיסיפקנ א״אי יודע איני אימר ואי

 לא לחונה טעמא חזי ואי -גמא)־גלימי»*»?»סיא*ןד
 נוטה לניד כלל לסיחש שייך לא והחס גיס משכתי'

 וההוא ואחי חד ההוא חזו ואי סחייני בצי דסא חוא
 דסא כלום מך אין לזכות סעמ' יודע איני דקאמר

 דליתיה דנמא! אמרי' דהא ותו • דמחייני גב' אינא
 דילט' סדר וא'נ סדר דלא למימד דאינא חדא דמי

 ב' נשמוסיפי׳ ואדרב' ביה משכתי' ולא חזי לחובה'קא
 וציע. להני למיחש החס שייך אי שקיל ך*1 •מימיטי

 גוימסכי אבל וכצ׳ל ומנום' ימול W הלשון )איה
 יזיע איני אומי ואי מזכים אז מחייבי' וכשני בחד

 ימר דמי וטי דליתי' כמאן חד דהאי נ' מיסיפי! אמאי
 ולאצרינינן הדר ני לדעת דהורדלמא ואממיל דהור

 דלמא ינייו נתחייב או נזדכה שנים ידי דעל כיון לים
 א' אומו עס לחיבה או לזכות אי טעמא חזי היר

 טיפין דקא שקיל ג*ו ונהוי שקול ניד והוו שמוסיפיו
 כשנטסימיז דאורג' נ' נשמושיפין לנתחלס שקול ניד

 מדקת סדר ילא לומר שייך דימזר שקול נ׳ד מחחזי נ'
■. וצ׳ע( השתא » הדר חזינןדלא

אילימא
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רבה ויקרא רב שבו

 ניאוף, משוס וישמעאל רציחה משוס עשו זה
 מקום מכל עצמם, על לעמוד יוכלו שלא

 המורה ישראל שקבלו מסמס אומן יסייבו
 ישאלו שאומומ שם שאימא המו וקיימו,
 מצוס וזהו קיימוה, היק שקיבלו ישראל
 סניהס, על וטורסוס באומ ישראל שעשו

 אס לקיים שאפשר סניהס נגד להודיע
 דעייל מאן כל כאן, גס הסירוב וזהו הסורה.
 שעשה דהיינו בשלום ונפיק היצה״ר ברשוס
 וזהו אומו, יחייבו ידו על מאהבה משובה

באפמא. באפיה טרי יהא

 סולעים אכילת קודם הוא רפשא,
ואזל ימיה סינון רמש, שנקראים

 שפשקו אף דהיינו הקבר, שהיא לבייפיה
 אחר מקום מכל הדין ויקגל יסורין לו שיהיה
 מהסשובה עוה״ב לו יהיה עונשו שיקבל

 דהיינו יסיה פינק ולק• שעשה, ןו[מהמצופ
 על והטמינו שעשה והמצות הסשובה שנטלו

 כמו והדין היסורין עליו שיקבל זמן אסר
 מביאין האדם כשמס דסיכף עליו. שססקו

 מה שיפסקו מעלה מל דין ביס אולפני

 שפסקו, כמו לו עושין ואמ״כ לו, שיעשה
 הטמינו לק הדין שיקבל עלו שפסקו חהי

 פל טובים ומעשים משונה שהוא הפאינים
וקבר גוף שהוא למימיה אזל והוא זמן, אפר

 הקבר סבוט שהוא הקבר דין מחילה לקבל
 באספי וזהו הפולעים. אומו יאכלו ואמ״כ
 יחיה סינון מולעים אכילס קודם רמשא,

וקבר. לגוף לביימיה ואזל

 שלים אנא יקרא הח ככל לאנספיה אפר
שהסימה הרע לנפשו שאמר סי׳ לך,

 זיל אמרה ק, ל עשימ למה זה לכל אופו
 פירוש ישראל, כנסם שהיא לאמן גלוג

 מאינין אינון פהוין בפניה עצמך המפאר
 )רק״ר ללב דומה דאפרוג אמרוגין, המן ולא
 דלמאן אלשיך ר״ם שפירש וכמו יג(, )

 אחרוג, היה הדפס שען מ( ע )נ״י דאמר
 מסשכה וזהו כעיקר וכפר מין שהיה דהיינו
 כל ע״א( ח )ע״» נאמר מינום וגבי שבלב
 פייס אורמום ישיגו ולא ישובץ לא באיה
 עצמן הפסאר לו שאמרה וזהו (.p* נ, )משלי
 היה לא ואז בעיקר לכפור אומן הסימי שלא

 הדומה אמרוגין הימן ולא וזהו מקנה, לך
 ולא בשילן דהווין עצמך המפאר וגס ללב.

 שהיה אף משובה שעשיס דייך פירוש סגין,
 עשימ לא מאלו טוב מקום מכל מיראה
 יג< ב )שיס״ש שנאמר כמו כלום, משובה

 ישראל פושעי אלו פגיה מנטה המאנה
 פגיה חנטו אזי יג( ב )שיהש״ר משובה שעשו

ונתבשלו:

רבה בראשית

 מרשת סוף דכח ]בראשית[ במדרש איתא

צאת לעת ערב לעת )יג< נ״ט

 הונא רב אמר יא(, מ, )נראשיש !השואבות
קל ושמע אשח ליקח הולך שאדם |בשעה

 אמדין. אינן טח מצית חוא טנבחיז כלביא

 לספר אסור דהנה כעז״ה, לפרש נראה
 אמנם לשה״ר, ולקבל לשמוע ואסור לשה״ר

עליה לשאול צריך אשה ליקח הולך אם
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שכזייבירבה בראשית

 1 לו, להודיע חסרון לה יש אם בגנומה ולספר
 לו יודיע לא האשה על לצדיק ישאל אם לכן

 וגם מלשה״ר, עצמו ששומר נשכיל חסרונה
 הולט אומן אכל חסרונה, יודע אינו הצדיק

 מלכים לעמיד שיגלגלו לכלטם שנמשלו רטל
 ממיד האדם כגנות המדנריס הם מודעי*(,

 כשאדם לכן אדס, נל של חסרונן יודעים
 מנכחין כלטא קל ישמע אשה ליקח הולן
 לאומן לשמוע ציין אשה ליקח כשהולך היינו
 אמרין, אינון מה מציס וזהו לשה״ר כעלי

 מקום מכל לשה״ר, חמיד לשמוע שאסור גם
 אין אם האשה מעשה לידע שצדן מממח

 לשה״ר נעלי לאומן לשמוע צדן גנוח לה
 ואן גנומה לו שיודיעו כדי לכלבים שנמשלו

אמח: הוא אם דנריהם על יחקור ן

 )יא-יב( י״ג עדשה דכה ]בראשיתן במדרש
אלא עננים אין אמר יוחנן ר׳

 ענני עם וארו יג( ז, )מיאל שנאמר טלטעלח

 אלא עננים אק אמר לקיש בן ר״ש שמיי*,

 פעלה »( קלה, )מהלים שנאמר מלמטה

 יוחנן דד׳ דעתיח על הארץ, מקצה נשיאים

 יין של חבית חבירו את שבבר לאחד

 שאמד לאחד אומד שמעה רבי וקנקנה,

 הבא ליח אטד חטים של מאח חלוני להכירו

 לארץ אומד חקב״ח כך מדוד, ובא קומתך

 לו נקראו שטות ח׳ מטר. וקבל ענניך אייתי

 מעכב שהוא עב חזיז. נשיאים ענן אד עב
של אידן שובר שדווי* אד הרקיע, מני את

 הכריות שחוא־עושה ענן שעדים, בעלי

 את עושח שחוא נשיאים לאלו, אלו ענדם

 שהוא חזיז אלו, על אלו נשיאים הבריות

 על הקודש רוח ומשרה ברקיע חזיונות עושה

 חזון א,א( למעי׳ אמר דאת במה הבריות

אטוץ. בן ישעיה

 בשם שמעתי דהנה נעז״ה, לפרש נראה
אל רמז היא עננים וצ״ל ריב״ש

 כמו זה, דנר להרחיב ונראה המחשבה.
 אל הכנה הוא הרקיע על מחחשנו כשהענן

 כשהמחשבה בן הגשם, הולך ועי״ז הגשם
 סוף גמל לדי בא אמ״כ במוחין מחחשט

 לעשות אפשר אי ט תחלה, כמחשבה מעשה
 דכר לעשוח מחלה שיחשוב לא אס מעשה

 שהגשם הגשם אל כלים הם עננים והנה זה.
 ממשכח ק כלי, בחון כמו כמוכו מוס

 שנמשן המחשבה קדמום אל כל הוא האדם
 חסמונה מחשבה יוחנן ר׳ לדעח מלמעלה.

 נמשך כן גס המחשבה קדמוח אל כל שהיא
 יוחנן דר׳ דעפיה על שאמר כמו מלמעלה,

 וקנקנה. ק של חביח חבירו אח שכבד לאחד
 לאדם נמשך לפעמים למה מקשה ואי

 יורד רע דבר אין והלא רעה מחשבה
 ט לזה התירון ה(, נא, )ג״ר מלמעלה
 והשכל האמם מדרך מועה אדם לפעמים

 לזה כהוגן, שעושה וסובר כהוגן שלא ועושה
 כל ט ממשבומיו, ע״י מלמעלה לו מודיעין

מעשיו, לסי מלמעלה מפשבה לו נמשן אדס

 רמה חה וכו׳, בכלב לשה״ר בעל יתגלגל ולפעמים ח״ל, ל״ג פרק חרדים ספר ע׳ )יא(
 והוא וכו׳, שוא שמע תשא לא בתריה וכתיב אותו. תשליכק לכלב ל( כב, )שמות דכתיב בתודה

עי״ש. וכו׳ לכלבים, להשליכו ראוי לשה״ר המספר כל ע״א( קיח )פסחים ת״ל בדברי רמח
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1

משלי: יונה רכינו

טו( יז )משלי שניהם. גם ה׳ תועבת צדיק עיןמךש רשע מצדיק

 מענין והוא עמים׳, יקברהו אתה צדיק לרשע ׳אומר כד( כד )משלי אומר אחר במקום
 רק חנופה, מדרך ולא בפניו, שלא בזכותו ומהפך רשע מצדיק על ידבר ועתה החנופה,
 אויבי לשנוא חייב האדם כי הוא, ה׳ תועבת כי ואומר בעיניו, יקר ומאשר אותו באהבתו

 וזה יקלו, ובתי ב( )ש״א כמש״נ להקלותם וחייב אשנא, ה׳ משנאיך הלא כמ״ש ה׳
 עונות לו וכמה ויצדיקם, ויכבדם יאהבם אך יקלם ולא ישנאם שלא • די לא האיש

 העבירות את אדם בני ישקצו ולא החוטאים, ידי תחזקנה הרשעים בכבוד כי וחטאות,
 וימשוך נשמעים דבריו ויהיו הכבוד בסיבת הרשע יד תמשול גם החטא, את יגנו ולא

 כמ״ש מעון רבים להשיב כח יעצרו בל והחכמים הצדיקים ישפיל גם אחריו, רבים
 ישרים ואוהל ישמר רשעים בית יא( )יד וכתיב דרך, ישר רשע ותועבת בז( כט )משלי

 וזה השם, עבודת מהדרים העם המון אין לצדיקים ושפל לרשעים כבוד ובהנתן יפריח,
 מילת שניהם, גם ה׳ תועבת לכבודו... השי״ת בראו העולם כי הנפשות אובדן תכלית

 שניהם רשע, המצדיק מן צדיק מרשיע יותר ואשר שיחטא אע״פ כי להורות תבוא ׳גם׳

ה׳. תועבת

 לו אעשה כן לי עשה כאשר תאמר אל בשפתיך. והפתית ברעך חנם עם תהי אל
כח-כט( כד )משלי בפעלו. לאיש אשיב

 בא שאתה כגון לצורך, של חנם, בו. שראית עבירה על להעיד ברעך, חנם עם תהי אל
 רע, שם להוציא זולתי כוונתך שאין ונמצא לעדות בכך נפסל שאינו יחידי עליו להעיד
 רשאי כי )שם( ואמרו מינגד, וזיגוד חטא טוביא קיג:( )פסחים זה ענין על ואז״ל

 לרבו נאמן שהתלמיד ובזמן חבירו, ביד עיניו ראו עבירה על לרבו לגלות התלמיד

כשנים.
 כלילה, כסהו יז.( )מו״ק שאז״ל כמו שחטא חכם תלמיד שיראה בזמן זאת הותרה ולא
 עבירה שעבר ת״ח ראית אם יט:( )ברכות שאז״ל כמו עליו להרהר אין לבו בקרב ואף

 חטא לירא מוחזק הוא כי אחרי תשובה, עשה בודאי כי ביום אחריו תהרהר אל בלילה
יצרו. יתקפו כאשר ומתאבל ודואג

 ביניהם, צדיק כאיש מוחזק[ ן־אצ״ל מחזיק והוא בו מכירין אדם בני ואין רשע הוא ואם
 פעולותיו רוע אשר עד לפרסמו מצוה אבל בלבד הצנועים באזני מעשיו על לוחשין אין

 וישפילו טובה מדרך רבים ידיחו כי הרשעים בכבוד גדולים נזקים יש כי לרבים, יודעו
 אדם בני מקצת כי בכבודם השם חילול יש כי אף החטאים, ויקרבו הצדיקים כבוד

 במעשיו מערכו נגרע ולא בעבירות לאיש שפלות אין כי ואומרים במעשיהם מכירים
 מפרסמין פו:( )יומא ששנינו והוא אדם, בני ]כבוד[ להשפיל בחטאים כח ואין הרעים

השם. חילול מפני החנפים את
 אך עונותיו, לפרסם לו נאוה לא כמעשיהו, ומעשיו עבירות בעל חבר לאיש יש ואם
 חנם. עד תהי את נאמר זה ועל לגנותו, לו נאוה אחרים ידי על יתפרסמו אם

 פרסום והענין והפתות, הפתי משקלים, שני והם הכפל מבעלי הוא בשפתיך, והפתית
 ויתכן תטחנו. עניים ופני טו( ג )ישעיה כתוב כאשר וטחינתם אדם פני הלבנת החטא

 תעשה כי והענין הנוסף, מהבנין הפתית ומן הדגוש מבנין הפתית מן מורכב הוא כי
 מוסריך. ותאבד שפתיו( ולפותה יט: כ משלי )עיין שפתיך פותה כזאת

??? לעיל ריט סימן ש״ג תשובה בשערי יונה רבעו דברי עם השווה



ונצליח נעשה ה׳ בקט

ליקבה״ו

הןןזר. אכן
א. שאלה

 ואח״כ פעמים, כמה איש אשת עם זינה א׳ איש שאלה.
סדר אחד מחכם לשאול ובא בתשובה, חזר

 שנכשל שהוא כמו הענין לו ושיפר זה, לשן השובה תיקון
 זה crfi בזה הספק נפל ומחה פ׳ של אשתו פ׳ אשה עם

 אולי עמו, זינתה שאשש האשה לבעל להגיד חייב הנואף
 וכן תומו. לפי אסורות בשלות יבשל ולא ממנה ויפרוש לו יאמין

 לבעל להגיד כך לעשות אופן בשום ירצה לא הנואף זה אם
 להגיד מחויב לפניו שהודה החכם זה אם שמת, כמה מחמת
 לידי לבא סופו דד״ז כיון או״ד ויפרוש, יאמי! אולי לבעל,

 השיבה, שיאמר מוכרח ויפרוש יאמין שאם ומחלוקת, ריב
 ובפרע ומריבות, קטטות לידי ואחו בודאי, תכשש אשתו ואז
 משפחה פגם בזה ויש מבעלה, ומוח מים לה יש היא אם
לראות צרך כן על הזאת, המריבה מן יוולד מה יודע ומי

 :לאו או לגלות, שלא עליו לסמיך היתר צד יש ~»«..אם
שנשאל ל״ה סי' ח״א טיב להבאי! ראיתי בה,1תש

 ואח״כ בא״א שנכשל בא׳ בזה, כיוצא שאלה
 נשא כי ההיא, האשה חתן עתה הוא והנה בתשובה, חזר

 לחמיו להודיע מחוייב erf הניעה לשאול ונפשו אח״כ, בתה
 השם אנשי המה כי יפה, שתיקתו או הזונה, מאשתו שיפרוש

 לחוש ויש יקרה, ובמשפחה בשרה חשובים בנים להם ויש
 זה תשובה בעל רשאי הבריות כבור ומשוס משפחה, לפגם
 והשיב כלל. לחמיו להודיע שלא תעשה, ואל בשב להיות
 דלא פשט דהרבר זה, על השואל להרב המחבר הנאון

 בקוס לא תעשה, ואל בשב אלא הברות כבוד גדול אמרינן
 תעשה ואל שב מקרי בע״ת, נגד זה שגם שכתבת ומה עשה.
 ובועל מעשה ששה שהבעל ואף לבעל, ויודע יקיש שלא

 שא ממילא יודע א־נו שהבעל כיון מ״מ לו, האשרה אשיש
 פלוגתא הוא זה דבר. הנה במזיד, מעשה עושה ואיט שוגג

 על השצא בדין והרא״ש הרמב״ש בזה ונחלקו דרבוותא,
 שהבעל זי דוגמה ממש הוא הנז׳ ונידון בשוק, כלאים חבירו

 וזה שגג, שא הטמאה אשש ובועל עשה בקיס ששבר
 מלשדע,וא״כ שנמנע העשה ואל שב מקרי מזנותה היודע
ולדברי המשפחה, כביד משוס לששק רשאי הרא״ש לדבר

 :יע״ש וכו/ האיסור מן ולמנעו לשדע חייב הרמב״ם
הכלאים לדין נ״ד לדמות שבא הנז׳ נו״ב הגאון לפ״ך והנה

 דהתם4לחלר דיש ־“בס מהא,הנהנ״ל הא למילף
 כלאים, לובש שרואש בעיניו האישר מעשה ברואה אייר
 בפניו, אשש בועל דאינו אישר, עושה רואהו אין הנא אבל

 שיש תחרת שיבה מחמת כלל אשש אח בועל אינו דאולי
 מוכח הכי הגז׳ הגאון דנידון גם ומה לבעול, יכול שאינו לו

 ובא זקן הוא כבר שהבעל אייר התם דהא מכל, בהשערת
 אחר ספק אינא שד וגש ובזה, בד׳ה שם וכמשיש בימים,

 וכאשר יועיל, ולא לו יאמין לא הדבר לו יגלה אש ראילי
 אולי ס״ם, בזה יש מתא וא״כ בעצמו, דל הגאון בזה נרגש
 איזה מחמת כלל לבעול אתי ולא אשש בועל איט הבעל
ולא יאמין לא הדבר לי יגלה אש אולי בועל ואת״ל שיבה,

:כלל יפרוש
 הנואף בין ההגדה בשוב לחלק ז״ל הגאון שיצא מה על □31

איניש ובין האשה, לבעל המכשלה באה ידו דעל עצמי,
 ידו על שבאה ברור הדבר דאין י״ל זה על גש דעלמא,

 וכבר אחר, איש עם .ממט קידם זינתה דאולי המכשלה,
 בזטת הושיפה ולא אחרים, בזנות בעלה על ונאסרה נטמאה

 הראיה בעיקר לפלפל מקום שד יש וגס לבעל, איסור זה של
 :להאריך פנאי עתה ואין הכלאים, מן הנז׳ הגאון שהביא

nV351 משפחה, פגם דאיכא כהא דכל בחפזי, אמרתי 
z לא שמא וגם הברות, כבוד דגדול טעם בזה ויש

 להחכם הן לנואף הן היתר למצוא יש יפרוש, ולא יאמין
 מהר״ש להגאון שראיתי והוא הדבר, יגלו שלא לפניו, שהורה

 פוסקים ויש ק״א, דף רס״ב סי׳ ח״א קמא ומשי? בשואל ז״ל
 נאסרת אינה בעדים האשה זינת־ לא אש ששבריש ראשנים

 ושש איסור, של בעילה נקראת עמה בעילש ואין בעלה, על
 מהר״י להגאין אישית מה׳ פכ״ד אהובה בני ספר על ציין
 השאלה בנידון ולפ״ז ש,’יע בזה ■הדיבור והרחיב שהאריך ז״ל
 אשש, שטת יודע אינו בעצמו הנז׳דהאיש ט״ב הגאון של

 לבעל להגיד מחוייב הטאף זה אין בעדים, שלא זינתה והיא
 אישר כאן אין דסבר הגדולים סברת על לסמוך לו דיש

 הנז״ל, הטעמים אותם בצירוף וכ״ש עדים, היו שלא כל לבעל
 הבריות כמד דגדול טעם בזה ויש משפחה, פגם דאינא

 אשש, אח בועל שהבעל בעיניו רואה אינו שהוא ושד
 ברור איט שד וגם לבעול, יכול שאינו שבז לו יש דאולי

 בתשובש זכר שלא טיב הגאון על ותמהני ויפרוש. דיאמין לו
 בעדים שלא זינתה אס דש״ל גדולים דיש דמהרי״ש, זה ענין
 בשים ז״ל שד״א להגאון וראית• בעלה, על נאסרת אינה
 ז״ל, מהרח״א מהרב א׳ הפק שהביא מי׳ח סי׳ ח״ב שאל

 אמרינן אי בדבר, עדים ואין אשש שינתה שראה באונס
 דאישר כיון לאו או עליו, לאושרה ונאמן חד״א אגפשיה שיא
 לאוסרה נאמן דאינו והשב עליה. רביע שלחה יוכל דלא

 זכר לא איך תמהני, בדבריו וגס מ״ש. בזה והאריך עליו,
 ורע הנז׳. ז״ל מהרי״ש הגאון שהביא ז״ל הראשונים מדברי

 דש״ל ג׳, דף בנדרים ז״ל הר״ן טעם על בזה לסמוך דאין
 הר״ן זה טעם כי כפנויה, היא והרי לקדושה רבנן דעקרו

 בדברים זע חיר״א הגאון וכמ״ש אוש, דחה בעצמי ז״ל
 עוד וכ״כ אריאל, בנין הגאון דברי על מ׳ דף אחדים
 עי׳ש, פ״ו בדף שש ג״כ ועמ״ש ק״א, ש׳ אומץ יוסף בשפרו

 שנה בעדם שלא זינתה דאס •השברים אותם מנח מיהו
 בטרוף לסמוך יש אישר, בעילת חשבה בעילתו ואין נאסרת,

 דדן השאלה בנידון נן ועל הנז״ל. הטעמים אותם כל
 לבלש עצמן, לפשר לפניו ששדה החכם וכיש הנואף יכולין
 יהש״ת הכא. שייכי דטלהו הנז׳ טעמים מנח לבעל ינידו

:אכי״ר שרש באיר עינינו יאיר ברחמיו

ב׳. שאלה
 ונס בשלה, בחזקת בוגרת אשה קדש ראובן שאלה.

אביה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י )הורפס156 מס עמוד מבגדאד אליהו בן חיים יוסף א - פעלים רב



פטהללא פרשתא בחקותי זתכהניו תורתרבעו
 הגר״א הגהות שלא^ מפיו יוציא שלא הרע לשון על בלבו שישמור אמוד.

»'1x >m by וכר מקיים תגי מה הא בצרעה, ילקה
וכר. פתאוד, שהקב״וז פלמד תלכו בחקותי אם (.,ק )מ'

..................._י . לקמן ליה מוקים חלכו בחקותי אס דכחיב דהאי
 לב^א”ד דאם כיני' י’ד °׳• לא(נ חרנה ריכם5׳ את נ״תיי משמ» יזקייזי3 אם ומיקאני בחורה מוסרך להיות מיינו

א 'כי *[ כיי לי’מ מיי ייהה תשמרי מצותי 1יאי חנכו בסוקותי האי יכול. בתורה: ממלין ישראל שיהיו מתאוה שהקנ״ה

 ]כס( בחקותי אם דכהי׳
 רקא המצוות. אלו הלט[:

 כשהוא המצות, לקיי׳ להו נמהר
 מקיים אני מה הא וכר: אונר

 עמלי! להיות תלכו בחקותי אס
 פוסקי' דהיינו תורה[.ב ]נם{

 האי^ 0 בלבו. עולבתורה:!
 לשבת תזכרהו זכור וכחי׳
 וט׳: שמור אום׳ כשהוא בלבך,
 ]לאז כצונר כפיך. שוגה שתהא

 מצות בפיך עוסק שתהא[
 תהא בלבך. יטל השבח: יום

 ה* אח שהקצפת מה זוכר
 אוני כשהוא במדבר, אלקיך

 שונה שתהא וכף: תשכח לא
 שהקצפח מה בפיך[.מניין ]לאז

 במדבר אלהיך[ ]לא( ה׳ את
 ממצרים יצאחס אשר היום מן
 הזה המקום אל באכם על

 בפיך: מואב בערבות דהיינו
 אלקיד ה׳ עשה אשר את זכור

 בטן בצרעת שלקתה למרים.
 זוכר שתהא יטל. הרע: לשון

 בפיך: שונה תהא ולא בלבך

 בנגע השמר אום׳ כשהוא
הלב שמירת 0) הרי הצרעת

x פרשתא בחקותי פרשת
 שהמקום מלמד תלכו. בחקותי אם «ן

בתורה. עמילים ישראל שיהו מו&וה
 בדרכי ישראל לי שומע עמי לו אומר הוא וכן

 צריהם ועל אכניע אויביהם כמעט יהלכו
 כנהר ויהי למצותי הקשבת לו ידי. אשיב

 זרעך כחול ויהי הים. כגלי וצדקתך שלומך
 ישמד ולא יכרת לא במעותיו מעיך וצאצאי

 והיה יתן מי אומר הוא ובן מלפני.־ שמו
 כל את ולשמור אותי ליראה להם זה לבבם
 ולבניהם להם ייטב למש הימים כל מצותי

 עמילים שיהו מתאוה שהמקום מלמד לעולם.
 אילו יכול תלכו. בחקותי אם )ב( בתורה:
 תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא המצות.
 מה הא אמורות. מצות הרי אות& ועשיתם

 עמילים להיות תלכו בחקותי W מקיים אני
 לי תשמעו לא אם אומר הוא וכן בתורה.

 תעשו ולא אומר וכשהוא תמצות. אילו יכול
 אמורות. מצות הרי האלה המצות כל את
 להיות, לי תשמעו לא אם רנאמ למה כן אם

אוץ זכור אומר הוא ובן :|ג( בתורה עמילים

)א(

תלכו בווקתי אם ", . • _ _
 dm3 גאמיכם ונתתי םויין תשכח א* דזטל היט
 לפרא ]כונתי בו׳ מלמד וכחי׳ האי הכי הם טילי חרי

 מחאות מהמקום סמן ~ןה3חר עריכם את ונתתי
אלן הוסיף וע-כ וכו׳ ה pfe ,נק מןמו,ןכפ

 מיהו סוסיה מהוא מטבל ימי ®מאי חי ®י' ®י* והיית בו׳ ותותי התיבות יי ... ..1.״

 ויקיימו בתורה עמלים חרבים שיהיו מאדם• יבול :ושב
 לתסיב מיובל כדי »ותיו q-j] יהא שלא מאדם הערים
 ויתר נמסים ביריות להם ןמרק אכשהן הם,3 יי אדם[

לשי! לס הגדודייות• וט׳:
 ™ המסיקים אלי אי® »י רוב יהיו שלא גרוד

 בתורה אכתוב בסר, לעשות. הלמד לד( :שם נכנסין
 ייסב למען נסירומ חלט בחקותי אם דמרכתי׳

ות־[: להם בחו^; ממלין שיהיו משמע
ד הלכה תשמרי מצותי ואת ומדכתי׳
והמיםיתי י8או וכ״ה נ[ לעשוח משמע לה( ועשיתם

 יבול הארץ את »י עשןחל למן סאן שיהא המציק
אוסר כמתוא מאדם ןהלמ לא

 חרכה עריכם את ונחתי
 סד, הא אסור ארם הרי מזגי שנים אפילו (.׳כ )חרק

 והאיסוחי מקיים את בצורת יהוה אליהו.
 מדובר הארץ את את גשמי". להו צריכי לס והוו

וגדר ]טעפו כר ומב תןת3ש י3ןר3 ,רדייי י׳פוז!גש
•למע™™ למזרע מצו אלי משום י•3’

מורת מגדר סיממון 7> . .
 מת לת כמימ ולכן רביטיוח: בלילי בשבת[ ]לס

 דגדר ססתבדא פסוקים ך.3 ונבדבר מקיים אני מה
 מיהיה סודה הוא מססה משפקיק דמחברכק ומשמע

»ילו מור מיסמין ל!6ישל ,לשג3 רצןתאכ

א’^ק מיבי א5שי___
א הלכה

 בעתם גשמיכם ונתתי א[
 אלא אינו או בלילות

 מקיים את מד. הא בו׳
 מתם גשמיכם ונתתי

 כיסי ומעשה בלילות
בו׳: וצררום

 רביעיות בלילי בעתם ב[
 מעשה שנתות ובלילי

 אלנמיא]והנה ונימי בו׳
קמה לתרפתינו

 *־fif מה הא אמורה. לב שמירת הרי שמור. אומר כשהוא בלבך. יכול לקדשו השבת יום
 אלהיך ה׳ את הקצפת אשר את תשכח ואל זכור אומר הוא וכן בפז. שונה שתהיה זכור. מקיים

 זכור מקיים אני מה הא אמורה. לב שכיתת הרי תשכח אל אומר כשהוא בלבך. יכול במדבר.
 אומר כשהוא בלבך יכול למרים. אלהיך ה׳ עשה אשר את זכור אומר הוא ובן בפיך. שונה שתהא
 שתהיה זכור מקיים אני מה הא אמורה. לב שכיחת הרי ולעשות מאד לשמור הצרעת בנגע השמר
תשבח, לא אומר כשהוא בך.בל יכול עמלק. לך עשה את■אשר זכור אומר הוא וכן בפיך. שונה
 ונתתי אומר הוא וכן ב[ )ד( שונה_בפןךץ שתהיה זכור מהילם אני מה הא אמורה לב שכיחת הרי
 מול הא אמור אדם הרי אתהארץ אני והשמותי אומר‘כשהוא מאדם יכול הרבה עחכם“את
 מן יכול מקדשיכם. את והשימותי אומר הוא וכן וש□ מעובר הרבה עריכם ונתתי מקיים אני

 בלילי בעתם אמי ™׳ב והשימותי מקיים אני מה הא אמורים קרבנות הרי ניוזוחכם בריח אריה ולא אומר כשהוא הקרבנות

לעשות הלמד אותם יעשיתם יתשמר מצותי ואת תלכר 'רת-בח, אם)ה( הגדודיות: מן מקדשיכם את
לסייע הוא ייבוי איוה :נברא שלא לו גוה לעשות שלא שהלמד לעשות שלא הלמד לא

בתתלה ובאן דבר לאותו
והמעמד ברביעיות אסר . ?

 אבל לילה לעניו היה אמרו שבתות בערבי אלא אינו או ברביעיות אומר אתה ברביעיות בעתם. גשמיכם ונתתי [X )א(
 ניהא הט״א לנייסת קללה. ןמים אלא בואי שבתות בערבי יורדים וגשמים אליהו כשני שנים אפילו

 מנאם׳ בסו גורם ג£> יורדים גשמים שהיו הורדום בימי מעשה ברביעית. בעתם גשמיכם ונתתי מקיים אני מה הא

 הסוב פגעו הסאתובס ויודעים למלאכתם יוצאים והפועלים הארץ ונתנגבה הרות ונשבה המה זרחה בשחרית בלילות.

 פנם: שטת בן שמעון בימי מעשה שבתות. בלילות בעתם גשמיכב ונתתי שמים. לשם שמעשיהם
ושעורים ככליות חטים שנעשו עד שבת ללילי שבת מלילי יורד-/> גשמים שהיו המלכה שלמצו בימי

 גוחחאות חלופי כמה להודיע הבאים לדורות והניחום חכמים מהם מרדו זהב. כדינרי ועדשים זיתים. כגרעיני
 מנעו משמוע מכם פגים הסתירו וחטאתיכם אלה הטו עוונתייכם שנאמר מה לקיים גורם חטא &

 בך ונכרכו מקיים אני מה הא הארצות. כל גשמי לא בעתת. גשמיכם ונתתי )ב( מכם: הטוב
כל

הלל קנף ■ (•
לב-: •מכיהת אלמנינו הספרים גידם!: 0)

ר״ה ,כחי

א׳. פאוקס׳ נס(
בלום׳ :וב׳ א׳ אוקס׳ מ

 יכול ובור רבתי׳ ביון
בליבך, לסבות רתוכרהו

אוס׳. באהוא
 יהיו אלא ברור מלאון :א׳ «סלאון : ׳3 אוקס׳ דס בהם. רד אדס יהא אלא מאדם הריבין הערים איהיו :א׳ !ארס בהם יהא אלא :ב׳ אוקם׳ דב( א׳. מאוקם׳ ד«
 לסר. ארס איהא סאסע המעות את אוסרים רדו סאס׳ אותם ועאיחם :א׳ אוקם׳ דה( לעאות. מנת על תלמד :א׳ אוקם׳ דד( לאם נכנסין ארם מי רוב
א׳. סאוקס׳ דז( לגאמינג עריבי ran :א׳ אוקס׳ דו(

- t
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מבוא M

 שליח ע״י כששולה דוקא חיינו לטבלונות הייש דלא למאן האפילו פלפול טבח עוד להוכיח
 דעתו להחזיק הרכה ראיות ותביא לסבלוגות חוששין לכ״ע עצמו ע״י מסבל אי אכל

 להוהיק ראיות כמה שהביא חנ״ל חגאון לדעה לתמוה שיש וכאמה — פלפולו מהון*
 דבורו מתורת ולא סבלונות מתודת לא קידושיז ran ram איני דבר סוף — זח חילוק

 שמענו, לא ma לקלא מפיק ממש עצמו הוא שיהא אכל — תערים מתורה ולא בעל של
 ארץ נכבדי בת שקידש יאמר הריקים מן אהד שכל אבינו לאברהם בת הגהת לא 9דא*
 אומר זה ואתר — ראיה צריד אין פשוט תה קלא מיקרי לא דכוז״ג שמעינן ודאי אלא —

 דעתי על עצמי אממון* לא אבל שיתירוד" גאונים לשאר סניף להיות להלכה לי הנראה
 ג״ט, אתיר מלקי ואו אמרים גאונים עמנו עור שיסכימו לא אם החפור א״א בדיני לדון

 ישראל כני למספר ימים עשרה א׳ יום וחתמתי כתבתי מכשורא. שיסו הו* סכל ויגיע
לפ״ק״«י. שי״ס שנת

 הגאון הגדול לחרב "וראיתי ז כותב הוא זו«». כשאלה דן סאלניק בנימק ^זך״ד
 לבי מלאני ולא 4בכה* להחמיר מאד והפליג אחת במשובה שכתב דל שכנא מחר״ר
 מאד ומופלג גדול הכם שהיה עם ממכר הרג כי כהיות זה דברינו כמון* דבריו להביא

 במסכת הסומא מפירוש הרש ביאור לעצמו לו ונהר לבו ורוחב גדולתו על עצמו סמך
 רק חדשים בפירושים עסק לגו אין ואגו לחומו* מדין לו יצא פירושו ומתון• קידושין

 היו אשר הראשונים מהברים ושאר התופסות ובעלי פירש״י על עצמינו פומכין אנו
 מעמידו אשד ופירושים הדברים מכל ושמאל ימין נסור לא שותים. אגו ומימיהם לפנינו
 חשו לא ואעפ״ב הנזכר הגאון תלמידי בלם מיו מרור גדולי ושאר וסתי וכל לפנינו.

 כשכתב לחם ההכוון ובודאי חסהרש״ל. ושל רבינו של תלמידם היה בנימין ר׳ לדבריו".
 בתשובתו מזכירם אינו מרוע היא פליאה אבל שכנב ר׳ yp&b משו לא שרבותיו
 עם מאז* ומתחשב ספריהם את מצטט אחרים שבמקומות אע״ם טבלתוב בעניו הארוכה

פטקיהב

 באישון "ומיה שש* בליל וקידושין מופה שסידר על רבינו מצטדק קכ״ח בסימן ב
 ממששות כל און ושוקל בדבורו מרהיב הוא בלילה*. וממצה בשעה שבה בליל לילה

 נאשר "ומנה 1 צודקת אינה נגרו מהרה שמבקורה מראה רלכסון■ בענין. הברוכות והדעות
 סמכתי מה ועל עמי וגמוקי ומעמי ראיה להניא מאת* הלונתן להמיר נאת* עלי מלינים

 חענין להתיר משמאי לימדו מעליותא מיל* חני כל מ״מ — וקדש ראה כזה לומר כזה
 טיבלתח אתר החופה עם המתין אס מתביישת הבהולה והיווה הדחק שעת שהיה בכח״ג

 ולעשות השבת אמר עז* בהינומא לילן* המקומות מרדן* אינו כ* נס השבב לאהד עד
גדול דוחק לך ואין — חגם ביום גשואיתם שעושין האזרחים כדרר ראשון ביום הנישואין

 שדה 181 שכוב ד של פלוגהיה בר שהיה ברושיאב קלבן כד יווה ד mu הקבלה* ב״שלשלת 48 48
 קזל המאה בעשן דגה רש*ל כשדה אהרוגד, משוכה .103 49 48 הערות שט ועיין ל, סי* רמ״א

 4לב״ אפילו גס *בלא לד,נשא שהותרה הרש*ל ופסק של״ב. נשגה בבואאץ אמה גערה על קידושין
 לומר עוד קול שיזאיא ופי לי. ידוע אשד העוין ולמי לפני תוגבו השד הזויות לפי בדעתי ודאה כן

 בין ויראו*. ישמעו ישראל וכל הרפו. כרשת וילכד סינורו ער לשונו ישתרבב קדושין בעניו זכר
 על קדושין של לעז קול פואיא או .והמקדש זהו סעיף נפגא שנ״ר, השגה קואקו pp של התקנות
 הן ויסודם במלקות אותו ויענישו האודה מותרם •מא הוסב כלא ופקד• גרושה אי אלמנת או בהולה

 ובן מרצון. בגם אותה שישמור לעוור מחויב ידו הקהל וכל להבדיל. עדליס ע*י או יהודים ע*י
 קידושין .סדר כספר מובא זה". דפר על הודה אלופי אהריו ותלמידיו דל שגוא ההדיר הגאון הסכים

בתשובותיו 188 יוהד. מאוחרות הקאה בעניו ודיג דיג עמודים וזיי׳ש רי, עמוד ונישואיף

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס55 מס עמוד זרמ״א( ישראל p משה איסרלש, הרמ״א שו״ת
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הבתולות, טפל לשנותה כמעט ימית כל קלון לה והיה מבתיישת גדולה יתומת שמיתת מות
 הזה בדבר ,יורוך אשר הדברים מפל תמיד דלא תעשה לא שדוחה הבריות כבוד וגדול

טקילין אגו ופן — ביה אגידא דהיי״&צה זד, מפה לתקל יש — דימן איסור אלא שאינו
 שיקדש לאדם אסור ו״ל שאמרו אע״ס הקטנות להשיא הוה בזמן ז״ל רבותינו דברי

 לכותים מצווים ואף מקום׳ ככל בשבת והרקוד הטסווז היתר פשוט וכבר — קטנח שהיא בתו
 בעניו ורה מזה, ממן זו גזירת שייך דלא החום׳ דברי מטעם הוא והפל שיר. מלי לנגן
 שמותר נתבאר הנ״ל מכל — כלל זו לגזירת הזה ממן לחוש אץ ולס — מקדשיו אץ

 ואפשר כסומא לירי הדבר יבא שלא לבכור למוש שיש ובמקום הרתק במקום בשבת לקרש
 ובסרט מקום בכל דבר עמא מה חזי סוק להאריד לי ומת — הזיווג ביטול לירי לפא

 ונמשכים אוזר כיוס הומות ו׳ או ה׳ עושים ולפעמים ת״ל עט קיבוץ בה יש אשר בעירנו
 לזזלק מין בלילי- ג׳ או שעה או הלילה בתהילת ל* מה ומצפצב מת מוצה ואץ מלילה ער
 קבעה מעצמו דשבת להקל בקבלתם תלוי מין לא. או כרכו בענץ שנת קבלו בין

 איסור אלא שאים אלו בדברים למקל מביא משעה שצורך האמת אלא — משחשיכח
 להיות להחמיר יש דומי סליקנא ובהא נוזיתנא ובהא גזרו. לא הרווק ובמקום דרבנן
 ונטרפה לעשות שאפשר מת נעשה כנר אס אבל כד׳ לירי יבא שלא השגת קודם וריוץ
 להקל הסומד בזב וכיוצא הבתולה לביוש או הזיווג למידור לחוש ויש שהשיבה עד תשעה

לש״ש. כוונתו אס עליו לנסר המצות ויבולה אזז״ב שנת בעונג לשלום ויתענג תמסיר לא
ושלום*.

 הגאון ממורי ראיתי "וכן אלוי קידושין מעשר. שראה מעיר מטקטץ מהר״ם מאון
*»>. משיאה אהיה והיה לה. למון משודכת ענית אחת כיתומה כקראקא איסרלש משת ר׳

 ולא היום וקידש טשחשיכת שעות כשתי ונתעצמו הגרוני* בעסק ניניהם קטטה ונמל
 ויתחרט עליו נוקף אמיר. לב יהי׳ בך נתון שמא חושש שהיה קידושין מליתן מאון נמנע

 עד שלו הטסת בנית מעריב מלהתפלל הרב ועכב מדבר, ויתגמל לה לתת שחפץ מת על
.1« שלף* הכנסת בנית מעריב התפללו ואה״כ קידושין, ונתן מדבר שנגמר

 אז מני "כי קראקא ומנהיגי גדולי התקינו וו להוראה מדוד חכמי הסכימו שלא ממני
 ואם הזה׳ היום עד בקראקא פה הששי ביום וקידושין הומה שום עור יעשה לא והלאה
»»!.כנודע״ לעיר מזזוץ אותו עושץ נחוץ הדבר

 בשם לקרותו מותר אם לתורת מעולת מומר p בעניו רביגו רן מ*א בסימן מ*
 חסידים סמר דבוז־אי בראה "ולכן מדגישי דבריו יתד ובץ להתירא מצדד הוא אביו.

 כתבו לרינא דוקא לאו אביו. אבי בשם לקרותו שכתבו הדשן. תרומת בעל ו״ל ומהרא״י
 קצב לו ויכפר אביו שיתבייש כדי אביו בשם יעלה שלא לבן. קאמרי סונה לעצה אלא
 אלא בשמייחו מסקיגן דלא שייך דלא ועור — אביו עצמות שגירד בחוקיה שמציגו כמו

 אץ כן מקראים לרכיס המשותף שם אכל רשע, מאותו מוץ אזור באיש מצינו שלא בשם
 שלא בתשובתו הנ״ל לד,ישיש שראיתי מאזור אכל דהלכא׳ לרינא נראה p — לוו למוש
 אספיק להתיר. דידו כנדון מסמיקים ודבריו איבת או ביוש מטצם אלא זה מטעם התיר
מר׳. עליו אחלוק ולא עכשיו בדבריו עצמי

 דן ס׳ז מימן שבתשובותיו מסאדונב למהר״ם רבינו מתכוון חג״ל* "הישיש בבמוי
’כחוגף• אותי לשאלו "נדרשתי מאד! עד מענץ היסטורי מקרה על המבוססת דומה בשאלה

 סביב •פ• .*גשי וווושי 1*4 בתשובת. לעיל רבינו שמיד «ו mt אתי »״ל 141 יו. טיטן
הר״ר וזיין השואל אי גוזנהי- יו ד יופי• .כלילת אן 4בי« מסבת סוף המרדני,
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קבה קכד, סי׳ הרם־א שוי׳תהפה

 הנאתו מתיו• מאן ואפי׳ הנ״ל בתשובתו סיים
 חרמב״ן שפי׳ בפו אפוד ובשתייה באכילה ם״פ

 המחמירים לדעת ווקא חיינו נראה עג״ל, בחדיא
 הספרדים חכמי דעת וחתו יינם, בסתם מוח בזמן
 חריב״ש דעת והוא אחריהם, נמשך הרמב״ן אשר
 בדבר שהקילו צדפת מבטי לדעת אבל דל.

 צורך לסי להקל יש בזח גם חדל, מועטים
 הזח בזמן עדיף ולא המורח, עיני ולפי העניו
 ‘הסמ״גי וכתב הדל. שגזרו מידות משאר
 לאלצורא ושאז יין אהד פעם לו היה לא שר״י
 ואעפ״כ מניגוב יפה נזהרים היו שלא ושפע
 היה שלא מפגי ימות״מןיץ כל ממגו שתה

 עב״ל. המגית את להכשיר צוח ואח״כ בריא"
 ואע״ג מצורך. במקום למצןל שיש קם! מרי

 מ״ם בעלמא, השש אלא הוי דלא מהם ושאני
 **. retp בריא היה שלא רק מולה מיה לא הוא
 ששוכב דהיינו סכנה, מ שאין לחולד, m ובל
 לרפואתו. אותו וצריך ליין ומתאוח מטתו על

 אך לעקלקלות**. אם לעקל אם יורע והלב
 איזה לו שיש רק משענתו על שמולך מי אמנם

הפוסקים שהזכירו ובמו מולה. מקרי לא מימוש

 שו״ע דין הזוג בזמן עבר׳ם במגע רבינו פיקל וגן 40
 תזה "ובזסן !בהגהה מכתב בו סעי׳ קבר סימן יז״ד

 מגען כל הם כוכבים עבודה עוניי לאו והאומות
 אחר דבר ידי על ביין נגע אם ולכן בכוונת שלא מיקרי

 אפילו פותר בו ליגע וביון יין שהוא שיווע פי על אן•
 בסוונה. שלא אחר ובר ידי על מגע ומיקרי בשתיית

 שלא או פגע כוונה בלא בידו אפילו נגע אם הרין והוא
 הארץ*. עם בפני הובר לשרפם ואין שרי, יין שהוא יזע
 מהיר בו בסעיף ובהגהת ת. איה קבו סי׳ יתד וים ועי׳

 לאסרו כדי להכעיס ישראל של ביינו שנגע בעברים
 העובר בפני לשתותו ויש בשתיית אפילו "מוהר עליו

 ר־מ עי• בנך*. ממם ירגילו שלא בוי כוכבים
 מעשה קכז סי• ה״ס ג־נ ועי׳ יה• אות קכו סי׳ יז*ד

 ר. אווז קבו סי• יו״ר בדם להתיר. פסק שג-ב יומה
 ומפסידים מהסירים קצת •על תמיהה יבינו נופיע

 בכלי הנכרי שיגע די יין לאמור ישראל של ממונם
 ה. אות קכג בסי׳ בר״ם וע״ש שבשור־■ שוס בלי

 התוכחה, נתיב עולם", ב״נתינות ספראג הסהר״ל אמנם
 הוא »י« בסתם המקילים והרבנים העם את מוכיח
 אתת בדרשה הוה הדבור יהינו .ובבר שסו כותב

«tm ••בפוזנא *ורש לורשה נהבוון בזה לרבים 
 תורה על אייר .ירי* בשם שני׳ב שנת תודת מתן גיוס

ובספר שנ-ג• בשנת בפראג שגופם איי־נ*, ואל וענווה

 *אין חולי במקום לכותי *בזת אמירת לעניו
 להקל בעצמו היתר *הודח למי וכ״ש סכנה. גו

 הצמאה את הרוה ספות למען נסעו בתאוות
 תע״ב׳ המחמיר ופל לו«. סלוח ה׳ יאבה לא

“* ושלום. והיים

קכחי

 העבירו אשר גדול רע* קול אמרי ואשמע
 במעשה משר- אחרי הביטו לומר במחנה קול

 תחת קידושין שסדרתי מקרוב זדי הנעשה
 הכלה מדד יודעת שחבל הארץ, כדרך החופה

 בליל לילה באישון והיה לוזופז^ נכסה למה
 והסבה והמעשה בלילה*. ומחצה בשעה שבת
 באי לכל נגלה מבואר הוא לזה הכריחוני אשר
געשד- אשר ממעשה מוז עירנו. שער

 בתו ושדך מפני הכסף ותם בארץ היה איש
 שידוכיה, בימי ויחי לה. הראוי זוגה לבז גדולה

 האב הלך לחופה כניסתה עד הזמן ארך אשר
 הבת ונשארה ישראל, לבל חיים והגיה לעולמו
קרובים אם כ* ואם אב לוז אין וגלמודה שכולה

 ה־כ, מיציה שפירא, נתן ר* הוצאת המשומר", .יין
 .יאשר נותבו נ ו. וף שבהקדמה׳ המתו״ל של בורשה

tint מאי שמחמירים פולין, מדינר, בגי של ותוקפם 
 כה. אות תי׳ב במבוא ועייי׳ רבת". הוצאה וע״י נואר

 משאנץ הסהר״ש שמורי זה מביא הוא 4קמי לאוזין 41
 בעל ר״י והוא יצהק•, .רביגו עשת שזאת להם אסר

 הסנר׳ג* •וכתב סן 43 מהר״ש. של רבו שהיה המוס׳
 עיין 4s בד״א• ובסוגריים רש-י באותיות פה עו

ים. יה, jto וברים 44 .1• הערה יא סי׳ לעיל

 קנו זה סי׳ מסומן וסדילקאב אטססדום בהוצאת 1
 מקורבת. התשובה את שהשמיסו הרבו את להעלים ברי
 זו הערה נמצאה ההוצאות בכל ,1 הערה קנו ם״ עיין
 והוא וארץ שמים עושה ד מעם .עזר• 1 השאלה לפני

מסקפין, מהרים הגאון 2 משגיאה*. יצילני
 אלו קידושין מעשה שראה מעיי דמנו. של תלמידו
 וזיל בלילה, שעות כשווי היה הקידושין שסידור ואוסר

 בשמו שסבה סוף •anon על שם״ אנשי ב״וזרושי
 בקראקוג אימדלש משח ר׳ הגאון ממירי ראיתי .ובן

 אהיה והיד. לה, להגון משודכת עמר, אהה ממומה
 קפאה ונפל רבינו(. *מעיר כמו אמה אהי )צי׳ל משיאה
 משחשיכה שעות כשתי ונתעצמו הנדוניה בעסק ביניהם
שהיה קידושין, מליחן הגאון נמנע ולא היום מדוש
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 זולתי ממנה׳ עיניהם והעלימו דחוקים rtf נעשו
 כי לביתו הנגיסה אשר אמה אמי אהד נואל
 נאה נאשר והיה ממנו. קרוב נואל לה אין

 לטבוח ראוי היה אשר נישואיה זמן בימים
 תמונת שום ראתה לא התום□ ערני והנן סבת

 לה הבא אהד קול זולתי ערכים׳ ושאר הנרוניא
 לח יחיה ני לחתונת עעסה ותנין שתטבול
 עוו נאשר עשתה חב״ל והבתולה חנדוני□

 ניסו נס לקול□ ושמעת משכינות נשים עליה
 וכאשר הבהול)□ כדרר בהינומא ר ביוום אותת

 לקרוביה שהיו היו□ קרש ובמעט ערב עללי נמו
 ידם ממתנת ותסרו ידיהם קטעו תנדוגיא ליתן

 כטעם נדוגיא,1“מן נמסר וחיה לה□ הראוי
 רעת ולא אתור נסוג ההתן נם הגרוני□ שליש
JBW הדברים לבל לבו שת ולא לכנסח אופן 
 לבייש שלא מעיר, מנהיגי אליו דברו אשר
 שסוע אבה ולא נמאס. בסן• מנה ישראל בת
 לקול שמע ולא אזנו אטם חרש במתן רק

 זה וע״י תנירנו. הכם נערת קול ולא מלזזשי□
 בדרן ומריבות׳ קטטות מכה הזמן נמשך

 והעלית תיגרא*. בה דלית כתובה ליה שאמרו
 עעמן שהשוו חג״ל הזמן שהגיע ער שמן מעשה

 בת לבייש ושלא לתום□ ליכנם החתן וגתרעת
 בזמן מקידושין וסדרתי קמתי הגונה ישראל
 להסיר באה* עליי מלינים באשר וחנה הג״ל.

 עסי ונימוק* ומעמי ראיה להביא מאתי תלונתן
וקדש. ראה בזה לומר בזה סמכת* מה ועל

 ויתהרם עליו נוקף *היה לב יהי׳ כך בתוך מ*0 הוסס
 am ועכב הובר׳ ויתבמל לה לתת סהפץ מה על

 הדבר סננסר עד סלו הכנסת בבית מעריב מלהתפלל
 הכנסת בבית סעריב התפללו ואח*ב קידוסין, ונתן

 עיין 4 ל»ון. מנוי * קל, סבת 3 סלו*.
 כגון הרווק •נסעה סכותנו 1 סעיף לה סימן הדם״ •היי
 קסס ומהסה ו ביום להסוות יכולים ומכלה מהמן סאיז
 וכבד וו׳בית פריה קיים סלא ובחור הליל□ עד נמסו
 וכלה׳ למתן וכיוס גדול הסכר ויס הסעודה ערכי הכינו
 והו* גסנ□ מהוסה להיות בתסובתו רגדא התיר
 ואטט הכריות* כבוד סגדול ספני מקדוסין, סידר עומו

 להתיר *ין הנזכרים התנאים כל סס סאין כמקום
 כף*. לידי יכו* סל* לכתהלת נזהרים סיהיו ופסים*

 דעמביעער, נתן ווייס להרי׳ר יוסי׳* •כלילת כמכר ועיין
 ו זה כענין סכותב בהגהה ע*א יו דף קר*קא׳ ראב״ד
כה ההמרה כני כל 1* עמו הסכימו ■לא הנראה •וכסי

 עליו שהייבין כל משילין•! סרק גרסיגן
 בשבת מעוה משוס רשות משום שבות משוס
 וכר, שבית משוס הן אלו בי"□ עליו יריביו

 מקדשיו ולא דנין לא רשות משוס מן ואלו
 ולא מקדישין לא מעוז! משוס הן )אלו ובר,

 והא דגין אין בגמרא ועריו וכר. מעריכיז
 דעדיף דאיבא עריבא לא עביר, קא מעזה

 או עביר, קא מעות והא מקדשיו ולא מינית.
 ז״ל, ופירש׳* ובני□ אשה ליה דאית עדיכא

 ואמאי ולרבות לפרות ברי עביד קא מעזה והא
 פ״ח התום׳•! וכתבו עכ״ל. רשות ליה קרי

 ומשני מעות׳ גב* בסיפא לסוושבינהו ומ״ל
 מעות אינו ולבך ובנים אשה ליה דאית ל״ע
 להיות יכול זה ולפי דסיפא. דהני דומיא ב״ב
 גבי ובן דנין, אין מיניה ויעדיף י בדליבא דגם
 משמע ובנים אשה ליה דאית זיטשני אשה

 אסור. מקום סכל ומים אשה לו אין אפילו
 והא דקאמר הא מפרשים• יש ת״ל׳ וכתבו
 לא ומשני כר, גזרו ואמאי עביר קא מעוה

 לו אין אם אכל ובנים אשר. ליה ראית עריבא
 שם והאריכו קעביד. דמעוה לקרש סותר

 כי ור״ת׳ רש״י לפירוש ותירועיס בקושיות
 ירושלמי! והביאו ר"□ הוא שהי״ס שס כתבו
 ארמלין דבנסין מני אמרה חדא מנאי א״ר

 קנין כקונה יהא שלא ממדי לכנסן עריך
 קנח שלא רעד טעמא התם™ ומפרש בשב□

•דיה במעשה ולא במעיאותיה זכאי אינו

 הספ״ג וכרעת גוה לאסור סוברים היו שהם זו בהודאה
 ובז* •ם■ המרוני סביב סם אנסי בתווסי סתביא
 כה העיד ונוזלי חכמי התקינו לוכד ונדד סיג לעסות

 ביום וקידוסין הופה nor 010 לא והלאה 1* מוי כי
 נתיץ הובר ואם הזה, היום עד בקראקא כד. הססי
 ביכה מסנה ג כנודע*. לדד מהוץ *והו עוסין

 ככל ז עביד. ק* מכוח ווו* ד*ה 00 6 ב. לו׳
 מהוו* ככל 0 .מ־איכא*. מזעוח כתוב ההומות
 מובן להן ואיו וקאמר* הא מקום •סבל המלים כתובות

 נראה אזז״ב רבינו דברי ולפי בתוססות אינן ונם
 ראסוגה ובהוצאה דקאסר׳י. הא מפרסיס •מס סכ״ל
 י*ם• מן סכוס הוא ואולי מ«מ תיבות כראסי כתוב

 אכלינו ובתום׳ גו. הערה ופח « הערה קו סי׳ ועי*
 בכל 9 ע*ס. ונו* מצוה דהא פי* •וד״ה הגירסא

 המקומות ונסני הונ« ר׳ מועות כתוב ההוואוה
יומא סם דין מנאי ר׳ סהקנהי׳ כסי הוא כידוסלמי
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קכה סי׳ הדס״א שחההז

 בשבת׳ קבין כקונה ונמצא בכולם זבת משכגסח
 זגגים׳ אשה לו בשיש לאוקמי איכא גמי וההוא
שבת הפירושים עם הגמרא עכ״ל

mm קשה ם״מ להפריע כראי שאיני אע״פ 
 לא למה חן אינה דהקושיא פירש״י, על לי

 משני מאי » א״ב מאוח גבי בסיפא אלו השיב
 ובנית אשה ליה בדאית או מיניה בדעדיף

 בדידיה וליתגי דלוזלק לאקשויי חיל דמים
 מקדשי! ואיו דגיו אץ ג״ב בסיפא וליוזשב

 הוי ולא טעי רבותא דהוי מנוח במקום אפילו
 טגוה במקום דחשתא בלל׳ רישא לממני עריץ
 לפירשיי קשה ועוד מבעית רשות במקום אסור

 והא רק חליל ולא עביר קא מנוה והא דקאמר
 התנא על רק אינה הקושיא דח* גינחו, מצתז
 הקושיא אס אבל מנות גב* להו השיב זילא

 אמאי ועסיוח העושה על דהקושיא ניחא׳ כרית
 בלשון למדקדק מבואר וזהו לעשות אסור

הגמרא.
 דש״י לדעת ראף לומר לי אפשר היה ולבן

 דפירשיי והא ובנית אשה לו כשאין מותר
 ליה דקשיא משוס רשות ליה קרי ואמאי
 קא מאות והא להקשות למעשן מגיל לרש״י
 דהוא אע״ג דלמא זה משום סותר שיהא עביד
 פירש״י ולוה דפימג כהני אפוד יהא מסה
 רשות לקרי ולא בסיפא לחשבו החל דא״ב

 פרין* ולכו שרי. הו* מנוה מוי דאי דסשסע
 דעדין* בדאיכא ומשני עביר קא מנוח ותא

 הבי בלאו אבל ובנים׳ אשה ליה וכדאית מיניה
 קצה ואנריה דשרי. אח״ג מנוה דאיפא«»

ואמר הקושיא דפירש רש״י. מלשון זה פירוש

 פירש ולא מקדשיו אץ גבי רשות ליה קרי
 בהדא תדווייחו השג דגץ«׳ אץ גבי הקושיא

 שהוא דנץ אץ גבי לפרש וה״ל מהתינהו מהתא
 דגבי ניחא׳ שפירשתי מה ולפי בגמרא. ברישא

 הפי הקושיא לפרש ליה ארץ• הוי לא ינץ אץ
 עביד קא מאווז והא כפשוטו פרין ודאי דהתם
 ממונות•' דיני אהד פרק כדמשמע שרי׳ ויהא

 מההיא התוס׳יי שהניאו במו לדון׳ דמותו*
 הבי בלאו תא שבת דוחה הגיהה אין דמשגי
 אדרבה מקדשיו אץ גפי אבל לדון. מותר

 פיק דירושלמי מההיא התוספות מוכיחים
 והא פרץ מאי לא ולח לקדש, דאסוד דיומא•!

 דהוא אע״ג דדלמא שרי, ולהוי עפיד קא מאוד.
 המדן כן ועל כדערישיתיי. אסור הוא מאוח
 קרי למה דאל״כ» דשרי לדקדק לפרש רש״י

 מתרצי דחתום׳ ואע״ג «. כדפרישית רשות ליה
 אליבא דיומא דפ״ק וההיא דסנהדרץ מהוא שם

 דדנץ להתיר פשוט יותר מ״ם דד־״ת. דרש״י
 במקום שמקדשין מסה מאוח במקום בשבת
 בתזזלת חתום׳ דעת על שעלה ובמו מזנוה

 גפי הקושיא לפרש רש״י מפריח וזהו קושייתם.
 קושיות ומפל דנץ. אץ גבי ולא מקרטיו אין

 ר״ף בדעת רשיי דעת לפרש נראה הית הביל
 ההיא סתם שכתב הסמ״ג דעה קזנת נראה ובן

 לה מוקי משילץ ובפרק וכתב מקדשץ׳ דאץ
 דדש״י דעתו הוי ואי ובנים. אשת לו «בשיש
 לכתוב היל לא הגמרא בפירוש פליגי וריח

נר. לה מוקי משילין ובפרק סתמא
 המוט׳ דהיינו זיל, שהראשונים מאחד אמנם

עגץ בכל לאסור דש״י בשם כתבו והמרדבי*•

 4 סי׳ א*0 בכתובות הרא״ש גיד* ועי׳ הי* סיזי פ״א
 וכתובות א*83 אלא 0* ביומא מפורש אמו זה מעם 10

 ורסיס בירוש׳י המקורות *0 אה מביאים המוס* הל*זנ ריש
חרג. ז״ל• 11 ומה• הירושלמי אה מברא מה
12 p הוא own רש*י פירוש ודוא -דפי" ראשון 
 אמסמרום בהודאות עביד. מזור. הא הקושיא על

 וסוג ווארשא ומשוס .וארי**׳ שגוי כא וסדילקאב
הע׳ זה ונפיפן א! הערה קו סי• לעיל יזיין .דיחוי.

 עי* 4np03 13 מעויוח גכגמות ויוקים אי שסתמת *
 במעות גתוב ההודאות ככל 14 הקודמת תערה

 על גם הפירוש גמדא ברש*י אדלינו 19 •דאיגו*.
 וד*ע, רשיי. בוגרי שם התום■ גורסים וכן דנין אין

תו561 מס עמוד )רמ״א( ישראל p משה איסרלש, הרמ״א שו״ת

מדות. והא חת ג לו, נידה » « 4לו מגהדדין 1«
כאותיות פה עד .דרלפא* סן 1» 4 העדה לעיל «

 •לדיוק המלים 20 וג בתודאה ובסוגריים רש׳*י
 א בהוד׳ ובסוגריים רש״י באותיות ראלייב• רשרי

כתוב ההודאות בסל 23 .12 הערה לעיל עיין 31
 עשין בממ״ג ועיש ובגיא אשת לו כשאין במעות פה
 מקדשין שאין בידח נמסכת אסרו on. וחלו מת

 מדוד. ולאו ומים אשח לו בשיש שם ומעמידה כשבה
 והא ד*ה ב לו. בביזת התום׳ 23 עביר-. קא

 במרדכי אסגס תרדו. סימן פ״ה שם והמרדני מזור.׳
 אומרים• ויש »יי*א בשם הדעות שהי מביא אדלינו

 מהלכות ס״י ובהגה^ךימוני שמות. להזכיר מבלי

■ החכמה אוצר תכנת ע״י פס



nan nap סי׳ m •ו*ונ

 דברי ל9 שהקשיתי אלו לקושיות השגיחו ולא
 להאמין אחריהם ג״כ אמשן לדעתי. רש״י

 נראה ובן ענינית בכל לאסור רש״י שדעת
 והסוד והחדש ודטב״ם חרי״ף הפוסקים דעת
 אין כחם דל כולם שכתבו של״ט**. סי׳

 ימלט א> חנה בדבריהם. חילקו ולא מקדשיו
 שלנו הגמרא פירשו דבריהם שסתמו שהפוסקים

 דל הראשונים הבנה כפי דל רעדי כדיר
 שאוסר דמשמע הירושלמי על שסמכו או דבריו,

 יסמכו נראה אינו אן שיתבאר. כסו ענק בכל
 שיתבאר. במו שלנו גמרא נגד הירושלמי על

דל. רש״י כדרך פירשו ובודאי
 לימדו מעליותא מילי חני כי כל גדם
 שעת שהיה בבה״ג, חעגין להתיר •“ משמאי

 עם תמתין אס מתביישת הבתולה ומיתה הדחק
 כי גם השנת. לאחר עד טבילתה אמר החופה

 אחר עד בהינומא לילו המקומות מדדו אינו
 נידו ראשון. כיוס הנישואין ולעשות השבת

 וכדאי הגב כיוס גשואיהס שעושין האזרחים
 כ*ש הדחק׳ כשעה עליו לסמוך ר״ת הוא

 פסק וכן כדבריו. מוכה דשמעתא שהפוגיא
 בשם ומונות1דיגכ אהד פרק סוף אשר״י בהדה

 ומביאה בתשובתו ד״ת כתב וכן ", א״ז
 כשנת לקדש התירו גדול בדוחק כ* הםם״ג»

משמע עכ״ל. למעשה הלכה בן מורה היה ולא

 מחק לו ואין למחיר. יש גדול דבדוהק מיהו
 והיה מתביישת גמלה יתומה שמימה מה, גמל

 מסל לשנותה כמעס ימיו/ כל לקלק לה
 לא שדוחה הבריות כבוד וגמל הבתולות

 «, יורוך אשר הדברים מכל תסור דלא ״ העשה
 גוירה דרבנן. איסור אלא שאינו הוה בדבר
 או 1שלנו* כגמרא שמפרש כמו יכתוב שמא

 כרמפרש כשנה קניו כקונה דהוי משוס
 דחוי מלכד לעתיד. שיתבאר וכמו בירושלמי

 לגמרי השידוכין יתבטלו שלא בכאן למימש א
 -והמריבות הקטטות סכה מזיווג ויתבטל

 ראש שעל חחינומא להסיר שראו עד שביניהב
 נין משלום וגמל הקטטות, ניצוח מכה מכלה

 משודכת אלא אינה ואפילו .“לאשתו איש
 בית אגידא קצת דהוי זה מכה למקל יש אליו
 ”בתשובותיהם והחדש הס רביגו שכתב כמו

 אמר לכנסח שמוהר אליו, המשודכת אכלה לעגת
 אנו וכן רירית ודביח פריה מכה שלה ז׳

 הזה בזמן דל רבותינו דברי נגד מקילין
 לאדם אטור דל שאמרו אע״ם הקטנות, להשיא
 ומאמר שהגמל עד קטנה כשהיא בהו שיקדש
 והפוסקים ”התוס׳ וכהנו ". רוצח אני בפלוני

 אנו מעט מתי שאגו הזה דבזמן מהחגים"
זת בנדון וחיה וכר, •• ומילין
דברי על לסמוך עיני נגד שמתי זה כל

mm מ בתשובה סוב ר*ת .אך כותב: ב אווז 
 סורח היה לא 0*01 וו3ג* לעד• ההירו גדול מדוחק
 ע״ב*. סידוה משילין נפרק בהו®׳ ועיין למעשר* הלכה

 סמל* 1*30 ברמב־מ סודא(! )כ ס״ה מסה הריתי 34
 בא*ה. והסוד 4 ר׳ » rrn יד, הלבה •בת

 פסק "וכן סן 35 א. סת וכחונוח א ,0 יבמות 0ע* •35
 ר»*י ובאותיות בסוגריים סה עד אשרייי" בהגייה
 על !mm סוף ס״ד בסנהדרין mm ת בדפוס

 אווז ב סי׳ ודר, במסה אשר״י ובהגהות ■0 סי* הדור•
 •אסור, ע0*0 מדוזסלסי וממיס הזעות מ מביא ג

 וכן jfv הלנוה בסוף עורער. לאויו 36 ע*ש.
 ס*ה מות מסבת הריץ! על הגבירים• "•לסי מביאו
 סהל׳ פ*י סייסוני והנחות ד, אות ע״א 9 דף כרי״ף
 !3 לו, מנחות ,3 יס, נדבות מ 4 אות איאות
הספיק יא יו, כדברים 30 ,3 סד, 13 פו, •כת
לעיל 30 4! לז, מסה פג לאון, מסגוי הווו

ת3• א! 41* מנות ו! קם* חולין 01 .10 הערה
וד*ת הו סי׳ כז כלל וודאע ב»ו*ת גג א. קסז.

 1קית*י 30 התז. סיסן קפן סוער במרדכי מובא
4s !4 4 34 וa לאות אסור ר״ד, שם 
 0• ״ובמרדכי •מביא ז mi א סי׳ אה״ע 0*1 עי׳ גג

ana סא ודיי? עסיס מעוטי אגן והאיונא ומאחר• 
 ה»יא רובינו, •ל wo ץ,*9 יוסף הר״ר והר*. יקדמנו

 סען על(וmo 3 ולאהר וקו. לעשיר הקמנה נהו את
 יסקה אונאה •ענת >• וגס בעלה בזזיי •הפסה והיו

 "שארית נשו״ת עי׳ זקן. אל היניקה נהסשיא סעות
 בין האת סענוה כל •סותר 30 סימן להנ-ל יוסף*
 הירידש מה בקיעור, אבחר "לכן tarns הוא השאר
 לאחיו היה ומה נשואיה בשעת היונה קסנה •בתי נסע׳
 התוספות •הרי אשיב לא זה על — סעות סקה

 נע»ו וגם וסהיל, יזע mm ליגשי התירו בקידושין
 בימים בא היה כי ואף לרבים. כידוע ן3 אמר אהוביס

 והוא הואיל ואסרה ניסה •סוסה ואינה aw מזגה בהי
 ללב׳ לי סוב וגדולים סיבים ובן וסוב ישר נכבד אי•

 כוננתי לא הדל וכל — הבהודיס אחדי מלכת אחריו
•ה״וזי ידוע — גרדא אגב בוני בשבח לספר אלא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס562 מס עמוד )רמ״א( בן ,משו איסרלש, הרמ״א שו״ת



םי׳!קכה הרם*א *ו״ה an

 בשעת המתירים•* פוסקים ושוו תם רביגו
 ובזמן ולומר לחלק ריש אומר אני ועוד הדהק

 שבות משוס הן. אלו תנן דהא שרי, לכ״ע חוה
 התוספות וכתבו וכו׳ מרקדין ולא טטפתץ אין

 כלי יתקן שמא פיוש״י «״ המניא ־שרק ריש
 שהיו בימיהם דווקא שרי, לדידן ומיהו שיר

 אכל לממד. שייר. שיר כלי לעשות בקיאים
 ולא שיר כלי לעשות בקיאים אנו אין לדידן
 הטפוה היתר פשוט וכבר עב״ל. לממד שייר

 לגנן לכותים מצווים ואף בכ״ם כשבת !תרקוד
 דלא התום׳ דברי מטעם הוא והכל שיר*»׳ ככלי
 מקדשץ. אץ בענין וה״ה הזד- בזמן וו מירח שיין*

 המנהג וידוע יכתוב שמא הטעם כגמרא ממריץ
 כעצמו כותב תהחן שאין בישראל משוט

 שאץ ממעט והוא אירוסין. שטר או הכתובה
 לכתוב שיודע מי ואפילו בכתיבה. בקיאים אנו
 לשאינן בקיאים בין לחלק שלא כותב אינו

 כמו המון מקום בכל נותבה ולכן בקיאים׳
 בקי. שאינו לתקנת אדם לכל כתורה שקורא
 יכתוב, שמא המקדש על לגזור אין ומעתה
 על מוטל ואץ בקיאים אינן שאנחנו מאמר
 יכתוב שממון לחוש ואץ וו. כתיבה המתן
 מציגו. לא כוו דמירה הזזתן, קידושי משוס
 ושטרי הכתובה מעם כל כותב החזן שהרי ועוד

 הכנימה קודם רב זמן או כשחרית האירוסין
 עם מוכנים יהיו מת* יודע אינו כאשר למפה
 וו לגזירה הוה כזמן למוש אץ ולכן והופו.

 הירושלמי, דברי דלפי נאמר אס ואף כלל.
 קנין כקונה דהוי משוס המירה מעט ופירש
 מ״מ לבימיהנג הוה ומן כין לחלק אין כשנת
 וכן הירושלמי נגד עיקר דידו וגמרא נראה
 דידן דנמרא לומר וצץ תמיד. הפוסקים ממקו
הדא דנקט אלא וירושלמי טעמא נמי לח אית

 כיוצא על התום׳ שם וכמ״ש טעמי, מתרי
 נסקותא שיש מעמים בב׳ שייך לא דוה •י, כזה

 דידן וגמרא בהדיא, ׳0הסמ״ג כתב pi ביניהם.
 יש ובודאי דמילתא כטעמא הירושלמי על סליג

 ונראה שכתבתי. זאת והיא ביניהם גפקוהא
 דברי זרא״ש«1ו הרי״ף הביאו לא דלהכי

 דכנסץ דהלין ההוא ג״ב כתבו ולא הירושלמי׳
 הטור כתבו ולא טבע״י למכנסי צריכין אדמלין

 נגד דידן כגמרא קי״ל דודא' ג״ב, של״ס« סי׳
 לגזירה למש כקנץ גסקוווא וליכא הירושלמי

 דכתובותי׳ פ״ק דהרא״ש ואע״ג יכתוב שמא
 מבע״י, למכנסי צריך ארמלין דכגסיז הלין הביא
 להומה כתולה להכניס דאין דה״ה שם וכתב

 ולמעשה למציאותית אותה דקונה משוס כשנת
 ג״ל מקום מכל ס״ד«, סי׳ בא״ע וכ״ב ידיה

 דלית משילין מרק במקומה אותה הניאו טדלא
 דס״ל משוס מינו ובודאי ממש. איסור נדבר

 יכתוב, שמא דמינו עיקר דידן וגמרא דטעמא
 אלא וכא״ע דכתובות פ״ק אותה הניאו ולא

 כשבת הומת לעשות שלא בעלמא, הרחקת משוס
 כע״ש מפה לעשות שלא שם שכתבו כמו

 חוששין אנו שאין ומאמר רחוקות. גזירות משוס
 האתרוגים שכתבו מטעם בע״ש הומה ועושין

 וטריהא כגלות אנו שעכשיו משום והעיקר ז״ל,
 שאין שה״ה אפשר שבת. כלא נישואים לעשות
 שמא וטעם מאוזר כשבת להקל נזה חוששין
 דהרי ותדע, «. שנתבאר וכמו עיקר הוא יכתוב

 כתבו מירושלמי שהניאו לאזור »׳ התוספות
 שנראה לפי מקדשיז דאין מעמא ומהאי וז״ל!
 עכ״ל. כשנת גט לתת p כמו אפור קנין כקונו.

 הגמרא לפירוש 9ג״ אסור יהאי לא אמאי והשתא
 גט לתת ות״ה יכתוב שמא סקדשין שאין שלנו
דבגט כדפרישית, ש״מ אלא הגט. יכתוב שמא

לזוארשא On wan* אזוריה ו*ל ב»*לה בלובלין
 לץ — אזלה *לו והגית הסלו לחזר מסנה •הלו —
 ובזה התחלתי ובזה — זדו בליעל בבת בתי תתן אל

 ארזזת ב לוייגי ana* החייו׳ לי מאה ס*כ סי אנדים
ma אחזיק גא״ב *ססקן סה וספקו לס״ב הועיל ול«
 קוסוגיוה ומנום עולם ביבי סלבך כעם הסר לבן —

 *אי* -או* ססגו ושלום - יפלו הראשונים ותיסים
on סוסקיס •ושאר הסלים 36 כהן*. יוםןי הזעיר

 ואוזון. מסוס ובסוגריים ר**י באותיות המתירים•
 הגבוריט *לסי עיין 31 תנן. רי׳ה א ל. ביזה 37
 מסכת סוף ■ ובמרדכי ת אות עירובין בסוף הרייך על

 ססוה והא ד׳ה 3 לו. *ם 39 תרזו. סימן ביזה
 יו״ם. הלנות םוןי עה—עא לאמן 40 עסו. קא

 לעיל M. 41 הערה ל סי׳ לעיל עי׳ין הסס־ג עלאווות
בכל 44 4 םיסן 43 4באו*ו 42 ב4 הערה

והוא**• •ואע״ג סן 41 40 סי׳ ו»וס ההוזאות
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 אומן ידי מעשה שהוא יכתוב שמא שיין לא
 אדם כל ואין הגט, לכתוב הצריך מהיר וסופר

 יכחבגו הגט שמתן לנויחש וליכא בו בקיאים
 וה״ח הגט. לכתוב רגיל הנותן שאת מאמר

 הוה• בזמן אירוסין ושמר הכתובה בכתיבת
 מגרשת וזמן הירושלמי דברי על דסומכין זאע״ג

 והר״ן הזורק« פרק התוספות שכתבו נמו בשבת,
 קל״ז, סימן בא״ע הטור והביאו ממילת" פרק
 דפרק בתוספתא בהדיא שמצינו משום היינו

 שכתבו ובמו מגרשין, אין בהדיא דקתני משילין
 משילין פרק דבהר״ן ואע״ג ומורק. פרק התום׳
 שמא משוס שאסור הטעם בגס דגם משמע
 ק. משמע לא ° התום' מדברי יכתוב׳

 קגין, מטעם טעמא הוא שם אולם *. ולדבריהם
 דידן דגמרא סעמא דודאי קידושין גבי לא אבל
 נראה ממילת פרק דמתוספות ואע״ג עיקר. הוא

 גרסינן ולא נאסר דוקא הירושלמי דממעם
דודאי הפי, קי״ל לא מגרשת את בתוספתא

 דפרק התום' דברי מפי נעלמת היווה התוספתא _
 לגירושין קידושין נשוה אס דאו• ועוד, משילין.

 בגירושין דאף נתבאר כבר הרי גדם לגמרי
 ומורק. פרק שמבואר כמו שרי, הדחק במקום
 תפול דלא הקילו מרע דבשכיב התום׳ וכתבו

 שמקיים מצוה במקום להקל דיש כ״ש יבם, קמי
 ד״נ״ל מכל הרהב שעת והוא ורביח פדיה

 הרחק במקום בשבת לקדש שמותר נתבאר
 הדבר יבוא שלא לבגוד לחוש שיש ובמקום

 הזיווג, ביטול לידי לבא ואפשר כסופא לידי
נתבאר. וכאשר בדבר המיקל ר״ת על ולסמוך

 עלי רעיוני וסליק עלי קמים רכים אמנם
 להומה לכניסה קידושין בת לחלק יש באולי

לכסה אומה קונה דהא אסור, לכ״ע שהוא דאפשר

ביזה « 41 בדפוס ובסוגריים ר**י באותיות פת עד
 ד*ת 3 עז, גיסין 47 מזווג ותא ד״ת ב לו,

 מגי*. מאי ז״ת א יז, ה1בי הוס׳ רב ועי׳ ותיזיל,
 בר״ן pi ן-* סוף כ, דף הרי״ף על סה ביזה «

 הר״ז אודות על נ. לס, הדי-ף על ס״ח תחילה גיסיו
 בתום׳ הייגו 4פ 4 תערו! בת סימן לעיל עיין

.ואע״ג מן so מזור.. והא ד״וו ב לו, ביזה
 41 בהוזאה ובסוגריים רש״י באותיות פת עד דבהר״ן•

 .גם מזיין וגביי 4 אות אישות מהלכות בפ״י!1
>0* זאת מזאתי ולא ספ״ג*, בשם יו*ס מחלבות בפ״ד

 קנין כקונה והוי להם נקנית שממזר, דברים
 נמצא ובן לב״ע. לכתחילה אסור שהוא בשנת
 בטור ב״י ספר הגדול המהגר הגאון בדברי

 לכנסת דאסור דנתב הנ״ל, של״ט סי׳ אדח
 הגהות מדברי משמע דנן וכתב ר״ת, לדברי אן•

 והנה משילין. סרק והר״ו וחכלבוי• מיימוניי•
 דמשמע הג״ל הגאון בדברי הכרה שאת אע״ס

 אלא הכי, ם״ל שר״ת הנ״ל הפוסקים מדברי
 בדברי כמבואר מדעתו זה דבר הוסיף שהסמ״ג

 כי הרץ דברי בקל לדהות יש גס »״. הסנדג
 לשון והעתיק להב רק בלל. מזה לדבר ירד לא

 זד, מדבר בלום מדבריו משמע ולא החום׳
 להסיר נכון מי׳מ «.בדבריו למשכיל כמבואר

 לדבריו לחוש שחיה הגאון, תלונות מעלי
 ואומר בפירוש. בן כתב הסמ״ג כ* גם להחמיר

 כאשר היא הומרא זו קולא נאמת בי חדא׳
 היו אס קלקולים לבמה למוש שהיה נתבאר,
 התוספות מן ב* שנית, הנישואין. מעכבים
 בין בלל מחולקת שאין בהדיא נראה והסט״ג
 וההיא חסמ״ג"! ודל לחוסר- לכניסה קדושת

 לו כשיש משילת פרק לה מוקי מקדשת דאין
 משמע וקצה שרי. לו את אם משסע ובנים אשה

 אסור ענת דבכל “ס״ק דיומא בירושלמי
 משום מקדשין דאין טעמא ומפרש לקיש,
 מגא א״ר מסיק והרד בשבת קנין בקונה דנמצא

 לכגסן צריך ארמלין דבנסין הלין אמרה חרא
 ומיהו בשבת. קניו בקונה יהא שלא מבע״י
 ובנים אשר, לו בשיש לאוקמא אינא נמי ההוא
 לה ומז־מוקי התוססות. כתבו זה ובסגנון ערל,
 הכניסה איסור ודה ובנים, אשה לו בשיש

 דבגסין אלין אמרה הדא שאמר משם שלומד
דדיו ובנים, אשד, לו בשיש אלא אינו גמי בו׳

 בשבת אשה גושאין .ואין *ישוח: בהלכות וז״ל !2
 אודות על טוב•• ביום ולא בשבו! קוין בקתה ידאה של*
 לעיל 5ג 4 הערה * סימן לדל עיין בו הכל

 סם אימר דהר״ן תמוהין דבריו s4 as תערה
 מקדשיו שאין בתשובה »״ל ר״ה ana •ומ-ס בפירוש!

 אור סבער׳י קו* ואפי׳ גדול סדוהק *ל* בסבת אשת
 ותדע לשרשה. אותת קונה שהוי בשבת לחופה למסה

 ביאה אל* שם ש«ין אע״פ סיבמין אין הגן דרגי לך
 לאיטם זריבין ארמלין חמסין הלין *אוו ובירושלמי

עיין א M הערה לשל ss וז״ע. טבעו□׳,
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 שאינו ש״ס א״כ «.מדון להיות הדין הן לבא
 ומים. אשת לו כשיש אלא ג״כ הכניסת אסור

 הקידושין מועילין דמה ק״ו, ילין• אני ואדרבה
 an ואס לחופת■ טיסה בלא ורביח פריה למין

 הכניסה סכן כל ורביד, פריה משום סוחרים
 המצות קיום הלה דמהשתא עצם□ לחופה

 דבבר ועוד כניסת בלא כקידושין משא״ב
 יידן דגסרא טעם הפוסקים רוב דלפי כתבתי
 שמפרש הירוש׳ בדבריהם הביאו לא ולס עיקר,
 משום ארמלין. לטוס ושאסור קנין משוס טעם

 שייך לא w עיקר יכתוב שמא יטעם רס״ל
 מזוכה כותב? שאין במקום לחופה טיסה גבי
 איסור ואין לארוסה. כתובה שמתנין במקום או

 שהקידושין נתבאר ובבר הקידושין. אלא בדבר
 נאמר אס ואף לתופר. הטיסה ה״ה מותרים
 לחופה טיסה אסרו והכלבו פיימוגי דהגהות

 מדברי כן נראה שלא מאמר הירושלמי. מסעם
 שיש כמקום להתמיד אין המפורסמים הפוסקים

 כ״ב הברה אץ בדבריהם שגס שנד ל.להס
 דפרק דמתוספות" ועור בדבריה□ למעיין
 טיסה בין טחלקין ואינן בהדיא מרכוז משילין
 מידי מקשו הוי לא דאל״ב לקידושין. לחופה
 יו"□ מערב אשת לו דמהקנץ דכ״ג מההיא
 בעצמו הסמ״ג במ״ש הוי לחופה טיסה דחהם
וע״ש.

 הסס״ג דברי על למלוק כדאי איני בי ואף
 הפוסקים מדברי לי און שמצאתי מאמר מ״ס
 כי ראייתו. לדחות שיש אומר דבריו. ס״ל דלא
 מקדשין ואין 1 י״ט ח׳ סוף ״ חסמ״ק לשון זהו

 ומי□ אשה לו בשיש שלנו בתלמוד לד. מוקי
 נראה ומיהו לקרש. מוהר לו אין ואס ומשמע
 דפ״ק מההיא לטוס אסור טיס לו אין דאפילו
 בסוד יום ערב לטוס לכ״ג דמצריך דיומא

 ההם. דחקו דוחקים ובמה תנאי על ולגרשה
אשתו שתמוה מיד לומר יבול היה איתא ואס

)M 90 א. כר. מק 51 .10 •1 והרות לשל
 בדפוס » •ומתופסת*•. בסעות נתיב תשואות

 קשר סו״ס מארק והוא •סם*ג*. בסעות כשב פארסא
 ואת קעג( ד תשי־מ שר. פפשי תגרה )מזווית

פסילת <0 ■33 העדה לדל רביגו הניא שארג דברי
m3 ברי״ק ודין ב. 40 עידוכיו <1 א• מ.

 לכנוס אסור ש״ס אלא השנויה. יטוס הראשונה
 בשביל דשרי איתא דאס טיס. לו אין אפילו
 משוס להתיר לנו שיש הבא כ״ש ורביה פריה
 אומר אני והנה עב״ל. ישראל לכל כפרח בודד
 פריה מצות דשאני זיאפשר פדכא m לק״ו ריש

 ס״ת מוכרים שאין גדולת סבוה שהיא ודביח
 ולישא הורה ללמוד אס בי בעולם סבוה לשוס

 ליה הו* שלא •הושע דנענש ואמרינן אשהי«,
 על נענש ולא ורביה ספריה ישראל דביטל בן

 דאפשר אומר. אני ועור «.מתמיד קרבן מיטל
 בואה. בלא כ״ג גבי הטיסה ממני הוי דלא

 ובפר מקרי מלא ממסה השמיש אסור וביו״ב
 ותדע לגמרי. לה רטיס עד ביתו ובעד בערו
 בחדיא וכדאמרי׳ במקדש שבוה אץ דמא

 ביום דמקדשין וט״ל זה« דבר על בירושלמי
 p ואס במקדש. שמה דאין משוס כפור
 שמתים במה התירו ובן המיס□ שנא מאי

 ומטילים »*, עירובין סוף כדאיתא במקדש דרבנן
 מפורים* ביום המקוזז להון ברול של עששית

 מהכנסה דאורייתא לאיסור קרוב יותר והוא
 מקרי דלא דידו לגמרא דס״ל ש״מ אלא להופה.

 התשמיש. עם לגמר* הכניסה לאחד דק ביתו
 הירושלמי דלפי ואע״ג ביו"□ שייך לא תהו
 הכי בלאו הא בי"□ דמקדשין ם״ל דהא כן אינו
 התם כדאיתא אלו בדברים יידן אנסרא פליג

 ועור דיומא*. פ״ק בתום׳ בהדיא בן וכתבו
 tin ביו״□ אשוז לכנוס מילתא דסריתא י״ל

 טיסה בענץ עצמו וישהה סעבודה דעהו יסיוז
 יו״ב עכוזיה מקרימץ היו שהרי •". ביוה״ב אשח

 כראיתא דכ״ג הולשא משוס ימים שאר לעמדה
 אשר.. בטיסה זיעתו להסיח כ״ש *«. יומא בסוד

מוכרזזת. הסמ״ג ראייה אין ולבן
 דבר•" עמא מה חזי פוק להאריך לי ימח

 קיבוץ בה יש אשר בעירנו ובפרס מקו□ בבל
ביום הופוה ו׳ או ה׳ עושים ולפעמים ה״ל עס

 J1 הלנת סוף ס* יום* « יו. פסוק ה פרק יהושע
 .3 )ר. יום* 64 והלאה. קב פוף בפשוווו 63
 עד עבפו" "וישתוו פן 66 ולחד*. ד״ה ג 4י *3

 יום* « א. כדפוס וסוגריים רש* באותיות פת
ברכוה 68 .3 עפוד סו. רף זנחים !3 עפוד .3 יף
.a ת, עמוד פת. דף
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ועד, קנו ה׳3ק סי* הרסיא שו-ת

 מת פוצח ואין הלילה"• עד ונמשכים אחד
 או שעה או הלילה בתחילת לי ומת ומצפצף

 בענץ שבה קבלו ביו לחלק דאין ^ת׳ ב*

 דשבת להקל׳ בקבלתם תלוי דאין לא w ברבו
 ערבי פרק כדאיחא משחשיכה קבעה מעצמו
 האמת אלא •י. ומעשר קדוש לעניו פסחים
 שאינן אלו בדברים לתקל מביא תשעת שצורן

 גזרו. לא הדחק ובמקום דרבנו׳ איסור אלא
 יש דודא* סליקנא"" ובתא גחיתגא ובתא

 יבוא שלא משבת קורט זריזין להיות להחמיר
 שאפשר מת נעשה בבר אם אבל בן. לידי

 למוש ויש שחשיבה, עד תשעת ונטרפה לעשות
 בזה וביוצא מבתולה לביוש או תז*» לפירוד
 בעונג לשלום ויתענג הפסיד׳ לא למקל מסומן

 אס עליו לבמר תמצות ויכולת אח״ס שבת
 מורי לא״א בו משת נאום ושלום. לשיש׳ כוונתו

 אימרלש משת נקרא זצלת״ה׳ ישראל ה״ר
מקראקא.

י קבו

 ע״ד לאדוני כתבתי ימים חדש זח שלום׳ א.
 וקצתו ארמית לשון רובו שבגט לשונות מלוק
 לא הארמית כי בזת דעתי ומיה תקדש׳ לשיז

 משובש תקדש לשון חוא כי אחר לשון יחשב
מארמי שגם עוד וכתבתי תכחר״יי. בעל עיר

 מגיסי מוס לממשלה ששלמו הגולגולת פסי pawn לסי 69
 דומה וסספר יהודים 1900 גערו נקראקא היו ויבינו

 10000 גערו או היו סולין ננל 4ובלםנר בסויזן גס
 גחל לענוד השנ1 זה אץ ומגנו של מדה נקנח יהודים׳

 קהילת היתר׳ מגה סאות ארבע לפני אגל יהודיס׳ מל
 איניתת ספני התמונות הקהילות לאמת נתמכת קראקא

 עיין פה. ובינו עוות נסי תומניה׳ ספסר ספני וגם
•193 ענד ג הלק געשיכמע* "יידימע שיסער שמק ד*ר
 אז היו פולין מיהודי המימי מכוזלק יועא ובדיו לפי

 ויתרם סוהרים רביעי חלק היו וסהגמאריס now עוניי
פסחים 70 (.390 עס* )מס מונות מלאכות נעלי
ס סו׳ פסחים 71 א■ קת,

 ספסר על לגמרי דילגו וסרילקאב אמסטרדם נהואאות 1
 עם הממסר את להמתת נוי קכו מסומן ופת קכד,
 בראשית 3 4מו פרק ב׳ מאמר 3 התועאות. יתר
כתוב: ביונתן ונס ב^גו*. לן־ ויתן נאונקלוס: ת5 מ׳

הו566 מס עמוד מ״א( 1) בן ,משו איסרלש, שו״ת.הרמ״א ,

 והבאתי תקדש׳ בלשת מקומות בהרבה משתמש
 בארמי המתורגם נתינת מלשון ראית דמות

 תרגומו עתיד בלשון כשהוא זח בל ועם *תיבת
 מתן בפסוק אדם יראת נאשר מקדש׳ בלשת

 הדי *. הלוים עדי תתנו ובפסוק • מאלמים לך
 מיוחד לשון לאומי שיש במקום שאפילו לפנינו

 בשאלת זת וישוב תקדש׳ בלשת משתמש מ״מ
רחוקה. ולא היא גפלאת לא שלנו
 זיל בלימונ״י׳ המורכבים האתרוגים ע״ד □

 אפילו בו לזגאת שלא בארצנו הוא• רב בי קרי
 כ* שמעתי זיל איא הגאת ומסי הדחק. עיי

 לכל תיה שלא בפזזואח מקרת קרת אתת פעם
 אותו שלמו כאשר וימי אמד׳ אתרוג כ״א מקמל
 פגעו הלועזים לקמל האשכנזים מקהל

 ממנו ומלוהו אותו המביא באיש משמודנמיו
 לצאת רצו ולא יקרים•׳ בדמים ממם וסדאומו

 השדים. בתי בבל רבו נמו רבו אשר במורכבים
 וידועים נכרים אלו במדינות הגדלים והמורכבים

 אשר אתרוגים באים » פוליי* ממחוז אבל אלינו׳
 מאתרוגים רוב זו ושנת בתם׳ מסופקים אנמגו
 ג׳ לבבית כותב ואני זזהוא. מממון מיו שלנו

 המורכבים בהם למכיר תוכל אשר סימנים
 לנא יוכלו לא מפוליי׳י כי בארצנו׳ הגדלים
 4תת הא׳ הסימן חדרך. מנם רב בי אליכם

 בליטות ולאחרונים מלקים מס המורכבים כי
כי הב׳י. למס. וגונח גופם בסל קטנות

 בבמדבר w<0 נו. כלשון פסוק אץ 4 לן. ויתן
 תערים .כל כסו רבים דומים כיסויים נסעאיס לח סרק
 תתנון .די אונקלום ותרגם ז( )סם ללומד- מתנן אשר

 בכל הוא וכן עוזיאל, כן יונתן תרגם וכן ללואי*,
 תלמידי 6 א ד, הוריות m 5 נפרק הפסוקים

 היהודים׳ על לפעם מפעם מתנפלים היו האוניברססיה
 ברשותם• או שהית מה מתם גחלים וגס אותם מניס

 משלמים הימורים שהיו בך לירי המזג הגיע בפולניה
 התלמידים למנהיגי וגס לפרופסורים ידועים מנוסיס

 בהמית הוא כן ן אלו. מהתנפלויות להפסד כוי
 שסל לוושוב סעו מאוחרות נהועאות אבל ראשונה,
 לשגות שגו פה גם 0 באשליה■ סהוו והוא .סוליף.

 שחיה לרביגו נכתבת התשובה ומנת ל״מאלניא". ממלה
 קורא ספו-ב למדינתו. היא שהסדנה יתכן ולא נפולגיא תי

 ני הדבר מפליא 9 מדינת. ולא .סתוז״ למקום
 מה התחילו וסדילקאב, אממסרוס מאסחא׳ בחועאזת

 שנהועאה מזה להם נאה שהסעות ונראה תדש. קסע

החכמה אוצר תכנת ע״י ס1



טענה כטף ז פ״ר דעות הלכות המדע משנה כסף

נוסחאות שנויי
 ננמה״י נ״ה בדברים ה׳י.

 מוסים נשאר ספרי. ינוס׳
קשים. בדברי□

 נסה״י נרוג נ״ה י״י כי
 נה״י נקצה ספרד. ינוס׳
 בי שנאמר דפוסים ונשאר

שמס. אוי עי׳ ה׳.

 וכו׳ ביתומים לזזזוזר אדם חייב
וט׳ מלך של אלמנתו אפילו

וציונים מקורות
 וצ״ע נ(, )מור מל״ם
 בפ״ק דאפרינן במאי

 נ נד גסיסה סיס׳ תדרים
 ס׳ )עי׳ זו קושיא יישנו

המפפס(.
 ישמעאל רבי והגה שם,
 מהל׳ רפ״ה נמצ״מ ונו׳,

 ישמעאל רני אי׳ ממרים
 נרוקה p יוסק ר׳ של מו

:גדה נמס׳ ונ״ה
 סה״מ אדם חייב ה״י.
 ח, לאוין שמ״ג רגו, ל״ס

 שנפשן סה. מ׳ סינון
 6ע ונו׳, למאד שפלה

 ומגילה הי״ס פ״ו יו״מ הל'
 של אלמנתו הי״ז. פ״ג
 נהו׳ דרשנ״י מנילסא מלך

 ס׳ ועי׳ הגדיל/ נמדרש
 ונו׳ אלמנה כל המפסס.

 צעק אם כי ונו׳ והרה
 נא-נג נג משסנויס ונו׳,

 נרנוס ממונם על ויחוס
 דידן ומסאי עילאי נ יס

 איסן/ )יו דיפמי ומיצעי
 עובר הנ״ל סינון ועי׳

 הרמג"] ולד׳ תעשה בלא
 לאוין. »׳ עונר סם נסה״מ
 עליו לוקין שאץ אע״ס

 דגר הפינוי שאין לפי
 עליו להלקות נדי מסויה

 ע״ש הנ״ל )סינון ונו׳
 נו שיש נדני ואף ונמנ״ס(

 פירשה שהסירה מפני מעשה
 שאמרה נמה זה לאו עונש
 )קרי״ס/ ונו׳ אפי ומרה
 כדי המפמס. ס׳ ועי׳

 דרשג״י מניצפא ללמדם
 דת נ טז ערנין ועי׳ שם,

 ת נר צמייא מצער הוה הונא
 או תורה המסמס(. )ש׳

 מציה ג ס מנוס אומנות
 היא סיוסא ונו׳ קעגיד

 ]ועי׳ )או״ש(, דלמדיה
 וללמדו נ צ fi נט קידושין

 סו״מ שו״ע ועי׳ אומטם[,
 מאם יתום סנ״ו. רצ סי׳

 ע נ״מ שם דרשג״י מנילמא
 יהיו שלא עד )צ״ס(. א

 נמלוס הל׳ עי׳ ונו', צריכין
:ה״ה פ״ז

 בחבית המרגל שביעי פרק
רבינו דעכו וכו׳.

 אמר פלוני האומר היינו שרכיל
 אף כן לן עשה או וכן כן עליך

 למי גנות אינו דגר שאותו פי על
 נס )ש״א דואג נהלשנת נמו שנאמר
 ומרג לשם שנתן אתימלן על שאמר

לא לאתימלן נשאל ואילו לדוד גלית

■כ

בהכירו המרגל א. הל׳
 סמ״ג פיי״ש, שא ל״ס סה״מ

 לא רלו. מ׳ סינון ט, לאוין
 ונו׳, תעמד לא וכו׳ תלו

 דמסונוס והא טז. יט ויקרא
 על רכיל סלן לא הו׳ א מו

 שנן, גנל הוא ש״ר מוציא
 ורכילות לה״ר על קאי ופשוטו
 פ״א סאה וירושלמי כנסו״נ

 נמ״ס א׳ סלל )ס״ס ה״א
 על לוקין שאץ ג(. אוס
 נו שאין לאו דהוא זה לאו

 פי״ס סנהדרין .)הל׳ מעשה
On עזן המספס. ס׳ ופי 
 אמס פיהמ״ש עי וטא נמל
 פשונה הל׳ פי ער״ג פ״א
 להרוג וגורם ה״ה. פחד

 a ]ימקאל 3דכמי נפשווג
 לנמק נן היי :כיל אשי נ(

 שס/ !הה״ג דש ששך
 נהפך לכך i י8 •ךהיניץ

 רנה ד״׳א ומפר לא די
 הנר׳® טס־ *ssl ד׳י
מיפשנ׳ esc:ה״ו זך־ל•

& rase יה׳ jaman

 הר׳ל וסמוך מס״י. ה״ה
 א So רכילות הל׳ )ס״ס

סק״ג(:
 נמען שהוא זה ה׳ג

 »״כ ונו׳, והולך דברים
הנ״צ נסה״מ הינא

 מפני ואלמנות ביתומים להזהר אדם חייב י
 שהן אע״פ נמוכה, ורוחץ למאד שפלה שנפשן

 ויתומיו מלך של אלמנתו אפילו0 ממון. בעלי
 אלמנה כל שג׳ עליהן. אנו מוזהרין מלך של

 לא עמהן. נוהגין והיאך :תעגון לא ויתום
 אלא בהן ינהוג ולא רכות. אלא אליהם ירבו
 לבן ולא בעבודה גופן יכאיב ולא כבוד. מנהג

:עצמו מממץ יתר ממונם על ויחוס בדברים.
רדה או לבן הכאיב או הכעיסן או המקניטן כל

 שאץ אע״פ זה ולאו המקללן. או אותן המכה שכן וכל תעשה, בלא עובר זה הרי ממונם אבד או בהן
 והיה שאמר מי להן כרת ברית : בחרב אתכם והרגתי אפי והרה בתורה מפורש ענשו הח עליו לוקין

 במה :1צעקח אשמע שמע אלי יצעק צעק אם כי שג׳ נענין הן מחמס צועקין שהן זמן שכל העולם,
 או אומנות או תורה ללמדם כח הרב אותם ענה אם אבל עצמו. לצרכי אותם שענה בזמן אמוחם דבחם

 הפרש להם יעשה אלא אדם כל מנהג בהם ינהוג לא כן ואע״ם מותר. זה הח ישרה בדרך להוליכם
 אימתי ועד מאם. יתום ואחד מאב יתום אהד חבם. יחב י״י כי וכבוד, גדולים וברחמים בנחת וינהלם
 יהיה אלא בהן, ולהטפל לאמנם לו להסמך גדול לאדם צחכין יהיו שלא עד זה, לענין יתומים נקראים

: הגדולים כל כשאר לעצמו עצמו צרכי כל עושה

שביעי פרק
 גדול עון זה לאו על לוקין שאץ ואע״פ בעמך. רכיל תלך לא שג׳ תעשה בלא עובר בהכירו המרגל א

מה ולמד צא רעך. דם על תעמד לא לו נסמך לכך מישראל, רבות נפשות להרוג וגורם הוא,
אמר וכך כך ואומר לזה מזה והולך דבחם טוען שהוא זה רכיל, הוא אתה ב : האדומי לדואג אירע

למלך משנה

ז

 מ״ל מנין מצוה לדבר הרשות למר אלא לי אין תשלת שלח קמ״א
 נעליו אלא לי אין מקים הקם שס( )נ״מ התם אממנן תו מ״מ. תשלח
 אלא לי אין מעזוב עזוב מ״מ תקים הקם ת״ל מרן עמו נעליו אין עמו

 דף דר״ה ונפ״ק מ״נג תעזונ עזוג ת״ל מרן עמו נעליו אין עמו נעליו
 ור״ש ור״א ור״מ ממר, הנמוג מעשרות נשמי מעשר עשר ]ת׳[ )ז׳(

 ובסנהדרין ז״ן. דף הכונס ונס׳ המס. וכדמוכת הט קרא להאי ליה דרשי
 יומת מות ללא:( דמציעא נס״נ לה ומיימי וע״נ ונ״ג ]מ״ה[ )מ״ו( דף
 אין מכה הכה מ"/ יומת מות מ״ל מ׳ מ הכמונה נמימה אלא לי אין

 הנאה ככל להכותן יכול שאמה נוכו׳[ מרן בהן הכתובה נהכאה אלא לי
 כרשות שמשמו אלא לי אין משיב השכ מ״מ, מכה הנה מ״ל יכול שאמה

 ממטל מבול מ״מ, משיב השג מ״ל מק נ״ד ברשות שלא משמו נ״ד
 מתנול מנול ח״ל מרן ברשות שלא משמו ברשות שמשמו אלא לי אין

 מ״ל מרן אמרת עיר לערי עירן לערי אלא לי אין מפתת פפש מ״מ,
 מרן מועטת ממנה מרונה ממנה אלא ל אין ממן נתן מ״מ, מפתת פפת
 נהם ראינו לא פסוקות הלטנו הס אלו וכל מ״מ. פפן נתן מ״ל

 )שס( דמציעא נפ״ב לה ומיימי י״ו דף דקדושין כס״ק אן ממלוקס.
 נמכרו לא מערקין בגללו הכית שנמכרו אלא לי אין מעניק הענק אמרינן

 הכית נתברך אומר וראנ״ע מ״מ, מערק הענק מ״ל מרן בגללו הבית
 הענק מ״ל מה א״כ מערקין אין בגללו המת נתברך לא מערקין בגללו

 לה ומיימי ס״ז דף דכמונות ובס״ו אדם. בר בלשון מורה דברה מערק
 לו שאין אלא לי אין מעביטנו העבט אמרינו )שם( דמציעא שני בסרק
 העבט מ״ל מנין להמפרנש מצה ואינו לו יש להמסרנם מצה ואינו

 מקקין אין להתפרנס חצה ואינו ל יש אמר שמעון ור׳ מ״מ, מעביטנו
 הובאה בכתובות ושם xnb בר כלשון מורה דנרה לי למה מעניטט לו

 המוספות ומוט חכמים נשם ר״ש וסברת יהודה ר׳ בשם דמ״ק זו סברא
 מערק הענק דהיינו מרמי נהר אלא פלג לא דר״ש דמציעא נפ״ב ז״ל

 למדרש דאיכא דכל משוס פלג לא דרשופ אינן כל אבל מעניטנו והעבט
 דמוכחי מרמי הר ושאני אדם בר כלשון מורה דברה אממנן ולא דרשינן

 דברה אממנן ומש״ה מססוח די וכתיב ברכן אשר דכתיב בהפן קראי
 ס״ו וב״כ דדרשינן, ר״ש מודה קראי מוכמי דלא הינא אבל מורה

 ל אין יגנב גנב אס אממנן צ״ד דף הפרה את השואל ובס׳ דכתובות.
 לא למ״ד הרמא וסמן מ"/ יגנב גנב אס פ״ל מרן אנדה גנבה אלא

 בני כלשון מורה דברה למ״ד אלא אדם בני כלשון מורה דברה ]אממנן[
 לרבומ משמכר לא דה״נ שס המוססומ וכמט למימר, איכא מאי אדם

 נר כלשון מורה דברה למימר לן ואינו גרבה בלשון דכמיב טון אבדה
xnb אין יצא יצא אם י״ב דף דמטס נס״ב דאממנן מההיא לזה וקשה 

 בשוגג נהרג במזיד והמרא יצא יצא אס מ״ל מרן בשוגג מסיד אלא ל
 לא כמ״ד הא אדם נר כלשון מורה דכרה כמ״ד הא קשיא לא טלה

 מיירי דלא קרא מוכס לא והמם ע״כ אדם בר כלשון סודה דברה
דברה כמ״ד מסמברא אביי וכדאמר קרא מוכס נמי דהסס וי״ל בשוגג

 לו גנות גזה שאין מכחיש היה
 לשאול ענודה שעושה תשג דאדרנה

 פי על אף זה בדבריו, שהתנצל נמו
 שטוען טון לחנית גנות נו שאין

 מקרי רכיל לזה והולך מזה דנרים
 המחזר כרוכל שהוא הוא כן דכשמו

 המספר היינו הרע לשון אנל נעיירופ.
 אס לשמע נחלק הה חנירו, כגנות
 נקרא שקר הוא עליו שמספר הגנות
 נקרא אמת הוא ואם רע שס מוציא
רניגו שכתג ומה הרע. לשון מספר

 במזיד מסלמו מה ממחלתו חמור סוסו יהא שלא אדם נר כלשון מורה
 במאי וצ״ע גולה. בשוגג נהרג במזיד סוסו אף גולה בשוגג נהרג

 מורה דברה נדר לנדור דכמיב השמא ג׳ דף דנדרים בס״ק דאמרינן
 דלס למאן אלא ט׳ דברה ליה דאיח הנימא.למאן וסמן אד/ בני כלשון

 נדמש שלא קרא מוכס לא והמס ליי/ עכיד מאי נדר לנמר האי כו׳ ליה
 מוכמי דלא הינא כל המוספות שנרס ולפי כנדרי!/ נדמם כטיי לרטיי
 דף דכמחות ובס״ב ט׳. מורה דברה אממנן ולא דרשינן לכ״ע קראי

 ח״ל נפדמה לא יכול נסדמה לא מ״ל מלה יכול והסדה אממנן י״א
 חומן נס ומציה שפמה מציה פדויה ואינה פדויה כיצד הא והסדה

 כנעניח כשפחה אומר ישמעאל ר׳ עקיכא ר׳ דנח ענח לענד ומאורסת
 דנרה נסדמה לא והסדה מ״ל מה א״כ לע״ע ומאורסת מדנר הכמוכ
 שפחה מציה לנו משוייר לנו מפורשות עמוח כל אומר ראב״ע נו׳ מורה
 לר״י ]דראנ״ע[ )דר״ע( המס ואממנן 4לע״נ ומאורסת ב״ס ומציה
 מכדי שאני והכא כו׳ מורה דדנרה לי שנירא ממן בעלמא לדידי קאמר
 אומה עם א״ש נו׳ מורה דכרה הנא ליה דאית ר״י והנה נו׳. כתיב

 איש דריש לא דר״י )מד.( דופן יוצא וס׳ >לג:< מסיים בטח דס׳ סוגיא
 ור״ע זה(* פרט שימנאר )כמו כו׳ מורה דכרה ליה דאית משוס איש

 כראב״ע הוא דטעמו למימר דליכא כו׳, מורה דנרה ליה דלים נראה
 ר״ע, היינו ראנ״ע דא״כ מופשה לא ט כמינ דכנר משום דהיינו

 וככר ונו׳, מורה דברה ליה דלית משום הוא ר״ע דטעם ודאי אלא
 חלוקו/ סברות מה לו מציט דלר״ע הנז׳( במקום )נמבאר כמבט

 גני ליה אימ דהכי לעיל כממו ככר כו׳ מורה דברה ליה דאיס וראב״ע
 שם( )נרימוס המס אממנן מו מעניטט. הענט וגבי מעטק הענק

 דככר מימה וזה ר"/ הוא אסמם שמם והנה מ׳, דכרה ס״ל דאממם
 אין וכס׳ טיס. לרבוח ה׳ דברכת איש איש דמש דר״מ )שם( כמנט

 מראה, לאו ואם מוטכ ראה אס מראה ראה אם אמ׳ ל״א דף עומדין
 נר. מורה דכרה למימר איכא מאי כו' כצער יולדס הימה שאס ולמ״ד
 לדידיה ע״כ וא״כ ר״ע סברס היא כו׳ יולדת הימה דאם זו סברא והנה

 סברות לו מציכו דלר״ע כמבט ונבר כו׳ מורה דברה מראה ראה אם
 דר״י למימרא לאו נפקדת עקרה הימה שאם ליה ראית ור״י חלוקות.

 ליה אימ דר״י למעלה הוכחנו כנר שהח מראה ראה דאם קרא דמש
 דעקרה ליה דאיס דר״ע דאלינא הקשו דבגמרא אלא ט׳, מורה דכרה
 ולעולם מ׳, מורה דנרה ומירץ מראה ראה נאם ידרוש מה נפקדת אינה

Jn ס״ה ממרים סל׳ מל״מ פי׳ »

מיימוגיות הגהות
 לפי נהוה הנמוג שדני אלא אדם לכל דה״ה )משפסיס( הפרשה נסייוש נסג °]רש״י

:מ׳[ סימן לאוין נסמ״ג ועיין לענוסם. הוא מצוי ומר משיה שהם

עוז מגדל(;
פ״א סאה דמם׳ כירושלמי ]מפו[. )העולם( עד מ׳ בהכירו הסרגל M פיו ונסלמוד. נמדרשוס מנואר זס ספמן. סוף עד ביווופיס להזהר ארס ידיב

עד נו׳ עליו ליקיז שאין ואע״ס א-ג מסומוס: וממה p משמע )ה״א( כהן: שיזהרו נדי לסנר שסאוי '6 שנראה מה: !to pp ז״ל יר״ע



פא משנה כסף פ״ז דעות הלכות המדע משנה כסף

J אע״פ פלוני. על שמעתי וכך כךפלוני 
 את מחריב זה הרי אמת אומר שהוא

 והוא מאד עד מזה גדול עון יש : העולם
 המספר והוא הרע. לשון והוא זה, לאו בכלל
 אבל אמת. שאמר נא[ אע״פ הכירו בגנות

נקרא. חבירו על רע שם מוציא שקר האומר
 הראב״ד השגת זה הרע לשון בעל ♦אבל

עשה וכך כך ואומר שיושב
 אבותיו היו וכך וכך פלוני

עליו, שמעתי וכך וכך
 על גנאי. של דברים ואומר

 י״י יכרת אומר הכתוב זה
לשת חלקות שפתי כל

 לעולם תלק לו ואין הזה בעולם האדם מן נפרעין עבירות שלש חכמים אמרו ג : גדולות ,מדברת
 המספר כל חכמים אמדו ועוז־ כולם. w כעד הרע ולשת דמים, ושפיכות עריות וגילוי זרה עבודה זבא,

 חכמים אמרו ועוד לנו. אית מי אתנו שפתינו עביר ללשונינו אמרו אשר ׳שנ בעיקר, כפר כאלו הרע בלשת
U האומרו מן יתר נח והמקבלו עליו, שאומרין וזה °והמקבלו האומרו w הורגת, הרע לשת שלשה

 וצו׳, פלוני עשה וכך כך ואומר שיושב זה הרע לשון בעל אבל
 הוא הרע שלשון שכתב מה והו והלא דקאמר אבל מאי לדקדק יש

 כגנות אדם שיססר אע״פ קאמר דהכי לומר ויש תכירו. כגנות המספד
 אלא כן סיפר שלא שאפשר מפני הרע לשון כעל יקרא לא שכירו

לספר תמיד שמורגל מי אכל כמקרה
 הרנג לשון כעל יקרא ההוא הרע לשון
 וכן כן ואומר שיושכ שנתב וזהו
 ומורגל קכוע שהוא כלומר פלוני, עשה
 שפרט נמצא אלו. דכרים לדבר

 מספר רכיל, שמות, ארכעה כאן
 לשון נפל רע, שס מוציא הרע, לשון

כעל אכל הראב״ד וכתב הרע:
 קשה אצא לא א״א וכו׳ הרע לשון

 הוא שהראשון השט מן הראשון
 שנין והשני נפשות והורג תליתאי

 זאת כינה עצמו אצא הורג ואינו
 טו:( )עינין שכשאמרו ז״ל כוונתו ענ״ל.
 כשהוא היינו הורגש הרע לשון שלשה

 מה השומע כן ידי שעל כרנילות
 עליו קם לו לעשות רוצה שתכירו
 להורג הורגים הדם וגואלי והורגו
לאומר הורגים שטהס דמי ודורשי

 לשץ בעל אבל ה״ע
 ואופי שיושב זה הרע

 פלוני איש עשה וכך כך
 קבה אלא גי לא א״א וכר.

 שהיאשק השט מן היאשין
 נפשוש והורג פליסאי הוא

 אלא הורג ואינו מטין והשט
זאע גינה עצמו,

משנה
 דברה דלא ליה אית תראה ראה אם דדרש ור״א הכי. דסכר אפשר דר״י
 ליה דאית מאן אף א״נ נפקדים עקרה היפה דאם נר״י ושכר כר תורה
 דכל פשיטא לדרשא אכל היפור מנש דיו להוליד היינו מורה דנרה

 מראה ראה דאס לקרא דריש ר״י ולס״ז דרשינן, למדרש דמצי׳ מאי
 כעה״ז הכרת תכרש הכרת אמרינן ך דף חלק וכת׳ ר״א. נדדרשיה

 שכשכנו לשיטמיה אזיל ר״י והנה כר. תורה דכרה מ׳ ר״י א״ל דר״ע נו׳
 כרכי ור״א נר. מורה דכרה ולא סכר ור״ע כו׳ מורה דכרה ליה דאית
 המם ואמרינן לעוה״ג כה עוגה כעוה״ז וזכרת הכרח התם דאמר יופי

 דר״א להכרית אק כר, מורה דכרה ומשני מכרת מהכרת מרוייהו דלימא
 המשים משיית להם להכרית רצה לא דלכונמם אלא כו׳ דכרה ליה אית

 ראיה להס להניא רצה ומש״ה כו׳ מורה דכרה כאומרם אות׳ ידמו דלמא
 דלא דס״ל אפשר דמלתא לקושטא אכל כה, עונה דכמיכ מפורש ממקרא

 לדרשא כה ועונה כעה״כ מכרת כעה״ז הכרת ודריש כו׳ מורה דכרה
 דריש דרכי אמרינן י״ג דף דשנועות וכפ״ק המם. ונדאיתא ור״י דר״ע
 הכרת דרשי ורכק יוה״ג לאשר מכרת יוה״ג לפט הכרת מכרת הכרת

 ור׳ ימול המול דריש יוסי דר אמרינן ס.( דע״ז וכפ״כ כו׳. כעה״ז
 המם נמי ואמרען כו׳, סורה דכרה ציה דאית משום דריש לא !הודה
 כר. מורה דכרה ליה דלית יוסי נר והיינו כוסי דימול ליה אית ■"׳מ

 ואינה פדויה נפדתה לא והפדה סכר דרכי דאמרינן מ״א דף ונגיטין
 אמרינן פ״ד דף הדם כיסוי וכס׳ כר. תורה דכרה סכרי ורכנן פדויה

 ציד ת״ל מטן מאליהן ועומדין נצודין יצוד אשר אצא לי אק יצוד אשר
 ר דר׳מ היורש את לרמת ימיר תמר אס נ׳ לף מזמורה וכפ״ק מ״מ.
 אמרינן לא לר״י כין לר״מ דכין אלמא האשה, אס לרכוס אומר יהודה
 שיאמר עד יאמר אמר ואם כ״כ דף דקדושין וכפ״ק כר. מורה דכרה

חורה דכרה ס״ל לא תנא דהאי נמנ פס כשדושיו ז״ל ומהרימ״ט וישנה.

 כי נענש השומע אק תכירו כגנות כשמספר אכל קרוביהם, מיתת שגרס
 3למקנ יהרוג עליו שהנאמר תשש שם ואין האתר מגנות יתפעל לא הוא
 רכיל דהיינו תשלה שהזכיר אופו כלומר שלימאי, הוא שהראשון שבמג וזהו
 כעל דהיינו והשט שכמנמי, כמו היעה מגע לשלשתם גס כי אלימאי הוא

 הרעה חגע לא כלומר מטן, הרע לשון
 ואינו עליו, שנאמר לאותו נינו אלא

 הורג ואינו כלומר עצמו, אלא הורג
 דנרי הפך °וזה הראשון. כמו לשלישי

 גדול עון הרע לשון נעל ששם רכינו
 שלשה שכשאמרו רכינו ודעת מרכיל.

 הרכילות על אמרו לא הורגת הרע לשין
 אלא לשוד הרע ולשון למוד דרכילוש

 נסמוך הזכירו ולק אמרו הרע לשון על
 שיין הרע דכלשון הרע לשק נעטן

 יהרוג עליו שהנאמר שלשמן שימותו
 וגואלי להורג יהרגו הדס וטאלי לאומר

 ידי שעל למקכלו יהרגו שטהם דס
:אלו משו הדכר הוא שגילה

 עבירות שלש על חכמים אמרו ג
וכו׳[ המספד ]כל :זנז׳
 וכר. הורגת הרע לשח שלשה

:)טו:< כערכק יש כפרק

למלך
 יגאלנה גאול ואם דכשיכ כימו מקדיש גני שנינו נפקומי( )פ׳ ונמ״נ וכר.

 ואס דנשיכ אחוזה שדה המקדיש גני וכן האשה, ואת היורש את לרכות
 פודה גכי דרשו וכן האשה, ואם היורש את לרכות דישו יגאל גאול

 יגאל גאול דכריימא רישא הניאו ]ר[ )ס״ו( דף וכזכשים שני, מעשר
 רפ״כ כהרא״ש ועיק פסוקות. הלכוס הם אלו וכל היורש. אס לרכות

 דאית מאן שנשכ לה׳ נדר ידור ני איש קרא אמל דאמרינן אהא דנדריס
 כקיושק לה ומייתי ל׳ דף וכערכק מלה׳. ליה דריש כר מורה דכרה ליה
 ואם מצורע ס׳ וכח״כ לשצאין. וטאל שלוה מלמד יגאל גאול אס ף דף

 ]א׳[ )ז׳( הלנה דנדרים פ״ק וכירושלמי שכיכות. שמי לרכוש 3ישנ כ5ש
 או כנדרים נירים שכנויי מכאן אלא נדר ת״ל מה ידור כי איש כתיב

 שרם כל אן נשכועה שנועה שכנויי מכאן אצא שטעה ת״ל מה השנע
 מה נזיר נדר מורמים חרמים שכנויי מכאן אצא יתרים אשר ת״ל מה

 דאמר כר״ע כדון עד כנזירות נזירות שכנויי מכאן אלא להזיר ת״ל
 דכרה והתורה הם נפולים לשונות יאמר ישמעאל כר׳ הס רטיין לשונות

 ע״כ וט׳ מנ״ל גונכמי גונג נכספת נכסוף הלנת הלן ]כדרכה[ )כרוכה(
 מצינו לר״ע אד כר פורה דכרה ליה איש ישמעאל די׳ לעיל נתכנו וככר

 רפואה לימן ירפא ורפא פ״ה דף התוכל וכפ׳ שלוקות. סכרות מה לו
 רפא רפא או כשיכ מדלא אחריתי דרשא דדרשיגן שס ועיין נזק, כמקום

 המצא כתינ מדלא מרמי דרשינן )שה.( מחכה כפ׳ וק ירפא. ירפא או
 רף יקדושין ופ״כ ל״ט דף נערות אלו ונפרק שמצא. ממצא או המצא

 פ״ל מטן עצמה היא אכיה אלא לי אק אכיה ימאן מאן ואס אמרינן מ״ו
 נערות אלו פרק כמוס׳ ועיק פשקה, הלנה הוא זה זדי! מ״מ, ימאן מאן

:יע״ש ימאן ימאן או מאן מאן 3כמי מדלא מרסי דדרשינן
נדרשות עיין )א״ה נר. ואלמנות ביתומים ליזהר אדם חייב י

:ע״ד( ס״ה דף ח״כ מצותין נדרן הממכר הרכ

ועיונים מקורות
 אמת אופר שהוא אע״פ

 הנ*צ אנוס פיסמ״ש עי׳
 פי׳ העולם את מהריב

 ה״ד פ״ה פ״פ נהל נעי״ז
 לאו בכלל ה״ג 3פ״ וע״ז

 ירושלמי לה״ו והוא וה
 אזהרה ה״א פ״א פאה

 רגיל ל״ס ונו' מטן ללה״ר
 לה״ר, לנילוס זו נעמד

 פנ״א סנהדרין הל׳ ועי־
 יטא לאוין ונסה״ס ה״ז

 לה״ר והמקנל דהמספר
 שמע סשא לא משוס עונר
 בגנות המספד שוא.

 נ. קסד נ״נ סי׳ חבירו
 שה סה״מ3 רע שס מוציא
 נ׳ נערה מהל׳ ונרפ״ג

 ועי׳ רניצ ל״ס מלל שהוא
 בעל רנס. סי׳ סו״מ ד״מ

 רנה נפד״א זה לשון לה״ר
 המקום. כרוך ד״ה סי״ס
 עי ד, יג סהליס י״י יכרת

 »״צ ידזשלמי
 הוא שהראשון ראב״ד,
 —> וק״ו עי׳ ונו׳, תליתאי

 ערני! ורש״י אמור ר״ס
: 3 טו

 ג׳ חכמים אמרו ה״ג
 סאה סוסססא ונו׳, עבירות

 אסם )עיהמ״ש ה״ג פ״א
 הנ״ל וירושלמי ע״ש( שם

ש' ועי׳ שם/ )סמ״ג
חלק לו ואין המפפיג
—תה^ ר״א מס׳ לעוה״ב

 פנ״ג פדר״א ועי פי״א
הל׳ עי ע״ז ונרר״צ

 לס״מ3ו ה״ז פ״ג ששונה
 ממשה[. ד״ה וריש שם

 5מקו״ עי עריות וגילוי
 ושס״ר ה״ו. שם ששונה
 שש ששונה הרע ולשק

 לה״ר[. נפלי נס׳ ]שם
 עי בעיקר נפר באלו

 כן שמשון טומ״צ הל׳ סוף
 וכוסרין לכךס6כ לדנר נאק

 הנ״ל נפיהמ״ש ]וכן נעיקר
 עי "נאלו"[ נל׳ נקט לא

 אשר שג׳ הנ״צ נירושלמי
 שלשה ה. ינ סהליס אמרו
 ש־ ילקו״ש הורגת לה״ר

 יתד והמקבלו מצורע
 י( לאוין )סמ״ג יופר נענש
 המפשס. נש׳ מקורו ועי

 •y לומר מותר ]ג[, ,הגם״
 למלן■ ויוקא ונר, לה״ר

 )הנה׳ לדוד נמן נמו נשר
 קנו(. סי׳ נמנ״א הו׳ סמ״ק

 הגמ״י(, )נגליון הסמ״ג ל׳
 הו׳ שוא שמע השא לא

:ה״ז סנהדרין מהל׳ נפנ״א

פייפוניות הגהות
 דאמר כגון נישא לישנא דמי היכי טו:( )ערנין שם גרסינן ]א[

 אפילו פירוש ומוח. כישרא דשכיח פלוני ני אלא נורא איכא היכא
דככולהו ]נ[ :ע״כ הרע לשון כלשון ליה דאפיק מון הרע לשון זה

 שפיכות גדולה, חטאה הזה העם שטא זרה עמדה גדול׳, נאמר
 מדברת הרע וכלשון הגדולה, הרעה עריות גילוי עוני, גדול דמים

מומר ה״א( )ש״א דפיאה בירושלמי ]ג[ ע״כ: מוס )ערני! גדולות

מגדל
 )כוז:( מנוס משנס וסוף )פס( סאה דמסנס כירושלמי העולם. את מחריב

:מעשה ס שאין לאו דה״ל בתלמוד מקומוס וממה
 נו׳ הרע לשון והוא זה לאו בכלל והוא מאד עד מזה גדול עק יש 4ג-
 פרק ונשנס )טו:( ערנין נמס' נערנין יש שרק האומרו. מן יותר והפקבלו עד

 השני סן הראשון קשה אלא לא ז״ל הראנ״ד עליו וכוזב )נו.(: נהמה נמה
נינה עצמו אלא נפשוס הורג ואיט סטין והשט נפשוס והורג פלימאי הוא שהראשון

 אמריך אנא ואט טעמא מאי מחלוקת נעלי על הרע לשון לומר
דנמינ מקרא למקנלו שאזהרה אוסר י׳ לאוין נסמ״ג0 :דכרין את ומלאמי

אסור ז' יף נסנהדרין ראמרינן הא נמי וגטיסי שוא שמע סשא לא א( נג )משפטים
רואה ואס ]ד[ :מנירו[ דין נפל שינוא קודם דין נעל מרי שישמע לדיין

)ט.( נהמה נמה סרק כדאמ׳ ולקכל להאמין רשאי טכחס דנחס
:ע״כ ע״ש מדוד

עוז
 וראה נא שאומר טו.( )עמין הסלסוד לשק לקט שהוא אומר ואני ענ״ל: ואס
 מר הוא והמילוס נהקדמה, שנסבסי נמו הסגור נזה נמנהט הרע לשק קשה נמה
 שקר נטקרו הדס ולשון )ה״א( סאה דמשנס וירושלמי זפ״א הדסים ענק מט אמס
 נירושלנט קורא ולתילוס )שט( נהמה נמה דפרק מפינושם פל שאמר צינא נענק

 דוד קינל )שם( זאמר למאן יאינא ממנו, יוסר רע שש לו אק הרע וללשון דלטוריא
:נו השנונן ואמה קינל, לא דאמר למאן ואינא הרע לשק

רעק״א
הרמנ״ס(. )גליו! הליקוטים[: נס׳ ]הו׳ א׳ סי׳ המננ״ס על נלשונומיו פ״א רמ״ז ס׳ ע׳ רבינו. דברי הפך וזה )כסופו(, כס״מ ה״פ



משנה כסף פ״ז דעות הלכות המדע משנה כטף פב

נוסחאות שנדי
 העולם דברי כל על ה*ז.
 וממה נסה״י מוג ג״ה

 ונשאר כמ״י ממה דעו״י.
 על סדותיו על מוסים
 העולם. דברי כל

 ילקוט עי׳ לי. שכור ה״ה.
שנו׳־כ

וציונים מקורות )

עי׳ לה־ר אבק ה״ד.
 בוא ה״א ס״א סאה ירוס׳
לה״ר, אגק קשה נמה וראה
 איסו״ג מהל' סנ״ג •^י-ועי׳

 ס״א אנוס ופיהמ״ש הי״נו
 לפלוני יאמר מי מי״ז.
ונר, מפלוני שתקו וט׳
 מ״ס ננאר ט כלל ס״ס עי׳

 ממספר ד״ז דמקור א[ אוס
 לאפרים שגורם סנירו נטונם
 המספר עטפו. לספר

 מוססמא וזבידו בטובת
 בפני ה״ב ס״א ע״ו

 א לג רוס זו״ס שונאיו
 נ קסד נ״נ ועי׳ )ק״מ(,
 היה לא ושם דיני נעונדא

 ס׳ ועי׳ שונאיו, כפר
 רעהו מברן המססס.

 המספר וכן יד. מ משלי
ורוב המספר וכן וכר

 הוי דנ״ז ס״ל הפוסקים -<•
 לה״ר אנק ולא גמור לה״ר
 אוס ג כלל ממ״ס ס״ס )עי׳

וט׳ כמתלהלה נהגהה(. ה
יס-יט, ט משל איש כן

 הנ״ל אמס סיהמ״ש ועי׳
 לשה״ר על וה פסוק דהניא

 רמיות דרך רמאות. דרך
 ה״א פ״א סאה יריש׳ עי׳

 דכיסנאי דסנוסא נעונדא
המפסס. ש׳ ועי׳ וסונצא.

 שבהן סונה ]ה[, הגמ״י
ציה משמנס א מ מ״ק וכן

הוא. גדול דאים ונר
 פירש שמואל רבינו שם,
 ממין רש״י וכ״ד וט׳,
פ״נ שנס והרי״ף ]טו.[

:הרי״ף[ מרסי ]יד.
 ונר נאמרו ואם ה״ה.
 רשנ״ם עי׳ וט׳, ג׳ בפני
 והוא א. לט נ״נ וסוס׳
 וה מ׳ מהא יתכוין שלא
ז[ אוס נהגמ״י ]הר טרר

 מאה ס״א מירושלמי וכן
 מומי ג[ אוס כהגמ״י ]הר

 נעל על צה״ר לדנר
 דנלא״ה משמע מסלקס

 נ כלל ננמ״ס )ס״ס אשור
 המפסס. נס׳ וע״ע ג( אוס

 לדיין מנין ]ו[, הגמ״י
סנהדרין מהל׳ נ״נ9 ונר,

ה״ז.
אמד(, ומ״ש )ד״ה כס״מ
 דרג כרבא דלא כ׳ למה
 ועדיה הוא דנסרא פפא

שם אשי נ1 ]ובן לזיטד
 )פ״ס רנא על פלג נסוגיא[ -<•

א/ אוס ג כלל ננמ״ס
 "רנה" גרס דרכי׳ וי״א

)ס׳ כאניי פסק ומשו״ה
:עע״ש( המפמס

 לדור שאסור ה״ו.
 פי״נ עעיס בשכונתם

 לשכט, ואוי לרשע אוי מ״ו
 לה״ר על נאים ונגעים
הל׳ סוף יעי׳ )ק״מ(,

 עמהן לישב טו׳־צ■
צוואר! דבריהם ולשמוע

 אל נה סי׳ הגדול ר״א
 האומרים נמנורס סשנ
ופי׳ ונר, מסנריהס גנאי

:ג קיג סססיה
הבירו את הנוקם ה״ז.

 לאוין סמ״ג שד, ל״ס סה״מ
 לא רמא. מ׳ סינון >

ועי׳ יע יט ויקרא תקום

 מהעת המספר וכל :וכו׳ הרע לשח אבק שהם רבתם ויש ד-ה
מנה פרק הח״ף וכתבה )יו.( דערכין שלישי סרק וכו׳. הבירו

 שמוו שמתוך חנירו של נשכתו אדס ישפר אל לעולם לב( )לדף מדליקין
שמתוך קאמ׳ והכי שונאיו בפני דהיינו רנינו ומפרש מומו. לידי יבא

_______________________ אומרים ששונאיו גנותו לידי נא שכמו
אכל כו יש פלוני מדת אכל כ! אינו
 רכינו מדכרי משמע אוהניו כפני

 המספר וכן שכתב ומה שמומר:
 וכן וכד שחוק דרך הרע בלשון

 וכו׳, רמאות דרך הרע לשח המספר
 ומה :)ה״א( דסאה פ״ק כירושלמי

 בפני הרע לשח המספר אחד שכתב
 cn» דערכין שלישי כפרק וכו׳, הכירו

 כאפי דממאמרא מילמא כל רנא אמר
 אמר נישא לישנא משום נה לים מרה
 אמר נישא ולישנא מוצפא שכן כל ליה
 אמרתי לא מימי דאמר יוסי כרכי ליה
 על לממוה ויש לאמורי. ותזרמי דנר

 ומה :כרכא דלא כתב למה רכינו
 שגורמים דברים והמספר שכתב

 וכו׳, איש מפי איש נשמעו אם
 נמה נסרק גריס כן דיהודה נעונדא

:)לג:( מדליקי!

כיצד. הרע. לשח אבק שהן דברים שם ויש ד
 או עתה. שהוא כמות שיהיה לפלוני יאמר מי

 מה להודיע רוצה איני מפלוני שתקו שיאמר
 וכן האלו. בדברים וכיוצא היה. ומה אירע

 זה הרי שונאיו 1נה בפני הבירו בטובת המספר
 שיספרו להם גורם שזה הרע. לשח אבק

 רעהו מברך שלמה אמר זה ענין ועל בגנותו.
 לו, תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול

 המספר וכן :רעתו לידי בא טובתו שמתוך
 כלומר ראש, קלות ודרך שחוק דרך הרע בלשח
 אומר ששלמה הוא בשנאה. מדבר שאינו

 איש כן ומות חצים זקים היורה כמתלהלה
וכן אני. משחק הלא ואמר רעהו את רמה

 שלישי נפרק וכו׳. שלשה בפני אלו דברים נאמרו ואם ה-ו
מילחא כל )שס( מדליקין כמה פרק הרי״ף וכתנה )יו.( דערכין

 אית תנרא תנרן מ״ם נישא לישנא משום נה ליה מלתא כאפי דממאמרא
שאס היינו שהתרנו שזה כלומר וכר, יתכוון שלא והוא רכינו וכתג ליה.

אסור אינו כעני! לדנר כמקרה יכא _____
 הדנר לגלות שיתכוון לא אנל לאומרו

 שאם לפרש רנינו הוצרך ולא יומר.
 אסורים שהם מלגלומו הזהירם האומר
ונו׳ הכרך נוענת שם אין דהא לגלותו

 ומה :סודו מלגלות יזהר אמד שכל
 משנה וכר, דין גזר נחתם ולא שנתב

:)טו.( דערכין שני פרק כסוף*
כיצד וכו׳ מחבירו הנוקם ז-ח

 לו אמר ]הנקימה[ היא
 עד וכר קרדומך השאילני חבית

 קדושים ס׳ כהנים כמורם הפרק. סוף
:»ב( דיומא שני סרק וכריש

 לאדם לו ראוי אלא שכתב ומה
נסרק מדותיו על מעביר להיות

:)יז.( דר״ה קמא
שלישי. בפרק צ״ל »

3ר
____j זה שדבר יודע אינו כאילו לתומו שיספר והוא רמיות, דרך הרע בלשח המספר

 אחד ה : הרע לשח שזה או פלוני של מעשיו שאלו- יודע איני אומר בו כשממחין אלא הוא, הרע לשח
 להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמץ ש רבתם והמספר בפניו. שלא או חבירו בפני הרע בלשח המספר

 בפני אלו דברים נאמרו ואם הרע. לשח זה הרי להפחידו, או לו להצר ואפילו בממונו, או בגופו )הכירו
הרע. לשון ש משום בו אץ אחרת פעם השלשה מן אחד הדבר סיפר ואם ונודע, הדבר נשמע כבר שלשה,

 בשכונתם, לדור שאסור הרע לשח בעלי הם אלו כל ו : יתר ולגלותו m הקול להעביר יתכוין שלא והוא ן
 הרע לשק על אלא במדבר אבותינו על דין גזר נחתם ולא דבריהם. ולשמוע עמקן לישב שכן וכל

 מאד, עד היא רעה דעת לוקה שאתו ואע״פ תקום. לא שג׳ תעשה בלא עובר חבירו את הנוקם ז | : בלבד
 לנקום כדאי ואינן והבאי הבל דברי המבינים אצל שהכל העולם, דברי כל על מעביר להיות לאדם ראוי ° אלא’

 לשאול צרך לממד משאילך. איני לו אמר קרדומך, השאילני חבירו לו אמר הנקימה. היא כיצד : עליהם
 נוקם. זה הרי ממך, כששאלתי השאלתני שלא כדרך משאילך איני לו אמר קרדומך, השאילני לו אמר ממנו,
 בדעותיו דוד אמר וכן באלו. כיוצא כל וכן גמלו. כאשר לו יגמול ולא שלם בלב יתן לשאול לו כשיבוא אלא

 בלא עובר מישראל לאחד הנוטר כל וכן ח :וכו׳ ריקם צוררי ואחלצה רע שולמי גמלתי אם הטובות,
 ולא זה, שור השאילני או זה בית לי שכור לשמעח שאמר ראובן כיצד. עמך. בני את תטור ולא ׳שנ תעשה

 ואיני משאילך החני לך הא ראובן לו ואמר לשכור, או ממנו לשאל לראובן שמעח צרך לימים שמעח. רצה
 זמן שכל יטרנו. ולא מלבו הדבר ימחה אלא : תטור בלא עבר כזה העושה כמעשיך. לך אשלם ולא כמותך
 כלל מלבו העח שימחה עד הנטירה על תורה הקפידה לפיכך לנקום. יבוא שמא הוכרו הדבר את נוטר שהוא

: זה עם זה אדם בני של ומתנן ומשאן האח ישוב בה שיתקיים שאפשר הנכונה הדעה היא חו הכרנו. ולא

דסייען רחמנא בחך

מיימוניות הגהות
 היה רינ״ז מ״ס( )פ״נ אטם כפרקי אי׳ דהא מומר אוהניו כפני אנל ]ה[

 פירש קסד:( )נ־נ שמואל רטנו אכן ט(. )צאוין המצות ספר וכו׳. שכסן מונה
 שלא אסשר אי מדמיו ומונה שמספר דממון נטונמו מדאי יומר יספר לא

שלא לדיין מנין »ט.( מרר זה ס׳ סנהדרין ]ו[ :ע״כ גנומו לידי ינא
ואס ]ז[ :רכיל מלן לא לומר מלמוד ממיינין ומכרי מזכה אט יאמר

הרע לשון משוס ט יש רכים נפט אמרו אפילו לומר שלא הזהיר האומר

 נכי דאימאמרא מילמא דגלי מלמידא ההוא )לא.( מרר זה כפרק כדאמ׳
 מדרשא מני ]אמי[ )מאיר( ר׳ ואפקיה שטן ומרמין עשרים נמר מדרשא

)ד:( דיומא ופ״ק ]מ[ :ט( )לאין המצומ ספר רזיא. גל ח יאמי
 מ״ל אמור לן שיאמר עד יאמר ככל שהוא דנר למניח לאומר מטן גרסינן
 נ״ס דף דמגילה נמרא °]פיק :ע״כ נמרים אמור לא לאמר מועד מאהל

:ע״ג[ יצער! מאן לכל לה שיי אמי לפורייה סלק הוה ט זיטיא מר

עוז מגדל
 פ׳ רעתו. לידי מד וט׳ זזבירו בטובת המספר וכל עד מ׳ דברים ויש ד.
 )פ״ג(: שגס נהלטס ז״ל אלפאס ר״י אוסה והניא )טו.( מרטן נמפנס נפרטן יש

 הרע. לשת עד מ׳ המספר וכן עד ט׳ שזזוק דרך הרע בלשת המספר וכן
 ס׳ נן נמי ומשמע נצדר^ הרע לשון מסער אוסו קורא )שם( סאה דמסמז ניטשצמי

:)לג:( מדליקי! נמה
יש סדק הרע. לשון עד ט' הכירו בפני הרע לשת המספר אחד ד"

 נההיא נו׳. שגורמין דברים והמספר מרפי: נה ראיס מיקי )טו:( נעמי!
 יראש נמעשה )לג:( מדליקין נמה ופרק שם( )פאה יוסק ור׳ יסונן דירושצמי

:המדברים
 :)טז.( נערטן יש נפיק בלבד. עד שלשה בפט אלו דברים נאמרו ואם ה-ו.
 סרק וניומא קדושים( )פ׳ נסיפיא הפרק. סוף עי מתבירו הנוקם ז-וו.

:)נב( ניאשונה

קו׳
 נסמוך יפי"יג סנהדרין )הל' מעשה ט שאין לוקה שאינו ה״י. משונה מהל׳ פ״נ
 מגלן ננגמ׳ אי׳ נסה״מ קרדומך וט׳ קרדומך מעשה(. נצי לעטר שאפשר מפר שס
 שהזכיר מ״ל סינוף ועי׳ ה. ז סהליה גמלתי אם המפעם(. ס׳ )עי׳ קרדומך וט׳

:יטטר ניקה מ״ס דין ס״ס הל' סוף וע״ גיא, נן שמעי עם דדוד עונדא

וציונים מקורות
 מישראל ימג. מ׳ סמוך יב לאוין סמ״ג שה, ל״ס סה״מ ונו', הנוטר ה״ח.
 סנירו אס הטקס ט רה״ז דלעיל והא דסיי(. )דיגא לגוי ונוטר אסה טקם סו״נ
עי׳ הכרנו ולא יס. יט וקרא תטור ולא ה״ז. המססס ס׳ עי׳ מישראל ר וכאן

:)ק״מ( ספי״ס רנה פד״א
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רסט ח״ב פ׳ז—ה״ז פ׳ו דקותהליקוטים ספר

 ד״ה )כד:( סוטה מסכת תום׳ ע׳ נ״ב וכו׳. דאמתנן מההיא לזה וקשה שם, ־
 המלך( )עמק וצ״ע: המחבר הביא שלא ותמיה ענינים בכמה שהעירו ר״י

ובערכין טובא אפילו משמע דמהוכח אמרינן א״מ דכם׳ הקשה בלהיט
 ילפינן דמהוכח שכתב בא״מ שם הנ״י דברי ואישתמיטתיוז מתוכיוז. זה זפקינן

 שם דהא ע״ד ק״ל אבל אחת. בעבירה אפילו דרשינן ומתוכיוז חלוקות עבירות‘
 וברחה החזירה דמתניתין תנא מפקינן ומזה פעמים מאה דאפילו מהשב לפינן

 כו׳ וחזרה דשלחה האי יליף )קמא.( בחולין וכן אחת. לעבירה דומה וזה :ו׳,
)רש״ש( פעמים: מאה דאפילו משלח אחת לעבירה ״כ1 •דמיא

 ר״ל לרב. תלמיד דאפילו זה הזכיר לא למה רבינו בדברי לדקדק ויש שם,
 מיהו הדברה. אלא הוכחה אינו ה״ט לקמן ת״ת מהל׳ בפ״ה רבינו שכתב •מה
 .לב עלה סה סי׳ אפרים שער תשו׳ וע׳ תוכיח. מהוכח ילפינן עצמה דהזכרה ׳״ל
• איגד( )ר״ש והנה: ד״ה כה ■ף

 החובל פ׳ מפורשת גם׳ והוא בזה שנדחק בפמ״ג ע׳ גדול. בין קטון נין ""ח.
 ג״כ מיידי ע״ב והבא להכלים דעת בו ביש חייב לקטן גם בושת לענין ;פו.(
מהרא״י( )נמוקי נכלם: אינו הרי הכי לאו דאי להכלים דעת בו :יש

 שכתב )טז:( בערכק במהרש״א ע׳ כו׳. להבירו אדם שנין כדנרים נד״א

איתן( )יד נהנים: בתורת משמע רכך

]ונראה[: )וא]*( ד״ה לא עלה סה סי׳ אפרים שער תשו׳ ע׳ צ״ע. ועדין נלחים,
איגד( )ר״ש

 משפטים פרשת התנוך בם׳ ראיתי עצמו. מממון יתד מ&וגם על ויקום
,(nodHto) נכונים המה שדבריו אף אומר ואני יעו״ש. זה בפרט שמאריך 

דאיתא להא רבינו כוונת אך ע״ז, מורים אתם רבינו דברי מ״ם דדינא
 אמר היכא ריתמי זוזי שמואל לו דאמר דשמואל דאבוה בעובדא )יח:( בברכות

 על חס שהיה הרי וכר, ריתמי ומצעאי וידן ותתאי עילאי דרחייא באמתא לו
אק( טורי וארבעה איתן )יד פשוט: חה שלו מממון יותר היתומים ממון

 בהא דבריו פירוש נ״ל מפורש. עגשו הרי עליו לוקק שאק אקים זה ולאו
 וע׳ מפורש, דעונשו משום עונשין שלמטה ב״ד אק הטעם ומזה מפורש עונשו
 ע״ד( )לב סנהדרין עמ״ס מבין פני שאלוניקי מחכמי לאחד הנדמ״ח בספר

)קובץ( )סה״ג(: פ״ב ע״ז בהלכות וע׳ ילקה, לא למה זה על שתמה

 הוא והמצערם לתשלומק נתן אותם דוזמכה משום דא״ל טעמא נראה שם.
 דודאי שלוקה דאה״ג י״ל פרוטה משוה פחות ובהכאה מעשה בו ואק בדברים

 וע׳ ובקובץ. משנה סדר וע׳ שבכללות לאו דה״ל בזה ול״ש אדם מכל גריעי לא
 פ״ט שמחות ומסכת פל״ט נתן דר׳ ואבות משפטים פ׳ במכילתא הזה מהלאו

 ובמש״ב הגמול שער להרמב״ן האדם ותורת בסופו פל״ו רבה אליהו דבי ותנא
בנימק( )בני בס״ד: בתשובה

 אפילו פירוש נפש קובעיהם את וקבע הפסוק סוף ונר. ריכם יריב י״י כי
)רד״ע( נפש: ענק על

 תנא וע׳ )ה״א( פ״א פאה ירושלמי תעשה. נלא עוכר כוזכידו המרגל .ה״א.
בנימק( )בני פכ״ט: רבה אליהו דבי

 דהוי ועוד מעשה, בו שאק לאו שהוא לפי זה. לאו על לוקק שאק ואע״מ
חיים( )מים שבכללות: לאו

 תלך לא מן ג״כ שלו אזהרה והא לקי רע שם המוציא למה לעיין ויש שם.
 כתוב בפירוש דשם משום ואולי בתולה. נערה מהל׳ רפ״ג דבינו כמ״ש רכיל
 על לוקק אק מ״מ זה בלאו מלקות שיש התורה דגילתה אף ומ״ם אותו, ויסרו

 פסולי האוכל תסט( )סי׳ החינוך בם׳ שכתב למה דומה בתוכו, שניכלל השאר
 על אם כי בא לא דעיקרו משום תועבה, כל תאכל לא משום דלוקה המוקדשין

 יתר על ומ״מ המוקדשין פסולי לענק שבכללות לאו הוי ולא המוקדשין, פסולי
עליהן: לוקק אק המוקדשין(, פסולי תאכל לא כתוב )מדלא שנכללו

איגד( )ר״ש

 רע שם מוציא וגם נ״ב נקרא. וכר רע שם מוציא שקר האומד אנל ה״ב.
 וכמ״ש רכיל תלך דלא מקרא מפקינן רע שם למוציא אזהרה דהא זה לאו בכלל
איתן( יד חיים, )מים וע״ש: בתולה נערה ההלכות פ״ג בריש הרב

 והורג תליתאי הוא שהראשון השני מן הראשון קשה אלא כי לא נדאנ״ד,
 מתיישב. אינו זה לתרץ במג״ע מ״ש עצמו. אלא הורג ואינו תנק והשני נפשות
 אמר ולפיכך כלל, הנאה בזה לו ואין לו ולא חוטא שהשני לפי אצלי והנכון

 או תגמול לאיזה אה מזה דברים טוען הראשון דאלו מזה, גדול עון יש הרב ־
 ועליו רכילותו, על וכבוד גדולה משאול מקוה היה האדומי דואג שהרי גדולה, 1

להם שיחזיק כדי הזיפים וכן הגבור, ברעה תתהלל מה ג( נב )תהלים דוד אמר '“

 אחר מצד חמור שהוא אעפ״י ולפיכך בכתובים. מפורש כאשר טובה שאול
 שאק ביק גדול יותר הוא הרע לשח בעל אבל להנאתו, שעושה כיח גדול איננו

הלשח: לבעל יתיח ואק יא( י )קהלת שנאמר הנאה לו
ברצק״א( צויין א סי׳ הרמב״ם ללשונות רדב״ד )שו״ת

 הוא הענק שדה ידוע הדבר כי ז״ל הראב״ד הקשה איך יודע איני ש&.
 מלבין בכלל והוא העולם כל בעיני מגנהו והוא מגונה יותר והוא האדם בעצמות

)רד״ע( וכר: נפשות יהרגו אם ספק בשביל שממנו מה להניח לנו ואק

 הורגת הרע לשח שלשה שכשאמרו ז״ל כוונתו הראב״ד(, וב׳ )ד״ה בסים
 ואני קדוש, לאחד יד בכתיבת כתוב מצאתי וכן וכר. ברכילות כשהוא היינו

 ומצאתי אחרות. בפנים ז״ל הראב״ד דברי ביארתי ט׳ לאוק לסמ״ג בביאורי
 דקאי אמר נר״ו עראמה יצחק הרב החכם הזה, כלשח כתוב יד בכתיבת
 הראב״ד עליו דהקשה וה״פ הרמב״ם, דכתב מזה גדול עח איש ז״ל הראב״ד

 לישנא דאמרינן הרע מלשח עח יותר הוי רכילות שהוא הראשח דאדרבה ז״ל
 את אלא הורג ואינו תנץ אלא אינו הרע לשח אמנם תליתאי קטיל תליתאי

 הקושיא ולהתיר הרע, מלשח רכילות הוא עח דיותר בהדיא משמע הנה עצמו
 דגם ו״ל הרמב״ם בונת הבין לא ד״ל דהראב״ד השיב ו״ל הדמב״ם דעת לפי

 ז״ל הרמב״ם וכונת הרע לשח ולא ג׳ הורג רכילות דדוקא ס״ל ו״ל הרמב״ם
 מרכילות גדול »ח הוא זה כל עם עצמו את אלא הורג דאינו דאע״פ לומר היא

 הרע לשח ג׳ לקמן ומ״ש אחרים, ודברים ע״ז ועבד בעיקר כפר כאלו דהוי
 כמו רע לדבר אלא ממש הרע ללשח כונתו ואק נקט קלילא לישנא הורגת

גדול. דוחק נראה ואצלי הנזכר חכם סברת זהו רכילות,
 לשק אשלשה ז״ל הראב״ד דקאי שנאמר עם דעתי לעניות אומר אני כן על

 הרמב״ם דכונת לומר דנוכל קשה לא מזה גדול »ח יש שכתב דמה הורגת, הרע
 דלישנא דעתו גילה כאן אבל שאמרו כמו ג׳ שהורג בעבור לומר אינה ו״ל

 דהוי ברכילות אלא אמרו דלא ז״ל הראב״ד והקשה הרע אלשח קאי תליתאי
 נר׳ ז״ל הרמב״ם דעת לפי הקושיא ולהתיר וכר. נפשות והורג תליתאי לישנא
 אפשר דאי הרע בלשח תלוי דהכל מרכילות יותר »ח היי הרע דלשח לע״ד

 סוד ומגלה הולך והוא הרע הלשון מהמדבר ששמע הרע לשח בלא לרכילות
 קטיל נמי הרע דלשח נמצא בן אם לרכיל יהרגו והגואלים זה את זה ויהרגו

 ולזה נפשות הורג יותר הוא הרכילות יבא שממנו המקבל מקום ומכל תליתאי,
 ז״ל הראב״ד דקאי נאמר אם גם האומרו. מן יותר והמקבלו באמרו ז״ל נייח
 עליו והשיג מלמעלה הרמב״ם בונת הבין דהראב״ד לומר אפשר גדול »ח איש

 נפשות, הורג נמי הרע דלשח לעיל שפירשנו מה עם הקושיא יתיר והרמב״ם
_____________________הנלע״ד. זהו

 רכילות הוא הרע לשח דבל תבז״ל|כ לב ן׳ יצחק במה״ר ^החכםומורינו
 ובטל שיושב הכולל הרע חששל הרב ואמר הרע, לשח רכילות בכלל ואק

 באחיך תשב כ( נ )תהלים שנאמר מאחיו אפילו ומזה מזה הרע לשח ואומר
 מהרכילות מאד חמור שהוא ודאי זה אלא אומנותו יאץ בזה שמתענג תדבר,

 הולך מחברו רעה אומר שפלוני כששומע אלא ועונה רגע בכל אינו שהרכילות
 אינו p אם ממך שאמר ממנו שמעתי וכך שכך מפלוני הזהר פלוני לו ואומר

 זה שישמע הרע לשח בעלי העולם כל שאק מצוי שאינו דבר תה אהובך,
 רע בביתו אדם אומר הכעס מתוך שלפעמים אלא ויגלה וילך רעות מפיהם
 שהוא מי הוא הרע לשח ובעל ומגיד, הולך השומע תה משטמה לאיזו מחברו
 שהוא מקום בכל אלא כלל סבה ללא הנבראים מכל רעות לדבר תמיד מתענג
 יב( כת )משלי ע״ה שלמה וכמ״ש חברו בגנות לספר לו כסל דרכו נמצא

 המומים שמחפשים אדם, יחופש רשעים ובקום תפארת רבה צדיקים בעלוץ
אומנותם. תהו

 בעל כמו ומר רע כך כל אינו הפרט שהוא שהרכילות ז״ל הרב אמר והנה
 כשימצא וק״ו וכ״ש רעות מדבר סבה בלא שאפילו בכך שאומנותו הרע לשח
 תמיד לדבר שמחתו שמצד ואמר עליו, ששמע מה חברו את לגלות מה סבה

 נהרגים רכיל שהוא ג״ב ומצד ע״ז, וכעובד בעיקר ככופר הוא אדם בני בגנאי
 להזכיר, לא כי הס רכיל יהיה הרע הלשח שהמקבל שאם׳ כמו לא אבל ג׳,

 )ככולם( הוא בכדי בכך ומתענג באחיו ומדבר כשיושב הרע לשח בעל אבל
 לשח דבכלל שפירשנו כמו ששומע מה ומגלה וכשהולך ע״ז, ועובד ]ככופר[

 מילי ומילי דמים, שפיכות עון אלא בו אק מנה, מאתים ובכלל רכילות הרע
 ממש שמביא מה הוא רע עון שיותר סובר ז״ל הראב״ד אבל ז״ל. הרב כתב

 דם על תעמוד לא טז( יט )ויקרא שנאמר דלטוריא לשח דהוא נפשות הריגת
 כאלו שהוא שאמרו בזה ואם רעות, תמיד לדבר שמתענג הרע מלשח רעך,
 שסובר כרכיל כ״ש עצמו את הורג שאינו אע״פ הללו החומרות וכל ע״ז עובד

 ועוד ומר רע אלא טוב לשח שאק הרע לשון רכילות דבכלל ז״ל הראב״ד
 ועוד עצמו, את הורג אינו שהדי רכילות הרע לשח בכלל ואץ שלשה, שהורג

 אבל עליו שנאמר ומי והמקבלו האומרו שלשה בהצטרפות נעשה שהרכילות
 והמדברו, עליו שנאמר מי שנים ית על אלא געשה העח אץ הרע לשח בעל

 לרעה מצטרף עליו שנאמר שמי אלא תת והבא חד הבא הגדול העח ועוצם
אוכלים והם בביתו עומד שהוא בסתר רעהו מכה ארור כד( בז )רבתם שנאמר



הליקוטים ספרה״ד—ה״ב פ״ז דעותער
ifol

Ito

 לו שנראה ואומר שמשיג הוא הדעת משקול אלא השגה זו ואין בשרו. את
 מזה גדול עוז יש מ״ש ועל עצמו, את מהורג טפי חמיר ממש נפשות שהריגת

 ליבה והתם שלשה והכא ב׳ התם אדרבה אלא כן לו נראה שאץ הוא אומר

ממש: הריגה איכא והבא ממש הריגה

 על אמרו לא הורגת הרע לשון ג׳ שכשאמרו רבינו ודעת )בסופו(, שם
 הרע לשון שלשה זה לשון שאמרו מצאתי לא בערכין יש בפרק וכר. הרכילות

 ולמי ולמקבלו למספרו תלתא קטיל תליתאי לישנא שם אמרו כך אלא הורגת
 לפרש״י בין ז״ל הראב״ד כדברי ברכילות יפה מתפרש זה ולשון עליו, שנאמר

 ז״ל הראב״ד כדברי מוכיח ה״א( )פ״א רפאה ובירושלמי התוספות, לפירוש כץ
הרמב״ם( בלשונות )כנה״ג ט׳: לאוין לסמ״ג בביאורי וכמ״ש

 רבעו וכ״ב רכיל, תלך דלא לאו בכלל ג״כ והוא חמור והוא פירוש שם.
 וע״ש רכיל תלך מלא הוא ש״ר מוציא של דאזהרה נערה דהל׳ ברפ״ג בפירוש

איתן( )יד בכס״ם:

 )ה״א( רפאה פ״א וירושלמי ה״ב( פ״א )פאה תוספתא חכמים. אמרו ה״ג.
 חלק להם אץ הרע לשון דמספרי ג״ב אמרינן פי״א רבתי ארץ דרך ובמסכת

הבא: לעולם

בנימץ( )בני משנה: בסדר וע׳ ארבעה חשב שם בירושלמי שלש.

וגילוי ע״ז לעוה״ב חלק לו ואץ בעוה״ז האדם פן נפרעץ עבירות שלש
 ה״ה פ״ג תשובה בהלכות לקמן כולם. בנגד הרע ולשון דמים ושפיכות עריות

 שכתב עצמו רבינו דברי ממנו ונעלם להו, מייתי היכא דצ״ע הכס״מ כתב
 נפרעים דברים שלשה על בתוספתא דאיתא )מי״ז( דאבות פ״א המשנה בפירוש

 רפאה להתוספתא שנתכוון ונראה וכר. לעוה״ב חלק לו ואץ בעוה״ז האדם מן
 רבינו גירסת מיהו לעוה״ב לו קיימת שהקרן שם דגירסתנו ואע״ג ה״ב(. )פ״א
 בהדיא איתא גם ט(. )לאוץ בסמ״ג הגירסא וכן לעוה״ב חלק לו ואץ היתה
 לו אץ הרע לשון המספר פ״ג בראשית ובאגדת )פי״א( רבה ארץ דרך במס׳
 אשה אחרי העובר כל )יח:( ועירובץ )סא.( בברכות גרסינן ועוד לעוה״ב. חלק

 שם, התום׳ כמ״ש ניאוף לידי עי״ז שבא והיינו לעוה״ב חלק לו אץ בנהר
 עסק דלא משום לעוה״ב יחיה שלא לחוקיה נביא לו דאמר )י.( דברכות ובפ״ק

 ורביה בפריה עוסק שאינו דמי )סג:( ביבמות דאיתא משום והיינו ורביה בפריה
 לעוה״ב חלק לו אין ורביה בפריה עוסק שאינו מי אם וא״ב דמים שופך כאילו

 רבינו כגירסת מוכח זה ומכל לעוה״ב. חלק לו שאץ דמים לשפיכות כ״ש
 מיתתו איש אשת על דהבא איתא )נט.( דבב״מ וא״ת רפאה. בתוספתא והסמ״ג

 וקבל כשנחנק דהתם המהרש״א כתב דכבר י״ל לעוה״ב, חלק לו ויש בחנק
 חלק להם דאץ הנדחת עיר גבי )מז.( בסנהדרין התום׳ כתבו וכה״ג דינו,

 והטעם חלק. להם יש והרגום אותם דנו אם אבל איקטול לא אי לעוה״ב
 על מכפרץ יסורץ עם דתשובה ע״ש )ד:( דסוטה פ״ק התום׳ מדברי מבואר
 וע״ש כתשובה, והוי מתורץ המומתץ כל וגם כיסורץ הוי וכשנהרג ב״ר מיתות

 לעוה״ב חלק לו ואץ נטרד איש אשת על הבא ויסורין תשובה דבלא דמשמע
 ונעלם המהרש״א על השיג ח״ב המשנה ובמרכבת בעלמא. באקראי הבא ואף

הנ״ל: לרבינו המשנה ופירוש הסמ״ג דברי ממנו נעלמו וכן דסוטה התוס׳ ממנו

איתן( )יי

 דשם וצ״ע בכס״ס[ תוקן ]לפנינו )טו:( בערכין יש בפ׳ מקום הראה הכ״ם שם.
 לעוה״ב חלק יש ישראל דלכל מבואר והלא לעוה״ב חלק להם דאץ מצינו לא

 ה״ה־ו. תשובה מהלכות פ״ג רבינו וכמ״ש תשובה מועיל שאינו דבר לך ואץ
 )ה״א( פ״א פאה מסכת בירושלמי דגרסינן מה ע״פ מבוארים רבינו רבד אמנם

 ע״ז הן ואלו לעוה״ב לו קיימת וקרן בעוה״ז ממנו נפרעים שהן דברים ארבעה
 בה עונה ההיא הנפש הכרת הכרת כתיב מנץ ע״ז דמים ושפיכות עדות גלוי
 הזה העם חטא אנא וכתיב בה ועונה נכרתת שהנפש מלמד בה עונה ת״ל מה

 שפיכות הגדולה, הרעה אעשה ואיך מנץ עדות גלוי וכו׳, ויעשו גדולה חטאה
 גדול אמר לא מכולן גדול הרע ולשון מנשוא, עוני גדול קץ ויאמר מנץ דמים

 רבינו וסבר גדולות. מדברת לשון כדכתיב גדולות אלא הגדולה ולא גדולה ולא
 ולא בעוה״ז יסודן בסובלן לזה מכו לא אבל לעוה״ב חלק להן יש דודאי
 גדול דאמר וכ״מ זוכץ, ואח״ב בעוה״ב גם עונשין שסובלץ עד מכפר יוה״ב

 ישראל וכל מהני תשובה ודאי אבל עונש יותר שסובל פירוש הרע לשון מהן
)קובץ( לעוה״ב: חלק להם יש

)טו:( ]בערכין[ )בעירובץ( לא זה דבר מצאתי לא האומד. מן יתד והמקבלו
 ולא הרע מלשון קצת הביאו ששם )נו:( יוצאה ]בהמה[ במה בפ׳ בשבת ולא

 איו, מקומו הורו לא עוז מגדל ובעל בכ״ם הרב גם )הנ״ל(, רפאה בירושלמי
 הוא העולם מן נטרד האומרו שהיה שדואג ודואג משאול נלמד זה דבר מולי
הרמב״ם( בלשונות )כנה״ג בניו: ושלשת הוא נהרג שקבלו ושאול לבדד

בד. מחלוקת בעלי על הרע לשון לומר מותר דפיאה בירושלמי ]ג[, בהבמ״י
 קיי״ל דלא דס״ל נראה רבינו שהשמיטו ומה בסמ״ג. הובא רפאה מי׳ושל 1־0 הוא
p (16) במ״ק רבא דאמר מהא הכי ס״ל דלא דדן מתלמודא להוכיח דש. 

כלישנא מתחזי לא ואמר ואתי דנא דבי בשלוחא דן בעל מתפקר דאי מנלן

 דשליח לאו ואי ,ופירש" נעלה לא תנקר ההם האנשים העיני דכתיב בישא

 מנלן אכתי הירושלמי לפ״ד והשתא .sr> הוה לא משה למשה ליה אמר
 רשאי דהיה שאני משה גבי דילמא לב״ד לומר רשאי בעלמא ב״ר דשליח
 עם מחלוקת בעלי דהוו משום למשה ואבירם דתן שחרפו מה לומר שלוחו

 אסור ב״ר שליח לאו דאי ש״מ ע״ב ב״ר לשליח היתר מיניה ומדיליף משה,
המחלוקת: בעלי על לה״ר לומר

 הוא שוא. שמע תשא לא דכתיב מקרא למקבלו שאזהרה הסס״ג לשון

 ה״ז( )פכ״א סנהדרין בהלכות כתבו רבינו דגם ודע )קיח.(. פסחים ערבי מפרק
 ומעיד הרע לשון ומספר הרע לשון למקבל אזהרה תשא דלא לאו דבכלל

 שם מ״ש על כאן דסמך וצ״ל פסחים. ערבי בם׳ איתא חני וכל שקר עדות

 מבעלי אחד דברי ישמע שלא הוא לדיין אזהרה דעיקרו תשא דלא לאו מנץ
 ומעיד לה״ר ומספר למקבל אזהרה ג״כ בו שנכללץ אלא חבירו בלא דין

 עדות ובהלכות כאן כמ״ש אזהרות הכי בלאו בהן שיש ואע״פ שקר, עדות
 דראוי עונש ג״כ מזה דרשו ע״פ דפ׳ ובאגדה האיסור. להגדיל להך נמי כתב

וגו׳: תשא לא בתריה וכתיב אותו תשליכון לכלב דכתיב לכלבים להשליכו

איתן( )יד

 דאץ )קסד:( ב״ב במסכת אמרינן החן. לשון אבק שהן דברים שם ויש ח״ד.
 וכתב כן האדם שטבע כיון יענש למה א״כ שם רש״א וכתב וכו׳, ניצל אדם
 תמיד ה׳ בדרכי ולהלך בשכלו להתבונן לאדם דיש אדם מלת אמרו לחנם דלא

 )רפ״ז( התורה יסודי בהלכות רבינו כמ״ש גדולה במדרגה לעלות מעשיו ולכוץ

 ג( מה )תהלים הקרא בפירוש נראה וזה גדולה. במדרגה לעלות כח לאדם שיש
 יותר במדרגה להיות תרצה אם פירוש בשפתותיך, חן הוצק אדם מבני יפיעית
 דהיינו בשפתותיך חן הוצק שתמיד ע״י לעשות תוכל מה ע״י פרטי מאדם
 ניצל שעי״ז ביאה איסורי הלכות בסוף רבינו כמ״ש עת בכל ירווך דדיה תודה,
)קובץ( גדולה: למדרגה וזוכה הרע מיצר

 )ערכץ בגם׳ החן. לשון אבק ה״ז שונאיו כפני חכידו בטובת המספד וכן
 בגט׳ דליתא מאי שונאיו בפני שהוסיף רבינו של דטעמו ונראה סתם איתא טז.(

 של שבחו כל דאומרים )יח:( דעירובין פ״ב אמרינן הא לו קשה שהיה משום
איתן( )יד אסור: דוקא שונאיו דבפני כתב ע״ב בפניו. שלא אדם

 הרע לשון אבק הוא חבירו טובת דהמספר )קסד:( בב״ב מפורש ב״ה שם.
 רבינו הוספת הוא שונאיו בפני מש״ב אולם )ה״ג(, דע״ז פ״א בתוספתא וכ״ה

 סד( )סי׳ חסידים ובס׳ )מי״ז(, דאבות ]פ״א[ )פ״ב( המשנה פירוש ועי׳ מדעתו,
 שיטת על ור״ל דב״ב, מהך להקשות מש״ב קנו( )סי׳ ועמג״א כרבינו, ג״ב כתב

המשנה: בפירוש כמש״ש רבינו על ולא לספר כשמרבה דדוקא טז.( )ערכין רש״י
בנימין( )בני

 שונאו בפני שלא דאפילו ונראה כן. משמע לא )קסד:( בב״ב נ״ב שם.
 זה אחרי זה, שהקשה קנו( )סי׳ באו״ח במג״א ראיתי שוב ע״ש. לספר אסור
 בזה שהרגיש חיד״א מו״ר מהגאון עולם ברית חידושי עם חסידים ספר נדפס

 חייטא יהודא גבי שכתב מאבות בפ״א הר״מ בשם ומביא הנ״ל כל ומביא
ותראה: מי״ז פ״א אבות בר״מ ע״ש חייטא ליהודא שונאים שם שהיו מ״ב

חינוך( )מנחת

 משמע ולא שונאיו. בפני דהיינו דמנו ומפרש המספר(, וכל )ד״ה כבס״ם
חיים( )מים ע״ש: )קסד:( פשוט גט בפרק הכי

 מהסוגיא כן משמע שלא ע״ז שתמה חיים מים בספרו להפר״ח וראיתי שס.
 אכן יע״ש, אסור שונאיו בפני שלא דאפילו להדא שם דמבואר )קסד:( דב״ב

 וכבר שם, שכ״ב דלק״מ, יראה ספ״א אבות למסכת ז״ל רבינו בפירוש התאה

 כתיבת המשבח מעשה ]הרב[ וגנה גדול במעמד הסופר כתיבת החכם שיבח
 אותו בשבחך גנותו מסבב שאתה כלומר הרע, מלשון כלך וא״ל הזה הסופר

 ע״ש, וכו׳ שונאו ויצטרך שישנאהו מי ומהם שיאהבהו מי שמהם ההמון בתוך
 שאני ההמון בפני שאמר כיון דהתם ופירש מזה נשמר בעצמו דרמנו הד

 והשיג ז״ל רבינו כדבד כתב ט( )לאוץ בסמ״ג וכן ג״כ. שונאו שם יש דשסא
 כי ודוק שכתבתי וכמו לק״מ אמנם הפר״ח, כהשגת י( )אות הדורות בסדר ע״ז

מהרא״י( )נמוקי הדבר: נחמד

 עם ליישב ויש כרבא, דלא כתב למה הכ״מ תמה אחד(. ומ״ש )ד״ה שם
 דאיכא פלניא בי דנורא בכה״ג כגון היא ורבא דאביי דפלוגתא שם התוס׳ מ״ש

 חבירו על קינטור דבר אמר אם אבל בישא לישנא משום אמרה דלא לסישמע
 המוזכר הרע ולשון בישא, לישנא משום ביה אית לכ״ע בפניו אומרה אם אף

 קשה ומיהו קנטור. הוי בפניו דאפילו פסק ומש״ה קינטור דבר הוא הרב ברברי
 הר״ש ליה ומניתי כהניס בתגרת מצאתי ודוק. ורבא דאביי פלוגתא השמיט לפה
 בפניו משה של בגנותו דברה שלא מדם ומה דקאמר מ״ה נגעים ממסכת ■י״ב

 והך בפניו, חדרו של בגנותו המדבר וכמה כמה אחת על נענשה כך משה של
חדש( )פד כמותו: פסק ומשו״ה לאביי ליה מסייע ברייתא

y .וו: בתמיה דק שלא שב׳ ע״ד צח דף שמואל מקום בשו״ת ע׳ נ״ב שם

מוגה( ם׳ )גי׳



קדושים יט ויקרא

כי1 תפארת

עמיתו. תשפט בצדק גסס
שבועות ב. לב א. נ םנהד*יי

ב. פ״ו סנהדרין .ושם׳ ה א. ל
כתובות רכיל. תלד לא )שזז

א סו
סנהדרין כעמר. רכיל תלד לא

רכילבעפדך לא״תלך עמיתך: ת^פט ?צדק גדול ?ני "
אונקלוס

?עטף עין קור תיבול לא מ לחברך: תדיינה בקושטא רבא אפי

סי״א. רבא דר״א א. לא א. ל א, כין

"י רש

 : )שס( גדיל ?נ* תהדר ילא נאחר לכך ! בדבר יש עינש בגשתו? יאראה אב־ישני היאך זה, הוא גדולים כן זה, הוא
רכיל. תלך לא )טז( :ל( ושמעית )שם :כיח לכך• תנירך את דן ק״ אחר, דנר s כחשיועי עמיתך. תשפם בצדק

 רע, ישמעו מה או רע יראי מה לי־גל רעיהם ננתי הולכים הרע לשון ומספרי מדגים משלהי שכל שם על אומר, אני
נתוג שאין רכילות מציגו שלא לדנרי, וראיה ! גלע: אשפ״"מנע רגילה, הולכי — רכיל הילני נקראים גשוק, לספר

ו פירוש

 אלא זו אין אך ע״א(. ל )שבועות זכות* לכף תברך את

 החברתית וההערכה המשפטי הדין כי שלכאורה. סתירה

 לבחון השופט על המושא. מבחינת מזה זה שונים

 נוגד או מתאים הוא אם — מעשה של גופו את רק

 הפרסיות הנסיבות מכל להתעלם ועליו הצדק! למידת

 יש כך. לידי שהביאו המניעים ומכל — והאישיות

 עליו ללמד אפשר אך — הצדקה לו _עאין מעשה

 ויש בדין. עושהו את לחייב יש ואף־על־פי־כן זכות!

 — שפלות של בגושפנקא חתומים שמניעיו מעשה,

 החברה זה כנגד בדין. עליו לחייב אץ ואף־על־פי־כן

 הוא מעשה כל ובאופי! באישיות בעיקר מעוניינת

 אופי של לחולשה או לשלמות סימן רק בעיניה

 מן יתעלם שהשופט נותנת. הצדק מידת חבריה.

 צדק מידת ואותה המעשה! בגוף רק האישיות^הונן

 האפשריות, הנסיבות כל את תשקול שולתברה נותנת,

 היא והרי ואופיה. האישיות על זכות ללמד בהן שיש

 דן "הוה חברך, על דין לחרוץ תמהר אל אומרת:

 צדק, מידת אותה זו הרי זכות!" לכף חברך את

 את תדין "אל החברתית: להערכה ביחס האומרת

 כדי ועד ד(. ב, )אבות למקומו" שתגיע עד חברך

 הדין לבין החברתית ההערכה בין מבדילה היא כך

 הדין: בית לשופם אומרת שהיא עד המשפטי,

 בעיניך יהיו לפניך עומדים דינים בעלי .כשיהיו

 כזכאין בעיניו יהיו מלפניך וכשנפסרים כרשעים,

ח(. א, )שם הדין" את עליהם כשקבלו

 קרוב "רנל" בעמיך. רכיל לא־תלך )טז(
"רנל" הרי לא במובן. וגס בהגה — ל״רגל׳־

 למקום; ממקום תנופה מציין "הלן* "הלך־ נחרי

 להגיע או — הקודם המקום מן להתרחק תכליתה
 הולך לי":1"ד )ומכאן "רגל" זה כנגד החד®. למקום

 בכל סוסגת תכליתה צעד; צעד פסיעה מצ״ן רגל(
 "רגל בהם. עובר טהוא המקומות בהכרת — צעד

 צעידת. נדי תוך תכונותיה את להניד הארץ": את
לבלוט כח(: ים, ב* )טמואל ב־" "רגל ומכאן

_________________________________________________הירש יו

 רעה. דיבתו את להוציא אדס, אחר• ולהתחקית
מבית העובד הגד הוא רוכל "רכל". זד. וכעין

 זקוק שהוא הסחורות אח אדם לכל ומביא לבית

 ומכאן כ. יג, ובנחמיה י ג, בשיר־השירים כך להן.

 ומייצא המייבא המתווך, הסוהר העולמי: בסחר

 ומכאן וכת. כז ביחזקאל כך לארץ. מארץ סחורות

 לאיש מאיש עובר הלה החדשות"! "תגר "רכיל":

 ומספר זה של ענייניו את בולש — לבית ומבית

 רכיל "לא־תלך הכתוב: אמר עליו לזה. עליהם

ידועים שאינם דברים אחיך על תספר אל בעמיך".

 מציגו כן בכך. לו שנוח לך ברור כן אם אלא —

 שם מתבאר רכיל" "הולך יט: כ, יג; יא, במשלי

 את תופס זה איסור ו״גולה־סוד". "מגלה־סוד" על־ידי

 כבהים סגורים, בחוגים — כ״עמים״ הלאומית ההברה

 — ענייניהם על משיחים המשפחה בני ובמשפחות.

 והדברים הטבעי! האימון על־ידי הנקבעים בגבולות

 אנשי לחוב מחוג לעם", "מעם מאליהם יעברו לא

 על ובהסתמך — בזה זה אימון נותנים אחד חוג

אחר לחוג אלה דברים והמעביר ועושים! מדברים כך

 לשמור אפוא נצטווינו בעמיו. רכיל הולך זה הרי —

 הפרטיים! ענייניו את ולכבד אדם כל של כבודו על

 מספרים שאנתנו שעה בדברינו, להיזהר עלינו חובה

 — אתר של הפרטיים ענייניו על המספר אחרים. על

 שרות במקום מגיעים. הדברים היכן עד לדעת אין

 לבטוח ואין בריע להאמין אין שולטת, רכילות

 יספר לבל פיו, פתחי לשמור חייב אדם כל באלוף!

 הנובעת חובה זו אף הפרטיים. ענייניו על לאחר

 — מועצה חברי שבין ריעות חילופי זה: מאיסור

 המספר סודם. את לגלות ואין חסויים, אלו הרי

 — עליו רבו שחביריו אלא פלוני, לטובת שהצביע

 )עי׳ זה בלאו ועובר סוד, מגלה רכיל הולך זה הרי

 לשון הוא רכילות של מיוחד סוג ע״א(. לא סנהדרין

 הל׳ דמב״ם )עי׳ יותר עוד חמור חטא והוא הרע,

 דברים מספרים הרע לשון בעלי ה״ב(. פ״ז דעות

הדברים אפילו — אחר של ומעשיו אופיו על שליליים
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קדושים יט ויקרא * שטו

כי1 מפארו!

 סנדזד׳ רמד• דם ע? מסמר לא
א. עג

 בלבכד. אחיד אי! תשנא לא >יז<
 ,3 סזז !דרים ב. '!p פסחים

 ד. טכ״ו אדד"! א, ! סוטה
 סוטה תוסס׳ ב, טז ערכין

ה״ד. ס״ט !דרים יריע(׳ ו. ם״ה

את־אחיך לא־תשנא יהוה: אני ר^ך על־דס תעמיד לא

א-נקלוס

אתוף ית תשני לא •! ״: אנא ךווברך ךמא על תקום לא

ס

 הרע לשון ושאר ו(, )ירמיה ונחל נמשה ר־־ל הלכי יא((, )משלי רכיל ]חילך רכיל, תלך לא — הליכה נלשון
 ! ע( )שם גולות מינרת לשון קכ(, )שם רה־ה לשי! קא(, )תהציה רעהי נסתר מלשני — הליכה נו כתונ אין

 אתו ממקום שמוצאיהס האית־ות שכל — נג־מ"ל מלתת שהכ״ך. ומרגל, הילך לשו,-| ]רכיל שהלשון אומר אני לכך
 וכן — ,נצו" יזי״ן ן־רי״ש(, נלמ"ו נו"; |נכ"ף|, יקו״ף גכ״ף ]יניי״י|,גימ״ל נפ"א ני"ת מו, וו מתהלכות

 — רוכל וכן טו(, )תהל־ס לשנו על רגל לא וכן רעה, על• לאמי־ נתרמה ר־גל —• •ט( )שמואל־נ נענוך וירגל
 נקרא נעיירות, תמיר ר שתת; שם על הנשים, נהם להתקשט נשמים ההיכר [P'l יכל סטייה, כל אהר והרגל הסותר

 ני קירצא ניה אכל ג(, )וניאל יהוויא וי קרציהון ואכלו נהו קירצין, תיכיל לא ותרגימו ריגל. לשין — רוכל
 שונריו חיזוק גמר והיא הלעטה, שום ונריהם החקנל לא^^״ןנית משפטם שהיה נע־ני, נראה נח(; )נדכות מלכא

 הולכי כל ורך שכן ו(, )משלי נעיניו קרן לשו! קורצין, אכילת נקראת הלעטה יאותה האמת, עצ ו-עתיוס מקוימים
 ואתה נחיתתו, לראית רעך. דם על תעמד לא :השימעיס שאר יניני שלא רכילותן, ונרי ולרמוז נעיניהם לקרון רכיל
ונאמן שכר, לשלם נאתן ה׳. אני : עג( וסנהדרין )ת"כ עליו נאים לסטים או וחיה ננהר, טונע כגין להצילו, יכול

זדר® רש״ד פירוש
[ החטאים בין הרע לשון את מונים וחכמים אמת. הם

(_______ואילך(. ע״א סו ערכין ■)ראד ביוקר החמורים ,

רכיל ההולך רעך. על־דם העמד לא

 לפחות, או, רשעות מתיך — רעהו שלום את מסכן

 הולך שאינו לאדם דיו אין אולם אדישות. מתיך

 אלא חברי! שלום את בעצמו מסכן ואיננו רכיל,

 שעה מנגד, נעמיד אל תעמ^^ו׳"; «לא לנו: נאמר

 לעזרתי נחוש אלא רענו! לשלום נשקפת שסכנה

 לעזרתו אחרים נקרא מספיק, כוחני אין ואם בעצמנו!

 תהיה ואתה ,,רעך", הוא הן ע״א(. עג סנהדרין )עי׳

 לך יהיה הוא ואף לשלומו! מסייע — ,מרעה" לו

 )השווה שלום לך יהיה ובשלומו — -מרעה״ בבחינת

 המוטלות החובות הן רבות א־ב(. ד, בראשית פ"

 תירת־בהנים מזכיר מהן חברו! שלום להצלת אדם על

 לו יודע אתה -אם עדות: למסור החובה את באן

 קרבן־ ובעל עליה". לשתיק דשאי אתה אין עדות

 "לא־חלך אל הסמיכות על־פי זה דבר מבאר אהרן

 למסור ייש כאן, נדחה זה איסיר אומר: הווה רכיל";

 שם להוציא כדי בכך יש אפילו — לאמיתה עדות

 הפרסיים. ענייניו את ברבים לגלית או אדם על רע

 ,הבא שאמדו כדרך בתורת־כהנים: מכאן למדו ועוד

 להצלה ביחס גם אמרו כן — להרגו״ השכם להרגך

 בנפש אפילו — הנרדף את להציל תוכה אחרים:

שם(. סנהדרין )ראה להרגו הבא הרודף

יב. פסוק פי׳ ראה — ה׳ אני

ביחסים דנות יא־טז בפסוקים הכלולות ההלכות )יז(

שלא מורות, הן כלל; דרך לוזבירו אדם שבין

 התשוקה שכן כל ולא — בצע ואהבת אדישות

 דברינו על להשפיע כדי בהן יהא לא — להזיק

 נמוד ה׳ פני מיל תמיד בעומדנו אלא ימעשינו!

 אמת של קנה־המידה על־פי ומתדלנו מעשינו איז

 לעס הראויות המידות הן הן ואחווה. נאמנות ויושר,

 אפוא כאן נתבארו דרכנו. את שתקבענה והן ה׳,
 בתורה! שנתקדשו חברתיים חיים של ר,יסיר קווי

 היאך ללמדנו אלה! להלכות השלמה הוסיף ועתה

 חובתם! שכחת- מתיך בנו שנהגו אתים, באותם לנהוג

 את קיפחו שכבר דעתנו, על אפוא עולה והיה

 והמקדש הקדוש ה׳ דבר אך ולאהבה. לכבוד זכיתם

— אימר הוא והרי מלבנו! זה דבר מיציא

 ההנחה בלבבך. ך י ח א ת־ א לא־השנא

 לעורר כדי בה יש כלפינו אחינו שהתנהגות היא,

 בראשית פי׳ )השווה ,סנה" ־ ,טנא" בלבנו. שנאה
 דוחה הוא קוץ! מעשה לעשות מבקש השונא ז(, לז,

 כמעכב לו נראה קיומו מעליו! ומרחיקו חברו את

 עד — ולנוונו להרחיקו מבקש יהוא הצלחתו! את

 — סבעי רגש אלא זה אין קיומו. עצם ביסול כדי

 רגש יעלה אל אך תודה! של לעידונה זכה שלא בלב

 לגו שעשה הרעות הן רבות אפילו ליבנו. על זה

 אין שוב שלומנו, כלפי חובתו את ומששכוז אחינו!

 לזכויותינו, ומשהתגבר !-רע״ בשם להיקרא ראוי הוא

 להיות — ״עמית״ להיות הזכות את קיפח הוא אף

 הימנו יאבד לא אחד שם אך בזכויותיו! שווה

 בנים כולנו שהרי ,אחינו"! הוא לעולם עולמית!

אנחנו, אחים בד,׳! עמנו ,מאוחד." הוא ואף למקום,
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שיד קדושים יט ויקרא

עמיף3יל3לא־תלךך :פטעמיתף1פמגדי־לבצדקתק־<»
אוגהלום

:לחקרך וןדי}יה קקישטא רבא אפי ההדר )לא םסני}א אפי תיסב

כט

צגי מפארת
עטיתד. תשפט בצדה 0>ט
שבועות ב. לב א. נ סנהדרין

ב. פ״ו סנהדרין ר״וסס׳ א. ל
כתובות רכיל. תלר לא )טס

א. מו
סנהדרין כעמך. רכיל תלד לא

סי״א. רבא דר-א א. לא א, ל א.

"י רש

 : )שם( גדול פני תהדר ולא נאמר לכך ! נדנר יש עונש ? ננשתו ואראה אנ-ישנו היאך זה, הוא גדולים נ; זה, הוא
 רכיל. תלך לא )סז( : ל( ושנועייז )שם זכות לכף תנירך את דן הוי אתר, דנר ; כמשמעו עמיתך. תשפט כצוק

רע, ישמעו מה או רע יראו יוה לרגל רעיהם ננתי הולכים הרע לשון ומספרי מדגים משלחי שכל שם על ^^אומר,
כתוב שאין רכילות ויציגו שלא לדנרי, וראית ; נלעז אשפ״״מנט רגילה, הולכי — רכיל הולכי נקראים גשוק,

הירש רש״ד פירוש

 אלא זו אין אך ע״א(. ל )שבועות זכות" לכף חברך אח
 החברתית וההערכה המשפטי הדין כי שלכאורה. סתירה
 לבחון השופט על המושא. מבחינת מזה זה שונים

 נוגד או מתאים הוא אם — מעשה של גופו את רק
 הפרטיות הנסיבות מכל להתעלם ועליו הצדק! למידת

 יש כך. לידי שהביאו המניעים ומכל — והאישיות
 עליו ללמד אפשר אך — הצדקה לו שאין מעשה
 ויש בדין, עושהו את לחייב יש ואף־על־פי־כן זכות;

 — שפלות של בגושפנקא חתומים שמניעיו מעשה,
 החברה זה כנגד ברין. עליו לחייב אין ואף־על־פי־כן

 הוא מעשה כל ובאופי; באישיות בעיקר מעוניינת
 אופי של לחולשה או לשלמות סימן דק בעיניה
 מן יתעלם שהשופט נותנת, הצדק מידת חבריה.

 צדק מידת ואותה המעשה; בגוף רק וירון האישיות,
 האפשריות, הנסיבות כל את תשקול שהחברה נותנת,

 היא והרי ואופיה. האישיות על זכות ללמד בהן שיש
 דן "הוה חברך, על דין לחרוץ תמהר אל אומרת:

 צדק, מידת אותה זו הרי זכות!" לכף חברך את
 את תדין "אל החברתית: להערכה ביחס ימרת1&

 כדי ועד ד(. ב, )אבות למקומו" שתגיע עד ■רך
 הדין לבין החברתית ההערכה בין מבדילה היא כך

 הדין: בית לשופט אומדת שהיא עד המשפטי,
 בעיניך יהיו לפניך עומדים דינים בעלי "כשיהיו
 כזכאין בעיניך יהיו מלפניך וכשנפטרים כרשעים,
ח(. א, )שם הדין" את עליהם כשקבלו

 קרוב "רנל" בעמיך. רכיל לאיתלך )טז(
"רגל" הרי לא במובן. וגנז בהגה — ל״רנל״

 לנוקונז; ממקום תנועה מציין "הלך" "תלך". כהד׳
 להגיע או — הקודם המקום מן להתרחק זגליתה

 הולך "רגלי": )ומכאן "רגל' זה כנגד ההרוס. למקום
 בבל מועזגת תכליתה צעד; צעד פסיעה מציין רכל(
 "רגל בהם. עובר עזהוא המקומות בהכרת — צעד
 צעידה. בדי תוך תכונותיה את להכיר הארץ": אח

לבלוש בזז(: ינו, ב׳ )טמואל בי' "רגל ומכאן

 רעה. דיבתו את להוציא אדם, אתרי ולהתחקות
מבית העובר תגר הוא רוכל "רכל". זה וכעין

 זקוק שהוא הסחורות את אדם לכל ומביא לבית
 ומכאן כ. יג, ובנחמיה ו ג, בשיר־השירים בך להן.

 ומייצא המייבא המתווך, הסוחר העולמי: בסחר
 ומכאן וכד. בז ביחזקאל כך לארץ. מארץ סחורות
 לאיש מאיש עובר הלה החדשות"; "הגר "רכיל":

 ומספר זה של ענייניו את בולש — לבית ומבית
 רכיל "לא־תלך הכתוב: אמר עליו לזה. עליהם

ידועים שאינם דברים אחיך על תספר אל בעמיך".
 מצינו כן בכך. לו שנוח לך ברור כן אם אלא —

 שם מתבאר רכיל" "הולך ים: כ, יג; יא, במשלי
 את תופס זד, איסור ו״גולה־סוד". "מגלה־סודך על־ידי

 כבתים סגורים, בחוגים — כ״עמים״ הלאומית החברה
 — ענייניהם על משיחים המשפחה בני ובמשפחות.

 והדברים הטבעי; האימון על־ידי הנקבעים בגבולות
 אנשי לחוג. מחוג לעם", "מעם מאליהם יעברו לא

 על ובהסתמך — בזה זה אימון נותנים אחד חוג
אחר לחוג אלד, דברים והמעביר ועושים; מדברים כך
 לשמור אפוא נצטווינו בעמיו. רכיל הולך זר, הרי —
 הפרטיים; ענייניו את ולכבד אדם כל של כבודו על

 מספרים שאנחנו שעה בדברינו, להיזהר עלינו חובה
 — אהר של הפרטיים ענייניו על המספר אחרים. על
 שרוח במקום מגיעים. הדברים היכן עד לדעת אין

 לבטוח ואין בריע להאמין אין שולטת, רכילות
 יספר לבל פיו, פתחי לשמור חייב אדם כל באלוף:

 הנובעת חובה זו אף הפרטיים. ענייניו על לאחר
 — מועצה חברי שבין דיעות חילופי זה: מאיסור

 המספר סודם. את לגלות ואין חסויים, אלו הרי
 — עליו רבו שתביריו אלא פלוני, לטובת שהצביע

 )עי׳ זה בלאו ועובר סוד, מגלה רכיל הולך זה הרי
 לשון הוא רכילות של מיוחד סוג ע״א(. לא סנהדרין

 הל׳ רמב״ם )עי׳ יותר עוד חמור חטא והוא הרע,
 דברים מספרים הרע לשון בעלי ה״ב(. פ״ז דעות

הדברים אפילו — אהר של ומעשיו אופיו על שליליים



קדושים יט ויקרא שטו

צני תפארת

 פנהד׳ רעו. דפ על תעטו לא
א. עג

*<r> כדבכך. אמיד אמ משנא ?א 
 כ, סה נדרים כ. קיב פסחים

 ד. סכ״ו אדר״ג א, נ סרטה
 סימה תוסם׳ כ. טז מרכין

ה״ד. ס״ט נדרים ירוש׳ ר, ס״ה

לא־ה^נאאת־אחיףי ה:1אנץה:לא^עמדצל־דםר^ף
אזנהזום

לא r ." אנא ךך5ךד! ךמא צגל חקום לא מקזך קי»~צין סימל לא ™

an׳״

 הרע לשון ושאר ו(, )ירמיה וברזל נחשת רכיל הלכי יא([, )משלי רכיל ]הולך רכיל, תלן לא — הליכה נלשון
 j ע( )שס נדלות מדנרת לשון קכ(, )שם רחיה לשון קא(, )תהלים רעהו נסתר מלשני — הליכה נו כתונ אין

 א■ ממקום שמוצאיהם האותיות שכל — נגימ"ל נמלכת שהכ"ף ומרגל, הולך לשון] ]רכיל שהלשון אומר אני לכך
 וכן — גצו״י וזי״ן ]ורי"ש[, נלמ״ד נו"ן ]נכ"ף[, וקו׳יף נכ"ף ]וגוי'׳ו[,גימ"ל נפ"א ני"ת בזו, זו מתתלכות

 — רוכל וכן טו(, )תהלים לשנו על רגל לא וכן רעה, עלי לאתר נמרמה ריגל — יט( )שמואל־נ נענדן וירגל
 נקרא נעיירות, תמיד שמחזר שם על הנשים, נהם להתקשט נשמיס המוכר ]וכן] וכל סתורה, כל אחר ומרגל הסוחר

 ני קורצא ניה אכל ג(, )דניאל יהודיא די קרציהון ואכלו כתו קורצין, תיכול לא ותרגומו רוגל. לשון — רוכל
 שדנריו חיזוק גמר והוא הלעטה, שוס דנריהם המקנל ננית לאכול משפטם שהיה נעיני, נראה נח(! )נרכות מלכא

 הולכי כל דרך שכן ו(, )משלי נעיניו קרן לשון קורצין, אכילת נקראת הלעטה ואותה האמת, על ויעמידם מקוימים
 ואתה נמיתתו, לראות רעך. דם על תעמד לא :השומעים שאר ינינו שלא רכילותן, דנרי ולרמוז נעיניהם לקרון רכיל
ונאמן שכר, לשלם נאמן ה/ אני : עג( וסנהדרין )ת"כ עליו נאים להטים או וחיה ננהר, טונע כגון להצילו, יכול

חירפו רש"ר פירוש

 החטאים בין הרע לשון את מונים וחכמים אמת. הם
ואילך(. ע״א טו ערכין )ראה ביותר החמורים
 רכיל ההולך רעך. על־דם תעמד לא

 לפחות, או, רשעות מתוך — רעהו שלום את מסכן
 הולך שאינו לאדם דיו אין אולם אדישות. מתוך
 אלא חברו! שלום את בעצמו מסכן ואיננו רכיל,
 שעה מנגד, נעמוד אל וגר"! תעמד "לא לנו: נאמר

 לעזרתו נחוש אלא רענו! לשלום נשקפת שסכנה
 לעזרתו אחרים נקרא מספיק, כוחנו אין ואם בעצמנו!

 תהיה ואתה "רעך", הוא הן ע״א(. עג סנהדרין )עי׳
 לך יהיה הוא ואף לשלומו! מסייע — ״מרעה״ לו

 )השתה שלום לך יהיה ובשלומו — ״מרעה״ בבחינת
 המוסלות החובות הן רבות א־ב(. ד, בראשית סי׳
 תורת־כהנים מזכיר מהן חברו! שלום להצלת אדם על

 לו יודע אתה "אם עדות: למסור החובה את כאן
 קרבך ובעל עליה". לשתוק רשאי אתה אין עדות
 "לא־תלך אל הסמיכות על־סי זה דבר מבאר אהרן

 למסור ויש כאן, נדחה זה איסור אומד: הוזה רכיל"!
 שם להוציא כדי בכך יש אפילו — לאמיתה עוות

 הפרטיים. ענייניו את ברבים לגלות או אדם על רע
 "הבא שאמרו כדרך בתורת־כהנים: מכאן למדו ועוד

 להצלת ביחם גם אמרו כן — להרגו״ השכם להרגך
 בנפש אפילו — הנרדף את להציל חובה אחרים:
שם(. סנהדרין )ראה להרגו הבא הרודף

יב. פסוק פי׳ ראה — ה׳ אני

ביחסים דנות יזרסז בפסוקים הכלולות ההלכות )יז(
שלא מורות, הר כלל! דרך לחבירו אדם שבין

 התשוקה שכן כל ולא — בצע ואהבת אדישות
 דברינו על להשפיע כדי בהן יהא לא — להזיק

 נמוד ה׳ פני מול תמיד בעומדנו אלא ומעשינו!
 אמת של קגה־המידה על־פי ומחדלנו מעשינו את

 לעם הראויות המידות הן הן ואחווה. נאמנות ויושר,
 אפוא כאן נתבארו דרכנו. את שתקבענה והן ה׳,

 בתורה; שנתקדשו חברתיים חיים של היסוד קווי
 היאך ללמדנו אלה! להלכות השלמה הוסיף ועתה
 חובתם! שכחת מתוך בנו שנהגו אחים, באותם לנהוג
 את קיפחו שכבר דעתנו, על אפוא עולה והיה

 ן והמקדש הקדוש ה׳ דבר אך ולאהבה. לכבוד זכותם
| — אומר הוא והרי מלבנו! זה דבר מוציא

 ההנחה בלבבך. את־אחיך לא־תשנא
 לעורר כדי בד, יש כלפינו אחינו שהתנהגות היא,

 בראשית פי׳ )השווה "סנה" ־־ "שנא" בלבנו. שנאה
 דוחה הוא קוץ! מעשה לעשות מבקש השונא ד(; לז,
 כמעכב לו נראה קיומו מעליו! ומרחיקו חברו את
 עד — ולנוונו להרחיקו מבקש והוא הצלחתו! את
 — טבעי רגש אלא זה אין קיומו. עצם ביטול כדי
 רגש יעלה אל אך תורה! של לעידונה זכה שלא בלב

 לנו שעשה הרעות הן רבות אפילו ליבנו. על זה
 אין שוב שלומנו, כלפי חובתו את ומששכח אחינו!

 לזכויותינו, ומשהתנכר !״ךע״ בשם להיקרא ראוי הוא
 להיות — ״עמית״ להיות הזכות את קיפח הוא אף

 הימנו יאבד לא אחד שם אך בזכויותיו! שווה
 בנים כולנו שהרי "אחינו"! הוא לעולם עולמית!
אנחנו, אחים בה׳! עמנו "מאוחד," הוא ואף למקום,



בחיי פ״א אבות פרקי ו נ י ב ר כ

לגוף, מצאתי ולא החכמים, בין גדלתי ימי כל :אומר בנו שמעון יז

 כוונת היתד, מה לתמוה יש וגר, החכמים בין גדלתי ימי כל אומר, בגו
 שהיא ואמר דבור, מכל השתיקה מזה המובן כי סתם, השתיקה לשבח הזה החכם
 לגוף רעה אם כי טובה אינה והחכמה התורה מדבר השתיקה ובודאי טובה

 יתפרנס במה מזה ישתוק שאם גופו וחיי פרנסתו מדבור השתיקה וכן ולנפש
 שאינו הדבר ביאור אבל הגוף, מחיי גם והחכמה התורה מן בטל ונמצא ויחיה

 והוא הרע לשון מדבור השתיקה והיא לגוף, טובה שהיא השתיקה אלא משבה
 )במדבר במרגלים שמצינו כענין עליו נענש שהגוף האסור י״ז( הדבור הלק
 באהרן וכתיב ד׳, לפני במגפה רעה הארץ דבת מוצאי וימותו כתיב ל״ז( י״ד

 )ירמיה הרע לשון על בירמיה תמצא וכן בם ד׳ אף ויחר י״ט( י״ב )שם ומרים
 סוסים ואל איש אשת באיסור החלק הזכיר בם, אפקוד לא אלה העל ז׳( ,ט

 העל ליה וסמיד ח׳( ה׳ )שם יצהלו, רעהו אשת אל איש היו משכים מזויינים
 אחרי והזכיר נפשי תתנקם לא כזה אשר בגוי אם וגו׳ ד׳ נאם אפקד לא אלה

 מרמה מלאים בתיהם כן עוף מלא ככלוב ואמר בשקר ממון מקבץ שהוא במי כן
 השלישית והזכיר ד׳ נאום אפקוד לא אלה העל ליה וסמיך וגו׳ גדלו כן על

 ידבר רעהו את שלום בפיו דבר מרמה לשונם שחוט חץ ואמר הרע לשון בדבור
 לא ד׳ נאם בם אפקד לא אלד, העל ח׳( ז׳ )שם ליה וסמיך ארבו, ישים ובקרבו
 ממש בגוף חל שהעונש יורה וזה הרע, בלשון אלא בם מלת בכולם הזכיר

 לפי לאדם מצאתי לא אמר ולא לגוף מצאתי לא בכאן החכם אמר כן ועל י״ח(
 לומר ואין בו לחול ראוי שהיה העונש מן בהצלתו לגוף הוא והטוב שהתועלת

 מדותיהם בשבח מדבור השתיקה ולא בחכמה הדבור מן השתיקה מדת ששבח
 הדבור מן השתיקה ולא הפכם שהם סכלים של מדותיהם ובגנות חכמים של

 החכמים, אצל הם מחוייבים אלו חלקים שלשה כל כי מזונותיו וספוק הגוף בחיי
 ובגנות החכמים במדות השבח והוא נאהב והב׳ והחכמה, התורה והוא מצוה הא׳

 לחכמים אפשר שאי ומזונותיהם גופם בחיי הדבור והוא מותר, והשלישית הפכם
 בשבח הדבור וחלק ובחכמה בתורה הדבור חלק אלו חלקים ג׳ בלעדי

 ימי כל אמר כן ועל ומזונותיו, הגוף בחיי הדבור וחלק הפכם, ובגנות החכמים
 הדבור חלקי בשלשה פתח ולפתוח להקדים כדי החכמים בין גדלתי

 טובה שהיא משבח שהוא הנשארת השתיקה וא״כ החכמים, אצל ־המחוייבים
 שעונשם בו וכיוצא הרע לשון כענין האסור הדבור בחלק השתיקה אלא אינה

 עבירה ולא מצוד, לא בו שאין והוא הנמאס החלק מן השתיקה וכן בגוף, חל
 מלך מנהג מה פלוני נתעשר זמן מאיזה פלוני מגדל פלוני בנה מתי באמרו
את מונעים היו התלמוד וחכמי בטלה שיחה נקרא בו וכיוצא זה בהיכלו פלוני

ותקונים הערות
 נ* הילמדנו, בשם ואהרן סרים ותדבר פסוק י״ב במדבר שמעוני בילקוס עיין יז.

הרמב״נג דברי

כאן. רבינו כדברי הרע לשון ל׳ אות הקמח בכד רבינו בדברי עיין ידנ■



כאבחייפ״א אבות פרקירבינו

 דברים המרבה וכל המעשה, אלא עקר המדרש ולא משתיקה. טוב
דברים שלשה על אומר, גמליאל בן שמעון רבן יח חטא: מביא

 י״ט( ימיו. כל בסלה שיחה שח שלא חייא ,ר על עליו ואמר כזו משיחה עצמם
 מצוה חלקים לחמשה הדבור שחלק ז״ל רמב״ם לדעת זה כל פירשתי והנה

 כי משתיקה, טוב לגוף מצאתי לא יאמר ואו ונאהב, ונמאס ואסור ומותר
 שהוא מה שהרי טובה מדה זו הרי שותק והוא בגנותו ומספריו אותו כשעולבין

 לא אמר ולכד הגוף ממדות שהיא ההרגשה מצד הוא אותו שמחרף למי משיב
 נקמתו נוקם הקב״ה ושותק עלבונו שומע כשהגוף כי לגוף מצאתי
 מי והאיש (,ג י״ב )שם ליה וסמיך ד׳ וישמע במשה ב׳( י״ב )במדבר מצינו
 למי אפילו השתיקה מדת רז״ל שבחו והרבה ושתק, שמע עצמו משה שהרי

 בשתים, משתוקא בסלע מלה ע״א( י״א )מגילה שאמרו והוא אותו שעולבין
 ל״א( ט״ו )משלי ע״ה שלמה אמר וכן אותו, שמוכיחין בשעה לומר צריך ואין
 אויל גם כ״ח( י״ז )משלי וכתיב תלין, חכמים בקרב חיים תוכחת שומעת אוזן

 לטפשים, ק״ו לחכמים שתיקה יפה א׳( כ״ס )פסחים ואז״ל יחשב חכם מחריש
 מולך עדיין מפיו הדבור הוציא שלא שעד השתיקה מעלת גדולה היא וכמה

 כענין זה והנה ממנו, לשתוק בידו אין שהוציאו וכיון להוציאו, ובידו הדבור על
 מידו והוציאה שהשליכה וכיון עדיין, בידו היא הרי השליכה שלא שעד האבן

 מצינו ולפעמים השתיקה, מדת החכמים שבחו זה ומפני להחזירה בידו אין
 והחכמה תורה דבור כגון מצוד. והוא יותר מעולה שהוא הדבור בחלק שאפילו

 הוא המדרש לא מקיים. ואינו דורש שהוא למי השתיקה, יפה בזה אפילו
 בתורה אדם של ועמלו הידיעה תכלית אין כלומר המעשה, אלא עיקר

 שכתוב הוא מעשה, לידי הלימוד שיביא אלא התכלית אין הרבה תורה שילמוד
 הלימוד תכלית כי להורות בא לעשותם, ושמרתם אותם ולמדתם א׳( ח׳ )דברים

 עושי לכל טוב שכל ע״ב( י״ז דף )ברכות דרז״ל וכן שיעשה, כדי אלא אינו
 תמצא זה ומטעם עושיהם, לכל אלא נאמר לא לומדיהם לכל קיא( )תהילים

 בחכמתם, ולא במדותיהם הכתוב אותם ישבח הראשונים שהצדיקים בתורה
 ויעקב כ״ז( כ״ה )שם ביעקב וכן תמים, צדיק איש נח ט׳( ו׳ )בראשית כענין

 והאמנם וזולתם, מאד, עניו משה והאיש י״ג( י״ב )במדבר ובמשה תם איש
 שיהיו א״א חכמה לו אין ואם חכמה, מתוך אלא במדותיו שלם אדם אין כי

 ירא בור אין מ״ו( פ״ב )לקמן שאמרו וכמו מדותיו ולא השלימות על מעשיו
 בכל הקיפה ידיעתם אשר התלמוד חכמי ורבותינו חסיד, ארץ עם ולא חטא

 מהן זה אי הרבה הזה בענין ונתנו נשאו כולן. המדות כל על ועמדו הדברים
לשון(, בשינו ע״ב מ׳ קידושין )עיין אמרו וכך מעשה, או תלמוד או גדול

ותקונים הערות
 ר כלל ג׳ נר המאור במנורת אמנם עיש חייא ר׳ תלמיד רב על איתא ברסב״ם יש.

 מימיי בטלה שיחד, שח שלא עצמו הייא ר׳ ששבח חייא ר׳ על איתא פ״ב. ח״ב
 במדרשי מצאתי לא לזה ומקור חייא ר׳ על ג״ב הביא קדושים פ׳ ריש ורמב״ן

שלפנינו. רז״ל



ק * י ,ירנ

 הולד שהמלשיז לפי ושותך,ה^ןהליבה למלשינות שם הוא רכיל.. רכיל, תלד לא • )טז(
 דדן בני הסוחרים ;הם שאמר: ויש ומספר,לחברו. הולד בביתו ששמע ומה חברו בבית

 סחורות ממי כמה בידו שיש הסוהר — הרוכל כמו ,המלשה בי טו( בז, )יחזקאל רוכליד
 )שיר רכל אבקת מכל י שאמר: בשמים"כמו2%רוכל;חצ*ב^רכמה, שנקרא הבשם וכן

מעביד הסוחר כמו או לזה; ומספר'מזה‘ומזה מזה ,דברים מאסף המלשין כן ו( ג, השירים
לזדס;ומספך מזה , ישמע , המלשין לזז/כן, ומוכר יקנה כי סחורות

 כלאים, תזרע לא שרד - ופשתן. מצמר ■מעורב ,עליך יעלה. לא; שעטנז כלאים וכגד )יט(
• :■ . ■ר,.־ זרזדם^הרכב/^ז־מאלל~הז מיני שני

...... r,.v- ................"עבור׳׳\. העברה,גקרא משנה שכן הבאוג
 המשור, והוא הראש סוף כ.,ב( )מכות רדל פירשו ראשכם,. פאת תקיפו; לא - )כז(

,־״ '״,?'לאחורי'אזניר.ולםדחתו״.? צדעש

 )שופטים למות. נפשו הרף מלשון מיועדת;ומפורסמת; לאיש, נחרפת שפחת והיא )כ(
 האומר א( ו, למות«*וכן;בדברי>רז״ל;)קידושץ עצמויבמלהמה ופרסם נגלה יה( >ד,

 בת וחציה שפמה חציה כנענית רז״ל־בשפהה ופירשו זו-מקודשת הרי ביהודה הרזפתי
 פדויה נפדתה, לא והפרה הפירוש: מדבר..וזהו הכתוב עברי לעבד המאורסת חורין
 :אומר בכסף שפירושו גפרתה לא והפרה שאמר לפי לה, נתן לא חפשה או פדויה. ואינה

אונקלוס. כדברי )בשטר( לה נתן לא הפשה או

 הגאון וכתב תהיה. מולקה — תהיה , בקרת •חפשה, לא כי יומתו לא תהיה כקרת )כא(
 הבי׳ת יהיה או בקר. של ברצועה הן שהמלקות לפי בקורת לשון אמר כי סעדיה רבינו

 המשנה בלשון ;שמצאנו •כמו בענין3 קרובים הם אהר," ממוצא־ שהם לפי ■פ׳א, במקום
 תשמטנה :ירושלמי ;ובתרגום הפקר. ■ד,בקר,ךבמו' לעניים חבקו?׳ א(; מש׳ ו׳ פרק )סאה

 היא להםקר>:תהיה בקרת יתה.;וםירוש:;זיתה:ץתבקרון: תשמסין יא( )שמות־כג, ונמשתה
 כי א(דיא, )בריתות רז״ל ־ ואמרו .יש.- מלקות אבל, ימותו. לא כן ועל חפשה שלא לפי

 .1* לוקה .לוקה,והוא,אינו יי"׳"משמע,היא‘?יתשנאמר*" לפי לו, ולא לה המלקות
משנה , שהיא לםי, תבואה ונקרא ׳ מאכל לכל<,פךי בולל שם .תבואתו, לכם להוסיף . )כה(

 בו נשתמשו ורז״ל בבשרו שיהדות הרות ,פירוש: תתנו.לכם, לא קעקע וכתכת )כה(
 לבעליו. מריש ומחזיר הבירה-כולה כל מקעקע א( :טו, )תענית באמרם הדגוש בבנין
ח(. ו, )ירמיה נפשי תקע פן מענק: הוא בי קעע, משרש שיהיה ויתכן
 מאד קטנה מרה היא משורה, ובמשורה, »«קל במרה במשפם עול תעשו לא )לה(
 בלוג, ושלשה משלשים אהד בץומד^משורה״שהיא רז״ל)בבאמציעא,סא. שאמרו כמו

החץ. ורביעית הין והצי הין •לוג" והצי ללוג•town קל עליה הקפידה

 בסכות שווים האשד, האיש,ואחר אהר "כל;העריות ב׳-סרק-ה: סרשתא כהנים חורת עיין .1
קרבן. מביאה אינה והיא קרבן מביא הוא לוקה אינו והוא לוקח היא הרוסה ובשפחה ובקרבו,

 היה ההדש כי ;וקלוי, מצות אכלו: חארז,-מהישן5,יא(,ויאכלו»םעבור ד,. )יהושע רד״ק עיין .2
החדש, מן אסור מצד, ,למצוות בניסן.,ואפילו יעשר ,בששה העומר הקרבת• אחר להמעד אסור ־

 ז ישן להם היה בצדה.,ומנין היתד.־כתובה אלא^אם תעשה לא את דוהה עשה מצות שאין
 "עבור" נקרא כי הישן מן שהוא מוכיח ;"מעבור" ומלת להם. מוכרים האומות שתגרי ממה
*תבואה. ־נקראת הבאר, ומשנה שעברו משגים שהוא הדגן

 בעיגול ראשכם שער תגזזו אל שורד, אומן כלומר — דרישכון אומניא אמן( )ערך הערוך עיין .3
 שם הרד״ק ואומר פתא, מקפי תרגום כה( מ; )ירמיה סאה קצוצי הבדואים. כמעשה סביב

המדבר. שוכני לבדואים הבונה כלומר במדבר,רחוק", — הסאה, בקצה השוכנים פאה ״קצוצי



וגא אמור גא—כ ויקרא

 ועושין לכומרים בנו שמוסר עבודתה דזו זרה עבודה שם למלד, מזרעו יתן W )ב( כ
האש. מדורות שתי בין ברגליו הבן את ומעבירים גדולות מדורות שתי

 האש*. העברת וו להעביר, הכומרים, מסירת זו — למולך להעביר תתן לא כא( )יה, ולעיל
 "תבל"," אמרג עמו להזדווג ראוי שאמו מי עם זרעו שמבלבל לפי עשו, הכל )יב(
 משורת לפנים והגמילות הטוב גם הוא הסד המלה אולם הרפה, — חסד הוא, הפד )יז(

 ויתרון הטוב תוספת הוא שהחסד במו בי אחד, עגין הם הסד של הענינים ושני הדיו
.“הנבלה ויתרון הזנות תוספת היא הוא" "הסד בן הגמול,

"׳ בנים. להם יהיו שלא ימתו, ערירים )ב(
 ויהיו קוברן בנים, לו שיש פי על או* א( נה. )יבמות רז״ל אמרו יהיו, ערירים )בא(
בנים. בלא
 המדבר זה אוב בעל ב( סה, )סנהדרין רז״ל בדברי ידוע ענינו ידעני, או אום )בז(
׳ ' ידיו. אצילי ומבין הפרקים מבין

אמור פרשת

 בבגדיה ואוחז א( ז, )סוטה רז״ל שאמרו ואחר קריעה ענין יפרם, לא ובגדיו )י( כא
קריעה בין הפרש שיש נראה נפרמו, נפרמו ואם נקרעו נקרעו אם

 התפר? במקום ופרימה התפר במקום שלא גופו בבגד קריעה כי לפרימה,
 שהוסטו'שקוע זה — הרום ב( מג, )בכורות רז״ל פירשו שרוע, או חרם או )יה(
* י י מעכב? חוטמו ואין באחת עיניו שתי שכוחל עיניו, שתי בין

 גבן נקרא גבו על חטטרת ויש כפופה שגבו מי גבן או תכלל, או דק או נכו או )כא(
 א( נו, )גטין ברז״ל ובן בעיניו תבלל או קרום שיהיה או :דק או נוספת. והנו׳ן

 האישון. שחרות מבלבל שהוא תבלול ונקרא העין באישון לובן תבלל: או שבעץ. בדוקיז
בשחור". ובכנס בסירה הפוסק לובן א( לה, )בכורות רז״ל אמרו וכן

והתרומות. הבשר כולל כאן לחם יאכל, הקדשים ומן הקדשים מקדשי אלהיו לחם )כב(

ד׳( )פרשתא כדינים בתורת כן באש. והעברה לכומרים מסירה :שתיהן שתהיינה עד חייב אינו .4
 ומשנה למולך. באש ויעביר שימסור אומר אתה נמצאת העברה... העברה שוה מגזירה

;י א. סד, סנהדרין וברייתא
 ,־יש־הסדים האם :ושאל טובים״ חסדים ״הגומל הנוסח על לשואל עניתי הזה הרד״ק עם .5

 וכן־בדאב״ע חרפה מפרשרש״י הוא: חסד הפסוק על בתורה השבתי: ז טובים שאינם
פ׳הראב״ע-יהסדך■ ושם תשוב לא ודבתך שומע יחסדך סן י( כה, )משלי הפסוק ומביא שם
 מאד^נלשדן דקדקו ז״ל שרבותינו והוספתי כנ״ל, הרד״ק את הבאתי הדבר ולחיזוק יחרפך —

 כמוי’שלילי מובן לפעמים להם שיש חסדים סתם ולא טובים חסדים ותגמלנו ניסחו: ולכן

מ? כאן. האמור הוא״ ״חסד
 להוריות )הבוגה האבלות. במשפט ת״ל שהעתיקו מה נלמד הכתוב מזה :ראב״ע עיין .1

י. הלכה פ״א מקדש ביאת הלכות רמב״ם ועיין
הרבו^ע ענינו חרם מלשון הרום :הרמב״ן וכן בחוטמיה דלקי הרום :יונתן עיין .2

 יתשלם ועיין: ב( קנא, )שבת החוטם זה האור הפנים. הדרת הוא החוטם פניו. צורת
 e ההומים בעל; החוטם. זה ם( ג, )ישעיה בם ענתה פניהם הכרת :ג הלבה טז פ׳

׳ החוטם. עם פרצוף ז פגים הברת איזהו א( כט,
סוו,עיזאי& )תהלים ,גבנונים הרים מגזרת קרוב גבן שמפרש הראב״ע כן במו .3



הרשכש שות
U ל כבגאייח אשר מקדוש מקהל? W 

1 נקינס יצחק cur דל הרג בת

: רגדל עעלתנס ככור להיסהלה׳סהאדיויסיאויו רככ קדש שר*

fvSj■! I WV לגסלדפשניהככודהמרתפרהיוסה
/ 1x4 I I נתשייניהובי׳יצמקכוססתויל

מניע ■ימס פעמים אל•;! נמנה " /

 יצחק ר' על קונלת למיה על ימעייה
 רע סס יהיציא יקלל וגדף מרף יניס פעמים ®ופה כסער עגלוה ולא גקינס

 •סו •סראל סננית מזהראו• שאיני !די נסי,מ ליסרז לסעלמגס וכתבתי
והעלמתם של• לקול אחז הט׳מם ליסלא ינמדוסה לגין לחינוי• לשזן שירע

 נע כיש למשפט ליסרו לכם אתדהרקיסהיה גם על דכריו היי ואפי' עין תגי-,^מ«
 יה;ה פנים להסתר או 1ע» להעלם לנס מלילה ניבראל ועייל רב נת מיינו
הסיע עליה והוציא כנגדה לתטיא היסיף כי ולצעוק היסיפהלנחוב סחה

סלחהאיתו: נאסר כאות אות רנייז חהקורןכעדותנוהת יבלמה

 אימר סטה נקים דד נר •צחק ספי ששמענו נדודה עדות אנו משרים
כר •צמק ר׳ הגדול היה ירעהקדס בקילרסעלהמידהכס

 עם עליה מרגו סהיק נ׳ע לוניל אביהם כר' הותיק אלמנת שהיא ילהיה מ0&
ונכלה בוא נבל נ• ננלה דני מפיו ®ציא יכיה •צ׳ו סטורה ידים ה׳ר מותנה 4|

זרע ולמוד הס' לנמד סקנאנו ומפני אוניו &מ» תצלנה שומעיהם סכל ע® ™

 עליהם ננחע סמעולסלא יציו לגמור )ייים לה שחלילה ילננידתוריזו הקדם
 ולסנרקלגה ולנקסמה לינלן רחמנא בישמה הימים לוו ואפי' ינר הוס

 שאול ניר מהן דוד • עד ננאי סוגיה ר’נה הלמה פה סמינו תסמנו ילעלנוג
 ניסראל מאס תהיה לא ח* אמיצי יפתה ’ מירףהעד!מ ע״ג ממעי־

 נז דנתם לא סאמס ואמר ?ו כהימס לא סימסיס ואמם וגיול ינ נ» למדף
 דעא מנע ילא בסלזא ולייסרו מ&פסה לאור להוציא ממני קריב גואל אין

 התריס אלא לאנייסהאיסה אפיי סהר* אותה שיפייס עד בנדוי הוא וקרי
בדנו*' כייסה התוכל נע' נאמדו סאעס׳ ויל הגאיציס עתקנע הנדר הוא מ״»

 לנכודו כראוי ׳!׳פייסני עד או® דסנייז ויל גאון סדרה ני'רב סטיו
 ות ו הרעת של&ין דנריג בוס ה»א סייתר ו׳ללי׳ והסניספמוהרא׳ס

כת' ל’; יכתזנ׳ס ח תג יכם׳' א' נס' המפז מפד כתו' יכן תכלה סל תבוסת
 סטירמן בגדיו על סרקק או נדכים מכירו את המסיס הובל נפגמהל*
 ו וכפנ סיראו ומזב® ובבל תקים בגל בתר לגדור ויסלנ״ד התהלימין

 תה נפי במי היי־ניז כאקעונסיז עם תוף נס'ואם סנהדויו מהלכות
 המפיסיס נוה האמנו וננר המחרףולפיוהסנתחרף לפי לו ציינה עס0ה6

r עיג•>עיות)וכפ' בס'אלו קונות לבספי“ו והימב׳ן המא ,נתרוסיהסבמס
לדגור נגדה חתא דרנפפא קמיה תסאאתאוינודאסהידביס טוביה פסחי׳אפיו

 רש סם עליה קאססהדת לסודן את ליה אתר מנגד וויגיר חטא ®כיה אמר
 על יע סס מיציא אלמא כאיש אמד עי יקום לא ובמי' עלויה מפקי :עלמא
 ביה יחיד ססוסראסהיד אותה מפרסים סיס ואטפ׳י מרדות מנת סייב חסרו

 נס דבמיביז בפיק נסנו קמפוסים קצת אכל רע סם על היה לא וסמלקית
 רה ואמר מצאתי מתוח פחת ליה ואמי ומ* נחמן 5זר לקסיה יאמא ההוא

 מא קעריות דממרעל לאומסום נחמן רה דחאיהלקבו נועד גחמןאטגוה
ו*ל הדיאיף מיניי ונןתסמע ראליש »ות על רע סם מוציא דהר מסוס אלא

( pi ^1 הגאירס־ תקצת ותן הדן והחן לפייס״יו״לוםנעגהיא״סו׳לבפסקיו 

 לה כראוי סיפייסנה עד תתירוהו ואל הוא ניניזי ו׳ל האחיינים והסכמת
 ותקנו ויראו מ®0»סארי'» וכל עודלנסלה יף0>ו סלא עליו תקבל כבודה לכי

 •הסופנים וידעוני רסזלסוט אחד בל •סלח •צ׳ולנל מנכד קהלנס
התנס כן גן ססמון ר' הרב בן אלמה •סרה בדרן סס' וידריכם ®נינם

צפחולהיה: ר'

 שלשגץ ג^קוקי אברהם ר• החכם אל סאלקה
:יבם ל&ני שנםלה ינטה

 והלנו מאלקה מעיר יצאו יתהיב שאלת
איורוהור׳יצוורן ה0 מבי לאח

 יסדאל בארן נפסד ר׳יצתקייפארה ס נשמע אי:סואח'נ ^פארהגסאסס
ולר' סמה סנפטד עליו נסטע נ*נ אלחודאנס< מסה ‘ר גם הקרס עיר ניתסלס
מעהין תריס סל מיקה על לעעור ורצינו מאלקה נמדנת ואסה אח אלפאי־ה

איתת

 •סודהציפעי ןר לא או מייזירע ^פארס ר'יצחק ואס מוכרים כרומז
 !וגם מעונית אסתו !!פארההגיס ■בתר, וסר' שנפטרו לו סצודע ממונם ל׳ כת'
 וזר' יצחק ‘ר סמהכו גס ו נפטר ני יסיא״ל רמסה תסס ל׳ בת* כן אתר
 אירודם גאו גם כת• הניח אלפארה יצחק וסר' הסכר' מסה

 רומ״ה ממתח ור׳נתן גוה פיית י&להס אס מפיהם לפמוע ורצינו מהמרת
 ר'ינותק כבית עקרו םהס העיד תארמן פה גליפא חיים ניסור' ®ברעי

 נטיתנל׳סנא ונסוסם אסה סנסא אסר מיתי לחם יאכלו בייוסלם ארה5ז!
 נעטר יצהקאלפאיה מסותראחדיהודטראנלטפנידניי' ®רזסלס כת'

 בנא־יהגא תלילימתוסני סמפמסליס נ׳ 7י1מ סטייה יצחק ר' וגם נידוסלס
 ינסר'סלסה סיוסלם נפטרו הנוכרים ואת׳סר׳יצמקיר׳מסה מקמרת
 ‘ר כי הה' מלילי סלוס לו הגידו ניוד׳ס בהיותי ני העיד הואת העיר מזוסבי

 והו בן הניח ר׳יצחקאלפארה נפסיונייוסלסוכ• הניכרים זר'מסה יצחק

הללו הנסים נס0ס לפני סהגססס ולפי סם נקבל בסטר כנראה העדות מזרף
:לי ור •עו וה'אלמם מספטס לנאי אני צדן

TUIR1 רנל ואע׳ג אלו עדיס פי על לינסא הז תוסיות הללי הנסים אני 
ס40 יו הכת'עדות זח® עד מפי עד אלא אינם זהללי העויו

 לכרוע מתיקו דיכמות בחרא נס' סנינו סלימה סמ&נה האסה כעדוס היא
 נ•4י וססחה מנד ועכדמסי מפיאסה עדימסיאשהואסה מפי עד ■מ&יא״ז
 i”8 הכתב ומפי גיריסין מהל נפי׳נ הרמב׳סויל נתב יכו ויל רבוותא פסקי
 בהללוע מריע זהריא׳ןו׳ללא ניריסלמי פליגתא דהויא אעפיי היא נסיה
 ויל והימנ׳ן העיקל כדברי הכריע סלא עליו תפס ל’ 1 ודראכ'ד גמאו ינתוס
 הכריע סאחיי סי כל כי ינח' מניח בספר הידוע בספרו זנית על־י למד

 ואון ז׳ל זהר&ביא והסיג ל’■ הימנים פסק וכן הסיקל נדבו׳
 ראוי אחהעורשלנאורה הטוריסו׳לנמידספד בעל סהינ אלא נדנד מולק

 סאיו׳דמספקא ינדנריו נראה סמיקל *סי״ל הרעב תרי כתב אח'נ אכל להמנדר

 ן0 ר׳ססהאלעוראנסו אסע מיתר ק על * לקילא ליה פ׳טטא הדר ליה
 י'נתן עדות fttoo כימה לא ואפי* למסא ®תרת היא זכרי סיסמיסיר

 סליא סערות עד מפי גרע זלא מסוס נשרה עינים מאור סהיא רימי איס
 קיקע|עד עזות לו כיה גס נוחליז סהייבפ׳יס לדינה ב&מטהינילהוא

 נלאוא סצינהאאנל זאפסרימנוון נסר שמיאל אחי ונסתמה נסתמה סלא
 אבל רתכה ומדת ארנה תרת דתכוין אפסי אפי׳נלימא אמר ששת ורב לא

 תבע♦* לאי אי1 משקלותיו דסנייז אפשר נסנא אפי* אס' פפא רב לא נסנא
 סירא כעדים והיינו ליה מנסרים ®ה בכשרות וסופו יזחלמו סתהא מי התם

 בסוף ולא כמחל' לא בלל לראיה צרין דלא כשמיעה שהיא בעדית אכל בראיה
 דאורייתא מולן אמר.׳ דדיה ק’פ ינשוף ניציפ' היאיאע׳גדבינתוח כסי
 מא}0 פסול אכל ריושהנומא דיסעאי פסול לפדותאסההיינודוקא פסיל

 קריאים ואפי' יפניים נסים כה מכסירין סיעדהא נ&ריונעיומזו וזולתן

 j»'x|P> co המיונרוח גסים תמס חיזמאיתז לה מעידם דסאבלהקייביש
 pofe ובן כזימוה לן ק״ס' ולא מא יחידאה כסר קרוב אמרדאין עקיכא יי'

הנתבים מזותיו עם סנתוסף בקריכיסזכיס נסיה זי ו'לדעיומ ס’היתג
ג לפנים ציין ואין ביור וןס נס' מד חפי עי עדיות ושאר

D30H אלעארהלפי יצחק י* אסת בהיתר היא נוה לע״ז שציין מה 
עי מפי עד הוא במ'5ש והעדות גיריסלס אחרת אסה נסא סנעלה

 או מיתנו נ׳ העידי העדות ובאותן עד מפי עד כלסלב האתרים 0עד3
 ובעי א' כעד דינו עד מפי ער דהר♦ לא. או וו נפד® ליצסא אימה נמיר אס בת

 להיתרה לא מהני^אס א• רנה האסה נע' מ0ע ליב ליע אינעיא סכמה אחי
 לספוקן דאונא ואע״ג לינסא תרת דתי החס אימסיטא אחדליבם מעד • א* כעד

 מךלא00 רב יפסיס ליבם לי? ימנסבא ד״ק' ולא ליקלינס דרחמא ומנין
 ליבם בעליזסנסא מת לימי נאמנת עצמה היא מא סעמא להא• ח״עיש

 לפער!{ נלימר לסוק לסתירה אכל מסמן נמי את* עד מהיענא דאיה׳ היני זני
 ליבם ליה דסגיא וזמני( מסים התם נחי אנעיאלז הימם ישן החליצה מן

 בוה מדקדק לא זמתספסנאמסינס גפסהמהיבם ולאדייקאזמגסכאלאפטירי
 כש-אחר תקים ןי ועדות • מהיבם לפטי'עצמה אלא תפצה אינה עצמה וגל
 אלי עדיות ת•0מ אחת סמל בנן מע כ’ואמ נעלין אומת ינתיד סמ א' עד לה

 וממי 1 ואס דנאמן הסס ויבא מסת רב יפסטיה לסיק לינסא ®סרת טא
 ויל דרבוותא כסעייהו הדא״ףזיל כת' ססתווכא דרג פשטייהי למיד® בעי

 הגאונים על תמס ל’י והרא׳ס עבדנן ודנא ססת דיג ונמלסיה נינהו דדמז»
 יוי&ינן ילא קמא יליסנא לן דאיפסיטא דאע׳ג כה היקלו למה ל’« זהייא*ף ויל

 שמרי לח! לותניו׳דסניא למ״זש אינא שעיר ד״ק ולא לה רחמא יומניו לטסמא
 להאדן והלכה האומות מאהנת הסונאות דנדולהסנאח סתופפומאמיו

בטור אבו בס' w הרב בחב pi לשוק להתירה »אתן דאינו היא ומסק;® בוה
מס®

0) החכמה אוצר תכנת ע״י )הורפס217 מס עמוד שמעון בן שלמה דוראן, הרשב״ש שו״ת



שמות »צ

בגי־ כיות&אואת־ראש אמו:1? א^־משה יהוה *וידבר

רש״י
אל הם כמס לדמם מנינם סכום לקכל כשמשפון1” כתרגומוקגלה^ לסרן w תשא. כי )יג<

אריה גור
 מלשון כתרגומו. קבלה לשון תשא «

 לי תראה .’(fc 4נ )לעיל שוא״ שמע תשא ״לא
 רוצה .,0תקבל׳ ׳ארי אונקלום שתרגם מה כי

 ,1‘אליו אותו מקבל הדבר הנושא לומ^כי
 "כי - המין לקמל רוצה כאשר כתיב ולפיכך

 שמע תשא "לא וכן ישראל". בני ראש תשא
 יניח רק אותו, תשא אל לומר רוצח שוא",

.,1נעזב ויהיה אותו,
 "כי מפרשים שהם נראה ח״ל מדברי אבל

 ז״ל אמת שכן ,,ממש* נשיאה מלשון שא"ת
 תחת ישראל, ׳אמרו ד( סימן קוף )לא^ בתנחומא

 לנו נתת ,,ראש* הרמת לך חייבים שהיינו
 כי ראש"׳. את תשא "כי שנאמר ראש, תלוי

 נשיאת הוא מעם, נודע להיות בעצמ המנין
 שרוצה להם, ונשיאות גדולה והוא להם, ראש

 כי אמרו לכך יהי^זבים, שלא אותם, לדעת
 נתן ראש" את תשא "כי הכתוב שאמר בזה

וכן .,עולם* באי כל על ראש תלוי הקב״ה

 דכתיב מאי יא(, fi) רבה בבמדבר ז״ל דרשו
 ראש", את "שאו fi 0 )ממס■ הספר בראש

 את "שאו אלא נאסר, לא ׳גדלו׳ ׳חממ׳
 רישא אחם “לקוסטינר שאמר כאדם ראש",

 יעלו עכו שאם רמז למשה נתן כאן ,"דםלן
 "ישא יג( ja נראשיס )ר דכחיב כמה לגדולה,

 עכו לא ואם כנך", על והשיבך ראשך פרעה
 את פרעה "ישא יגס a )שם דכתיב כמה ימותו,
 מדאמר ומשמע כאן. עד מעליך", ראשך

 מפרשים שהם נאמר׳, לא גדלו, ׳רוממו,
 בזה שנרמז אלא ממש", נשיאה לשון "שא"

 את פרעה "ישא כדכחיב ימותו, עכו לא אם
מעליך". ראשן■

 גדול בעבור כי נפלא, דבר בזה ח״ל ורמזי
 כל על ראש תלוי הוא “שהלשק .,המדריגה*

 כולם, ימותו עכו לא אם עצמו מזה העולם,
 על מתנשא שהוא מי כי כאמת, המרה נותן כן
זכות צריך כי ,1,ימות — עכח לא א□ — כל

 בא (10) ברא-ם. הובא וכן הרע*. לשון למקבל אזהרה דשקר׳, שמע תקבל ׳לא ׳בתרגומו שם רש׳י ופירש (9)
 את •מקבל* הוא הדי דבר הלוקה - פירוש (1 )י ■קבלה*. על מרובד שכאן תאונקלוס ראה טתיבן לבאר
 לשון ולפי׳ז )גו( אליו. הדבר את ולוקה נושא הוא הרי דבר, לקבל והגה באשר מזא, לאיזך ובן אצלו. הדבר

 מהמת (14) וכבוד. גדולה לשון והוא (11) ולקיחתו. הפץ נשיאת במו ולקיחת, נשיאה לשון הוא ■תשא•
 דבריו מקוד (11) בתנהומא(. שם ]מבואר יתרם■ לאלהים חובת ים( כה ]לעיל שנאמר העגל, את שעשו

 נתתי לכך ממכם, יתירה בריח חיבבתי לא לישראל, הקב׳ה ■אמר המדרש: ח״ל ט, א, הבמדב״ר הוא
 יא[ בם, ]דודא שנאמר עולם, באי בל על ראש תלוי לי שיש שבשם לי, אתבם ודימיתי ראש, תלוי לכם
 ׳שאו ס א, ]במדבר נאמר לכך ראש, תלוי לבם להיות עשיתי לבם כך ראשי, לבל ונו־ הגדולה ה׳ ׳לך
 ׳ונתגך א[ בה, נדבתם אומר הוא וק לעמו׳, קרן ׳מרם יח קמח, ]החלים שנאמר מה לקיים ראש׳, את
 בהערותיו ושם זוז. מדרש שמביא ח, א, במדבר ברמבץ וראה הארץ". גויי כל על עליון אלוקיך ח׳

 רואים אגו נהרמבץ[ רבינו ■מדברי ומל: נוז, מאמר המאמרים, חבר בשם דברים הביא שעוועל הרב של
 הבורא כאילו והוא ה׳וידנד, הוא עצמו זה שמנין לעמר, קוץ ׳וירם של בחינה שהוא מנין, של מהותו

 שלם עיקר ישראל מהכלל ואחד אחד בל געשה המנין שע״י ישראל, מהכלל ופרט פרט בל עם נפגש
 •ולא למנץ: בקשר שכתב מה פסוק שם רמג״ן עוד וראה .,יהד מלם מכלל רק ולא עצמו, בפני

 ידיו נפש בשבעים בי עליהם, חסרו להודיעם ישראא...אולי מי מנץ ]של הזאת המצות טעם הבינותי
 נודע והוא ה׳, קדוש ואחיו הנביאים אב לפני הבא בי הים״.ועוד, בהול הם ועתה מצרימה אבותיהם

 עינם עליהם ישימו ישדאל...כי טי ובכתב העם בסוד בא כי וחיים, זבות הזח נדבר לו יהיה בשמו, אליהם
 פלוני, של ראשו ■קח (17) שם[. נטתגר׳ב למלך■ מיתה חוייבימ6הז את ■ההורג (16) לטובה*.

 של (19) מגדלו*. ל*רומםמ מקביל •שא■ ולבך (18) שם[. נמהגו״ב ראשו■ שיחתוך בלומר
 פ*ד ה׳ בגבורות שנתב ובפי המהתל, בספרי נפוץ ג(יסוד1) .,•שאו ג(של0) ישראל, מנץ

רצונו עושין שאתם ■אשתבם...בזמן ישראל על שאמר סו:[, ]כתובות זכאי בז יוחנז רבי דברי בביאור ובט:ז

החכמה אוצר הכנה ע״י הודפס398 מס עמוד מפראג )מהר״ל( בצלאל p ליווא יהודה ד - ירושלים< >מכוץ אריה גור חומש
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ראשון חלק

 וחו״ל ישראל ארץ וגאוני לרבני שהשיב

המפורסם הגאון

 זצ״ל ורטהימר יעקב ר׳ בהרה״ג אהרן שלמה רבי
בירושלים ומו״צ דיין

ובראשו

שאלה תשובת
סופר חתם בעל רשכבה״ג הגאון מרן מאת

 הוצאת

וספר כתב־יד
עתיקים ובתכי־יד ספרים והוצאת לעריכת מכון

תשנ״ב ירושלים



נ״ט נ״ח נ״ז סימןשאלתנב

 א״י כמי ששון בז׳ בחו״ל ומשל טל ישאל לחזור ודעתו באיי
 יודט הוא אין ששון ז׳ של מרבית תפלת שס שמתפלל שבשמה ואף
 שכיון ודאי אלא ומטר טל אז ישאל ואיך לילה כבר בא״י מתה אם

 בנידון כן וכמו טל לשאול צריך חשון לז* השייך מרבית מתפלל שהוא
יצ״ו. הקדוש הקהל כל פה ממשה טשו וכן דידן.

נתן שהלך הטנין מתחלס ולא דבריך. את ומלאסי אחריך אטא

 אמח טל אן( הוא הרט דלשון שכתב אחר ל״ת ד׳ חיים חפן בם׳
אס אן! חכם שאינו מליו ואמר א' איש טל כשמספר ולכן

 דלשה״ר דאבות פ*א רמב״ס וכמ״ש הרטהוא לשון בכלל אמת הוא
 שאם חיים בחפן כ׳ זה ואחר מי״ש ומומיו האדם רמות ספור הוא

 טל שנאה לז שיש לראובן שרואה מון המריבה להשקיט בזה מכוין
 שלא לראובן לומר לו מותר נגדו/ שדבר או לו שמשה דבר איזה טל שממון
 בזה להקל כדי לזה גרם שטותו סבת רק עדך להתרת בכ״ז שממון נחטין

 פ״א פאה בירושלמי ממ״ש לזה וראייתו ׳איכא נמי ומצוה שבלס השנאה
 וציין המריבה יושקה טי״ז אם המחלקת בטלי טל לשה״ר לספר מותר

 הריב דלהשקיט משום הטטם הביא ושם ח׳. בכלל לקמן כמסאר זה טל
דל. מפה״י בטלי להגאוניס הירושלמי מגלמן הירושלמי שרי

 בפשטות שהבין דבריו דלפי שהביא. להראיה דומה הנדון אין ולענ״ד
משוס לה״ר לספר מוסר הריב דלהשקיט הירושלמי דכונת

ואני ממ״ש ראיה הירושל׳ מביא למה א״כ הטנין. לטובת שהוא

 מצה לה ונתן אדוני׳ מלך כי לה להגיד שלמה אס שבט בת אל
 הירושלמי הוצרך לא זה דטל א״ו שלמה. בנה ונפש נפשה למלט איך

 מליו הקמים מיד נפש להציל להגיד מצוה דודאי דמותר להשמיעני
שהשמיטנו מה וכל—רטך/ דם טל תטמד לא משוס גס בו וים

כדי שבט לבת כן להגיד לו מותר שהי׳ דאף רק הוא הירושלמי
 אחריך אבא ואני אמר שהוא מה אבל בנה, ונפש נפשה שתציל

 בטצמו לספר הולך לה שסיפר שמלבד לשה״ר כמו הוא זה
 הרמב״ס כמ״ם לשה״ר וזה ולפרסמו הטנין לחזק למטן לשלמה גס
 משום בי׳ דלית דחן( ג׳ באפי דמתאמרי במלתא ה״ב פ״ז דטות ה׳

 להטביר מתכוין אס אבל מקרה דרך לספר רק זהו בישא לשנא
 הדבר להשמיט הרט לשון דרך שזהו אסור יותר ולגלותו הקול

 מפורסם שהי׳ הדבר דטף טוי״ל לו, התיר מי זה ואת ולחזקו
 סלתא באפי דמתאמרי ממלחא מכ״ש לו להגיד מותר הי׳ ונודע
 ומלחתי אחריך אבא ואני מ״ש אבל בישא, לשנא משום בי׳ דלית

 —שרי, מי זה ולאמתו הקול להטביר מתטין שבזה דבריך את
 שאומר די כי כן למשוח אסור אחר דבאופן דאן( הירושלמי קאמר לכן

 רטה, לו לטשות שחפץ פלוני מאיש טצמו את שישמור הדבר לבטל
 בטלי טל אבל לה״ר, בכלל זה ואימון וחזוק פרסום לו למשות אבל

 כיון דמיא לבדקא דמי תגרא דהאי משוס זה גס מותר מחלוקות
 ולאמן להגדיל זו במדה ג*כ כעדו לממד מלוה ולכך רוח. דרוח
 ברור הירושלמי טנת כנ״ל המחלוקת. להשקיט כדי היטלת בכל עט

 דאסור וי״ל דשדי. הנ״ל דידן לנדון ממנו ראי׳ אין שוב וא״כ ופשוט.
 שאיט לומר לה״ר חכרו מל שידבר ט״י האיש שנאת להשקיט לו

 —חברך. שיזכה כדי חטא לאדם אומרי׳ אין כמין והוא חכם.
שהי׳ באהרן חצינו וכן שלו׳. דרכי מפני לשטת שמותר שמצינו ואף

שלמה
 מצינו לא שלום דרכי מפני לה״ר לדבר אבל זה בכטין שלום רודך

להלכה. וצ״ט

נט. סימן
 נ״י. טרלוי אבד״ק סופר שמעון מו״ה בנש״ק החסיד הגאון הרב לי״נ

שאינו בטצין באביה שהחליט קישות ט״ד במכתס לפני הציט אשר
 קישזת ס״ז( )חולין דאמר לשמואל פליו חייבין אס נקוב

 נימא או הארן. טל השוק שרן משום חייב באביה שהחליטה
מקרי. ארן לאו נקוב שאיט דטצין

 טל מקרי נמי דטצין מסאר ט״ב קל״ט חולין מגמ׳ הנה
 טל ואדמה אמר מהו אדם של בראשו קן מצא שס דאמרי׳ הארץ
 דלא מ׳ שמה אס אבדה לא בראשו שיהיה אע״פ פרש״י ראשו,
 שהקרקט אף הרי טכ״ל. בי׳ קרינן הארן מל נמי והשתא טפר קרי׳

 שאינו טצין בכ״מ דממטטינן הא וט״כ הארן, מל מקרי תלושה
 קרינן שפיר הארץ טל אבל הוא ארן גדולי דלאו רק הוא נקוב
ביה. קרי׳ הארן טל השורן ה״נ וא*כ ביה

 לומר מהו יוסי לר׳ אבט״ל דכלאיס סופ״ז בירושלמי והנה
לי׳ שנסתפק הרי הארן. מן לחם המוציא נקוב טצין של פסו טל
מקרי. הארץ דטל י״ל שפיר אכתי אבל הארן מן מקרי מצין אי

 ממטטינן הא בירושלמי שם נסתפקו במה לדטת יש והנה
 הרי פטור בשבת ממנו זהתולש ומטשרות מתרומות נקוב שאינו עציץ
 הני בכל דחייב נקוב דבטצין ממילא וא־־כ מקרי/ קרקט גדולי דלאו

קרקט. גידולי הוי
 ופאה בתרו״מ הטעם כתבו ב׳( צ״ה )שבח הסוס׳ הנה אמנם

 משוס פמורין ובכולן נקוב לשאיט נקוב בין בהן אין דלר״ש וכלאים
 נקוב אף לכך השדה היוצא כתיב במטשר וכן וכרמך שדך בהו ז־כ׳

 דלהירושלמי י״ל וא״כ טי״ש מחובר חשיב שבת דלטנין אט״ג תלוש חשוב
 השדה יוצא קרקטדהוי גידולי מיקרי נקוב דטצק דאף אפכא מבט־ל

 דאיט משום מיקרי לא אולי האק מן אבל הקרקט מן דיונק משום
הארז. מן לחם המוציא מליו לברך נוכל לא לכך טצמה הארן טל גדל

 שנדמ״ח המשניות בגליון כתוב שראיתי מה מל אמיר ואגב
 כארן ה״ז נקוב מצין במשנה סופ״ה בדמאי ראשונה משגה מס׳
 דלכל שם ובגמ׳ דשבת/ וסופ״ז דכלאים סופ״ז בהא פליג שממון דר׳

 זרטיס הכשר לטנין בר נקוב כאיט נקוב שממון ר׳ משיי מילי
 היא מחלוקת ואח״כ דסתם ואט׳ג כחכמים. בדמאי דהכא וסתמא

 נינהו דרבים כחכמים הלכה לסתמא מדלית דא״נ כחכמים הלכה
 אין מסכ׳ דבתרי קיייל הרי בלא״ה דהא לזה הוצרך ולא טכ״ד.

 לפי כן כ׳ ואולי כלל. מחלוקת ואח״כ סתם הוו ולא למשנה סדר
 וטי׳ למשנה סדר יש אמרי׳ סדרי דבסרי רוצח מה׳ פ*ט הכ״מ ד׳

דסוטה. פ״ט ריש תוי״ט
 כדמוכח משביטית פטר נקוב שאיט בטלן הגדל והנה ב(

 טששח שהספינה בזמן אימתי יהודה דא״ר מ״ב פ״ב דחלה ממתני׳
 שאין דבכוריס פ*ב במל־מ כ׳ כבר חו״ל בטפר מיירי דשם ואף

 דבגוששת לרבותא חו״ל טפר נקט ומתני׳ לחו״ל א״י טפר בין בזה הבדל
 מנחות במוס׳ מובא דשביטית בתוספתא וכן טי״ש כארן דינה בכה״ג גס

צמח. שלא כדי בטצין טומנו אומר ר״מ בשביטית הלוף את הטומן פ״ה
 מלחם באכלכס בה דכ׳ בחלה. חייב נקוב שאינו בטצין הגדל אי לטי׳ ויש

גס אמנם—מיקרי. ארן לאו דטצין י״ל הנ״ל ירושלמי ולפ*ד הארץ 1
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שטהכילים לא-סג כלל הלכוד מערבת חמי שיי
 במערכס חמד כשדי מיין נפשותיהם אש סשקצו לא לא( כלל

צ״ו ובאות בזה רשמתי אשר י״ח אום הבי״ם !
 במערכת הכללים לחלק השדה בפאת השבתי ועוד דשמיא כסיעתק

 דברים אכילת לענק ,ח ,סי י״א( חלק חמד שדי )הוא הביית
 אלא איט או מדאורייתא הוא אם ששקצו לא משום דאיכא ם המאוס
 לא משום דעובר נקביו משהה לעגון יו״ד בסימן ושם מדרבנן

:ראה נא לך התורה מן הוא אם סשקצו
מה טז״ב אות הבי״ח במערכת עיין תשחית לא לב( גלל

 כתבתי ועוד דשמיא בסיעחא בזה שרשמתי
 חלק חמד שרי )הוא הבי״ת במערכת הכללים לחלק השדה בפאת

 אסור אם אילמת שאינם דברים שאר השחתת לענק מ״ז *to י״א(
 שואל ספר השגתי ועתה עי׳ש מדרבק אלא איט או האורה מן

 מאד שהאריך כ״ח סי׳ בח״א וראימי לביעאה !מהדולא ומשיב
 גן לו שיש באחד שנשאל מס על הם דבריו מרקר אלו I בדינים

 במקומם לבנות כדי לקצצם ורוצה למיגהו פרי טושים אילמת נטוע
מן הוא אס תשחית( )בבל ענק באומו ק גם דבר לענק ומענק

I דביק שם עיק דברים כשאר גם השורה:
בש״ם הכי קאמר ני כפלוני דלא מחטתין ליטא ל□ כלל

להרמ״ה ליה משמע פלוני כאותו ודחיקלאוקומי !
 יוסף הבית ומרן כוותיה לאוקזמי מדדחיק פלוני כאותו דהלכחא

 רביט ספרי קצת יש )ד״ה קנ״ו סי׳ העזר באבן מיק זה על חולק
 זכו׳ כרבי דלא שנן לימא אמרינן ע״ב ט״ן דף הכונס ובפרק (,וט

 דהלכה מכאן ראיה להביא אין יו״ד( )בסימן שם {הרח״ש וכתב
 אוחזין שנים פרק בריש כדאמריק וט׳ הגמרא דרך pi? כרבי
 וכו׳עי״ש: !ס כבן דלא טמאמחטמק כסומנוס דלא חתניתק טמא

 כפלוני לימא הש״ס ושואל מעשה איזה עושה וכשהאמורא
יעשה אץ לתמוה בזה ההזנה ליה סבירא

 פלוני כאותו הלכה דאק להש״ס ליה דקים מטן באישו אלוט כאותו
 במערכת המים מהרת הרב כתב כן טותיה דלא דפלמא וסוגיין

 :הרא״ש שם מל ע״ב י״א דף יעקב בט הרב בשם אישכ״ה ה״א
 לומר דרוצה בש״ם מציגו זה דבר פלוני אמר לא "(TO כלל

מ״ב: ח״י חולק עיין כמותו הלכה דאק >
כאן כשוב שהיה מה מכשול חתן לא עור לפני לה( כלל

j נדפס ס״ב אות סוף טד שאחריה ^"והאותיות 
_ :ע*ק_סס נ״ו סוי/כלל -!מערכת !

 ומטאר ביטהס ־חילוק יש רע שם ומוציא הרע לשוך f)n כלל
דעות מהלכות ז׳ ערק ריש הרמב״ם בדברי ץ
 הוא הדבר ואם הרע לשון זהו אמס והדבר חברו בגטם דהמדבך

 בסוף המשנה בפירוש הרמב״ם ביאר וק רע שם מוציא נארא שקר
 טוב לטף מצאתי דלא )אמחטתק אטש דמסכת המא פרק

 שלא מה לו וייחס האדם סל שיכזב הרע לשון שאק משתקה(
 הוא הרע לשק ואמנם חברו על רע שם מוציא יקרא זה ני יעשה
 ומזה עי״ש באמש שימשה בפעולותיו אפילו האדם גטת שיגנה

 בכלל הכיפורים יום בהלכזס אדם חיי הרב שכתב מס טל תמהתי
 שקשה הרע לשק איסור בחומר אמרו שרז״ל שכתב שאשר קמ״ב

 עבירות משלש שתמור והנועם ואמר סייס החמורוס מהטבילות
 הרע לשק שדבר הקדמוט נחש במעשה אוחז שזה הוא החמומה

 עריוס גילוי בזה והיה העולם וברא אכל האילן שמן הקב״ת על
 שכל רע שם מוציא היה הנחש והלא דמים ושפיטס זרה ועבודה

 ללמוד ניקח וממט אמת שמן בלתי וכזב שקר הוא שדבר מה
 למדבר ממט נלמוד אץ אבל חברו על רע שם למוציא חומרא

אמת: והוא מברז בגטס המדבר דסייט הרע לשון
 ע״ב ריש ל״ג דף דשבח ב׳ בפרק הש״ם דמדברי ראיסי

בלשק נקרא חברו בגטת שקר המספר דגם יפה מסבאר
 באה אסכרה הרע לשק דבעק שם אמרו שהרי הרע זון5ל •מז״ל

 שקר מכרי פי אסכרה( )מלשון יסכר כי מקרא לה ודריש לעולם
 מדברי מתבאר וכן הרע נשק נקרא כשקר דגם מינה שמעת

 כמדס הרע ללשק אסכרה דעעס בש״ס שאמרו מס )על שם רש״י
 שהלב טמי תה בד״ה בפה( וגומר בלב מתחיל יזה שזה במדס
דמפרש הרי מכ״ל מלבו הדברים ובודה הרע לשון נספר מבק

 לפרש והוכרח מלבו הדברים שבודה הוא בש״ס האסור הרע דלשין
p יליף סיכי אמת שאומר הייט הרע דלשוו נפרש דאם משום 

 שקר דוברי פי יסנר מדכחיב בחסכרס הרע לשק דהאומר בש״ס
 במס ע״א ק״ג דף סנהדרין במס׳ רש״י מדברי מתבאר pi כמובן

 שטנה פט מקבלת אין הרע לשק מספרי דכס בש״ם שאמרו
 לא רש״י ופירש רע יטרך לא אהס רשע חפן אל לא כי שנאמר

 כזב דוברי תאבד בזה דכתיב הרע לשק מספרי היינו רע ינונץ
 בחידושי הרב ונם כזב בדברי הייט הרע לשק דמספר אלמא
 אמס אמדנר בק טפל הרע לשק כתב שם שבת למסכת אגדות

 שכתב הוא וחידוש עי״ש שקרוט׳ אמדבר קאי דהאי אלא שקר או
 זו שתים הנ״ל במקומות הרמב״ם דמדברי זכר ולא בפשיעות כן

 מוציא אם ט הרע לשק בשם נכלל לא שקר דהמספר שמעט
 שכתב מה הביא שם לסנהדרין אנדות ובחידושי יקרא רע שס

 דבריו מל וכתב כזב דוברי תאבד בתריס מדכתיב דהייט רש״י
 השט כפירושו נראה ויותר שקרים דובר זה במשמעות אבל וז״ל

 זה דלשק דאף טנתו ע״כ זט׳ נטנה בפיהו אק בתריה מדכתיב
 בחידושי שכתב כמו שקר אומר אם בק אמח אומר אם בק טפל

 הייט כאן האמור הרע לשון מקום מכל הנ״ל שבת למסכת אגדות
 שטנה פני מקבלות אק כמוס ארבע קאמר דהא שקד בלא ודאי

 וח״ל: לעצמם הרע לשק מספרי וכס לעצמם משקרים כס וקחשיב
אמר אחר דבר אמרו שופעים פרשת רבה שבמדרש יאןקי^ן

 לשונך ולמה זכו׳ לנחש שאלו נחמן בר שמעק ר׳
על הרע לשק שאמרתי לי גרם שהוא להם אמר באק שותת
וט׳ אדם כבט מסיח היה הנחש הרע הלשק היה ומה מראי

אס וברא אכל הזה האילן מן בוראו על הרט לשק לומר המחיל
הרי עי״ש וט׳ עולמות ותבראו שאכלו שלא אתכם זצוה עולמו

 וברא מהאילן שאכל יתברך הטרא על הנחש שאמר שמה מפורש
 שהמדבר ונמצא הרע לשק ליה קרי מוחלט( שקר )שזה עולמו אס

 אמר ע״א ט״ו דף ערכין ובמסכת הרע לשק עליו לומר טפל שקר
 מנא הרע לשק של כת גדול כמה וראה בא פרעא בן אליעזר ר׳
 המוציא כך ואבטם עצים על רע שם המוציא ומה ממרגלים לן

 בלשק פתח הרי ע״כ וכמה כמה אחת על חברו על רע שם
 בלשון נקרא שקר המדבר דנם אלמא רע שם במילא וסיים הרע
 שהחליט הגדול רביע על מימה והוא הרע לשק מדבר חז״ל

כגז״למאחר הרע לשון מדבר נקרא איט שקר המדבר כי המאמר
 :זצ״ע חז״ל בלשון הרע לשון נקרא שקר שמדבר שמציט

)הוא יצ׳ו בדורנו גדול לרב חיים חפץ נחמד ספר נדפס 0^
 אסף אשר ורכילות הרע לשק הלמת על ומשוכלל מוי

 בעניינים המדברים הפוסקים ודברי חז״ל מאמרי כל המחבר הרב
 וז״ל א׳ אות א׳ כלל הרע לשק איסורי בהלטס שם וראיתי אלו(

 בפי׳ נקרא וזה גמור אמת על אפילו חברו בנטת לספר אסור
 בשם כתב חיים( מים )באר ובביאורי הרע לשון מקום בכל חז״ל
 נאמריה ואלו סוף בסוטה מדאמריק לזה רא*ה סשובה בשערי ר״י

 לשון מספרי כס שקרטם כת שכינה פט מקבלות איק כתות ארבע
 להו חשב 'fob בשקר אלא אסור אינה הרע לשק ואי הרע

 מ״ז דף קטן במועד שאמרו ממה כן הוטח המחבר והרב בשמים
 מיחזי לא ואמר ואתי דב״ד בשליחא מתפקר דאי ליה ומנא ע״א

 וט׳ רש״י ופירש תנקר ההם האנשים העיט דכחיב בישא כלישגא
 דשריוכז׳: הוא ב״ד לשליח דרק ומשמע וט׳ אמס הדבר היה והתם
VI דאמר ע״ב קס״ר דף במרא בבבא שאמרו ממה ראיה לד 
 שהיה אף הרע מלשק כלך בריה שמעון לר׳ רבי ליה ׳

 דברי גס והביא ההוא השטר בתב חיימא יהודה שר׳ אמח הדבר
 רי״ד אות תשובה בשערי והרר״י הסמ״ג כתב pוש הנ״ל הרמב״ם

 רטל מלן לא פסוק טל והרמב״ן רש״י מפירוש משמע שכן וכסג
 ותימה ראיותיו לדחות יש במחכ״ס דעתי לעטות בי ועם דב״ק עי״ש
 חז״ל בפי׳ הנקרא הוא אמח והוא געת שהמדבר החליט אץ בעיט
 המדבר את שטט דמציט ליתא ודאי דהא הרע לשק מקום בכל
 שכתב כמו לומר אט צריטס ובהכרת הרע לשק בטטי שקר

 twf) אמרבר בין טפל הרע דלשק הנ״ל אגדות בחידושי מוהרש״א
לשק המדבר בעונש תז״ל הפליגו אשר במקומות p ואם שקר או

הרס
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 לפרש טכל אמת הסובר מל גם שכיונו הכרת לט אין אם הרע
 גטת המשפר דגם אמת הדין מקום מכל שקר אמדכר דבריהם

 שהאריך כמו גדול ועונשו הרע לשון בכלל הוא אמה והדבר חבלו
 בו להגות ירסט ולא בו שיאחז אשרי הנ״ל היקר בספר מ״ל הרב

 שמו יתברך בעזרתו הרע יצרט לכוך טכל ואולי האי וכולי תמיד
 מידיד אחד כמכתב לשק אצלי רשום זכרוטמי שבקונטרס ודע

 קונמרם העתקת בעת ועשה יצ״ו בנש״ק ועצום רב יקר אברך
בהשממות דבריו אביא אמצאט ואם מצאתיו ולא הרבה חיפשתי זה

: מאז הבטחסיו כאשר איה״ש הספר
דשתאמרא שלתא כל ט״ז ד׳ ליש בפיח ח״ל שאמרו ובמה

 למרן ראיתי בישא לישנא משוס בה לית תלתא באש
 ראיחא שבדא אההוא לסנהדרין בחידושיו ש כל שט בספר החבי״ך

 סליה קלא דנפיק תלמידא מ״א.ההזא ל״א ד* שרר זה בסרק
 אפקיה שנק ותרתק עשרק בתר מדרשא בי דאסמר שלתא דגלי
 שק הרב בשה שכתב חא גלי דין אמר מדרשא מבי אש רב

 כבר ט' חלתא באש דמיתאמרא שלתא דכל גב טל דאך יעקב
 כן שאק מה וכיוצא פלטא ט לטרא דווקא דוה הסותמת שלקו

מדבריו זז״ל הוא ושים טכ״ל קנ״ה ש׳ אברהם מגן ועיין הרע לשק
 והן גשר הרע לשק בדבר דאסור כן עשרה באש דאך נראה ׳

ההורה את שודעיס אפילו כהיתר להם נפשה דמלמא רובח בשן
דמיתאמרא שלתא כל לומר בישא לישנא בכל בפומייהו מרנלא !

 עשרה באפי דאך נראה שמדבריו שכתב ומה עכ״ל וכו' תלתא באפי
 הכי ואפילו עשרה שכיש מדרשא בבי דמסתמא שטנש נלאה וט׳

 שם רש״י שכתב כש הרע לשק דבר שהיה משם אמי רב אפקיה
 שנעשה מה דאש לזה הזקיקו ש ידעתי לא גס שכרת שאיט ומלבד
 משרה באש דמיתאמרא בשלסא הקא מא דפלמא לרובא כהיתר

 סלתא באש דשתאמרא שלתא דכל )לפגם( מעם מתגים הם הלא
 והנה עשרה דליכא אך סלתא בי כל תהלך לשנס הכי ומשום וט׳
 ודבריהם אמת והם חיזוק צריכים אק השסשס דברי שמדאי אך

 מכל סלתאאסור באש אסמר אי גס גשר הרע דלשן וצדק אמת
 הרמ״ה שכתב מה לש לזה הכרח אין שברא דהאי מנופא מקום

 נאמר אמי דרב מדרשא דבבי שם להנהדרק( רמס יד )בספר
 מבי דאפקיה מא הכי דמשם לומר יש ק ואס מד בשרת הדבר

 רשאי השומע אק בשד הדבר אמר שהאומר טק מדאי מדרשא
 רהא אדם בט כמה בפני הדבר אמר האומרו אס אך לאומרו
 משום ליכא תלתא באפי דמימאמרא שלהא דכל שלתא דהתי טעמא
 סלתא באש דשתאמרא ח״ל רש״י כדשרש הוא טשא לישנא

שזה הרע לשן איט אוש המגלה שלשה בפט אמרוה שהבעלים
דסופה ידע דשדע ששש איט אוש מגלה שאס דעש תחילה גילה ’

 לחברו מגלה וזה לחברו מגלה וזה ליה איס חברא דחברך להגלות W־
 מא שהמלה* משום מא שהמפה הרי טכ״ל שושט עד לתבירו וזה

 אבל בסתם במדבר אלא שיך איט וזה הדבר האומר ברשת טורד
 דבריו אמר אם אך יגלו שלא השומעים את שהיר האומר אס

 המעשה שה וזה לאומרו להשומע שאסור פשימא עם במקהלות
 ומליו שד בשרת הדבר שנאמר הרמ״ה דברי לש סלשד אוש של

 דמקמי השגיא משמעות שק ובאמת מד מגלה רטל מלך נאמר
,זט סחייבק וחביריי מזכה הריני יאמר שלא מטן רבנן חט הכי

 זס ועל סש ומגלה רכיל מלך ואומר רכיל תלך לא לזמר הלשד
 שה כימויק וט' תלשד דאוסו מעשה הש״ס מביא ממש סמוך

 למדבר מזה הכרח אין ק ואם שד שגילה שה שהמעשה דמשמע
 לאומרו אשר שהא הרע לשק ומא אדם בט כמה בפט בסתם
 בזמט נרפש שלא הרא״ה שדוש ראה לא יעקב שק הרב והנה
 שטו מאומת שלש שלא קצת לתשה יש החבי״ך מק על אבל

 לחשה יש יעקב שזן הרב. טל שגם ראיש 3® הללו הרמ״ה בדברי
 שאס שימוני הגהות בשם כסב ב&י׳קנ״ז אברהם מגן הרב שהרי

 משוס בו יש רבים בפט אמר אשלז לומר שלא ממיר האומר
 והגאון וכו" סלמירא המא בורר זה בסרק כדאמריק סרט לשק

 המדרש בבית כשנאמר הסק דבלי הטנה ביאר שם השקל מחצית
 שרב מוכרח אש רב אפקיה p ש על ואך תלמידים הרבה שו

ואולי הרמ״ה כדברי והוא עכ״ל לגלות שלא וציוה אז הקשד אש

 אק זס וילש לומר שא אברהם להמגן בציוט יערך שק הרב טנת
:זק״ל התוספות שכתבו למה צריכים

מוהרש״מ משאלוטקי גדול )לרב השם עבודת כשו״ת ומצאתי
 ששה שש שכתב י״ב ש׳ ריש יו״ד בחלק מאמאלק(

 לאומרו הרשב חברו טל גנאי דבר איזה שהאומר שכיק ששברים
 לו הוחרם ההוא הגנאי מהשומעים אחד כל מעתה שלשה בפט

 שזו הרב וכשב אדם בט לשאר ההוא הגנאי והולך מספר להיות
 שאי יוסר הדבר ולגלות הקול להגדיל שמתטין שכל גדולה משת
 בשביש משנה כסך ומרן הרמב״ם מדברי שמתבאר וכש אסור

 הדברים אמר במקרה שאם אלא אמרו שלא ,ה דק דשת מהלכות
 דאק מא אז יותר הדבר ולגלות הקול להעביר נתטק ולא ההם

 שם בערכין השססוס כתבו מזאת וגדולה כישא לישנא משם מ
 אמרו דלא לששמע דאיכא פלטא בי מישחכח דטרא לומר דרוקא
 הרע לשק )כלומר קינשר דבר אומר אם אבל בישא לישנא משם
 וכתב בישא לישנא משם איכא בפטו אומרו אשלו חבירו טל גשר(
 דבריהרמב״ם פי על p שכתב ט׳ בלאוין דינאדחיי להרב שראה
 קנ״ו בש׳ אברהם מגן הרב גם הנ״ל השסשס דברי ושכיר
 על הרבה ונתן שנשא ואחר הרמב״ם דברי להלכה הביא סק״ב
 ע״ב כ״ט בדך הביא זכו׳( פרנסה קישת זאת בסבה )ששה נדוט

 שנעלם ספק דאין וכתב הנ״ל יטקב שק הרב דברי ודרך( )בד״ה
 דשת מהלטת בשביעי בהנמ״י והובא מ׳ בלאוק הסמ״ג דברי ממט
 שכשט למה צריך אין כן ואם וכו׳ לאומרו שלא הזהיר האומר שאם

 אלו וט׳ שם בפנהדרק הרמ״ה שהבין נראה וכן בערכק המוסשש
 יעקב עיון שהרב לומר דעש נחה איך לי ותמיה דב״ק שרך

 הביא ושם אברהם להמגן ציין והלא ההגמ״י דברי אישסמיטשה
 אברהם המגן דברי שראה שאחרי לתמוה לו והיה ההגהות דברי

לא אס התוספות לדברי צריך היה לא ההגהות( דברי הביא )ששם
 למעלה: שכתבתי כש בציוט נתטק לכך שבאמת שנאמר

21TO1 בהלטת הרמב״ם שכתב מה דלפי השם עטדס הרב שד
 הריק יאמר דשלא הרץ שהביא שאחר כ״ב פרק סנהדרין

 ונראה סשך כתב וט׳ רט שחברי אעשה ומה וט׳ מזכה אט
 שהמעשה שהבק דמשמע .המיסוך בזא״ו וכו׳ אחד בתלמיד המעשה

 שיש אט לו דאמר דק לבעל שגילה זה כגון שה תלשד דאוש
 דאעיקרא נראה זה ולש ושיבוך עלי רבו תבירי אבל אותך המזכה

 יאמר שלא לדיין אזהרה דההיא ,וכו מלסא דכל מהאי קשיא לא
 כמהאנשם בפני זמריא השקלא ששה אפילו שא וט׳ המכה אט

 מה על הקשה זה ש ועל המדרש בבית או דק הבית בוער ששו
 של הדין הרמב״ם כתב שלא דמה ט׳ לאדן דחיי בדינא הרב שכתב

 משם שיט ,וט דבר אוש יאמר שלא האומר משר ראם ההמ״ג
 חלשד דאזש מעשה תנהדרק בהלמס שכתב במה נפטר שכבר

 תלמיד דאוש ממשה מפרש איט דהרמב״ם מר לן ולישרי וט׳
 אט יאמר שלא הדק ח שהוא שכתבתי כש הסמ״ג׳אלא כדמפרש

 :שה מ להביא להרמב״ס לו דשה קשה דבריו ולפי וט׳ מזכה
 בהלטת ולא להביאו מש שיך דשם דעות בהלכות סלשד דאוש

 יש יעקב השק דברי וגם הדוחק צד על בזה ליישב ויש סנהדרק
 שה הרע לשק דדברי רש״י דברי לפי הוא קישיש דטנת ליישב

 שמדבריו הרמב״ס בטנת מאד נכונים ודבריו דב״ק שרך אלו
 שכתב רמה אלא תלשר אוש של המעשה מפרש שק בעליל נראה
 ק לומר בעיט נכון אק וט׳ המזכה הדין שה תלמיד שאוהו הרב
 בבית שעה כאומה שה. תלמיד שאו® דרכו ש על לומר יש אלא
 ואשמעינן דן לבעל הדבר וגילה המשיב זש המזכה ש וראה דן

 גם אלא דוקא להדק אינה זו דאזהרה בזה והרמב״ם הש״ס
 ושבר לגלות להם אשר המשיב וש המזכה ש שדש אחרים
 לדין אלא איט זה דאישר לומר סברא דאין רכיל מלך לא משם
 שלתא )כל זה בענק והנה דק בבית הנמצאים לאחרים ולא עצש

 ביורט גדול רב מאד שהאריך ראיתי זכו׳( שלתא באש דמתאמרא
 במל ראדק אבד״ק הגדול הכהן להגאק שים חפן בספר יצ״ו

 כלל הרע לשק איסורי בהלכות יצ״ו ברורה משנה תפרי הממכר
 זזויס שגה הניח ולא שם חיים שם באר בביאורו ב׳ אוח ב׳

וכבר הקדושים דבריו ראה נא לן והאחרונים הראשונים מדברי

I’fy'" י '(& o'Y ,JM - י׳
0) החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס)2ס5 מס עמוד אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, ב - חמד שדי
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 להב״ד היא זו אזהרה אלא הסמ״ג כדעת דלא דס״ל מתבאר לשוט
 עפ״י ממון או בטף לעטש אחד העד דברי מל לסמוך להם שאין

 וכן יחיד להעיד התורה מן לו אסור אינו עצמו העד אבל עדותו f r י׳ע
 הן בטף הן העונש גמלי והקים מ״ז ועבר סייס דבריו בחסימת ?•!

 דעובר הזכיר דלא הרי ע״כ זה לאו מל עבר אמר )כעד( לעד בממוו
לתמוה ויש הב״ד. דהייט העונש נטלי המקים אלא זס לחו על ץ|

 ג>^ץיכ
 אחד עד להזמין לב״ד הרשה מי לו והוקשה רי״ש סי׳ אהרן זקן' יי/■?׳

 להושיב צריכים בדבר מרננים שהעם ב״ד רכשרואיס ויישב להעיד
" משום ק ואם ,בהריטן ממש ק אם בדבר ולררש לחקור ב״ד

 rV צ׳ דף לשטעוס בתי׳ הריטב״א מדברי נראה וכן מאיסורא אפרקי
\ אחו< עד מפ״י עונשין ב״ד לתורה סייג משום דאיכא דהיכא ע״ב
 קראוהו דאפי׳ ע״ב קי״ג דף בפסחים רשב״ם מפירוש שנראה ומה
 שעשה ו׳ סי׳ בח״מ ב״ד הרב וכמ״ש רכיל תלך לא משום עובר ב״ד

 שהוא לפרשב״ם יקום לא משום האיסור שכ׳ הסמ״ג בין מחלוקת
 מודה רשב״ם וגם מחלוקת כאן דאין לענד״ו רכיל סלך לא משוס

 דבריו דמתחלת דבריו להבה יכולתי ולא ע״י(( ס׳ )ב״י עכ״ל לזה
 דבכה״ג מאיסורא חפרושי משום דליכא במידי דאף לזמר דטנתו נראה

 אמי יקום לא דאזהרס הסמ״ג פירוש לפי ולהעיד לילך להעד איסורא
 מ״מ חטא דטוביא כההיא דכ״ע אליבא מד״ם מיהא יאסור או קאי

 מי ק״ל וכי דמי שפיר קראוהו שהב״י אלא מעצמו מעיר כשאיט
 דיש ומיקב יחיד איסור בדבר שיעיד אחד עד .להזמין לב״ד התיר
 מנין הוא דאם משמע זכו׳ מאיסו׳ אפרושי משוס יש אס לחקור להם
 רשאים ב״ר אין מאיסורא אפרושי משוס בדבר אין הריטן לפי שאף

 מ״ש לק זאזדא מאיסורא באפרישי תלוי הכל זה לפי א״כ להזמיט
לחלס

 כמ״ש מדרבנן אותו ממלקק וט׳ חטא דמוביא כההיא מאיסרא
 בשרש מוהריק״ו רמתיט הסמ״ג דברי הביאו וכן הסמ״ג רביט

 העד לעונש דראוי מדבריו ללמוד רט״ו סי' בחיו״ד ומזהרשד״ם ל״ג
 דסנרו מדכריהם )ונראה מאיסורא אפרושי משום כשאיט יחיד המעיד

 סד יקום מצא ואזהרתיס להעיד לכא יחידי להסד דאסור הסמ״ג מ״ש וקבילי
 על משל״ת הרב תמימות ככל לתמוה יש עליהם וגס בזה עליו »ן»ןו מדלא אחד

 עכ״פ אתא לעד לאזהרה לאו דקרא ס״ל החינוך דהרב ואף סמ״ג(
 כדמוכח מדרנק( או מדאורייתא )יהיה דאיסוראאיכא אנ_לא_טכללנחד

 :זאס לבאר לו היה וא״כ וכו׳ חטא דמוביא ^-־־^ההיא
 הי״ם אי״י הגהוס מס מקרוב שנדפסו הגאונים בתשומס ועח1

 את שחרף מי שאלה כתוב ח׳ בסי׳ (1י« מוהר״ם הגדול )למרב
 וכו׳ אוחו מלקין פנתה או איש אשת על שמעיד מי וכן וכו׳ חברו

 אשש מל חי מברה בדבר יחידי שהעיד מי כל ידעתם כבר ששו' לא
 הוא דין והכי עליה דאפיק הוא רע שם דהא ליה מנגדינן איש

 כמ״ש ליה מנגדנן וע״כ וכו׳ באיש ע״א יקום לא דכתיב בתלמוד
 טוביא ואמר והלקוהו ונגדוהו זיגוד עליו שהעיד טוביא בענין רז״ל
 לא וכתיב עליו דאפיקס הוא רע שם ליה אמרו מינגד וזיטד חטא
במשו׳ היא ממש זה עכ״ל,ובלשון מטאס ולכל טון לכל ע״א יקים

תתעא א׳ חכמים דברי p סימן המד שדי

r .f וז״ל באי״יהים וכתב סי׳ח׳עי״ש דמשק נהרות ם׳ םוף3ש הג׳ <3י י
שם דאפיק משום הייט לזיגוד דעדו דהא להדיא מוכח זו ^ךמחשובה | 10*0 !77׳'^'$^ ומיין רובהמ״ם פי׳ וכן יקום ילא לאו טל דענר משום ולא רע z י

להרמב״ן הזטס ובס׳ תקי״א סי׳ הרשב״ש ובנו נ״ה סי׳ ח״ב הרשב״ץ ד{ אות העי״ן מערכת הכללים )טקוגטרס
 ויש זה לטנין ראויים הג׳ חשו׳ כמה מ״ד כ״ז דף מינים ז׳ שבס׳ דמלקין מאיסירא אפרושי ואיט מבירה בדבר המטיר אחד עא

מלותיך דרך דרכים בפרשת ועיין רי״ג לאוין הסמ״ג טל לתמוה כמ״ש מ״פ׳ד״ח טהגק ישראל שהיו ובזמנים במקומזס אותו ׳
השאלה שיב סי׳ הרי״ף בתשו׳ הובאה זו ותשו׳ מ״ב. ס״ו דף ח״ב הסמ״ג מדברי מתבאר .מינגד זזיטד חטא מוביא (’״׳׳*V)פתיים

לפניך הצגתי וכבר האי״יהיס. מכ״ד בקיצור והתשו׳ כדמותה ארוכה אטד וכו׳ אחד טד יקום לא דאזהרת התורה מן דאיסורו רי״ג סי׳
תשו׳ מדברי סתירה שום דאין לי חזי לדידי ובעניוהי הסמ״ג דברי לא כחוב וז״ל שכתב .מדרבנן הוא אותו שמלקין מה ורק קאי

 הסמ״ג לדברי לכוונם יש הזו החשו׳ דברי נם כי הסמ״ג למ״ש זו בד״נ ממונות בדיני אלא לי אין בסיפרי ותניא וכו׳ כאיש ע״א יקים
: יבחר והמעיין שעד מכאן ולמדנו יסיים( הספרי לשין כל )הניא וט׳ טון לכל ת״ל מנין
 איש אשת מל יחידי דהמעיד במ״ש זו חשו׳ ע״ר לי תמיה אד להעיד יקים שלא להשביעו ראוי שאיט דבר טון בחברו שיודע אחד
 יחידי המעיד ש״ב סי׳ הרי״ף בחשו׳ כתוב וק ליה מנגדינן י כדאמרי׳ מליו דאפיק הוא ביש דשם לוקה מליו והעיד קם ואם מליו

 סמיא דההוא לעובדא ימט דמה וכו׳ ליה מנגדינן א״א על או בד״ע מלקוש ׳אוהו אמנם יקום דלא לאו משום פ׳ מיעד וזינזד חטא טוטא
 ה״נ דאין להגאונים דס״ל לומר לי ניחא »ולא כנז״ל הסמ״ג שהביא מ״ש נפשות מדיר מכות למדין פ״ק בסנהדרין שהרי היה מדרבנן

 הדוחק דמלבד שם בש״ס הוזכר שלא אף לשליח שמואל מר דנגדיה ממ״ש לו הוקשה ושוב נוהגת שסנהדרין בזמן אלא דנין אין וד״ג
 דאפרושי במידי והגאונים הסמ״ג בין מחלוקת מזה לנו דיוצמח ועוד לא״ל אשתו שזנתה שליח שהעיד סמיא בההוא ס״ו דף בקידושין

 לנו אין וגם רשאי אינן ולהגאונים להעיד רשאי דלהסמ״ג מאיסורא ;"ר לף משין ממ״ש וגם אפקה זיל סרי כבי לך מהימן אי שמואל
 משום להעיר רשאי יהא לא למה הגאונים לסברת ומעם סברא שום ומדאמלי" לשמן כתבתם לא שלו האזכרות ׳לפ שכתבתי ס״ת

 מופל רב לאתרין איקלע בזה נבוך ובהיותי מאיסורא. אפרושי לאז השבןעה למ דהשודה איסתא בההיא ידענא פ״ה דף בכתובות
 לפרש ואמרטדאפשר זו תשו׳ ע״ד לי שהוקשה׳ לומה והגדתי וחריף כמו אמימשב תוד״ק אל, ,נאש אסוראימ דאפל,^ בה גער

אחר עליה שמעיר הייט לוקה א״א על דהמעיד הגאונים דמ״ש )בד״ה ח״ב מצושיו בדרך דרכים פרשת בס׳ המשל״ח שכתבתתורבנן.
משום דליכא דכיון א״א בהיותה שזנתה נתאלמנה או שנחגרשה להפליא והרבה הסמ״ג דברי הביא רי״ג( כסי׳ כסב שהסמ״ג ודע
בזה דעתי נתקררה ולא יצ״ו דבריו אלו לוקה מאיסורא אפרושי ןאילל א,ק עדא יאט יקום לא דאזהרס ליה דמשמע במאי הן עליו

הגאוטם דסברי דאפשר הוא יצ^דבזה1עמו.) נתיוכחתי כאשר ולא ל« יסחט שלא לב״ד היא דהאזהרה הוכיח הרמב״ס מדברי
דמסממא ב״ד שליח הוא דהמעיד סמיא דההוא עובדא בכגון דרוקא יהלקש דמלמרש להכריח כמ״ש והן אחד פד סעדאת עפ״י יענישו
משום להעיד רשאי דבריו על יסמוך אדם שכל וראוי לכשרות מוחזק מוהלש שי הסמ״ג על תמיהותיו וכל עי״ש. מדרבנן הוא לזיטד

יסמוך לא שהבעל הדבר דקרוב דעלמא אינק אבל מאיסורא אפרושי ״ל.בדב האהרו שיראה כמו רמ״ד סי׳ היראים בס׳ הרא״ס על נ״כ
דלהסמ״ג והגאונים הסמ״ג בזה וחלוקים להעיד רשאי אינו דבריו על אדקר הל, דמשמע א,במ הן הסמ״ג דברי כסיגגון' הם שדבריו

אפרושימאיסורא./תודאס״ל משום להעיד רשאי דעלמא איניש נס ,אה דסמלמח שהוכיח במה והן להמד אזהרה הוא ע״א יקום דלא
אבל דאסור הוא ב״ד בפני ולהעיד לטא דרק הגאונים דסברי תקנ״ג( )סי׳ שופעים בפרשת החינוך הרב רידמדב לע*דינ1 מדרבנן

בב״ד העיד לא שמואל דמר שליח וההוא הוא רשאי לבעלה להודיע טציא לאש וכן הנטמן בגוף העונש גבולי נעמיד שלא זו הזהרה שפי׳ י'נג’׳’׳י׳
דחוק שהלשח אף שמואל ממר שאל והבעל הגיד לבעלה אלא כן $ והחכמה הכשרות בתכלית הוא ואפי׳ אחד מר מדוש מפ״י ממון ^7^

8 ‘rא״ל אתא כי אמרו ומדלא זנתה אשתו אמר אתא ט שם דאמרינן המשרלכ ש,״ע שאיב חדא מד יקום לא נאמר נביאוע״ז אפילו א
במ״ת הג׳ וכמ״ש מישתעי להבעל דלאו משמע זנתה אשתך ־ י ׳ ׳ ׳’׳ ־ ־•׳ -------- • -״־*’״

 ליקב הזה הדוחק נסטל מ״מ שנסתפק( ומה )בד״ה ל״ה סי׳ א״ס
:הגאונים דברי

סי׳ תיו״ד לב חקקי בס׳ החבי״פ למרן ראיתי זה דה ובעימף
מעצמו דהעד דנ״ל ונתב פרטים בכמה שהאריך @ י *

 ויעיד שיבא קראוהו הב״ד אם אבל להעיד לב״ד לילך רשאי איט
הרב מדברי נראה ושכן ע״א יקום לא משוס בזה דאין להעיד -אפדקר־־-־ישאנ איטש בדבר יחיד להעיד העד דאסיור הזכיר ולא למהכי
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חכמים דבריעב עא סימןחמד שדי3742

 אפרו® משוס מבי® ראובן כלת אה לגרש ב״י רשאים אם לדבריה מאיסורא אפרושי בדאיכא דהא ב״ל להזמיטהו מעצמו מלך בין לסלק
 אפרו® הסמיג מז״ש ולהכריח ראיות להביא והלכה מאיסורא אין הב״ד נס מאיסורא אפרו® ובדליכא להעיד רשאי מעצמו נס

 למדות לחוש מר שום למשוש שמותר ר״ל אינו שאני טאיפורא דברי הנראה לפי הרינוב״א מדברי נראה קש ןומ*שלהזסיט. יסלים
 דההוא בעובדא לו שמקשה היא הסמ״ג כונס אלא אחד העד דמקבליססהדותא בתלסא ודוקא ח״ל שכתב פקאתר הס הטטב״א

 הסמ״ג שהזכיר ®בדי בשאר וכן שמואל ט גמר לא למה סמיא למשות ע״א פפ״י שעונשים במקום או בהדיה אחרינא דאיכא כגון
 בדין אינו מאיסורא לא&רושי מנד דמשב דכיון להסנז״ג ליה וניחא דזיגוד במובדא כדאיהא יחידי להעיד אהוד לא״ה הא לתורה סייג

 ממס עמסו עפ״י הרחקה שוס לעשות שאין ודאי אבל להלקו® ני׳קקי דבריו ראיתי אבל בידי אי! לשבועות מ־יענ׳א )חידושי מכ״ל ונווביא
 ל״ג בשרש ®הריק״ו רטט מדברי גם p מאיסורא!ומכיח אפרו® לחלק בלל מזכר לא הרינוב״א בדברי הרי שדיהואילם( לבשםעיא

 אשרי® משום היה השומם על שהעיד יחידי שהעד דלולא שכתב אם כין החילוק אלא מאיתורא אפרושי לאינו מעפורא אפרו® בין
 )ממיתם לדבריו חשו לא מכיס אבל .ללקות ,ראוי סיס מאיסורא המד רשאי דבזה למרס תייג משוס אחד מר מסיי ל$עניש נוהגים
להאוסרים ואך מאיסורא אפרושי נמס ,וט הבשר לאסור תכחישי( זקן וס׳ רשאי איט דבזה ע״א מ'פ מענישים דאין להיכא להעיד
שק והביא ,וט ®מדת איסור בחזקת רבהמה משוס מינו הבשר דביק לראות בידי אין 3דז ביס ,ס וגם דב״ק לראות אצלי אין אהק

ל״סןתנמדו מ׳ לא מז״א וט״ב ויכ״ש ביר הרבנים דעת מתבאר טן מחלוקת שמשה במס מ״ק לראות בידי אי; דוד ביס ,ס וגס
שמש כ׳ סס״י ת״א ת״ת מיי בש '03 כנה״ג הרב דברי כעדו להעיד רשאי העד את ביד הזמיט אם דלהסמ״ג לפרשב״ם הסמ״ג

מם וחיני?( )בישי? משתנה מה ראוק שראה שהעיד אמד לעדות התמ״ג לדעת מ״ש דודאי רכיל סלך לא משום אסור ולהרשב״ם יחידי
 אפרו® דמ«ם משם דירתו ®עקור וב״ד מא וגזר שכם אשת יזמיטהו איך תמוה הדבר וא״כ מאיסורא אפרו® משום בדליכא הייט
 על להשיב וט/והרבה הסמ״ג כס״ש המד לדברי חוששין מאיהורא דהרשב״ס לב החקקי מ״ש ל® התימה ותגדל איסור למשות ב״ד

אחד המד עדות מ״ם מעשה מם לעמת כלל יתכן לא דזה דבריו : מה דבריו להלום אדע ולא בער ואני בזה יורה ג״כ
 ;י ) מאיסורא אפרו® שמא בדבר ב״ד בפני להמיר לבא משאי דהמד ואך הכמב ב®׳ הוא והרשב״ם הסמ״ג טן מחלוקת ®ש שנראה למה

; ויועיל יכמש לא מא שגם שאפשר וכיוצא השוחס על להעיד כגון

י?1
p'j

זיו

'״*’sכגון יעיד שלא להמר אזהרה מא דלהסמ״ג אמד, עד יקום לא

?>*
;.ft״!

•'iks’
הלי״ץ

 כלל המעיד לעדות תוששין אין הבמ״ד וכמש השד אם ת״ת פדותו תלו לא על ®מ• אתה )הרי רה שם בדיה רשב״ם מדברי ואילו יחידי
 מא ויחיד ומהפוסקים מהש״ס מוקשים כנה״ג הרב שרבט ומסיק הרמב״ס בשימת דקאי ,־־משמע יקום לא דכחיב ובד״ה »»יו(, ->ניל

 ראובן כלס אח לגרש רשאים ב״ד ואק טמיה קי״ל ולא בדבר ולא מטו יקבלו שלא לב״ד אזהרה מא הלאו דעיקר החינוך והרב
 דבטו שכל יראה שלהן בגופן במטו מדק.והמעיין אלו סט® חיים חפן ,בם יצ״ו בדורט גדול רב וכ״כ מדו® עפ״י יענישו

 הטב״ש ממט סז כי אפס .®צק כראי חזקים ונמחיס מוטס להיות ויוכל תיים ®ם בביאורו עי״ש י* ממך הספר בפתיחת
 שטוענת איש אשת ״כ0 קמ״ח ,מ באה״ע מרן כן ופסק בסי׳רסיה מק מל לי סמיה הדברות ולכל ב״י, הרב שעשה המחלוקת שזהו

 לייסרו כד להאמינה אק מכחיש והוא אחטס שחיך א® איש מל והרמב״ם הספיג שבק זה מחלוקת כלל הזכיר 'שלא שם החט״ך
ואם אמת מסנה ידור ושלא ממה ידבר שלא נידוי סליו יגזרו אבל :הנזיל דרכים מרשת הרב מט ולא

 בנזיפה ט לגשר ראוי העטות על לחשוד בעיניהם ®®ק הוא שכתט הט״ך ותשו׳ הגאונים משו' במט למיל שנתקשיתי
rwxn וירמו® לרעה מביניהם יבטלוהו כשורה יתנהג לא שאס מליו ולאיים דהמא לשבות ימט דמה. לוקה איש אשת על יחידי

 במטות למשתי בעיניהם ®חזק איט אס דאך הט וט/ ידם בט דבריו מבאו אלרוליא ,ן שהר״א שלפנט בדור גדול לרב מצאתי סמיא
 ידורו ושלא שלאידברעמה נימי עליו וגוזטם האשה למט ®ששק הרייך ח-י' מט על בזה שממד ,ה סי׳ בחאה״ע החיים מים בס'
 דש הנ״׳ל חיי ב® ,בם כנהיג הרב כדעת נראה וזה אחת בשטנה עובדת מה מכי אגן וניחזי וזיל הגאונים( תשו׳ דברי ראה לא )ט מ״ל

 לב ובחקקי משכונתה. שירחיק להצטכו אחד המד למט למש לט משרש דט הלא מר להבמל העיד העד או® אס הטן שנשאל
 ולמד הנ״ל הטבינו מט ולמטן( נטה ע״א ש )בד* הביא הנ״ל ילקה ולמה למציאה .®יב סט כט ליה מהימן דאי סמיא בההוא

 דראף קנון נמר מדות מפ״י המטקות מם שנחשד למלמד מזה בא ואפיה האמין ולא לבעלה הניד שכבר מה שמעשה מכרה אלא
 שמא למיחש דאינא כיון החיטקוס מחברת ולהבדילו מליו לגזור שום מגד® שאק כיון ליס דמנגידק ססק זע״ז ביד בפט להעיד
 עי״ש וט' הקטטם במט למש יש אם האריך ושב לעמה, ירגילם שהעדות או יאשק מא ביש מם מאיטרא אפרו® משום מעלת

" ישוב וצריך מדמו אומר היה דאפילו ונשוק דחיטק ממם( בזנות )לא טשר בדבר מה
 מהרהרים שהיו על שנשאל כ' ש' תיב הראיס ש'בח ולאיתיי דאקה פסק ולכן מאימרא דאפרז® נפקותא שום ליכא עצמו להבעל
בחנות השחומים המשים שמניח סהטבמיס אמי אחר דנא לענק נמטם שדכטו ומם אלא( ד״ה ע״ב מ״ל )ביד מכיל
 וטני הדיו מיז זק ושוחט אחרת לחטת ומלך ®מר בל® הנכטס יומר ןזלק מאד סתומים הדברים ט הט״ך בדבט כן להממם קשה

וכתב ממד הטבח וכשחוזר הריאות ומוציאים מפשיטים הנכטס זטט אדם דראוי־לכל טון ב״ד שלית דשאט לממלה שכתב® מה נלע״ד

יי/לח
.1?

 בזה דחלוקים דציל שחשב® ומה להעיד רשאי ט להאמין מסתמא
 מאיסורא דאפרו® דבמידי משמע הספיג דמדבט והגאוטס הסת״ג

 שהביא מיל הרב בדברי לאי® עסה הנה להעיד רשאי אדם כל
 שאני( מאיסירא דאשרושי הפמיג )עמיש ף ,סי בחח״ס ביד הרב מיש
כט הכפל לו שמאמין לסי הייט איסור הפרשת דהאי ובודאי ח״ל

 וכתב הראיס בפני הללו הדברים מל טיא והמיר זכו׳ השבועה פרשת
 ®טא לו ואמר® מ״א שהיה מפני בדבטו השגחתי לא ואני מיז

 והעידו וראו צזמשיו שיראו מדים והכמק המד הלך ושוב מיז מטם
 המד לדברי השגיח לא למה לי יתמיה ,שיש העד או® דבט ככל
משוס דאישרא סילסא שמא טון הט אחד פד שהיה דאך הזה

 שאמת( p שהיה )נ® באיתור הרבים אס יכשיל שלא מאיטרא אפרו® איטר להפרשת דאפילו נמצא איכא איתור הפרשת מאי לא דאי תט
 מודה מה עצמו הטכס ואולי לסטו ושיעיד הסבת את להזמין לו מה בלאו אסור לאחטט אבל מט כבי לו שמאמק ל® אלא ®מר איט
 נראה ומזה ממק. השיב ורבים להב®® יכול היה ולא חמא® מל דטתא הט ,מכ״ל סנהדק כשש התורה מן מלקום וחייב יקום דלא
 אמרו שלא ובמה( בדיה )הנזיל ב״ד הרב כמ״ש מא הראיס שדעה לפרש מא נמצאת לא וא״כ הסמ״ג בדברי p לפרש ב״ד להרב ליה

 מט כבי נאמן כשהוא אלא יחידי משד מאיטרא אפרו® דמשס שאין יחידי המעיר מל דכונתס סט״ך ותשו' מאוטם ח®' כדברי
:וציע כעת כנ״ל בש לא זס בדבר לדן ולהזמיט למיחש אך לא״ה הא . תט כט מחמיט שהבע״י ידוע

להעיד דאטר זה כדק האריך הנ״ל ®הריא הרב כה®'
•V 10w *י שהניא *י5 5י5®’ י5”” ם^שנע P■*57’ לממזייז )ומתבאר יחידי

י ומסכו לנ״ד אזהרה הוא אמד עד יקום דלא דלאו המינון והדש הרמב״ס שינות
מידו(. אודו הסית מערכת הכללים )סקונמים גאשס שנשאל מס מל .להמדעי״ש( אזהרה שהוא הסמ״ג מרי אמרי

במשלים דוקא מא אם כולה במלה תמצתה שבטלה עדות w איט ראובן וק של® os כישר דבט לאונן מל שהשדה
r לעדות

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)143 מס עמוד אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, ט - חמד שדי



מא
 ליה ושני רבועהקפותדלשנוהואלמזאםשידעלנפשיה גר

 ׳« w אילימאשזגא ממאן ׳פאי חמורממאך רכתינכ+הראה
אלא taw ודא ישראל שונא שאסרו שונא תניא והא

 שתלפשגייח ימר&׳ואידקאעכיושפיר® שמא פשיטא
 עדים שני m3 ראית בלבבך׳ואי אורך את תשנא בתי׳לא תא

 הוא׳ שונאדכוליעלמ ולא הוא שונאך דמגלייאפלתא
 והאתון אהובות כדכתי׳האהת ביר, למכתב לוז סיג? שונא

 םוהז*3רבנהטןכריזנחקא מנזאת׳אלאלאוגיהאינונאשס
 קדים נ׳המני דאית ואית ׳ דע שנאת » יראת רבתי לשגאותו

 אלא פיכעייא מהשנאה עכדינן מעשת השתא למיפר עריכא
 דרבאלרב;אש» ברירת להרבאחא לאוביתאיגוגאשסאט

 כרפיות בי ויידע אי רסי היכי ו&שנייה לרפיח ליה למוסר מהו
 ליה ליס׳ לא לא ואי לה לים לה וקים תרי ני כי לה דמהימן

 זכהטאת ושנאהנמיכעק לאסטניקלסימרא את עד דעל טס
 כאימלנלעקולכד* עדאהד יקום לא דהםנא ׳ואסר דפי

!הילכמא וכן הפאת

כש

 מקץ דהי ערשה
שאילתא

י בח י

 אילזמיכאדאמרהלמילתתקמיכיתלתא עהון* דן*□
אר למרידה ליה למימרא SvaS מתו

נט> תלתא כי ואסור לך לו שיאקר עד פר דאפר כיק לאהריני

יעקב וישב

tomrftpft-iein א לח י ®א ביי
 כיסא ישנא ד לאישתעויי "* י ׳ *יי"

 הדעלתנריה׳דתניאדכי
 וגילוי כננדעז עונות מנדל הרע לשון המספד כל ישמעאל ד

 לשון מלקות שפתי כל יי יכרת שנאסר ומפיטתדמים עריות
 הזח העם הטא אנא דכתיב ׳ גדולה איקרי עו ׳ גדולות טדכרת
 ואיךאעשדז דכתיב גדולה איקרי גילויעריות ׳ גדולה הטאה
 רכתי׳נדול »גדול י אינך דמים שפיכות ׳ הגדולההזאת -=ד.רער.

 מדברת לשק נדולו׳דכתיב איקרי הרע לשון אכל ׳ מנשוא עוני
 לוז מפקעת ידא לה כן אס תרתי׳ נהלו גדולות נדולותיאימא

 רב דאמר לקבולח׳ אסיד הכי לאישתעויי ליה דאסיר היכי וכי
 1וכד מרע לשק המכפר בל עזריוי־ן כן רכיאלעזר משום ששת

 להשריכולבלני'׳ ראוי להכירו שקר עדות המעיד ובל ר&קכלו
 לכלבתשלנקאותו׳ לירה וסמיך שוא שמע תשא שגאס׳לא

 מעשה* ניר. למעכד לקמליה אסיר וכי ׳ תשיא ^נמי^אביו קרי
 בתרך מהדר קא פלניא ליה אמרין דאי מיכעי למיתשלה אכל

 דאמר־ נפשיהמיניה לנטוריה לה טינעי לעעורך או למקטלך
 דלקכוליחלאמיבעילמיחשלירו אעג נישא האילשנא פד

 כן •ותגן ליה ראסר אתיקס כן בטילרה אשכחן דהכי ׳ טיבעי
 ■,דכה* ואיענש למילהיה תס ולא נתניה ן31י«טעז עילויה קרת

 הכת אשר מאנשים פגרי כל את ישמע^ שם השליך אשר והמר
 מתוך אלא הרגן׳ ישמעאל והלא ׳ גרליהמרגן וכי ׳ גדלה כיד

 ואיענשוהעלח חש ולא קרה כן יוהנו לעעת לחוש לו שהיד,
 עייאמילתיתרליתיהדאסיר•ולאסינ הרגו/ כאילו הרהו שלו
 דאיתית מילתא אפילו אלא ׳ שקרא דהוא למימר לאיניט ליה

 לאתוינא למימי רשותא לה יהיב ולא דהזא ואמלדוההואסן
 דרכי משטיח מנסיא דר כריח מנהיא דאר ׳ למיטר ליה אסיר

 עד יאמר ככל שהוא לעירו דבד לאומר נמיין רבה מנ^א
 כג* אל דכר סטהלאפר אל ואםולשנ'ףוכר» לן לו סיאטד
 אשור »הכרמים 1יא־ אמור משדה אל ויאפר"' לאשר׳ בישראל

iWaieLopt אל ואמרת

עריך כי טילי הגי דילמא או ׳ לא ואמור לך לחו אטר דלא כיק
 ואמירה תלתא כיה קמי אט רלא היכא ואמור לך ליה למימר
 פוהסיא כי הויא מלהא כיה קמי אט np1 היכא אבל נוגיגעא

 הונן* כדוב דאט׳רכה לש׳ דמי׳ ואמור לך ליד. זנמןראמי
 ש4לישנ ®זום מ אק תלת* כי כאפי דמתאמרה ®לתא כל

פדהסיא׳ ליהלפרימדמהליתני בישאכיאזילואם

 נתלשת דתזא דאילוטאן
 כידה עריך ליה דטשסתין

 הילכתאדטרג דתנו עשרה
 , בהלמיו׳ה קטן או ענד או מפארי לידה הזיזים ואפילו לידו

 ולזיין מתנן אכל ופדות אכות מירי דג והוא ווטרא מד דאטר
 אפילג דתנו לינא ואי ׳ עדפדסדה למישיה מריך ׳ תקלאו

 ליכא ואי ־ בעלמא עשרה כי אפילו ואיליכא תגן' ולא מתנן
 טת ליה טיתדטו ואי ׳ הרכים נפיקלרשות בעלמא עשרה ביה

 רחמי טעמא מאי כיההלהא אפילו ליכא ואי ליה׳ לישרו עשרה
 מאן ידע אשי ליהרבינאלרב אסר כעיעילויה׳ רקא הוא

 דילכא ליה אמר לירה לגכיהלמישהרי לטיול מהו שמתירה
 אל ׳ שמוות לא ליה למישרא ׳ שמוות לשמתיה שויוהשליתא

 כריהדרביבאלרבאשיהזאדשפתיהושרולידזמהג רבאתא
 להלום איפשר תכןבךא» לברכלא שאיאיפשר כשם לית אמר
 בעלמא רבר׳בטלים ׳ דהוא ®שרא דילמא בטלים דברים כלא

 ביתיות הרטאדנידראלאינשי רבינאהוהליה ׳ הואדהזא
 להרטת שליה שיעפורה מהו בער* אל אשי דדב לקפיה אתא
 תלהא דאיכא הינא הזי ליה אמר ׳ לידה איזדקיק ולא אשתו

 שליח נעשה נעל שם ׳ תלת שם ׳ לה לישת ממילא דטיננפן
 שכהא דוקאלתרטתנדרא׳אכללמישרא להרטתאשתו׳

 וסמכי במקוםרוב׳ נרדים מפירין היאושמאק עדדאתיה
 דהלכא שמתא ולמשרא ׳ ד® שפיר ממלא דטיננפן תלתא

 טעמה מאי דמי׳ הרבשפיר במקום ואפילו אפילולבנופינמי
 יונה או שמתא׳ שרי נ® מומחה בשמתיה׳ויהיר לישתהי דלא
 הלום בלא ימים שבעת הלן כל זעירא רג אמד זוטרא מר אסר

 הנא אד כתי' וע׳ישכע יפקד כל ושנעילק שנאם רשע׳ נקרא
 תורות מדברי עזגטו המשביע בל יוחנן &ד פויה &ו חיטי בר

 בשורות אוהו מכשרין אק ולן טטתו על שמע קריית אוקורא
 אטררבהנאברהינדא ושבעילקבליפקדרע׳ ׳שנאם דעות

 כפני ׳פרטנו עגומות ונפשו חלום הרואות &ריוחנן אופרת
 כאיגרתא מיפשרא דלא הילמה ומדא רב אמד ותא שלשה׳איני

 לא טפימעלי כילאמיפשד בישא דחילם לסימר ®קריא׳ דלא
 מפהאדם ברביהלעולס רבי אמר שלשה׳ אימאיטיבמבפני

 היות החלומות כשחלם ׳ מיוסף עדבבשנממנלן להלומטוב
 שלשים בן ובעומדולפניפועחהירה שנדה׳ עשרה שבע כן

 של שנים זב וושניחשזכע׳ ינשנה׳ שלשים ועד מיז שנת
 שכולו פי על אף הלום לוי רני אסר שנדה׳לב הרי רעב
 נבא הבא דכתי מיוסף סנלן ׳ מתקיים מקצתו מתקיים אינו

הווי." לא איגמז יומא וההוא אניואמך׳
וווי בחילכידה ליה ראמר ®כזיז אילו ןןן»וך ^ף□

 מחוזק בדוכחאפלניא אבק• דסבק "

 מינייהודהקדש׳ וכךונך ׳ ערקת סנייהו וכך וכך הוו׳ וכך וכך
או iii 2 נ כ שאילתות
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לוקמבקפא

 ׳על העין ערות hyi ׳ הגזל ועל הדוח׳ גסות ועל ׳ עריות מלוי
 אל אהרן וימן זנתי' סריסואהרןבסשת׳ ותדבר דנתי הרע לשון
 שמיטת על ׳ וגז* נסתר מלשני ונתי מצורעת׳ זהנת סריס

 סמתיואכזכזססרע׳עלשמעתשוא דמימ׳דכתי׳לאינדת
 סגועח׳סב אלא הואל ןא»ן ככרי'׳ וקח חוזי.ל נעמן דנתי"ויאסר

 ׳על ובולען בן חדבק נעמן וצרעת וכתיב אלת קול ומטעת
 הווחדנתיב גסות על ׳ מרעות את יי וינגע דנתיב עריות מלוי

הנול על זוחתכסצימ׳ והצרעת וכתיב נבתלמ׳ ובתזקווו

 שסטמא כנגעים תאמו באזנם׳ ®קאינומוטטא נוב אמזזו
 דננעים למימרא הדינורואילן׳ סן ׳הוה׳ כי אדם W1 באונם

 לאולאמוקי אונסין לנגעי פרט ויבא אמר באמם׳ מטמאים
 וטשקח׳לא׳אלאמרטלנגעירוחותדמשפשא אונסדאוכל

 מוס הוארנממאאסו ונתתי נד לאו רעח׳דההוא ליתדות
 ממג* לטחזייהלכייתא ו&קמיחדליתיחנחן כשפים׳ לנגעי

 אימן אתהנית׳וירושליס הנהןומנו דבתזצוח ליטטן ליהדלא
 מיטמא אחותכם ׳ אדץאחותנס בית ׳דחניא׳ בנגל מיטמאת

 ארבע בו סאי[ ובית מנעים׳ מיטמא ירושלים נננעימואין
 מטמא ואינו המעקה ומן וטזווה מן מטור אמות עלארבע אמו

 אמות אינק כענן סוכה גני ראם וזייא ר ליטא ואסרי" ׳ בנגעים
 מכהדוא אממן סוכה דלנני ביון דאירכנן ׳ אמות ארבע קל

 אפי' לא׳ הוא אענדלאהוהדאמותעלדאמותהכאנסוכית
 ׳דלסבעת סוכה גבי נן&א3מר0לאקאא תימארנבןעדכאן

 ניהתדיואהואדעכיד׳ דלסיררא מת אנל הואדעבידא
 אםזלאר״ראינישולאסיקריכית׳ פד רכציר מווו ואמי'רבנן

*(!FllfO* נגעיםאילא'3ן0עלייהויציעמיםיט 
 פיאםריגןםיקריניתוטיטםאאודלםא

 !ובנן מאיו ו-ני מימלנמליגוכה מיטמא׳ לא מת מיקרי "לא“
 רני דברי כעליה׳ סותר תמת מן המדר דתנן ׳ נדרים לעניין
 תינעי באי נגעים לענין המת נבלל עלייה אום וחנטים מאיר

 מת אודילמא ׳ נדויסמגעים מאיר תיבעילולר ׳ לךלומן
 נגעיםכנדרים׳ לרבנן תבעילן לרבוייעלייה׳ כתיב יתידא

 בית בית א ותני תש׳ אודלמאכיתארץכתי׳לאפוקיעליה׳
 אתהיצעואמדרבזזסדאהא לרמת בבית העלית את לרמת

 בית׳ בכלל לאו נדרימעלייה לעניין דאמר היא׳ מאיר ובי מני
 הגיא לזיכויי לי למה רבנן ׳דאי לענייןגנעיס לרמייה זאיצטרין

 איצטרין תימארמן אמלו אמדאביי בית׳ עלייהבכלל אמדי
 ניתהטתוכרלאר׳עלייהלא כתיב ארץ סלקדעאמינאבסת

up מנגעת וטהר ננעא מת דאיתיליד אילו אינטי ׳ לן טשסע 
 ושנ*תולעת׳3עץארוואזו3ו0טתודתכהןבצמוו>1 לכוון צרין

 וסנילית חיות למטהרשתיצמדיס ולנץז וצוחהכהן דכתיב
 טבעת ׳והנן ימים לאהלזטנעת מחוץ דכתי"וישב יומי ™שבעת

 אהלן ׳ואין לאהלו מחוץ דנתי׳וישב המטה בתשמיש אהוד יזמי
 טבעתימים׳ לאהליכם׳ אוטדטומלכם הוא אשתו׳מן אלא

 יהודה מאירבר ר טכעתיטיחלוטודברי ולא ימיספמידו טבעת
 אמרתי ר׳חייא ׳אמר חלוטוטהואטמא לימי קו אומר לימדת

• עימדו וזה עזיתממתלוטז בן •ותם רביסו לטדתנו ר למני
 תמסיס סלן עוזיהכמד. טעמא מאי ׳ אסרתי אמכן אף לו אם

 ׳דרבעםזעזויהמלנ> כעשריסזשבעלירכעס וטתיס׳ונתנגע
 בישביבעוזיהוסלן ויותס שני'׳ ושש נתנגעעשרים חוח כאחד

 אימת עיכזדו הוה ותסש מתברעשרין שנין כסת איהובר
 חלזטו׳ור'יזסיבר׳יהודת דעיכורונימי זשכעאישתבת בעשרים

שנתדעיבוריתאתנגעאישתכתדעינויית אט׳
 >ונתןעלז'דנדיננע׳ם או נחמני נר טמו^ רהוח& תני קמיס

ועל שוא׳ שבועת ׳ועל דמי שמיטת ועל ׳ לשוןחרע ןע^55~

 לחרב ואברו ברב פר מדמחניבא אלברב בר ושמואל3ד מינית
 לח ואמרי חנינאמרכיחגינא דוכי חתניה אלבדב כר ושמואל

 יטב׳ בדד תורד שאבדה סמדע נשתנה טת סריהושעבןלוי׳
 אמרהתורהנדד למינן ׳ לאשתו מואיש המדיש הוא ליה אל

 צפרים תורתיכוא שאמרח מצורע נןלןי יהושע ואר ישב׳
 קרבן יניא הודה אסרה למינן פטיט מעשה עטה הוא לטהרן׳

 ׳ תולעת ושני אווזאזוב ועץ ׳ונןלטהדתנתיסצמריס מטיט
 ולאליתיחד תרזיתומהדמיגאכעולאיתויינהו ותנןצמויס

 ׳נדעמזצפרי׳שתים׳ צמרים מחדסינאוחדטתדמינא׳דתניא
 ככרות שוות שאינן סאעמ ומניין שוות׳ שיתו שתים׳ מהתל

 לישתיסולאארכע והאשתימכעיא ריבת׳ צמוד׳ צימוד תל
 חייח האין וההוארטורטלהטביל אחת׳ ההואדנתיבאחת

 נח ימרי ניח׳ דטניל והן באכילת שחוטר,אסורה בדמיה׳
 לרבותאת תאכלו׳ טהורה צפור סדיא׳דתניאכל לה ומשלח

 השחיטה-אסר את לרכות מהם תאכלו אשר הטשתלחת׳וזה
 ואסורות לתקלה׳ שלח תורת אטרח לא אנא׳ אימון דנא

 אשהלאתמשונהקדושין׳ נח מקדש ואי אמי׳כהגאוז השחוטה
 ונעגלח רנסקל ובהוד הכוס דתנןהמקדשנערלחונכלאי

 □חלב וככר חמוד ומטר מצורעוכשיערחנויר ומפרי ערופת
׳ אינמבקודשת בעזרה שנשחטו ובחולין

 משעת גאסרין מאימת• מצורע צמוד* ןןשך 0*13
מיאסרנן לקיחות׳ שודטחאומשעת ’

 כרקדש לחו mm לגמזתיהו להו׳ לקיהחאיקציי משעת
 דאיתעכדלהמצוחאם׳רחסג* משולחת אנל ואיתסרולהון׳

 הוא ובשח-טח קרישן׳ טקרש אודילכאהנילאו תשתרי
 מצורע צמודי ראיתסו לס׳ דמתסוןרקאסתענרמצות׳

מאימתי iiii $ תר שאילתות

 שאינו מכון כנס הוא ׳תנא הבית את הכהןומנו דכתיכוצוה
 עלצרותהעיןדנתינונאאשרלו מסנז׳ בהןוימדע שלויבא

 בר עינוגי והאסד איני׳ לו׳ מתו מתו רגית׳תגאמישיהד
 לן ׳לומר נהוגהלפוס׳קרבנות נגו׳ פרסת לבהנסטכר. מיפן

 סכמות כתנת פבמוין׳ כהונה נגדי מהקרבנותמכמוימאף
 טמנום נדם׳ הכתבת את ויטבלו דכתיב דמים׳ עלשמינות

מ ככנט להם ועשה אומר הוא וכן עריות׳ גילוי על מנמרים
 כדרכי ומתהרוח׳ על מנמרתמצנפת עדודו׳ כשד לכסות
 מעכוז ש* ויכפר שמנוח דבר יבא אמ׳הקנה הגינא דאר הנינא
 חסן ׳ דאיתיר־ן עלהינא הלב הרהר על בכמי אמס גבוה׳
 עו על סכמו אמד משמט׳ השן ועשית סג הריני[ על מנמר
 אסר תדע׳ לשון מעירמכפרעל ותופים׳ אפוד א׳ן דכחיב

 שץסכמרעל סעסהקול׳ הקנההואדברשנקול׳וכמרעל
 ומצח התם וכתיב עזזתטצח׳כתיבהכאווזהעלמצתאהרן׳

 ולא והא ממעשיו׳ ואתני הא לאקשיא לן׳ היה אשהוזנה
ממעשי! אהני ארגיטמעסיו׳

 ר51 ארסיטק איביוהא מעילסכמו׳ נגעיסעליה׳ לאאהו
 ומציג! בקומו׳ במרה להם מזמנו שבירבריסלא לוי כן יהושע

 דסי' הרע׳עמיכות דמיסולשק שמיכות בדכראחד׳ כמרה להס
 לטונו ואביא רב ותני בקטורת׳ הרע ולשה ערומה׳ בעגלה
 על הקטרת את דנתינזנתן הרע׳ לשק על שמכפרת קטרת
 לשק על מכפרת רישמע^עלמחהקטרת רבי ותנא האש׳

 ׳ כחס" מעשרת על ויכפר שנהם* דבר ימא הנח אסר הרע
 לא וסיס אשמינות שמינותדמם׳ על רמוס שמיכות קשיא

 והאדלאידעמאןקטליה׳ידע סאןקטליה׳ קש׳א׳זזאדידע
 ונגן׳ כיה אחרו לא פילו א במזיד הוא׳ קטלא בר קטליר, מאן

 והסיא׳נסילאקשיאהאנצעעחחאבפ הרע הרעאלשק לשון
>נעא מעסה אתני חארלא טעסח ואהבי הא אינעי׳תיפא

&?4"ז
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 לא כוס1? וחה ומציל טעמא מאי לבריא פותר בשבת למלה
 שהמבשל פותרפעמי שהשוחט פעמים דכא אסר סוקעד.׳ הוי

 יום מכעוד חולה לו שהיה כמן מותר שהשוחט פקטים אסור*
 ׳ פוקעדת הוי לא נטי עלמאגוליה לגבי ממלמלה דחוה ביק

 הולה לו היה ולא דלעת לו שקיעץ בטן שהמבשלאסוד פעמים
 זילא גג על אף לבהפד, המ נטי כבניית רמימא מהו מבעודיום

 השוחט ה־לב מנהרדעא דמי רב אם לבהמר,קמל הזי לסוס מזי
 למלהנשב והמבשל אופעא לאכל לבריא סומר כשבה למלה

 דהות והוא בותר בשבילועהשוהט ירכה גזיר'שמא לבריא אסור
 אסור יום הולד,מבעוד אכללאהיהלו יום׳ □בעוד מלה לה

 ממממ ממוקצה לבר שבת בכולה שמעון כרבי הלבה דקייטלן
 דאמרוכפפאנה לןכותיהמדרבפפא הביסהו ולא איסור

 לקרקע בממכר הפין מאותו יש לימראלאם סירות שהמין
 מנקעריז ליר, הוה אחראלם מהמתיסרג! דכא גב על ואף אסור

 דמה רבא למברכהחזייד, דחהיאלפתאראתאי ׳ איסור מהמת
 אלמאמהלית ואילאבמישאלא מיניה כפישאשראלמיזכן

 דאמר נחמן רוב כוותיה לן k־v:o איסורולא מחטת מוקעת
 אהא נמירב כה ופליט שרי וכשמת אסור טוב פוקעהסוס

 לברמטוקער! שמעון ברבי הלכת שבת בכולה אפר הר ורבינא
 שפעון רבי אפילו כיס הסרק □הסת פוקעד, אכל איסור מהפח

 כארזי ומשנינן ׳ שבמוקצה בעצים לא פקשיקאכל דקא פודי
מורת׳ שמעון רכי אפילו כיס דבחהרון "^ואטותיאלמא

 I לקכולרלשוך׳ אמד דמן אמור למימי ברסצריך
I ליה ויביהס אכל מעשה כיה לסיעכד הרע

 I בעילפרהוזיליהאילאמיאמדינןכיאסירלקמליהלטיעכד
 I מיגירההיכי לפרהוזיגפשיה גיהמעשהאבללמיהשליהבעי

 I בעי מי כתרך בניכלא ממני ליהפלניאקא ראטוו כגון דפי
 | השיר קא ה״ט אי דילפא או נפשיחמיניר, ופדהוזי ליה לסיהש

ן תש׳ יואשר מופו לוקה כשרים החושד מר ואמר ליר,
I מ׳כעי לא דלקכוליה גב על אף בישא לישנא האי רבא דאמר

 דבתיבוהכוראשרהשליךשםישפעאלאת ליהפיכעי לפיחש
I וד.ל<* הרנן גדליה וכי גדליהו ביד רגוז אשר האנשים פגרי כל

 ולא קרה לעעתיוהנן לחוש לו שהיה מהיד אלא הרגן ישמעאל
 לגפק גלילא כני הגת גן הר הוא כאלו הכתוב עליו מעלה הש

 לידן אמרו טרפזן דרבי לקפיח אתו נפשא דקטלו עליהו קלא
 גכ לישג<הבישאאףעל רבנן אמור אמרלהו ׳־ אטמירנןמר
 איתגיס דילמא פיכעי לידת למיהש ליה פיכעי לא דלקכולירת

לוילינם• לםילתאולאםסת״עאמילתיכווגדםיתוןצערא
אידלואהקאטסירוגפיישכח___5

לעיי! «ר ניתן מספר
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שאילתא 5P I טלחלו
fiuS’npwsS יסר שאילתא קבט (

 מרעוכיהיכיראסיר
 דבדיל במרגלים אשכחן דהבי לקמליה אסיר רגי לאשתעוייה

 ישדאלפיניהו וקבלוה 1יתימו»3לשקהועדא»מתעולתןלד
 p יותר הרע דלשק עונשזיז והמיר דמילתא עלה איענש)

 ביעד ולהחמיר להקל רע שם כרתנןהטועיא העושהמעשה
 שבישול קטנת ועל כהונה שב דולה ג על רע סם המוציא אהד
 העוטרת יותרק חמור בפיו האומר סלענמעא מאה נותן

 רבא אמר קטלא׳ לר, גרים דתה משוס דילמא ממאי מעטה׳
רעשהועיא' עלשס ישר בתולת על רע שם הוציא בי קרא אמר

 על אלא כמדבר אבותינו על דין גזר נההתם שלא מעינו ובן
 דאבתי ממום ודילמא • עשר זה אותי וינסו שנאמר הרע לשון

 אותי וינסו קרא אם כןלקיש שטעון רבי אמר ׳ מאתן מלא (6
 אלעזר דבי ואפי דינן׳ גזר עלזהנתהתם זהעשרפעסיסזה

 סהס-סה אם ומה ׳ הרע לשון בה גדול כסה וראה בא פדסא ן3
(ו|לרגגוחגיר על דע מס הפועיא כן ואבנים שסרעעלהעעים

 רבדגדול היננא רב דאמר נדול רבד על ודילכא ׳ כלשכן לא
 ממנובכינול הוא הזק ני רכתיב שעדת כאותה מרגלים דברו

 דכא אמר אלא ׳ םשס כליו להוציא יבול אינו הכית אפילובעל
 דברה עיסקי על רעדה הארץ רבת מוציאי לקיש ריש ואיתימא
 כל עודדת אלעזרבז ואמררבששתמשוסרבי ׳ שהוציאו
 עדות המעיד וכל הרע לשון המקבל תיעזנל למק המספר

 תשליכק שגאמדלכלב להמליכולכלכיס חטרוראוי על שקר
 לא נפי כיח קרי שוא תשזיזספע וםמיןלידתלא ׳ אותו

L________־ תשיא׳_________________

 ראילומאןדאיתליה
 בהדי דדינא*4םילת

 לידן יחיה הברירה
 זיטנן למימרליה וצריו בהדיה דיגא ושמע דין לבית ן4ויםנ

 בקרה אשכחן דרגי פלן ליזם פלן דק בית לקדם בהדיהפלן
 דיהב משהטןדעתיהתא לאהרן ועדתודכשעתאדאםרוליה

 נמיבענן ואגן הוא כריך רקודמא מרמותירת ולא כהונה לן
 ממחזימניכון להס אם כהוגה נס ובקשתם ',רבת כהני למיתי

מהרדכתיבויאסרמשח, הוא ברין לקמיקודשא
U בי£ לפיכ כישא מילתא משקעי בואיונ עדתן וכל אתה קרה 

g כתיבדבל משוסלאתלן ביה ל»ת ואסר שליהא ואה* ^רינא^ 
 נעלה׳ לא ויאט' אליאב בני לאבירם לדתן לקרא משה וישלה

 ליוז לשמותיהמממיתינן מיהייב ראי ׳ שליחא דאתיר לפימרא
 לפיפדסכסיפ צוין לירה וכימשטיתינן ׳ מרת אורו דכתיב
 דבעימאדמסתית אשכחן דרגי מנלןמכרק לשמותיה דדיינא
 אורופרחאםםלאן»ומשמתיןנמילטאןדםהבר אמר לפרוז

 דממום וסיפר לאודועי מרין יושכידה ארור אורו דכתיב ליה
 אפרעולא ׳ לעזרת" דבתיכבילאבא לית רגיטשמתינן

 כוכנא דאפרי איכא י לפרה ברק שפתיה שיפור• מאה בארבע
 ואיפיתבעילפיקנסידן ׳ רכאהודת נברא דאמרי הוהואיכא

 הימים לשלשת יבא לא אשר לימדכתיבועל גפפונאקנסינן
 דכתיב ליה ׳ומהרמינן רכושו כל יתרם והזקנים השרים בעצת
 דפיתכעילמיתלמפןמזיידו וחיכא הטלה׳ מקהל יבויל והוא

 רבת* ליה עבריגן ולאמכועיה זלמילמליה דינא כיה ולמיעבד
 ואשכיעש ואמרטם אנשים מהם ואברה ואקללם עמס ואריב

 לננודירו דמתכעילמיחבשיחהבשינןליח׳ והיכא באלהיס׳
 ניכסץ לענוש הן וקלסותוקלשרושי לידהדכתיב מננדינן

 אש כוון בר נהמיוז אם מת לשרושי׳אפראדא מאי זלאפוויין׳
 ברים יתדה דג ואפר < הו־דפהיתדה רב אפר בראבק ובתיא

דרג

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)95 מס עמוד גאון משבחא אחאי שאילתות
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אריה גור

 באי כל על ראש ותלוי נשיאות לאותו גדול
 נרמו לכך להבין. יש זה ודבר ,“עולם

 דבר והוא תשא", "כי בלשון כאן נשיאתם
 הנשיאה ענין שיבין מי בחכמה מאוד עמוק

 לשון מקום מכל .“ימותו מכו לא ואם ע^כל,
 ,“ממש נשיאה לשון רז״ל דעת על תשא" "כי

.“ת״ל דברי מכל שנראה כמו
 יג( fi שיש6ו9) וישב בפרשת פירש ורש״י

,“,חשבון מ׳לשון ראשך" את פרעה "ישא
לשון "ישא" מפרש שהוא מדבריו ונראה

 מריך קבלה, לשון שהוא מפרש וכאן חשבון,
 שהוא רק ממש, חשבון לשון שאינו לומר
השבץ שכל רש״י שסובר רק קבלה, לשון

 ולפיכך החשבון, מקבל שהוא רק אינו
 נקרא כאילו השבץ, לשון הוא "חשא"
 "תשא" שלשון כיץ "תשא", בלשץ התשבץ

 קבלת רק התשבץ ענין ואין קבלה, הוא
 "תשא" כלשון התשבץ נקרא לכך המנץ,

 יג׳מכרנך שם שתרגם ואונקלוס .“סתם
 כסו "ישא" לשץ מפרש הוא כי פרעה׳,

 ,”הדבר המקבל נשיאה לשון שאמרנו,
 שמקבל נשיאה, זהו אותו יזכור וכאשר
 תקבל׳, ׳אדי כאן שתרגם מה וכן זכרונו.

 !“שנתבאר כמו נשיאה, הוא המנץ קבלת
m שאץ מגייינם. סכום לקבל כשתחפוץ 

כן ראם ,‘1מניינם סכום תקבל כאשר פירושו

שפילה, אומה ביד מוסרן מקום של רצונו עושין שאץ ובזמן בהם, שולטת ולשון אומה כל אץ מקום, של

 במדדיגת שלהם שעצם בעבורי •ישראל ת״ל: "■שפילה אומה של בהמתן ביד אלא שפילה, אומה ביד ולא
 זהו בי בלל, מציאות להם אץ כאילו לצורה הראוי עגין לישראל אין אם לבך שלימה, נבדלת צורה

 צורה באן אץ באילו חסרון, בה יש ואם שלמה. והיא חסרון, בה אץ אשר הנבדלת זמורה ענין

 ישראל שמעלת מפני מדריגתן. אחר נמשך הוא שפילה אומה ביד נמסרים הם אשר זה דבר נברלת.״בי

 תמשך מקום, של רצונו עושים ישראל אין באשר לבך נבדלת, במעלה שייך חסרון ואין נבדלת, מעלה

 בשלימות הצורה בעיק ״ngg^auca עמוקים אלו לגמרי...ודברים להם ביטול יגיע הרי החסרון, להם

 להיות הצורה אל ראוי 'שרברחה ה״ל: ]פד.[, פי״ד ישראל בנצח כתב ובן ממדריגתח*. תצא כאשר

 אל ראוי באשר בהם, שולטת ולשק אומה אין מקום של רצונו עושים שאם אמר לבך בל, על עליונה

 ביד נמסרו אז מקום, של רצונו עושים שאין ההומה״ובזמן על תמיד מושלת שהיא השלימה, הצורה

 מושלים שהם או בינונית, מדריגת שום לישראל שאץ במת בוה תלוים הרבה דברים שפילוז...כי אומה

 וראה נקפח:[. הדש באור קנג,[, ]א, סו: לבתובות בח״א הוא וק עליהם". מושלים שהכל או הבל, על

 ומורה מדריגת זו כי — גדול• זבות •צריך )צב( .52 הערה ושם סז, אות פל״ג בראשית גו״א עוד

 חיל (23) בצודה. פגם ישנו כאשר לרועץ נהפכת זו וזכות הקודמת[, בהערה ]כמבואר הנבדלת

 הש״י מקום, של רצונו עושין ישראל אץ ואם ]לישראל[, להם אחרונה צורה וזש״י■ ]קפח:[: תדש באור
 אמתת הוא ׳אל׳ בי ׳ישראל׳, שם זח על מורה בי אמרנו ובבר לגמרי. נופלים הם מאתם.״אז מסתלק

לגמרי. נופלים הם ואז צורתם, עצם ובטל לשמם, ביטול יש כאילו מהם כבודו מסלק הש* ובאשר צורתם,

 בתב ובן בשמם•. שהוא ׳אל׳ שם מורה באשר יתבוך, בו דביקים הם בי לרקיע, עד עולים עולים, הם ובאשר

 שדרשו בתנהומא, מהמבואר (21) גדולה.ובבוד. של ענין שהוא (24) רג ]סוף הגדול שבת בדרשת

 לשק (26) •גדלו־. ל״רוממו• כמקביל תשא• •כי שדרשו בבמד״ר, ומהמבואר ראש״, •תלוי לשון תשא״ ״בי
 אות שם גו״א וראה עמהם". אותך ימנה בסעודה לפג© לשרת עבדיו שאר בשיפקוד חשבון, •לשון שם: רש*

 דרך לוזשבון מגיע הוא בעקיפין אך השבץ, לשון ואינו קבלה לשק הוא ישיר באופן *שא• - פירוש (27) יא.

 הערה וראה למעלה, ]לשונו אליו• אותו מקבל הרבר •הנושא (29) אוהך, יזבור - •ידבתך׳ (2)פ הקבלה.

 בתוכו כוללת זו ]וקבלה אצלו. קבלתו הדבר נשיאת )א( ל״תשא*: הסברים שני ביאר הגו״א א״ב (30) [.1 ו
שכתב: בו לא, בבמדבר דבריו ראה הראשק להסבר בקשר ועוד וכבוד. גדולת לשק )ב( חשבק.[ לשק

 רוצה אינו שהרי בחשבון, מקבל שהוא קבלה, אמר שייך אדם( בני מונים כאשר ]פירוש אדם בני "שאצל

 קה - ראש את •שא ביאר רש* שם מדוע ועיי״ש הדושבון״. את שקיבל בזה ושייך הם, במה לדעת רק

סכום כבר שתקבל - זו הוו״א פירוש (3)ו החשבון״, את •קבל ג״ב שם ביאר ולא החשבת״, את

החלמה אוצר תכנת ע״י המ־פס399 עמודמס מפראג )מהר״ל( בןבצלאל ליווא דיהודה_ירושאם<־- >מכון אריה גור חומש
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 שיתנו בזה שייך זלא כבר, אותם פוגה הוא
 אלא אותם. סונר* הוא שכבו אחר שקלים חצי

 נרא״ס(. )כ״ס מניינם׳ לקבל ׳כשתחפוץ פירושו
 בני "ראש שכתב מפני מניינם׳, ׳סכום ואמר

 ראש ישראל" בני "ראש לפרש דאין ישראל",
 כתיב במדבר רבפרשת ,”ואחד אחד כל

 פירוש אלא ,“"לגלגלותם" p fi )ממד בתריה
 יכנס הפרטי החשמן כי מנין, הכום "ראש"

 *,4חשבון סמם שהוא הכללי, חשבון תחת
 שהוא השורש, תחת החלקים כל שיבנמו כמו
 סמם נקרא דלבן פירש חזרא״ם .”לתם ראש

 מלי דדך שכן ממני "ראש", החשבון
 ואחר כראש, תשמן ממם מתפיס חשבונות

 ואין .”שלהם כאגרת הפרטים כותבין כך
 דבר שהוא זה, מנין תורה דברי לפרש ראוי

הפירוש אכל ,”חכמה שורש לו ואץ הסכמי,

שנתבאר. כמו הוא
 יש לגלגלותם׳, אותם תמנה ׳אל שאמר ומד!

 למנותם מותר שמא זה, דבר ליה מנא לדקדק,
 נחנו שכבר «ף" בהם יהיח "ולא לגלגלותם,

 •ונתנו דקרא לישנא בדמשגמג נפשם, כופר
 לומר רוצה אס ועוד, ”נפשם" מפר איש
 "מפר p אס לגלגלותם, אותם ימנה שאל

 חצי אלא נמנו לא הרי למה, נסשם"
 המצוח חיה לא ראם לומר ואץ .’השקלים*

 לא "העשיר אמר למה — השקלים שימנה
 אם בכך מה סס, )פסק ימעיט" לא והדל ירבה
 השקלים סוגה חזיה נאסר אם כשלסא ירבה,

 שלם שקל יתן העשיר שאס למטעי, אתי —
 ואם השקל, שנתנו הס שנים כי ממרים יהיו
 המנין, על לעמוד יכולים יהיו לא ימעיט דל

דוקא, השקלים ימנו כי )יש״י( פירש ולפיכך

 ובהתאם (32) לפגיה• ולא הקבלה לאחר מדובר אלא מנינם, סכום לקבל כשתחפוץ ולא בפועל, מנינם
 של גולגולחם את לספוד תחנה כאשד הוא הפסוק וביאור כפשוטו, גולגולת - *ראש• פירוש יחיה לכך
ש־ראש־ הרי לגולגולתם", וגר ישראל בני עדת בל ראש את •שאו שם שנאמר (33) ישראל. בני

 ביחס הוא לפרטי הכללי הסכום יחס - פירוש (34) לי. לטח חרתי ראל״ב לחוד, ו״גולגולתם" לחוד
•ראש* נחשב חבללי החשבון ולכך הכללי, החשבון תחת נכנס הפרסי שהחשבון משום לתחתון, העליון

 גופא רישא ׳בתר ובן xko ]שבת איבריו״ כל על •מלך שהוא רל אמרו •vky ועל הפרטי. לחשבון
וראה אדם", של השורש הוא "הראש יד אות פ״ס בראשית בגו״א שכתב בפי (33) מא.(. נעירובץ אזיל״

לענפיו, חשודש ביחס הוא לאחיו מסך שיחס שביאר ועוד ד״ח ט אווז פל״ז שם עוד וראח .44 הערת שם
 שנמשכים ואיברים חלקים חינם השבטים ושאר מז״לא[, בראשית נרש״י המטח• vxr הוא שיוסף

׳ראש׳ •פיחש חרא״ם: לשון (36) 36 ,37 הערות ושם 4י אות פל״ח שם ביאר וכן הראש. אחר
 בראב״ע ומקורו ׳ראש׳". חסך נקרא ]לכך[ הפרסים, בראש הסך שיכתבו החשבמם שמנהג מפנו חשבון, סך

 של בספריו מוסד יסוד (37) חראב״ע. בשם וו סכרה חגו״א הביא מ, לזג ובבמדבר יא. פסוק סוף
 חבריות הסכמת מעד שחם ולא כך, אלא שיחיו אפשר ואי ומחוייבים, מוכרחים תורה דברי שכל הנוהו־״ל

מחויבים, מוכרחים דבריה בל - •התורה שכתב: נקיז.( מ״ב פ״ג בדר׳ח דבריו ראה ולדוגמא, וכיו״גג
 דבר שיחיה אפשר אי בי התורה", מעלת חח בלל, אחד בענק שיהיו אפשר ולא בך, שיחיו רק אפשר אי

 אבל כך שיחיה שראוי בתודה לומד ואין כך. רק אחר, בענין שיחיה שאפשר בתורה אחת נקודה אף אחד,
 שיהיה ואפשר בלבד, הראוי הדבר כי בתודה, אינו זח אחת״דבד ממין שיהיה ואפשר בך, שיהיח מהריב אינו

 הוא וחמחויב אחר, בענק אפשר ואי בך, שיהיו מחריבים חורה דברי אבל מיוחד, זה אין - אחר בענץ
 מפנו חזיר חודה אסדה ]"לבך הסבע פי על נאסרו מסוימים שמאכלות ההסבר אח דחה ובן מיוחר",

שבלי... •סדר המעות בל בי הטבע, פי על התורה מעות לפרש אין כי רע"[, מזג בגוף מוליד שהוא
 בבאר וכתב חזר וכן נבט.[[, פ״ח ישראל )תפארת האדם" הנהגת בו שיהיח ראוי אשר השכל לפי הבל

 מעי מחוייבים הם חודה •דברי ט: אוח ריש סל״א להלן זז בנקודה נגע וק נקו.[. חששי באר הגולה,
 ]לשונו חחודח• שורש סדבריחם דבר ש״כל חז״ל, לדברי בקשר גם פעמים הרבה כתב ובן עצמם".

דבופד (38) (,314 העתז י״ס פרק לעיל וראה וסו. הערה ושם יז, אוח ב״ח פרק בראשית ארית בגור
 פירש אכן וכך נפשם. בעד כופה המנץ לפני נחנו כי ממין, ימותו לא ולבך נפשם, פריון כמו מובנו נפשם•

 שלאחר משסע ובהכרח [39) המגיפה*. את מתעת שהכפרה ספנו - נגף בהם יהיח •ולא כאן החוקוני
נפשם", •כופר הם קליםשו 1 כי עעמם, האנשים נמנו אלא השקלים, אז נמנו לא - השקלים שנגבו

נמנים. לא אך — נגבים השקלים ולכך הנגף. מחשש עליהם ומגינים

:התכמיז וצר!59׳׳יי^«?9חוד4סס מס עמוד מפלאג נמהר״ל( בצלאל בן ליווא יהודה ד - י!־ושלים< >מכון אריה גור חומש



שזנג ל תשא כי

אריה גור
 למוח רוצה התורה כי ,40מספיק אין תה

 .4ובאחים* צבור בקרבנות בשוזז כולם
 את תשא "כי דלשדן כך, פירש דרש״י ויראה

 למכתב הוי דלא משמע, כך ישראלי בני ראש
 הוצרך רלסה ישראל׳, בני את תפקוד ׳כי רק

 5 כך פירושו אלא ,4ראש״* את תשא ״כי לומר
 דהיינו ישראל, מנין סכום לדעת תרצו כאשד

 יתן דק לגלגולה, אותם תמנו אל ביתד, כלם
 בכל נכתב כך ובשביל שקל. חצי אחר כל

 למנות שאין ,4ראש"* את "שאו ישראל מנין
 "כי תה ביתד, הסכום רק לגלגלוחם, אותם
 ולא שלהם, סכוס שהוא ראש", את תשא

 ,44נפשם כופר לתת שהוצרכו ומה לגלגלותם.
 מכל לגלגולה נמנו שלא גב על אף דהיינו
צריכים והיו שלהם, סכום נודע היה מקום

 את מונה שהיה ודוד .4,נפשם כופר לתת
 כי סוכר שהיה נראה ,44א־נוז( נד, >ש״א ישראל

 ,47במדבר יחד כשהיו רק זאת מצוה חיה לא
 והם ביחד שנמנו כיון ,40שולט יותר והשטן
 ביתד•*, נמנים היו לא דוד בימי אבל ,4,ביתד
 כתיב ולפיכך שולט. הנגף אין ,”ביחד ואינם

 דוקא, למשה שהמצוה ראש", את תשא "כי
 למנות אין כן פי על דאף וטעה, דוד, סבר כך

 הנגף. היה ולפיכך שקלים, חצאי ית על רק
 לחת שצריך כך משמע לא ”רז״ל מדברי אך
 כופר שיחנו רק השקלים, ולמנות שקלים חצי

 אחא והשתא נגף. בהם יהיה לא ואז ,”נפשם
 היו ישראל כי *,4ישראל את דתי שמנה שסיר

 באדר בשנה שנה מידי שקלים חצאי נותנים
לתת צריך ואק נפשם, טסר מ״א< ה״א ם4מק

 ירבה לא ®•העשיר לבך אהר הסגר לבאר שניתן משום רש*, של הכרחו מוז תהה - פידוש (40)
 לא •העשיר של הדין נחג אלו שבתדומות כרש* כמבואר (4)ו שמבאר, ובמו ימעים/ לא והדל
 האדנים שחתמת ח אות חי]פב למעלה ברבדיו היסב מתבאר זדו ושדק ימעיס". לא והדל ירבה

 שהשתתפה הנפש מחשבת על מכפרת תקרבנות תרדמת ואילו בעגל, שהשתתף חסך מעשה על מכפרת
 מן יותר לאתר אק ובנפש, בגוף שדם אדם בני כל •כי ישראל, לכל שחז סכום נקבע ולכך בעגל,

 פירוש (4)ג שם[. !לשונו השקל• מחצית שדם שיחיו תחמוד! בשני אמד ולבך עשיר, אס דל השני.״אם
 שביאר ]כפי מנק■ •סכום פירושו •ראש• כי גולגולתם, את בפועל ספת לא שלעולם מותז •ראש• -

 •ראש•, נאמר מדוע - לגולגולתם אותם סופרים חיו ואם ישראל, של הכולל הסך שהוא למעלה(,
 גשם קהת• בני ראש את •נשא ובן j כו, שם ב, 3* בבמדבר ובן כאן, (41) שמבאר. וכמו

 השקלים, אלא האנשים נמנו לא והוי (44) בם. שם נשם גרשון* כני ראש את •נשא 4כ ר,
 מינב דל •אמרו ח״ל: בחזקוני, החכרת זו סברה (41) למעלה, ששאל וכפי נפשם, ככופר תצווך ומת
 אף חת נגף". בהם יהיה ׳ולא באן תבטיח המדוד, ברבר ולא המנוי ברבר לא מצדה ברבה אק מט

 ובעקבות (44) לכפרת. הוצרכו ולכך המנוי*, •דבר מגת• יצא לא מ״ם אך האנשים, ולא נמנו שהשקלים
 איש• אלף שבעים שבע באר ועד מדן העם מן דמת וגד בישראל דבר ה׳ •דתן נאמר תר של זח "מנק

 את טונים המפר נתינת לאחר אס ]בעלמא גולגולתם. את וספר בדבר, חד טעה ואק■ סס. כד, נש״ב
 וכמו לצווך, שלא היה שהמנק מחמת שם מתו ודק מוטעה, לא-היה דוד של מנינו אד האנשים,

ישראל בל באשד (47) דוד[. בזח טעה כיצד היתר, צד שום בזה אק אם אך בסמוך. שיבאר
 מבואר ובן שונות. בערים מפוזרים שהם ישראל בארץ חיו שישראל במו זה ואק אהד, במקום הוו

 ישראל באוץ הלוים ערי ואילו אחד, למקום נחשב חיה במדבר לדה• ש׳ימתנה יב: ממת בוישביא
 הרע•. עין מ שולט •שהמנין רש* שבחב מת כנגר - •שטף (44) עייי׳ש. שתום, למקומות נתשמת

 אק והברמן דבר, לכל גבול שנותן הוא העק בי ידוע, •וחסעס בא[ 41 מם לב״ם בח־א שמע וכפי
 מו.[ j] יא. לסוטח ומדא נצא:[. גרב ח׳ בנטיות זה בעמן עוד וראה הברכה•. ענק שזהו לה, גבול

 ׳ופרצת ירו 4מ ]בראשית בברכה נאמר ולנך וגבול, גרד אק הברכה כי 4הבדם הפך הוא •הבנק בתב:
 פב׳ז בראשית בגו״א זדו ליסוד רמז ובן וגמל•. גרד לו ואק הפתץ, בדבר אלא חברמז אק וקדמת/ ימח
 תסבנה ולבך ברורה, יותר עק תפיסת בהם יש ביחד ישראל באשר ולכך, בב. אות פב״ט ושם י, אות

 ]תשא תחנתופא דברי את שם שתביא & אות ]פל׳וז פקודי ר־פ להלן גחא וראה וותר. גדולה משמן
 •נמנו (44) ונשתברו•. הרע עק בהן שלטה לפיכך בפומבי שנתנו על ראשונות ש״לוחוח לא[ סימן
 תשעה של תקופה למשך שנמנו (10) אהד. במקום ונמצאים jinx בפעם נמנו — ביחד״ והם מהר

]®•ב שבע• באר ועד מדן ישראל •שבטי מפתחם שתיו )ו»( ח[. בד, ]ש־ב יזם ועשרים חודשים
 ישראל את יטנו ואז (u) שבפרשחנו. מהתנתומא בסמוך דבריהם שיביא במו (12) ם. בד,

בסמוך, והסבר בימיו, נגף שהיה ]ומה הדק. בעיקר סעדו דוד בי להסביר נצטרך ולא (04) עצמם.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס401 סס עמוד מפראג )מהר״ל( בצלאל p ווא יה ד - ירושלים< >מכון אריה גור חומש



שמות היד

J... . 1.

 עם־ך$ע י,ךך אל־תשת וא0 שמע תשא ־/?</
אחרי־רבים לא־תהיה חמס♦־ ?\לו^ול&ד

דש״י
 לשון למקבל אזהרה ישקר, שמע מקביל לא כחרגומו שוא. שמע תשא לא )א( שכרו: לו מנו

 הטוען רשע. עם ידך תשת אל מברו: דין בעל שיבא עי דין בעל דברי ישמע שלא ולדיין, הרע,
יש לרעות. רבים אחרי תהיה לא )ב( ממס: עד לו להיומ שהכטימהו שקל, מביעמ מכירו אמ

tממורות
נא!

T
f'lY

דשקר. שמע תקביל לא — בתרגומו

/(fc C אונקלוס( )תרגום,

ישמע... שלא ולדיין הרע לשון למקבל אזהרה
 למקבל אזהרה זה הרי שוא, שמע תשא לא —

 שלא לדיין אזהרה זה הרי אחר דבר הרע. לשק
 שנאמר עמו. דינו בעל שיהא עד דין מבעל ישמע
שניהם. דבר יבא האלהים עד ח( בב )לעיל

1)מכילתא(

 ידך תשת אל — שקר... תביעת הבירו את הטוען
 מאתים לי חייב פלוני איש לו אמר רשע, עם

 אתה וטול עליו והצטרף בא אחד, עד ולי דינרין
וגו׳. ידך תשת אל נאמר לכך מנה, ואני מנה

3)מכילתא(

נב[
 מיושב המקרא לשון אין אבל זה... במקרא יש

4 — אופניו על בהן

 הלילה כל יושבין המצריים והיו מצדים בכורי שהרגתי שבשעה לכלבים אתם חייבים הקב״ה אמר לכלב למה
 לפיכך לשונו, כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל שנא׳ נובחין אינן ולישראל להם נובחין והכלבים מתיהם וקוברין

 קרא "ומדאיצטריך אותו(: ד״ה א כב )פסחים ובדש״י אותו". תשליכון לכלב שנאמר לכלבים חייבים אתם
 הוא ברוך הקרוש שאין איצטריך, למצותיה קרא אמינא הוה אותו לאו דאי טעמא, למילף מצי לא — למשריה

 !שכר( ונכבד שכרו, ליתן תורה הקפידה לפיכך לשונו, כלב pn’ לא במצרים ונאמר ברית, כל שכר מקפח
 צורך אין כאן רש״י פירוש שלפי וואפשר ב",לבל וטרפה לנכרי ימכור שהנבלה כוכבים, העובד מן הכלב

 קרא(ןיבדי-זל שמות ראה מקומות, בכמה אתקלוס תרגם וכן (1) 1 בדפוסים[. שהוסיפו המלדד״קזכר", להוסיף
 תפרש דלא לאשמועינן "ובא יעקב: בנחלת פירש לא. ה מט, א במדבר וע״ע כו. לא ב, ד במדבר יכריז,
 חנם, "לשוא. ז(: כ )לעיל רש״י ראה ולהבל", "לחנם מתפרש "שוא" מקום שבכל וכוונתו ולתבל". לחנם שוא,

 שלעיל התרגום, דברי רש״י כאן הביא ולכן מקום. בכל ׳לשוא׳ של פירושו שכן )שם׳ היטב כאד וכתב להבל".
 שהובאו אחרים במקומות רש״י פירושי עוד וראה "דשקר". ותרגם: שינה כאן ואילו "למגנא" תרגם: שם

 מפיו להוציא ולא "תקבל", כאן שמשמעותו "תשא", המלה את לפרש רש״י שכוונת ייתכן, עוד שם. 21 העדה
 רשב״ם ראה שלפנינו, הפסוק גם כן שפירשו מפירושים ולהוציא הג״ל(. לשוא" ה׳ שם את תשא "לא )וכמו

 בפיו נושא הרי מעיד או כשמספר תשא מלא משתמע דכולהו תשיא, לא ביה קרי "....ול״ג א(: קיח )פסחים
 שפתיו על ישא שלא עוד יאסור הפשט דרך ועל שם, את תשא "לא ו(: כ )שמות הרמב״ן פי׳ וכן שוא". שמע
ד(, טד )תהלים שפתי על שמותם את אשא ובל א(, כג )להלן שוא שמע תשא לא כלשון חנם על הנכבד השם

ועי׳ שור. ובכור ראב״ע פי׳ וכן א(". ט )זכריה ה׳ דבר משא וכן קול. בו שישא בעבור כן יקרא הדבור בי
I קבלה. של משמעות הזכיר ולא רכים, ולמחלקות לעניינים זה שורש שמחלק שא( )עדך מנחם מתברת 

ראה — ישמע שלא ולריק א. כג מכות א, קית פסחים תיב״ע, ראה — הרע לשון למקבל אזהרה (2)
 חבירו, דק בעל שיבא קודם )תכירו( דין בעל דברי ישמע שלא לדיין "מנין א(: )לא ובשבועות ב. ז סנהדרין י

 שקד מדבר ת״ל חבידו, דין בעל שיבא קודם לדיין דבריו יטעים שלא דק לבעל מנין תדחק. שקר מדבר ת״ל
 בפני שלא דבריו שהמטעים שוא, "שמע ופירש"׳■: תשיא". לא שוא(, )שמע תשא מלא מתני כתנא רב תרחק.

שתי כולל .שהפסוק נקט כאז רש״י שם. ורש״י ב כא סוטה ועייז שקד". מדברי בוש אינו דינו בעל

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס127 מס עמוד אריאל מכון ג( )שמות ו ־ >אריאל< השלם רש״י
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קטובג משפטים

אונקלוס

ד?עינןר מא מלאלפא תתמנע ולא לאבאשא סגיאי בתר תהי לא קןר:0 סהיד

/

 המימרות שתי שהובאו הגם׳ כדברי רש״י נקט וכנראה דעות. שתי שהן נראה שבמכילתא אע״פ האומרות,
 דברי שישמע לדיין "אסור ה״ז(: פכ״א סנהדרין )הל׳ הרמב״ם כתב וכן בהם. נחלקו ולא בסתם, הנ״ל במקורות

 הרע לשון למקבל אזהרה זה, לאו ובכלל שוא. שמע תשא לא שנאמר חבירו... דין בעל שיבא קודם דין בעל
 חיים ובחפץ שם דתיי דינא ועי׳ לשה״ר. לענק הוא הלאו שעיקר י( )לאוין סמ״ג ודאה הרע...". לשון ומספר

 אפילו כולל זה דלאו הוא "ופשוט חיים(: מים בבאר )שם, חיים חפץ כתב ב. אוח הלאוין מנין פתיחה,
 כדאיתא חבירו, דין בעל שיבא קודם לדיין דבריו ישמיע שלא נמי כולל זה דלאו כיון אמת, דבר על לשה״ר

 משום או שוא, שמע התורה קראתו ואעפ״ב תורה, אסרה אמת על אפילו בודאי ושם ובסנהדרין, בשבועות
 שהתורה משום או להאמין, אסור שהוא דבר להאמין משיאו ואתה אמת שהוא הזה הדבר את ידע שלא השומע

 הטעמת בתוך יערב שלא אפשר אי דינו בעל בפני שלא טענותיו מספר שהוא שכיון המספר, דעת לסוף ירדה
 לשה״ר לענין דה״ה הוא פשוט וא״כ שוא. שמע ד״ה ברש״י א לא שבועות ועי׳ כך. כל אמת שאינו דבר דבריו
 כדי אמת, אינו עליו שסיפר שמה ולהראותו להכחישו שכנגדו דין בעל יבוא לא בוודאי שבזה בזה, וק״ו

 ששמע שקר, — •שוא• מפרשת שהמכילתא לפרש הכרח שאין חמדות בירורי ועי׳ השומע״. לפני הדבר את להטעים

 חבית. את גם לשמוע ריךע שהרי אחד, יןד בעל בשמיעת ואין הרע, בלשץ תועלת אין תועלת, ללא היינו שוא

 ואתה" אני בוא לאחר אמר לא בו וכפר אחד עד פי על מנה טוענו "היה ה״ב(: )פ״ה שבועות בתוספתא (3)
 "כצ״ל מבאר: יצחק בבאר חמס". עד להיות רשע עם ידך תשת אל ת״ל ידו, מתחת גזילה שנוציא ונעידוני
 שקר, עד רעך על תענה דלא בלאו הוא שקר עדות המעיד דאלו ור״ל כו׳. לו להיות שתבטיחהו ברש״י הגירסא

 עובר לו, שקר על להעיד שהבטיחהו רק עדיין, העיד לא אם הוא תשת דאל לאו אבל תשת. דאל בלאו ולא
 ואמר, ז״ל רש״י וביאר לפושעים. יד נותן הוא בעלמא שבהבטחה לפי וגו׳. תשת דאל בלאו זו הבטחה בשביל
 לשוכרו. שבא זה הוא "רשע" זה, ולפירוש חמס". עד לו להיות כו׳ לטוען שהבטיתהו רשע, עם המשית איזהו

 •אל קזנג(: גסי׳ יראים בספר פירש ובן המכילתא. דברי רש״י פירש שכן ונראה צ״ב(. ודבריו חכמים, שפתי ]ועי׳

 תשת אל וכו׳ על ועובר השתה הוי הבטחה משעת מעיד, אינו אפילו שקר עד להבירו אדם יבטיח שלא ובו׳ ידך תשת

 בו ויודע אתר עד לו ויש אמת, התביעה שאפילו אמרו שבמכילתא הקשה יעקב בנחלת אכן, רשע."-. עם ידך
 כתב כשדה בבאר וכן זה. הוא חסם עד העדות, ראה לא והוא הואיל להעיד יצרף לא אפ״ה מבדה שאינו

 דרשה היא במכילתא שהרי צ״ב, ודבריהם הנח״י. קושית שתירץ מה עיי״ש כמכילתא, פירש לא שרש״י
 לי ויש סלוני אצל לי מנה מבדה, אני אין שבעולם ממון כל לי נותנין שאלו בי יודע אתה רבו לו "אמר נוספת:

 דברי ואילו זה". הוא חמס עד וגו׳ ידך תשת אל נאמר לכך שלי, את שאטול כדי עמו והצטרף בא אחד עד
 קמ״ל, הראשונה שבדרשה שונות, דרשות שתי אלו והרי במקורות. שהובאה הקודמת, בדרשה מקורם רש״י
 אם שאף קמ״ל השניה הדרשה ואילו רש״י, וכפירוש רשע, עם תהיה דלא לאו על עובר להעיד המבטיח שאף
 אינו הגר״א, ובהגהות המכילתא. מפרשי ועי׳ חמס. עד נקרא בעצמו ראה שלא כיון אמת, שהדבר בודאות יודע
 ראשון בדפוס וטונצינו. אלקבץ בדפוסי כ״ה — שהבטיחהו המרות. בירורי עי׳ השניה, הדרשה כלל גורס

 בנוסח להגיה שצריך המפרשים כתבו וכן הלל. ביוסף שהובא קלף בכת״י וכ״ה "שתבטיחהו". רומי: ורפוס

 — הוא ופירושו המתרגם, פירוש חז״ל, פירוש פירושים: שלשה זה לכתוב מביא רש״י (4) הדפוסים.
 נראה ברש״י, הדברים מסידור זזז״ל. לשון פי על מיושב המקרא לשון אין רש״י ולדברי מקרא. של פשוטו
 הפסוק מתחילת נדרשת שנים, ע״פ אלא לחובה מטין ואין אחד ע״פ לזכות שמטין שהדרשה מיושב, שאינו

 וכן שבב״ד. מופלא על חולקין שאין — זה לענין שייכת שאעה בדרשה הכתוב מפסיק ובאמצע וססופו,
 בשביל אם אופניו, על מיושב המקרא אין למה ידעתי "לא זה: דבר על שתמה עיי״ש אריה, בגור מפורש
 ולא תהיה... ׳לא הלאוין יחד לחבר רוצה שהכתוב בשביל וכי לנטות, ריב על תענה לא באמצעיתו שנכתב
 שלא חסר, הוא שהמקרא בשביל "ואם אריה: בגור שם כתב ועוד אופניו...". על מיושב המקרא אין תענה׳

 שדחה עיי״ש אחריהם...". יהא דיינין שני ידי ועל אחד, בדיין לרעות רבים אחר יהיה שלא התילוק בקרא נזכר
 דאחד, רבים הוא לרעות ש״רבים" שמפרשים מיושב, המקרא פשט שאין פירש אלמים ובמשיח זה. קושי ג&

רש״י שלפירוש שכיס לדור משכיל כתב מהא. הא שנא מאי דשנים. רבים הוא להטות "רבים" ואילו
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מעויתי: ולשמרי
: I

 את־שם־יהוה תשא לא
אשר־ישא את יהוה ינקה ליא כי לשוא אלהיך

•■•1 J• *AT ~ T1 >■ -: י"." !(** V • /ז

:לשוא את־שמו
S תעביד ימים ששת לקדשו: השבת את־יום זכור

׳«

רש״י

לשנות נשבע שוא שנועם זהו ואי להבל, חנם, לשוא. )ז( :לאלפים וזו דורום לארבע מא^זו
 אחד בדבור (3י ה )דברים ושמור זכור. )ח( זהב: של שהוא אבן של עמוד על הידוע, אח

)דברים וכן כבשים, שני השבח וביום ט( כח )במדבר יומם מוח מחלליה יד( לא )להלן וכן נאמרו,

מקורות
 פורענות ממרת הטוב מידת מרובה הוי פים.לאל

מאות. מחמש אחד
“ה־ד( פ־ג סוטה )תוספתא

W
למגבא. — להבל הנם

מאונקלוס( )תרגום

 את לשנות נשבע שהוא שוא שבועת ואיזהו

 לשנות נשבע שוא, שבועת היא זו אי — הידוע
 להחליף".. נשבע שקר שבועת לאדם, הידוע את

יוחנן, א״ר אבהו א״ר ירמיה א״ר רבין אחא בי

 תשבעו מלא ואזהרתיה שקר, אכלתי ולא אכלתי
 עובר אוכל ולא אוכל יב(, יט )ויקרא לשקר בשמי

 שבועת היא זו ואי ג(, ל )במדבר דברו יחל בלא
לאדם. הידוע את לשגות נשבע שוא,

”א( בא )שבועות

 לא ובן מחלליה... ובן אתד, בדבור ושמור זכור

 נאמרו שניהם ושמור זכור — שעטנז... תלבש
שני השבת וביום יומת, מות מחלליה אחד, בדבור

 חמש אחת על פורענות ממרת יותר מרובה הטוב שמדת "...וללמדך הגדול(: )ממדרש דרשב״י במכילתא (20)
 הטוב מדת כך דורות לארבעה פורענות שמידת כשם "]יכול[ מכילתא: ועי׳ עח. מזמור תהלים מדרש וראה מאות".

 לאלף ט( ז )דברים לומר תלמוד שנים, אלפים מיעוט אני שומע לאלפים אי לאלפים. לומר תלמוד דורות, לארבעה
 מגן". "על יב״ע: ובתרגום (21) ונת״י. גו״א עוד וראה המכילתא. מפרשי וראה מספר״. ולאין חקר לאין דור,

 כמו מקום, בכל ׳לשוא׳ של פירושו שכן היטב באר עי׳ סו. קיט תהלים ה, ה עמוס יה, ה ישעיה רש״י וראה
 ע״ס הוא היטב הבאר של פירושו ל(. ב, )ירמיה בניכם את הכיתי לשוא יה(, ה, )ישעיה השוא בהבלי העץ מושכי

 ולא לשץ שוא דלשץ שוא, שבועת קרויה אמת שאינה לשעבר שבועה "כל אכלתי(: ד״ה ב כ )שבועות רש״י דברי
 הזה והמקרא תשא, מלא ואזהרתיה לבטלה מפיו יצאתה כאן אף בניכם, את הכיתי לשוא השוא, בהבלי כמו כלום,
 לכאורה זה אין אולם לחנם, אמנם היא בניכם׳, את הכיתי ׳לשוא השני הכתוב משמעות אולם, בו". להתרות צריך
 פסוק גם שהביא שם, בשבועות ורש״י מוסר". שיקהו הועיל לא כי חנם "על שם(: )בירמיה סירש״י וכן ׳הבל׳, בכלל

 את תשא לא מהכא ואזהרחיה שוא, אכלתי ולא "אכלתי שם: בגם׳ יוחנן רבי בשם דימי רב דברי שפירש משום זה,
 "אכלתי היא: יוחנן רבי בשם שם רבין דעת אולם, שוא. בכלל היא לשעבר שבועה כל וא״כ לשוא", אלהיך ה׳ שם
 רש״י שהביא א כא שם הברייתא והיא לאדם...", הידוע את לשנות נשבע שוא שבועת ואיזוהי שקר... אכלתי ולא

 הידוע, את לשנות נשבע שהיא כאן, פירושו לסי שוא שבועת רש״י שפירש במקומות ואכן, הבאה. הצרה וראה להלן.
 לפרש ׳להבל׳ ברש״י התוספת על דבריו. בסוף שם היטב בבאר ועי׳ הבאה. הערה ראה הראשון, הפסוק רק הביא
להורות להבל, לומד הוצרך בזה, נופל חן לשון ואין חן, מלשון חנם שלשק "ולהיות הרא״ם: כתב הת״א, דברי
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עבדתן: כל ותעבד תפלח יומין שתא לקדשותיה: דשבתא יומא ;ת דכיר הוי

 בשמיה דיימי ית יי יזבי לא ארי למגנא אלהך די שמא »ת תימי לא פקוח: ולגמרי

לשקרא;

 מהמשמעות להוציא אלא רש״י בא לא הרא״ם, לדעת כלל". תועלת בו שאין להבל, הוא בשבועתו הנרצה שהעניין
 הוסיף אריה הגור אולם, תועלת. ללא — חנם של המקובלת המשמעות את ולהכניס חן, — חנם של המילולית
 בו לו היה אם אבל כלום, הנאה בו לו שאין לחנם, ישבע שלא משמע הנם שלשון "ומפני רש״י: בדברי משמעות

שבועות במשנה (22) ׳חנם׳״. נקרא ודה בשבועה, ממש שאין ׳להבל׳, הכונה דעיקר פירש סותר, יהיה הנאה
 האיש ועל זהב, של שהוא אבן של העמוד על אמר לאדם, הידוע את לשנות נשבע שוא, שבועת היא "איזו א(: )כט

 לשבועת נוספות דוגמאות כוללת שם המשנה ח. קמד תהלים רש״י וראה איש". שהיא האשה ועל אשה, שהוא
 אמר הבד. בית כקורת נחש ראיתי לא ואם באויר, שפורח גמל ראיתי לא אם לו, אפשר שאי דבר על "נשבע שוא:

 ושלא לולב, ליטול ושלא סוכה, לעשות שלא המצוה, את לבטל נשבע נעידך. שלא שבועה והעירוני, בואו לעדים
 קיב:(: )פכ״ב רבתי פסיקתא וראה פטור". שגגתה ועל מכות זדונה על שחייבין שוא, שבועת היא זו תפילין, להניח
 אמר אפילו אמר הזקיה שוא... של שהיא אמת שבועת היא זו לשוא, אלהיך ה׳ שם את תשא לא לומר תלמוד "ומה

 נקט למה כאן, המפרשים כך על עמדו וכבר שוא". שבועת זו הרי תאינה, שהיא התאינה ועל זית שהיא הזית על
 ראה זו. דוגמא רק נקט שוא, שבועת רש״י שהזכיר מקום שבכל להוסיף, ויש הידוע. את לשנות הנשבע דוקא רש״י
 שבועת אשה, שהוא האיש על כגון: הידוע, את המשנה כל שוא, "שבועות שוא(: שבועות ד״ה א )לג שבת רש״י
 שיצאת ומשעה לשוא, "שנשבע אותו(: מלקין ד״ה א )נג ובסוכה לבריות". שקר ומאמין ניכרת, בראותו שאין שקר,

 )כט, ובשבועות אפשר, שאי דבר על נשבע זה שאף זהב, של שהוא אבן של העמוד על כנשבע הוא הרי מפיו שבועה
 "אשכחן אשכחן(: ד״ה ב )ג ובשבועות בו". שהתרו וכגון — מכות זדונה על וחייבים שוא, שבועת דהיינו חנן א(

 שאינו דבר משמע דשוא זהב שהוא האבן ועל אשה שהוא האיש על כגון הידוע את לשנות נשבע והוא שוא, שבועת
 נשבע כגון שוא שבועת "...והיינו אשכחן(: ד״ה ב )ג ובתמורה הקודמת(. בהערה הדיבור המשך )ראה כלום..." של

 של העמוד על — שוא שבועת שוא(: שבועת ד״ה א )כז סנהדרין רש״י מ״ש צ״ע ]אולם לאדם״. הידוע את לשנות
 ברש״י אכן, הוא. דהמס רשע דלאו גב על אף זהב, של שהוא אבן של העמוד על שקר, שבועת אק, של שהוא אק

 הזכיר לא שקר ושבועת זהב...", שהוא אבן על הנשבע שוא, "שבועת הגירסא: הרי״ף( בדפי ב ה )שם הרי״ף שעל
 ויניציאה. בדפוס הוסיפוהו ובשבוש ליתא, ובנמ״י ברי״ף ישנים, שבדפוסים ס( אות )שם סופרים דקדוקי ועי׳ כלל.
 הידוע׳, את לשנות נשבע שוא שבועת זהו ׳ואי שאמר "ומה כתב: הרא״ם והנה סנהדרין[. על מבין ומי לנר ערוך ועי׳
 ושבועת בשבועות, המשנה לשון שתפש אלא אק של שהוא אבן של עמוד על נשבע אם אף אלא לשנות, דוקא לאו
 הדוגמאות. לכל מכוון פירושו אבל אחת, דוגמא רק נקט רש״י לדבריו, מהן". אחת ודו חלקים, לארבע נחלקת שוא

 מן אלא להוציא בא ולא המקובלת, המשמעות היא ׳חנם׳ שמשמעות הקודמת, בהערה הנ״ל לשיטתו הם אלו, ודבריו
 גם לפרש צריך כן ולפירושו, ׳חנם׳. בכלל הם שוא שבועת של האופנים כל וא״ב ׳חן׳, שהוא המילולית המשמעות

 ]אולם, שוא. כשבועות במשנה המנויות לשאר וה״ה הראשונה ההלכה שנקט במקור( )שהובאה בגם׳ יוחנן ר׳ דברי
 שאמרו וכמו בסברא, מזו זו ללמוד לכאורה מקום ואין עצמו, במי חיחש יש דוגמא בכל שכן קצת, תמוה הדבר

 ואעפ״ב אמת, שבועת שנשבע זאת, דוגמא לנקוט היה עדיף וא״ב זית׳. שהוא הזית על אמר ׳אפילו הנ״ל בפסיקתא
 ה״ד־ז( פ״א שבועות )הל׳ הרמב״ם דברי שהביא הזכרון ספר וראה ׳הבל׳[. שהיא כיון שוא, שבועת משום עובר

 כן, שאינו הידוע דבר על שנשבע האחת, מחלקות, לארבע נחלקת שוא "שבועת שוא: שבועת סוגי כל את שהגדיר
 שנשבע כגון כן, שהוא לאדם ספק בו שאין ידוע דבר על שנשבע השנייה, אשה... שהוא האיש על שנשבע כגון כיצד

 כיצד, לעשותו, כת בו שאין דבר על שנשבע רביעית, המצוה". את לבטל שנשבע שלישית, שמים... שהוא השמים על
 במשנה ראשונה הכתובה מהן זכר ז״ל "והרב שם: הזכרון בספר וכתב ימים...". שלשה יישן שלא שנשבע כגון

 אף לדבריו, כלום". שאינו כלומר שוא, שדבריו נכר שלשעתו הידוע, את לשנות והיא והבל, הנם שהיא ידועה והיותר
 לומר ייתכן דבריו, ע״פ זו. בדוגמא דוקא לנקוט מקום בכ״ז יש להבל׳, ׳חנם בכלל הם שבמשנה השבועות שכל

שבועה וגם מיותרת, שהיא שבועה גם הכוללת הראשונה, הדוגמא את רק מקרא, של לפשוטו אלו מתוך בתר שרש״י

1
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Vשמות ריח

דש״י

ה( כה )דברים אחיך אשם ערום טז( יח )ויקרא וכן לן, מעשה גדילים שעטנז מלבש לא יא( מ

מקורות
 זו שתים אלהים דבר אחת בט( בג )ירמיה שנא׳ בן אשת ערות נאמרו, אתד בדבור שניהם כבשים
 ה׳. נאם כאש דברי בה הלא שמענו, בדבור נאמרו שניהם עליה יבא ויבמה אחיך
23)מכילתא( שניהם לך תעשה וגדילים שעטנז תלבש לא אחד,

לומר לאדם אפשר שאי מה אחד, בדבור נאמרו

r

a

 ]ובדוחק ׳הבל׳. בכלל אינה מקרא, של שבפשוטו אפשר הידוע, דבר על גם אמת, של שבועה אבל נבונה. שאמה
 הפסוק: בסוף שנית הכתובה ׳לשוא׳ המלה אח שתירגם אוגקלוס התרגום דברי לכלול ביקש שרש״י לומר אפשר

 שהוא אק של ׳עמוד על שאמרו ב( )כה שבועות והשווה ׳שקד׳[. וגם ׳חנם׳ גם הוא רש״י, שנקט והאופן "לשיקרא",
 שלא ונשבע המצוה, את לבטל נשבע האחרונים, האופנים ]ושני אדם". בני לג׳ שניכר והוא עולא, "אמר — זהב׳ של

 בדפוסים )וכ״ה ברש״י שונה גירסא היתה המפרשים, מן רבים לפני ׳הבל׳[. בכלל זה שאין הוא פשוט יישן,
 של עמוד על הידוע, את לשנות נשבע שוא, שבועת זהו אי דתימר כמא כתרגומו, שקר, לשק השני "לשוא. מצויים(:

 נח״י, ראה אק". אק, ועל עץ, עץ, של על ולהבל, לחנם הנשבע זה כתרגומו, מגן לשק הראשק זהב. של שהוא אק
 בכתוב, ׳לשוא׳ שנאמר הפעמים שני את מפרש שרש״י בגירסתגו, שאין זו בגירסא יש ועוד. יצחק באר בשדה, באר

 הדפוסים בכל אולם, שוא. שבועת של שונות דוגמאות שתי רש״י כאן טקט וכן שונה, באופן אונקלוס ותרגמן
 בשבועות הגם׳ סוגיות את נוגד זה שפירוש וביותר, והגו״א. הרא״ם לפני היתה ולא זו, גירסא נמצאת לא הקדמונים

 המשנה, לשק הוא pו ז״ל, הרב בפירושי הנכונה הגירסא היא ״כך גירסתגו: על שכתב הזכרון ספר בעל כדברי שם,
 בלום שאינו דבר כלומר שוא, דהיינו והבל, חנם שבועת היא כזה ששבועה לומר ורצה דשבועות, בפ״ג הגמרא גס

 אכלתי ביטוי כשבועת לאו, אם אמת אם בה נכר שאק השבועה היא שקר שבועת אבל והנם, הוא שהבל נכר ולשעתו
 אם אמת אם בה מכירק הכל שאק לסי שוא, מקריא לא אכלתי ולא דאכלחי בשבועות שם כתב ז״ל והרב אכל... ולא

שדברים מלמד אלקים, וידבר "ר״א א(: פסוק )לעיל דרשב״י ובמכילתא (23) שקר...״. מקריא אבל לאו,
 הוא כאן לשמוע. לאזן לה אפשר ואי לומר לפה לו אפשר שאי מה אחד לענק שניהם להלן שנאמרו הן כאן שנאמרו

 דברי כה הלא ואומר שמעתי, זו שתים אלקים דבר אחת אומר הוא ולהלן האלה הדברים כל אח אלקים וידבר אומר
 "זכור שלפנינו: הכתוב על שם וכן מקראות". לכמה יוצא אהד דבר כך ניצוצות לכמה נחלק זה אש מה ה׳, נאם באש

 אלקים וידבר אומר הוא וכן לשמוע, לאק אפשר שאי ומה לדבר לפה אפשר שאי מה אחד לענק נאמרו שניהם ושמור
 ובירושלמי רלג דברים בספרי גם נמצא זה מאמר שמעתי". זו שתים אלקים דבר אחח ואומר האלה, הדברים כל אח

 "לא אזהרת דהיינו נאמדו, אהד בדבור הם שאף ושקר שוא נוסף ושם ה״ה( )פ״ג שבועות וירושלמי ה״ב( )ס״ג נרדים
 וראה ב(, )כ שבועות בגמרא וב״ה שוא". "עד בלשק זו אזהרה נאמרה השניות שבדברות שקר", עד ברעך תענה
 תסוב "לא עם אחד בדבור דנאמרה ח( לו )במדבר נתלה" יורשת בת "ובל שם בירושלמי נוסף עוד בהמשך. להלן

 הצרעת" בנגע "השטר גם כתוב היה שברש״י הביאו זקנים( ממושב ב )אות השלם ובתוספות ק. פסוק )שם נחלה"
 ד, בת רבה שמות גם וראה ג(. יב )ויקרא ערלתו" בשר ימול השמיני "וביום עם אהד בדבור שנאמר ח( כד )דברים
 בר אדא רב "אמר שם(: ושבועות ב )כ ובברכות כת. דף הזהיר ספר תשסג, תהלים ילקו״ש יב, כב תנאים מדרש
 הואיל נשי והני בזכירה ישגו בשמירה שישנו כל ושמור זכור קרא דאמר חורה דבר היום בקידוש חייבות נשים אהבה

 תורה לקדשו,ובמשנה השבת יום את זכור "ואמר וז״ל: הרמב״ן כתב בזכירה". נמי איתנהו בשמירה ואיתנהו
 אתרים בלשונות הקפידו ולא נאמרו, אחד בדבור תזמור זכור בזה אמדו ורבותינו לקדשו, השבת יום את שמור כתוב

 מצות אצלם ושמור נשכחהו, ולא לקדשו השבת יום שנזכור צוה עשה מצות זכור כי ז״ל להם והכונה להם שנתחלפה
 שלא לקדשו אותו שנשמור יזהיר א(, צו )עירובק תעשה לא אלא אינו ואל פן השמר שנאמר מקום שכל תעשה לא

 תמונה וכל השני בדבור החליף אם אבל תעשה. לא למצות עשה ממצות השם דברי שיחליף למשה ראוי ואק נחללנו,
 הכל כי כלום בכך אין הדברות בשאר בזה כיוצא כל וכן שלשים בועל אותה והוסיף וא״ו במסרק תמונה כל ואמר
 ומפורש בראב״ע(. עיי״ש הראב״ע, להשגת )כונתו בתלמוד רגיל שאינו מי אלא אוחו יסבול לא הזה והטעם אהד.
 הואיל נשי והגי בזכירה ישגו בשמירה שישנו בל ושמור זכור שנאמר חורה דבר היום בקידוש הייבות נשים אמרו

חייבות היו ולא חייבות הז תעשה לא מצות שבכל בשמירה חייבות שהנשים בזכירה איתנהו בשמירה ואיתנהו
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ריעכ יתרו

ן
S

 רברי על השיג הרא״ם אותם...". מחייב הזה שההיקש אלא פטורות ונשים גרמא שהזמן עשה מצות שהיא בזכירה
 אזהרה נאמרה ב״שמור" כי היא הרמב״ן כונת שאם שם( ואתחנן ובפרשת כאן בדבריו )עיין פנים מכסה הרמב״ן
 לא אזהרת גם היום דקידוש עשה במצות מצינו א״כ ב״לקדשו", שנאמרה הקידוש מצות על לעבור לא שיישמר

 בדבור ושמור ל״וכור בגמרא הוצרכו מה מפני הוא, לאו ו״שסור" שא״כ, ועוד, מקום. בשום נזכר שלא מה תעשה
 רעשה "השמר" כי קיי״ל שהרי ועוד, לקדשו. "שמור" של הלאו משום ליה תיפוק היום בקידוש נשים לחייב אחד"
 — ״שבתון כמו ״לקדשו״, על שמוסב עשה בצורת הוא הרי השמר לשק שהוא אע״ס וכאן א(. פא )יומא עשה

 במלת שכן כל עשה, בצורת שהיא מפני עשה מצות שהיא אמרו מלאכה לעשות שלא "שפירושו ב( קיד )שבת שבות"
 אלא הוא לאו רעשה השמר כי א יג בדברים רש״״י כתב שכבר כלל קושיא זו אין כי כך על כתב )ובגו״א "לקדשו".

 ז באות בתוספות שם אבל הרמב״ן, כדעת נקטו התוספות מבעלי שכמה כאן השלם בתוספות ועיין עליו. לקין שאין
 פיליפ ר״מ שם והביא שהעיר מה הרא״ם" ב״הומש ועיין הרא״ם שטען טענה אותה משום זאת דחו כבר יז ובאות

 רעשה דהשמר יג כג במשפטים שיטתו סי על להרמב״ן הקשה שהרא״ם יא ד תפילין הלכות המשנה מרכבת בשם
 דהיינו לקדשו "זכור" כמו הוא לקדשו ד״שמור" צ״ל שבודאי הרמב״ן דברי על הרא״ם הקשה עוד ממש(. עשה

 בהכרה אזי ב״שמור" הכונה זו תהא שאילו נקדש שלא בכך השבה את נחלל שלא לא הקידוש מעשה לקיים
 עשה מסצות חילוף זה אין הרי הכונה אמנם זו היתה ואילו בשבת מלאכה ית על החילול עצם על מוסבים שהדברים

 לא למצות עשה ממצות חילוף כאן שאין הרא״ם הסיק זה ומכל אחרונות. בדברות הנאמר שונה עגין אלא תעשה ללא
 א, פז שבת )עיין במרה אלקיך ה׳ צוך כאשר מלאכה בו מלעשות השבת עם את שמור מתפרש שהכתוב אלא תעשה
 על צוך" "כאשר שיאמר יתכן לא אבל היום. קידוש דהיינו לקדשו באן צוה ועוד ומקורות(, ברש״י כב טו לעיל

 שלא מה — במרה עליו החהרו אשר את לשמור נוספת אזהרה כאן שנאמרה ומכיון נצטוו. לא שעדיין העם קידוש
 בברכות רש״י דעת משמע שק הרא״ם וכתב נאמרו". אחד "בדבור כי לומר הוכרחו לכן ראשונות בדברות נזכר

 השבת יום את מזכור לן דנפקא היום בקידוש לשמר זכור להקיש "כלומר אדא: כדרב בד״ה מביאורו שם ובשבועות
 כל אחד בדיבור לשמור דאיחקש חייבות בזו פטורות נשים גרמא שהזמן עשה מצוות דשאר ואע״ג היין, על זכרהו
 הזמן שלא בין גרסא שהזמן בץ תעשה לא מצעת רכל בשמירה ישנן והנשים בקידוש ישנו שבת לאויי בשמירת שישנו
 דבק "שמור" בשנפרש לא אם מלאכה תעשה לא גבי מקום בשום שמירה מצעו "לא והרי — הייבות״ נשים גרמא

 מדעת ושמור זכור ענין במאור הרא״ם דעת בעיקרה שונה ולסי״ז במרה". בו שנצטוו השבת שהוא צוך" "כאשר עם
 ושמור" ב״זכור דוקא לומר שנזקקו מה שלרמב״ן בכך עיי״ש( בפסוקנו השלם בתוספות הראשונים )וכל הדמב״ן
 ד״סתרי משום הוא — הקפידו לא לשנעת הראשונות הדברות בין שיש השעויים שאר ועל אחד בדבור שנאמרו
 — לאו הוא ששמור בכך היא שהסתירה לומר הוא טעות כי שכתב שאחר ע אות כאן השלם בתוספות )ועיין אהדדי״

 ממכילתא רש״י שהביא הכתובים כל לכאן שהישוו חהו עיי״ש(, וזכור שמור בין הסחירה מהי אתר טעם שם פירש
 והוא אחר פשר לה שיש סחירה מהווה בציצית והיתרו בגד בכל שעטנז" תלבש ב״לא שנאסר שעטנז כגון שסותרים
 ש״שמור" אלא לשמור זכור בין סתירה כאן אין הרא״ם ולפי — ההיתר גם נאמר זמנית בו אזי האיסור נאמר שכאשר

 נאמרו", אהד "בדבור שנאמד לא אם הראשונות בדברות זו הוספה תחסר וא״כ במרה שנצטוו מה על להזהיר חוזר
 אחד בדבור "שמור" צורף מדוע טעם ליתן יש בודאי לסי״ז אכן ג"כ. ראשונות בדברות ישנו הזה הכתוב שכל כך

 ברא״ם ועיין הסתירה. ולא ההוספה עצם הוא לכך ההכרח שכל אהר האחרים מהדברות אחד לכל ולא ל״זכור" דוקא
 זכור רבנן דאמור הא ודבי מורי אבי אדוני עתו "שאלה קב(: )סימן אלשקר מהר״ם בתשובת ועיין שמיישב. מה

 דמיק ומה לזה זה ענין מה נאמרו אחד בדבור כבשים שני השבת ובעם עפת מות מחלליה נאמרו אתר ברבור ושמור
 רש״י גם בהן דעתי נתקררה ולא דברים בו ששמעתי לסי וגר השבת ובעם יומת מות מחלליה עם ושמור אכור יש

 זכר גאון האיי רבעו ולתמודו גאון שרירא לרב בישיבה זו שאלה נשאלה כבר כי לך דע תשובה יתדו. בס׳ הפיאה
 מאי טעמא ושמור זכור הבירו של מטעמו חוץ טעם לו יש מהם אהד כל ז״ל. והשיבו לברכה ואדירים קדושים
 מחלליה הדברים נשתנו תאמר שלא בסעי תורה מתן ביום ישראל שמעוהו שנעת לוחות על שנכתב מה כי להודיע

 לומר יש וכן שבת. חילול זה אין כי וללמד זה נאסר זה שהותר שבשעה להודיע מאי טעמא השבת ובעם עמת מות
 כנפש ושלום אחר באופן לפרש כאן.םקום שאץ וכ״ש קבלה דברי הן כי שומעין אלו ולדברי רש״י. שהביא באחרים

 לומר ההכרח כי השלם בתוספות והראשונים הרמב״ן כדעת לפרש הכרע התשובה בדברי שאין ונראה משה". אביך
 כי "."הודיע לומר: נכק הרא״ם לביאור גם בודאי שכן דסתרי" "תרתי משום הוא נאמרו" אתר בדבור ושמור "זכור

 על גם בודאי שייך תה הדברים" נשתנו תאטר שלא תורה מתן ביום ישראל שמעוהו שנעת לוחות על שנכתב מה
 אחד לענץ "שניהם הנ״ל: דרשב״י במכלתא הלשון אמנם במרה. שנצטוו מה על ד״שמור" האזהרה חסרון

 על נאמרו ו״שמור" "זכור" ששניהם דהיינו השלם בתוספות והראשונים הרמב״ן כדעת עתר נראה — נאמרו״
 הרא״ם לדעת אבל השלם( בתוספות עיי״ש אתר מטעם )או עשה תה לאו שזה בכך אהדדי" ש״סתרי ואף "לקדשו*

 ורוב לרא״ם ובין לרמב״ן בין ועכ״פ, כנ״ל. הוא נוסף ענץ ו״לקדשו" וכו׳" צוך "כאשר צל מוסב "שמור" הרי
 כאן שיש ההנחה על מיוסד אחד" בדבור ושמור "זכור לומר שנזקקו הטעם — כנ״ל השלם בתוספות הראשונים

בשבות אכן חסרון. או סתירה כאן ואץ נאמר" אחד "בדבור כי שנאמר בכך רק הוא פשרו אשד חסרון או סתירה

מחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס231 מס עמוד אריאל מכון ב( )שמות ה ־ >אריאל< השלם וש״י



הלקט שבלי

הקצר
קצא הלקטto סימןשבלי

 שס שהיה כיון מאמר, ואם ע״ז. על *"™***■אלא$צך^ם&
עומ׳יה, ממנו לוה היאך רכית, איסור

מז[ ]סימן

תוכחות ענין דין

 שיבור ישרה דרך איזהו ,3אומר רבי תניא ,1תמיד במסכת אמריגן
 רוח נחת בעולם שתוכחות* זמן שכל ,3התוכחות את יאהב האדם, לו

 6שנאמר העולם, מן מסתלקת רעה לעולם, באה ברבה® לעולם, באה
 באמונה יחזיק אומרים, ויש טוב, ברכת תבוא ועליהם ינעם ולמוכיחים

 בר שמואל ר׳ אמר עמדי. לשבת ארץ בנאמני עיני ,7שנאמר יתרה,
 של לפלגו® זוכה שמים לשם חבירו את המוכיח כל יונתן א״ר נחמני

 שמושכין אלא עוד, ולא ימצא, חן אחרי אדם מוכיח ,9שנאמר הקב״ה,
ימצא. חן שנאמר חן, ושל 1חסד® של חוט עליו

 בחבירו מגונה דבר 12הרואה מצאתי, דוד ב״ר אברהם ר׳ ולהרב"
 הכאה לידי עצמו א14את שיביא 14עד להוכיחו 13וחייב להוכיחו. חייב

ויטל 16ובתיב עשה, מה 17יומת למה ביהונתן, *6כדבתיב ,15וקללה

' *
J*

>

 היה ולהאכיל לגזול שאפילו לומר, ויש
 הפרס מלחם ממור זה שאין מומר,
 אפשר כי ועוד, נפש, לפקוש לוד שאכל

 מומס, אלא נרבית, עונדיה לוה שלא
 מה לעובדיה לו היה ולא למובעו וכשבא

 יעכב אם יהורם, לו אמר לפרוכת
כורמו. כעל רביש ממנו ימול מעומיו

 תוכחות דיני
ישרה דרן איזו אומר, רבי מניא

 השוכסו^ אס אוהב האדם, לו שיבור
 רוש נסת בעולם, שמוכשוס זמן שכל
 שנאמר, מסמלקס רעה לעולם, באה

 כמס מבוא ועליהם ינעם ולמוכישים
 א״ר נ&מני נר שמואל ר׳ אמר סוב

זונה שמיס לשס שכירו המוניס כל יונשן,

 מקבל על ולא אמוכיח דקאי והיינו לעשותה, גרם ורש״י .3 ס. וראה לפנינו בגם׳ וכ״ה גמ״פ כת״י ע״פ .2 ע״א. כ״ח דף .1
 טובה בגט׳ ולפנינו נ״מ כת״י ע״פ .5 ס. וראה בגם׳ וכ״ה כתי״מ .4 שם. תמיד הקודש ומור שם, בשיט״מ וראה התוכחה

רש״י, ר״ג, הערוך, גירסת וכ״ה פמ״נ. כת״י ע״פ .8 ק״א־ו׳. תהלים .7 כ״ד-כ״ה. משלי .6 ס. וראה לעולם באין וברכה
 ע״פ .10 כ״ח־כ״ג. משלי .9 הקב״ה. של לחלקו ובס. לפנינו ובגם׳ בזה. שפי׳ מה שם במהרש״א וראה בע״י וכ״ה הרא״ש,
 הר״א של שמו נזכר לא ובכתי״א ס. וראה מ. כת״י .11 בלבד. חסד של חוט ובגט׳ בלבד. חן של חוט וס. כת״י ובשאר כתי״פ,

 הרב ולדברי שם. הובאו זו תשובה שעיקרי י״ט סי׳ קאפח( הרב )מהדורת אב״ד הראב״י בתשובות וראה זו. תשובה בפתיחת אב״ד
 זילבר הגרב״י ע״י תשכ״ח בשנת שנתפרסם להעיר, יש עוד אב״ד. לראב״י הם בשבה״ל המוזכרות הדאב״ד תשובות בל קאפדו

 שגה מוריה בקובץ כך על מש״כ ועיין שלפנינו, זה סימן הוא ככולו ורובו יונה, לרכינו המיוחס התוכחה" "שער בשם ספר שליט״א
 הגם׳ סוגיית ע״פ .12 ואכמ״ל. לר״י" ״כמיותם בהערות הזכרתי הזה שמוסח המתוקנים הדברים מן וכמה ג־ד, ח״ו עשירית

 ומכאן וקללה הכאה עד שהיא התוכחה, במצות שעור דהוי זה מלשון משמע .14 נמפ״א. כת״י ע״פ .13 ע״ב. ט״ז ערכין
 ואפי׳ לעולם הוא התוכחה שחיוב משמע דעות מהל׳ בפ״ו הרמב״ם על ספר בקרית אך מהפוסקים, בכמה הלשון וכ״נ נפטר והילך

 "אסור נזיפה דאחר האחרון( השעור היא שנזיפה )לשיטתו קי״ב מצרה בסמ״ק וראיתי לעיין. ויש נמשך התוכחה חיוב בשמכהו
 קלק בענין שיהי׳ לפי חייב אינו הכאה דאחר רי״ח במצוה כתב ובחינוך י״א עשין הסמ״ג דעת וכ״ה לץ, תוכח אל משום להוכיחו"

אמוראים נחלקו שם ערכין בסוגיא .15 ליתא. בכתי״מ א. 14 בזה. לשונו יתר ועי״ש הוכח לאשר תועלת ולא למוכיח
 לקמן המובאים הפסוקים והם ילפי מקראי וכולהו נזיפה. עד ולר״י קללה עד לשמואל הכאה, עד הוי לרב תוכחה, חיוב בשיעור

 דיש ]איברא, בכ״ש קללה הוי הכאה שלמ״ד ואע״ס חייב, הכאה עד דאפי׳ כרב דפסק מבוארת באן רבנו שי׳ והנה ועי״ש. בתשובה
 בס׳ רצ״ל וכן שם. דבריו ודתה אלגאזי הר״י בשם תר״ח סי׳ או״ה יוסף בברכי בזה ויעוץ מהבאה, גריעא דקללה שר״ל מהאחרונים

 לקללה מר לה חשיב שמש״ה ויתכן לנפש, וקללה לגוף דהכאה נת״ע בם׳ מהר״ל בשם שהביא בס. ועיין שם, ערכין חושב מעשה
 בל דעת משמעות עכ״פ ועי״ש, אביו מקלל לענץ מתוספתא זאת והוכיח בך לומר שרצה שם חושב במעשה ועיין מהבאה, טסי

 הכאה שהביא המחבר מדברי לדייק כאן סקום שהיה ואף מקללה, חמירא דהכאה דס״ל מורה בפשיטות והאחרונים הראשונים
 וראה וצ״ע. בזה, דק דלא לדחות יש עכ״פ המירא דקללה שס״ל קללה ואח״ב הכאה הדברים בסוף גם זה נוסח על וחזר וקללה

 שבלי את שהביא ד׳, אות תר״ח סי׳ להיד״א ברכה במחזיק בזה שהעיר ומצאתי זה[ בענין תדש" ה״שם בשם מש״ב ראם בתועפות
 הכריע מדוע אב״ד הר״א בדברי לעיין יש ועכ״פ ועי״ש. בכתוב מכרת שהיא משום קללה דהזכיר שצ״ל ע״ז, וכתב בכת״י הלקט

 ובסמ״ק י״א, עשין בסמ״ג עיין הראשונים עליו ונחלקו כרב, ג״כ פשק ה״ז דעות מהל׳ בס״ו הרמב״ם ואמנם בזה, כר״י ולא כרב
 מש״כ שם בכם״מ ועיין מ״ט. אות ערכין בפסקי תום׳ וכ״כ ע״א ל״א דף בב״מ המאירי דעת וכ״ה רכ״ג, סי׳ והיראים קי״ב, מצוה

 ס״ה סי׳ אפרים שער בשו״ת ה״ה הרמב״ם, שיטת ליישב שהאריכו באחרונים וע״ע כרב, בזה שהכריע הרמב״ם דעת ליישב
 שם ערכין מאש מוצל בס׳ וע״ע שם. ערכין אמת בשפת וראה שם. הרמב״ם על ירמיהו ובדברי משנה, סדר ובס׳ תר״ח סי׳ ובברכ״י

 על השיג לא הדאב״ד בהשגות pi) כאן הראב״ד לשיטה אף ליישב נצטרך הרמב״ט לדעת בזה שנאמר מה רעכ״פ מהאחרונים. וערד
 במחבר ס״ב תר״ח סי׳ או״ח יעוץ ולהלכה ע״ב. דס״ה יבמות ובריטב״א רי״ח, מצרה החינוך אף פסקו וכדבריהם שם(, דבריו

 לסמ״ג בהגהותיו וכן נ״ה סי׳ מהרש״ל בשו״ת וע״ע שם. ובמ״ב הרב ובשו״ע ובא״ר שם, ובפר״ח הגר״א בהגהות ויעו״ע וברמ״א
 בהגהות ועי״ש השיטות ג׳ את שהביא תי״ג וסי׳ ה׳ סימן חסידים בס׳ עוד וראה באחרונים והובא ספרו בהקדמת השל״ה וכ״ד שם.

ס. וראה הכתוב לשוו וכ״ה כתי״א .17 ל״ב-ל״ג. כ׳ א׳ שמואל .16 שציין. המקורות לכל התמד מקור ובם׳ החיד״א

'י*
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הלקט שבלי
הלקטטז סימןשבלי קצבהקצר

 אדם מוטס שנאמר, הקג״ה של לפלגי

 שמושטן אלא עיי, ולא ימצא, שן אשרי
ימצא. שן שנאמר שן של שיט עליו

 מצאשי, דוד נ״ר אגרהס ר׳ וגשם
 להוהישו שייג מוגירו מגונה דגר הרואה

 קללה הנאה ליי עצמו שיגיא עד
 עשה, מה ימוש למה גיהוגשן, כמסיג

 עליו השנים אם שאול וימול ונשיג
 נמצא המרדוס, נעוש p ונשיג להנושו,

 מלהוניסז, משגיח לירא לאדה שאין
 או יננו ואפילו גדול שהוא אעפ״י
 ולמצות השם לנגוד יסבול הנל יקללנו

 שזה שאומדין סמן זה וכל השוכשה:
 נו קושר שהוא אעפ״י יסבול הנונש
 ישזור שלא ט מטר אם אגל שנאה,
 לץ מונס אל אומר הנמוג עליו למומג

 אינו שממנו ט מטר ואס ישנאך. פן
ראה אם גדול אצל ילך השונשה מקנל

 נמצא המרדות, נעות בן ‘8וכתיב להכותו, עליו החנית את שאול
 ,20גדול שהוא אעפ״י 19מלהוכיחו מחבירו להתיירא לאדם שאין

 ולמצות 23המקום לכבוד 22יטבול הכל ויקללנו, יכנו 2‘ואפילו
 אף שיסבול, אותו מאמדין 25הנוכח 24שזה בזמן זה, וכל התוכחה.

 יחזור שלא בו מכיר אם אבל ,26שגאה בו קושר שהוא פי על
 ישנאך.ןואם~מכיר~מ פן לץ תוכח אל 2’אומר הכתוב עליו למוטב,

 בו 30רואה ואם ממנו. 29הגדול אצל ילך תוכחת, יקבל 28לא שממנו
 3‘ואותו לו, יאמר תרי כבי גדול לאותו 28ליה ומהימן ערוה דבר
 שמע לא שהוא רבים, בפני לא אכל 33עצמו לבין בינו 32יוכיחנו גדול
 הגדול זה שעל נראה 34אינו ההלכה שמן אעפ״י עדים, 34מפי

 למסנייה, 34אלא לרבו לומר לתלמיד רשות לו נתנו שלא להוכיחנו,
 מהימן אי ליה, אמר ומטנייה, לרביה ליה למימר מהו ,35כדגרטינן

ליה. לימר לא לא, ואי ליה, ליטר תרי כבי לרביה ליה

שאוחז מי עצמו לקשט צריך 36קשוטין בכמה תוכחה מצות ודרך

 עד כמ״ד פסק שהרי בתשובה כאן הובא ומדוע נזיפה למ״ד בגט׳ הובא זה דפסוק שהעיר, ברבה מחזיק בס׳ וראה ל׳. פסוק שם .18
 לקרא נצרכה מדוע הגט׳ על העיר שם בה״א דהמהרש״א להעיר, יש ואמנם אמך, ערות ולבושת לבושתך הוא הפסוק ולדידיה קללה

 כת״י״נמפ״א. ע״פ .19 ועי״ש. זלזול לשק אלא קללה אינו קרא דהאי ותירץ המרדות, נעות רבן מקרא לי׳ תיפוק דלבושתך
 )ט׳( תזריע תנחומא ראה .22 ם. וראה ובקצר כתי״א ע״פ .21 שם. חסידים ובספר ר״ה, סצוה להרמב״ם בסה״ם וכ״ה .20
 שני בזה שנאמרו דאפשר לעיין יש .23 עי״ש. סובלים הנביאים שהיו כמו מישראל הכאות ולסבול קה״ש על להתבזות להם הי׳

 באופן זגדדים מכללים מורכבת שהיא תוכחה מצות ב. המקום. לכבוד המחאה עצם דהינו המקום כבוד דין א. תוכחה, בחיוב גדרים
 לא שהיא בטוחים שכשאנו יתכן ובכך החטא, מניעת השגת היא המטרה תוכחה דלדין והיינו חיוב. אין מכך שיותר וחיובה שיעורה

 על והוכחה מחאה חובת יש עבירה להעשות שעומדת רגע בכל שיעורו שם המקום לכבוד מחאה מרין משא״ב לחיובה, כלתה תושג
 סי׳ תסידים ובס׳ להוכיחו, יש שנאה בכדי דאפילו כאן מבואר .26 נמפ״א. כת״י .25 ס. וראה נ״מ כת״י .24 וצ״ע. כך

 אליהו באדרת להגר״א וראיתי ובפוסקים. שם במג״א והובא להוכיח, אין שנאה לידי ויבוא חברו ואינו זר הוא ראם מבואר, תי״ג
 דעות בזה יש אם לעיין ויש וכו׳. לץ תוכח אל שנאמר שישנאך לרשע ולא במצוות שעמך עם עמיתך" ד״את קרא על י״ט ויקרא

 וגם רע יעשה להכעיסו יתכוון ואם ישנאנו יוכיחנו שאם רעהו( )שאינו אחר איש הי׳ "ואם הם, הס״ח דדברי דאינו, ואפשר חלוקות
 שעושה ממה יחזור שלא ובודאי יותר רע שיעשה דחיישינן היכי דאיירי ומבואר להוכיחו". אין יותר רע לעשות שיבוא עד ינקום
 תוכחה חיוב שיש שוה כאן המשיב רעת גם דבזה ויתכן שמענו לא יעשה לא החטא אבל שישנאנו בגומא אבל כשמוכיהו, עתה
 איתא, פי״זז דב״א ובתנא שם. ובתועפ״ר ביראים וראה כמבואר, באן שסיים וכמו תוכח באל קאי יחזור שלא ברי אכן ואם בזה

 עמיתך את ר״א, עמיתך. את תוכיח הוכח ת״ל תוכיחו, אל לאו ואם הוכיחהו שונאך שאין אתה יודע אם יכול וכו׳ תוכיח "הוכח
 דסתדי תרתי הוי לכאורה והנה עי״ש. וכו׳ קלק לוקח לץ יוסר שנאמר ששתאך". לרשע מוכיח אתה ואי מוכיח אתה כמצוות שעמך
 פשע וישאר בשתאו איירי ואת״ב בו, יחזור אבל דשונאו בגומא איירי דהרישא גווני בתרי דאיירי י״ל אך מחלוקת( אמנם זה )ואולי

שגדול למי ללכת זה חיוב .29 בס. וראה נמ״פ כת״י ע״פ .28 י״ה. ט׳ משלי .27 להוכיחו. לו אין דאז
 ריש דבי להני שיוכיח שבקשו סימון מר׳ שביקש שר״ז מצמר ע״א נ״ה דף בשבת אולם בגם׳ בהדיא נתבאר לא שיוכיחנו ממנו

 בקש ולכן היה לא ספק אפי׳ דלר״ז וכנראה ספק, שהי״ל אלא שיצליח ברוד ל״ה סימון לר׳ דגם ובתום׳ בגם׳ שם ומבואר גלותא,
 שזה מנין לעיין יש אך לו. ישמע יוכיחנו שאם סברו ולק קצץ של בביתו סימק ר׳ שהי׳ פ״ב איכה רבה במדרש ומבואר סימון. מר׳

 ובס׳ דידיה. תוכחה מחיוב לכך לדאוג שחובתו סימון ר׳ את עורר ושלכך לכך לדאוג שחובתו גופא זירא ר׳ של תוכחה בדין נכלל
 מכאן וכו׳. מקבלים, יועצין מן אבל מקבלים היו שלא די״ש פי״ח פ״ג דיחזקאל מקרא דריש תוזקל״ו סי׳ מק״נ( )הוצאת חסידים

 ושם וכו׳. להזהירו היועץ מן ויבקש בו שמתייעץ למי וידבר ילך לאשה, או אתד לאיש נשמעים דבריו שאק רואה כשאדם אמרו
 מקרא דריש וקא וכו׳ אתרים את להוכיח נשמעין שדבריו עשיר לשום ידבר נשמעין דבריו שאין אדם ממשיך, תתתקל״ח באות

בת״י .33 כתי״א. .32 מנפ״א. .31 בו. ראה בנ״מ, .30 תתתק״ט. באות עוד וראה עי״ש. דתהילים
דמהימן לאו אי לרבו לומר לו התירו שלא דמהא שדייק וכנראה ע״ב, קי״ג פסחים .35 אמפ״נ. .34 נפ״א.

 שיוכיתנו ע״מ לרבו לומר ה״ל דאל״ה להוכיחו מהוייב דאינו כרהך על התם, כמבואר בעלמא, רע שם רהט משום תרי כבי ליה
 ממש, עדים מפי שמע דלא ביק להוכיחו א״צ תרי כבי ליה במהימן דגם משמע דכאן צ״ע אק צריך. דאינו וע״ב לו אסרו ומדוע
 שאילתא בראשית בשאילתות וראה ק. א״נ הלשון אך ליה מהימן בלא איירי ואולי בכה״ג. א״צ ולהוכיחו שרי למשנייה מדוע וצ״ע

אחרים. קשט ואח״כ עצמך קשט ועוד, ע״ב ק״ז ב״מ הגט׳ מלשון .36 להלכה. זאת סוגיא שהביאו כ״ט( )מירסקי כ״ז
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הקצר מז סימן קצגשבלי

 יש אם העבודה עזריה, בן אלעזר א״ר ,37בערכין כדגרסינן אותה,
 שראוי ומי ,39מוכיחין היאך שיודע ומי ,38להוכיח שראוי מי בדור
.40תוכחות לקבל

 44שנאמר ,43פעמים מאה 42אפילו חברו 41את להוכיח אדם וחייב
 משמע, פעמים מאה אפילו הוכח 45ואמרו עמיתך. את תוכיח הוכח

 ואם תוכיח. ת״ל מנין, 47לרב תלמיד לתלמיד, רב אלא לי אין ,46תוכיח
 חייב אינו אותו, המוכיחין 48את ושונא פנים עז שהוא בו מכיר

 תוכח אל שנאמר ,5לאוין* שני 50עובר שהוא אלא עוד ולא ,49להוכיחו
ישנאך. פן לץ

 המקיים 53באותן המצות, כל מקיים ואינו מצות שמקיים 52ואדם
ואין ,55כולם 54את מקיים שאינו פי על אף אחרים, בהן להוכיח חייב

 גמל אומו ליה ומהימן ערום דבר ט
 יוכיסט גמל ואומו לו, יאמר מרי כט
 שהוא רכים גפני לא אגל עצמו לבין דנו
 שמן ואעפ״י עדים, בפני שמע לא

 יודמט, הגמל שזה נראה איט ההלכה
 לרט לומר לתלמיד רשות לו נתנו שלא
 למימר מהו כדגרסינן, למסטיה, אלא
 מהימן אס ליה אמר ומסטיה, לרד ליה
 לא לא ואי ליה לימא מרי כד לרדה ליה

ליה. לימא

 קשיטין בכמה מוכמה, מצות ודרך
 אומה שאומן מי עצמו לקשט צריך

 p אלעזר ר׳ אמר בערכין, כדגרסינן

מי הוה נדור יש אס העטדה, עואי,

 קדושים פ׳ התו״כ לנוסחת כאן הרב נוסחת וקרובה גירסתו. בשיט״מ ועי״ש קצת בשנוי בערכק הגט׳ לשק וראה ע״ב. דט״ז .37
 בנו״ב עי״ש במפרשים כ״כ עיניך מבין קורה טול לו יאמר שינך מבין קיסם טול לו יאמר ראם בוה והטעם .38 עי״ש. ד׳ סרק

 יביישו שלא וכדומה משתנות ופניו מוכיח יהי׳ שלא לדייק לו שיש משום דהיינו לתו״כ ובח״ח אהרן בקרבן ופירשו .39 בתו״ב.
 לו שאק המקומות את לדעת המוכיח שעל בזה שהכוונה ע״א דנ״ד ח״א דבש ביערות וע״ע בהתפעלות, יהי׳ שלא הוסיף ובקר״א
 ובילקוט דברים, ריש בספרי עוד ראה .40 עוד. עי״ש מראש לשער עליו וכ״ז לו, ישמעו ולא לקלקל שיכול היכן כגון להוכיח

דעות הל׳ ובי״ד פעמים, אלף נקט לרמב״ם בסה״ט .43 מאה. עד ובס. פנ״מ ע״פ .42 ע״פפנ״מ..41 וחרי״ג. א-חשפ״ט
 מאה אפי׳ דהוכת זו לדרשה איחא ושם ע״א, ל״א דף ב״מ .45 י״ז. י״ט ויקרא .44 ושלישית. שניה פעם נקט ה״ז ס״ו

 דרשינן דערכין בסוגיא רהא שהעירו, הרמב״ם על בלח״מ וכ״ה בגמו״י, הרמב״ן הר״ן, בראשונים שם וראה לרב, ת׳ ותוכיח פעמים
 תוכחות לבין אחת עברה על חוזרת תוכחה בק שחילקו וראה יעוי״ש. ומוכיחו דחוזר פעמים כמה אפי׳ תוכיח אחת, פעם מהוכח

 ומעירו לרב בתלמיד תוכחה דין ל״ג וברמב״ם ,45 בהערה ראה .47 נ״מ. כת״י .46 שם. בהת״ס וע״ע עברות כמה על
 ועוד. ס״ה סי׳ אפרים שער ובשו״ת בזה, באחרונים וראה ועי״ש ת״ת בהל׳ כבר זכרה דהרמב״ם שתירצו ומהם בגו״ב, כך על
כתב קאפח והרב צ״ע. הלאווין שני בכוונת .51 כחי״ם. .50 דשונא. בדין ומש״ב 26 בהערה לעיל ראה .49 בתי״מ..48

 כוונתו ואולי למוכיח, ללאו להופכו ומ״ש כאזהרה ולא כסיבה כאן נאמד סן דהרי ביותר תמוה וזה ו״פך "לאו" הם הלאוין ששני
 וראה ששונאך". את מוכיח וא״א מוכיח אתה במצוות שעמך "את דריש לעיל שהובא פי״ח בתנד״א דהנה עשה מכלל הבא ללאו

 ו׳ ה׳ הל׳-רעות חכמים במשנת וראה להלכה. הביאו ל׳ אות מ״ח בבאר י׳ כלל חיים ובחפץ כן, דדריש שם ויקרא אליהו באדרת
 שזו ויתכן עי״ש. וכו׳ לץ תוכח אל בקבלה שנאמר הלאו עם זהה זה דאיסור וסיים זו, דרשה מהילקוט שהביא ה׳ אות שמועה ביבין

 המוכיח הוי תשנא, דאל בלאו ויעבור לשנאה תגרום שתוכחתו מראש שבידיעתו היא דכוונתו אפשר או לאוין. שני בזה שיש כוונתו
 לעבור וימשיך תוכתת יקבל לא שודאי במי להוכיח חיוב יש אם השאלה ובעיקר בזה. צ״ע ועדיין לאוין שני הוי ושוב עור בלפני
 ואדרבה בכה״ג אפי׳ דתוכחה ממ״ע מחיוב נסתלק שלא משמע רכ״ג( סי׳ )השלם ביראים דהנה הראשונים, בו נחלקו במזיד

 עצמו הסמ״ג אכן קי״ב, מצוה הסמ״ק דעת וכ״נ שם, הרמב״ם על ובהג״ם י״א, עשין בסמ״ג בשמו הובא וכן וימות לרשע הלעיטהו
 להדיא שכתוב יראים לשון שהביא ו׳ אות ב׳ סימן ה׳ מערכת אספ״ד חמד בשדי וראה המהרש״ל. בבאורי שם וראה עלה פליג

 היראים סתירת על שתמהו רבים אחרונים שהביא בשד״ח ועי״ש ל״ט סי׳ השלם היראים לפני שנדפסו ביראים אמנם והוא להיפך
 הנכ!ץ. הוא שבראשונים היראים שאכן נתברר מחדש בנדפס אכן להגיה. או ליישב וטרחו ובהג״מ בסמ״ג שהובא היראים עם הנ״ל
 יבמות במאירי וע״ע בזה, המקורות לרשימת החסד מקור בהג׳ וראה בכה״ג להוכיח דאין הסיק תי״ג ל״ט, ה׳, סי׳ חסידים ובס׳

 מידי. לא ותו קס״ד סי׳ יאיר הות ובשו״ת הספר, בהקדמת בשל״ה וע״ע נשמע. שאינו דבר לומר שלא מצוה בבאור ע״ב דס״ה

להוכיח יכול המקיים באותם דדוקא דיוק כאן יש .53 בפ״ע. בתשובה ז׳ סי׳ אב״ד הראב״י בתשובות נדפס זה קטע .52
 חייב ויר״ש הכשר שהאדם כתב פ׳ עם׳ יונה לר׳ ומיוחם עה״ת מחדש שנדפס בם׳ ראיתי אך להוכיח, יכול אינו באחרות אבל

 שהוא אהר לאדם אדם יראה שאם ידוע זה כי המוכיח למעשה לב ישים ואל וכו׳, המוכיח יאמר אשר חיים אלוקים דברי לשמוע
 אפי׳ תהי׳ זו וסברא עוד. עי״ש אני גם כן אעשה זאת עשה שהמשכיל אחרי יאמר לא עמוקה לשוהה עצמו שיפיל משכיל בחזקת

 דלכאורה גדול, חידוש לדינא כאן נתבאר הנה .55 זו. לתי׳ ליחא בפ״נ .54 בה. שעובר עצמה עבירה באותה יוכיחו אם
 קורה טול הרי עובר אמו עבירה באותה אם ומה להוכיח, יכול אמו עמיך מבץ קורה טול לו לומר שיכול שכיון נראה הענין מסברת

 אותו וחייב שכתב, ה׳ סי׳ החסידים ס׳ בשי׳ אף כן לריק שיש ויתכן בזה. למוכיח יש תוכחה שחיוב נתבאר עכ״פ לו, לומר יוכל
 וקושו התוקששו אמרו שכך חברו ממנו יקבל לא כן יעשה לא שאם שיוכיח קודם דרכיו וליישר העבירה מן עצמו להוכיח המוכיח

 דרכיו וליישר כתב בסה״ד אכן דרכיו, ליישב חייב בה להוכיח שהולך עבירה אותה דהיינו העברה מן שרק לדייק מקום ויש וכו׳.
לקמן. 57 ובהערה 53 בהערה ועי׳ בכך רסני להדיא מבוארת כאן הרב דעת עכ״פ בדעתו, וצ״ע דרכיו בכל דאיירי ומשמע

X
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הלקט שבלי
הלקט מז סימןהקצר שבלי קצד

 היאך שיודע ומי להוכיס, שראוי
מומה. לקבל שיאי ימי מוכיסין׳
 אפילו סברו אס להוכיח אדס וסייג

 אס מוכים הוכס שנאמר, פעמים, מאה
 מאה אפילו הומ ואומר, עמימן,
 רב אלא ל אין מוכית, משמע, פעמים
 מוכים. מ״ל מלן, לרב מלמיר למלמיד

 אה ושונא סלם עז שהוא בו מכיר ואס
 ולא להוכיחו חייב אינו אומו המוכיפים

 אל שנאמר לאמן, בשל ששבר אלא שד
ישנאך סן לן שכם

 כל מקיים ואיל מצום שמקיים ואדם
 סה ואין אחרים, 16 להוכיח חייב המצוס

אסרס. את קשנו ואמ״כ עצמן אמ קשט
 שאיל מכם מלמיד כל שאמרו ומה

 סכם, מלמיד איל כנמש ונושר נוקם
 ואינם הנעלבין מלא והא ומקשינן,

 משיבן ואינם מרסמם שומעים שלבים
 ליה מקיש לשלם ומשרצינן, וכו/

 כל tan והאמר שד, ומקשיק בלילה,
 כל על לו מעלרין מידומיו על המעלר
 ליה דמסייסיק הוא וממרצינן, פשעיו,

 צריך מפייסינן דלא היכא אבל ומיפי׳יס,
 מקפיד שיהא דצרין בלילו/ ליה למינקט

 כשמבזין ל עליו. ומקנא מורש כמד על
 המורה, זה כמסה נמצא ומוחל אומו
 השרה, למוד משש לא לזהו^ששאו
 אינו השרה לכבוד טקס איל אס לכן

 דאמרינן והא עקר. וכן סכם מלמיד
קללס עש עלמה לא שמי במגילה,

 ר׳ לגבי 57 56כדאמרינן אחרים. קשט כך ואחר עצמך “קשט משום בזה
 לאו אי ,58דוד בית ובמלכי הרבים, לרשות הנוטה אילן ליה הוה ינאי

 את קשט וקושו, התקוששו 5’והכתיב דייני, היכי אינהו להו דדיינינון
אחרים. קשט ואח״ב עצמך

 נוקם שאינו ת״ח כל ,61יוחנן ר׳ אמר ,60בראשונה בפרק שאמרו ומה
 ואינם הנעלבים ,62והתניא ומקשיגן, חכם, תלמיד אינו בנחש ונוטר

 ליה דנקיט לעולם ומתרץ, וכר, משיבין ואינן חרפתן שוטעין שלבין,
 מעבירין מידותיו על המעביר כל ,63רבא והאמר תוב, ומקשינן בליביה.

 היכא אבל ומיפיים, ליה דמפייסינן ההוא, ומתרצינן, ,64פשעיו כל על לו
 על 65מקפיד שיהא דצריך בלביה, ליה למינקט צריך ליה טיפייסינן דלא

 כמה תורה לאו אי קימה, לשין 67כדאמרינן ,66עליה ומקנא תורתו כבוד
 אין ,6’כך אומר היה ענוה מפני בלומר, בשוקא, איכא אנא 68כי נחמן

 אותו מבזין אם ,70כן כמו ת״ח וגם התורה, כבוד מפני אלא מפני שמדין
 לכבוד חשש לא שביזהו שאותו התורה, את 71מבזה נמצא ומוחל

 א.71 עיקר הוא וכן ח״ח. אינו התורה לכבוד נוקם אינו אם לכך התורה,
 כי ממתי, על חברי קללת עמי עלתה לא מימי ,72במגילה דאמרינן ומאי

 ליה שרי אמר, 73הוה לפורייה סליק הוה כי חסידא זוטרא דמר הא
 מוחל 78היה שלא ,77למימר איכא 76לי ,75דצערן מאן לכל 74ליה ומחיל
 והיה עמו ממונו דין שהיה לאדם אלא אותו, מבזה שהיה אפיקורס לאדם

 תורתו כבוד אבל גופו, צער אלא קללתו 80מוחל היה לא א״נ ,79מצערו
בליביה. 82נקיט הוה אלא81 מוחל היה לא

 אי א״ל ומסנייה, לרביח ליה למימר מהו ,84בפסחים דאמרינן 83ובהא
דוקא לאו ליה, ליטא לא לא, ואי ליה ליטא תרי כבי 85עליה מהימן

כזה אילן הי׳ ג״כ שלו ומכיון לרה״ר, הנוטה אילן לקק הורה ינאי דרב התם ומבואר ע״א. ס׳ דף בב״ב .57 כתי״פ. .56
 עבירה בעל ל״ה ינאי ר׳ שהרי מכך ראי׳ אין דלכאורה ע״ע אך וקושו. התקוששו משום שם נזכר והטעם מראש אילנו לקק הורה
 ע״ז( מקפידים שאנשים לו )כשנתברר להוכיח כשרצה כן ועל לעצמו, היתר הורה עי״ש בסוגיא שם המבואר כפי זה בענין ורק כללי
וצ״ע. זו בעבירה רק שיקושט דסגי מנ״ל מסוימת בעבירה להוכיח ורוצה עברות בעל על דנים כשאנו אבל העץ, את סילק בזה

משפט לבוקר דינו שנאמר לדון הוטל ועליהם אחרים לדק יוכלו לא הם דאל״ה אותם דנים בי״ד דמלכי ע״א, י״ט דף סנהדרין .58
ע״א. כ״ג יומא .60 א׳. ב׳ צפניה .59 זו. ראי׳ על לתמוה יש וכן ינאי ר׳ לענק מש״ב לעיל ועיין בזה. התקוששו של ענק ויש
כלפנינו. ובס. עוונותיו פ״נ ובכת״י לפנינו בגם׳ הגי׳ כ״ה .64 ע״א. י״ז ר״ה .63 ב׳. פ״ח שבת .62 פמנ״א. ע״׳- .61
כת״י ע״ם .69 נ״מ. ואין המילים בסדר שנוי יש נ״מ בכת״י .68 ע״א. ל״ג קדושין .67 ם״נ. כת״י .66 נמ״ס. כת״י .65

בשו״ע וראה לבזותו. אסור שמחל דאע״פ מהרא״י פסקי בשם שם הרס״א בהגהת ל״ב סעיף רמ״ב סי׳ יור״ד בשו״ע ראה .70 נ״פ.
מה שהעירו ממה ובש״ך בסמ״ע שם וראה מהילה, ל״מ בזיון( אלא קללה )ואינו שחרפוהו בת״ח רמ״א בהגהת ס״ב כ״ז סימן הו״מ

סנהדרין מהל׳ ופכ״ו הי״א, ת״ת מהל׳ פ״ו ברמב״ם וראה בצ״ע. ונשארו לא לקללה ורק מחילה מהני שלחרוף ובהג״ס בטור שנתבאר
בשגויים. ע״א כ״ת מגילה .72 ליתא. ובס. פמנ״א כת״י ע״פ א.71 פ״נ. כת״י .71 ט״ז. עשין ובסמ״ג שם. ובנו״ב ה״ו

בב״ייור״ד עיין .77 כתי״פ..76 בגמ׳. וכ״ה כתי״א .75 ליה״. ״שרי רק איתא לפנינו ובנם׳ מנ״א, כת״י .74 כתי״ם. .73
הטור. לשק שם וראה לצנעא בפרהסיא בין חילוק שיש ותירץ, כסותרות, והמראות כאן שנזכרו הגמרות כל את שהביא של״ד ס״ס

ראשון תרק .78 בב״ה. שם וראה ליה מבזו ולא במצעדי איירי עלתה לא דמימי דההוא ליישב, כתב דר״ה ״ק בם הר״ן ובשם
בכתי״א. ובחרנו מבוארים פחות כת״י שאר וק קצת משובשים והם בקצר וכן בס. וראה ביותר. המחוור והוא כתי״א גוסה ע״פ העתקנו

כת״י בשאר וגם ס. וראה בזה, ביותר המדויק והוא כתי״פ ע״פ העתקנו .80 ולנטור. לנקום אין דע״ז ע״א, דכ״ג ביומא וכמבואר .79
שרב בקידושין דאיתא והא למחול. יכול שאין הראב״ד חשובת בשם הביא ר״ב סי׳ הריב״ש בתש׳ .81 המילים. בסדר שנוי יש
מתבזית שהתורה למחול לו אסור ואדרבה למחול יכול אינו בזיונו אבל כבוד, בדברי אלא בזיק בלא היינו מחול כבודו כבודו על .־חל ש

סי׳ קדושים ס׳ בשאילתות עוד וראה קאפח.( הרב הנחת נקבל לא )אם הראב״ד בשם זו לתשובחינו זהה זו שתש׳ ויתכן עי״ש. וכו׳ בכך
מז״ימ״פ..85 קי״גע״ב. פסחים .84 ם. וראה ע״פכתי״ם .83 כת״יפ״נ..82 להלכה. בזה ק״א)מירסקיקי״ח(מש״כ
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*c*, V,הלקט שבלי

הקצר קצהטז טיטן7שב

 ליה דמהימן עצמו מאטד ואי חברו, בין רבו בין אדם 86לכל אלא רביה,
 ומעיד בחבירו ערוה דבר 87הרואה משום בזה ואין ליה, לימא תרי כבי
.88יחידי בו

 להם הנח ,91וששאלתם זצ״ל, 90הנגאל רבנו כשם 89ומצאתי
 מה לכם, והוקשה ,93מזידים יהיו ואל שוננים שיהיו 92מוטב לישראל

 ,95רשע הזהרת כי ואתה ,94תוכיח הוכח מקראות, לכמה נעשה
 כמו זה, את זה להוכיח ישראל נצטוו כי אמת, .96ינעם ולמוכיחים

 אותם יראו 98ואם ,97צבור ואחד יחיד אחד והחכמים, הנביאים שמצינו
 וימרטום ויקללום יוכיחום עליהם, שעוברין תורה דברי על 99מזידים

 למוטב, להחזירם כבושם וטעם בערבים, 101 לסובבם ואף .100ויתלשום
 שאין על103השוגגים ואף הצלת. נפשך את 102ואתה ישמעו, לא אם ואז

 להחזירם עליהם למוטב, חוזרין יודעין ואם אסור, שהדבר יודעים
 ילכו 105אשר הישר הדרך ואת התורה ואת החוקים את ‘04ולהזהירם

 לא ואם ביניהם, היתר ופשטו היתר אסור המחזיקים 106ואת בה.
 ,08המטפחות וכן המתגלגל, מהכנים אנו זהירין ויאמרו ,07ישמעו

 גדול, יום בעוד מסובין שהם הכפורים יום ותוספות והמספקות,
 שאומרים להבחין, ובקיאין להפסיק זהירין ,09והכל מושכתן, וסעודתן

מודיעם אם .,להחשיך" שקרוב שרואין עד ביום, "0שהות יש עוד

 זוטרא דמר הא כי מטשי, על מכירי
 שרי אמר, אפזריא פליק הוה כי ססידא

 איכא דמצערן, מאן לכל ליה ומשול ליה
 לו שהיה לאדם מושל היה שלא למימר,

 נמי, אי או מצערו, והיה עמו ממוט דין
 הי׳ ולא טסו צער אלא מוסל היה לא

 היה לא שורשו ככוד אכל קללמו, מושל
כליכיה. מינקט הוה אלא מושל

 הנס שאלתם, חננאל, ר׳ נשם מצאפי
 יהו ואל שוגגין שיהו לישראל להם

 לכמה נעשה מה לכם, והוקשה מזידין,
 אם מוכים הונש שנאמר, מקראוש
 ולמוכיחים רשע, הזהרת ני ואמה עמימן,

 ישראל נצטוו ני אמת, השיב ינעם.
 הנראים שמציט כמו זה אם זה להוכיח

 ואם צטר, ואמד יסיד אסד והשכמיס,
 מורה, דנרי על ועונרין מזידין אומם

 וימלשום, ויסרטום ויקללו© יוכישוס
 ישמעו לא אם ואז למוטב להמזירם

 השוגגין ואף הצלם, נפשן אם ואפה
 היו ואם אסור שהדנר יודעים שאינם
מוטל עליהם למוטב מוזרין היו יודעין

 בכתי״א .89 בפרוש. בך על שעמד מי מצאתי לא אך הגם׳ מתוך המסתברת הלכה .88 ע״ב. קמ״ח שבת .87 כתי״מ. .86
 צ״ז עם׳ )ע״ר( ובפרדס רש״י, ע״ש ז׳ סי׳ מטמונים בחפש נדפסה זו תשובה .9~~ז פ״מ. כת״י .90 ר״ה. בשם זו לפתיחה ליתא

 שבהם והמשמעותיים ביניהם נוסחאות שנויי כמה ויש שהעתיקה כ׳ סי׳ )אלפנביין( רש״י בתש׳ וראה רש״י. מתשובות זו הביא ג״כ
 מוטב. לתי׳ ליתא ובקצר מ״א בכת״י .92 בקצר. גם וראה ר״ה בשם זו תש׳ מובאת יונה לר׳ המיוחס בס׳ וכן לפנינו אך נציין,

 ברמ״א עיין .97 כ״ד־כ״ה. משלי .96 י״ט. ג׳ יחזקאל .95 י״ז. י״ט ויקרא .94 ועוד. ע״א ל׳ דף ביצה הגם׳ לשק .93
 במזיד דהיינו במ״ב גם והובא שם שרד בלבושי וראה פעמים, הרבה אפי׳ וליחיד פ״א רק החיוב דלצבור שחילק ס״ב, תר״ח סי׳ או״ח
 הנחנו אך דלעיל. ובמקורות בס. ראה .98 לדון. ויש וקללה, הכאה עד החיוב בצבור דאף לכאורה מבואר וכאן לו, נשמעים ואינם

מזיר, שהוא ויודע בו התרה שכבר ובע״ב במזיד והיינו .99 בקצר. גס וראה נמפ״א. כת״י ע״פ ביותר המדויקת הנוסחה את
 מחלוקת בזה שהבאנו מה לעיל וראה רביצה. פ״ר ריש במרדכי וכ״ה פעמים, מאה אפי׳ תוכיח הוכח משום להמשיך חייב ואעפ״כ

 לעיל, המובא כפי המתחייב השיעור עד תוכחה במצות חייב אבל נענש איט מוכיח שאינו דבמזיד כתב, קי״ב ובסמ״ק ראשונים.
 בקצר. וכ״ה ויסרטום גירסא יש ובכתי״ט הל״ח, מסנהדרין פכ״ד ורמב״ם ע״א ט״ז מו״ק הגט׳ ע״פ . 100 הביאו. סק״ג שם ובמג״א

 בם׳ הנדפס כפי ביותר והנכון לט הנראה ע״פ פיסקט ואנו בצ״ע. שהשאירו שם ובהערות בפרדם וראה ביותר משובש זה משפט .101
 הנוסח והוא למוטב" להחזירם כבושים בדברי אהבה בעבותי למשכם ערבים בדברים יסובבו וזמן "ולעת וז״ל: יוגה לר׳ המיותם
 זו בתשובה בקצר המופיע הנוסח ובכלל כלל. אלו לתיבות שליתא בקצר וראה לפנינו, נמצא גם הדברים תוכן עכ״ס ביותר, המשופר

 מיחזקאל. לעיל הנזכר הפסוק המשך הוא .102 והנדפסים. כת״י בכל שכ״ה ביק השמטנו לא אך הדברים, בכל טסי מתוקן דר״ח
 מאבותיהם הורגלו דלא ביק לו ישמעו שמא ישרה בדרך להדריכם חייב שוגגים הם אם "אבל פ״ד, ריש ביצה המרדכי לשון כ״ה .103

 וראה להוכיחם חייב מזידין או שוגגין הם אם אבל לו ישמעו שלא ויודע שהורגלו דדוקא שכתב, מ״ד אות ביצה באגודה וראה בך",
למשפט ליתא ובקצר בס. וראה כתי״פ, ע״ס . 106 כתי״א. .105 כ׳. י״ח בשמות הכתוב לשון . 104 שם. ביצה בשיט״מ עוד
 ובפרדס וכו׳" היתרו ופשט איסור בדבר היתר המחזיקים "אך :הטסה חפ״מ רש״י ובחש׳ עי״ש. הדברים רציפות טפי ומחוור כלל זה
 לעצמן היתר בו "שיורו תוססת: יש שם רש״י בתש׳ .107 עי״ש. במקצת שונה הנוסחא יונה לר׳ ובמיוחס מדויק. איט לפנינו וכן

 ישמעו לא עליהם נאסר א□ המתגלגל, חפץ הכנסת מפני אלא הוא היתר שדבר דלזזייא אפומא דיתבן גשי הני כגון בו והחזיקו מאחר
 . 107 הערה ראה . 108 המתגלגל. מהכנוס כאן המופיע ההמשך מוסב וע״ז שם, ביצה הגם׳ ע״פ והוא וכו׳״. אנו זהירין ויאמרו להם
 משום היתר בהם הנוהגים ביד מוחין שאין דמה שם, ונתבאר ל׳ דף בביצה שם נזכרו יו״כ ותום׳ ומספקות מטפחות של ההלכות וכל

 הכל", "ואין לתקן נכק ויותר פנס״א, בכת״י . 109 ליתא.(. ולפנינו ועי״ש מוזרות תיבות כאן יש רש״י וכחש׳ )ובפרדס ועי״ש. מוטב
 הדגיש .111 בס. וראה כת״י בכל כ״ה . 110 וכו׳. ואומרים שעושים אותם אל מתייחס הכל שזה וצ״ל והכל, הנוסח כת״י בכל אבל
 על דרק מוטב, ע״ז לומר ול״ש ממש דאוריתא דין כבר הוי ממש לחשכה בסמוך או בחשיבה דהא להחשיך שקרוב עד שאוכלין כאן רבנו

 נתנאל בקרבן וראה ב׳. ס״ק תר״ח סי׳ ובמג״א ביש״ש ועי״ש יעוי״ש, שם בביצה הר״ן וכ״כ לה, ידע דלא דאיכא הכי אמרינן התוספת
יעו״ש, הנה אמרינן ג״כ חשיכה( משום דאוריתא ודהוא חשיכה בספק דאפי׳ ס״ח בשם והביא בזה. מש״כ ב׳ אות רביצה ס״ד ריש
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הלקט שבלי
הלקטהקצר מז סימן שבלי קצו

 ואת הסקיס את ולהזהירם להחזירם
נה. ילכו אשר הדרן ואת המורות
 אט זהורין ויאמרו ישמש לא ואס
 המטפסות וכן המתגלגל, מהמיס

 הנפורים מס ותוספת והמספקות,
 וסעודמן גדול היום כעוד מסורס שהם

 ונקיאין להפסיק זהירין והכל מושכתן
 רום שהות יש עור שאומרין להנמין,

 ואס להתשיך, שקרוב שרואין עד
 השתיקה, טובה עליו, יעברו מודיעים

 דומה זה ואין המזיד, על להענישם שלא
 שנצטט ונמיר שבר מררו את לרואה
 כמו 3מקנ אינו אם ואפילו למסות
 שלא דהתם תתלו, וממקדשי שכתוב

 זמסינן עליהם, מזיל שנש בהם מימי
צייתו. דילמא בהו

 אדם מצאתי, כמג אברהם ר׳ והרב
 הגרסה ובאת אתת פעם מרבה שנאפז

 אלא מכיסנו ולא יביישט לא בעלה, ליד
ירצה לא הגנב ואם עצמו, לדן רט

 דומה זה ואין המזיד. על להענישם ולא ,111השתיקה טובה עליה, יעברו
 "4מקבל אינו ואפילו113למחות שנצטווה במזיד עובר חברו את לרואה
 מזיר עונש נטי בהם מחינן לא כי דהתם, ,א114 תחלו וממקדשי כטש״ב
.115צייתי דילמא להו ומחינן עליהם,

 פעם בגנבה שנאחז אדם ,“”מצאתי "6דוד ג״ר אברהם ולהר״ר
 לבין בינו אלא יוכיחנו ולא יביישנו לא בעלה, “8ליד הגנבה ובאת אחת
 רגיל ואם לדין. יתבענו גנבתו, להחזיר ירצה לא הגנב ואם ,“’עצמו
 רעה דרך שיניח כדי ולהכלימו, 120לביישו מותר בגנבתו, האיש אותו

 את ולהוכיח 121הגאונים כדברי לעשות ראוי וכן טובה. בדרך וידבק
 כתבי כל פרק כדאמרינן תוכחה, של עונשה שגדול לפי 122 חבירו

 שלא בשביל אלא ירושלים חרבה לא ,124חנינא ר׳ אמר ,123הקודש
 עם ואיבה תחרות עם לבוא לי מה אדם, יאמר ואל זה. את זה הוכיחו

 לשום יחוש ’26ואל למוטב. 125ולהחזירו להוכיחו צריך אלא הבריות,
 צורבא האי ,128דבתובות בתרא פרק בריש דאמריגן איבה, או 127שנאה
דלא משום אלא טפי, דמעלי משום לאו מתא, בני ליה דמרחטין דרבנן

 וכו׳. שבתכם תשבתו ערב עד מערב לקיים כראוי הקודש על מחול להוסיף מפסיקין ואין מושכתן שהסעודה :הנוסחא יונה לר׳ ובמיוהס
 ביעה וברי״ף ג׳, אות ו׳ כלל ובתשובותיו רביצה פ״ד ריש ברא״ש וראה י״א, עשין סמ״ג קי״ב, וסמ״ק רכ״ג השלם יראים ראה .112
 שוגגים שמיעוטם היכן אבל בו, שוגגים שכולם בדבר דדוקא שחידש מ״ז, סי׳ ה״ב בתשב״ץ וראה מ״ד. אות ביצה ובאגודה שם,

 בכמה שהאריכו יוסף ובברכי שם, ובנו״ב ס״ב תר״ח סי׳ באו״ח אלו דינים בפרטי עוד וראה אחרים. להזהיר כדי בהם למחות מצוה
 מה בהם שאין בפרטים הארכנו ולא ה׳, מערכת חמד ובשדי בזה, שק מה ש״ג סי׳ או״ח שיק מהר״ם בשו״ת וראה בזה, דיגים פרטי

 לעיל שהובא היראים דעת וכ״ה מקבל, שאינו ואפי׳ למהות יש למזיד דגם הר״ח בדעת נתבאר .113 הר״ת. של זו מתש׳ לשמוע
 חיוב יש למזיד משוגג אוחז הופכים אנו ואין מזיר ענוש הוא הרי שבלא״ה כיון והטעם דעות, מהל׳ פ״ו ובהגמ״י ובסמ^פם

 שאינו בידוע אף להוכיח יש למזיד רגם כתב שם ובסמ״ק בזה. פליג והסמ״ג וימות, לרשע הלעיטהו אדרבה היראים ולדעת תוכחה,
 וראה חייב, עדיין דבמזיד שם ביצה המרדכי וכ״כ איתא, דתוכהה עשה אבל נענש. אינו מוכיח אינו שאם אלא שיכהו עד מקבל

 להאי ליתא מזידין אבל בהו, מחאה דל״מ נתפסים אנו אין ובכה״ג בשוגגין הוא הנח דין רכל הריטב״א, בשם מש״ב ביצה בשיט״ם
 שדן לעיל הנזכר ורדים גנת בשו״ת וראה דבריו, תורף אלו ערבים ישראל רכל זה בעוון נתפסים מחיגן לא אי ואז דמוטב טעמא
 בתום׳ ועיי״ש ע״א נ״ה דף שבת בגט׳ מקורו .114 יעו״ש. טובא בזה והאריך ערבות דין נם פקע מקבל שאינו שברור דהיכן

 שבשוגגים אלא צייתי" "דלמא בסופו ישמע אולי לומר מקום שיש עוד כל מופקע לא תוכחה דחיוב בזה הגדר ועיקר ואע״ג. ד״ה
 ט׳ יחזקאל א.114 נמשך. שפיר תוכחה תיוב א״כ ליתא זה שחשש במזיד אבל למזידין, מספק ולהפכם כך להשאירם לנו עדיף

תחלו" וממקדשי שנאמר גדול אפילו ואזהרה אזכרה טובה כי הדעת אל "וקרוב התשובה: מסתיימת יונה לר׳ במיוחס .115 ו׳.
 זו תשובה .117 אתר״. ״נאק בשם מובא זה יונה לח ובמיוהס בנפ״ה הנוסח ב״ה .116 התשובה. נוסח כל ועי״ש עכ״ל

 במקום. ע״כ שנציין שנויים בכמה מופיעה לר״י ובמיוחם לפנינו שהוא כפי ס״ח סי׳ )קאפח( אב״ד ראב״י בתש׳ נדפסה
 בו כיוצא כל ובן באיולתו ישנה שלא תוכיח הוכח "משום :לר״י במיוחס .119 בקצר. ועיין בעליו לידי הנוסח כת״י בכמה .118
 הורגל אם ולהכלימו לביישו שרי לחברו ב״א דהוי גניבה עבירת רעל הרב דעת מבוארת .120 יביישנו״. ולא ברבים יכלימנו ולא

 הל״ח דעות מהל׳ בפ״ו הרמב״ם שיטת והנה כאן. דבריו בריש כמבואר ראשונה בפעם גם שרי לב״ע בינו דהרי ברבים והיינו בכך,
 להכלימו שרי למקום שבינו דלעבירות דבריו, מרהיטות וכ״ג ועוד המלך ועבודת רוקח ומעשה ספר בקרית בדעתו שנקטו וכפי

 בצ״ע שנשאר בלח״ם ועי״ש בסתר. כ״א ולהכלימו לבישו ואין אתת מפעם ביותר אפי׳ אסור לחברו שב״א בעברות אבל ולביישו
 לחברו שב״א דעבירות ס״ה סי׳ אפרים שער בשו״ת העלה וכן כסותרים, דבריו נראים שם הר״ם שמלשון כין בזה הרמב״ם בדעת

 הגאון. ובם. ובקצר פנ״מ נוסח ע״ס כ״ה .121 למקום. שב״א בעברות כ״א אסור ברבים להכלימו אבל קשות להוכיחו שרי
 יגלו מעוותיו לתקן או גניבתו להשיב ירצה לא אם "אך שם: ת״ל עצמו, הגאון מדברי כחלק נדפס זה קטע לר״י, במיוחס .122

 ע״פ .123 עכ״ל״. וכו׳ חרבה לא חנינא א״ר תוכחה של עונשה גדול כי ולביישו להכלימו ומותר לו תקוממה וארץ עוניו שמים
אבא בר שמעון א״ר לפנינו בגם׳ וכ״ה חנינא ובגפ״מ יוחנן. ח ובקצר בם. .124 ע״ב. קי״ט דף בשבת והוא נפ״מ, כת״י
חסידים ספר בשם שהבאנו הסימן בראש לעיל עיין .127 נ״פ. כת״י .126 כתי״פ. .125 חנינא. א״ר

ע״ס .128 לא. שישנאנו לנו בברי אבל בעלמא לכך להוש דאין וכוונתו יתכן כאן אך להוכיח, אין שנאה דבמקום
כלל. ליתא ובקצר וכו׳ בכתובות אמרינן חדשה פיסקא כאן מתחילה לר״י ובמיוחם ע״ב, ק״ה דף בכתובות והוא נפ״מ, כת״י
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הלקט שבלי

הקצר
קצז הלקטמז י?זסשבלי

,*
 ‘2’אם ואפילו להוכיחו, ראוי ,12’לפיכך דשמיא. בטילי להו מוכח

 לכבוד יחוש אלא ,132פנים ‘31לו ישא ולא ,,30יגידהו ־גדוי נתחייב
ידו. על שמים שם יתחלל שלא כדי המקום

 ואם לנדותו, צריך חבירו מפי השם הזכרת השומע ,,33הנין ר׳ אמר
 ,,35תמורה מריש ואזהרה בנידוי, יהא ,3עצמו* הוא נידהו לא

 בנידוי, יהא ,34עצמו הוא ,,37ר״ת ופי׳ תירא, אלוקיך ה׳ את ,,36דכתיב
 ,34את כשהזכיר אותו ,34נידה שלא כשידענו אותו מנדין ,34שאנו
בנדוי. כבר ,34שעומד ולא השם,

 הזכרה ,34בשומע שאמרו מה פי׳,138גר״ו צדק כהן אביגדור והר״ר
 לבין בינו לו מתיר ,3’ולאלתר שעה, לפי לנדותו, צריך הכירו מפי

 ,34סבור איני ,40נידהו לא ואם כלום. ולא להפרה נידוי בין ואין עצמו,
 דבריו ,40לאמת אבל לבטלה לגמרי הזכיר לא אם עונש, בו שיהיה
.,4,שנש בו דאין נראה

 דהא פי׳, ז״ל יילצון ,43יוסף הד״ר בשם ,42כהן יהודה והר״ר
 הכירו מפי ‘45השם הזכרת השומע 144דנדרים קמא פרק דאמרינן

 בדורות דוקא בנידוי, יהא ‘45עצמו הוא נדהו לא ואם לנדותו ‘44צריך
 אדם נתנדה א״ב בה, זהירי דלא השתא אבל זהירין, שהיו ‘47הראשונים

נידויים. כמה היום כל

 רגיל ואם לדין. יממנו גנימו, להמזיר
 לגיישו מוסר גגנינמו האיש אומו

 וירמן הרעה הדרן שינים נדי ולהכלימו
 לעשומ ראוי וכן והישרה. הטובה נדרן

 לפי מבירו, אס להוניס הגאונים, כדברי
 ניאמרינן מונמה, של עונשה שגדול
 לא יושק ר אמר הקדש, כמבי כל נסרק
 הופימז שלא בשביל אלא ירושלים מרבה

 לי מה אדם, יאמר ואל זה, אס זה סברים
 הנריונג עם ואיבה חסרומ לידי לבוא
 ואל למוטב ולהשיבו להוכימו צריו אלא
 אס ואפילו ואיבה, שנאה לשום ימוש

 סניס לו ישא ולא ינידהו נדוי נממייב
 יממלל שלא נדי המקום לכבוד ימוש אלא
ידו. על שמיס שם

 השם הזנרס השומע יוסק, ר׳ אמר
 נידהו לא ואס לנדוסו, צדן מכירו מסי
 הוא ר״ת, סי׳ מדד. מצמו הוא יהא

 אומו מנדן כשאט מדד, יהא מצמו
 אמ כשהזכיר אומו נדה שלא שידענו

בנדוי. ככר שעומד ולא השם,
 דוקא מדד יהא יהודה ר׳ ופי׳
 אבל זהירין, שהיו הראשונים בדורות
 כל נסנדה א״כ סה, זהיד דלא השסא

נידויים. כמה מלו היום כל אדם

 לזזהוא שמתי׳ לקיש וריש עוור, לפני על דעבר לגברא שמתיה דרבי דאמתי׳ ע״א, י״ז דף מו״ק ראה .130 נס״מ. כת״י .129
 ועליהם ינעם ולמוכיחים ולסגנים לפחות פנים ישא "ולא לר״י: במיוחס .132 כחי״ס. .131 עי״ש. וכו׳ פירא דשקיל גברא

 אבין, ר׳ וברי״ף א״ר, תנין רב ע״ב ז׳ דף נדרים לפנינו ובגט׳ יוחנן ר׳ ובס. כתי״ט ע״פ .133 עכ״ל״. טיב ברכת תבוא
תום׳ ראה בראשונים, הובאו ר״ת דברי .137 כ׳. י׳ דברים .136 ע״ב. ג׳ דף .135 כתי״ס. .134 גידל. ר׳ ובשאלתות

 ע״ב, י״ג דף ובנדה ע״א, כ״ח דף קידושין בתום׳ וראה המפרשים, רוב בשם שם ובמאירי הרא״ט, בשם ובשיט״ם שם נדרים ורא״ש
 שם דמבואר עבד לחברו הקורא לענין בקידושק הגם׳ מסוגיית א. ר״ת, נמוקי את בבהירות העלה שם נדרים )הלסרין( ישנים ובתום׳
 עולמית התרה לו יהי׳ לא א״כ גופא, הנין דר׳ במימרא ועומד משומת הוי דאי ב. אותו. מנדין דאגו הסוגיא ומשמעות בנדוי, שיהי׳

 תנין ר׳ מפי יתנדה והשותק הדיוט מפי יתנדה גופו שהמזכיר סברא דאין ג. ממנו. הגדול דבי״ד שמתא להתיר יכול בי״ד דאין
 אך נדרים. ובר״ן שם, בריטב״א וכ״ה שם, נדה אנגליה חכמי בתום׳ ועי׳ ראשונים. בשאר מכרו אלו מנמוקים וחלק האמורא,
 כעי״ז. שהזכיר במאירי וראה עי״ש, כבנדוי יהא השמים שמן קללה כמין דהוי כתבו, בנמו״י וכן בנדרים, הריטב״א בשם בשיט״מ

 וכתבו בנדוי, יהא והשומע לנדותו חייב ה״ז וכו׳ המזכיר כתב ה״ט משבועות פי״ב דהרמב״ם המפרשים, נחלקו הרמב״ם ובדעת
 כל את שם מגה הי״ד, ת״ת מהל׳ פ״ז שברמב״ם אלא לנדותו, שחייבים דהיינו שם בהג״ם וכ״ה והלח״ם, הכס״מ, הרדב״ז,

 הרמב״ם שדעת מכך והוכיח זו, בהשמטה הלח״מ והעיר נידה שלא השומע את ולא ש״ש המזכיר את רק נקט נדוי המתוייבים
 הרמב״ם חש לא המזכיר כדין השומע דדין דביק ותירץ, ע״ז חולק רוקח ובמעשה בי״ד, ע״י ולא בנדוי יהי׳ מעצמו דהשומע
 ביאה אסורי מהל׳ סכ״א ברמב״ם עוד וראה ההשמטה. ביישוב סק״ב של״ד סי׳ הט״ז בשם לקמן מש״ב עוד וראה בנפרד. להזכירו

 זו. למסקגא עמו הסכים ולא עליו שתמה מ״ד סי׳ אה״ע יהושע פני בשו״ת וראה יעוי״ש, כר״ת דלא שדייק שם ובמג״ט הי״ח,
 לה ושרה לבטלה ש״ש דאפקה אמתא לההוא שמתא הונא דרב מהא שם נדרים בגם׳ לה וילפינן .139 ז״ל. ובם. פנ״מ כת״י .138

 להזכיר יבוא שלא לאיים מטרתו שכל כזה בנדרי שדוקא בר״ן ועי״ש כלום. ולא והפרה נדוי בין אין וש״ם תלת, ש״מ ואמרינן לאלתר,
 בגו״ב. ועי״ש בוזז ודמב״ם הרי״ף שי׳ וראה עי״ש, יומין תלתין לאפקרותא דאמרינן ע״א ט״ז דמו״ק לההיא דמי ולא שוב ש״ש

 דברי שהביא של״ד סי׳ בטור ועיין בפוסקים. וכמבואר ע״ז נענש אינו וע״ב בכך שוגג הוי שאסור ואע״פ .141 נ״ס. כת״י .140
 אסור בשוגג אי שביניהם הנ״מ את שבאר בב״ח ועי״ש נענש, אינו דבשוגג ה״י שבועות מהל׳ פי״ד הרמב״ם ודעת רמ״א לאוין הסמ״ג
 הגהות בחידושי דעי״ש לשמתו, ואסור עתש בו דאין נראה ג״כ לפנינו ולמבואר לשמת, יכול רועה אם אכל חיוב בו שאין או לשמת,

 והגהנו יהודה. בס. .143 מ״פ. כת״י עפ״י והנחנו ז״ל. בס. . 142 יעו״ש. השוגג סוגי בין מחלק י״ח ס״ק שם ובט״ז הטור, שעל
 שבה״ל וראה כס. ולא כת״י כל כפי תקנו וע״ב הזקן הר״י מתלמידי קלצ׳ון יוסף ר׳ ביותר הקרוב אלא זה בשם ראשון ול״מ כת״י כל ע״פ

 הגאונים בתשובות עיין .147 כתי״ם. .146 כתי״פ. ע״פ .145 שם. נדרים .144 פ״ו. הערה ו׳ עט׳ בובר( )מה׳ או״ת
שם, לשו״ע רע״א בהגהת והובא קל״ב סי׳ הרמ״א בשו״ת יעוין אך הזה", בזמן "ואפילו ובו׳ אזכרה השומע שכתב, ק״ג סי׳ גמו״ם
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הלקט שבלי
הלקטהקצר מז סימן שבלי קצח

 כשומע שאמרו מה אביגדור, ר׳ סי׳
 לסי לנדותו, צריך תכירו מסי הזכרה
 עצמו, לכין טט לו מסיר ולאלתר שעה,

 לא ואם כלום. להסרה נדוי כין ואין
 לא אס עונש ט שיהא סונר נדהו,איני

 דנריו לאמת אכל למולה לגמרי הזכיר
עונש. ט דאין נראה

 צרין מלוה נדוהו ח״ל, אמרו
 ומסרש להסירו, אדם מי עשרה

 היינו הלכפא דמסנו עשרה סלמודא,
 ליה, שכיתי לא ואי לאפרים, עורה שלמדו
 לעשרה שלום וימן סימי1כסרןת ליקום

לו. וטוב לו וי^ט^לום אדם, מי

 רמן הגאונים, נמשונס מצאתי
 הטיה, על הכא תקנו, דננל דמסינסא

 מרוח מ״ט כנגד יום מ״נו יתענה
 וילקה מדוי וישב נהם, נדרשת שהתורה

 שיגמור ולאשר ארבעים ערנמלקות מל
 שנה עי ממקומו טלה מעטות מ״נו

וממישי. שט מתענה גלותו ימי וכל שלמה
 מלקום צריך ודאי ס, שמור ומשומר

 ולא עשה עטרות כמה על עכר יהא
 ומטלה ד״ד, ומיתוס וכריתות תעשה

 צרין דגר הוא, גוי דלאיו צריך לא
 הורמו דהימה מטוסיה לעיולי מטלה
 לעיולי צריך כקדושה, שלא ולירמו

 ישראל נר האי אנל ישראל, של כקדושה
 צריך ולא כקדושה, ולידתו והורמו הוא

 הוא הרי ועלה מכל דקאמרן מטלה,
דנריו. לכל טשראל

 נדוהו ,,49אמרו ז״ל רבותינו נר״ו, צד? כהן 148אביגדור להר״ר
 עשרה ,,50תלמודא ומפרש להתירו, אדם בני עשרה צריך בחלומו
 ליה שכיחי לא ואי לאחרים. תלמוד ,5,שלימדו היינו הלכתא, דמתני
 לו וישיבו אדם, בני לעשרה שלום ויתן דרכים, בפרשת ,52ליקום
.,54לו וטוב ,53שלום

 כתשובת מצאתי דינו, ,56האיד הזה בזמן .15’הגויה על והבא
 מ״ט להתענות הגויה על לבא תקנו דבבל יבתא1רבנךדמו דיל, הגאונים

 בכל וילקה בנידוי, וישב בהן, נדרשת שהתורה מדות מ״ט כנגד יום
 עד ממקומו גולה תעניות מ״ט שיגמור ולאחר ארבעים, מלקות ערב
וחמישי. שני יתענה גלותו ימי וכל שלמה, שנה

 ליה עבר דהא מלקות, ,58שצריך ודאי ,,57תשובה שעשה ומשומד
 לא וטבילה בי״ד. ומיתות כריתות, תעשה, ולא עשה, עבירות, כמה

 הורתו דהיה מניותיה, לעיולי טבילה צריך ,59דגר הוא, גר דלאו צריך,
 בר האי, אבל ישראל, של בקדושה לעיול צריך בקדושה שלא ולידתו
 טבל ,60דקאמרינן טבילה, צריך ולא בקדושה, ולידתו והורתו ישראל

h! דבריו לכל כישראל הוא הרי ועלה

 תע״ב. והמחמיר לנדות שלא המנהג שמכאן שכתב הסמ״ג את והביא יחשב, שוגג ובכלל מותר כאומר הוי בכך שרגילים דבזמננו שכתב,
 דרכים פרשת על לשבת העצה שעד שם ומבואר שם בגט׳ יעוין .150 ע״א. ח׳ דף נדרים .149 אברהם. ג״ס בכת״י .148
 ושע״ת י״א סי׳ ליק בתשוה״ג וכ״ה והבה״ג, ל״א( )מירסקי כ״ט מקץ השאלתות בגירסת ועיין תנו, ולא מתנו קודם לחפש יש
 וראה שם רש״י פי׳ וכן גמרא היינו ]והלכהא לאחרים מתנו של ראשונה עצה אלא ל״ג שכלל גראה לפנינו אמנם מ״ד, סי׳

 שלא לאחר ומיד דהשאלתות[. ובנו״ב בנו״ב, ועי״ש בעקבותיהם שהלך הי״ב ת״ת מהל׳ פ״ז וברמב״ם שם הגאונים בגירסאות
 רחמים בקשת משום היא שוה האחרים כל תועלת הרי לאחרים דתנו הני לאו שאי דס״ל ויתכן דרכים, בפרשת ישב אוהם מצא

 וצ״ע[. שם בנדרים )הלפוץ( ישנים תוס׳ גירסת גם שזו ]ויתכן חדשה. שיטה שזו בזה צ״ע ועדיין שווים כולם ובזה כדלקמן
דעשרה כאן מבואר .154 שלום. לו וישיבו לתיבות ליתא נ״ס בכת״י .153 נ״פ. כת״י .152 - כתי״נ. .151

 י״ם בשם שכתב הרשב״א בשם שהביא ובשיט״ם שם, בר״ן וראה מידי, לא ותו בזה, לו המטיבים עצמם הם שלום המשיבים
 שיתירו עשרה שימצא עד מהימורים עליו להגן מועילים רק שהם וי״ם נידויו, הותר גופא בהך השלום משיבי העשרה שאותם

 ויאמר בפר״ד שישב קשר אתם ליצור איך עצה לו נתנו ולכן לו ויתירו הלכתא שמתנו עשרה למצוא המטרה שכל וי״ם ממש,
 עבורו. תקנה גופא שזו אלא אנשים. למצוא איך ליעץ הגם׳ שכוונת נראה אינו שזה הרשב״א ומסיק עמם, ידבר ועי״ב שלום
 p הר״א שיטת גם שזו וכנראה עי״ש.( פרסה עד שיחפש וגקט דפר״ד להא השמטתו בסיבת מש״ב וכס״ם ברמב״ם ]וראה

ר׳ תש׳ וראה י״ב, סימן תשובה הל׳ ברוקח ראה .155 מידי. תו ול״ב לו טוב בהכי שלום לו שישבו העשרה ראותם
ג״פ. כת״י .156 זה. בעניץ קע״ה סי׳ או״ח חת״ס ובשו״ת י״א-י״ב, קובץ תשיעית שנה במוריה שנתפרסמה ההר מן שלמה

זה ובמקום דגר לתיבת ליתא בכהי״מ .159 כתי״ס. .158 בו״. ״שחזר בקצר וכן וס. ובשאר כתי״ס .ע״פ 157
שמקבילה נ״ד סי׳ ח״ג ראה בתשוה״ג. מקורה זו תשובה .161 ע״ב. מ״ז דף יבמות .160 דצריך. הנוסח

 )ע״ר( הפרדס ובס׳ לתשובה. ותוספת אריכות שיש י״א בסי׳ עוד שם וראה ח׳, סי׳ ו׳ שער ח״ב בשע״צ וכ״ה דידן. לנוסחא
 תוספות משם שהביא מדפה״ס( ע״ב )ט״ז החולץ ס״פ ביבמות בנמו״י וראה כלפנינו. קע״ב סי׳ )קופר( בתו״פ ורן קט״ז. עם׳

 באדר״ג דמקורו הגר״א בביאור ועי״ש י״ב סעיף רס״ח ס״ס יור״ד רמ״א בהגהות להלכה כן והובא לטבול יש מדרבנן שעכ״פ
ואכמ״ל. יעו״ש סע״א סי׳ וסופח בתו״פ שנדפסו הראשונים בתשובות באריכות במסורותיהם הדברים נתבארו כבר ואמנם פ״ה.
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שאלהכז שאילתא וישבהעמקהפח

 חנן אבא קל״ב ח ב״ב וכדאי׳ בכורה כ״ש ולכאורה
 ביום והיה שנא׳ לפי וגו׳ לבכר יוכל לא רא״א משים

 שנוטל כחו שיסה פשוט ומה שיכול כו׳ מיו אח הנחילו
 מי לכל להנחיל רשות נחנה המורה כבמוחזק בראוי
פשיטות בחלק וכרי כר שירצה ק

 כאב ושנאת באהבת גם שלי׳
 טכ״נ יישב רבינו אבל לתודי׳,
 אהובה דייקי דקרא דלישנא
 וכנואחו. אהובתו ולא ושנואה

 עזים ב׳ בי׳ דאית מי יי(
 מזעה השתא ?פיפר אוינא
 מסביר רביגו נד. בי׳ מוען
 בגמרא, שקיצרו מה היטב
 פירש דר״ש במאמר שכרי

 כר, קהדי דאיכא כגמרא
 כש״נן הוכחת ליכא וככא
 סכדי בדאיכא י״ל דודאי
 לשנאו, יש ה׳ יראי וכ״פ,
 מטעם ופירש רניט בא לככי
 מאי סכדי בדאיבא דאי אמר

 כתיב לא שכרי קלא, קמ״ל
 נדי ממך אחיך את מכנא לא

 עמך מעכה בעושה לדרוש
 אלא קללה, גבי דכתיב כמו

 דמקשינן ביון דפשיטא משוס
 לככוחו ומוחל לקללה, הכאה

 ולא לשנאו, במוהר כ״ש
 דמשלי קרא כאי איצמריך

 לככוחו דאקול באופן אלא
 רע, שנאת כ׳ יראה ומכ״מ

ג׳. אות לפיל ״כ5מ ועי
 ביה ויוע הי ופי היבי

 אשי רב ותשובת כו׳. ברבי׳
 בגמרא מפורש והכי היא,
לרבי׳ דמכימן ידע אי א״ל

--------------גס

 כי לאו אלא שנואה והאחת אהובה האחת כדכתיב
 מותר * אמר יצחה בר נהמן רב ש״ם גונא האי

 דאית ואי י»( רע שנאת ה׳ יראת דכתיב לשנאותו
 עברתן מעשת השתא למימר צריכא עדים שני בית
 ש״ם גוונא האי כי לאו אלא כיבעייא שנאה ביה

 מהו אשי לרב דרבא בריח אחא רב ליה אמר *
 דידע אי דמי היכי *י( ומשנייה לדביח ליה למימר

 לימא ליה והים חרי בי כי ליה דמחימן ברכיה בי׳
 לא אח׳ עד דעל ש״ט ליה ליטא לא לא זאי ליה

 דמי וכחטאת כעק נטי דשנאה למימרא סמכיגן
עק לכל באיש אחד עד יהום לא רחמנא דאמר

לצי ראשון ,ןכ יומחןא ן3 ינו5ש מי "פ& ךבל^ היר6ו משמע
 לאו דגוי באמת״־אאל״ב אבל גוי, מל שהכוונה הרד״ל
 ובשביל גר, מל קאי אלא כסובל, בס׳ כדאי׳ הוא אחיך

 מליו לדבר דרך מש״ה הזהב, פ׳3 כדאי׳ רע שקורו
 שכרי אקור וזה לשה״ר,

ובידו׳ tsr הוא. אחיך
 לשה״ר לומר מות׳ פ״א סאה

 טעם ומה מחלוק׳ בטלי מל
 ומלאמי אחריך אבוא ואני
 בעלי כל וה״ה דבריך את

 אע״ג קמ״ל אלא מבירה
 בתורה וממית כ׳ ירא דכוא
 כמחלוקת מק וס״ד ומצות
אנסי׳ דלבי׳ זדון אינו מצמו

 דמכ״ט קמ״ל אתו, שהצדק
 מון בישראל מחלוקת למשות

בתורה ממימי ואינו גדול

am צ*צ
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....__________חילכתא; ובז חמקת ולכל
 שהוכיחו והא «־־s ומצות. ישראלי לדבית להון דאסיר שאילתא בוו

 מדו״א ט״ז ד׳ במו״ק גמ*3 | על חד בישא לישנא לאישתעויי «(
 מתחזי לא דב״ד דשליסא לשק! המכפר כל ישמעאל ר׳ דבי דתגיא * חבריה

אמרו ולא בישא, כלישנא II עריות וגילוי גילולים עבודת כנגד עונות מגדיל הרע

 חלהוח שפתי כל ח׳ יכרת שנאמר דכים ושפיכות
 גדולה איפרי גילולים עבודת גדולות מדברת לשק

 גילוי גדולה הכאה הזח העם הכא אנא דכתיב
 הרעה אעשה ואיך דכתיב גדולה איהו* עריות

 דכתיב גדול איהרי דמים שפיכות הזאת הגדולה
 גדולות איקרי הרע לשון אבל מנשוא עוני גדול

 גדולות גדולות אימא גדולות מדברת לשק דכתיב
ליה דאסיר חיכי כי לח מפפעת לחידא א״כ תרתי

 בטלי שהיו הסם דשאני
 כהוכחה אק דהמם מחלוקה,

 דודאי מקפר, שכח ממה
 דו״א טל לספר כח רשאי
 שהרי מסלוקס, מק בלי אסח

 ואק משה בסורס הכחישו
 אלא מזה, יוסר אסיקורסוס

דב״ד ששליח כיא לאחכ
שם ברי״ף מבואר והכי .־גאמן. ששת רב דאמר * להבוליה אםיר הכי לאישתעויי

פו: מן >

 נישא לישגא לאשתעויי ״<
מנוי". על

 קחה אי׳ קכ״נו רס״י להלן
 פירש וכאן לשכ״ר, לאשתעויי

 דהיינו חבליה, מל יותר
 מושה שאינו מי לאפוקי
 קללה גבי ובמו ממך, ממשה

 מאור, לא בעמך ונשיא דרשי
 ה״נ עמך, מעשה שעושה

 בעמך, רכיל מלך לא כתיב
 כ׳ דברים אונאת לענין וכן

שלא כזהב פ׳ כנימוק״י

 הרע לשק המספר כל עזריה בן אלעזר רבי משום
 ראוי לחבירו שהר עדות המעיד וכל המפבלו !כל

 וסמיך שוא שמע תשא לא שנא׳ לכלבי* להשליכו
 וכי תשיא לא נמי ביה הרי אוהו תשלימו לכלב ליה

 ליה למיחש אבל מעשה ביה למעבד להמליח אסיר
 בתרך מהדר הא פלניא ליה אמרין דאי מיבעי

 נפשיה לנטודיח ליה מיבעי לצעודך או למפטלך
 דלהבולי אע״ג בישא לישנא האי * מר דאמר מיניה

 אשכחן דחכי (’ טיבעי ליה למיהש מיבעי לא
 עילויה הרה כן יוחנן ליה דאמר אחיהם בן בגדליה

 דכתי זאיענש למילתיח חש ולא נתניה בן ישמעאל
 פגרי כל את ישמעאל שם השליך אשר וחבוד

 הרגן גדליה וכי גדליה ביד חכה אשר האנשים
 לחוש לו שחיה מתוך אלא הרגן ישמעאל והלא

 והעלה זאיעגש חש ולא מרח בן יזהגן לעצת
 מילתא מיבעייא ולא הרגן כאילו הכתוב !עליו

 שהרא דהוא למימר לאיניש ליה דאסיר דליתיה
------אלא ---------—________,

 דאח הא כמאמר ט״ז שהביא
 כאי בחרא כגוזל פרק בב״ק

 והיינו מהימן, דב״נ שליחא
 מססזי לא כגמ׳ דמדייק
 שהוא סי׳ בישא, כלישנא

 אי, קי״ג ד׳ בפסחים כלאח
 כבי מהימן שהוא דהלמיד

 ל״ב, משום מ אין לרבי/ מרי
 .בזה אין דב״ד שליסא וה׳׳נ
 משוס אבל אמת, שודאי ל״ב

 בזה הח לא לשה״ר איסור
 משוס נאמן, הח לא אפח

 בכו, דהוי ואסיקרסוס מחלוקס
 מ״ש. בסרש״י דייק והכי
 ממן לבלבש למעיינו מוי
 דמב דנתיב דקברו־ה חזי זלא
 זמני (a בכס״י. כ״ה ובו״-

בגמרא נו׳. בגזלי׳ אשמן

 w <ןמ
J9 BW

fip

 רבינו אלא ב״א תדלי׳ מכא למד דרבא זו ראי׳ ליחא והביא ממך מטשה מושה שאינו מי מל הכחוב כזכיר
 כדרוש לזה דרבא הא בגמרא ומדמסמיך• הכי, מפרש לבזוי׳ שרי בומטני׳ דסגי מאן כאי כ״ה ד׳ דמגילה הא

 דברא״ש אמרה, גח רביט לפני כח ואולי הכי משמט ? פ׳ בד״ר מדאח קשה ולא ן®־ שרי. לפכ״ר וכ״נ
 לפני שכח ודע מ״ש. ב״א מגדלח למד דרבא ג״כ נראה דברס אם דופי, מחן אמך בבן מדבר באחיך חשב תצא

שלס בפרש׳ וכמה מרבינו, דברים בזה מוי ורא״ש הסר דופי, מתן אומהך בבן סוף אומסך בן שאינו באחיך

W&) (*fy)
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1

ס

הסטשאלהכח שאילתא וישב העמק
ט*. רעותא לי׳ יד׳יב ולא דהוא מאן וא׳ל ואימא פילמא אפי׳ אלא ° בק״ד. ד׳ ארה שם מש״כ וע׳ קכ״ט, ,הי 1לגיי יאשין

 גדול חבירו "מגוש המקפר דעון ק״ל דכרמב״ם כנ״ל דחדר״י בהא דמות מה׳ פ״ז וראב״ד כרמב״ם נמלקו מה
 מגג״ג וחמור לעוכ״ב מלק לו אין שאמרו הוא חבירו גנוש ובקפור כו", לזה נמה והולך דברים שטומן רכיל מכולך

 כממור כוא דרכילומ וכתב מולק וכראב״ד גדולות, מדברת לשון מלקוש שפשי כל כ׳ יכרש כחיב ובי׳ ושפ״ל דג״ט
דברים נאמדו ובו כלשה והורג

ן! יזמא

 לנו. ב׳ב
מ. פמץ

שלום שאילת
 לאמי מפה אל ה׳ וידבר שנא׳ “

 ה׳ ויאמר צאמר הראל מי אל דבר
 אמור ?כהרס, אל אמור מפה אל

 ביומא לפנינו ישראל. זקני אל יאמרה

 למה וידבר משה אל ויקרא )מ(
 לאמי וט׳ לדינור קריא׳ הקדים

 רשמיה דרים בלי׳ בר מוהיא איר
 למבירו מר לאומר מק רנה דר״ס
 לך לו שיאמר עד יאמר מל שהוא
 מאהל 14א ה׳ וידע• מאמר אמור
 מסניפי למומר, טיב לאמר. מועד
 עסדמי כסאוהרין שמרי קונס׳

 יממי מי ואמרסי בידי זה בהעלם
 לאמר אישן ממל מון ממם ואדע

 הפרשיות מל ומסולין שכקובין
 לסילף במר לא ויקרא, פרשה עד

 שמא לסבינו דבר מאומד פלהא
 וטסי הוה כהיום וט׳. יאמר מל

 לאומר סרן נאק נוססס וראיתי
 אל ה׳ זימר מאמר וט׳ למטרו

קרא והייני וט׳ לאסר מפה
___________________________ _______________ משה אל ה׳ בדבר שבטלן המיקדם

רכילות, כעץ והיינו נפשי׳, לנטורי לי׳ מיבעי׳ לצערך או לאסר בהולה דבסיב מקום כל יבורך כן והגה בא, הרפס ריש לאמי

 סן חחוא ליח ואסר דאיתיח סילתא אפילו אלא 0
 אסיר לאחרינא לטימר רשותא ליח ימיה ולא דחוא

 משסייח טנסיא דר כריח מנסיא דא־ר * למיסר ליוז
 בכל שחוא לחבירו דבר לאומר מניין רבח מנסיא דרבי
 ח׳ וידבר שנא׳ י( » ואמור לך לו שיאמר עד יאמר

 ויאמר לאמר ישראל בגי אל דבר לאפר משח אל
 אל ואמרת אמוד הכמנים אל אמוד משח אל ח•

ישראל: זכני
 בי. המי למילתא דאמרח היכא אילו צריך ברם "(

למריח י( ליח למימרא למיזל מחו תלתא
 ואפור לך לו שיאמר עד מר דאמר כיון לאחריני או

 או לא ואמוד לך לחו אמר דלא כיון נמי ביתלתא
 חיכא ואמור לך ליה לטימר צריך כי טילי חני דילמא

 חיכא אבל נצינעא ואטרח ביתלתא שמי אמר דלא
 דאמר וכמן פרחסיא כי חויא תלתא בי סמי אמר דשא
 בר רבח דאמר » ת״ש דמי ואמור לך ליח
אין תלתא בי באפי דמתאמרח מילתא כל חונא רב

 לבינו דטש ינראץ כללו.
 ולא מיקאמר ז״ל, כהראב״ד

 אלא כו" דליתי׳ מילתא מיבעי
 כר רשושא לי* יהיב ולא כו׳

 דמקפל רכילות כמין שכוא
 אמר לפני מבירו של דיבורו
 ולשיטה קודו, לו ומגלכ

 לא מיבעי כני כרמב״ם
 שהוא דליתא מילתא מיבטיא

 אפי׳ אלא ש״ר מוצא בכלל
 לה״ר כוא מכ״מ דאיתי"

 מ״ש, כ״ב שם כרמב״ם וכ״כ
 שייך לא מנקיא דר׳ ומימרא

 ברכילות רבינו אלא לכאן
 ולבכי כשאילהא, בכל מיירי
 לי׳ דלמימש בפי לעיל נשב

לי" אמריו דאי מיבעי
P *'*"־^רג •#י >■' )* ׳ yirt, בתנץלמקטלך מכדר שא *~סלני׳

 לפרש אמר דאי מקומוס ובממס לזולקו. להלן לאמוד אופן על יודה
 אלהיס אוסס ויברך ב״ב פי א׳ בראפיק מהנה אמס ואפרש הט,

 פטמים באלשיך מבארו וגו׳. ביפים המיס אס ומלאו ורס פרו לאפר
 מקומן, נאיוהו וו כמעלה היסה ידי נס בקצרה. ומעמים בארובה בא

להמעימן. לפנס בפעם
וצריך

 לדבר.( קמוכץ בק״ד א׳ אוח כנ״ל בקי׳ מש״כ ופ״ע
 לשה״׳ר[ שרווייכו כני מזה זה למדין מילי בכל ובאמת

 מעץ שכוא ב״א מגדלי׳ למד מיבעי דלמימש בהא שכרי
 שכביא נלילא בני והנהו טמפון דר׳ ועובדא רכילות,
פלייכו. דאמרי ללככ״ר דמש כנ״ל בקי׳ ורביגו כגמרא

 רכילות זו בעמך רכיל תלך לא ר״י ׳ תני לא א״ר רע, דבר מכל ונשמרם מנץ ללכ״ר אזכרה אי׳ פיאה ובירר
 ובכיף לשכ״ר. רכילר מיקרי חה אלא לשה״ר מיקרי דשרווייכו אלמא כר כזה כרוכל תכא שלא ר״נ תני לשכ״ר

 ור״א רע דבר מכל מונשמרת מ״א בכמך רכיל תלך מלא רא״א מכלן רע שם למוציא אזכרה אי׳ מ״ז ד׳ כתובות
 לב״ד אזכרה מיבעי כהוא מהאי אמר לא מ״כו ור״נ כר יאיר בן לכדר״ם לי׳ מעטי׳ ככוא מהאי אמר לא מיינו
 לא מ״ט ר״נ על מקשי מאי ותו דרכילוש. מאזהרה לשכ״ר מנץ שכוא ש״ר למוציא אזכרה ר״א יליף וכרי כר,

 מימרא בפי׳ אלא פליגי ולא מאידן, סדא לן גפקא ודאי אלא לרכילות, אתי קרא דככוא לימא מהאי, אמר
 נמציא שכרי שוה, דאזכרתם אע״ג בעונשם שוץ לשה״ר מניני כל לא דודאי סמור, היומר בעונש שמפליג דתדר״י

 לשונית בישוב מ״ב רדב״ז וע׳ כ". אות בקמוך ומ״ע להם, א׳ ואזהרה כרמב״ם כמש״כ מלשכ״ר ממור עונשו ש״ר
 בלי לשכ״ר בפל משא״כ טביד קא להנאתו רכיל כולך רוב דעפ״י משום דכרמב״ם טטמא שס א׳ קי׳ כרמב״ם

 דרבינו כ״ע אות פ״מ קי׳ מש״כ וע׳ מלשכ״ר, ממיר יתרון בלי דרכילות מודה שכרמב״ם י״ל וא״כ כלל, יתרון
 משה אל ויקרא עכ״פ כדרוש זה הובא ב׳ ד׳ ד׳ דיומא בגמרא נו׳. ממר פשה ו? ג׳ וידבר שמר י< לטעמי׳.

 נדרש ע״כ אבל דויקרא, כסקוק כל שם ודורש כולך שכרי שם, להגיה אפשר ולא לאמר, מאכ״מ אליו כ׳ וידבר
 הביא לככי קרא, דככוא בדרשה דמשתעי משום אלא ביסוד,־ כפסוק זה שם הובא ולא שבתורה, לאמור לכלל הכי
 כמה מל אלא דויקרא פקוק טל זו דרשה ליימד לו כי׳ לא רבינו אבל קרא, ההוא על מנקיא דר׳ דרשה ג״כ

 כמאמר זה הביא נמלות כ׳ שלהי ובכ״ג למשה. אמירה בלשון בץ למשה כ׳ דבור בלשון בץ דבל, דכשיב קראי
 דר״מ בלח בל מנקי׳ ר׳ דאמר מיק׳ ובכת״י רבינו. לדעת למש״כ ג״כ וכיון אמור, לך לו אמר לאמר שנא׳ בזכ״ל

 בי׳ קפי׳ ?מילתי׳ מפרת ו,יבא אלו צוין ברט י( כר. צריך ברם ואמרת. אמור לכם, אמור לך שנאמר כר רבא
 ברכילות פי׳ דרש״י ושח, רש״י פליגי דרבר״ה מימרא בהאי גם כפנץ. וכל לפרי/ לי׳ לפיפדא ל1למי פתו לתא1ו

 כו׳, מושש אינו אושה מגלה שאם דעתו שמילה גילה שזה לשכ״ר אינו אושה כמגלה ג׳ בפני אמרוה שהבעלים
 כר, בישא לישנא משום אמרה דלא למישמע דאיכא פלגי׳ בי מורא ככ״ג כגון בלשכ״ר פי׳ מילמא כל ד״ה וכשח
 שנוגע למי פי׳ לאתויני. אן למריה י( ג׳. באות כמש״כ רכילות על הכל דמפרש קאי ולטעמי׳ כרש״י, מפרש ומינו

 ואע״ג שרי ג״כ בכדיא למריה דאפי׳ ומקיק לאזנו. שיגיע ואפשר קוד בעל אינו והוא לאמריני או הרכילות,
 אה כף דמתאמרה ד״ה א׳ ל״ט ד׳ ב״ב רשב״ם וכ״כ שם, בה״ג וכ״כ כאומרו, שאמר ממה לכודיעכו מזקיף

לפר׳ לי• ואפר אזיל וני בישא לישגא משום בי׳ אין תלתא. ממי גריע לא לאסריני משכ״כ כף לזה ויאמרו יסזרו
דאילו בכת״י. כ״ה פותסיא. ני לי׳ דתוי ומי שפיר
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לציון ראשון

ftrew דהיג jib 
 נתו׳ :•ךfo ®1 תן
 יוחס ד״ס ס8

 מ נתשנון ארינות
 מ׳מ os וסייפי

 מוקשה רער•' אין
00 עיין גסס

 פירוש )פ״ן
פס( ת״ג גראנ״ד

פז. פמין

נ״ואסמיסגאון

יא: )מפא

 > פרנין
פח ומויס

הלאשאלהפח שאילתא מצורעהעסק
 גחר כפסוק שגכהב ואגב וכף, ספירו ימי ימים שגעה בס״כ מ״ג בזכ״ל ס״ז וכחכו ההו', שלפני ככפרים הטעוח

 שככת פל אלא שביחזקאל מקרא מל הדרשה זו נשטה לא שבח״כ רצונם מכ״ל. כאן כתכוכו וגו׳ מכרהו אמרי
 ואמרי אחר קרא כאי דכהיב משים הוא דיקזקאל מקרא כספרים שהובא והא לאכלו, ממיץ וישב מקרא ראוהו ימים

זוהי כאן. כתבוהו מש״ה אסרי, ד״ה בקו׳ ופ״ם ב׳ ט״ו ד׳ במ״ק כדאי׳ מצורפ מל קאי קרא והאי וגו׳ מכרהו
כמהרש״א. ולא הסף כוונה

שלום שאילת
נוי. בסתר מלבני וכתי׳ קי

 איתא )מ.( בערכין
 לשון מל באים נגעים מריס ז׳ על

 אותו רעהו בסחר מלבני הרעדכהיב
 נגעים. דהיינו לעיל ]ואוקימנא אצמית
 שערי נקונמרס וכתבתי כשי•[

 כתיב דמיימי קרא הך המאוחרין
 ליה הוי עדית׳ ולכאורה קיא כהלים
 מעובדא ובהשיפוח המורה מן לאתרי
 ונענשה במשה שסיפרה דפרים
 בהעלותך. בפרשת כדכחיב בצרעת

 מהנא ראיה לאחויי רצה לא ואולי
 ע״ג ע׳ מברי לרב משה דשאני דייל
 שיר בהוצאוס מידה ילפען ולא )מ.(

 ליה עדיפא הילכו ב־א. שאר על
 בני בכל ואיירי דמלים קרא לאתויי

01h■ ניסתה יתיא' הזה וכהיום 
 התורה. מן ראיה דמייתי נכון על גאון
 למייק איכא גאון מוסתת גס מיהו
 מייתי שכבר אחרי ואומר מאי קצת

 הוצרך למה כתורה מן גמולה ראיה
 נ*כ מימא לא ואס מתהליס להביא

 דכפי משה דשאני שכתבתי מיד
 ראיה אין כמוהו קם דלא גדולתו

וכלאמרן. כך כל גמורה

 חי*א א״ר טמא שהוא הלוטו לימי ק״ד אומר
 עזיה בן יותם רבינו למדתנו ר׳ ל»י אמרתי

 אמרתי כך אני אף א״ל עיבורו היה הלוטו בימי
 ושתיש חמשי׳ מלך כמה עוזיה כר( טעמא מאי •

 ועודה וירבעם לירבעם ושבע בעשרים ונתנגע
 שנים ושש עשרים מנוגע ליה הוה כאחד מלכו
 שנין כמה בר איהו ומלך עודה שכיב כי ויותם

 אימת עיבורו הוה והמש עשרין בר הוה
 הלוטו בימי דעיבוריה אישתכח ושבע בעשרים

 מהחלת לאו לך אמר יהודה בר׳ יוסי •יר׳
 מקמי אשתכחדעיבורי׳ איתגגע דעיבורי׳ שנה
על נהמני־א״ר׳יונתן בר שמואל |א״ך הוה הכי

 ועל הרע לשון על באין נגעים דברים ז׳
 גילוי ועל שוא שבועת ועל דמים שפיכות

 ערות ועל הגזל ועל הרוה גסות על,ו עריות
מרים ותדבר דכתיב הרע לשון ,על ז(כ העין

 והנה מרים אל אהרן ויפן וכתיב תואההבמשה;
על וגר בסתר מלשני ז\ו־כתיב? [מצורעתו/

 יואב מבית יכרת לא דכתיב דמים שפיכות
 נעמן ויאמר דכתיב שוא שבועת על ומצורע זב

 שבועה אלא הואל כח( ואין • ככרי׳ וקח הואל
 נעמן וצרעת ובתי׳ אלה קול ושמעה שנאמר

 גסות ?ל פרעה את ה׳ וינגע דכתיב עריות גילוי על ובזרעך בד תדבק
 הגזל ?ל במצחו זרחה והצרעת וכתיב לבו גבה וכחזקתו דכתיב הרוח

 יבא שלו שאינו ממון כנם הוא תנא הבית את ופנו הכהן וצוד. דכתיב
 •מי תנא הבית לו אשר ובא דכתיב העין צרות על ממנו ויפרע כהן

 פרשת נסמכה למה סיסין בר •עיגוני והאמר איני לו ביתו ביתו שיחד
 בגדי אף מכפרים קרבנות מה לך לומר קרבנות לפרש׳ כהונה בגדי

 הכתנת את ויטבלו דכתיב דמיס שפיכות על מכפרת כתנת מכפריז כהונה
 ‘מכנס להם ועשה אומר הוא וכן עריות גילוי על מכפרים מכנסים בדם

 חנינא בדרבי הרוה גסות על מכפרת מצנפת ערוה בשר לכסות בד
 אבנט גבוה מעשה על ויכפר שבגבוה דבר יבא הקב״ה אמר חנינא דא״ר
 ועשית עלהדיניושנא׳ מכפר חשן דאיתיה היכא על הלב הרהור על מכפר

 מכפר מעיל ותרפים אפוד אין דכתיב ע״ג על מכפר אפוד משפט השן
 ציץ קול מעשה על ויכפר שבקול דבר הוא הקב״ה אמר הרע לשון על

 ומצח התם וכתי׳ אהרן מצח על והיה תינ_הכאכ מצת עזות על מכפר
8אהני דלא ?הא שיודאהניממע הא קשיא לאכ> לך היה זונה אשה

ממעשיו
 בכח״ת י ול״ה דבר^שבקול-׳כצ״ל יבא בגמי. וכ״ה לו. ביפו שיחד מי

ממעשיו, גרים ורביגו והר, פרש״י וע׳ מעשיו אכגי דלא כא מעשיו דאהט כא איח׳ במג׳

 ברט מ( מכרמה. רבינו ונום׳
 רביגו של השביט כוי. מודח
 ראיה שצריך אלא פשוט,

 ושבע בעשרים נהנגע דעוזיכו
 מביאי הכי איברא לירבעם.

 ושבע עשרים בשגח פי״ט בס״ע
 בן מזרי׳ מלך לירבמם שנה

 והלא כן לומר אפשר אמציה,
 שמלך אלא כאפס, מלכו שניהם
 הגר״א ופי׳ ממגעה, מלכות

 בסזקהו שכיה מלך דפי׳ ז״ל
 להיכל ונכנס לבו גבה ואז

 לבקש 5א״ ומעהה ונקנגע.
 ופי׳ הסו׳. פל רבים ספבונוס

 השבון שסלענין הגר״א ביאורי
 כבר רבינו ופי׳ ההרבמ״ק של

 שם. המאור בבעל הובא
 לשה*רדכתיבותדבר על כז(

 והנפח מהסחר הוא וגו׳. טריים
 ה׳ שלהי רמב״ם וע׳ מצורע פ׳

 ליהא, ובננר צרעה. טומאה
 מסיים אלא ליחא בכת״י וכן

 אוהו רעהו בסהר מלשני קרא
 לפלוטין ומסרגמינן אצמיה

 קרא הביא פלא הטעם וי״ל
 אהני דבלא משוס דמריס,
 בצרעה נענש אינו ממעשיו
 דמרים והא להלן, כמבואר

 ראיה אין וא״כ להלן, יבואר
 ואין כת( כ״כ. קרא מהאי
 הוא שבועה. אלא הואל
 שמיס; פרשה ותנסומא ברבה

 לראיה הכיאו דשם אלא
 הפס, אח שאול ויואל מהפסוק

 נמה, ויואל בס׳ דמיירי משום
 להביא יוקר מרווה והכא

 בהן יבא דמשה. מאורייחא
 וכ״ה נצ״ל. ממונו. ויפזר
ביחו שיסד מי תנא בגס׳.

 תוד״י אי׳ ובכה״י כצ״ל. לו.
בכא״י. וכ׳ה ממעשיו. הא"דאהני כט<

פירושו. בש־ש ומי׳ ,----------------
 אל בקהלה הכתוב וכמנין בצרעה, ונלקה בגיף נענש מש״ה שדיבר מלשה״ר גופו ,הנה
 z___r _____ —דמדיי♦ תומי* ירי' רשרד

ש דה״פ לי וכנראה
 במדרש ומפרש וגו׳, בשרך נחטיא פיך אש ההן
 אח

ורבי׳
 "מהנה ממום להיפר,'" ס״ל ורבינו עביד קא לכנאחו רכיל דכולך מפום הרמב״ם של טעמי כרדב״ז בשם
הא םספ> כיפר לא ואע&י מאומה נמסה פלא מריה א״כ שההק ולא מכפר♦ כמעיל ואין סמור הוא הזה

י ל״ס י *—־------־־־ י

וחבל ומש״ה מאיסור, ומכנהו כגוף את מחטיא שהוא בלה״ר .
מכפר. ומפיל סמור כעונש אין מלכ׳ר נכנה כשלא משא״כ בצרעח, שבגוף ועצמות נילין שמ״קה ידיך מי-עי

ג* אוח פס וכתבתי ז״ל, כהרמב״ם ולא לשכיר מסתם סמור דרכילוח דלשכ״ר כ״ת נסי׳ בכת׳ לטעמיה ;י׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס134 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, )ויקרא( ב ־ שאלה< >העמק שאילתות



.שלום שאילתפזו שאילתא מצורע "»ל« קפ’ה קלב
 שניאלה הינף סוגה פקד ה׳ אף דסרון ממס דשאני ל״ק,

 לא שעדיין לכפר, כמעיל כשפיק שלא עד
 פשאום, ה׳ מס שגמר עד במשה דיברו מאז

 ’הראו בעונש אמ״ז נפקדים לשה״ר כמדברים
נכנו. לא אם מכפרכמעיל
 י״ג ד׳ בשבומוה אישא וכיב״ז

 לרבי, היכיסשכסש דיומא כרש
 דאכילאומצא דמשכסת ומבני

 כיום כספיק ולא ומיה, ומנקים
 כאן רבינו גירסם ומפ״י לכפר.

 לשכיר דרמי לכלן נוססא נשחנה
 בדברי לפנינו ואימא אלשכ״ר

 דאכני כא ואב״ע רגמו,
 מעשה, אכני דלא הא ממשה

לשכ״ר, פל מכפר דקטרש פי׳

 אהרן שמש
 כל אבל
ככ ועד

 ל« עליה נגעים ^תוממעשיג אהני
ימי^עליד^ נגעים אתו בנלא22.&טגמפ

שדיבר, במה לסבירו שהרס
j שלא קל סטא על וכמפילמכפר 
I ליהא בנע׳ אבל כיעיל', הועיל 
בין סלקו כבר שכרי כ״ז, /

 מעשיו אכני ללא מעשיו אכני
 הא כאן רבינו ,לגו משא״כ
 בסיר אחי כו׳ ממעשיו דאהני

יד בכהב פיכו אב״א. כאי

 שני לוי בן יהושע א״ר סימון א״ר והא איני
 והגינו בקרבנות כפרה להם הגינו לא דברים

 ולשון דהים שפיכות אחר בדבר כפרה להם
 הרע ולשון ערופה בעגלה ,דמי שפיכות הרע

 קמרת למדנו ל( חנניה רב דתגי בקטורת
 את •ונתן דכתיב הרע לשון על שמכפרת
 על ישמעאל ר׳ דבי ותנא .האש על הקטורת

 הקב״ה אמר הרע לשון .על מכפרת הקטרת מה
 בתשיי מעשה על .ויכפר שבחשיי דבר יבוא

 דמים שפיכות על דמים שפיכות קשיא
 קטליה מאן דידע הא קשיא לא דמים אשפיכות

 בר קטליה מאן ידע קטליה מאן ידע דלא והא
 רבנן ביה אתרו לא •אסילו במזיד הוא קטלא

 בגינעה הא ,קשי לא נמי רעה אלשון •לש״הר
מעשה. דאהני הא תימא איכעי׳ קה בפרהסיא הא

 למדנו ל( . &ב״א כ&י ליהא
הקטרת את ונתן דכתיב לשה־ר על מכפית שקטרת

 לשמץ ראשון ©ןאי/ מעש© אהני דלא הא דאהני.מעשה הא מימא בעיה אי קת
/ לא לשנינו ליש׳ נאת שקיים מעשה דאסני הא ב־ש

 כבר שהרי להבינו אפשר אי וכמעס )פז.( בערכין ולא )סש:( בזבחי'
«P'P מעשיו באמי והיינו מעשיו, דאהנו הא קשיא נקוגייןלא למיל 

 מעשיו אהני בלא דוקא היינו מכער שהממיל ומה כליי, באים מעיה
וט׳ סימון והא־ר איני שריך וע־ז

 מכפר .דממיל אסרה להכא כלומר
 דקעוכש סימין א״ר והמה לה־ר פל

 לה־-ר נשיר וממין למר על מכפר
 בצינעה הא קשיא לא נמי אלה־ר
 מכפיש קפורש שבמשאי דכי )למה
 הא רש׳י[ משאי. מעשה כהוא

 מפיל שבטל דבר ]שהוא בסיהקיא
רש׳י[, מליו. מכפר פעמונים בקול
 איבשימא נאת כהיקיו■ החילון אבל
 סובן בלשי וט׳ מעשה דאהני הא

 באים נגפים מעשיו באמי שהרי
 ולא במעיל לא מהכפר ואינו מליו

 אפילו היסב פיון אמר אכן בקסלח.
 כי לבעלה נאת כשב לא אמש אוש
 לא כשב מההילה רה בפמקוש אש
?to פעמיה וד׳ ממעשיו האדאהני 

לאיש׳ כמקום ממעשיו מוקסם גרס
 מעשיו דאהני הא בקוגיא לפינו

 אמי וסירש׳י מעשיו, פעמים ח וט
וכו׳, ידו על כגהקופטו מעשיו

 דאהני הא כלפנינו לגוקמא ולכאורה
 פלו לה׳ר שמממש :לומר מעשיו
ידו על שגשקוספו השפעלום נפשה

r נפשה שלא כלומר מעשיו אהני לא ואי עליו באים נגפים 
 למרים מכונדא מבא קשיא כ א• מכפר, מעיל סחפעלוח וסש
 למה גאון[ במק׳ הקידה בדבור בס״ד ]ועמ״ש במשה דכרהש

מכפר והמכיל כלום מעשיה אמי לא הלא מגעים עמה’י

 0ו: שס ל»יע
 06 ייתן ■•יתא

mrojK על וימד 
 )נפתלוקת סמס
 vvs 6ש« יי!
1 יש׳י( המתם• מס

 ל״תא }ענינו

BE H ל3

 קכל כל ובעד בישו ובמד בעדו וכפר דקרא וסיפיכ וגר.
 לו שבוס כפרס איזהו מ״ד ד׳ ביומא ומפרש ישראל
 עדיין ומיכו קטרה, זה אומר כוי ישראל ולכל ולביסו

 דתדר״י. כא כביא ט״ז לשכ״ר, מל דוקא דקאי מוכח אינו
 מל מלמו סמך סניגא דר׳ רבינו, למכסת לפרש צריך כ״ז
 לגם אומר ירמי׳ מוכר״מ כירך ]ושארי דהדל״י הא
 סל דמכפר כפסוק מנוף דסוכנז לומר אפשר לבינו לנר

 ולביתו לו ששוה כסלה איזכו מכאן שדרשו כפו לכ״ר,
 פון והיינו כפרה צריכים שהכל פון בזה נכלל כ״נ ולכ״י,

 ומפרש כרע בלשון ככל קס״ה ד׳ בב״ב דאי׳ לשכ״ר אבק
 אבל הוא[, ונטן כמים. וצריך לשכ״ר, אבק דכייגו שם

 סל ויכפר הקטרת אש ויתן דכתיב אי׳ דערכין בגמ׳
 חרווייכו, כמקרא מגוף מבואר וא״כ בכת״י, וכ״ה כפם,

 רש״י וכסי׳ מכפר, כרס לשון ופל מכפר, שקנולת
 שהביא דתדר״י וכא כרס, לשון מון שכיה בזבסים
 וכא מ״ז, שכלית וראיה טעם אלא אינו כש״ם

 על דתדר׳יי כא קאי שלסניט כש״ס לגי׳ ודאי,דגם
 קשיא ש״ד על ש״ד קשיא ככסורים. דיום קטלת
 במזיד כר קשיא לא אשפ״ד שפ״ד לשכ״ר, על לשס׳ר
 בכח״י. וכיה כצ״ל כוי. לשה״ר ביס. אסרו לא ואפי׳

 אחרו לא ואפילו כנו׳ כימה שלא מוכת כת״י בפי׳ אבל
 הגמרא לשון והכי ביכ. אחרו ולא במזיד אלא ביה
כ״ט. אות ע• כר דאכני הא אב״א ובכ״ט. ,באן

ואריב״ל

 הלומר ממעשיו דאהגי הא יפה עולה גאון לנוסחה אכן אהני. בלא
 נגעים או מורים כפובדא מעשה במונש■ מלשינחו אפיק שהמלשין

 רק בטונה לה׳ר היציא דלא כלומר ממעשיו אמי tin והא באים,

 שנגמנן ר׳ םבר7 באופן בזה וכיוצא שצניא בי נורא נמו מקרה לרן
 שרי ס״ש ר לה להוי הוכיסו ורבי לומר דשרי־ )קקד.( בביב בר׳

 ממעשיו אהני בין איכא מאי לעצמו ישכיל משכיל ]והקורא פובדא
 יונס למזיהובזה פוגע שנץ כפניןהסרש והוי ממעשיו[ אמי לא וכץ
 מבעים מזיד ובין מכפר למעיל שוגג כץ לחלק הפ״ק משני דלא הא

 דאהני הא נאמרו הטונה דואה הוא כך האמה אלא סליו, באים
 דלה״ר נוקמשו מי גאון דקיים מה ישבאר וממשה וט׳. ממעשיו
 פל מכפר מפיל סימון כל עינוגי ר׳ יאמר ]הא קשיא לא אלהיר

 דאהני הא חימא בפיח אי מכפרה[ דקפדש קיקין ר דא אהא לה־ר
 ממש |סעשה ידו על שנחקופפו ההפעלוש מעשה כלומר מנטה
 מטה שלא כלומר ממשה אהני דלא הא מכפרה[ האם פל קסורס

 מנממיו אמי אייסדלא שניהם אבל מכפר, המפיל ידו, פל כמפפלות
 אמר דלעיל המאמר הבדל מנין מובן ובזה לכך. ממטון שלא כלו׳
 ולא מעשה. אהני מקיים והנא פעמים ג* עוד וכן ממעשיו אמי

 אהסו ד״ה דבריו ראש לפיל שהפשקשי רש׳י שכתב בזה אמול
 משסיכש ליה מושיב לא אמאי קשיא ואי ידו על שנהקיפטו מעשיו
 דלפה שעה לפי ממני ונעלם וט׳, לפיל דקאמר עריוש וגלוי דמים

 והכא באים מנפים לפיל לקאמר הרוח מגסיש נם רש*י הקשה לא
 גם רש״י. שנשב לשירוצא שייטו! אץ ובזה מכפרים דסצנסה אמר

 הרגיש ולא הללו, רשיי דברי הביא מקדש המזבש פ׳ נזבמיה במ׳א
 אלא בערכין ושר כפרש״י שלא לעצמו דרך לו דבמר ועיש בזה

 מזיל י על באים הנעים משים ע וג משיד השיק מקשה שלא העטה
ש״ר לא בלהיר אבל בשוגג שעבר וג׳ע ש*ד פל מכפר והמעיל

 בי בר״ש ,)קנך. בביב כממאר בלשה־ר נס שיגג כנין מציגו מדאי בס״א שכ׳ בזה והו׳ רש׳י רצו דלא מזינן איברי ס*כ ממיר אלא
 שלח naio ממעשיו אמי מלא הא גאון •pein לפעיש והבה לבי. שהוכימו עד לה״ר פגין בדבריו שאין קבר שהיה למעלה שזכרתי רבי

 שכחב הדבר והוא לש־י קישיה מחירן א*כ ממרץ כהוגה דננדי י״ל שסיר בשוגג כשעשה דברי׳ ששה פאר בכל והיה דברו בזדון
 והכל סיקקא המו והוי מכפר מעיל לומר טשמיל ומעשה מכפרה, כהונה נגדי אלא כלו׳ טלי׳ נגעים אהו לא ממעשיו אמי לא גאון
 דיי אלא וטי סימון והא׳ל מכפר כחינח נמי המקשן למנקס מצי דהוה והיה וט׳ סימון והא״ר איני מכפר מעיל המקש! מדמי הם

 מספימה ממה ואין דבריי אריכות עוד אמי וים שסבולוש יקנה יגון ולב וט׳. אשיד דמים שפיכת קשי׳ דקיים מה סל וסמך נקט ממרי
____ והא ,_______ __—
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קלגשאלה העמק פת שאילתא מצורע שלום שאילת
מנר. ונ״ה בכת״י. כ״ה ,כו מצולע נשתנה מה ואריב״ל

 שיהי סתם צי׳ בגמרא כר. מיגא מחד ליתיחד ולא לא(
 שגו גגי כמו וכדומה גמר&יהן שיין שיהו ומשמע שוות,
 למדנו רטנו של משימתו אבל מצורע, וככשי מזים שמירי

 דרור בצפור פינים הרבה דיש
התורה, מל כרמב״ן כמש״כ
 כן נס פינים דשני ולמדנו

 מגפים דהנן והצ בדמבד. כשל
 זוג יקה דרור שלא ונמצא סי״ט
 הלמב״ן בכתב כמו לא לשני׳
כן, מינים דשני משום תתלה

 דדרור בסיף כמש״כ אלא
 מיבעי שתי והא לב( מעכב.

בד. ארבע ולא שתיס לי
 לימא דבנסרא בש״ש כפיר כבר
ומפלס, אקשי ורבי׳ כ״ז,
 הא דגמינן הוא כקוש" ופי׳

 ומנין ד׳ לממס שהי דכתיב
 יש וממילא שוות, שיכו לדרוש

בפוני׳ כאמור כל סל לכקשר לנו
 סכ״נ ליישב יש וגס שם. דיומא

 שבת ומופפי יוכ״כ דשמירי
 שהרי שרי נ״כ ארבסה דטחך "דפלקא לומר אפשר אי

 ופא ויוכ״כ. שבת חילול בהם יש וגם נדבה, באץ אינן
 בזבסים ואיהא אסד, ככבש אח קרא טיפס באמת דתמידיס

 כתיב מצורע וכבשי בטקר, שנים ולא בבוקר אחד י״ב ד׳
 באמה ומולה נדבה, בא אינו אשם הא ותו כאסד. ג״כ

 לממנו דבפינן רבינו מקשה ציפירים אבל כמה, להביא רשאי
 ד׳פ״אאר״י ביומא חמורה. קו׳ בזה ]ומתיישבת ל׳ יביא שלא
 הוא משים שפסק ממקום שאומלי׳ ור״ש כו׳לר״א מצורע אשם

 אהד כבש כתיב דהא ופרש״י תקנה. לו אץ הכא מהחיל,
 ליכא וככא אשמות, שני ולא לך, אמרתי אחד אשם אשם,

רבי אמר כחם אי׳ בלוג הא ותמוה כו׳. לדחויה
 ממקום בזה אמרינן דלא ופרש״י בלוגין, יסקב ר׳ סלק לי

 אמד לוב שמן, אסד לוג דכתיב מהחיל הוא משם שפוסק
 מקשה ומ״ז כוי, לוגץ שני ולא ט ככפלס לכיוה לך אמרתי

 אמר שמפיק מד כו׳ בהונות מקצת נתן וההניא ולא פנמי
 לוג דכתיב לבא תיישינן דלא כרי בלוגץ. ר״י שנה לי רבי

מדכהיב דרשינן יותנןדבאשם ר׳ קאמר וכאיך שמן, אמד ״- »״ ש״י* ינס•
n ^שלא קרא ובמינן כמזבס טל קרבן שאינו בלוג דדוקא ניחא, ולסש״כ הראשון. חסרכשנפסנ ,הטח ס ׳א אס! -נש «הל

וא״כאפשר הקדישה, פליו מלה ילא אינו, בב״א בזא״זאסי׳ שאינו דכל בפנים, שפירשתי ומנועמא ביחד,1 שני•לוגי, יביא ׳™
כדיוק ע״כ וא״כ אשמות שני להביא דא״א ידמנו אמד, דיוק בלי דגם באשם, סשא״כ שני, מביא כראשון נפסל דחם
כששומט בזה יש איסיר ומאי ד׳ להביא דאםור באמת לרבינו מנ״ל להבין וים כראשון[. כשנפסל אפי׳ שנים, ולא אחד כבש
 רבה דאמר משום הוא שכטמם פשוט אבל דשתי. קרא 5א* א״כ תוסיף בל משים ואי שהים, ומש,ס שתים למחנה במוץ

 כשבא אלא מצורע דצפירי אכ״נ מיחפים אינו וה״ג ובכ״מ, ד פרק במירובין כדאי׳ יאינו »״א ׳פי& ז״מ6 בזה שאינ1 כל
 אתה מדכתיב רנה שלמד הוא ומכאן צ״ס כדין באסכ״נ מיהפים שיהא באופן אלא להניא Mn ים, ש ו,ס ד
 אמר ד״ה א׳ ט׳ ד׳ בכורות כתו׳ מש״כ מפרווה זה וטפ״י כלל. מיתפסי ינא אלמא !שנים׳ ישמיט ס׳א למעט אמת

וכיב״ז ככ״ג• אלא נ״ל לא קרא דמכאי משום והיינו כבכור, ממילא שפ״י ולא יממשכ££7״* £52 ישלפי־ש

בפיל אמאי מצרים בפסח אבל וכדומה, חולין אימורי ולהקטיר בעזרה לשחוט ■ מש^; :ייתר אל■—« למרזח א׳ ויבא כולם ישמוט י״ד וביום ממומין, עדרו כל שיבדוק לן מיכפם ומחי כיס נסח זו

 מה אבל שבתורה, כהפסה לכל למינו ומזה המבורר, סל אלא כקרבן קיוסה יסלכשפסה שייר שלא
דהתום׳ מ״ש. ס״א נז׳הע״ה או״ת בש״ע כאחרונים ובחנםניתקו ד ?עס׳ע"]

שיחברר מכני ולא ממשה, בשמח המבורר מל אלא מל אתנן סו, א ן ׳ ל "אץ
 נטל א׳ שחלקו בשנים כלב דמסיר מע״ב ס׳ ובכורות פ״ו דתטורה בסוגיא ט 5ו רה ר ש

תשעה

אמח. אמת הנתיב ההוא ארבע ולא שתים לי מיבעי׳ שתי והא פו 1גיול ר«עץ
 הנתיב ההיא ת־רוצא וגס מר נדבעי• שתי והא קישיא הן

 תראה אמש בת״ק לא ונם )סב.( tmn נמיניא מצאתי לא וכו• אמת
מעי׳ מצורע דציסורי דמנ״ל שמקשה הרמה מדעמו נאין הוספת ני

שתים איצמרין הלא שתי מדנתיב ואי שוות, שתיהן שיהו לכתחילה

52? X שמואל רב מיניה בעאמעשה| אהני דלא ~הא
 רב לה ואמרי נדב בר יחנינא מרבי אלגדב וי5" דידענא אחיי שתי, סלח איצסריך

 מרבי חנינא דרבי חתניה אלנדב בר שמואל כתיב מקיא כלימר אמי! מדנתיב מ
 נשתנה מה לוי בן יהושע מר׳ לה ואמרי הנינא

 הוא ליה אמר ישב בדד תורה שאמרה מצורע
 תורה אמרה לפיכך לאשתו איש בין הפריש

 שאמרה מצורע לוי בן יהושע וא״ר ישב בדד
 מעשה עשה הוא לטהרתו צפרים יבא תורה
 פטיט קרבן יביא תורה אמרה לפיכך פטיט

 ושני ואזוב ארז ועץ צפרים בתים לטהרת וכן
 בעו מינא מחד תרויהו צפרים והנך תולעת

 וחד מינא מהד חד ליתי ולא לא( לאיתויינהו
 שתים צפרים מיעוט צפרים • דתניא מינא מוזד
 שאינן שאע״ם ומניין שוות שיהו שתי ת״ל מה

 והא לב( ריבה צפור צפור ת״ל כשרות שוות
v ההוא ארבע ולא שתים לי מבעיא שתי 

הכתיב

 דהששזט׳ אלמא האתת הצשיר את סתת
 השמימה ר צפ7 דנמו ונדע אמת רק

 ט״ב וא«כ המשולחת נמי כן אמת היא
דמצותן היינו דכתיב שחי מלת

 ]ונענין סיית כחיה; לנתתלה ענ״ס
 נת״נ בק«א נת• רינה צמיר צפור

 דהדר י״א הלנה א• פישה מצירע
 והיה האתת הצפיר את נתיב אמל

 לימר בא אלא האחת nf> לומר לו
 דיומא בסוגיא והנה ונוי[ שאע״ס
 יה״ב שפירי בשני גמי דרשי׳ )סב.י(

 מים שעירי מיפוע שנדרי שני יקת
 שיויןגם שניהם שיהיו שני ת״ל מה
 שנים מינעיי שני והא לשאול יש מה
אדכנא. גאון בקושית ארבעה ולא

 גאון שתירן בדרן לחרן יש מיהו
ונו׳ אהין ונתן נתיב דבסמוך
אחד וגוניל לה• אחד נירל גורלית

 שיזין שניהן שיהיו שני ח״ל מה ביומא החם דדריש מצורע בנבשי גס וגו׳.
 ולקח עגינא בהך מדנתיב בסגנין ג״כ וליישב גאון נשאלה מקום ויש

 ת״ל מה ביומא שם דדריש חמידין גני וכן האחד. הנבש את הנהן
 את גביה דכתיב זה באופן ולפרוק למעין יש שייין שניהם שיהיו שניה

 מיספי שס ביומא ®גיא דמתיק הא אבינו זה אל אך תעשה. אחד הנבש
 השבת וביום מדכתיב ם ים בפילש״י וע׳ שייין שיהיו ציייכין ודא• שבס
 שיוין שניהם שיהיו שני תיל מה שנים ' נבשים מימונו בנשים שני

 שני מלת פהלי שווין שיהיו דמנ״ל נאץ נקושית למידק חינא
גאון. של כתיהצו למד אין והבא ארבעה, ולא שנים דאיצמרין ייל

 דעשרון דע וג וט׳ תילת עשלוניס ישני גניה מדנתיב י״ל קצת מיהו
 י״ל עוד שבת. של למוסף מצותו בנשים דשני מזה ידענא א״ב לבבש

 בל דה״א מצירע בצפודי אם בי איננו גאו! דשאלת בינה באליף
 לנו נודע אם דשבת במוסף משא״כ משיבת, זה הרי להניא המרבה
 נדבה נתירת לאפושי אפשר אי שיב בשנים דמציותו כבשים ממעוע

 אוסר ובקיננורס להדי*. האמירה חיבה במקים שנא שבת חילול משים
 השבת במיספי הרמב״ס שהביאו מצאתי נא שעדיין כתבתי השכחה

 לנתחלה למצוה מכ״פ שיוין שיהיו דבעיגן שמקדיבין כבשים שני אותן
זו והשממה פענכין. דיעבד דאס-לו תי• לשיטת ופשיטא רש״י לשימת י’;

המיישב!• מלק ואשרי היא מה יודע איני כ״ט •ד

SB צא
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ראסון

«P N6 
J*«

napW שאילתא סלחהעטק
 6וםתפ ותה. כמה לי׳ דלית למאן אפי* לסלסל ואסר מרס פסלוה בילה לי" הוי דראב״א אושמזיכני׳ ר״ר למין

 פסמח מוקצה מוד ימש־נ ואסור. מרס בגילו מבואלדקיי״ל כרי לאכילה המומדס סרגגילס אפי" החם מיידי
 לא וגס כגו״צ והיי יפדש״י הא לי״מ ה״ל ולא מוקצה, משוס ואסור כר״ש דס״ל »א סורב ג״ב למד איסור

 מרס ומיירי ספים הסכם ומ״ב פיסהא, בסוא ור״ס ריי וקיימו מפוס בפבח אפי׳ ואסור מיס כספיה ס״ל
וברי כן וכן מזה, וספור

 אמר הד ורביגא אחא רב נמי בה יפליגו • י(
 ממוקצה לבר מטעון כד" הלכה שבת בכולה
 חסרון מהמת מוקצה om אבל איסור מהמת

 אסל • מקשינן דקא *«( מודה ר״ש אפילו כים
 ואשוחי בארזי ומשנינן שבמוקצה בעצים לא

;המוד ר״ש אפי״ ביס ובהסרת אלמא
 אסורבירסכר״וק דנינד וייק ליבית*ישראל{ להון דאסיר שאילתא קכט

 בדר״ס הוגה בה״ג מפ״י וגס 1 וכי הרע לשון לאישתעויי
 מ״א ומוקצה ציג״ט, לקבוליה אסיר הכי לאשתערי ואסיר היכי

 הרע לשון דבדיל במרגלים אשכחן דהכי א(
 ישראל וקבלוה ישראל לדבית להון דאישתעו

 עונשה והמיר דמילתא עלה איענשו מינייהו
 כדתנן מעשה העושה מן יותר הרע ללשון

א" כיצד ולהחמיר להקל רע שם המוציא •
 ועל שבכהונה גלולה על רע שם המוציא

 האומר נמצא סלע מאה נותן שבישראל קטנה
 ממאי • מעשה העושה מן יותר חמור בפיו

 רבא אמר קסלא לה גרים להוה משום לילמא
 ישראל בתולת על רע שם הוציא כי קרא אמר
 נתהתם שלא מציגו וכן שהוציא רע שם על
 לשון על אלא במדבר אכותינו על לין גזר

 ודילמא עשר זה אותי וינסו שנאמר הרע
 P שמעון א״ר סאתן מלא לא דאכתי משוס
פעמים עשר זה אותי וינסו קרא אמר לקיש

_____r_____ ___ אלעזר וא״ר דינן גזר נתהתם זה על זה • □(
 לבד נר״ש הלכה נמי מיאוס < הרע לשון כה גלול כמה וראה בא פרטא בן

אבל פיסול מפסח ממיקצה ומה

שלום שאילת
 מיני פומ*נ קא מאי קשה הגי לאו ”

היזדנרייה 1® ®ומין אין מגי

se t>» 
petal

מו, ירם)

 דא־ירי ■nef rip® ז־גי דקאפי
 חמיה פצעילי גני ftw«5 ני״נז,
 לכך מוקצה, מרי taa איירי

 להאי ליה ד־ץס לשרש רש* הממו
 איירי זומרה בפצמיל• מס ה6»ק

 אירגי. רני מקשה שפיר •לכן גייס
 נפיגיא הקשה המהרש״א ראיתי שיג

 לשישת הלא שקשה ומאי שמר®
 נשמו מקצה שרי האלשש וזסק ריז

 בלא וחידוש נדם ניו״ם ואפור
 נמירישא דל יש*א9מ מאיו היגיש

 הקושיא, ליישב מי יש* שדייק
 חסרון מחמת מוקצה אכל מ0ם

 שמפין ר* אשילו כיש
 גמציס לא אנל מקשיק דקא ®דה

 ונוי זאבי® באחי ומשמן שמוקצה
 אנל נוה״ל אי וקדו גפניו לפניני
 ליש אשי כיח ספרון מחמת מיקצה
 יאפיי1 ניפלין הנליס נל דחק מידה

 רפ«י[ היא. וד״ש לאיסור סצאנחן
 שהוא ]רנירה מדזל המסר זק חון

 ומקצה עצים גה לקין לאימנץ
 ישסנר שלא היא ניס חסיזן מחמת
 דחק הן ה* אם הנה רש"{ ונד.

 משנה, זופ0 זס* נימלין הגלים בל
 יו משנה דסיום ראיה ®י® שפיר

 די«ש »נמ וא״נ fir» רבי 01®
ניס, חסרון מייפח נזזיקצה מודה

 ואס״ג בזכ״ל כ׳3 מיג
 סלו נר״ם כלנה דנסוקלה

 דאיקבר מאנא »ין אסיד
 לאקידס אסיר סבא ניימא

 לי* והס בד ובסולא ולסיסא
הרי כר. יבא ודרש סלד

ft nb ספיף

’*v4 מאה . . . , . ..
m cnA M *נ׳ קנ*נ לירל נדאייוא לה דאסר הוא יופי ר* אלא לה קחני נסחמ 

 המסר מן ®ן נימלץ הנליס נל איפר יוסי י* ®איה, ווה ממנה סי »«ם א *צ
?O JJ". •V כלא דמויה, דרים אליניה לימי יוסי מר• ראיה ומאי ונר. הגדול 

 נמדא סליה יסליג נחדא ירש ביוטה סנר דד״י לימר נינל שמיי יטי א 50
 חסיון מחמת נגדקצה אפילי מיקצה עניו נל ממיר עצמו ריש אגל
 החמא אלא אומי יי® ר■ סני לא שנירושנמי דבמשגה אמח הן נים.

 פנל היוס הש״ס דקאמי ליה, דמייונין מסיניא אמנם היא, משנס
ונו", הנייל המסר מן חק ניסליו הנליס נל דאמר יו® נר• לה

 אימא והיא״ש נהיייף נן1 לפניני, שהיא נ® במשנת »יגשא ®נח
 נלי ניוקיני מה כארג® וננל וני׳, ניפלין סכלים נל אימר יו® לי
«jn ר®©! נאק נוסמו האיר מאיר י® מה הוה נהיים לייש□ ומציה

 ניצה יחון ממנה מסחחא בים חסרון mm במקצה ר״ש דמודה
 לה דמיי® שנמוקצת בפציס לא אגל החנן במרימת מתיוילין ן ניס

ואשו® באחי החס ימשני מינה ומקשה בסמיך למיל הנא הש*ס
מידה, ר״ש אמי• >דנ מחמת דמוקצה

לפנינו

לאי

 אסור מ״א ומוקצה ביחס,
 jarm בשבח ולא ביי״ס
 שבח נץ מסלק ולא ורבי®
 מילד סיל מ״כ כלל, ליי״ס
 מהא בשבת אפי׳ אסיר

 לא וגם מאב״א, דאושפזי־ני"
 נ»ש״כ בסיס בדרייס גרים
 בסלסמוס מדסבץ ודע למיל.

 בפסו הביא ביצה מם׳ ריש
 אמרום לממן פסק תינו ל5

 לימא. ולפנינו ביי״ס שנילד
 ודביגא ר״א גפיי בח ופלי® י(

 ח, באמו מש״כ ט* כר.
 מחינו ניכר כמסמן וכאן

 כלנה שבק נטלה מ־א וכצ״ל
 מחמת ממוקצה לבו כר״ש

מסמס במוקצה ימ״א מיאוס,

 נר נ״הו ומאי מ״א ממוקצה לבו בזכ״ל אי• וגכח״י נר.
 נמסקצה לבר לס״ד דאינא והאי שבח, נאיסו שהדליקו

 אפי* כים דבססרון כיס מסריו מחמת למימר לינא סיא
 כעציס לא אבל סקשיגן רהא יא( כי*. מידה ר״ש

 שסני (י, ראי הביא לא דשבת בגמרא כד. שבמקצת
 באיכא ו״ל ביצה וכדאי׳ כרי דמסניחין ליישב אפשר
 יא״כ בירס נר״ש ופסק לרכיני ונאמס כר. דמוני
 מבואר ממילא כריש, ממיחין דסוקי קמא כלשנא הלכה

 אין כר״י ביו״ט דסהמא לר״> אכל אסור, לריש דגם
מיס. אמיס ראי׳ יעיד ר-י»א •wai »ר>אן  מיש♦ אמרח לאי׳

t ולשל ©ג לשת״ך דבדיל בסרגלים אשכחן *(!*הכי
ששח מ דא׳ מפורסם מימרא הביא כ״ס סי*

מימרא רביס והביא כר לשכ״ר כמסמר כל ראב״ס משום
זו במימרא לפה״ר דמי׳ בזה רבינו למדנו אגל בסמין זו______ ____

 כמין מי מסס ממרגלים, המדבר דור שקנלי לשכיר לכאי כדמיון והיינו ג׳, אר שס וכסש״כ רנילמו הייני
 צר. לכס ובמסה לישראל, שניגס כאח גרמת שספרו במדבר כד וה״ג אוחו. לצמר רוצה שמלו® שמספר רכילוס
 השיכב האיש ונסן שנאסר סלסיס סמשיס ניסן ממשה כפושה דאלו מוסיף מס״י מעשת. מעושח סן חסוד
 נדד. נתהתם מיז זח ב( כסף. סאה אותו ופנפו שנא• כסף מאה נותן ש״ר המוציא ואילו כסף המשים ממה
 זה. לשון דיוק ור״ל זיגס, גזר »סחס זה מל דמשסס וה כהיב מדגלים גבי שממיס, סשד ד״ה פרש״י היינו

 *י, אלא ®י" לא יאפי* דמיק פי׳ דינם, נזר נססחס לא זה ואלמלא לא וסו קפיוא ס״ז זה אי׳ ובכחיי
נהסניס ספר מון סוד כי׳ א®׳ הממש לזה באו לא הסין זה ואלמלא דינם, גזר למיסחס סובא קפידא לסוד

מסנה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס76 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, דברים( )במדבר, ג ־ שאלה< >העמק שאילתות ספר



**לי! קכט שאילתא שלחממק>י

 שלום שאילת
 ינמנסוח לה. כמיהה ?פנינו קג

». וגממין פ!
 נכיטל ע«0 אלא »מו »ןני ל4 +׳

 ימיי טזג נסיעה »*» זני׳. אמי•
tin 9 »*ש חיא" > גיס *uhעוע*ן 

 ofe וכחם וכף עקלי אג ד׳יו 5 מי
 מנס ראיתי 00 מיום יני׳. נן

 j>0 oom ימריו ודע ליתי. נאי] מיססת
 ה0> א0 «( גי 909 נמל ®־ך
 סעני אצא נאסר fl עני ממי

 גע*ו וטונתי יט*. אמיצי גנינול
 ימ״ס מריטת מהמרכין מלאה99

עמס. של

 למרחחי כעי לו לסיתש אכר
 כגק דסי ודבי סיגי* נשמי׳

 במדי והיא נצ״ל כד.
 לטימש סאבל מיוסר וברפום

 לי׳. למיסש אכל סד לי׳
 להילתא איתא וילסא ד(

 ודילפא סי* כף. ססודיע ולא
 דנומירא פילתא יסתייע לא

 ,הסיט והגה כדבר וימגלה
 כתבו ם״א דף גדה וראיס
 אם בזכ״ל רניט של נשמו

 נ" ראשי סייבתם ה*גמ*
 וכמנק רוצמין, מלקבל שהתרה

 לנישנא לתש יש דוקא זה
 לכחק לפוש שיש הינא נישא

 יש זה ולעי לאתרים. או לי
 ר״ם פדקאפד עוד לכוכים
 הא למילהא. איהא דילפא

 סרפון לר׳ ברור כי׳ אם
 ,הי שקר עלילת אלא שאים

 שאי אע״ג לפשרינהי מזיקת
 כי׳ ©ילהא מהתייע לא

 ראשי וסתייב בסצסו מסתכן
 והביאו בהגה״ם מפיה וסיים
 בשם סכ-ו סי* ם״ס »יי
 בספק ליכנם ומסויג כירח
 שיג ודאי בשפל גפשיס סבגס

תרומות כירח וז״ל סגרו. של

 לעיון יישן סיוסרח רטט כוססת פיכו להרגו. סיבת ליסא בגמרא לחרם. ועירו על רע שס mnon b עוגות. פשרה
 רעתם, סכלים גסכס דבריהם ססס״י פד מים סכם א״י של ואבגיס פצים פל ש״ר המוציא פה הוא כן דהק״ו

 הר נזדעזע פה ופפם פקס פ* בפולש שאפת י»גק גסלתם מגל וכפפה שלוה' לאין, ישראל לימם שלא הייני
 גרס שיר שמוציא פי הק״ד כ״ג וקבלהו, אותו וקומה קפצה אצלה בא אומי* ב! שראשה לשפסה »ל פנא״י

להרגו. דהיינו רפסו לתכלית
 מבנים העצים על רע מט הפמיא ok ופה
 כל לא להרגו מכירו על רע מם המוציא !(כך

 חינגא רב דא&ר גדול דבר על ודילפא שכן
 דכתיב שעה באותה מרגלים דברו גדול דבר

 הבית בעל אפילו בניטל ש ממגי הוא ומק כי
 רנא אפר אלא משם כליו להוציא יכול אינו

 רעה הארץ דבת מוציאי לקיש חש ואיתיסא
 ששת רב ואפר • שהוציאו* דבה עסקך על

 לשון הפפפר כל עזריה מ אליעזר משיע״ר׳
 המעידעדות וכל הרע לעין המקבל וכל הרע
 לכלבים להשליט ראוי המרו על שקר

 לא ליה וספיר אותו תשליטן לכלב שנאפר
:תשיא לא נפי כיה קרי שוא שפע תשא
 ביה לפיעבד הרע אמ^לקטל^לעדז רטן אפור לפיפר אחד ברם

כי אפרינן פי לא י^א ליה ^לפרהתיכעי ליה לפיחש אבל מעשה
_______נסשיה לפרהתי כש ליה לפימש אמי מעשה ביה לפיענד לקמליד. אסיר
S מיבעי בהדי *כגיכל מםגי םלגיא ליה דאפרו יי30 דמי הימ םמיה

 »» מרן
 *>90 ן9»י

>)B<0׳*׳ ־

 דג »׳ «ס
 ונו׳ אעסרנני

*Wf* 01 > ס*

 •מי ?•יא ליהואמר השיד קא הייש אי חלפא או פיניה נסשיה ופרדחי ליה לפיהש
•» ״א .s» 0 לישנא האי דנא דאמר • ת״ש ואסיר בגופו לוקה בכשרים החושד ״ פר

•** יי® אשר והבור דכתיכ מיבש ליד• למיהש פיבעי לא דלקמליה אע״ג בישא
 וט גדליהו ביד הכה אשר האנשים פגרי כל את ישמעאל שם השליך
 יוחנן לעצת לחוש לו שהיה מתוך אלא הרגן ישמעאל והלא הרגן גדליהו

 גלילא בני הנהו • הרגן הוא כאלו הכתוב עליו פעלה מש ולא קרה ט
 אטפירגן ליה אפרו דר״ם לקמיה אתו נפשא דקטלו עלייהו קלא דנפק

לי׳ מיבש לא דלקבולי׳ אע״ג ביש׳ לישנא רטן אמו׳ להו אפר פר
 מילתייט מסתייעא ולא לפילתא איחא דילפא • ד( פיבעי לי׳ לפיה׳

,1 גפשייט. אטמירו אתון אוילו נפי לדילי צערא וגרפיתון /
יד*& צ*401^-דאילר----------------------------------------------------------------------—•"׳

 *ff Si’S לכזיקס יכ>םל ®י׳ םכמ ימקי® י6*® *׳ ww בפח *יו 1יי» א״י בסיססייא איסצד איסי ר׳ חס ,
למל לכגזלנים, אהרוג ט אהרג או סי׳ בסיילא ואפזיג איזיל אגא מסקס׳יל אי קפל דאנא פר שממון *7אי פטרו,
 w *few מי '0כסי יעמ הכי ויכ6כיל »ה״פ■ לעס זוהי רב, ומעשה מפשי׳ עונדא חש לעביר הרי j» בבל ואציל ואימס
trim רבום ברברי ב*ז לימא לפטם אכל רציני, סל בשמד fob ׳•»ף' בל לקבל דפפויב ודאי והא בר• צערא ונרמופון•Mt ט׳ 

 י"® ^®״י וע׳ «׳ מהי פובע סכוא סבירו אח לרואה »ין ׳6 ס״ג דף סנהדרין כדאי* נפש להצגת שבעולם צער
 מיי fen דוממו גפי הגי רשב״י סדקאטר שדקדק קג־ו סיי הסג״א סל ]והסיפא ני* צדדי! כל על סוור fob כו׳ קפיל
 ,*y *A2 כינסתי קע״ו סי* ראה ס* וע* שמענו. לא עדיין נעשות סכנת ספק אכל במקומי(, משוס היין והרי כר, קצות

 mtoowo כסמ״ע כ׳ וכבר סגייו כשביל סכנה כספק עצמו להכניס שאין פיסק ורבים ותנאי עליגתא כוא הזין זה וסיקר
 *פ מומים V® י* יייא״® החף דד#מ ומיאה סיימוגי. כמכס פשעע לא כראשיניס הפוסקים דימם םק״ב 00

•0 רע 45• דיה ,ב כ״ו דף בסיג אולי ולסממייהו רסאי. פ״ע להפטיר והרוצה ה> ססידוס מדת אלא הכי דדינא לכלכה
3יי&ייע5ע מחטין יי*6 ימיג יעגיי סטמת י6®5' אמיהםי יאלא 5א*"060 קייי® י°ל•

•£« געש פיקוס לשין וה״ג נגסשיי, עונוא ועניי בירר זיפרא בר אבא דר* פובדא והביאו רשאי פיס להסעיר
»ייי׳ עוביא והיינו רסאי להספיר הרוצה פכ״ס דין, מע״י פפויב שאינו נאיען ואפי* געשו לפסיר רסאי ספרו סל

 סקר ספלילס חם ייס אי נפי ולהבו מ״ע הספיר fob בדיגא, יופו! ר* על דעליג ולא דסרוסום, כפר וחס {
 הכי, לערש וראיס כסוס׳ והוצרכו ביסא. לליסגא רמס אלא ססירוס פרם פצר ה״ג בספק עצמו ממיס הי* הוא

 הראיס שהקשה במו אדם דם מל ולממוד בעלמא לעלילה לפוש לחם הי• לא סיג פשש באן הי* fo אי להי דקסה
 עלילה הי* פי*0 סיג בסעק עצמו להכניס ר״ט ססוייג הי־ צא ג״כ דין ופע״י ס*> בספק מייעו להבי לפיס*. סם

 הדק. משירת לפגים לככגם אסור פיגפי דליסוס כיון נישא ליסגא האי אבל רסאי, ספידים ערס מצי fob וראי
 זיל דבריכם בלא אבל דילי׳, לס״ג דם יסש והראיס הסום* ל»ש״כ רפו! טמא אי רנינו טונם לערס צמן וחז

יבולים והיד מסוס הייה נישא ליסנא בסביל לצפרד חע שוסס סםי׳ ומה נקיס, בפלסא צערא רוקא מרבים לפרס ש
לאהסזרי׳
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nip *ס*ילת bp שאלה»לו׳
!jw נלפרו גם לאפסורי לייק sums משייט, מטילי אתון דלי 

ר׳ פכזוקק הי 06 היגר וקל לסגיהס 310 שהי׳ אלא
 מגפי דלסיסש השיג שפיר ופ״ז ממכם, ג״נ סרטון
 סכוא ידם מי אי אנל שלכם, לטל צקנל רוצה ואיש

עליכם סם כי׳ שקר פליצח
נצפרס, להשתתף והזדקק

 סמם משש בלא זה רכל
 ין6 םכ״נ דבחשש עצמו
 כמבואר אומן גשום סיוג

זימאכיז לי׳ יהיב «<

קרח ויקח פרעת
 מילתא ליה דאית סאן דאילו שאילתא קל

יהיב (k חבריה בהדי דדינא
 מריך בהדיה דיגא ושסע לב״ד דסגא ליה

 סלן ב״ד לקדם פלו בהדיה זיסגן ליה לסיסר
 ועדתו בקרה אשכחן דהכי • פלן ליום

 דעתיה סן סשה לאהרן ליה דאסרו דבשעתא
 דקודשא מרשותיה ולא בהונה לו דיהב הוא

 דכתיב כהני לסיהוי בעינן נסי ואנו הוא בריר
 זיסניכון סשה להם אסר כהונה נס ובקשתם

 סחר אהרן בהדי הוא בריף קודשא לקמי
 עדתך וכל אתה קרח אל משה ויאמר דכתיב

 דינא בי כלפי בישא סילתא סשתעי ואי (3 וגר
 ותל לא משוס ביה לית ואמר שליחא ואתי

ל^5ר

לו׳ יכיג ומח״י»■ p»״
 נכרי׳ מגא ושמע זיסגא נ״ר

 נכרי זימנן לי׳ למימר וצריכי
 ונציל כו׳ דפלן לקמי׳ סלן

 ואפר שלים שולמים דכרד
 ®מילים כמו סי* וי»נך לי*

 כני, אימא ובנע׳ אומן.
 דינא דגי שלימא דשדריגן מגלן

 דכהיג לדעא לי׳ ומזמנינן
 וגו׳, לרסן לקרא סשה וישלח
 אחה קרם אל ששה ויאפר דבתיב לדינא דסזמגינן וטנלן

 מרי מי וקשה נדוי. כל* בה״ג גי' והוא וגו׳ סרחן וכל“~
 יעקב ס" כרב א״א ספי ושממתי צמאי. קראי ותרי מגלן

 דפשדריק למדבר דדו״א דמקר שרופא דכני הגילה,
 ושדר גת״י פי׳ וכני ■ר* לכזפקלרין, דין דנית שלוסא

 "ש■ ולאנירם, לדה; רנא דינא לגי לזטנא סולק משה
 לכזסק יטל בפצסו מן דכנפל לסדנו דקרס וסקרא
 למגא אק דמזמגיצן ומלן דקאמל והייט לדק, סנירו
 דקלם נעיד כי* לא רפשה ואפ״ג דקרט מקרא ויליף

 כבפ״ד כי׳ אהרן אלא כ׳ למי קרם עם עטר כוא ולא
 מפר, ואהרן וכס אתכ כדכסיג קרם את הוסק ומטו

 הגעיו יכיל ולא דם״ד דכא ממשה, יליף שפיר טכ״ט
 מאמן אלים מגא דגי דשלוסא משום לדק, לכזפק פצעו
 דרד שלותא כאי קי״ג דף ננ״ק כדאיסא מרי כני

 למד יאמר פצעו נפ״ד אס משא״ב מלי, נני מכיסן
 ס״ד כ8ושש גאמן, שאיט פשיסא גדגר, 9יר0 שכבע״ד

 שלא נדגל וסירב סדים במו כומק אם אפי׳ דכים
 ואס מצמד, נעיד פ״י דמטגיגן וקט״ל סרבן, מם גקרא
 יליף שפיר וכשמא סרבן, שסיר סיקרי נפדים סירג

 טל נאמן ואינו אסרן של קרונו דכוי דאפ״ג טטשה,
 דכ״ה לטדט ומה ומי, מפגם סכני מביט שצו גפיו

 סרבן. מיקרי סירב ואם להזמין, יסל בפצמו דהגפ״ד
 »כ ולפי 4נה״ ונים כגמרא גום׳ ליישב לט יש כיו

 נאמן אינו מגא דני סליסא והוא לנס״ד דקרוג סנואר
 ללמד א״א ואלמים שסייג׳ ממנע סל סמם גלי לוטי

 ואינו כצפ״ד ם״ו קרוב עיט אלא פצעי, לנמ״ד ממשה
 דטשזדיגן מלן גרי״ף איס" וכבי רטנו טס* אגל נאמן.

 ופלוס אסם ם׳ למי כיו ונסע לריגא ומזממגן שלוסא
 מלים כרי שם. רק רשרא גסי׳ הניא וכבי בו׳,

 סלוסו סשם וסייגו דנ׳ד סלוסא דמשדרינן דקרם מקרא
 ׳,9 למי אהרן עם ליין לילו מי® את ®יו10' כקרב סל

בדמן דססיג מקרא אגל סרארד, גסס גגסוקיי ונ״ב

V
 אסמכס שלם לא ומשה לדק, למטי! מין יט6 ואנעים
 שפה באותה פופד כיה הרן6 שכרי אהרן, 00 צהיזיצב

 אותס קרא אלא גידו, וכפסתה א״ט סמס קרס סם
 שאסר מדרש אי* וכבי ממסה דברי לגם על לדגר

 דברי 9910619 קרס עם שדבר
 לנסות רצה כשיב וצא מוסר

 אק זה ולפי דייא. סם דגר
 נדי לכזטק שיבילק ראיכ
 נקרא ושיסא עצמו, גשיד
 כיה אפי׳ בארג אם סרבן
 סמאר וכני נדבר" עמס

 כזמנם י99ט דלא נמי׳ריסנ׳א
 ואינכא סרק, לסמי דנפ׳ד
 ממה אינו ס״כ ®סין דסשה
סצגע, לממד גע״ד של קרונו

 דשלוסא יכסו אפשר ומפתה
 כני תרי בני מכיסן דג״ד

נאנק׳ קרוג בוא אפי׳ נטי
 אלא גקרת פיק■ עד דשם

 נס״ד מסא״ב הודם, סססלמו
נלל עליו עד סם אק עצמו

 לסרש סי״ג דפבוס ס׳א כראג״ד גשם הראיס כמש״ב
 כנכס ]וע׳ מסוקי* וביב זה נוס ד״י דסנכדרק סוגיא
 שלוסא שם שאין וטון כב״א[ גשם ל״ג סי׳ ס״ט רס־א
 לא נסכדי סירג אפי׳ כ״נ מליו נאמנים לענק דרד

 ם״ק סי״ו וספיע סי״א כרי פב• וכא סרבן. מיקרי
 למן סכזשיט סמס כניא סכהוגע כרא״ש נשם נ*

 ובעט זרד feeds ידי סל צדק שמסיט כ״ע וסירב,
 מיל סוד מסוק* צסש״כ טיכו למינו. השלים אין

 מיי שלוסא כים וקרם הקרה עם ג״י כיב דטשה
 אגל דרד, סלוסא געשה דקרוג ראיה אק א׳ב ס״ש
 עסואר כוי קורם לקטי זסמכון סשה א״ל רביגו לשק
 לסליק מש כשני ספי׳ לפר כראנ״ר וכנה כראשק. ,גפי

 למשה, הזכיר ולא כ׳ למי כיו טדקאסר לטוטסה כבוד
 wta סקרם מסרי ראי׳ אין רביגו טס׳ לפי אגל
 ס״ע י״א סי׳ כסמ״ע גמא נים פדא וכני כרד סוא
 דצחן■ מואר סלן, רד לקדם בשאילתות לילן טס׳ ולפי

 לקטים אי׳ נגרי אבל במל אותו של טלו רד לסביר
 במל. אושו אלא למכיר שא־צ נהרארר משמע דסלן,

 מליף ממלא לגו׳ כוי. כישא לישנא משתפי ואי ג(
 דל® דכא י״ל א״ב מגא, לבי דסזפניק דדו״א מקרא

 מגא דשי feeds דגאען 60 ובס נישא לישנא משים נים
 רק ונפגש* למן ®סט שכשליש בשפה כייס נסרי

 למן איש למטק שה^ ט׳ רד שלים ד״ה נ׳ דקי״ג
 למי דדז״א קרא שיין לא והריף לניט לטס׳ אגל ט׳.

toft לא״ר, משום ט ואק נאמן רו שלים ,ופרט 
 *3 קי״ב דף MB0 בדאי* מליא נכא דכא עשינזא דכא
 למשגייא לרמה לסיסר? עכו לר־א דרגא ברי* ר״א א״ל
 ליסא לא לא ואי לי׳ «(5לי מרי בבי צי׳ מכיסן אי איל
 ממילא נישא לישגא משום ביה דלית רססגא רגלי וטון

 סמ״ף דסס פטאר וסט סיד סל לשסומי* דנאפן מבואר
 סא גיסא 6104 כוי ולא דיגא כאי גגי פכגיא מ״ק9

 דסא ללטוש »*, בגי ואפן מגא דגי דפלוסא תיק
דאש

”0V
ח
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לשה״ר באיסור כח שאילתא
 מפיס שאינו מל לשכ״ר לספר דשרי רבעו דמה א

 לסמי מוסר פיאה ירושלמי ביאור ומצוס. בהורה■
מסלוקה. נמלי מל לשכיר

 בף ביפא לישנא כאי ס״א ד׳ מיה דאי׳ הא ב
 וכס ב״א, מנדלי׳ מ״ל מינו מי׳ מיבעי, למיסש

. מיא״ש. אי׳
 פלשכ״ר המור ומילוס ככראב״ד, רגעו דמם ג

מהדדי־ למדים שניכם ונאמח סבירו, מנוס כמספר
 דתדריי בכא אלא וראב״ד רפב״ם פליגי ולא

ש״ד. ג״ע מגרב סטור שכוא
 . פי^ב דמסאמיא מלסא כל בר״ה כ3דר בהא גס ה

 ומינו הנ״ל וראב״ל רמב״ם במסלוקת כו׳ סלמא
כראב׳יר.
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באימיר קבס שאילתא
 הייני כו׳ לסיר כמקבל מל ואיה׳ כא רבעו לדעה א

 מקבל והוא לצערו רוצה שפכילו שמספר רכילות
לאמה.

 »*, וראה מא פמוא כו יאר״א מדו ערכת מימרא ל
 מעי הוסיף כיש, לא מגילו מ: ש״ר כמוציא

רעתי, לסכלית פי* לסרני, מכירו סל ש״ר כמוציא ,
זה. סל הראיה והסבל

 תכ״ו סי* ם״מ הנ״י והביאי כגכע* מש־כ וז
 הצלח מכיל משות ם»ה בספק לייכמז שפהיייב

 החום׳ דעה אלא כפוסקים דסיז כן איו מכירי.
 יכרב לעיין אזלי ילסעמייכו שרי, מסידוה ריצד
 סכ״נ נשכיל לקבל סהוייב ודאי צער כל אבל וא״י,
 סימן המניא יציע בסנה׳ מפולשת גט־ והיא ש״ם,
 רגיגי" מלשון דייקי ורא״ש ההוספיס ומה קרי,
׳ ‘ .wrtp ואמו



ע״ב קסה כ״בשדהתתנו

 הרע לשון בעלי לפדות לפסול כונמו לאס שם וכתב לעדות.
 מעשה כשרים עדיס יהיו לא אדס בבכי דופי ומתני מיס וממיצי

כהיתר. להדיוטות

צופים
ע״ב קפה דף

 מותר אי שנ״ג( סי׳ )ח״ט הלכות משנה שו״ת עיין שם. גט/
לה״ר. משום מה יש אס ברכים דין פסק ולפרסם—----------

 על רע ליברה ולא צדיקת היפה המהרש״ל אשת שם. גם/
אין וראו בהחלון, בעלה עם עמדה אחת פעם אלם, שום

 ואמר רב אבק מהם וילך מלבושיו, וניקה מריבים שתי גביר שכן
"אבק הם דבריך לו: ואמרה ריבית". "אבק וה ט ראי המהרש״ל

קלח<. )אות יוסף גן הרע". לשון________'

"אלה" על רמז שמביא דברים( )פרשת יפות פנים ׳<שפ.פיין5ג
 את שהוסת והוא הרע, לשון אבק ר״ת "אלה" ס הדברים,

ישראל._____

 )תשא יוסף בפרדס ראיתי בעריות. ומיעוט בגזל רוב גט/

לפרש שכתב יח( דף )פ״ב ושמאל ימין ספר בשם יב( לב,
 פולין כמו ישראל, "רוב" שיש במקום בגזל, רוב צחות, בדרן

 בעבירות זהירים אבל בגזל, רק נכשלים אינן "בגזל", וגאליציע,
 שיהודים בארצות "ומיעוט" אבל למקום. אדם שבק ממורות
 שם "בעריות", וכדומה, וצרפת אשכנז כמו שם, גרים מועטים
 ע״כ. ואונאה. מגזל זהירים אבל בתאוות, פרוצים

שכפב כי( מ. )ויקרא לההפלא״ה יפות פנים עיין 'שם. ־גט׳.
 שאמרו מה ע״פ דברים, עמכם קמו יי( )הושע מ״ש לפרש

 הרע, לשון באבק וכולן בעריות מיעוטן בגול רובן כאן, מז״ל
 או בגזל ישראל רוב למשוד אין ומ״ו עריות ואבק גזל אבק והיינו

 בעוונם ונכשלים היתרא בהו דמורי כהני אלא בעריות, מיעוטן
 כדכחיב ועריות בגזל דבר לשון ומצינו הפון, את מסרין שאין

 דבר ילפינן [3ע״ ב ]סוטה ואתז״ל דבר ערות א[ כד, ]דברים
 דבר, יקום וגו׳ עדים שטם ע״ס טו[ יט, ]שם דכמיב מממון דבר

 עמכם קמו וז״ש ממש, דברים בכלל שהוא הרע לשון וכ״ש
 ועריות גזל אבק בהן ימצאו במעשיכם היטב כשתדקדקו דברים
הרע. ולשון

לו. הוא מקום מראה סבר ומר קםידא פכר טר גם/
ושו״ת 0 אות ג סימן אה״ע ב )חלק יצחק עין שו״ש עיין

 סימן ג )חלק מהרש״ם ושו״ם כה( סימן חו״מ )חלק לדוד מכתם

תה(.

 )אה״ע סופר ממם בשו״ח עיין וכו/ לשבח הטעה אם גם/
יע״א, פיורדא דק״ק רבא דינא מבי שנשאל פא( סימן א

 עשע שהוא ואמר אשה, אח שקידש שקרים, ודובר בליעל באיש
 דשמעממא צורה שאפי׳ ונמצא גדול למדן שהוא אמר עני, ונמצא

 מחנותו מקום ידענא ולא זו ממדינה ופרת הלן ואח״כ ,2T לא
 שרה הנערה והנה פולין, למדינת מולדתו למקום שהלן אפשר
 אולי וממננה ומבקשה הפוגות מאין ובוכה לשי׳ על דמעתה הנ״ל
 נערה העלמה פי ימי׳ כל עגונה משב שלא למכתה מרופה ימצא
 יש ראשה שילבין עד משב ואס שנה עשרי׳ בת כמו היא מאוד
 הזאת. לנערה היתר איזה ימצא אולי ומקלות, מששות לכמה לחוש

בזה. מ״ש עיי״ש

 שו״ת עיין וכר. פה על אחד ועד בכתב אחד עד גם/
בירושלמי גרסי׳ שאלת וז״ל: מה( אלף סימן א )חלק הרשב״א

 על אחד עד בעי ועירא ורבי מגי רבי שנתאלמנה האשה בפרק
 לק הוא כלום בכתב אמד עד שיצטרפו. מהו בכמב אמד ועד פה

 לקיים מצאו ולא ראשון של ידו כתב לקיים מצאו ב/ כשהיו צריכה
 לזקקו מהו בכמב אסד עד בעי מונה רבי ב׳ של ידו כתב

 מצאו כ׳. כשהיו צריכה לק הוא כלום בכתב אמד עד לשבועה.
 ולפי ב׳. של ידו כתב לקיים מצאו ולא ראשון של ידו כמב לקיים

 בשבועה מחייב ולא כלום אינו אחד אלא בו שאין שטר זה
 אלא מרי מבט אפילו גובה אינו מסייעו אחד עד ואם דאורייתא.

פטור. פה שנפל העד דברי להכשיש נשבע

 בעד אכשר אמימר פשוט, גט פ׳ בריש בגמרא דאמרי׳ והא
עד ירמיה לרבי ליה ושלמו בכתב. אמד ועד פה על אחד

 איר שלס.^אני שיצטרפו. מהו בשטר אתד ועד פה על אחד
 שעטרפו.“נוטה תלמידכם דעת כן אלא לי שלשמם שאמם כדאי

 האחד תהס fob לקיים מוצאין ואין עדים ב׳ בשטר בשחתומין
 כיון כפשוט׳ שפירשוה הגדולים מן ויש הירושלמי. כדברי הוא
 דבט ופליגא שנים. בשטר בשמוממין דדוקא בגמרא, פירשו שלא

כגמרין. וקי״ל מערבא

 פשוט גט קס״ס )דף דקתני ממטחין על התם דאמרינן והא
שניהם שטם בו שכתוב ומקושר אחד עד בו שכתוב

 כאמד במקושר דשטם לן קיימא דהא אמימר ואסיק פסולין.
 זוקק אבל קאמר בו לגבום דאורייתא פסולה השם מה בפשוט

 שהוא מקושר דין לאשמועינן אלא ליה תאנא ולא לשבועה. הוא
 דאכשר ההיא הגדולים בין ממלוקם יש עוד עדים. בב׳ פסול

 מי כדברי ועיקר ממשעבדי. אפילו או מרי מבט לגבות אי אמימר
s®28 ע״כ מרי. מבט דוקא שאומר

 הרשב״א ושו״ה ריב( סימן ד >חלק הרשב״א שו״ת עיין שם. גם/
הריב״ש ושו״ת קי( )סימן ושם צ( )סימן לרמב״ן המיוחסות

)סימןקצג(.

 ש״ת שאלם וז״ל: קג< סימן ו )חלק הרשב״א שו״ת עיין שם. גם/
מייב ח״מ עדים אנו בפטנו שכתוב ממנה או מכר או

 העד אלא עד שוס בו חמום ואין נתן או מבר או סלוני עצמו
 שתפס הא׳ אומו וגס סתום. אינו והשט עדים ופלוני אני תפס

 באותו ממש יש אם נכרת כתיבתו אבל עד אני אלא שמו שמם לא
לא. או המתחייב בו כסר אס שטר

 בו שאין לסי שטר דין לו שאין זה הוא פשוט דבר תשובה:
אתר ס׳ שאמר ואעפ״י לממון. קס דאינו א׳ פד אלא

 לשבועה אסי׳ בירושלמי מ״ש ולפי כלום בדבריו אין עד עמי היה
 לדקדק יש שבועה שלעטן אלא הוא. כלום לאו בע״א קם אינו

 נוטה ודעתי שיצטרפו מהו ע״ס א׳ ועד בכתב דע״א משמעחא
 פשוט. גט פ׳ שבריש בכתב דע״א האי הוא דהסן לשבועה שקם
 הירושלמי. כדעס אלא ק דעתם אין המחברים גדולי שמקצת אלא

פ״כ.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס870 מס עמוד הכהן ליפא טוב יום בן דוד שמואל פרידמן, בתרא בבא - צופים שדה



חכמים דברימוט סימןחמד שדי

הדי מדמיי מתבאר וכן הרע לשון נקרא בשקר דנם ש״מ שקר והר״ן הרשב״א גם והרי עשה למצות ל״ת בין לחלק ולא עצמן
בלב ממחיל מה שזה במדה כמדה ללה״ד אסכרה דמכם נש״ס )עמ״ש שם דאל הוא במ״ע דדוקא כתבו לל״ת עשה מצות בין לחלק כשכתבו

הדברים ובודה לה״ר לסמי מבין שהלב גומר פה בד״ה כפה( וממר הזן כל את ל״ת במצות אבל שאני תעשה ואל דשב משוס יבזבז
הדברים שבודה הוא בש״ס האמור דלה״ר דמפרש הרי עכ״ל מלבו והר״ן הרשב״א דברי היפך הריב״ש דברי ימו שלא וכדי יתן. ביתו

אמת שאומר הייט דלשה״ר נפרש דאה משום כן לפרש והוכרח מלבו רק לבזבז צריך דאין רבנן אמור ואתיע שב בכל דלאו לומר בהכרח
דוברי פי יסכר מדכתיב באסכרה לה״ר דהאומר בש״ס יליף היכי הריב״ש כמ״ש הל״ת ננד קלה שהיא משה דמצות העשה ואל בשב
מ״א ק״ג ,ד סנהדרין במם׳ רש״י מדברי מתבאר וכן כמובן שקר בין לחלק אלא כונחו דאין לפרש נוכל הלבוש הרב בדברי גס וא״כ
כי שנאמר שכינה פני מקבלת אק לשה״ר מספרי דכת בש״ס במ״ש הדל אני שגם ובאמת .קצת דחוק שהלשון אף ל״ת למצות מ״ע

היינו רע יגורך לא ופירש״י רע יבורך לא אמה ישע חק אל לא דבריו ראה שלא פרמ״ג הרב מל תמהתי הלטש הרב דברי בראותי
 לשה״ר דמספר אלמא כזב דוברי תאבד בתריה דכתיב לשה״ר מספרי

 לשון כתב שם שבת למס׳ אגדות בחי' הרב וגם כזב בדברי היינו
 שקר אמדבר קאי דהאי אלא שקר או אמת אמדבר בין נופל הרע
 הרמב״ם דמדברי זכר ולא בפשיטות כן שכתב הוא וחידוש עי״ש וט׳

 לשון בשם נכלל לא שקר דהמספר שמענו זו שתים הנ״ל במקומות כל ליתן צריך עשה בקוס דהוי היכא דבעשה כ״א סי׳ ריקאנטי
 הביא שם לסנהדרין אגדות ,ובחי יקרא רע שס מוציא אם כי הרע שעובר כיון ל״ת שאינו אף עשה דבאיסור הנראה לפי מנתו ממונו
 ט״ד וכתב כזב דוברי תאבד בתריה מדכתיב דהיינו רש״י שכ׳ מה בל״ת שאפילו כיון פשוט והוא ממוט כל לבזבז צריך עשה בקום
 השני כפירושו נראה ויותר שקרים דובר זה במשמעות אבל וז״ל ואיסור קמ״ההנז״ל בסי׳ הרדב״ז כמ״ש ממוט כל לבזבז צריך דרבנן

 זה לשון דאף מנתו ע״כ וכו׳ נכונה בפיהו אין בתריה מדכתיב דרבנן מאיסור גרע דלא פשוע משה איסור רק שהוא אף דאורייתא
 שבת למס׳ בח׳יא כמ״ש שקר אומר אם בין אמת אומר אס בין טפל מריקאנטי ומוהר״ס הליב״ש מדברי זאת להבין שהוצרך מה אמנם

 קאמר דהא שקר בלא ודאי היינו כאן האמור לשה״ר מ״מ הנ״ל ט׳ דף בבב״ק השט״מ מדברי ע״ב ל׳ בדף לקמיה עוד דקדק וכן
 וכת לעצמן משקרים כת וקחשיב שכינה פגי מקבלות אק כתות ,ד כמו והרשב״א הראב״ר דברי אלא כתבו לא הנ״ל הרבנים הנה עי״ש

 אמרו שופטים פרשת רבה ששבמדר (מצאתיוק״ל לעצמן לה״ר מספרי והוא תרנ״ו סס״י וב״ח בב״י הובאו כבר ודבריהם הרואה שיראה
בארן שותת לשונך ולמה ’,וכו לנחש שאלו נחמן בר אר״ש ד״א הנ״ל: וב״ח בב״י ראה שלא תימה

היה ומה בוראי על הרע לשון שאמרתי לי גרם שהוא להם אמר הנז״ל תקפ״ח בסי׳ החינוך הרב מ״ש שהביא שם ראימי
 על הרע לשון לומר המחיל ,וכו אדם כבני מסיח היה הנחש הלה״ר קצ״ה לימוד ה׳ לימודי ושהרב עקיבא( רביט ובחידושי )בד״ה ׳

תאכלו שלא אתכם וצוה עולמו את וברא אכל הזה האילן מן טראו כל לישן וצריך שכיר פעולת תלין דלא ל״ח איכא דהא עליו המס
הבורא על הנחש שאמר שמה מפורש הרי עי״ש ,וכו עולמות זתבראו חו״י הרב כדעת ס״ל החינוך דהרב כתב נר״ו והוא ע״ז ממוט

לה״ר ליה קרי מוחלט( שקר )שזה עולמו וברא מהאילן שאכל יתברך דרכו לפי וכתב לבזבז דצריך הוא מעשה ע״י שעובר בל״ת דדוקא
מ״ו ד׳ ערכין ,ובמ הרע לשון עליו לומר טפל שקר שהמדבר ונמצא בו שאין בל״ת דגם דסברי שם( )שהניא התום׳ מדברי דמוכח דאף

הרע לשון של כת גדול כמה וראה בא פרטא בן אלעזר א״ר מ״א מוהר״ס הרב ע״ד להקשות יש ומדבריהם ממונו כל לבזבז צריך מעשה
המוציא כך ואבנים עצים טל רע שם המוציא ומה ממרגלים מנ״ל כהרב דפסק ליישב יש מ״מ בהיפך שסובר שנראה ט״ו בסי׳ מלובלין
 ש״ר במוציא וסיים בלשה״ר פתח הרי ע״כ עאכ״ו ימרו על ש״ר • בעיט הוכשרו לא המצאותיו כל ובמחכ״ת שם תו״ד אלו וט׳ החינוך

תימה והוא לה״ר מדבר חז״ל בלשון נקרא שקר המדבר דגה אלמא לומר לא ואף הריב״ת על חולק החינוך דהרב לומר לי ניחא ולא
מדבר נקרא אינו שקר המדבר כי המאמר שהחליט הגדול רביט מל שכתבתי מה ולעג״ד דבריו .שיזכיר בלתי ע״ז סמך מוהרמ״ל דהרב
תז״ל יולה״רבלס נתרא שתר שמדבר סמציט מאחר ככז״ל הרכב למוז זה את יבחר והמעיין ויציב אמת נראה החינוך הרב דברי בטנת
בגזי ftwffrs* בדותן גדול לרב קייס חפן נחמד ס׳ נדפס שובוצ״ע} נפלאות ספרו בגוף תחזנה עיניך המעיין ואתה בדב״ק להעיר ראיתי

ודברי רז״ל“מאמרי נ> הסחנר הרג qpft קשר ורכי־צות לה״ר הנמק »ל ינמ

 ספקו לפשוט יש הלבוש לברי דמדיקדוק מקום באומו פרק שבאומו
 ולפי למ״ע ל״ת בין לחלק אלא מנתו דאין לעצמי דמיתי ושוב להקל
 לתמוה שיש מה אלא הספר על העליתי לא סשוע לדבר נ״ל שהיה

ומוהר״ם הריב״ש מדברי דמשמט עוד וכתב כמש״ל הריב״ש מדברי

מ סימן//
ה

<Knv<r■)

 אסן^ אשר ורכילות לה״ר הנבות על "זמשוכנל

 לשה״ר איסורי בהלכות שם וראיתי לי(א ב»>יי?יס המדנריס קוסקיסה
 גמור אמת על אפילו חברו בגנות לספר אסור' וז״ל א׳ אות א׳ כלל
 חיים( מים )באר ובביאורו הרע לשון מקום בכל חז״ל בפי נקרא <זה

 נאמרים ואלו סוף בסוטה מדאמרינן לזה לאיה בש״ת ר״י בשם כתב
 לה״ר ואי לשה״ר מספרי כת שקרנים כת פ״ש מקבלות אין כתות ד׳

 כן הוכיח המחבר והרב בשתים להו חשב אמאי בשקר רק אסור איט
ואתי דב״ד בשליחא מתפקר דאי ומנ״ל ע״א ט״ז ד׳ במ״ק ממ״ש

 קי״גא אות הלמ״ר מערכת הכללים )מקונפרם

 בדברי ומבואר ביניהם חילוק יש רע שם ומוציא הרע
 חברו בגנות דהמדבר דעות מהלכות פ״ז ריש הרמב״ם י

 שס מוטא נקרא שקר הוא הדבר ואם הרע לשון זהו אמת והדבר
,ופי תנקר ההם האנשים העיט דכתיב בישא כלישנא מיחזי לא ואמר דלא )אמחני׳ אבות דמס׳ ס״ק בסוף בפיה״ת הרמב״ם ביאר וכן רע

 הוא ב״ד לשליח דרק ומשמע ,וכו אמת הדבר היה והתם ,וכו רש״י לו וייחס אדם על שיכזב הרע לשון שאין משחיקה( מזב לטף מצאתי
,לר רבי דא״ל ע״ב קס״ד ,ד בב״ב ממ״ש ראיה ועוד ,וט דשרי הרע לשון ואמנם חברו טל ש״ר מוציא יקרת זה כי יעשה שלא מה
 חייטא יהודה ,שר אמת הדבר שהיה אף מלה״ר נלך בריה שממון ומזה עי״ש באמת שיעשה בפעולותיו אפילו האדם נטת שיגנה הוא

 הסמ״ג כ!ושכ׳ הג״ל הרמב״ם דברי גם והביא ההוא השטר כתב קמ״ב בכלל הכשרים יום בהלכות אדם חיי הרב מ״ש על תמהתי
 פסוק על והרמב״ן מפירש״י משמע שכן ,ונ רי״ד אות בשע״ת והרר״י מהעבירות שקשה לה״ר איסור בשמר אמרו שרז״ל שכתב של!חר

 ראיותיו לדחות יש במתב״ת לענ״ד ^טעם1דב?ק| עי״ש רכיל תלך לא הוא שחמורות עבירות ,מג שחמור והטעם ואמר סייס החמורות
 הוא־הגקראבש אמת והוא שהמדבר?מות המליט איך בעוני תימהו האילן שמן הקב״ה על לה״ר שדבר הקדמוני כחש במעשה אוחז שזה
המדבר־ את טנוש דמציט ליתא דהאודאי הרע לשי! מקוס־ בכל חדל מוציא היה הנחש והלא וש״ד וע״ז ג״ע בזה והיה העולם וברא אכל
מוהרש״אי כמ״ש לומר אנו צריכים ובהכרח הרע לשון בכינוי שקר ניקח וממנו אמת שמץ בלתי וכזב שקר הוא שדבר מה שכל ש״ר

במקומות וא״כ שקר או אמת בקאמדבר טפל הרע דלשון הנ״ל בח״א למדבר ממט נלמוד איך אבל חברו על רע שם למוציא חומרא ללמוד
 שכיוט הכרח לנו אין אם לשה״ר המדבר בעונש חז״ל הפליגו אשר דמדברי צשו׳׳ראמת- והוא חברו בגטת המדבר דהיינו הרע לשון

הדין מ״מ שקר; אמדבר דבריהם לפרש נוכל אמת המדבר על גם שקר המספר דגס יפה מתבאר ע״ב ריש ד׳ל״ג דשבת בפ״ב הש״ס
הרע לשון בכלל הוא אמת והדבר חברו נמת המספר דגם אמס לשה״ר דבעון שס אמרו שהרי הרע לשון חז״ל בלשון נקרא חברו בגגות

 שיאמז אשרי הנ״ל היתר בספר הג״ל הרב שהאריך כמו גדול ועונשו דוברי פי אסכרה( )מלשין יסכל כי מקרא לה ודריש באה אסכרה
& W 1Z1 ־*5י »>&׳ *fpf b) ,h מ 
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I בספרית מצאתי והמורה^רכין(זפהים מם' על הראשונים פירושי 

 קטעים שלשה והם ״.46 ד׳ עברי ״כ״י ומסומן שבאוקספורד בודליאנה 1
I ערכין ע״מ הפירוש הראשונים. רבותינו מקדמוני מהברים שלשה מפירושי 

בגאון שהוסיף וההוספות מהתיקונים כנראה המחבר, של כי״ק עצם הוא |
 באמצע גדולים נקבים ישנם לפעמים הקלף. על נכתב הכ״י השיטין. בין או

 בקיצור הוא הזה הפירוש המחבר. עליהם שכתב קודם שמה שהיו הקלף,
אחרים מקדמונים פירושים שגי עם ביחד נכרך זה כ״י פירש״י. ע״ר נמרץ

 תמורד- ע״מ והשני זבחים ע״מ האחד אחדים, ממעתיקים עלומיך הכתובים ן
 בהן שמעטים ההן, המסכתות על גדול אור מפיצים הללו הפירושים /

----------------------------------------------------------------------------------־־—--------------------------------י—x הראשונים. /דברי

 תורה של באהלה לישב שזיכני התורה לנותן והודאה בשבח אסיים
 תפלה ואבי חיים. אגו מפיהם אשר הראשונים, רבותינו יד בכתבי ולעסוק

 יד כתבי שאר עולם לאור להוציא ויזכני עלי, חסדו את ה׳ יגדיל כי
 הנפש. ומנוחת הרחבה מתוך לדפוס, מוכנים תח״י הנמצאים הראשונים

 מפי תורה תמוש שלא ולזרעי לי יעמוד ז״ל הראשונים רבותינו וזבות
עולם. ער זרעי זרע ומפי זרעי ומפי

הנכבדים, ידידי לכל הלבבית תודתי את מביע הנני זו בהזדמנות
 הקודש. בעבודת לימיני עמדו אשר והמעשים, העושים והתומכים, המסייעים

 ובכבוד, בעושר חיים, ושנות ימים באורך הברכות ממעה כולם יתברכו
 ובביאת הקדושה תורה קח בהרמת לראות כולנו ונזכה ושלוה, שלום
בב״א. צדקנו משיח

יצ״ו ברוקלין תשל״ד תשרי ו׳

בלוי הכהן יהודא משה
ז'׳ל ירמיהו ר' הרב כן
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הראשונים פירושישצב

 הבאין ^תובין משני ליה נפקא רבא דאילו מטעמיה. ולאו חומש. להו ליה
דעדכין. מהיקישא ליה נפקא וברייתא כאחד,

 ובזה בזה הבל הכופר. את דמשלם שויו. את נותן חורין בן המית
 אין. ■במועד הוא. מועד שהרי שלם. ׳נזק נותן חורין. בבן ובין בעבד בין

 הצי אלא משלם דאינו לא. ■בתם אבל (.” שלם נזק נותן .,ובה בזה הבל דאם
 חבל ואדם באדם חבל שאם שלם. נזק במותר משלם באדם. חבל אפילו נזק
 השור בעל משלם בו, אדם שחבל מחבלה באדם שחבל החבלה ומרובה בו

 חבל לא ואדם באדם הבל שאם הדין והוא שלם. נזק יתירה דהבלה במותר
 באדם שחבל גמי בתם אפילו ה״ה שלם. נזק לאדם השור בעל שמשלם בשור

 לה משכחת לא ובתם כופר. לה. דמשכחת הוא דבמועד שלם. נזק שמשלם
דכתיב. הוא במועד כופר כתיב דכי (1" □ב״ק כדמפורש כופר ליכא דבתם כופר, החלמה* גר52
מועד. קתני הכי משום

 וקנס ופגם בושת דבין מילי. לכל רחמנא אמר סלעים המשים אימא
 המבייש לפי נותן דאינו אמרת אי זעירא. רב אמר המשים. אלא נותן אינו

 הכי אי המשים, הדיוטות -בת בעל המשים מלכים בת בעל יאמרו והמתבייש.
 וכו׳. נוקב עבד יאמרו לאדוניו. יתן שקל שלשים כסף דכתיב נמי. עבד גבי

והמתבייש. המבייש לפי נותן דאינו אמרת אי זעירא. רב אמר אלא
 ראשון דהא כדרכה. שלא אחד שנים עליה באו אילו ע״א[ טו }דף

 אחר ■עליה בא כך ואחר .f״ ממש בעולה הויא לא דאבתי מקנס פטור ודאי
 אמרת דקא ולדבריך היא. בתולה שעדיין בעלמא, כגומר אחרון דהאי כדרכה.
 פגומה בתולה דבעל דהאי יאמרו כן אם המשים, אלא נותן אינו דלעולם
 בושת אמריבן הילכך המשים. שלימה בתולה דבעל דעלמא ואיניש המשים

 כולי ופגם בושת יהיב לא פגומה דבעל דהאי והמתבייש. המבייש לפי ופגם
 דלא היכי כי אלא וכו׳. יאמרו עבד גבי הכי אי שלימה. דבעל כההוא האי

 הפרש דליכא למימר איכא נמי הכי הם שחין למוכה בריא בין הפרש איכא
 סלעים המשים אימא ואכתי היא. בתולה ואידי דאידי לשלימה. פגומה בין

 מילי. לכל רחמנא אמר
 העושה מן המור בפיו האומר נמצא דקתני הוא דיבורא דמשום ממאי.

 דקא משום אלא סלעים, מאה דיהיב ]הוא[ דיבורא משום לאו דילמא מעשה,
 אלמא שהוציא. רע שם על וגו׳. הדבר •היה אמת אם דכתיב קטלא, לה גרים

 משום דילמא דינם, גזר גתחתם הרע לשון דעל ממאי. הוא. דיבורא משום
 רע שם שהוציאו לו. מיצר לו. יצר השתא. עד סאתם נתמלא לא דאבתי

יכולים אגו ואין מאד גדולות בצורות והערים דקאמרו ואבנים. עצים על

 ב״ק (18 כ״א. אות ובשט״מ במועד ותוד״ה במועד ד״ה ורש״י רגמ״ה וכ״ם (17
ושט״מ אילו תוד״ה ועיין אילו. ד״ה ורש״י רגמ״ה כתבו וכן (19 ע״ב. מא
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שצג ע״כ פ״ו ערכץ

 אלא דע שם הוציאו שלא נמצא היא. יושביה אוכלת ארץ וקאמרי להם.
 מצרים כך דגושה(. )נו״ן ממנו"( אלא ממנו תקרי אל ואבנים. עצים על

 הים. מן לצאת מתיראין והיו אותנו. והורגים עלינו ובאים אהר. מצד עולין
לדגים. מזונות לצורך לים מתנה.

תצאו׳ אל דמשמע בשדה׳ תמצאוהו היוס^יא דכתיב תצאו. אל ע״ב[ טו ]דף
 פארן במדבר וגר. ללקוט העם מן ויצאו דכתיב ויצאו. תמצאוהו. לא דודאי

 מה שפתים. בשר של ואחת שינים עצם של אחת במתלוננים"(. יה.כדאית /

 שעשיתי לך, להוסיף יותר יש ומה לך ליתן יש מה יתךלךדומדח^וס^לך.

 כופר כאילו אלמא לגו. אדון מי כאומר דנעשה לך. מועיל ואין אלו כל לך
 אף ■נגעים להלן מה מוחלט. למצורע מוסגר מצורע בין אין דתנן בעיקר.

 על ללחוש שיודע חבר שם אין שאם להש. בלא נגעים. אצמית אותו כאן.
 והדי כלומר הלשון. לבעל C יתרון אין להן אומר נושך. הוא מיד הנחש

 שמגדילים פיהם. בשמים שתו הרע. לשון שמספר הלשון לבעל הגאה אין
 אבנים סקילת להלן מה בי. אבן וידו חיי בבור צמתו לשמים. עד עונות

 בסתר מלשני באבן. לסוקלו דראוי אבנים. סקילת אצמית דכתיב כאן אף
 לה דמתגו איכא איתו. אלא אותו תיקרי אל אוכל. לא אותו דגו׳ רעהו

רתמים. נהלי עם שנונים גבור היצי אובל. לא אתו עינים גבה רוח. גסי על
 רתמים גחלי עם מלמעלה גבור אותו דנין הרע, לשון שמספר משמע הכי

 לו שיהא רוח. שבר הרע. לשון שמספר לשונו, שמסלף בה. סלף מלמטה.
 ואמאי שנים גדולות דמיעוט תרתי. אימא גדולות דעתו. שישפיל רוה[ ]שבר

 ותו דתרתי כדקאמרת .p אם עבירות. ,ג כנגד עונותיו מגדיל אמרת הא
 סיפור שאין תליתאי. לשון תרוייהו[. ]אתו קא הילכו מפקת. מינייהו הי לא.

 הרי[ פלוני. לי א]מר זה דבר לחבירו אומר שהמספר משלשה. בפחות לה״ר
 מה "מפני למספד אומר ץעליו שאומרים ואותו ומקבל. מספר דהיינו שלשה׳
 הלשנת מה "מפגי למספר אומר עליו שאמרו ואותו ?״. זה דבר ■עלי דברת

לה. בסמוך אלא ממיתה אינה שהיד זה. את זה הורגין כך ובתוך עלי?".
 בשמים שתו דכתיב. דהאי דקטיל קמ״ל הא בידו. אותו ומכה לו בסמוך שעומד ,

 נצוד חיים החפץ האיש מי דכתיב חיי דבעי קטלא. משום משמע לא פיהם.
 דמי היכי תלת. קטיל לה״ר שהמספר בלישביה. מיית דבעי מרע. לשונך
 איכא נורא דבעי למאן דאמר כגון לה״ר. מתמצית היכן עד כלומר לה״ר.
 אביי א״ל ]הוא[. הוצאות שבעל אש. מצוי בביתו יש כלומר פלניא. בי נורא
הוא וסופו בביתיה׳ נולא הוי דודאי הוא׳ בעלמא מילתא גילוי עביד מאי

וזהו ועו״ן, בתוך דגש קדשו יד בכתב עשה רבעו (20 הרא״ש. בשם ,א אות
. ד״ה ווש״י •רגמ״ה אבל (21 ד׳. אות ובשט״ם עיי״ש תיקרי אל בתוד״ה כי״מ

עיין (23 יתרון. מה וכי להם אמד :גירסתנו (22 מרגלים. מעשה פירשו במדבר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס39 מס עמוד הראשונים פירושי תמורה ערכין, זבחים, ־ הראשונים פירושי



'•׳■ .

הראשונים פירושי שצד

 שבעל פלגיא, בי אלא נורא משתכח היכא ]דאמר[ ופירש "( אש למצוא עתיד
 אמרתי לא מימי הרע. בלשון שאומרו אחרים, של ושותה ואוכל הוא הוצאות

עליו, אומר שאני מה ששומע לאחורי יש אס לדאות לאחורי. וחזרתי דבר
בישא"(. ללישנא מיכוין לא ודאי מרה באפי ליה דקאמר כיון

 לישנא משום בה לית תלתא בי דמתאמדה מילתא כל ע״א! טז }דף
 פלוני איש לו ואמר לאחד דבר וסיפר ,ג מאותן אחד הלך שאם בישא.

 אדעתא דודאי בישא, לישנא משום בה לית שלשתנו, בפגי זה דבר עליך אמר
 דשלשה כיון דירע למילתא, דלימרו היכי כי תלתא בי באפי אמרה דרבי

קמאי. טרח דהוי ליה. אית חברא דחברך וחברא ליה אית חברא דחברך הן
 אמטול ליה. ואגסי ואזלי איגשי ושמעי ודהבא. כספא במאני יתי ושימש

 שהרי רעתו, לידי בא ביותר שמשבחו טובתו. שמתוך לו. תיחשב קללה הכי
 כך לא זה לו ואומר מעשיו אחר ומפשפש בו מתקנא טובתו שמספר למי
רעתו. לידי בא כך ומתוך ביותר, משבחו שאתה פלוני ■עשה רעה וכך

"( לעיל ואמרינן אצמית. אותו דכתיב לה״ר. על לי. תיתי ספרא רב להו. אמד
עין. צרות ועל מוחלט. למצורע מוסגר מצורע בין אין ותגן לחלוטין.

לו. ביתו שמיחד משלו. אחרים שיזעו רוצה שאינו בשלו, צדה שעינו
 "(, בכותונת נבלע שהדם בדם. הכתונת את ויטבלו משלו. לאחרים מהנה ואינו

 הכותונת את ויטבלו התם[ כתיב (” ]ל״א דמים. שפיכת על מכפרת שהכותוגת
 מכפרת שהכותובת דם. הכא אף דם התם מה כהוגה. בבגדי הכא. וכתיב בדם.

 אפוד ערוה. מעשה על ומכפרין שמכסין ערוה. לפסדת״בשר דם. מעשה על
הלב. הרהור על מכפר לפיכך הלב"(. כנגד חוגרו שהרי ע״ז. על מכפרי

יבוא חרף. מעשה על שמכפר אפוד דאין דמשמע ותרפים, אפוד אין דכתיב
W מעשה על ויכפר קולו. ונשמע וכתיב ורמון, זהב פעמון דכתיב שבקול. דבר 

 דעל נחמני בר שמואל ר׳ אמר ]ואמאי[ קול. ומוציא !לה״ר[ שמספר קול.
 מכפר דמעיל ובו׳ ששון בר עגני א״ר והא כפרה לו דאין באים נגעים לה״ר

 וגילוי דמים דשפיכות לה ואמרי מעשיו. דאהנו הא קשיא לא לה״ר. על
מעשיו. אהגי דלא כגון מכפרין, כהוגה דבגדי קתני כי קשיא, לא במי עדיות
 שופך כאילו הכתוב עליו מעלה דאמריגן, אהנהו כגון מעשיו, אהנו דלא והיכא

 הוו דלא קיניהן. את דשהו שכבום"(, כאילו הכתוב עליו מעלה והרי דם.
דמים(. שופכי )ולא ממש"( עריות מגלי הוו ולא ממש, דמים שופכי

 לעיל (25 וחזרתי. ד״ד, ורש״י מעולם ד״ד. רגמ״ת עיין (24 גלויי. ד״ת רש״י
 בספרים אימז זו גירםא (27 ויסבלו. ד״ה ורש״י רגמ״ה עיין (26 ע״ב. סו

 אהיכא. ד״ד< ע״ב סח זבחים רש״י וכ״ס היכא, ד״ה רגמ״ה וכ״כ (28 שלגו.
 ע״ב. נה שבת (29 אבגט. חוד״ה ע״ב טו ולעיל יא אות בשט״ם כאן ועיין

רגמ״ה וב״ס (31 כד. אות שס״ם ועיין י״בנ בשם תא ובתוד״ה רגמ״ה וכ״ם (30
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שצח ק״ב rמ ערכיו

 בפנים׳ הזהב מזבח על בהיכל מקטירין שהיו קטורת שבחשאי. דבר יבוא
 היינו ועוד הכל. לעיני בחוץ כעולה ולא בפנים שמקטיר בחשאי דהיינו

מעשה על ויכפר הקטרה"(. בשעת בהיכל אדם שום עמו היה שלא בחשאי
ומוציא שמספר לעיל דאמריגן ........... בחשאי לוהש לה״ר שהמספר לה״ר.

 בר ולאו ביה׳ אתרו ולא במזיד. מספר. הוא בחשאי ולעולם מפיו׳ קול
 מכפרת. ■ערופה עגלה קטליה מאן ידייע• דלא אבל מבפר. כתונת הוא קטלא
 אבל חשאי. מעשה על ויכפר כדאמרינן מכפרת, קטורת בצינעא לה״ר מספר

קול. מעשה על ויכפר בדאמרינן מכפר, מעיל בפרהסיא
 כדאמריבן לרעהו איש ובין לאשתו איש בין הבדיל הוא ע״ב[ טז ]דף

 לשת .... פטיט מעשה ופר. לה״ר ■על באין נגעים דברים שבעה על לעיל
 צפרין. דהיינו תדיר׳ קול שמוציא פטיט, קרבן יביא לפיכך בקול. הרע

........... הוצאת פטיט.
 אבל יסטרגו. ושלא יכנו שלא יכול בלבבך׳ אחיך את תשנא לא ת״ר

 אפילו יכול מדבר. הכתוב שבלב בשנאה בלבבך, ת״ל בלבבך. לשנאותו מותר
 סרבים. שהוכיחו פגים, ליבון מפגי וישתנו ברבים שמוכיחו משתנות. פניו
 ברבים׳ ולא עצמך לבין בינך אלא תוכיחו שלא הטא. עליו תשא ולא ת״ל
 שלא (”להוכיח שיכול הזה בדור יש אם ברבים. הבירו פגי ילבין שלא
 לו להשיב יכול עיניך מבת קיסם טול לך אומר שאם דופי. שום בו יהא

 אם דופי. בלא אדם הזה בדוד שאין לפי שיניך מבין קורה טול לו ולומר
 פנים. ליבון על חטא עליו ישא שלא כראוי, להוכיה שיודע הזה בדור יש
 יוחנן. א״ר ויאהבך. לחכם הובח כדכתיב תוכחה. שמקבל הזה בדור יש אם

 עליו אני מעיד תוכחה"(. שמקבל מי הזה בדור יש אם אומר עקיבא שר'
 לו שהוספתי וכ״ש ידי על יוסף בן עקיבא לקה כ״פ שהרי תוכהה שקיבל
 הונא רב עליה דקבל האי ויאהבך. לחכם הוכח שנאמר מה לקיים אהבה,

 שעשה דעל רבו בפני לו לומד רצה ולא רב׳ בר להייא ליה מצעד לא דתו
 רבו בפני לו אומר היה שאילו לשמה. שלא ענוה הוי ציערו, כהוגן שלא

 שלא קיבל אלא לו, לומר רצה שלא ועכשיו תוכחה. הויא ציערו מה על
 להוכיחו. היה ראוי שהרי לשמה. שלא ענוה הוי ואילך מיכן מצעדו יהא

 דבר בו כשרואה חבית את להוכיח חייב היכן עד כלומר תוכחה. היכן עד
 תוכחה לקבל רוצה שאינו לפי למוכיחו׳ זה שיכנו עד הכאה. עד מגונה.
 למוכיחו, שיקללנו עד קללה. עד להוכיחו. חייב איבו ואילך מיכן והכהו, הואיל
במוכיח׳ שיגער עד נזיפה. עד להוכיחו. חייב אינו שוב הכהו׳ שלא אע״פ

 גדול כהן של אקמורת דקאי פירש ע״א מד יומא אליקים רבינו אבל יבוא, ד״ה
רגמ״ה גירסת היא וכן (32 ולמים. לפגי אותו שמקסירין שבחשאי ביוה״ב

היא וכן (33 תוכחה*. שמקבל מי הוה בדור יש »אם וגירסתבו ז. אות ובשט״ם

החכמה אוצר תכצת ע״י חודפס41 מס עמוד הראשונים פירושי תמורה ערכיו, זבחים, ־ הראשונים פירושי



וישב
יו

ס להסתפר הספר
שית עד לסנתד. מוך
 אדם יכנס ולא פלל,

ל ולא למרחץ לא
 מקום סי׳ בורסקי,

 ולא עור* עבוד
 לדון. .ולא לאכול,

 פס־ אין התחילו ואס
 ל■ פפסיקין סיקין.
מדאו ואיתיה ק״ש,

 סמוך האי רייתא.
 כגם׳ אסיקג׳ למנהד"

 p * א׳ פר׳ שכת
 גדולר" למנחה פסון•
 דיון. כתספורת אפי*

 לאז אמאי לנתהלה
ה ישכר שפא גזירה

 גרו־ פנתה סי׳ זוג.
 שביעית בתגי לד"

 ופו inn ולמעלד״
 של החם© שהיסת

 פסון■ הערבים. בין
ש פהומזלת לפנמה,

 מנהר. שביעית. עה
ו שעות מ׳ קטנה,
 רגיל© שהיו מהגר"

 התמיד יאחר שלא
 בדאמרי׳ סבאן, ©תר

 ולא נשחט. בתמיד
בעל להזיע למרחץ,

 אסאי ולנתתלר. מא•
 שפא נזירה ז לא

לבור ולא יתעלסו•"
 אסאי ולכתהלה סקי.

 דילפא מירד. ז לא
 ססידא לפתזי אוני

 שפא פי־ בזביניה.
ת שנתקלקלו יראה

 לאכול, ולא עודות.
 לאימשר אתי דילטא

 אפי׳ לד©. ולא ני.
 ולכתתלד. ד©. מסר
 דילמא ז לא אמאי

 בדי* סענוזא הזי
 מאימתי די* וסהר

 ז התספורת ד,התלת
ס פעפרתו משיערה

 סוררו פירו/ פגו.
להפש ראשון הוא
 ומאימתי בגדיו. טת

 ז בורסקי התחלת
 משיקשור אב© א״ר
 את פי׳ כתיפיו. נין

אכי־ התהלת אימתי

__ וישב ף.
 ש^דים׳ כיה דאית ואי בלבבך, אחיך את תשנא לא י© * מיקדא כתי׳ הא

 מ " "50ליה מיבקי שונא הוא? ?לפא דכולי שונא ולא הוא, שונאך מילתא, דמיגלייא
 לאו אלא שנואה, והאחת אהובה האחת ©0 >* )וברים כדכתיב ביה, למיכתב

 p» ח, )מ»לי דכתיב לשנאותו, מותר אמר יצחק בר נחמן רב ש״מ. גונא. האי כי
 עבדינן מעשה השתא ? למימר צריכא עדים, שני ביה דאית ואי רע. שנאת ה׳ יראת
 בריה אתא רב ליה אמר ש״מ. גונא. האי כי לאו אלא מיבעייא? שנאה ביה,

 ד״י 55 ביה דידע אי ? דמי היכי ? ומשנייה לרביה ליה למימר מהו אשי, לרב דרבא
 ל»י אדם ישב לא ש׳׳מ ליה. לימא לא לא, ואי ליה, לימא ליה, וקים תרי, בי כי ליה ברביה^מהימן

 דאמר דמי, וכחטאת כעון נמי דשנאה למימרא סמכינן. לא אהד עד דעל
הילכתא. וכן חטאת. ולכל עון לכל באיש אחד עד יקום לא רחמנא

למנחה[. סמוך הספר לפני אדם ישב לא ]דרשה

ל שאילתא

לדבית'ישראללאישתעויילישנאבישאהדעלחבריה,דתנא להון דאסיר
נוסחאות חילופי

 דאית[ ואי | מ ואית ואי[ מן ל׳ א שסיר עב© לא ואי ׳1 בלבבך[ | נ והכתיב כתיב[ הא | וממש והא
 בה״ש ובמש שסיר עביר דלא נ* מילתא[ | מ ומיגלי 3 דמגליא דסיגלייא[ 50 | ש נפי נ׳ ביה[ | א ואיה

 הוא[ | א בד,"ש והא ולא[ | וכמנספרש ל׳ הוא[ | א בה״ש הוא בלבבן ת׳ א שונאך האי שונאן[ | א
 | ש אימי י הוה &ימי[ | ש .ושונא א ושונא ההוא שונא[ | כגנוסהתנו א ובדרש אנספר ל׳ מ ההוא

 ן מגספרש מגוה סותר[ ן & ל׳ יגדוק[ בר 52 ן אוכמפ דכתיב כדכתיב[ ן ר ל׳ ביה[ ן ם למכתבי למיכתב[ 51
האי נ׳ רע[ ן א שנאות שנאת[ 52 | ש אוכנספר שנאמר דכתיב[ I סש לשנותו כבג לשנאתו לשנאדתד[

סי 1םיבעייא | מ ל׳ ביה[ 54 ן מנספר ריכה2 ו גריכי גריכא[ | נספר אי ואי[ ן נספר דמי היני רע
ש אשי( רב על )קו אשי רב לרבי* אשי[ לרב X | 55 לרבי* מרשתי אשי[ לרב דרבא בדיה [ נש בעיא
ש ל׳ דמי[ היכי | אש ליה אסר רביד, א( )ליד. וכנספר רביד. נ׳ ו ולסשנייה [ ומשנייה | מ אפי אשי[
 ,ו רביה ביה ידע ברכיה[ ביי יידע | נג ליה בי׳[ | א ליד. ידע ביה[ דידע | כש ידע דידע[

 ודקים ליה[ יקים | פרש בביתרי ם הרי כבי נ כביהריד. ו כבוזריה אכס כבתרי תרי[ בי ני | ום ל׳ ליה[ 56
 ובה״ש א מהימן ספכינן[ 57 | ונפפש (0 )מיניה סיבה שמעת ש׳׳מ[ | מש ל׳ אוכבספר <0כ ל׳ )ביה ביה לרביה ליה

 | ם עון בבל עון[ לכל באיש 58 | כד,"י בבל ואמר דאסר[ | ם דמייא אכמנפרש דסיא דמי[ | כבנוסהתנו
 — דרשה | ת׳־ש לפני מ בכ-י הספר[ — דרשה 59 | כדרי בכל ל׳ הילנהא[ וכן | a ל׳ הילכתא[ — ולכל

 | ובם ל׳ לפנהה[ פפוך | א וגו׳ למנחה[ — לפני ן כ דרשא דרשה[ ן גפר כ* לפי לפנמה[

 | בנדפס דתניא כ רהני אומנספרש ותנא[ | מ אהבריה כ לחבריה הבדיה[ על 181 לאשתעויי לאישתעויי[ 1

והערות כאודים
 הואיל עוונו, את ולגלות להעיר ביזך ואין ערוד. דבר
 עי׳ שנוא, ולא שו* שנקרא תה בדבר. עד עוד ואין

 "ביון נ שם פסווים ערוה. דבר בו שראה הוד״ה
 לתו״ש מילואים )ד אותו* שונא זובירו גם שונא שהוא

 אפר הק2י בד גהפן רב שם: בגס׳ שם< יה, ברן
 מותר אפר שמק בר גחמן רב :ובאן לשנאתו, מאוד.

 !הגירסא כאן גם כד,׳* שברוב ה״נ ר׳ אבל לשנאותו,
 הכנסתיך. לא נבונה גזרסא בגדאד" שנו, ואעפ״י פעור!.

 רב בר שמואל וב בין שהמחלוקת יתכן שבן בפנים,
 גורש פסוק מאיזה היא, שווק בר גהסן ורב שהק

 הן וכוי, עדים שגי ביה דאית ואי 8 המלים זד״ דין
 אינן. ובגנו השאילו* לפי יגהק, בר גחמן רב פלשו!

 רב ליה אפר הענין: מסוף נפשפת הבעיה ואילו
 בפידקא הדורש שלפני יתכן וכר. דרבא בריר■ אהא

 דבת שהבש ירסן/ של הגוקתו שאלת עומדת היתר. זו
 לפניו נאפן שהוא לן ידוע היה שגן לאמו, אחיו
לא ואי :במלים מסתיימת הנם׳ סוגיית עד* בשני

 כוי השאילו* לשון ואילך, מכאן ל* לימא לא
 שמספלים וכהסאת כעוון היא ששנאת הבעיה אח לפשום

 אחו. עד פי על תקום ולא האדם על
 ה«: ר׳ אבל לדרשה. סימן כל אין בנוסם — ירשד,

 שהיתה ברור הר׳* ומפירוש כ׳*, בכמה נמגאת שהיא
 היא שעליה הגם׳ וסוגיית המשנה ופירשו■" לפניו, גס

 בר רבא של הפימרא בה שנכנסה ב, י,—כ ,0 בשבת
 אל לעולם :רב אמר גוריא בר הפא רב אמר פהסיא

 סלעים שגי משקל שבשביל הבג* בין בגו אדם ישנה
 נתקנאו בניו. משאר יותר ליוסף יעקב שנתן סילת

 ויתכן לנמרים. אבותינו וירדו הדבר ונתגלגל אחיו בו
 הספר לסני היושב ב© נראה לא קשר איוה .שיגע

 הניוון לעג© בסילר" שיהה סתוך אנשים, בגנות הפפפר
 שב© הנראה הקשר רק )ולא שלפנינו בשאילתא
וכו׳(. מחמיא בר רכא של המימרות

לשון איסור הוא זו שאילהא נושא — ל שאילתא
ונד ורועות©. בתי .

 עגפן, הוגר© היו בבל בני פי׳ להו. והא לן הא פליגי, ולא הגורו. את משיתיר אפר ©הנן ור׳ ידיו, את פשיסול אסר רב ז לד.
 בפרק אפר בישא. לישנא ©ים. נטילת קודם הגורה בהתרת כן, עושין ה© לא ישראל אח ובני להתיר, גריב© וכשאוכלין

 זה אפילו פי׳ ומורי. בשרא ושכיוזי סלנייא בי נורא דאיכא היכא ואמר כגון ז בישא ליש* ומי היכי p טו, )ערכין בערב© יש
 כיוגא כל וכן ממנו, ©דע שאני מד, להודיע תגה איני מפלוני, שבקו כגון הרע, לשון אכק שהוא וברים ויש הרע• לשון הוא
 זה ועל חתו, ל©י בא סוכתו שפתוך תכירו של בטובתו אדם יספר אל לעולם p קסד, )נ*ב פשוט גם בפרק נסי אמר מד״
 לרבן היו תלמידים ה׳ כותנן פותר, אוהב© בפני אכל לו. תוזשב קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו פביד היך ®י®־ *יי

י שגהן. פונה היה הוא זכאי בן ©הגן

0) וזחבמה אוצר תכנת ע״י וזת־פס)56 מס עמוד צבי משה בן קלמן שמואל מירסקי, ב( )בראשית ב - >מירסקי< שאילתות



ר*ש
מ עוונות׳ מגדיל

וב עברות. שלש גו
 אלא כת׳ לא מי

כתיב ווזכא גוולד.
 < גדולות.

 מגד תרתי, ואימא
 דגדולות עבירות, ב׳
 חדי. אלא משפע לא
 ז פסקת פינייהו הי

ובכול- שויוב שכולם
גדולה. כת׳ הי

ר*י
 פסחים ר>*~ערכי0ב

 משוס ששת רב אמד
 עזריה בן אלעזר ר׳
 וס- כד המספר כל

 תשא, לא ליה פיך
 השיא. לא ביה קרי

רפ בירושלמי גרפי׳
 ת ה״א( >ם*א אה

 נחמני שפואל^בר
 פותר יונתן, ר׳ בשם
 על הרע לשון לומר
 מאי המחלוקת. בעלי

 אבוא ואני סעפאז
 אה ומלאתי אחריך

דבריך.

רא / ל שאילתא

 ]אלו כנגד עונות, מגדיל הרע לשון המספר כל ישמעאל n דבי
 שנאמר דמים, ושפיכות עדיות וגילוי גילולים עבודת עבירותז שלש
 גילולים עבודת גדולות. מדברת לשון חלקות שפתי כל ה׳ יכרת ו( ,בי >תהליפ

 גילוי גדולה. חטאה הזה העם חטא אנא לא< לב, )שמות דכתיב גדולה, איקרי
 הזאת. הגדולה הרעה אעשה ואז מ ל=׳ נביא״יי׳ דכתיב גדולה, איקרי עריות

 הרע לשון אבל מנשוא. עוני גדול י!( ,ד )שם דכתיב גדול, איקרי דמים שפיכות
 תרתי גדולות גדולות, אימא גדולות. מדברת לשון שם( )ומלים דכתיב גדולות, איקרי

לה. מפקעת להידא א״ב לא[, ]ותו
 ששת רב דאמר לקבוליה, אסיר הכי לאישתעויי, ליה דאסיר היכי וכי

המעיד וכל המקבלו, וכל הרע, לשון המםפר כל עזריה בן אלעזר רבי משום
נוסחאות חילופי

 בבל ע־ז נילוליפ[ עבודת ן כד.׳* בבל | עבירות שלש אלו a | ם שלש נ׳ פנדיל[ I ט חברו על ׳1 הרע[ 2
 10 זהב אלהי להם ויעשו נ׳ גדולה( | כר שג׳ דכתיב[ 5 | נספר וע*ז אוכמש ע-ז גילולים[ עבודת 4 | כד.׳*

 0 משפיכות שפיכות[ I 7 ו ביוסף נ׳ ד ׳1ש רכתיב[ | וסש ל׳ גדולה[ איקרי (א נפי נ׳ ר מיקרי איפרי[ 6
 איקרי 8 | ם דע הרע[ | ו בקין נ׳ דש שג׳ דכהיב[ ן ר גדולה גוול[ I וס ל׳ גדול[ איקרי | א נפי נ׳ איקרי[

 כ אליפא א היפא ופי אימא[ ן ם כיד. ׳1 א שג׳ רכתיב[ | מ ל׳ לשון[ דכתיב גדולות | כד.׳* בכל ביה כתי׳
 לא ותו מינייהו אובגספרש לא[ ותו 9 | וכמנספרש ל׳ גמלות[ ן ו פיעוס נ׳ נספר ואימא מ אילפא

 אונטנפרש פינייהו ב ר פי א בה*ש נספ8 הי אוכש הירא לד,ירא[ ן כהי* ככל ל* א*כ[ | ס ממשמע
 | מדפס כי אובנספרש וכי[ 10 | ו פשתעי ככלהו אלא נ׳ כד,״י בכל ל׳ לה[ | ר מפקינ׳ ממקעת[ I ס מניהו

 ר< )היכי הכי הם הכי[ | ר לאישהעוייד. וט לאשהעויי לאישהעויי[ | כד.׳* בכל ל׳ ליה[ | מ נפי וגי היפי[ כי
 בן אלעור ו׳ משום ששת רב דאמר עזריה[ — דאסיר | מ לקכולי ו לקבלו לקבוליה[ | אנ נמי נ׳ נסר

המקבלו! — כל | כמוסחתנו ועה״ג א ל׳ עזריה[ בן 11 | 8 לקבוליה אסיר הכי הם לאישהעויי ואסיר עזריה

באורים
 ;הפסוק הוא וישב לס׳ וספיכהו פזר. והמסתעף הרע

 ב(. לז, )בראשית. אביהם- אל רעה דנתם את יוסף .ויבא
ביד וחיים מות ה«8»ז׳ ז: אות וישב, בתנווופא

הצרות אותן כל הגיעוהו לא ביוסף ו®--------לשון
 אח יוסף ויבא שנא׳ אתיו על שספר לד,*ר על אלא

 אות מהדו-ב תנתופא השווה אביהם-. אל רעה רבתם
 שלוז. בם- לה״רי בעניו השאילתא גם השווה ו.

 הרע, לשון לספר ישראל לבית להם שאסור — דאסיר
 בתו-ר וכו׳. ישמעאל מ דבי דתגא חברו, על אחד
 אלא וכף, ותניא רכיל הלך לא דכתיב :להגיד, רזנה

 על להראות זו שאילתא מתכוונת בעיקרה כי שהפין
 העוונות שלשת כננד השקול הרע לשון עוון גודל

 עליהם., עוכר כאילו השמהו יוסף שאתי הגדולים.
 Ska ירושלמי ח התורה מן הרע ללשון אזהרה ולענין

 ישמעאל דר׳ הברייתא שט ד.ש-ם ומליון ד,*א כ-א
 שלש כנגר :שם גירסא. בשינויי פ סו, בערכין היא

 שלש אלו כנגד :ח*נ ראה כד,-י, לפי וכאן עבירות,
 וכתיב גזולות מדברת לשון הבא ,כתיב : שם עבירות.
 גוולד,*, הסאה הזד. העם קסא אנא כוכבים בעבודת

 לשון תלקות שפתי כל ה׳ יכדת .שנאמר :וכאן
 דכתיכ גוולה איקרי גילולים עבודת גדולות מדברת

 .כגילוי שם: גדולה*. מסאה הזה העם חסא אנא
 :וכאן הזאת*, הגדולה הרעה אעשה ואיך כתיב עריות
 הרעד, אעשה ואיך דכתיב גדולה איקרי עריות .גילוי

 גדול נתיב דמים .בשפיכות שפג הזאת*. הגדולה
 גדול איקרי דפים .שפיכות וכאן: מנשוא*, עוני

 הרע לשון .אבל כאן: מנשוא*. עוני גדול דכתיב
 ושם גדולות*, מדברת לשון דכתיב גדולות איקרי

 .אימא :וכאן תרתי*, אימא .גדולות : שם חסר. זד. כל
 פינייהו .הי :שם לא*. ותו תרתי גדולות נמלות,
 לה*. מפקעת )לאיזה( להידא »א*ב :ובאן פפקא*,
 וברורה. מליאה השאילתות וגירסת חסרה הגם׳ גידסת
 ארבע )כנגר וכנגדן שס: סאה ירושלמי השוזר,

 סירותיהן אוכל שארס כסשנה שס הפנויות הפגוות
דבריט ארבעה הבא( לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם

והערות
 לו קייפת והקרן הזה בעולם האום מן נסרעין שהן

 ושפיכות עריות וגילוי זרה עבורה הן ואילו הטה לעולם
הברת נעיין זרה עבודה. כולן, כנגד הרע ולשון דמים
הזה העם הסא אנא וכתיב--------ההיא הנפש תנדה
 מניין עריות גילוי זהב, אלהי להם ויעשו גדולה הסאה
 לאלהיגה ווזסאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך

 עוני גדול ה׳ אל קין ויאפר מניין דמים שפיכות
 לא ז אומר מהו הרע לשון אצל בא כשהוא מנשוא,

 ה׳ יברת גמלות" אלא הגדולה ולא גדולה ולא גמל
 ויכא כתיב גדולות. מדברת לשון חלקות שפתי כל

 מאיר רני 7 אפר פר, אביהם, אל רעה ובתם את יוסף
 חשודין אוסר מאיר דבי שטעון, ורבי יהודה ורבי

 הן אופר-פזלזלין יהודה ד׳ ד,הי. סן אבד זל הן
 אופר שטעון ור׳ כעבדים, בהן וגוהגין השפתות בבני

 שבין הססיכות וכו׳. הארץ בבנות עיניהם הן נותנין
 כברייתא הנדרש לענין שלפנינו בשאילתא ואהיו יוסף
 הירושלמי ולפי ב, סו, בערכין הבנלי לפי ישמעאל, דר׳
 בעולם מסירותיהן אוכל שאום דברים אלו :המשנה על

 זכר ואם אב כיבוד הבא לעולם לו קיימה והקרן הזד.
 שלא השאילתא, תלקי של הפנימי השילוב על מעידה

הוא. רק דבר
 דאפר לקבל אסור כך לספר לו שאסור וכמו — וכי
 ומנות א קיק, בפסקים היא זו מימרא וכף. ששה רב
 אינר לקגידה* הזי דלא .נסאז ד.מליפ\ בשינויים, א פג■
 שלפני בה-י בבל כתוב כן אבל בנדפס ולא בנם׳ ילא

 ר׳ של מקורו על נעמוד זו גירסא ולפי זז*נ(. )ואד.
 להשליכו .ראוי שם: לפנות בפירושו הפאידי מנתם
 חו»ש )ר׳ זקנים* וב.הדר לכלבים*. מיתתו אתר

 להשליכו ראוי שקר עמת המעיר .בל :א( בג, לשמוח
 שד,טונה, איפוא ברור נאיגכל*. מצינו שבן לכלבים
 ראוי שאינו כמי מיתתו אהר לכלבים להשליכו שראוי

 1 אלו מלים הגנסהי בה* לכ יסוד ועל לקבורה.
 כיסוד שוא* שפע תשא »לא הפסוק בפנים.) באריחיים

 פשפסים במכילתא, הובא הרע לשון קמת לאיפור
לשון למקבל אזהרה הרי שוא, שפע תשא .לא :ם*כ
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שטד (חד־־^ורה{ דלא ץןכמאן לכלבים להשליכו ראוי לחבירו שקר עדות

קרי כטל(, >שם אותו תשליכון לכלב ליה וסמיך שוא, שמע תשא לא (X»,לשמות

/״
וישברב

תשיא. לא במי ביה
”דאי מיבעי, ליה למיחש אבל מעשה, ביה למעבד לקבוליה, אסיר וכי

 לגטוריה ליה מיבעי לצעורך, או למקטלך, בתרך מהדר קא פלניא ליה אמריז
 למיחש מיבעי, לא דלקבולי׳ אע״ג בישא לישנא האי מר דאמר מיניה, נפשיה

עילויה קרת בן יוחנן ליה דאמר אחיקם, בן בגדליה אשכהן דהבי מיכעי, ליה
נוסחאות חילופי

 המקבל המקבלו[ | 1 זהסקכלו המקנלו[ וכל | ב הרע לשון המספר וכל הרע לשון הפקגל בל
 כפאן | וש בחברו אכ& הבירו על להכירו[ 12 ן ו והמעיד הפעיד[ וכל I נספר® הרע לשון

 וספיר אוהו השליכון לכלב אותו[ — לא 13 | אוכמנפרש דכתי׳ שנא׳[ ן אוכמגפרש לקבורה[ הזי ולא
 כיד. וקרי תשא לא כיה קרי תשיא[ — קרי ן כה״י בכל (V יוד תשת אל א )וגו׳ שוא שמע תשא לא ליה
 | א ואפור וה״מ אמיר[ וכי | וכמנספר כי מילי ומי וכי[ 151 מ ל׳ נמי[ 14 ן נספר ל׳ אוב תשיא לא

 למילתא ׳1 ו מותר נפשיד, ולנסורי נ׳ למיהש[ | ם עליהו ׳1 ומנספר לקבולי לקבוליה[ 1 ם אסידן אסיר[
 ׳1 נספר ליה מבעי ו ליה ומבעי מיבעי[ ליה | אכה גפשיה ולוסורי ג׳ ליה[ | נספר נפשיה ולמתסד
 | מהדרו 1קאמהדר ן בלא 1פלניא | ל׳א וליה[ מ אפרי כ אמרינו אמריו[ 16 [ אכם ליה ג׳ מימי[ I ו לפיהש
 ליד. לחוש ם ליה למיהש אוכ» לפיחש נ׳ ליה[ | ו פתבעי מימי[ | א לצערו לצעוק[ | וכ ל׳ א בהדך בתת■[

 דלקבלי אכם דלקבולי דלקבולי׳[ 1ד | גפר ולינסר & ולנסוק וכס ולמנסר X ולנפוחה לנסוריה[ 1 נפר
 אשכתן[ | ום ליה נ׳ פיבעי[ | כמוסחתנו וכה״ש א ביר. ליה[ 181 א אפור רהא בנספר ליה נ׳ מימני[ I ו

] כמוסהתנו זבה׳-ש א קדהד. קדה[ | נספר דפשום ׳1 אזזיקם[ ן נספר מוליד,ו מוליד.[ | נפר אשכוזנא

והערות באורים
 הגיא רפט ל״ת פגות המוות. בם׳ הרפב״ם הרע*.

 שבמכילתא לזו יותר קרובה בלשון המכילתא פת
 בהערות )עי״ש ישמעאל דר׳ במכילתא ולא דדשק׳י

 אמרו כן פ1 זה לאד "ובכלל :כתב ובסוף הליח ר״ת
 ומעיד הרע לשון ופקנל הרע לשון למספר אזהרה
 פב*א סנהדרין ובה׳ במכות*. שהתבאר כפו שקר עדות

 הרע לשח למקבל אזהרה זה לאו ,ובכלל :כתב ה*ז
 כאן לדייק ויש שקר׳", עדות ומעיד הרע לשון ומספר

 תשא, המלה במשמעות דנו הדגה שק הסדר, בחילוף
 תשיט לא ביר. קרי :ומורשה הקבל. משמעותה אס

 להיפך. או שוא, שפע שישא למקבל הגורס למספר והא
 ביה »וקרי כתב: שם לססוזים בפירושו הרשב״ם

 משתמע דכולהר ליה גרמי־ ולא כעיני נראה תשיט לא
 שפע כפיו נושא הרי מעיד או שכשמספר השא פלא

 לשון הביא שס לסכות כזו׳א והמהרש-א שוא*.
 נוסוזות בכל .אבל :ע״ז ונתב ש& בבסוזים רשב״ם
 ביה קרי כן, איתא — דרשא בהך שלנו גפרור.

 אלא כפיו נושא מלשון אינו שהשא משוס תשיא, לא
 תקבל, משא מקום, בכל תרגומו וכן קבלר" מלשון
 השיט לא המעיד, ועל הספסר, על למדרש צריך ולהכי

 ק״ס גם עי׳ הרע*. לשון עפך להתקבל תגרום שלא
 כשלעצמן תשא לא הסלים ה. אות א, קיזז, לפסחים

 אשא .בל הפסוק כעין ממספר, על לכאורה מתפרשות
 החזקתי את שהזכיר תו״ש )ר׳ שפתי* על שמותם אה

 עם בספיכתן אבל כן< שפירשו שור בכור והד׳י
 המקבל, על לדעתו יסר, מתפרשות שוא, שפע המלים
 ושקר•׳, שפע תקביל .לא אונקלוס: תרגם ולפיכך
 פלי תקבלון לא ישראל בני .עסי :עוזיאל בן ויונתן
 וראה קומן*. בחבריה קודאין דייכול סגסזא שיקרא
 יט, לויקרא ורמב׳׳ן רש*י הזד. הניפוי פירוש לעמן

n ■בשאילתא הסיסקא מלשון »>י• התרגומים ומשור 
 כפשואו המקרא שמן משמע הנופט לסי שלפנינו.
 לשמוע יש השיא לא הקרי ופן למספר אזהרה נשפעה

 י*3 ויש שפ• נפסתיס ברשב״ם וזהו למקבל, גס
 כרשב״ט היינו וכו׳, ביד. קרי :כלל שס שאין ה״ג( )ר׳

 ביה וקרי תשא לא ביה קרי :בהם שכתוב גס ויש
 פלא וגם תשא מלא גס לשמוע שיש היינו השיט ל*

הכריע לא כנראה הרמב״ם 01 למקבל. אזהרה השיא

 למקבל, המספר את בסהמ״א הקדים ולפיכך זה, קבר
 ובלח״ט בכ״ם שם ועי׳ הקר. את ההליף הורה* וממשנה

 בעל שיבוא קודם לדיין דבריו המשמיע דין בעל לגבי
 שהשתמש ,1י ק. לבראשית סוב* .שכל בעל הקרו• וין

 וגם זו שלפני בשאילתא 01) שלפנינו בשאילתות
 שלפנינו השאילתא את מקשר זו( שלאחת בשאילתא

 :הלשון בזה השנאה באיסור הדנה לר. הקורסת עם
 נענש ק אותו שנאתם על יוסף אווי שנענשו .וכשם

 בדית למי אסור לק רעה, רבתם שהביא על יוסף
 בל ישמעאל ר׳ דבי רתנא הבירו על הרע לשון לספר

 עבירות שלש כנגד עונות, מגדיל הרע לשון המספר
 איקרי ע*ז ומים, שפיטת עריות גילוי ע״ז גדולות,
 גילוי גוולה, חטאה הזד. העם וזםא אנא וכתיב גדולה,
 שפיכות הזאת, הגוולה הרעה אעשה ואיך וכתיב עדיות
 )כתיג( הרע לשון אבל מגשוט עוני גדול דכוזיב ומים

 ואי גדולות מדברת לשון וכתיב גדולות ]איקרי[
 חוא מפקוז מצית לא משפע תרתי גרולות אמרת

 הרע, )=לשון ל׳׳ד, לקבולי אסור נטי והכא מנייד,ו.
 קרי שוא, שסע תשא לא דכתיב לה׳( במעות: מדפס

 ההולך דין זז״ב חיים" ומאורחות תשיא*. לא קד.
 שאסור ובשם ז׳׳ל אחא ה״ר .כתב : (518 )עם׳ רכיל

לקבולי". אסור כך לאשחעויי
 לקבל, שאסור אמורים דברים ובמה — אסיר וכי

 אומרים שאס אריך, לו לחוש אבל מעשר. ק לעשות
 אריך לאערך, או להורגך אמריך מהזר פלוני :לו

 של מימרא — ובו׳ מר ואמר ממנו, נפשו לשמור
 אבא( ר׳ :שכה ת׳־ב. )ובילקו״ש א סט בנדה רבא

 תנט בלשון בגם׳ מובא אוזיקם ק מוליד. הפסוק
 מלשון זה שבל נראה וכאן רבא, של המימרא לפני

 שלה לס׳ בשאילתא רנט מלשון שהכל או הברייתא
 מתוספי פרבט ות״ש בעיה בלשון זו פסקא באה

 פס׳ כגואר. השאילתא מובאה שם לנרד. הוזו׳ש*
 :בזר,*ל ההמשך )שם( ה*ב היים*. ומאורחות שלה.

 ולנטורי ביה למיתש אבל מעשר. קה לסעק »וד.׳׳ס
 עלך פהור סלניא ליו! אפרי דאי ליד, מבעי נסשיה

 נפשיה ולפיזמר למיחש ליה מבעי לאעורך או למקטלך
 דלקבוליה אע׳״ג קשא לישנא האי ]ק[ ואמר מיניה

וט". ליד. מבעי לא
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ו׳ול שאילתא
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 אשר והבור p ם*, )ירמיה דכתי׳ ואיענש, למילתיה חש ולא נתניה, בן ישמעאל
גדליה וכי גדליה, ביד הכה אשר האנשים פגרי כל את ישמעאל שם השליך סג

קרה, בן יוחנן לעצת לתוש לו שהיה מתוך אלא הרגן, ישמעאל והלא הרגן,
הרגן. כאילו הכתוב עליו והעלה ואיענש, חש ולא

שקרא, דהוא למימר, לאיניש ליה דאסיר דליתיה, מילתא מיבעייא ולא
 רשותא ליה יהיב ולא דהוא, מן ההוא ליה ואמר דאיתיה, מילתא אפילו אלא

 משמיה מנסיא דת בריה מנסיא דא״ר למימר, ליה אסיר לאהדינא, למימר 25 •
 לו שיאמר עד יאמר בבל שהוא להבירו, דבר לאומר מניין רבה מנסיא דרבי 1

 לאמר ישראל בני אל דבר לאמר, משה אל ה' וידבר © י. )שמות שנא׳ ואמור, לך
 אל ואמרת ?ך!אמור », ;ויקרא הנהנים אל אמור משה אל ה׳ ויאמר י* ל* מם

ישראל. זקני
 'למיזל מהו תלתא, בי קמי למלתא דאמרה היכא אילו — צריך ברם50

שיאמר עד מר דאמר כיון ? לאחריני או למריה, ליה למימרא
נוסחאות חילופי

 ישמעאל[ 30 | ונספר איענש ואיענש[ ן ספר למילוליה לפילתיה[ 19 | נספר עילוי a על או עלוי עילויה[
 I א הנם נ׳ כנם גדליהו נדלה•,[ | אונספר אחיקם בן נ׳ נפר גדליהו גוליה[ | אוכנספר נהניה בן ׳1

 ואיענש[ ) ם עליו נ׳ חש[ 22 | ט ל׳ קדה[ בן | א לגדליה נ׳ לו[ | נספר פפני מהון( I א והרגם הרס[ 21
 | X אפור דודאי דאסיר[ | a הסר א דליתא דליתיה[ 23 | נספר העלה זפכט פעלה והעלה[ | כד.*י בכל ל׳

 אכפ< )הוא היא שיקרא א( קא1) דהא שקרא[ דהוא | נספר לפיפרד. לפיפר[ | כה* בכל ל׳ לאיניש[ ליה
 יהיב[ | כ דהו והוא[ | אוכמם פאן סן[ | ספר לר, ליה[ | ר דאיתד, אפ דאיהא מיתית[ 2« | כה* בכל
 לאהריגא[ ן נספר לפיפרה מ ליה לפ-פרא אוב לפימרא לפיפר[ I 25 כה* בכל לפיול נ׳ רשותא[ | נפר יהב

 פנפיא( דר׳ ברית ן אוכנספר בריר. בר כריה[ | נספר לפיסרה וכ לסיפרא למיפר[ ן בה* בכל לאחדיני
 עד[ [ וכר רבא רבה[ 26 | נספר ל׳ פנפיא[ דר׳ משמיה | כ רכא ו רבה נ׳ ר דפנפיא מנסיא( דר׳ | מ ל׳

 זקני — דבר | י להם אפר נ׳ ישראל[ | מ1א לבני אפור בגי[ אל דבר | נספר אמור ואמור[ 27 | נספר עד אלא
 | aw ל׳ ישראל[ — לאםר | נספר ואמרם אסור להם אפוד לך כ להם אמור ישראל לבני אפור ישראל[

 ן ם לפילתה אונם מילתא לטילהא[ ן פ דאסרי׳ כ ליה דקאם׳ אוט ליד. ראם׳ דאמרה[ | אכר למילף את נ׳ עריך[ 30
 לפריה ן אוטנספר ל׳ ליה[ ן נספר לטיפרר. ו ולסיפר א ולמיפרא לפיסרא[ 31 | בנדפס בי׳ אכמסר בי[
 1 0 אסור ג׳ סר[ ן ר אפרי טי נסם אפרינן טי נ׳ א לאהרני לאהריגי[ [ ו למריה או לאוזריניה לאוזריני[ או

והערות באורים
 לאדם לו אסור שאינו, דבר פי שאלה ואין — ולא

 לו ואמר שישנו, דבר אפילו אלא שקר, שהוא לופר,
 לאתרים, לאפר רשות לו נתן ולא הוכר אותו שהוא פי

 זו מימרא וכו׳. מנסייא ר׳ אמר שכן לאפר, לו אסור
 מנסיא, ר׳ במקום מוסיא ר׳ ושם ב, ד, יומא, בגם׳ היא

 ד-ו )נר,-ג השאילתות לפי שם הגליון על תוקן וכבר
 -וידבר :הפסוק סובא בגם׳ פוסיא׳. ר׳ :ע״ר קח
 :בש*ש וכתב א( א, )ויקרא לאפר־ פוער מאהל אליו ה׳

 שכתוב© לאפר אותן דפכל הגון פעם ואדע ימני -סי
 בהר לא ויקרא, פרשה עד הפרשיות בכל ומסורין

 יאפו בבל שהוא להבירו דבר דהאופר פילתא לפילף
 לאומר פגין גאון נופחה וראיתי וסתי הוה כהיום ובו׳

 וכו׳ לאפר פשה אל ה׳ וידבר ©נאמר וכו' להכירו
 לאפר פשה אל ה׳ בדבר שבכולן הפוקוס קדא והיינו

 דף דיומא -בגמרא סזב: ובהע״׳ש בא*. פרשה ריש
 וידבר משה אל ויקרא הפסוק ל3 הדרוש זד. הובא ב ר,
 שם, להניד. אפשר ולא לאסד, מועד סאד,ל אליז ה׳

 ומד, דויקרא*. הפסוק כל שם ודורש הולד שהרי
 בסהיהר. האחת לפנינו. דרשוה ששלש הוא לי שנראה

 אלד. מאים פורשי שני 3םםרז בראש והשניה למכילתא
 כספר הראשונה לאפר הטלה את לבאר ורן-2 ראו

 זה. אחרי שיכוא לבל אב בנין והוא ידם על שנתפרש
 ואפור עא -לאטר, :ישמעאל דרבי למכילתא בסתימה

 ודבר ויעא שנאמד ישמעאל, דבי דברי טיד, אליהם
 להם ואפור עא אופר אליעזר דבי לד( לד, )שפות

 אל העם דברי אה פשה וישב שנאסר דבר והשיבני
 רי«נ )הוע׳ רדשב* במכילתא ובו׳*, p ים. )שם ה׳

 לאפר .לאפר, : (8 עם׳ מלפר, ורע*ע אפשסיין
אפור ע« -לאפר : p ענד רומי )ב* ובספרא לישראל*.

והשיבני* להם ואמור עא לאפר. אהר רבד--------להם
 והשלישית שם( י ובהע׳ כ רף ויקרא, והזהיר, ס׳ גם )ח

 הראשון הפסוק אה שתפס מנסיא ר׳ של זו היא
 -ריש ולא וארזב בם׳ י, ו, שמות סימנתי לכך שבתורה,

 זר. פסוק שש אין שכן בש*ש, כלשון בא*, פרשת
 זה לא י:, לא, שם פסוק עור תסס כן ואמרי

 'הראשון הפסוק וכן שבספרא, זה לא אף שבמכילתא,
 קיר, ףבפות ואמרת* -אפור למדו שממנו אמור, שבפ׳

 ספרא, שבראש הדרשה הונאה נ ד, כיומא ואילו א(.
 המימרא פן לפעלה שס האמור פן בדור שנראה בפו
 הקדים למה ויובר, משה אל ויקרא מנסיא, ר׳ של

 המובא הכלל מנסיא. לרבי נם ובו׳. לדיבור קריאת
 ז ביעד אב -פבנין הסדות: טל*ב ה׳ פור. לפירוש

 ז יסוד נקרא אימתי שאחריו, סה על המלמד יסור זה
 הדורש* לכל לקו שימש ההלר,«, נאמר הוא משיהיה

 במקורו להאריך הפקופ כאן ואין ערכו, לפי אהד כל
 הסוני שהוא העיקר זו, לפרד, הפירוש אותו של

 פל הובא סוב* ב»שכל וכן סוב• ונ-לקה ביסודו.
 לאוסר -פנאן ובסוף: א יב, לשמות המכילתא לשון
 אסרהו• לו לו שיאמר עד יאמר בבל שהוא להכירו דבר

 פנסיא רבי דרשה יסוד על ובנראה במכילתא. שאינו
 הובאה היים* וב-ארחות שם(• ה*ג גם )השוה שלפנינו

 מבעיא -ולא :בזד,*ל שלפנינו השאילתא פן זו פסקא
 אלא הוא שקרא דהא למיפר ראפור דליתיה [מילתא[

 דהו מא! ההוא ליד. דאמר דאיהיה פילוזא אפילו
 עד לםיפר אסור למימרא למיזל רשותא ליה יהיב ולא

ה*נ(. )ר׳ אפור- לו לו שיאמר
 ללכת פהו שלשו. בפני הדבר את כשאמר — ברם

:פר שאמר ביון ז לאחרים או הדבר לבעל ולאפי

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)59 מס עמוד צבי משה בן קלמן שמואל מירסקי, ב( )בראשית ב - >מירסקי< שאילתות



י^:וישברד
ר״ש

 ופית- מילתא כל
 תלהט כאפי אפרא

בפ אופרה שהאומר
 הור אם שלשה, ני

 פהן אהד וסיפרה
 לשון משום בו אין

 כן שלדעת הרע,
 שלשט כפני אומרו
 ית־ אס הושש שאינו

הדבר. מרסס

 הבי דילמ« או לא, ואמור, לר להו אמר דלא כיון במי, הלתא בי ואמור, לך לו
 ואמרה תלתא, בי קמי אמר דלא היכא ואמור, לך ליה למימר צריך כי מילי,

 ליה דאמר ובמן פרהסיא, כי הויא תלתא, בי קמי אמר דקא היכא אבל בציבעא,
י5 דמי. ואמור לך

 אין תלתא בי באפי דמתאמרה מילתא כל הובא רב בר רבה דאמר ת״ש
 כי ליה דהרה למריה, ליה ואמר אזיל כי בישא, לישבא משום בו

. . . .» פרהסיא.
מות[. ולא חלם כל ובתריה ששים, מעין חמשה דרשה

לא שאילתא מקץ, פרשת

 הילכתא דתבו עשרה בי צריך ליה, דמשמתין בחילמיה דחזא מאן לו דאי
ואמר בהלמיה. קמן או עבד או אשה, ליה הזיא ואפילו ליה, דשרו

נוסחאות חילופי
 כי[ 33 | בה״י בכל ל׳ ואמור! לן 1 אוכט בתלתא תלתא[ כי | ם בינה בי[ 1 נר לאפר כמם אפור ואמור[ מ

 ן נפר ל׳ מ ביה בי[ | אוט ליה נ׳ אטד[ | מנספר אמור ואמור[ | מ למימרא למיטר[ |W» בכל דכי
 ליה נ׳ כד.׳" נכל ר8דא אפר[ דקא | נספר מניעה מינעא[ 34 | אוכמ ליה נ״ נ ואמר ו ואמרה ואמרה[

 בפרהסיא אוכפם בפרהסיא פרהסיא[ כי | » הוי הויא[ I ר כיד. ני[ I א דתלתא קפיהו תלתא[ ני קפי | אם
 דקב-ה שמיד. כריך מאי נ׳ דפי[ | 0מ אפור ואמור[ | פ P לך[ 33 | ו ל׳ ליה[ | כה׳״ בכל וכפאן וכפן[ | נפר

 מ3ו ראפירא דפתאפרה[ | כנספר רנא רבה( 36 | מ שאלתא ולעניו ששים מעין הפשה ורשה וכן שפיה כריו א
 שפיר לאהדיני או ׳1 לפריה[ | פ0נ ובי כי[ 37 | כה-י נפל בה ליה בו[ אין | אונפר ל׳ בי[ | נפר זפתאפרא

 I פר בפרהסיא אוכמנם כפרהסיא פרהסיא[ כי | אוט דהויא רהוה[ | נספר דמי שפיר אוכמ דפי א( )ושפיר
ן ו בכ-י סות[ — ובתריה | כ דרשא דרשה[ | א וגו׳ נ׳ ת״ש לפני מ בנ״י אוכ ככ״י ששים[ — דרשה 39

 בחולפיון אסם בהלפיד, בחילמיה[ ן נספר ואילו רסיהייבין ו ואלו ישראל ובית רפחייבין מ3א ואלו ואילו[ 1
 ותנו[ | בנדפס ביה כמנסם בכ-י בן בי[ | פ וטשמיתי׳ מ ופשטתי ו ושמתי׳ דפשמתין[ ן כ ותלמיה ו

בדולפיה[ | ו גוי ג׳ או[ | בנוסם שפהד. כה׳" בכל כן אשד.[ | ם הזיה אס הנייד, [tem 2 | פ ונהנו ס ותאנו

באורים
 שלא כיון כן. גם בשלשה ואפור, לן לו שיאמר ער

 ובריס כמה אולי או ל* ולאפד, ללכת להם אמר
 מני אפר כשלא ואפוד, לד ׳. לו לופר שגריך אפורים
 הרי שלשה בפני כשאמר אכל בגבעה, ואפר שלשה

 דופד. ואפור, לך :אפר וכאילו כפרהסיט זה
 בב״ב היא הונא רב בר רבד. של זו מימרא — ת״ש

 ואמר אזיל כי :המלים פבלי א סו, וערכין לס,ט
 יחזרו .אס !פירש שם לב״ב רשב״ם ונו׳. למריר. ליה

 אזיל כי :והיינו עליך-, פלוני אפר בך לזד. ויאמרו
 ב, לס, שם התום* אבל שלפנינו. לפחד" ליד, ואפר

 .פירוש :פירשו בישא לישנא משום בר. לית ד*ר.
 לשון של הסוכן לפי היינו ג׳-, לפני שאוסר לאותו
 ברמב״ם אלה שני הגורה ו׳ רכילות, מגור השונה הרע,

 דש-י סכ-י. ר״ש פירוש ור׳ ה-ט פ-ז דעות ה׳
 נ׳ מגי אסרוה .שהבעלים כתב: שם לערכין
 דעתו תתלה גילה שזה הרע לשין אינו אומה המגלה

 וסופה ידע ומידע חושש, אינו אותו סגלה שאם
 לוזבירו פגלה וזה ליה אית הברא והברך להיגלות.

 בלשון שנאמו נפי וזהו שיודע-, עד להכירו וזד,
 כפרהסיט ליה דהוה והפעם. לאהריני*. •או :הבעיר.
 או .לפריה :הבעיר. של הגורים שני על מוסב

 שט ורפב-ן סו יט לויקרא רש׳" ור׳ י-■לאהרינ
 בב׳*, גפגא אבל לדרשד. סיפן בנדפס אין — דרשה

 מששים, אהד הפשה נ ב מ, לברכות הסונר. ת-ג ר׳
 אתר אש וחלוט ושינה ושבת דבש אש !הן אלו

 רב אסר :א נה, שם זה ואחרי וני/ לניהנם מששים
 ,ע ובערוך ברש׳" ועי-ש סות ולא חלום כל הסוא
 .19 עם׳ ה-ד שם קאהום ובהע׳ פוט

 החלום ענין הוא זו שאילתא נושא — לא שאילתא
סמיכתו ודבר והנמל, המתקיים מן בו שיש נפה ועד

 והערות
ברור. מקץ לס׳

 עשרה גריך אותו שמנרין בחלומו שראה מי — דאילו
 או אשד. לו ראו ואפילו לו, שיתירו הלכות שוני
 כפירוש קדמונים נהלקו כבר כחלופו. קסן או עבו,
 או אשר, בתלופו שראה הטונה אס זו, פסקא סוף
 בחלומם ראו שהם שהפונה או שנידוהו, קסן או עבר
 קעא, אלף פי׳ ה׳׳ד» שו-ת הרדב-ז, שנידוהו• עליו

 וכן בהע-ש )פופן ממותי שוב ד-ר. ע*א. כה, דף
 לפשוטה שניה לשון תופס ק( סי׳ בטעות: בתו-ר
 למוגיאי הראשונה הלשון לפי המפרשים את והושב
 סי׳ תרכ-ד(. )ליק. הגאונים בתשובות מפשוטם. דברים

 שגתגדה לפי שמתא הפרת בענין תשובה מובאת יט
 את להזכיר )מבלי שלפנינו השאילתא בלשון בחלוט

 הראשוני. כלשון שהכוונה ניכר ומתוכה השאילתא(
 :נידוהו קטן או עבר או שאשה בתלופו שואה היינו

 תשובה עבד-. או קסן או אשד. ליה רשמית חזי .ואפי׳
 פי׳ תשובה• .שערי הגאוניס בתשובות גס הובאה זו

 .ואפי׳ :בזה-ל ושם po s בסעוח בהע-ש )סופן פת
 כנראה היא התשובה ענד-. או קסן או אשד. ליד. ז״יא

 שנראה נסי האיי. מרב או פלסוי. פרב ליש )פתשוה-ג
 שם(. הי-ם א״יי בהגהות )ר׳ תשובה- •שערי פתשוה-ג

 (73 ענד שם והשוה 429 עפ׳ וד״ב ע-א קה ״ו1) בד.«ג
 דקא בהילפיד. דתזא .והיבא .׳ בזה-ל זו פיסקא הובאה

 ליד. ושרו הלכתא דתנו עשרה בי גריך ליד. פשמתין
 לשון בתלמייהו*. קסן או עבד או אשד. ליה והו ואפי׳

 שהטונט ברור ומתוכה יותר. ומדוקדקת מתוקנת זו
 שבכמה ח-נ וד׳ שנידוהו. עליו בחלומם ראו שהם

 ביאוט רבים בלשון כתוב השאילתות של פכר.׳"
 היוגא אחר לתיקון פרם בפנים, וזקנתי לא כן ואעפ-י

שהביאו אלה ומכל פה-ג וכן שלפני כה«י מכל

 - י׳י
ב יש בסרק אמר'
 כל רנא אפר ערכין,

כ דסקאסרט תאסיל
 ז״י ורג״ה^^ תב

 יתנוין שלזו—והוא
ולג הקול להעביר

האו ואם יותר. לותו
 שלא הזהיר דבר מר

 אמרו אפילו לומר
 בו יש רבים בפני

 הרע לשון משום
 בורר זד. בפרק כדא׳

בשי א לא, )סנה׳
 ההוא ד-ר( ור׳ נויים

 מילהא דגלי תלמירא
 פד־ בבי דאיתאפרא

 עשרין בתר רשא
ואפ שנין ותרתין

 פבי מאיר ר׳ קיד,
דין ואפר מודשא

רזיט מגלי

ה בחלמיה. דחזא
 שג־ בהלופו רואה
 גדיך אחרים דוהו

לה אום בני עשרה
 ואע״ם נרויו. לו תיר

 ב״ר שנתהו שבמקום
 אין ניתר כשהוא

 פומחד, אלא גריך
 עשרה הנא אהד,
 השפים ופן בעי,

 גרים רש-י נדוד,ו.
 הלכתא, ומתגי והוא
 מתני ולא תני אכל
ומת ליכא ואי לא.
 ולא תנו אפילו נו,

 אנשים ועשוה פתנו.
 ת-ת כגון שאסרו

 אבל לאחרים, ששנו
 לעגפן ששנו ת-ה
 לאחריט גמרו ולא

 השובין ואינן הואיל
הי הוי לא כך פל

 בנד ויש הואיל תר,
 שפלסריס ת-ח קוסו

 הוא ויכול לאהרים
 ואם אהריהט לחזר

 דיו דפתגו שם אין
בדתנו.

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)60 מס עמוד צבי משה בן קלמן שמואל מירסקי, ב( )בראשית ב - >מירסקי< שאילתות



>

הרח
ד»ש

 מיל בני הנהו
שהר אותן שהשוו

 מפיי־ והיו מש גו
 0*&מעwk 9 סין

 קרד■ י&גחום מלא
 להד אפר מתח בי

 mp3 ליקמא האי
 אע״ב toft? שאמרי

 למי• אסור* דלקבולי
 א8ןי**3י0 ליה חש

 יודע וארד הוא אמת
ox כד• 0ק״1 אחס 
 לא לפיכך לזב אי בר

 אם- ולא אדניעבם
 אמון זילו סרב®

 נפשייכו. איספרו
 זימנן קרה. ויקה
 כלומר פח. בהדי
 ואומר זמן לו קובע

 ובעל פלגי ליום לו
לפ לתן לבוא תגן

פלגי. תן בית גי

£ הרח בב
 ”עלי^כתוב מעלה חש, ולא קרה, בן יוחנן לעצת לחוש לו שהיה מתוך אלא
 לקמיה אתו נפשא, דקטלו עלייהו קלא דנפק גלילא בני הנהו הרגן. הוא כאלו
 בישא לישנא רבנן, אמור להו: אמר מר. אטמירנן ליה: אמרו טרפון דרבי
 ולא למילתא, איתא דילמא מיבעי, ליה למיהש מיבעי, לא דלקבוליה אע״ג

 נפשייכו.־- אטמירו אתת אזילו נמי, לדילי צערא וגרמיתון מילתייכו, מסתייעא
« הירדן[. את ישראל עברו כיצד ]דרשה.

קמז שאילתא קרח, ויקח פרשת

 לב״ד, זימנא ליה יהיב חבריה, בהדי רדינא מילתא ליה דאית מאן דיאילו
לקדם פלן בהדיה זמנך ליה: למימר וצריך בהדיה, דינא ושמע

 לאהרן: ליה דאמרו דבשעתא ועדתו, בקרה אשכחן דהכי פלן, ליום פלו ב״ד
הוא, כריך רקודשא מרשותיה ולא כהונה לך דיהב הוא רעתיה מן משה

נוסחאות חילופי

 שת וכל קרח כן ויומן שסופר נ׳ קרח[ | ד*ר ל' (p | מ ל׳ לו[ 35 | ספר מדגם הרגן[ | נספר חרט
 שלח עפון פלך בעלים כי תדע הידוע לו ויאמרו הפנסהר, אחיקם בן גוליה אל באו כשרה אשר החיילים

 | טקז3או ל* הוא[ 36 | א ל' תש[ ולא | א גדליהו להם האמין ולא מש להכותך נתניה בן ישמעאל אח
 א וקפילו דקסלו[ | ש עליהון עלייהו[ | נספר ל׳ קלא[ ן נספר גלילאת גלילא[ | ספ הרגם הרגן[
 וד אסמרינן א איגזפריגון אסמידנן[ I נר אמרון & אמרי אפרו[ 37 | פ נפשה a משיה משא[ | נספר דקפול

 | כגגיסההגו ו ובותש אובמש ל׳ מר[ 1 פ אמריגן אה ס ליטמרינן נ אסמרמון פש איטמריגן 3 אססיגגן
 לישנא לקבולי דלקבוליה[ — לישגא J X האי נ׳ דמן[ | פ ל׳ רטן[ אמור | ש איפור א אפרו אפור[
 | ס ליה ר פ מיבעיא X םיבעי[פבעי׳ J 3a לקבולי אספרש לקבוליד, [כוליהדלק אע״ג I 38 3ו בישא

 ו איתר. איהא[ [ *70 ככל ווילפא דילפא( ן a מי א פבעי׳ פיבעי[ | נספר ליה פיבעי נהבעי[ ליו!
 ן כטוסההגו ובה״ש ו פילח* א מילתייהו מילתייט[ j פ מיסהנייא מסהייעא[ 39 ,מנספרש איחלה

 ן תר ם איחלו כש זילו א זילו אלא אזילו[ ן ס לדידי ו לתליה לתלי[ | aa וגרמחון 3ו וגרפיחו וגרמיחון[
| אוכמנספר משכון משיים[ ן ש מספרו 3 ספידו נספר&1 אספדו א וספירו אספירו[ ן מש ל׳ אתון[

| X ודשא דרשה[ | אומנספדש ,•יבכד הירדן( — ודשה 40—

 תנא בי לב*ר[ וימגא ן 3 תגיד. בעל נ׳ ליה[ | ספר יהבי א יהביא יהיב[ ן כ כהתה בהדי[ | ש פן פאן[ 1
 בהתה[ 1 אמ רלשסע ושפע[ a ן תר תן לביה ארכני תזא <3 )ביה בי לב״ו[ ן נספר ם< ומד, ס )זימנא וטנא
 X ופניך מגספר בכה׳* p זמנך[ I 0K ל׳ ליה[ ן פר למיפרו לפימר[ | ר תתנו 003 מריבי ועתך[ | ר כהוי

 ש< )לקפי לקפיה B פלך לקמי פלן[ ד*3 לקרם | כה״י ככל בהדי כהתה( | מדפם זיפגן מש זיפגך ו ויפגין
 ן &K בידם ליום[ | 3 פלוני בידם ר ®לן קמי פלו ביום פלן[ — לקום | א רפלן פלן[ ב*ד I 3 נספרש דסלן

 נספר רפשה פשה[ 4 | או אהרן נ* לטירן[ ן 8 ל ליה( | א דגאונא דבשעהא[ | a שהו וכל ועדתו[
| ש תהיב תהב[ | 3 תהב דעתיה פאי דיהב[ — פן | ונספר פרעתיה דעתיד.( מן | 83 אחון או אחיך ל

והעדות באורים

 תן שהבעל לו שמדתעים והכוונה זימגן, 1 ם!*י
.ושוד :יב סז. לבמדבר ובתיב״ע תן. למה תפנו קדח לני וספיבחו תן, לאיית הסומים ועונש לדיו

ו ע״י הודפס)61 מס עמוד צבי משה p קלמן שמואל מירסקי, דברים( )במדבר, ה - >מירסקי< שאילתות

 שא אם וכי .p לפרש הוא וחיפה אתכם• להאיל
 אסור יהא בעלמא של בשביל שהסא אוס על של

 בשאלחוח שפירש אהא ובינו זנת ונראה משו. למיל
 רזשהין מלקבל שהמרה לפלך ראשי הייבחם הרגתם אם

 שיכול היכא בישא ללישגא לחוש יש זזקא זה וכעין
 וט׳. לו* יחוש לא אס לאחרים ש לו היזק לידי לבוא

 אחו לתנא רבמא מקומא בזו. .מש :הוסיף ובש*ש
 וכתב! חכו. סי* חתם לב״י יין ובהע״ש עיוסר,

 וגרפיחון אלא ובינו בהגרי זד. בל ליתא לפינו .אגל
 השאילתות, לשון אח החום׳ הבינו p אבל כר«. אערא

 סרהווי הפלד. ל. משאילחא זה פירוש יוגא ובדקי
 ותו )השלם פרהווי ע׳ העוון, איין וככר בש׳*ס" אתה
 .בש־ :לשונו 17 השאילתות, פן זו פלד. חסו( עם׳

 משיד. לפרהוזי ליה מימי ששים לו שלח אלהוח
סרותת. שיא לותו ביער בל*

sum בכה׳*, ננשא אבל לדרשה סימן טרפם אין 
 ענין עם והקשר a •to now פרייזסב ווו ותג, ת

סדור. ם גלי ממ

,ההוסנד סדר הוא וו שאילתא נושא— קמז שאילתא

 ה׳. לפגי לתן ועדתו קרה את משה הזמנה דבר הוא
 מפנה לו גוחן הכירו עם דין לו שי׳ש פי — דאי׳לו

 :לו לומד ועתך שעיסז. התן אה שישמע תן לבית
 פלמי, לסם פלוני תן ביה לפגי פלוני עם תמנון

 1 לאהרן לו שאמרו שבשעה ועדתו, בקרח פדאנו שכן
 הקב-ה פרשות ולא כהונה לן שנתן הוא מרעתו פשר.

 .ובקשתם שבהוב: כהים׳ להיות רמים »ו וגם
 עם ה׳ לאני מפיגוכם פשה: להם אפר בהונה*, גם

 וכל אתה קרה אל פשה תאפר שכתוב: למהר, אהרן
 קסן מועד הנם׳ סוגייה על מיוסד זה כל וגד. עדתך

 רבים• במינויים כאן ברם דדבזב מימרא והיא א, סז,
 ומזפניזן תנא דבי שליהא דפשדתן .פנלן בגם׳!

 ולאבירם לדתן לקרא פשה וישלה וכתיב לתנא ליה
 פשה תאפר דכהיב לתנא דפזפגיגן ומגלן auto* בגי
 וכתיב רבד. נברא לקמי עדתך, וכל אתה קרח אל

 דקבעיזן ואהרן, והם אתת דכתיב ופלניא את ה׳, לפני
 הנידסא ב*י שבכמה ותג וו׳ פחת*. וכתיב זיפנא

 בי ליה .יהיב לב*ו* זיסנא ליד, .יהיב במקום:
ובבל פעויב וזו .תמנן/ טרפם: תפסו*. דינא



קמו שאילתא שלח. פרשת
יי■׳ A ■י

 לאשתעויי, דיאסיר היכי וכי הרע. לשון לאישתעויי ישראל לדבית להוז דאסיר
הרע לשון דבדיל במרגלים, אשכחן דהכי לקבוליה, אסיר הכי

 והמיר דמילתא. עלה איענשו מינייהו, ישראל וקבלוהו לישראל להון דאישתעו
 להקל רע שם המוציא כדתנן מעשר- העושה מן יותר הרע דלשון עונשה

 5 שבישראל קטנה ועל שבכהונה גדולה על רע שם המוציא אהד ? כיצד ולהחמיר.
 ]ממאי? מעשה. העושה מן יותר המור בפיו האומר נמצא סלע. מאה נותן

 האיש ונתן p )דברים שנאמר סלעים. המשים נותן מעשה העושה דאילו
 כסף, מאה נותן דע שם המוציא ואילו בסף, המשים הנערה לאבי עמה השוכב
רע שם הוציא כי הנערה לאבי ונתנו כסף מאה אותו וענשו p. שס )שם. שנאמר

ב האומר ט»א 10אמר קטלא. לה גרים דהוה משום דילמא ממאי? וגר[. ישראל בתולת על
הער• פן ועגור פין
שה" מעשה. שה

 שסלד במיז אוסר
פגומה היא נית

 ערכין במסכת דתנן
 שם המוציא א( )סו.
 ולהחמיר להקל דע

 לה־ סי׳ וכולי. כמד
 שם הוציא שאם קל.
 שב־ גדולה על רע

 גוחן אמו כהונה
 ול־ סלעים• ק׳ אלא

 הוציא שאם ההמיר.
 קטנה על רע שם

 במי בוהן שבישראל
סלעים. מאה

 שהוציא. רע שם על ישראל, בתולת על רע שם הוציא כי pv> קרא אמר רבא
 שנאמר תרע, לשון על אלא במדבר אבותינו על דין גזר נתחתם שלא מצינו וכן

 הפגופד. ם! הפור א״י* סאת!■ מלא לא דאבתי משום ודילמא עשר. זה אותי וינסו כב< •ד. -־•ןנפדבד’•
 מר יחיל מפר, umra זה על זה, פעמים, עשר זה אותי וינסו קרא אמר לקיש בן שמעון

” דינן. גזר
 אם ומה. הרע, לשון כח גדול כמה וראה נא פרטא בן אלעזר חדר

להרגו הבירו על רע שם המוציא כך, ואבנים העצים על רע שם המוציא
נוסחאות חילופי

 דאסיר[ | אמש בישא לישנ« הרע[ למון | & לישראל ישראל[ לדפיה | ם ל׳ להון[ [ X ואסור ואסיר[ 1
 לקבולי לקבוליה[ | אב אסור אסיר[ | אגספר נפי ל הבו[ 3 | סש לאישתץייה לאשהזויי[ | אב ואסור

 I ו וקבלו וקבלת![ | בנדסס ישראל לדפיה כה*י בכל לישראל( | ופנספדש ל* להון[ I 3 0 לקבולה ונמנפר
 [ ד-ר עונשא עונשה[ 4 | כה-י בכל ל׳ פעשה[ — וזופיד | אמ עליה ץל«[ | כה׳* פנל פנהון סינייהו[

שבישראל[ — על | נססרש שהועסו ר םועי« הפמיא[ 5 | כ ל׳ הפועיא[ — הפועיא ן ונספר והנן נדתנן[
 שבכהונה[ | גספרש המולה גדולה[ | B31X שבכהונה א( )הגדולה גדולה ועל שבישראל א( )הקסם! קסנה על

| כבנוסתתגו ועה-ג a ל׳ נסעה[ | &3או ולוקה וג׳ כסף סלע[ 6 | נספרש הקסגה קסנה[ ן ר שבמזונות
 כי — פפאי BO ובכה״י נר בכה׳־י וגו׳( — פפאי w—6 | a מהעושר, העושה[ פן I בה* בכל ל׳ ■׳יותר[”

 דהוי. I כ דה* ונספר דהו* דהוה[ [ כה׳* נפל ווילפא דילפא[ | אוכמסש ל׳ ספאי[ 10 | רע שם המי*
 a ל׳ רפא[ אפר | B קטלה X קגזיל* קסלא[ I נפר גרים ק* ן קנדים גרים[ | ש גרים דקא a וגרים גרים[
 נסר דתן דין[ ן א גזותם נהההס[ 12 | א ל׳ רע[ | מנספרש ל׳ ישראל[ בהולה על I 11 אסר רפא :ועה-ג

 אכם פעפים ׳1 עשר[ | a ל׳ זה[ 13 | נספר דבתיב שמפר[ | א ל׳ על( ן כ ל׳ ונספר של על[ | פ זינם
 | 3 ועדיין א השתא דעו דאבתי[ | ו דילפא ודילטא[ | ש וגר פעסים ונספר בקולי שפעו ולא פעמים
 אסד לקיש[ — א*ר | 3א פאהם פאהן[ J a פלאה 3ו נתפלא א נתסלאה פלא[ | ומנספרש ולא לא[ דאבתי

 ן כ ל׳ יה[ — וינסו | אומנ&פרש ל׳ פעמים[ — וינפו | ש דאפד אפר[ 14 | מ ל׳ אונספרש לקיש ריש
 )רץ ותן גור נתתתס לא זה (0 )ואילפלי ואילמלא לא ותו קפידא דתן[ מר נתהתם ן ax נחתם נתזותם[

 י ש בוא בא[ | וש פרפה סרפא[ | ש לעזר *לעזר[ 16 | כס דתם א שלהם דין דתן[ 151 נספרש ש( עליהן
 מנספר על ו ס כשזזלל 31 של נמז כה[ I כבנופהתנו ו ובה-ש זממש ל׳ גחל[ | נספר ל׳ וראה[ פא

א אפנים ועל ואבנים[ | כה׳* בבל ים3ע העעים[ | כה״י בכל פרעי* הסועיא( 17 | כה״י בכל ,ל אם[

והערות באורים

 לשון איסור הוא זו שאילתא נושא — קמו שאילתא
 קדמה ונפר מובנת• הסרגלים לס׳ וסמיכתו הרע

 מזרות פוס זד" נושא על וישב, פס׳ ל, שאילתא
 הסמכת לרגל מערות דרשות כספר השאילתות ׳03

הסרשד" לעגתי הנושאים
 לשון לספר ישראל לבית להם שאסור — ואסיר

 סעאנו שכן לקבל, אסור כך לספר שאסור ובסו הרע.
 לישראל להם שסיפרו הרע לשון שבשביל בסרגלים.

 והפור הופר. על נענשו פד* ישראל וקבלו
 כסו פעשר" העושה סן יותר הרע לשון של עונשו

 המוסגר וערכין. ג פרק ף1ם משנה וכו׳, ששנתו
 ח ב״י. בארבעה נפעא המשור" פירוש באריזות^

 שלא או הדוסווז, מסעות בנדפס כנראה ונשסס זדנ,
 "נפעא שם: המשגר. על פירש* ות זד" מופה היה

מעשה ובעושה סלע, ק׳ דנותן המור, בפיו האוסר

 דילפא מסאי :הסלים נ׳״. אלא יהיב לא בתולה דאונס
 א סו, ערכין בגם׳ ובו/ קסלא לה גרים דהוה פשום
 קסלא לה גרים דק* פשום דלסא .פפאי ושם:
 הנערה את והועיאו וגו־ הדבר היה אסת ואם דכתיב

 המשך ובו׳, מעתו וכן : המלים וכו׳. רב** אפר וגו׳
 וחלמו הסלים: וכר. סעינו ש® ושפ: המשנה

 זד" :המלה חסירה ובנם׳ שנב בגס■ ובו׳, משום
 דין. מר נתההס זה על לורשה: שהיא
 שינויי והשודד. שם, בגס׳ ברייתא — אלעזר וא׳ר
 ספנו תקרי •אל בגם׳: 4זז׳׳ ור׳ ונגס־ כאן נירפא

 לרשחי, בש״ש עיין וכבר חסר, ולפנינו מפנו", אלא
 הפרש שאין גרס לא עליו תקרי ,אל א: לו-" סוסה
 לסמנו עליו שנדבוים יהיר על הנאסר ספנו בין קרייה

 ב• סו, ערכין זלתו׳, עעפן׳/ על שאוסרים רבים של
מאני תרנו* שעיין ר* סירוש ועי׳ תקרי. אל ד״ה

 נתיב* פעשה שה
 השובב האיש ונתן
 הנערה לאני עפה

 וב׳ כסף, המשיס
 רן 09 מוציא
 אוהו וןנשו כתיב.
 ואקשי־ כסף* סאה

 משום ודילמא :בן
 והוא ק": בוהן הכי

 שהוציא רן בשם
 לק- לה גדם אליה
 אם וכתיב סלא,
 הזד. הוכר היה אמה
 והוציאו וכתיב וגר.
 מהה אל זעןרה אה
 וסקלוה. אכיה ביה

 אמר :רבא תא־יק
 עם הוציא כי קרא
 רן 09 ןל רן.

 אר* וענשו שהוציא,
 ולא כסף. מאה הו
 במלאת הריגהה. על
 ן* כשימלא קו.9ס

שמספ כסו מנוה
 להכיל. המידה קות
 ממו. פורע לו. יצר
 ואכניס מים על

 א. )וכריס כדכתיב
 גדולות ערים כה(

 ר כשמים, ונצורות
 יושביה אוכלה ארץ
 יג. )במדבר היא

לס•

זה לוי. בז שמעת א״ר סאתן, סלו לא זאכתי ם1פש אלא הרע לשון משום לא ודילמא

ר״י
 ס״ב מרכין 4דתב
 09 המוציא א( )סו.
 :ומקשיגן כו׳. רן

 ד" כדקאנד. וממאי
 בפיו האומר נמצא
 מושה ידהר המור

 נסיו האומר סןשה.
 וןגשו ביה כתיב
 וגד. כסף מאה אותו

 *9 משה והןושה
 לאבי ובהן ביה מיב

 כסף» ג* הגןרה
זה ןסקי ןל כתיב.
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• ג

נא/קמו שאילתא
 מרגלים דברו גדול דבר חיננא רב דאמר גדול, דבר על ודילמא שכן. כל לא ״“י

 הבית בעל אפילו כביכול, ממנו, הוא חזק כי א(ל 4׳ דכתיב שעה באותה
 קרא[ ]אמר לקיש ריש ואיתימא רבא, אמר אלא משם. כליו להוציא יכול אינו20 »י ס־ילי׳ עכייז־

שהוציאו. דבה עסקי על רעה, הארץ דבת מוציאי
וכל הרע, לשון המספר כל עזריה, בן אליעזר ר׳ משום ששת, רב ואמר כלפי  מטנו. אלא

פעלד"
 ®*ים מגרים כן

אע-ם אחד. מגד
תשיא. לא נמי ביה

מעשה, ביה למיעבד הרע, לשון לקבולי אסור רבנן אמור - צריך ברם
כי אמרינן מי לא? אי ליה, לפרהוזי בעי ליה למיחש אבל

 לכלבים, להשליכו ראוי זזבירו, על שקר עדות המעיד וכל הרע, לשון המקבל
קרי שוא, שמע תשא לא ליה וסמיך אותו, תשליכון לכלב ל< ». !־טת שנאמר

(t mar< .)יג 
ליב אותן מלוט
 פתין. כשהן מה

רב־ אמוד מימר נפשיה לפרהוזי בעי ליה, למיחש אבל מעשה, ביה למיעבד לקבוליה, אסיר .. ______
 מיבעי בהדך, בניכלא מסגי קא פלניא :ליה דאמרו כגון ?דמי היכי מיניה. »»י כי כלופי“נו
 ואמר ליה, חשיד קא וזייש, זר דילמא, או ? מיניה נפשיה ופרהוזי ליה למיחש30^קב״^מו^

ואסיר. בגופו, לוקה בכשרים ההושד מר
 ליה למיהש מיבעי, לא דלקבוליה אע״ג בישא, לישנא האי רבא דאמר ת״ש

כל את ישמעאל שם השליך אשר והבור p m )יי™־ דכתיב מיבעי,
הרגן. ישמעאל והלא הרגן, גדליה וכי גדליהו. ביד הכה אשר האנשים פגרי

P—י

 .nvya ביה מר
 ג®׳■ לשפר לפרהחי.

פמט־.
 לישגא רבא אמר
 דלית אע״ג בישא

 לקברלה לאיביש ליד«
 צריך &*הא &יוזשא
 וכתיב לה לפיתש
 השליך אשר והבור

 פל את יש&אאל שם
 אשר האנשים פגרי
אחל בן גדליה ביד
 בן גוליה וכי קם

 והלא הרגם אחיקם
 אלא הרגם ישפעאל

 למוש לו שהיה מתוך
 קרח בן יוזמן לעצת
 שיש* מזרזו שהיה

 יש-^ סן עצמו מור
 נהוג הש ולא סעאל

 כולן ונהרגו הוא
ידו. על

טסזזאות חילופי
 כתוב גדול[ | כה-י בכל וספד. ספד. אתת על שנן[ כל לא 18 | מ ל׳ להרגו[ I וכמש פוגיא הפוגיא[

 להוגיא יכול הבית מל שאין כלופר סמנו הוא הזק כי שאמדו גדול דבר הוא זד. מול דבר פי׳ נ מ עה״ג
 באותה 19 | אנ&פר הפרגלים פרגליס[ | לבמנספרש ספא נר נ׳ V הננא X הנינא חיטא[ ן כליו אתי

 מפנו הוא pm כי ועה-ג: בשינוי איהא ו ובה-ש וכט ל׳ פשס[ — דכתיב | נ ל׳ שעה[ | ר ל׳ שעה[
 | קו מפנו אלא מפנו תיקרי אל נ׳ מפנו[ | ו כה״ש ל׳ X כופתו׳ וכתיב[ | ממנו אלא ממנו תיקרי אל

 | רש ואיתימר ואיתיפא[ | ש אותם כיליד[ I X 20 לי ו פד,״ש שאפילו אפילו[ ן נספר יכול כב כביכול[
 בפנמה □ רעה[ I 21 ג האנשים וימותו נ* כה-י בכל קרא[ אפר | כמנספר לקיש p שמעון ר׳ לקינו[ ריש
 ומסמר אלעזר ר׳ אליעזר[ ר־ | ש אפר אלא ואסר[ 22 | ם עיסק נסר עסק עסקי[ | נספר ה׳ לפגי
 הרע[ לשון המקבל 23 | נספר ל׳ הרע[ — וכל | ם עזריא עזרת■,[ | ש ליעזר ר׳ אלעזר בן שפעון ו׳ ד-ר

 אוהו[ 24 | ככנוסהתנו ש ובד,-ש נספרש להכירו הכירו[ על | נספר ומעיד המעיד[ יוכל | אוכמש הפקבלו
את ג׳ גדיך[ I 26 כד.*י בכל ל׳ נפי[ X | 25 וקרי קרי[ | X שאו שוא[ (נסס ל׳ שוא[ שפע | פ .״ל׳

ר

ר-י
 פשום לא ודילמא

 סשום אלא רע שם
 שאפר גדול ובר

 כי כו*. הפא דא״ר
 אל מפנו, הוא חזק

 אלא מפנו תיקרי
 כלי של ותרד מפנו•

 אין כביכול וכן פני.
 להו־ יכול הבית מל
 כלו־ משם• כליו גיא
 אשר הנפשות מר

 הענק לילידי שם•
 לחו־ יכול היד• לא

גיאנב
 jai עסקי עי

 רע. •ם תזיזו
 לשפוד לפרהווי.

 תפורט נולה עגפו.
א(. 4)» ניד• בסיד

 ת׳ אסיר אסור[ )פ ל׳ רבנן[ | כה*י בכל אפור כ( )מופר פיפר אפור[ ) בנדפס לפיפר אגר לפילף
 ש סרהוזי 0 להשפר לפרהוזי[ 27 | נפר ללשון לשון[ | נפר ליה נ׳ אוכם לקבל לקבולי[ ן נספר 'לפיניש

 מכלא מפגי קא סלניא ליה דאפ׳ דפי היכי נ׳ פש מיניה אובמנסר פיגיה נסשיה ליה[ | נ להשפר פי* ג׳
 אסיר[ 28 | אשנא ו ועה״ג IX ל׳ מיניה[ — פי | נספר ל׳ פיניה[ — אי | אוב או אי[ | ש ליד. מבעי כתרן■
 | מ ל׳ מתיה[ נפשיד. לפרחה׳ | ש סרהוזי לפרהוזי[ | מ ביד, ליה[ | מש לקבולי לקבוליה[ | ש אפור

 ן כבנוסזזתנו מ ועה״ג אמש ל׳ כגון[ | מ ואפרו איכא דפי[ היכי I א וחיכי היפי[ 29 | ש ל׳ נמשיה[
 I פ פססא מפגי[ | י קפסגי א ופגי לך פני קא מסגי[ קא I מ פלוגיא פלניא[ | מ ל׳ ליה[ | ש ואפר ואפרו[
 אממש כתרך בהדך[ | נספר פ< בגיבלא נ )בינבלא בניבלא בהדך בהדן[ בניכלא ן ש בלבלא בגיבלא[

 ליד. ליה[ למיזזש 30 | אכנספר ליד. נ׳ פיבעי[ | ש עד.-ג כמ1א ז( גר,׳ש לגעורך )או לפיקפלך ׳1 ד-ר
 ש< )דכיון כיון ודיש[ אי I כננוסחתנו מ ועה*ג מם ופרחתי ש בה-ש ס ולפרהוזי ופרהוזי[ ן ומש לפיחש

 דמן ואמור פר[ ואפר I כ לה ליה[ | ונספר ל׳ קא[ | כה* בכל (3 )לד. ליה נספר( )רתייש הייש דפי
 אב אפור והלכו ואסיר[ 1 ד״ר סרש כשירים בכשרים[ I א והחושר התושש החושד[ 31 | נספר פל וג־

 מ מי א פבעיא 1םיבעי | ובמס דלקבולי ולקבוליה[ ן ש ל׳ רבא[ דאמר X | 32 פאי נ׳ ואפור ו אסור הילכו
 I אוט וכתו׳ דכתיב[ I מ מי פיגר[ I 33 ש ליה לפיתש פיבעי מימי[ ליה לפיתש | אפם ליה נ׳

 גדלת־.[ — האנשים ן 3 ל׳ הכה[ אשר האנשים I א סגירי פגרי[ 34 | ש וג׳ גדליה[ — את | וכט ל׳ ישמעאל[
 הרנן[ | כם גדליהו א גולחו גוליה[ | א ובו׳ נ׳ נספר אחיקם p מלית גוליהו[ | א ל׳ ביד[ | מ1 וגו׳

והערות באורים
••xfio כך בגפ<: מהי• ו׳ש! ובפי׳ זר« ורש ליישב 

 .להורגו-. הפלת: נוספה וכאן הכירוה על רע שם הפוגיא
 מ״ש ור׳ א• 4כ מכות 1 א קיה. פסחים — ואטד

רא־רב. עם׳ ל בשאילתא
 לעשות הרע. לשון לקבל אסור הטרם אפרו — גרם

 האם לזב או להזהירו גדין לו• למוש אפל מעשו. בו
 4פעשו בו לעשות לקבל. שאסור זה אופהזט אגו

 ז ניגר מפנו. נפשו לשמור גדיד לו, לחוש אכל
 לו למוש גריך .1ל מהגגל מלתי לו: שאסרו ססן

 יתשור הרי יהוש אס אולי, או ז פמנו נפשו ולשפור
המושך p יס. יופא א! גו, )שבת פר ואפר ש.

 בשאילתא ניתנת זו מיה ואפור. כגופו, לוקה בכשרים
 בשאילתות■ רגיל ובד שבד" תפשום בחלק ל

 תיא ועסוק פן הראיה ושם א, M נדר. — ת*ש
 הגליל גנני והפעשה 4רם של הפיפרא לפני גגר״תא
 "פירש אפפרינכו: ד-ד. שם ובתו׳ גירסא. כשינויי

 ונשאלתות להגילפט ואסור הרגתם ושפא בקונפדם
 אתכם אספון ואס הרבתם שפא מפרש אתא דרג

 שיש לפיתש, ליה סיבעי והיינו !pub ראשי חייבתם
 לו יבא שלא שיוהר זה לגבי להאפינו ללה-ר למוש
 :ר. סד ס*ם שם ברא-ש ועי״ע לאתרים-. ולא הפסד

ואסור הרגתם ושפא סיבעי לפיהש רש״י .פירוש
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מצורע יול משבתא רסזזזאיגאון שאילתות
.אוי^ת"חכסח!

וט״זעמניי ארינ"ל- דיס והאאמר פריו ני O1 *׳.יי! «»-*»לי»י —־ בצינעאנו'אישרד קשיאהא לא אל-ההל» ־ •: W ־ 3י}:} י«>1 ־*'/א} *יי*{ וע״ש־נתו׳ליה גלתיס
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לעיל אמץ ■דהא וקשה העשה אמי דלא הא מעשה בריפ\ד «$A*n ר S£?*?€J 2יעו. מזיע»
הפיה לו אץ מעשה דגאהני . . ׳ מ .דני ז5שע ל' א מני אגב .ץ ז־ק-אכדלק

הצא האחי והיכי כנגעים לא1י מצורע' tfMnnn*9»i «nni> f. 5.J,rf?’ יע כארס נגעי׳
ליה על יכפי מע׳ל או דמטורח ׳W™ *7122.4 מת ' ®7כערג? נשיהםי>אנראי'
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שניז־שםנערנץעלאהטמעשיו ;JJ’י*זמ2a*ואג.♦$1י1ם ינדת 1& 5הי3'3^,כיני
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 *11$ דש״ד החוס' שחי" מה גס יה** איגי לו .גיתל שוהך סי iun דודיוז יל^ו 6*ע • חלצמיתות •החס
־ איי &ד»מ mm,™ -,*X H?r . להני׳דאורייחא ליה נישא רנינו

משלילת תימאשאכי ו;ני
ןהראדתהליס5 0ג
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n,n • •««.ו ™.י" ..*« MJU a בם ושנועה• ־אלה מלשון דהואל

39 O*4׳• V0 י ־■ **׳: 
 •האש על הקטורת את
 • שראיית:אמת- אן

 מגינוז V* *איה
 משה נגד אדניו
גא ־נרזמיי אמיתם  .#:$ ?ז7עג ™ מסיייל וותרפים *סווי t&v«^4w7XI ההנפ׳וצוה גא אמיתם־נממיד

 הי-יתסמיזועניתאת־אריניך• 7/ם /״ויזר י“A-CJ®3!•עץ המוור״ובי שיעשה משהלאהיו
 עקעעע איהג אהבי P1VP דבי* מכ&רעל?*ץזאםרהץגחעוא 4לאחנםא עשה׳ותעצדהמגפה

 המשא ד» שלא ,.זסגסטאנכפלי ר53ציץ.מ הול מעשה »במולו.״ג$ר.על עידהש״סי אמוריף. להא־לתה
 סשתח-ונמה.מ» ענד,אלא1 צח מ .על n*ttt הצא כת־ עזורשמצזז "על כקטור׳ עימ להני׳המנא׳דגי״י

wm .אם אגל ?איס והנגעים •אש« ומצח ׳התם סבתי «הר ״־ מש מ׳האמנם נליגא מכפרת
0«ywt מ יאןיו ו1ר3? • •^^סאז«

6

•I WWP*״**• •
 פוי־שי. נלהעם היו ימיי !•נים

 •־ גחשאי מעשיהו נל לעשות 'אלא
 ולגינן* בתוואי שמעשידו ל״ה לנ״רעל נא ני להורות

 הדכר״שהקשומן שעין• אמת ויק וה פ' יגוני הניא
 ע| הששויתוינזר »ראדויתן.את מההוא מנפרה^א

 דמ׳!ג:מניא נרייתא וחשצא דמ״ל גיומא ועיץ: העם
 <Mtf ית$ו שלא ה* לשני האש על אאזמנויית מתו

 *סקדמגשישז הצדיקיראזמייס.• שהי* ?זים תג וימי®
 <tro&09׳fp עישים ג**ו :גפני־ אם •מנשלים ויכניס
 ?«. • גתשא* סיהא כרי נשנים rexpjeb הוא הכתו*
תני;- ממשיו• דאה?•תא קשיא משניהשיסלא גסני

;WWJ .וין׳- י».^ו *' »***'»’,*#
!דלימג מעשה דאהכי .הא אימא

‘ ל5ממר: לשורת לחנירץאזי-

 ‘דה־* ־לפרש ד זלע" כן ודוק איפכא; מ״ג מכשר מעיל
’ע״י־ליניןהאי נסאלתזת 5אמ'נ זא״שאג״א דלטאיע

עלל בעאאמימא
gj עיניה נ»* -הש״ד W?5>PwJt^37*s 
וששנערשן החנחי׳נלרששזגנש״ם שתית . ■

 בצירגו*ןלה^ .ועדין שקים ק׳־נן על יניט ניגרי
 ל*הוהי^ןע? על ?א .צרעת דבל רניץ רגיט ומסיים•

 M fn?i יעת5 נץ ציעץגגדים נץ נ־תיש גץ*י*י<
נעהרא^ למיי| מ?ג >ר'אגד להס שה״ן מריס אלו.
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מעם גבל ;אבאוןצריךלמצוא. א?**
יהמו! אדרש? רן^לגעץ“־

ןדאלפ'דרגים>7 בגופי׳

• קטר מצורע דל «ח»יגאיןבמזכתא רב אילמות
דבהלא מוצא הצעו״החיה זאת אא״ס" הצפוי וטקעזאש

י^נת׳מהמ י•־‘'" ’»״» ״ידיי?* ׳*•»״• ?

&> ft Jfcfr־T־o לאי א0ממר»מיי>7ם.1עי«8מ»ד ««. ^Bgfrag'gB1,
הגיא מני;גפי׳וינרי׳אלז ־>כחנ >מיט ד®3"ד> יל3ןרסיסץ&מ »‘ t^5L1PS2l5S  ̂

jrww 3 שלאמתו יד הת פרמ  wfc ^ ממיט גי«3סד3ךמ»3 להם ;ן.. נ3^ א^4 חא
שתש ©יהיו עי" במתני"  wfe 

©" מ עם לומר ואפשר גדלי בכל ’

 מדדי דנרפ״וד״ומ׳גשני
W החם דימן ifc* "כהיגעי

<1ta.« • דיד• יו »W*»; נ״»«'?»וא6; ד^£יי'י*לי /^"^

דהתם יריגדיו

עגליל שעירל נגיישני לן לי

5*ta#^”:TO ״ס?לא יי^י »»^ifryyTmiw■ &, m *,־ 

*0(n«tt»y«B1e»p.’M1rto #« זע<׳1ג'»'1מגא0ר<5מ*

צח'כ ולא עסיובים ושני ׳דכתיג  «n דאמיסעסיל Hn אימא איבעית ©ויש »ינן?©יהיד ־ מי ד׳לכל  
לצל לע־סרון ־ועשרוניסזילוע בר אמגלמעט^-^ן־בעאסעיח דל«

ענירונים •ומגי• כ4וכי •משהוא דג1 גר א1עמל*חגי1טסואלבראל1 צ ל שוות ץ .סי. נמו^לא תע י*0« 5£מ9י*' • j!8iS9^a»«^• ***55*&*-י

דאהוא"’

״***!Ay»»• py.xi’7‘*?w׳Sa־Sa?«־»ן5
סנזיר׳הנתונישישתו׳אוחא 'אלא אבל אימאדו?א?מל#א אמגס <

 עגיאסאאגא
קס״ד בס ך©

n איפוןאנא^נדגדסי" אמ׳רנא 
לאגיא איפוךוצן,צריך בסתמא ,י

 אצא;דיבי״?ג’nr י^יפלג|1אומדמהדמעאדת1׳□הד*מי כףהכא'ינעי5אידך;ץרא־אם
תורה אמרה לא £ךבא "’1א: תלמוד זתיםממ1פר.ימ.34טנעזל W.gfefofe לעי© יבינו

 תפשטי© אחי לא
 בשעירי קתהמצינו

 אסהני
 עצמו

למעש
 *ר צייו ך®

סי©ב&' מן

 ►לדרשא קל* ומדהני לדדשא
 גרם -* לדרנוא מד ?©א בימא
 לגופיה אצם" האיסח• ה© מא
 ארבע ולא ©לש ולא ©חים לזמר

 שנים דגים למיעוט“דקי ¥אימ
 משחים פחות דאיגו הייט *גדת
 דא^שר־להוסייכמה אה״ג *אגל

 »סr.> דתיעיס דמד
 'אין׳סשוח אלא שחים י״לדויןא

 >ועי דלא וממי• *ורהיה
מ" נפיןא קךא מגופיה משנים

i

•«׳ ״ ס ran זההיא א מקוזודסזיע .ארבע י-*
3»»ss וי&»5 •?*צד

סמונ-ם" ^•בין‘‘T ■ ׳־ *?ftג©למ״ שיבת מעשדגעינןמחד

ישו©" מ*ש לילדיה ציין W ©חי •c״t* דאילא •ביון’^הך
 התא ׳אימא דמה בסוג" ץ>־שם אטד hrt אתזזמעיתלחת לל$ות לו-3עזא אחינא מותרים הם ח!* ►לאי•

v~“* *"יי־^ mwi ל׳בות מהם rw •אמד מטחים tSS*,*^*^**

שיא־% »ד #שילחת ע* אחיכה במגאו־ת אפי' לל^לועאסו׳השאימה
 עד*השלוא 'חנירקא משחיטת הקימ"3 תמטי אש&לא מ3 וא/מקדא

 JgS? £*בעדלד'ץבבלאיהכרזסזןחםקדשו3דת
5KEX• למסור• ערויפוז •ובמלה ונהזרמגסקל ?^נם•^י5י5דזו־ייהו״?8 מנ^זזיבעויעדמזדוגמךחמר׳זבשר יא*^£

 ד&יליא*ולסשדד^^א5?ובד
לינא
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wt׳ //t׳

תליתאה מהדורא

r״b׳/

1“*®A"

פא פ עט עח עז סימן
• טי מאיר

 לגברא מגברא דמגו ׳ח
i דאי במיגו דכאמן כ׳ 

 דאין הנועם דכל לק״מ
 לזה ולא לזה להפסיד לה
 הוא באמה דהא זאת ייך

 כל א״כ השדה על וער
 מיד *שלקחו טוען אם ן

: פשוט וזה • מגו מוי

• טי ביכשטיין

 להשיב ראוי שאין בע״ד וא
• דבר ממני וכלללמוד

 ולפי שלשה ובכום
 צריכות שבדיניהם ובנות
 בעזבון חלק להם שיתנו

 אמר שהבכור טענה לה
 ממנו יותר מנעל של ז

 לו שיש חלק הנה :חילה
 ואינו דאורייתא ירושה א

 ולא לירש ראוי שעה :כל
 מ״ש מאישות פכ״ג מלך

 דמתנה בכורה חלק נין
 דהאומר בממטמין ישר״י
 הבכור מחל אס אבל

 הוה לא בפירוש מחל נר
 דלא ־"ג ס״ק ער״ח זימן
 בחלק והיינו ובירושה .יה

 אפשר בכודה בחלק
 צריך אמנם מחילה• יל

 לתת מחוייבות ש^ן
W משה פני בשו״ת

 סמך הבאתי ואני •בות
 גשו״ע קי״ל וכן ע״ז ן

 לפענ״ד שם ובתומים
 וע״כ בדיניהם :וצעסיא

: •ד
 באנשים מופלא המופלג

 • ב״י מקולטשין ול
 ספרים -ומחוסר חוצות ית
 שוחטים שנוהגי׳ מה ל
 יפה יקנח לא שמא ש

 הסכין לבדוק צריך וט
 וגם וחלק חד הקכין

 שהקשה מה • ובחר ״פ
 צאי- נישואין בתחלת יל

 לק״ע מזוטת לה פוסקיו
c כך אומר אינו הבעל 
c כאן p לשמואל וגס 

 רק מזונות למת ווחוייב
חזקת שייך לא א״כ חן

 אני יטרידניזכי שאל ואגקש בספרים• עיון בלי כתבתי כ״ז כנלפעטד בזה
: הדו״ש דברי הטרדות• עמוס g ובקי החריף הה״ג הרב כבוד אל שצום ישפות ד׳ 

 טי p5'b יצחק מוה׳ וכו׳ מהיר סופר המפורסם
: קערמנער האבד״ק באדעבצקייא.

X3JT5O הזה ולדבר להשיט התמהמהתי וצא חשתי היום הניעני 
הייתי אז כי יען הקודם מכמט על צו השיבותי לא כי יסלח

 הקשה מעיין מי ולשמות צח רוח לשאוף- צעיר חוץ אהלי שהעתקחי טחד
 פה אנכי ספרים מחוסר כי ע״ז עין לתת יכולתי לא הנה ובבואי למעיין

 לחזור יביעבי אשר דבר אז ראיתי לא כי אמת דברי קושט אכחד צא וגס
 אני וע״כ כתבים חיפוש לחפש עצי וקשה fnib מבי מלמא וכעת מדעתי
 יעשה בעיניו כטוב דעתו על לסמוך ורוצה להתיר דעתו מעכ״ת ואס מבחוץ

 הגאון בשם שמביא הקושיא וע״ד : להמיר לבלי עומד מקומי על ואני
 אזולאי מהגאון לאדן ככר בספר זו קושיא ראיתי אני הנה • סופר חמס

 מהמחבר יעקב עיון שבספר כתב וגם הספרדיים מגחלי זו קושיא והביא ז״ל
 הקושיא ליישב ולפענ״ד • תירץ כתב וצא זו קושיא ג״כ הקשה יעקב שטת

 הוא המחלוקת בעלי על לשה״ר לומר שמומר מה דעבין בראה דלפעב״ד
 יוכל עי״ז אולי הדבר יוורע שאס השלום לתווך לבא עי״ז שמכל משוס

 ד׳ בשם לדוד במן שגלה שעי״ז הנביא מנתן שלמדו וכענין הריב להשקיט
 במחלוקת תרבה ולא נס שאדוביהו הדבר בא מצךעי״ז יהיה ששלמה שיתנבא

 ועיין המחלוקת בעלי על לשה״ר לומר עציו ד׳מצוה דבר לקיים כדי וא״כ
 דמצוה בישא לישנא משוס שייך לא דבמחאה שם ברשב״ס ל״ט דף בב״ב
 לקנטר מטון שאינו דכל ראינו הנה ע״ש בשטח שיזהר כדי בזה עושה

 שבא דמה בזה וה״ה בישא לישנא משום בה לית מצוה לתכלית רק ולגנות
 שהגיד שם וצפ״ז • וז״ב המחלוקת לשכך לשה״ר לומר מותר טוב לתכלית
 שאמר בח״א מהרש״א ועיין שנקר ההם האנשים העיני שאמרו השליח
 ודי המחלוקת עבין לגוף מוריד וצא מעלה לא זה וא״כ רביבו משה על שמנו

 שאמרו בגנותם הרבה ולעס במחלוקתם מחזיקים שעודם לומר צו היה
דמתפקד מאן רכל משום וע״כ עשה לעיני וטוט מנקר ההם האנשים סעיני

: ודוק בישא כצישנא מחזי צא ב״ד בשליח .
 מבקר ההם האנשים דעיני פירש רש״י דסנס הקושיא כישוב נ״ל
עשה עיני על דקאי פירש הכיעוק״י אבל ואבירם דשן עיני על קאי

 כאן אין דאל״כ סנימוק״י בפירוש קאי ע״כ דסש״ס פירש בח״א ובמהרש״א
 אמרודמוחר צא דע״כ נחמד דבר כ״ל ולפ״ז ע״ש לפירש״י כלל ל״ב משוס
 הבעלי שאמרם כמו הדברים שיאמר רק מחלוקת בעלי על לשה״ר לומר

 שהשליח רק לשס״ר משוס כאן אין הלשק שטחת כפי כאן אבל מחלוקת
 מחלוקת להרטם אסור שוב בזה משה עיני על שטוט לבס מצפון גלה
 הדברים לפרש יכול דשב״ד מזה למדו ולכך הדברים משטחת נשמע שלא מס

 הא וקשה ל״ב משום דלית דאמרו בהא דק״ל מס יתיישב ובזה הבנתו כפי
 א״ש ולפמ״ש ל״ב משוס בי׳ •לית מלתא באפי דממאערס מלשא כל בלא״ס

 שגלה מה כאן אבל p בפשטות מטארים כשהדברים דווקא זה ד-באמת
 עצמם עיני על רק טוט דאולי מלשא באפי נמאמרס לא זה טונמס

מחזי זה משה על שמוט ברמיזמס הבין נ״ד ששליח רק משה עיט לא
 : היטב ודו״ק לומר רשאים היו לא ב״ד שליח דסוה ולולא כל״ב

אצה • להעמיק מלמא לי טרימא אבל בזה רבים דברים צי יש *1^
: רבה באהבה דור״ש ולועדיה המורה לכבוד המדבר דבר*

פא תשובה
 בפטהם עליהם העידו שצו .והעקער קצב שאשת שאירע המעשה

וראתה טריפות שנים לשונות ממנה וקנה ההעקר שבא קצב אשת
 מכרוה!• אשר אחד לשון וקנתה אכסניא מבית אחת משרתת שס היו כי
כערד כמה זה בה יודעת אשר הקצב אשת אמרה וגס כשרה בתורם לה



הד׳־שהיראה עמידשם

 עץ׳ «<w *w »ע 1 חישו m מקו □מהדרין י עעיר&11׳ עו7 ג חע מו pnn <ר & סח«! חכיט זכו כטס סחגת דזקח זנחו ממין
 ובסנהדרקליא בת״כ וט׳שס מז:׳ אני יאתר שלא לדיין ומין לאו כלים בשאלת הכל בנשירה בנקיתהגין בין קתני וכברייתא

ל״ג במתניתק דאלו א׳בברייתא .... דהא רבי׳הוא והכרח ןקאמאד
קרא אלא רכיל תלך דלא קרא כחש עיבד. פרט מןט גף עשק שביר פעילת בממ׳ן סדבר דכן ונראה נקרא כלים כתיב לא

•י"

להדיח דמטרש משים דהשלי • בקיסר. ד.יא שזו בהוייוזד עמו זזוא mry שלא בשביל כיתוהאוהשאילני לי שטר א״ל
ודברי סיד חגלה רכיל הונך עשית שלא פי על אף ולומר להם להזכיר שלא מוזהרין מם מלשו׳הבריית׳ וכו׳שינה זה מר

מיניאין היו שהרי מד הס הב״ד : נמייה היא שזו עמך אעשה עמדי . וכ׳יב כלים דוקא דלאו להודיעט
פדגמדדקכדחק למן לבע״ד הילך vfr • תהיו קדושים בפרשת המב״ה ד,יר1ה מא השאילט ש״ד לאוין נסיה ג״כ

.מכניחין היו הדבר את גמרו שנתפתתה בפ׳נערה. ואמריגן בעמך דביל ההקש הדמיון זה וט׳ועל מגנך
ליחר קיצר זרבינו וט׳ אותם :•בעמך דביל תלך לא ת״ל מין רע שם למוציא אזהרה ס גס וזהו פכ״ל הפנינים מל

 נלתינין מנ״ד הדיין ביוצא דמיירי אמך לא סעסא מאי נתן ורבי מונשסרת אומר נתן רבי שמוזהר׳ למדנו רבי׳למיס נמת
 :ולדברי זט׳ יאמר וכשיוצ׳צא לזה דך יהא שלא לדיין אזהרה ההוא • ובייל תלך מלא דחייבלאוין זכו׳והרבדינא ישראל

 מזקקתי פיר .אזהרת המוציא *מנין דבר* שמטעים כרוכל יהא שלא ר״א " לזה וקשה לאו וא״ת וז״ל זהק׳ י״ב •״א
 רנינו דברי המשר מהו לפרש אעשה אב׳מה מחייבין והבידי מזכה אני יאמר שלא לדיין דנטי׳ מק״ו חפ״ל ל״ל ונקימה

 בכתו׳אמרינן דשם חטה נלע״ד אזהרת המוציא רכי׳ולדברי תלך לא ת״ל עלי רבו שחבירי משאיל הוא בס״ם נטירה ומה
 וקשה לזה רך יהא שלא אזהרה ליה דמפיק בגון הרע לשק מהו לפרש הוזקקתי רע שם כמותך שאיני באומר אלא צו

 לא p לשון ורכיל ופירש״י לזה * בר׳יופי וק"ל מאי דבר להכירו האומר ב״ש נלישנ׳בישא לא משאילו שאיט נקימה אסור
באזהר׳מש״ד אבל פכ?ל תהיה דחביא נקימה נתיב לא דאי וי״ל כ״ש

לא רכיל תלך מפ׳לא לה ומפיק שהיא קפיד נטירה דוקא מ״א
 כ׳המוציא מה׳נערה פ״ג הרמב״ס גס • ליה משמע מהיכא פירש מ״א מצוה גר להרב ועיין וט׳עכ"ל בלב שאיט נקימה אבל בלב
 ש״אכ׳ וכס"הלאוין רכילבפחך תלך מלא לוקהואזהרתיה ש״ר לא אס והלא בלב איט נקימה כתב ק׳דהיאך מ״שונפק״ד דנ״ז
 לזא וקשה לוה רך תהא לא בספרא רכילומ׳אחרו מהיות הזהיר רוצה ומדאינו משאילו והיה לו שעשה מה לו זוכר היה לא בלב היה

 אזהר* זה צאו ובכלל והולך דברים שטוען כרוכל תהיה שלא ז*א בפועל ממשה פושה וגם נצח שמודה שפטרתו משמע להשאילו
 הוצרך לוה אזהרתיא משמכו היאך ביאר ולא פכ״ל ש״ר מהוצאת בבר ופכשיו בלב אלא איט ונטירה ובפועל גלב דהוי נמצא לנקום
 ומפרש קרא מק• משמע היאך • מהו לפרש הוזקקתי לומר רביט שהר* נצא שמורה אינו ופטרתו כמותך איני אני זא״ל מלט הוצי£

 לדבר שלא ־רכיל תלך מלא דילפינן ♦כיון דמייט הכי דמשמע רטט תרוויהו דצריכא ונלע״ד מק״ו תפ״ל הו׳לדונתא והדרא השאילו
 בי טרא דא׳איכא טשא לישנא היא היכן פד בפרטן ואמרו לה״ר רחמנא ד׳ב׳צינתוב כדאמרי׳בקידושין זה על ולימד מא׳זה לכתוב

 ט אצא. נורא תשתכח היכא נישא כלישנא לה דמפיק והייט פלרא אתושב דמה מידי זה כל ולימד זה בא א״ר בגרות בכי נעח׳ולא
 לחבירו סאוחר כ״ש רביט יליף מינה • וטורי פלטאדאיכאבשרא לכ״ש שנים קנק קנוי אוכל איט ונו׳קנויקניןפצנמ דתניא ושכיר

 תלך דלא מהרא לה ילפינן ושפיר חש״ר והיינו לאומרו שאסור דבר אוכל עצמו קנין קטי אבל שנים קצין זה חושב אומר הייתי כן אצו
 אזהר׳־ זה לאו ובכלל בס״ה הר״מ מ״ש והייט * כאמור מכ״ש רכיל שטקס זה אמינא נטיר׳הוה כתיב אלו ה״נ וכו׳פ״ב ולימד שטר בא

 וט׳ שאמר כ״ש להיו׳רטל הכתו״שלא דאסר כלו׳כיון מהוצאו׳ש״ד במותר איט שאומר אלא משאילו אס אבל להשאילו רוצה ואיט וטסר
 דבריצאל שטוען כרוכל תהיה שלא דא׳ הרמב״ם שהביא הספרא ולמן ט' אומר אס משאילו שאפילו הנטירה פל ולימד נקימה בא תר

לדיין אזהרה הוא צגירסתינו דאגו גורם היס וט׳נר׳שכך והולך : תרווימ זאצשדיט אמר במותן* איני .
 אבל מבפ״ד א' דברי יטעים שלא או דבריו יטעים שלא מזש״ל וכר מימר׳ר״א מ״ו אתרי׳בפ׳נפרהוט״שם רטל תלך לא מ״א

 מסינאל שלא והיינו לה״ר לדבר שלא יש׳ ל3ל אזההה וא6 צגי׳הר״ת וט׳ ממק זה אותו ופצשו דבריי׳דקתני סיומא והוא תנא דמא ונר׳
 בחיבורו וכ״פ למש״ר אזהרה הוא ועוד ומלך דברים שמפן נתנל א׳מלא ר״א אזהר׳למש״ר יליף ובת״ה ©ו״מ לבן ומלקו׳ אזהרה רציף

רכיל• תלך מצא שלו ואומרה לוקה ש״ר המוציא נערה מה׳ פ״ג מטא וצא בלנוט ורבי׳קיצך בר״ן ל״א ומ׳ובגמ׳קאמ׳מ״ט חלךרביל

 לתרן בא זה ופל ליזש״ר אזהרה דמיא כתב היאך כן אס אנא נפרה בם׳ הובא צא זה דבריו שמטעים כרוכל תהא שלא
 יהא שלא מהרם רפכ״א הר״מ דמ״ש יראה והרואה וכו׳פכ״ל ליה •ופי׳ ומולך דבדו מטעים שהוא כרוכל תהיס שלא לה קתני בת״כ
 עמיתך תשפוט דבצדק מקרא אלא׳ תלך דלא מקרא איט לזה רן רט׳דגרים ומדברי לא׳מבפ״ד דברים מנועים יהא שלא ק״א הדג

 ת קשו ולא׳ לא׳רכות פנים יסביר ולא שוק הבעיד השואת שיהיה ולגי הדיו את דן אס כגון עצמו לדין דקאי משמע דבריו שמטעים
סו׳דכתו׳דמפיק מייתי לא אמאי כ״מ מרן פל משיל ובזהיתירן ) מנין בסנהדךין.צ'ב׳ למ״ש ודמי דבריו יטעים לא שמפה טקפו

בפרכק דתני׳וט׳שס כר״י וקי״ל :מפו׳ לאו דמי

ם V' יל



הד-שתראהעט־דשם

 בלשי □ניכר גיניו׳סופר ויש • אתרי׳ יעמוד מי לראות
מרה דחתאמר׳באפי מילתא בל

 אנא אגר ואביו •מחרש חרש והורתי דבר אמרתי לא מעולם אומר יושי רבי דתניא הולך נ״למדכתי וטעמאדר״י
 למפרי וליכא להאריך מש •שלא לא מ עליו פלו׳שאמרתי איתו יבא אם פי׳לדאות לאחורי קאפי׳ו׳ בירמיה הוא כן רכיל
 ידמריר סמני! מ0 ליה דקם ק"ל והבי בעלים בפני אימדו הייתי שלא אמרתי מצאתיו לא הבי׳ שהביא והפי׳

מילת׳רמיתאמרה בל בערכין רבא דאמר בשיטהיר, רבא המנה בילקוט ולא בש״ם נא
 שבן בל א״ל :בישא לישנא משום בה לית תלתא בי באפי בפניו נר׳ שהוא רבי׳לו׳ בונת

 בולי דא"דיוסי ס׳י׳ל בר׳יוסי אנא א״ל ולישנ׳בישא הוצפא
פי׳ י וברזל נהשת רביל הולבי מדבתיב נ״ל וטעמ׳רר׳יוסי

שלא רעות עליו לו׳ שונאו והוא אורבו שהוא .שאזהרת
*נסי ולומד וברזל רנחשת ענינים שני ומשמש * בפניו . .— —
 המל׳והת׳ ארבי את בעבדך רבתי׳וירגל ציבא של מרכילות .פליו או׳ •ושל״ב כאוהב בפניו

 בשע׳ ציבא רוצה היה ולא • הוה מפיכושת בפני שלא מש״ר שמידת רעו׳כדמיוןהברזל
 .אפילו המפורש מן סתום מפיבוש׳וילמד שישמע בן שאמר ונחל נהשת ב׳ענינים ומשמש

בערבי! כדאיתא רבה ציא1אםו׳לד וממונו ועירו חפצי מל
 על רבד. שהוציאו מפני אלא אבותינו על דין נהתסנזד לא

 הארץ רבת מוציאי האנשים וימיתו לקיש ריש דאמר הארץ
 אלעזר ר׳ ותניא • מתו שהוציאו הארץ רבת על • רעד.

 הרעמנלן לשו׳ של נח גדול כמד. ודאה בוא פרמאאימד בן
 המוציא בך עצי׳ואבנים על רע 'שש המוציא ומד. ממתליה

( הרע לשון תולדת ) • ובמד. כמה אחת הבי׳על על רע שם
 ספרא דרב אהוד. תני פשוט גט בפרק בתרא דאמרי׳בבבא

 בא טובתו שמתוך .ועירו של בטובתו ארם יספר אל לעולה
 לומר בא שמרבה שמתוך לספר ירבה אל פי' " עיתו לידי
 רתק מותר ריבוי בלא טובה סיפור אבל * בו יש זה גנות

 מונה היה תוא בולי ובאי בן יוחנן לרבן היו תלמידם חמשה
' . ; כולי שבתן

 עצמווחנירו העדות-המקלל שבועת בפרק pjl מי.
 אזהרה בגמרא ואמרינן • חייב הבינייין בבל •

־ למקלל• • _ ■ . .

 מה״ל פ״ו ס׳הרמב״ם וכו׳נאפיקי קי׳־נ לומר רביט ׳והוצרך ב ט?
 פי׳ הוא בפתי׳ וסי׳א־שפירש״י • בכ׳־מ עליו ותמה כרבא שפ׳ללא

 תי׳לאהויי טפי שפיר י$ת פירוש דצסא• משוס מ ובחר שנ׳רכינו
ונצ׳ל רביני זין ’

 ושונאו אורב? בפניו ושלא כאוהב
 בדמיון והוא רכות פליו צו׳

 ומצהיב מאיר שהוא הנחשת
נראה ה״נ ר,לל נחכת כרכתי׳

 מרכילו׳ רבי' גמי מייתי ולהט
 מפיבזשת1של פכרו דציבאשהיה

 נאמן כפבד גגצמו מראה והיה
 פליו דבר בפניו אדונ׳ושלא לפני

 חפצי כל ואפילו : לדוד רפות
 כדאי' אסו׳להוציא וממוט הבית

 ביש א׳אלא י״א זט׳שה בפרטן
 דר\.י רביט בדברי קצה שינוי

 וכו׳הוא גז״ד נחתם דלא ליבנא
 מדכהי׳ ר״ל לה ךמתניתי׳ומסיק

 נתחתס זה פל פעמים כשר זה
 ברייתא מייתי הכי וט׳ובתר

 רביט שהביא פרטא בן דר״א
 וימותו מדכתיב ר״ל לה ומפיק

 הארז דיבת וטיפל האנשים
 דאמרי' לה״ר תולדת שהוציאו:

לה ומייתי קס״ד וט׳שס בב״ב
 וט׳שהאחרי׳ טובתו שמתוך ופי׳סר״נ בס׳ב״מ וסרי״ף ט*ז בפרטן

 בפ״ז ס׳הרמב״ס היא וכן בו יש ט״ך מדת הלא סומעי׳וט׳ואומר
 רבינו מרבד משמע אוהביו בפני אבל בב׳׳מ מרן שם וכתב מה״ד

 בפצחו □מספר על משש דליכא נצמוד מיהם ומדברי ככ״ל דמותר
 פצמו דהתשפר בהדיא מוכח רטט מדברי אבל גטתו לידי שיבא

 •שס רשב״סבב״ב נומרגטתוכ"ב בא שמרבה שמתוך ירבה אל
 בטובתו המשפר וז״ג שכתב יחד ב׳הסברות כלל רש״י ובסרכין

 וט׳ כומפין אחרים או זו ממדה מת אומר פצמו הוא מדאי יותר
 כ׳הנ״מ כ׳׳ממ״ל פלמרן שכתב בה׳דפות בס׳מ״ח לספר״ח ועיין

 פכ״ל קס״ד בפ׳ג״פ הג־ משמע ולא שונאיו בפני דסייט דמפ״רניט
 פירש רשב״ם אכן וז״ל שנתב סנמ״י כוונת היא « דהשגה ולפקד״נ

 מוהר ריבוי בנא טובה סיפור אבל :וט׳יע״ש יות׳מדאי ינמר לא
 בריב״ז כדאשנחן רטי בלא לומר רבינו וכו׳דקדק □׳תלמידים דחק

 מימת פוד בהן שהיה ובודאי טוב לב טוב פין שבחן דמונה
 מותר אוהביו בפני אבל כתב ובהגמ״י • לספר הרבה ולא טובות

 כס׳רבי׳ לנמי ואפ׳דס׳ ככ״ל וכו׳סמ״ג מחן חונה היה דס׳כריב״ז
 היי׳ בז בט ריבוי נז:ר לז היימכ׳׳ם בדברי שהרי רביי בלא דהיינו

 בכצסכטיןהייבשםל"הא׳ וכו׳ הערות שבועת פ'3 מ״ביזק
 פוכר בכולן והכירו ומ׳המקללפנמו נדיב בטלן או״א המקלל חנן

 בל״ת דעובר ה״ג מה״ס פכ"ו הר״ח וכ״פ הרי״ף גי׳ וכן בל״ת
 הייט דחייב להביט ק' מייב עצמו המקלל ורבי׳דגריס " ולוקה
 ויותר מנקות חייב הוא צו׳שטנתו ודוחק "א או גבי כדקתכי מיתה

 חבי׳מנץ ואמדי׳בגמ׳אוהר׳נמקלל כני׳: נר׳להגי׳פוב־בל״ת היה
 הטאאלאנישנא דבי׳מדלא א׳ונר׳מדברי ל״ו שם חרש דכתי׳נ״ת

 חבירו למקלל אזהרה קר׳ילפי׳ למהאי ביא׳כלו׳נר׳דס״ל ולא דגח׳
שיהיה •אי□ איש מלקלל הזהרנו שי״ז לאוין כס״ס הר"ח יד־נרי וכ"ן

 פ׳ד״מפיל נדפריך משונין שכן
משי;" איט ונשי׳דאביו וחרם דק

 יליס דהיט גרור׳ ונונתם פכ״ל
 תקלל מלא חבית בשבופו׳חקלל

 דסאאפ»צומ׳שאנ*מ*ש חרש
כדפרי׳בסנהד׳ דהרישו׳גרת׳לו

לתינ׳מחד' אבי׳ד״״ח א׳גבי ה״ו
פכי} אימ באם אביו דיליף מד

 מבנייא אתיא אביו וכו׳ומקלל
 וחרש מאב או ז ונש־ מאב או

 כתו׳בסנהדרי׳ס״וב׳ד״ה כמ״ש
 דבשבופו׳משתע וט׳אע״ג מאי

 פעיל לה גמר לגזודא דמחרש
 W מזו׳בקטעות' הכריחו ומש״ה

 שם •׳ש מ והיינו להאריך הש דלא
 דבפטעת אב״ג בסנהדרין

להארי• מש דלא וכו׳ציל משמע
 לת בשבועו׳פי׳וז״ל רש״י והנה
 בסנהדרין מיניה ומדביק חרש

 כנראה פנ״ל בפמך שהוא כל
 הנידו מקלל היכיילפי דהוק׳לו

 דאיטאלמיפרךשאפי כיון מהרש
 מיניה ומדביק וט׳צה״ק חרש

 מצאתי לח ני עקא דא וכו׳ברס
 לא בעמך נ״ש דדריש נסנהדדין

 ברייתא אלא בד׳מ״ו ולא גד׳פ״ה
 בסמוך רביט דת״כדמייתילה

חרשלרבו׳כלחרם מנץ אלה גי קדושי^אין
 ע״שאבל תאור צא שבעמך כל ופי׳הרא׳׳ם תאור לא בעמך ז״ל

מרביק ואביו אבדחדש מבנין אנא לה יליף לא דס״ו נסנהלרין
וו׳׳\ מ׳י׳חירת״ז יי! •

 מה כתכלית כי יהיסבדעתינו וט׳ותולי מישר׳והיאאוחרול"ת׳סרש
 הרש קללת אבל וט׳ שומע כשיהיה ישר׳. איש קללת לנו שנאסר

 בחיבורו לונ״פ פכ׳ אסור שהוא ־הודיענו רבה וכו׳ ישמע לא אשר
 0 ל״ו בשבועות התוסטת אבל • בס״ד בסמוך כתש״ל מה׳־ס פכ״ו

תמלל לא דכתיב הבירו מקלל

 ר״פ עה״ת רש״י הביאו
 ה'

בס:
 וז״ל ח׳ב׳סירפ״י ברבות גס • 'התוספות וכמ״ש דעלמא ישראל
 העשה בלא עובר חבירו אח רמקלל ואמרייבשבועות דצטייה לוקה

 ק׳להכינס ודבריו עכ״ל והרש ונשיא מהמקללדיין הצד ואתיאבמה
 ופריך סג׳אצו לחילף בפי היה דהרי שלפנינו סו׳דסנהדרין בפי
 פנין איט באס אתיא דאביו ומסקנא משינין שכן השוה להצד מה

 התוספת אם כי הוזנרסםבטגיא לא מבית אבל • שם כמבואר
 • לעיל שכתבתי מבינייאכמו יציף דחבירו שחידשו הוא

 הם סס סרמב״ן ודברי •כן ש:׳ סרמב״ן פ׳קדושי׳סק׳על והרא"ה
 שי׳התו׳בשטעו׳דלא צפי וסנה והכלצל״פ• במטת שב׳ רש"' דברי

 וכו׳ חבי׳בשש ב׳מקלל ג׳ סי׳דחמורה פג צ״ל ה׳ן להאריך חש
 ואורב חרש ל״ת דכתי׳ אמרת מצית לא במלקות ליה תיסגי לא

 בהדר. וט׳דמשמע היש דכתי׳ל״ת מהנא חבי׳אזסרתיה את לקלל
 דגרים בתמורה רש״י ואפי׳לפיגי׳ מרש חבי׳תל״ת למקלל למפיק

 נמ״ש ומוכרחי׳אטלו׳ מרם דאזהרתיהמל׳# גרים ואב"אאפי״ה
 ותאב חרש מל״ת דאזהיתי׳ הש״ס וכונת להאריך חש דלא התו'

 פי׳בשע בתמורה שם ורש״י התו׳בשבופו' כמ״ש מביניא דאתיא
 וט׳ גרידתא במלקו' יתנכר דלא חמרת מצית נא וז״ל ריב״ה

 גבי דכתיב לתו מהאי ג״ש בסנהדרין וילפינן מרש כתי׳ג״ת רהא
 במקל׳בש׳וט׳יע״ש התם וט׳ומוקתינן נשיא גבי וט׳ונתיב אימללין
 תי״ש מידי יליף לא בגירסתיט התם שהרי ביאור צריניס ודבריו
 ק׳שהדילא אנזי מהמציט אלאר״ל נ״ד ג״ש נאמר אם ואפילו
 לחינף. בעי היה ברישא אלא • חרש תקלל דלא מקרא מידי ינפיק

 יפיייך ודין מנשיא אב מבטן או חרש תקלל מלא אזהרה אביו למקלל
ע^"הו



זצ״ל פוברסקי עלב כ״ט דף - פציעא בבאדוד רבי שיעורי חיב
, -ss««W , *י**?. וכיל ־ph לא ששום ודכא בשעטא

 שמקיים ראף במילה, עוסק אינו שהרי במצדה
 בשום עסוק אינו מ״מ רגע, כל בגופו המצוד.

בפועל. מעשה
 עכשיו אף הרי ותפילין, ציצית משא״כ

כל עכ״פ הרי בהם, לבוש שכבר
 במעשה עסוק הוא הרי בהם, לבוש שהוא רגע

בפועל. מצוה

 לאבירה, מדמים ותפילין ציצית רק ולבן
הרי בביתו שהוא זמן כל נמי דבאבידה

 דעסוק ותשיב בזה הוא ועסוק עליו שומר הוי

עסק דהוי ורק בפועל, מץוה._5במעשו

ע״ב כ״ט דף
רכיל תלך לא משום דליכא בטעמא

 לך. דאשרי לי שבקו לא זיל א״ל ,גט שכ(

עצמו יוסף רב דאף הוא הדבר פשטות והנה
 לבסוף מ״מ להתיר, רצה דבתחילה

 ומה בהם, להשתמש דאסור לזה הסכים
 דהם היינו לך. דאשרי לי שבקו לא שאמר
אסור טרח דלא דבמעות הזה הדק לו אמרו

בהם. להשתמש

 ה״ר )בשם בשטמ״ק כתב דהנה צ״ע אכן
 דאשרי לי שבקו לא זיל וז״ל, ^"^והונתן(

 הוה לא והבא תלמידי, לי הקשו שהרי לך,
סנהדרין במסכת דאמרינן רכיל תלך לא משום
 וכו׳. מזכה אני ויאמר מב״ד יצא שלא מנין

 וחזא מדרשא בבי הוה גופיה ררחבה כיון
משום ליכא לו המקשים התלמידים

ע״ב. סוד, מגלה רכיל הולך

לאו כאן דיהא כלל לו קשה היה מה וצ״ע
 היכא רק זהו רהא רכיל, תלך דלא

הרוב מחמת ורק אחרת. סובר בעצמו דהוא

ע״א ל׳ דף

 רכזה ותפילין מציצית דהוכיחו דממילאח־זהו

המצוה. מן פוטר אינו במצוה עסוק
כלל, הביאו לא וממילה ממזוזה עכ״פ אכל

 במצוה עוסק חשיב דלא ודאי דהתם
עכשיו עסוק שאינו כיון המצוה, מן לסטור

כמש״ב. כלל מצוה מעשה בשום

ממזווה, נמי שהביא הנימו״י בדעת וצ״ע
 דהביא כיון ועוד כמ״ש, דמי לא רהא

]א״ה, ממילה, נמי הביא לא מ״ט ממזוזה,
וצ״ע[. הביא. לא ציצית גם ואכן

 דעתו. עד הפסק יצא להטות רבים דאהרי
 זה. ומגלה הולך אם רכיל, תלך לא הוי בזה

עכשיו כן סובר עצמו הוא דאף הכא אכל
 ורק בהם, להשתמש אק אבירה דמעות

 אחר עכ״ס אבל זו, מימרא ידע לא דמתחילה
 בזה הוי אטו כן. פוסק הוא אף לו, שאמרו

 ידע לא שהוא זה מגלה אם רכיל, תלך לא
 האמת. על העמידוהו התלמידים ואלו קודם,

 בעצמו דהוא משום דרק לומר הוצרך ומה
הוי לא לכן לו, הקשו שהתלמידים ראה

 לא שייך לא זה בלא אף רהא רכיל, תלך לא
כמ״ש. רכיל תלך

 כזה בלשון לו דאמר דביק י״ל ואולי*

דאינו הוא מחמתם דרק דמשמעותו
 הוי א״ב ליה, שבקי לא הם דרק לו, מתיר

 הוכרח ולכן רכיל, תלך דלא לאו בזה
 כיון רכיל תלך לא כאן דאין לבאר השטמ״ק

 ראה בעצמו והוא שם היה גופיה דרחבה
ודוחק. כן, לו אמרו שהם

וקמבוק אפשר לא מדק אסור אינו ומ״ט ולצורבה, דלצורכו האיבעיא ביאור

 מאי ולצורכה לצורכו להו איבעיא ,גט שכא(

וכו/
 לשטוח האיסור כל רהא צ״ב ולכאורה

דהבעה״ב משום הוא לצורכו
מאי וא״כ לעצמו. בו ישתמש שלא מספיד

 דעכ״פ כיק הא ולצורכה, בלצורכו מיבעי״ל

 דמה הבעה״ב, יקפיד למה נמי, לצורכה הוי
לצורכו. גם דמכוין אכפ״ל

היכא דאה״ג כתבו, לצורכו( )ד״ה וכתום׳
מכדי יותר שישתמש חשש דליכא

0) החכמה אוצר תכנה ע״י הודפס)292 מס עמוד דוד ;;וברסקי, ב ב״מ ־ פוברסקי דוד רבי הישיבה ראש שיעורי



ערכיד״דע׳ רבנו שיעורי•

 בעבד חבלות דתשלושי הדק ביסוד

כנעני

 דעבד חבלות בתשלומי דיל״ע אמר זצ״ל מדן
יסודם אס לאיון, הניתנים כנעני

 שיין שהוא רק דעלמא חבלות משלומי ככל
 משוס מתחייב אלא חבלות דין הוי דלא או לאדון,

 דמעוכב מבואר מב: בנימין והנה ממונו. מזיק
לרביה, ליה יהבי אשריני ביה דחבלי שחרור גט

 התס ממונו, מזיק משוס הוא דהחיוב נימא ואי (
 ואמאי ביה, ממונות שוס לרביה ליכא כבר ודאי
 ככל הוא החיוב דיפוד ומשמע לרביה, יהבי

בתשלומים. זכות לאדון שיש ורק דעלמא חבלות

 גחלת דהמניח דאמרינן כז. בב״ק יעויין אמנם
לו שהיה משוס סמור, חברו של לבו על

חייב, ונשרף בגדו על הניחה ואס מנוסו, לסלקה
 בדין שיתבענו דסבר משוס הגחלת אה סילק דלא

 עבדו לב על נחלת "הניח רבה ובעי לו, וישלם

 וסרש״י דמי", כממונו או דמי כנוסו מהו,
עבדו לב על גחלת אדם הניח "ואם דמי כגוסו

 שייך לא הרי ובזה לסלקה", לעבד לו שהיה סטור •

 מה מצד חיובם דחבלות ביון חבלות, מדיני לדון
 מגיח את לחייב דאין וסשימא עצמו, בעבד שחבל

 חיוב איכא אם ורק לסלקה, לעבד דהיה הגחלת
 הגחלת מניח אס לדון שיין ממונו מזיק מצד

 מוכח וא״כ ממונו. כמזיק או גוסו כמזיק נחשב
 מיובא גם בהו אית כנעני דעבד חבלה דמשלומי
 ממונו. מזיק משוס וגס דעלמא דחבלות

ממונות, ביה ליה דלית שחרור גט )ובמעוכב
 אבל חבלות, מדין חיוב דאיכא בגונא ליה מיבעיא

פשיטא ממונו מזיק משוס רק חיוב דאיכא בגונא
.0 לאדון משלם דאין ליה

 העושה מן חמור בפיו האומר נמצא שתני׳
דאין זצ״ל מרן העיר וכר. מעשה,

 על הוציאו בסיו רע שס דהמוציא שוה, הדמיון

 נערה סיתה או אנס מעשה והעושה איש, אשת
 איש באשת מעשה דהעושה מצינו ואילו סנויה.
 שם דהמוציא או עליה, רע שס מהמוציא סחות

 מסיק הוה מעשה, מהעושה חמור פנויה על רע
 חמור בסיו האומר עלן דבאומו דמצינו שסיר

 אינו התנא דנקט מאי אבל מעשה, מהעושה

דבר. באותו

 ומה וכר, פרטא בן אלעזר א״ר תניא ,בנש
כך, ואבנים עצים על רע שם המוציא

 לשה״ר לדבר איסור דאיכא הכא מבואר וכר.
 קצ״א סימן ביראים ועיין ואבנים, עצים על אפילו

 חברו, חפצי על אף דיבה להוציא איסור שיש
 סעיף ה׳ כלל בח״ח )והובא דידן מגמ׳ לה ויליף

ז׳(.

 והאבנים, העצים על לשה״ר דברו במה וצ״ע
מה דהיינו שכתב רגמ״ה בפירוש ועיין

 ומה בשמים, ובצורות גדולות ערים שאמרו
 שאמרו דמה וצ״ע יושביה, אוכלת ארץ שאמרו

 אלא ואבנים העצים על אינו יושביה אוכלת ארץ
 בקרקע הדבר תלו הם דמ״מ וצ״ל הארץ, על

האבנים. על לשה״ר והוי

 ערים שאמרו במה הלשה״ר מה צ״ב עוד
הוי אדרבא הא בשמים, ובצורות גדולות

 שבש והוי ובצורות, חזקות שהם הארץ לערי שבח
הגרים להגויים דמון וצ״ל הס, שחזקות לאבגיה

)י,י כ׳. אות שס״ג סימן ונתה״מ שם, גיטיו פנ״י עיין א״ה: ו(

החכמת אוצר תכגוג ע״י הודפס224 מס עמוד הלוי דוד משולם סולוביצ׳יק, ערכין ־ הלוי דוד משולם רבנו שעורי
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הלוי דוד משולם ע״ב ט״י - ע״א ט״י עיכץ רכנו שיעורי דיג

 ערים שמו לרעה, ואבנים כעצים משתמשים שם
 גס רעה מושב זה ישראל, עם וילסמו כצורות
 אינה עצמם שהאמים ואפילו עצמה, לאמיס
 משעי לרעה כהס שמשתמשים טון מ״מ לרעה,

רנג עצמם הם

 להגיף איסור דאיכא הכחל, לעגין כן ומציגו
אמרו הדכר וטעם המזכח, על כחל

 של ימיו להאריך גכרא דהמזכח מ״ד ס״ג כמדות
 וצ״ע יעו״ש, ימיו לקצר גכרא והכרזל אדם

 שיש ככן מטא ומה הוא טוכ כסנ״ע דהכחל
 דטון כנ״ל ומוכח לרעה, כו שמשתמשים
 לרע, גתשכ עצמו הוא לרעה כו דמשתמשים

 לרע נמשכות כצורות עטם הכא דה״ה י״ל וא״כ
לשה״ר. הוי ולכן רע לדכר משמשות דהס טון

 מהו צ״כ וכו׳. ר״ל אמר רבה אמר אלא ,כגם
שאמר ממה כיה הדר לא הא ה״אלא",

קודם.

ע״ב מ״ו

 ויותירו. תותירו אל ויצאו. תצאו אל ,כגם
כן, עשו ואכירם דמן רק הא צ״כ וכו׳.

 המקום את הכעיסו ■עזראל שכל נחשכ ומדוע

כזה.

 כפר כאילו הרע לשון המספר כל ,כגט
דתטא הכונה כפשטות וכו/ בעיקר.

 אולם כעיקר, כפירה כחטא חמור הרע לשון
 האי דמייתי הל״א ס״ק פאה כירושלמי יעוייין

 אומר שהוא "זה התם וגרסיגן דרי״ו, מימרא
 כעיקר", כופר שהוא עד אומר אינו הרע לשון
 אלא לשה״ר מדכר אדם דאין הכונה זה ולפי
 לא וט וצ״ע שמדכר, קודם כעיקר כסר א״כ
 ועיין כעיקר, שיכפור כלי לשה״ר שידכר יתכן

מימרא שהכיא הל״ג דעות מהל׳ ס״ז כרמכ״ם

 ,מהל סט״ז כרמכ״ס וע״ע הככלי, כגירסת זו
 סופו לשה״ר שמדכר דע״י שכמכ הל״י טו״צ
 הירשלמי כונת זהו ואולי כעיקר, לכפור שכא

לגירסא אולם לכפירה, יכוא לשה״ר דע״י
כנ״ל. וצ״ע להיפך הוא שלפנינו

 אצל ובאות החיות כל מתקבצות לעת״ל ,כגם
לעת״ל. רק שייך מדוע צ״כ וכו׳. נחש.

דאמר כגון כישא לישנא דמי היכי ,כגם
f דאיכא וכו׳. פלניא בי נורא איכא

 • לשה״ר, הוי דאמאי וצ״כ וכו׳. וכוורי בשרא

 ככימו ומכשליס עשיר דפלול אומר אם וט
 אורחים אצלו יש ואולי גנות, דכר הוי הרכה
 אלא רע, דכר אינו גופא זה דאה״נ ויתכן וכדו/

 נזק דכר לו יכא זה דמדכור טתכן דכיון יתכן
 אצלו ומכשליס עשיר שהוא שידעו דטון פחד, או

 וזהו ויזיקוהו, כליעל אנשים אצלו יכואו תמיד
 דאף הל״ה מדעות כס״ז הרמכ״ס שכמכ כמו

 אותם ישמעו שאם מכרו על דכריס המספר
 ולהפחידו לו להצר או למכרו נזק לגרוס יכולים

דמכאן ויתכן כדכוומה, והכ״ג לשה״ר, ככלל הוא
K £ אשר. מקור כמכ שם והכס״מ דכריו, מקור

 דמתאטרא דמילתא מהיתר "יביטוד

מרה באפיי

 באפי דמתאמרא מילתא כל רבה אמר ,בגט
אמר בישא, לישנא משום בה לית מרה

 יתכן וכו׳. בישא ולישנא חוצפא שכן כל ליה
 היא דכונתו טמכן אופנים, ,בב רכה כונת לפרש
 חכרו לסט לדכר כוש שאדם העולם דדרך

 דכר שאינו סימן כסלו מדכר אס ולכן כגנומו,
 דלעולס דיל״ס או כלשה״ר, שיחשכ כ״כ גנות
כפניו, אפילו סכרו על גנות לדכר מעיז אדם
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דיג דןללי* דוד משולם ?״# ט״ז - ק״ב ט״ו ערכין ו3לב שידורי*

 מדבר דאם לשה״ר איסור גדר הוא כן ומ״מ

אסור. אינו חברו בפני

 משמע חוצפא דהוי אביי מקושית ולכאורה
אינו ,הא דלאוסן הב/ כאופן מפי

 שאינו מוכח בפניו דמספרו דכיון כ״כ, חוצפה
 ניחא, ,הב ולאופן חוצפה, אינו וא״כ כ״כ גנאי

 זה דאין משום רק הוא וההימר גנאי דהוי דכיון
 אולם לחוצפה. חשיב שפיר א״כ האיסור, בגדר

 הא/ כאופן מוכח יוסי ,כר דס״ל רבה מדקאמר
 דטון וקאמר אדם, על רע דיבר לא יוסי ר דהא

 היה לא לכן אדם שום על רע דיבר לא דמעולם
 ולא עליו שידבר מה האדם שישמע לו אכסח
 רבה דכונח משמע וא״כ לאחוריו, לחזור הוצרן

 ואינו גנוח דבר אינו ודאי בפניו שמדבר ־דטון
ושרי. לשה״ר

 בזה, פלוגמא דאיכא משמע הגמ׳ פשמוח והנה
שפסק הל״ה מדעוח פ״ז ברמב״ם ועיין

 ועיי״ש לשה״ר, הוי בפניו מדבר אס דאף
 י״ל ולהנ״ל כרבה, פסק לא אמאי שחמה בכס״מ

 דכונח ,הגמ נקמה דמחחילה לרמב״ס דס״ל

 גמורה גנוח הוי אם אף בפניו דמדבר דטון רבה
 וע״ז לשה״ר, גדר הוא דכן לשה״ר אינו מ״מ

 טון לשה״ר הוי ובודאי חוצפה דהוי אביי הקשה

 רבה דכונח ומפרץ וברורה, גמורה גנות דהוי
 בפני מדבר דאס הנ״ל ,הב כאופן אחר בענין

 כ״כ גנוח דבר שאינו הדכריס ממבע הבע״ד
 מיימי ולזה לשה״ר, דאינו כן, לדבר שט ומשו״כ
 אסור לרבה דאף נמצא זה ולפי יוסי, ,ר מדברי

 באופן ורק בפניו, אפילו גמור לשה״ר לדבר
 שאינו סימן בפניו אמרו ואם כ״כ גנאי שאינו

 הרמב״ם שפסק וזהו שט, בזה רק לגנאי מחכוין
לדבר אפור גמור דלשה״ר והיינו אסור, דבפניו

 ומיושבח זה, על פליג לא דרבה בסלו, אפילו
 הזטר לא אמאי צ״ב ורק הכס״מ, חמיהח

 כ״כ גנאי שאינו דבר לומר דשט דרבה מימרא
כנ״ל. בפניו אומרו והיה

 באוח השנומ״ק ,דלגי מילחא כל במוד״ה רע״ע
באפי מספר דאם זו מימרא על קאי כ״ג

 גנאי דאינו באופן דמיירי נקמו ,וחוס שט, מרה
 אף כן דנקמו ומשמע הא/ כאופן והיינו גמור,

 מה קצח צ״ע זה ולפי המהרש״א, וכ״כ בהו״א,
 חוצפא, דהוי אביי פטן מאי לעיל שהקשינו

ודו״רף/

ע״א מ״ו
 מילתא בל הונא רב בר רכה אמד ,בגט

רש״י וכר. תלתא דמיתאמרא^באפי
 בפני הדבר ספרו דהם אבעלים דקאי מפרש
 חושש דאינו מכן הראיה דמה וצ״ע שלשה,
 סובר דהבעליס יתכן הרי ימפרסם, שהדבר

 ולבן לשה״ר מספרי ואינם כשטם אלו שאנשים
 שיתפרסמו רוצה אינו אבל בפניהם, סיפר

 ולא המספר על דקאי מפרש ורגמ״ה הדברים.
 הל״ה מדעוח ס״ז ברמב״ם וע״ע הבעלים, על

 כבר שלשה בפני אלו דברים נאמרו "ואס שכמב
 וצ״ע אמרם, מי הזכיר ולא ונודע", הדבר נשמע

 אנשים בפני סיפר דלמא ונודע דנשמע מהיכ״ח

וצ״נג 3כנ״ כשטס

 מכרך דכתיב מאי אמר טמי רכ אתא כי ,כגט
האי שייך מאי צ״ב וכר. גדול בקול רעהו

 בפ״ז הרמב״ם ולשימח דלשה״ר. לסוגיא מימרא
 לחברו נזק הגורם דבר אומר דאם הל״ה מדעוח

 נזק גורס דהכא דטון ניחא, לשה״ר, בכלל הוי
לשה״ר. בכלל הוי סיפורו ע״י לחבירו

וי.?.( לט. ב״ב יונה דרכינו עליות ז־וא״ה:וע״ע
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הלוי דוד טשולם ע״ב ט״ז - כ״א ט״ז ערכיןרבנו שיעורי ריר

 גבה ובחזקתו דכתיב הרוח גסות ועל בגט׳
לו באה הצרעת החס הא צ״ב וכר. לכו,

 קרח ס׳ רש״י וכמ״ש הנהוגה על שמלק משוס

 הכא לה חלי ואמאי כ״כ, הרמב״ם ואף כג( )יז,
על שערער גופא חה וי״ל הרוח, בגשוח

הרוח. גסוח מחמת לו בא הכהונה

 שבועות, במסכת שהרי נהירא לא הא, תוד״ה
דאיחא דמאי זצ״ל מרן הקשה וכר.

 וג״ע בשפ״ד דהכא להתם, שיין איכר -־"הכא
 עצס על ונענשים העבירה לעצם משתייכים

 החמא עצם לעל הכונה אין המס אבל החמא,
מיחו, שלא משום נענשים אלא אחרים, נענשים

ודו״ק.

ע״ב מ״ז
 אחיך את תשנא דלא הלאו נדד

כלבבך
 יכול בלבבך, אחיך את תשנא לא ת״ר ,בגט

וכר. יקללבו ולא יסטרנו לא יכנו לא
 קללה, או הכאה על הוא דהלאו ההו״א מה צ״ע
 על הוא והלאו חשנא", "לא מפורש כתוב הרי

 דלהכאה פרמ3ו קללה, או הכאה על לא שנאה
 מחובל פ״ה עיין מפורשים, לאוין איכא וקללה
 אמנם הל״א. מסנהדרין וסכ״ו הל״א ומזיק
 מוכחה", דבר על יכנו לא "יכול מפרש כאן רש״י
 גציון בדרן הוא חברו דהכאח דהלאו ניחא, וא״כ

 הוא דהכא והלאו שם, בחו״מ הרמב״ס כמ״ש
 לא דקללה בלאו אמנם חוכמה, דרן על כשמכהו

3כנ״ צ״ע עדיין וא״כ מקלל, מאי משוס חילק
 בל״ח עוברים דאין דהו״א דהכונה וייתכן

שיכול כ״כ חברו שונא א״כ אלא דשנאה,
 זה ועל שנאה, אומה מכח הכאה עד לבוא

 ורק כ״כ, גדולה שנאה אינה דאפילו אמרינן
אסור. מ״מ להכותו משו״כ יבוא ולא בלבו שונא

 כיון מ״מ שונא שאינו דאף דהו״א י״ל או

 משו״כ עובר שנאה, מעשה הוי והכאה דמכהו
 שנאה הכונה אין דמשנא וס״ד דשנאה, בל״ח
 וקמ״ל שנאה, ע״י הנעשים מעשים אלא ממש

ממש. בלבו שונאו א״כ אלא עובר דאינו

 פ״ו עיין הב/ כאופן משמע הרמב״ם ומדברי
אחד השונא "כל שכחב הל״ה מדעוח

 הזהירה ולא וכר, בל״ח, עובר בלבו מישראל
 חבירו אח המכה אבל שבלב, שנאה על אלא חורה

 משוס עובר אינו רשאי שאינו אע״פ והמחרפו
 דהל״ח דהו״א הא׳ כאופן ואי עכ״ל. חשנא", לא
 וקמ״ל להכאה שמביא באופן שונאהו אם רק

 דאס שכמב מהו א״כ פמומה, בשנאה אף דעובר
 טון בזה דעובר סשינוא הא עובר, אינו מכהו

שנאה. ממון דהוי

 ודאי השנאה עצם דעל דאף כונמו לפרש ויתכן
לאפוקי בא אן משנא, דלא בלאו עובר

 עובר לא שנאה ממון שבאה אף ההכאה דעל
 דלא לאו נחשב דאכמי והנפ״מ הלאו, משום בזה

 ההלכה, במחילת כמ״ש מעשה״ בו כאין משנא
 אינו דהמעשה טון מעשה, אינה דההכאה והיינו

 אך שבלב, השנאה על רק הוא דהלאו ללאו, שייך
 בלאו כלל עובר דאינו נוסי משמע לשונו פשנווח

 שנאה, ממון שלא למכה כונמו ואולי משנא. דלא
זה. לפירוש בשמעמין דאיירי המכה זה שאין אף

 שנאה בלא אף דהכאה דהו״א הב׳ לאופן אולם
א״כ אלא עובר דאינו וקמ״ל בל״ח, עובר

 דרק לאפוקי הרמב״ם דאחא מאי זה א״כ שונא,
 שנאה בלא מכהו אס אבל בל״ח, עובר שונא אס

 במכהו דמיירי שם הכס״מ פירש וכן עובר, אינו
ודו״ק. שנאה, ממון שלא ומחרסו

 "הזהיר שכחב ש״ב ל״ח בסהמ״צ יעויין אטכם
לו כשהראה אמנם וכו׳, הצחנו משנוא
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מע"בצתa)יד( ערכיושיטה

 בב״לף•. כדאמדי׳ דמים היינו מומת של שויו ואת״ל נוסד והיינו השוד נעל של
 שלם. נזק משלם חוריו בבן בין בעבדי בין המועד שור חבל שאם וכזה כזה הכל

 לא תם אבל באדם חבל אם ג״ש משלם מועד כלומר לא הם אין מועד גמר׳
 לה דמשכחת הוא דבטועד באחר, יותר שחבל מי כמותר משלם ח״ב אלא משלם

 לכי הכל נקי. השוו־ בעל דכתי׳ לה משכחת לא כתם כופר. בעלים דמשלמי
הדיוט, בייש שאם כמו משלם אינו חשוב אדם בייש שאם והמתבייש המבייש

 יאמרו נמי עבד גבי הכי אי הדיוטות. בייש משאם יותר משלם חשובה בייש .«א״נ
ז״ל: הרגמ״ה לא. ותו שלשים לזה ובין לזה ז־נין לן וקימא וכר

ע״א טו דף

X

 ונ״ב כצ״ל. וכו׳ הבית בעל אפי׳ כביכול ממנו אלא מטנו תקרי אל גט׳
 החום׳ ועיין ז״ל, הרא״ש תפרש אל כמו תקרי אל והאי בקריאה חילוק אין

מהופכים: שהם ע״ב• )דף( לקמן
 ק״ק ר״י ולפי׳ חחלף, כדרכה שבעל אוחו כתוב ובספרים אילו תוד״ה

 אע״ג תחלה הן להקדים תלמוד ]דדרד[ למימר ומציגו 1ונ״ב" כצ״ל. וכו׳ דה״מ
 מתכוין אין לקדם וה״ל מתכוין לשאין מתכוין בין בכתובות כמו קודם, דלאו
:בגיליון ז״ל חר״י למזיד. שוגג בין חלקת לא דאמר כמו
 הרא״ש וז״ל נ״ב וכו׳. שבישראל שמואל רבי אביו בשם ואוכף כשם ר״ה ־

 עברו לא ישראל כי שנכנסו צד מאותו פי׳ אהד מצד עולת מצרים כד ז״ל
 המצרים כי שנכנסו צד באותו ויצאו א׳ בצד נכנסו שהם לעבר מעבר הים

 עולין מצרים כד זה מצד עולין שאנו כשם ישראל ואמרו כזה, סביב הקיפוה

:ע״כ ביבשה אחרינו וירדפו שנכנסו במקום אחר מצד
 כדרכה וא׳ כדרכה שלא א׳ שנים עליה באו אילו זה בעמוד נכתב עוד
 שבעלה האחרון זה ואם בעלה שלא כלום נותן אינו כדרכה בעל שלא שהראשון

 פגומה בעל ואמרו מעולם אדם עליה בא שלא שלימה אשה בעל כאילו נ׳ נותן
 J שלימה בעל היא מבויישת שכבר לא ותו שיםחמ נותן פגומה ודאי אלא וכו׳,
 ץ שהאומר מעשה העושה מן חמוד כפיו האומר נמצא .]מתני׳״ובושת ג׳ נותן

 / מאה. וזה שקל נ׳ נותן שזה עצמה הפגימה מן חמור פגומה שפלונית בפיו
/ אם בתריה וכתי׳ פעמים ׳ עשר ■זה אותי ויכסו כרכתי׳ וכו׳ כאבותינו י מציגו וכן

a• אולם ע״א, מ( עיין שם בגמרא הם*ד עפ״י רק מתפרשים הרגמיה דברי or.) 
הובאו כאן הרגמ״ה דברי 11’ ליתא. בנדפס 10 הקרי. אל ד*ה 9

במבוא(. )ועי׳ אליקים, רביגו בשם ע״ב מ כהובות בש״ם כלשונם
[71]
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>

מקובצת)סו( ערכין

 עזרה לא בהקב״ד, בטזזו שלא פעמים עשר אותם כל שעל וגר הארץ את יראה
 שהוציא רע שם על הארץ. על הרע לשון שאמרו עד במדבר שיפלו גזרה עליהם
 המרות שמספקות כמו עונות. כשימלא ספקו במלאת כסף. מאה אותו וענשו
 ובצורות גדולות ערים כרכתי׳ ואבנים עצים על ממנו. פורע לו יצר להכיל

 שבראם. הבית בעל והיינו מעלה כלפי טמנו אלא יושביה. אוכלת וארץ בשמים
 אותם פלט לראותם. תוסיפו לא הקב״ד, שהבטיחם אע״ם אתר מצד עולין מצרים בד

 תשיב קא לא מ״ט לי וקשה וברפידים, במרה בטיב שנים מתים. כשהן ■ליבשה
-------------------------:ז״ל הרגמ״ה צץ. דמדבר מים

 פגומה שבעל זה ז״ל רש״י פי׳ המשים. שליטה פעל נ׳ פגומה בעל יאמרו
 בתולה לשרש הוצרו למה חים׳ נ׳, אלא יהיב לא שלימה בחולה בעל ואילו נ׳ \
V הראשון היינו שליטה בעל קאי שנים אלו דעל משמע דפשט׳ דעלט׳ שלימה 

 1דקדושיף בפ״ק דאמרי׳ קגס לה יש גמי כדרכה דבשלא כדרכה שלא \/שבעל

 דלגכי רעלמא בתולה ז״ל פרש״י התמהון דלהגדיל וי״ל וכר, עשרה עליה באו
 שהשיר השני פגם שגם תימה כך כל אינו כדרכה שלא שבעל ראשון הד

 וי״ל בדרכה, שלא שנים עליה באו קאמר לא ואמאי וא״ח מרובת בתוליה
עליה שבא דאע״ם הראשון כמו השני משלם אס תמהת יש בזה ראף דאשמעינן

•:1ז״ל* הרא״ש כדרכה, שלא הראשון בבעילת היא פגומה מ׳׳מ כדרכה

ע״ב

/

 כשרו הלא בסידן העגל עון קורא למה תים׳ נ׳׳כ פדאיתיה. בעגל ג»׳
 כעמים עשרה היינו נפיוגות דעשרה מוורמישא יצחק הר׳ טפי ושמעתי בעקר,

ז״ל: הרא״ש גססין. מתרגמינן זועפין והנם הקב״ה את שתכעיסו
 ז״ל רש״י כתב וכן ב״ב מזה. זה כלל מחליף ואינו !ממנו תקרי אל תוד״ה

לא מנו ממנו הוא הזק כי ...... הערוד נמהת ״ג״ב עוד .״ל״ה עלה בסוטה
 דגש ממנו מדידן משמע מגו פי׳ וכר, הכית בעל אפי׳ כביכול ממנו אלא נאמר

 ממנו מצינו מקומות ובכמה ואע״ג הערוך, כתב כד וכר מעלה כלפי משמע
מנו ולומר בכו ליזהר להם היה לטובה היתד, כוונתם אי מ׳׳מ מדידן דמשמע

 התום׳ יטלהקנס,וכ*ד כדרכה בטלא דאף הדא״ט בטם אב״עסי׳קעז ט»״ב,וכ*כהםוד 12
 כדרכה דווקא ה״ה( מנערה )ס״א חרמב״ם ד׳ אולם JB9 וברס״ה עג ובסנהדרין כאן
טם. בקדושיו הזקן ר״י במוס׳ ועי׳ דט״י. דעת 1וכ״ קנם, לה יט
וזזר״ן. המאירי מדברי כזה עוד ועי״ט טגג כתובות בט״ם גס והובא •12
בנדפס. ליתא ד״ז 14 תקרי. אל ד״ה ע״א, 13
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מקובצת )סו( ערכת שיטה

 נטי ומשמע ממנו לשון ונקטי הפשוט זה לשון ומדשבק מדירו בע״כ דמשמע
 1הזהב• כם׳ החוט׳ כתבו כזה וכיוצא נתכוונו, מעלה דכלטי אלמא מעלה כלפי
------------------------------------------------------:רכיע עד קחני ולא המתחיל דבור

 טה מרגלים. ביאת בשעת כדאיתיה פארן כמדבר זד, חבכעמוד5זיס
I 4רמיו את מה מפני עשיתי ולא להנאתך לד יכולתי מה כלומר וגו׳ לד יהז 

 שנושן■ היינו לחש פלא הנמש ישוך אס ושפתים. שנים פשר של וא׳ עצם של א"
 לחש גלא הנחש ישוך אם ומפרשי ואית שילחשו, חבר שם שאת במקום הנחש
 לפעל יתרון איו שצוחו. השמים מן לו לחשו אא״ב לישון■ לו אפשר אי כלומר
 פי אפן וידו הבר. לו מוצא הרי הרע לשון שאם׳ הלשון לבעל הנאה דמה הלשון

 מי ושלף ביחד. נדונו לתוכו. דניאל כשהשליכו הבור פי על שהניחו אבן היא
 עבירות שלש כנגד עתות מגדיל דעתו. ישפיל דוח שפר בה. לשונו שסלף
 משמע לא גדולות תרי ואימא גדולות. כתי׳ והכא בדולר. אלא בתי׳ אל דבהני

 אדם. בני נ׳ דהוי לאהד ואומרו מאחר שמע שהאוסר תליתאי לשוז[7תדי אלא

 בתורה.ץדאפד שעוסק פלישניה היי דפעי אגרופו. שמגיע למקום לו פטמיד
 יש אומר והוא נורא ליה אית אי אדם בני כששואלין פלוני פי”נודא איפא

 לאחורי וחזרתי דפר אמדתי לא מאכלו. התם כל שם שמתקנת פלוני של בביתו
 שלא ולראות לאחרי לחזור צרכחי לא אדם שום על דבר אומר כשחיה כלומר

 ואיני משקר שאיני חושש הייתי לא שם יהיה אם שאפי׳ הדבר בעל שם יהא
ז״ל: הרגמ״ה .1הרע" בלשון אומר

ע״א יו דו"

 טוב אורח 17בברכות דאמרי׳ והא ג״ב קמאי. פדה דהכי לפלניא גס׳
 בצנעא. שאומרו היינו בשבילי, אלא טרח לא הבית בעל שטרה מה כל אומר מהו

_________________ ________ ו״ל! הרא״ש
 האי לאתויי ליה למה אלחנן ה״ר הקשה נ״ב רעהו. פפתר מלשני דפתיפ

 למדים, אלהיד ה׳ עשה אשד את זכור 1קרא• האי מייתי ולא מפורש, דאינו קרא
 זכור הרע לשון תספר אל בצרעת תלקה שלא למוהר באת אס בספרי ודרשי׳
 הוא הצרעת בנגע דהשמר לקרא ומדטמכיד, באחיה שדברה במרים הנעשה
בצרעת לקו שלא מרגלים דמצינו האי כולי למילף דליכא וי״ל הכי, דדריש

ע״ב קיח שבת ובדש״י 4וו1זו>שו ב׳ בוש״י ועי׳ 16 ע״א. 31 ב״מ 15
17 m .0 כד דברים 18 ע״א.
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מק-ובצת)ש( ערכין..שימה

 משמע אגמית דאותו קרא אבל בלשון.הרע, יש עונשין מיני. ]דשאר[ אלמא
_____________________________________:ז״ל הרא״ש עונשו. ודזת

 I'f’T תמת ונ״ב ע״ב. פת דף זבחים ג״ב ששון. מד ענני ר׳ והאטד איני ..

 בתשובה, שב מי אף יענשו שלא מכפרי! כהוגה בגדי ובי פריד מאי טובא
 \ ושפיכות ג״ע ועל שעבדו ע״ז על להם נתכפר והלא ישראל גלו למה א״ב

ז״ל: הרא״ש .1דמים"
 גימטריא נגד פעמים ל״ב מקיפו שהיה יש.במדרש ג״ב הלב. הרהול על

בגיליון: חד״י ל״ב.
 ותירץ וכו׳ ז״ל רש״י הקשה ז״ל הרא״ש וז״ל ג״ב וכו׳. דיטהנר הא ,""תוד״ה (

 וגלוי דמים אשפיכוח מענשי אמאי למחות אחרים ביד אין דאי וקשיא וכו׳,
 לא אמאי לי קשה ועוד מעגשי, נמי הרע אלשון למהות בידם יש ואם עדיות
 קאי ושנוייא פריד דמכלהו התום׳ וחרצו הרוח, 1גמי.מגםוו ז״ל רש״י הקשח

 לעשותה דבריו גומר והיה העבירה לעשות האומר כל מעשיו דאהנו הא אכולחו
 עליו מעלה בג״ע וכן משאת כאילו הכתוב עליי מעלה יכול היה אם

 הוציא אם אומר אני הרוח גסות וכן מבפרין, כהונה בגדי !ואין[ שכבום כאילו
 בה׳ ומעל להשחית עד לבו גבה ובחזקתו בעוזיהו שמצינו כמו לפועל הגבהות

 ע״ב: מכפרת מצנפת ובגבהות מעל ולא רוק גבה הוא אם אבל בצרעת, הלוק אז
עשיר שאומרים. לי.ה ואנפי שלטונין. אנמי שמעי זה בעמוד נכתב עוד

 ואומרים אחריו שמדקדקין רעתו לידי בא טובתו שטתור ב״ב. שמוציא !הוא[
 לאו דאטדי איכא וכד. כד שעשה שמעתי והלא כ״כ משבח שאתה אותו •לו

 מה מכל ־0יהודי להנוח רוצה שאינו לו כיונו שיחד ]כה״ג[. אלא אחמר מימרא

 שהיה המצנפת שכגוכה דכד יבא עמו. אחרים שיהגו רוצה ואינו בביתו שיש
 במקום ביזע יהגרו ולא דכתי׳ חוגרו היה לבו שכנגד ראיתיה אהיפא' ראשו. על

 ותרפים אפוד אין שם. מזיע שאת לבו כנגד אלא שחיו תחת כגון שמזיעין
 אלמא קולו ונשמע יכתיב שבקול דכר תרפים. מעשה על שיכפר אפוד אין כלומר

 מעשיו אהנו דלא בצרעת. לקי ולא מעיל ע״י הרע לשון לאומר כפרה ליה איח
 כאילו עליו מעלין דאמרי׳ חבירו פני הלבין או מילתא שום דעבד 'אלא ממש
 על שכבום כאילו הכתוב עליהם העלה עליי בבני כדאמרי׳ ערוד. דבר או הרגו

 בהיכל לפנים עושה שהיה ]קטרח[ שכחשאי דבר יכא מכפר. 'מעיל בהם ביוצא
הרע לשון חשאי מעשה על ויכפר לראותו. לשם ליכנם רשאין אדם כל שאין

שם[. !ובחפו״ח ע״ב לז סנתדרין ובחום׳ ל. בחובוח בתום׳ וע״ע 19
וכו׳. פח סכל יחידי לחנות שרוצה בנדם׳ 20
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ובצת)טז( ערכיושיטה

 מכפר כתונת אמרח דהחם וכו׳ שפיכות ?שיא חדרים. דכחדרי בחשאי דאתו
:ז״ל הרגמ״ה מכפרת. ערופה עגלה אמ׳ והכא

J?ב4

1 י

ברבי: גמליאל רבן ט״י ובקצת ונ״ב כצ״ל. ר״ג_וכ״ש ילפג עליו לטפ גמי
להתקוטט להם שגרם לאשתו *ש בין הפדיל והוא זה בעמוד נבתב עוד

הרע. בלשון קולו והשמיע פיטפס פטיש מעשה ביניהן. שאמר הרע לשון ע״י
L תשנא לא דהייגו יכולשעה.\ בבל קול שמשמיעין צפדיט פטיט קרפן יפיא לפינד

 לא רבים. בפני שהופיוזו ]מתוכה[ של משתנים פניו אפי׳ יפול וכר. יכנו שלא
 הטובים שאפי׳ לומר שיכול מי הזח כדוד יש אס תביישנו. שלא הטא עליו תשא

 קיסם טול למכרו יאמר שאם אהרים להוכיח יכולין ואינם מעשיהם מקלקלין
 יהיו שלא כגון להוכיח שיודע .1שעיר" מבין קורה טול להשיבו יבול עיניד מבין
 מיד לאדם הזה בדור מוכיחין שאם תוכהה שמקבל משתנים. מתוכה של פניו

 לי חפ לי. עביד הוה הכי לשמואל הונא רב א״ל רב בר הייא דנפק כתר שונאו.
 בפניו שאמרו היה שמוטב לשמה שלא ענוה היא ווו ידי על דרב זרעיה רלפפיף

לאחריו. ואמרו בפניו אמרו שלא ממה לשמה תומזה היתד. והיא שיוכיזזנו כדי
 עד הכאה עד חברו. את מלהוכיח ימנע שלא חייב היכן עד תופיחה היכן עד

 עד או המחוכח. שיקללנו קללה בתוכחתו• הפץ איני לומר המחוכח שיכנו
 המוכיח. ויונתן המחוכה היה ]שאזל! שאול אזי ויהד המחזכח. כו שיגער עד נזיפה
כו. שנזף משעה מלהוכיחו פטור שהיה נפשו מפר בו. שנזף שאול אף ויחד

 לטבול האכסגאי צריו כמה עד כלומר שלו מאכפניא אדם ישגה לא היכן עד
מביתי. צא לומר הבית בעל שיכנו עד ומאה עד מביתו. יצא ולא הבית מבעל

 בהכאה צוארו. על ויתנם מקלו על כליו לו שיניה לאחוריו כליו שיפשיל עד
דדכיתהו[ ]בהכאה לצאת. לו יש תדאי ל״ם• ב״ע עצמו אתהאכסנאי יכה אם דידיה

אשתו. את הכה מה מפגי הבית בעל עם להתקוטט לאימרודי אתו האכסנאי. של
 אכסנאי מר דאמר שיצא. קודם כ״כ לסבול לו יש למה כלומר למה נד ופל

 לסבלו יכול היה שלא בע״ה היה מכוער יאמרו שלו אכסניא ישנה אם ונפגם פוגם
 המקוש עו הבית. כעל את טכל שלא הוא מכוער ויאמרו יפגמו האכסנאי את וגס

 למפעיו יילד בתהלח• בה שהיה לאפסניא שחזר מכאן ]אהלו! שם היה אשר
 לפי אלא שם רגיל אדם שאין דאקראי אפפניא תחלה. שהלד מסעות לאותן

לא. דאקראי אבל חדירות למסעיו למ״ד שם לקבוע צריו אס לו נזדמנה שעה
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מקובצת(to) ערכיושי

 והחזיק הוא ח מבנות אשה מתי׳ מרן "1דאמיה ואבוד. נפתלי מכמה היה ואכיו
 קמו צער כמה עד כלומר יפורין תכלית היכן קד ומאמו. מאביו אבותיו באוטנית

 עולמו. בכאן קבל ולא ככרה לו שיהא יום מ׳ בתוך לו יארע שאם יסוריו יחשב
 •"הפד יסורים. אלו הרי גדול או קטון או גופו למדת שאינו מלי מתקכל ואינו

 תכלית היכז עד למידק לי למה ופ״פ ללובשו. מבקש שהיה בשעה חלוקו לו
 מאותו גצול יום מ׳ בתוד מאלו א׳ לו יארע ואם לו מזדמנת פורענות יסוריו.

ז״ל: הרגמ״ה פורענות.

ע״א יז דן«
 את עשה שבצדקה מלמד אבותיכם ואת אתכם עשה אשר ה׳ צדקתד

 מנהיגיו. היינו דורשיו כד כדור כלומר יורשיו דור זח בדין. ולא אבותיכם

 הוא אם נמי וכן הקהל כל כד קפדן המנהיג שאם כלומר וניהותא תוקפא לעניו
כערכין. יש עלן■ הדרן כן. כולם אף ,]עניו["

פרקא פליק

רביעי ברק

 וי״ל ונ״ב כצ״ל. בנערך והערכים השנים וליתגי וכו׳ יד השג ד״ה תועפות
 עני בגידראם תהיה יד השג נם ראוי היה זקן אם ילד אם בנידר דשנים משום

 בנודר יד השג דאמ* איידי מ׳1ב דקאכי והיינו לישנא בהדא תננהו לכן עשיר, אם
ז״ל: הרא״ש בנידר. השנים אמר

 הרי כדמם׳ אלא דמדיר יד השג בתר אזלינן דלא כקרכנות אפל יד. השג
 קרבן מביא עני מצורע היה תחתיו שאביאם עלי זה מצורע של קרבנות שאט׳

 נידר. בתר דאזליגן בקרבנות כמו כערכין אף אני אומר אומד ר׳ .1וכו׳ עני
 את שהעריך עני דמתני׳ רישא קתגי מה מפני א״כ כלומר ופו* מה מפני וכי

 הנערך העשיר שאץ לפי הנודר יד השג בחר דאזליגן עני ערד נותן העשיר
אזלינן וכו׳ עני ושמע בערכו שחייב עלי ערכי שאמר עשיר אבל כלום חייב

jivevwB זו תינה בנ׳י 22 טרפם. ראה 21
סע. משובע »דפ׳ 1
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קנו סימןכרכיסו
1

•וסף
 שהתורה וגם ד״ג ה׳ וימן ד״ג הוא וד׳ ג׳ יום צמח.
 דף אחרי בזהר ועיין ג״ד כזרע המן לאוכלי נתנה

נ״ו:
 אמרו מ״ט דף במציעא וכו׳ באמונה ויתן וישא ג.

שיהא צדק הין ת״ל מה אומר יהודה בר יוסי ר׳
 שלא אביי ואוקמה צדק שלך ולאו צדק שלך הן

 וכתבו הרי״ף והביאה בלב וא׳ בפה אחד ידבר

 דשינוייא שם והר״ן והרא״ש והרשב״א הראב״ד
 הכותב פ׳ רש״י ולדעת דכ״ע. אליבא דאביי

 דאוריתא צדק שלך דהן הא פ״ו דף פ״ו.( )כתובות
 לר״י ואף מצוה בע״ח פריעת מהכא דמפיק

 משום היינו דבריו דדחו והריטב״א והרא״ה
 בזהר ועיין בלב וא׳ בפה לאחד ליה דמוקמינן

 ס׳ הרדב״ז ובשו״ת ק״ס מצוה להרשב״ץ הרקיע
 עולם וכהונת נ״א סי׳ ח״א המבי״ט והרב תר״י

רל״ח: סי׳ נדרים

קנ״ר: סימן
 שמואל מדרש הבאתי במחב״ר וכו׳ קבע ותורתו א.

פי׳ והבאתי ברית מפר עתים הקובע כל
 שהוא ראיתי עתה והן הרמ״ע ופירוש המפרשים

 שפירש מראה יפה להרב וראיתי דברכות פ״ט ירושלמי
 כדכחיב אומנותו תורתו שתהיה שצריך כרשב״י דאתי
 ישמעאל כרבי קי״ל ואכן כפשטו ולילה יומס בו והגית
 והלא כהלכתא דלא לה דמוקי ז״ל הרב על וק״ק ע״ש
 המפרשים כדפרשוהו לפרש לפניו ומרווח ישר דרך

 בקביעות ונפטר העה״ז בשטיות לתוהו הזמן דמאבד
במתב״ר: כמ״ש ברית מפר ולז״א עתים _

 שצריך סרטים כמה קבץ בזרועו אברהם מגן הרב ב.
חבירו טובת המספר כל הביא ובכלל בהם ליזהר

 קס״ד דף מבתרא והקשה לה״ר אבק שונאיו בפני
 חייטא יהודה וא״ל זה כתב נאה כמה ברבי ר״ש דאמר
 הרב הקשה וכן ע״ש הרע מלשון כלך וא״ל כתביה
 דברי מלכי מינייהו ואשתמיט בהגהותיו וז״ל סר״ח

 מהאי שנרגש דאבות ס״ד המשנה בפי׳ הרמב״ס
 שם היו ובודאי רב בקהל שהיה ופירשו גופיה עובדא
 יספר דאל שפרש״י למה וגס יע״ש הכותב שונאי

 נראה מ״מ מדאי יותר להרבות היינו חבירו של בטובתו
להרבות דבין ורש״י הרמב״ס שויס דינא דלענין

המלוקט ברכה| )שיורי

 חדש פרי הרב על ברג״ש נהלך האמור ומן
רעל ו׳ דין "ב פ דעות ה׳ המדע לס׳ בנימוקיו

 בלב ואחד בפה אחד יהיה ולא הרמב״ם שם מ״ש

 )ברכות השחר תפלת מם׳ להרמב״ם לו דיצא כתב
 אל כברו תוכו שאין תלמיד כל הכריז דר״ג כ״ח.(
 ראוים התלמידים דכל דמסיק ואף לבה״מ יכנס

 להיות אדם לכל שראוי מיהא נקוט מ״מ ליכנס
 וכו׳ שלום דבריו יכלו דלא אקרא וכן כברו תוכו

 דבריו קיצר דהרב אמינא הוה ומריש עכ״ד
 כברו תוכו שאין תלמיד דאף מילוהי דמשתמען

 להיות היא טובה דמדה דשמעינן אלא ליכנס מותר
 שאין אף תלמיד דסתם דנהי אינו וזה כברו תוכו
 דלאו ידעינן אי אך ליכנס הותר כברו תוכו אם ידוע

 פ״ד הרמב״ם בדברי כמבואר נכנס אינו כברו תוכו
 ואיכא רמ״ו. סי׳ ובטי״ד א׳( )הל׳ תורה דתלמוד

דגרסי כ״ח.( )ברכות השחר תפלת פ׳ בש״ס נסתי

 הוא שנאיו בפני בין בגנותו לספר בשב״ח נאחז בשבחיו
 המימרא לשון דמשמעות אלא לכ״ע הרע לשון אכק
 ל״ק וממילא ז״ל והרמב״ס דרש״י ביניהו איכא

 כמ״ש שנאיו שם דהיו חייטא דיהודה מעובדא
ז״ל: הרמב״ס

 כספרי בעניותי מ״ש רמזתי במחב״ר בעניי ואני
שני קושית ישבתי ושם תצא ס׳ דוד ראש הקטן

 ופירשתי פר״ח והרב מ״א הרב הגדולים המאורות
 דברי נעלמו בסרק בו אמנם ע״ש השמועה הצעת
 בקוגטריס וכמ״ש המשנה בפירוש במז״ל הר״ס

:ע״ב דנ״ט אחדים דברים
ספרא ,דר אחוה דימי רב תני דוד בראש שם וז״ל

 חבירו של בטובתו אדם יספר אל לעולם
 רעתו לידי בא ופרש״י רעתו לידי בא טובתו שמתוך

 אומר עצמו הוא מדאי יותר כטובתו מספר שכשהוא
 משבחו שזו שומעים אחרים או שבו זו רעה ממדה חון

 הרי״ף וכ״כ עכ״ל בידו מידות וכך כל הלא ואומרים
 חבירו של בשבחו אדם יספר שלא מדליקין במה בסרק
 דעות מהלכות פ״ז ז״ל הרמב״ס אמנם מדאי יותר
 אבק זה הרי שנאיו בפני חבירו כטובת המספר וכל כתב
 מרן וכתב בגנותו שיספרו להם גורס שזה הרע לשון

בפני דהיינו רבינו ומפרש וכו׳ דערכין ס״ג ת״ל בכ״מ



סזיוסף קט סימן ברכי
המלוקט ברכה שיורי

 ששונאיו גנותו לידי בא שבחו שמתוך וה״ק שנאיו
 אוהביו בפני אבל בו יש זו מידה אבל כן אינו אומרים
 דמאי להעיר ויש עכ״ל שמותר רבינו מדברי משמע
 מדברי ותו שנאיו קאמר בהדיא והרי דקאמר משמע

 אינן אס אבל אסור שונאיו בפני דדוקא מוכח הרמב״ס
 הו״ל דאלת״ה מותר אוהביו שאינן אף שונאיו

 בפני חבירו בטובת המספר דכל לאשמועינן להרמב״ס
 שונאיו ומדנקט לה״ר אבק זה הרי אוהביו שאינן מי

 אוהביו: שאינן אף שרי שונאיו שאינן דכל מוכח
חבירו טובת דמספר כתב דהרמב״ם בזה והפשוט

 ואפשר הרע לשון אבק זה הרי שונאיו בפני
 אבק הוי ודאי אז שונאיו בפני סיפר דאס לומר היה
 ודאי שיש ואף גנותו תכירו שונאיו הרוב דעל הרע לשון

 בעצמו מדבר דאינו דכיון לה״ר הוי לא גנות הרוב על
 הוא אס אבל לה״ר אבק הוא לכן גרמא אלא הוי ולא

 עבד שפיר לאו אוהביו לפני אף חבירו בשבח מספר
 גנותו לידי שיבא ודאי דאינו כיון לה״ר אבק דאינו אלא

 בגנותו שברו לפעמים אוהביו או שהוא אפשר ומ״מ
 משמע מרן כתב ולכן הרמב״ס לדעת אפשר היה זה

 נותן דהדעח מרן ודעת שמותר רבינו מדברי
 אימא בעית אי מותר אוהביו דבפני סבר דהרמב״ס

 אס וגס בגנותו יספרו לא אוהביו שהם דכיון סברא
 דמסתפי בגנותו לספר ההר אוהבו אינו המספר
 תיסגי שונאיו נקט דהרמב״ס דכיון ואבע״א מאוהביו

 שונאיו ולא אוהביו שאינן אדם בני סתם דבפני לומר לן
 אך הרע לשון אבק הוא שונאיו ובפני עבד שפיר לאו

 שפיר לאו אוהביו בפני גס דאי ותו מותר אוהביו בפני
 ותו לסתום ולא כזאת להשמיענו להרמב״ס הו״ל עבד

 וזאת לחבריהם דמשבחין ואמוראי תנאי כמה דאשכחן
דלאוהביו הרמב״ס דדעת להכריע למרן לו היתה

מותר:
 וז״ל שכתב בהגהותיו פר״ח להרב אנט ואחזה

ולא שונאיו בפני דהייט רבינו דמפרש הכ״מ
 ראיתי גס עכ״ל ע״ב דקס״ד פשוט גט ס׳ הט משמע
 הרמב״ס פירושי שהביא קנ״ו סימן בא״ח מ״א להרב

 שהיה איתא קס״ח דף דבבתרא וצ״ע וכתב ורש״י
 כתבתיה אנא לאו ר״ש וא״ל זה כתב נאה כמה אומר
והיותר עכ״ל מלה״ר כלך וא״ל כתביה חייטא יאודה

 ז״ל שכתב ט׳ לאוין הסמ״ג בדבט הוא לדקדק שיש
 אדם יספר אל לעולם טמי רב תני פשוט גט בפרק

 פירוש רעתו לשי בא טובתו שמתוך חבירו של בטובתו
 מברך שלמה אמר זה ועל שונאיו לפני בטובתו יספר אל

 אוהביו בפני אבל לו תחשב קללה גדול בקול רעהו
 היה הוא לריב״ז לו היה תלמשיס ה׳ כדתניא מותר
 גט מפרק לה מייתי דסמ״ג הרי עכ״ל שבחן מונה
 הט משמע ולא שונאיו בפני דהיינו פירש ועכ״ז פשוט
 מותר אוהביו דבפני שכתב כ״מ מרן על ק״ק גס התם

 גט בפרק שם רשב״ס גס הסמ״ג שכ״כ הזטר ולא
 משמע דהתס ומסוגיא בשבחו דמרבין לזו פירש׳ פשוט
 שזה ב״ר ר״ש שאמר דבעבור כלל ריבוי דליכא דאף
 משוס הוא מלה״ר כלך רבי א״ל חייטא יאודה ר׳ כתב
 וכמו בש״ס שס שאמרו כמו בטובתו יספר דלא הא

 שס מהרש״י הרב הקשה וכן אברהם מגן הרב שהקשה
באגדתיה:

 איזה טשא ואימא קדושים דעת ליישב ונראה
שנויה היא וכך פשוט גט בסוגית הערות

 זמן אין רבי ואמר דרבי לקמיה דאתא מקושר ההוא
 מובלע הוא קשטו בין שמא לרבי ברבי ר״ש א״ל בזה

 אנא לאו א״ל בבישות רבי ביה חזה הדר ותטה פליה
 הרע מלשון כלך א״ל כתביה חייטא יהודה רבי כחבתיה

 תהליס בספר סדרא וקפסיק קמיה יתיב הוה זמנין
 כתבתיה אנא לאו א״ל זה כתב מיושב כמה רבי אמר

 התס בשלמא הרע מלשון כלך א״ל כתביה חייטא יהודה
 דרב משוס איכא לה״ר מאי הכא אלא הרע לשון איכא
 יספר אל לעולם ספרא דרב אחוה דימי רב דתני טמי

וכר:
 אף הרגשות קצת ברגש נהלך קדמו״ת וממדב״ר

נקח מהם מ״מ דחויי בכמה לדחותם שיש
 אלו שההרגשות ממנו נעלם ולא ולישבו לישרו לדרכנו

 אשר הדבר הוא אך אופנים בכמה לתרצן יש רגע כמו
 דיבר תחילת בס״ד העניין להמתיק יעלו המה דברתי
 לאתויי לש״ס ליה אצטכא אמאי לדעת נרדפה נדעה

 דיבר ב״ר דר״ש בתטיתא ליתי והלא עובדי תט בי הני
 עליוגין קטשי ומתיבתיה רבי קמיה מזער הלא בשבחו
 כה הלא זו גס ואף חייטא יהודה לרבי ליה סנו לא דודאי
טובת לעצמו להחזיק ושלא ושעתו מקומו לצורך דברי



יוסףקנו סימןברכיסח

המלוקט ברכה שיורי

 ריבותא והיינו מלה״ר כלך רבי א״ל זאת ובכל זולתו
 דאתיא קמא בעובדא צורך מה זה שידענו ואחר טובא
 מוכח שריין וכחדא תרתי להני תלמודא ודמייתי מק״ו

 בתרא בעובדא רבי אמר הוה לא קמא עובדא לאו דאי
 נראה ב״ר ר״ש קמא דעובדא מכת אך לה״ר שהוא

 ידיו את שכל דהכא חייטא יהודה ר׳ של בגנותו כמספר
 כהוגן עשאו לא שכתבו מקושר ואלו בחרט אותו ויש״ר
 עוברי תרי הני תלמודא מייתי ולהט מוטח וזמנו

 לא דמקושר עובדא קדם לא דאלו סגי לא לחוד ובתרא
 לא כי שכן ומאחר כלל לה״ר שמץ בבתרא הכא שייך

 הש״ס פריך מאי דבחרא מילתא לגלויי אלא קמא אייתי
 קמא מעובדא מפורש והלא בבתרא איכא "ר לה דמאי

 דימי דרב משוס דקאמר התרצן לשון דקדוק להבין ותו
 והול״ל יתר דימי דבר משוס בלשון וכו׳ דימי רב דתני
 הסוגיא שיטת היא כך אמנם לא ותו וכו׳ דימי רב דתני

 כהוגן יצא מפיו הגא שהאומר דכל סבר דהמקשן
 טוב שאינו צד לשוס כיון לא האומר וגס טוב באר״ש

 שפיר פריך ומש״ה כלל לה״ר אבק סרך שום בו אין כלל
 ברבי ר״ש חשיד לא ובודאי טוב דיבר ברבי ר״ש דהכא
 ומאחר כהוגן כתבו שלא מקושר אותו שיזכרו שכיון

 כלומר דימי דרב משום ותירץ איכא לה״ר מאי שכן
 דיבר האומר התם דהרי דימי מדרב נלמד זה שדבר

 להיות אך גנותו לידי שיבא כלל מכוין אינו וגס טוב
 או שונאיו בפני שטבר כגון גנות לידי שיבא שאפשר
 אף הכא וכן לה״ר אבק והוא אסור בשבחו שהרבה

 שקדם כיון מ״מ לגנותו כיון לא והוא טוב דיבר שר״ש
 השומעים כי ביה קרינן גנותו לידי בא המקושר ענין

 ושם הכתב לישר נתחכם שהכא גנותו לבס על יעלה
 ובהט מלה״ר כלך רבי א״ל ומשו״ה במקושר קלקל

 אזלא והסוגיא וסיעתם והרמב״ס רש״י דעת מתיישב

________________1צב2ש--------------------------
 עובר אברס לאברהם הקורא המג״א כתב עוד ג.

על וכתב עכ״ד דברכות ספ"ק כמ״ש ולאו בעשה
 לא וז״ל מרבבה דגול בספר יחזקאל מהר״ר הגאון זה

 הגדולה כנסת בשיירי ועיין המצות במנין זה מצאתי
 כנסת שיירי הרב וז״ל עכ״ל כ״ה אות נפרדים בכללים
 לא בפסוק שופטים פרשת הרא״ס כתב שם הגדולה

בלא עובר דאמרינן דהיכא עץ כל אשרה לך תטע

 ע״ב ל״ד דף שבע באר אבל מדאורייתא היינו תעשה
 שאינה ברכה המברך כל אמרו עומדין אין בפרק כתב

 כל אמרו דברכות ובפס״ק תעשה בלא עובר צריכה
 מחזיק חלק בפרק וכן בלאו עובר אברס אברהם הקורא

 ולא הואיל מדרבנן אלא ואינם בלאו עובר במחלוקת
 דפוס שבע באר ובספר עכ״ל המצות מוני מנאום

 ואשתמיט דתמיד פ״א סוף בדכ״ד הוא ססד״מ
 דברי שבע באר ומהרב יחזקאל מהר״ר מהגאון

 שכתב מ״ה ובלאוין ח׳ בשורש המצות בספר הרמב״ס
 הוא בלאו עובר במחלוקת מחזיק דמ״ש בהדיא

 גדול של דבטו לאתויי הנז׳ להרבניס והו״ל אסמכתא
אמיר: בראש

 בקילורית זוכר עין בסוף הצעיר שאני יודע והוי
מהר״ש הגדול הרב שהקשה שמה כתבתי לעין

 הגדולה הכנסת על שלמה לחם הבהיר בספר לאנייאדו
 דין בעל שמיעת איסור אי שנסתפק טו״ב סימן ח״מ

 פכ״א כתב הרמב״ס שהרי דרבנן או דאורייתא א׳
 ק״ס דהרב דמצינו ליישב יש בל״ת עובר דסנהדרין
 בלילה תפילין המניח הרמב״ס דמ״ש ס״ל ודעימיה

 הגדול הרב לי השיב זה ועל אסמכתא הוא בלאו עובר
 לשון אסמכתאאאבל הוא בלאו עובר אמרו דט הנז׳

 דבריו שהבאתי כמו גמור לאו הוא תעשה בלא עובר
:ח״י סימן ח״ב שאל חיים בקונטריס

הרב מקושיות ז״ל הרא״ס מוצל זה חילוק סי ועל
 והקורא צריכה שאינה ברכה דמברך שבע באר

 אמרו בכלן בש״ס במחלוקת והמחזיק אברהם אברהם
 בלא עובר שא״צ ברכה על הכנה״ג ומ״ש בלאו עובר

 בלא ור״ל בל״ח כתב הרב או שטפיה אגב הוא תעשה
 הרב דברי לסי וא״כ תעשה בלא כתב והמדפיס תשא

 מודה ז״ל הרא״ס דגם לומר אפשר הנז׳ מהרש״ל
 אבל אסמכתא דהוא אפשר בלאו עובר בש״ס דכשאומר

ובהט מדאורייתא שהוא נראה תעשה בלא עובר לשון
הרא״ס: דברי נתיישבו

 שם והוא הנז׳ להרב כתבתי בעניי אני ואולם
אשר עת בכל זה חילוק לי שמיע דלא בחש״ב

 אסמכתא שהוא ז״ל כתבו בעשה דעוצר רואה אני
 בלא עובר לשון דגם נימא ה״ה אסמכתא כלאו ועובר
כנה״ג הרב על לחלוק שבא הרב ועוד אסמכתא תעשה



ראשון מרק ערכין

 מיד שטמן הפי׳ ואי לשטמה מומר להט באחריות יתחייב 11
 וי״ל .זו הרי מבבל יומר אחריות מיוב יהי׳ למה אמרם מטבע
 דלקחו וכיון .טנייס של הסלע זה נמשה שמר כיון רמ״מ
 לידי שבא מי באחריוחו הסשלומין הוי אחר סלע למס לעצמו
 סלע שהי׳ במקום הסלע זה שמניח במה מיפטר ולא מניים

 פטור זו הרי אמר רק בו נתחייב שלא דהראשין הראשון.
לעולם באחליומו הוי הוא משלומין רחיוב השני אבל .מאחריוח

:לרינא וצ״ע .מגייס לירי שבא עד
קישיא אין ופרע דיזיף ינאי מר׳ אח״כ הגט׳ דמיימי הא1

שרי. ללוח דאפי׳ מק״ו מקשה דהגמ׳ הרמב״ס לפי׳
ראי׳ אין א״ב להו ניחא דעניים שאני ינאי דר׳ ימשני זלמאי

מהמס: התכסה! צר |או
 דילמא וקשה .נמי דישראל אפי׳ הרשוס לדבר אי בגט׳ ע״ב

ובסוס׳ .אסור בעלים שם נשתקע אפי׳ בישראל
 והרמב״ם .ודוחק נמי נשמקע אפי׳ א״ה להקשוח דהו״מ נ׳

 לרבר נמי דבישראל מכאן דהוציא נראה ממ״ע( ‘מה )פ״ח
 רנ״ט[ סי׳ בטיש״ע ]וכ״פ מומר במלים שס בשנשמקע הרשיח

 .לשנותה אסור שהסנרב ישראל לעיל בבריימא וגם .הטעם וצ״ע
 בסוספתא ]אכן .בעלים שס נשחקע אפי׳ משמע קמני סמס
 וצ״ל .הרמב״ם כדברי מבואר )פ״ג( שס ובירושלמי ימגילה פ״ב

 בברייסא החמא מדמני פליגא דיל! דמלסודא ס״ל והחום'
 עד וה״מ מסיימי דב״ב( )פ״ק זהרא״ש הרי״ף אולם .כגיל
 מנח כן שהוכיחו שט שמואל בתפארת ופ״ש .ס׳ נשמקע שלא

:כג״ל[ דהכא המוס׳ קושי׳
 אותה מכין ליהרג היזצאס אשה א״ש ע״אבגמ׳.אר״י ז דף

שאם פרש״י .ניוול לידי מבוא שלא כיי נו׳
 דאם משמע .הוא וניוול מימה לאחר ממנה יוצא בולד חיות יהי׳

 במעוברת המנהג טל לחמוה ויש .טפי חשיב במוכה הולד ישאר
 )סי׳ משה השיב ובמשובח .ולדה שמפיל פעולוס שעישין שמחה

 דיוקא ואפשר .דהכא מסוגיא הביא לא הוא וגם .מזה כ׳ י״ג(
חח: כשיוצא ולא ניוול הוי חי כשיוצא

טי.“עלי פרק
 נחוושים שעורם חומר ורם נווק במשנה ע״א יד דף

אחר גאלה בין פרש״י .כסף שקל
 שוה דאם מה וצ״ע מה״ע(. )פ״י הרמב״ם זכ״כ הבעלים או

 בשלמא .יומר שניחן למי הגזבר ימכור לא למה הרבה באמס
 הבעלים כשאין אבל השומא. בזה מורה להם זכתה הבעלים

 אם להיפיך וכן .בשוי׳ למכור יכריזו לא למה לפדוחה רוצץ
 הגיזבר ינוכרגה לא למה המחוז בחולת השיעור זה שימן מי אין
 מפורש מצאתי ולא .השיעור מזה בפחוח אפי׳ ליקח שירצה למי
 כל וא' הבעלים אחד .()ב״ה לקמן רחנן והא .בג»' הדין זה

 שנה מידי ולא כאחר הפדיון כל לימן דצריך לענן היינו אדם
 הרבה יהי׳ אם ינמן למי לדבריהם צ״ע וגם .ע״ש נשנה

:סבסטי בפרדיסוח השרה לגאול קיפצים
בסמוך וכן .מקדיש יפה בעין כז׳ ר״ה קסבר אלמא בגט׳ שם

 צ״ט .מקדיש רעה בעין כו׳ היא ר״ש מני הא
 בהקדיש אפי׳ היא ור״נ דר״ה דפלונחא כיון זה מנין להבין

 הקרקע גס ע״ב אילטח ג׳ דהקדיש בברייתא שהרי .האילנות נס
 עין בזה שייך ומה להם אחר פדיון לר׳ש יאשפ״כ הקדיש

 ׳,שיה רעה עין הוי זה דלמנין נלשוט קצס מסרן ורש״י .רעה
בב״ב המוס׳ ]וכ״כ .פדיוטס ב׳ להיוח טובה ועין כאחת נפרה

שפיר: מובן אץ אבל .ע״ש[ )ל״ז:( לקמן מיין דאמא הוא לכדר״מ קרא קרא משוס אי בגט׳
 כקנין לאי שירות קגין אי דפליגי בגמ׳ דקאמרו :()נ״ו

 דלכ״ע ס״ל זי דסיגיא וצ״ל .ע״ש קרא ל״צ לדר״ת א״כ הגיף
]וכעין .לדר״מ קרא אמרו ולהט דמי הגיף כקגין פירוס קנין

:ע״ש[ :()מ״ב בביב המוס' ט זה
10 &

1עה«

 דמסומק נראה פשוט .ט* מ״ש להו ליס דלמא או בגט׳ שם
:מרבם מ״ש האי גמרו לא רבנן שמא

צ״» ט׳. חומש מוסיף אין מרכין מה לערכין הכמוב הקישו
סלי ערכי אמר אם כוונחס ואולי בערכין שייך חומש מס

 י״ל ויזמר ודוחק. כאחר הוי עלי פלוני ערך אמר ואס חומש מוסיף
 דרבא ס״כ מס ק״ק מיהי .אפשר משאי אפשר דגין דס״ל

 חשבון לענין למ״ש דמפיק כר״א אמיא בריימא האי דילמא
 משאי אפשר דהוי אע״ג מקיש להט .בחמשים שעורים חומר

 הקישא. האי רוחה לחומש רק אתיא דמ״ש לרבנן אבל אפשר.
 פעמים כמה ערכך כחי׳ נמי אחוזה בשדה דהא צ״ע וגם

חומש: בי׳ איח ומ״מ בפרשה
 נראם . ׳0 נחחמם שלא מליט וכן במשנה ע*א טו דף

כך. כל חמור לה״ר המקבל רגם
 משוס ורק המרגלים רק לה״ר אמרו לא המדבר דור דהא

 דעוח( מה׳ )פ״ז הרמב״ם מלשין ]וכ״מ .נענשו לה״ר שקיבלו
 גז״ר נחמם ולא דבריהם ולשמוע ט׳ לה״ר בעלי אלו כל שט

ס״ש: ט׳
 ירא אמרו ג״כ דבמצריס אע״ג כו׳ נסיומח משר בגט׳ שם

מס רק חשיב דקרא נראה וישפיט. מלינם ה׳
 במצרים להם עשימי אשר כמ״ש מצרים ,נים שראו אחר שחטאו

לא ומ״ס ה׳ מגן פ״פ נספו כבר הים קורס וגם .ובמדבר
י :האמיט

. ׳0 הרע בלשון שסולף מי פרש״י כו׳ בה וסלף בגט׳ ע״ב
בריח אחא לרב אבל .בר״ח לר״ח רק יחק וזה

 דקאי נראה ולכן .יחק לא לה״ר שדיבר קודם לה דמוקי
 בה סלף היינו הוא ע״ה ואי הרע לשון מרפא דתורה ארישא

.ברוח שבר מקנתו תורה בי׳ דלית
ט׳ חוצפא כ״ש ס׳ מרה באפי דממאמרא כ'מ בגט׳ שם

 לה״ר אומר דאי החילוק נראה .נו׳ כר״י אנא
 של בלה״ר אבל .חוצפה הוי אדרבא מרה באפי ודאי שקר של

 שרוצה במונחה הוי מרה באפי בזה יוסי דר׳ כהך אמח
להשניאו כדי רק הזי מרה באפי שלא אבל .הדרך מזה להסירו

:כנ״ל טשא לישגא והוי אחרים בפני
חום׳ .ט׳ לשמה שלא ועמה לשמה חוכמה בגט׳ ע״ב TO דף

 על עובר מוכחה דמונע לפרש״י הקשו
 דבר איזה בחבירו ברואה דודאי לפרש ונראה .מוכיח הוכח

 שלא כדי חבירו בעסק מלמיין עצמו שמונע רק מוכיחו מגונה
 הייט לשמה והוכחה לשמה. שלא ענוה משום להוכיחו יצטרך

לשמה וכוונתו ולהוכיחם מעשיהם לראות מביריו נטסקי שמפקח
 :הכי משמע לא רב בר וחייא דר״ה מעובדא .מיהו כנ״ל

שאני דילמא ק״ק .ט׳ ירשו א׳ מקרא ושלשתן בגט׳ שם
 הוכחה דעיקר ונראה הוי. אביו דשאול יהונחן

 אבל .אביו לגבי מיהונחן ק״ו להוכיח מצוה זה שיעור דעי
 דעיח( מה׳ )פ״ו והרמב״ס .מציה ליכא דטפי הוכחה אין

 וכן ושמואל רב לגבי כר״י דהלכה וקשה .הכאה עד פוסק
 רק ליכא איסורא ילכו״ע משוס ואפשר .הסמ״ג עליו הקשה

 :לחומרא הרמב׳ס פוסק לכן שיעורץ מהגי טפי חיוב מצינו דלא
 ׳1דהג: נראה .ט׳ אזמר הגדיל ר״א חניא בגט׳ ע״א יז דף

ראמר משום ברייתא האי הנא מיימי
 .עולמו קיבל יסוריס בלי יום מ׳ עליו שעובר דמי מקידס

 לב׳ שזוכה גמור צדיק הוא אפשר כן לומר בייל דלמה וקשה
 לקבל עכ*פ צריכין גדולים צדיקים דאפי׳ מייחי ולהט .טולמוח

:יום מ׳ הוך קלים יסוריס

רביעי. פרק
.מ׳ פני ישמע פלי ערכי שאמר עשיר אבל במשנה

ושמע פלי ערכי שאמר בעני רבי אמר לא ולהיפיך
 יבמים׳ .לרבי גם למצורע ל״ד באמח דנהיג יאפשר .עשיר
ג׳ב והרמנ״ם שח. בזז רגם להו פשיטא ה״נ( ר״ה )פ״ב

לא
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IV® II3&3רכל
 אחר. פירוש למד בשרש ד כלם כתבנו וכבר .תגרן׳ אינון ;פעמי א.(, ו, )וכריה מרקכורה ארבע והנה ה•(, כ, )יואל

 והשס .ד־זסוחריס הם טו.(, כז, )שם ךכליך ררן בני1הטשנה במרכבה ופירוש .כח.( ה, )שופטים מרבבותי•
 ךכלד רקלתך ובזזו טו.(, כה, )שם ךכלרנף ברב רכלר לסחורר־ז .שט שהתיז ויש . * לפרעה אשר המשנה האיש במרכבת

 טךכעת כו,'כר.(. )שם גטרקלתך וארזים אחר ומשקל .יב.( כו, )שם •י הראשנות בהרכבה ביחד לוולתס או רבים לסוסים בולל

 אבקת טכל הסוחרים מכלל לבד הבשם על שיאמר טך;בתףיש א.(, ו, )שם טךקביות ארבע והנה ב.(, ו, )וכריה
 ובצלים הצדפים החזיקו ,ו.( ג, השיריכם )שיר ריוכל I סחט כי פירשו והמפרשים .ר.( טו, )שמוח וחילו פרעה

 הי־קליס וילינו כמוהם שיהיו ואפשר . לב.( נ, )נחמיה :טטארים טרכקה ותצא לפי׳ישטפאנו סוסים אךבוגה מרכבה
 רכיל יט, )ויקרא רכיל תלך לא .כ.( ,4י )שש ממכר כל ומכרי [ .(.טכ *, א׳ )מלכים ומאה כחט^זים וסוס בסף מאיות ?שש

 כך חיו רמל אנשי ,מ־ז.( ו, )ירמיה לרכי הלכי טו•(, י יח.(, כח, א׳ הימים )רכרי זוזב ה?ךכים המרכבה ולתכנית
 הלשון ונשתתף .למלשינות שם הוא רכיל•ו ט•( ככ, )יחזקאל1 תוא . הכרוב פגי בהם כי הקרש חיוה מרככוה פירוש

 ומה הכירו כבית הולך שהטילשין לפי ,ההליכה עם הזה j פירוש ,יא.( כג, ב׳ )טילכים באש עורף השמש הך?מת
קרוב העניו זה וגס . להכירו ומספר הולך בביתו ששמע ן jr,טאו שעז אחר ובמשקל . השמש לעבודת (,מדרגות שהיו

 ויילינו ,ד.( ?, )יחזקאל שמו ךכ>לים בעיררכי^
 רקלת כ.(, יג, )נחמיה סטכר כל ומכרי הךכלים

 אשור כ.(, כו, )שם רצלתך דדן (,4 בו, )יחזקאל העטים
ומדי אחור מדינן יונתן חתום ,(4כ כו, )שס רגלתך נלמד

 .ל״כב תאר ובחור .נקודות בשש י•(, יי, )שמות כחור רכב רכב
 שהיו מלומר ,ז.( כא, )ישעיה פרשיס צטד רבב וראח

 שאינם אנשים עליו שירככו יש כי עליו, רוכביס פרשים
 וךכבוי רבב בך ונפצתי . הפרשים אל סמכו לפיכך פרשים
,יד.( ז, ב׳ )מלכים סוסים רכב שני ,כא.( נא, )ירמיה
 לא אחרת בהמות רכב פירוש ,ט.( ה, )שם וברכבו בסוסיו
 1ומשק?- .ו.( כא, )ישעיה גטל רקב חטור רכב . סוסים

.מרכבו שש ,נ.( קד, )תהילים רכוכו עבים ם1הע *יאחר ךבוב
 לקראתם רפזלזה רכב קת לר.(, כב, א׳ )מלכים לרקביו ויאמר רקב

 יז4והו הפרש עם הרוכב לאיש תאר הוא יז.(, ט, פ )שם
 כיל על או הסוס על עליו שרוכב לכלי ושם . כליו נושא

 י( בלע״זסיל׳א ונקרא סרגל ל’ז רבותינו כדברי הנקרא !!™.!""™.בהמה
 המרכב וכל אחר ומשקל .לה.( כב״.. א׳ )שם );רקב חיץ אל ך?ב9
 )שיר ארגמן טךקכיו ,ט.(3טו, ?)ויקת£ עליו ירכב אשר כ<5)טך

 חפש בבגדי אחר ומשקל . חט״ם בסגול י./ ג, השירים
 . המרכבה לתיקון בגדים פירוש ,כ.( כו, )יחוקאל לר??ה רק?ה
 במרכבת אתי וירכב הכבד והפעל . מקוד שהוא ואפשר הקעיל

 ארון את וירכבו מג.(, מא, )כראשית לו אשר המשנה

O דוץ ועל . נ•( ו, ב׳ )שמואל חדשה עגלה על האלהים 
 ;ר?בהו ,יד.( נח, )ישעיה ארץ כמותי על בוןיף3והך משל
 לראשינו אנוש הרכבת (,4• לב, )דברים ארץ במתי על

 ובתפישה . יא.( י, )הושע אפרים ארכיב יב.(, סו, )חהלים
יג, ב׳ )מלכים ןד'ו וירכב הקשת .על יךך הרכב ביר הקשת

 הניזבן היו-ז \.£, כר, )דברים ורכב דחים יחבל לא מ.(.
,8ריח בשרש הזה פסוקה פירשנו ומר שברקים. העליונה

>) Sic edd. mendoaum fortawe pro מדמית .
») Pro*. !tilt; Iul. •Mt •ell*, •tratan cpUpptaa.

 מזה בידו שיש הסוחר הרוכל כמו המלשין כי הראשון, לענין
 מיני כמה בידו יש רוכל שנקרא הבשם וכן . סחירות מיני

 מאסף המלשין וכן רוכל. אבקת מכל שאמר כמו כשמים
 מעתיק שהסוחר כמו או ולוה. לוה ומספר ומוה מוה הדברים

 הדברים מעתיק המלשין כן לוה וימכור מזה יקנה כי הסחורות
. לוה ויספר מוה ישמע

gQH ךק^ים הגבוהים. ,ההרים ר.( ט, )ישעיה לבקעה והרכסים 

רצס מנאות )תהליםלא,כא.(, איש טךכקי אחר ומשקל
 החשן את וירקסו מטנו והפעיל . ומנכהותס זדם4 בני

 ה^זפוד עש לחברו החשן יגביהו בילומר ,כה.( כח, )שמות
.ממנו למעלה שהוא

 רכש הטרכברת רתם ,י.( ח, )זיפסתר הרעש רכבי רכש
רבי כותב . נקודות בשש ,יג.( א, )מיכה לרכש

 רבות. שנים עליהם עברו שלא הטובים הסוטים הם כי יונה
 ביד אטר הנה כי ידענום לא אחרות בהמות היותם ויתכן

 והשעורים ואמר י.(, ת, )אסתר הרכש רצבי בסוסים הרצים
 טין שהוא דומה ח.(, ה, א׳ )מלכים ולרכש לסוסים והתבן

 )כראשית ך?ש אשר ךכשו כל ואת . הסוסים זולת* אחר

 רעוש יר.(, טו, )שס גדול ברכש יצאו בן ואחרי יח.(, לא,
 )במדבר חיתם ולכל ולרבקוס לבהמתם יהיו ומגרשיהם

 רזךכוש כל ואת לקרח אשר האדם בל היתת ,נ.( לה,

 דויד למלך אשר הרכוש שרי אלת כל ,לב.( טו, )שם
 האדם מטון כל כולל הוה השם .לא.( כו, א׳ הימים )דברי
 "נפש לי תן וכן .מטלטלין וכל ווהב וכסף הבהמה מקנה

 נפש הנפש פירוש (,40 יר, זשיח4)בר לך קח ורתדכש

 ו1?־ ויקח הארס אם כי ממנו מבקש היה לא כי האדם
.המזון וכל המקנה

.יס( כב, )איוב רמו כי ככבים ראש וראה
,כד.( כד, )שס ואיננו מעט רמו פעול ולנזרת

 נפעל והנפעל . ד.( י, )יחזקאל הכרוב מעל י״י כבוד חרם

 הואת העדה מתוך הדמו טו.(, י, )שס הכרכים חרטו
מבניז הם או ».(. לג. )ישעיה ארוקם עתה י.(, יו, )במדבר
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־׳’fea W י״׳

 מסבי מדוע, לבעלה: שתחרוג לו, אמרה פז(

 אותו צריכה ואיגד. גבר, אינו וכבר שנסתרם

ותהרגבו. יותר,
 פוטיפר אשת על אץ הלכה, מצד זה, ולפי

 מחן dtp אישות( )א ברמב״ס איסור, שום
ובועלה: בשוק אשד. פוגע אדם היה תורה,

 רצה ולא עצמו, על התמיר יוסף אבל

 ולכך הדין, משורת לפנים ועשה עצמו, לטמא

 לאתרים, מממונו שמוותר אדם כמו חסיד, נקרא

 שמוותר אדם כך ׳קכ( )שבת תסיר נקרא
 מהלכה, לו המותרת ערות מהנאת לקב״ה

חסיד. נקרא
טעמים, משלש הסיר היד. יוסף ולסיכום,

 והרבה פעמים, הרבה מזנות עצמו שהציל (1)

חדשים.
 מזנות עצמו בהציל גם (3—2) ולתירוץ

 עצמו שהציל מפני חסיד, געשה אחת פעם

 עצמו שהציל ומפני מחמדתו, - שנפשו מדבר

היתר. מדבר
בבת־שבע, ערוד. בדבר שנכשל דוד אבל

 היה קז(, )סנהדרין לח^־, יכול שהיד. אף

 קם (1) ד( )ברכות אתרים, מטעמים חסיד
 מלוכלכות ידי (2) :לד לד^ות לילד. בחצות

 במדרש (3) לבעלה: אשד. לטהר כדי בדם,
 נמלך אני עושה, שאני מד. בל פו( )תהלים

ברבי:

קע"א סימן

חבירו. של בטובתו אדם יספר אל :ביאור

 אדם כל על מצוד. מדעות( )ו רמב״ם

 כגופו, מישראל ואחד אחד כל את לאהוב

 צריד לפיכד כמוך", לרעד "ואהבת שגא׳

 הוא כאשר ממונו, על ולחוס בשבחו, לספר

עצמו: בכבוד וווצד. עצמו, ממון על חס

 בשבח לספר מצוה יש כולם על כלומר.

 נכלל זהו חבירו, בשבח לספר דעצם חבירו,

 האדם דכמו כמוך", לועד "ואהבת של במצור.

 בשבח לספר צריך כן עצמו, בכבוד רוצה

חבירת
 אדם יספר אל לעולם קסד( )ב״ב וקשה,

 לידי בא טובתו שמתוך תבירו, של בטובתו

רעתו:
 המספר כל מדעות( )ז רמב״ם וי״ל,

 לשון אבק זה הרי שונאו, בפני חבירו בטובת
בגנותו: שיספרו להם גורם שזה הרע,

 לאוהבו. משמע אסור, לשונאו כתוב

 מותר, רק ולא )בכ״מ(, מותר אדם, ולסתם

 אסור, שונאו לפני אבל לספר, מצוד. אלא

הרע. לשון עליו ידבר שבוודאי

 של בטובתו לדבר שאסרו מה זה ולפי

 מותר, אדם, לסתם אבל לשונאו, היינו הבירו,

 טובה יצמח בשבחו, שמספר כיון ומצוה,
 את לשרך וירצו טוב, ובשם בפרנסה, להכירו,

ובנותיו. בניו
 שאסור משמע, הגמרא מפשטות אבל

 ולאוהבו, לשונאיו, בין בשבתו, לספר תמיד
 יספר, אל )לעולם( כתוב שהרי אדם, ולסתם

לכולם. משמע

 שהיו בתלמוד שמצינו מקשה, המדש״א

 והצדיקים, החסידים ומעלות במרות משתבתין
החשובים לשבח טז( אבות )א וברמב״ם
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רעטקודשקע״א סימן

 בעיני מנהגיהם שייטיבו בדי מעלותם, ולהודות
:בדרכיהם וילכו אדם, בני

 וחסידים, מפורסמים, ת״ח לשבה י״ל,
 דבר להם אין כלל שבדרך ^מותר^וצדיסיט

 היו תלמידיו תמשה ב( )אבות וגנאי, רע,
 שבחן: מונת היה והוא זכאי, בן יותבן לרבי
 דסתם בשבהו, לספר אסור אדם, סתם על אבל
 חשש ויש ורעות, טובות מדות לו יש אדם

רעתו. לידי בא טובתו מתוך
 שהוא טז( )ערכין ברש״י מתרץ, המרש״א
 אומר עצמו והוא מדאי, יותר מספר^ט^תו

 קסד( )ב״ב ברשב״ם וכן זו: רעה ממדה חח
שבו: גנות שם מזכירין בשבתו, שמדבין מתוך

 בקיצור אפילו משמע ומגמרא אינו, מהו
 הייטא יהודא כתבתיה, אנא לא דאמר אסור,

 טובתו שמחוך אלא הוי. הרע ולשון כתביה,
 כיון רעתו, לידי הוא בא שמספר, בעצמה דו

 ומדוע ביושר, שניהם כתבה חייטא דיהודא
 הטוב בזה נמצא הזמן, נראה לא הראשון
 דלעיל, הלה״ר מקיים הוא עכשו, שמספר

 הבירו, של בטובתו לספר סתם אבל אסור, וזהו
מותר:

 תמיד משמע, דמגמרא קשה, תירוצו גם
אדם, יספר אל לעולם בשבהו, לספר אסור

 אדם, )ידבר( אל כתוב לא לדייק, יש י״ל,
 אל כתוב אלא אתת, ובפעם בקיצור דמשמע
 פעמים, והרבה בהרחבה, דמשמע אדם, )יספר(

 הרבה בהרחבה יספר לא אדם האיסור, ומהו
 מוכיח והשומע לחבירו, שיש אחת בטובה

יותר. ולא לו יש אחת שטובה מזה,
 על ובהרחבה הרבה מדבר הוא כלומר

מזה. מוכיח והשומע חורה, שלומד וובירו

 לו היה שאם לו, אין התורה מלימוד שיותר
 מספרים, לא עליהם למה טובות, מעלות עוד
 מדבר שהרי זמן, הרבה יש זה לאדם הלא

 שיש אתת מעלה על ורק ובהרחבה, הרבה
מספר. לתבירו

 בפעם בקיצור כשאומר ביאור, ביותר
 לשון אבק הוו לא תורה, לומד שחבירו אתת.
 לא השומע ואז בקיצור, שאומר דכיון הרע,

בדבריו. מדייק

 ובהרחבה, פעמים, הרבה כשאומר אבל
 בדבריו מדייק השומע •ואז חורה, לומד שהכירו
 שלומד רק מדבר הרבה כד בל מדוע ואזמר,
 טובות מדות לו שאין מפגי ובוודאי, תורה,

הרע. לשון אבק וזהו אחרות,

 בהרחבה וזבירו על הרבה כשמספר אבל
 מצות ועושה טוב, ומתפלל תורה, שלומד
 מדבריו מוכח שלא בהחלט, מותר זהו צדקה,

 יש אלא מותר, רק ולא הרע, לשון אבק שום
 של מצות מקיים שבזה לספר, מצוד. גם

כמוך". לרעד "ואהבת

 מפני הרמב״ם, על קשה לא זה ולפי
 בכל ובהרחבה הרבה לספר ומצוזז שמותר

 אחד בשבת לדבר ואסור דחבירו, השבחות
 אבל הרע, לשון אבק שזהו לו, שיש בלבד

אהד. בשבח גם לדבר מותר בקיצור,

 בטובתו, יספר אל )מ״ת( ובמרש״א
 זד. מתוך לבוא שיכול כיון טובה, דהיינו
 זהו שאדרבה ייהפכו, יאמרו שאחרים לרעתו,

 שתוקוחיך, ויפה תספר, אל זה, וכענין רעת
 תוכל להכחישו, שא״א ושבחו טובתו אבל

לספר.
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I■י
טר
הרע לשון

א
הרפב״ם שיסת בביאור

 כל הרמב״ם כתב חנות מה׳ בפ״ז
הרע. ולשון רכילות הלכות

 עובר בהכירו המרגל הל״א: וז״ל»
 רכיל תלך לא שנאמר תעשה בלא

בעמיך.
 דברים שטוען זה רכיל איזהו הל״ב:
 פלוני אמר כך ואומר אה מזה והולך

 אע״ס פלוני על שמעתי וכך כך
 את מחריב זה הרי אמת שהוא

העולם.
 והוא מאד עד מזה גדול עוין יש

 והוא החג לשק והוא זה לאו בכלל
 שאומר אע״פ הכירו בגנות המספר

 מוציא נקרא שקר האומר אפל אמת.
הכירו. על רע שם

 שיושב זה הרע לשון בעל אכל
 וכך וכך פלוני עשה וכך כך ואומר

 עליו שמעתי וכך וכך אבותיו היו
 אמר זה על גנאי. של דברים ואמר

 חלקות שפתי כל ה׳ יכרח הכתוב
גדולות. מדברת לשק

 לשק אבק שהן דברים ויש הל״ד:
 שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד, הרע.
 שתקו שיאמר או עתה שהוא כמות

 אירע מה להודיע רוצה איני מפלוני
האלו. בדברים וכיוצא היה ומה

 בפני הכירו בטובת המספר וכל
 שזה הרע לשון אבק זה הרי שונאיו

וכר. בגנותו שיספרו להם גורם
 דרך הרע לשון המספר וכן
 כאילו לתומו שיספר והוא רמאות

 לשק שדבר זה שדבר יודע אינו
 אומר כו כשממתין אלא הוא הרע
 או הרע לשק זה שדבר יודע איני

 פלוני. של מעשיו שאלו
 בפני הרע בלשון המספר אחד הל״ה:
 דברים והמספר בפניו. שלא או תכירו

 איש מפי איש נשמעו אס שגורמים
 בממונו או בגופו חבירו להזיק

 זה הרי להם™ או לו להצר ואפילו
החג לשק

 בפני אלו דברים נאמרו ואס
 ואם ונודע. הדבר נשמע כבד שלשה

פעם השלשה מן אחד הדבר סיפר

r
(c'b'fo I yp>/e
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החג לשק

 והוא החג. לשק משום פו אק אחרה
 ולגלותו הקול להעביר יתבוק שלא
הרמב״ם. עכ״ל היתר.

 יש כי ביאור צריכים ודבריו
 בא בהל״ב א( טובא. בהם לדייק

 תלך לא איסור של מהותו להגדיר
 עד מזוז גדול עק "יש וכתב רכיל,
 לשק והוא זה לאו ככלל והוא מאד
 וזבירו". במות המספר והוא הרע
 בהל״ה שכתב מה כלל שלא מ״ע

 נשמעו אם שגורמים דברים "והמספר
 או בגופו הכירו להזיק איש מפי איש

 להפחית או לו להצר ואפילו בממונו
 שניהם הלא הרע", לשק זה הרי

 כתב זה לפני )שהרי גמור הרע לשק
 בפני הרע בלשק המספר "אחד
 לשה״ר שהוא בפניו" שלא או הכירו
 כתב ולטה הזה(, הדק תז״ת גמור

 הוי וזבירו במות המספר שרק בהל״ב
הרע. לשק

 לשק בעל של הגדר מהו ב(
 מסתם שונה הוא דבמה בהל״ב, הרע
מזה. לעיל הרמב״ם שהזכיר רכיל

 לשק אבק של הגדר מהו ג(
 שחוק בדרך למה בהל״ד, הרע

 הח לשה״ר, אבק דק הוי ורמאות
 היד ובאמת גמור. לשה״ר מספר הוא

 מים בבאר חיים במפץ סובא קטנה
 הוי שחוק בדרך דרק סובר חיים

 בהגהה הח״ה אולם גמור, לשה״ר
 מרמב״ם דפובח מביא ג׳ לכלל

 לשזז״ר אבק דהוי לאבות בפיהמ״ש
 עינינו האיד לא שהוז׳יח אלא לבד,
ולא לשה״ר אכס רס יהיה למת

ן«

קכג

ממש. לשח״ד
 תכירו כטובת המספר למה ד(

 שיספרו להם שגורם שונאיו בפגי
 והלא לשה״ר, אבק אלא אינו כמוהו
 דברים "והמספר כתב בהל״ה

 איש מפי איש נשמעו אם שגורמים
 כממונו או כגופו הכירו להזיק

 זה הח להפחית או לו להצר ואפילו
 בטובת המספר והח הרע", לשק

 לאהחם גודם שונאיו בפני חבית
 היינו ה׳ הלכה ולפי כמותו לספר
 לתלק אק דבודאי גמור, הרע לשק

 לו לגורם וכד מק לחבית הגורם בק
 המדבר למה לפי״ז קשה וק מות.
 תרע לשק אינו ורמאות שחוק דרך

לחבית. מק גודם הח גמור,

ב
 שהרסכ״ס נראה זה כל את ולהסביר

איסורים שני חש סופר
 שני בהל״ב םש״כ הראשק, פלשה״ד,

 רכיל תלך מלא הנלמדים הדברים
 מזה דברים המתק והיינו בעמיך,

 חבית, של במותו והמספד לזה
 בחבית המרגל הוא איסורם שעיקר
 המגלה כנראה )שהוא בהל״א כמש״ב
 שני הכולל חבית של מסתריו

 םש״כ השני, והאיסור הדברים(.
 מפחיד או מיצר או המזיק בהל״ה

 איסור שהוא כדיבורו, חבית את
 חבות. ע״י לחבית מק גרימת
וה.( לאיסור המקור מהו נבאר )דלהלן

 הרמב״ם בחנת לומר ונראה
דלא לאו על לעבור שבח שסובר
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יוסף תולדות ספר קכד

 א׳ תנאים, שני מינן רכיל תלך
 ע״י והיינו רכילות, בדרך שידבר
 להיות היא שנותחו המוכיח דיבור
 רכילות. כוונת עם שידבר ב׳ רוכל,
 התנאים משני אחר חסר אס אכל

 כדרך שלא שדיבר היינו האלה,
 כוונת בלי שדיבר או רכילות
 רכיל תלך לא על עובר אינו רכילות,
 שהאיסור נראה הדבר וטעם בעמיך.

 האלה התנאים ובלי רכיל, להיות הוא
רכיל. בשם לו הסר

 והל״זז שבהל״ד ההלכות ולכן
 הל״ד רכיל, תלך לא בכלל אינם

 שאינם מפני לשה״ר( באבק )דאיירי
 שאינם מפני והל״ה רכילות, דרך

לרכילות. בכוונה
 שגדר הרמב״ם כדעת תראה

 לשק בכוונה רבוד הוא לשה״ר אבק
 הארבעה והם רכילות, דדך בלי הרע
 הרמב״ם שמנה תרע לשק אבק סוגי

 שיחיה לסלוגי יאמר "מי א( בהל״ד:
 שתקו שיאמר או עתה שהוא כמות

 אירע מה להודיע רועה איני מפלוני
 הלשה״ר את טוציא שאינו היה" ומה

 תבירו בטובת המספר "כל ב( מפיו.
 להם גורם שזה וכר שונאיו בפגי

 אינו הוא דגם בגנותו", שיספרו
 "בל ג( טפיו. הרע הלשון מוציא

 שחוק דרך הרע בלשון המספר
 שאינו כלומר ראש קלות ובדרך
 מדבר ואינו הואיל בשנאה", מדבר
 "כל ד( הרוכלים. כרוך שנאה בדרך

 והוא רמאות דרך הרע לשק המספר
יודע אינו כאילו לתומו שיספר

 אלא הוא הרע לשק שדבר זה שדבר
 שדבר יודע איני אומר בו כשממהק

 של מעשיו שאלו או הרע לשק זה
רכילות. דרך אינו שגס סלוני",

 היינו ה׳ שבהלכה הרע והלשק
 מה וזה לשח״ר, כוונת בלי לשה״ר
 אס שגורמים דברים "המספר שכתב
 המרו להזיק איש מסי איש נשמעו
 או לו להצר ואפילו בממונו או בגופו

 דאע״ם הרע" לשק זה הרי להפחידו
 זה ואק לשה״ר לשם מחכוק שאינו
 אס ם״מ בחל״ב, מש״כ מלל

 נזק דיבורו ע״י בסוף יגרמו למעשה
 זה הרי לחבירו סהר או הצרה

 לא בכלל שהוא מפני ולא לשה״ר,
 של שתנאי כתבנו שכבר רכיל, תלך
 לשח״ר, כוונת עם שידבר זה לאו
 בהל״ב הרמב״ם כללו לא ולק

 רכילות. של הלאו את כשהגדיר
 מלא נלמד זה שאיסור לומר ונראה
 ללשק לאו שהוא שוא שמע תשא
 מה׳ בסכ״א שכתב כמו הרע,

 ב׳ ד מסנהדרין והוא ה״ו, סנהדרק
 דק למת אזהרה למדו שממנו
 שיבא קודם דק בעל דברי לשמוע

 גם שאסור ודרשו המרו, דק בעל
 שוא שמע להשמיע דק לבעל

 דיבור היינו שוא ודיבור ככח״ג,
לחמרו. סחר או הצרה נזק, הגורם

 כתב ,ה שבהלכה זה איסור ועל
 אלו דברים נאמרו "ואם הרמב״ם

 ונודע הדבר נשמע כבר שלשה בפני
 השלשה מן אתר הדבר סיפר ואם
הרע", לשק משום בו אק אחרת פעם
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הרע לשרן

•י

!1£MU?fAi£
 הוא האיסור שכל שביק והיינו
 נודע ככר אם להכירו, נזק גרימת

 איסור כאן אץ נזק לו גורם ואיבו
זו. הלכה מעד הבא הרע לשץ

 נשמע כבר כשהדבר זה והיתר
 שהוא ה׳, הלכה של לאיסור רק שייך

 אבל לשה״ר, לשם מתכוון כשאינו
 כאן אץ לשה״ר לשם מתכוון אם

 איסור על יעבור שאז זה, היתר
 שבהלכה רכיל תלך לא מצד לשה״ר

 שלא "והוא הרמב״ם סיים ולכן ב׳.
 יותר", ולגלותו הקול להעביר יתכוץ
 לו גורם שאינו באופן ראיית דאע״ם

 יותר לגלותו מכוון אם מ״ם נזק,
1בעמיך. דכיל; תלך לא מצד אסור

 הרמב״ם שמש״ב פשוש ונראה
 אסור, הקול לגלות יתכוון שאם

 ויכול דאורייתא להיות יכול האיסור
 כדרך ידבר שאם דרבנן, להיות

 לא, ואם דאורייתא, יהיה רכילות
 על רק יעבור הל״ד, של כבאופנים

החג לשון אבק איסור
 דהלכה אהא לעיל הקשינו והנה

 בפני הכירו בסוכת המספר "וכל ת,
 שזה הרע לשון אבק זח הרי שונאיו

 דלמה בגנותו", שיספרו להם גורם
 בהלכה הלא הרע, לשון אבק רק הוי
 איש נשמעו שאם דבר שכל כתב ה׳

 לשון הוי להכירו נזק יגרום איש מפי
 דרך לשה״ר על קשה וק גמור, הרע

 בהלכה דע״כ ונראה ורמאות. שחוק
 לא וא״כ גנותו, כבר שנודע איירי ד׳

 ה׳, שבהלכה האיסור כאן שייך
לא של האיסור שייך אין ומאידך

קכה

 משום ב׳, הלכה של רכיל תלך
 וכטש״נ, רכילת בדרך מספר שאינו
הרע. לשון אבק רק הוי ולק

 לבמ״ח בהגהה חיים החפץ והנה
 קרא דל״ל הקשה ד׳ אוה א׳ כלל

 תשא דלא מקרא תיפ״ל לרכילות,
 לדאב״ד )וקושייתו שוא שמע

 חמור שרכילות כאן בהשגות
 כאן הנתבאר לפי אולם מלשה״ר(.

 באופן רכיל תלך לא דבעינן א״ש,
 איסור אץ שאז כבר, נודע שהדבר

 מ״ס אכל שוא, שמע תשא לא של
 ולגלותו הקול להעביר מתכוון אם

רכיל. תלך לא משום אסור יותר,
 "בעל מחו הסברנו לא ועדיין

 הוא ובמה ב׳ שבהלכה הרע" לשון
 הרמב״ם שהזכיר רכיל מסתם שוגה
 כתב שבהל״ב מראה מזה. לעיל

 לא עבירת של אופנים שני הרמב״ם
 והולך דברים שטוען א׳ רכיל. תלך
 הכירו, בגנות המספר ב׳ לזה, מזה
 לזה מזה והולך דברים "הטוען והנה

 של דברים טוען כשאינו אפילו הוי
 אינו הכירו בגנות והמספר גנאי,*

 לזה, מזה דברים טוען להיות עריך
 שעושה מי הוא הרע לשון בעל אבל
 לזה מזה דברים טוען גם שניהם, את
 וזש״כ גנות, של דברים טוען מם

 זה הרע לשון בעל "אבל הרמב״ם
 פלמי עשה וכך כך ואומר שיושב

 שמעתי וכך וכך אבותיו היו וכך וכך
גנאי". של דברים ואמר עליו
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תולדותיוסף ספרקכו

1
 לעוז״ר ®ל ההיתר מנין

ומלת למס
 אות ש״ג חשובה בשערי יונח רבנו

לה״ר לספר מסותר כתב רכ״א
 מער נזק במקום לחבית לעזור כדי

 אמרה שהתורה וראייתו וכדומה,
 תביעת על רץ בכית אחד עד שיעיד
שבועה. הנתבע את לסייב ממק

 התירה דאין• ע״ע ולכאורה
 הכירו ממק להעיל כדי לאו התורה
 לעבוד שאסור האיסורים מכל ומ״ש

 והנה ממונו. למיל כדי עליהם
 ט׳ כלל רכילות בה׳ חיים החפץ

 אפילו דהוי כתב א׳ אות בבמ״ח
 לתועלת הרע לשון לדבר מערה

 במכילתא שהרי הכירו, את להעיל
 רעך דם על תעמוד דלא מקרא למדו

 בכל הכירו ממון למיל שסהוייבים
 מעיה לרמב״ם בסה״ם וסובא הדרכים

רע״ז.
 המערה דאולי ע״ע, זה על וגם

 היינו רעך דם על תעמיד לא של
 לעבוד בלי הכירו ממק להעיל דוקא

 חיהי סהיכא אבל איסורים, על
 מפורש לאו על לעכור משם שנלמור
 האם עעמך הגע להעילו. כדי בתודה

 של ממונו אח להפסיד מותר יהיה
 שמעון, של ממונו למלת ראובן
שמותר. לשה״ר ומ״ש

 הח״ה שכתב במה גם לעיין ויש
 אינו לתועלת לשהייר של דההיתר

 את ומגדיל מוסיף אימי אם אלא
והטעם ממנו, שמעיל זה של אשמתו

 י׳ כלל לה״ר בה׳ י׳ ס״ק בבמ״ח כתב
 רע. שם הועאת איסור יש דאז

 גם באשמתו להוסיף שאסור ומשמע
 הוא אא״כ הכירו את להעיל א״א אם

 שראובן כגון אשמתו, את מגדיל
 והדבר שמעון עם להשתתף רועה

 רשעות את יגדיל לוי אם ורק לרעתו,
 באמת שהיא מסה יותר שמעון
 וע״ע השותפות• מן ראובן יסתלק
 כמו הלא בכה״ג, יאסר דלמה

 תועלת לשם מותרת רכילות שאיסור
 יהיה דע שם הועאת איסור ה״ה

פותר.
 א״ש למעלה מש״כ ע״ם אולם

 לא של דהלאו האלה, הקושיות כל
 על רק נאמד בעמיך רכיל תלך

 ולכן רכילות, בדרך הנאמרים דברים
 חבירו ממק למיל לתועלת כשמדבר

 ואע״ם רכילות. איסור בכלל כאן אק
 נזק גרימת של איסור גם שיש

 לה״ר כוונת בלי אפילו להכירו
 הזה הלאו שגס ע״ל לעיל, כמש״ג

 דהאיסור תועלת, במקום נאמר לא
 דק לבית שאסור שוא שמע הוא

 דק »ל לפני דק בעל דברי לשמוע
 לשמוע לדיין שמוהר וכמו הכירו,
 שאז פיו, על לדק כשעריך לשה״ר

 דיבורו שע״י כל שוא, שמע זה אק
 כאן אק חבירו ממק למיל יכול

שוא. שסע של איסור
 מה לפי״ז להבק יש ואעפ״ב

 על להוסיף דאסור הח״ה שאמר
 הרע שלשק שאמרנו דאע״ם אשמתו,

מן אסור אינו רכילות בדרך שאינו
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הרע לשון

 הרע, לשון איסור דוקא היינו ההורה.
 אינו תג. שס ההנאה איסור אבל
 אס שבודאי רכילות, בחץ■ תלוי

 רכיעוח. בדרך שלא תג שס יועיא
 איסור אק דבכה״ג אע״ם יענש

מ״ו בכתובות שאמת דאע״ם רכילות,
..kite Mm •**'הלך מלא תג שס מועיא שאזהרה א 

 שיש הנדרים שכל הכוונה אק רכיל.
 חג. שם בחמאה יש רכיל הלך בלא
 ללמוד שאפשר הגס׳ כוונה אלא

 אהה ע״פ רכיל תלך מלא האזהרה
שכתב הדרך וע״ם מדות, מהי״ג

 שבסוף כמאמר בסה״ם _ןזרמב״ם
 ה׳ בסי׳ סש״כ )מי׳ יעו״ש השרשים
 שאס מכירן ולבן דבריו(. בביאור

 מידו שמעיליס מי של האשמה יגדיל
 אק תג. שם המאה של איסור יהיה
 שם בהוצאת ראובן אה להציל היתר

 ללאו רומה ואינו שמעון. של רע
 הרעלה לשם שכשמספר הרע רלשון

איסור. מלל אק

ד
 אות כש״ג שם יונה רבנו שיטת

הועלה של שההיתר רכ״ח
 אבל לתועלת מהכוון אס חקא הוי
 הוא וכן אסור. מדיבוח נחנה אס

 מ׳ ובכלל לשה״ר של י׳ מלל הה״ח
 בה׳ בבמ״ח וכתב רכילות, של

 שהדבר י׳ אוח י׳ כלל לשה״ר
 בהז״ל כתוב שכן מפני מסתבר

 שמריעים אומה״ע על קוצף דהקב״ח
 מגיע שהרעה אע״ס ישראל לעס

ובמשפט, בדק הש״י מאת לישראל

 אינם כוכבים שהעוברי מאחר
 שנאה מעד רק לתועלת מכוונים
עכת״ד. בצרותינו, ושטחים

 חמה הנדון דאין ע״ע ודבריו
 אם אפילו העולם דבאומות לראיה,
 על הקב״ה של עונשו להטיל נתכוונו

 ק, לעשות להם אסור ישראל עם
 ישראל על ולשופט לשד שמם דמי

 שחם חז״ל שאמרו ומה להענישם.
 לא שאם היינו רשעתם מתמה עשו
 כלל. עושים היו לא רשעים היו

 ישראל מרשעי נפרע היה והקב״ה
 המדבר משא״ב אחרות, בדרכים
 במעות עוסק הלא לתועלת לשה״ר

 ומתוייב רעך דם על תעמוד לא
 מחכוק אס יאסר ולמה ק. לעשות

 מציתו, נגרע מה״ט ראטו להנאתו,
 המחוייב את מלקה ב״ד שליה ואם

 של מגנותו ליהנות ומתכוק מלקות
 המלקות על יענש האם הנלקה,
 הרעה המרה על דק יענש )ובודאי

מ״ע. כאן, ומ״ש שלו(
 דהרי נראה יונה וזכנו וסברת

 לשק "והמספר רט״ז, באות ר״י כתב
 הנזק קודאותיו, חנה שתים הרע

 ובחירתו להבירו יגרום אשר והבושת
 ושמחתו חבידיו את ולהרשיע לחייב

 היא לאידם שהשמחה הרי לאידם",
 כל ולפי״ז לשה״ר, איסור גופא

 משום הוא לתועלת לה״ר של ההיתר
 אבל רכילות. דרך זה שאק

 הרי חבירו לאיד לשמוח כשמתכוון
 ולק לשח״ד, של האיסור עעס זהו

הבירו, את להעיל היתר לו אק שוב

מחכמה אהגד תכגת ע״י הודפס124 מס עמוד יוסף p אהרון פלדמן, יוסף תולדות



M׳

יוסף תולדות ספר קכח

 ע״י pun את לומיל שאסור כמי
שמעון. את שיזיק

 שהשמחה יונה רמו שיטת ולפי
 הרע לשת איסור גוסא היא לאיד
 דרך הרע לשון שלדבר לכאורה יעא

חבירו לגנות בכוונה והערמה שחוק

 שבאמת )וכמו מדאורייתא אסור יהיה
 שהבאנו ובמו קטנה היד כתב

 וובירו, לאיד שמת שהוי למעלה(
 שאינו לרמב״ם שכתבנו כמו ודלא
מדרבנן. אלא

הערות
 דבר של היתר שאין חסמ״ג על בהגהות מחמהרש״ל ג׳ אות סוף ב׳ כלל חיים החפץ הביא וכן 1

וכילה/ באיסור תלתא באפי כבד שגווע
 וכך כך פלוני אסר כך ואוסר לזה מזח והולך דברים שמוק הה הוא רכיל על חרמב״ם לשון 2

 מי היינו שהדביל פעמים הרבה חיים חפץ בספר שכתוב מה המתי לא ולפי״ז פלוני", על שמעתי
 •אלא סלוני, על פלוני שדבר שיאמר מעריך איטי הרסב״ם והרי וכך, כך עליך דבר פלוני שאומר

 השני על דבר שלא שהראשון אע״ם רכיל זח הרי פלמי של רבדיו שמגלח שכל פלוני" אפר כך
כלום.
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סי־יע^

הלל3 פרשחא קדושים פרשת כתנים תורתועינו
 אח ויגזול גלס כדמי׳ ונו׳ נזל מה לאשמומינן מגזו׳ ולא

 תלק לא ת״ל וט׳: העושק אף נר, המצרי מיד המניח
0] .rtnso ]שניר פעולת מאי שניר פועל רליכתוב כלומר 

 :תלין נל משום שעובר קרקעוח ושכר נלים שכר אפי׳ לרמת
אלא[ ]נא* עליו עובר ואינו

 שנא' דמשמ׳ ראשון. בקר עד
 יודע איני אחך פ״ש חלץ לא

 עד ח״ל מה בקר עד שהוא
 עליו עובר שאינו מלמד בקר
 ראשון בקר עד אלא[ ]ט«
 וה״נ ובקר גט בקר בנל ולאו
בפר׳ )לג< בב״מ בהדיא ליה

]נז מ״ל בו׳ איגי בקר כ׳ שנא אשר )נס ונחי׳ הוא
ת״ל "ו^יל חיעגה יהנא עול לקיר׳6

 מיותר ות״אר תלין לא וגייט וחרם־ ושנוי ושקץ
 ואולי כונ״ו יוון ]איני האיז את מטמא דברים לממשה

 ותל ונו׳ תיבת בו "סי׳ ט מע״ז להו דיליף ]נה< זכו׳.
 ת״ללא״ליזא״ולתונז- הארץ אח מעמאה דע״ז היכי

 "אמר מה »ין והוא .כדיו ,הכ הם
w ׳wu אתך ת״ל קיד דף בגני י

 עד ,.[ס :דבר כל פעולת תלין לא ת״ל מנין
הראשון. בוקר עד אלא עליו עובר אינו בוקר

 לא אתך ת״ל ,[תבעו ולא בא לא אפילו ^בול0? יי?ש,ד אי/כלה5 ®קבל37
יכול )יא( :לרצונך אתך ילין שלא אלא אמרתי ®52

 השולחני ל»1 החנוני זמל ,[ה־חוהו ־™יו >’«” ־לי »יי ” *י
אתך ילין לא אתך ת״ל 4n עליו עובר יהיה

 הגר״א הגהות ,רבשישת :תאור לא שבעמך כל תאור. לא בעמך ונשיא ת״ל
עי !»׳[ ״לין לא ,[ )לס: ושמש שרב יכם לא מלשון

 כי־ל מ׳ "*ל ״״ בקר ושנוי עיי קחי( ]נרס הדין את המקלקל שהדיין ב׳(. )פרק
"יב" רק הוסיף }הגר«א ונתיב עול תעשו לא הנא כדמי׳ נר!•( וכו׳.

ל»ד. ופיח• "-ל סר. ה׳ תועבת כי )לה( כמשקלות
מול" לכתוב להכ״וב עושה כל אלה עושה כל אלקין _ר_ ״_ ״,״, .״ ״״,״ "ני יכתיב שביי כ3חןע והתם מןל ממת של דבר עושק אף ממון של שהוא מיוחד
 י הלכה1™ תועבה דיליף ושנוי ותרם ושקז פעולת תלץ לא שכיר.,! שכר הכובש זה ואיזה
 "«מר ממד. "קר »■ ״! שי!ז )לט( דכחי׳ מע״ז תועבה האדם שכר אלא לי אין בוקר עד אתך שכיר

ש ת״ל מד. "לין לא חרס כי תתע׳ ותעב תשקצנו הקרקעות שכר מנין והכלים הבהמה שכר

 לריעך תאמר אל דכהי׳ תשהה
 אפילו יכול :אתן ומחר ושוב לך

 כשכיר תבעו. ולא בא לא[ ]נס
 חלק לא משום תייב יהא לג״ה

 וט׳: אתך ת״ל שכיר, פעולת
 ב״ה )לד(. המההו אפי׳ יכול

 ולא ]נס וט׳ חנוני אצל לשכיר
השלמני או החנוני ליה יכב

לת״ו[: אח »»»׳ היין אט המקלקל אתך שניר פעולת תלין לא )יב( )לרצונך(:

 )לה( והתם לרצונו הוי לא
 וכר( )נד( אתן ת״ל הכי גרסי׳

 ואצל מנוגי אצל שהמתהו ולא
 שכיר אלא לי אין שולתני:

 דעבד מאי למשמע ובר. יום
 אלא בקר עי תלין לא ביום

 מאי וה״ה הלילה כל גובהו
 היום כל גובה בלילה יעבד
 משתלמת אינה לשטרות משום

)לס: התם ליה וה״נ לבסוף אלא

 גובה שהוא יום שכיר אלא לי אץ בוקר עד
 מנין היום כל שגובה הלילה שכיר הלילה כל

 חרש תקלל לא )יג< שכרו: תתן ביומו ת״ל
 ת״ל אדם כל לרבות מנץ הרש אלא לי אץ

 חרש נאמר למה א״ב תאור. לא בעמך :^בשיא עליו עובר בעה״ב יהא אגריה
 שאינו המת יצא בחיים שהוא מיוחד חרש מה דהממהו וכיון וכר.[ ®!ך ת״ל

 לפני מכשול תתן לא עור ולפני )יד( :בחיים
 מה פלוני איש בת לך אמר בא בדבר סומא

 אינה והיא כשירה לו תאמר אל לכהונה היא
 לו תתן אל עצה ממך נוטל היה פסולה. אלא
 צא לו תאמר אל לו. הוגנת שאינה עצה

 בצהרים צא ליסטים. שיקפחוהו בהשכמה
שדך. את מכור לו תאמר אל שישתרב. בשביל

 ממנו. ונוטלו עליו עוקף ואת חמור לך וקח
 הדבר והרי לו נותן אני טובה עצה תאמר שמא
 :,ה אני מאלהיך ויראת שנאסר ללב מסור

ד. פרק

 יא הלכה וקני הואיל ט׳[: האח
 :המתתו ז״ל הסחוהו ז[ יינו בעל דהיינו הזוב זהעשיר

תפרתי לא אתן ת״ל "( בר[. ]נס לפרנסו הייבין :דעני
מ™ שער J7a י’ע האי חיינ הויי 2אע"

 להשכיר יאין י "מני ^ל W"P» מתפרנס ונמצא אזכנו

 ובאמת פלל מזות אזלו י׳וא גדולים בן וכר: נאמ׳ לכך
 בגירסתנו שכתוב סד, בדין )נוב(. אביישגו זה

מום לו אין לרז״ך בבושחן ואראה דאימייביה
 פרה1ביאיי ,י™ונף: '1־’ל 'ינתמיכ

 " ."5ד דבריו• קצר א אוט׳ אתה
 ר[|;י°>”?? י^טטמי משוס

והולך. (\דבריומטעימ) י5כח
 דברי׳ דין מטעימרלבעל

 an דלימייב היכי כי להשיב
שאיר אתה אידינו:! לבעל

 ת״ל sדלימייב. היכי ט לשתוק.
 כלומ׳ ריעך. דם על תעמוד לא

־לא------------------------

 הארץ אח מסמא
 את מסמא וז-ל מיותר

 מסמא דעל [סעמו המקדש
 סמל מזינו לא הארץ
 את לסמא משא־כ עקרא

 קרוי שהוא מפיון מקדשי1
 כזכו-ם הוא הרי תועבה

 בפרשה כתיב ובעכו*ם
 את סמא למען קדושים
 שס את ולחלל מקדשי

הדברים יתר ונם קרשי

חרם משוקץ שזנאוי עול קרוי הדין את המקלקל שהדיין מלמד בדין. במשפט עול תעשו לא )א(
שם שחשב המרים ייתר השכינה את ומסלק השם את ומחלל הארץ את מטמא א[ דברים לחמשה וגורם ותועבה.

 ״na יני, •7ז^ש ™ להואי זה עני תאמר שלא יל• פני wn ל* )ס מארצי: אותו ומגלה בחרב ישראל את ומפיל
ג הלכה דל: פני תשא לא נאמר לכך בנקיות מתפרנס ונמצא אזכנו לפרנסנו חייבים הזה והעשיר מני

 :אני !"ל ש»י ב[ עך בבושת! ואראה אביישנו לא זה הוא גדולים p זה הוא עשיר תאמר שלא גדול. פני תהדר ולא )ג(

 • «׳ רלו2ולא^? נ! אחד *** עלא עמיתי תשפט בצדק )ד( גדול: פני תהדר לא נאמר לכך מביישו ב!שאני כמה
 ]וקאי כו׳ יהיה ושלא ,[ אמר יושב. ואחד עומד אחד יהיה ,!ושלא בדבריך קצר לו אומר )אתה( ואחד נ[ צורכו כל מדבר

:״שפים[ במק »ל הכל ואחד עומד אחד יהיה שלא ר.אסו ואיזהו מושיפים שניהם את להושיב רצו שאם שמעתי יהודה רבי ה!
ד״א עד יהודה רבי ה[“■ י ׳*״ l ־ ״

 בגמרא },המזיין מיותר
שמר. יראה ל׳ וף שבועות
 שייך הוא ד*א שאומר

 המימרא א״ר תינף רק
 הברייתא של הראשונה

 אומד אהד יהיה שלא
דר׳ ומימרא ובו׳ ליקזר
זל רק "יין הוא יהודה

W
 :ז אות ער-«1 בועתית וכ״ד. cr» ; 3 קי »ג< :א3 » ש״ב »ג(

■am ברים )יוס :י סם ישעי׳ ניס :ב קי שם מי( :א קיב ב-מ, 
מסמא הראב-ד וז*ל מי«< :בב סז שם »ז( :כו ז שם >י« :סז כת

 בעמך סגל3לג-11זג1)ה( | זבות לכף האדם כל את דז הר עמיתך תשפוט בצדק אהר דבר יושב.
 :טעי^בתם(והולך5שהוא( כרוכל תהיה שלא אחר דבר לזה. וקשה לזה דברים רך תהיה שלא
 דבריהם 1עיםאו81^ לפניהם עומדים הדין בעלי דיינים של מנהגן המ כך נחמיה רבי אמר ס

 הגדול אותם. מכניסים הזה הדבר את גמרו בדבר. ונותנים ונושאים לחוץ אותם ומוציאים
 לא הדיינים מן אחד שכשיצא ומנץ )ז( :חייב אתה פלוני איש זכאי אתה פלוני איש אומר שבדיינים

 ק3ו בעמך. רגיל תלך לא נאמר לכך עלי בושר אעשה מה אבל מחייבים וחבריי מזכה ,[אני יאמר
 מתחלה שם ^,"שזמת אתה אין עדות לו יודע אתה שאס ומנץ )ה(דגרץ מכסה רוק ונאמן סוד מגלה רכיל הולך אומר הוא

 wS ”’»*"** יםטיםל או בנהר [טימ"ראית אם ?ומנ רעו• דם על תעמוד לא לומר תלמוד עליה י[ לשתוק רשאי
 שמעתי אר*י שייך וע״ז באים

ובז להושיב רזו שאם הלל
 שסובר ת״ק על לאמלוני כוכבית כזוב, תות הרי תועבה נקרת שהעול שכיון דכו׳ התרע תת

 סבר והוא לעמת■ שמזיר, בבמת ובנביאים בתורה שמפורש במו הללו הדברים לבל שנורמת
 אהעוים רק קאי יתקרא ד״תו-ב גי׳ וכ״ה )סס :א אות הגר-א בהגהות ועיי׳ מקומות,

:דינים[ אבעלי לא אפל :מנוקר- רומי כת-י עס-י
 בו׳ מור טובע ת[ :מיותר עליה ז[ ח הלכה :כ*נ[ מדוקדק אינו מחייבים ותבריי ]ולשת כז״ל כו׳ עלי רבו שחבריי אעשה מת אבל מזכה אני ו[ ז ־הלכה

:שחייב ז*ל חייב.

 עמו דלן אע-ג אלא בקר בכל ולאו :ב׳ אוקס׳ נב( וב׳. א׳ מאוקס׳ נא( ליבתו׳. בלונד שביר, פעולת :ב׳ !ליבתו׳ כלונד :א׳ אוקס׳ ס .ר״ה ,&פי נוסחאות ׳חלופי
אוקם׳ נו( דנתי׳, ג׳: אוקס׳ נוח( וב׳. א׳ מאוקם׳ נו!( א׳. באוקס׳ ליתא "וכו׳" תי׳ נס א׳. מאוקם׳ נס חו. אלא םחייב לא בקרים שלשה שמם שביד עולת6

דינו. בעל וב׳: א׳ אוקם׳ on הדין. לבעל שמסעימי ר״ל לי וקולן א>: דמסעימו! ב׳ אוקס׳ נס אזכנו. הוא עני האי חייב והוא אע-ג כו׳ לפרנסו חייפין *׳:

תחכמו! אוצר תכנת ע״י הודפס84 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל הלל< >רבינו ב - כהנים תורת



הלל ד פרק קדושים פרשת כהנים תורת רבינו 84
אד© תולדות ספר זה כלוה׳ »ה. גדול כלל אדם תולדות אתה חייב דדםהייגומיובי: ריכך סייוב מל תעמוד חגר״א הגהות

בצל© מוס דכתי׳ משום כמוך לרעך מואהבת גדול בלל כוי של מעשו לנרדף-להצילו תייג אתה כלונר בנפשו. 'להצילו .
 לי© מיגעו סה( הוי אליך דדמוח וכיון אוחו נרא אלקי׳ דם על תעמד לא ת״ל לנרדף: ויציל לרודף דליקמליה רודף י גןןתר ״ו8מ

גדול פלל הוי אדם תולדות ספר זה ס״א אנפשיה, לרמומי אם מניק לעיל תני דהא אפקתיה דכא לך קשיא ואי רעך. ,א WM3 תיבת
 ]נסן וכר מכר טובע ראיתו יאשפועינן שרואה סי

 רעך דם על תעמוד לא ת״ל[ להשתדל במסי יחייב
ב; בפר׳ נמס בסנהדרין ה״פ חי במהיייז ד* לומילי
T™?*""*כ״נ אין ומתרץ ומורה סורר £ י 
 בנפשו להצילו ניתן ואילא ם( וגמד גופו ר,שבת לרבות

 קרא מהאי ליה ומייתי לן מנא ד.-פ הי-* סהתם אי
 יקום כאשר כי[ ]סא< דכתי׳ אבל מפשיר■ למולי

 נפש ]סא< ורצחו רעהו על איש ׳**ל לא י״ייי
 למדנו מה וכי כזה[ כדבר כן ™ ™ב^^א

 ללמד בא ה״ז מעתה מרוצח דקאי ואי *׳**ילד,בילו
 נערה מה למוד ונמצא ויוגדל עליו באים ליססים
 בנפשו להצילה ניתן המאורסה ממי להבילו שחייב

 בנפשו להצילו ניתן רוצח אף יתף כדיו הליפפים של
VX*,* מנלן[ ]סא< מאורסה ונערה

 המאורשה הנערה צעקה דנתי׳ w ״WM ״
 לה יש הא לה מושיע ואין בגסדא שם סוכת הרי

 יכול שאתה דבר בכל מושיע «יייי ל* זי דהברייתא
 תכנו. לא יכול )מר( להושיעה: י׳?י“ 3ייי " מרי

אח תשנא לא כתיב אי כל™ לתוף
 ]סס ו3גל5 'נתי יל^ ומי^ :שתייב ב-ל זזייב תבירו

ודהר תכנו לא לומר אני יטל ט הלכה
 לכך ומקללו דמכהו היינו שנאה סוביהים לסי יורע כ[

וט׳: אמ׳ לא בלבבך[ נאמ׳ ״ו“י“ "3י“ מ1 "*
 מפני ]סס משתנות. ופניו ™™ש^ ב™

j,דמתביישמממת. היינו התוכחה[ ״״״
 דמשמע וכו׳. ת״ל התוכחה: סתמלה[ ג*כ הוכיחו

 היכא עמיתך את תוכיח הוכח ר«ג לפגי עליו וקפל
 משום תשא עליז חשא לאד מיי. ליך> הוסיף »ל

 . כבר משתנות ופניו -דאי׳מוכיחו“*^*^”^־
מוסיף ואי התוכחה ליה קבל .1זה
 ונושא פניו מלבין ומוכיחו-קא וב«ל ט-ם כו וכל ל[

 ונוטר אתה נוקם :ממא עליו אהבי• לן שהוסיף וכ״ש
 לגוים ]סם דהיינו לאחרים. n3w י“*0" ®־׳ *י״

 בני את תמור ולא תקום דלא
 לישראל דהיינו[ כת׳ ממך

לטיס: ולא עמך בני דהויין
מ׳1כל בתורה. גדול כלל »ה

 כמוך לריעך ואהבת דבחיב כיון ייי"■“ הרא״יז מנין נ[
 דאת דמשמ׳ הוא ס« גדול כלל £

 והיינו תעבד לא למברך סני rafO המ w הוומ
בפר׳ כדגרסינן טלה השורה כל ה״-בעת ומןאם ישראל

 גנוה( שבח במס׳ מדליקין דבמה ילא ישראל בהפה היא
 . התורה כל להכואטי הלל י״ג«דא״ל ייז קרא לנו טיד

סני. דאת. -לעלך[(דס] טלה °יה ניבע'יי ז!תמ

 :ם«ז[ דף בערכין
יג הלכה

 סיותר: פלאים [0
יד הלכה

 אתה חייב עליו באה רעה היה או עליי באים
 דם על תעמוד לא ת״ל )בנפשו( ולהצילו

 להורגו~ואחר~ הבירו אחר ומניךלרודף1רעך.\
 אתה חייב המאורסה נערה ואחר הזכור

 רעך. דם על תעמוד ולא ת״ל בנפשו להצילו
 לא תקללנו לא יכול אחיך את תשנא לא

 אמרתי לא בלבבך ת״ל תסטרנו ולא ׳ תכנו
 הוכחתו שאם ומנין שבלב. בשנאה אם כי
 תוכיח. הוכה ת״ל והוכיח מזור פעמים וה׳ ד׳

 ת״ל משתנות ופניו מוכיחו את אפילו יכול
 טרפון רבי אמר )ט( חטא; עליו תשא ולא

 להוכיח. יכול הזה בדור יש אם העבודה
 יכול הזה בדור יש אם העבודה אראב״ע

 אם העבודה עקיבא רבי אמר תוכחה. לקבל
 אמר מוכיחים. היאך יודע כ[ הזה בדור יש

 וארץ שמים עלי מעידני נורי בן יוחנן רבי
 ידי על עקיבא לקה פעמים וה׳ מד׳ שיותר

 כך קובל עליו לו קובל שהייתי ר״ג לפני
 לא ס אהבה: לי מוסיף שהיה יודע הייתי
 לו אמר נקימה של כהה היא היכן עד תקום

 לו אמר למוזר השאילו ולא מגלך השאילני
 כשם משאילך איני לו אמר קרדומך השאילני

 :תקום לא נאמר לכך מגלו לי השאלת שלא
 אמר נטירה של כחה היכן עד תטור לא )יא(

 אמר למחר השאילו ולא קרדומך השאילני לו
 כמותך איני לך ה* לו אמר מגלך השאילני לו

 לא נאמר לבך קרדומך לי השאלת שלא
 בני את חטור ולא תקום לא )יב< תטור:

 לרעך ואהבת לאחרים. ונוטר אתה נוקם עמך.
 בתורה. גדול כלל זה אומר עקיבא רבי כמוך

 כלל זה אדם תולדות ספר זה אומר עזאי בן
 תרביע לא בהמתך נאמר אילו )יג( :מזה גדול

 ויעמידנה בבהמה יאהוז לא יכול )כלאים( ן0
 אלא לך אמרתי לא כלאים ת״ל הזכר לפני

 על בהמתך אלא לי אק )יד( :כלאים משום
 אחרים בהמת על בהמתך מנין ק בהמתך
על אחרים בהמת בהמתך על אתרים בהמת

 אמד אב תולדות דטלהו דכירן
 ליקו© ליה מיבפי לא נינהו

 לרמומי אלא הדדי בהדי ולימור
 בהפהך אם׳ אלו : tra) כנפשי©

 כלאי׳: נחי׳ ולא תרביע. לא
 משוה נלומ׳ יאחה. לא יכול

 ת״ל זכר: בהדי דנרבפה
 בשאינו מין דהיינו כלאים.

 את ת״ל ירביע: שלא מינו
 סס נלומ׳ תשמידו. חקותי
 על בין תשמוט דחקקמי חקוחי
 בכמות על בין דידהו בהמות

 מקותי את ת״ל :דאסרים
 על בהמה על בין סו•( תשמורו.

 ומכורה בהמה על מיה בין מיה
 מהורה על וטמאה טמאה על

 שלא מניין )נוח( תרביע: שלא
 אשכח דאי מניץ כלומ׳ יקיים.

 יקיי׳ שלא כלאים זרוע שדה
 לא ת״ל לעוקרה: מחייב אלא
 מקיי© לא נלומ׳ כלאים[. ]סז(

 דמי בגמ׳ ליה וה״ג כלאים
 דנלאי בר״פ )נום( מערבא
 אמרתי לא כרסי׳: ולא הכרס,

 אמרחי לא כלומ׳ ora] וכר.
 משו© אלא נלאים תזרע שלא
 מניין כלאים[: תקיים שלא

 את ת״ל וכו׳ מרביעין דאין
 חקותי כלונר תשמודו. חקותי

 במעשה דהיינו כבר לך דמקקתי
 בטלהו בהו דנתי׳ בראשית
 ולא למינהו דמשמע למינהו
 שלא תשמוט מינו כשאינו
 כלאי© תזרע ושלא תרביע

 מ< ימשלמי גירס׳ תרכיב ושלא
 חוקי© משוס אליעזר ט אמ׳

 והרי הראשון לאדם שחקקתי
 אין למינהו בהו דכתי׳ דשאים

 ביציאה אלא בצווי כתי׳[ ]סס<
 ת-ל. מה כלאים בגד )נא(:
 תלבש לא נאנד כבר והלא

 תלבש לא שנא׳ לפי שעטנז:
 ולא■ יחדיו. ופשתים במר שעטנז

 לא יכול :ופשתי׳ צמר בגד כתי׳
 ואמצי־ צמר בגדי תלבש ע(

כתי׳: ופשתים דצמר פשתן.
ת״ל

, , :>בו«פ[ כהסת
פיטשא ואידך תעבד לא לחברך טו הלכה «r «ק rnrn תשמרו: חקרתי את ת״ל מנין אחרים בהמת ספר זה גמור־ זיל ]הוא[ סיי״ר 

על בהמה בהמה. על בהמה אלא לי אין )טו( יני•® »-ל יי־
תשמרו: חקותי את ת״ל מנין טמאה על טהורה טהורה על טמאה ס!מנין. בהמה על וחיה חיה

אלא אמרתי לא' כלאים לא ע!ת״ל מנין יקיים שלא יזרע. שלא אלא לי אין תזרע לא שדך )טז( טז הלכה
טרק עץ גבי על מאכל עץ ולא מאכל עץ גבי על סרק עץ מרכיבים שאין מנין )יז( :כלאים משום ׳* ״יי “*י ת> [’

תלמוד מה כלאים ובגד )יח( :תשמרו חקותי את לומר תלמוד מאכל עץ גבי על מאכל עץ ולא ב^קידסו-ק

פשתן ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול יחדיו ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר
יז״ל נוסחאות חלופי

הלל ענף ד״ה כפי׳
 לא יכול סנוקר- רוסי כת״י עפ«י ה-תו-כ גי׳ וסד( «: עג 00)

:מ א בראשית גסס :א לא גסה( :תססרנו ולא תקללנו ולא תמו
: מנוקד- רוסי כת-י עס-י ד«תו-כ גי׳ וכ-ה גסת( :רענן זית עיי׳ גסס

 דססיק וסו! פלאים-. ולא וכרם »ת-ל שם הגי׳ ולפנינו ת, פרק (00)
 כקרבן ועיי׳ כאן חסרון איות דיש נראה גרפי׳- .ולא יבינו

: -בר,ובאה- שם לפנינו )נא( :ה-ז פ-א כלאים 0):אהרן

 וב׳. א׳ סאוקס׳ נס(
 ניתן. אלא :א* אוקם׳ ס(

וב׳. א׳ מאוקם׳ סא(
 הוי. :כ• ,אוקס wo הוא. פירושה ואייר תעבד לא לחברך סני את רעלן־ :א׳ !סני רעלן :ב׳ אוקם׳ סס בתורה. אמרו גדול כלל :ב׳ אוקס׳ 00 א׳. סאוקס׳ סב<
 נ וב׳ א׳ אוקס׳ 00 בהמתך. אס׳ אלו כנפשו, יאהבד,ו אלא ססנו וליפור ליקום בעי ולא כנפשו לרהוסי ליה סיבעי :א׳ !ספר זה ד-א וליסוד. ליקום ליה מבעי לא

 כלאיס- ת-ל :א׳ 1 וג׳ ב׳ סאוקס׳ 00 בהסה. על וחיה חיה על בהסד. אפי׳ תשסדו, :ובי א׳ אוקס׳ •(10 רירבו. בר,סות על בין תשסדו לך שחקקתי חוקים פלוס*
גפר. גיזי ילבש לא :ב׳ איקס׳ (0 וב׳. א׳ סאוקס׳ (00 וב׳. א׳ מאוקס' סזס

החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס85 מס עמוד יוון מארץ אליקים בן הילל הלל< >רבינו ב - כהנים ורת
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הערות קובץ

 יפחות שלא ונלכד מסיים דספרא כברייתא דהרי הירושלמי לסוגיה
 ר״ש של ללנוייו ממש מכוון זה הרי כן ואם מששים. אהד כאחרונה

 של לשיטתו והרי כשיעור. כסוף שיתן ונלכד דקאמר דסאה כמשנה
 מתיוכו. ידה על נפטר דאינה ורק עלה פאה שם דנאמצע סאה הן ר״ש
 שאינה פאה דיש מילתא הך לר״ש ליה דמנא שעמד למי ראיתי וככר

 פאה לה דאין דילן נרייתא של הדברים הס הם הנ״ל ולפי סוטרת.
 ואפילו שאס ה״ז פאה שם שקרא דכל ר״ה וכדפירש שם לה שיש אלא

 דזה היינו לקצור כמה לו יש דאפילו טעם כירושלמי דנתן והא באמצע
זו. פאה ידי על תוכה ידי מפטר דס״ל ת״ק של טעמו הוא

 לא מצות קייס כסוף כין באמצע כין תורה. שאמרה ומשום ד״ה
 שפירוש ותראה דשכת לסוגיא הראשונים כפירושי שם עיין תכלה.
תדש. רכינו

ר׳ דאמר ימה גרסי׳ כאחת. ליקצר יכולה אינה אם ד״ה ע״ב
 אני ומשער כהוגן מתקשרים אינן הדכרים לפניט שהנהו כפי יהודה.

 כאופן זו משנה על דפאה ס״כ הירושלמי מדברי העתקה אלא כאן שאין
 תיבות למלא כן ואתר ובירושלמי להיות צריך גרסינן תיבת שלפני

יהודה. ר' דאמר מה מן מימר כעי הוו מתתלח לפסקא תסרים
 שדה. שדה אכל פאה ויהיר במעדר. אשר ממרי׳ וכל ד״ה ע״ב

 כשום מצאתיה ולא היא תדשה ׳דפאה משנה כהך הלל רכינו גירסת
 להפך גרים ור״ה לכל אתד פאה נותן גרסי לראשונים דכל מקום
 דלכל ר״ה של דרכו הוא שונה כפירוש וגס ואחד. אתד”לכל פאה טתן

 שייכות שום לה אין יעדרון במעדר אשר דההריס ככא הך הפירושים
 דמילתא סיומא אלא זה אין ר״ה זלדכרי קמא ותנא יהודה ר׳ לדכרי

 זו משנה פירוש שהניא כסאה להר״מ המשניות כפירוש ועיין יהודה דר'
 כמו גירסא היתה הקדמונים לפני שגם מזה וחזינן הקדמונים נשם

 שהיא רנינו גירסת של מקורה את למצוא ידעתי ולא שלפניט נספרים
זו. כמשנה יחידה

 דשיעורא היא כדעתו ומפורש זה. את זה הרואין כל ולחרובין ד״ה
 מפריש אינו כן גס מפסיק נגדר דאפילו והיינו הוא קולא הרואין דכל
 אכל המפרשים כל דעת הוא וכן זה את זה שרואין כל אחד אלא

 משמע דהכא וכתב איתמר. לחומרא שיעורא דהך פירש כאן הראנ״ד
 מן דמפריש כירושלמי דאתר דתהא זו ראיה לכוון וא״י כירושלמי
 דמנלן הכרח אין הראשים על הראשים מן ולא האמצעי על הראשנים

 מזה לדון נטא אם ואפילו מפסיק ככותל איירי לא מילתא דהך
 נרחנ״ס נאמת וכדמשמע גווני ככל דאיירי כירושלמי נסתמא דאתאמרא

 אינם עדיין הראנ״ד דנרי מ״מ כ״א הלכה עניים מתנות הלכות
 לקולא ונין לחותרא דנין מכאן מוכת כנ״ל נימא אי דהרי ממררין

 תפסיק נגדר כלל תלוי הדנר אין ונחרונין דרואין שיעורא נאמר
 משמע מ״ע כהלכות שם כהשגתו דהראנ״ד דלישנא מריהטא ונאמת

וצ״נג כאן. שנו דלקולא פירש הוא דגם
 כאן הראנ״ד הנה כתף. ליה הוה ספק ספק. ואש ד״ה ע״א מ״א

 ה״ה הס מי של ידע ולא עוללות נכרתו או נגתו מצא אם דהיינו פירש
 כר״ה פירש לא למה וא״י נשנרה האשכול מן שתא אמרינן ולא לעניים

 שלאח״ז נדיטר נראה עצמו ותהראנ״ד דנרים. של פשוטו לפי שהוא
דחוק. לו נראה היה שפירושו

 שם הגר״א הגהות עיין מכאן. יותר שכול. אומר יהודה ר׳ ד״ה
 רניט לפני שגם רואה והנך מכאן. לפחות מכאן מיתר הגירסא דמשנה
שלפנינו. נספרים שהיא כמו הגירסא היתה

 דירושלמי נסוגיא הנה סכגת של שאינן מיוחד קשיר מה ד״ה ע״ב
 לדעתו מתנגדת דעה כתורת דסכנה דרשה הך הונאה לפניט שהיא כסי
 קאתר ובירושלמי מקציר לה יליף הספרא דהרי דספרא הברייתא נעל של

 לה דילפא דסכנה נרייתא ומניא הדא מן מישמעיניה דנעי אית עלה
 הדנרים מהצעת ומשמע כעמיר ותלתן נקשיה דתנואה מהך דינא להך

 פירשו שכך ונאמת סכנה של ענין כאן אין מקציר דיליף דידן דלתנא
 כלל גרס לא דאיהו נראה הכא הלל רנינו מדנרי אכל שם המפרשים

 דילפותא אלינא גם איתאמר דסכנה וטעמא נקשיה דתטאה ננרייתא
 גס היא הכונה כגדול ט מושל הקטן שאין דאמר הך זה ולפי מקציר

 שתפסו כמו ממון של ענין זה אין אכל סכנתא איכא דלהכי לומר כן
 דספרא הנרייתא הצעת דלפי תשכח דייקת לכי ונאמת המפרשים. שם
 יוצא הספרים גירסת דלפי כגירסתט כירושלמי למיגרס אפשר אי

 נמככדות ותמרה כעמיר ותלתן כקשים תטאה להניח דצריך דדינא דטעתא
 המונאה הכרייהא סיימה ולהכי נמחונר להנהן הפאה דדין משום הוא

 פסולתן עם נותן אינו נמתונר דינם דאין ונדקל דנדלית כירושלמי
 יכול מסיים שם אכל הסמוכה נפסקא כספרא היא ברייתא דהך ורישא
 מאותם יליף תנא דהך הרי אותן לומר תלמוד הרות אותם השירה אפילו

 דניתנת משום נעציהס זוכין הם דלהכי נימא ואי אחריתי מילתא
 ניקל חף דהרי לעניים זה דאין הרוח דמשר פשיטא כן אם נמחונר

 הס אין הכי ואפילו היא כמחובר דהפרשה שם כירושלמי מימר כעי
 ומדברי עוד מחונרים אינם נותן שהוא דנשעה מכיון נעצים זוכין

 כתלוש להנתן הסאה דין היה אס דאפילו מפורש יוצא דספרא נרייתא
 הך להכין קשה ונאמת נפסולתן. זוכים דהענייס אפשר היה כן גם

 והיה אהדדי. שייכי מישך דמתונר ודין דפסלות דדין כירושלמי דמשמע
 אלינא גם כירושלמי איתאמרא יסכנה טעמא דהך רכינו מדנרי נראה

 של כדרכו נסתמא כאן הועתקה יה נקש דתטאה וברייתא דקציר דדרשא
והרכינו הדנריס נתערנו כך ואחר כה דקעסיק נסוגיא הירושלמי

 דספרא ברייתא שפירשו ור״ש ראנ״ד ועיין אחרת. כברייתא דסכנה טעם
הלל. רנינו שכתב למה נוטים והדברים סכנה משום

 רף דכ״ק הסוגיא נגד זה לכאורה. בדין. כעד תראה שלא ד״ה
 אט אין כן אם יה לנפש דינא איניש עניד ק״ל דאנן דמכיון כ״ח

 את שטר אלא למימר והו״ל קאמר דנדין לאוקמי צריכים
 שאתה דאע״ג אשמועינן רטתא דרכינו נראה והיה שלך את וטול שיניו
 לדין לתונעו מוכרח ואתה כעצמך שלך את ליטול לך אפשר שאי יודע

ועיין. לדין לתנעו אם כי שלך את לגנוב לך אסור אעפ״כ
ליה. דלית נדנרים דמעשיקו גבוד. פלוני איש אם׳ יכול ד״ה

 לכונת ותלמד העשוקים דמעת את ואראה הפסוק על קהלת מדרש עיין
 המען ונניאור שנץ הר״ש שעל הרי״ד נהגהות מ״ש עוד ועיין רנינו.

הגר״א. ובהגהות חיים
 נספרים לפניט הנה תבעו. ולא בא אפילו יכול ד״ה ע״א מ״ב

 הספרים לגירסת ר״ה גירסת נין איכא וטוכא תנעו. ולא נא לא הגירסא
 לגירסת אכל לא סתמא הא כפירוש שיתנע עד עוכר אינו גירסתנו דלפי
 סתמא דהייט כלל נא לא עוכר דאינו הוא תבעו ולא נא דוקא ר״ה
 כאן אין כי שיתכן שמכיון אלא הרנה עפ״ז לדון ויש עוכר. זה הרי

______מזה. נמנע הנני לכן ר״ה גרי3לא_ג תיבת השמטת אייא !יייייו
 כאז הראכ״ד דין. לכעל מטעימו(4דברמ ממעמיםכרוכל) ד״ה

 הדנריס מטעין גרסו רמ״ג והחינוך ש״א ל״ת המצוות נספר והר״ם
 שראה מה זו נעיר המספר רוכל כמו להיות שלא אזהרה והיינו והולך
 אזהרה אלא דינים ונעלי דינים עם שייכות לזה ואין אחרת כעיר
 מ״ו דף דנכתוטת הלל רנינו לגירסת ראיה להניא ונראה אדם. לכל

 היא הרע ללשון דאזהרה ס״ל דר״א ור״נ ר״א דמיפלגי אמרינן ע״א
 מכל מונשמרת הוא הרע דלשון דאזהרתיה ס״ל ור״נ רכיל תלך מלא
 תהיה שלא לומר נא רכיל תלך דלא קרא דלר״נ שם וקאמר רע. דנר
 שהיא מטעין תהיה שלא כאן גרסינן אי זה .ולפי לזה וקשה לזה רך

 רך תהיה שלא הראשונה והדרשא כר״א הך אתיא הרע ללשון אזהרה
 כלשון לשטת הספרא של דרכו ואין ר״נ. דנרי הוא לזה וקשה לזה
 כולה ר״ה של לגירסתו אכל הויא. דתנאי דפלוגתא מילתא אחר דנר

 איירי קרא הך ולדידיה איתאמרא דר״נ אלינא דספרא דנרייתא מילתא
 דרשינן קמא דללישנא הדרשא נסגטן שינוי כאן דיש אלא כדיינים רק
 דנרים שמטעים רוכל לשון דרשינן נתרא וללישנא לזה. וקשה לזה רך

 דנר כלשון משנתו שונה הספרא מסדר גונא האי כי וככל דין לנעל
 דהכא נרייתא הך שם שהונאה ה״א פ״א פאה ירושלמי ועיין אחר.
 ר' הייט נחמיה ר׳ והרמנ״ס הראנ״ד ולגירסת נחמיה. ר׳ תני נשם

 אחא ישמעאל אדר' לסלוגי ר׳^נחחיה הלל רנינו ולגירסת ישמעאל.
 יותר הוא נתן לר׳ נחמיה מר׳ וידוע*'דחילוף נתן. ר׳ היינו נחמיה ור׳

____________ נחמיה. לר׳ ישמעאל מר׳ החילוף מאשר ורגיל .מצוי
 כאן רנינו שיטת התוכהוג ליה הבל כבר וכו׳ ת״ל ד״ה ע״ב

 לאו משתטת ופניו דקאמר דהך מפרשים הראשונים דכל היא חדשה
 שלפי דנזמן המוכיח השערת על קאי שזה אלא כנר השתנו שפניו

 זה ומיזמת יוכיחנו. אל פניו לשנות תוכחה התקבל עתיד השערתו
 וסירסמו. וניזו דתרפו מניאים אשכחן דהא קושיות וכמה כמה מצאו
 ליישב כדי שם שכתב מה ח׳ הלכה דעות מהלכות פ״ו רמנ״ם ועיין

 ל״ט וכסימן רכ״ג סימן ונתדש ל״ז סימן ניראיס עוד ועיין זו. סתירה
 אכל נזה. שכתט מה שם הרמנ״ס על ספר ונקרית הקצ״ה ונחדש
 משתנות ופניו תנא דקאתר הך דלדידיה היא שונה הלל רנינו של דרכו
 דקאמר דהא מפרש והוא פניו השתנו שככר היה כך שהיה דמעשה היינו
 דאפילו תנא דקיליף מיניה אדלעיל חוסג משתטת פניו אפילו יכול
 כזמן דוקא דהייט קאמר ולזה אתת נפעם יוצא ואיט פעמים מאה

 לו גרמה התוכחה אם אכל פניו נשתנו לא הראשונה התוכחה שמחמת
 להוכיחו רשאי ואינו התוכחה קנלת על ראיה זה הרי שישתט לפניו
 ידי שעל יודע שאתה מה תוכחה ממצות סטור זה דאין טדאי אכל עוד.

 הראשונים כהן שנתקשו הסתירות כל להו אזדי וממילא פניו ישתנו זה
 הייט משחנות דפניו ט״ז דף כערכין פירשו ורגמ״ה רש״י והנה נזה.

 דפניו שיטתם לפי זה דהוכרמו פשוט ונראה יעו״ש כרכים. כשמוכיחו
 למוכיח לו דמנין להם הוקשה ולהכי המוכיח השערת על קאי משתנות

 פניו דאז כרכים תוכחה הוא נזה דהגדר פירשו ולכן זה דנר לידע
 פניו דהאי הלל רנינו של פירושו לפי אכל כיחיד. משא״כ משתנות
 לניתיד כרכים נין נ״מ שום דאין מדאי השתנו שכנר היינו משתנות

הוא. חדש כי נזה ועיין
 רכה כראשית עיין ספר. זה ס״א האדם• תולדות ספר זה ד״ה

רנינו. שכתב הראשון כפירוש משמע תנחומא ר' דמדנרי כ״ד פרשה סוף
 מקו© ככל פירש רש״י לעקרה. מחייב אל יקיים שלא מניין ד״ה

 קס נערך הערוך אכל וכדומה סנינ גדר שעשה כגון נכלאים מקיים
 של כשיטתו למיזל דדרכו הלל ורנינו עקרם. ולא שראה דהיינו פירש

 מערנא דנני דתלמודא סוגיא ומהו פיו. על הכא גס פירש הערוך
 היטב שם יעוין הערוך נעל של כפירושו מפורש יוצא כאן רנינו דהניא

לפירושו. מקור נאמת לו שמשה דירושלמי זו דסוגיא וכנראה
 שלפניט נספרים דשאים. והרי וכו׳. מרביעין דאין מניין ד״ה

 אם כי סרק דאילן זו אנרייתא דשאים והרי קושיא הך גרסינן לא
 זו גירסא לפי והנה נת. p כדיני דאיירי זה לאחר שם השנויה אנרייתא

 אסורה סרק כאילן סרק אילן הרכנת דגם מכאן הוכחה לו יש ר״ה של
מיט כשאינו מין נהרכנת כה יאסרו דשאים דגם דפריך דמכיון היא
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עחמשאנ״ץ ב פרשתא ספרא ז קדושיםריש
:ושמש שרב יכם לא כמו שיתחמם• • שישתו־מ בצכדיס כ״א יך להבאה: קללה

 וכתיב עול• תמשו לא הכא דנתיב ע»•1מ חרס ומשוקץ שנוי עול קחי ד פרה .
בע״ז ונתיב מזל• עושה בל אלה אלקיונל תועבה בי במשתלות ’

 6כז מרס כי תתעבנו ותעב חשקצט שקץ
 • הארץ את מסמא דברים לה׳ מורס

 כעובד מא הרי תועבה ניון׳שנקדא
 כדמפרם • אלו להדבריס שגורס »ויס
 זה הוא נחלים p ג : מקומות נגוזה

 וט * בתמיה׳ .בנשקו ואראה אכיסגו
 על סי* כמה• עד בושת: לו לעפות נמן

Dob 6 • מביישו שאני :ובמה במה• 
 '03 ״ עומדין בעלידיגין ן ג מביישו אני

 שט מועמדו לה ילין ]ל־[ העדות שהעת
 דזקא בתום׳[ ]וע״ש ומפרש האנשים
 * לישב להס אק מתהילה ®ממדין

דללו לעמוד להס אין ישבו אס אבל

עמוד ליה :שנא אשר ה* תועבת נל וכתיב

 • נני.קריעה •[ כ״א ]מ״ק מנלחין i/b מרק כדמוכח כתיב•יעמדו•
 משמע ויאמר ויעמוד נתיב מי ומשני ה*ג ואמר ועמד דשריך • מעומד

 דאמר •[ ]י״ם גחל פ׳כק דבסנהדמן ותדע • לעמוד גייר אין יושב ביה אס
ובע* * יושב שביה מכלל משמע שהיה עמוד קאחר ולא רנציו על

 והדיינין השם נ״ד[נבימ»ץץ•1 מיתות ד׳
 גרסינן בירזשלמי רגליהם־ על ממדין
 שדבק מעומד עדית שקבלו נין לדי מכאן

מזים• pi נשי משמע פס״יעחק־א״ב
 מיושב העידו אס להעידמעוסד שצריכין
 קעמודעל לא ח ג עדמז מיא בדיעבד

 נדנתיב שתיקה לשן דסרמן׳דריש
 עמח וכן • המם כל עמדו ובפתחו

ד* אפילי הזנחת! מנק'שאס :עט ולא
:[]שיו דערנק מ״ב •ט׳ שממיס ויד

. הכא מריס עמה בשינוי גרסינן
לכד

 היא סד. פלוני איש בת לך ואסר בא בדבר סומא לפני סבשול
 נוטל חיה פסולה• אלא אינה והיא כשידה לו תאמר אל לכהונה

 תאמר אל . * לו הוגנת שאינה עצה לו התן אל עצה טסך
 בשביל כצהרים צא • ליכטים שיקפחוהו בהשכסה צא לו

 עוקף ואת • חמוד לך וקח • שדך את מבור א האפר אל • שישתרב
 הדבר והרי א נותן אני טובה עצה תאמי שמא " ממנו ונוטלה עליו

:ה׳ אני סאלהיך וידאת שנאסר • ללב ספרר
 המקלקל שהדיין מלמד בדק• במשפט עול תעשו לא ד

• ותועבה • חרם ♦ משוקץ ‘שנוי * עול קרוי היין את
 : מארצו אוהו ומנלד. ישראלבחרב• אח ומפיל השכינה• את ומסלק השם• את ומחלל הארץ את מטמא דברים לחמשה וגורם

 נאמר לבך בנקיות מתפרנס ונמצא אזבנו לפרנסו חייבים חזה דהעשיד ואני הואיל .• זה הוא עני תאמר שלא • דל פני השא לא ר
 אחת( )על בבושתו• ואראה אביישנו לא זח הוא גדולים בן זה הוא עשיר תאמר שלא • נתל פני תהדר ולא ג י• יל פני תשא לא

 ואחד צרבו• כל מדבר אחד־ יהיה שלא עמיתך תשפוט בצדק ־ד : נייל פנ, תהיד לא גאסי לכך מביישו שאני כמה )עד(
מושיבים את להושיב רצו שאם שמעתי יהודה רבי אמר * יושב ואחד עומד אהד יהיה שלא • בדבריך קצר לו אומר אתה

הלו לא רקזבות: לכף האדם ל3 את דן הוי תשפוטעסיהך בצדק אחר דבר ואחדיושב• ע.־סד אחד יהיה שלא זזתהזאסור
 רבי אטר ן :והולך דברים מטעק שהוא בתבל תהיה שלא אוזר דבר • לזה וקשה לזה דברים רך ההיה שלא • בעמך רכיל

 • בדבר ונותנים ונושאים לחוץ אותם ומוציאים דבריהם את ושומעים לפניהם עומדים הדק בעלי דיינים של מנהגן הוא כך נחמיה
 אוזר שכשיצא ובנץ • חייב אהה פלוני איש זכאי אתה פלוני איש אומר שבדיינים חנדול ״ אוהם ממיסים " חזה הדבר את טרו

 הולך אוסר הוא וכן • בעמך וביל תלך לא נאמו־ לבד עלי ורבו אעשה סד. אנל מחייבים וחבירי סוכה אני יאמר לא הדיינים סן
 •־ דסרעך עי תעמוד לא rn עליה לשתוק רשאי אתה אק לועתת יודע אתה שאם ונמק ך( * דבי מבמה רוח ונאמן סור מגלת רניל

 ׳ רעך דם על תעמוד לא ת״ל בנפשו י להצילו הייבאתה עליו באה רעה היד. או עליו באים ליספדם או בנהר ®נע ראית וסגקאם
 תשנא ולא רעך• על'דם תעמוד ולא ת׳ל בנפשו להצילו אחה חייב המאורסה נערה ואחר וחבור ואחר לתורנו חבית אהר לרודף וסנין

 ארבעה הובוזהו שאם וטנק שבלב* בשנאה אם בי אמרתי לא * בלבבך ל’ת • תבמרנו ולא תבנו לא תקללגו לא יכול אחיך את
 רבי אמר ט : הטא עליו תשא ולא ת״ל משתנות ופניה מוכיחו את אפילו יבול ״ תוכיח הוכיח ת״ל והוכיח• חזור פעמים וחמשה

 ד״ע אסר • תוכחת לקבל יכול הזה בדוד יש אם העבודה עזריה בן אלעזר רבי אמר • להומה יבול הזה בתר יש אם העבודה טרפון
 לקת פעמים וחמשה מארבע שיותר וארץ שמים עלי מעמי נורי בן יוחנן רבי אסר ’מוכיחים היאך יודע חוה בחר יש אם העבודה

 כוחה הוא היכן עד תקום לא י אהבה: לי מוסף שהיה יודע הייתי בך ובל עלה לו קיבל שהייתי נסליאל רבי לפגי ידי על עקיבא
 לי השאלהח שלא כשם משאילך איני לו אמר קרדומך השאילני לו אמר למחר השאילו* ולא מנלך השאילני לו אמר נקימה של

מנלך
כתדי׳ד הגהות י

ר

 לומים mSao נס' ®נא וס* מנר to® למי יד :נ'> סי' ע׳ס שטוש׳ע ירא לטין
 אפי׳בופיאל ואיידי א>דל דווקא זו מצוה המנא מקט והא קס׳ם לאוין שסס׳ג י&׳ס סצוה
 ט׳א ורש א׳ קלק נמסק נטל נם' ואינם pi מיוססס אמה חצה אן אשה השא שנא

 אומהוקס׳ל לשא להנהן ומייעץ אופה לשא ®מי יהיא שואל פכמ״כץ ואיירי אפיל אמנם
 • ׳1 זנפ׳ו ג*ב: מסחיס כנס׳ וקט ים ומטפס עליםו&ע׳ל ®זכי כישראל דאין -ואפ׳ג

 כגון נס למי הסי סן ואנו סיו אינו שהיא למשיט ומומו כנס לסיי יק סם יושיע שלא
 ®מו ולשואל mraoo סתן3 או סימנים השם שנשסטו קתש מכסה של סעים ®ם

 לטוהדפ׳ק שמואל nmb פרס וט' ולפניסור משוס ®נר אעפי׳ג אסד נס ולעי ממשה
too ונס גטיד סאני ®ר ולפני משוס סה ליס טצוה אינו וסא כינא וכל ליסו ציוד י׳ז 
 מסוס'• □טכסים ז׳ וישב שדר אנולעמא לסכי׳ס כטייס מן וניר סיד יטל.למס סא

 טרי סיי נם שם' פוד ולפני מפום ®נו לשכלם עשה כסל® היי .שהקשו כ״ס סגינה
to איט לו להמיט אנל מצויה איני שהוא הנס אסור בידם שמאכילו וה־ני סלק ס'נ 

 אינו שהוא הנס סמוי בהן דאשס נוייסא והן שפירש® ולמאי מצוום wO שהוא ®גי אמד
 ®א מם וו אשם כל שאל לא ®א ומתא כשסימנו והסנא ואפ׳ל vein נראה ב®

 אס K3 אני מל מ>»ש לי שש לכסנה מא מה בלוני נע על שאל ®א אלא לגלוגה
 אסופליניס ולא לפלוני פלוני נט כלשון סטה ויש »ע׳ מצינו מוג ואצל טלל']ומם טא

 ומופר פסולה ®א פצסה tSu אן כשיום ®א אפים ומצד טפסים[ הוכה סם רש לפלוני
 לא אל הש ס נשמה טוש ואינו פלוני נס כל פ־אל והיא נמס שפי לפלוני שיש לי® ש

 ני מפץ שקד כלל ton ואינו כשמיה אומג והוא אמה כל חן מס טל שיש פפמסש
 ®וקוק on להשמט יכול ינס סשקיו ולא נלאו נכלל טה לא פסי וסם כמום כאסנע

 כמו לטווס נא אלא פסולה( אלא ]א־נה וכיא כתנא ל־יהמטן מולם והוא מול־ל כלשון
 מיומן וק דאסרר נדנר שיין לא פור ולפני כ׳ קטן סופד מ״ש דכויטנ׳א on*וסי- שפמגעי

 • י׳ג נטוס'פנינה משמש וק סיומן ואטד נימי גס דשיין נפט ופ׳ו ׳ה5ם הסוס' אנל
 יק מיומן אלא ואיס הנס טוו ולפני משוס ®נו לסט״ם סוום סססר הא ®הקשי
 משמט pi ס׳ב to נשך ®1’6 פ' Oto> בנא וביא׳ש גמל כלל ״פ0 נטודט משמם

 »לפין כוונא לשן שאהוד מפשר טה' י״ 9*0 נרסנ׳ס והובא ודמאי נ’פ ויש מושל®
 עומק. 9>30 מל ovaet ע״ר כח־ופלסי xa יכן ויבין אלא !!®.ו הנס דייא* ®לה של

 • לשה נכס® לכשכש אסש ®וגנן( אלא אסיד ]סיגו נפנו ולא נאכל שהוא מקום בשלוש
vtm □היא האשפ-אס משה לא והפס מכשיל ונסן השא נסטפק שש׳ו הי׳ סלאט •ד נ 

 לא מנן מס .ושישי® גמל לבלו מי® ננוא Itsssn • ת קטן ממופו ראיה וססא פ®
 וסס שלא ומן וכל 9משמ כמה ימם וילסא ומקשה * ל*נ סקמשין יה טל והקשה אופו הנה

 סקדאסמ ממס ®לסין וא-ו מהך כלל ראיה ואק נראה הפניה זע® ולקפד • ®ני ל®
 וינגן אשויא עמד ניפה כהנאה העט לא אפי׳ ליה שפט שמא הנמל כט inxA ענפיה

0® 6901 ואוד״מא fntfb כניו סמרו כטכג וק להכומו לאסו מן המוז המגה כפו

 מאוי״פא פיקר לו סש דומן ®סור פל ספנו ®ה אסרוהו רננן1 ®פרםדאור»עא
 כשה כל »ו למי יק איסיי ליכא המסמא ובלא וא״וי מן וקוישק בהן אנל ה4 דסנויגן

 ®ן שלא מגס קס׳ב ®׳ ששון סמסיא׳ן ואיה הניא גס ־ שמד כשם לא ופס ולא
 שפה פספס זפייר וכיון ואיה אק משס ונס נראה ולי הכליאה מתידלע סונר כלשיסי

 מוה נואה ההבוא ומצר «עה גשפס איסיוא פטד עשן כלי□ נס אשור המלוה פסו
 am ־ פגו לא אלאי אכל מנה זצמך עלה בפו m וסלה מ<ו נשר לאכול מסטק

 וכן הוא. ®טיוס עממה פכי הטו וסא לסו יק 0ם לשן ושלא נ׳ יוטו® בפסיקעא
 הגס׳ סס יפוג וצוין ונסיא פנוי מוי קאי מלא אפי׳ סייוי זזה וצ׳ל כנ׳ל טה כיוצא
 מי ]כל ה׳ אם מאהרן מיאע שנא® : דנסיא כנוי ma ®צוןלאוקמי למאי : ׳1 זמ׳י

 »ק נהר ׳0 לקמן ונ׳ה נד׳ע הנש וכן מלקים טאלקק-[כ׳ה וידאס ט גא® ללב שייטו
• ׳3 ייבוא כי ו׳

 כנן: מכה כ׳ש מנילעווע יממש ממש ו׳הוהובא לאוקס׳ Sam א ך פלה
r שלאש® רג ונפמ׳גלאמן מלקוט צמנטונלה ®ש מה וכעמו ®איל ב

 אמנם לפרנסו ®ש וכעמו• נסוסש במוש׳י וכ'כ לפונסו ה פצ ממר וסמוו ®א סם יה
 כ׳ה ממישו ]אם[ כמה פו ג :לפ»ו שסא נ® המססא וס׳ו בלאמן לוסנ׳ס המאע בס׳

 מבעל יוער אופי אכנו שלא כלומר אמשנו האק• כ׳ וס׳ב לאו הסיטן שם׳ ונו׳ס מלקוט
 וממצא אמנו אפו מו נשכיל אמשגו האק■ כ' ר׳ג ק לא ונסמ׳ג מיו® נמל שאיט מט

לי ש השקי שאינו סיקסו הוא נמל יאמו שלא לגד׳א ירב שאעה לו סן לו אומו לסת

... ונמופסר •ספים ,_______
--------- .. ----------;שטיפן וונצ־3 מהא שלא ו׳ט ט* ומל מהפס סטו
 מוישלסי S3\ וקלן ונמו מספק שסא במכל סהא לא Sm ®יטך to ונ׳ה וק אנעל
 : טה ש של הה מ של דבריו מספק ®ה המכל too שלא ®מיה מי עם פ׳א ומאה
 י׳א: נשלי ל׳-ונק׳א □נהדיק נמש® וכ׳ה ו׳ס אועס מנםנוק ]היו[ הו® אע גטח

 ':moxf 1 נס׳ ש* ימס יטיס קסמ מלס לו m nW. «®b p»® יו
 »ר כשמך 03 ש׳ה ממי שטט מ.- מ6כםס נוסב־ס aaeo *W אמנם ׳ ל׳א ושטסוס

 • מ׳ג סנהויק ננס' ש׳ה נילקיה ש*ה נצ׳לז׳ס ס׳ל לסמלי to ואש אס וסרן : רמ׳ו
 וק ריצס מה׳ פ׳א 0®®׳ סס ומנא קס׳ה לאוק ונסמ׳ג רצ׳ו 06 לוסנ׳ס המציס מס׳

 *0 שחייא ס־זצלט לא שיל : פס ינעי׳ס' פ׳ג סנכויק □נס' מיש וט׳ לימן יממן :י׳ד
 נלאיין שלו נסצרס ש® מרכוס פ*י ובימב׳ס taia דבכא »^נ שירן :ט׳י בפרכין ®גאה

 הג״יסא שש שמופק ןט4נשמ ]מגנה[ □נ ם5ל ט :□י' לאוק שססש פלג פ׳ב ®׳
נמי

)"(

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס175 מס עמוד משאנץ אברהם בן שמשון משאנץ< >ר״ש ספרא



שט ב פרשתא ספרא ז קדושים י"
סיסתרנג נצהייס *אנ ין• כ:6ל» א»>*

משאג״ץ

 • קריעה גבי •[ כ״א ]מ״ק מנלוזי( אלו בפרק ממומו • יעמדו כתיב
 משמע !•אמר ויעמוד כתיב •חי ומשני ה*נ ואחר ומחד דשרין * מעומד

 אחר7 ־[ ס*’1 גמל ס׳כהן ותדמדנסנהררק • לעפוד צריך אין יושג היה אס
 ונם׳ יו»• שהיה מכלל משמע שהיה עמוד ילאקאפר רגליך על עמוד ליה

והדיינין השם נ*ד[גנימנרן1 ודתות *7

 :ושחש שרב יכם &« m3 ,שינןחמם
עיל׳וכםינ הכאלאיזסשו דבתינ . , !57 ח»בה• חרס וחשותן »י םחי»ל ד דמ8

גפ״ו וכתיב »ל• עושק בל 55ft כל אלקיו שענת כי נפשקצות •
:שנא אשר ׳5 תועבת כל וכתיבמרה י*ר .__ m חרס כי חתסננו ום» סשקצנו to 

 • האין אח חחמא דברים לק׳ וגורס
to גרסען בירושלמי ■ רגליהם על ®מדקכעוכר 

 שדני! מעומד מדוח שקבא נין אי מגא!
 עדים• וגן נמי משמע פס״יעדזסןיא?

 מיושב העידי 06 מעומד להעיד שצריכין
 על תעמוד 6ל ה •י ™ייז 6י*5 נדימגד

 נדב־מ שתיקה לסן דסיפך־דריש
 עמדו pi • הפס כל עמה ובנחמו

 ד׳ ילי א שאססע־יתי מגן עסו ילא
 :[ןעי» דעיבק בכ״ב • ם עעמיס ה*1

 »א דירים ממה ישינוי גרסינן
>ס־

 מעממי מן־שנקיא
 ־כדמכרש אלו דברים לה שטרם מסים
 וה to גמלים p ג :מקומות נטוה

 וט • בתתיה׳ .מש® ואראה אניישנו
 פל פי׳ ,עדכמה בושת: ננקלעשיתלו

 א• • מביישו שאני :וכמה נמה אחת
 ־נש׳ עומדין דיני( נעלי ן מביישו: אני

 »י מועמס יליןלס שסעתהעדות]ל•(
 מקא במוס׳[ ]זע׳ש ומשיש האנשים
 • לישב לכס אין מתחילה שעוסדין

דלא לעמד להם אן ישגו אס אגל

 היא פה פלוני אי• כת לך ואסר בא׳ כרכר סוסא לפגי מכעיל
 נוטל חיה פסולת• אלא <רגה נעידחוחיא לו תאטר אל לכהונה

 תאשר אל • א הוגנת •אינה עצה א חתן אל עצה □סך
 בשביל כצהרים צא • ליכמים שיקפחוהו בהשבסח צא א

 עמן! ואת • תמוד לך וקוו • שדך את טנור א תאשר אל • שישתרב
 והו׳יהרבר א נותן אני טיבה קצדו תאטד שבא • מטנו ומטלה עליו

:ה׳ אני שאלתיך וידאת שנאמר • ללב סס:ר
 עחדיקחשקלקל מלטי ביין• במשפט עול תעשו לא ף ©רק

• ותועבה • הרם • סשוקץ שנוי* • עול קרוי היין את

 אתת( ]קל • בבושתו וא״אח אניישגו לא זח הוא גדולים בן זח תיא עשיר תאמר שלא • גדול פני תהדר ולא 3:דל פני תשא לא
ואחד צרכו• בל טיבי אהד יהיה שלא עםיתך תשפוט כצדק ד 5 גייל »י תהיי לא נאמר לכך מביישו שאגי כסה ׳
 כרביבים שניהם את להושיב רצי שאש שמעתי •חודה רני אמי ,יושב. ואהד עוטי אהד יהיה שלא י כדבריך קצר לו אוסר אחת

 תלך לא ד, :»בוח לבן* האים ?ל את ק הוי עמיחך תשפוט בצדק אחר דבר • יושב ואוזד עיטר אחד יהיה שלא ואיוהואסוור
 רבי אטר ן :והילך דברים טטעי. שהוא כרוכל תהיה שלא אוזר יכר • לזה קשה לזד. דברים רך ההיה שלא • בעטך רכיל

• ביכר וניתנים ונושאים דהוין אותם ומוציאים דבריהם את ושומעים לפניהם עוטרים הדין בעלי דיינים של מנהגן הוא כך
 אחד שכשיצא ץ1דג • חייב אחת פלוני איש זכאי אתת סלוני איש אוסר שבדיינים הגדול • איחס מכניסים • הוון הדבר את

 הולך אימי־ הוא מן • בעטך רכיל תלך לא נאשר לכן עלי ורבו אעשה טר• אבל פהייכיה והבירי מזכה אני יאטר לא הדיינים סן
 • רבך דם על תעשוד לא ת״ל עליה לשתוק רשאי אתת אין לועדות יורע אתה שאם ומנץ n • דבי סנטה רוח ונאמן סוד מלה וביל
 • רעך דם על תעמוד לא ת״ל בנפשו להצילו אתה חייב עליו באח רעה חיה או עליו באים ליפטים או כנהר מובע ראית אם ו»ין
 השנא ןלא רעך• ים על תעמוד ולא ת«ל בנפשו להצילו אהה חייב הסאירכה גערה ואחר הזכיר ואדור להורגו הבירו אחר לרודף וסנין

 איבעוז הוכחתו שאם ושנץ • שבלב בשנאה אם בי אסרתי A ״ כלבבך תיל ־ תכטרגו ולא תבנו לא תקללנו לא יבול אחיך את
 רבי אשר J3 1 הטא עליו תשא ולא ת״ל סשתנית ופניו מוכיחו אח אפילו יבול * תוביוז הוכיח ח*ל * והוכיח הווד פעמים וחמשה
 ר׳ע אסר • תוכחת לקבל יכול הוה בדוד יש אם תעבורה עזריה בן אלעזד רכי אטר • להוכיח יכול חוח ברוד יש אס העבודה טרפון

 ל^ז פעמים 'וד.םשה םארבע שיותר וארץ שמיס. עלי סעידגי גורי בן יוחנן רבי אסר • סוביחים חזאך יודע חזה כדור יש אם הענווה
 בוהה הוא ומן חקוסעד ילא ליאהבה: מוסף שחיה יודע הייתי כך וכל עליו לו קובל שהייתי גמליאל דבי לפגי ידי על עקיבא

 לי השאלריוז שלא כשם משאילך איני מ אמר קרדוסך השאילני א אסר למהר • השאילו ולא מנלך אהשאילני נקיםחאמר של
מלך

^נחשיה
t

I*"•? •רמים למי י"•’ מ*מ® 
!}-) ס’מ גן צ5ו * * כצ_לז םידושהראב׳ד

הנר״א ונאות הגתות
 >גנ מסור המר הו• יד. מנסו

מאצהין ויראיו נאמר »־•

 שהרע מצמד J1 ממו• ד ■רק
 ®אוי »וצ קרו• |ט׳| הסקנקג

“'IP צ »* ®"נה הרם® 
 כזנתי} יומנה וקרוי won ®צ מע* >ה too ממ7כ

n ר Mn סי «0® ר
 tu> to>5 אנה »שס » מסדו

 mb® שנקרש דגג משמע ®נ
 1W וא! W S1» יקרא

 השר שוא אשר ה׳ M»w to ט
 toe השהה לשצהיהם

ונע■ ג־כ שיאוי נהרה ®®ה
 ®הנה »ימ וצא »ויצ »קנ

 מיהו הרס יהיימ רמו
 tot השמה משקמו J *זו

שמו® הה' to הרי הרם1 השרזן יקרא »ה« שנקרא
או! מס®( ונדים רד וגויה
אע מססא •וצ־צ י 0־0 ®.רן

 מ£ו ®™tonwin’w :אותיםא״צו ומגלה ישראלנחרב♦ את ומפיל. השנינה• את ומטלק השם• את ומחלל הארץ את ממשא דברים לחששה מודם
w to*«wr>’w,!«w ~גאם ל־ר בנקיויז שיזפרגס ונמצא אוננו לפרנסי חייבים הזח להעשיר ואני הואיל • זח הוא עני תאמי שלא • דל פני תשא לא 3

אע tort m ־9> מיש * יי . - . ........ , . ...
קדש■ שם את יצמצג מקושי
וזז®! הקיש מסמא רד®  סמי »ו»® ונהי קשר 1®
 וגייט אמנם נששי ונהנה

 אודה ואענה שר® ?0*
 •שראי את יענה רדהו נגרם

 ׳®•ני ®ז ♦ותנה והריקו®
 הלכה 3»ר ישר® *ז ממיצ

ה' סניישי שאר כמה עו ג•
 »״שו שאני מושם נוו׳ג

 ננממן צו איימ־ יאת״ג[ |אזמי
 ואע-ה צו )שתסיח )שייזזור(

 ונכ״י נו׳ נאתר »ר ההוד
 )וכ״ס אני צ־ג שאי ת׳ה•

ד. הלט! צ ת״ת( ל??®•
 אומר ונא• נינו to •המי*

 יהיה (fevl 3־ to נמיץ ®י
»■ שמעתי יהיזא *א׳ר 4גי

 זריתי ק7» אתי ומומי
ה*א(: ל•• צשסהיע )ינ*ם
 אעשה יוה צ3א • י י• הלט•
 mm a-t, >* תו ששזר

 לשתות רשאי אתה שמיו ®
®ו®■! •הרה הגס׳ הנש
 ■שת״נ rto נאה יהה הש *

\raa •וע* צ*59 להצילו אעה
א• צת*! ומנץ מיוער.

 •שת-י להיתר שניי *יי
 j-nc 4»־ מעשי ל^ילי
הור« ת״ל י׳להינש למזור

 ij! .0 הלט! »'ל: עונים
 להרמה שטל מי הזה מוי יש

 קורת >10 צי להשיג שיילל
 האיר •ייו׳ג יירו■ ״«

®~ש« שלא ®מידם.•®׳

1 fmo J* וזגפוען פנוי ®ל קלוי הדין אס המקלקל חהדיץ »ל»ד «p 
 סמגיל סל׳ פול פוחס בל אלס S3 ®00 הי tarn ® לסרב ®

 חסקלגו מקן נפי ונסע too אסל ,ס ימנם גל ונסיב ®ענה סףא
 סביון סאלץ אס פספא דבל׳ס לאפפס ונולס »א 070 •9 ס»מפ וספג

בפו סללו ®בלים לכל בשבי ]»א[ בלי ®פנה נקלא
nJVtf) חסח סלא למל סלך לא p לכעס  ססוא כמכל סהא א1ש מיל סלן לא’ ד*א וארל: p פי ל« וקפה סס (

ow vml ממזולבעיילדס ילסיסהדוכל »חנ דנליס וומילום‘® וסילן 
fcwo ®לי פפסדלי כדאעלינן לשי 3m סהחץ ®ל? ססדנחן ®גי ןפס

 סנזאה מה אסלח r» •חפב ובן באסרם סלא: פס מאס מיר פחפל
j ססמע מה לזס לבילוח ילץ»3 כי ללובל סלנולופ דמה ולסיסי

הסאלר לו אמל נקימה חל בסס 0® !3® פד סמיל ילא 0»ך לא )י(
 לקלקל פסלה והיה הפאילר סלא סלאסון בדנל סעםמיהין ים »קימ^ היא
 דגל באן ואין בלאו: עליו ®בל והסני בבלוס «בל אייו

 סהר פסס סנאה מסים ולא גקימס מסוס לא ססאילו סלא סהלאסון
 >סספ שמא ש יענם סעא סלו סספן לספסל סימם אלא סלשוס מסיגול לו
 ואס .3vp> 0מ« ולא פ»ו מג® סדא לכן השען ספסד ®גא או ויאבד בו

לאססנאאמאנדן םסוא»נלמ»ס כלסכן אינה מסוס סנפוממט סיאסץ

 אהגה דג■[ )צו( yp®c ש יכ
היעס מ־ש נקיים

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס210 מס עמוד תשי״ט ספרא. רב דבי ספרא



קצה כדגים •קדושיםסרקי. םסראפרשת תודת
 לו. נותן אני טובח עצה תאמר שמא הטינו. ונוטלה עליו עוהף ואת

הי: אני מאלהיך ויראת שנאטר ללב מסור הדבר והרי
ד פרק

 קרוי חדק את הטקלפל שהדיין מלמד בדין. בטשפט עול תעשו לא )א(
הארק את מטמא דברים לחמשה וגורם ותועבה. חרם משוקץ שנוי עול

 אותם ומגלה בחרב ישראל את ומפיל השבעה את ומסלק השם את ומחלל
 ואני והואיל זח הוא עני תאמר שלא דל פני תשא לא >נ< מארצם:
 נאמר לכך בנקיות מתפרנס ונמצא אזבנו לפרנסו חייבים חזה והעשיר

 מ זח הוא עשיר תאמר שלא גדול. סני תהדר ולא )ג( דל: פני תשא לא
 מביישו. שאני במה עד כבשתו. ואראה אביישגו לא זח הוא גדולים

 יהיה שלא עמיתך. תשסט בצדק )ד( גדול: סני תהדר לא נאמר לכך
 אהד יהא שלא בדברך קצר לו אומר אתה ואחד צרבו כל מדבר אחד
 שניהם את להושיב רצו שאם שמעתי יהודה ר אמר יושב ואחד עומד

תשפט בצדק ד״א יושב. ואי עומד א׳ יהא שלא אסור ואיזהו מושיבים.
 שלא בעטך. רכל תלך לא גת( זכות: לכף האדם כל את p הוי •עמיתך .

מטעים שהוא כרוכל תהי׳ שלא ד״א לזה. וקשת לזח דפרים רך תהיה
דברים י

1

הקדש דרך
' רביעי םרק

שקן אלם עישס כל ׳0 מוענח כי דכמיב שנוי עול קרוי א. משנה
שנא: אשל ס׳ מימנם 5וכחי חיא סלם כי מסעננו משקצנרוסעב

בדבריך קצר לו אומר וא׳ צרכו בל מדבר אהד• יהיה שלא ד. משנה
 דן הוי ר״א שיין. שניסס וסיסיו נצדק ששנוסו שתמך עם אלא

נישמ אנל ננינוני דדוקא חאימייס כקניס נמוס זבות לבה האדם כל אח
-------------------------------------------.בסנוא )א( אינו

נסישן ולא לך לא■ לא ךל ^־לכיללזת רך תהיי שלא ה. משנה
 על דלשוסו .וכן עדנל כקודסלו־ק־זנזייינץ ג׳יכ ספקוק יופי/ ,

:זקנים קוד סיד מגלם נכיל סולן כד״א לא וסנייי עזכם אני ואופל מעגלה
אי

חעייות
 אותו ח לא ואם וכות לכף גינוני לאדם לדק הרין ע׳ם הוא דהויג דנינו מדברי משמע א<

דף שבועות בגמרא ניב והובא כתיב בכאן שטשטע ונמו חוטא הוא הדי זנות לכף
 דאינו שס ובכיטנורה ט*ו מאבות מיא להרטנים כמהים ועי מקרא ליי "דריש דהרי עיא למיד
 מסנהדרין לזה להעיד ייט הוב לכף לדונו ושאין שרשע גט-מיש תגיע. וזמירות טדת סאד אלא
 סוד. ויותר נטירשיי עיש למדרש תמיש לא ככולהו לגרי• דרבינא נס׳ טר דקאיל ע׳ג קיו
 לזכות ר׳א אותו ק וטריטות ננילות דקאכיל ליי תזו דקא דלהאי עיא סיז מניטין להעיר יש

 רעושח נוראי דירעינן עד להנעים דעושה אותו דני( דאין קיייל וכן דקאניל הוא דלתיאנון
לתלה, ויש להנעים

החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס153 מס עמוד נחוס מרגליות, - הצרפתי וידאל ב - הקדש< >דרך כהניס תורת



כדגים ד. פרק קדושים פרשת ססרא תורת 390
 I עומדים בע״י דיינים. של מנהגם הוא כך נחמיה א״ר ()ו והולך: דברים

 ונותנים ונושאים לחו״ן אותם ומוציאים דבריהם. את ושומעים לפניהם
 איש אומד שבדיינים הגדול אותם. מכניסים הזה הדבר את נטרו בדבר
 מן א׳ ,שכשיצא ומניין < ז :')חייב אתה פלוני ־איש זכאי אתה סלוני

 עלי ודנו אעשה טח אבל מחייבים והבירי מזכה אני יאמר לא הדיינים
רוח ונאמן סוד טנלח רכיל הולך וכה״א בעמך. רכיל תלך לא נאמר לכך

 רשאי אתה שאין עדות לו יודע אתה שאם ומניין )ח( דבר: !™מבמה
 בנהר טובע ראית• אם ומניין ריעך. דם על תעמד לא ת״ל עליו לשתוק

 בנפשו להצילו אתה חייב עליו באה רעה היה או עליו באים לסטים או
 תקללנו׳לא לא יכול אחיך את־ תשנא ולא ריעך דם על תעמד ולא ת״ל

 ומניין שבלב. בשנאה אם כי אמרתי לא בלבבך ת״ל תמטרנו ולא תכנו
 אפיי יכול תוכיח. הוכח ת״ל ׳והוכיח חוזר פעמים וה׳ ד הוכחתו שאם
 טרפון א״ר )ט( :חטא עליו. תשא ולא ת״ל משחנות ופניו מוכיחו אתה

 בדוד יש אם חעבודח אראב״ע להוכיח. יכול הזה בדור יש אם העבודה
 חאיך יודע 'הזה בדוד יש אם העכודח אר״ע תוכחת. לקבל יכול חזח

 לקח פעמים וח׳ מד שיותר וארץ שטים עלי מעידני ריבע א״ר טוכימים.
 י שחוא יודע חייתי כך וכל עליו לו קובל שהייתי ר״ג לסגי ידי על עקיבא
 א״לחשאילני נקיטה של בוחר, הוא היכן עד תקויק לא )יוד( :אהבה לי מוסיף
 כשם משאילך איני או׳ל קרדומך השאילני א״ל לטהר השאילו ולא טנלך
 היכן לאיתטורעד )יא( תקום: לא נאמר לא לכך מנלך לי השאלת שלא
 א״לחשאילני לטהר השאילו. ולא קרדומך השאילני א״ל נטירת ש? בחח

 לא. נאמר לכך קרדומך לי •השאלת שלא כמותך איני לך. הא א״ל טגלך.
 לעכ״ום: ונוטר אתת נוקם עטך בני את תטור ולא תקום לא )יב( :תטור

 ספר זח אומר עזאי בן בחורה גדול כלל זח אומר ר״ע כמוך לרעיך ואהבת
תולדוו/

הקדש ־ ־ דרך
 מנו לא עמדו כמו שממוד לא מי׳ לשתוק רשאי אחה אי ח. משנה

", לי׳ב(: •/p )איוב מוד י '
 סהוכשם גשינוס כל ושגיא כאם שובים מנס היינו העבודה משנה

שהוכשש: ובאופן וננוכס במוכיש
 :כלל שמל בלי נלג ושמירה' נעילה תטור נאמר.לא, לבך יא. משנה
כי )א( גדול כלל זס אדם תולדות ספר זה אמר עזאי ן יב. משנה

למש

... הערות
 גטבט יותר עזגטו. מת אדם אוהב סובר דריע והוא באוטן־נאות אוטירע ליו םיי דאבין >ף א(

ארם;את:בנו דאוהב טובר וריע בתורה גדול כלל בטון■ ליעד ואהבו* יגל בלל ולהכי
 ®לו תולדה הוא כאלו• הכירו את יאהב אדם כל ביי אדם תולדות סםר זה זלב טסט יותר

טזד« גדול כלל זה בנו כלוטד

החכמה אוצר תבגת ע״י הודפס154 מס עמוד נחום מרגליות, - הצרפתי וידאל ב - הקדש< >דרך כהנים תורת



pip נרקד קדושים פדעווז אהרן
 כדכדי}י»ןה>לק0ת'נולזא1עע>’ת'תיזםובוהיתיבהונפ6תעג< הדין מטתאת הדיין שאס מפר למשפט מעול דליהדרשזוע

לה» שתחלק וכו׳וככסס מדגי אתד w'fk ביניהם מ»ו* אלא העול טשאומקכל המשפט אין כי ביזספט אינרעישההעזל
היאכייקאסיח״ב ׳ושכיכז'וגסות ואתר עימד אתד יידח שלא לג' לו היה לנשמע של הנשזטהואהתקבלהעילואעכןלאתפשי

>׳« הדיף ל! עהטס עמקו־ נ»זשכ יהיה לא 7m& או למיך? הדין ששות אהד כהע״תחדין ׳כדק לא נעודהי־מלתעסרה
 יהיה אומילפיסאת'שלא יהודה

 tw יוסט •אמד עימד אתד
עומד* סיהיישניהס שימה מבן

 כלות מהקיימזהסתד סתיוכן
 שעושה עיעי■ אהד איה’ שלא
אלא יישכ האעי ייזעאג שלין

»ן!»ןלאמסיטכללולזתדרשו
 הטס־ futV^aipimדבחפס»ןאאי<«83מורסל» תע* והואלא ממונכגידנסז

 אותו ומגלח במרב יטחזל את יל0מ|»נחוט17& נמסלק עלו ישס3®לויי>'לאתעש״י«
 טלאתאמג/גיחוצזח•׳ לאתמאענ״דל׳ ג מאיצה שאס המשקע avr עהיימכע

®M>rp>pw*1Jpif ונמצא אמנו לפרנסו מ״נימ חות ותעס׳ר ואב* מואיל העול 
 ולא נ מתערנסמקיותלנןנאסילאתקאענודלן נעגמד העול סתקואובשס מד

 סממידהיכמוהיאשוןלוהאתר טלאתאטועמיחזאזמקניו^סחוא תחרלענינדול* ._ומהואשאתרנ>ךאעולסיקנה
 אלא‘)־יקא לאו שוה מייהידה סג״עו כסתטאג* וןד בבימתו* ואדאת וחלאאכ״שנו ארס«»ל8תוארהעולעישי»

 עומדים אושניהס הסנהלומד עמיתך■ תמענט בצדק ד גדול; לאתחדלפני נאמר לכך עלהקמן סבואשסקמאדהמזי׳
 אוסכיהטתססססשיוהשוס': קצר־ לו אוכל אתח ואוזל צורנו■ סדנרכל אמר טלאיתית דקין וגג אכלן כמו התמיד*

 סהיקשהאלייבמה דניאסילט אמלרבייחודת טלאיחיחאהרעושרואהדיוסמ ברכתך* שם שהוא מעול לא ס וכייבא
 שמלתאתעמיתןיתגה מ«40 ואיזהו מזטיגיה׳ קניה□ את לחזשדג ססעתיטאסוצו

 אסזרטלאיחיחאתרעומוואתדיוטנדנרש^נצד־ת^ אוכל«נגוסוג׳נ*:»זימש!קן
תלך לא ® זנות: פמיתךהרקאתכל׳האדסלנף וטיכיהעזלבסיאיסעג׳׳דכחיג

 עגל עיסה ןכל9תועגתה*אל9
 שנאמד וסיס שקן והתועכ׳קידה

 jpo ביתן אל שעגה תגיא ולא
 סוהקואוצלאלן ס תסקנסוס'

 ל')אע4ל»י>ית הדנדפשטאס
 קנה המשפט מטל כהיוסז ק

 תיעבה יטה מה אשי שהעול

ממני ונוהיתיהשטי יסדם ושקץ

 רע• סיני שכלך ישפוט ולא
 לעמיתך שמראה מה השפיט מרק נסלוקת סירנה תשפוט

 עמימן שהוא במי אלא חיה הספג שאין עמיתך אהל !ה ועל עושה
 משל?< כיכתיב &» אוע! לדון תטה וארשעה שאס לן דומה

לפיסנכמכלאווה ~ה ישטסליע:
 p נם א1שה לדרשו הסלים עליהס סכמעי הונמו הדיינים צאו• כין

 תהיה שלא וימס יןלוה נוטריקון אותו ירשו ולוח לדיין אוהרם
 מהי ככלל זה כיי הנראה דמן גב על ואף לוה• יןלוהיקאז

 מדק הוא דהמם דימה דאינו. נאמר אשפוט מדק שדרשו
 ווה ממס כאופן או >»3בד הדיניהאו בנעלי •היה אשי והשוד

 ברכות כקוסיאו סיה שיסה ב»מו כדיין יהיה אסר השווי הוא
 סהיושהדאסוןלאיתישכמלתלא שטני לעי אסר לני לשמהס:

 מטעי׳הדכרי* תהי' ויד׳סלא יוכל מלשין איש ודמו מורי לוה תלן
 אסר הדכדיס לנעלהדין מטעימו כלומר דימן מהנעל׳ לאתד

לסקכדישלא אזמם וחומאין 1 :יתמייג שלא כיי ישיב
 מהממ*יכ שנאה תמונכ שלא מוכה ומ• מסייג מי יידע יהיה

 מהדיינים לאסי אומה מילסהוא סלן לא נאמד לכן לססוייג:
 כאמור תמסיינאיש הוא מי לסייג ויורה סוד יגלה שלא המזכה

 יכו' עדות לו יודע אתה060ומנין ז לישהואהיהמוכהו!
 שלא ה»הימ שנמהלה רכילדדסליחתה מלן מדאסמכיהללא

 עדית הוא שאס לומר הימן ולוה אד& סבייולסיס סוי תלה
 הפסוק ופימש ולהנידו העדית לגלות סייג שהוא שיודעלכסבגדו

 ותשתוק תעמוד לא זה נעמךועסכל סול לאתלןרכילומנלה
 אתה אין ממיני לקנל עדית »ס לי יודע אתה שאם דם־ריעך על

 ריעץ■ סי(ב על יתסשק תעמוד קיאלא קאמי לשתיקימי ישא•
 אתישדרש♦ ומניןוכי' :עוד עני לא עמדו כמו זיישולאעעמוי

 שאס ווה ומשמעו משיטן אותו ייסד הסמיכות מפני איש
»»אה

 מך • ה1ל וקטה יךחגפסלוח טלאתהיח * כעסך רכל
)ו*( :פ(דבר״םוהולך^^0ותח*מכר)נלסה6אהרט

עומרי' זזועממזגןע^ח-ןיסמןלימר״ן רסנמסיחכך אמי
 לדוץ אות□ ומוציאי□ רכדה□ את וטוטזל□ לפניהם

 סנניסיס חזה־ חרבי את נסיו ונושאיסונומג״סנו־נר׳
 איש זנאי אתה פלוני איש ר אוס ניס הנדולטנדיי אות□*

 לא הדיינים מן אהר שכשיצא ומניין חייג׳ אתת פלוני
 עלי ורבו מהאעטת מחייביסאנל ותכירי אניניזכח יאמר

 )לכךנאמולאתלךוכילגעטרזקהואאומלחוללוניל וט השלם לכל יגזים *תבין:
מגלת לאיעקיא דניים השמשה ואלו
ממקותית להזאלא מיש דא

 נוק לו שהשיל כיון אלא אתרה
 תהדר •לא דל תשאפי• לא ב כלס: אמי הדין את המקלקל

 והעשיר הפני הוא עול מעשו לא •נכלל הניוקןקיאייתייינינהו
 לוה מפניסעגי לעשיר ולא העשיר מפני לעט שלאיעולהמשפט

 לעשות הדיין שמכל ההיאית נד טס מפס וה לומר שהיבין אמרו
 מהסולזהאמד נדריסשיתפונס לעני לבקש אלא עול יהיה ולא »ה

 הואיל שתאמר כמה לענמן המי תנקז שלא כלומר מאמר שלא
 את לפינה אט סייגיס דעני דינו געל שהוא הוה והעשיר שאני
 מפאת לו סייב סאסאיט לו ליק העשת■ את ואטיב וכנו א העני
 אסייג אס כן ואס לפינסו אמר מנד "נ ה סוא היי התביעה זאת

 כושהויסלם מכלי העט טהיתפרגס אתהעטילתתאיןוהשלכי
 לכךנאמילאתשאמנידלכלומר :לפרנסו שסייג מונו העשיר ול

 פטסלדל נשיאות אין כי דל שגי תניןגםקאומיולאתשא ונזה
 למאמר מקיות שימפננס מהגישה פניו סגושא אלא הוא דל כ•

 סלאתאמרותנקש ג לכןנאתיולאאמיתלכמוסאמיבעגדי:
 להמליט! שהוא סלאכייןכשתאתי העשיר את שתזכה נמה המג

 ואסור מהסיוכ כיסה תקבל הוא 0מהסשהכיכ<וןשהואכןג?ולי
 הינרךללתין כלומיות תיזדל י&ללא פמססרו: למש לאדה

 הוקזהלהס סלאיהיהאסדמרכראט ד נאוממלאתהזר:

 גשמעטספוט מינה עול תעשו לא דאמר דאתי 11 דקיאימגההיא
 שנאמר שאסר עולועוד עושה הוא מי נדק טפט כדקשאסאיס

 ואס-פן היישר העילהנדקאלא שינהלומדהסלילה»יויונאיןסאן
 במשפט לאיקראבדיקאלא המשפט כי יעוד לילל משפוט □ישי
 תשפזט עדק אומרו בי ועוד לילל תשפוט כמשפט כן ואס יקרא

 דנראאבו הוא אלא המשפט יאיני המשפט וילת משמעשהניק
 הנעל* נין ישים אשי השווי על אמ׳שמדקשא ולוה המשפט יעשה

 יגמרן גדין ®ל יעשה לא שהדיין שאמד תה הבדק דימןשוהיגדי
שיסמתמו תהה יהי' יהואשלא היין דן כהיותו אתד מדכי להזהר

 מתיייג־נו הוא שכדקוה ?יין
 לנד׳ כשיש לא שיטה מי כלל
 הוא דימן כגמל♦ האם יעיל

 הם דיכי׳סויס הכעלי היי מלכי
 ד תמית אלא לומר לו היה ולא

 על שיודה והנאף התיו בין גיולי
 ספר עסיסן אמר מיאן יכום

 לשון שהוא לבאף מתיו ול׳
 כבעל* שאין דישו יטה יחיד

 כ אלא מדכי לינים"הכסוב
 מת דבר על נשמות-השכל

 לכר עושה עמיהן דאית שאה
 או לטינה ההנאות פס־ ט שיש

 וסת לכף דןא!מו תהיה לדעה

ע נגדן נאומיו יתישג ומת

תחכמו! אוצר תכנת ע״י חח*פס232 מס עמוד חיים בן אהרן ב ־ אהרן קרבן



רו ד הרק קרו&ים פרשח אהרן קתגן
אמא©יך»מלאולאאעל^1»«נאאעא©יךכלו'אלואמיקואלאת ויאהאמחבממכעזט/ולאועעו׳עלססלווס״קקנאלאתעעוי

י5»ןע ל»*0א>ע4הכובל«מ'ש0ולל«מ'9ניש©»אי»©״»י0גלכנן סאע׳רואהאנטמעאלאקום במקום ליען דם »כתןאםמהיהעל
©יוזיייעלהסנאהסלאימויכו־״המשמעמאות׳סמיןלזהיזוכח' מקא מסמם מקא מהנא הא ל»ילטיבמס'סנסר>ץאק« והליך

טםסוזההיכסהודחנדטיםוידנהלאתשנאאתאדךכעואת־לי אמינאהמנ»©ם©1סתןלןאותהתםה0י»מצץר)לוה4אבדת
אאיזאלאהיכנו המיר© דניים ־— . אימא אמרי זויגי חיטי© אכל

תלכלככךלא ביבייס: מוסת |1אתז שאם ן
—״________ שאג |פגלתמרתאפןדוחפנסתדגר©ופגיון לאק&ן^דכא^^*

 אסיתיאלאשנאתהלכאכלמת ן׳*יריוליןוותוויןאתזןרשוילשתיקע^תתיל^גתעפור ומולאדרשוהו והשב אמר לא1
 ,זהנליזהאאילביית; אהל לו שתעשי נאים 0םטי6 או טונעכלהד ראית וטג״ןאם ,חץ* עלום כאלואמ׳והשכאומלוימסכמו

ואותיחדעחגאהעליוחיעאתחלחצילנמע&ותיל השכאזתושחוא סתחויראנליס  ישלןרשו'לוהוהקיץאלאתשנאו ̂ע
 תשא ואת'שלא כ?ך נל אחין יזת למומו זוגית אחר רםגי«ןלר©ץ« ך•5לאתע»ורעלרםח לנפשזלוואםקסיילןקו׳שח״ב

 מר מל תיכיס הוכח בלבבן wu3 ליובלו ג^רחחפאווס׳ח׳יבאתח חזנווואתר ואיור ©ל fa, ולמהלי להנילו
 נקללחז או כמאה *©יהא! »טללא אחיך זלאתשגאאת * תילרלאתעפדעלוסרעך שחזא אלא ™!ב אין מהתם דאי

p1{H ה>כתדהיבחאני'מאהפעמ־5ת אסרתי לא ת״לנלבכך תקללמלאתנטולאתפטרגוי כמוסאבדקקמ}ינ 
 pi מגיעה ל בכב i»s»3xK) nvomnsmtt ד״זכוותו מאם שנלג־רפגיין כשנאת אם ב« זכל״שאשהגהא. לחיובי© לא

 י ,-׳ >בולא£ילואת תלחוביזזתוכית־ ורוהוכיח■1עמיםח6 אתא ולו© שיצילה! לעי ®פסל
0 חטא: מזגיחוושנ״ופשתגותת׳לולאתשאזנלז וףנ©יונ«אילק0©דאדאלהו
 להזנ׳ח• יטל הזח בחר יש אם הענייה רסםי»ן אפי רולל©נילדסריע3אםאץא>.
 יטל ח׳ח טור יש אס הקסדה רסאל׳;ןרטעזהח אפר > £wp#twמעני לאתממוד

 pvrnn קקיבאמקבויחאסושבדור אר לקנלחונ״ת■ פלהנמת^דדם*"
 פשירגיע^שמיס אפררטיוחוןבןגוח ,היאךפ״מדם ™ בנחשול להנילו אתה ידי׳

 יד* של עקיבא לקח ומפעחשעפיס מארנקה וא^מיותר 1.לל״״5הל

i1»iMW׳nnuHwtwmoifnrt . inw

 מיןי'והתיךר הזאל©שמלתהיכח
 על יורה אלא וחן הגבלת לו אץ

 יכיל ו תיייד הנפעלת ©פעולה
 עאמגית ובניו מוכיחו אתה אפי׳

 אסכתהמוכמישוצ תתבייש שהיא
 חטא עליו תשא ילא5ת להוכיחו:

כשלא איתי מוטח ©וכת כלומר
וו® ©מא התוכחה כשכל תשא ..״ . .. , ............ , ____________________

 מסתסת >9פ ואץ מוס® כאשר לאתקוסערה״נןתיאטחת * שה»הםום*ףליאהנמ: לטלת יענייעקידהזאיןלמש
 שמי* אתי אכל מתבייש אימ0 לפחי לו־ מאי ח ולא מגלן׳ שלנקימהאמדלוהשאילג! הנידףכנפשוסלמדףדהאחגן

 ©תוכח© וקנל שב כבי משתמת ט»א'לךנשסשלא’אפרלוהמאילג»קרדוםךאטרלואיג ׳£"מבה אהר הרודף אנל ©אס
ואימוכיתואחכחלביןעמושסי לאתטור יא :0לךלנךגאפרלאתקו1ה&אלתחלים מנילין*מםכמשסוא׳א

 אסת ט :חטא עליו וסשא זהטאילו קררומ׳ולא חטאילני שלנפ״י׳אפ׳לו ת״נןכחת שי 1כמש קגקמה ל,ןחט J, םש

 יכיללהיכישל־״שכלם©ומאי© לפוזראמלותשא>לנימגלךאפ'לוחאלךאינינםותךשלאי «וממ8ם>ן>» כןפי»9שלייד
p מפין ץקס טיל למכת ואסיאתי לאתקום יב לאתטוו: סופו לכך קרדומך לי השאלת ©ת״ססמסס עם ומור© סייר 

יאתילז קל© עיניןסהיאענייה • לאתרים וספר אתה apu • שפך »י את ו|םור ולא w זה להסהי׳
w? את© טיל למוכיח הטכס ואהבת בקשו להכילה המאייההסניתן

___..L_׳."!...ו  הואלהניל שהעין עוה »ןשי יאין
 יממש#* בןנר1יהזהרודףמהענ

אותו שמבלין ק ואלו דאתי! שפ
 »לללא ©מאויש©: »ימ אמר והרודף‘ונו ©נדו אסר ©מדף
 כלומר. כשטלהדס ייען■ מהגיל תעמוד לא יגו׳זהקקיא תעמוד

 Kpn חזיר ובח׳נן והגיל ששון אלא דמו כשבילשאתהגייךלשעון
 טובעוכו' ליואהסטיו דלעיל דרשיקליהלדישא דא קיא ד©א

 ומש דלעיל לד»א אלא אתא לא לא דקלא הכימי דאין ומשני
 וילין ©מאור©' מנערה המג© ליה כמ»יליף הרודן סתיינלהניל

 לפנח© אלא דלאאתא המאורסה נערה ומה מקו בראשונה ליה
 מכימלהדגועאכוומיןי אחר מדף כמשה לקטלה נימגיז !לביישה

 רולף של יףמהנקכנהשו המי והנדא'שפי׳כיתןלקטלהואלהטל
 דמסמעדהנווו למיגתה אלא כא שלא זכו' ותהכער© דנאתל כיון
 ומס לפ׳הכי נוהל כוח ג® כדילהצילואכל הנידף פגם נשכיל הוא
 כיככדי עבירה אע! אידי© לעסו׳היייף סבא שמה ©מאורס' »ר

 אתחכייושחי׳ במשוהנאליגח מענייהיןלהאמילהגילו להצילו
 עונשין שאין נשכיל אלא ©עביר מן ז©»ל»חשי ק עביר'תמייילאי

 יקים דאמכמי׳סמאומ׳כיכאשי להיקש'היא אתו הדר הסין מן
 מ©'9מ»ו למד לגעד׳ונעל ללמד רוצח בא tto והרגו אישמלדעהו

 •ש הא לה מושיע דכת׳ואין בגפשו טחןלהצילי נעי׳היודףאחריה
 דבעיא משמע מושיע למיאח'ואין דבישיסלליאשיע בכל מושיע

 מושיע שילב'אין כהמלט ©מושיע מישלל פי׳ישיולדעס מטולץ
 אףיזצמכן פן1עלשוסאוקןתהאוהגיסהאישמו©עח©ענבלא

 כמסשנןאמישמגיליןאנתןמן נמשן אותן במסנמייסמטלץ ׳*051
 ©שרד'כבפט לסמל ©עסדוהיאכלטמ׳תשממדברחשלאט׳אלא

 ©דימיף דקיאדיימנילמדמהכל עמומסום והאמת רודף ל0
wj+v©:t© ד>ןמ©ר:/©(!לא הוא לה למסמשהמשועס לה

 תמוי׳מביןעיסן: ענייה שהיא
v שיעמול ת» לקנלתוכת' שיכיל 

 ולא מתם ©תועלתהמישג ועאה
 עיכיהין היאך תדע :מחטאו לסיב ויקבלנז ©הוו© מהצער יקפיד

 ויאהכיכל ניהטכח8י»א׳ושלאילנץ התפעלו' מני טלאיה•©
 ד'טימןד׳רשהיכת בפסוק דורש מהשהיה אסדהיה-אוערכפי

 אין שבדורו י&א ויוק^תיכיחאחייס היכחעניון שייב© מוכית
 ®מת אתעיייתן אומרו והוייאלעויי״ק 1בתנא לעמוד ©וכל מי

 אומך ואוהש עמיתך סמוטתמיסיה שהניכמאתר שמייןשחרתה
 דייק ואח( מוכחת ל לקב יכול בדוי אץ אמר ולוה ושמחבתיכחת

 מכני 'שאחטא שלא באופן ©מיס שצרך ©טא עליו תשא אות'ולא
 דמי ידבר שי© רואה ©יתי א© עליו ץבללו שהיייל ©מוכחת:

 יודע wfc©0 מני והאלא סלאעשית׳ אלא בווהיסיןל>ףאותו
 שק להוכיחו אץ שישכח ברע שאם ותינה פה ליאה ©©©מוסיף

 1ט'1ןחזנאן5אלת»©לץ הסלים המלן־עליי אמרסלמס
 לאת?ן>סוכו'קהבדלטןהנ>ןמהוקמריהה>אשהטןמם י
 אבל כלב שמירה שנאה אלא אינה וככטיר© בפועל מעשה הוא
ואי ועל עהשנעשחלו בהפך עושה אדרבא בעול? משלם איס

" w יףדי»י ישייבכי חנק במיז אפילי זכי'כלומר
 נוסף® רני טה לי עשה שלא פי על אף הקימה יקר© הזאמגלו

ועיש? לו יכי'שמשאיל במומן איני יא מהשקנלממנו:
 קטע© שנאה לו 0© ל! סמור© אלא ממ» ■קבל ממה כהפך

 קאיההישראלכנ»1כו׳דבגזעמןד1אעס0םק 9• ונמויהבלט:
 ועיוכל»השבץארםלחביימן5כללגדולנ>וי&כ>ללי וק :,כלי

 וע דעלןסנילחנרילאתעבי• דת© ססגו׳באומ׳ואהב׳לרעןכמון
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כהנים קחעיססרעתאנ^ טדיטת חירת 7«

 :לרצונך «תך >ין ו6ש אלא אסרתי לא אתן ת״ל ו( תבעו ולא נא לא אפילו יבול .הראשון בולד
 אתך ילין לא אתך מ(.ת״ל עליו עובר יהיה השולחני ואצל ההגוגי אצל !(ממתוהו אפילו יכול )יא(

 הלילה כל נובח שהוא יום שכיר אלא לי אין בוקר עד אתך שכיר פעולת תלין לא )יב( )לרצונך(:
 וזרש אלא לי אין חרש תקלל לא )יג( :שכרו חתן ביומו ת״ל מנין היום בל שנוכה הלילה שכיר
 שהוא מיוחד הרש מה הרש נאמר למה א״כ .תאור לא כעמך ונשיא ת״ל אדם כל לרבות מנין

 כת לך אמר כא בדבר סומא לפני מכשול חתן לא עור ולפני )יד( :כחיים שאינו חמת יצא בחיים
 עצה ממך נוטל היה ממולה. אלא אינה והיא כשירה לו תאמר אל לכהונה היא מה פלוני איש
 בצהרים צא .ליפטים שיקפחוהו בהשכמה צא לו תאמר אל .א הוננת שאינה עצה לו תתן אל

 שטא .ממנו ונוטלו עליו עוקף ואת המור לך וקח שדך אח מכור לו תאמר אל .שישתרב כשביל
:,ה אני ויראתמאלהיך שנאמר ללב ממור הדבר והרי לו נותן אני טונה עצה תאמר

 שהטל שניון ושר. הארן את ושתא וגר: תשקצט שקן נמוש
 הללו הדנריס לכל שנורמת נונגיס נעינד הוא הרי תופנה נקרא
 לא (5) ]הראנ״ד[: מקומות ננמה ומניאיס נחורה שמשרש נמו

 הוא עול חמשו לא דננלל נינתו יתירי קראי וט". דל פני תשא
 להעשיר ולא העשיר משני לימני המשסה" יפול שלא והעשיר, הפני
 שיגול ההערות צד משני w לומר סהיצרך אמרו לוה העני משני

 אה נמה עד צ״ל .שאגי שמה פד )נ( :גוה פצמו להשעות האדם
 יואש שלא נר. יהיה ושלא נר יהיה )ד(שלא נילקוס: ונ״ה והגריא(

 ד אמר :ההמתה ויסתחמי ממט התר אותי שמננדין מנירו את
 שאמר מה על w איתא (3 ]שטעית ממרא ונר. שמעתי יהירה

 יהודה ד אמר שיעמדו לנה״ד מצוה האנשים שני ועמדו נתגולה שס
 הנידו את נרואה אלא איידי דיא® בנפט ולא ונר. הזיק וגר:
הנף» ימל שאתה דני פושה
 ך «pp aA״־p תי*(nil ולאתחשדהוגעסוק: ולוטת

 פו ג״נ לדרש’ מ״ל ספדנו הדיינים לאד אצל w לאו שנמוג לשי
 שי ספשי לפי .אחר דנו־ תהיה: לי רן־ טפריקק, הוא ורכיל הדיק

 רשילמו על אוחו זדדש תורו סף תלן אל שנתלי:יתיי נא שאשיג
 כעיירות התשר שסרוקל ,ש • לךוהו רגריסמשעץ׳׳ ,ששוא

■-------־יש

 שהלא רומן מפאת לופתו אתן דרשיהו ולוה תלץ6 »יןיס ננל
 נתקו .המחהז אפילו יטל )יא( לו: מות לא ואתה ותנע! נא

 ואפר לסירות צריך השעל שהיה נטן חנוני אצל מעמידו מאצלו
 ילין לא אתך ת״ל ה״ג :לפלס ופלי פידזת נדינר לו תן נעה*נ

 תניפתו ואץ לחמני נמסר שנגר אצלז לנה שלא מ ולאפמי ,אתן
 השולחני מל או השירות ממט ליחח המנוני מל אלא עליו עוד

’F 1Pהתורה שנתנה הלילה. ל9 גונה ,)יטשהזא 8״
 היה לא שעולת! ניוס ני »עמ לבקש הלילה נל לנעה״ג רשגת

 התיוג ומתחיל נשף אלא משתלמת אין שגירות גי עליו ודוג שוס
 נעמן מלת .תאור לא נעמן ונשיא ת? )יג( :היוה נמר אתר

 חרש מה :או® תאור לא שנעמך מי וכל משיא ה״ק אלא יתירא
 :לנד השמיעה חוש נ״א לו חסר שאינו .מריס שמא מיוחד
 שקף ואתה :נמר סומא הוא ני ,עצה ממי טפל היה )ין(

 והקנ״המדע מג. והריהדנרמשד פליז: לך שיש נסנן* עליו,
לעוכתז: גא שטגתו

 )מריס שנאמר מענה קרוי שהעול .ונר סול קרוי )א( ד רק6
שקן קהיה והתופנה פול ששה נל ונו* ד תיפגע הי 1נה

ד. פרק
 חרט משוקץ שנאוי עול קרוי הדין את המקלקל שהדיין מלמד כדין. כמשפט עול תעשו לא )א(

השכינה את ומסלק השם את ומהלל הארץ אח מטמא א( דברים לחמשה וגורם ותועבה.
 »ח הוא עני תאמר שלא דל. פני תשא לא )כ( מארצו: אותו ומגלה בחרב ישראל את ומפיל
 t דל פגי תשא לא נאמר לכך בנקיות מתפרנס ונמצא אוננו לפרנסם חייבים הוה והעשיר ואני הואיל

 בבושתו ואראה אביישגו לא ות הוא גדולים בן זה הוא עשיר תאמר שלא .גדול פני תהדר ולא )ג(
 יחיה שלא עמיתך תשפט בצדק )ד( נדול: פגי תהדר לא נאמר לכך מבייישו שאני כ( כמה עד

 .יושב ואחד עומד אהד יהיה ושלא ד( בדבריך קצר ל) אומד )אתה( ואחד ג( צורכו כל מדבר אהד
 אחד יהיה שלא אסור ואיזהו מושיבים שניהם אח להושיב רצו שאם שמעתי יהודה רבי ה( אמר

 רכיל תלך לא ה(04וטי/ לכף האדם כל את דן הוי עמיתך תשפוט בצדק אחר דבר יושב. ואחד עומד
:והולך שהו»)מטעיםץברים כרוכל תהיה שלא אחר דבר ,לוה וקשה לוה דברים רך תהיה שלא בעמך

 מזו* ודמן אתך תאן1ח¥א מ״ל גט׳ תיגח ט חסר ו»לי נמתי nv !אמי מייתר יזמאר תלין ל* ח״ל ונ״ל אתך ת״ל י( ר״א1ד מהות
•לא אלא אמרתי■ מ אתן ת״ל ש( תפתתת ג״ל wnon (1 יא הלבה 1 לרגתך{ אתך ת״ל קיד רף נגמרו! מתאר סח נגץ

 • מאיד[ •ים לו אין לרסגך ננירסועי am• no יגאמת ביל מגית אגלי לח׳אכיר ואין וממי אגל אסרה •נגר ת1 ולאסון אתך הלץ
 סקרגר את לאאא טי«״נ מקרא ממך אגמי לא מורץ אאאא !אגמווגל מסקר• אא&אאת וגיל אמהר הארץ את מסמא א( M הלכה ד פרק
 •מיג* הרגרים סר קרגרתס 0• את ולחלל אתסקדגר אסא למן קיהרס גסר׳גה נתיב יגגטיא מנו״ם תיא תי* naw קיזי •תיא •מן

 .אני ג״ל #אני O J הלכה גי״»[י חח גרי• רטו נמדד• הוא •ם •ח»נ הרנייס ויתר גי"• אלי* ג«וץח wa» עי הנרי׳יתא
 דף •גתות מסר• ]דתמגין מיותר ד״א גר יהודה רב> ס( 1 ת*«מ[ בגרץ גל הנל י ]וקא נו* •היה וגיא (1 ■ נו* לל ולאתר׳אוטר ג( ד הלכה

 דד׳ וסיסרא וסו* ליקגר אומר אהד יהיה •לא הברייתא •ל הראגתה המימרא אהר תינף רק אייך וגא אתר דבר •אואר •מה יראת למ*ד
 וגא לוג׳איב רגו •אס wo» אר״י גדך ת״ו •יגאח לנגיד סגוה חאנ»ים מגי תמח ת״ר אתחלת •מ •אמח אה גל רק גחן וגא יתודא

דמים[! גלי5* לא אנל אתגרים רק קאי רהקדא מנר לגאוריהוא •נמות גלח״קאסובר לאסללגי
ביאור

והיית נימן אל המנה תניא ולא 1)שםו׳ שנאמר• וחרס דאינו אתןנשששיה לשש דא״א ,,וט אתן ת״ל אתר: ויש ,jjעין ,״ ww 1 ... ------------------..— ״נר
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!7 לם כהגים י *י? קרועים צת׳’פר תורת
V) ושופעים לפניהם עופרים הדין בעלי דיינים של מנהגן הוא כך נחמיה רבי אבר rw 

 יעמל אותם מכניסים הזה הדבר את נפדו .בדבר ונותנים ונושאים לחוץ אותם ומוציאים יכריהם
 או הדייגים פן א' שכשיצא ופניו )ז( :חייב אתה פלוני איש זכאי אתה פלוני איש אופר עבריינים

 ונו .בעמך רכיל חלד לא נאמר לכך עלי שרבו אעשה פה אכל מחייבים וחבריי פזבה אגי ו( יאמר
 איו ערות לו יודע אתה שאם ומנץ )ח( :דבר מכפה רוח ונאמן סוד מגלה רכיל הולך אופר הוא

 w בנהר מובע ח( ראית אם ומנין רעך. דם על תעמוד לא ת״ל עליה ז( לשתוק רשאי אתה
 דם על תעמוד לא ת״ל )בנפשו( להצילו פ( אתה חייב עליו באה רעה היה או עליו באים ליסטים

 להציא אתה חייב המאורסה נעיד! ואחר הזכור ואחר להורגו חבית אחר לרודף ומנין י( רעך.
 חסטרנז ולא חבט לא תקללנו לא יכול אחיך את תשנא לא .רעך דם על תעמוד ולא ת״ל בנפשו

 ת"} והוכיח חזור פעמים וזד ,ד הוכחתו שאם ומנין .שבלב בשנאה אם כי אמדתי לא בלבבך ת״ל
 טרפון ר׳ אמר )ט( :הפא עליו תשא ולא ת״ל משתנות ופניו מוכיחו את אפילו יכול תוכיח. הוכח

 תוכחה. לקבל יכול הזה בדור יש אם העבודה אראב״ע להוכיח. יבול הזח בדור יש אם העבודה
 שנרם עלי מעידני גורי בן ר״י אמר .מוכיחים היאד יודע כ( הזה בדור יש אם העכורה עקיבא א״ר

 הייחי כך וכל ל( עליו לו קובל שהייחי ר״ג לפגי ידי על עקיבא לקה פעמים ,זח מד׳ שיותר וארץ
 מנלך השאילגי לו אמר נקימה של בחד• היא היכן עד תקום לא )י( אהבה: לי מוסיף שהיה יודע
 מנלך לי השאלת שלא כשם משאילך איני לו אמר קרדומך השאילגי לו אמר למחר השאילו ולא
 ולא נךדוםך השאילגי לו אמר נטירה של כווה היכן עד חמור לא )יא( :תקום לא נאמר לכך

לכך כץדומך לי השאלת שלא כמותך איני לך הא א אמר מגלך השאילני לו אמר למחר השאילו

flVWl חז(»ליה הלבה סתקרקנ״נ[: 1ןרלסץווערייםחייניםאמ ט׳כד׳ל בלי רני ו*«3«*עה»וו סד. אנל מזנה אגי ו( ן הלכה הגר״א 
סי בל אי wwb חיבת םי>ףי ]דבל בנסמונמתר תינה ננ»שו. למילו ס( »מחייב *״ל חייג. נר בנהי■ ■יבב ס( מותר!

 מזע אי ימני ו«1 המנח לרנוח לו והמניהי סן וה לן ג*קא הא סקמה *•נ דף נסנהדדין הא למילו לחבמדל ג**םו יחייב ואמסתהן מרואה
 קם״ל בל* נאים ליססים *ל דקאי ואי לומילו אגמים למכור מחייג אתי קיא היקר הו* קס־ל לא ואמרי מיסרה אנל נגבמיה לאנולי ה׳ם מיא

 דהניייתא בסנגסרא סיכה היי רסו מידתר גסהתרח בא ברץ סםקגסי בסקי על נא וי־בילי לחרגי רזדף מלהלי»דםברץ בנס* לוזזי^ מתייג
 סישםך ]קסינח מיל ניב־זזיס לסי נ(*יה D הלבה : מח״ב ל’* חייב תכירי אדר לחרף pm ק הגר־א(ז □הק־ ו*״כ זה גבגין איירי ל« זי

 אנל אהבה *בודות אריב הוסיף הבל ר״נ זליול»' סחחלה[יקנל נ״כ הוכיחו ןדגאתסא אותו מתונית פה במליו נגרי בן הדיי נהמה הטעמה לוה
1 [1״0 קי מרכין זדתא pi ויאהבך לחכם מנאסרהינח סח לקיים אהבה א שהוסיף ונים ודיל ס״ס בך יכל 0 11רנרות סמי אין תלסא לאגמים

כיאור
 ממהמרי כדאמריגן לעיר מעיר חדושק מוליך תכשיפין מיני עם

 בעיר מספר יכן באמרת שראה מה 119 בעיר מספר שהזא מילי
 המוליל כי לרוכל המילית ממה ולפיכן נע שרואה מה אמרת

 שלן כדי .ליען אותם ומוציאים ןוו :מום ששמע מה לוה מגיד רכיסת
 הוי מי דינים הבעלי ידעו שלא כדי וגס דיני! לבעל* פנים ישאו

 פי׳שכשיצ" מהדיינים. אחי שכשיצא ומנין (M המוכה: המתיינומי
 ג/ כלל ייסת בחפץ מיי! לאחרים !והיה הדי! לנעל יאמר לא למין

 5BE f nrv יכו אעשה מה אבל לזכות חצה הייתי אני !,ג הלבה
 תבירו סוד יגלה שלא אמר שבתתלה לפי וכו. עדית לו דע1י אתה
 שהיא שיודעלשכמזו עדות הוא שאס לומר הוצרך ולוה אדם לשוס
 שתיר!^ לשזו רי&3, וכו* תעמוד ת״ללא :!להגידו העדות לגלות חייב

־דר■ ת״ל להצילו העם b עמדו ובפחוא מדכתיב
 בנפשי. להצילו הצילהו: אלא דמו על עצמן ^ממזדזקלאי־תעמיד

 ההיא העבירה מ! להלל! כד■ אדם נבל ליהדג ניתן■ ני הרודף של
 והיק .«ר ד1תעמ לא ת״ל העבירה: יעבור ואנ שמיסבשימוח

 ציין שאתה כשביל בלומר הדס בשכיג רמן מהציל תעמוד לא קרא
 דא קרא דהא מקשה שס ובגמרא והציל שפין אלא דמו מופץ*
 דאין ומשני וכר מהר נמגע תכירו לרואה דלעיל לדרשא ציין
 דבתיב מהיקשא יליף כנפשו הרודף להציל שחייב שאמר ימה ה״נ
 נפש ורצחו רעהו על א*ש יקום כאשר ט המאורסה בנערה א* בקר

 נערה מה הימנה למי ונמצא לגערה ללמד רוצה בא הוה הדבר כ!
 משמע לה מושיע ואין דכתיב בנפשו להצילה ניתן אחריה המדף

 כן רוצח אף להושיעה שיכול דבר ככל מושיעה יכול לה דהמושיע
 עליהן שחיינק העריות כל שאר אתר מ״ה הומר אתר ורודף
להציל! דניהן אחריגא מקרא בנמרא שם יליף כרת או נ״ד מיתת

 כ״ז פנויה אפילו אשה מל ודע .עי״ש להרגו רודף של בנפשו
 הרודף של בנפשו להצילה וניתן בריתות חייבי בכלל היא עגלה שלא

 היא אס ואפילו העבירה ממר את להנץ האדם יוכל ממ1 אחריה
 נל בכלל מא נדה אימר של w מו! הרי זה למק ג״כ מתרצה
 יהרג 11 עבירה לעטר יאנסוהו אס שאפילו בס שהדין העריות

 ברצק ומונים הפישעים האנשים וסמד רחת ימלאו ומוה ואל״יענור
 1יט ניז״ד: כדאיתא היא נדה נחוקת בתולה וכל נלית. עם

 מחת שיוכיחם והיינו חסא. עליו תשא ולא ת״ל וכי" אפילו
 יטל ם(1 בתימן: ופיה יתבייש שלא בדי ונסתר רבה וכלשון

 מבין פזל-קי» למזבח יאמר ואם חזפאים שכולם לפי .להוכיח
 עבירה שהיא מרה פ!ל למונית יאמר קלה עבירה שהיא מיניו

 וא״ב סחפאו לשוב שיקבלנו היינו .תוכחה לקבל יבול חמורה:
 נקרא המפורש מדבר חון ונר הנשמע דבר לומר שמצזה כשם

 ע״ש תר׳יח סימן או״ח בשי״ע כראיתא לו לומר צריו גווני שבכל
 משתנק: פניו יהו שלא בבוז דרן .מוכיחים האין יולע :בהנ״ה
 וכג המן: שאינו דבר טס ט ראיתי אם עליו. לו קיבל שהייתי

 זמינם וכר יודע שהייתי מפני עשיתי כן וכל ריל ,יודע הייתי נו
 p לן תוטו אל שהע״ה אמר שכן למניחו אין שישנא נדע שאס

"®*ת ” י*?י »ר, ויי ייאהנך: לסכם הונח ישנאו
 »ום ייל השאילו ולא בתקלה שהתחיל ראשון על 1לא כתב שלא
 ®,יאג יא/אי יאני שלא אלא שנאה מחמת עשה 'שלא
 מלהשאיל מנעו הראשון נם אש אנל נקימה מחמת שהוא גילה

נהימה ומשים אחיד את תשנא לא משום שעיבר כ*ש איבה מחמת
ד זע? י®*”0 ®*יי אלש יאע״®
 שנאם לו tw מ שמורה אלא לן שמשאיל .וכר כמותן איני )יא(

קמעה ׳
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קדושים

 ^סעי^כייכ זהי אל אחר לזלדבד וקשה לזה "דברים
 דיינ^ממרינין על מנהגה והיאא נחמיה יכי אמר ומלך

 וכיפאין לימין אמן והוניאין דבייהה ממעין לפניהן עימדין
 שכדיינין תכניסץאיתןנדיל חיו הדין וגגמייןאת ומתניןבדכי

 לבמצא מגין ירע אמת סלוני איש זכאי זהא פלמי איש אומי
 "5איגלןמ5 אליה, דבי תנא | וכן' יאמר לא

\יגלה»טססמ אחד ולא מפיה מאת חכמיה שנן בעמץ

 תגליל שירד תעסהבאדסאחר וכת לכף חבית יכנןהדן
 היגל בדיןסג׳פניסבעיב אחד הכית בעל אצל וכשכר העליון
 לו אמי כני יאק אשת* אז ואפרנס ואלץ שכד* לי תן ל, אתר

 לי תן לי אין כהתה לי ק לי אתר לי אין לו אמי תעי!; לי מן
 אין מסתת כייס לי ק ל» אין קעתת צי אן לי אין בדמיה

הרגל אחר נמס בפחי לביתו והלץ לאחוריו כלי! תפשיל לי
 5*8׳j»1w'־ ii׳piW׳^׳״i׳w׳v׳«׳־w ממן אחדשל כסצבעלחביתשכרוכידוועחומשאויפלשה״מוריס

 ממין וכור צי יאמי לא היחכעלתשובה אה במשנת חכמים מאכלואתדשצמשתהואחרסצמיניתגדיםזהצןלכיתולאחר
 אבתגין תעשה זכד ל, יאמר לא גייס בן חיה אה הראשונים צ* וון ל* שאתיין נסעת ל, אתי’ לישכיו >מן ושתו סאנלו
בפתי© דבראחדלאתלןרכילמהרוכלזה»שעליןמ*זמינ» קיז5ו לן תזדמן קרקמטיא טמא לו אמי חשיזני כתה מעוזי

 ךפחביריד«עליימ^ד5למהאע3א מזכהןח^רימנייבין רבדיו כל ר3מד אחד •ישב ואחד עומד אחד יהא שלא נתיתד
 ten סוד מגצה( רכיל מצץ ואזמי בעמץ יכיל אלץ לגמד vt® במ-ק יוסף יב חני דכייץ vp לי w ואחד

 ייויד יה3ע מך מיישא כנ» זלמידאדאביקמילת׳דאיזתר תגי»ח לתישדא יקח לדמו זבמביתחשתדל בתודה שאלעד עם
 מיכמם חך גצי דין אמר מרישא "כי אמי רב ואפקיה סכין רן מי עתיזץ תשפס מרק אחר דפי דמיני לסודא נמי אי

 ופנוני פלוני אתי ציףש ריש זכאי אמי יוחנן דכי כעבינן חיכי אמררבימתנןששת מפנין אמחבירללכףזכות
 פלוני נזיבח מינריימ אלעזד רבי אתר מחייב ,פלוני מזכין והקרן הזה כעולה אפיייזיחן אוכל אותה עושה ארס דבריה
 פלוני אתי »ןיש ריש יעיל קצן זכאיתשמצא אתר יבייןמן והשכמת קדחיןוכימןדחוליס ^קחכנסת הבא לעולם מיימז

 אלעזר דמיחזיכסיקראיב• ממה מחייב מלוני ממזכ*ן6>פ ,הרן לזלתודתוית בניי והמגדל ועיקמה היידיש ת’כ
 כורסת ינןמדבייתםיןבככך^יתדתרקיל^ל^^א חסדי' עמילן >אה אב כמקכיבור שייכי וכהני זכות לכף חבית

רן יכ^הא עלץ לא , 9כהני זורז I, לפלוני ת» כילן כנגד זורח ותלמוד לחמיו אדה כין שלוה והכאת

• ן׳ח״מ”׳־ז^ע”'יי-ק׳׳ מקתת׳^/׳י׳-׳׳ץ״י״^^ו ני זן צי שאמרת כשעת מסירח״ייס  
להסכייבכדכיא ,כלהיומין התדכי,»כגוןמשת,אחין כץ א׳ל לשמים כריה,בסז,תוכ,'א׳לשמאהקדישכלנבסמ ^ 

היו ישעיה ,אכירה דק אומר בני חורקנוס כשביל ולעמיה נכסי כל הקדשתיתאחעכודה עושה מהן אהד סהיה כיון 
^ ץמדיכתעסחכיתישכצכיתאתמחנמופלגזלזשצנזימיערמ ,ר^ליאזן עסקב^עיש־אתיאצלחבייישביתס

יפעים מיירשלציקימתיירדותשל שתי מקיא פאיתו בו יש מ«םדאל אחת ריבה שפדה אחד בחסיד מעשת תנודכנן מוז  
זע סנקכזנו «!fW וצמד כא כינל צריפי של שתימידו  fcw ^ מיג תחת השכיבה ,למלון כדין

^ אי בין ישיאללאביתסעשמיהקי־פלחבץ בין פלוס 5חפד^א-מתידי,א!>רלתםבשןתשתשכבתיהאצלי © 

בגיהס ולבני 0, ולב; עזב שה להה נקנע דיניה מתון לאשת, לז»בוע שירדתי במנה ליבי כדק שחינו תלמיד כ» •ש שמא  
ולמין תמז היוימשנאמימא כל »ד»ף 5קי״א׳ לרבי אייע "!יחתייץ תפני שמא בתתימיתוניא׳ל מיד שתי  !®

סנגןכמנו הרשעים ואביר• תיתן ולמר צא כיצד ישעיה של ידיןהתקזס כד וכ»ן לכף שרנתמי כסם ואתה תית כץ העמדת  

לכנ1 לבניהם רע שה נקבע חתוץררכיהס לאשתי איש בין ^.לן אמת אצלח מנמין יומי גמלי שכל אחת מעתנא אצל « 

אהידעזן מכין יעץ לאתעו״דעצדס יימ ק ביחקאיבעאמ״והש^תלמיית חלקתהילין לפתח'כיתת

לישמיס או כמי יאיתומסמע לאתעמודעלד»דעץממ ממ5ד0ח תכמ יקפיצ שחלצתי מעת לתם אמי  
,". >שנבלז בשעת סומאת »רבייקד־שתגמקגסניכ אל מתיי תגמור צמיצו חייב אתה עציו בחת דעת חיה עלז כאין 

חייב יעידוצחוי« אחר תמדף תנין יען דם על **ד לא ^מבי אמיוסמאדביתלכוז חשיתונ* בתה בפניכם  
הא יען דה תעמיד>ל לא לומי תצתור אוסזלהצי^בנפשו כנמ׳סירדתיושבלתיבתתחשיתוניא׳לשמאצתזחצימראעל  

ןנ>ן>)»וד>וו>^ס.ו1ד>ג»)’ס»ץואנ^1»)79אג8>ו< .ד״ןע* ס0ל«ןסנ)1חזכן>«ן?8מ>0(4ימ»ןי5נ>ד).  
_ *J’S•"**״

} L״!»* 15.״«»(י׳מג’י»יי «m ״יד״  יסלטנ״ז > לא  pro נה»»>)*וויג>«נן0־וי»)צ1ס1ן>מצ>>(מנ»*וי ברלרי >«> SiSjjSjn wfrai ׳ J יח  

יט־י״ו־&־״מ־מי־ימצ^הינ תיע  JwriwwW®■6« ״ ןי>ז|5ייגיאצ»י»  
חזכחי^כ תל למגייז שחיי□ כחבית מגונ רבררעיביאצגנמ־מאיסעמאלאאמ׳^נשמדתחמאהיבע*  

אע יכול ממ « < w צ ז שיחזךויגכימ  CV קיעל היכיחוולא דסא *הדהד שלא יעמכאן ידג ונסמד׳מכל פנחס דבי לכד ליה  
סי אם אני תמית סיפון אר חעא ליוע עשא חלל ז תטת» פניו אמר לא עעמא מאי נתן ויב* כלילה ®מאת ליי* ויבא ביוה  

^ רכמ יש אס העמי עזיי □ן אראלעי להוכיח ימה*מל בתי למן קשה ל״ז ין יהא שלז דק צכ״ת תאמי ההיא ניר  
תסז במי יש חס העבגיה עקיבא תןכחקאר לקבל הזתש״מל הריני ואמי שלא אלנשמ מנין  jwg> ותמיר
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ז׳ציל המחבר הרב הקדמת
וחלנ»נייע נבון גביר י־הן לא״א כן ■שלמ-ה אני חברדתי אס־ לעיניכש תאוי*. ־

,אסר1 _-בט י—p גדי־ז אלנאויי אכרהט בםתו״רר פעלים! רב תיר* איש כשעריכש
 ’סלייתי כי אם-ז ית; בל-בש ע:־* לגח יישוב שזנריכיבז יעקב בעין הובגחו אסר הגמיןח

 "—נםו y, יאשיהו טהר׳ר הרבהנ«טםך בר.בש שק-מני שראיףי לם־ה .—הרבי סשפריכש
 הרמייש ישרגחד-י ר׳רי ההריבש ערי נפזציכם והכבש זראיתיר^ שכתבתי אהריבש ו״בריט
 ד-יגז הניתז ימקיכש כיתבי שלא עוללג־־ז בי ונשאר בשבר&זבש קרטוני .—הם יבש והנשא

 הביינם ובעיני בעיני הונח ועמד-י מגלם לרוחב .בש—בעיניו כיור הרבר שהיד־. לפי

לעעיס תארה *פי וקראתי הדברעש להבין האורה התאוו אשר לקוריכש סקשיביס
 יר6ל-. דםייאבי-ה ע?-יי ולנח ישראר^ ועין ♦עקב עין למחיר לנפש הערב האוד*. ^"להיוות

ואיש עילאדה. יהקל-יס קרישי דרבנן וכזינייר־זו סיני אסררתי כן Hp הינח אחרת
 ובכן • יב-הנדת ברתנ-ת ט־יך החוסיפו גחשוב עור צבנחי ימי י״י 'יארין

וקנרת ספר ד-יסייס יונדה כנפי אשא נחליה אל אעי־תיר
5 .—oHwהשן עדיי בורו מת דתתהלרתי חשר

. » העטור ולשוניות רהטשפש
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יזמא

 דברי נכין על ימאי הפירוש ובוה ישבתי אהבה רצוף בספר אכל רב והאמר בי״ה הפיחא זה •מדי
 מצי דלא הרעניחא דיללשזן קבל למ״ך דבשלמא הסתה עין נתיב לא מקרא תישא וו׳ל״ודהסתה ז״ל טכא •רי"
 צא להכי דאמטו’הציח ידע לסין לןחלדכיוןדאינוכ״בקבלת ואקפת חיא לן וקסייאמדע אזא דברי׳סנשרי קרא
 דלהכי אימא בשלשה דוד ונימא שירוש הרע לשון דוד קבל רב והאתר פריך מאי אכל סרע למון קבלת בקרא מצי
זצדעע ואימא עידוש זכר דוד רבקבל וסאמר •"לעפרס אלאשסרי׳סבא כלכך עו! דאינו צוהמשוס ח״יב צא

 מיי להא רליותנן לאיי מרי קאמד לא ת״ס לעזר דר" ק״ק עכ״ל דל,לתא רבותא מאי יאוורמתפשר^א׳ב >ל
אמי מנייה! חד דאלו לאו חד אלא דליכא אלעזר ר לסכר למימי אפשר ולכאורה יסמר ולא יסד לא לא •לי

 4 לאזהרה את* יספר ולא מדה בלי רביס שיהיו ימר לא אשר לברכה
ולסמן פכריחרשיס והיינו במק כתיב מעיקרא דקאמר צמיאסא אשי רב מתקיף לא דאמאי א״א .«!

 הלנמא דהא מ* רבותא מאי א״ב קאמר דמאי ק״ק ותו 4 דמתא שמה זדלמא וכו' בוק• דהאי וממאי י
 אלעור דר" ויראה אחר דבר ידי מל לא אס מנוה לדבר אשי" ישראל את למנות דאסור קרא מהאי שמעינן מבתי

 דלא טלאיס או בוק בנון ד״א ידי על ‘אפי הרשות לדבר למנומישראל דאסור סנד ר״א פליני בהא נחמן ורב
 ׳ בדרן ולא מגרי קרקפמא למנות מספר בררן לא יספר ולא ימד לא אשד בעל וזהו ענוה לדבר אלא עבי מריק

 זא״סליכא מספרם יודע ואח״ב דבר שוס אחד מבל לוקח מ״ע דנכרי קרקפמא מני דלא דאף דהיינו •דידה
 אלא ימד לא אשר וכתיב וכו" מספר והיה כתיב אהדדי קראי רומית אלעזר״קושיות ר׳ מיישב ובהא לאוי ערי
 יקד בלי כספר סעד ומצאתי אחר דבר ע״י “ואש הרשות לדבר בז* ימד לא אשר מנזה לדבר מסמר והיה ס"®

 והי• יונתן ‘ר תידץ פלא ומה אחר דבר ע״י אפילו הרשות לדבר ישראל למנות ויאסור בסלאיס זיסקדס מפסוק
 אשר טלאים או חרסיס בנון אחר דבר ידי על מספד ופיה נמי אי לדברהרשות ימד לא אפר מצוה לדבר •ספד

 קושית דאין פי׳ מנין להו אית אלמא מספר והיה במ״ש ו״ל רש״י עידן »ה בי י״ל לנולנלתס יספר ולא ימד לא
 דממא שמה נזק זדלמא אשי רב פרין דלא ומאי זק״ל לליתלהז מנין להו מאית אלא לאיסור ממותר יונתן רבי

 עלסניבזר פרנס דסמעמנה פשיט חנינא דרבי משוס י״ל בבוק כתיב מעיקרא דקאמר כז׳אהא
 והעשירן מרסיס אלא טלאים לסו הזו לא דמעיקרא ברור הדבר מרסיס הס בזק נששךאייהאי במה מתעשר

 דבר באיזה מוכח ולא בוק בעיר ‘פי בבזק ויפחדס כתיב מעיקרא שפיר מזבח א״ב דמתא שמה נזק האי ואי
 ימנא• בתב ל• ולבן מעיקרא עניס אצאדהיו בטלאים שמנאם כתיב והדר אתר אטבדבר אסבסלאיס מנאס

 סעא כוהלאהיה דבדברסשוט לנולנלותס דח״ומנאס לומר דאין בטלאים כתב מדלא בתרסיס אלת בטלאים
 הסימןבי אס בפסוק נגמ" שאמרו נמו מסית דקרייה מסוס אלא בו לטעות ראוי היה לא במי מאולדמד

 סבר תאי דלבסוף ‘ק וא״כ מנאס דבר באיזה הוצרן.לנתוב ולא בזק בפיר שמבאס רק צשמוב חפש א״כיהרישלא
 לסתמא צריךצבתזב אין בזה והאמין אחר דבר ידי על שמנאס לומר הוצרן ואמאי בטלאים ויפקדט דבמב קרא

אלא אתי לא מעיקרא הכי למכתב טרח דלא בסלאיסמאי לכתזבויפקדס מדסרח אלאודאי כפירוש!
למילתי• שעיר אוכח בזק לשזן שתפרש ימנע בלא בן אס מתעשר פרנס דהעתענש לאשמעיק

זקלצהבין •
PP3 היכי דא״כ עיון וצריך ;כשלשח, דור רורלשוןחר^תי'ולחשוב יעקנסי׳י״טוחאטררבקכל
'בנופי• הוה צא מיניה דאפרעו נב על דאף וקשה מיניה אפי״ע .הא קבל דאמר ולרב מעני "

 השדה יחלוקז ורחכעס ירבעם לו דאמרו דכיון למימר וציכא הסעה דחפיב היכי \לחםוכליהכי
 אפרע) הנא דתירן שבע בת גבי לעיל כן דאס מיקרי מגופיה אסרעו בבניו סמר נזנע שהיס

 דכתיב מנופיה אסדעו הא הכי ובלאי דוד צצטרע חדשים ששה רב אמר לדרביהודס הוצרך אמאי מנופיה
 לשון יוד קביי רב והאמר דפירכת לומר ואספר בנופו דננו ילד מימת דתיינו ארבתתיס ישלם הכבשה ואת

 רבקבלדודלשין וסאמר הכיפירושו והיינוקכלתלשוןהרעאלא כשלשה דוד דניחשוב הרעצאבעילמימד
 בעין אלא שבע בת בעון אינו ננטרע חדשים דסשה ואימא׳מאי בא צרעת הרע לשון ועל הרע

 שבע בת אכל מגופיה אפרעז דסמסלא תישא ובי הסתה לדוכתיהדצחשוב קושיא זהדרא הרע לשון קבלת
 צרעת וסירעין ארבעמי© אלא איפרעו דלא מגופיה איפיעו לא נע• שבע מת ציתא והא מנופי" איפרמז

 הרע לשון על איפרעו הא קבל דאמד ולרב קבל לא יאמר כדסמואל ומשני תרע לשון שקבל צש
התיספות דדברי משמע הוה ולכאורה שבע בת משוס שנצטער עונש ליה פש וא״ב קול בת מיצתה

עשוע
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גד יומא
«A»»1»>«F.1r»s»»»1wiw•» ««יל*ו»«»»9י«ו,»יל»»>,ר*)ו9קי#מ» ««יי 

יזא הסתה אבל דוד נצטרע חדשים ששה ד״ה התז׳ ממרי שנראה במו אוריה דהיינו בלל אפרעו דלא מאי ♦לא
זק״ל קול בת פינתה איפרעז הא הרע וןלש ובן בוק ונמחל עואיפר עיהא___________

יצך־1ע rflrta קזיוו יל אסרו בבורו על שמחל משני שאול נענש סח סבכי ך ,סי יעקב P3Z5 ♦מי*
 דאיכא וכו׳ נוקם שאינו צמימרמםעמאדמ״ח ליה אמאץאנםר»ך ונ״ע י וכו" נוקע

 וכתבו תשים שוס שנאמר מחול אינו כמדו על tent דמצן פסעמא ליה ותיפוק להו לשנויי ודתיק קושיי עמה
 מאים שוס עציו צותה שהמורה שלו שאינו בכודז על למחול יכול איט דהמלך דסגהדרין שני עי ריש המוספות

 דחשיבות משוס לאו מלך. כן שאין מה בכזדו על למחול יכול דת״ח והאי המלך ינאי ד״ה שם המוסעו' ו״ל מוי
 פאול נענש לכן וא׳ב המקים מנות להפקיע יכול ואין משים שום דקאמר קיא משוס“אלא ספי הוא דמלך

 ונוטר נזקס להיות ונריך ת׳ח שהיה מסעם דנענש מאי דתלי דביון ק״ק ותו שממל המקום מנות •הפקיע
 סוף מסנה הכסף שכמכ שמצאתי במו י״ל לוס מיסו ’מחו הוי כבודו על שמחל הרב אמרינן הא סוף סוף כנחש

 במידי היינו מחול בעודו הרבשמחלעלנבודו אעפ׳ישאמרז ת״מודלנמבהרא״סו״לבשסהר״אבדו״ל הל*
יעקב כעין הביאו סס הרי׳טבאו״ל שבתש מה ואפיים ליה דאפייסו הא 0& עלן כזיון כיה דלית

ז מזלם באהבת עיין
 חשננות על ומתורת חוור תלתזמטת שמתורת כו׳ימאחר סחורת ביאר ת״ר סייכ״א יעקב בעין ♦*«

העזתו אבותינו ע» תאאנו אוסר ערוד וכן פשעתי עויתי חטאתי מתירה היה בן אלא וכוי
 • וסדרנו והרשענו עוינו חטאנו אומר ועןברניאל ומרדנו והרשענו חטאנו אומר בשלמה ובן והרשענו

 חטאנו שאמר עדוד חייתי דהכי מרד כמו עשע לשון ליה דמפרש הברייתא מן נר" דהרשענו דאע׳ג לומר צריך
 שאמר בשלמה וכן סיני בתר חייתי דהיכי לכאורה פשמטוא״כקשיא כמקום בסוף הרשענו העויטואמר

 הרשענו עמיב ני ליה לדסמיך והאי ליה לדסמיך האי י״ל דסערן תרמי צהו הוו יכו עז כמקום באמצע הרשעט
שהוא עתנו לשון «91 הרשענו כתיב בי אכל ערד דמיונו עהעוינו יותר טוכא הוי הרשענו או העוינו לשון נכי

 ן ממריצו פחו" דהוי רשענו לשון מפרש״י או גדול פשע לשון
ומנוע מאהבה דבשב המס דאמרינן ביון סובא תימא כשעות 'זדונות להם עשה קלה לפני משה ♦מר

:בוכיות זדונות להם עשה משה התפלל לא למה בוכיות נעשו
דמסייע דרימאיר טעמיה מסתבר מ״ד ומשני פשיסא ופריך כחכמים הלבה רב אמר ננמרא המם אמרי" ותו

 כפשוטו פי' לא דלמס זק״ק ענ״ל טפיה י׳ה דוידוי קרא ליה מסייע ו״ל רש״י וכתב עב״ל דמעה קרא ליס
 דדערי קרא אלא מסייעליס לא חכמים לסכרע אבל מורה דבני דהיינו דמשה קרא ליה מסייע מאיר ך' זסברה
 בר" ופביד קמיסדרבא ית דנת דההוא בסמוך מייתיעובדא נמי והכי עדיף עורה וסד׳אדקדאדדכרי קבלה
 אין דסכא ואפשר דמסס בספרי בדנתיב לי סבירא עאיר ‘כר אע מאיר כר׳ ועבדת רבנן שבקת א״ל מאיר

ממאה פן ואס ושלמה ודוד דניאל שעשו ממעשה היא שהראיה ביון קבלה לדברי מורה לברי כין סילוק
ו להבין וקל רב

שאמר מסו אלא פשעתי פזיתי פטאמי אזמר אצא המרדים על ומתודה הודונו׳חוור שהתוד׳על ומאתר
קרא אבל דחפה קרא לתרוצי רבנן דצהידמצי העולם מקשי׳ כאן עוןופשעבו' נושא משה

 הודונות על שהתודה אחי ובי ת»קשי חטאתם ולכל פשעיהם לכל עונות h m> והתודה דבתיב המשתל׳ זשעיר
 מנה״ע ח״ל אשם המביא פ׳ במסכענויר שאמרו מה עם מנוח ומנאתי הסעות על ומתודה חוור והערדיס

 למ״ללאקוסי* חטאתם לבל פשעיהם ואת זכו׳ זדונות אלו עונות ותניא ובו' עליז והתודה דבעיב אבי• אמר
 מדוי פדר אמינא הוה פשעים ולבל עונות ולבל חטאת לבל כסדר בתבינהו דאי א״ש וכהא לעשעיס חטאים

וידוי.*הא לסדר דאי אתי ש״מלהיקשא חטאתם קודם פשעיהם ונתב מדשני אכל להיקשא אמי ולא מוגה הוא
ן' שחטא על מתודה הפשעים על שמעודה וידוידאחר והסדר אין •

מרצח שריק זבד איטי יהושע ר' אחי בן תעית וכו' אקרא ה׳ שס בי אזמר ’ד תניא ב״ש סי' יעקב f ב?£י
 ורייזחנן דרב בהא דתליני ואפשר קפלה דדכרי קרא לאתזיי הדר אמאי וחנניה במא*קמפלני קיק

 דאסי״לאסוכיר מבישסיייאקריוחכני׳סבר ראי• הביא ולוה השם דכעינןהוכרע ולסבר העם סוברת כקינן אי
פם כלא אפילו העולם מלן שאומר ובנון מכרן הקלה שעל מבין שהאדם ביון עיי שלו .הוכרה אלא ממ® ע"

: וק״ל לשמו תעברנה אתם
כעץ
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1 ז'3ן בנועי' שעושקין במעי שתי• שלש עזי ולא ער ,וכו שפחו ונשלט )יכשסשירכתיב >יץ#ן
לאמלל דטון עוד ואשאר כזה העידו עטינזוהימסתות עס ואהלות צבעי* שילכו" ן לעיי יש ־ ־ 1

 מסכתואפאיןלהם שאר כשלומדים מינעיא לא והו לסוןהדע של שהם ואשד באים מעי© דברים ,ו על
 בנגעים שעזסקין מעה אעי* אלא הרעעלי דמדבדיסלשזן פסדעדפתישא להוציא סלא ידו של שיזארו עשו

 שיודעים גדולים חכמים והס כגגעיס לומדים סהר* הרע לשון לדכר המשכתאשלא מעיז לזכור להם שהיה
 שאזיל כמו אמת שאינו רע הואשם איש אשת על שבאתי תלי שמדברים ושה הרע לשון עננעיסבאיסעל

 באהלוישאוהאדם שמושחים בשעת וכן מעשה לאותו ראוי דוד לא אמרו ושוד גדוד ?אז»היתהבמשנע
223

• nra
לוסכ רשמיי שיפש ח* ■שי־ 1שחן)עע*’ אשת to raBWKtf* יש*  *!» :fcp־~pn^ 

מתאשסקינה׳אדוןלפצמו׳ בהאי ליה ביס ןשי* דמאי שהקפה מי יש • mb nto rritoto. י 
דכיש־לים אות ס«ד וכאל* דהתלמו דעת ההוא  w מעלה הל אמד סר ממשלת טרהיאתחת לרג וסדברברוד  

למנתו אדון רמסי שראותו ול תיקנה י  ;

 ותולהתעחדסמכרלסזוהרעהמ סומאתמתזהיהלהמלומדיוסווכרשהעיעהסלומדדיט
0 1*Vלתשקא וירא לר" ק״ל מאי* קיק ו לילה ויחי ויראפירחשחחשן ר' רחת יעקב בעץ כיש {0י 

 היכידנימא כי השתא מד דצדיקי שמייהו דכד מאן לצדיקים השמש מודח מסט ט ותו לקרא י־ ־ *ך .
 סססזיצסשסיי אס דקיל ואפשר דגהנס שמיה דבר ומאן לגהנם רשמים יאשתזן כתיש ותו לצדיקים איוסהסמס •

 4ויה ליכתזב נטלא• הגא יזם ויהי השמש תזרח כתיב לא יזם דגני דשטקרא .שי׳ זיהדלילה' חשך מפת ״״מאי
 6מעונא אל בו**ו מעונתם ואל מא• ותו יער חייתו בכלל לאו כשירים אסו שואגים הכפירים מאי ומן לילה

 שדרשו'כסו'שסואמאשן' הינה״ר סהב״השםבעהיז תשתחשןבעה״ו משל דהכליוסף רב טןס תליללנן
 לילה ו״ה• לאי*ה״ד0ו1אמ|א»0ח מסת אהז פניסברימד* סמחסין המות מלאן זל לחפר סם קז בפסוק

 לויתרמוש כדעתיששלעשזא^יעגנח מתבלה לשם/* אבל* ללילה שדומה הוה בנשלם ״רי’\קצכתשומו גורת *עי'
 שהסהצדיק*ס הכפירים סיצ״הר שהוא הנזכר 'מסחסן נמשו הזא נחס סכל הרשעים שסם יער קיתו .*כל

 כע>ו3ןוני0ד6השפיריםה אלו יעאג באריה ילבו יי' נדנתיכאחרי קונס לעשותךצזן נקרו. ,לאריו שנמשלו
 מכיל להקביה וצועקים שואגים מהסווהשואטסלסרןפי׳ שורשים והרשעים )אכול להסעה ״)01

tymuM© לא4לגהקם רשעים ילע״הכיאפשון ששמש תזרח אכלם מאל. מהקשים והס ,מהם .שורשים

 1שלאיגע* אא סצה ככ״ח יגע כץ די עטן והוא .בילקוט והיא בבן כמי לפליםדגרסי אית שרק י£1גן?עוע
 כאישהפליס תברו ומקכל כל־היוס׳ פלא־עבד תשלו.אן לקבל אדם יצא, אלמידזתמןבכ״ח,שנה,>וסז

שלילו ככאא קוצה ויש אחת כשעה עולמו קזקה יש דבי שבכה עטן ושיא היום כל שיגע שטדתושדיערג
 בא^ר״לש׳ ומיד ימיו גמור'כל לדיק אט׳ בקמקין• מיס »סעןע• •הוא בכיית שהשלים .אשןסלטהסלעי
 במלוהתופסות ,וכו משלו בכניסתו שועל ערכשם קלמתדעד• שהשלים במי. זהו זנות תץ.מיפיייןלוסזם

 הפסוק פטצזשבהגס״מדין לקיש וייס לן משפע וקא זכו' למלאכתו בכניסתו מנגאלפירש ומינו עד ,ט
,לעילם• דאמרינן והא ׳ * סזב בבי ינטעאדס לעוצם דאעד הא לקיים
 אנאתלןתדא לנאעזא״כ תתמה הנץ אחר כרין •ביציאה דאן טיב בכי ויצא סוב נכי. אגם יכגם

 אכזצס בפרת התוספות שכתב במה מערכי׳ סט השחר בנקרתועלות להקדים בחרו דאס י״ל אקטשלנשדא’
 לטשו' ללכת הביא כעל מטת ששיוצא אבל והתשעים העוקפים שמטר מביתו למישיזנא שיין א1ב4דילאבטו

 דב״כרהוי וילדנהי חננאל דסזבררטצו עי" בב׳ר מפשע שכן ותירס שוד כתבו סוב קכי לצאת אנרובה
 אחר השועל שיצא ,כפסוק שכתוב מה שתקנו דין .טת מנאי קאמר דהתס משום אץלחזש איעכאדד׳ל

 ריש וקאמד כפשיק שהוא כמו הוא דין בית דמנאי צמר. מודה נמי לקיש ריש בנא אבל שבית לסל לב*ש הלן
 תטי זילמהטמהיאלהוטתהאץ חננאל העסוקתיתושראיה&תכיאיבינו מטן לטשסה«שלי»שיגון»גהצם

 למינק׳ דדן בשזןהיוםדאק •מלאכה חן לבית עזרתו היינו ביעעטןכישייזהמופיותפטדשןדבכטסתו
 •ביאוראי׳מהב״רדקאמר לוש לטל שהקשו בעחל״-היוםבמו שהו; מנר ק״שס המם במן ■הוא המי

עליתן •ניאא היינו דנתם סשונאש .והשם הכנסהמסל-אועליס והדר הביע בעל אוצאעששל יתמנה
לליין
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אלילים עבורה
 ניצול שלא מה דלעזלס לריבי 6א*ןלוחלוהלהגץפליו)אפשרדתריהספמי0 ענמילותחסדיסאממהבמי

 דשדסי גדול עונש איענש מ״ס מ״מ הבא בעי אצתי אכל מעיה איהו דקאמר מ־ח עשה שלא משוס היש תהמית׳
 ב״נ מיתה ראוי היה לא למוד שא משוס ואי בפרהסיא <'י הוגה משוס לומר הוצרך לזה ההל ולאפיין* •מורה

ftfc א״כמעת' עליז למי! אלוש לו שאי! כמי ורומה מ*ח פסק השמיסעסע׳שלא מן להכילו שלא •צמז־עלת מזן 
ן י״יבפרהסיא הוגה בעזן החמורה שריפה עליו גזר

זב♦ רשע> כעצת לעוולך האישאשר אשרי ד’ם מזי pשמעון ררשרב* ל״ס שימן יעקב ייעץ
ז עולם אהבת בספר כאבתי” ג וכוי תלך שלא סאתר י

דבפ״רסנהד׳ דע י נשא על ולכסוף עלגתי כתמלח נשא על »נתיכ נסי על בתיכ 1ם* ס*• ♦עפב בעין שגז
אך הבא לפרושי מציק מכסאוה״געזה יותרמעלה שהוא כפי על כעמלה אדיהר גני אמדו י

 נ כסא על הלוחות שנשתברו נפייזלבסוף על במעלה 1ישד׳ היו הלומות שנשתברו קודם בתפלה מסתמי זבמודה
 דרך. מרזמייולמוזסעצי דר^נתחליבראש רמיכמי׳בראשמרומי׳זכעי׳עלי דכא על>רעו לא|אעשיד*ניד אמנס
 בחכמה «א כתיב לא כסא; על אכל משתעי בתורה גסי נשלמ׳על רכא פריך דמאי וק״ק ינ0ימ'0לח1צבסוף דהוי

 פוהעירץרש״יו״לכמ״שעצנעי וידאה כסא על בימה לפתח וישבה כוי הומיה כסילות דהכיכמי׳אשת עינוגי*
 משמעי במורס גסי דדוקיעל ליתא דהא ממייהז ובסאיבמודימשמעי דנתי הקופי" מגת דאין פירש כמוד״סשמעי

 גמי כתב לא אמאי יתירה מעלת שהיא תיצוניתעלבסא במגמה דכתיב דאשבחן דמון מגתהמקשן אמנס
 חיצונית כחכמה וכתיב נפי על במיבבתודה והי משמעי בתורה גפי על ו״ל רשיי ש7 כסא על התורה באמת

 כשאר תזרתיגז דאין פי' גפי על ולכסוף בסא במחלה ותירץ בסא באורה נמי כתב לא אמאי דעדיף כסא על
 עולה עמוקה תורתיגו אבל בסא על שיושב לימודו בראשית עליו ונקר* תכליתה עד האדס יבא ימבף החכמת

»שתפי עלימו׳ בתקלת כסא על כתיב זכי בסא על ובסוף גפי על קסגזתו בעע שאדיבהיממדרנה׳למדרנ׳בעחלה
 ;וק״ל הגה יסור פעי מי גמי וכתיב המלעידיס שהם מקרא גערותיה כמי׳שלחה דסכי נמס מדרגסז שאין

 ואזליו/ו לי רשכקיתו ומהתפינא סילתא לכו רעיסא כעינא לרבנן תסדא רב לתו סי׳ס״ראסד יעקב עץ3
גמרא סבדאאכל ת״ס ליח רדכאאסר לקסית אתו ברכת סי' רואת אינו אתר סרב תלוסרתורת כל "

 שעצל כעץ והיה כתיב האכקראסתמא לסברא גמרא בין לחלק ססקא מאי ק״ק 1 סתדדנתסעלי
לומר והיינו יהגה ובתורתו* ולבסוף תפצו י״י בתורת במחצה לעיל דאמר לסשמיה דרבא ־זי״לי

 ומזמוז כפסזק ז״ל רד״ק כעב זכן העיון דהיינו שיסגה ולבסוף שיהיה איך ילעוד מחלה דהאדס
 יהגס בך ואחד ילמזד דיכא הא עלה ומייתי, כתת בך ואמר סע הסכת מרחביו אמדו וכן יהגה

מרבנים שמזל יכעיק^עץ רהא בהדיא קרא עסייס הא א״כ תיאהפברא דסיא העיון שהוא כתת דהיינו
 הרבה מרבנים ללמוד שמזל מן והיה בך אחר העיון דהיינו יהגה למדרגת שהניע אחר היינו ®סרנה

 דלעיל דרבא האחרת דרשת לפי וכן הוא יהגה יכתיב במר סמול כעץ כתיב בי וקרא ארס בני *•כרוע
 מיינו יהגה ובעזרתו בתר כן אס האדם מורת נקראת הרבה שנתחכם ולבסוף י״י מורת כתחלס

 ליגרזס יקאער דרכא אחריתי מימרא סוף סוף ג״ע בן אס שעול כעץ וסיס כתיב הרבה עגמחכס
 דפשיס סחנהזסניחא כתיב ולא גרסא יכתיב ייעמאיקאמר דלא גב על ואף ?משבת גב על ואף איניש

_____________» ספיח מהיכא חדחפכ גב על חלוקתאס אבל דלאירע נב על אף------------------
*w לתו שסר נכיר. ואתו כ״ע ■ כגוף בעיתיי |סאן •יכסנדרי י רכי מכריז מ״ז סימן יעקב בעץ 

הכתוב הרוכל למעשה מכאן שיש השינוי להכין צריך » זזייסזט" סיתאישתתשך
 כ״ע כנוף חייבע״ה בעי בע״הומאן חיי בעי מאן מנדת דסוא ויראה מיי בעי מאן איי בעי בפלמאץ בתררשותז

 מדתי ע״ס שממד תתמסועמהשאמרמיסלשוןכפל ואל אפחא הוא דוד אלא משלי אינה להסוו אמר לגביה
 ביזו אמנם הא דהיינו נראה דלבאורה סוב לראות אופנימיס חיים החפץ האיש מי בהכרזתו כפול הלשון סאמר

 סזבד מ מס סוב לשון אשכחן מע״הב בע״סב סוב ל£ות ימים אזסב בע״הו חיים סמסץ האיש מי מריס לשני
 לבא לעמיד לצדיקיס וגנזו עמד סוב עי האוד אלקיסאע וירא בפסוק ח״ל אמרו ובן וכוי צפנת ששר
 לחברי שס בניתי לא יעים הארכת במה מגלה במסכת אמדו ימים אריכות כנגד מרע לשונך נצור

 כי זוס חברי נבבדמיבקלזן לא ימים הארכת במה בן נס שס שאמרו מס בנגד והו מדמה מדבר ושפתיך
 נצוד ננזתחהו לידי יבואו ירו שעל ביי ©וצבפנישונאו יעמאברזאלא מדבר שאינו דמאי אדם יש לפעמים

שונאו לפני נרעאותשמדבר סוכיסע״מהוא לכלים אלא לנר עדעהזמיעהאףשלע קומידעמךמרשל
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 גסתכלתי הארכעימיסלא כמה שם שאמדו הואננגד-מה ובןסורמרע רע• ילפר ששונאו כד* ממנו סוב
 תאמר שמא אי' בשינק ואתגרש אלן תאמר ושמא " מעליו סור רע מאדם פי' מרע סור והו רשע אלם. גפני

 סוג ואץ טוש >»שע מרע סור תיל לז״א עסיב לחיי ידם על ג'כ לזכות די המגרים הדברים נכתשקיימתי גי
 לת» א» ?מים להאדין מרע לשונן די^כגצור עס״ז שהם חיים של שהם האחת ליזלזקה דוקא כי תורה אלא

ולא חיזס שיש ולפי בעי-חי-י מא! עוד ואפשר ־ » תורם אלא סוג ואי! סוג ועשה צריך מה״ב
שישים דהיינו חי' געי מא! נס « יתייס דהיינו חיים בעי מאן אמר מוונות שהס סוג

 לנכים ואתו ננזןכיע כמת חשוב מידעני האדם ת*>יג*-געגורם. המוזנות וקרא החיים עם עוונות גו
 הוא דסכפל סוג למאות סוג לראות ימים אוהב חיים החפז מיהאיש אמד הוא אלא משלי• אינה w להס אמר

 לשץ שע״י• שמנינו לפי מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונן בנצור ד״לז החיים האדם להשיב ני והשיב. וה
 אלן מרע לשוני זננרתי הואיל תאמר ושמא אנמית אותו זגו׳וגתיב לי כרמודודיגרת שכבר האדם מת שרע

 לי יומץ הגיה במזונות אעסוק שלא א? הרע ן בלעו שאיטמדבר כתוריכיון שלאאלמזד שאע׳ע בשינה ואתגרה
 לראוי ימים אושש שנתויקודם מה שן שיתקיים גדי פלגי תורה אלא סזג ואי! וב1נ ועשה מרע סור פרצסתית״ל

 אלא טוב ואיןי טוב ועשה בתנאי והו בהם מעסוק שלא קמזזניאן מוזג ויהיו ימים ותאריו שתובה דהיינו סוב
 מעוני התורה המקיים גל תרנסתן לן מומי! הקגיה במזונות תעסוק שלא אן בתורה עושק כשאתה כי תורה
 נרין מוגנות החיים עם לו שהאם גדי בהמוני באיש אבל מעני לא מלבנן נולבא ואמרו מעושר לקיימה סופו

 גע* מאן עוד. ואפשר תעשה אשר גבל תיל ובסל יושג אתי* יכול שאיויל כמו כשינה יתגרה ולא עיעטוק״כהס
 איים לירש שרוצה חיי בעי זה ומלבד ימות ולא חייו מספד להשלים המצה מיהאיש לומר שרצה בפירוש חיי

 הארס יחטא כשלא כי מרע סור מרמה מדבר ושפתיך מרע גצזרלקזנך והשיב משפה כלא דנספה גברא דההוא
 שנאר כיון משפם בלא נספה לסת רשע שניסדההוא דיוהג״פלירש כ* גשמית בקצרותשציס למות משלא
 שצפו האדם ירש ל כיבד* תורה אלא סוג ואי! סוג ועשה תיל גשיגה שנתגלה 4א מרע וסר מרע לשונו

 *ולמאן ואפשר *ורדפהו שלום זג״כבקש ג״כית״ח שיהא עלמדותיו שמשכיר מלכד משפנןצרין כלא דגקפה
 גמואאחילח מזמז אחרי שי לסיגק־נקרא ונס כחייו ח» להיות שירצה האיש מ» לרמוז פעמים כ' חיי כעי•

 ואתגרה »שמ״תכיוןשעשיתןבןאלן, מרע סור וגוי מדע לשונן נצור והשיב קרויתי במיתתו שאפי* אישתי
 שהאשם כרי בי. מזרה אלא סזב ואיו טוב ומשה תיל חי אקרא מיתה אחר דאקיי צדיק נקרא אצי וכוס בשינה
 בשני דר אדם וכי חולמים באהלין אגורה כפסוק שארו״ל במו בתורה שיעסוק צריך מומו חיאחרי יקרא

 עוין ולא נתרשל שא• כתו כעי בתורה שיחדש סוב ועשה וזהו טוב ולחוד אמד ולא זעשססזב וזהו עולמים
 ואתגר• אלן יאמר לא זוהו במודה חידש פלוני מותו אחרי יצכרוהו מס על גמורה חדזסים הוציא ולא

 גוון אלא שירוש להוציא טורח ואינו הדברים פשט לזמר הוא אלא לומד שאינו לומר רוצה אין בשעה
 ואי תורה אלא סוג סושגאין לראות ימו• אוהב מסשכמב היטב יבא ובזה ששינה מתגרה עלמדהפקס

 •וג עסה ורלמא תורה עשה לוער דרוצס לו דמני! קשה מורה אלא פס האמור סזב ואיו למימר ביעי
 לאן עורה אלא סוב דאין סוג לקת דבי רקרא רפשי• משום תימא זכי קאמר• טובים מעשים עסה

 מזר• ואינו סוג כמה אשכחן דסא משוס תומה אלא באן האמור סוב ואין קאמר• הכי אלא הוא שללא
 מגרה אלא פס האמור קוב ואין הכיקאמר וראי אלא טוב לראות ימים אוהב טקיח •דענייצא ודישיה
 מורק אלא פה האמור טוב ואין פירושו דהבי לומר ויש ©ובים מעשים היינו טוב ועשה דלמא ומניל
 הוצרך למס כן א• בכלל טובים המעשים כל אסכן טובים מעשים ועשה לזמר רוצה טוב ועשה ראם

 מעשי© אינו קודם דקאמר דעשהטזב ודא* אלא אימיה טוב וששה ככלל ורדפהו שלום בקש תדלמימך
 בתוויה דבשעמובהארס טובמזוסדסואמשמע למוד אמד ולא סוב עשה אמר ולכן אלאתולה טובים

 מיי בעי וזגיס מותו אתרי שיזכרוה! כדי כי שירוש ועשהסוכ כתב לכן סגי חדושים בה •חרש שלא אן
 ,המור עושה נקרא זה שעיי במורה שיחדש צרין הולמים באהלין אגורה עליו שגאמי דוד סמו מותו אחר אן<

 שהיא תורה גבולה במשנת שכתבת* כמו מותו אחרי יובלה! תלמה הפשט שלמד אלא כלום חידש לא שאם
 מורע תהיה ןאת אחד גאופן *'*וכתוב פרשה רבה ובויקרא שמותה יבין ספר בהקרמת לעזשיס חיים נותנת

 אוריק חיי 00 בעי מאן ואמר מכריו וסוס ונו׳ אחד כרוכל מעשה מיסאישהחפןחיים הסיר המצורע
 קוים החקז מיהאיק פסוק הראקלו מילים הפר לו סקלהכאיכו/הוציא עא ליה אמר יגא• עליערב*

א« ינאי רבי אמר & ובו' מרע סור וקר לשונן נאור כתריס מדכתיב סוכ ליאות •מים אוהב
קלמי|
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 גמאסאוונלא פציגחלד דנהא חנינא זר״תר אלתור• קמסלייר' דל־כתאי לפרש״י V9&ימא
הא'שהעכירהחוורושסיבנף רקמסמינסזאי׳איכארונאעונוממייהעון לגמרי אינז״תוחצין

 ה1 עס יהיה שהעביד' מגון נחשוב שאס שאף הקב״הכ׳חסיים עושת נושא זלמ״ד העונות זמכריכיס מזווגים
הוכירהכרע'כדולס כריסיכרעו העוצוע כף הרכה מגביה ממצה מל ממצה אלא רלאהוז כיון מ’ה לזב

,.W
* ׳ לשון־חרעכגעי® □דואזססד סד«1ץ3 יוסי סמי■ד־ יומן ר־ ו«םר ז' היגון יעקב
 רי• »אםר זבתיכ׳תסםויפתוה «נםית> אותו רעהו נסתר מ•6ש עליזשנאסר נאים

 דהא ואמר רלאנדסינן התוספות וכתבו • ש׳ר סוציא של תורחו ע הסעיר תורת ו«תתחיח1ריל>ןיעט
 ינןודאמו ני הא לעיל ירי מ לא יריל לן איכפת ימאי שואל הכן וכאן • כלל לעיל אמר לא ל׳ל

 יאי:כתימדר״לשכירש»לת ומיימי אצמית מאותו דאית זמייתי עליו באים נגעים לשוןהרע כמספר
 וראו תנא שהוא ד״יזסינןומרא הדאפזןהוא דהאומר דכיון והברור שסלע מוציא נוסריקין במצורע

 תור־תהמצורע»ליאבקיא כזאתתהיה לקיש לריש ק״ל למאי ‘ק ותו אמורא שהוא מיר״ל ראיה הייתי ללא
 דמאי שס ו״ל דע״י וכת? לעילם התורה זאמ מ״ל ר״ל אמר תות מ כסוף ש מ עס י״ל רע שס מוציא ולרש
 יאמר מאן גופא הא לקיש לריש ק׳ל צמי הכא היא רתוקה כיון התורה ואת הצ״ל דלא ל לד לק־ל

 לא רהכא למצורע לניזן לקיש ריש ותירץ חוקה אלא לאיצו כיון התצורע מורת
 מתולה מיקזצו.עלידי תג שס היצןרעלומרלהמיציא תורת כתג לכן רע סקוציאשס לפי אלא כאלו

 מרפא סכאמר כמורה יעסוק הוא ת״ח אס הרע לשון מספר סל תקנתו מת תכיצא כד חמא ר" לקמן ונדאמד
 עשסיה עשוטוותקר יוצא,מרי מקרא לאין משוס הוא מצורע סל תורתו ואאסהיה לקאמר ואע״ג חיים עץ »0ל

על שהוא כרעת שכאלו גינדמי קכתיכלרמץ חוקהש׳מריצה בלשון ולא חוןה זן0>ל תדאפקיה מא •כי
־ י ־ _־_________________ש כתוו ללמוד שיקוצו רע שס שהוציא ________; .

- * אגלה והוא יעקב באץ נשמט י״ב בצמראקש י
 03ווקר«*ו מצין or שסהות שונע שנספר היה ן •צים »»| סקרש של >>ד אמור ר״יהורא

 של שנויגית גיסא על וזטסיגית לסנצחקל שנאסר שסכה העמית ישות אלאשגעושר
 נכשל כניכור לווי תודו ואוסר נכמר עליתניון כנל ועל* עלייעשו^ שנאסר עמר תנא עולם
 •או השמינית על מלמנצת משיק הי>* שמצה המסיח ימות 50 וקשה עכ״ל » לו סרו עשור
 לזמר •אפשל ולכאורה כעלמא כיאמדיכן כשמינית סצימצה המילה סירהעל למימי כעי השמינית על לצמה

 ומס אין אמנס השמינית על אלא הליל ילא כתי״ו שחיצזת מדכתיב ר נג סל שמיצית טמא על דהיינו דדדיש
 נצטוו מצוות ששבע אלא ח* ביוס שניתנה לאבעילמימר כשמיני שנתנה המילה על דדרשינן דמאי ראיה

 הכיא דאמאי ותו כתייו קאמרסמיגית ספיר כ’זא המילה והיא שמינית מצזה לו ונמוסף אברהס בא נח כני
 מומור שהוא השמינית על נות בנכ מלמנכח לאתזיי ות״ל מור'\״כ1מ שהוא השמינית על למנצח מפסיק ראיה

 ספיר רעשים ל’ו רש* כתב עשור ד:;נל נשלמא"מקרא * בעה״ב דמיירי עשור מעלי מוכח דהיני ותו ן
 וגי כעהיב רמיירי פפיס ועלינבלהינא עשור דעלי קיא בעה״כאבלמתך חדשימיירי שיל מזכת־כ

 הא צקכה לשון שירה כתיב ולא השבת ליום שיר מזמור כתיב דבהאיקרא נועה סעמא מהן תימא
vtMnwbfik'* לסוכר ואפשר הבא כתביה לא אמאי לו מידו עשוי בנבל בקיא דכתב-ה כיהיני ן״ל 

 סיר לנתיב מאי אנל הוה בעילם כאינו דבל משמע ירש מלשון חדש שיר רבשלמאלהלןדנתב רסייו״ל
 הוה בעולם והס וכר לשון אשכחן שיר כמה דהא הנא דמייריבעזלס לדקדק אין נקבה בלשון שירה ולא
 ""ומחולל לכטקרחגדזל מזמור שיר וכן ענותו כל את וד7י•'ל ובור יכן שיתין יוד נשנית כמעלות סיר
 על למנצח בעלמא. ראמרינן דלעזלסינייהורהמזלטילהדדרסא בחקיסוי״ל הלוייסאומדיס והיו מאל

 כו ז'שכתב ממזמור האצפקא דאילהכי יהודה דכי אלאיסבר כשמינית שנימנה המילה על השמינית
 5כ-.ו5 י״כ מומור מהן ראיה יהודה דבי ,י/״י/ אבל תהתה מייתי לא ולהב• השמינית על בנגינות למנצח

 הושיעה במריה דהאנמיב בא יוד סבן במר י רמייי מילתי" מסיים סזההמומור השמינית על נולמננח
חייב סמלו י״י הושיעה •>א*נ וריב •סגול! כלור אלא איןנןיורגא סאאידורג״ל עסמה ריכיגמראסיד
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 שטענה המילה על מומזרר׳ל דהו הסמיטת על האי דאי עובר יפויה רבי א״כ אחד חסיד אפי׳ פיגמר
 ומה קאמר שמינית טמא על שמינית דהאו ודאי אלא ז' כמזמור וימגא דזרתדא אמרה בפמינ״מא״כהא

 שמלו פולס על ירל ודטשי השבע ליזם שיר מזמור ברישא לכתיב משוס לעת״ב דמיירי עשור מעלי •הוכיח
 W כיון לעה״במיכז עפורמיירי לעלי דנה• דק׳ל משים בבנור לייי הודו ואומר »מ״פ ־פבתסהואעה״ב

 ל1 ןריס6ע טמא אינו יקאמר עשור עלי א׳כדלמא אבעילאהוכירכנזד קרא עפורבההוא עלי נתיב
בגבל כנגזר הזדולי״י מדבתיב איימי להט שסנינזןאחרהוא ננוראלא אלכד לא אנמי להא כנזר

, • ככינור עשירית טמא דבעילמימר משמע כנור אמר עפור מלת לפאב לו ומרז <—
/ חא וצו' פעטיו ייהנו הא עד וכזי כאים נגעים רכרים ’ז על •ן רעב אפר ט' סיטן יעקב pj73 הי

 מכפרים כהונה לבגדי הא דמוקמינן זה דכפי העולם שמקשים מה ז טעמיורלאאהנו
 ועוד הדבור כסוף כתבו ומ מעשיו דאהנו הא כתבו והתוספות אש״ד ש״ר קשיא פריד מאי א'כ ממש הרנ כלא
 ומידנמי העולם שמקשים שכתבנו מה ליישב אהבה רנו?< ספרב כתבתי ובז* מעשיו אהנו למשני להא י״מ

 ענניכדששוןאדרי״נלוהמפרש*•’ברייתאדר קשיאס״דאס״דדקאי למפרש ו״ל אפירזםרס׳י י׳עפליגי להגי
 מהא ננעיסבאי© לאפרת הא קשיא כהרנממש באים לנגעים הא וקמת לא השתא תלמודא לקאמר דה״פ

 כיההיא־דיואכיו^י קסליה מאן בידוע באים דמעיס הא שסיר ומפני מכפרת ענלה דלהרגממש דדייבל
 דרי״גל אהא באילו נגעיה דקאמר ההיא נמי י הו הרע אלשזן הרע לפון קשיא א״ב סרושא יא דלתה לן עיקשי ’

 •עשה בלקאמר דקסרע אהא קאי דבצנעא ובודאי בפרהסיא הא בצנעא הא משני היני כ’דא מכפרת דקטרת
 בננעה הוי נסתר ילשין רעהו בסתר ממלשני מייתי להא וקשיא בפרהסיא מיידי כאיס לנגעים נמצא חשאי2

 הקרין שהשטן סתום בחכמה הרע לשון שמדבר וכנון בסתר להיות יכול בפרהסיא לאפי' חדא תרתי וי״ל
 אינמיהטקאמר-קקיא־לשון יוחנן לרט למקרא לאאולינן כירושלמי שסיפר ההוא בי הרע לשון בו יבין
 כאהנו דעעיסכאיס הא לומר צריך אמה וה ולתרץ דקאמררי״כל הרע אלפון באים ננעיס דקאמר הרע

 ומשני אוקימתיה במאי הרע לשון על מנהר למעיל ששון בר לענג* ההיא ואפי' אהנו בלא ררי׳בל והא מעשיו
אהנץ ולא כנינפה מכפרת והאלקטרת ונטנעא מעשיו באיהנו באים לנגעים יההיא לעולם ללאקפיא

-y—--------- וק׳ל אקט ולא סיאבפרה מכפר יללמע וסא ; ___________J ?«-
עטו ז״ל רש״י וכתב > זוטא עליז השא לא ת׳ל ססתנים מטו יכולאפילו י״א סיפן יעקב ץ”3

 לבינו בינו ואפי'מוכיחו כרבים לומר וק״קמידחקו פניו להלבין ברכים שיוניחגו משתנים
 דמוע מהלכות כששי ז״ל הרמב׳ס לה למפרש וכונראה להוכיחו חייב אין מתלבנים פניו אס זישפס^חר

 ופטומשתנים מוכיחו יבול כךאמרוחבמיס שיכלימנו עד א קשו לו ידבר לא חברן את המוטח י'ח״ל סעיף ׳
 דהנאכיחילויראה לסבר קמן הא כרטס שכן זבל ישראל את להבלים שאסיר הרי חטא מליו ע״גולאתשא •

להוויחטובו* ולבהונא כיהאדחייאכררב לשמה שלא ענוה דמי לגרסינןהיט לרש״יו״למהא לנפקא
 ן ידי. על לרב ורעיה אמרחםלידליכםון< באנשיה אמרת לא אמאי הונא עדאמרליהסמואללרב

והפטל ודלמאלשמההואדעבדבלישלאימלבנופניושצורפרב לשמה שלא ענוה להא קרי להיט וקשה
 לכתב בהא אמנם חטא עליו תשא ולא ת״ל משתנים פניו אפי' יבול הבא ברייתא נדקמט מותר כך

 הוו ללא רטס הוו לא המס אבל ברבים כשמלטגו אלא מלהוכיח פטור אינו לדין דמן שפיר אתי ל’ו יס״י
להוכיחו דין שהיה כיון הזטחג ולא בפניו להוכיחו יכול והיה יעטקמיהלסמואלאלאאיהווחייחכררכ

 ד ז״ל הרמב׳ם עם רש׳י וחולק לעכל הוא עניו שהוא שאמרו לפי ש׳מי
כור לו עארגז כל מלימור רבי אסר ייסורין חכלית היכן ער' י"! סימן יפקב VJ73 גתל

 ייסורים •כלא יזע *0 עליו בלעעכרו יעפעאל רבי דכי תנא פר,1* כך וכל ,ובו. •
 שעברו לפי מזדמנת פורענות רש״י־ז׳ל וכתב » לו טזרטנת פורענות אפרי כפעינא עולפו ־קבל
 ולכאורה מחיבורו השמיסז יעקב וכעין הגמרא בנסחת הוא הב׳ליכן ייסורים בלא יזם מ' עליו

» .מזיין« הפורענות לפרש יכולים שסייט לומד אפשר אמנם כלום ו״ל רצו״י חידש שלא נראה .
למפלה ששאל מה לסטיי קאי לא ,יום מ* עליו פעברו בל ישמעאל שאמר״לט למת קאי -לא

 תנא ישמעאל דני;-דבי אבנו ולמאי* ייסורים תכלית היי הלבתא למאי כלומר למה כך וכל
.קנב • אפרינן לא יום ,מ בתוך . מהון מד עליה יעבר־ דאי אהנו ולהב* וכו•״ יום ע' למטן

. עולמו •זג ז׳ י ■לה י
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תבונה

 לבנותם עלינו שסובל וחיסורים הצער אם להבחין יכולים אנו אין וישועה. צדה
"ישועה". או .צרה• בשם

 נסתרה ישראל ותדבר יעקב תאמר "למה מיעקב: תובע הבהוב והנה
 "למה יעקב שאמר אהא קאי שזה צ״א( פ׳ )ב״ר חז״ל ואמרו מד", דרכי

 בנו את להמליך עוסק אני הקב״ה אמר .אח״ לכם העוד לאיש להגיד לי הרעותם
 הי׳ יוסף של צרותיו ענין שכל והיינו לי". הרעותם •למה אומר והוא במצרים

 "למה יאמר ואיך זו, ישועה גולדה אלו צרות שמתוך למלך, המלכתו סיבה
עצמה. הישועה היא שהיא כיון צדה בשם לכנות אסור לצרה בי הרעותס״ו

 ענגי י׳ קראתי המצר -מן ההלל, פסוקי בכל דהע״ה מלמדנו זה ויסוד
 טמנה, שנחלץ מדם הצדה בתוך המצד, שבתון לנז מגלה הוא וגד". י׳ במרהב

 גם "סבוני זה: ימוד על שם הפסוקים כל מהלך הוא הישועה^ןכן את ראה
 וגו׳ כדבורימ "סבוני אמילם". כי ;ד "בשם חצרה, בתוך עדיין שזהו סבבתי",

 כי הכל. כבר ומכירים רואים עזרני" ה״וד׳ אה עזרני". וד׳ לנפול דחיתני דחה
 את שהכיר היתה דהע״ח מעלת אבל לכל, כבר היא נגלית הישועה לאהר

 מכירים זה אה—בצרה הישועה ראיית ממנה. שנחלץ ובטרם הזרה בעצם הישועה
 "זה", ז״ל: אדמו״ד ע״ז אמר בו" יבואו צדיקים לד׳ השער "זה סגולה. יחידי רק

 יכולים צדיקים רק אבל ,ד׳ עד להגיע השער זהו וסהלכן, הצרות הייגו
 1דהדול־יל־ עגין זרז. .דרך לז-נכיר יכו^ינש דהבש רק כי בו, לדהכנם

 ושניהם כלל, חילוק אין והישועה הצרה שבין זה. יסוד ולהכיר להתבונן הוא
גידולה. היא והישועה זרע בשם הצרה לכנות דק לנו ואפשר הם. אהד ענין

ך~עיקפלן
חברון יסינת חלמיד

לשון-הרע מהות ״״
 לבעל יתרון ואין להש, בלא הנחש ישוך אם .מאידכתיב, לקיש: דיש ,ואמר—
 ואומרות: הנהש אצל ובאות החיות, כל מתקבצות לבא, לעתיד — הלשון״ז

 ,וכי להם: אמר — ״ ז לך יש הנאה אתה-מה ואוכל,—טורף זאב ואוכל,—דורם ,ארי
--------»(הלשוןז״! לבעל יתרץ מה

ן־ ו ר ת י ,מה התמימה והטענה הנושן. לנחש לשון־הדע המספר השואה
 המידה, על יתר כתמימות ראשונה. בסקירה לגו, נראות —הלשוןו" לבעל
 פשר מה—הוא כך אם ז לבעל־הלשון יתרון כל אין דבר, של לאמתו -וכי,
למספר הגאה, כל לו אין וכי שמון ש״לשון־הרע" דבר, לאותו היתרה התאוה

 תמימים מה— ...ז מנמיוגו הזאת, ההנאה את יודע אינו מאתנו ומי—ז הרע - לשון 1
ו .בעל-הלשון של אי-יתרונו על הדברים, לעינינו יראו וזרים

 1 הם ואמתיים עמוקים גדולים, מה נראה—בדברים להתבונן ניטיב אם אך
ומה הנושך. לנחש לשון-הרע מספר אה לקיש ריש השוה כי רואים אנו

 - בעלי של הטרף - ממעשי אותה המבדילה הנחש, נשיכת של המיוחדת תכונתה
מתקבצות לבא .לעתיד ציורי: במשל לגו הוא מסביר זאת את—ז אחרים חיים

צרבין *<
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הבונה

 ואובל,—טורף זאב ואובל, —דורס ארי ואוסרות: נחש אצל ובאות תחיות, כל
 בעצם ענין להן אין ברובן, -היות-השרף, ו" לך יש הנאה מת—אתה

 ואוכל',—מרס "ארי לכלכלתן. כאמצעי רק לתן סשטש זה מעשה מעשה-הטרף,
 מעשת טורף-ואוכל", "זאב לאבל. יוכל למען מרם הוא לשמד- אינה דרימתו

 מעונין הוא - הנחש אן לאכל. יוכל למען טורף הוא לשמו, אינו טרמו
 נהנה אהר, למשהו כאמצעי לו משמש זה מעשה אין הנשיכה, מעשה כעצם

עצמו. ממעשה-הנשיכה מוא
 נהנה הוא אין אך—חוטא והאדם יש בחטאי-האדם. גם להבדיל יש וכך

 לאיזו כאמצעי לו משמש הרע עצמו. הרע המעשה מן עצמו, מחטא מן
 באן המדובר אין— לוז יש הגאה מה —לשון-הרע מספר אך הנאד- שהיא

 מספר לזולתו. הרעו ע״י לעצמו, תועלת איזו לרכש בכרי לשק-הרע הממסר על
 מדובר להנאתם. החוטאים האתרים. החוטאים מן נבדל איבו זה מסוג לשק-הרע

 חשבון מתוך זאת עושה אינו אשר מספד-לשק-הרע, של הרגיל הטפום על כאן
 אין האם ז ,מהי—זו הגאה להנאתו... מתם-בבת, מספר שהוא אלא תועלתו,

 משקוץ־- הגאה מעשה-הרע, מעצם הגאה לנשיכת-הנמש, הדומה הנאה כאן
—מזולתזז של שטו

 הנתש ישוך .אם הנפלאים: הרבדים חדש באור עינינו לנגר יאירו ועתה
 אמרת הנאה אין הנושך שלנחש "כשם— חלשקו" לבעל יתרון ואין — לתש בלא

 זו אלא אחרת, תנאה לו אין לשק-הרע, ממסר כך —הנשיכה - עצם מאשר
 הנאה מזולת, - שנאת הוא הנפשי ששרשה בזו. הגאה הרע. מעצם נהנה שהוא
 — הלשקז לבעל יתרון מת על-כן: אשר הנאה. שמה אין—רע שבלה

 בלתי-כשרים. באמצעים משיגה שהוא אלא לשמד- ראויה הנאתו אשר מומא יש
 כך ואם הנאה. שמה הרע-לא מעצס ההנאה מספר-לשק-הרע, הנאת אך

— 1 ז לו יתרק מה — הוא
לגביו. אדיש הוא מהותו. בעצם לרע נוטה אינו - להנאתו ההוטא

 אחרי שולל מללכת יניאהו אשר בנפשו חזק כת אין הטוב. לצד גם נוטה הוא אין
 לצד במיוחד גומה הוא אין אך מספוקם. להגות ידמה עת מרעים, יצריו
 תקנה. לה יש אך מאד. ירודה נפשו — הרע לגבי האדיש אדם :ודאי הרע.

 מהומא אך ותתוקן. תלך ואז הטו□ לצד הגטיה את בה ולחזק לעורר אפשר
 ?כל לרע הוא נוסת — הרע מעשה מעצם הנהנה זה סדיסטית, הנאת הנהגה

 - לשק מספר הוא ח ז כ ז למוטב. להחזיר מאד עד יקשה — אותו נפשו. נימי
חז״ל. מדברי לנו נתגלה כך הרע.

 לשק-הרע-אמד המספר בל עוקבא: מר אמר הסרא רב .ואמר—
נ( " ז בעולם לדור יבולק והוא אגי אק :הוא ברוך מקדוש

 הרע מקוד עם אחת בכפיפה לדור יובל א ל — וההמד חטוב מקור
 ענגו ממנו ורק היא, הרע לצד רק הנפשית נטיחו אשר זח עם והשנאה,

 יכולין והוא אני אין - זאומר: זועק כביכול, והוא,- וחיותו.

—בעולמח לדור

!0* ג(
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קדושים פרשת תודת ר

 יהיו "אם שאמרו וזהו מאוחרים, ונכתבו
 שהמוקדם הללו" כשנים סדורות חטאיכם

 ילבינו "כשלג אז מאוחר, והמאוחר מוקדם
 הרע לשק בהם יש אם אבל תשובה", ית על

 לשק דסיפר ילבינו, לא הסדר מבלבל שהוא
 בוידוי חז״ל שתיקנו רדהו תקנה, לו אין הרע
 שיש לפי הרע", ביצר לפניך שחטאנו חטא "על

 חובת מפפר וכנ״ל הרע יצר בלי חטאים
בספר. בזה עיין ודפח״מ._עוד עכת״ד הלבבות אונו י

ואכמ״ל. טהרה( שיורי )חלק המים טהרת

 אורות" "טל התורני בקובץ עכשיו הראוני ט.
שמירת בענק מאסתם אוצר

 מק מדודי מאמר תשמ״ו, ירושלם הלשק,
 יכב״ץ, המעטירה יוסף" "פורת ישיבת ראש
 שעמד זצ״ל, צדקה יהודה רבי הגדול רביגו הוא

 חובת בעל של המופלא חידושו בביאור
 חבירו על הרע לשק שהמדבר ז״ל הלבבות

 שתי לומר "אפשר וכתב: וכר עוונתיו כל נוטל
 שהמדבר שאמרו מה הראשונה בדבר, תשובות

 חבירו, עוונות ולוקח עולמו מאבד הרע לשק
 היושבים כמו הרע, לשק לדבר שרגיל במי היינו

 כן לא זה, על זה ומרבתם קפה בבתי יום כל
 לא אבל עונשו יקבל בודאי במקרה שדיבר במי

עולמו. יאבד

 הוא והרי עוונתיו, יקבל הוא מדוע הרע לשק
ע״ש. ממנו" טוב לא

 מי פנים כל "על זצ״ל: הגדול רבינו ויסיים
לו יש בודאי הרע, בלשק עיסוקו שאק

 עסוקם כל אין אדם בני ורוב הבא, לעולם חלק
 כאן עד הבא" עולם לכולם יש ולכן הרע, בלשק

זיע״א. צתק לשק

 בתורה שוקד היקר ידידנו ממעלת ""־־"ושמעתי
 שהגר״ט הי״ו יהוידע בן יצחק רבי

 ע״ז )דף שלום דרכי בספרו שליט״א פוטאש

 חובת הרב דברי לבאר טעם בטוב האריך ואילך(
לאורייתא, דויליה ויישר שם. עיק בזה הלבבות

 רבי מהגאק יקר מאמר "הבאר" בקובץ עיק גם
 בעל לרבת במקורות ז״ל שפירא הכהן צ״ש

שם. עיין ז״ל הלבבות חובת

 ראיתי שבס״ד דהו, כל בפרפרת אחתום י.
עולה בעמיך", רכיל תלך "לא דקרא

 עונות מקבל הרע לשק "המדבר בגימטתא
 באורייתא. רמיזא דלא מידי וליכא חבירו",

 ז״ל הראשונים רבותינו שלימדונו מה לפי ]והוא
 וכמבואר מאוח חמש עולה סופיה כ׳ דאות

עש״ב[. אץ אות ה׳ )הימן ח״ב יעקב הדר בחיבורי

 אם שניה, תשובה לומר יש ועוד חרא הא
מדבר והוא הרע לשק מלדבר זהיר חבירו

 חובת בעל ]וכדברי עוונתיו יקבל זה אכן עליו,
מדבר חבירו גם אם כן שאק מה ז״ל[, הלבבות

 וכל זה, וסתום חמור בענק להתיישב יש ועוד
ולהעמידני חכמה לאלפני בידו שיש מי

 ברכה וישא טוב, ימנע אל זה בענק, אורה בקרן
הי. מאת

הרע לשון בענק

תשנ״ב. א׳ ארד כ״ט

 לא בעמיך, רכיל תלך "לא ט״ס: )י־ט ויקרא

ובערכק ה׳". אני רעך דם על תעמד

בן יוסי רבי משום ירחק רבי "אמר ב׳(: )ט״ו

בעיקר, כפר כאילו הרס/ לשק המספר כל זימרא
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רא קדושים פרשת
__________

 אתנו שפתינו נגביר ללשוננו אמרו אשר שנאמר
לנו". ארץ מי

 הלכות הגדול בחיבורו ז״ל וכועהרמב״ם
עובר בהכירו, "המרגל ה״א(: >פ״ז דעות

וכו׳, בעמיך רכיל תלך לא שנאמר תעשה, בלא
 והולך רבדים טוען שהוא זה רכיל, הוא איזה
 וכך כך פלוני, אמר וכך כך ואומר לזה מוה

אמת, אומר שהוא פי על אף פלוני, על שמעתי
עד מזה גדול ערן ויש העולם, את מחריב זה הרי

 הרע, לשת והוא זה, לאו בכלל והוא מאוד, >־־־־
 שאומר פי על אף וזבירו, בגגות המספר והוא
 על רע שם מוציא שקר, האומר אבל אמת,
 ואוסר שישב זה הרע, לשק בעל נקרא. חבירו

 וכך אבותיו, היו וכך וכך פלוני, עשה וכך כך
 זה על גנאי. של דברים ואמר עליו, שמעתי וכך

לשת, חלקות שפתי כל ה׳ יכרת אומר, הכתוב
גדולות". מדברת

 קדושה שערי בספר ז״ל למהרח״ו וראיתי
כתב: שכה ס״ד( דף ה׳ שער )ח״ב

 כי גדולות, עבירות לידי גורמת בטלה "שיחה
 ונענש ליצים מושב זה הרי בטל ישב אפילו הרי

 בטלות שיחות השח שכן מכל גדולים, עונשים
 הרע לשון לידי שמביא אלא עוד ולא הפועל,

עכ״ל. הבירו" בגנות ומספר וליצנות, ורכילות,

ז״ל, קדשו בדברות להרגיען לי יש ובעניותי
"ומספר רבדיו בסוף שכתב זה דמהו

הרע לשו! הוא הוא דהלא הכירו", בגנות

יעקב
 וכדכתב דבריו, בראש זה לפני שכתב ורכילות
 בגנות המספר הוא הרע תש"ל ז״ל הרמב״ם

וצ״ב. וכנ״ל הבירו",

 יעקב רבי לגאון אצלי, חדש ודבר ראיתי עוד
בספר שבליטא מפסאוול ז״ל הכהן
 דס״ד ה׳ )סימן אה״ע יעקב שאריח תשובותיו

 הייתם והתקדשתם אמר הוא "כי כתב: כה ע״א(
 במחשבה, הן בריבוד, הן העניגים, בכל קדושים

 שנהיה צוותה התורה כי במעשה, שק וכל
 לנהוג נאה לא לכן ה׳, לעבודת מצויינים
 ואין עצמך לבין בינו אפילו לבב בשרירות

 אדם, ק שום על רע דבר להוציא אסור שומע,
 חרש, תקלל לא התורה לנו שאסרה וראה בוא

 יחידי, האדם יהיה שאפילו אמרתי טעמא ומהאי
 לנבל לו אסור עמו איש ואין בשדה, הן בבית הן
 ורכילות הרע לשק כגק אסורים מדברים פיו

 אסורים בטלים דברים ואפילו ושבועות וקללות
 מוכרח האדמה על חי שאדם זמן כל כי לו, המה
 ומגונה" המאוס דבר מכל עצמו לקשט הוא

עכ״ל.

 לו אסור ושבועות שקללות לו אני וטודה
עצמו, לקן בינו הוא אפילו לומר לאדם

 - מה ע£מו, לבין בינו ורכילות תדע לשון אבל
 שאומר האיסור כל כי אתמהא, בזה יש איסור
 ההוא ומתגנה השומעים לאחרים הגנאי דברי

נאסר לא עצמו מדבר כשהוא אבל בעיניהם,
וצ״ע.

הזולת הפסד מפני הותר אט דדכילות לאו בענק

 לא בעמיך, רכיל תלך "לא ט״ס: ר״ט ויקרא
ה׳". אני רעך דם על תעמד

 אומר שאול אבא "תניא א׳(: )ס״א ובנדה
מזזזיקין שהיו חורון בית בסלע מעשה

מפני לבדוק חכמים יכלו ולא טומאה בה

 גדול בור ומצאו ובדקו וכו׳, מרובה, שהיתה
 ישמעאל שמילא הבור הוא תנא עצמות. מלא
 שם השליך אשר והבור דכתיב חללים נתניה ק

 ביד הכה אשר אנשים פגרי כל את ישמעאל
 הרגן, ישמעאל והלא הרגן גדליה וכי גדליה,

קרח p יוחנן לעצת לחוש לו שהיה מתוך אלא
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>קכ קדושים פרשת תורת
 אמר הרגן, כאילו הכתוב עליו מעלה חש ולא
 לא דלקבולי פי על אף בישא לישנא האי רבא

 דנפק גלילא בני הנהו מבעי, ליה מיחש מבעי,
 דרבי לקמיה אתו נפשא, דקטול קלא עלייהו
 היכי להו אמר מר, לטמרינן ליה אמרו טרפק

 אטמרינכו יתייכו, חזו אטמרינכו לא נעביד״אי
 גב על אף בישא לישנא האי רבנן אמור הא

 אתון זילו מבעי, ליה מיחש מבעי לא דלקבולי
נפשייכו". טמרו

 לו אמר קרח, ק "יוחנן ז״ל: רש״י ופירש
נתניה p ישמעאל שבא שמעתי לגדליה

 ידי שעל משמע גדליה, ביד מ׳(: )ירמיהו להרגך
 הרגתם ושמא טיבעי, ליה מיחש גדל^גהרגו:

אתכם". להציל ואסור

 ז״ל הכהן אברהם רבי המובהק לגאק וראיתי
המים טהרת היקר בספרו משאלוניקי

 שכתב: נ״גן כלל ר׳ )מערכת טהרה שיורי חלק
 מראובן שמע אם סכנה, במקום "רכילות
 לשומע מצוה שמעון את להרוג שבדעתו

 כך מראובן, עצמו שישמור לשמעון שיגיד
 והביא א׳( )מ״א נדה בתלמוד חז״ל אמרו

 «׳(, >מ״א לירמיה בפירושו ז״ל רש״י דבריהם

 כתבו והריב״א[ ]החזקתי הראשונים ורבותינו
 דם על תעמוד לא בעמיך רכיל תלך לא בפסוק

 סכנה דבמקום לאשמועינן בסמיכות דבאו רעך
 ובשיורי ע״ש, בעמיך רכיל תלך דלא זה לאו אץ

 )מערכת שם ועוד כ״ר( כלל ג׳ )מערכת לעיל טהרה

 שמע ראם מדבריהם דקדקתי כ״א( כלל ל׳
 נזק או בזיון לשמעון לעשות שדעתו מראובן

 בלל יגיד שלא נכון הספק מפני אזי ממק,
ע״כ. בזה" חולקים כיש ודלא לשמעון,

 לפני להביא אנחנו צריכים וראש ותחילה
רבותינו דברות ה״י המעיינים

 בשיורי שהזכיר ז״ל, כמלאכים הראשונים
שם. טהרה

 ל״ט ויקרא לתורה בפירושו ז״ל החזקתי רכינו

לא בעמיך רכיל תלך "לא כתב: כה ט״ז(
 תעמוד ולא נאמר אילו רעך, דם על תעמוד

 שכתוב עכשיו הן, מצוות שתי אומר הייתי בוי״ו
 הן אחת מצוה שניהם כרוזינו על ו׳ בלא לא

 על עצה שמעת אם אבל רכיל, תלך לא וכר,
 לו הודע אלא דמו על תעמוד לא להרגו הברך

העצה".

 על התוספות בעלי רבותינו בספר הובא וכזאת
"יש שם: ז״ל ריב״א בפירוש התורה

 פי על אף בעמך רכיל תלך לא מפרשים
 דם על תעמוד לא הרע לשק על שהזהרתיך

 לא שיהרגנו אחר אדם לך אמר שאם רעיך,
 חיים רבי הגדול ]ורבינו לו". שתודיע עד תעמוד

 ויקרא הקדוש החיים אור בספרו ז״ל עטר ן׳
ע״ש[. הראשונים רבותינו לדברי לכוין זכה )שם(

 דקדק ז״ל הכהן אברהם רבי שהגאון ונראה
אם "אבל החזקתי: הרב שכתב ממה

 דמו על תעמוד לא להרגו חברך על עצה שמעת
 הריב״א שכתב ממה וכן העצה", לו הודע אלא
 לא שיהרגנו אחר אדם לך אמר "שאם ז״ל:

 אמר אם דוקא דהיינו לו", שהודיע עד תעמוד
 לא אבל דרכיל, לאו הותר אז רק נפש, להרגו

 דבכהאי להזיקו או לגונבו שרוצה אמר אם
ודוק. קיים דרכילות איסור עדיין גותא

 ז״ל כדבריו ראם עצמי, על אני תמה ובעניותי
פיקוח גבי רק הותר דרכילות דלאו

 לומר לו מותר דאז להרגו שרוצה שאומר נפש
 לאו להתיר קרא בעינן טעמא מאי לשני, זאת

 שלש מולת שבתורה העבירות כל והלא דרכילות,

 נפש, פיקוח משום הותרו החמודות( עכירות
 לנו שהותר וכשם סע״א(, )כ״ה בפסחים וכדאמרו

למ הותר כך בישראל, נפש להציל שבת להלל
 לי ולמה בישראל, נפש להציל דרכילות לאו
 פקוח משום דרכילות לא להתיר מיוחד קרא

אתמהא. נפש.
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 הראשונים רבותינו של המכוון כל ובאמת
דלאו דחפצא דאחר ללמדנו הוא ע״ה

 שאמר גנאי דברי והעברת אמירת היא דרכילות
 היא באמירתו שכוונתו כאן שמעק, על ראובן

 ופקע רכילות מה ליכא תו השני של לתועלתו
 תורה, שאסרה רכילות זה שאין דרכילות, לאו

 >םצוה החינוך בעל בדברי גם מדוייקים והדברים

 והענין הרכילות, מן "שנמנענו כתב: שכה רל׳ס
 נלך שלא בהבירו רע מדבר אדם נשמע שאם
 dk אלא וכך, כך בך מדבר פלוני לו ונספר אליו

 ריב", ולהשבית המקק לסילוק כוונתנו תהיה כן
שם. עיין וכו׳

 הדברים באמירת תועלת שיש רכל ומבואר
והוא ריב להשבית או נזק למלוק

 זה אין כי דמי, שפיר כן לשם מתכוין באמירתו
 דידן לנדק גם תלמד ומזה בחבית, רע מדבר
 שמעון לו לעשות רוצה מה להבירו מגלה ראם

ודוק. ושרי בה לן לית וכדומה, בממונו להזיקו

 הראשונים שכתבו דמה אצלי הגמור ובודאי■
לאו "להורגו", שרוצה שמע ראם ז״ל

 סמיכות כאסמכתא דרשו ורק להורגו, דוקא
 על תעמוד ללא דרכילות לאו דסמך המקראות

ודוק. בהריגה דמיירי רעך דם

 בתוספתא ח״ל שאמרו שאחר תאמר ושמא
כנגד שקול הרע דלשק א׳< >םדק רפאה

 והרמב״ם שבתורה, החמורות עבירות שלש כל
 כתב: ה״ג< )פ״ז דעות הלכות הגדול בחיבורו ז״ל

 האדם מן נפרעק עבירות שלש חכמים "אמת
 עבודה הבא לעולם חלק לו ואק הזה, בעולם

 הרע ולשון דמים, ושפיכות עריות, וגילוי זרה,
 המספר כל חכמים אמת ועוד כולם, כנגד

 אשר שנאמר בעיקר, כופר כאילו הרע בלשון
 לנו, אתן מי אתנו שפתינו נגביר ללשוננו אמרו
 הורגת הרע לשק שלשה חכמים אמת ועוד

 והמקבלו עליו שאומר חה והמקבלו האדמת
 דחזינן אחר כן אם ע״ש, האומת" מן יותר

עבירות בתלת דשקול דרכילות לאו חומר

היאמרזרה, עבודה כעובד בעיניך יהיה בחמתו

 הותר לא הוא דאף אמינא הוה הוא, החמורות
 מיוחד קרא בעינן לכך נפש פקוח משום

להתירו.

 שכבר לאומרו, אפשר ואי ליתא, הא
קמאי מתקיפי חד דברות מפורסמים

 רט״ל קע״א )סימן תשובותיו בספר ז״ל הריב״ש

 ז״ל והרשב״א שהגאונים שאמרת "ומה סע״ב<:
 הוא והשבועות החרמים על שהעובר כתבו
 - וכו׳ זרה עבודה כעובד והיינו ינקה לא בכלל

 שעשו כמו ההוא, העק להגדיל הפליגו הם
 עבירות שבכל ב׳( >ט״ל בשבועות שאמת חז״ל

 וכן ינקה, לא וכאן ונקה בהן נאמר שבתורה
 בו אמת ולא העולם, ומכל ממנו שנפרעק

 חה עבירות, שלש באותן כמו יעבור ואל שיהרג
 אנוש, חשב ולא אדם שום דעת על עלה לא

 העוונות בהגדלת להפליג החכמים שדרך אלא
 בערכין אמת בהן, מלהכשל האדם שישמר כדי
 כנגד עונות מגדיל הרע לשק המספר כל ב׳( )ט״ו

 ושפיכות עריות וגלוי זרה עבודה עבירות שלש
 רבי יצא א׳( >מ׳ נדרים במסכת וכן וכד, דמים

 כאילו החולה את מבקר שאינו כל ודרש עקיבא
בגדיו הקורע אמרו ב׳( >ק״ה ובשבת דמים, שופך

 הא יעבור, ואל יהרג באלו וכיוצא באלו אדם
 חיים רבינו לגאק בוה ועיין ע״לך למימר" ליכא

 כ-ט(. )ו״ט ח״א חיים לב בשו״ח ו״ל פאלאג׳י
 שם לו ועוד א׳(, אות כ׳ )מערכת חיים גנזי ובספת
 אות ע׳ )מערכת שם לו ועוד (1כ״ד אות ה׳ )מערכת

 חלק חמד שדי בספר גם ועיין ע״ש, כ״ס
 חכמים רבת וחלק צ״ב( כלל ת׳ )מערכת הכללים

בס״ד. במקומו ונתבאר )סימן

 לומר הלב על יעלה דלא דידן לנדק נמי וטינה
שצריכה עד כך כל המור דרכילות דלאו

 משום להתית מיוחד פסוק לכתוב התורה
בתר. חה נפש. פיקוח

 אמרו שחת שבאו/ ממקום אדרבה ולכאורה
תלך דלא ז״ל והריב״א החזקוני הרב
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 והרי רעך, דם על תעמוד שלא כדי הותר רכיל
 שיזהר נכלל רעך דם על תעמוד דלא לאו בעצם

 בהצלתו וישתדל זולתו ממק יאבד שלא ג&
 המצוות בספר ז״ל הרמב״ם בדברי כמפורש

 אמדו וכבר רעך דם על תעמוד "לא רצ״ס: )לאוין
 האזהרה זאת כן גם תכללהו עדות שיכבוש שמי

 להחזירו יכול והוא תבירו ממק רואה הוא כי
 אם מנק הספרא ולשק האמת, באומרו אליו
 לשתוק רשאי אתה שאץ עדות לו יודע אתה
 וכן רעך", דם על תעמוד לא לומר תלמוד עליה
 שער בספר ועיין רל״ז(, )»וה החינוך בספר הוא

 לב חקרי ולגאון סק״ב(, כ״ח )ד״ס חו״ם המשפט
 יעקב משכנות ושו״ת י״ח, סימן מז״א חו״מ ז״ל

 מהדורה ומשיב שואל ושו״ה י״ס, )סימן הו״מ
 )סימן יו״ד שאול יד ובספרו ק״י(, סימן )ח״ג תנינא

 סימן עדות )דיני חו״מ בינה ואמרי י״א(, אות וכ״א

 כ״ר(, וכלל פ״ה כלל ע׳ )מערכת טהרה ושיורי ת׳(,

 ודברי סק״ה(, כ״ח )סימן חו״ם אליעזר ודמשק
 )פרשת הבמה ומשך עדותן, הלכות )פון• הגאונים

 )סימן חסידים לספר חסד מקור והגהות קדושים(,

 ועיין בארוכה, יחיד עולת ובספר ג׳(, אות תתר״פ
 במקומו וכתבתי ח׳< )םימן יצחק תפארת בחיבורי

בס״ד.

 לאו בעבור שהותר רכיל תלך דלא דלאו לטינה
שסמכתם מאחר רעך דם על תעמוד דלא

 רבותינו כתבו וכאשר אהד בקרא תורה
 בלאו נכלל אשר לכל הותר וכג״ל, הראשונים

 לומר לו ומותר ממק, והן נפשות הן הזה
 לראובן באומרו ממון מהפסד להצילו רכילות

ודוק. ממך לגנוב או להזיקך עומד שמעון כי דע

 רבי הגאק מדוע עצמי על תמה אני וביותר
דברי ראה לא ז״ל הכהן אברהם

 על ז״ל התוספות בעלי הראשונים רבותינו
 הא "אטמרינכו כתבו: שכה דנדה, בההיא אתר
 בקונטרס פירש בישא, לישנא האי רבנן אמור
 דרב ובשאלתות להצילכם, ואפור הרגתם ושמא
אתכם אטמק ואם הרגתם שמא מפרש אחאי

נ»?
 ליה מיבעי מיחש והיינו למלך, ראשי חייבתם
 לגבי להאמינו הרע ללשק ש*ש_לתוש למיחש,

 לאחדים" ולא הפסד לו יבוא שלא שיזהר זה
עכ״ל.

 שם לנדה בפסקיו ז״ל הרא״ש רבינו ולשק
לחוש יש דוקא זה "ובענק ה׳(: )ס״ס

 לו היזק לידי לבוא שיכול היק בישא ללישנא
 עובדא וכהך לו, יחוש לא אם לאחרים, או

 אבל אחיקם, בן דגדליה וההיא טרפק[, ]דרבי
 הרע ללשק לחוש אפילו אסור אחר בענק

 בתוספות הוא וכן וכלל", כלל ולהאמינו
שם. נדה הרא״ש

 תוספת הרב כתב הללו ז״ל הרא״ש דברי ועל

שם: טוב יום מעדני בהגהות ז״ל טוב יום
 וממילא התוספות, כתבו וכן לאחרים, "או

 להיות יבול אם לחוש ליה דמיבעי רכסו משמע
 יכול אם נמי הדין הוא לעצמו, נזק לו שיבוא
 דבודאי שנא, דמאי לאחרים היזק שיבוא להיות

 שיש כמו אחרים של להיזק לחוש לאדם לו יש
 בתורה גדול וכלל עצמו, של לנזק לחוש לו

 עליו העלה דגדליה ועובדא כמוך, לרעך ואהבת
 ישמעאל ביד הנהרגים לכל הרג כאילו הכתוב

 הכתוב הזכיר לא לעצמו לחוש שהיה פי על ואף
 וזה לאחרים", חש היה שלא והזכיר לדה,

בס״ד. כדכתיבנא

 הכהן אברהם רבי הגאק שרמז במה ועיינתי
שיורי בספרו עצמו ברברי לעיין ז״ל

 שם: שכתב וראיתי כ״ה כלל ג׳ )מערכת טהרה
 לגנוב שדעתו מראובן שמע אחד ראם לי "נראה

 לו שאק הדבר נכק וכו׳ לצערו כדי משמעון
 בדרך זה אמר ראובן דשמא לשמעון זה להגיד
 עביר ולא דגזים אינש ועביד בעלמא הגזמה

 ראובן, על רבה ומוציא רכיל הולך זה יהיה ואיך
 הסמיכות בפירוש הראשונים דברי לדבר וראיה

 שמע ראם רעך דם על תעמוד לא רכיל תלך לא
זה מיד שמעון את להרוג שבדעתו מראובן
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r-i)

קדושים פרשת פיי«________

 תלך דלא לאו נאמר לא סכנה דבמשום לשמעון
 גוונא בכהאי סכנה ליכא ראם ומינה ע״ש, רכיל
 בספר ]ועיין וע״ש. רכיל" תלך דלא ללאו איכא

ד׳([. אות ע׳ )מערכת עשות זכר

 מותר גווגא בכהאי שכתבנו מה שלפי וחושבני■
חושב שראוק לשמעון לומר לו

 בהכאי אמרינן ולא ממונו, להדק או לצערו
 עביר דאמרו הא רכל דגדם, אינש עביר גוונא
 ממנו ולהוציא לחייבו שאין הוא דגזים אינש
 עביר אק כי ודיבוריו דבריו סמך על ממק
 א׳(, >מ״ו דשבועות בסוגיא עיין עביר, ולא דמים

 ובארוכה ם״ד<, כלל ע׳ )מערכת טהרה ובשיורי
 בגלל אבל יג׳( אות י״ר )סימן יעקב ברם בחיבורי

 מפני חבירו אדן יגלה ולא שישתוק דמים דעביד
 כל כי שמענו, לא זו - עליו שיבוא נזק ספק
 ביארנו כאשר דרכילות ללאו ליתא צורך שיש

בס״ד. הנלע״ד זה

רה יעקב
 לנפשי אמרתי בס״ד האמור כל כותבי אחר

הכהן הוא דשמעתתא מרא בדברי לעיין
 זצ״ל חיים החפץ ורבנא מתא מאחיו הגדול
 דבאר ט׳ )כלל רכילות הלכות בספרו לו וראיתי

 שהאריך י״א( ואות ט׳ ואות א׳ אות חיים מים
 כי רכל מפורשות ראיות והביא תא, בפתגמא

 חבית אק לגלות אלא כוונתו דאין האי
 מיקרי לא תו וכדומה מנזק שיזהר לתועלתו

 מדברי ראיה גם והביא איכא, נמי ומצוה רכילות
 p וגם ב׳( )ט״ל בתרא בבא ותוספות ז״ל רשב״ם

 כן לא ראם לעשות מוחזק שיהיה בעינן אם שם
 שזכינו ותלי״ת ע״ש, דמים אינש עביר אמרינן

זיע״א. גדול של לדעתו

 חשש בין לחלק יש "ואולי שם: שסיים מה אך
וכו׳ איגש דעביד הסברא ובין דשמיעה

 היטב הבנתי לא מאוד", רחוק השש הוא ואולי
 כתבתי הנלע״ד ואני בדבר, עוד להתיישב דש

בס״ד.

חברו מטון להציל בולל רעך דם על תעםוד דלא שלאו בענין

 לא בעמך רכיל תלך "לא ט״ה: )י-ט ויקרא
 ועיין ה׳", אני רעך דם על תעמוד
שם. ז״ל רש״י ופירוש בספרא

 דצ״ז(: )לאדן המצוות בספר ז״ל הרמב״ם וכתב

אחד נפש בהצלת מלהתרשל "שהזהירנו
 ויהיה ההפסד או מות בסכנת כשנראהו מישראל

 במים טובע שיהיה כמו להצילו, יכולת לנו
 גד יהיה או להצילו, ונוכל לשחות נדע ואגחגו

 לדחות או מחשבתו לבטל ונוכל להרגו משתדל
 תעמוד לא באומרו האזהרה ובאה מקו, ממנו

 עדות שיכבוש שמי אמרו וכבר רעך, דם על
 רואה הוא כי האזהרה בזאת p גם תכללהו

 אליו להחזירו יכול והוא אבד חבירו ממק
 אם p גם הענק בזה בא וכבר האמת, באומרו

 שאם מנין הספרי ולשק עוונו, ונשא יגיד לא
לשתוק רשאי אתה שאין עדות לו יודע אתה

 שאם ומנין רעך, דם על תעמוד לא לומר תלמוד
 באים לפטום או חיות או בנהר טובע אותו ראית
 לא לומר תלמוד להצילו חייב שאתה עליו

רעך". דם על תעמוד

 של זו דאזהרה ז״ל הרמב״ם בדברי ומבואר
שלא כוללת רעך דם על תעמוד לא

 שיש גם אלא רעו, חיי מהצלת נתרשל שלא רק
 ואיבוד, מנזק רעו ממק ולהציל להזהר לו

 דלא מקרא נמי להא דדרשו לבאר ושמעתי
 דהיינו דמים מלשק דהוא רעך, "דם" על העמוד

ממק.

 חפץ בספרו זצ״ל הגדול הכהן לרבינו וראיתי
מים באר ט׳ )כלל רכילות הלכות חיים

 דם על תעמוד דלא "לאו שכתב: א׳< אות ת״ס
בספר היטב ועיק וכו׳, נמי ממק עניני כולל רעך
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חייםסנהדרין שלישי פרק בורר זההירח

 איטטחאוזבוס מאי אכיומ׳ווזסרהןטפהא אחות עעל אחותו נמל מתני׳דמזט
 יכחד הוא ממש כאחי אווי דנן ממס לא לי סמל fox חי6 "

^ט״מתט׳דפסול במלכותי נש הכי דפמל הוא משו׳קורנה אלא
 מטול הוא א^׳קווב׳ אלא דמי גופא וסור מא כאחותי א»תי תעל מכוס לא

 דמתני׳ כיון מרגו וא״כ דש מזב כי לאש׳ אחות• ב-ולגן! ^ממתחחן
 להעיד וכשר לו כשרה אשתו לא ותו לו הוא קרוב nA f>m פתני מגולבלז

 לאו דפסול ונו׳ אבץ אחות ובמל אחות' בעל7 דמתני׳ טעמא דלחא או לה
 ממד אמתיאתיהוא ונעל הוא באשתו מסל ממם אלא הוא קורב׳ משם
 להעי'לה פסול ואני גוע׳דמי מת׳ היא תלגי חיטנמי וא״כאפת דמי גופא

 ממל׳ 'tin מן היא שרט בכלל שדגו אשת קחני nA מרגו ממוני׳ ואע״ג
 • היא חמש הורגו לאשתו לא אשתו אבל ותתנו למעונואלאנט אתי ולא היא

 ונשמבדתא מד גופא וכחד ממש כאשתו מסל אמרי ממדי׳ שפיר פשיט והשתא
 הוא הורגו בכלל נמי חורט אש׳ וא׳־כ דמי גו®׳ וסתר ממש כבעל׳ דאשה אמרי

 - אלאבמוחתט למעומי אתי לא נלבדדקתר ושדגו
 להדדי ושמעון דמיראובן ("לולא דמילהדדיאלאכיאכלאלדנאפירשיי וריא

 הוה דא״כ לפירוש וקשה לחביות דומה שאט המגופה למא אכלא כי אלא
 היכידאכל׳ ני להדדי דמו צכל׳לדנאדמהמפמ׳דצא לשמ׳ולאדשצהדדס ליה
 קאש לגמרי דמי לדנאמשמ׳דלא אכלא כי דקאת׳אלא השתא אבל לדנא דמי לא
 שהחגופה לשי נראה לכך :לגמרי ולא קצת למא דדש אכלא כמו אם כי

 מענולכךקאמר דבוק אס כי בחביות דבקה אימה החניות על תונחת כשה-א
 שאינה למא אכלא להדדאלאס דמי ולא יחד כלהאנסדנוק־ס ואבי חתן דאבי

 אידבקנא דקבא נקיי' אפו מאוון• קאמר טנא האי זכי מעט אם בי דבוקה
: בבי״ת ftof> מוך במדון• נד׳ שכן מצאתי נסאח״ב

 מדיןלהדדי ובןמרט ןגימ3ד גיסולבדווכ״שתויגו לשמו־ יוסי תי ואחי
:דוא דאיתפלג מרט שק כל לבדו דגיסו ורון לעיל כדפית׳

 דריש לא ולהכי השי׳ ושפטו ליה דסשך ידמו ועמו מכק' א7ן בט ד׳
 דסא יעידט רמתו מבקש ולא ידמו לו אויב לא והוא אימא

 לאידוןזהא שדודשונא רבק אפילו מדיין בדיין’ קרא לאוקמי ספי מסתב׳
 פרשה מקוסטלה מהל סתסבהדיא כתיבי לא מדים גב על אן< שאלמד תרים

במזיד או גשינד וורשה ?וידו שקעדס
 הולך מיקרי הכא כי מד מוגלה יאי׳ מ״ת• סוד מגלה רכיל הולד וטרייר

 תלו קראד&7 א1ד»ג בסמל רכיל תלך דלא בכלל מי א״כ1 וביל
v :איידי ביוומאדסלת יזע צ' ומוליד כמוציא תיל

 תימהדמהאיכפחלוישיהוז לכאורה דלי סהדישקריאסגרייהו לכו אדרינן
 אפי׳ שקרי סהד דה״ק מי׳ל • זהאוום ואין השוכח נעיר □וי *

mrffi נמצא אדס כל שאו כיש ארון ממין מהן שנהנין מנר׳ שאש׳ זיא
 דקתרמתני׳זמאיימץ דהייט וממה ׳ סלו העולם מכל גמל בושת לסן שיגיע
 בפני עליהן לאים שצויד לש לחץ □אדם כל את ומוציאין והדדקתט עליהן

 מהלכות י׳ז בסרק ויל הרמב״ס וכ״כ שקר: יעיד אם התה שתבייש סנלכדי
 בה המעיד י-ידותשקרוסשת אותןטז ומודיעין הכל בפר מאיימץעליקן ממת
 ונגמר' תיל ל׳יו סי' לאדן נסמ״ג שלב מצאתי אח״ב :ובע׳יהב בע־־הז

:זילי אאוגריהז אעי׳ סהדישקוי להם שאומר אמי
 לוהקב״ה טען לא מה ומפני במסך לקמן מסור׳ וכו׳ לר׳י ליה פסייע

 משמע אלא הכי משמע לא ואשי' פ' רב' במדרש הוא עמן שלא לפי
 אל אלסיס ה׳ ויאמר מוס דאת׳ ק שעשן מחש את להניח הקב״ה רצה שלא

 אמר ונתןאצא נשא לא נחש ונתןועם to שה עם ונתן נשא אדם מם מחש
 אתה לי אומר הוא עכשיו לו אני אומר ואם תשובות נעל רשע זה נחש הקניה

 אלא צווי אתר להם והלם צווקר הניח מה מפני אותם צדתי צויתאותסואט
:אמדנו ופסק עליו קפץ

 ומתודהתוטפו׳גירעושדחף מ תגעו ולא ממט אמ׳אלסי׳לאתאכלו שנאסף
להמוסשאיןשתהסל שנגע׳טאמי חהעלהאילןער את הטוש

 בתרי עצמה השגיחה עלהנניע׳אמאי נצטוו שלא מגיע׳וכויוא״תכיקדדפ׳שה
 לאדם שצז׳הקנ״ה משעה מו׳זי״ל מגיע' כשסשאיןמיתס לה שאמר במה מחש

 משמ׳מדכתיבזיצוה׳ ולאסמע׳הציוידהכי שחה חס מתה מןהנקלא לאסל(00
 את לשה אדם את'לה שאח״ב וט'אלא הגן פץ מכל לאמו־ האדם מל אלהיס

 וגדר סייג לה עשה לכד שהנשיסהנתןקלות ולפי העץ מן לאסל שלא השם מט׳
 ממנו שתתרחק סצמק׳ואת׳להשסק׳׳בהאסוגסהנגיע׳מיי וטסףלהעצציוין

 הנתש כשדחפה לק־ הנגיעה גס אסד שסק״בה סטרה הימה on ומן לגמרי
 בנגיע׳כךאץמיתה המיתה שאין שכשם לו האמינה התה ולא באילן כנגטס מד

 קא לשה אדם שהוסיף תמה טרע המוסיף שכל מהנא דלף ושקה נאטל׳
 ולא היא שאכלה תיון ממנו י^ל «א שגס וגרמה שת אכלה p יליףשע״י

 דלהאורה ואוכל השיאני □נחש תוה שאמרה מה ניחא והשתא :ג״כ הוא #ל מתה
 השמה שהנחש לפי ואתעשית-ונראה מה כאת׳לההק׳׳בה למה כלל תכונה איןזה

 הנגיעה על 1K6»fii11> וט׳כיזן מגיע' מיתה שאמ׳להכשסשאץ במה שה את
 הטעגי השיאני ז״ל רש״י ש׳ וכן תה במדרש ואימא השיאני אמהסנחש לכך
v' שעזי p מיא דלא אכלתי פ' כנגיעה מוסשאקשתה ואמר לנש סהעע׳ 

: נד כל גמורה מדדה
 שתי מתים מסכ׳קדביה »לאל״ף שספירש״יז׳׳ל וחצי סייכאאמש׳

v דדישא שמעיק הוי יחכו וחצי סיפ׳מץקדפתיי?אמה1מ אמה מ^ית
 פתיב דאי ילן< מחצי דמוי״ו סמחי׳״ועודישלפיש m ך5ק מה6 0תי6י. נמי

 מלאהו אמתיסנתצא אהעהיה של ארס מזצי משמע מה אתו חצי אמתיס
 :וחצי אמתיס אלא אינו אחז שכל הרי וחצי משב השתא אמות א־נע מה

דפלניא תשמע שקבלט החצי מלס ז׳ל פדש״י טזילוניהדר לס אבר
 סקנלו החצי לשלם עליהם שסל אם שאלה דרך p אמרו ופלט׳

 בניו את להשביע שלא עשי שאים po p אחרו לס׳ססיודשיס ים מיוד מר
קצת וממשמע להם שמענו #זץפלנא לט שיחתו ממלו *ה

ניזילוניהדרם שסא״ל לשמו וזה הךמוברא מד״תי נשי'כיה ל&ץהשר

 קמ״ל מאי שמה וט׳ מזנה הריני יאמר ft לכשיצא מניין לאך/יף ר׳
fin zfnn אחתני' שדי לאמש אתי דצא כיון ברייתא

 ft ו״צ אלפס ורב ליה ובברייתאגושי' מד תגלה ואומרשלדיכיל במתני' גלשי׳
־• נממן רכיל תלן לא שאמר במחט׳ גרים

 ביה TRPfn tibm גב סל אף מדיסא ביה איתמר שלש! לגלי
בכלל הוי הכי אפילו הוא גמור מד ולאו מפודססקצת מדרשא

 חחייבץ וחברי מזכה הריט שאמר ש מגלהמד בכלל דשו מס כי מר מגלה
 מא ממש מד ולי< קצת מפורסם מט לינא בט דאיתמר דמילתא אע״ג וכו'
: הכא יבדאע הר ע״ס ייייחי ולמכי--------------- —

 שמביא pi כל לשלם כדן נתחייב שאש אנתבעקאי וכו׳ ראיה שמביא pi בל
לדנא דתנעיה ינוקא דההוא מעובד׳ משמע זק הדן את מתר ראיה

 מהדרין מהלכות בפ״ז דל הרמב"ם מתח משמע וכן עשא עלה דמייתי
 בגדול וכתבבד״א זס׳ לזכותו שראיה עדם והביא בב״ד שנתחייב מי שכתב

 משמע זט׳ עליועעטת וגאו |rp שמא יורש אבל וט' ואיות והביא שנתחייב
 לכתיזילהפי׳ דתימאה״מ ממ ש״ס למשט ושיט אידי בנתבע שלתא לכולה
 ft אמא שע »בר ליעבד אכל מיניהממונא מפקינן פרעדלא צא שעדין

 לשח' מט דלא סכי בסיפא נש משני דלא רחא והשתא שמאקמ״ל מהדדיק
 לכתודלם לאפי' דכי? דש שפיר דעבד לכתחילהאבל שלי הט דתימא מהו

 דעבדשכני משנאכ״ש שניה ומפקיק ומרס כדברי הלכי פרע לא שעדין
 קא״ל לכתתיגה״לא אבל דעני ה'# לתיש/ ממ לשנויי מצי צא ואפכא פרע
 לאקמי מיתי דממסא אירי רלסתשלה פשישא קתני סתחא דמתטתין דכיץ

; ftpf! בדיעבד
 סיזע שהוא לומר נאמנת ולכך במסירה נקטת אותיות יאמר כרכי כמאן
לטולאנעי סט דבמסירה כיון בידי מא אמרהנקית בעיא דאי במט י

 בדדה וטי קנאתו ״נ0ו כתב ז״ל ז״לייש״י אלעס רב מדברי משמע הכי כתיבה
.יוסף בנשקו וכו׳ועיין

 אתהששר שהוציא ביון ש׳ אמד׳ לא קלתיה אבעי' דנא דאשס׳בט בית
 קלתהסן ,!נולא-כפיא לאאתרק שהואשדע אמרה ואז הכיל צפט י

אצא מגו אוד' ללא נתתן לרב לה דססיא לשורפה בידה אן שעה ובאוש
 משמג' דאז הוא וסחע ביח השפל ואמדה הכ״ד לפט השער לאהסאה א"כ

במגו

:סוד זה בפרק הד״ףז״ל מדברי בהדי׳ משמע דשפיקוק סלגא מאידך
עץ דהה תימס לכאורה וכו' אביק ראיתי אני את' להן אחר ףץ׳ך ל דף

 דמתניחין ב״ם נאמר דלעיל ועוד : כמטתא נהך ברייתא הך
 צרץ־כיאמד אמר7 יהודה ליהלרב זט׳מסייע לו הודה בפנינו שיאמר עד דקתני
 ז״ל ורש״י עידי אתם שיאמר ממחניהיןדצריך ליה משמע היאך וקשה מידי אתם

 : מחק וזה לו בהודה המעט קמט מדלא עדים שעשאוט משחט דנפניט פי׳
 אהאחרסא דהכיפי׳דמחניתין משמע טוען מהלכות פ״ו ז״ל הומב״ס וממרי

 בעלמא אמידה אלא מי דלא תיון כלום אמר לא ם׳ לו חייב שאני לי אמר
 מד' נפטט שיאמר מד בו הייתי מכטה או אמרתי להשביע שלא למימי מט

 מודה הריט שאמר מדאה בלשון אלא בעלמא שיחה בדיך לו אמר כלא לו
 הייתי משטה למימר שייך לא דבריו דמוסר תיק מנה לו חייב שאני בפניכם

 אתסעידי שיאמר צריך דאמר יהודה לרב ליה מסייע ש״סדמתניתין מוקאמר
 סבידאלה הפא נמי ומתני׳ ט הייתי משטה למימר מצי בטלמא באמירה אנל

 נכלא סייט עידי צרידשיאמראתם דאמר יסודה :ות מהגי לא בעלמא דאתירת
 ניחא •והשתא חתט׳ מהטאכדקתני ודאי מדאה ל׳ אמר אבל מדאה ל׳ הזכיר

 אמר לא שאס קחני דנתריית׳נמי שמטת' בהן ברייתא הך ש״ם שסידר מה
 הרמנ״ס ממרי ק״מין:וכןמשמע דבריו כמום׳ אלא והמרמה במץשיתה מריו

 זה אהאמר טדי לפלוני מנה שאמר מרע שסב שכתב וכייה בס״ימהלטת ו״ל
 טראו מצא תט אמר בלא הערמ׳טתניןאע*פ שסחשש סיס ולא מדאה דיך
 מעשר של p שלפלוני ואתר ותגדל שבה בשידה מעות שהטמין אביהן את
 ואמר אחד נא לום:וק3 אמר לא אססמעריס קיימין אסכמוסרדבריו p שט

 פלוט של ואמר ומגדל תיבה בשדה אתאביכןשסטמץמעות ראיתי להס^י
 ש להדדידץ שמדמה הדי וכו׳ כלוסבשדס אמר לא בביס משנץ היו אם סס

 היפןיהרמ^ס ולהכי טנהו שלתא דחד דרךמדאה שאמר לש כמוסר דבליו שאמר
חתיא דמי איירי תרים במוסר למציעתא מטם דבר״חא לרישא מציעתא ו״ל

: מלאה דרך דבריו דמידאמד
 מניןהמעזת החלום בעל שכיט ע״ג מורידיןאף ולא מעלין לא חלומות דברי

לו שאמר מה שתא בטלים דברים בלא חלום דאין כיון מ״מ והמקום
 דברים בלא חלום דאין וטעמא p בטלים דברים p מעשו של p פלוני של

 הדמיון אמת תר בתטש באדסוכשסאה שעל הדמיון שכת לש בעליסנראת -
שקוים: תריס ומוסיף שמל ,
 p דר׳ימשע אע״ג קרחה בן מ־׳ימשע עליה דפליגי כרבק עלמא ודבולי

דר׳ למימ׳דטעמ׳ מצי לא בסמוך נדאמר נתן דר׳ ליה אית קרחה .
 נתן ר' שגיקכאתדדע״כ שילאו בעי דלא בןקרחה נר'יהושע דס״ל חש' נתן
 דשוחפיןתייושל» קמ״ל א"כמאי ליה קקרחהדאיאית יהושע ליסדר' לית

 ניחא והשתא הגדהמיבעי׳ בעיק ft הדדי בהדי ראיה ומסעיקך היוסכו׳השתא
 דפליג אשסזן ft7 לר׳נתןאע״ג בןקרחה ימשש ר׳ שמודה בסמוךשמעתי תקע

: בדפי' קרחה בן ימשע אדר' פליג נתן דדט ל’צ משסדע״ב אלא
 קאמר זו אף וו fin ליה קשא ft גופה אמימרא הודאה אתר מדאה ה״ס לאן

 מתסין דקא מנה אתהיא דתסתמא דמצשדפי מדאה אתר מדאה ו1 לא
 ליס איתרתי לא דמשקרא אלא הכי בתר להגמי מודי קא מעיקרא עליה לאודויי

 לאסהודי ציה מקבל קא הוה לא מזעיקר׳ אה הלו אתר אש׳מדאה ft6 חריססד
 פ״א בש' העוד ממילאכמ״ש אה4הה ליס חוי קא אלאדהמאסהדא אנפש'
 כיון השתא אכל מצטרש אפייה שדי קא אחרינא אמנה הכי דבתר למיתר ואיכא
 מן א׳כ וכו' פלנא קש תש קיין■ דמזדינא מנס צבמלא דא״ל איירי דע״ב

י-ל למה תרתי קריסמ מנפקא אתר דתתיימ !פשטא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס178 מס עמוד הירש צבי נפתלי בן חיים אברהם ׳^^חיים/שור
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אבינר שלמה הרב

בקבוץ הרע לשון הלכות

פרקים ראשי

הקבוצה ממוסדות ידיעות הדלפת א.
תבו קבלת של דיון סדרי ב.

■ הקבוצה* ממוסדות ידיעות הדלפת א.

שאלה

 ונודע יש הרוב. פי על ומחליטים הדעות, ונחלקות הקבוצה, ממוסדות באחד דנים לפעמים
 נשאלת כלפיו. עויין יחס הוא מפתח כך ומתוך לרעתו, דיבר אשר זה הוא מי נדון שענינו לחבר

לטיגא? יגרום שזה מחשש אלה, מעין ידיעות החוצה• •להוציא מותר האם השאלה

תשובה

 תלך •לא של התורה, מן איסור על עובר הדעות, הרכב על ידיעות החוצה שמדליף מי כל .ו
 כך ואומר לזה מזה והולך דברים שטוען זה רכיל •איזהו הרמב־ם: הגדרת וזאת בעמך•. רכיל
 )הל׳ העולם". את מחריב זה הרי אמת שהוא פי על אף פלוני, על שמעתי וכך וכך פלוני, אמר
ב(. ז, דעות
 וחברי מזכה הריני יאמר לא לכשיצא, •מנין סנהדרין; במסכת מפורשת משנה וזאת .2

 רכיל הולך ואומר בעמך. רכיל תלך לא נאמר, זה על עלי, רבו שחברי אעשה מה אבל מחייבים,
א(. יט, )חו*מ ערוך ובשולחן ז( )כב, סנהדרין הל׳ ברמב״ם נפסק וכן א(. )כט, סוד• מגלה

 מעמד ההלכה פי על להם יש ועדה, וכל שבקבוצה מוסד שכל וידוע דין, בית לגבי נאמר זה
עליהם. להחליט מהקבוצה סמכות קבלו שהם הענינים לגבי דין בית של

 דאיתמר מילתא דגלי קלא עליה דנפיק תלמידא •ההוא ביותר: מענין סיפור יש ובגמרא ג.
 א(. )לא, רזיא• גלי דין אמר: מדרשא מבי אמי רב אפקיה שנין. ותרתין עשרין בתר מדרשא בי

 עשרים אחרי המדרש בבית שנאמר דבר שגילה קול עליו שיצא אחד בתלמיד •מעשה :תרגום

 מובא וגם — הוא• סוד מגלה זה אמר: המדרש. מבית אמי רב הוציאו )שנאמר(. שגה ושתים
ח(. ס*ק ז, הרע, לשון חיים, הפץ )וע׳ שם. ברמב־ם

פ־ה. קשת מושב עלון •מתוך



אבינר שלמה הרב

 המדרש. בבית אלא הדעות, חילוקי לגבי דין בבית אירע לא זה שמעשה לב לשים יש
r להסתירו. צריך שהיה דבר זה

 יוציאו שלא דעת על מדברים והמשתתפים מסויים, בפורום שנדון שענין למדים אנו אן
 רבינו פסק וכן תורה.• איסור על עובר אלה ידיעות החוצה המדליף כל החוצה :רים

 לבעליו נזק הסוד בגילוי יש כי סתר... דרך חבירו אליו יגלה אשר הסוד להסתיר האדם יב
 הסוד־. בעל דעת על מעביר והוא הצניעות מדרך יוצא הוא בזה גם מחשבתו... 'הפר

ה(. ח, רכילות, הלכות חיים, חפץ רכה; זשובה
 והוא מופסד, לצאת עלול אני מה, אמר מי הנדון לחבר אגלה לא אם אדם: יאמר >ן

 לארם שמותר מצאנו לא שהרי בלום. אמר לא בן, האומר אותי? ויחרף אותי, ויצער ותי,
נפש(. פקוח לא זה )אם מנזק עצמו את להציל בדי תורה איסור גל

 גדול הפסד לו יסובב לו, יגלה שלא זה שע״י רואה אם "אפילו חיים; בחפץ נפסק
 שאר בכל אסור, בן פי על אף ביתו, בני את לפרנס במה כך אחר לו יהיה שלא כגון .

ו(. א, )רכילות, עליהן־ לעבור ולא לו אשר כל ליתן שמחויב אוין
 וגידופין חירופין דברי רק ממון, היזק לו יגיע לא הסיפור מניעת ע״י אם •ובפרט דף:

 ז(. )שם, בלל..." לזה לחוש לו ואין אסור בודאי זה, עבור שיחרפוהו
שם בגמרא התלבטו זו בשאלה עושים? מה עלי, פלוני אמר מה ושואל: החבר בא אם
 לא בדי לא, ותו זבאי, לכתוב יש יוחנן ר• לפי דעות. חילוקי כשהיו דין פסק לנסח זיך
 יהיה שלא כדי מחייב, ופלוני מזכים ופלוני פלוני לכתוב: יש לקיש ריש לפי רכילות. גל

 שמתחשב פלוני", נזדכה "מדבריהן אומר: אלעזר ר׳ אחד( פה החלטה היתה )כאילו שקר
כמותו. והלכה הקודמות, זדעות
 יהיה לא וגם גמור שקר יהיה שלא באופן להשיבו עצה לו יש "אם :חיים בחפץ נפסק

ח(. )שם, מפיו" שקר יוציא ולא זה באופן ישיבהו
 מפני לשנות שמצוה הכלל פי על לשקר, שיש יוחנן כר׳ הלבה אז ניתן, לא זה אם 5

 גמור שקר לאמור מותר לתשובה זה יקבל לא שחברו מבק הוא "ואם נפסק: וכן )שם(.
)שם(. שלום"

 )תורה( אסור — בפנים ישארו שהדברים דעת על שהוא מוסד בכל שנדון דיון כל •ם.
החוצה. ם

לטובתו. שלא הצביע מי לו לגלות )תורה( אסור מוסד, בבל חבר אודות שנדון דיון

 שר דעת היתה ומה זה שד אמר מה וביהוד ברשות. שלא הממשלה מישיבת ידיעות שמדליף מי כי שמע
 לא עור "לפני על לפחות עובר המדליף השר את ש־מדובב• עתונאי אותו שאף אפשר כן על יתר באיסור. ר
ול־.1

העורך. הערת - נפרד עיון דורש והוא נוספות, השלכות לו יש עצמו גחון
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חבר• קבלת מל דיון סדרי ב.

חברים: קבלת על דיק סדרי בענק ששאל אחת קבוצה לחבר תשובה א.
 לשאול צורך ויש מאוד, מסובך ענין הוא חברים על דיון במסגרת הלשון שמירת של הענק

 בפי עיקרים או פשוטים דברים להזכיר אפשר מקום מכל שליט־א, יהודה צבי הרב מו׳־ר זה על
חיים. חפץ בספר נמצאים שהם

 עצמו את מגנה אם גם לחברים: להזכיר שיש הרע לשון בגדר שהס הדברים הם מה ו.
 הוי רמז דרך ואפילו מישעיהו(, מ־־ח ועי׳ ט; סע׳ א, כלל לה-ר )הלכות הרע לשון הוי הגנוי בתוך
 לספר אסור וכן :(.יא פתיחה א ג, )בלל במובן אמת על אפילו הוא לה־ר ח(. סע׳ א, )כלל לה״ר
 חובץ(. בר בענק ה )ג, רע דבר פה שמספר יודע אינו כאילו עצמו את שעושה ׳־רמאות• דרך

 דבר וכל ב(. )ד, תורה לומד אינו למשל בה, נזהרים לא אנשים שהרבה עבירה זאת אם ואפילו
 אסור מגונות מדות וגם ג(, ד, :זה על פרטים )ע׳ זכות לכף לדונו כל קודם יש אצלו שרואים רע

 לחבירו אדם בק או לה׳ אדם בין רעה התנהגות וגם ט(. )ד, גאוה או כעס כגון לה־ר, והוי לספר
 יודע שאינו או ב-ד( )ה, חכם כך כל שאינו עליו לספר כגון שלמות חסרון עליו לספר וכן א(. )ה,

 הרע לשון במסגרת שהכללתם דברים ויש ה(. )ה, גופני כושר לו שאין או ד( )ה, טוב ב־כ לעבוד
 נמצא הוא אם תלוי זה וכמובן ביום, תורה שעות 4 שלומד למשל ובתנאים, באיש תלויה

 יתפרסם שאם דבר •כל היא הרמב־ם לפי לה־ר הגדרת דבר של כללו ו(. )ה, במשק או בישיבה
 כל לכן ו(. )ה, לה״ר• זה הרי להפחידו או לו להצר או בממונו או בגופו היזק לחבירו לגרום יוכל
הרע. לשק בגדר זה מזה, צער לו היה עליו שמספרים ידע ולו אדם, על שמספרים מה

 עלול זה דבר אם מדי, יותר עליו טובים דברים לספר להרבות אק שבחיו. בספור זהירות .2
 עליו לספר אין ובן א(. )ט, לה־ר אבק נקרא תה בגנותו, לפתוח לו שמתנגדים לאנשים לגרום

(.2 הערה יד: דף ח׳ח, ס׳ בסוף דינים )עיקרי בזה יאמינו לא שהאנשים יודעים אם שבחים

 חבר כגון בשותפות, מישהו לקבל רוצים אם חדש. חבר לקבלת בקשר לחקור ההיתר ב.
 ששואלים למי להודיע וצריך רע. שום עליו שמעו לא אפילו עליו, ולדרוש לחקור מותר לקבוצה,

 אבל לחוש מותר ששומעים מה ובל להכשילו, לא בדי אותו חוקרים מטרה לאיזו אודותיו אותו
יא(. )ד, מוחלטת בצורה להאמין אסור
 א(, )ב, המספר עק גדול השומעים, שמתרבים שככל מאחר הדיונים. מסגרת צמצום .4
 )כמן מצומצמת במסגרת הדיון רוב לקיים ענק יש בלה״ר, להכשל עלולים החברים מן וחלק
 החברים שבאסיפת בך זו, במסגרת הדברים את יאמר לאמר משהו לו שיש מי וכל חברים(, ועדת
 גם יתכן אבל שידבר, באסיפה, דברים כמה להעיר בבה רוצה מישהו ואם הצבעה, רק תהיה

 את זה על להרחיב כדאי שאיט סוברת והועדה בועדה, כבר נדון זה שפרט לו ולומר להפסיקו
באסיפה. הדבור
 התנגדו, אחרים אבל בעדך הייתי •אני לנדון, לספר שאסור כמובן הדעות. חשאיות .5

 ההצבעה ואם יא(. )ב, לשה־ר בגדר ג״כ זה שכל לעשות•, יכלתי מה אבל לשכנעם, ניסיתי
 שהיו האחוזים את לנדון לגלות מותר אם עיק וצריך לי(, נראה )כך מכשולים מונע זה חשאית

כג(. ב, חיים, מים באר )עיין ועדו בעדו

פ״ו קשת, מושב עלון מתוך •
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לתועלת. הרע לשון לספר להיתר עאים
 ודאית בצורה לו התברר אא״ב מאחרים ששמע דבר ולא בעצמו הדבר את זזראה
 אמיתתה, לברר אפשר היה ולא לאוניו שהגיעה שמועה רק הדבר אם אמנם ב(. )י, אמת

 כלל רכילות, )הלכות וצ׳־ע. שמע רק בעצמו, הדבר את ראה שלא שידגיש בתנאי להקל
ט(. י חיים מים

 אולי כי ב(. )י, רעה היא ההתנהגות או רע, הוא שראה המעשה באמת אם היטב ויתבונן
 לפני פרטיו בכל הענין את לבדוק וצריך זכות, לבך אותו דן לא ואולי שונות, סבות

דין בעל שיבא לפני דין בעל לשמוע שלא יא( )עט׳ פתיחה וע־ ו(. ס׳ שם, מ״ח באר נע׳

 תועיל זו שתוכחה סכוי היה אם התנהגותו את שיתקן בדי הזה החבר את קודם הוכיח
 ולגבי לתקן. וניסו כן לפני כך על לו העירו לא בכלל אם בטענות אליו לבוא אפשר ניך
ט(. חיים מים באר ט, )רכילות תוכחה על זה כלל אין
 יש וכן ב(. )י, לענין שיכים שאינם פרטים להוסיף ולא עליו, כשמדברים להגזים ולא

 זאת העוולה. את מגדילה האמת מן חלק השמטת אם האמת, מן חלק רק לספר א5
 עובדה רק ולא וכו־ שקדם ומה התנאים, את ולהסביר לנמק זכות, עליו ללמד מקום עיש
 ט(. ס׳ סוף י, חיים, מים )באר הזה האדם של גנותו מגדיל הוא זה, כל על שמדלג גי״ז

 חבר שצרוף אמיתי, ברור אחרי לבו בעמקי שמשוכנע אומרת זאת ב(, )י, לתועלת, ויכוין
 מפני זה חבר על לו שיש שנאה מתוך ולא מדבר הוא זה בגלל ורק לקבוצה, נזק יביא צה

 עכשיו רוצה הוא ולכן טובה, לו לעשות רצה לא או נגדו דבר או צרות. לו עשה הזה
 הצבור, אל בדבריו תועלת של סכוי שיהיה וצריך נקמה. כמו וזה ויתגנה, יתבזה הזה
 תועלת שום אץ אחרת מביא, שהוא בנמוקים ויתחשבו לו יאמינו שהאנשים :זרת

 שאתה פלוני עליך אמר יפה לו: יאמרו הזה החבר על מרוגזים כשיהיו אח״ב ואדרבה
r ,אז שנאה מתוך שמדבר מרגיש ואם יב/ב(. ט, רכילות )הלכות חיים( מים )ובאר ד( )י 

 אלא רעך, דם על תעמוד לא משום הדבר, כן לא אבל מלדבר, פטור להיות צריך וא
מים באר ט, כלל רכילות )הלכות שנאה מתוך ולא לתועלת כוונה מתוך לדבר תעצם
 לתועלת. יהיו והם בדבריו יתחשב שהצבור שמשער פעם: ועוד

 אם הדין ב/והוא )י, אסור אז לה״ר לספר בלי אחרת בדרך התועלת את לסובב יבול ם
 את ויקטין המינימום את יספר אז לגנותו. הפרטים בל את לספר בלי הזאת לתועלת :יע

שאפשר. במה
 ג(. יג, ט, רכילות, ובה׳ הפרטים את )עיי׳־ש ב( )י, גדול מדי יותר נזק לו יגרום לא
י הערות :מה

הספור. ברגע עליו להלעיג שאסור בן
 רק הוא לרעה, התבוין לא הוא הרי ממנו רוצים אתם מה לאמר: אדם על להגן כדי ר

)הגהה(. ג( ה, )כלל ש
 יחסר שלא להזהר מאד וצריך אותם, מכיר ח־־ח ספר שלמד מי שבל פשוטים, דברים ז

 להכשל גדולה בסכנה נמצא שמספר ברגע והאדם יד(. י׳ כלל )ע• האלה הפרטים ז־ מן
בשקט לשקול צריך לדבר מתחיל שהוא ולפני טו(. )י, ממש הלשון ביד ומות וחיים רע,
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 על שולט ואינו מתרגש הוא מדבר, בשארם שהרי ופרט, פרט כל ולתכנן לדבר, רוצה איך ובנחת
טו(. )י, עצמו

 צריך שאין חושבים החברים פשיטותם, שמרב אלא מאד, פשוטים האלה הדברים ובל
להם. להזכיר צריך לכן עליהם, ולחזור אותם ללמוד

 צבי הרב מו״ר את לשאול וצריך ישראל. כלל של הדבור קדושת על לשמור יסייענו וה־
כמובן. שליט־א יהודה

והסכים. הדברים את יהודה צבי הרב מו׳־ר קרא אח־כ הערה:
חברים: קבלת בענין אחד ישוב של קליטה לועדת תשובה ב.
וטוב. ישר נוהל הוא מצומצמת במסגרת ומועמדות החברות על לדון הנוהל ו.

חבר כגון לשותפות מישהו לקבל רוצים אם חדש. חבר לקבלת בקשר לחקור ההיתר .2 _
 ששואלים למי להודיע וצריך רעה. שום עליו שמעו לא אפילו עליו, ולדרוש לחקור מותר חדש,
 אבל לחוש מותר ששומעים מה וכל להכשילו, לא כדי אותו חוקרים מטרה לאיזו אודותיו אותו
יא(. ד, הרע לשון ה׳ חיים, )חפץ מוחלטת בצורה להאמין אסור

 מן וחלק א( )ב, המספר עון גדול השומעים, שיתרבו ככל הדיונים. מסגרת צמצום ג.
 ועדת )כגון מצומצמת במסגרת הדיון לקיים ענין יש לכן בלה־ר, להכשל מאוד עלולים החברים

 רק שבאסיפה כך זו, במסגרת דבריו יאמר לאמר, משהו לו שיש מי ושכל חברים( או קליטה
הצבעה. תהיה
 שיוכל סוברת הועדה אם אמנם לנמק. חייבת ואינה האסיפה, לפני דעה לחוות לועדה יש .4
 שאינו חבר שיקבלו או זבות: עליו ללמד היא מצווה שמתאים, חבר שידחו כגון עול, מזה לצאת

 שתמסור ע״י זאת למנוע הועדה מצווה גם אז ה׳, וחלול למחלוקות אח״ב שיגרום דבר מתאים,
אותם. לשכנע יספיק זה כי שסוברת כפי האסיפה לידיעת המינימום של המינימום את

לה״ר. שמספר מי נוכח התגובה להיות צריכה מה ששאל אחד ישוב לחבר תשובה ג.
בספר ולרוחב לאורך מבוארים הדברים הנה ולה־ר רכילות ספור בעת ההתנהגות בענין ו.

 שמיעת מחטא ינעל עצמו שהאדם כדי בקצור: הדברים ואלה המלך. אחר יבוא ומי חיים, חפץ
 לו ואסור להאמין( )ז־א לקבל לו אסור לא, ואם אפשר, אם להשתמט, הוא חייב ורכילות, לה־ר

ה(. ו, הרע, לשון )ה■ הספור מן נהנה שהוא בפניו יראה ואל לשמוע,
 מפני או ד( ו, )שם הדבר נכון שלא להוכיח שיוכל כדי שמספרים, מה לשמוע מצוה ולפעמים

 )ולא ישמע הוא ואם מחלקת, ירבה וזה לאחרים, ויספר ילך אחרת המספר, של לבו על יקל שזה
ס״ח(. בשם 2 הערה נ״ז אות דינים ובעקרי ד. ו, )שם ירגע הכל יאמין(

 צריך בזה אבל להוכיח. מצוה יש וכמובן אחר. לאפיק השיחה את להטות אפשר ולפעמים
 להעליב, כגון יותר, לקלקל שלא וכו־ להוכיח שיודע מי יש אם חז״ל שאמרו כמו זהירות, הרבה

עצמו. את להצדיק כדי הרע, לשון יותר עור שיספר לגרום או
 האם נאמרת, היא מה מתוך תלוי אבל רבה, מצוה היא והוכחה להוכיח יכול שאוהב מי ורק

אהבה. מתוך או שמים, יראת של במסוה שמתהדרת עוקצניות מתוך
 והכל וברוממות, בנועם להוכיחו צורך יש ולפעמים במספר, בתוקף לגעור אפשר ולפעמים

להאריך. פה ואין המצב, כפי
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 מי. שאת נשרו נסור יהי׳ כי אדם נ"( )-ג מזריע בעי

ואץ גדולה מדרינס »א דארם מוריע ע׳ נזמ״ק עיין
 שחיק(. סם מזריע יק לויס בם׳ )מדין פיי״ש. לעע נא

 אם הלא ד( ד שנמכסימי׳הנמזב)נראשיס טפ״ס ולפד״ג
 נזם בקודש. עטדסו פ״י לגיאות נא האדם נאם טיט שאת סיסיב

 נסים שהמה כליקיט )מדין שמשה. פטדתי כל מקלקל מא
 מדין אלהיך(. ד׳ מס לכח והצנע הב׳ בפי׳ אלימלך טעם

 לא אם לסלמידיו שאסר בחכם פ״ס המשיבה שסר נמוה״ל
 והוא החטא מן ייסר שרע מה סן לירא לי ש האדם יחסא

 להיום ויכיל בזה סשטסט דסוה״ק ניחא וא״כ סיי׳־ש. מאיה
 עליז באים וסכ״ז סיכ מישס אדם בנחינם שהיא מי גם

 גיאיס ומ״י הסינים. סמפשיז ט שיש מיאוס ס״י יזה מסים.
 וזה מצורנג ריש ובמדרש )רנחץ מרבץ בשים לנגעים בא

 מלה״כ גאוס לשק מא שאת וגו*. שאס נשרי נסור יהי׳ וכי סרן
 מתי גדול שהוא כרמה. 5 מא משא ני נס ונשא. רם

 :ומן למס מסוע פטרתי כל משמימ ופי״ז ססדמי. מחמת עצמי
ל* לומר אין בארם כי אמרות על מורה אדם כי י״ל גס

 גבר אנשים באניש אישים שי״ל באיש כסו ארסים רבים
 ועיין מה״מץ סשסואל שם בס׳ נזה )ומיץ גברים

 דעטם אחים p מדנים ומשלם מצורע פ׳ ריש נמדרש
 ישב בדד בפסוק מחדל מזריע ס׳ וכרש״י סמליקס. ס״י נאים
 מורה לקושי בם׳ ומיין מחלוקת. הרנה והוא וט׳ הבדיל (מא

 בשערך. ריטס דברי לנגע בק־״עס שופטם פ׳ לכרח״ו
 להיום ך שצר היינו אדם. זזה נגעים. באים הריטס מ״י היינו

 סמליקס: מ״י חס ונר. בשרו בעור יהי׳ כי אק באחדים.
 נראה ד מרחוק לי. נראה כמס כמסורה סי׳ ג״ל ה1ב1

נאחרוס ט שידה. השכינה אין מחלוקח ע״י ני לי.
 היינו ד׳ מרחוק וזה ונר. אפרים עצבים סטר נדנסיב הוא

והנן: מישראל השי״ת אס שמרתק

לפ״ק. הרסי לסב״י כיו בלאשקי ב״ח
המובהק הג׳ הגאק הרב חמי מר לכבוד

שלינרא^ יחזקאל צבי ם* כקש״ת וכר
:ווארשא דק׳ הראב״ד

 זגימרז נמיר הייתי אשר במה אלי בא היקר □כתבו
השינב שליס״א מאק אבא מר כטד אס לבקר

 במהרה. בחשח״י רפו׳ש לו ישלח השי״ח ל״נג דד ערש על
 הנפלאה. חקירתו מל להשיב ובאחי מכמט יקרת חצאמי ובטא•

 שמא ראובן מל וחשב בדמיוט שמעה באחד דמי נסובדא
 עם מדבר כאלו ראיק סל לשה״ר לפרו וסיפר והלך .שממון
 כרי לו. להגיר או מלטט לשמוע לראובן לו סימר אם שמעון

 ולפ״ע משום וי״ג החמיר לשה״ר בסק חבירו יכשיל שלא
 שוממים זכר הנעלבים נזה ויקיים השחיקה לו סוב או וכר.

וכר: חרפתם  לשה״ר מלל הו״ל דבנ״ד סשיש הדבר לנמ״ר תשובה.
לפניו מליו שמדבר מה לשמוע לו ואסור

 לזה לכאורה ברירה וראי׳ שמסק. מם מדבר שהוא משט
 בוא פיסא p אר״א חרא פ״א( ס״ו )דף סרכק ממר
 והרי וכר ממרגלים מכלן לשה״ר של נחה גדול כפה וראה
 הלה״ר הרי מ״ע הארן דבס סל הי׳ הפינש שעקר אף המם

 כביכול ממט אלא ממט א״ח הרל וכש״א השי״ח עד הי׳
 כטדז כאס כל מלוא והר• משם להוציא •נזל הבסה״ב אק

סילחא כל רבה אסר בפ״כ שם אמרינן הרי לנאורה אך :לשה״ר נדר כזה יש מ״ס הבעלים בפני להדיא מוכס וא״כ
 נישא לישנא משוס בה ליס מרה באפי דמיסאמרא "
 ס״ל כר״י אנא א״ל טשא ילישנא חוצפה כש״כ אביי א״ל

 משמע הרי לאחורי ומזרחי דבר אסרמי לא מימי יוסי דא״ר
 מהאי הרי ולכאורה לשה״ר משים ליכא הכמלי® רבסני

 נדר משום יש נ״כ מרה באפי שגס להוכיח יש ומרגלים
 מרה באפי בד״ה שם החים׳ לסמ״ש גכק הדבר אבל לה״ר

אמרה דלא למשמח ואיקא סליי בי דטרא כה״ג כל חיל

 חבירו מל קנעור דבר מא אם אכל בישא לישנא משום
 פ״ש.א״כ טשא ני׳משיסלישנא איח בפרו אופרה הי׳ אפילו

 וללשה״ר לקנטר נסכרן שלא לסלים שיש הכא דדוקא שפיר אסי
 מאור וסה טשא. לישנא משום ט׳ ליס מרס כאפי סדק אז

 ה׳( הל* פ״ז דעיס הל׳ )בכיף ז״ל הרסב״ם מרי טה מיישב
 והמספר בפניו שלא או מכירו מני לשס״ר המספר אחד ח״ל

 ומ״ס מ״ש לשס״ר ה״ז ובו׳ סטרו להזיק וט׳ שטרמים מרים
 ולעי ס״ש. כרבא דלא כסב למס רטט מל לחמוס דש ט שם

 משום ט יש שטר לקמוט שאסר הוכחה שש טכא הנ״ל
 :טשא ולישנא חוצפה ועוד מרה כאפי גס טשא לשנא

J1V• מס שם בסרכק מהרש״א הקשה דבאמס דן אני 
 וחזרסי דבר אסרס• לא מימי דאסר מר״י סייס• ראי׳ *

 טשא לישנא דהייט מר אמרתי לא ה״ק דאימא לאחטי
 מרק מפרש״י וכ״ג הבעלים מגי לאחורי למזור לדק* שטיחי

 גס אם פלניא ט טרא למשל מק רה״ק יחי׳ בסט כל
 נישא לישנא משום בה ליח נסי בפנס שלא אומרה ט׳ בפניו

 סדר בס׳ זצל״ה באסקאוויטן רזו״ו להגאון וראיסי יפרש.
 לישנא ה״ד אסרי׳ דהא• טר׳ לטל שהרי עליו שחמה משנה
 מה אכיי א״ל פלניא ט נירא דאיכא כגון רבא אמר בשא

 נישא נלישנא לי׳ דמפיק אלא בעלמא מלתא גלדי סטד קא
 בשרי דאיבא פלניא ט אלא מרא סשסכס טכא דאמר
 פלניא ט נירא נדאסר אי טיט טט ססנ״פ והשסא וטורי.

 לישנא משום ליכא מרה כאפי שלא גס צשיסתו אטי הא
 זה מטע מה וט׳ טרא סשחכס טכא כשאומר ואלא טשא

 הדרא לנטס כוונסו ו־סוכח טק סרה בפני באומרו להתיר
 קי׳ חיקי טשא ולישנא סיצפה כש״ב לרזכסי׳ ט*א קיט׳

 חת־ בשפ״א ז״ל מק לפמ״ש ליישב נראה ילסג״דמצומק.ז
 מרה באפי טאי שקר של לשה״ר אסר דאי החילוק נראה

 יוסי דר׳ מך אמס של בלשה״ר אבל חולפס הד אדרבה
 אבל הדרך מזה להסירו שרוצה כתוכחה הוי מרה באפי דזה
 לישנא והד אחרים מד להוציאו כרי רק טי סרה באפי שלא

 לחלוח שיש דטט ומרווח משיש החילוק ילפ״ז טכל״ק. נישא
 אבל דר״י. ובהאי לשה״ר ל״ח מה״ג טבחה בפורח שאמר
 מוכיח מכס ולקיים לתיכחה שנחכוין לחלות מקום נשאין

 ולאניי לשה״ר. כגדר הד טאי וכדומה סקר של שהי׳ כטן
 שנמטק לסלוח טש משים ילישנאטשא חוצפה אדרבה דמייך

 חשסבח טכא מדאמר עלץ מוטח לשיט הרי ללשה״ריאררכה
 גילוי רק ל״ה לאטי פלגיא ט מרא סתם דבדאסר וכי׳

 לא תוכחס בתירס שאמר דבריו לחח שיש אמ״ג לכך מלתא
 מאיר א״ש ולפ״ז נישא. ולישנא חוצפה ואדרבה לי׳ מתרציק

 טכא להל! שט כאופן המם סיירי שהרי ז״ל הרמב״ם דברי
 חנומיט מל גז״ד ולא שס דמסיים ‘וכהא לחברו התק שגורס
 סיכחה ל״ש ודאי דשם ש’פ לבד לה*ר משים אלא כמדבר

 משים יש לט״ט הרי בחוכמה לחלוח דליכא יבכה״ג שטא כלפי
 הרסז״ל דאררבה כ״מ3 קי׳ א״ש ולס״ז בישצ ולישגא חוצפה
 עדרלשה״ר: הי״ל לני״ט הרמז״ל דטירי דבכה״ג כי־בא פיהק

 ומטאר פשיח הדבר שלינו״א דכ״ג חקירסו בטין ולפץ
 כרי לשמוע ואסור כישא ולישנא חיצפה דאררכה

 אן ט אקצר המוטז נתיצת ומפני ולפ״נב משים יעטר שלא
:לעדו ירע הדרך ט למהר מל•

עלס;רג נתן אברהם מחט די״ש ואשאר

^0׳

נח. סימן
 בילגורייא. •ח חרגו״י עגת נט־חזמץ ד׳ לך א׳ יוס ג״ה

ויר״ש. בתורה נתל האברך חביבי לב׳ וברכה שלום

 צט״נג ובקי. חריף סוסה״ר. ומלה. מופלא
באהל היושב שיחי׳ יחזקאל צבי מוה״ר מש״ק

:זאמושטץ בעי״ח תורה

FttH שלא הרמאים מימים חרם יש שבטרט טדע כאשר 
לסטס



I

נו נו סימן עדת תיחיש
 מוזגו עסב מלים נקשרו פה אל פה שר. עם מלי השני׳
 צרק או® של קנח אצל באהל ונסים )דראס( שקורן ברזל
 הצמיח. גץ יזע יצחק אוהל בשרם )הסגר זצ׳ל יונה רבי

 הגניוה ימם גרו(. אום !*ע טייוארקי יצוזק ,רב כנהק
שוי: גרש נע חהלים מאמרם אפרי

שנמו ונשי־ם לש סי׳ ערד יחזקאל כנסת נשרת )הנה
הפני! נזה האדנו -ט י־צ .” ע׳ עג שקב

 פלי לקברם רל הרי הנאק ידעם שכלה. עח גניוס של
 והחיש רבים. יפים לקיים עומד נע מן כלי לריק jam נגלי נאתר ופוסקים שמרם אף תיבש. לד בחניות הקברות

 ימים נמה בקרקע במכנס לשבירה סופרים מרסיס ני מעד
 ירקב לא p מרומה הפסק אמר ר9יש והנביא מן. משאש
 פאן מביום רוב ®שים מכם אשר פן גרני יש בי יבחר.

 ירקבו ולא שנים מאה בחפירה מונחים פולין ובמדינת
 ענד׳ ביע ואולי חרת. בנלי לרקיב ממהרים ויוסר וכר

 של דקרקס מדם נמנואר קשה הקרקע נא׳י או כנביא
 כס קשים אולי מרס כלי ®שין שמהם אדומה אדמה א״י

 ימים יעמדו לגופן חרם מלי ונתתם א׳ל ולקי שלנו. מחרע
 נרי בסל להגאק השש שנרי בפל והגאון עעצ רבים
 או בחניות הקברוח פל לקברם נעו שנסב ומה על:

 עפתי לא וס׳. רבים ימים לקיים ®מד פן כלי כי עבות
 והפשרם משמים ירעם נרי ני ונו׳ א תקנה ממיל מה

 האיץ. לחלוחית מלבו ר5ק בזיק לאיבוד יניאו בודאי שלגים
 נרקב אצלנו המצוי p ובכלל פומ גדול וטע איטר לן ואין

 מונן! פרם מלי מדם נדי! לגונזן וכר ומראי ונר מהר
 •וי לצאת מהראוי וצדעי עש. וכר עדיף מפי פתיל צער

 מוקף פרם בכלי הקריפץ כיריפות למים שוב ימה שניהם.
 של מביש או מיטת חרס הכלי להניס ואורב פתיל צמיד
p שאיק וגדולות ארוכש ירשום שרש היסט ולסתום 

 זה תרם כלי שני לצרף ההכרח רק אחד. מרם בכלי נמען
 פתיח העיפה קצת או וסדק. מק נשאר ואילי »׳צ לש

 פה אל פה w כמד w הנשנים חרם הכלי שני ק ומגילה
 חרס ככלי להרס סוב פה מדאי ולגן השט נדגקו ולא

הריסות לכל מצאי! ומה .p של תטש או עטת בסון
 דשו הצדיקים אשן מפי שיצאו

שאץ תרם ובכלי ודל: במנילה שם רל הרץ כתב וכבר
 אשו נשנין תרם בכלי אלא בספר אופו ססנץ

 מקנה לו ®שין אופו שטסץ דאגרפ עמ אצל אשי ישען
 מארח סכד׳ת טרי בשיש מדין צ’פנ לקיימן שאפשר נמה
 ילקוט ונם׳ הי. ע׳ מארם יצחק פץ בשרת שק יש. ע׳

 נרח. ע׳ סהרא״ף שוש בשם קרר סי׳ ארח מרשוני
 משובה ופסע .1” סי׳ חאוש מרם לאברהם ספר ובשרם

 מפרכת נכללים השדה פאם חמד שרי ונע רמ׳ו ע׳ ירי
 קל׳ג( סי׳ )חע אמם ורמ הרב נשם סרג לש עוק הנינרל

 ובשיש ע. ע׳ ר חלק חש ובשרם לש. אום ד׳ ונמפרכם
 סלק שבץ הגאון דרו ובסידור פ׳. ע׳ רב דבר משיב
 ארס הד״ט עקרי ובע ט. פעה מחן אבן בקור סח מגדול

 נס ימס ישר. אריכות עכל המנץ ואין י״ט אש מ׳ נד׳
 נבוא מרס והנס עפאני. מדם ליס בריאש מחוסר שהנני

 השתתפנו במדינתכם. הגמשה מהפאנראם המדאה השמשה
 נימין נע במאמר בגיהכש ברבים ודרשחי וצערינם נצרסנם

 שברוע גדול לכרך שהלך בחמס חפשה ער עא( )ור»ו
 כסלו נע א' למס איד וישב נסוצש׳ק p צ’ואכס ונר

 "מסרם בקעים לקברם קש כתיבת התחלת פה ע׳ העבר
 מצות נפח ערשע סהממלס אל לטא ונחנטתי ישראל*
 שס ישראל. אלק לא כי אפרע הדברים וטק ם־יג נתינת
 סי־שטש כללו בשים ופסלו קרמו "לאמטרא• נסדנס

 "טסויוו הנקעים מתעלים סוארשא וכאן עט -האנעש
 מצאו )יי׳ק( נרו ננס׳ והארבע חושה. סש לנעב ישראל•

 קהלות ומקהיל בסורה מוסק יושב שהי׳ סרדין ק לעת
 מעה מפר וכרכוהו הביאוהו במינן לו מונח שש ניטה

אמר ונר האור אס בהן והלמו שירש נסנילי והקיפוהו

ויצהר
 שש שרף שאני שנע! וכר לברי נשיפתי אני אלמלא לה

 וכי* סלמני ימן! הוא ערה של מצטנה ענקש מי סמי
 המם ונמו וכר ®רמוס ואשמם נשרפין נוילץ לק אסר

 ישועת ®טס בטרום סכם לשמש השיים שן רנט בבכי־
 סנה מולפיס. בתשומת ישראל שאדם מל ירחם ונממש.
 מר® נרם הקב״ה מביא ט לטא הפקע לשן במהרה
 מבדי דם ני מ״ג( לע )וברים ב׳ץרקרם דף )נרו במקו
שוקבצק: ע׳ קיע לא דמם ונקשי נש( ד׳ )מאל קום.

 בלוג־ח: 1® עעו נצפ״ם

m ר ר run א.8וואד מרפש טבם כ״ג
 יוסף מתהר׳ר וכר מאון הרב ערב ירע לכבוד

»יר רבא דמא טבי שווארץ שלים־א
ראםווארדייץ.1~~

 תשובתי ובדבר פני. טבר ®ל האיר מעם מכתבו נ(
הודים פ*י ונפסלו שנקר® הסית נרד

 דע קהלם בס׳ נופפת ר״צ בפירו המהומש בעת הארורים
 יונה בני בס׳ סה סש*נ או ראשי שלא אגש האמת ער.

 עב מאהבה במשובה ומשש קדושים. דסם הס׳ מס הנדפס
 מפס במקדש ומעב )דש(. רב ומנ״א )דש( סוטה מרעי

 רב ע׳ עג אלשזר מנחת בשרם ששש סקמ׳ב רפ*נ ,ע
 ש׳ סס. מנהגים רק כתבתי ואני ע• תחם הללו הס׳ אץ ני

 ע׳ ערר עם ונשרי! קנרו סי׳ תארס סרס מרי בשרם
 ששש ע. ע׳ מהדק מארת סרי בשרת ש׳ רעה.

 פתקל׳ד ע׳ סעדם לם׳ בהנהשיו ששי׳ יאולאירן הנאבד׳ק
 בס׳ שנקרע עת mi נפנץ וע׳ בלסט מחדש שנדפס
 הלעג עב מאס לראשונים וברק »ן קאלאסמא מיר קורש

הרל: ראנרק עע׳ תאומים צבי חיים ר׳
ש״ט ידוז וכמי

מ. סיטן
עש. בלאעזקי אבריק ובר הגאון הרב תתני לכבוד

 כאיסור מנירם אתה לך לכתוב שמו וט׳ אחדשכ״ת
לער:

 נבעעס בסט לי נראה כנגע לש( )יש מצורע בפ׳
למרי עי*ש. לי נראם ד׳ תרחיק במסורה ט שם

 שי עיא ר׳ מט )עש( מצורס פ׳ רנה המדרש סש יל־פ
 וט׳. רשנ׳י סר סליהם באים שמנעם להם עא בשורה

 שס יבמפיישש וני׳. לישראל ®ב אך הפרשה בריש ישם
 לטונה. ®א במומק עכש רעש ש»א דגראה אף נגעם דערן
 הלחמים במל אק בסדרם שם דאיתא נעם נגע גם ומה
 ננגס הממרה סרן חה עי׳ש. וט׳ ממלה ננפשש רגע

 ראש לפי עיט מגס רק דמא נגע בסיב ולא לי נראה
 סרעק כי ל»בה הוא הענק כל באמם אגל האדם. עני

:מנן רחעס הסיור סה שיש לי עאה הדש
נראה מנע )®עש( מצורע ע רכה המדרש עש דל גם

 שט וט׳ מנשה של צל® זה >י־א עש עטפת וכר לי
 וט׳ הנש אם ונסן ד׳ נש אוצרים אס רקח הנש אם

 כמט לאשר חס המקיש. הביס נחרב דעש והיינו ע״ש.
ישיאל נתרסקו שמיש לי. נראה ר׳ מרחיק לק לי. נראה

:והבן אביהם משלח! שבשמים מאביהם
רננעס )פעו( מצורע רבה במדרש מאו׳ל עפ '•ל עוך

 ושם עו( )דף טרכין ימיקבםש רש. גסים על נאים
 #' פהש שידה שאיש בעי' )שוק לער על רבאיס אשא

 מאלמנה הר וכלשון גאש עי נא לער ובאמת מצורפ(
 בהרפעם ועי! ונח. בנאוה ונר צדק על הדוברות וגר שפחי
נצדקים: מדבר «אוס רעי סה נגעם סשאם ה׳ ®ף

ונזה
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m פו ויצהר ״ סימן שדתתירוש
 •הי׳ כי ארם מזרים פ' הזע׳ק קשים ליישב רל ובזך!

בא ואץ גמלם סייעה הוא יאים בשיו בעור
 שפישין וכו׳ ו׳ סישע ובהמה אדם ונתיב י׳ל אק לגמרם,

מלמו במעי שמא אדם אק סגיווס. מצד מה בבהמה. פצמן
גרל: לעמים נא פי׳ז נאוע הוא תה באדם

"וס ממרחק וגבוה יראה ושפל י׳ רם ט כפיב והנה
 השי־מ מצפו במעי דהשפל ופירשו קל־ח( )מהליס

 השי״ח מצחו במעי הנטה אק יש׳ש. פרס לו ומאיי רואט
 לדור •נולים והוא אר אק הטס טפ מרחוק רק עסו

 המסורה. מר! מה נתיב. אשבק דכא ואח אק רוח. מסיח
 לי נראה ד׳ מרחוק וט״ז גסוח. פר! מה ל• נראה כננס
פנק שזה ו״ל והב{. כאחד לריר יכולים והוא אני אק ידיר

:והבן למחנה חון טלוח
 במדרש וני׳. המצורע פורס מהי' ואם א׳( )י׳ד מצורע ב£'

שהי׳ אמי ברובל ממשה )פס׳ז( מצורע ס׳ רבה
 במי מא! יאמר מכרח יהי׳ לציפורי הססיכוח בטיוח ממרר
 לשונך גציר ובי׳ מיים החפץ האיש מי וט׳ סייס סם למזק
לציפור• הססוכוח בפיטום מסדר הי׳ למה וקשה וט*. מרע

דייקא:
 של חקנחי מה נרב( נרו )מרבק פאמז׳ל טפ ןגלע״ך

וט׳. בחירה ימסוק הוא ח׳ח אם להיר מספר
 וכו׳. חקנה לו אק סיפר וכו׳ א׳ע ישפיל מא מיה ואם

 במחזיקי לא אבל חורה. בלומדי רוקא הוא דהחקנה ונראה
 ח׳ח של לסם מצאי הממיל רג( )פסטם דאז״ל אף חורה.
 מסף. נצל החכמה נצל שנאסר ש׳מ בישיבה ויישב וינה
 ומדבר נ׳( — א׳ )י׳ב בהפליסך נפי דמי׳ טי. לא כלומד מרז
 מה דצ׳ל ט׳. סאד פנו משה והאיש וט׳ במשה ואהק מדם

 ונפדר״א אהרן. ילא נצמרסה מריס למה וקשה .rtt שיימח
 נטג אק מצירס אהרן נם יהי׳ אס הקניה אסר 3ר פודה
 ויק שנא׳ ויצפער באמופי יראה אלא להקריב עול מרם
 אימא אק ברו. הע הלא ולכאורה מיש. מריס אל אמק

 וט׳ ־.מסק מרם ד׳ הע הפנים נלחם טב( ציש )מנחום
 שהע ולמיד מסרם חסף ראש בס' וב׳ וט*. מקדמק וי*

 והי׳ בר'. רק »• וציר( )מיש הלסם במוך סונחק נדבק
 או כק. שהי׳ למיד משה הי׳ והד׳ אלרא. ברו ע׳ אהרן
 נצסרע אהרן הי׳ ואם ראשונה. משעה שהי׳-גק לח׳ד --פנחס

 בלחהיפ. אפשר הי׳ ולא שנח. ובמוט ז׳ הסגר צרץ והי
 נב׳ וסר ונו׳ הישנה אח סילק אפילו ימח׳ שם לי׳י אבל

 אהק דגם רציו שבס מז׳ו דסיל ]ואיל הקשי. חזר נהרס
:מיש[ נצמרס

לא הא חורה זניח איליסא זניח מאי )דנ״א( מיסה י בהא נשים סשאיב במורה. מקנה לו הי׳ דאהרן ייל אבן
 המהרשיא ר אבל ומחו. דישפיל סקנה אעא אן ספקדא.
 והאיש אסר טכ לט. נגנהיח מלע שדינר זה עד וישפיל

 מסיק בפומה ושם עדו. להשפיל ואיא וט׳ מאד מנו משה
 יהי' דייז( )ברכום לגנרייהו ונמרן וט׳ בניעו נאקנעיי וטח

איו זה. זנוח הי למרים נם ומראי פירה. לומדי ססדקי
י. בסחזיקיס מקנה דאק

11T1 החכמה דמם וערק הכסף נצל החכמה בצל פי יל 
ללימד ערק יש מה היינו יב(. ז׳ )קהלח נפלי מחי

 נציר חיים החפן האיש מי סיד ממי החכמה כי המחזיק סל
אלא נמנבאו לא כנביאים כל לד( )ברנוח נרד וט׳. לשמן

 :וט׳ מצסן טח אבל מנכסיו ירח ולמפנה ונר
צפור׳ היי עא עו׳ ומלן אמר טא( ר )מגילה יאיתא

 שמח כנאמר חורה לומדי מחזיקי היי ממלן עד
 נציר והכריז ד״קא שלזנולן לחלף הרעל הלן לק■ זט׳ זנילן

 :לרס חקגה אין היפר אם ני לה׳ר. עברו שלא הייני מרנג לשינו
 מדברים המחזיקים ריב ספ*י ט אמרתי צחיח ובדרך

חוואדקי מהרי׳ והנהיק וירח. רבניהם פל לה׳ר
 פיה בישראל מלפנים הרב. מם שרט קהלה למי אמר דל

 מיש. ומי-ינות נדוניא אלפים כמה מנע ח׳ח חקן לי קנה
 נמחכמו. ומחה ;■:!•ט(. פסחים )טיק לנשוך למי לי שיה׳' ‘מי

ומטר הדג. הוא זחד. נטפפוחח־ח "■,':■ם הטי' סכל והטה

 בטיעוע מחזיר ׳9 סול יו•לנש יכל' לשממ י"*&ט זה'א
:יהק החמדקים

 ט׳ חמבא לשין בשיס דאר־א מייני טב( )דרו בגיטין
שם עמים מיש ומצאם' רחוק. מוא כרש" מ״ש

 ׳8 אנח• אבל טשי. של מרט דוחה יעקב קל דבאמס שט
 פט של מרט מי עקב קל שט׳ ביק המרק. הי׳ למה

הקל: טה שם כרש"
 מוטל דפפלה סצירס טימ׳ל טפמש׳נ ניחא רהכל י׳ל אכן
ברברי שטרשם' פה וגורס לה׳ר. דיבר שלא נפה רק י

 וכשאסם בו׳ בנעם מגפי )רכ״ח(. נרטס הסטוה־נ חי׳ז
 נדחה לה׳ר לשין שוע טי כאן נם יא׳ה ט׳. סססללע
 להחבא. צריכים והע מפלחי. שסם ס׳( נ׳ )איכה מא׳ חפלמם.

בחדריך: טא פחי לך בנא'
 הצרות בל טעו ט׳. לי בצרחה ט קב( )מ׳ בתהלים

מרש עלשעוע הלה׳ר נשטל טא מצע הנאים
 הקרה של סופי מס ט׳ ד׳א מעש" נו׳. לך יק מה ח׳כ6

 ט׳. גרתי כי לי ארה שסיים. מה כי׳. נמרים חצי מלץ לנמר
 טע שלוע אני עדם. ט׳. נגולה ה״חי בפטרה מצע כפי׳

 אני באס טיט אדבר. ובי מפר. רק השלים. לפני מיק ט׳ באסם
 והבן: פדכנ״ס למלחמה שהטה בא הפיט אז לה״ר. מדבר

מחדל יביש" לדייג המלך ויאמר י׳ח( )כ׳ב א׳ ?צטואל
 חאסףדרוט נט ערש׳כ י׳ל ברר׳ק. ונרש כדג

 ולה׳ר. סמלוקש סל דקאי לחולה דג שיחפשו חדל פי׳
 מל דקא׳ זט׳ סלפ חחבירו הגדול כל שנים וניס מה ומרן

ט׳ וו ובבטנה ממינם. נס שאוכלים וגיס כמו מחלוקח.
והנן: מד סל בלנדר דואג

 וט׳ בטרום מחזיר שט׳ מעכל ממשה נמרי מצורע ב£'
וי׳ל ינאי. לד׳ הרעל לו מעש מה מקשים טי*ש.

 בל׳ ופחת זע בפסוק ינאי לר׳ לו קשה דט׳ ט׳. והחידוש
 עיון לשונן*. נציל נעה בל* וסיים וט'. האיש מי נסחר
 האיש סי ק הברת והפ׳ה דגם לו. נחיישב זו ממשה ריאה
 הפטל אנקם סביבי! דגחקבצו עיק נסחר. בל׳ ודינר ער.

 ברעל שראה ממשה וכהטא עו׳. לשונך גציי גונח בל׳ לדבר
והנן: וה

 שא׳ל עא' וי׳ דרוגל נמפשה מצורע פ׳ בוימ׳ך
טין דלה־ר טע מ׳ש. ט׳ לדבותך ולא לך לא 1

 מלם אס שמוזע ר" אבל מסע לרע השר אח ממרק נאם
 לעי בא לא ממילא א׳נ כמוט ונמנים רבותיה שהמה
 שא׳ מזה טע הקרא בפי■ מהרוכל לו שמדע והחדשים לה׳ר.

 מכבד לו שיש המיות שחלט משמח ס׳ למחנק במי מאן
 ט״ס. החסן הלשון בנפל מא תה חחע סוד וחנק יקה
 לו טש מיטב טוס לו טשאר מפן טע ימיים. אוהב ועוד
 מטום שקנה בר ימים ואוהב כלה׳ר. מ" לזולמו יעמר ולא

 ד־ה מצורע הרס בפי׳ מרפה עליו ומהמדבר מהרשע מוטו
 :העב טוק מהשני לסזבק בלשון מלל שזה טש. זאת

n*VIK5n3 ער. מצורפים טו אגשים וארבעה מצורע ט
 פלפול מצורע בס׳ עקב נחלת בט איחא

 נש׳ם גם ולה נרו ע׳ גמר היו אטיס דד׳ בירושלמי ארון
 רעד דאס שב׳ ר אוח שהם באבר וס״׳ש מלק ס׳ דיל!

 מרם מסרס קים נבר הא הטו כאילו מי נממן צרפת
 שסטאר מה וא׳נ נסמן צרפס שרעא תה השיטים ק שכחי׳

 שרם טפי ייסר וט׳ ג׳ מי אלעס בקבר האיש שהשליט
 דרעוי להעך מבואר )ד׳ז( טלק בגרם באמת אכן ע״׳ש.

 נקבר האיש והשלכח נחסרס שנע ספי מכלל הר מצרפם
רגליו פל רקם רק לבימו הלו שלא טון משט לא אלישע

במהכטג: דבריו נסחרו א*נ פיי׳ש.
*חם דמי אץ וט׳ דמו ולא קרמו )דרס( נ׳ס בגט*

 טשנמאש ואהלות נננפע שפוסקים בשמה אלא ונר
 פ"׳ש: לה׳ר דבאסל נננטם שטסקים ונקמדיקא מהרטא

 המעה יום זכרק דמא באהלות שפוסקים מל נס נזה באופן ויל ן
דממו. עטל ללרר דמקנה אף מוסר. לוקחים אינם מנח

 חם זכר א׳ב ריסה. אמש שמקס רוח שפל כוי מאיד ומאוד
דוד; לשמאי אינוטטל סכ׳ן שפלוע לטי להביא מדמהצרץ
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65 לג תנחוטא
 אוהו ורן במשפט י עליך •ושב שאני חייך ב״ה הקדוש לה אמר .כבדוור זקן על שהיית

 by M22 אין לארץ שני בבל בת בתולה עפר על ושבי רדי )ישעיה•"( שנא׳ ומחייבך
 ועניבה רכה לך יקראו הוסיפו לא כי• כסא אין לארץ שבי הכסא על יושבה שהייה

 תאמר ולא . מסך פורע אני ואה״ב החלה שלך השר סן פורע אני לך mry אני ומה
 בצרעת אוחו מלקה אני כך ועולה בעולם מהנאה שהוא כגוב אפילו אלא הזח במלכות

 .דבליו על עומד והוא בשרו הטק וט׳ המגפה תהיה וזאת יד( )זכריה כתיב שכך. נבין
 נעוה״ו שהרי התמה ואל ישראלי. על שנאו טה יד על המגפה( תהיה האס )שנאמר

 געמן זד. היה ומי בצרעה אותם והכה )הרבה( ישראל של בשונאיהם ב״ה הקדוש פרע
 נטר והאיש וט׳ אדוניו לפני נחל איש היה ארם מלך צבא שר זנעטן מ( נ )מלכים שנא׳
 בעוח״ו קטנה. נערת ישראל מארץ ששבה בשביל נצטרע טה‘בשביל מצורע חיל

 אשר num תהיה זאת יו( )זכריה שגא׳ כן לעוזיר ואף בצרעת כוכבים לעובדי הלקה
 קורק שהיו ומנין .מסאים לבני קוראים שהיותם לפי הקב׳ה להם אופר .ח׳ יטף

 מטהרן אני ישראל אבל וט'. לטי קראו טמא סורו ד( )אינה שנאמר . טמאים לישראל
 יקרא ולך ה׳ גאולי הקדש עם להם וקראו סב( )ישעיה שנאמר מביניכם וטאלז וטקרשן
 רעיתי )את( יפה ]כולך[ ד( )פה״ש המלך שלמה אמר וכן .נעזבה לא עיר דרושה

ז בך אין ומום

מצורע פרשתר
.המצורע תורת תהית זאת

 לחם שאין אלו רכוחיט שט כך לעהיב. חלק להם אין אדם בני בטח רביט ילמדנו )א(
ירבעם טלבים שלשת הן אלו .החומות וארבעה מלבים שלשה לעת״ב חלק

 ולמטה מלבים ארבעה לשטח המשנה חכמי בקשו שלום בר יהודה איר ,ומנשה ואהאב
שלמה

האטדים כאור
 הכינה . כ״א כמה רבינו ילמדנו )א(

באומרו שמדקדק לשי זי מלנה
 נשאר שלא ׳60 במחלת המצורע תזרח חסי׳ זאת

 אומר וענינם משעמם שנמר איד שגם הפרשיות
 זאת הזב. תורת זאת .היולדת חורת זאת לאחריהם

 הצרערג ננס חורת ואת מסיים נאן ינן .מזיר מורת
 הקרבצות ושאר העולה תורת בזאח להם הוקס׳ וגן

 שבא ודרשי פרשתם בחמלת מרת זאת להם שהקדים
 לפניו הוא חביב קרבן איזה בחוות שהעוסק ללמד

 וראוי נן. לדרוש א״א ונאן .אותו הקריב כאילו ית׳
 ימהר ני לאמר. וט׳ וידנר השרש! להתחיל א״ב

 עקום »ל נם .הנהן אל והובא מצרעתו המצורע
 לזה .מייתר תהי׳ תלת נס מצורע. ובאן צרוע קורהו
 מן שנמדדו ההדיועות שהארבעה זו הלנה מביא

 יזבן והמעה ימדדו. לשונם בעבור כולם העוה״ב
 ענא א״ר ח׳ סימן בראשית ה׳ לעיל דאיתא נמה

 עד הרע לשון אומר אדם אי,ן רינ״ל נסם דסאב
 והנהאס עיי״ס. סימןג׳ ונ״הלקמן בעיקר שנוער
משפסו בעיה״ז עקזה על לההרעממנו זונה האדס

9 13 ה״ב! תגהופא )סררש

 יסב נדי ני העיה״ז מן ערוד שהוא בצרעת ללקות
 מצורע קוראו שבכאן וזהו . מושבו למיונה מתון

 ל׳ שדינר על .לו נא הזה שהעונש רע מוציא אותיות
 פברחמיו אלא מןהעוה״ב נסרד להיות ראוי זהי׳ הרע
 נדי עוה״ז סן עירוי מה זמן על עליו גור ית״ס

 ערפו מקשה ואם נדם. ממט יודח ולא לעניו שישוב
 נסדד או בתשובה שב ואיננו בצרעת שנלקה אחר נס
 שנלקה שנס בגחזי שמציט עמו העוה״ב יק גם

 הדייסות הד׳ נין הוא נמנה עוד בסוה״ז בצרעת
 מלועו בימי שהמצורע נמצא .לעיה״ב חלק להם שאין
 וידוע .עוס״ב ומן העזה״ז מן נמרי סב שלא נ״ו
 יהנערד החזרה. עסק הוא בנ״ע הנשמות עדון שכל
 נששב אבל . בתורה שם חלק לן אין העוה״ב מן

 הנז״ד ממנו בעל מצרעתו מסהר יח׳ לעניו בחשובה
 ונזה . עוה״ב מן ובין העיה״ז יק נץ העירוי סל

 ביום הבטחה. ל׳ המצורע. תורת תהי׳ זאת ינואר
 החשיב׳ איור ספק בלי שהוא שנמהר אמר עי׳ עהרתו

 מכעיתו אלא העוה״ו סן העירוי ממט שבסל זו לא
לתורתו וחוזר ממט בסל העוה״ב מן העירור שנס

שנפרד
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תנחוטא טצודע מדרש 66

 בהיכלי ולבקר ד׳ ננועם למדות ויפוג סנערדממגה
 במפסליהם. וליהכח :מדוע זאת במלת יארמו
 ושננו! .וחרה י. לסרפן ן9נ להאזוז רצתה כאילו

 :לשמים וחזרה שי׳ או .סכניהמ״י המקומות ככל
 סל שבת ישולם משלכם וכי ישלמנה. הטעטך

 ונותרים מןהעוה״ב שהרצו מי את מאסתם כי אדם
 שט פעם רצי למס ,שונים היו למ~, שתרצו; כמי

 על :וגו׳ תגעו אל את-סנ״ק ששפטו אחר למנותו
 יותר ננגותו מדבר שהכתוב לפי ד* .בו שכתוב

 אשי נסור סבני * יה •האב ממחיצה :מדאי
 שי׳ . גיהנם לשין אלא ינחני ואין ;אברהם

 ט נתחו חציך כי כמ״ש ירידה לדן אלא ינחני אין
נהוג אדם כן שנאמר :לגייאס אלא ידידם ואין

 את ואתיות ארן אל זט׳ יסורידסו מצרים המון מל
 ססוציאסם נטרו*. לשוט על ונחי :סר יורדי

 ו וט׳ לאמר שטוני אדוני כאבט־ר אלישע מל רע
 . למה : אל״ף דבתינחסר .טוסולקרו בודאי
 ולכאורה עולמות מל ושרדו ב״ב אלישע הענישו

 תביא ולא וכחיב !כ״כ חמורה אינה המכירה
 ונשנא ממט מקמח אלישע מגע בן ועל .תועבת

 השם חילול הי׳ תמנו לקחת שלחו שהוא נשמו ואמר
 סטוה״ו מן פירוד שהוא ,בצרעת ילקה :ניכר

 יוסרדגם ישונגחשינה לא שאס להתראה להיותלו
 ז no צרות כי .המצורע תקרי אל :עוה״ב מן

 והעונש החמא נבלל וה ובסם רע. המוציא אלא
עלידי ובסנתרפא העוה״ג מן מדד להיות שמשפס

נס חשו

 אל ולנביאי במשיחי תגעו אל קה( )חהליה ואמרח קול בת שתאה אלא עמהם שלטת
 נמפסליהם ולחכה השטים סן אש ואחא .לשנות ובקשו אחד יום חזרו ואעפ״ב .תחנו
 ידעת ומה אני ולא von אתה כי ג«נמ בי ישלטנת תטענן• לד( )איוב ואטרח וחדה

 נשים אהב שלמה והמלך יא( א )מלכים בו שבחוב על שוגים היו למה כך כל .דבר
 שלמה רעש .החיות *חניות אדומיות עמוניות נזאביות #רעת בת ואת רבות נכריות

 מפני שחללו מהנא אחת וגהר ואחתופל ודואג בלעם הדיוטות ארבעת .ת׳ בעיני הרע
 ארם מן כב( )במדבר שנא׳ לניחנם נדחף לשוט ע״י בלעם .לניהגם נחשו #ידם דבור
 לגיד,נם. וזרקני בלק הנחני האבות ממחתת הייתי הרטים מן .מואב מלך בלק ינחני
 נטהר לשונו על האג ובן .אדמגחחוגר בו (3ל )יחזקאל שנא׳ טועם לשון אלא ינחני ואץ

 וכנס שאול והרגיש וקבלו הכהן לאהימלך הבחנים עיר לגוב חד שכרה בשעה אימתי
 אתר אין מבקש שהוא מת עושה שדוד לי עושין אתם י#ה להם ואסר עבדיו כל את

 אוני את גולה ואין עלי כלבם קשרתם כי »( א )שמואל . שנאמר .אוני את גולת מנם
 )שם( שנאמר הרע לשון לספר דואג התחיל .עלי טכס תולה ואין ישי נן עם בגי בברת

 אל נבר. בא ישי בן את ראיתי ויאמר שאול עבדי על נצב והוא הארוסי דואג ויען
 בד,"נ ואחימלך .בד אפוד טשאי נהגים ושמנים חמשה נהרגו ידו ועל .אחטוב בן אהיטלך

 ל«ף האכורים על רחמן שגעשה כל אלעור א״ר וגו׳ הרב לפי הנד, הכהנים עיר טב ואת
 וכתיב ותבקר הצאן מיטב ועל אנג על שאול ויחמול מו( )שם כתיב הרחמנים על אבד געשה
 לשוט על אחתופל ובן .הרב לפי הכה הבחנים עיר טב ואת מ( )שס הכהגים עיר בטג
 .ויחנק ביתו אל ותו עצחו נעשתה לא ני ראה ואחיתופל יו( כ )שמואל שנאסר נטרד
 התחל הנביא אלישע ע״י ונתרפא געמן שנצנדע בשעת ונמדע נטרו* לשוט על ונחר
 לפגי טשטש נדד חת עלו לקבל ר*ת ולא לאלישע וחרוטת וזהב בסף ליתן נעסן

 את אתי חשך הנה (9 ג )מלשים אסר הנגדים ואת הזהב ואת הכסף את ראה אלישע
 מאתו ולקחתי אחריו רצתי אס כי ה׳ ח הביא אשר את טיח מקהה הוה הארסי נעמן

 ותא לעולם ובזרעך בך תדבק נעסן וצרעת )שס( שנאסר לקת טוטו בוראי .מאומת
 .התרט כץ מאוסה כירך ידבק ולא ו( )דנרים שכתוב ל#י לסת בשלג מצורע מלפניו

 אזר ניתך אל תועבה תביא ולא ונתיב נוט״י עונת *באו שר ונעמו ארם מלך וחת
 מנין בצרעת ילקה הרע לשון שמספר כל בעולם ב״ח להקדוש כריתה ברית פרת
1 רע (op) הטתיא אלא המצורע תקרי אל המצורע תורת תחת ואת בעגין שקךאו סטה

אורל
באודחאטרים -
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67 לד תנחומא מצות מדרש

 החיים. בארצות ד׳ נתרת מלקו לנחול חוזר חשובה
 :ונג״ל שהרתו כיוס המצורע מורת מהי׳ זאת וזהו

סש סדהש וט׳. הנגעים אין ארז״ל 0)
 הממזר לס״ו על כאים שהנגעים

 בפרח וכן :א׳ כסימן מ״ל לדרוש סניף הוא
 ועלילות הרפש המעשים כל יכן ר״ל פורעניות.

 שהידים סע״י .וגו׳ הידים אלו :גנר מצעדי
 מעשיו שיו יעשה ואס ייכלליזשותנסס מנוגעשלא

 וממחה אכלה כט .בו׳ נקי בלשון :מקולקלת
 ואיטייצא זלתתוכללזמר: תאמו. ואל סיה:

 לנדתה ובז׳ כששי ששמש אע״ס .וכו׳ העולם סן
 עד מת אינו ס״מ ימיו בחצי נכרת מרון מששסו שוא

 חי זוכה האדם ואס .זבה : מצורעים גניו שרואה
 הקב״ה .אומר בב״י :לי׳ נקס ובאנב שמונים מד
 :אשכול עוגותס ואני משאו אביתי לעניו קונל הנן אם
 עק משלם שאני מצד לא פשלי. זו המרירות אין

כ״א עדיין משאו שלא הקשנויז מיקנגיהם אל אבות

 הקדש ודוח מפיו שמוציא הרע לשון על אלא האדם על באים הנגעים אין ארד׳ל )כ(
אל .בשרך את לחטיא פיך את תתן אל ה( )קהלת )לו( ואומרת צווחת »״«
 לפגי תאמר ואל גופך. את להלקזת בשרך את להטיא מפיך דבר להוציא רשות חתן

 הדבור הוצאתי בשגגה עליך הממונה המלאך לפני תאמר ואל . חיא שגגה כי המלאך
 במזיד בק בשוגג בין רע כין טוב בין נכתבים בספר מפיך שיצא ודבור דבור שכל ספי

 ייכתב וישפע ה׳ ויקשב רעהו אל איש ה׳ יראי נדברו אז נ( )מלאני שנא׳ כן שהוא משנין
 הקדוש לפני דוד אטר פורעניות בטחת וכן שמו. ולחושבי ה׳ ליראי מניו זכרון בספר

 יד( )איוב איוג אסר וכן .םרוזק לרעי בנתח ,שבתיקום ידעה אחה קלס( )תהלש ב״ה
 יקצוף לפה (0 )קהלת .תתחקה רגלי שרשי על )שם( ואוסר .תספור צעדי עתה כי

 .ובנגעים בצרעת שאקין והגוף חידים אלו ידיך מעשה את והבל קולך על האלהים
 אשתך לך אמרה אס חורה דברה נקי בלשון בשרך אח לחמיא פיך את התן אל ד״א

 צורת על הממונה המלאך לפגי תאמר ואל כד. ותנע גופך את החמיא אל נדה שהיא
 ידיך מעשה אח וחבל קולך על האלחים יקצוף למה יידע. הייתי ולא חייתי שוגג הוולד

 לעשר לוקח מהם הנולד הבן לנדתח ראשון ביום שמש כיצד .בצרעת שליקק הכנים אלו
 לגדתת הנ׳ במם שסש .שנח לעשרים לוקת הבן לנדתד. כ׳ כיום עמה שפש .שנים
 לוקח לנדתה הה* כיום .לט׳ לוקה הבן לנדחח הד׳ ביום שמש .שנח לל׳ לוקח הבן
 יפי שבעת בנגד שנח לשבעים אקח לנדתוו הו׳ ביזם .לס* לוקח לנדחה הו׳ ביום לני.

 ע׳ אלא אדם של שנותיו ואין טקולקלין פירותיי שרואה עד העולם סן יוצא ואינו נדחה
 שסש אם לכך .לשמונים זבח .שנה שבעים בהם שנותינו ימי צ( )תהלש שנאסר שנה
 המרירות אין אומר כביבול שנח לשבעים לדקות הוולד לנדתח בשבעה אשתו עם אדם

 את חתן אל ד׳א .המצורע תודת תהיה זאת לך ואסרתי בך העידותי כבר משלי זו
 לעצמך אותו. והטעה עשיתי בשגגה מלאך שהוא tA והאפר בזדון עשית אם וגו׳ פיך
 שכהן וסכין בצרעת שלוקין הבנים אלו וגו׳ קולך על האלוזים יקצוף למת .מטעה אח

 1 וגו׳ דעת ישפרו כהן שפתי בי נ( )מלאני שנא׳ מלאך נקרא גדול
תלוי הבל .זט׳ לשון ביד וחיים מות ית( )משלי ושלה המצורע תודת תהית זאת )ב(

fitted
האטדים באור

 כש״ס שמציגו הנה .אכותיכס ככה שהשביעו כשכע
 מתים קנזנים ׳שמש עכירות נמה )לב£ נ״מ נס׳

 ערנשהס כי העולם מן לסלקה סייס אביהם בשן
 הדי! הוא שכך כ׳ פיתן ויש כסדר לעיל נדאיתא

 להלקיתס אגל השרב מן נשרעין ללש אין שאס
 ית״ש מדתו ש אין אנומם בעזן ובנגעים נשורין

 .אבותיו ט שמוט הרע המזג מן הוא נשבע אלא
 :בשבילו הספג לשגות לכס ראוי אינו המושא זק

 דקאי יליף תהי׳ תינת מיתור .וט׳ העידותי כבר
 זל׳ק בגדתה תהי׳ ימש שנעת נה שנאמר הגדה על

 אם :המצורע תורת היא תהי׳ כה שנאמר ואת
 שיקבל .אותו ותטעה :הג״ל העבירה .עשית

 ד׳ מלאך כי וט׳ בחן שפמי בי :קרנן ממך
:הוא צבאות

 uoa .לשון ביד וחיים מות ז^ה )נ(
מורת כאומרו שמדקדק לפי נש

 ס׳ מגיא לש לשמר מנע"} הצרוע שהדת המצורע
מ״ל

החכמה !אתגר ע״יו הודכס68.מס עמוד חיים p מאיר אברהם רויזען, )ויקרא-דברים( ב - האמרים< >באור תנחומא מדרש



תנחוטא סצוחג ז0םדר »

 נחלה: או גחל לשון מציגו מהן שככלא׳ .ומעץ
 נסירי״ק ונתנה של הראשונה נו*ן ,חשות לי ונתנה
 אלא אשרה לא והתורה הואיל ור״ל נפעל ממין

 רע שה והוצאת ורכילות כלה״ר מנירה על סיטר
 מה כל הרמת כדנרי . אומר הריני ז ונחמה
 עשה .לשונך נצוד :כעליה דבריה ואשי׳ שאכקש
 לגמרי כזמר שתממש והיינו מרע ללשונן עשמרת

 • ולשוט פיו שומר :נלה״ר להכשל תנא שלא
 Q לאינא כל״ל ולשוט לפיו שימור העושה ג״נ שי׳

 .ונר וחיים מוח ד*א ז כצרעת עליו שלוקין הרע
 שאינו סיומו כחיים מת יהי׳ סלפק שמיי יפרש כוה

• זט׳ לי י^ס מר : כמןל׳ס שנוער עד מצואו

 .הלשין ניד מעורים אדם על ומייד שמותו הנ״ל
 לאדם תלמד שהתיה׳יק המצורע תורת ינואר ונזה
 נצרעת ונלקה רע מוציא שתי׳ כלשזגו סמא שאס דעת

 יעכוקנד״תשהוא אס ויתרפא ישוב כתיתה החשיכה
 וזאת .חיים פן לשק מרפא נדנתיג ללמ״זר רפואה

 ונעעה כלשונו מי״שקלקל ר״ל המצורע חורת תהי׳
 ג כס שיעשוק סתורה זאת היא רפואתו מצורע
 לשונו מניאו האדם זוכה אה שי' .לחיים ובה

 מרפא :למות לשונו מניאו נחוזיינ ואה לחיים.
 :עןתיים הקרואה התעה היא הלשק רפואת ,לשון

 כספו׳ נאמר דואג ועל יתצךונו׳♦ אל גם שנאסר
וסג״ע משיד קשה שחוא >״כ: מומור גתתלת
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 חייט. עין שדמידח לחיים »ח כלשונו כתודה עסק ,למות נתחייב לחיים ח3 בלשון
 שנאסר הרע לשק של רפואתו חיא .בח למחזיקים חיא חיים עץ ג( )שם שנאמר

 מתחייב הרע בלשק אדם עסק ואס .בחח שבר בק וסלף חיים עץ לשק מרפא עו( 06)
 והמספר אחת נפש אלא חרג אינו החורג שבל בש״ד' הרע לשון שקשה למוח בנפשו

 על חדע לשק אמר דואג שחרי עליו והנאמד והמקבלו האוטרו שלשה חות הרע לשק
 ונחרג אחימלך חפות מות חטלך ויאמר »( א )שמואל זשגאטר ונהרג אחימוב בן אחיטלך

 נ( א )שמואל אומר שאול רב: בה׳ מעל אשר במעלו שאול וימת יג( א )ד״ה שנא׳ שאול
 השבץ ואין הבחנים. עיר טב של ק^יגורא .השבץ אחזני ני ומוחתני עלי נא עמוד
 העוח״ז מחיי גשחרש ודואג ,זהב משבצות ועשית נח( )אמות שנא* כחונח בגדי אלא

 מארץ ושרשך מאחל ויסחך יחרוך לנצח ירמוך אל גם »( )תהלים שנא׳ חעח״ב ומחיי
 מסכה אומד הוי בחץ חסנה או בחרב הסבה קשה מי הנא, העולם מחיי סלח חיים
 וחשבת בו ונגע אצלו קרוב א״ב אלא חבידו את להמית יכול איט בחרב שחטכח בחץ
 נמשל לבן אוחו דואה טקום_שחוא בכל אוחו ומכה החץ את זורק אלא כן אינו בחץ

 .אומד חיא וכן ,דבר מרמה לשונם" שחום חץ ע( )ירמיה שנאמר כחץ הרע לשק מספר
 תרע לשק קשח פה ראח ,וזרה חרב ולשונם וחצים חנית שניחם ארם בגי מ( )תהלים
 ואיך, רבתיב מניע .מנשוא עוני גחל דכתיב משיד .ומע״ז וסג״ע מש״ד קשה שהוא

 ,גדולה חפאח הזה העם חפא אגא לב( )שמות דכתיב טע״ז .הזאת חגרולח הרעח אעשה
 יכרת ים( )תהליס שבא׳ נחלות אלא גדולה ולא גדול לא נו כחוב אק הרע לשק ובמספד

 ד׳צא .לשק ביד וחיים מות נאמר לבך נחלות מדברת לשון חלקות שפחי כל חי
 מת כל אומר הריני לדבר רשות לי זנחנח הואיל תאמר אל לשק to וחיים מוח

 מרבד ושפתיך פרע לשונך נצור לי( )שם שנאמר התודה אותך הזהירה כבר שאבקש
 נא( )מעלי צווחה הקדש ודוח משתבר אלא אתה אק מחמר שאתח תאמר ושסא מרטה
 מות ד״א נפשו. מצרעת אלא מצרת תקרי אל .נפשו מורת שוטר ולשוט פיו שומר
 בית בחקדוש בושר שהוא עד מפיו מוציאו ארם שאק הרע לשון קשה לשון ביד וחיים

 ■•כביבול .לנו אתן טי אתט שפתינו נגביר ללשוננו .אסרו אשר יב( )למלים שנאמר
 לעמוד יובל סי .וט׳ מרעים עם לי יקום טי (7צ )שם הרע לשק מספרי על צווח חקב״ח

 אטד כחם לעמוד יכולת איני אני אף צווחת וגיהנם .גיחנם בחם יעמוד וטי בחם
נחלים עליחם הופכת ואחה טלמעלן חצים כס זורק אני טלמטן ואת סלטעלן אני חקנ׳ח

סלטפן
תאטרים כזמיר

 החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס69 מס עמוד חיים p מאיר אברהם , p! 1 11 iu.WP)ויקרא :-.ג תנחומא.>באור,האמרים< מדרש
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 ירעו ועלה שזאב טלם שיתרעאו בעת גם ,הנחש
 המוש ישאו אז גם pn יאכל כבקר וארי׳ נאחד

 תהו .חייך ימי בל תאבל ועפר הראשונה בקללתו
לחמו: עשר ונחש שמסיים

CO לא הא שהרתו יום הוא סי'נמה . רמה
 סבלת אמר השמיני יום ,עד מהר

 טהורות. חיות צפרים שחי .ומשני קרבניתיז.
 הצעיר נדם החי׳ הצעור 'בטנילת מחסלת העהרה פי׳

 יום עד הסהרה בנמר׳ לא ואם יוס באותו השחוטה
 גזה :לי׳ קרי טהרתו יום כפיר מ״מ השמיני

 ולא המזבח מל קרבין שאינן .וכו׳ קרבנו נשהנוז
 פי׳ .לה״ר שספר על .המזבח על הקיב ממין
 התשובה אל לעוררו ב״א לנפר נאים הצפרים אין
:הצפרים בדרך שעשה והצפצוף הפטפוט מעשה טל

 פועלי בל יתאמת עתק ידברו יניעו נתיב מגי׳ לעיל
 לך יתן מה משוש .וגו־ נבוד הצי שנאמר :און

 הלשה״ר לנעל בשואל לשקרטיה לו יוסיף ימה
 נטר חצי שכרך והו ואחריתך שנרך מה התדע
 דהיינו רתמים גחלי עם מלמעלה הקב״ה דהיינו
 לראות ימים אוהב הנצחיים .ודים החפץ :גיהנס

 .מרע סוי וכתיב :וט׳ לשינך נצוד נעוס״ז טיב
 הפשיק על שעבר ל»י התיקין מלמד הוה העסוק
 מעתה מרע פור ואמר וגי׳ לשינך נצור שהוא שלפניו
 שנקראת נתירה פסיק עיב יעשה מלה״ר סור טל׳ם
 שלום נקש אחים בין מדנים משלת שהיית ותחת טיב.

 המצורע. חורת ההי׳ זאת נאט־ לכך :ורדפהו
 נתינת הנרמז הלשון לבעל תיקון שאין קאי אדעיל

אבל :בלשונו שיעסיק בתורה אלא ננ״ל המצורע
9

 רצונכם לישראל הקב״ה אסר .רתמים גחלי עם שנונים גכור חצי קע( 05) שנא׳ סלמטן
 לי( )שם שנא׳ ובעה״ב געוה׳ז זוכים ואתם הרע מלשון עצטיכם הרחיקו מניהנם לחסלם

 סור וכתיב .סרטה מדבר ושפתיך מרע לשונן נצור יכתיב וגו׳ חיים החפץ האיש סי
 ללמדך . המצורע תורת תהיה זאת נאסר לכך .ורדפהו שלום בקש טוב ועשה טרע

 רע שם הפוציא .ממצורע תודת תהיה זאת שנאמד rtyt באץ הנגעים לה״ד שהמספר
 פריט ומה ק״ו דברים והלא .מצורעת והנה מרים אל *הרן יי®! !"2’ל® בטשה !אהרי מרים ותדבר יב( )במדנר כמרים כתיב טה ראה »בנופו טוצאץ רעים שהנגעים רע מוצא
 .כך לאשתו להחזירו אלא נתכוונה ולא בפניו שלא חביבה באחיה אלא דברה שלא

 אלהיך ה׳ אשר אה ובור מ( )דניים שם כתיב טח ,אעכ״ו חבירו על לה״ר המספר
 שהיה אהרן ואף .הצרעת כנגע השטר )שם( הענין טן למעלה נתיב מה .וגו׳ למרים

 .ובאהרן במרים בם .וילך נם ה׳ אן« ויחר )שם( שנאמר הקנ״ה של ידו נו ננעה ב״ג
 שבעה מרים והסגר )שם( שנאסר ימים שנעה לאחר ומרים סיר נתרפא שאהרן אלא
 מוצא את וכן .רע שמוצא .רע שם המוציא הטצירע חורה תהיה ואת הר ימים

 כי ריב״ל אסר אמר וטה נצטרע לפיכך בוראו על הרע לשון שאמר על הקרטוני בנחש
 ג( )בראשית ורע 3םו יודעי נאלהים והייתם עיניכם ונפקחו ממנו אכלכם ביום כי אלהים יודע
 אכל ■הזה האילן מן עולמו את לבראוח וכשבקש הכירו אח שונא אומן כל להם אמר
 הקג״ח א״ל במוחו עולם לבראוח יכולין ואתם ממני אכלו אתם אף עולפו את וברא
 ,הנחש אל אלהים ה׳ ויאמר )שם( שנאמר בצרעת ללקוח משך הרע לשון ספרת אתה

 צחנת כי יג( )ויקרא שנאמר בצרעה ארח במה הבהמה מבג אתה ארור ואח עשית כי
 ולא צרעתו היא זו הנחש על שהן הסלעים ריביל בשם הוגא רב אמר .היא ממארת

 נ( )בראשית שנאמר מתרפא אינו והנחש הבא בעולם מחרפאין מוטין בעלי כל אלא עוד
 כתיב אום בבני .מתרפא איבו והוא מחרפאץ שהכל סבאן ;הנהמה מכל אחה אחד

 החיה .וכן ונו׳. עורים עיני חפקוזנה אז )שם( וכתיב .פסח כאיל ידלג אז לה( )ישעיה
 להטו עפר הנחש אבל .הבן יאב,ל כבקר ואריה כאהד •דעו ומלה זאב )שם( והבהמה

 ז הרע לשון שאסר על לו נרם מי לעפר הבריות בל הוריד שהוא לעולם מתרפא שאץ
קרבנות משאר ק־בגו נשתנה מה .טהורות חיות צפרים שתי במה טהרחו ביום )י(

 שקולן צפרים שתי קרבנו יהא הכתוב אמר לפיכך הרע לשון ששפר על
מוליכות

האמרים באור
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 עליו נאה כאח עצמו שהגביה ולפי .סמנו גבוה אין מה האח אח ועץ .מוליכות
 מתנא את שבן באה הצרעת הרוח נפות על אלעזר בן שמעון רבי אמר ד״א .הצרעת
 עם ובועפו (os) ובהיב להשחית, עד .לבו ובחזקתו_גבה ט( נ )ו״ה כחיב כעזיהו

 שהשפיל ולפי טמנו שפל כאילנות אין הוה האווב .במצחו זרחה והצרעת הבחנים
 אחת ומשלח אחת שוחט לסר. האחת הצפור את ושחט .אזוב עיי מתרפא לפיבך עצמו
 הוא הבחן אל והובא מהו הבחן אל והובא ,עלז חוור הצרעת אין השובה עשה אלא
 טנגד ורעי אוהבי לח( )תתלים אומר דוד שבן ממנו ובדילים רחוקים. שחבל למה .בא

 מחוץ .מושבו לטועה מחוץ יישב בדד אומר הוא וכן .עמדו מרחוק והץ־ובי יעטודו נגעי
t בא והוא הכהן אל והובא נאמר לבך ישראל לטחנה

♦ וגו׳[ צרעת נגע וגתתי וגו׳ כנען ארץ אל תבואו נבי
.המצורע( מורש שהיה )זאת

 אחת על רבותינו שנו כך האדם על באים נגעים דברים במד. על רבעו ילמדנו )ה(
)חלול( ]קללת[ ועל .ע״ז על .האדם על באים הנגעים דברים עשרה

 ה$ן ועל .שקר עדות מעירי ועל .הרע לשון ועל .הגנבות ועל .ג״ע ועל .השם
 החו&כ )ועל • שלוו שאינו בתהום הנכנס ועל , שוא שבועת ועל ,הדין את המקלקל
 עץ על .רעה עין על אן« וי״א .אחים בין מדנים המשלח ועל .שקר( של מחשטש

 העם אה טשה וירא לב( )סחוס שנא׳ בצרעת לקי העגל אה ישראל שעשו שבשעה טנין
 שקלל מגלית מנין השם קללת על .פרוע יהיה וראשו במצורע מאפר הוא פרוע בי

ה' מי( m) שנא׳ הקב״ה אלא איש ואין ,אלי וירד איש לכם בת יו( א )שמאל ואטר
איש

האמרים באוד
 ומולינין בדרך ימצסצפין ססיס סי׳ טוליכוו/ שקולן

 שהגביה :הלשין מלי וכן למקים ממקום י*ךל את
 שאומר עד הרע לשק אומר שאיני כארז. עצמו את

 עצמו. שהשפיל ולפי י■ לנו אלין מי אתני שפתינו
 טתרפאבו׳. לפיכך :גבהויוו על ומתחדש ענשיו

 אל שיתן ואזוב ארז מן מל סחורה ציתה לפיכך סי׳
 וישפיל יננע ומחה נבהותו מצד לו באה שהצרעת לבו
 פי* .תשובה עשה אם :לו ורפא >שב מצמו אח
 פאי כפס ,חוור הצרעת אץ :בתשובתו עומד אס

 יווזר הצרעת לאו ואס ששחס. הצפיר להחיות אפשדלו
 טחו אליו: יחוור שהצסור»לח שאספר נשם עליו

 ממון אליו יוצא הנהן הא ,הכהן אל והובא
 מ״מ אליו יוצא שהנהן אע״ס .בא הוא :למתנה

 ומונרחלצאח עצמו את יסמא שלא לניחו נכנס אינו
 היל״ל והובא למה סי׳ .לטח :»הן אל מעצמו

 בא לבדו שהוא לדרוש ג״ב שבא ואמר .הכהן אל ובא
:יעמידו מרחוק וקרוביו ואוהביו

.וכו׳ דברים כמה על רכינו ילמדנו )ח(
 דקשיא משוס וו נהלנה המנה

 שמו מיחד הקב״ה שאין בימי המונח הנלל לשי לי׳
 ולמה ת׳ שימן תזריע בשדר לעיל בדדרש הרעת על

זו. היא מתנה מאי ועוד צרעת עע ונחתי באן אמר

 דברים הרב׳ סל באים דהגגפים הלב'זו מביא לוה
 בגסות קלוחלבנ״א נראות ומהן חמורות מבירות מהן
 >$' ולס״ו כהן להנשל קרוב והאדם הרע ועץ רוח

 כקל שאין אלא מ״ו בישראל מצוי להיות הצרעת ראוי
 ומביא ט מחרה אלא ממלה מעשות עונע הרתמים

 בגדיו על מביא׳ במשיב׳ חור לא ואה טחו על הנגע
 יובן ובזה טסו. פל מגיא׳ הוא אזי חזר לא ואס

 האדם מקבל גדולה וסובה מחנה ט ונחמי אומרו
 וראוי׳ טחו סל הנגע שמביא במה ית״ש ממנו
 אליו להתייחס ראוי׳ הוו והנתונה בשרו על לבוא
 דברים עשרה אחת על :עלי׳ שמי וליחד ית״ש
 גרש ברבה אבל )ר״י( בלק פ׳ בזוה״ק ב״ה וכו׳,
 הנא חשיב דלא דברים במה ומשיב דברים מפרה
 ע״א( )ש״ו ובערכין ננגק. מוציא הבא דחשיב ובמה
 או ט׳ דלאאחרו וננק .ע״ו על דברים:׳1 אימא
 לקו :)יסית( ג״ע על pi לי׳ אחידע ולא בשוגג

 .וגו׳ המחנה מן וישלחו מש׳ נדלקת( . בצרעה
 הוצרכו הזוהמא שחור׳ שמטק לרמוז יש הצייר וע״ד

 שבן מגיהנס שינצלו מלניוח שעבוד ע״י להתמרק
 כדלעיל עמו הסטה והקב״ה אאע״ה להם בירר
 הנגעים שה על נקראו והם ע׳ טמן סקודי בסדר

* זט׳ איש ואין :י״ג שימן חזריע סדר נדלעיל
שנס

תתכמוו אוצר תכנת ע״י ס0תוד71 מס עמוד חיים p מאיר אברהם רוייעו, )ויקרא-דברים( ב - האמריס< >באור תנחומא מדרש
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פרעה

 לכן שנאמד »״ל: העם את משה מוירא למד
 רשע מצדיקי נתיב מני׳ לעיל .וגר קש כאכול

 מליו אומרים הנל ,אומרים שהיו :וט׳ שמד מקב
 יגל :הנל לעיני ויאבד כימו וישקע היא אחר

 ויהיו שנניתו המניאס נל לעין חגלה יכולביתו,
 אותו וילקה ס ד׳ אף שימרה כיום לחון נגרית

 לשני גדיל איש הי׳ .ארם פלך »כא שר :נצרסת
 הנה מדאמר משתעי חח דבגסזת ומשמע אדוניו
 .וכר אתה צריך אלא : יצוא יצא אלי אמדתי

מסת ללקות: אתה )חן אלא מזה קי תצא לא ריל
שקראו

 שגא׳ צרעת אלא סגירה ואין כידי ״ft ימגרך ומת היום י!( א )שמואל יכתיב מלחמה איש
 שפח ואין .*יון כנות קדקד ח* ושפת ג( )ישעייז דכתיב מנין ג״ע על .הבחן והסגירו

 מצאתיה ה( )וכריה שנא׳ מנין הגניבות על .ולבהרת ולספחת ולשאת שנא׳ *רעת אלא
 דבתיב סנק שוא שבועת על .הנגינות על הרי הגנב בית אל ובאת *כאות ה׳ נאם
 שסכלח דכר הו1אי“ע*יו ואת וכלתו ביתו בתוך ולנה לשקר כשפי הנשבע בית ואל )שם(
 לשק ועל ,עדו ואת אפניו את הבית אה ונתץ שנאי *דעת זו אומר הוי ואבנים עצים
 זאת וכתיב מצורעת. מרים'והגה אל אהרן ויפן יכ( )נמוכר יכתיב ממרים מנין הרע

 ישראל שהעידו שעל מנין שקר עדות המעיר על .רע שם המוציא הפצורע חורת תהית
 אח « ה( )נמדנר שנא׳ בצרעת. לקי .ישראל אלחיך אלת )נ( )שמות •ואמרו שקר ערות

 הוא פרוע כי העם את משה וירא אומר מא וכן .וט׳ המוזנח מן יישלחו ישראל בני
 ייפח להבת והשש אש לשון קש כאכול לבן ה( )ישעיה שנא׳ הדין את המקלקל ריין זעל

 *רעת אלא פרתה ואין ת׳ מרת את מאסו בי יעלת נאנק ושוהם יהיה כמק שרשם
 שנכנס עוויתי םן מנין שלו שאינו בתהום הנכנס ועל הצרעת. הפרח פרות ואם שנא'

 אתים בין מדגים המשלה ועל .בטצתו זרחה והצרעת ט( נ )ד״ה שנא׳ הכהונה בתהום
 עין ועל מאברהם. שרה שנמל לפי פרעה את ה׳ ייגנע יב( )כראשית שנאמר מפרעה מנין
 .לאתרים[ להטת רוצה ואיט לו ביתו שייחד טי חבית לו אשר ובא שנא׳ )טנק הרע
 חשאילני ליה ואמר הולך ארס חפציו להשאיל רעה אדם של שעיניו ביון יצחק א״ר

 או מגל לו שיש מי■ הוא ארור אומר והוא הפין כלי בל או ^־תסך השאילני סגלו
 בבית לי נראה כנגע ואוסר לכהן ובא בצרעת אומ מלקת עושה חקב״ה מת קרדום

 וטפרספין לחוץ ומוזואין גרורין כשהן כליו רואין והבל הבית אח )ונתץ( ]ופיט[ מצות והוא
 הפין לו יש הרי קרתם לו שאין מגל לו שאין אומר היד. לא אוסרי[ והכל כליו אח

 שקערורית אומר )והוא( ]רכי״א[ להשאיל צרת עינו והיה להשאיל רצה .שלא ופלוני פלוני
 ושקע תא ארור אומר( )שהיה אומרים[ ]שחיו ארורות שקע אלא שקערורית תק*י אל

 על אף וי״א אפו. כיום ננתח ביתו יבול יגל ל( )איוב שנא׳ אחדתו הבל וראו ביתו
 שהית ט*ורע חיל ככור ארם סלך *בא שר ונעטן ה( נ )שלנים שנא׳ מנעם! מנין הרות נמות

 (7 )שמות שאסר על במשה טמא את שכן בו שאין בחבית רבר האוטו* על ואף .רוח גם
 ויאמן )שס( דנחיב . on מאמינים בני הקכ״וז א״ל .בקולי ישמעו ולא לי יאמינו לא והן

 שבל ללקות אתה עריך אלא בה׳. יהאמין מו( )כראשית דבתיב מאמינים בגי העם.
 ויוציאה בחיקך ירך נא הבא ויאמר ד( )שמות כתיב שנן בנופו לוקח בכשרים החושד

 העכוט״ז לבין ביניכל מה ראו לישראל הקב״ה להם אפר .כשלג מצורעת ית והנח
את ה׳ ויגגע יב( )כראשית שנאמר בבתיהם ואח״ב תתלה טגע אט בגופן תמאין כשהן

האמרים נאור
 חרשתי אני אח״נ ואמר להלחם רצה עמו שגם

 .צרעת אלא סגירה ואין :חיים אלקים משרכות
 : )אה״ג( דוד כיל ונמשר מלש הצרעת שמחמת

 שוא ושבועת מגינות י״ל .הגניבות על הרי
 :זט׳ מציו ואת יכלת קאו אתחוייהו כקרא ממיני

 סמידז שהע״ר מה שקנלו פי׳ ישראל, שהעירו
 כאילו להם גמשב נהם מיחו ולא ישראל אלקין אלה

 שקר מלוח נעון לקו ישראל נמצאו כעצמם הפילו
 ישראל. כני את צו שנאמר :ע״ו נמק רג והערב

העגל כמון ושהי׳ .מצורעים נהם שהי׳ לראי' והו
9
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תנחומא• מצורע מדרש גז

 שמכלה מתנה לשון .מר ונתתי נענין שקראו
 ייסד שהיןנ״ה ורא" האבנים ועל העצים על חמתו
 סיף מריע נסדר לעיל נדאיתא .עלי׳ מם

:יו״ד סימן
 סי׳ .לעולם באין הימורין סת מפני 0)

ן* יאהב אשר את רק ני באו״ה
 תכלית שהם ישראל פי׳ .הבריות מפני :יוכיח

 שישראל נלקיס שארי! .מוצא את ובך :י,בריאה
 שהגלה קידם האומות. קדם :־ מישר ויקחי יראו
 דביא : השבשיס עשרת גלית אחר האימית את

 שהגלה קידם .האומות כל על הרשע סנהריב
השמים משאר יקרים שהם וננימק יהודה שנס

 חקביד! לפיכך :נחלקם שהיא הניהמ״ק משני
 ירוצה חסי חפן שהקנ״ה צפי פי׳ בהם, מתרה

 פל התראה שיהי׳ קל עונש מתחלה שולח כתשובה
 שמתחל׳הגלה ישראל מלות שעשה כמו החמור העונש

 הראש במריטת :ומימין יסודה ואח״ע שנעים י׳
 :שהוד להיות תוחלת יש הראש כמחנות פי׳ .ממש

 הצוז־ך .וכו׳ רע לעבד משל :אש מכות .נגע
 ללצים השפמים הקדיס אס יקשה שלא הוא כמשלי

 ניד שהנחירה אצלנו והעיקר מינרחיס הלצים הח
 שמנין רע עכד שלוקח ממי המשל מניא לוה האדם
 עדיין אלה כל הנין שרנו כמה והנה ומנלניס כבליה

בהם אותו תעניש ענ״ס כו ימרוד שהענד מוכרח אינו

 מנין תחלה סלקה אני בנתיכם תטאתם אתם אם אנל .ביתו ואת p ואתרי ,פרעת
«וט׳ ארץ נבית צרעת נגע ונחתי בענין שקראו ממה

(C וזארץ ,אדם נני בעדן אלא לוקה שהיא חטאה מה ארץ .ארץ בנית צרעת נגע ונתתי 
בה[ ]יושבי מרעת לסה )מרמס( למלחח נרי ארץ קז( )תהלים ,שנא ־׳לוקח

 למדו צדק לארץ משפטיך נאשר בי כו( )ישעיה אוסר הוא וכן וילמת הבריות שיראו בדי
 ויאמרו ויסתכלו שיראו כדי הבריות מפגי לעולם באין היסידין מה מבני .הבל יושבי

 בדי לוקין והכותלים והאבנים העצים ולם^ לוקה איט רטא שלא וטי לוקח שחטא פי
 להגלוחן הקניה בקש ישראל בשחטאו מוצא את בך , חשובה ויעשו נעליהם שיראו
 נעשין עכשיו תחלה ישראל את סגלה אני אם יאמר אלא האימות קורם אחת בבת

 אותן והגלה האומות בל על הרשע סנחריב הביא עשה סח האומות לכל וקלון חרפה
 ועתודותיהם עטים גבולות ואסיר )שם( וכתיב העטים לוויל ידי כן ותמצא י( )שם שנא׳

 מה[ שלי ]דין ויראו חשובה ויעשו שכיניהם האומות את שהגליתי רואין וישראל שופיתי
 נוים הכרתי ג( )צפניה שנא׳ תשובה יעשו אולי משפטי ויראו באו״ה עושה שאני שלמה( )דין

 תשובה עשו שלא כיון סיסר חקחו אותי תראו אך אמרתי בתריה וכתיב פטחם נשמו
 ונתתי שנאמר חשובה שיעשו בדי בתיהן ומלקה בחם סתרה הקב״ה .־לפיכך גלו סיד
 אסרס כפרשה שק בגו® לוקס לאו ואם משב מ )חזר • אחוזתכם ארץ בבית צרעת נגע

 לאו ואם מוטב בו חזר תחלה( לוקות האבנים ל«כך .בבשרו זב יהיה הו איש איש אומר
 נטפו טלקהו לאו ואם טיטב בו חזר .זגו׳ נגע בו יחיה בי והבגד שנא לוקין בגדיו
 חוד .לטהר ספק לטסא ספק ממש הראש בפריטת יש עדיין ראשו ימרט כי ואיש שנא•

 שחין . ונרפא שמחין בעורו בו יהיה כי ובשי שנא׳ בשחין לוקח לאו ואם מוטב. יבו
 כהרת ספחת שאת מנלבין בחמשה לוקה לאו ואם מוטב בו הוד .הראש ממרימת גוזל
 שפטים ללצים נכונו יש( )משלי הכתוב אמר בו. תור שלא על לסת כך ובל נגע •נתק

 כל אח לו התקנתי האדם את בראתי שלא עד הקב״ת אמר .בפילים לט ומהלומות
 שהית בו יודע חיה לקנותו רבו שהלך כיון לימבו• עומד שהיה רע לעבד משל .אלו
 הביא שפרח כיון .בהן אוחו רודה יהי׳ יסרה שאם ומגלבין כבלים עמו לקח רע עבר
 רע עבד שאני יודע היית לא העבד א״ל והכהו המגלבים את הביא וכבלו הכבלים את

 ופגלבין כבלים לך התקנתי קשה שאתה יודע שהייתי לפי ליה אטר אותי לקחת לסד,
 האדם את ברא שלא עד לעולם שמו יתברך הקב״ה אף בהן אותך רודה אני חםרח שאם

התקין לפיכך מנעוריו רע האדם לב יצד בי יזרע שהיה לפי הייסורין בל את לו התקין

האמרים באור

שביד
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גז לז תגחומא מוחן מדרע
 לגו ומהלומות שפטים ללצים נכונו שגא׳ בהן אוחו רודה יהא סרח מאם אלו כל את לו

 לאו ואס מיטב ט חזר אם תחלה ט מחרה שהוא למות מחה ומהלומות מהו .כמילים
ו אחוזתכם אר׳ן בבית צרעת נגע ונתתי כענין שקראו סטה מנין גופו את מלקה

♦רבים ימים דמה זוב יזוב כי ואשה
 בטריו בעלה ואף אחת בפטד. בעלה עם בבגדיה נדת שתישן מהו רביגו ילמדנו «

זח אפילו לע:כ אפוד רבותינו שגו כך .אתר לצד וזו אחד לצד זה
 חנפים שנושלו הגנב לפני כיותר הבשר לטי פרצה נוחנין שאין בבגדיה ווו בטריו

 שהקב״ת ללמדך .הקרב לא טוטאתה בגדת אמה ואל ואומר .בנעורת כאש הדבר את
yap שכל נחת כשהן בנשותיהן יטמאו ואל הסהרה ועל הקדושה על ישראל את 

wot■ את וגלה חה אשד. את ישכב אשר ואיש שנאמר כרת חייב נדה אשתו את 
ז שניהם ונכרתו ונו׳ עחתה  אותן קרא ולמה הן נתז ימי שבעת• והלא .רבים ימים דמה זוב יזוב ט ואשה )י׳(

קרא לפיכך צער של ימים והם סבעלה שפורשת לפי אלא רבים ימים
 של יסים שהיו לפי ההם. הרבים בימים ויהי ג( )שמות ט כיוצא רבים. ימים אותן
אליהו אל חיה ה׳ ודבר רבים ימים ויהי יי!( א )מלכים . רבים ימים אותן קרא צעד

כשנה
האפרים באור

. סיב מנד ולהיות מכעז את להפוך הפנו שביד
ע״מ אלא הכינם לא שפמים מהנין נמה הקב״ה יק

לסנצל האדם ביד הכחיד׳ !נאמת שנעו, על כשיעמוד____
המית אל התפשפות מנץ פי׳ .לטר. סתר. :™מהם3

 אל ומחה מלשון .מת fop> שנמליו הלומת דהיינו
 שהוא אלא פי׳ .סתרה שהוא :נגרת ים כתף

.ונחתי כענין שקראו מטה :תחלה נו מתרה
: כנ״ל מחנה לשון

.וט׳ גדה שתישן מהו רבעו ילמדנו )ז(
וו נהלנה הדרוש נונת אל לנוא

 החיינז יצא לא והיא דשנח נפ״ק עוונה משנה ■נקדים
 מם י.ונ יאכל לא נו נייצא ס׳ לחשינה פמיך •במימי
 חג הרמ״ג ונתכ .ע׳׳כ מנירה הרגל מפני הונה
 ואינאלמימר להן קשה שהתשמיש נקש לרבותא ווגה

 יאכלו לא אש״ה ענייה הרגל לידי יטאו לא דודאי
 שהיקשה והיא הביאור אל וגטא .ענ״ל זו מס זה

 גדתה נימי סומאתה זוב ימי נל אומרו המדרש לנמל
 מניא לזה היא כק״י דאתיא מילתא דסא ל״ל מהי׳

 יסאו שלא יתירה הרחקה עשו שהחכמים וו הלנה
 »״מ רחיקה תששא שהיא הנם האיפור נטף להנשל

 מם הזב יאנל לא אמרו ונוה למשמרת משמרת עשו
 נמ״ש מנירה לידי שיבואו מאו שרחוק עש הזנה

 כיסי שומאתה זיג ימי נל »״ש יונן יכוה .הרע״ב
 ההרחקות שסל ללמד החוה״ק שנאה מהי׳ נדחה

 אף לובה גס לעשות צרינין לנדה למשית שצריכין
 שבקל נמו .טעורת כאש : לה קשה שהמילה

נקל נן האש בהריחו הפשתן והוא הנעורות גאחזין

 יתיר׳ הרחקה יעשה לא אם עבירה לידי לבוא יובל
 אפי׳ חקיב. לא : מאד גדול דפבירה יצרא ני

 מ מפסוק שי׳ .וט׳ ללמדך : בעלמא בנגיעה
 הסהר׳ ועל הקדישה פל שמזהיר הוא שהקנ״ה נלמד

 במקיס אפי׳ חכמים שפשו והסייגים ההרחקית ובל
 ק . מאד רחיקה חששא שהיא מצד להקל שראוי

וה נפסוק ודמי נתירה רצונו שגילה הוא הקב״ה
ננ״ל:

 דרכים ר״ל .הן נוה ימי ז׳ והלא )ח(
כשי׳ הראשונים על מרוביס משמע

 ומקשה .אנדהס וינר פסיק על tm בסדר רש״י
 : ג׳ אלא אינן זינה וימי הן ז׳ הראשונים והלא
 שפורשת ממה חק פי׳ .צער של ימים והם

 לו שניתן צמר דכל צער. ימי שהן עיד ניסף מבעלה
 צערו תקל וזומן מאותו ועת עת בכל הגה וזמן גבול

 ממט שנסתם מי אכל .והרב הילך ישועתו ני מידעו
 נאשם כלות ועיניי לצערו קן אק לזה לצערו הקן

 ימי ימי׳ אק שהרתה קן שיידפת הנדה לק תקיה.
 . אחדים נימים בעיניו ויהיו מציני ואדרבא צפר
 עד יודע ומי נקיים ז׳ לספיר שצרינה הונה אנל
 .ודאי צער ימי הס אצלה .להסהר תוכל לא מיד

 שמסניס לננז דוס הי׳ זה פל פסוק רבה כאינה ופיק
 סניה וננר פ״ס יש זה סדר וברבה יה לפירושינו

 .ההם הרבים ניטים ויהי בו ביוצא :הרד״ל
 למדין משה שבא ממת הללי הימים היו מרזבים וט
 מלך שקם ממת הראשונים על מצרים מלך כמת פד

נואשו שהרבה .צער של ימים :מצרים מל תדש
מו

תחנמת אוצר תכנת ע״י הודפס74 מס עמוד חיים p מאיר אברהם רויזען, )ויקרא-דברים( ב - האמרים< >באור תנחומא מדרש
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תקמט והנהגות ™!־®־ט תשובות
אחר(. ליקה טעם כשיש דוקא מיירי הנ״ל

 בתוך הוא הרב תפקיד דעיקר לידע ראוי אמנם
להם ולהורות תורה ללמדם עצמה: הקהלה

 שיעסקו רבנים לחפש התחילו האחרון ובזמן ה׳, דרך
 שאינם אף וכדומה, לדרוש ושידעו רחוקים בקירוב

 בהקהלה השפעה ובעל לקרובים להורות מובהק ת״ח
 לרב. עיקרי תנאי שזהו וכד׳, הדת עמודי לחזק גופא
 שמחליט הוא בתורה גדול שרב הבאנו שפיר ולבן

 לדחותו יכולים שאז ממש בהם יש הרוב טענות אם
 הקשורים אלו )ודינים המתאים. ולהביא שנה לאהד
 מאד במאד למהר ויש נפשות, כדיני ת״ח בבזיון

 הודאת בלי מעשה לעשות ואין בנחלתם, ליבוה שלא
הדור(. גדולי

תתלח סימן

 א& אמה עם שנתגיירה גיורת שאלה:
 לבית כמנהלת לשמש לה מותר
לבנות. חינוך

 אמה עם שנתגיירה גיורת למנות שרצו נשאלתי
וגם מאד מוכשרת שהיא מנהלת, בתור

 ממש״ב הוא הספק רק איצטלא, לאותה ראויה
 שררות לכל פסול שגר דמלכים א׳ בפרק הרמב״ם

 המים אמת על ממונה להיות ואפילו שבישראל,
 ספר בית לנהל כאן וכ״ש לשדות, ממנו שמחלק
שררה. בעלת להיות ראויה אינה אי למורות, ולסדר

 שדרה דאסרינן דהא לומר אפשר היה ולכאורה
ספר בית ניהול אבל כפייה, לענין היינו,

 הטוב ברצונם מסכימים כולם אלא בכפייה שאינו
 מצאתי אבל בדבר, איסור אק שמא תנהל שהיא

 ישראל לדק שאסור דגר ז׳( )סימן החושן בקצות
 כאן וכ״ש ובנתה״ם, ע״ש כפייה בלי אפילו היינו
 גם היא עלולה ע׳׳כ למנהלת תתמנה היא שאם
 סדרי לשמור אותם ולהכריח מנהל כל כדרך לכוף
 ראויה אינה לכאורה כן אם וכדו׳, ספר הבית

למינוי.

 מינוי כרהך שעל לאסור, רציתי לא שלפנינו ובנידון
המינויים, בדיני תלוי אינו חינוך בית מנהלת

 כמבואר מינוי לכל אשה למנות אסרו חז״ל שהרי
 אשה, שהיא מנהלת בחרו והיאך )ה״ה(, שם ברמב״ם

אשה לבנות ספר לבית למנות ראוי כך אדרבה אע״ב

 ואם בגיורת גם כשר באשה שכשר ומינוי לכתחילה,
כלל. לחשוש אק כן

 גר לאיש אפילו להתיר דעתי הכי בלאו ומיהו
המוכשר הוא אם תורה, תלמוד מנהל להיות

 היינו גר מינוי איסור שעיקר ביוהר, לכך וראוי
 ממונה או העיר שר או מלך כמו ציבור על במינוי

 נקרא לא מוסד על אבל וכדומה, המים על העיר
 וכשראו גופא, המוסד על אלא הציבור על מינוי

 בזה אין זה, באיש לבחור היא המוסד שטובת
 לא שזה וע״ב המוסד, של פרטי ענק שזהו איסור

 על אלא לציבור שאינה הציבור על נקר^מעוי
 לבד. ספר בית אותו של הילדים על או התינוקות

 נראה דוקא, מאחיך צריך בישראל מינוי שכל )ואף
 זה שאץ ובפרט שאני ספר בית למנהל שמינוי

 כשרונותיה מפני רק לשררות, או כבוד של מינוי
ראוי ע״כ דוקא אותה וצריכים לנהל אותה ממנים

לחשוש(. ואין למנותה________

תתלט סימן
 לו לגלות לתלמידיו שאמר מלמד שאלה:

 להם מותר אם עשה מי גנאי דבר
לו. לספר

 לתלמידיו ולומר להקדים צריך שהמלמד נראה
כשזהו אולם מאד, המור הרע לשון שאיסור

 סוף חיים חפץ )עי׳ הרע, לשון איסור אין לתועלת
 מקלם הסבא מאמר )ה( לשון מרפא ובחוברת ד׳ כלל

 שכל ברורות בראיות שהוכיח זצ״ל הגרי״ס בשם זצ״ל
 חינוך לטובת שזהו וכאן לה״ר( איסור בו אין לתועלת
 כשם אדרבה אלא הרע, לשון תשש בזה אין התלמיד,

 להודיע חיוב יש כך חבירו, על רע לספר איסור שיש
 לשון נקרא ולא ולעשות לפעול להוכיח שיכול לרב

בלל. הרע

 הלק דעה )יורה משה" "אגתת שבתשובות ושמעתי
הוא מכוער שדבר כתב ק״ג( סימן ב׳

 )ואין הרע, לשון באיסור שיקילו יגרום וגם כן לעשות
 רק חשש, בזה ראיתי לא אבל ידי( תחת כעת ספרו

 שבנידון ומסביר הרע, לשון איסור מהו לילדים מסביר
 וכמו לתועלת שמכוין כיץ הרע לשון שייך לא דידן

 מים ובבאר הנ״ל חיים בחפץ שכתב וכמו שביארנו,
שם. ובהגה״ה ס״י ד׳ כלל שם חיים

'V”/
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 וכ״ש שינרשנה, דרצד לו אוסרים אבל להוציא, אותם
 דראוי נלע״ד ולסת לכתחילה, מעשה לעשות שאין

כזאת. אשה לשאת למנוע לכהן

 עכו״ם ולא ישראל שרובם ישראל באח זה ולעי

לעכו״ם, נבעלה שלא ומאמינה ברי וטוענת
 וידעינן זונה, שאינה וחזקה דוב כאן שיש כיון

 לצדד יש עדים אה שאין דבריה ע״ם רק שנבעלה
 דהדרא במק״א צידתו במלק הדר )ובשכר להקל

 עכו״ם שרובם בחו״ל אבל קבע( נקרא ולא לניחותא
 יש זונה שאינה וחזקה בדי שיש אף ססולין רוב דהיינו
 חודה שמגדולי שמעתי ומיהו כמ״ש, עוד לצדד

צ״ב. ולע״ד עכו״ם שרובם בזזו״ל גס שהקילו

שאלד
תי סימן

 שזינתה מודה והיא תשובה מלי שאלה:
 שבת דמחללי )ואישות מהו תחתיו

ממנינו(
 הרנה שלםני ומורד! שנאה תשונה בעלת אודות

חפשיים עדיין היו ובעלה כשהיא שנים
 לו שאסורה לה נודע ועכשיו בעלה, תחת פעם וינחה
 לאו, באיסור וביאה ביאה בכל ועובדין לגרשה, וחייב

 שתצטרך בסשוטו, פמיתה לה קשה גירושין ולדבריה
 בזה לה ויש מפש, הרדים הם וילדיה מבעלה, לנתק

 p חגלה שאם סםק אין ולדבריה גדולה, בושה גס
 ועכשיו לגרשה, ויצטרך דבריה על יסמוך הוא לבעלה
 יש השואל ולדברי לעשות, עליה מה בשאלתה נפשה
 נשותיהם אשר וסהס כמוה תשובה בעלי וכמה נמה

 תורה עדיין שמרו כשלא תחתם שדנו להם סיפרו
 למצוא אפשר אס ומתחנן להן. מאמינים והס ומצוות,

לבעלה. להתירה תרופה

 שאיסור שבתמורות, מתמורות זאת שאלה והנה
אבל בעריות, בה כתיב טומאה לבעלה סוטה

 לו אודיע כאן, לשאול מי לו אין שלדבריו מאחר
 בס״ד. לפנינו שיבואר וכסו הנלע״ד

נאמנת דאינה תנן — jftash בבר כשסיפרה
 לבעל כבר כשאמרה אחד לשנים, נחלקת והשאלה

לשאול ובא עליה וסומך לדבריה ומאמין
 והיא לבעלה אמרה בלא ושנית לגרשה, חייב אש

 שאלה לענין והגה לו. להודיע חייבת אס שואלת
אסרה שאס נרדים סוף במשנה הדבר מקור הראשונה

 באחר, נתנה עיניה שמא נאמנת אינה טמאה שהיא
 נאמנת אינה לו משועבדת שהיא דכיון הרץ ומבאר

 צנועה אס חילקו לא וחז״ל מבעלה, עצמה להפקיע
 פירש וכן נאמנו/ אינה אוץ שבבל לא או וחסודה

 אחה לבצל אומרים שלא ע״ח( )אהע״ז סופר בחתם
 כמו אמת וע״כ אותך ואוהבת צדקת אשתך יודע

 ולא להאמין לא תיקנו חז״ל רק שנאסרה, שאומרת
 ונשארה משנים, פחות שכעווה דבר אץ כדין נאסרה

איש. אשת ככל תורה מדין בהיתר

 ידיעה בלי נאסרת אינה זינחה נאמת אס אפילו
_ כעדים

 ט׳ דף כתובות עמ״ם ועיון" ב״פשט בדברינו ועיין
ברש״ש דמבואר שהבאנו מפני, תוד״ה על

 עפ״י או שזינוזה כשנודע רק חל לא טומאה דאיסור
 כל אבל ממש, עדים כשני מאמינה שהבעל או עדים

 שזינתה האמת אפילו עדים כשני בידור שאץ זמן
 יעקב רבי הגאון שמק שם והבאתי נאסרו/ אינה

 יותר לחקור כה״ג חשובה בבעל הורה זצ״ל קנייבסקי
 לחשוש אין ממש ערים כשני לבעל ברוד לא ואם

 מרדכי משה רבי הדה״ג יתרי והעירני ע״ש. כלל,
 סימן ס״ב יבמות ביש״ש מבואר שכן שליט״א קדפף
 עצמה לאסור נאמנת אינה שהאשה בשלמא ח״ל י״ה,

 בקינה לא אס שנטמאה ידע שלא היכא בעלה על
 התורה שדעתה האמת את״ל אפילו וא״כ וסתירה
 לפניו, עולם וקרקע לו משועבדת והיא לו התירה
 בשו״ת החת״ס בעל ההוראה עמוד הורה וכן עכ״ל.

 ואץ לענעינו, הנוגע ח״ל צ״ה סימן ח״ב אה״ע שלו
 נדרים( בשלהי )והם הדשב״א בחידושי לי מצאתי
 שרוצה ולמי בישראל א״נ איידי דבכזזן שכתב

 בקעוי אלא נאסרת אשה שאץ עצמו על להחמיר
 ד״הואיל ובו׳, בדבריו מבואר בעדים, וא״נ וסתירה

 התורה מן מותרת היחה וסתירה וקיט* עדים וליכא
 התום׳ ועמ״ש שזעתה, מדעים והיא הוא אפילו

 ע״ש, עצמו" על להחמיר ראוי ובזה ט׳ כתובות
העיר. ויפה למש״כ סמך ומדבריהם

 לרסב״ן( )המיוחסות הרשב״א בתשובות עוד ועיין
העד לדברי מאמין שאפילו שכתב קל״ג סי׳

 בעד חורה חילקה שלא מדאורייתא עליו נאסרת אמה
 דאמר רהא ומסיים מאמץ לאין מאמץ בין אחד

 יהא שלא כדי אפקה תרי כבי לך מהימנת דאי שמואל
יו* לצאת כבא לאפוקי חייב א״נ קאמר נוקפו לבו

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס475 מס עמוד אשר p משה שטרנבוך, ג - והנהגות תשובות
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 שמרוה דבר הוי דזגות כתב בקידושין והרי״ף שמים.
 מילי והגי הלכה וכן משנים פחות שבערוה דבר ואין

 ליה מהימן אי שמים ידי לצאת בבא אבל אדם בדיני
 בשו״ת ראה הדברים וביאור לאפוקי. מחייב תת כבי

 דבר ילפינן ההלכה שע״ם דכיון פ״א סימן דעת שערי
 ערים ע״ם אלא שאינו מממון דבר דבר שמרוה

 סוטה בתורת לאשוויי מדים הוא נמי וסתירה ]וקינוי
 שלא דבל להיות יכול ולפ״ז טומאה[ ספק דהוא

 תורה דין מעיקר כאן אין ממש מדים הדבר נתברר
 ]דהכלל באמו/ זינתה אם אף הבעל על כלל איסור
 וכלומר לברות אף הוא עדים עריך שמרוה שדבר
 אינו שניים לפני שנתקדשה מעיד אחד שעד שאף

 וכ״ה ע״ש. מדרבנן אלא האיסור אין ובמאמינה נאמן!
 רק הוא תרי כבי דמהימן תרט״ז סי׳ הגדול באות

 שאין נדרים בשלהי הרשב״א םש״כ זה ולפי מדרבנן,
 יתעה כשאין היינו וסתירה בקינוי אלא נאסרת האשת
 וכמש׳־כ ברור דבר זה אין כמאמינה דאפילו ברורה,
 ידיעה ביודע אבל ס״ו, דף בקידושין הזקן ר״י החום׳
]ומשמעות אוסרתה. שהפיאה אסורה ממש ברווה

 עתם צריך סוטה לאיסור גס דלהרשב״א החת״ס“
ר״ג סי׳ חתם הוות״ס בשתת ולהדיא צע״ג, לקיומי—

 להלכה ליה פשיטא ם״מ p מצדד ומסברא אף
 ואץ אוסרת דהביאה p נם עצמו בראיית שנאסרת

 הרשב״א בחידושי לפנינו וכן ע״ש לקיומי, עתם עתך
 היא שהביאה בפשיטות להוכיח פאתך כחובות על

לברות עתם צריך עכ״ם כאמור אך יעו״ש האוסר!/
וכמש״נ[.

תת בבי המהימן בעד
 נאסרה, כשנים ונאמנת שמכירה טוען שא□ ואף

נפסק ולהלכה וכמ״ש, שמים ית לצאת עכ״פ
 הזוז בזמן ראשית מנינינו, מ״מ להוציאה, שחייב

 מבואר שמאמינה כשמוען נרשום, דרכינו חרם שיש
 בעה״ש ומפרש נאמן, שלא ט׳( )סעיף קע״ה בש״ע

 עתם שאין כיון הלוא שזינוזה האמת מתנא שאפילו
 שטים, ית לצאת רק אותה מוציא וסתירה קיניי או

בסימן בזח שהאריך וכותב לצאת, לא תיקנו ונת״ג
נדפס. ולא שנאבד זכינו לא אך קט״ו

 קט״ו פסי׳ הרמ״א כ״ב הנה במאמינה דאף ועוד
אס אלא לעד שמאמין לומר יכול דלא די׳א

לו מאמין אינו אס אבל דברים בשאר ג״ב לו מאמץ
לו נחשדה דבלא״ה משום זה בדבר רק דברים בשאר

 כ״ב(, שורש )מוזת״ק זה משום עליו נאסרה לא קצת
 המיוחסות הרשב״א בשו״ת מפורש הדברים ויסוד

 באי שפירשתם מה כי ותל, שכתב קל״ג סי׳ לרמב״ן
 כשנים בכל אצלך מהימן אינש אי חת כבי לך מהימן
 המאית ובחידושי וכו׳, אמרתם יפה משקר שאינו

 לכל אצלו נאמן שאינו רכל כתב ס״ו רף לקידושין
 אינו והגון בכשר אצלו מוחזק היה אפילו כשנים דבר

 בעגץ מאמץ היה הוא ואפילו לו שחק ואפילו כלום
 ית על זה בענין הוריתי כן ונו׳, הוא, שנן לבו בתוך

 את וחזקו לרבת בה נסמכו הדור גדולי ואף מעשה
 הוא להמאית הדור גדולי וכידוע יעו״ש. דברי.

 והובא הרשב״א. דעת זהו וע״ב וכידוע. תל הרשב״א
 )ע״ע יעו״ש. י״ב סימן בתשובותיו הרמ״א בדברי גם

 וביאור וצ״ע(, ק״א סימן פסקים הגרע״א בשו״ת
 שמאמינה אף דבר בבל לו נאמנת אינה ראם הדברים

 מדרבנן גס לחשוש צריך אינו ובזה ברור כדבר זה אץ
 חלק יצחק מנחת בשו״ח וראה וכמ״ש. שבערוה בדבר

 כן להקל למעשה הפוסקים שהסכימו קכ״ו סימן י׳
 סימן אה״ע הלק חיים רבת בשו״ת מבואר וכן ע״ש,

ע״ש. י״ר

להאמיגח דאסור י״א — כיעור בה ראה כשלא
כשמכירה היינו שנאמן, נימא שאפילו נראה ועוד

 אס אז שזינתה, ברוד לא רק מכוערים במעשים
 אבל להוציאה, צריך כשנים לו ונאמנת שזינתה אומרת
 מכוערים מעשים שום תחתיו אצלה ראה כשלא

 לקיים וחייב להאמינה, לו אסור כהנה, אותה לחשוד
 )דלא כלל לחשוש ולא דבריה לקבל לא חז״ל תקנח

 מפורש מצאתי ובן ע״ש(. ל״ה א״ח הנתב כשיטת
 הגדול זרוע האוד וכ״ב קי״ט סי׳ הישר בספר בר״ת

 יעו״ש, ע״ב נ״ר דף בנימין רא״ש וההום׳ תרט״ו סי׳
 דמדברי ק״א סי׳ בתשובות הגרע״א רצת אמנם הן

 לדבריה שמאמץ רכל שכתב מאישות פכ״ד זזרמב״ם
 וכן להוציאה, חייב שזיגתה p מחמת סומכת ודעתו

 שצריך פירשו ולא קט״ו סי׳ בשו״ע במחבר פסק
 משמע לדבר, רגלים שיהא או תת כבי מהימן שיהא

 שמגדולי נתבאר כבר מ״ם אסור, שמאמינה דבל
 להקל למעשה ושנהגו בזה, להקל דס״ל הראשונים

נאמנת שתהא שצריך פרט״א שמובא הי״א כרעת כזה
שביארנו. וכמו נתת. דבר בכל לו

r

 אשתו לגבי מאמין דין השמיט השו״ע
התז נתפרש השו״ע דבדברי להתבונן יש ועוד
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וממי אק תשובות

 ואילו דוקא. אתר מד אסור דבמאמינו
 נאמנת דאינה המחבר סתם שזינתה שאומרת כאשתו

 בגמרא וכ״ה לו, אסורה שבמאטינה חילק ולא
 אסור כשנים שמאמינו דמ״א ע״א ס״ו דף דקידושין
 חילקו ולא נאמנת האשת דאין pn נרדים ובשלהי

 שגס כתב שהרמב״ם ואף ע״ש, אסור שבסאסינה
 פירש בכר ע״ש, ספק סכל לצאת לו אסורה כמאמינה

 אנסש׳ שויא מדין דהיינו תוס׳ בשם מהרשב״א המ״ם
 ס״ל דאיזזו להרמ״א ומאידך ראיסורא, חתיכה

 דבר לכל כמאמינה רק בן ס״ל הא אסור רבמאמינה
 מובא מאיו בבית וכמש״ב כלל מגוי ואינו כשנינו,
 יש שפיר לחור כמאמינה וא״כ ק׳, סי׳ רע״א בשו״ת
 לו. ומותרת נאמנת אינה דלכו״ע אפשר רבות לנקוט

ממש כעילת היה שלא תליה
 מעת רב זמן עבר שכבר להתיר, נוסף טעם תראה

בר״ן וכמבואר שכחת בזה ומצוי שזיגתה,
 ללמדו ראוי חנ״כ ,p לחשוש שראוי דשבועות ס״ב

 לא אכל נואפים בדרך אז עמה היה ואולי ששכחה,
 רוב שהיום לעודד עוד ויש נאסרה, ולא ממש מל

 ואף להתעבר, שלא מס במק משתמשים הנואפים
 בכלל זהו ולכ״ע זה, באופן גס יעבוד ואל שיהרג
 כ״ד( סימן )ח״ג אחיעזר שו״ת ועיין קרימז, איסור

 נתעברה סדין שדרך דיבסות פ״א הירושלמי שמביא
 כדרכה שלא מתות ומיהו ממאה, שממעט בנרתיק

 מה ז״ל קלאצקי הגר״א בשם ע״ש אכל חייב, נסי
 שס״א סימן בח״א בדברינו וע״ע וצ״ב, בזד. שמצדד

 שבשעתו לחוש ראוי הכי בלאו אבל בזה. שהבאנו מה
 להאמינה עתן ואינו ושכחה איברים דדך שיחק

 להאמיגה. לא חז״ל ובתקנת ממש שנבעלה עכשיו
 מאמין שאס לו שאסר מ״א רק מעינו בגמרא ועכ״ס

 על אבל דד״ג(, חרם לפגי )והיה יגרשה תרי כבי לו
 ויסמוך יאמין שלא וללמדו אזורות יש תמיר לבד פיה
 חשודה שאין צדקנית על אפילו שאמרו הז״ל ע״ד

 אגרות בשו״ת מה והאריך להאמינה, שלא לשקר
 מאמינה שאס אלא כ״ד, סימן א׳ אזז״ע חלק משה

 כתרי דבר בכל א שנאמנת או לדבר, רגלים משום
ע״ש. לו, אסורה וכו׳

 זוגה כבוזזקת לדון יש לפעמים

לא לך אני טמאה שאמרח נחי נבוך, עור אני אמנם
 והדין נאמנת, לגמרי כחפשיד, אולי נאמנת,

שהיא ונדברת שנטענו! אשה ווהיינו "דומה" כמו
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תעג והנזלת

 ובש״ע לישאנה שאסור מ. בסוסה דאיתא דינה[
 לדבר רגלים מין והשיב ע״ש, ט״ס סעיף )ד׳ אהע״ז

 כשמנחשת היינו תצא, לא משאת דשם ואף שזינתה
 נאמנת, כוז״ג שנטמאה באמרה אבל שטהורה ואומרת

 תחת זונה בחזקת היתד. לא שנשאלתי בשאלה ומיהו
 חחחיו, זינתה שלא כריעה הבעל ואדרבה בעלה,

תקנת שסיר ושייך שזינתזז מסנה לשמוע ומתמלא
ומותרת. נאמנת שלא חז״ל

להיבעל איסור אין לה דגם ההיתר צדדי
 מנינינו, הנוגע והוא השני בנידון מוה״י נדון ועתה

צריכה האם שזינתה למלה האשה אמרה בלא
 בשד״ת ןעיין סוטה באיסור יעברו שלא בדי להודיעו

 ובני ע׳ סי׳ אה״ע קמא ונוב״י ק״נ סי׳ צבי חכם
 כיון לה לומר צריכה שאינה לומר שאין אהובה[,

 דמ״ם בחגם, עצמה תמה ולמה להאמינה צריך שאין
 כדי להודיעו חייבת שיאמינוז דאפשר דכיון לומר יש

או״ח בנובי״ק מפורש וכן סוטה מאיסור עצמה להציל
 שאין שקבעו הפוסקים סתימת הנה אכן ע״ש, ל״ח -סי׳

 למלה שטשועכרת שכתב והיש״ש נאמנה האשת
סוחר לה דאף משמע לפניו היא עולם וקרקע

לו. להיבעל

 רמיא רירה רעלה דכיון חטוח לכאורה ומיהו
להפקיע למלה שיעבודוז יהני מאי האיסור

 שכתבו לטעם ובשלמא שעליה. הורה איסור
 יש מילוזא דלסגדר מטעם נאמנת ואתה הראשונים

 לטעם וכן ניחא, מהתורה דבר לעקור חכמים ביד כה
 זנות כאן אין א״ב מיניה, לקידושין חכמים דאסקעינהו

 כדלהלן[, לב״ר או למלה כן שתאמר ]ובתנאי האוסר
 דאינה נאמנת זלגה דמדינא ועוד הרץ לטעם אך

 להפקיע ימי דהאיך תמוד. שעבודה להפקיע יכולה
 סי׳ ]וזו״ם חת״ס בשו״ת ומיהו שעליה. הורה איסור

 מדין תיאסר ולא לעגין אוזני טעמא חזאי משמע ר״ג[
 החשש מצר אבל דאיסורא, חתיכה אנפשה שויא

 לא שחו״ל דכיון היינו להר״ן נס זינתה באמת שאולי
 שאפילו תכסיס תקנת באחר, נהנה עיניה שמא הימנוה
 דבר לעקור חכמים ביד כה ריש מותרת שחנתה האמת

 חשיבא. עולם כקרקע והיא תעשה ואל בשב מההורה
הבסיס בתקנת ובאנום תעשה, ואל כשב השיבא וע״ב

יעוש״ה. ע״ש, מההורה כאונס השיב

 זזאשוז דתההי׳יב נימא דלא גחל יסוד יש וערד
סוטה. מאיסור עצמה להציל האמת שיודעת
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והנהגותהעזר אקתעד

 בשם שכתב נדרים שלהי בחידושיו הרשב״א מדברי
 מוזהר דאיהו היכא רכל לכהן זונה איסור לענין ר״א

 ע״א ט׳ דף לכתובות בחידושיו וע״ע מוזהרת, איזזי
 השיב שזינתה למל נודע שלא רכל דפירש ועוד, ו״ה
 סוטה איסור לענק דמיירי וע״ש עליו, נאסרה . שלא

 נימא לא דלהכי וס״ר למל ונטמאה קרינן לא רכזז״ג
 מוזהרת לא האשה דגם ומוכח ע״ש, לבועל ונטמאה

 יעו״ש. ביה קתנן למל ונטמאה אכתי דאל״כ כזז״ג
 בגמרא דאיתא הא לפרש הביא שס ובשיטמ״ק

 האיש ע״י מוזהרת שהאשה מלמד יקהו" "לא ביבמות
השיטמ״ק ומפרש מוזהרת היא מוזהר דהוא היכא וכל

 איסור בה לנהוג עריך דהוא פירושו מוזהר דזזוא ח״ל—
 אינה היא 02 מוזהר[ השיב ]אינו פהימנא דלא מטעם

 יעו״ש, שם, המאית ובחידושי וכעי״ז מוזהרת,
 הל״ה, גירושין מהל׳ בפי״ב שמה" וב״אור

 תנו אק רבאמירתה רכל פירש א׳ סי׳ ובתשובותיו
 ר׳ חוה״ג והחני יעו״ש. מוזהר, אינו מקרי לה להאמין

מדברים ומביא כזה, נכבד קונטרס כתב איראם שלמה
בזה. ואכמ״ל הג״ל,

 המור הר שבספר מוסיף הנ״ל דעה שעת ובספר
ת״ל כתב זצוק״ל בנעט מרדכי רבי להגאק

 ]לסוטה[, עליה אזהרה שיהא מקום בשום מעינו דלא
 ובל׳ איסו״ב מהל׳ בספ״א הרטב״ס בלשון ודד״ק

 האיסור נמצא ולא הי״ד גירושין מהל׳ סי״א הרמב״ם
 נ״ו דף ביבמות דגמרא וכלישנא דבעל עליה רק

 שכן ומעיד עכ״ל. וכו׳, עליה לוקה בעלה ובכריתות
 האיסור שמצד נרדים שלהי הראשונים כדברי נראה

 בגמרא דספורש לכהן זונה באיסור רק נתקשו ראשה
 הידיעה דכאי וחיהזו הוא וע״ז מוזהרת היא דגם

 מוזהרת, אינה חשובה היא נם וע״כ מוזהר אינו מקרי
 ומשמע להו קשיא לא לישראל סוטה באיסור אבל

 ודבריו הבעל. על רק רמיא האיסור דאק משום דהיינו
 הנ״ל דעה שעת בס׳ בזה העיד שכבר וכמו חידוש,

 על גס רמיא סוטה שאיסור הג״ל האחרונים ומשמעות
כהרשב״א אחר מצד להקל שמצדד אלא האשה,

יעו״ש. זגט״ש,

תודיע שלא להורות המנהג
 ה״דברי בעל חגה״ק מעיד כבר להלכה ״פ3ע1

שנהגו עולם וצדיקי גאוני בשם חיים"
 שעת בספר )וכמובא מאדמה להודיע לבלי להורות

ושוב לה להאמק רשאי אינו שהרב פשוט ווה דעה(.

 לב יהא שלא מאומה להודיע שלא להורות לו יש
 וכפ״ש. נאמנת אינה הא ולדידו ופומז, נוקפו הבעל
 וגם יעוש״ה, ו׳ סי׳ אה״ע חלק כת״ם בשו״ת וכ״כ

 הר״ן סתימת לפנינו עצמה, האשה לענק להסתבר
 שלא להורות יש וא״כ להאמינה אין גווני שבכל
 באה אתת שאשה שמעתי ובשעתו וכמ״ש. תודיע
 תיקוני וביקשה זצוק״ל מקלויונבודג האדמו״ר לכ״ק

 הבעל אס אותה ושאל תינתה, בבעלה שמעלה חשובה
 דעתו שלפי והשיב לו, סיפרה שלא ואמרה יודע,

 וכל לגרשה, חייב rr> הבעל שאם מזה, לשתוק חייבת
 חיים רבת בשו״ח ]ועיין עובר, אינו יודע שאינו זמן

 זמן רכל הפוסקים שכהבו שהביא י״ר סי׳ אהע״ז חלק
 להאפינה, שלא נותן שהדק. מאמינה, הבעל שאק

 ביקש ומיהו יעו״ש[, נאסרה לא שוינתה האמת אפילו
 רבי הגאון ששמעתי ובפי ירושלים, גאוני דעת שיברת
 ואין לספר, לא להיתר נטה זצ״ל אויערבך זלמן שלמה

הרסתם. בדיוק לברד בית

דוקא ב״ד וע״י האישות גרדי באפקעינהו
 יש או אפקעינהו, ההיתר אם טובא לי קשה אמנם

היא היאך jrna -art לעקור לחכמים כה
 הקידושין, מעשה בלי איש אשת והלאה מעכשיו

 תעה )ד״ה ר״ג סי׳ חר׳ם ההוז״ם בזה שהעיד שו״ם
 אבל מה״ת, הקידושין רק שהפקיעו וצ״ל במשנה(.

 בזה שיהא בלי מדרבנן נישואין למפרע, לגבי נשאר,
 שכך לבד מפיה שידוע הזנות ע״י טומאה איסור
 בעילותיו הוי לא דאמאי הקושיא ]ומיושב תיקנו,

 בקטנה אס שאפילו סובא וצ״ע זנוח[. בעילת למפרע
 יודע שאדם משום היינו דאורייתא, הקידושין שגדלה

 עליה ובא גמר אק דרבנן במיאון קטנה שקידושי
 הפקיעו שלא מדמה כאן אכל קידושין, לשם בגדלותה

 קידושין, לשם לבעול מכוין ואינו באישות ונשאר
 יהד שגרים ומה תורה. איסור מעכשיו עלה הל היאך
 לבאר וצע״ג הפוסקים, לדוב מספיק לא אישות בדרך

 ובאישות כמקודם שנשאר לומר תמוה ונראה הדברים,
מהתורה. בזנות שתיאסר בלי דרבנן

 נראה אפקעינהו, מדק ההיתר דאי לעודד יש ומיהו
טמאה ואמרה דין לבית כשבאה רק שהפקיעו

 אבל אסקעינהו, תן וחל מותרת שהיא לה יאמת אני,
 עונג שו״ח ועיין ממילא, כן אפרינן לא סתם מינתה

 אני עכ״ם p ואם כמ״ש. דמשמע )קס״ט( טוב יום
זאת אשד! להתיר הוראה בעלי לשני לצרף רק יכול
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p« תשובות

 מפני והיינו למלה, אני ממאה עדים לפני שאמרה
 וניסא אותי, דוקא וצריכים אחרת מה אץ אם הדוחק

 mh בעצמה להופיע וידן בנידק לה אפשר שאי כיון
 ומה זה, כפני שלא וה דין כבית נפי יועיל דין,

 למקום סדה ילמדו שלא ובתנאי להתירה אני מסק•
להתיר. אחר

הבעל והסכמת מותר באומרת
שסברה זנות מאיסור ידעה שלא באופן עוד לדון מש

 הפקר ה" שחיים מהקיסעים אלו וכעץ שמותר,
 שמטרתם הנשואץ, אחרי נס הגבלות בלי רה״ל

 להגבילם לא אבל שנים, או לילד שתזכה להבנתם
 כבהמות שחיים מקומות יש לי שסיפרו וכפי כתאוה,

 מעולם טעמו שלא שנשבה כתינוק שהם ומהם ממש,
 שלהרשב״א בחב )ר״ו( רע״א דבשו״וז ואף תורה. חיי

 יודע אחד שכל הותרה, לא למות שמוחו מברה
 פריצותם ברוב בזמננו דשסא לומר יש ם״מ האיסור,

 מעל מעילת מפני שנאסרה דס״ל למהרי״ק וכן שונה,
 דהוי כלל מעל למעילת נחשב לא לפעמים באישה,

 צ״ח(. סימן אהע״ז סופר נתב )עיין בהסכמתו נמו
 דידן בניתן אבל להתיר. יסוד גס לנו יהא בזה ואולי
וא״כ פרועה, ודתה לא גס אבל דתית ודתה לא אמנם
?yggjgari באישה. מעל פעילת של מות הד

 בנישואיהם קדושה וחוסר מומר, קידושי מנד
צדדץ עוד לי היה בשאלה דנשעימתי אגיד והאמת

 מהטעם כן להורות דחיתי אבל להתיר,
 נוכל מומרים שהיו נשעה אס היא והשאלה שיבואר,

 קידושיו אין שקידש מופר דס״ל השיטה על לסמוך
 אהע״ז בטור הובא הגאונים שיטת וזהו קידושין,

 שטות מונה י׳( סימן )גירושין ב״י ובשו״ת )מ״ר(
 )קי״ב( ממץ מהר״י ובשו״ת המתידין, גאונים

 בתשובה, מזר שמא מתכנן רק הן מומר שקידושי
 שבמומר שהסברא י׳( )סיסן מזזרשד״ם בשו״ת ועיין

 בשו״ח ובן בטלה, שיטה אינה הקידושין חל לא
 בשו״ת וכן זו, שיטה מצרף י׳ סימן ח״ב מהרש״ם

 דאף סברא והוספתי עיש, ב״ה( סימן )ח״ג אש שרידי
 מ״ם כשזינתה. חנק ובאיסור מח״ת איש אשת שהיא

 מעל מעלה שענינו בפסוק מבואו לבעלה האיסור
 בקודש היינו שפעילה נזר• ב״אבני ומפרש באישה,

 ז. בקידושין וכמבואר ממש הקדש הן וקידושין דוקא,
 לומר יש וממילא כהקדש, בכולה קידושין דפשטה

בזה חל לא בקידושין גם הפקר שחייו שבמומר

תעה; ת0והנן העזר

 הם וקידושיו וישראל משה לדת נתכוץ שלא קדושה,
 המקודשים, ישראל רק זכו קדושה שלגרר לקנין, רק

 לאסור ס״ס דבר, לכל קידושין שקידושיו אף p ואם
 שחששו לגאונים גס מעל מעילת כאן אץ לבעלה

בעלמא, לסניף אפילו תמוה נראה וד״ז לקידושיו,
במק״א. וביאתו יסוד איזה לזה יש אבל

זח לעגין כמומרים אינם עבירה עוברי
 כאן מביאו ואני לדמיון, אמרתי זה כל אמנם

בכל משתדל שאני ההיתר, לחזק רק במכתבי
 למעשה אבל בידי, יעלה אס היתר איזה להמציא תך
כלל, מקודשת שאינה השיטה לצרף קשה לסניף גם
 זאת שיטה לצרף שאין מסיק )ק״ס( שלמה בבית וכן

 שעיקר גם לומר ויש )כ״ה(, יצחק" ב״בית וכן לסניף,
 בעוברי ולא להעכו״ם שנטמע במומר דוקא הנדון

 וכן בפרהסיא, שבח הילול כמו החמורות אף עבירה
 היינו שהפוטרץ מומר לאח ויקה לעגין האחרונים דנו

 ומתפארים יהודים הם אלו מומרים אבל דוקא, כה״נ
 כעכו״ם, שהם להקל אץ להו ניחא בהפקירא רק בכך,
עוד לקדשה בתשובה כשחוזרים להחמיר צורך ואין

בזה. המחמירים שיטת לצאת גסורץ קידושין פעם

כמומרים נידונים לא נסתרת שההשגחה בזמן
 היא בעולמו הקב״ה שהשגחת בוה״ז, נראה וביותר

ראינו שבעינינו הסתר, בתוך הסתר סמויה
 עם קדושים רבבות ומאות שנחרבו, התורה מרכזי
מבהיל, באופן ש״ש תתחלל לאש, הושלכו וטף נשים

 קדושות שנשמות יודעים ואנו נסתרות, ה׳ שדרכי אף“*5"
 בתפקיד לעולם ובאו מיוחדות הן הטף של אפילו אלו

 שלנצח ביודעם בשמחה התפקיד וקיבלו להתייסר,
 נחשב העליון ובעולם מיוחד, באור גנוז להיות ימו

אף היום, המומרים עכ״ס הבלים, הבל הזה העולם
I בהם להתרחק ועלינו המרכקת כממלה ר״ל שזהו 

 ב( )יו״ד איש בחזון העיר נבר מ״ם בתכלית,
 לא כבזמננו, וכ״ש נסתרת, שההשגחה שבתקופה

 מכותים, כעכו״ם ליהוי עליהם לגזור הז״ל מיידי
 כבירא. נפלה זה היתר ולק להקל, אף p ואומרים

 ששנו מחטיאים קומץ היום גם לנו יש שאולי ואף
 ראוי בהם וכיוצא ובהם ומדיחים, ומסיתים ופירשו
 מעכו״ם הם וגרועים דבר, לכל כעכו״ם עליהם למוד

 לעגיני מזה להקל מ״ם מעלץ, ולא מורידין שהשמים
 אף שלפנינו, בנידון pול להכריע, קשה אישות

דעתי אין דת. ריוז בהם היה לא חפשיים דכשהיז
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והנהגות ח»זר אכן תשו^ז תעו

 כאן אין וממילא קידושין, כאן היה שלא לסניף לצרף
וכמש״ג היא שדחויה איש, דאשת זנות

תשובה תיקוני
 נפשות, רופא מה צריך תשובה תיקוני שדורשת ומה

רחוקים לקרב שעוסקת כיון כמדומני אכל
 דוד תשובה מלי ראש הלא ב״ה, מה ומצליחה

 לסי — שבע רבת מעשה אצלו שנחשב ע״ה. המלך
 דרכיך פושעים אלמדה ואמר איש, אשת כעוון ערבו

 שלהם זכויות מה לז שנתוסף ישובו, אליך וחטאים
 לקרב בממונו ועוזר מחזיק ואפילו חלק. מה לו שיש

 הזזתם רמו מפי אצלנו מקובל וכן מועיל, נפשות
 עסק, לשון כתורה לעסוק מוסת שהברכה זע״ל סופר
 בחורה עוסקים זיקים שמח בתים מלי לכלול כדי

 וזהו ממש, כלמדו בידם חורה ששכר עלה, ומברכים
 זה ענין יונה רמו ומנה התשובה, תיקוני מעיקר
 גם ולכן א׳. שער סוף עיין החשובה. מעיקרי לאחד
 גדול, תיקון מה יש נפשות לקרב בממונו העוזר

 החורף בימי עכ״ם צומות כמה לצום כתה כפי ותוסיף
 ובקשותיה, תהנונותיה לקול וישמע לד. ירפא והקב״ה

לא שהתירו עד שבין, מפני דלת לנעילת תששו ותהל
 בתוך הסתר של זמן ממנינו, וכיש נזילה, להחזיר—

 טייטלבוים יואל רבי הגה״ק אמר וכבד הסחר,
 בני צעקת את שמעתי *ועתה ופירש זצ״ל מסאטמר
תיקוני כל אצלו שאין אף שומע ערה שבעת ישראל•

ובמ״ש. מדאי להחמיר אין בזח״ז וכ״ש התשובה,

 הוראה לגדולי הלאה וימסור בקיעור כותב והנני
I אמן, משגיאות אותנו יציל והקב״ה כהנ״ל

—** ודא הימן ~~

 בתו לאסור שרואה באב עובדא שאלה:
מקנדה, ממונטריאול שנשאלתי השאלה בנידון

 שקיבלה אשתו עם בריב היה אחד שאיש
 ביה לפני ואמר האיש ובא כתו. על הזכות בערכאות

 והואיל לאהד, בקטנותה בתו את קידש שהוא דין
 רעה ולא העולם, לכל אסורה איש אשת עכשיו והיא

 ועכשיו ובדה, העדים היו ומי המקדש מי לגלות
 לאוסרה מדאורייתא בתו על נאמן האב שהרי השאלה
 את דכתיב וזימניה דרחמנא סד: בקידושין כממאר

 שאי עגונה נשארת שבתו p אם ונמצא נתתי. בתי
 p עשת שכבר למעשה, נוגע והדבר להשיאה, אפשר

פידצה ה״ו להביא הדבר ועלול יארק בניו אהד עוד

 יש תקנה ואיזה דינם, מה ושאלו אישות, בדיני גדולה
לעתיד. הדבר למנוע כדי לעשות

 וכפי איש, דאשת חמור באיסור כאן מדובר הנח
ולא זה מעסק הסתלקו גדולים רבנים ששמעתי

 עלול שהדבר כיון אבל הענין, הומר מפני להשיב רצו
 אף פלסתר, תהא הקדושה שתורתנו עד להתרחב וו״ו

 רגיל ואינני ובקהלה בכולל כאן מאד טרוד שאני
דם על תעמוד •לא אקיים כאן מחו״ל, לשאלות לענות

 בדברי אין ולע״ד היטב, בהשאלה עיינתי וע״כ דעך",“
 אתר, לכל לינשא יכולה והיא לאסור, כדי כה״ג האב
ואז זה, להיתר הוראה גדולי הסכמת עריך ודאי אכן

בס״ד. בהדייהו מעטריסנא

נוגע כשהוא האב נאמנות
 וכל טעמים, מכמה להיתר יסוד כאן דיש לנראה

ווה להתירה, די לע״ד עצמו בפני היתר
 להצר שרוצה בדבר נוגע הוא כאן האב ראשית, החלי.

 אינו שהדי קטנה בתו מקדש היה לא שאל״ב לאשתו,
 מוכיזזין ומעשיו קטנה, בתו לקדש כלל היום נהוג
 ורוצה לאשתו, להצר כדי רק p שעשה ספק כל ללא

 דאף י״ל שכן וכיון עמו. להסתדר אשתו את להכריח
 כהו, את לאסור שמרוה בדבר לאב חורה שהאמינה

 על נאמן שאדם יכיר בדין מצינו זה מין הלוא מ״מ
 יכיר מדין הוא ונאמנותו הוא וממזר זה בני לומר בנו

 חידושו אלא בו אלא לך אין אמרינן וביכיר כשנים.
 הפוסקים מגחלי שנביא ובמו נוגע, כשאינו רק שנאמן

 רק היינו בתו על האב דנאמן הא וה״ה בס״ד, להלן
מצינו לא הוא ד״נוגע• היכא אבל נוגע שאינו כאופן

דנאסן.

"יכיר• בדין מיגע
 נאמן שהאב אף מכיר נאמן אינו רנוגע הדבר מסוד

מגדולי לכמה עדים נגד ואפילו כשנים,
 בנוגע ולא חידושו אלא בו לך שאץ משום הפוסקים,

 אות ו )סימן עולם כבנין p ומפורש קלושים, שדבריו
 כשנים, נאמן שהאב אף מכיר נאמן :דנו שנוגע י״א(

 שכך מוסיף ב( ס״ק )רל״ה ד סימן הפוסקים ובאוצר
 זצ״ל סופר" ה״חתם הוראה צמוד רבינו בדברי מבואר

 דלאחר וו״ל שם שכתב והוא ע׳׳ו(, סי׳ )אהע״ז
 מהימן לא תו אפיו אחות ונשא הצרוה מעשה שנעשה

 חרא נזעמים מכמה בנו( שאינו )לומר לכו״ע האב
ונהי אחותו שנשא מפני כרכו נוגע הוא דהוי
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והנהגותדעה יורהתשובותשער
 שלא למהר יש רכן דינים, פרטי כמה בזה יש

 מה אבל מנזק, להצילו שצריך מה רק לספר
 והיום הרע, לשק באיסור ה״ה יותר שמוסיף

 שבמניעתם הם שבטוחים בזה, נכשלין הרבה
 אבל הרע, לשון איסור על מקפידים הם לדבר
 רעך" דם על תעמוד ד״לא באיסור עוברים באמת
 "ואהבת מצות על וגם מאוד, חמור עוק שהוא
 היו ודאי כן להם עושים היו שאם כמוך", לרעך

 כמה זה על והזהרתי מאד, ומתרעמים מצטערים
 פרטי היטב ללמוד למהר יש ולכן פעמים,
 ההיתר ופרטי האיסורים פרטי לידע ההלכות

 וכסו מסוימים בתנאים לספר חובה יש שלפעמים
היטב. באר בספרו זצלה״ה חיים החפץ שפירש

 לחוץ ישראל pxa ספרים הוצאת שאלה:
לארץ.

 שדכה דספרים איתא ה״ט( פ״ג )סנהדרין בירושלמי
לחוץ אותם מוציאק אק ישראל ארץ בהם

 לנר מותר היאך לדק הפוסקים נתעוררו זה ולפי לארץ,
 ונראה לחו״ל, ישראל מארץ ספרים להביא היום

 ארץ בהם זכתה לא להוציאם ע״מ נדפסו ראם פשוט
מותר. ובודאי דוקא ישראל

 לאלפים ומדפיסים מצויים הספרים כל שהיום ונראה
ולבני א״י לבני והותר די שיש להוציא פותר

 תורה להגדיל לחו״ל להוציאם ומוטב חו״ל
 בהם זכתה נאמר לא שבזה במחנים, כאן מלהחניקם

 עתיקים ספרים או נדירים יד כתבי אבל ישראל, ארץ
 להחמיר ראוי נדפסו ולא כלל היום עוד בנמצא שאינם

 לכתחילה הכניסום אם באלו אף רק להוציאם, לא
 px בהם זכתה נקרא דלא לדבר יש להוציאם ע״ם

להוציאם. להקל ויש ישראל

 שבזמנם בזה״ז, ליכא האסור עיקר לע״ד ומדיגא
הפסד ובהוצאתו ממנו ולמדו בו קראו

 ועיקר בו לוסדים לא כהיום אבל ישראל, לאח
 ובזה ומרגליות, זהב כמו ערך כדבר רק תשיבותו

 התורה לימוד מפני האסור שיסוד כלל, אסרו לא
וכמ״ש. ישראל באח

צדקה הלכות
ווקס סי»ן

 מעשר בחיוב והערות דינים קיצור
י כספים

 בספים מעשר דיני קיצור לציבור )פירסמתי
 מה(. ליזהר שידעו כדי
המהרש״ל דעת שיטות: ג׳ יש כספים במעשר א(

 רמ״ט סי׳ יו״ד לשו״ע בהגהותיו
 סי׳ יו״ד הט״ז דעת וכן מדרבנן, חיובו כספים שמעשר

 יאיר חות בשו״ת בדעתו שפירש וכמו ל״ב ס״ק של״א
 המהר״ם שיטת בעלמא, אסמכתא וקרא רכ״ד סי׳

 לקיים. שחייבק דורות מדור מנהג שעיקרו מרוטנברג
 הגר״א, ודעת רל״א, סימן יו״ד חת״ס שו״ת ועיין

 מצות חיוב מעיקר מרווחיו חומש עניים שבקיימי
ד״ה ע״א ט׳ תענית תוס׳ ועיין מה״ת, ועוברין צדקה

תעשר. עשר

במעשר, חייב יהודי כל השולחן" ה״ערוך לדעת (3

 אבל פטור. ומים לחם אלא לו אק אם ורק
 מי רכל זצ״ל הגריז״ס דבריסק הגאק ממק שמעתי
 תי ואינו מאחרים, לעזרה שזקוק עד דחוק, שמצבו

 ליתן א״צ ב״ב, עם בדוחק חי רק כלל, סותרות בדרך
 לעצמו יקה רק ס״ג, רנ״א ס׳ ברמ״א וכמבואר מעשר,

 יקהו לא הנצרכים תורה בני וכן מעשרו כסף את
 הוא וק עצמם, משל כשאפשר אתריס של ממעשר

 מעשר לתת בנדר שאפילו קל״א סי׳ ח״ב בתשב״ץ
 ויש פרנסתו, כדי לו כשאק לאחרים לתת צריך אינו

 דאף זצ״ל, איש החזק רבינו של משמו אומרים
 מה כי מעשר מנתינת יפסידו לא ם״מ פטורים דמדינא
 ברופאים לריק הולך המעשר נתיזנת ממניעת שמרויח

לפרנסתו. שאינס הוצאות שאר או

 מדין שחייב כיק בכולל, או בישיבה בנו כמחזיק ג(
אף הוא זה וחיוב להחזיקו, תורה תלמוד

 וכמבואר ובניו, אשתו עם ואפילו אשה שנושא לאחר
 להחזיקם אק תורה, תלמוד הלכות הגרש״ז בשו״ע
מכסף לוקח שאם משלו, לו כשיש מעשר מכסף

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס380 מס עמוד אשר בן משה שטרנבוך, א ־ והנהגות תשובות
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שעהוהנהגותדעה יורהתשובות
 הלוא והעכו״ם חז״ל, מדברי מקורות גם ומביאים

 מוסרין "אין חז״ל ולשק מעצמו, ולידע לקרוא יכול
 הוא התורה □®לימוד משמעותו לעכו״ם" תודה דברי
 אבל לעכו"□. למסור אץ בזה דור, מתר מסירה בגדר
 ועצם מסירה, איסור שייך לא הדפוס שנתחדש מעת

 והיינו דוקא בתורה לעסוק גופא העכו״ם על האיסור
 בהשקפת דרשה לשמוע אבל בעסק, כמו להתעמק
 מהגר״ה ראש בכתר זה וכעץ איסור. מה אין היהדות

 זה ת״ל, ממשנתו אחד דבר השוכח בדק מוואלוזק
 מרן בחידושי ועיין פה, על שלמדו הראשונים על קאי
 דאיסור הדברים דפירש ואתחק פר׳ עה״ת הלרי רי״ז

 מפסיק וכששוכה השמועה העתקת מפני הוא השכחה
 הרי בדפוס כשהדברים משא״ב דור, מדור המסורת

ע״ש. לדור, מדור כבר גמסרין הם

 תורה למסור אק דעת קלי שהן לנשים אס ומיהו
שהדורש דברים לומר ועלולים לעכו״ם, כ״ש

 למהר יש שם נמצאים וכשעכו״ם מעולם, אמר לא
 הדלת לסגור הדורש לחייב אבל לדבר, מה יותר

 נראה לעכו״ם ד״ת דלמסור האיסור מצד לעכו״ם
לאיבה. נם מה לחשוש שיש ובפרט חיוב, שאק

 שבלב האלוקי שהניצוץ הדרשה, למנוע אק וכן
לקרב דרשה נמנע לא וכן להתעורר, עלול יהודי

 שבאים עכו״ם מחשש שבשמים לאביהם יהודים
 למסור האיסור שעיקר נלע״ד הדק )ובעיקר וכהנ״ל.

 הלבות אבל בהם העסק הוא לעכו״ם תודה דברי
 נוהג אינו שאם רק איסור, מה אק פשוטים ודברים

 מגיד מצד אבל להזיק, ח״ו עלול תועלת, מה ואק
איסור. מה שאין נראה ליעקב דבריו

תקנז סימן
 קלפים משחק על איסור להבריז שאלה:

)טשעס(. "׳שה־מט" או
 דעתי אק אבל מאד כאן נפוצים אלו משחקים

אסור, רזה ברבים בדרשה לסרסם מסכמת
 ירחק גסשו ששומר של״ח סי׳ יוסף בברכי ]ועיין
 שבכל הקדושה תודתינו מעלת דום לפרש רק מזה[,
 לא הלא שחוק לאסור אבל מ״ע, מקיימק ותיבה תיבה
 לשון בטאם, דברים לשיחת אלא תורה, לדברי יפנו

 יותר חמור שאיסורם וליצנות, רכילות הרע,
פורצים נמצאים דאסור לפרסם כן ואם ממשחקים,

A

בונים. ולא הגדר

 ה״התם מהגה״ק מכתב סופרים באגרת ומצאהי
ומביא ממש, כדברינו ג׳( )סימן סופר"

 סוסו על רוכבק אק משנת על דסנהדרק פ״ב ירושלמי
 מכניסים שהם השם למכחישי טוב להכניס שראוי
 שלא כדי בהם ומשחקים שלהם טריטאות לבתי מומו
 ע״ש קטטה לידי וימאו אלו עם אלו משיחים יהיו

 בטלים בדברים לעוסקים טובה שמחזיקים בפ״ם
 הלעיטהו אמדינן ולא ממחלוקת, אותם שמונעים

 ועוד מה, איסורי לאינשי משמע דלא וימות לרשע
היטב. ע״ש וכר בא ממילא הקטטה

 קלפים לשחוק להם נאסור אם אף כאן ובמדינתנו
)סא: בתומת רש״י )עיין שח אפילו או

 ־ ונרדשיר" קיטנייתא בגורייתא "דמיטללא ד״ה
 אישקקי״ש"( שקורק ושחוק דקים בכלבים "משחקת

 פונים אק בכאלו וכשמשזזקים תורה, לדברי יפנו לא
 הרע ולשק פה ניבול מה אק עכ״פ אבל תורה, לדברי

 לדרוש מוטב ולכן ס״ה( של״ה רמ״א )ע׳ ומחלוקת,
 כלל יועיל שלא באיסורים ולא תורה דברי בנועם

 וכבר הזמן, ערך ויכירו יתבוננו ולאט ולאט בעו״ה,
 זמן אומרים "העולם זצ״ל חיים" ה״חסץ הגה״ק אמר

חיים". זהו זמן אומר אני אבל כסף, שוה

תקגח סימן
הרע. לשק לספר מצוה לפעמים שאלה:

 פרטי על זצ״ל חיים" ה״חפין של נפלא לספר זכינו
מוצא בספר שלומד מי וכל הרע, לשק הלכות

 הקדוש האדמו״ר במכתבי וכמובא וברכה, תועלת מה
 הרגיש שבעצמו מגור. זצ״ל אלתר מרדכי אברהם רבי
 מובא חיים" "חפץ הספר דברי בתוך אכן הועלת, מזה
 מצוה אדרבה אלא הרע לשק איפור אק שלפעמים גם

 או וממכר, במקח הכירו את שמטעה מי כגק לספר,
 שמציעים שידוכים בענק או משלם, ואינו מעות שלוה

 שאק ותולה לדבר נמנע והוא ויזיק, טוב לא שידוך
 תעמוד "לא על עובר הלא להזיק, או רע לדבר רצונו

 כשיודע ממונות בדיני גם שעוברים רעך", דם על
 וכ״ש בסה״ם, ברמב״ם וכמבואר מעיד ואינו עדות

 בצדקות עצמו ותולה ושותק, מנזק להצילו שיכול כאן
 אלוקינו במצות משתמש נמצא הרע, לשק באיסור

רק מעולם. בז ציוה שלא בשעה להכירו להזיק ית״ש
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והנהגות העזר אב! תשובות תקיב
 היה שלא מאחר לבד, וסתירה הקינוי מפני שנאסרה

 לא דאיסורא וחתיכה זנות ספק שיש ואף עדים,
 בצירוף וכ״ז זינתה, שלא לי ברי כשמוען לו נאסרה

 שמתיריץ הנ״ל הלוי הבית שהביא ז״ל הראשונים דעת
 שאפילו דסוטה פ״א שמח אור )ועיין בזה. לגמרי
 וסתירה בקינוי נאסרה עדים יש אם זינתה שלא יודעת
 דת על כעוברת שהיא שעיקרה דידן בנידון אבל כדין,

 לדברינו וכ״ש וכמ״ש(, כן הדין שאין נראה ונאסרה
 מוכח ייחוד בלשון מזהיר שאם תשע״ב ס״ס לעיל

וסתירה. לקנוי ולא ייחוד לאסור אלא מכוון שאינו

תשעג סימן
 תשובה בעלת אשה נשא כאן בחור :*שאלה

 אומר ועכשיו פתוח פתחה ומצא
לגרשה. ורוצה עליו שמאוסה

 כסבור טעות, דמקה טענה כאן שיש אמת שהן נראה
מודה האשה וגם בעולה, ונמצאת בתולה שהיא

 ובחידושי חזקה ד״ה י. כתובות תום׳ )עיין בכך,
 תשובה בעלת בנשא אבל מה.( להלן גם הגרע״א

 גבוה שאחוז לכל וידוע שלה העבר את ידע הלוא
 נזהרות אין ככולם רובם לא אם דחפשיים מאד

 רצונו שאם למימר לן אית כן אם בתוליהן, לשמור
לה להודיע עליו היה בבתולה דוקא היה הבעל של

 הודיע ומדלא דוקא, בבתולה שרצונו שנתארסו לפני
 ע״ז מקפידים לא החפשיים בעו״ה שהיום כיון כן

טעות. מקח שזהו לטעון יכול אינו שוב

 בכנסה בעלמא שהדין אף נראה כתובה ולענין
כתובה לה אין בעולה ונמצאת בתולה בחזקת

 כיון תשובה בבעלת מ״מ טעות, מקח שזהו כלל

 חפשי חיים באורח היום החיות הנשים שרוב שידוע
 אמרינן אדרבה אלא טעות, מקח זה אין בעולות, הן

 אותה לשאול לו ראוי היה כך על מקפיד שהוא כיון
 טעות מקדז טענת ולטעון להתחתן ולא קודם,

 אולי ומסופקני כבעולה, מנה לה יש וע״כ ולביישה,
 כן וכתב כבתולה שקיבלה מאתיים גם לה חייב

 אישות מחיי מפחד או התיישב עכשיו ורק בכתובתה,
 אבל ומגרשה, זונה שהיא עליה קול מוציא לכן עמה,
 לשלם ע״מ ונשאה מקודם גם שכן חשש או ידע ודאי

כתובתה. לה

שלא וכיון

 טעם ומפני בחנם, תשובה בעלת ישראל בת שמבייש
 לאדם ומוטב רב, שכר השתיקה על יקבל לבד זה
האש זכבש רתולעצמו להפיל

 ימהר לא בתולה שהיא ואמרה הטעתו אם ף2^0ג^
מאד. חמור ע״ז שעונשו תשובה בעלת לבייש

יחוד הלכות
תשעי סימן

 התחתן שאביו בבחור ייחוד אסור :שאלה
 לו מותר אם אחרת, אשה עם

אביו. אשת עם להתייחד
 איננה והיא מאחר תורה איסור כאן שיש פשיטא

באיסור עובר כן אם איש, אשת והיא אמו
 בעיר בעלה שאפילו ייחוד מסתם טפי ותמיר תורה,

 לך ואין בנה, הוא כאלו בו גם שלבה כיק מועיל לא
 בעיר, בעלה גם מועיל דלא מזה גדול בה גס לבו

 בפתח אפילו בה גם בלבו אוסרים ובב״ש ובח״מ
 מסרטה. כן דלמד מתרוה״ד ומקורם לרה״ר, פתוח

 כה״ג, אף חוששין לה בקינא שרק תמוהים ודבריהם
 וכן הרמ״ה, בשם א׳ חלק כ״ג נתיב ברי״ו כ״מ ברם
סי׳ תנינא בנו״ב הוא וכן היראה בס׳ יונה רבינו דעת

 הספר בראש החדשות ברע״א הגרע״א סתם וכן י״ח
 יוסף בברכי אולם קנ״ב, סימן שו״ע בקיצור נקט וכן

בזה. להקל ראשונים הרבה דעת הביא

 נעולה, ולא סגורה שהיא בדלת להתיר אני ומהסס
ואף רשות, בלי לבית נכנסים אין שכיום כיון

 בה גס דלבו היכא מ״מ בכה״ג, המתירין פוסקים שיש
 "ההלכה בספרנו מש״כ )וע״ע אסור, דלכו״ע אפשר

 לא זה ולפי שם(, ובמקורות ט״ו דין פט״ו במשפחה"
 להשאר יוכל לא הבן שא״ב ורגלינו ידינו מצאנו
 בעבודה, שהאבא אימת כל אביו אשת עם לעולם
 נעולה תהיה לא שהדלת להקפיד שיש שמלבד ויעצתי

 להם ויתן מפתח, שכנים לשני ימסור סגורה רק אלא
 בדלת לנקוש בלי הדירה לתוך עת בכל לבוא רשות

כבר רגע, בכל ליכנס שעלולים פחד שיש ובכה״ג
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 ולדעתי עתונים. אפילו לגניזה לשלוח מהדרין
 מביא וק כ״כ, להחמיר אין כאן שבלע״ו מנתונים
להתיר יעקב" "שבות בשם ט״ו( סימן )ח״ג באחיעור

S3 • בזיק לידי יבוא שלא בשריפה

 ישראל, מארץ כאן שמגיעים בעתונים גם אמנם
כשאר בקדושה להחויק נכתבו שלא במקומות

 אף אשורית, כתב דקדוקי ובלי בדפוס והם ביאורים,
 דברי עכ״פ או תורה, דברי במה בלי עתון במעט שאין
 אחר לשורפו להתיר שנהגו כמדומני וכדומה, הספד

 דמי ולא סביב, בניילון שברכו שנוהר ובתנאי כך
 תמיד, בהם ללמוד שנדפסו וביאוריהם הםלסירחך

 הוא הביאורים שבבזיון האיסור שעיקר הבאנו שכבר
 עד בבזיון מונחים כשאינם אבל לקיום, בשנכתבו
 בשריפה אזכרות בו כשאין תורה בדברי אזי השריפה,

 מדינא איסור שאק נראה גרם, אלא ואינו כשכרך גופא
מ״ב. למותם שלא רק אלא בעתונים

 נראה ובלע״ז כאן בעתונים שלפנינו בנידק ועכי׳פ
מדינא מותר סביב במיוחד העתון כורך שאם

 מנתונים הדין יכריעו ישראל ארץ )ורבני וכמ״ש
 בדברי ומעורבין יום יום עברי בלשון שם הימאים

 שמחמירים ראיתי ברק שבבני הבאתי וכבר תורה,
 ככל גנהה שצריך תורה דברי אתה עם בעתונים מאד
 המיא שליט״א ואזנר שהגר״ש )וכמדומני תורה, דברי
 בידי ואין צ״ב, מה הלכה עיקר אבל כן, להקפיד כרוז

ד״ו(. פרטי לברר כעת

תקנה סימן
 וגדרה. הרע לשון קבלה באיסור שאלה:
הרע לשק בהלכות זצ״ל חיים" "חפץ בעל הקדוש

 לשה״ר לקבל שאסור פוסק י׳( סעיף ו׳ )כלל
 שאין חזקתו על להעמידו יש רק חבירו על רע ששמע

אבל ולמהר, לברר בעי מיהת למיחש ומ״מ עולה, בו
חזקה. שיש זמן כל בלבמ ספק אפילו עוד לו אק

 השרת מלאכי אדם בני אטו מאד, תמוהק ודבריו
שונאו שאינו מהימן מאדם וכששומע הם,

 לשק קבלת איסור שדהו נימא היאך בלבו, וחושש
 על נימא כמלא בחבירו לנגוע לו אפשר דאי ונהי הרע,
 השמועה שמא מסתפק בלמ מ״ם שמועה, סמך

 אבל לברר כדי רק שחושש לצייר אפילו וקשה נכונה,
גופא חזקה מדיו והלוא חשש. אפילו אצלו אין באמת

 לא ומעולם כמקודם, לנהוג הלכה רק ספק נשאר
 יש ועכ״פ כלל, להסתפק אסור בלב שגם בחזקה נפסק

זה. על מכרעת לא כשרות והחזקת במציאות ספק כאן

pf זצ״ל( מונק )מהגר״ש שדך" "פאת בספר ראיתי 
"מי והשיב זצ״ל מהחזו״א ששאל מביא ב״ט סי׳

 כנ״ל וכוונתו לומדות" אלא זה אץ בזה לעמוד יכול
 למלאכי תורה ניתנה ולא בזה לעמוד אפשר אי שהרי

 לשה״ר דבששומע הח״ח בכוונת נראה השרת.)ולבן

 אם ובפרט למספר להאמק הוא האדם טבע הלוא
 ולזה גמור. ספק עכ״פ לו ונעשה נאמן, אדם הוא
 התורה שדין לידע שצריך חיים החפץ הקדוש דעת
 בחזקת הוא והרי בחזקתו אחד כל להעמיד הוא

 וכחששא לחשוש שמותר היא הלכה ורק כשרות,
 השמועה אם נזק לו ליגרם שעלול מדבר זהירות לענק
 ודאי בתורת האיסור זה זהירות ומלבד נכונה, היתה
 שהותר זו וחששא ובדומה, לצערו או לאחרים לספר

 כשרות, חזקת כדין שלא חושש שלעצמו היא בזה
 ברור לידע צריך בלבו אבל האמת, כן כאילו אלא

 ולא שקר, הוא הלשה״ר סיפור ולכן בכשרות, שחזקתו
 אנו מצווים אופן ובכל השרת. למלאכי התורה ניתנה

 ואין האפשר כפי זכות ללמד עמיתך" תשפוט "בצדק
 שההוא לצדד וגם זכות, ללמד אפשר כמה עד גבול

או סיפר ולא הפרטים כל את או בדקדוק ראה לא
וכו׳^ץ הנסיבות כל יודע

 השמיעה לאחר הוא הרע לשק קבלת איסור ועיקר
כלל, לחבירו היחס אצלו ישתנה שלא —

 כלל, חושש אינו תכירו שלגבי שמע, לא כאילו וליהוי
וכמ״ש. לו, שברור השרת כמלאכי אינו לעצמו אם אף

תקנו סימן
 וכדו׳ לקולעג׳ רב כשמזמינים שאלה:

 דברי עם במוסר ליהודים לדרוש
 שם ומופיעים לקרבם, כדי תורה

למונעם. יש האם עכו״ם
 י״ג חגיגה בגמרא וכדאמרי דאסור פשוט לכאורה

לעבו״ם ד״ת מוסרק אק אמי רב אמר ע״א
 אבל ידעום, בל ומשפטים גוי לכל כן עשה לא שנאמר

 עבו״ם כניסת למנוע שומרים להעמיד הדבר קשה
 ספרים הרבה יש שהיום אמינא ומסברא לדרשה,

הזמז. בעיות על היהדות השקפת להסביר בלע״ד

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס378 מס עמוד אשר בן משה שטרנבוך, א ־ והנהגות תשובות



•א״ח וזלין חמדת
 לאוקמיי M קרא/׳גה״־דקרא ■5יגל הכא שאלי דלמא
 דמי מנ״ל קשה וצפ״ז. ,כדת ו3 6שי ל״ה דהר מוהר
 מצצ״א מהר לאמרינן לכהוב צריך . הא , כ;ש׳ השמה

 מינה לון אמרינן מנזיר דילשינן כיון ,ול״ל חז2 >>גכץ אף
 ול*פ לענקעשה כרת,וה״כ אףלענין באשרה ואוגד

 העשה רחמנא כמג למה קשה וא״כ ,ממיר ילפינן הר
 גביקלשיס העשה למכמב לן מי מצשרףלאיסור מהר גבי

 ינפיק דלא לן הודה דהכהוב מוכח א״ר ,טפי׳ פסולין
בפ"נג לאיסור מצטרף הימר לכתוב מצרך ע״כ ; ממיר

 :הנ״ל הלמלי■ קושייה ומיושב בהקאה .
הוי ללא נעולם י/ הנ״ל הדיב״א• לשיטת א©ג©

 ואין לעשה ,.;.ילק לא /לקדש כמביס שני
 כיפי׳ פסולים הס בעלמאבר• העשה לכהוב לי׳ דהוי לומר
 מהר ילעינן ■:'יי :נהי בעלמא העשה הוי-כתיב או די״ל

 ל־מימר לנדכא־ ן נד,. למימו מ״מהו״מ בנזי־ר לאיסור מצטרף
 איסור ולענין ,המשה רק נשאר ולא ל״ה ודחי עשה אתי
 ,דהאבנזור ממיר למינן* מציגן לא ודא לחוד גמה
 קדשי© לאכילה מחמפעשה הלאו לנדמה לאו•,והנא איכא

 הוס־•׳ ע״ב< מולין)דףק״פ ]עיין עשהלחוד, מאררק ולא
 למילף מציק לא עשה לחיסור להדי׳ בכ׳־כ• ,היכא ד״ה .סיף

 למילף לאמצינן ודאי לחול עבה והימר ,לא( מאיסור
4 מחמירתא-לחילפינן וקינתא ,צאו אמור דהוי מנזיר

 לומר ואין ,איש לשיטהריב״מ לאף י״ל עדיין ־ ftJSPft י
במקום 3כהי מי אי העשה ידעינן הוי ■דצא

 לממיר עשה איסור• ילעינן מי לא' נדחה דהלאו מון אחר
 איסור דלענין מחמידמא למיצףדהזי-קלתא מל לא

 , מצטרףלאיסור היחד אמריג; ללח משהלאכ״מלאף
 איכימאבענמאתיפוק ולענין ליקין אין העשה לעל .סיון

 דצענין 4 אעור חצר משוס אסורה בעצמה דהבלוע לי׳
הר ממילא כ‘ וא התורה, מן אסור נמה איסור אף מ״ש

 ממילא יקדש כנדב הוי גופי׳ דבקדשים כיון , ונ״ת עשה
 לענין' מנזיר לאיס.ר מצטרף והיתר• עשה איסור• מ״ש מי
 לינפינן יכמו■ ', ועשה צ״ה צלחוה עשה מלי לא ,'ושוב לאו

 אסיים כרה' הואר,יסיר לחלב אף , מחלב המורה כל לעמן
 כמ״ש בלאו.,וע"כצ״ל אלא שאינן אחרים ילפינןיא־סוריט

 האיסורים כל למ>י< מסתבר לאצטרופי חזי קמשוס הך׳ין
ש״המדלא. דמי שפיר מוכח וא״כ , עשה איסור ה״ה כ $

, .׳ ׳ ;• כפל-רחמנאהעשהבענמח “־ ’
למאן אף יעשה באיסור• שייך• ניכ״ע• אס לנןקוד )יזע

 בגיעוליי נח״כוחי לקשה מדין מגיעוני יאן*7
 הרלידנ״מ כהי׳ גסרר ולפ״ז לחוד עבה אי,םור' נכדים
 אף דנל׳ז ,לית£ הא 'אך ׳, שעם רק בלוע מוי• עמן
 חיסור־לגבי כחן דאץ ,ל״שכ״ן לאיסורי• מצטרף כקמך

 בעין־ומו״ע שיבלע למיירי" ובע״ס ,לחוד ?מה חיסור
 למקיר יש נס , מ״ש משוס אסור• שפיר• וא״כהוי ,י;“רש
 לאיסור עלערף ומהד טכ״ע ,מרווייהף סלל ק“דרע נהי

 זיהכועס צחלי7 צומד אדי־חומרא מ״מלאמצינודאחמיר
 עכ׳יפ צריך וכאיסור •מצטרף להיפר די״ל , ההיפר יצערף
 סהו ששרה ;:וי רע״ק ובמ״ש׳ ,גהאיפיר ממש למור,;

 ולפ-״ו , ממש מקר•' מה ,הר-מב-ם• כמ״ק מ»ש מין.מ;י
 ממאידבמפ כתובים שניידהוי'‘ריב״א לשיטת אף ש’א

fyptp■ לשיטת אך לאיפור, מצטרף מהר. •לגבי העשה 
מומרמן־המורה ^^גמר-ע^»טזמוח W מיגמיס

שלמה טז. טו
 כהיביספשס סוי דאו > לשיכומיהדגיא מ״ל׳ המיז לסהר

 מצמרן* הימר אמרינן לה עשה איסור־ דלעני! בפ״ע״הו״א
עליממבמג להרנגימ אפר פ׳ לא מ״ש ומשוס ,לחיסור
 ־־ נ.־־ הריב״א■ כשישה הרנוי״סדלא לשיטת מוכת מ״כ
־פשה יקלשהוי צ״ל לא עקזבא לצר׳ לעיל שלפמ״ אך

J לסדן צריך ר*א רק ;לפשיעת עשה די״לידהוי 
 דפשזעה הרעשה' לא במל דס״למב־׳הלא לשיטהר׳יי

 מ־חג״ס לשעות אף הריב״א שיטה לקיים ,יש לעיל כמ״ש
 .וישריהלמוצאר נמהם הדברים לי ,זה בכל היטב ודוק
 טליע ורע״ה לעיצדקזגצמז•ה&מ׳ שכתבתי ,למאי דעת
 יקר״ג לאוקמ» לי׳ מי טלה לי׳ ליה דאי משום מנ״ל'

 איפרים ונילףיממשרתלכל להויש״ה דלת היכא לטכ״עפי
 תה 'אמר ,דלנ$ק בסוניא קושיות כמה ליישב יש שבתודה
 אמצולי 'לפיק דאג הר״יימאורלייטש לשיטת בצל״ח שהקשה

 צאוקמיפשר^ מ׳יל עדיין א״כ ,עשה •רק פי לא מלץ
 מנ׳ל פלל קשה־ לא דזה א״ש ולפמ״ט ,לחו לצהוי לטכ״ע

 דמסמבר די״ל למכ״ע ליקי לאיסור אהיהרימצטרף לאוקמי
 רקלקושייתהלמ׳ , לאיסור מצטרף ההיתר לאוקמי לי/

 דלאלהייש״כאבל הייכא כיי חשכ״נג' יקדש לאוקמי דהו״ל
 פרץ אי אף מדי! ■מגעוצי־ עשה לאיסור טכ״ע דליף השתא
 מגרעיני ידעתן• אה ,•‘יותרמעשה הוי לא לטכ״ע יקדש
מי ע״כ לאיסור לההד-מצטרף •לאת* מוכת ע״כ מדין

י ד כהוביס שט שפיר
 להוי מבב׳יח צמילףנזיר שהקשה'ה״» הפ״י קושיית גם

למינףיזיר לאצריכין מ׳יש ולפי איסורממור,
 לקשה מה פס ,למילף דמצינן שפיך י״ל וזד ,קדשים רק

 האיך איכול־ לאיות נהפג־ היתר כל "דט״ל רש״י לשיטת
 אף דזה ,6א״ ולסמ״ב ,מגיעי^מדץ הו מבב׳ית זה מוכח

 גי׳1בס הדברים ויתר j היטב זה3 וע*׳ ,מוכח אינו מיקדש
ם:5 עי^ דעה יולה׳ כחלק אי״ה יבואר לזה המגע וכל «

י ימק־

טז פיק
שאלה•

 חטאת על להתוודות אחד אש לפט־הדב. בא היות
הדברים ,ובתוך שלמה תשובה ולקבל ,נעוריו

 רחוק למד־במקוס. אשד , שנה קשרים כמו זס כי 7סנ
 קרי׳3לאותימקוס. ו&מוך ׳ערךתמשים־פךסאות, ממק־מו

 ־ושם ושסיבפלה ושמרשמה אוש• אשת עם קלקל קטנה
 בעו״יגהממל שמתהו׳ בבירור שיודע אמר גס ,מקימה

 עצה במתו סשכיס עמו שהלך צחבידו נבעלה ומקידס ,שני
 ועהב-יבדרך אוריןי.קצת בר־ הוא והאיתהנ״ל בעו׳יה•/

 והוא , יכלהו למרמכפי עפים קובע־ עתה לפת ה־בר
 taxs ברואו.־מני׳ שאון. ונראה המזג וחלוש בעיני מדוכא•

 וסיגופים ־משןסגי לעפות עליו־ ומקבל ,נעוריו חטאה על
 האישה ,דבריו לפי להילת ‘לשאול יש מעמה יכלהו כפי

 הלבד צרךכהודיע /•אה בעלה על ונאסרה ברצון זנתה
 '*’tfDp 'ש'.פק!י.ה־'לסשיכ.הממצה מהלאששראולי כדי־להקן

 &c?v מאיל ׳יתה״׳ חיר קמ?אה אופן. ס!ג , ולהבא
כמה מג&ת־ ילך־לש©•. י בעצמי שהוא אפשרי הואבלת*

.,• , • •י ־־ ־־ טעמים"־־
הנה

0) תווכמה אוצר תכנת ע״י תודפס)46 מס עמוד יצחק בן זלמן שלמח7ליפסק אה״ע רוו״מ. יו״ד. (.יי״י-ו _
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•תשובה
 לנוסח זנמס לסמי* לי* אמד לארצה־לנקוט,לאמובי-מיני׳

 היכא אבל ,זנהה נקקאשמו עמו למדבר קלון דהר
 לססוה־כלל סין הוא מי מכר ולא םמס צו דנקטאמר

 להחומר הי׳ יא״כ , עכשיו דהטכחקאילהמדברעמו
 הנאמר הוח מי דנקט היכא מהא״ב ,מ׳ לאחד אמר לומר

 לשון ע״כנקאז עמו להמיבר קאי• דהלוכת שפיר י״ל ,לו
:נסתר י-

 הדבר עיקר .כלל נזכרממ׳ הגיצצח הגאון נדרוש ולפי־
מהעהקההסמיגממהוק ».ו£ מיהגידצהסמי •

 צהגוס מדהוצרך לשמואל דלאהגיד הנ״למוכח.ג״נ בימו׳
 והייט.ע״כ:לעזה , אנמהימןלך האדחמרליישמואל

, בהשציח לגעור דהג״ל וקשה• מזה•/ ידע לשמואל ?■עינן
 ממיילה אם אבל ,דמי מאיסורא,שפיר דלאפריושי• מיו

 דברי סיום להביא מהצורך לא-הי׳ לשמואל., הי׳ ההגד©
 'זי״ל ,לב״ד להגיד שרשאי ראיה חין ז”ולפ הנ״לד, הגמ׳

 בהגהוחסיימוני ראיה? שוב. נהבעצ, רק, להגיד־ דלריך.
כדאשמון מעיד מאיסורי ונאפלזשי עדוה(שכ׳ מה׳ )פ״ה *

 להדיא הר , אשחר . שזנתה השליח לו שהגיד סמי׳ בהאי •
 לדברי־הטב״י ואף. ,בטב״י לו. המל שלהשמי״ ג״ח דס״ל

 ואין .להגיר, צריו מאיסורי ביון.דעכ״פלאפרוםי הנ׳ילי״ל
 אין ליגי:גמירי כ״ע• דלאו בישא,וכלון לשנס משוס בזה

 מצד כהלכה להב״ד.אבצנהוהמ בהשגימ-אסאמר לגעור
 הוא ל-דזה1׳5 אמנם דוקא;•להכעל-, דצ״ל. י״ל. ,יעשה
 הבעל כאס“א לרצונה", מוציאי-שלאי ,דהאיש דגנר מדינא
 בע״כאבלבוה״ז להוציאה רשאי- יהל׳ לו להמגיד יאמין

.ב״ר מסוס רק בע״כ להוציאה יכול .ואינו ,חדר׳יג. דאיכא
•־ לב״ד! ימגלההדבר וא״כיע׳יכ

 להאמיןצהעד יוכל, אס ,גופחמר־עיונא הא‘ אך׳
 כהן עיניג־ טה״ז-דאיכא־חדר״ג-ואיכאלמימר

 באב״ע טה .דעוה שלשה־ הטח. הרמ״א ,.והרי באמרה
 כללמדעומ הזכיר שלא קע״ח(וחידוחעל.מאון.טב״י )סי׳
 לאסיר בטונה.הרמ״א־דנאמן לי׳ ונראמדפשיטא ,אלו
 אפל לשוןהרמ״אשכ׳ מסיום באמת משמע וכן עצמו על

חונקין יש
 ו3שכמ7ר©טא,נ״לדלשיטההתוס׳.יוהר.א״ש נלפוכן.

ורוב קלקולמורזת:, חכמים דראו הטעם
 ע^״שסוף להתירן להם נראה• לכך. כןמשקרוה, האומרות

 ביד ס שיש שם בחידושיו הרשב״א למ״ש. pu נדרים
 דאין ודאי נלאה- זה.־, בכעיף מה״ת לבר לעקר חכמים

 נ״כ דידי׳ גבי דעצשיושוץ■ מלתא.למלתא,אף לדמות לט
 מה אלא בזה לך אץ ,•מ״מ נמן־באחרה. שסאע-ניו• לומר

דמדאוריי* ביון כ״סגזה די״צדלאחששו וגס חכמי׳ שאמרו
 סלמא בעיני גראה זאת ומלבד. ,לרלגנס שלא מוליא האיש •

מה״מוהברדלאלוסיף דבר לעקור כח בע ״דאין דפשישא
 לחו ראשונה משנה דחדרבא דהיר׳ן הר״ן. לחי׳ אך ,עלה -

 למשועבדא טון נאמנת. אינה הדין ,לשורת דנאהני
 לאו וחי ,למימר לה מלחאכסיפא־ דהא משוס אלא ,לי׳

 •חקינו לכך ,גפנה מזנזלא מי לא קאמרה להישטא
 חזררבנןבהראודמיכא ומכי , דליהמצא ראשונה במשנה

:עיי׳ים אלינא איקמי׳ עגב״א צמימר
 דמשעבלא'ל<׳ ,■טון. פשוט לי נראה הר״ן וכוונת

 נפשה לשדי׳ דידה לגבי אפי׳ גאמנח אינה
 מש&ז דסא י״ל נפשי׳ לגבי חלם־ לנאמן א.הל ג ל״א«מת.

בקידושקגלףס־סע״ב(^^ וכדאי׳ ע״ך3 ה-רחח
דהחייב משוס עליט כסאה בע״ל היראה לא-אמרינן .

 ■מסני ■שפד לגמד דילך• דלגבי מבמה מזה׳ לאחרינא-,׳ •
בע״כ מלאהו דע״י לסיכא שפיר י״ל וצפ״ז ,מדאמו

מחייב

 וכבר־גשאל היא־, כראשונים־ שאילה זה דבר־ הגה
,)פי* אור״ח בחלק נודעביה׳דא בעל הגאון עז יי ־

 אף מאישורים נאפדושי להודיע שמחויב שס והשיב ל״ה(
 מעד זיגיד־ משא שובי׳ בזה אפרי*' ולא 7 ע״א רק שהוא

רקלהבעל. יודיע אם אך כיח( )סי* בח״נד הדימ״א ופמ״ע
 רק בעלה על אבה לאסור כרי בדבורו שאין אחרי למוד
שמוהר־ או ,כב״ח עליו נאמן שסי׳ הבעל האמנת ע*

 מהסמ״ג ראי׳ הנ״ל הגאון הביב rזע להב״ד/ אף •להגיד
 לחמר 7 סמי׳ מההוא למגי־ מוהר דע״א ראי׳ שאביא
 דלאפתבי• א״ו שמואל מר ^ע^ו ולא זנהה, אשהו השליח

 שמא ספק רק שהוא וחפי׳ , דמי מאיסורי-שפיר
משא. ט התם הנ״צכלאימא הגאון ודקדק , דבריו יקבלו
 לנוכח אמר שלא משמע הלשון מזה זנתה אשתו אמר שלח

 שיש היכא מזה ומוכח p אמר שמואל למר רק , להסמי׳
 שם ומיידי 1 גהב״ד חפי׳ לומר מיקר דבריו שיאמנו ספק

gfe להבעל. הגיד שכבר' אחר ,אבל מסעי׳ עדיין פגע שלא 
 כיון להב״ד להגיד רשאי איט שוב מאמינו איני והבע> "

 : ש“יעיי דאפיק הוא ביש ושום בעדותו הועלה שאין
wi לעג״ד־ כי ,לבר פשר היודע כמוכם מי אומד

מהימן. אי לאף כיון ,בעיני המהגפלאיס דבריו
חמד״א. נפשי׳ שוי׳ משוס רק עליו אסורה אינה מרי כבי לי׳

כיון ללי״ש נהיליאה שמחויב רק להוליא אתו טפ•! ואין י----
 הבעל מה דחס פשוט ונראה ,חמד״א לנפשי׳ שויי שהוא
והאמנההבעל. ,ע״א ע״י נאסרה תהי׳ לכקדמהיה שרי׳
נגבי• יהי׳ לא למה ומ״כ ,כלום דידה לגבי מועיל אינו

יכול. מאיסורי לחפרושי ומשום t ש״ר הולאה בכלל דידה
יאמין. ואס j נמוד להבעל ויגיד הבעל שיבא •עד להמתין

־. ש״ר הוצאה בלא לגרשה יוכל לו
להכחיש, להשביעה יטל שהבעל כיון לומר אפשר והי'

בב״ע. לאיי כמו כמומחה לגבוה הרצה י אס העד
 המעיד סר עד פ״י דה״ה י״ל להשביע .יכול ברי דמווען
שיהי׳ הלבר יתכלה סוף ®ף וא'כ , באחרונים ועיי״ש
 אך , לב״ד למיד יוכל ע״כי ,'שבועה לחייב להעיד מוכרח

 לא אלי , ספיקא סגי כל דאיכח כיון לי ־נוח אנו מ**מ
w הרצה נא אני נאמן .יהי׳ אס ואף הרי כבי נאמן יהי׳

 וא״כמההדשא , כתיבה בלא מרצונה והלא לישבע החשה
 ©שמי* שבא עדי המתין ולא ; שמואל למר להודיע הזה

להגידלונבד־
 דלק״נר •נראה לענ״ד הלל. הגאון של דקדוקו י בעיהר
r דףס״ו( בקדושין שם דהאגס-באיבע'׳(

 למכת •נקט •ולא ,נומי בע״א זנחה אשמו זה'הלשון נאמר
 ח״ל ל״ו( )דף שמעוה במס׳ דאי׳ מאיי עפ״י וג״צרה״ט

קללה, דבר לטבח לימוד בדרך אף לומר דאין כנהיעיי״ש
 אין ולעז קלון דבר י״ל וה״נ י, הקללט שס-שלא רש״י ופו׳

 לשון בזה לדבר. ערומים לשון בחרו ע״כ לטפח לומר
כי' נרבע שורו אבל סוגי׳ באוחו לעיל מזו• נמהר,וגדולה

 לו חמר אי׳ הסוגי׳ דבהחילח ואף ,לנוכח שלא נ״כ נקט
 הטמן לפרש אין צו אמר דנקע היכא י״ל ,טיבע■ שמלך

 נקט ללא היכח אבל , ו ל אמר ילק.חת דאמר אמאי רק
 המדבר על קחי להגוכח ייל סמם. רק ו ל אמר במחלה

, נרבע שורו בזה ונקטו לשונם־ שמרו ע״כ עמויעמע
 איט ,הייצטמן להססני׳ לי׳ אמר ©ילקט אי סמר מההיא

 לרחוק אומר די"לער״מא׳ ,הסמיז׳ מועוידסמטמיקאיעל
זהכמעפהבבהמ״ד בנע׳ המביא; זגתהוהרצנ• שמעון אשח

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)47 מס עמוד יצחק בן זלמן שלמה ליפשיץ, אה״ע חו״מ, יו״ד, או״ח, - שלמה חמדת



א״ח חלס מטרת ,
 אם ,אני טמאה שאמורא אשס3 הפא צאחרינאכגון 3אמיי

 י מחייב ^א^זי׳ מרד הודאת. משוס נאמנ< גימאשמס*
 לו, ©עבדת שהיא מבעלה עצמה שמפקיע לאחרינא

 שיטת וצפי , תתד״א אנפשי׳ שוי׳ בזה אמרינן לא ע׳־כ
 בע״כ לגרש יכול דאינו רגמ׳יה מקנת דאחר שפיר הר״ןייל

 אנפשי׳ לשוי׳ מהימן לא שוב ללידה חיוב צד דאיכא ומון
 צדינא ואדרבאאפי׳ ,לאחריני דמחייב ,כיון ממלא
 דמזלזלת משוס היינו נאמנמ סימה דהיא ראשונה למשגה

 לגבי משא״ג שם הרין 8מו״ אמה אומרה נפשסמסממא
 למשנה לדינא לאף י״ל ,מל-זול שטמא שק־ בעלרלא
 באונס נ׳׳.מ }גס תקנהרגמיה לאחר נאמן אינו ראשונה

 והנס , נאמן( אינו ראשונה דלמשנה לשלחה יוכל שלא
 רק מירן לא דהר״ן שם זצ״׳ל מחיר ביח להגאון ראיהי
 לגמרי נאמנת הימה ראשונה ללמשנה ,הנאמנות לעיקר

 הר״ן מי׳■ לזה. כתיבתה[ טטלה מדהימה משמע )וק
 אעפ׳יפ אבל הלין עיקר מצד נאמנה. ואינה מושועבדש

 ,הרא״ש מי׳ צריך ולזה חתד״א אנפשי׳ שוי׳ טמא זקשא
שוב לא-צריכין דלהר״ן פ’ג להבין מוהרש״ל על והשיג

ד הרא״ש של לר^״וצו לבא
 בהלכ&בשו״מנעאון ,דנתי שנים ארבעה במו מה

שלא שנתגיירה אחה גיורה בעניו זצ״ל מאיר ביה
 ובמוך באריכות( בחלקקר״ד אי״ה ]יובא ,ב״ל בפגי

 מ״ז( )דף יבמוה במס׳ דאיתח ע״ס .לו ,הקשות הדברים
 ,בניך לפסול נחמן אמה ואי ,עצמך לפתיל אמה נאמן

 משוס רק ,הוא נאמנות משום לאו ד ®ס׳והרא״ש וכתבו
 מלבא מוזהר מצ*ט.דיהי׳ ללא וקשה מהד״ח, נפשי׳ דשוי׳

 נפשי׳ שוי׳ שייך לא נפשי׳ לנכי וחיב ,ישראל בת פניי׳ מל
 בחזקת שסי׳ כיון ,לו להאמין צריכה אינה וה-א ,חחד״א
 ודיקדק הנ׳יל הגאון• לי והשיב מריס, בניו דמכ׳יה ישראל
 נפשי׳ שוי׳ רק ,חהד״א אגפשי׳ שוי׳ כתבו לנח ,לשולם
 ביו״ל דאי׳ כמו ,. שלו על נאמן אדם דכל משים והיינו
 דזהו שס וכ׳ ,שס יהמרדכי הרא״ש וכשיטת קכ״ז( )סי׳

 נאמנת־ דהא הלך להיכן שבה איסור. בלדרים הר״ן כוונת
 שלוולזה על נאמן אחד דבל באיסורי׳ בשאר כמו עצמה מל

 נפשי׳חהד״א שוי׳ קושי׳ על ל3א לו מי׳משוסדמשועבדת
 מאיר בית בספרו לעיין וציין ,הרא״ש למי׳ לבא צריך
מאמן מר הנ״ל הקושי׳ ג״כ מיושב ולפ׳יז קט״ו( )סי׳
; לגמרי עצמו טל .

לאדם משוס גימא ^דאם תמוהים דבריו ]לענ״ד
 א״פ גמור נאמטת 'וזהו ,שלו על נאמן

 בדו דיש כיון ,חללה מהי׳ כהן בת על- בא אם ממילא
 שנמנסך יינו על החומר כמו לאחריג׳, א חתד• נפשו לעשות
 כתבולהדיא והתום׳ , ניצוק ע* חבית ביק נתערב ואח״כ

 י ו3)דףכ׳'ה(כה ,ובמום׳ פסלה לא ההן בר. על דאסבא
 כפירושו לומר אפשר אי בהר״ן וגס ,חהד״א שוי׳אנפשי׳

 אדם כל כמו , עצמה על נאמנת דהיא משם הר״ן דטונת
 ,לבעל ומשועבדת מאיל מי׳ מאי דא״כ ,מזלו הנאמן
 ,לו דמשועבדת דנהי ,הדין מצד ־נאמנת אינה מש״ה

 דאימא כלהיכא קיי״ל דבפקדון ,מ״מלאגרעמנפקד
 ואפ״ה ,ולהקדישו למכרו ובידו אימא דמרא ברשותא

 האשה ,מכש׳יכ בטלים מקרי הנפקד תח״י שהוא ביון
 להיות , עצמה על נעלים. לקרוא טצמהדראוי׳ טל

 משוס ,צהתם עגין זה דאין צ״ל וע*כ ,שנטמאה נאמנת
 הנ״ל והגאון קט״ו( )סו׳ כ״ש ועיי׳ ער;ה3ש דבר דמי

 שלא ,ומאיל בקצרה אליו תשובתי על שנית פעה לי השיב
נרא? ולעניי מיו השיב לא לדקסשוא מזה הי׳ג״ע

שלמה • טז
m דטעמא לכרל לפרש אוטר דאי נראה בהר׳ין 

מהד׳א אנפשי> שוי׳ לטנק 'מהלי לא לי׳ דמשעכדא
 הקנה, לעשות ראשונהעלככהבמשנה0מ>^פדא״

 נפשה סזלזצא דלא כיון ,משקרת אינה ומסתמא הואיל
 לאמהני דמדאוריימא אף , נאמנת שמהי׳ תקנו ע״כ

 אמרינן אי מצמא ,נאט» שמהי׳ מקט אפ״ה זו סברא
 יראו וכיון , נאמנת אינה חסל״א• נפשה למשוי׳ לאפי׳

 •יפי" כל באיסור ותהו׳ , להאמינה שיש הראשונים חכמים
 מקנה 'עשו ע״כ < חללים יהיו ובט׳ , בעצה מם

 י* לכ כתובה־ לה איה ממילא דהימנו׳ וכיון ,להאמינה
 שוי׳ לענק מהני לא לה דנישעבלא דטעמא טמא אם אבל

 ראשונה משנה של התקנה בצח אף וא*כ ,חמל״א אנפשה
 ממה טכ״פ , .כתובה לעיין אף לגמרי נאמנת שמהי׳

 התקנה עיקר וא*כ , חמל״א אנפשה משום.שוי׳ אסורה
 להוציא למגןן גדול ודאיזהודוחק ,הכתובה הימהשמטול

 דאיסור מששא דליכא היכא ,בעלמא סברא משום ממון
 שהכדיס ומאי ,מכוון להוציא הולכין אק הרוב אמר ואפי׳

 מספיק, איט לי׳ דמשטבלא לסימן , מאיר בית צהגאון
 משמישך בקונם כמו לו, האסור דבר. לאדם מאפיציןלאין
 קונס כיון.לעטמה דהמם קושי׳ זה אין ,לעיל לפמ״ש עלי

 אבל דבר־האסורלו, לאדם מאכילין שובאק תשמישו הנחת
 היון בע׳יל. הולאה בגדר. אינה לי׳ ומשעבדא הואיל הכח

לומר שייך ולא בלל איסור כאן ואין , לאמריגא לחייב
 ג לו האסור דבר לאדם מאכילק אק

FWjn שהקשה רכ״ב( )סי׳ הפסיד קושי׳ לי נתישב
 שכתם כ״ה( דף ) -יבמות מם׳ מוס׳ על

 לא למה ,חמד׳יא אנפפי׳ ,שוי הא שרי׳ אמאי לממו׳ וחין
 דחיקא- דהתס ופי" לנדרים, מתט׳ טל זו קושי׳ הקשו

 יענה מה ידעתי ולא ,לדבר רגלים והוי הואיל להו
 לא והמס כתרומה לאכול• למותרת מהא שהקשה בהרא״ש

 טפי* הקשהממתט׳ צא .למה וקשה לדבר, ברגלים מיירי
 לאומרה להיכח לאף שס הפה״ל לפמ״ש י׳יל ולפמ״ש
 דבזה הייט מאמנת לדבר לרגלים ואיבא אני., טמאה

 רק לידי׳ משוםלמא ולא •, ממלא אנפשי׳ שוי׳ אמרינן
 להקשות סלי הוי־ לא דאממני׳ ל’י ולפ״ז ,דידה fati משוס

 ,*לא כיוןדמשעבדמלי׳ הר״ן צמימר.כסברת דמ״מ
 דצריכקלאוקמי אבנהשמא חתד״א אנפשי׳ שוי׳ אמרינן

 (/1לך מני ממאה באומרת נדרים דשלהי עובדא הנהו
 ,■וע״כקממר• לדבר רגלים דאסורההואילואיכא והו״ח
 הימה אימא אי כיון־דגלא צהו וקשי׳ .אימא אי ממ׳

 לסברת שוכח וא״כ חהד״א ,אכפשי שוי׳ משוס ,לו אסורה
 סתד״א לשוי׳־אנפשי׳ תוכל ואפ״ה ,מהני לח משעבדת

 אנפשי׳ שוי׳ הא , ס״ס אימא דאי הא מהני מאי וא*כ
 עלמה מל }אמנת אותה ממדשיס עדי׳ ואפי' ,חתד״ח

 שלא מכמיס דראו לומר מוס׳ והוצרכו ,עדים מק׳ יומר
 מהא דהקשה נמישפיר הרמ׳יש רי3ואמיין.ד ט׳ צהאמינם
 דכעתני׳ ,מפשטי׳ילמתני׳ ולא ,תרומה לאכול דמותרת

 מאיל נאמנת ואינה ,דמשעבדא סר״ן כסברת צמימר הו״מ
 מהט ס״לדלא תרומה לענק ,משא״כ לאמרינא וסב

 לכאורה ומזה ,מולק אפשר דהא לי׳ דמשעבדא טעמא
בת׳ קהה בזה שגס וראיתי המה״ר., לסברת גדולה ראי׳

:לדבריו ראי* יש ולפמ״ש ב״מ
דהר רי״ל הנ״ל ׳«9 ל״ס? ®י6 זאת מלבך אך

 jScbyi ,נדרים בסוס׳ הר״א מלילמימרכתי׳
 פסולות הוזהרו ללא חמליא אנפשי׳ שוי׳ שייך לא כהן

 כל מותרות יש פ׳ דאמרינן הקשוע״ז והמום׳ לכהן לינשא
לאמרינן .ומון ,איסינמי,מוזהרת מוזהר דאיהו היכא
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בבשלסה כ&ז א״דז חלה• חמדת•
 לאיהצייא ב$׳'דאוכלהיא

 כן נראהידאיע^כל ראשונה דק*«׳ 7 המרומה %׳
 דדי׳ י1/לוע מסד״ח אנפשי׳ רקילשוי׳ נאמן ואינו מאיל
 שנפשי׳ שוי׳ ביין- לא כזה דבאיםור וי״ל , נאמנת א<נה

 7דידי להא משוס רק אינו־ האיסור כיקידע־יקר משד״א
 להו״מלמימר־ ,מהמניין הקשו לא י״ל־דה־שום׳ ולפ״ז ,.וק״ל
 באשת-ישראצ• דמיירי הגהו־עובדא אכל הר״א, במי׳

 •ולאשייך- , משובות כמ״קמום׳ אונם./ לא־הי־׳ דההס
 י באומרסי המס דמיירי ,לנדר שפיר ע״סהקשו הר״א שירוץ

 מהא־ דהקשה שפירי/ 'ג״כ הרא״ש־חהיין ודברי ,ממאהאנילך
 היי׳ ג״ה דהאסילאשייך ולא׳ממאגי׳ 'בארומה'/ לסיכלה

 פוס׳ בבוונש יומר פשוט וזה־צ״ל ״א;3כ*״שמופ׳׳ורש הר״א
והרא״שוהרשב״-א־ 7ג^חל-האאשוםשידלשיממהאוס ח(ןר2

'V אף מתד״א אנפש* לשוי׳ מסילק דבעל 
״<5ע י״ל-שהיא שבמרדכי■ מיינבל הר״ש ואיאת ?׳ גזה״ז4ר

 שיטה- לעיקר שהפס ביש״ש-אף והצווהרס׳ל ,הר׳ין -שיטה
וע״כנראיז ,לבעל דאין~לכוף וס״ל למלק הר״ןאפ״ה"כחב

I לעד שמאמין אומר הבעל ואם להקל- דאין' פנמזלדינא 
 שמושלי הי׳מקוסיצומריב^ד וא״כ ,עליו תריאהורה־ כבי

 להעדיסי־׳לריד לאףאסיאמץ , ב״-ר לפני להגיד הנגד
בזמן ע״כ3 להוציאה יכול דבל״זחיט׳ צפניס׳ל, ■להגיד

׳הז׳ה־: • •
 כבעלי לו לא־יאמץ דשכרא לי, ברירא אכמגלא מיהר

כרי ,מרצונה מקכלהאשההצט שכלא או ,סלל
 דלריך־להודיע-רקלסבעל י״ל -ימדיין בב״ד/ תזולזל אלא

 י״א קש״ו( )סי׳ לשי׳לפמ״שהרמ״א יש ותו , וצא־לב׳״ד
 להוציאה•'/ הריסייב• כבי לי׳ רמסימן סיכא דאמריאן להא
 אים אס אבל .ד הענינים מל לו מאמין אם' דוקא ה*נו

 קצם נחשדש־־לו הצי ובלאו הואיל ,. כזה כדבר רק• לו מאמין
 דברי מפורש יזהר הצנהיק עליו•,,וסב״ש אינהגאסרה

 פשוט וא"כיגלחה דגיסבי׳, דוקאגברא דבעי ,המוהרי״ק
 י כיון ,- אמש אומר דסעד שבא אומלינא איכא דבנ״ד־ אף

 , טובא לדבר רגליס ודא־'דמי שא ,השובה לקבל לבא
 נראה •אפ״ה ,שם הנוב״י הביאו גמעו׳ י יאיר כשוש זכמ״ש

 ונראה-פשוט ,א״י׳אמדישימאסיט מוהך£ןי£נ״ל דלשיטש
 נדבר מצח'סרגלים א מאמינים דכיוועשאי^אינס הטעם
בי׳' דגים גברא נמא״ב להאמין, הוא נלאיוכלז.ה ,לאסרה

 כמו • מושעים היינו אכן גס ,הזה בגדר אצלים סי׳ אלו
 , לראיה הנ״ל מו&רי״ק שהביא •ר״ח בבת דרבא עובדא

 4קי״ג )דף פסשים מרבי פ׳ פסאים במס׳ אי׳ מדולהימזו
 מרי לרל׳כבי ויודעדמהימן עדוסיצאחד• ראהידבר לאס
דמסימן. דסא חדנן א״כ• ,לשנואהו כדי ו3לו»רלר מומר

 ■עציו צסנמן ושרי׳ ׳אלימתא הוא׳הברא ,שליי כבי לי׳
 וא״כ־בנ״דלא■ ,אשיך' דלאתשנא דאורייתא לאו במקום

 ו'א'גברא>דלאגיסבוך,-ואיט0ד כיון מהניהולעהולהכעצ
 • לייכ^ה^ דמאיימן לומל יכול ולא »מ • * ■ ־

שהביא• ר^׳יו( )סי׳ משה־חב-״ע׳ בדרכי ראיפי שוב
שמאמין. נאמן-לומר דבזסייזאיצו רשב״א ת״ו׳ כמס

 כמו ,כאחרש נשן עיניו שמא דחיישינן משום' כעד לדברי
 כמ״ש• דלא וזה ,י לד אע אחרזנהיבאוקרמעמאנז למשכה

 ,.למצתא מלתא;לדמוה אפל לא הרשב״א ,דלשיטה •לעיל
 דברי חך , מלמא מגדר משוס דאורייתא מלמח לעקור

)סי׳ הרשב״א- ממשו׳ הנראה ■לפי כי , הרמ״א^יע•קצה
 קע״ל׳ביהג״הץ )בסי׳ וע?כ , הדבר־ ואלינו לח רל״ז( אלף
 ולא■ מרדכי שם נרשם , עמה ■ומשמש או8א שטפק לי״א

 אומר אס ,בדירא גיקלא ועס״פ-הא1, הרשב-א
לומר׳ אפשר הי׳ ולזה בכך נאמן אם -עמאמיו-לד^העד

יא

 רגליאלדבר לך־ויש אצי ממאה’ עצללהבאומרש דא&ה כמז
 ניון'דעצ״פ ם״נ באחד/ שגי׳ לנהנה ו^^£י׳7נאאנס

 לא והו , ששובה מחמה והודה הואיל נדבר רגלים• יש
 שמאמץ לומר ונאמן באשרה נהן עיניו ^לי3ג 6מד$

 הדמ״א שהביא הנ״ל המזהרי״ק לשיטה חד• .,העד מ-ברי
 ,ע״ז מולק נמצא ולא בי׳ דגים חינש להיות־ דצריך

 ולוה ־1 •הכי ג״כ 5דס״ הרשב״א ששו׳ שס הביא והמוהרי״ק
 לא דאבן דכנוו , במש״ל לדבר דרגליס הא- לאמהני
 וא״כאין־מעצש ,להאמין הוא יכול לא ה״נ צי׳ מהימנינן
 הנאקיי״ל , לומר מאי-שיש היא ,־אחת כלל בהודעתו

 הרהר שמא מיישיכן גמוריכו׳ ע״משאטי׳לדיק חשה קידש
 לדבריו הודה בעצמה 08הא אולי י? ומ״כי ,כלבו משובה

 דיני נשי מצי דלאו שדא יו6פכ הודיש •דלה׳ והא
 מגולם ניב״י הגאון באלה/וכ״כ עלי כפך שנאסרה גמירי

 ,נאמנה הימה־ צא עכשיו עד ושדידהא ,שם התשובה
 שלבש אולי וע״כ נאמנת', שהי׳ לדבר ■רגלים שיש מגכשיו

 קרא כרתא אשר השובה התעוררות כמה“טהרהיע״י רויש
: ויום יום ככל אולש מלנס להתעורר ל\5ב
 מאי להקן לראות סליו מוטל־ .דהחיוב' נראה •

הי׳ כהוא ואף ידו סל הנעשה דחפשרסקלקול
 מ״מ ,הבעל זה־על ונאסרה־בלא ,דבריו 'לפי־56 5&במנ

 נראה שיהי׳ חזי יהי' ,מאיסוירא לאפרושי והוא שאיל •
אדכיוו,ד שם הנוב״י מאידאפשרוכמ״ש שקול יך,!צר

וקצת•

 נראהץאקלולמדיע רקע-יכודאהה, דהודעתולאאהנז
 מסהעוררה כמק דברים אלי׳ שיכתוב ומינו לס רק

 מהי׳ ובלא ,המעסס•׳ למקן הראה היא- ושגם , השובה
 ואם ממד מה' רבדיו הקבל אם ־ ונומ״נ ימי׳ כל באיסיר

 אפשר ואדרבא־ ל8למ בהודעתו■ שעלה אין הוב לאו
 משא״כבזמסרבה ,־ ־להדים ומאמר הכפור כסופא הממש

 מכס ואים טהרה• רוח ששלבש• א&רי ־צפני« והצלה רוח
 שהפטד אופן באתכו לס ההגונה עצה לה יכפרנסוימן

 מקצה יהי׳ שלא באופן ימי׳ כל באיסור ולאהשב מבעלה;
 לדבר רגלים שיש שחף הדין., שורה לפי כן ,קלון ולא

 -יומר,^ונגוכדא לעשיש אין איעפ״כ אמה הם העד שדברי
 דכפר למי כסא־מספאוסזי זזטרחמםזידא־דאיצנב דמר
 אין כ׳ד( דף )ב״מ ואודי כפסי׳ דחברי׳ בגלימח ידי׳

 לחמיהן הדבר להוציא חמודנא עפ״י לעשיש משם ראי׳
 שאני ,הסם עפ״ייאומדנא דע"פחכדינןלי׳ במקום אף

 בנלימא דכפדזי׳ במאי ,כשודוששלו חזקש דאהרע-עכ״פ
 רק ,שלו כצרוה חזקה אהרע שלא במי משא״ב דשכרי׳

 להודיע רק יושר דאין־לעהיש לי״ ,בעלמא אומדנא י“ע
דסין\ נראה לבעל בשדעה ל3אוכמש?ל\ שהחרט אולי הל

'הבן עלי׳ מהימן ביי• שייך ולא־ ,בי׳ גיס דלא כיון מעלס |
,׳• המוהרי״ק שריכמושכשב _______1

 לא הנ״ל והנהמייי דססמ״ג להוכיח ראם־7
 למההוצרכו ■קשה דהא מה; פמוהדי״ק להו סביר׳

 מעובדה להעיד מוהר מאיסורא דלאפרושי להוכיח•
 מהי,ק דאי ■להדי׳■ אי׳ הנ״ל בפסחים הא ,סמי׳ דהאי
 לאפרובימלדצזורא כלא אפי׳ לו• לומר כבימרימותר לרבי'

 הריי, כבי לרבו שנאמן שיודע דוקא בעי דהמם וצ-״ל ■
 יודע אינו אם אף לומר מוהר מאיסורי לאפרושי משא׳־כ
 ,נו נאנק יהי׳ אולי הספק על רק ,הרי כבי לו פנאמן
 מההם עייפי מאיראי׳ קשה להעיד,רקדע״ז ג״ה מומר
 קחמר כנגר.לא הש בהפליה שמוח) מר מ גער מדלא

 וא*כ לא או אשמו אש גירש א־ם עלה־דהאיסווי׳ הוי מאי
 ומי ,מדי כבי להסמי׳ נאמן הי׳ שבהמה להיות יוכל

 לו מאמן מזה שידע אפשר השליח וגס ,בי׳ דגים ריצש
כבי

pi''״ $
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mr חלצן■ חסרת
 ^^מע־ןמזמן

 ;מאיסורי .בלא-לאפרושי אפי״' 'דמומריצהציד: פשיטא• לו
 והגהת- להממ״ב ל• דם■ פסחים•"-א-ו ערבי פ׳ כדמזכת
 >א העניינים בכל. מרי כבי־ לו נאמן; דהאשיהי׳ מיימוני־

 אבל׳ ,לרבא חסדא רב מ3 או ;לרבו בתלמיד־ אלא שייך
 לו נאמן• הי* לא מסהמא סמי׳ האי דשמואלצגבי' ,המעי

 לא: בגדר והוי ,עמו עסק לו שאיין כיון• העמינ׳יס•, בכל
 מרי׳ כבי לך־ מהימן אי שמואל האדאימר ,.וע׳ים בי׳ גים

 זה בלא שראה הדעה■ אומד מאמת־ בלבר״הזה היינו
 :,סמי מהאי שפיר הוכיחו וע״כ• ,וכדומה מאשתו ־־־פריצות•

 אם יורע• שאינו ואך• להעיר מומר מאיסורי רלאפרושי־
 א# לדבר רגלים‘שיה•׳ השלים ידע דמנא דבריו יקובלו
 שאףעלהטפקמותרילהעיידלאפרושי׳ א״ו ,להאמיצו הסמי׳

 ע״כ• מוכת שכן וכיין• "׳ שמואל■ מרי בו גער מדלא• מאיסורי
 נאמן־ רנן־דאפי' דס״לדלאיכמוהת״ק• מהםמ׳יגוהגהמ״יי

 להוציא ממוייב- אפ״ה׳ לדברי רגליה■ מצה מרי׳ כבי להבעל•
 יהי׳ אילי להינעל להודיע מאויב ,הי זיו שיטה ולפי' ,אשפו
 משיבם׳ מחמת שמורם׳ לדברי רגלים מאמת בעיניו נאמן
 סנ״ל׳■ והגהמ״יי ג תיז״י אינו כי עצמו בסמ׳יג צ״ע' אמנט
 לרבא: שאמרה׳ ר״ת לבת עיבדא: לראי׳ והביא שם סיים

 וע״ולאהועלע דחשודהאשבועה, איממא ירעצאבהאיי
 קים דרבא ידעה ר״מ דבה למימד מציין׳ דסא מי׳׳הנ״צ3

 נשמאזמו כדיי רק מיאיסורא לאפרושי בלא בגווהיאפי׳׳ צי׳
 פשיטא מ״מ מצוהלשנאומו דאמרהמם ואך מומרת'לומר־

 לומר׳ ואפשר ול״ע', מאיסורי מלאפירושי כ׳יב אליס דלא'
 כמוס' הדנה ,ויהי לרבו רגן אומר׳ שאינו עי< במי להמם'

 שאם דסימיי מגיבדא משא׳כ• להגיד־ מומר׳ ימצלהיע״כ־ ולא
 דברי בהי שמצא שמאוס הדבר: ימגלה מסתמא' ינרשנה'

 ראי׳ אין■ ולזה המס דמיימי באיינך וכן ,מגרשה ערום־
 ראי»־ להכיא מצרך ועזים' ,> דמוהר'להעיר' פטמים׳ ממם׳

 כמוהרי״ק לאס׳יל• ראי׳ידהסמ״נ וא״כאין דמומרלהעיד/
רה להבעל להודיע• כללי• ה׳ועילת יאק ,כמש״ל• י״ל ושפיר

 ׳הכ׳יל׳’ : כמ״ש

מפחנן הק׳׳שלמה/זלמן

 הצאון' לכבול הנ״ל דבריי׳ .שלאלי ח1ה
הגוצה מאור מופה״ד המפורסם

 גצדגא דק״ק ד*3א זצ״ל• אברהם מה׳
 •וזיהיאשלהשיבלי׳

אטבהימקם״טלפ״ק׳״הך3

 ,»הגשרים אמירומייו הציעה שבועופיאשר איזהו )הי
אי זהו כי ע־ היטב לעיי׳ ליי הראוי עתי ,הי

 בדב ולמת להתאפק',-מלשאת יטלתיעור לא אשר ימים
 מלץ חמול הענץ הנהי-גוך השמים/ מין יורוני אשר כפי
 הנוגש מקומות פל■ ושיקל איזן ני׳ ,ופעל ,מפפוע איזן
 הד בגויך /והנה זל״ל עב״יי הנאיין בדברי "•ובפרט בזה

 הבר פבוד גדול- משום קצפ" לצדד הגאון המציא אשר
 5 ,דברי ״ ל&ימידיע״ז מאשמת דעתי אין ודאי ט אס
 מימך לא זל״ל’ הגאון נס’ו^ן ,הראשונים שערום צא
רו״מ דיבל' לא ולזאת■ ". כלל• לזה' עגע• נ״ד אן כי גסי

שלמה ’ הזל טז ־
 אחרגזנילד במקוםי לדינא וטבעי הואיל אעלים " דבר בזה׳
 ‘לומלדמקלי מתחילה׳ צידד זצ״ל• הצאין. הנה ״ מ!ה קלס

 דכול.)דךי״ט;3ואריב3מ ובפוא״ת להציל מעסהשלא ואל ש□
 דבעל• משוס ואיי ,דאורייתא׳ באיסור אך לשרי־ ע״ב(

 הרא״ש• ולדעת שיגג הוא• מימי ועשה'־ בקום עובר האשה
 )בגד׳ יוכן בהג״ה( ש״ג )סי׳ כי״ר שממחר' כמו ״ שריי

 אץהצי־3 מת שיש■ צהניד־לכהן לאין׳ נהגה״ה( א׳ סעו׳ שע-י׳ב
 ג״בכהרא׳תכמבואר־במה״ד ויהייכיד " עצמו שילביש׳ עד

 /.והנאוףזל״לנםיתפקקצת הדין מקורי דשם• רפי׳ה( )סי׳
 הרמ"א־מדוע• דבאממיקיקעל ואך אעיי״ש•״■“בפוונמרמ

 שע״ב.מיריעכהרא״ת• להלכה/.ובםי׳' הכריע■ ש״ג.לא־ בסי׳
 ר3״ד:שסי3הרא דעת להקל■ לירך• דהרמ״א• י״ל וקצה■

,:®צא״ה&לנו המורע ־ מן בלל• מן טומאת אין דבזה״ז:
 . להאריך־• ,.ואין מתים טמאי

ftDHSl• שבועות}דךל&יד׳ מם׳ במום' להבין צריך׳
״•■ שם קמח ,איסורא-למי ד״תאבל. ב( ע•

 " כתבו במראי ובת׳ קטן־ אוי גגאייגד-זל• בין: לחלקי אברי
 י ומשמע• יעלי״ש/ ועשה קים מקרי מעשה־ ע״י שנעשה כמן.

 לערן י״ג( בא״ח־)םי׳ יע«׳ קרא ‘׳5פסקינן.״מ דאין
 מגיא ׳,עוי לפשוטי שבוא־״תאפ׳המחוייב דהוי אך ציציה

 משמנג• הרי כ יא■ 7 ב״ח( )סי׳ ,-וכ-םהאו״ת-בחו״מ שם
 איפ״יתםוה במזיד אסיהאחריעושה׳ אך קמא,. להידון

 או^מר׳1א״ת,1הורש דגבידייד" "כיון להעיד מחריב אין
 כעדות דאיירי כיון שונם/ אידך דהוי׳ יג*כ מוס׳ דכווגת■

 שועי הוי אימהי הנושא ודאי ,.וא״יכ חי אשהשיודע-שהוא
 במזיד לעולם אבל עד עפרי׳ נשאתי אם שוגגת׳ היא• לגס
 משמע: לא 4מו? לשון. מ״ר קיסועשה, קמאמקרי ׳,למי אך
 לומר מקום ישי ואעפ״ה וקופה דשק מך שכאבו ממאי , כן
p פציגי׳בהא סרמב״סוהרא״ש לכאורה שיה" איך ,ויהי 

 אידך לגבי ועשה־ קום דהוי נגברלתיפיכמן דהרמב״ס
 אידדלית שמג -דהוי פיון והרא"ת.סובר ,להגיד חייב

 .ואיהו לרוחהו דמישבדא״א משום העיקר ועכ׳ית בה לן
 שוא״א. שאר ׳כמו גדול צכאורהלר׳רננאי' וא״כ , שיגג הוי

סהלהמירמטעשזם בנידון וא״כלכאו׳י-אסינאמר " כלל•
 :המשפחה צדול־בביד כ^יגנאי למקרי ע״למשום

הג״ל )בס«מרב( הרמ״א הא־מ׳ א״כ קשה אך
 ערום לצאת צריך יידע האאס להודיעו דא״ל

 צמת לטמא כה! דמואר וצאחומו קרא גילה ומ״ל-הרי
 אינו דכהן משום ועשה אךדהוי.קים הטעם וע״כ ,מיצוה׳

 צריך תמחי ם״ס וא״כ " 1ש? .בברטא ,מי© כמ׳יש בכל שום
 והגאון צ״,הי( מי׳3) יא*ר התת באמת שהקשה כמו לצאת
 בברכות פסקכרת״י דרמ״א מזה הנ״ל־רולהלהוליד נוב"'

 כהן-כללעלטומאה־עיי״ש הוזהר צא מלוא מה דנגבי < שם
 בין לחלק ג״כ■ זה לענק מי׳ אקהאו״ישם ,דוחק וזה.

 ידעידמחמת גדול-דכ״ע גנאי מקרי וזהלא' ,ופו גדול גנאי
 החז״י אך פ״ח( )א" האו״א וכ״כ ,עיי״ש p הוא מת

 באוהלואח״ם ,הי שכבר טון הא־הרשיא׳׳ה הקטדעיר־מי׳ל
 ואכ״מ[ שיא״ת הר זה אם׳ בזה הארכנו למפות ,)יבמי מר.

 עיי# גדול מאיי ג״פ בעינן ת״ל׳בשוח״ת עליו ממה יהאו״ת
 ג״כ בעי זה דלענין נאמר אם הקשה שפיר ולכא/״ה

 חייב .®ך לסוך שו» משני מאי א״כ גדול .גנאי
 וא״כיע׳יכסובר «א״מ דהוי רק משיגג, גם חבירו להפריש

 מטם וא-פ ,גדול בלאי בעינן לא שוא״ת דלענין רמ״א
 אךמשוא״א מפי דאס/ממרי^^יך ול?ל• ,שנ״ר׳המו^

■ וק^- כ?ןדהו^וגג . ..
כ״ח(.דא״אחייב )סי׳ ילר^מ הא א״כ-ל&א ^ך

 אפתשר במקום כמדי :>פי מאוע ^ך להעיד
מאיסוחא ־

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)50 מס עמוד יצחק בן זלמן שלמה ליפשיץ, אה״ע חו״ט, יו״ד, או״ח, - שלמה חמדת



א־ת חלק חמדת
 דק״ר< אב״ד כעת אשר גי׳ מנם מוה׳ להרב סס סמנה

 שקלה( ו׳ )סי׳ הב״ש על הדברים ראגאמיאקטהתוך
 חם , twfo דאינה לך אני טמאה שאמרה יאיסמן א׳
 כיון סלא לא ואמאו ,מלא לא- לכהן ©אס ואמאל מת

 והשבתי ,ארזים בעלי הקשה וק 4 חמד״א אמא דמי«
 בתרומה לאטל דמוחרת למ״ד להכין לדין סכי מל* א

 לבעלה שמותרת דטון ול״ל < חהד״א אנסשה שד׳ הא
 לאכול דאסורה נימא אם א״כ ,לי׳ דסשענדא .ממם

 הורה דבר עקרו ולכך ,ואיטלולא נחוכא m מחמה
 שאסורס יראו אם ©שולים ביו׳ לעשות שלא למסדי והמידז

 כמו פסקינן והכי בתרומה לאסורה גס ואה ,מרזסה
 היינו שם, מ״ל עי׳ מיו( סה״מה׳ )פ״ח המלס םפ6ש

 ואיש ,לה דלית הוא תרומה לתלות דנוכל ממס סמסא
 א״ב להוציא אותה ונניף ,לכהן לאתר לאח״כ נשאת אם

 הרב כבוד ג״כ הקשה ושם ,לפסולים בני׳ מעיק לממע
 א״כתיהדר להוציא עליטפץ הרמב״סדמאים tori ©מ,

 וט׳ אני טמאה ניהמני׳ ,לחצתי׳ ככתובות סוס׳ קמיע
 מנע ואין הארכתי ושם ;למאים כמינו ישראל משת

 חהד״א אנפשה דשוי׳ לומר מקום הי׳ ואם משה; למיניט
 לטון ,הלל הב׳״ש דברי ניחא בלא״ה הי׳ נדר משמם ©י

 ;דשלב״ל דהוי חל לא את״כ נס ,עתה על לא מגדר
 לומרדמי כלל נשרא לא לענ״ד ט ,בזה אאריך לא *צם

• כלל נדר מדין
TO דהמולץ ממניא להקשות ני׳ מעלתו המציא 

לבץ טני נחגיירתי דאמר בהא ס8 דאמרינן
 אעוד״א שוי׳ משום שם תום׳ וס ט׳ אתה נאמן ©צש
 אינו הא שייר אנתד״א שוי׳ מאי וק׳ ,שט הדא״ש ולב

 לו להאמין א״ל והיא ,גת פסי׳ על *א ©מד
 שט תמו׳ הדא״ם לשון וגם !ביאור לריך מהר באמת

 רוצה הדי ואדרבא ,לזה רשע ענק ומאי »ציר ארס אי!
 מטעם מי לאם לומר. קלת מקום הי׳ וא״כ ,ידש >צמע
 1וע!ל ני׳מא, א״ג־מ׳ נפט׳ לגבי מהימן עתירת זצא,נדד
 ואפ״ס < חי'י לגט נאמעת מעעס דהוי אלא צי מי׳אה צא

 בדבר מיבש צמיחש דעכ״פ ,עמו לישאר אסירה היא
 נאמן אינו מדר״ג לאיכא דעתה ואפשר ;נמיסנד שאיני

 >א כהן בס על בא דאם ני׳ מעלתו כעיני שפשט מאי »ס
 בזה הארכנו גרים לה׳ ובתי׳ ,כ״כ מבואר אינו מ ©סלה

 בא אם לוקא ,פסלה כהן בת על את״כ בא לאס ר״ל
1 היטב שם יש״ש ישי׳ אעיזיסו ©רם

שלטה׳יז
 סטן ,שנאמן כמקיה אמרינן חכתי ובכמה שגגות( מה׳
 למטן א״נ ואע״ה גדול בהוא לומר בט על שנאמן אב

 ;אלו ממיני׳ מת היטב עיינתי ולא , ושנשק מטת
 לכתחילה לדבריו לתש דנאמן נהי דגר בהא י״ל עכ״פ

 ע״כ ע״ע דלא נראה לדינא ט ולהיות , לפשל צא אכל
 בזה לעי׳ ל*ך ושל ,בזה הצורך כל לעי׳ ראיתי לא

 אם ,דאם־רבקחבותי׳ וכו׳ לאשהקדשהיד האומר בדק
 האפה דשם מ־נק ביבמות והיש״ש ,פסלה אס נשא

:יעיי״ם מכחשת
 קכ״ז( סי׳ )ריש יור׳ד fהש מהםכ׳3 לעי׳ יש ומצת

r נתנסך צומי■ הטנור נאמן אינו מבושל כיק
 למס אבל רמכמע וט׳ מיגו רליכא כיון בישול קודם

 הדא״ש שלה י״ל מבישל הפקידו אם ;לכאורה כדא״שנאמן
 שננסה מה על וצא ,הצלו כנעשה דבר על נחמן דלוקא

 )תיא מארות פנים כתשו׳ וראיתי ,אצלו שהפקח טרם
 שהפקירו * ה־־׳ל ש׳ או הש״ך בכוונת שם ב׳ כ״ג( סי׳

 הראשון בפנס לו אגר שלא רק , שבישלו טרם אלצו
fbtii , מודהלרא״ש הב״י אף די״ל הש״ך על המה ואת״ב 
 sn• זה והיטח , מתי בלא אף נאמן שבידו כל דלרבא

 • ס אזנח ה©»־ שאמר בס״ת רפ״א( )סי׳ ביור״ד הב״י
 וצא ,נאמן ידו שתת עדיק הס״ת אם לשמן כתבתי צא

א״וצרגא ,א״נ שמצאו ראשון. בפעם לו אמר לא אם תילק
 ולדידי ;עיי״ש פינו משוס לא עתה שבידו במה נאמן צכ״ע
 הדאיט על הרלקק לדעת בשת שם די״ל בזה ל״ע

 אשר מיל לעגית שממל כידו מקרי ג״כ דשם סוברים
 גס t שם רשביא מי׳ ש׳ הראשונים כתבו ככן וכמדומה

 אש סיאם גס ,לפקפק יש שם ממ״א שד שפלפל מה
 ביד, סיקד׳י סיס נמו; משים דצאהוי הרא״ש לדעת

 ליס ליתף שגיל טון הטעם מ״ל לפקחן ידו שתחת טון
 לעשות טח ״פ3נ מ״מ לשלם חייב דהי׳ אף ,וכדומה

 דשם ;לך אני מהאדעסאה מעלתו קישי׳ נ''כ מיושב ובזה
 שט מו ז״א לידזר שתיכל ואי ,ממנו להפקיע בידה *ן

הענין מנדד מץ ,ויצאע כנ״ל לה להפר דיכול לשל
נ^3-

fi'OV לאיש להודיע לו ראוי אשר בנ״ד לעיר נראה 
אשתו מקראת אולי ,בקל אפשר אס י^יה

 מחרב צו אומרים אין אנו ובודאי ,אתו האמת וימלא
 *מדים רק ,לו מתמידה חנו אק ;כי לו להודיע אתה

 להבעל לזןדיע לי ^ן(זה,ר*י ר״ל לישו שקרה מי ט l׳j( הארכתי ושם
rip עש ממי ישר מיג וד׳ מה צדד מעלתו גס כאשר י דאס נאמר אם ואף ,חילוקים הרבה אלו וממיני׳
 כיון התם שאט י״ל ,פסלה נא ג״כ אח״כ כהן גת »צ גא

 דנתגייד ואומד ישראל בחוקת שהי׳ למפרע ©צ© ד*םר
 עלמהעתהשאומרת שאוסרת בעלמא משא״כ נינולביע,

 עלי׳ שבא טרם שנטמאה מיד ואש״כ / וט׳ אני טמאה
 ואומד ,ישראל בחזקת שנע אם החס משא״ג < לי לסדה

 בי״ד הדא״ם דעת לפי אף וגס , כדק שלא סכל שסי׳
 אףשאקשלו יי:ך נתנסך לומר נאמן דהנפקד (pp©׳)

 טמאה לומד נאמנת אינה האשה אפ״ה ,סקדון בשדם דק
 נאמן דנפקד נהי ד»״מ י״ל ;יט׳ דמשעבדא ממס ,אט

 1 במקום משא״ג מה, דאקלנהנאס טון לא©רשינו
 הוי•* לא דלמשנהראשונה יאף!משיעטיי עצמו שמפקיע
 ׳ עצמה מפקיע ס״ם ס״מ נכ״א שני׳ שמא אפריט

 לענק שבא ולאי קלמל יש ה’גלא גם • משי»ורא
 דמציכו אךוטס סה והדברים ,לשליא וכץ למסילה לטש

 לידי בא אח״ב אס אף »כאני! שע״א במקום לסעיס
wpfc דנאמן היא שלב אומר וע״א ,ושומן חלב מקספק

I

 ויאיר ,יתעלה עבודהו הגונשם דברים מאתנו וישר
: ם“א הורש במאיר שנינו

 הנהמ״יי בלשק ,ממת כי׳ מעלתו פלפל אשר )את
מזה אץ ודאי לדינא אילם ,לשעשע לי ט׳

 משם •ניד צא מאיפירא לאפרושי סיד דמי די״ל כ’כ ראי׳
 הכהמ"יי שט מה קלת להבץ לדיך גם !השבר שיגג דמי
 דאקמלקמז ;מדרבנן מרדות מכת היינו מעד דזיגד הא
 נלא״ההאמי תקל וקשה וט׳ מהדרין שאץ בזמן להג
 צ* למ״ד אף להיטי! דחלה וצ״ל ,מעשה ט שאץ לאו

 לא גויצק דשת מהא ר*׳ שהביא מה נס > לזקין שאב״מ
 איכאהכא סאילה״ר ;קצת להבק צריך ט׳ לשמן עבדתי
 שנומ כסו בשפר יל©ם1לה״רםמנ מקרי טפי׳ הא ואפשר

 גוש׳ הא אפשר ,*אה׳ק על לה*ר שדיברו למרגלים
 אושנהד״ע ממני ומק, פשלה בשת להקוראים גנות

ושובו:

טיקסק מנ״ל גדלי׳ ט׳בהגאו! אברהש 1 / הרמב״ם)פ״נ ש?׳ כמו מצקות חייב א׳
וזאת

if PvV^׳ו־-יזויnN זץ(



•א״ח חלה חמדת
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 5משמע.ע עדים לך דהתוס׳ס״ל-דק. יק ,לך ?מממן

דבר. על .לא עצמו לבין בינו שנתגייר בענין שספר מאי
יש ספי׳ היש״ש דברי ולפי ,הלשון משמעות זה שסין אתר

צבין בינך שנתגיירה א׳ פעם בפניהם שהודית לו/עדיס

 ביאה" איסורי ה׳ סוף הפעלים מקושי׳ / לזה. ור&י׳
ס״ד מאי מקהה הנ״ל צדבדיהרמב׳ם שהקשה

 עבר אבר בנשיקה הא ,כריחוא חייבי לידסי דיבוס דגמ׳
גרעמשמרקריבוה דלת עמה׳ לגלות הקרבו דלא לא על

הכנסה. דהוי סעדאהלפחוה עד הוי לא ומצוה־יבוס .ע״כלפי^ וצריך ,מאןדכרשמי׳ דהודאה וכיון אצאך
אינו הקריבה ולפס״ש ,בצ״ע שהגיח עיי״ש לדידן. עטרה • יש כמ״ש י״ל א",כ ,נזכר שלא מאי על קאי עדים לך דיש

דביאה להא משוס אסורה דביאה במקום רק < אסור . , , :נכרי שהיית עדים לך
לדברים קקדבו ,.לא הלל הרמב״ם מדברי כדמשמע התוסאלמהלתשחלואס לפי׳ ע’צ הדבר ובאמת

מוהר דהביאה במקיס ממילא ,ערום לידי ^המרגילים בעזה״י בזה והארכתי נכרי שהי׳ עדים לו ים
• י- »... —/(—.  יו״ד( סעי׳ רס״ח )בסי׳ המובא הרמב״ס דעה לפרש

 ע״י־ היינו' לך במוחזק אשך מפרש הי׳ דהדמב״ס די״ל
 שמסתמא אמרינן. כישראל המעשים כל שעושה שאתחזק

 מדוקשק ומה נכרי/ שהי׳ ידעינן אי אף כדין כגירות הי׳
 נחחזנן לא שמעולם עמו ועדיו הוא בא ,הברייתא לשון

 נכרי ידעינךשהי׳ אפי׳ מהגי נתחזק אס אבל בפנינו
 החזקה על לסמוך שנא הרמכ׳יס כתב דלבממילה רק

 יש אס ר״י שאלו שלא א״ם ,.וע״כ דוכתי׳ בכמה כדאשכחן
 המצות כל שעושה בפנינו שנתחזק דכיון נכרי עדים'שהי׳ צו

 .עדיסישהי׳ יהיו אס אף הבנים לענין גר בחזקת הוי שוב.
 איך. אן בזה והארכתי .יעי״ש בן פי׳ לא הה״מ אך נכרי

מקומו: כאן
זל״ל. נוב״י הגאון בדברי העיון על עומד ובהיות*

התשובה בסוף /־ראיתי בנ״ד בתשובה
 בא /.אף'שאח״כ טהורה בהיותה עצי׳ בא דתם שכתב

 נאסרה• דכבר דכיון ,נדה נטוס קייב איט בנדמה עצו׳
 הוי דלא נדה אי׳ תל אינו שוב ראשונה מביאה בעלה על
 הרמב״ס כתב הא שלדבריו ,ונפלאתי מוסיף ולא כולל לא

 • תקרבו דנא מלאו הקריבות כל אמרים כריתות דבחייבי
 .0קל )סי׳ ביו״ד ,והש״ך חייבילאוק מםא״כ ערוה לגלות
 לבעלה דגם < מוסיף סי וא״כ כהתוב״ם להלכה כתב

 היתה ובתחילה נדה אימר איסור־קריבות־מחמת אמותיף
 לאו אימר רק לאיהוי מטמאה אשר אחרי מחמת אמרם

 הלב על להעלות ,ואן מדאורייתא הקריבותאסוריס ואין
 4לעני אף ע״כ ,בעריות בה כתיב ואמרינךטומאה הואל

 בכנלערוה אינה ,דס״ס קריבות לאסור זה־הויכערוה
 מכמן. ק?י אין למ״ד ואפי* !ע”לכ בה מפסין וקידושין

 הכצ אמריגן. / וקידושין ביבמות כדאיהה לאין בחייבי
 לוקה שאינו קידש ולא בעל שאס גרושתו במחזיר מודים
 ג׳ יבמות.)דף תום׳ ועי׳ , dm חמד לחשה לו להיות

:נמי מטה ד׳יה ע״ב(
 הדמב״ם מ״ש עפ״י ,דבריו לקיים דיש לי שנראה םה1

חל דמש״האינו כרימת במס׳ המשנה בפי׳
 ההנאה מצד מוסיף אמר הוי ולא ,מלב על בב״ח איסור
 ע״כ ,באכילה ואמור הואיל רק אינו הנחה לאסור משום
 באמת חייב אנו דאאכילה /.וכיון האכילה האיסור עיקר
 בהקדש מםא״כ / מוסיף הוי לא וע״כ ,בהנאה אמר אא

 •הוי שפיר ע״כ בפ״ע בלחו אסורה עצמם מצד שההנאה
 ערוה לגלות מקרבו .דלא בלא והנה ! s*n1i',מוסיף
 ביאר ,מדאורייתא צאו באיסור אסורים דקריבות דילפי׳

 ■ לא הוא דהפי׳ ה״א{ )פכ״א ביאה אמורי בה׳ ה״מב״ס
 להדי׳ מומו ערוה‘גילוי לידי המרגילי׳ לדברי׳ תקרבו
 - למא וס5דמ רק ,מ»ש ערוה גילוי מא האסור דעיקר
 דאין במקום ולפ״ז הקריבות, התורה אסרה עריות דגילו*
 ממילא" / למול יכול כרימת חייבי של עריות גילוי אמר

 י סזלבשכ׳ בשר של הנאה כמו חלבזה קרעה אסירשל אץ
 כיון ,חל“נדס אסור דאין שפיד ועיכול ,סס הרגעים
 : מטמאה אשר אחרי משום אמרה-לבעלה מהבר

« ■ $ן*...........................
p'WY = ,ו}". Z׳Z:

ה״>דלי1

 ע! אמר התחלת ,.אק. ל״ה ודתי עשה דאתי משוס
 קדש מהי׳ דצא דצחו בגיטין מוס׳ למ״ש ול״ד ,הקריבה

 / ביאה עמר רק הוי לא פו״ר ומצות ; מערמה־ הוי
 ממש ביאה דמי כיון אסורה עצמותה העראהמצד דהמס
 קמה דג״ע לתא רקמלד ביאה מי־ גשיקה־דלא משאב

 דימם דעשה שפור ס״ד ,וע״כ כמ״ם י״ל שפיר המורה־
 j בעידנא דלאיהר לומר שייך. ולא t כריתות חייבי דוק?

ר lcבדעתו' מאוןשיי, מרידידי בדברי ראיתי !הנה
C,^

 Iz\ 02 להבעלבקל לסדיע אפשרלהבע״ד שאס עטה
ן ויראהשתגסגם , לאשתו שישאל ע״י אלי ,להודיע לו ראי

 כל ■י לעשות שמחויב ביון ,ממנה יפרום וע״ה בלשונה
 אממבדבר p,זצ״ל נוב״י מאון ם“כמ לאפשר הצטדקות

 דאפי׳ שהעליתי לפי״מ ומכש״ב , עולם אימר סה ממור
 מאי כל לעשות דראי פשימא ,לאסיישבוא״ת בשוגג

:מאמרי לאפרושי דאפשר
 הגיד כך ויאמר ,הבעל יבוא־ אם לדעתי אמנם

חמימים שדבריו לדבר רגליה ויש , ע״א לי
 שייך שחינו אחיי ! יעשה כילד להמורה וישאל כמדע
 ירעהי לא ! גי* גיס ולא הואל מרי כבי לי מהימן לומר

 ,ולהלבין לא או אמתהדבריס אס להאשה לשאול רפא אם
 לשאי איע הדין שמצד אחרי ,בעיניו חשודה להיות פני׳

 תרי כבי במאמין רק חייב- אנו לצי״ם ואפי׳ ,להאמין
 לירי לבא ויכול הואל ס״ס הימא וכי ,מחמתדגיהבי׳

 לחקיר יוכל כ’ע מאיסורי ע״י-מקודהוהוי־לאפרושי בירור
 מוהר• מאמרי דלאפחשי הגהמ״יי קצתלמ״ם ודמי ,ע״ז

 טובא לחלק שיש בישא<מלבד ליבנא משוס ונית״בי׳ להעיר
 דמוהר ייל שפיר ע״כ• בבירור שיודע אומד העד דהאס

 ־ להאמין להרדכדילאפרושימאי׳משא״ככחןשאןהבעליוכל
 אט הספק על אפי׳ ,.והרי בכך למושלה דרשא מנ״ל
 תקנת להמס רק , זבוכין פורשין הן ביומא כלחשכחן רשאי
 לבואלידי יבול סוף כל פוף מימא א ואף ,הי׳ כך חכמי׳

 ז״א,לפמ״ש לשאלה' יכול שפיר וע״כ מאמליא אפרושי
 לדבר רגלים דאיכא היכא דחפי׳ ממום׳ להוכיח המה״ר

 י׳7די משיסלחא אמרה אנה לך אני טמאה' אמרת והיא
 רגלים ואכא דהואל רק אמת שהדבר לומר דחוששץ

 בפסקים. עיי״ש חתד״ח נפשה שוי׳ משום אמרה לדבר
 באשה הימר זו סברא ע״י שהמציא מא רכ״ב( )סי׳

 י מאמין והוא לדבר רגלים ויש שנטמאה ע״א לפני שהודית
 אנה דידי׳ לקא דמשום ,מותרה לחפ״ה העד לדברי
 רק לך, אני טמאה ואמרה לדבר רגלים אף'ביש■ אמרה

 דחף מומו כרי , עיי״ש מכחשת והיא דידה למא משום
 וא״כלמה אמת שהוא למור מאמיני׳ אן־אנז לדבר ברגלים

 ואמרי׳ מאמיני׳ אין אנן הא אתה לחקור להמנל לי׳
 שסיא־ תתברר לח שלה הודאת ־ע״י׳ ואף , לן שמותרה

 לאי* עלי׳ איסור-חדש מגרוס ההודאה רק ,לו אסורה
 ■ נרה הוא הבעל • אם הן לאידעמי ע״ה •, חתליא נפשה
 ־ »דעא י לא 'אבר אם.הוא או ,יעשה כיצד■ לשאול• ויבוא
אס דפירושלמי-א׳ ואף אחה, שיחקור זו לחקירה מקום
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אלזחלק ווסדת
 וע״כ ,בן משמע לא בש״ע מ״מ , לעצמד חצר'אש הוא

:עליו כ«כי דידן-לא במלמולא הובא ללא 'משום'
 ,דאפשר מה כל לעשות לו שראוי אף לדנא עלב'

להבעל להודיע חיוב עליו שיש רואה איני מ״מ
 ועי״ז ויתשדנה כדין שלא הבעל יעשה אולי רק'.דנימא

 אומרים וכי ,מסתבר לא זה ודבר !פרישה ל?י יבוא
 שהבית ראיתי אמת הן הבירך, שיחטא יל3ש3 זכה לארם

 מסתכל׳ אינם הנ״ל,ודבריו התה״ד על לחלוק רוצה מאיר .
 )חלק מוהדי״ט .מדבר' העיר שמעכת׳יה הואיל אך , לי

 הוי הדמב״ם דרמת רס״ל נראה ששם א׳( ׳,ס אבה״ע
 בהגהתרמ״א המובא כמוהרי״ק שלא הרי כבי מהימן ,בפי
 להחמיר ג״כ הבהמי* מדברי ראי׳ •שיש העירותי אני' וגם

 הונח לא ,להפרישו איל שוע והוא הואיל די״ל מר ומיש
 צמימר דשרי. בפסחים דאיהא ממאי עדיף דם״ם בזה

 עליו להחמיר קצה לצדד יש ע״כ אוהו לשנוא כדי לרבו
 הוא דבריו הצפי אעפ״י ,צ״ע ועדיק שי׳ מעכת״ה כמ״ש
 לא אס בהודעתו תועלת אין מ״ני , אתו שהאמת יודעי

 במאור עינינו יאיר וד׳ ,וצ״ע כדק בלא הנעל: שיעשה
צאהגו וכימי אתד׳ דעה הארץ ומלאה ויקוים מורהו

 ד״ש אוה״נ f כ נפלאות יראנו ממצרים

7 מפתנן זלמן שלטה קלף

?MJ׳‘*’“!

. . יט סימן
 שבת במם׳ דאות׳ בהא נתקשיתי, רבים ימים 71?

בחובל במקלקל וריש דר* פלוגתא ק״ס )דף
 רחמנא מדאיצטרך חייב דחובל יציף דר״ש j ומבעיר

 במכשירי פליני ורבק ר׳א להא ,צי וקשה ,מולה למשריז
 וקרא מהלכתא שבת דחי גופא כעילהס״ל דריא ;מילה,.
 . לעילה הילכהא צ״ל ורבנן מיצה, למכשירי'י אתי וביום
 * ולפי! , עצמה למילה אתו וביום לקרא עלכסבדי גופא
 מנ״צ מעתה ,קלקול למיצה־הוי ר3םו כיקדלש ,קפה

 מילק וממילא ,פטור באמת דלמא־ מובורהחייב דמקלקל
 אתי וקרא. ,. קרא צריך ולא מקלקל. משוס• שרי גופי׳

 דר״א• עלי׳ עליגי לא להארבק לר׳יא, כמו מילה למכשירי
 דלא לר״ש ,מעתה־ מפא למילה קרא. ד?עי משום רק

 צמציאמובל ומנ״ל עיקךא-לזה־,לוקוקךאלעפ£ירין3
 דזצל׳/בישוב ׳ איזהו וחמדתי מלאמתיוצ״ע■׳ אבות משאר.

.זו קושי׳
^דהנה זו קןשו׳ בהיתר נפן יושר •הדרך שלל ת01

ומוספון( תמידין מה׳ )במיו פסק הרמב״ם
 במסי׳ להא 7 עליז ותמהו שפת-, ודוחה כשר ביוה נקצר

 ר״ע בשיטת׳ דראביש הגנו׳ קאמר (3)דן$נג״ מלחות
דוחהשבת אגע כשל ביום נקצר ואי ,אמרה־ אביו של• רבו•

:.בסוגי׳ טיי״ש
 J ןאמר5בהאל צי דקשי׳ מאי ע&׳י ,ליישב מראת

׳ מפי׳ לר״ע כיו)• ,ר״צגאסרה הנמ׳בעיטס .
 פלי׳ ופליג ,שביעית לתום׳ אתו׳ ובקציר כחריש ל“ס

לעקר .עונת דזתכלל to גופי׳ ^דהוא“גךי^/נונ

,.דוחן דאין מאמברא >ניכ
*T לנא. ממירי)' 2» צימוד לן דצימי מכא ר3» ו^א

שלם־
<5ל ממר לכל לא ר״אדמילה ר*פ וכלאי׳ ,שבת' דחי

 ראביש־מוןדבהאס׳יל אבל , עיייש מכשילן"דוחין .
 ,כבת ללחי • עימר את'לקצירת ובקציר כר״ידבחריש

 מא דלמא , פכדל במצותו שלא דנקצר מזה להוכיח מכיל
,■ בהא פליט הוי צא ר״ע ואף ,דחו דמבשירין .רחמנא גלי
 דס״ל כיון רק עימד לקצירת אתי וקציר בחריש ס״ל הוי אי

 הכלל שפיר קאלור ,לתוס׳־&כיננימ אתי ובקליר בחריש
 ולפמ״ש ,האיכללא מייל ישמעאל. לר׳ אבל ,שישתו לפי

 ליישג יש , 'מינן להעיד דומי׳ דמהתברא שם מום׳
 היה אמרינן’ ע״כ ,?־ כד״ע סיל נדהו דבקרבנות כיון

;בעינן דתמיד לדומיא עומר בקצירה
 רש״י׳אל־האדקאמו* לפי׳ בהא מובא', לפ״זי״ל אך

רש* 'ופי׳ ה׳ ר״ע אמר פלל דכרצכלע, ממ׳
 ־דקת® מר״ע ראי׳ אין ולפיז ,דלד$$ בפריה מיצה גבי
 ,הרכבמו דברים אלו פ׳ מפוחים דםוברר?ג ממחי רק

 ־צייצו והשוכר שבת צהחואאיזמילוחה מחוץ והבאתו
 ופסחו© בשבת: ,זה כלל ר״ע”ד׳אימר- העקומות כל באמת

 קרמזע למילף דממילה־ל׳בו קשה, רש״י על אבל ומנחות,
 דמילהיעיי״ש^ש׳ ר״א: ב® גמ׳3 לה לריכי מצריך דסא

 שס^מןקות&ג כלצאלמהוא כיוןידהך ,ויו^קשה
 •: שהואבאה׳־שבה! לאראייקולפתוב לרש* 'למה י

וע*כ ,ל.“הנ ק^י~׳ ליקב דדש*י-רצה •נלטניד-.,' ע״כ
#wfr W להב^ן fO .דמע דמילע, רר״א 

 ר״א-דס״ל על דפליב בהא ליג^דליע' 9נ ל־י למורה
 שצפא־.אר3ד אלנר כלל דזחי)וקאגצחהמתניםן מכשירק

 נ5ור* מכשילןצמילהטפת׳; יץ5 ס״לינאלק הוי לח ריח
 ip שחידש: אד״ע, סלל' סבראנשייולומד האי קידש

 ר״א דאף כיזן אבל ,למכשירין' מילק־ בין לחלק, סברא
 לא.לבל־קל# , בסוגי׳ התם וכראות׳ סברא האי סבל•
 גופא דנדלה ,למסקין קרא א דר״אסובלדאות רק.
 הדא ,יאיצטרך מא3סצ צי׳ וריעלית ,מהצבהא יציף

 דא, בהאילאזנאנעל ללזלוק לי-׳ הוי .לא ,גופי׳ למינה
 ע© חולק כ3,י» לחלקי הן־יסברא לן דמאמדיש למשמע

 א© רק׳דפליג סברא האי ר״אייסובר אף ובאמת א ר
 ר״ע אמר 'והיל ,למילה־גופי׳ או אהגלמכשיחן קרא

מול© לכלל פללא תג״כ-ל״ל >א״י אמור
 סשוסילימוד -ללמוד דאון ,הסברא יוצל אז ,מקבלה• מ

 למקוואות פיט במוי׳יט זה כעין ]ועיי׳ דוחין■ דמכשירין
 ימזיד לחיק היי' " למילה הלכתא לי׳ הוי חי ואף f ג מ

 הכללשצכנסלאכה• שלא-לסתור אמרי, לדבר לביום קרא•
עלי' לאפליגי לישנא-לכלל׳כר״ע., שפיר שייך כו״״ועלכ

 הינו^^ג ׳־ריצויאןמהה בשקת ש^יר• מונחות ^ע׳
׳דאת■ ,מוצא לכלל זה ס^ל

צריכיך ל^רין אי ואף ,דיחץ מכשירן
ל&«6׳דאימ^>׳:ל^ י*לל **W י*—
i3c דלחי עומר צקלירא דאמי!!.*ר*Wמהא.;(יכק

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)62 מס עמוד יצחק בן זלמן שלמה ליפשיץ, אה״ע חו״מ, יו״ד, או״ח, - שלמה חמדת’



A״ין1 ח ותשומת העזר אבן סופר בתב שארות
 ולשון זה, דק חידוש להשמיענו הו״ל ע*מ מייעוד דתמגת ננידן

 דווקא משמע וכו׳ לאו אס אגל וכו׳ ראו לא אס דווקא של הרמ׳א
 ועסק דמיין, כמדא לק הרנה דפסוליס כשירים, עידיס שנים לאו
 אשהה׳, ליא שניס עירם כשיש היינו נמקצחו, מ״מונ׳ דתשינת הא

 ואפי' נאמן, איני אומדנא עוד יש ואפי' מאמינו אפילו א' משוס אנל
 עילתא לכולא תש לא ז דרמ׳א ופעמא דאשתה׳, ל• נר• אומרה איננה

 חישפאה כלנה לעירך ק״׳ל דלא דהש׳מס״ל ל’דס׳מ״מיט דחשונת
 כשרות הזקת וגם נרי משום אמה אסרס לא ונכ״ז אישתה׳, לא זרונא
 לי' דעתיק ע״א רק נליכא אפי' להחמיר חושש ולק לה, מסייע
 נאיבא ומלש שכיח לא כיקדאשחה׳ נזמה יותר ל&לוה עקום "איכא

 דליכא פיסקים כרוג דנקיט המלא אנל שדנסה, חמה אומדנא
 אפילו לק אשחה• אמרנן שלה נרי מענה נלא ואפי׳ משתה׳, דלא רונא
 עידים נתר• חק נחקרה, לא מ״מ מכוער נדני לי' דמהימן אחד נעד

:ככ״ל דווקא
 כל ואיכא עלה דנים כי זה לכל צריכים אנו אק דידן ובנידון
רק דזינתה אומדכא ליכא נס יס״ס שלה נרי וגס הנ״ל י

 פעמים עוד מלנד עליו לאוקרה דאין נפח נ״ל המוכחש, תעד פ’ע
:ועיין שנחנט

 המלא חש לא צולמה דחמוה מדנריו,מ״ש נמקצת לשעשע ואבוא
של נטלי מצא ישוג תמת, חזקות חוק׳ וקושי' חוס' לשיפת

 שננאנסח׳ כמו שלה גנר נאמנת מ*מ אשתה• לא רג אס אפיי די״ל
 לתיק־ף יש ולדעתי ש״ח, סי' נש״ע פוקקיס,ופקקוק למג שנאמנת

 נכאנשה׳ נאמנה דאינה דנן: הה״מ לדעה הלמנ׳ס לרוומאדנם עד•
 מלש לנא יס״ס הגה הרוג נגד מאמנת מודה הכא מ״מ הרוג, נגד

 מזכה דאשה שתתענל שכיח לא דמזכות ׳*ל אחל מפעם מ״ע לעיל,
 שמניא החולקים לדעה ואפילו י״ג סי' הממני פקק וק מהפכה,

 דעסקינן אלא פלוג מפעסדלא איננו כן דפקקינן טמא ואפי' רמיא,
 מהפכת קנרת על קמכינן דלא ה״ט •פה, הפכה לא דשמא •ידא כר'

 מפעם נאשחתי לשלות לצרום׳ חזי מ’מ יפה, הפכה לא דאולי להוד
 שלא יומר אין ',ו/וידא תתעניין ונזנוה שזינחה מלחלות יותר זת

 לומר נקל לה האומן דנא ננעלה, הוולד שתתלה דחשנה הפכה
 קושיהס נס נכ־יה,וי״ל קושי׳תיס׳ מיושג ונזה ואשתה׳, הוא מנעניה

 לרווחא זה שכל שב' התקנה נקק< נטנ*' ועיק לקצר, ועת נינמות,
 "אזיל המניא על תמיתא ואק ראשונים מג נשיפת דע*קר דעילתא

:מקום נכל רדנא נחר
 מודאי דהיכא שש הנזנ״י מ*ם על השגותיו ??...חצי’ ני' יו“פל .?ד״ה

נאק ע״א ננת׳יג נעשה, אץ מסופקים אנו רק מעשה־ נעשה
 ני' פל״ע ותעה ונקו׳א, ס׳יח דף נקיד־שין םנ״י וכ״כ החזקה נגד

 השחיטה על כ״א מדנאק ע־ד* קשיא לא דלדנמו מולק ריש מהנ*א
 להראות לו והי' ראה •פת לפניני, מתה שהנהמה ביק איסור חזקת :גד

 שנקייושק דנית שלפי נ' גמולין הפנ״י ונאמח מפין, ריש מתיס' מדם
 כ' יפה •מ'מ •יעץ, רש תוק' קושיה מיישג וק הג׳א קושית מיושג

 ממ״ש עין פנימי דה ומ״ש קנרא, הא־ ל״י ש״ת מדהקשו ני׳ כ“מע
 מעיד אינו הלוג, מן העיעופ מנרר לק שהעד כיון •נמות, ישנ׳א

 זה דגר מכילים, אנחנו שאק מה המיעוט מכיר הוא רק הלוג ::ד
 דנאמן אלא כ' לא יישנ״א המג, נגד נאק שיחי׳ גלשגיא נמצא לא
 מעשים ולכן דגל, נאותו מאתמזק אקנע ושאר א־סילא דאקנע נל

 נכתעלג אגל האיסור, ק היתל חתיכת לגרר הפנח דכאק ייס גכל
 ׳“לש מלשון ודייק י' דג*כ נמקי׳ זע"׳ מנואל, לא אישור של נמג

 מפין ריש ׳“» לאה ואלו עאתחזק אקנע דשאג׳ חתיכה גאותה
 מע'כ שהקשת מה הקשה לא נינמות ’’נמק דגר• וניוחר ישנ״א דגל*

 נאק אק ונאתחזק הכי לדס״ל לקולא דאורייתא ספק איתמזק לא אי
 אגל נאקנע, מאק נ״כ כ' קכ״ז קי' והרע׳א כלל, קשה לא ילנמק"׳

 ’“פג ומיק שם, ’,נכוג וכ״כ מזה, קמ״ר• לא לאיסור מג יש אס
־. צ׳ סי׳ קידושק נקו׳א

 אלא דאיט חזקה, או המג נגד מעיד נכלל זה דאק הפקע אבל
ולש npm עד אגל נו, שנתעלג הרוג ק המיעופ מגרר

 דליתא נרונא סמיעוע ק הוא שהוא אחד דני על שאומר המג עד
 דמכיל[ אמר והוא אמד, ופרוש קק דאיתי' גמנא אפילו או קק,

 ממנאפלישואסאימנאיקו! דפרים היונ,דכל פמם,זהעד דהמיעופ
 מודים! עלמא כול• הרוג נגד ואפשר הרוג, נגד שק כל מחזקה עד
 ן ׳“» קושי' נישוג נ;ת ואמרתי מעודי, פשוט נ״ל הי' ק נאק, דלא
 דנאמכת קנר עלמהדר״ג דכחנוגועס מוס׳ על מדברה דראוה ’,נסוג

 להקשות הלנה ופני• ומזכה דנודקת חזקת משוס פסילים ניוג אפילו
 ומזנה דנודקת חזקה ליכא וודאי כך, חקנרח• ואני קושי', כמה

 להאמק מקים דיש אלא נחמי', נודקת מזנה אשם לקק כדקאער
 לכשר אומרת ואם נפשה, מפסול שלא לנפשה למוש ראוי' כי שנדקה,
 אפשל מחםסולים,חת מימופכשר שנדקסלנרד לה מאמינים מענת•

 מן המיעופ ולהכיל לנרד אפשר נוודא׳ כי הדוק עד אומדה ואינה
נדקה שלא •תשים אנו או ננעלתי לכשר סתם כשאומרת אנל הרוג,

 I פלוני של שאשתו בב״ד מעיד אחד עד אם בדק
' לבעלים. להודיע הב״ד מחויב אם עליו ואפודה התה

 נאמנת, אינה נוודא׳ נדיקת נלי מעלה לכשר שבמקרה שאומרת לק
 נארה ישם שם, ’פג" קושית כל ומסולקים פייש, עמנא דפרים כל כ•

 נאוערח פעם לתת הונרן למה נו דכתקשו מהיע שימוע גזת שנחי’
 דנודקת משוס ולא מדרננן, ממזר דקפק משום מאמנת ננעלתי לכשד

 ספיקא מידי וע*מ נדקה, כ• שנאמנת לק חזקה, אינה נודקת ולתנ״ל
 אנל לשמי', דמיא ולא כשרות חזקת נצילון< דנאענח רה נפקא לא

 מעזי ספק משום רק נאמנת אינה כשמת חזקת דליכא ק״ל נוולד
ואכ״ט.׳ והארכתי מדרננן רק דסוא

דלימא נרונא מ״ט תרונ נגד נאק איט אחד דעד להנ״ל נחזור
 שוג מהמיעוט שהוא הממש על ומעיד קק דאיתא או קק

שמעתתא קנשג כתוג כנר כי ראיתי מצאתי פונא, זמנים זק אחל
 :ונמרים פשיפיס אמיתיים וחדנדים ע״״ם פ״ז ד״ו שמעתא

דנדאה לע"; יש לו מסייע חזקה אם רוג עד נאק ע״א א־ ולעגין
 הוח דשוה ונראה חזקוה, מג' מדק< לא דרוג דש״ל דלדינ׳ם

 ל( וני נד׳ה ס־קקמ״ע יוד״כ קופל כמג נמשוגת )ימוין חזקוה נ׳ עם
 א״כ כאמן, איט הלוג נגד רק חזקה עד נאק דעד לדקונריס ולק

 מ; נשאל דלא נאק, מס״מו החזקה אגל להעד מעדו דרוג כה׳ג
 נאמטחו ומועיל חזקה כמו רק לו, המסייע חזקה עד עדיפותא הרוג
 כה״ג דגם נראה החזקה נגד נאק דאיט לדסינריס אנל חזקה, עד
 חזקה נגד דרוג זערפותא לרינ״ש דס׳ל לומר •ש ואפשר נאק, איט

 דאין ק לומר נלאה דלח אלא נאק, לכ׳ע וא'כ ליכא כחזקה אפילו
 או חזקה אלא מציט לא תא החזקה, נגד דרוג כדיפותא על נקמון

 נקמון אץ חזקת כמו אינה דרוג עדיפוהא יא׳ דשמביקצל״הו, לוג
וע״ב נר״ע, ק״׳ל דלא צדיק מדאור"׳ פ“עכ חזקה נמקוס לוג על

 .’וע•־ ל“כנ חזקות כני פ’עכ לוג לריג"ם דנס
הסינרס לשיפח חזקות מג׳ עדיף דרוג הרינ׳ם על ולהחולקים

 נאק דאיט כ״ש חזקה נגד נחמן אינו אחד דע"
 הוא החזקה על דרוג עדיפוהא דתא מק״עו, חזקת אפילו הדוב עד

 ק כל דעדיף נאק אינו רונ עד דווקא שי״ל הגס מחזקה, מתר
 ׳“דנמלשתמגע חזקה עד עדיפותאדמג עד אני חזקות עני אפילו

 דמניל ל“: לא ע’חזקה,מ דנאקעד כמו אח" כד כאמן נזה החזקה
 שקיל גופא חזקה עד דהא חזקה, מעד •ותל שהוא נמה ינאק

 אלא אלו דאין דק״ל הראשונים ע; ויש וקידושין, ג־נמייז הש״ש יפר׳
אנל חזקה, נגד והיינו דנאק, דקידושין כסוגי והעיקר וטמא שקלי

;נכ"ז וצ"ע מנ״ל מחזקה ייתר שהוא מת עד
ומג פתוח דפתרו ׳,נקוג כהונות שנרא׳יש יינה הרניט ורבה

 ללק מג עד נאנסת• גפצנה מאמנה קיל דכוות׳' ראשונים
 נמקים כאק דע״א דק״ל ע*כ נפמ׳ש מסייעו, דחזקה משוס הלא׳ם וב'

 חזקת נשמע לק חזקות, מג׳ עד־ן< יא ירוג כדינ׳יש וס״ל חזקה,
 חזקה נמקים דע״א דק״ל או לומר נראה ודמנ"ם הרוג, נגד נאק
 גמקוס נאק אחד דעד לדמנ׳ם דק״ל ן“תש ולפמ׳ש נאק, אינו

מחזקה דרונ עדיפותא ועד חזקות מגי ע~פא דרג יק״צ צ״ל חזקת
:וע״' כנ״ל נאק אינו

 לנעלה כשרות חזקת תרתי, איכא נאנסתי נפועכח הא דקשת אלא
 דעמפוהא חזקוה 'p• 30 עדיןזכל ירוג ולומר צדקות, וחזקת

וצ״ע: רחוק וודאי זה הר, מ אחת חזקות,כחזקה נ' עד דרוג
 עד נאמטת מנד מאוק לא למה תניג"׳, שהתפלא הדני וכעיקר

כמנואד עצמה גשל ואפי' נאמנת אשה אפילו דנאיסיר אחד
 נמתני' ור*׳ דר״ג פלונמא נו ונכיוצא נזה דשאג• נמק״א הארכט
 נקידושק דאמריק כמו תוקפה מצרה אותה שחשד־ק מדנית דראוה

 והא הנאה, נטעת שאר מכל שאני וערות דזנות ויצרא p’p דף
 מ״ש נם ואנ׳מ, והארכתי שם, גהפצאה ע״ן מאמנת לה דיקפרה

 : ונהכונה נחי' אריכות לנו ים שנערוה דנר נענץ טי מ’םר
לק הפרדות גקנן אנו נקנן כי גתחלה אמורה כנר מלת• והנה

א׳ לדג עוד וישאל העיק, אחר עד עלי ני' סי״ע ׳שמון לא
:הק׳ל ת“דש ירדו ננרכח, ואחתום נהלכה, מונהק

:זצ"ל מסרמ״ש נה״ג ננימין שמואל אנרהס הק'

ז תשובה

 נמסינה הייתי שם קרוני אח לנקר נרעקלוי נק״ק כשהיתי
גדלי' מו׳ה כש״ת המפורסם הגאק הרג ׳״נ עם אחה

 לענין מעטן דאוריתא שעשועי ישעשיענו דשם, אנ״ד כי' פיקטץ
 עד שנא לפניו שנא נעונדא ספיקותו לפני הציע הדנמם ונתון

 למקומו לו והלן שזיכתה פלוני גאשת ומעיד הנ*ד לפג• אמד
 העד עדות סאשה לנעל לומר ממוינים אס שם, דל שהיא נמקוס

קדישין נש״ס אשתונדאיחא להוציא ימחדג תר בני ענד נאק אולי

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס)16 מס עמוד משה בן בנימין שמואל אברהם סופר, אה״ע ־ >שו״ת< סופר כתב
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ותשובות העזר אק סופר כתב שארות

וי.

 ידו על נא מכשול יהי* שלא פצדקי כל נעשוה דציין להשניא קילץ _ _ ,
 דעלמא עד אנל לסודיע, מסויג לו •אמץ שמא ספק משוס ורק לנעליו,

ציץ■ דלא אפשר אסיר זה שדני או שזינחה סניו נאשה שיודע ,
 שסשנחי הדברים דניים אלו תל• כני לו •אמץ שמא מספק להודיע י‘ י /

 ולמוכרה דניים צזכרון וכסנהי עמן, נצי ראשק נעוככל ני׳ להסיג
 הדבר שמס• למקומי לשלום שנסי וכאשר כרוחה נרים שניגיני אסנס

 ומושג משכג הלכי היענ״ש עיש צפי שנוהמס ץוחשנהילנ אל הזה
 שויח לאו ואס דנטו, על סומן צו נאמן הי׳ ואס וז׳ל פיו הלכה
 ועיין משונס זה הט עצמו על להסעיר רוצה ואס כאמן איט הדין
 דאמי פ״נ כיד דף גיעץ אמי רב מנשק p ליענ״ס לו שיצא נלע

 ויש מיי״ש לו ולהאמין להחמיר דראוי' משמע נאק איט הדין טרח
 שאינו הנם ויפלוש שיחמיר וקיוג להסעיר ‘שיאו כ־ק לועי מקום
 כדנליו שיחוש הוא דקרוב להודיע העד מחייב מרי כני לו נאמן

 מן לי מצאה• דלא אצא להודיעו דנע• ומסהנל עצמו על ויחמיר
הוא, יחידאי ולמנ׳ים אמד עד לדני• לחום דיאוי׳ של סיאשונים

א' {ונחטבה כלום עזה כחנו לא קלז נסי' וימיא והמסגר נדני
 הא נפיש”שס נגיפין דכ׳נטדושיו כיענ׳ים ל ס׳ לן דחידוש• כמנה-
שמי' לא ניכר שאים היזק דס״ל נאמן דאיט הדין טרח ריא דאמי
 שלו להפסיד שנאמן מהון לומר דאין נאק איט הדין ומשורה היזק
 במזיד אמר אם חייג ran מכעיס ואסנשחיקנו פעור, מסיה דהרו

 אמר לכן נאק אים ובשוגג מהון מטם נאק מהיומן פעאסי
 אלו m3 גץ ב«גנ נין נאק אינו סדין מעיקר היינו סדין שורת
ראוי' אגל א״צ הדץ דשויש בפשיטה לפרש כ ועדלא ז"/ דבריו

מי' דלפי נסוג' והראיה• כיענים, ס״ל דצא שיט עצמו כל להחמיר

 ופקק אפקה זיל הט כני לן נאק אם סעי׳ גהסיא האומר סרק
 מסרב שאץ כיק נימא או כי הדין נזה״ז שנס קעיה סי' הממני
 נמשקל יאמרהילי להודיעו, איל לו יאמץ שמא משום לו, להאמץ

 סיכא ל$ןוד^8נד מעמיד אמד עד נכל יש סס ספק כ• יאשק
 לספק עקום •ש נלנו בשמאמינו יק נאק דאינו סיתירא דאססזק

or מחרב אס rxb לסניא .דשמיי. כני עליו נאמן אולי לנעליו 
 דף נגיעץ ישניא עע׳ש לו יאמין דאולי משוס לו rx& דא'צ כאיי'

 כ' דף מגיעץ מקום נכל נאמן אמד דעד ׳”יא האניד נשם ע*נ כיד
 כאמן ע״א אץ ואי שיוטעו כד• פמוי דשונג לסזקי' לסאדס״ל עיא

 שיע ע״כ אלא מהאיסור סנעליס יוצלו ולא נאמן אינו גספשיררעו
 חט כני עליו יאומן דצטןלסוטעואולי סיל ואי ע״ק כאמן אסד דעד

 סעד ויעשה לו •אמין אולי שיודיעו כדי לשונג פעמה משו״ה לק׳ע
 צטן שאץ כיון וראניד לישנ״א יסיל וע'כ ויודיעהו עליו כמחויב

 דס״ליסלדטהו לו. יאמץ שמא מספק להודיעו ממויג אינו לסאמינו
 להאמין צטן כי האיטר מן ינצל וכשיוטעו סדין מן נאמץ דעיא נולי

 לסודיעו שעסויג סגס לו יאמץ שמא ספק משוס נוודא* הדין זק צו
 סנעליס להציל כדי מלשלם אוהו סופיים סי' לא מ*ע •אעיט שמא

 ^אנללו להאמין כיקשא״צ הודפסו עיי שינצל נמר דאיט יק מאיסולא
 ס״ו דף בקדושין סישניא מיש מן צסודיע דמחדג כאיי* להניא יש

 דלאו כ*כ סוא נעויס ',כאי דלאו חיל סניל הראניד יאיי׳ שדחה
 מסימן דלמא שיודיעהו עמיד אלא הניס דנעל נע'כ דלאק משוס

 פופט׳ הי׳ לא להודיעו ציין אץ אס וסשיפא עכיל סי• כני ליי
 שצטן וע*כ להודיעו כיין שאין נמקוס ניצונו שיודיעו כדי אוהו

 יעשה נא משלומיס חיוג ומשוס לו יאמץ אול' הדין זק להודיעו
 אנא סי: הכי להיאניד גס וי״ג פפיוסו, לק להודיעו עניו העשויג
 נניפץ ישביא וגס לו יאמץ אולי שיודיעו כדי שפפיוהו לו דדוסק

 יקדנאו כתג משו'ה,ונקדושץנא זו ראיי׳ דהה לא ציאניד כדמ״סי
דדויזק בנפשו סיגיש אנל כדדחי נדסוח מקום דיש הוא גמויס לאיי'

:*לכ: הוא גופרה ‘יא•• ייאי י"י ילק p ליייי---------------
I מספק"־שמא"■ להודיעו דנעי בקדושין רשניא דעה כ• לט היוצא 
נזה, עניו שסילק מי מציגו ולא מאיסור וינצל לו יאמץ /
 כזיניזה הניד־ אשס שנאה נע״א שלפנינו הספק נפשע ולכאורה /
 היכא איסיי• נכל אמד עד וק צו יאמץ שמא לנעל שצטן.לסוטע /
 ציין וכן נו יאמץ שמא לנעליו להודיע ציין הוא מ״ע כאזק שאיט /

 באזור" שנפנים נדוןב ו^מ״עיכשל ונא יאעימהו שמא ליניס /לפיסה
 הנעל לו יאמץ אוני ננעל מזה להודיעו צריך הניד דאץ“זמנדקקימטנ

 ויודע נעצמו שיודע נעצמו העד נשלמא ניד נפני העד שהעיד למס
 אולי לנעל צמודיעו ציין לנעלה ואסיים זינהס שהאשם סדני גירוי
 כיק סעד נשם לנעל להודיע א'צ ניד אפילו או אחר אנל לו, יאמץ
 לנעלה הימר נרהקס אהסא ואוקי אסו האמה אס יודעים אץ שהם

 שמא ספק ומשוס הרי כני עמנו לסשועע נאזק כשרוסכלשאיט וחזקה
 ואץ לנעל לסוייע הניד צריכו לא אפשר חכי, כני הנעל על נאמן

 גס חדא/ופוד_קאעיכא הא סלל קדושין עישניא זה דני ללמוד
 נמפמא דססם יאמץט, שמא מספק להודיע לרין אין אפשר עצמו -^,העד

הנעלים יכשלו ידו ועל חנרו של יאסר פיעא נעצמו שהוא וטי *ומדמע

גא/

מאסר אבל טלק, נלי להוציאה מ״ב בלבו צו מאמץ י-אס r^sp '•p M ל״י אמי והא ק אומר אהה לבי דקאמר השיס נכון מדוקדק ר״ן

 לועי סלל דלא סס יהי שפסי p אמור אהס יני ומינוח וט׳
 לג דף ספלי שסקי מס פי על וייל וט' יי* אמי וסא יק

 לסזקי׳ הכפויים גיוס הגדול מכק נאק אחד דעד יאי׳ על עיא
 חסויה ק דסוא עכסיג '”יא ליכא pro שא״סי^^^מי' דסחק
 אין לפ״ז eepi פיי״ש, לעצמו להפסיד שנאמן מהון מטם נאק

 pro דס״ל לשיפחו וצלי דייא משעי׳ ’י״ מדאמי אמי יב על מקשה
 נץ שוע נץ מלשלם פמיי סחורה וק pro שמיס לא ניכי שאים
 נאק אחד עד עינה שמע נאק גמל מדכסן ׳”יא איכא שפיר מזיד
 נמל מהסן יאיי' יליכא כפזקי' לי' סנייא איל* קשה לא אמי ולינ
 אמי אמי ורב למלמו דעפסיד משוך מטם הסויה ק נאק א דהו

 איש יין פי׳ ולפי וציע, נאק אינו ספור דטנג חכמים דסקט עכשיו
 נץ טע נץ א'כ סדץ ממיקי ס״ט כאק איט סדץ טיש מדאעי

 דס׳ל עיכס שמע pro שמי' צא ניכר שאיט דסיזק מטם א״נ קיד
 מכסן דעוכח לי מדאמי עליו הקשה ושפיל pro שמיה לא ללא
 דדייק דסייט ק אומי אהה יני שאמי חסו נאק, איט דע׳א גמל

 pro שקה לא דקיל שיע נאק אים סדין טיס סלטן נזה ואמי
פנא: פצפלא פ״ד ואיש לי עדאמי קשי'

וימיא וסממני מס נדני הוא יחידאי דסרענ׳ס מזה לט היוצא
 אס חון עצמו על להחמיר דיש דיענ״ס הא העסיקו לא

 מטס להודיעו ציין דלא מסי מססני p אס סט כני נלנו עאעיט
 מאמץ שהעיד כשיודע הון שכיח דלא היי כני עליו נאק שמא ספק

 דווקא ייל ליענ״ס נס לל מאזמעוד לו שאמי מס נכל היי כני לו
 נאק שאים סניא נפופל׳לאיכא או סזקס נמקוס דפצעא נאיסור

 אחד לעד נאממס שיש כיק ולהחמיר לט לפוש דיאוי צימניס ס'ל
 אנל להחמיר, חזקהיאי׳ נאיכא לקנס חזקה דליכא באיסוטססיכא

 אחחזק נצא אפילו פושקים ולכעס כלל כאמטה לקא דאין עיוס נדני
 סכיע לפטיש כיל ועוד להחמיר, ראוי' דאין ס״ל סימנים נס י״ל בזה

 נאמן אחד דעד מכס*ג גאיי' מביא דלי משום צימניס שט נפעם
 דעניא לא משוס כלי להחמיר ראוי' מ'מ שלו, ,”יא דדחי הגס
 דליכא שנעמה נדני אנל איסוטס נשאי זה וכל הסויה ק לאיי'
 מלק דליכא במקום כלל להחמיר ראוי' אין נאק דעיא דש״ל מאן
 דיקה ואיכא een נעל לגרש שלא די״נ מיס דאיכא ונזסיז ל, כנ׳
 קעיח ט' נלמיא ככ»נ היי כני עליו שנאק הנמל לומר יוכל אס
 ס'מ לגישס ציץ■ הט כני גננו עליו כשנאמן המחבר לטפס וגם

עצמו על להסעיר צו אץ ,נוודא סט כני נצנו כאק שאץ היכא
 :ועיי׳ לטנא נכון כנלפעיד לדענ״ס גס סעד לדני• לחוש

חניו של אס •jpfn ידו שעל מי א( לטנא. המולה ת(>|£-סויה
 לנעליו להודיע ציץ־ וענסן סעפמא כעו במזיד או נטע

 לשלם ומחרב הוא עויד אם מבעי' לא ידו, על הנעלים ינשלו שלא
 כי לנעלים להודיע צטן לשלומי דנפי שלו על שנאק מסין דכאזק לו

 עיט סטן ק נאמן דאיט יקטנג, היא ואפי' צו, להאמין ציין נעיב
 יהי' ולא סט כני לו יאמץ שמא פלד? כל ולעטח לסוטעו ליין

 אסוי שהוא חננו בשל טודע דעלמא עד נ( •דו, מל נכשלים הנעלים
 קרוב סעד לדנט לטש דיאוי היענים לטפס נאמן איני היין וק

 הוא זקיוג סטן ק נאק אינו אם גס לנעליו להודיע דצטן לומר
 נאמו הא אצא ויהי׳קסעחמייי׳ומסמשונח״ם, לעצמו דיחעיי אצלו
 אולי לסוטע נק אפשר שפק מקים יש מ'מ נזה כיענים ק״׳ל דלא

 נכל סט כני העיד עליו דנאק סעי •ודע ואס חט, כני נלט •אומן
 נדני טס הוא דקרוג לסוטק צטן טודאי מעוצם לו דאמי מס
 צסוטע צטן פלוני אשס עם שזינה נאחד נ( כסיי, נו •אמי; זח

 ולא יאמץ אולי לסוטעו וציין סט כני לו נאק יהי' שמא לנעלים
 דשמא עמס זינה שהיא לנעל יאעי דלא וכיש ידו על הנעל יכשל

 דבויא דפלניק קפ״ו קי׳ וע«׳ ט, יאמץ לא ישע מצעו שמטה •ט על
 אס נם לנד דסוא עמו אחר כשיצפיף דחנחקוחא שם מ״מ ועיי'

 פלגיק לא אס גם לו מאמץ ואם לאוסיה נאק אינו דינור•' פלניכן
 להוציאם מ״ב ישע סוא אפי' נניט לו במאמץ :־ץ ישע והוא דבורי׳
 יאמץ לא מי״ז שמא ממם זינם שהוא לו •יזמי שלא נ׳ל מ*מ ע״יש,

 שיאעי ידי על ועכשיו סר• כני נו פעססאעץ כבכל •ודע אס וכיש לו
 יק לו •אמי לא לבן נאעטט •אנד אפשר אשתו כס זיכה שהוא צו

 להודיע לטכס שזינסס בנפשה טודעת וקהיא זינהה שאשסו שיודע
 פלוט אשס שיאה מיא ד( ידק על ינשל ילא לה יאמץ אולי לנעלה
 כמו סט כני יאקט שמא לסוטע ציין אם לן מססקא שזינמה

 סימנים מם שבאנט מאמי •וסר ספק עמס נדני ויש נאיסורדענעא
 קלוב ולא סעד לדברי לטש להחזרי מקום שאץ שנעמה נדני ס׳ל
 לעד יק זה וספק יכשל, ולא ויפרוש לדנטו מקום שיק לומי טא

 ואץ ניד נפט אמר ואפילו ממט ששומע מ• אנל ממשה שראה עצמו
 כאעץ שמא לנעל להודיע נטן •;”־ ־. : סט כני עציו נאק סעד
 ושמא מד נפי אעם אס לט דמרןפקא מק סאיסור ק וינצל עליו
סעסני לטעם כיז לנע/ס( והימר כשמה חזקה לה ויש ניעיט שקר
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סופר כתב
דטפין מן*ל ייש נזס׳ז לסאעינו למל יש אם דיעתז ®יא ®מיא

 לו יאמץ לסודימשמא איי למד דאץ ביול נ׳ל ממה, לשמש אומו
 .יודיעסו עלין״״לא כאץ דבי שבכל בנפשו •ודע ואם•׳ מי• כג•

 אס או לו לסאמץ מומי אס ופלונמא במבוכס מגמל אס לסמיס
 ולא ®*ד •דקדקו שלא וכיס שם, כמבואר לו שמאמץ לו® נאמן

 מסוספס לביתי בבואי סמיס ראה ^נלהע״ד זו במבוכה יכטטמצמס
 •סנט סוא ושוקי, סכל סוקר נעזרת ,סמ*קי מל ®ובס סושפס

 ס׳ בטעם לסזות לבקי, לשוב לימ כווב בץ ומבונס דעת מודד
 סטיט משט גסדש ובטו סספי מל במגס• סנלסע״ד לנקי ובהיכלו

:שעי ומחמת• פיב פס לפיק
זצ״ל: מסימ״ש בסיג בטמץ שמואל אביסס סק'

ח תשובה
 מערכת ומסלפים פרמו אשר פלעס ויצילסוממרך בעזרו אביו אלמי

סרנסעאזמ״ג מלעיט נפש• »יב ס״ס בסילו שלום דס• ס'
 ט׳ שיפי זושעאן אליעזר מהו' כשיס בע*פ סמן עתיק מלא ומיק

•מ״א: סאללאש אנדקיק
 בל*לס פטמי ספצמ• מבוקשך ולמלאות אתמול, יום קנלסי *קרתך

סאסשל ככל אומי לסשיבבקוצי שאלמןוסנט מץמל נשום י
 poo •ופסק ונכתייס מדוע לתלמידים אט שאול סשבוע ססלת ט

 פס לסלע שטס סספטס ולפמוס לסמי עחיקא וקשס זס, נעח
 אסד מיד וסוא ססיית, ®ט אשי מעש במיץ מצודמי שסעלמס מס

 לגומל מוסלס אס אטסס וס*א מדד והוא ישראל של א׳א על שגא
 «מן •*א גסי' ש’® מ״ש הזו שפיר מעכ״ס ופיט גמלם, שמס אסל
 ט וכ׳ ט' דך כמונומ ש״ס מיוצי בג' זס דתליא שמפלס זס,

 מייושלט אמנם השיש, של קמא כמי׳ לעיקר דנקיט ניאס וממס'שבס
 ייל במלא למי׳ וסייט גמלא, כמי' דלל נראם סופס סול דטגיא

 סמל*מ ומים fi’so מ״ש נ'ראיות ראית• ואט לטפל, אקורס דאמסה
 מומיח דלל ירושלמי מסקנת לפיש דיש שכתב ייב סל דקוטס בסיב

 דלישנא מוכס לא גאמס והנה כסובוס, יש׳ס קעא וכמי' לגועל
 כלל סמא לא דוד דמתל׳ן אלא בזס, קפא לישנא מל סולק במיא

 לועי דוסק דגאמס אונס ס•׳ דלא או וט׳ מסג ס•׳ כטסוס מנו
 כנא*ד לץ סט משמע לא דקיא ופשטא שבע לבס מאנש דוד שסי׳

 ט ליס סבילא לא לל׳ק נס \*ל פלפול ומיד עזס, גמרא גלשנא
 נש״ס סמטאי פ• מל קמא לישנא’ מונס אלא שבע לגס אנס זוד

 הראשון ילד וכשילדה סיסס קטנה שבע בס עיב כ*מ דך קנסדטן
 •ש אנישס ודץ הוא אונס קמנה ופסד שנים שש מגס פחומס ה״ת׳
 סוא אונס לאו קנונס פחד ס״ל גסיא ולישנא לדוד ועוסלס נס

 סלכס ביאס אסוט מסלכות פ'נ הסיע ועיין עיב דךליג •במוח עיין
 עלינו בזס דיל ססם, נאמל דסוי דיך דלק ללמבים דש״ל יכ' כ׳

 פסו• קיי״ל דלא הסיט דעניא ®איי׳ ע״פ דיל לישט, ג' הבן
 גקמנס עיא מ' דך כתובות תוספות קישיס מכס הוא אונס קטנס

 גמלה ואמיל קטנס דלעא שפיק איכ' והא וכו׳ שנש מס פסומס
 שיל לא ורמים סוא סד tmb שמא וממיצים נבעלס נאונק שמא "

 עיייש סיא אונס לאו קמנס דפסד מזס וסוכיס מוא מד אונס שמא
 כץ נאשם דליא דממת דלישנא סלע דנט על לסוקיך עוד וניל

 באשס מסרן ולץ הוא אונס קגונס דפסוי •במוס כשיש לל טיט
 •שלאל באשת מתיז הוא ל״א קנונס דעימו• סיל אימא ואיבמיס כסן

'tovp3 לי״א לישנא סט הסס איכא ועפיז וט', קדושין אביס שקבל 
 קטנס שהיתם חייט חיתם דאטסה לדוד דטמיס מחץ קמא :•שנא
 דאייט דל׳א אליבא קמא כלישנא וסוא הוא אונס קמנה דפימד
 לאו קטנס פימד דלל לליא לליג קא• נסיא ולישנא כסן נאשח
 אם סדין בנוף פליג דלג סוכתה אץ לע״ז שטל, ואס• סוא אמק

 מוכס דאיט סיכא עלוגסא למשוס ומלל לא לגומל שטא אנושה
 לטני' דסיל אלא קעא כלישנא עיקל לסו ®•לא לא ישנס ימוש׳
 לועי ע*כ צטן לבועל דאטלס דסיל סימשלעי ען אמנם ץ סטן
 שיש קונית לעי טסלינאנל דאכוקס טכס ואין במלא bstsia דלל
 ולמל׳מ ל•׳ ®ירא קמא כלישנא סדין בגוף בחרא ילישנא סמס ליכא טלן

 mow לטנא לענקט לט •ש בוודאי דטמלס הירושלמי דמשקנס
 כנון לנעלם שנאסלס טל מקא »״ש שמפרט לפי ללא דעס וץ

 טפי סמס ועיי׳ לבועל, נאקלס לא •שלאל נאשם אבל כסן שהוא
 לי״ע כשם פ' ימנאי נפלונתם דסליא ול מק דבר כיו סי' סיר לע

 דזכממאס מדיו נפקא לנועל דאיטל שם לסו דסבירא דטתי' ולנים
 כללם מינס דבסי למעל אקורס אינם לבעל אטלס שאץ כל השיט'
 מליא ®ומל אץ לטפל מיותר טגטמאס דדיש וללב• יסד, קיא

 וטסרס כל״ע קיי״ל גזס סוא •נוראי דלג• וכיון דנמל, באיסולא
דלס לשוטס נ׳ סלי' דנזח וכתב לנעל נאסרת שאינס כל לטפל

וגרי: זציל סקדושיס יבטו אלו כתונות
לליב דלל ש’® סל לו שסוקש׳ סמני סצמיט לעלכ וראיתי

mvb סש״ש דמקש׳ לא לא דך סנסיטן ס משי למעל

ט ותשובות אבןהעזר
 שנאנסס צומל לסם אפשל סא סלא נאט ®ועל על לאיסלס יאמרו

 וזנתס, וסולם כשזנתה כדמשט נאשלס כנר ולגמל למעל ואסויס
 ובלאויס קעא ללישנא נם בעמוס למרץ לעיכיס^טהרצס א'צ זו קושי'

 דלא סא וניל שם, סיס׳ כמ״ש זנסס ט מס שליא למיץ •כל ט'
 שזנסס ואביא שס ממיץ וסא זנסס ט עם אמי' כשלא ועוד עמק

 יוכלו דלא ׳pw לש יגוסא קמ״ל טמא דנסך ניל ®וני', עם
 עמס, ולא איש אשס על שבא לועי דסמיל גאו לעיל ילפוסלו לימד
 לומל טוכלו סעיים מל אסיזס גזס דאין סו״א כמו' דטכס וליל•

 כוונתם לענורס צזלן מ שאץ ®ם ממס שזנה שידמו סאמס שאמדו
 שסוזט, 0® אמס שסמעשה שיודעים אפשל והא לממס לפסלו

 אגל קלוני' מס שזנתס דאמל׳ עוד מתח זס דץ סידיש וולסודימכו
 עע״כ וקושי' כניל, דץ נדייש מ אץ ט מס אמיו שלא מוי ולמת
 :קעא כלישנא נלל דלא מפולש אץ גליב ונם ללק גם למיז דלצס לק"ט

אם נם מלמא לסל• מסמל על נאסלס שכבל דאסל קאטנא ועוד
 אגל לנמל שמוחים מנם לנועל אקורס נמלא יללישנא טמא

 כשנאנקס, לנועל נאסרת אינס לאשון מזנות נאשים שמי סיכא
 אסורה שאץ נם לנועל דנאסלס הא מיל ונטקי, טעט ואפרש

 נאשלס טסה כהן מנמל ט' דאס משוס הוא נוסמא זו אונס נלי לנמל
 לכסונס mpfa ישראל ונסגאשת אונס של זו ביאס יט מל ®על על
 זונת דנמשית מזו אונס ביאס מיי לכסן לסגשא אקולס מס אס

 עיא ליס דן« •גטס מוס' ועיין ונטמאה נס וקט לממעס ואסויס
 משום ומרומם לכסונס יאסויס בסופו של שטתרח אע״ס דיס

 וכיון נתפשץ לא וסיא כסוב לא ולסממס לכסן שילפוסא דנונטמאס
mpfaa כיון לנועל ץ נס אשורס דנטעאס משום ולתרומה לכסן 

 דמקנא כחנו שם וסיס' ידו, על נטמאה והיא ני׳ וקט טיד שהוא
 לליק ביש לדעס וטיט מיי״ש ץ ליתא דממיא אלא אקולס סיתס

 וסממס לכסונס מי• שנאסרס משוס סוא לנומלה דנאשלס לליב אבל
 מי אס לסמל אסולס חסי׳ אם נסמפקו קמאי אפיוני וסנס כניל

 מיאדאסולס 4דן גסנסדטן הוא ערוך ש״ס תלא תמס ,,ונשנו נאסרה
 פל לאישים •אמרו ומקשס סול מל שזנסס שממח אסל דסא לנועל
 אקולס, שכבל לגמלה אוסס אשל לא שהוא ®ם וליל באט נועלס

 •דו על נאשיס סימם ®אשון וטס דצולי ממשס שמשם טץ מ״מ
 מקט מ*מ לבעל אשילס שכבל ®ס אוסס טמא סט בזנות והוא

 במלם על ונאסלס נו שמטמא סיאד' ממשס כשטשס וכ*ז סוטמאס,
 אגל לבעלץ אישור ויוסיף עוד ימן ומס ®אשק שקדטחו לול•

 על נאסלס לא סיאשון מפשס בלא גס סט אומס מאנס כשהשט
 ואקלס >^מס ®סל מפט ®ומל מל גאשלת סיס' ועיט נעלה,

 לא סאי כולי נלאים אסילס מל שלכיע וכיון ומלומס, לכסונס
הש׳־ש עקשס ושפיל לטנא ®לא ע נכון מיל •דו על שהועמאה טקט

:ם וא נאט מסמל על דלאוקלס דיאמל
מנס ברצון דמג כיון שנאנסה יצוצו® לומרדלא דיוכלו •יל ועד״£

 נגד מלו® זנתס דבלצק לומר לסם מטונ’מ דאמפיכנאמטס
 ספני• ב' סלא נטל לוב זס דאין ט׳ דן< כתובות few של »ם סלוב

 כאן הא בללון, זנתה שלא לדקות סוקמ איכא מלוב דגנד מסוס 00
 מב סד שלס צדקות מוקת אבדם נעלם על ונאשלס בלצון זנחס מל

 זכתם ®בל טון לצק, טב מכל במצטמי׳ ומטך נטל, לוב הלצון
צגניאסטנא נפשה אסקלא דסאי לגני נפשם נלצקומדאפקיא מקודם

וא״ש: בדצק
 לסמל אקולס שנאנקה כסן אשס אם מסופק •׳ שיק מ’סס ודגה
ונמפיב בזס מ’־המ נסספק דלא כ׳ ונדנימ »״ש, ומביאו י

 טון לי' ססיט' !®'ש י' סשיק סס״» מיש ממט שמס לפי מלם סי'
 דפליט ע״ב rt דך •בטס ומיץ לניסל, נס אקורס לנמלס »אסלס

 זונס, משום נס או לסוד טמאה משוס לוקס אם שנאגסס כסן אשת
 ונאמס היא זוגם לאו ובאונס טמאה משום לק דצוקס למיד דיל
 ונטמאס משוס לטפל ץ נס tnpb3 טמאס מטס רק במלה מל

 טמאה משוס לנמל שאקורה כשם ®מאס מסמס לבמלס שאסרה
 עשוק ץ דנם הנס גסמשוסזוכס דאיכא למיד אבל לנועל, אקולס ץ

 משוס ®על על נאסלס דנוטמאס איסיי •צאו עיע איכ׳ טעאס
 פיק בלאש זס כעין ועיין לנועל דנאמס ונטמאס מקרא מניל ®ס

 ולטמאם משום נאשלס לא בלאדיס דאטלס בנכט ע״ב נ׳ דך דכמובוס
 לו® בעיניו שיסוק יא’ סי' דג״מ )ועיי' סוטץ משיש דטון ומביא

 ®ל סיטס משוס לנעל אסילס איכס כך לנועל אטלס שאינס כשש
 נגד דסוא ®*ש מל פליאס וע*מ ץ, לו® שיד מד' ס6נר סכ״ל
 כסן אשת זה^אם דדבר ®מבג' לעס ולל׳^סדטק באפס קוטם ש׳ס

 דפקק ולפי נפלוגמא} לתלות 0• ישראל לבימל אסירה שנאנסה
 מיץ זמס משום ג'כ דלוקס א״ב מסלכוס ז' סצכס סייס הרענ״ם

 דמביא סלל סתום סלי עליע ומיי׳ •®א^ למעל טסיס שם ססיע
 לגומל אטלס ®אגקס כסן דאסס נטפו ליס דך •במוס פתוס'
 נאשם טקא מול מיש סכלס אץ ולטש ונטמא)/ נס דקט משום

למיד סייט אטלס כסן א® אבל משמע מטיא מותרת ישראל

0) החכמת אוצר תכנת ע״י הורפס)18 מס עמוד משה בן בנימין שמואל אברהם סופר, אה׳יע ־ >שו״ת< סופר כתב



לה — לג או״ח ח״א דברי חייםעד
 לא מילי שייך ולא שליח לעשוח להם הוי כמבו להם שאמר

 משוס דססול ודאי אלא כמומו אדם של דשליח לשליח מימסרן
 כל משוס דססול ז״ל הר״נ שכמב כמו דהיינו טעם איזה

 אין בזה כן ואס לשמו כומב אינו הבעל מפי שאיע^שומע
 לא שהסופר כיון דין ביס שהם משלשה בשנים רבותא שוס

 אליבא רק הוי לא הרבומא והל לשמו כומב אינו מסיו שמע
 לא וא״כ כשר באשפה מצאו דאסילו ליה דסבירא מאיר דר׳

 אבל מילי משום בשנים והפסול כמומו אדם של שליח שייך
 אבל בסוגיא כמבואר מילי שייך לא דין דבביח כשר בשלשה

 הוי בשנים גס מילי משום דאי לג׳ שנים בין סילוק אין לדידן
 שמע לא באס לשמו כומב שאינו משוס הטעם אלא למשרי לן

לב׳: שלשה בין חילוק שום אין ובזה הבעל מפי

 מגירושין דילפינן שליחות ]מיני[ שני שיש מזה לנו היוצא
וגם כמוהו ליהוי דלא אפילו שליח לעשוה דיוכל

 הריב״ש שכמב וכמו כמוהו אדם של ששליש בקדשים מצינו
ז״ל:

 וקדשים מגירושין דילסינן המורה בכל בודאי באמת והנה
הונא רב דאמר כללא הך והנה הטעמים שני שייכים

 הוא שליח לעשוח ויוכל למיעבד מצי לא דאיהו מידי איכא מי
 לא גופא שהוא כיון לעשוח יכול לא ודאי כמותו שיהא לענין

 גופא איהו הא כמופו שלוחו לומר שייך האיך למעבדיה מצי
 שיהא דבעינן מילמא גילוי דזה כיון ולהט לעבדו מצי לא

 שלא בדבר שליח למיעבד מצי לא ממילא התורה בכל כמוחו
 נמי מקדשים השליחוח עיקר דכל משוס לעשותו בעצמו יוכל
 לעשומו בעצמו יכול שאין דבר ולהט כמוחו וצרי^&יהא יליף

 דמצינו כמו עליו שליח שם פטם כל על אך שליח מהני לא
 ליה וקריא כמוהו אינו אס אפילו שליח שהוא בגירושין

עליו: שלים שם פנים כל על אלמא שליח הפורה

 עליו שליח שם הנאה מודר דלענין המוס׳ כתבו שסיר ולכן
הנאה: במודר המס שסיר זה כל אך בגירושין כמו

 דין ביח שליח ואנחנו שלוחינו אמה לו דאומריס הכא אך
לשליח נמסרו לא מילי הא קשה ולכאורה מילי הוה א״כ

 של ששליח טון לומר ס״ד היה ורק אומו משביעים והאיך
 שפיר ולזה וכנ״ל שליח להיות יכול במילי גס כמוחו אדם
 עביד מצי לא דאיהו מידי דכל הונא רב האמר הגמרא פריך
 דשליס משוס היינו הנ״ל דברינו ולפי שליח לעשוח יכול אינו

 לעשותו בעצמו יוכל שלא בדבר שייך אינו כמוהו אדם של
 טהא ואי כמותו אדס של שליח שיהיה שליח אינו בודאי ולכן
 דהוי הט בלאו לימא ג״כ זה בגירושין כמו שליח פנים כל על

 הוי הא זה על קשה לכאורה אך לשליח נמסרו לא ומילי מילי
 גס אמרו באומר אך להשביעו שלחו דין דהביח אמרו אומר

 אומו דמשטעיס הש״ס מחק ולזה מילי שייך אי סלוגחא כן
דין: הביח דעת על

 אפילו המ״ד לכל המשנה ליישב הש״ס דכוונח זה כל אך
ז״ל הרמב״ס אך פסול אמרו אומר להו דסבירא להנך

 הדבר קרוב רק אמרו באומר ה״ס פ״ג גירושין ,נהל ליה דסטרא
 דממוך בדבריו כמבואר מילמא הך ברירא ולא בטל להיום
 הניח הט משוס מלמוד צריך והדבר נמברר לא שמואל בעיוח

 ]אמר ודו״ק ליה דסבירא מה כסי חד ולכל כלשונה המשנה
פ״ו(: סי׳ אהע״ז ב׳ בחלק עיין המגיה

לד פיטן
המשקל: משובח לו להודיע ממני ביקש אשר לאיש תשובה

 באמה מאד שיתחרט הלב מרטה הוא עיקר ט ידע הנה
עולמים כל ,בוראו?® לסט וחמנוניס בבט נפשו וישפוך

 שלא עליו ויקבל נפשו. במסמרים ויבכה נגדו ומרד סטא אשר
]לעולם[: )מעולם( כזאס יעשה

 בשר מאטלס ובסרט ראש וקלות משחוק מאד ויזהר
יין מלשמוח יזהר וגס דעת קלי המה אשר משופטים

 מהחשודים ישפה ולא כשר הוא ואס בא מאין ידע אשר עד
זה: על

 פוץ רצופים יום מארבעים תפוס לא יצום לו יתכפר ולמען
יאכל לא המעטה ובליל חודש ראש או קודש שבת

 מוטב הפסקות שיעשה להמענוס יוכל ואס יין ישתה ולא בשר
 וככה שנה בכל ולילות ימים שט של הפסקוח שמונה שיתענה

 פעמים ט׳ יתגלגל בחורף וגס זה אמר זה שטס חמשה יחנהג
במשובה: ויקבלהו ד׳ ירחמהו ואז בשלג

 מענים בל בממון לסדומו יוכל המעטה עליו כבד אס אך
ובעד צוואנציגר חצי מעטח כל בעד לצדקה ולימן

 על ימן משגת ידו אין מ״ו ואם ר״כ ג׳ לערך ימן הפסקה
 שעוה מענים פטם כל על ויחמנה יכלמו כפי צדקה פנים כל

 מה ומששה במאכל ויצמצם שבעו כדי לאכול שלא עצמו ויסגף
 עליו רחמים ימלא הטוב וד׳ במלבושיו. צנוע יהא וגס דאסשר

 באמח: השטם ישראל בני כל במוך במשובה לקבלו

לה סימן
 אם איש אשח על שבא הרב לפט שהפודה באחד שאלה

מחמס או שיגרשנה כדי להבעל להודיע מחויב
 מכס חלמיד בחזקת שהיה מאד גדול הבריום כבוד שהוא

 שאין דוחה כזה הבריות כבוד אולי גדולה וממשפחה מעולם
להבעל: להודיע צריך

 י״ה6 ]מהד״ק ז״ל טהודה בנודע מסבאר זה דבר תשובה
עיון צריך איזה לסענ״ד שנראה ולאשר ל״ה[ סי׳

בקיצור: הסוגיא אטגה בדבריו

בורא. צ״ל אולי ?!פו.
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חיים לה או״ח ח״א דברי
 ת אמר יהודא רב אמר (3ע״ )י״ט ברמה הש״ס לשק זה

אין טעמא מאי בשוק אפילו פושטו בבגדו כלאים המוצא
 חילול שיש מקום כל ד׳ לנגד פצה ואין שבונה ואין חכמה
 הכריוח כבוד גדול שמע הא ]וט׳[ לרב כבוד חולקין אין השם

 כר שכמה אין לימא ואמאי שבשורה שעשה לא שדושה
 שסור דלא לאו שסור דלא בלאו שבא בר רבהק» הרגמא

 ומשום מסור דלא לאו על אסמכינהו דרבנן מילי כל דאוריישא
 מפעלם שאמה פעמים והשעלמש שמע פא רבנן שרו כבודו

 שאל כר מכמה אין לימא ואמאי כבודו לסי ואינו זקן כגון
 לא מממונא איסורא מינה וליגמר והשעלמש דכמיב השם

 לששוט הולך שהיה הרי ס״ל מה ולאסושו שמע פא ילפינן
 לו שמש ושמע ונזיר גדול כהן והיה בנו אש ולמול ססשו אש
 אין לימא אמאי מצוה למש הוא מטמא אבל יטמא לא מש

 ואל שב מינה וליגמר ולאסושו דכמיב המם' שאני הר שכמה
הגמרא: עכ״ל שאל שעשה

 גרסינן וז״ל כשב ר[ סי׳ ]בגדים כלאי בהלכוש הרא״ש והנה
כלאים המוצא רב אמר יהודא רב אמר בברכות

 בכלאים דדוקא ונראה כר בשוק אפילו פושטו ]בבגדו[
 אש מקברו עלה מדסרין לא דרבנן כלאים אבל דאורייתא

 ושו דרבנן הפרס בביש אבא ר׳ שרגמא ומשל כר ושזרו המש
 שרגמא שבשורה מעשה לא שדושה הבריות כבוד מגדול פריך

 דאוריישא בכלאים נמי אי כר שסור דלא בלאו שבא בר רב
 וצריך שבונה ואין שכמה אין בבגדו כלאים המוצא ודאי

 שבירו בבגדי כלאים רואה אדם אס אבל בשוק לסושטו
 לטשו שיגיע עד בשוק לו לומר אין יודע אינו כלאים והלבוש
 וכן עכ״ל משוגג יסרישנו ולא יששוק הבריוש כבוד דמשוס

 בשו״ע ז״ל ומור״ם יפ״ה[ נסי׳ הדשן ושרומש הטור פסק

 עובר דבמבירו א׳[ סעיף שע״ג וסי׳ א׳ סעיף ש״ג בכף׳ ]יו״ד
 בבגדו כלאים המוצא גורסים שהם להודיעו צריך אין בשוגג

 ואל ]בשב מעשה לא להמוצא הוי שבירו בבגד המוצא אבל
 לטשו בואו עד להודיעו ולא ממנו לקורעו צריך ואינו שעשה[

מעשה: ואל בשב שעשה לא שדושה הבריוש כבוד דגדול

 הכ״ס[ ]פ״י בסוסו כלאים בהלכוש כשב ז״ל הרמב״ם אגל
אפילו שבירו על שורה של כלאים הרואה לשונו שה

 רבו היה ואפילו מיד עליו וקורעו לו קופץ בשוק מהלך היה
 שעשה לא איסור דומה הבריות כבוד שאין שכמה שלמדו

 לאו שהוא מסט אבידה כהשכ נדשה ולמה כשורה המפורש
 הכשוב ופרט הואיל מש בטומאש נדמה ולמה ממון של

 מטמא אבל מטמא אינו לאחותו למדו השמועה מסי ולאחושו
 נדשה הוא הרי מדבריהם שאיסורו דבר אבל מצוה למש הוא

 לא במורה שכמוב פי על ואף מקום בכל הבריוש כבוד מפני
 לפיכך הבריוש כבוד מפני נדשה זה לאו הרי הדבר מן שסור

בשוק עליו קורעו אינו דבריהם של שעטנז עליו היה אם

 שורה של היה ואם לבישו שמגיע עד בשוק פושטו ואינו
 שעובר בשבירו ברואה דאפילו משמע עכ״ל מיד פושטו
הב״י פסק וכן להודיעו מחויב בשוגג דאורייתא איסור

נשם(: עיון בשולחן

 כמו בכל שוה שאינו דבלאו הללו ר״מ מדברי משמע אולם

המומים כשב וכן הבריוש כבוד מסט נדסה ונזיר כהן
 לדינא היוצא ולכן לשונו וזה י״ס נס״י, כ״ח סי׳ עדוש בהלכוש

 נדסה כבודו ואין אסור בכל שוה שאינו בלאו אף קטן בבזיק
 בשב אפילו בכל השוה בלאו להסמיר יש גדול בבזיון אבל כלל
 שעשה ואל בשב הפרש אין הרמב״ס לפירוש כי מעשה ואל

 שאינו בלאו אבל מורה בשל להסמיר לו ושומעין ועשה לקום
 עלמא לכולי p אם שעשה ואל ושב גדול ומזיק בכל שוה
וגם עכ״ל המוס׳ לשיטש ובין הרמב״ס לשיטש בין שרי

® ק: כשב הנוב״י

 להרא״ש גס בתמידות עובר דאס כשב ז״ל שהנוב״י ורק
)למד שבועוש במוס׳ המעיין והנה להפרישו מסרב ז״ל

 שימה מיהו לשונם וזה כו׳ איסורא אבל בד״ה שכסבו (3ע״
 דשרי מוכס שממו מי ובפרק הוא מעשה ואל שב דהכא
 מצוה למש הוא גדול גנאי דהמם וי״ל כו׳ באיסור אפילו
 לומר יש ועוד כו׳ שרי שעשה ואל שב pל קוברים לו שאין

 והכא מעשה ואל שב מקרי לא ידו על איסור דכשעושים
לינשא להמירה סכם לפני אשה שבאה כגון בקונטרס כדפירש

עכ״ל:

 מקרי דזה לומר יש שבועוד שירוצא להך דדוקא אלמא
עדוש הך הוי ז״ל הרמב״ס שיטש וכסי מעשה

 לאינך אבל ועשה קוס בממידוש איש אשש מאיסורא לאפרושי
 והטור הרא״ש שפסק וכמו שעשה ואל כשב הוי דזה תירוצא

 a להודיע צריך אין בממידוס עובר אפילו גוונא בכהאי ז״ל
 עטן בכל אסור שמידי דדבר טמא דאס הבריוש כבוד מפני
 ועשה קום מקרי דזה ולסדש למימר להמום׳ הוי לא א״כ

מסויב בשמידוש לעבור מ״מ שעשה ואל שב דהוי אפילו
להודיע:

 אין המוס׳ של א׳ ולתירוץ ז״ל הרא״ש שלשיטת ודאי אלא
כן ואס בשמידוח אפילו שוגג חבירו אם להפריש צריך

להודיע: צריך אינו ודאי ז״ל הרא״ש לשיטת זה לסי

 משויב שוגג שסבירו אפילו שפסק הרמב״ם לשיטת ואפילו
להודיע שייב אין שהכא לומר יש מקום מכל להודיע

 ונמנו הבריות כבוד דושה ונזיר בכהן פסק ז״ל הרמב״ס דהנה
בכל שוה שאינו לאו שהוא משום הטעם והמומים הנוב״י

הבריות: כבוד מסט נדשה הט ומשוס קיל שהוא והיינו

 הבעל על שאין פשוט זה דהנה דידן בטדון אנן נסזי והנה
מ׳ סעיף קע״י! סי׳ ]אה׳״ע אומרים יש ואדרבה להאמינו

רב. צ״ל ?פז.
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חיים לה או״ח דז״א דברי
 ז״ל רגמ״ה מקנת לבטל שגרס מאמינו אס ליה שממיין מגה(
 ז״ל להרמב״ס ליה דסכירא מיון מבין לכל פשוט זה והנה

 הי״ב ס״מ מה טומאם הל׳ ]עי׳ לקולא מדאורייתא דאורייתא ססיקא

 ספק שהוא דבר כל בודאי נכמ״ק[ ועוד הי״ו פי״ס ניאה איסורי והל׳
 שאינו בלאו ז״ל דלהר״ס וכיון בכל שוה שאינו מלאו יותר קיל
 אולי ספק דבר שכן כל הבריות כבוד מפני נדחה בכל שוה

 שמא זה לספק דומה הבריות שכבוד בודאי כלל דבר יועיל לא
 לדברי גם וא״כ מבין לכל ברור דבר וזה הבעל לו יאמין

להודיע: צריך אינו ז״ל הרמב״ס

 תעשה לא שהאשה כדי להודיע שצרין לומר יש עדיין ואך
לומר יש בזה אך במזיד איסור עושה והיא איסור

בעצמו: הנוב״י שכתב כמו מומר אומר והוי דמומרת דסברה

 מנקה דאז ק™ לבעלה להודיע החיוב דעליו לומר דיש אך
הוא יאמינה לא ואס יגרשנה לה יאמין אם מאיסור

 נפשך ממה וא״כ תן״לקפט שהפקיעו קדושין הפקעת מחמת
 רק כלל חיוב אין המתודה הבועל על אך מאיסור תנצל

 אבל לבעלה ותגיד לבעלה אסורה שהיא להאשה להודיע
 לו יאמין לא אולי כי צריך אין בודאי להבעל המתודה שיאמר

מספיקא: הבריות כבוד ידמה ואיך הבעל

 בין מחלק שאינו שנראה ז״ל הרא״ש דברי לפי ואפילו
דהדבר גוונא בכהאי מקום מכל בכל שוה עשה

 ובדבר מספיקא הבריות כבוד לדחות יפלוג לא הוא גס ספק
דין: פי על להאמין צריך שאין

 החומים הגאונים שהעלו מה לסי הוא שכתבתי זה כל והנה
שהבאתי דכלאיס ז״ל הרמב״ם דברי לפרש ונוב״י

 והא שכתב במה ז״ל הרמב״ם דברי שכוונת הבינו דהם לעיל
 דכהן משוס הוא צק והתעלמת דכמיב משוס מצוה מת דדמי

בכל: שוה שאינו דהוי דידהו ועשה לאו קיל ונזיר

 ומדקדק דהמעיין לפענ״ד כלל כוונתו זה אין ובאמת
בהשב נדחה ולמה וז״ל כתב דממחלה בדבריו

 מת בטומאת נדמה ולמה ממון של לאו שהוא מפני אבידה
 הבנת כפי ואס עכ״ל כו׳ ולאחותו הכתוב וסרט הואיל

 התירוץ לשק תסס ממון גבי ברישא ז״ל והמומים הנוב״י
 מפס כהן וגבי הקרא כלל הביא ולא ממון דשאני בגמרא

 דבגמרא משום ואי טעם שום פירש ולא קרא דגלי בלישניה
 שאינו משוס הוא דהטעס ונהי לזה טעס מבואר אינו גופא
 בש״סקצא שמפורש מה רק מביא אינו הרמב״ם בכל שוה
 דכתיב הגמרא כלשון הול״ל ברישא גס פנים כל על

 דשב הא כלל הביא שלא קשה וגס שאט וממון והתעלמת
למדו השמועה מפי שכתב מה קשה גם שאני תעשה ואל

 שתודיע להאשה להודיע החיוב דעליו חנ״ל כאן, הסר אולי קפח.
התשובה. בסוף וכמבואר והבן, לבעלה,

י״ד. סימן אה״ע ת״א לקמן עיין קפגז.
לעיל. והרמב״ם הגמרא וכלשון ולאחותו, צ״ל אולי קצ.

 כדרכו לשיטתו מתרץ והמומים לאחותו קרא דגלי לימא
גדול: בחריפות

 שאין מצינו דהנה ז״ל הרמב״ם כוונת דזה לי נראה ולכן
פוד״ה ברש״י וע״ש מ״א קצ״ב ]שנת צבמק״ו? הלכה למדין

 ערן סוף פ״נ ד׳ שער עוצם הצימס !עי׳ הש״ס בכללי ומפרש עקינא[
 ילפינן לא מדוח בי״ג הנדרשת מדה דמשוסק» ע״א« )נ״ו ״וק

לדרוש: טמן ולא פה שבעל מורה נקרא דזה

 דבר כל לנו כייל השני[ שורש המצוס !בספר ז״ל הרמב״ס והנה
נקרא אקרא אסמכינהו אפילו במורה מפורש שאינו

 השיג נשם[ המצוס מטן בשורש ז״ל והרמב״ן סופרים דברי
 הרמב״ס. דעת לסי מדרבנן יהיה מה דמסט גופא בזה עליו

 השם בקריאת שנקרא בזה לנו דמה השגה כאן אין באמש אך
 דבר לכל דדינו גופא ז״ל הרמכ״ס כתב מקום מכל אך דרבנן

פה: שבעל מורה שנקרא רק שבכתב מורה כמו

 למדין ]אין[ )אנן( פה שבעל מורה שנקרא כיון פנים כל על

ממנו:

 והיינו למדו השמועה ומסי ולאחותו דכחיב כתב שסיר ולזה
פה ושבעל דרבנן הוי השמועה מסי רק דאינו כיון

מיטה: ילסינן ולא

 שמע מיטה דלילף פריך הגמרא הרי לכאורהקשה ואך
ממש: מהמורה דהוי ^כדנה

 שס[ המצוס נספר כלל כייל גופא דהרמב״ס קשה לא זה אך
רק בפירוש נאמר ולא למשה מהלכה שהוא דדבר
 המה אס המורה מפרשי חכמים בדעת שליא זה באסמכתא

 ואס דאורייתא הוא מדאורייתא שהוא אמרו ותלמוד במשנה
 כלומר דרבנן רק הוי דאורייתא שהוא בדבריהם מבואר אין

 וסברתו ממש מורה כדין דינו אבל שבכתב שורה נקרא שלא
 מה לקבל עלינו פה שבעל מורה שהוא דכיון בזה נכון

המעתיקים: הראשוטס מקכליס שיאמרו

 וכבר מפסח רק יצדלילוף? אמרינן לא בגמרא באמת והנה
ע״כ י״מ נשם ופוס׳ אבל[ ד״ה ע״א נ׳ !שם לרש״י הקשו

 אך גדול מכהן הגמרא הקשה לא דלמה ז״ל אמרס[ ד״ה
 למדין ואין השמועה מסי הוא דזה טמא ז״ל הרמב״ס לשיטת

 הגמרא פריך לזה התורה מן הוא כרמך על פסח גבי אך
]שאני[: מעשה ואל שב וממת מיטה דניליף

 כתב דכבר זה כלל להביא הרמב״ס צריך היה לא ולזה
שמפורש תעשה לא שוס דומה הבריות כבוד שאין

 כבוד לבטל ועשה בקוס עובר שאינו בהדיא משמע במורה
אבל הבריות כבוד משוס לעשות שלא שגזרה מה ח״ו המורה

 לדעתי. ואמגם ד״ה כ״ו סימן יו״ד מהד״ק נוב״י שו״ת עיין קצא.

 מהלכה. ק״ו צ״ל אולי קצב.
 דשום. צ״ל אולי קצג.
דליליף. צ״ל קצד.
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חיים לה או״ח ח״א דכרי
 מרי מאד מדוקדקים ולזה נדחה בודאי מעשה ואל שב

ז״ל: הרמב״ס

 דאין ליה פבירא הרמב״ס שגס נראה לפענ״ד כן ראם
שאלה בו שיש אפילו מעשה לא דוחה הבריומ כבוד

 מפורש מעשה לא שום דומה הבריוח כבוד דאין כהב ובהדיא
 ודאי אלא בכל שוה שאינו דבר מהכלל הוציא ולא בתורה

הבריוח: כבוד מפני נדמה אינו מעשה לא דשוס ליה דסבירא

 כלאים דגבי שפסק הרמב״ם פסק לפי זה לפי p ואם
נמי האדם רק מעשה עושה אינו המוצא אס אפילו

 p ואס הבריוס כבוד מפני נדמה ואינו ועשה קום מקרי
 שלא כדי להודיע מסויב ודאי ז״ל הרמב״ס לדברי דידן בנידון

ועשה: בקום יכשלו

 דאינו ליה סבירא דהרמב״ם דהוכחנו נהי לומר יש אולם
מפגי בכל שוה אינו אפילו מעשה לא שום נדחה

 אס שספק דידן בנידק כמו בספק מקום מכל הבריומ כבוד
 דכהאי מבמוץ מסברא מודה ז״ל הרמב״ס גם דבריו יאמנו

לפענ״ד: נראה p להודיע צריך אין גוונא

 אינו ז״ל להרמב״ם בודאי דהכא לסענ״ד נראה ויותר
המפורש מעשה לא דדוקא כמב דהנה להודיע צריך

 מפי שהוא הגם מפורש שאינו הא משמע נדמה אינו בחורה
 לא במורה מפורש שאינו כיון נדחה מ״מ מעשה בלא שמועה

 אינו דהמצוה כיון השם לנגד וחכמה עצה אין ביה שיין
בפירוש: מבואר

 שם דאיחא הנ״ל ברכות מגמרא זה ז״ל הרמב״ם והוציא
דרבנן מילי כל כו׳ מסור דלא בלאו מרגמא וז״ל

 ז״ל להרמב״ם ליה שסבירא לסי והנה מסור אלא אסמכינהו
 למה לכאורה קשה ממש מורה כמו המה דרבנן שמצוח
 ז״ל הרמב״ן עליו הקשה וכאשר הבריומ כבוד מפני הומרו
 יזנדק סתרים המגלם ותירוץ והנהן ד״ה הראשון בשורש המצות ]בשפר

דמוק:

 במורה מפורש שאינו שכיק המונה פשוט לפענ״ד אולם
נגד שעושה דמה השם חילול מיקרי לא הדבר זה

 לעשוח מושר pול כבודם על ומחלו אמלו מכמיס החכמים

 מפורש שאינו כיון פורה דין שדינם הגס החכמים דברי נגד
במורה:

 גזרו ולא כן דהמנו יצק סתרים מגלח שכמב למה צריך ולא
כלל?" המצוה נדחה דבריו ולסי הבריומ כבוד נגד

 מה ודתה המגילה וקרא עבר אס דבריו לפי לדינא והיוצא
כיק לקרוח אמרח פעם מסרב קבורמו לאמר כן לאמר מצוה

 מקנו לא הבריוס כבוד נגד דהא פטור שהיה בעם שקראה
 נוכל וכן מובחו ידי יצא לא ממנו ןנחק השמעה אמר וגס

דרבנן: בשארי כיוצא דוגמא למצוא

 ורק היה כאשר המה העבירה או המצוה לסענ״ד ובאמת
מסורשס שאינה המצוה אס דוחה הבריות שכבוד

 אבל לכבודם אחלו זה הסכמים רצון נגד שעושה ואי במורה
 שאינו כיון ורק כלל נעקר ולא עומדח במקומה המצוה

ברור: וזה הבריוס כבוד מפני נדמה בחורה מפורש

 בהלכות ז״ל ברמב״ס שמבואר מה לפי זה לפי כן ואם
דסוטה הי״ל[ 6פי״ גירושין והל׳ ה״ו ]פי״ס יאה3 איסורי

 וא״כ השמועה מסי שהוא עליו*« לוקה בעלה שזינמה ודאי
 לא דומה הבריוח כבוד הכי ומשום במורה מפורש אינו

לפענ״ד: ברור הה כזה סעשה

 מצוה הלמנ״ס שהשמיט מל״ת ]נמנין ז״ל הרמב״ן על אל ותמה

שנמקשו p»״ ס״א ניאה איסורי נהל׳ המגיד והרב ט״ון
 לקסמה חשוב דלא הלאו נשם[ ז״ל הרמב״ס השמיט דלמה
 מממח וחירצו בעלה מסס זינמה דמרבה הוטמאה אשר אחרי
 משנשאת גרושה להמזיר על נמי דקאי שבכללוח לאו שהוא

 מקלי הוא גרע וכי שבכללוח לאו זה להקרא מאד מימה הה
 נשפי ]עי׳ שם שמביא מטעם שבכללוח לאו הוי דלא י וכרמל

 דהר הכא שכן כל ולמכמביה למיהדר דלמה ט׳[ שורש פוך המצות
 ובעל קידש על רק חייב אינו גרושה שעל 1כלליי אסר לאו
 רמנ״ם נעי׳ למוד בעילה על סייב זונה ועל ע״אן ע״ם קידושין ]עי׳

 הזה כלל אחד וסוג אחד בגדר ואינם הי״ת פי״א גירושי! הל׳
שבכללות: לאו יקרא

 למצוה ז״ל הרמב״ס חשבה לא דלפיכך נכון היומר אולם
הא עליו שלוקין הגם השמועה מפי דהר משום

 י גם ליה שסבירא דאמח השט! !שורש אסמר במגילח מבואר
 נסשב אינו מ״מ מסיני למשה הלכה על שלוקין ז״ל להרמב״ס

 מנהו ולא ז״ל הרמב״ס השמיטו שסיר וא״כ המצום במנין
סעשה: הלא בכלל

 ומשוס בחורה מפורש הלאו שאין לדין זכינו פנים כל על
ועשה בקום אפילו הבריוח כבוד מפני נדסה שסיר הכי

 יודיע להאשה רק להאיש להודיע צריך אינו עלמא לכולי ולכן
איסורא: רמיא שעלה

 להפריש צריך אין לאשה שגם לומר מקום יש ובאמת
במורה המפורש דבדבר ואי שוגג שמהיה דמוטב

מר״ש סי׳ ואו״ס ע״א ל׳ ביצה ]עי׳ שיגגץ שיהיו 3מיט אמליק לא
אינו ז״ל הרמב״ס דלשיטח דהוכחנו אינו זה נהגה! נ׳ סעיף

 שורש המצות ספר על אסתר במגלת עיין שם, אסתר צ״ל אולי קצה.
ד. אות )ג׳( השלישי ד״ה א׳

 הרקיע. הזוהר בשם שם עיין וכנ״ל. שם אסתר צ״ל אולי קצו.

 כליל. צ״ל אולי קצו.

השומע. או ששמעה צ״ל אולי קצה.

עליה. צ״ל אולי קצט.
 ט׳ שורש המצות בספר ע״ש ויצהר, תירוש ודגן להוסיף יש אולי ר.

ועיין ויצהר, תירוש דגן על ולמכתביה, למיהדר למה בלשונו, שנקט

ע״א. ה׳ דף כריתות
בכלל. צ״ל אולי רא.
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חיים לז — לה או״ח ח״א דברי עח
 שם! !ביצה הכפולים יום חוספס כמו רק והוי במורה מפורש
 רק ממש ]מפורש[ שאינו כיון לאורייתא שהוא אפילו

בשורה: מפורש אינו הוי שפיר מריבויא

 מ״מ השמועה מפי היא מעשה דהלא נהי שי״ל אמם הן
פנים כל על וא״כ יבממש מפורש הוא דנטמאה העשה

להפרישה: ללידה חייב

 גוונא בכהאי הבריות לכבוד לומר יש הבעל לגבי והנה
הבריוש כבוד דאין כפב ז״ל דהרמב״ם עשה דומה

 כבוד דאין כמב ומדלא במורה המפורש מעשה לא דוחה
 מעשה לא דוקא משמע במורה המפורש דבר דומה הבריומ

נדחה: עשה אבל הבריות כבוד מפני נדפה אינו

 אינו להבעל שאסורה דנטמאה גופא דוה לומר יש גם
הבעל: לגבי לכאורה לומר יש p במורה מפורש

 סתמא להבעל מאמר שהיא לה להודיע האשה לגבי אכל
של הבריוח כבוד נגד יהיה שלא מי עם לא שזינחה

 שאסורה להודיעה שמחויב ודאי הנראה לפי הבועל משפחת
 מומרה חהיה אזי יאמינה לא ואס לו מאמר אס זולח להבעל

לי: נראה כן זולת לא

 חיוב הבועל על אין דלפענ״ד וה מכל והיוצא דבר כל סוף
להאשה לומר ואס הבריומ כבוד מפני להבעל להודיע

 י״א דעח דלפי ובפרט כנ״ל. מסופק אני עדיין שאסורה
 שגרס על שמנח »ר! מעיף רגקע״ט נאה״עךסי׳ רמ״א שמביא

 שלא נכון וא״כ הגולה מאור גרשוס רטנו תקנם לבטל
 להאמין שלא עליו שמצוה כיון עבירה לו יגרמו דלמא להודיע

 הדור גדולי כמה נהגין וכן להודיע צריך שאין ענ״ד צפי לכן
 לפענ״ד והנראה כאלו. בדברים הסוטאיס לפניהם שבאו

כפבשי:

לו סימן
 שם לס״מ !עי׳ והאחרונים ה״י[ פ״מ לולב ]הל׳ המלך כשער

בפרק הר״ן על הקשו נ׳[ סי׳ משינה הל׳ אפרים ומפנה
 לינוקא לולבא אינש ליקני לא וירא ר׳ דאמר בהא וערבה לולב

 גרסינן[ !ד״ה ז״ל הר״ן וכמב ע״נ[ מ״ו נסוכה קמא ביומא

 רק הוי פעוטות דהא והקשו מומר הפעוטוח לעונת דבהגיע
שורה: של המצוה כך אחר לעשות הגדול יוכל והאיך דרבנן

 ע״ש[ ד׳ ס״ק רל״ה נסי׳ החושן בקצוח מבואר דהנה לי ונראה
כיון הפעוטוש לעונת בהגיע קרקע המקנה דבקטן

 ע״י לו כמקנה הוי המעוח בזכיוח ליה וניחא המעות שקונה
 ידו על מזכה בעצמו והלוקח הקטן בשביל שזוכין וכמו אחר

במעות שיוכה ליה ניחא דלהקטן פיון וכוחו ומועיל לעצמו

 והיא ונסתרה בה כתיב בהדיא "טומאה ע״ב י״א יבמות עיין רב.
עשה. הוא טומאה שלשון משמע בלאו". עלה למיקם נטמאה.

 מוכה והוי וכוח להלוקח הקרקע וכוח הוי מדרבנן בו וזוכה
יעו״ש: להלוקח הקטן בשביל אדם

 וירא דלר׳ מ״נו! י״ה שם נסוכה בריטב״א מ״ש לפי p ואם
הממנה להחזיר כח לו דאין וכיון כלום זוכה הקטן אין

 בשבילו לזכות הנותן ויוכל לקטן זכוח הוי לכאורה א״כ בטלה
 עבור לעשות יכולים זטה של שבדבר שמבואר וכמו בהחזרה

ש״ה סי׳ יו״ד ]ובט״ז )ובט״א( הכסף בנקודות ויעוין קטן
 שהט״ז הממלוקח שם ומבואר עבורו שמעשרין וכמו י״א[

 בודאי זכוח שמקרי דבר אך הענין בזה מחולקים והש״ך
 זכוח לו יהיה בכאן לכאורה והנה לאחר עבורו לזכוח יכולים
 מהני המורה יהיה לא דאס החזרה ע״י במצוה לזכות שיוכל

 לא למה לזכוח לו שהוא וטון הריטב״א וכדברי המתנה בטל
ז״ל הקצוח שכמב דרך ועל זו בחזרה לו לזכרה הנוחן יוכל

אמר: ע״י זיכוי מקרי חה

 לעשוח יוכל לא חוב גופא החזרה פנים כל שעל באמח אך““
החזרה: עצמות חוב מקרי מקום שמכל הקטן עבור

 ועל מקח מקחו דמדרבנן הפעוטוח לעונת הגיע באס אך
ורק הנוחנו הגדול זיכוי שוס בלא להחזיר צריך פנים כל

 זכוה הוי שפיר לזה המפנה ויבוטל מהני לא התורה שמן
 החזרה שיהיה לו הוא טוב להחזיר צריך שמ״מ טון גמור
הוא חכה שממילא כדי התורה מן ויהנהיי אמרת דעח ע״י

 ודו״ק: המצוה לעשוח ויכול להחזיר מנח על פנים כל על

לי סימן

 דאם פסק חץ הל׳ שקלים מהל׳ ]בפ״ג ז״ל הרמב״ם
גס אחרים לשקול סייב חנם לשומר שקליו מסר

 שם( נס״מ ]עי׳ עליו והקשו המרומה שנחרמה לאחר נגנבו אס

 ואפילו מנס בשומר דאיירי בגמרא אמינא דעמא סלקא דהא
 חה פטורים התרומה שנחרמה דלאחר בבריימא מבואר הט

 נשבע אינו מנם שומר ע״ב( נ״ז )דף מציעא בבא הש״ס לשון
 אס שאבדו או ונגנבו שקליהן אח ששלמו העיר בר ורמינהו

 לבני נשבעים לאו ואס לגזברים נשבעים המרומה משנחרמה
 שהחזירום או נמצאו חחחיהן אחרים שוקלים העיר ובני העיר

 הבאה לשנה להם עולין ואין הס שקלים ואלו אלו הגנבים
 שכרן ליטול ונשבעין עסקינן שכר בנושא הכא שמואל אמר

אחרים מלשקול סטור חנם בשומר דאסילו אלמא יעו״ש כו׳

המרומה: בנחרמה

 י׳ הל׳ נשם ז״ל הרמב״ס דברי להבין בהקדם לחרן ויש
מביח שקל דהגונב שפסק במה בכס״מ[ ועיין וי״א

 ולאשר כסל לבעלים משלם המרומה שנתרמה קודם בעלים
יוחנן כר׳ פסק וגס הקדש דהוי וחומש קרן משלם שנתרמה

 קע״ת. צ״ל רג.
ויזזני. צ״ל אולי רד.

חחכמ אוצר תכגת ע״י הודפס101 מס עמוד ליבוש אריה בן חיים האלברשטאס, יור״ד או״ח, ־ חדשה< >מהדורה )שו״ת( חיים דברי
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 עם מל סק״ן המים מוסרה ומגרש שם וספר ש*מ3 מבואר
 חייב דוקא ישראל על המלכוס מילה תשעה ימיש הנדביז
 דישראל מנהג אתה מל לעטר אפי׳ שאנסוהו על נפשו למקור

 דה על להעבירו מכוין אם דדוקא שם הכריס דסמ״ז אלא
 רשאי ואם נייד מ׳ לסנאהו אפי" דמסייט כהביס ודלא

 ואמרונים בש״ע נממלוקס שנר הוא דפנזור בדבר להחמיר
 דה מל להעבירו במכוין ודוקא הקודם באוה ומרש שם

 בפר בממלוק׳ שטי סס לסנאהו ומכרן בפכהנןא הוא יאס
 הגר ואס . מי״ד נפשו ולמסור להסעיר רשאי אם שם

 אם במסלוקה שנר הסמורוה במגירוה אע" ביסודן מיסט
 להרוג רשאי ואס שם אליהו כסא הרי ומדש לטבול רשאי
 זה גס אוחו שיקרו היקודם לסמל ימל דאיט דיודע מלמו
 משה שאול אס מס ׳י3 לערן בדיה בס׳ במסלוקהשם שטי

 ו״א חכמים בלצון דמשס די״א עהיט מלמו שהרג במס כסמן
 בכף וההו׳ מאים הבדיה והניאו עשה סכמיס בלצון שלא
 אלא זה לשק נווי הביאו דמכם אס ואן מ׳ נס בס׳ דורו

 ודין סס׳ מהנדיה ידע לא יעקב כפר בס׳ שם דהמניה
 זק״ן רן׳ י״ד הכנה׳ג הביאו כו׳ זה דלשק לן דהראה גמא
שם בד״ס מס׳ העסיקו דהכנסיג של זכי ולא א״ס בשם
בק׳ שמצא הלשוטה כל להעסיק בספרו מנהג הוא והכי
לברוח יכול דאם כ׳ מ״ב דג״ן פסחי׳ ובהו׳ ב״י לערן בדים
כו׳ חנניה ובין דניאל בין מחלוקה הוא סיאנקוסו קודם

 לא ולחכמה רסמכא אעל בהם דומי לבמה חייב --דלדניאל ־-
 משם הניא יעקב מפל ובס׳ ימבלן שמו לקדש שם רפעוד •ננס

aw דודאי משמואל דידע דשאכי משאול למדים דאין דב׳ 
 לסרן ממנו למד הוא וגם ט׳ ימוס מדאי משמואל מדע
 מלן וסיס ברבים קסלוס ומקהיל סולן שהיה דכ״ע ההיא סס
 אליעזר מרבי ידע דכנר שמו לקדש סיעיססו במצעו הוא

 וריסי ראיה דמאי מייד כר מכולם משונה ההא שמיחסו
 לחיי שאול סשש לא למס חימיה מל מדאדקשס מסיסייז

cap השבה אה מליו דמסלליס ידוע כבל שמס מיי ומשוס 
 דמרק לההיא זה לדמוח אין מכ׳ז להירדם דנתם ואפי׳
 ופודדהאדריא נביא דהיה שמואל דסאני סדא מעמי מכעס
 רעיק מיהר ואין לק קודם שנים כמס היה למרק דקילל
 שברלוט מס להקב״סדימשס הדבר יניס שיהרגוהו בעצמו סמן

 לן רש שכיס כמה עוד במבול יהיה דקללסו ועודדאפשל
 והאמה לדבריהם דהאמחדליהא אלא כנדל שעה לחיי למימש
 כרן ק׳ל ודומיהם ונימק דשאול לומר סמר דקרוב כלמיד
 שמו לקדש נפשו ימקור דסאדם ׳0 בעיני דנווב וחבריו יארה

וכסיל דניאל כנן ודלא שם בפסחים ומדש עצפרדמיס קיו

jpfl שאנסוהו או הנזירה בשמם שס ממי נשמר זה דכל 
שם בעצמו הוא לילן אבל כנדל לס מל לעבור

 וראיס בנפשו מהחייב הוא ודאי זה לקדש כדי שיאנקיהו
 ושמע אלן אין יא״ל pxr mbits דסירב הנביא משמואל

 הנק מל קועכץ אץ סכנה חשש דאינא דבמקיס והרגני שאול
 שוב מוכרם הוא זה דדבר ראיוס סנילי כמס דיס וכדומה
 נפ״ונקדשסי אמול בנן מקלע עיר בהרב מסורס המל מצאחי

 בסס שימוש ולא בסם והי אמרם שההורה אף וסנה ודל
 שלא יאף בצינעה אף ימטל ואל שיסלג מבימס ג׳ 0• »״»
 במקרה לידו שבא ודוקא שיד ג״ע מיז ומס צרה נפח

 עצמו שיביא לא אנל ברבים סעו לקדש מצום אז להמירו
 לא הטעם מזה אשר הסם ספן לא באלה סשסיכי לקידוש

 וכן בפירוש כשדים באור אנרס דאברהס מעשה ההורס כ׳
 ומכאן " מ*כ ואקייעט לידי •בא מסי שאמר במרק מציט

 פ״ו אהבה שעל הלבבוה סובה בס* לעיש עגולה הוכהה
 ישן שמצאו מהיראי׳ אמד על אמד סקיד שקיפל שם דהניא
 ישן שאסה האריס מן ירא האינן לו ואמר סמדנרוה באסד

 זולחו ירא שיראני מאלהיס ביש אני לו אמר הזה במקום
 דמפן נזה למרייהו כיסא לא האמור דלפי ססזה ואהה . ע*כ

 על סומכין דאין סכנה במקום ילן לא בעצמו דסוא הוא ס׳
חפן דלא ה׳ קידוש ואיןסה וכיוצא דשמואל וכסהיא מק

_ as הלבבוה במובח כמ״ש ודלא לזה מיד וראיס כאמיל

£

 ע״א ודליל עיא ודרינו עיב דקי״א סיא סיהק ממיש המי
 דמציט ומאי סין קיק קק׳ מע׳ לעיל מס מוד ומינוורש

 לחורו והלן הנס על דסמן כ״א דליג בברכוס ניד לריס
 שסיס לרבים להציל כדי הנס מל דסמן דייל כו׳ ערוד של

 קץ ד׳ פנחס ק׳ יוק״א בס׳ שו״ר סס ומרש לרבים מזיק
 צלפמד והאדנטס מייד קפריס מפי הס״ל כמקצס ת׳ דהארין

הנסדלאנישאו על קמכו מצמן דהן קעיב דק״נו בביב דאור
 מ׳כסהשאנידהואבשב יוליוה איק בטסמ׳דשוב שהיו עד י

• כסיל כו׳ הנק בעקום לילן ממשה לעשוס »שא״כ ואמיט

 כארבע נכסיבס עבה שהיא אהד סל לכויןבד׳ צרין ק״ש
לד״אוסיוה שניה אוסיוסהדס לד׳ חד ורומזוס דלסין

 בארבע עצמו למסור רביעיס כד העולם לזחוס ד׳ ג׳ אדנוס
 היודע מלבד הפשט לעי חה יסיש שמו לקדש ב׳ד מימוס

. וריד דיק אסק מנמס הרב . לברן כונוס עוד דיש במין
 רן ביאשק 3הז* עיש הביא ע״א דכיט תזריע ק׳ ייס״א ובס׳

 פנס אד״סר מסמא הראנ״ד בשם מהרין כנו משם בראשים
 ולנין אדמה משם וד;״ת שלי משם דליה מ׳ דלהין בשר

 ובדלס אמד של נדלה בהאריכו בקיש ולמקנס לכר! אדם בל
נראש־ס כן נמיק נס׳ זיל החידיא וכיב ע״כ בשכמילו של

■—atשמ3 אדם שפגם המקובלים משם קסם השיאני הרמש ׳ 
•״) קי׳ הסיים כף נק׳ ג״כ ומי׳ )א״ה דשדיואדמסנר״ד דלהץ
 . ט׳ לי שומע אדם אשרי הפסו׳ כונה לרעת אפשר ובזה

 כן דפי׳ דורז אסדים דברים בס׳ זיל להקידיא ראיחי ואס*כ
יז-—_______ן(אש״ ה״ל ג•יאיהנ שי^^׳ע—*• —

| ft כיון כו״כ שעושין ישראל מל לדבר יוח ממיגורייא 
למקטרגים יי וטק מגנסאוחס והוא עמקים שהדברים

 משפנדם ס׳ יוקיא כ״כבס׳ כר המדבר נענש ולק ם׳ לקטרג
 והלא מאימכוקיסדקאע׳ ידענא לא זנררא ואנא קורב דנ״א

 והלאוייסו כו׳ רשמיה אליהו שנמבשי ממס הים בזה לאייחו
מ׳ מיי בריחן עזבו כי שדבר עם הוא לכל מגולים דבלים

 בכמו׳ ומבואר כר ספה־ם טמא מם בהון דאער ישעיה וכן
 הילקוט מדברי ונם בגלוי סושים שהיו הנאצות הנביאים בדברי

 אמו דר׳ מרב דעיד במדבר בגן מצמו הוא דהביא ט״ס סי׳
 דממדפ־ןו»דפץנסס למדינסהק עלץ אנן מה אמילישב״ל

 מ׳ בפוורה ליה רסיב סלא ליה וקפא ממניה ק לשביל
 לשביל ליס משיב עכיז מגולין היו דמעשיסס דהגס מבואר
 הנזיל מעובדי ומבואר ישראל על קטיטרייא דיבל דהוא

 טלישוב ואפי• ישראל מס על רע שדברו מל נענשו דדוקא
 דהעקמרניס מיו להסריבס נורמין דדבריו וישראל א* עיר

הס׳דאפ־׳ הר׳ מדברי כדמשמע לא אבל ט׳ סליהם יקטרגו
 הה אלא דזיא זה נאמר העיר בני ודעתן על או’ יחידים מל
 מכס הוי ׳ דאם אלא סליהם דעלבר הרע לשון בסיג רס

 דיש להם אומד ונם בהקו׳ ש־מזרו מוסל בדרן לעם המוכיח
 איי מביטה אלו דנמש־ס עליהם דשממט אדם בכי אתה
 מס לרוב לומר דהוא העביט סס מ׳ לנפשימם ואוי לסם

 תא המוקדם אלו ישמעו וגס ממעשיהם ילמדו שלא ישראל
 0□ ונם בתשר ימזט ואולי אוסם ומגדפין דממרפץ באזניסם

 מוי וממ״ש ודוק ט׳ בידם עיסו שלא על ®העמוס ניצלט
 אמשל ומחם דוכסי בכעס זיל וורש מיז סיק הס ומר לק׳ נזה
ישי׳ מעם טב על דמדנדיס דרי מנשק ימשעע ואורג רט

שהיי ממם דאסקור אלא מיו מוטה דרובו קאמרי לא מ*מ
*---------------- \ סראשיגיס דיטה

ד»א המכה אץ צפעורם בשיש דאע׳ אקמכסא f»J5 ר3ך־ם
 דסוי ואפשר גמורה ראיה זה מפקוק שאץ אלא מדנב׳

 ורגגיש כלל ש״ב ס״מ בק׳ מסטיס אקרא ואסמכוה הלירע
 מיץ ל»ןן חכמים שנמדדין מס ביסב קלה אי )א״ס סרמבין

י אשין( יע״ש אהדדי סוגיאוה דהקשה מיג דפ״ד כויש בק׳ !

 >י קדושה עונין ואס בלילה קדושה זמן אס קדושה סב
נס' סס עמיחי ערביה שני ובנכוסה קיש שקורא

 קי׳ הפליטה שארה השר ובקונט׳ יעיש ק״א קי׳ מים מעט
אמ׳קדוש-ה7 וממה המ׳סקץ £דלמע׳ בזה ופמיש בק״ד מיי

החכמת אוצר תכנו! ע״י הודפס448 מס עמוד הכהן נחמן בן אברהם המים טהרת



 וךכילות הךע ל^זין הלכות קצור - סזים לעוץ קונטרס

אחרת כש?צ!ן מלבד הךע וי>שון ובין ךכילות9 ין3ו לשומע ןהן לאומר קן הוא קאסור אסור שמופיע מקום ??ל
קקךמה

רע. דבר לשומע עשה שהוא אדם־שלו׳עזי על לומר הוא הרע לשון אסור א.
הרע לשון של האסור על נוסף שקר, הוא הספור אם ג. רע. מעשה

יותר. הרבה חמור שזה רע שם מוציא של אסור ורכילות עשה מסים שמישהו לאדם לומר הוא רכילות אסור ב.
המדבר האדם גדרי א.

את משכנעים אם אפלו הוא הרע לשון לומר האסור א.
 מלך, או ו3או.ר אביו זה המשכנע אם ואפלו לומר, האדם
 )משום משרתו את ?פסיד הוא *אמר כשליא אם ואפלו

 בו ש?זלןלו משום או אותו, להעסיק ףפדזדו בו שיחשדו
עבודתו(. את ?עריכו לא ולכן

 עשה מי לומר לו אסור מקום בו־בר בו שחושדים אפלו ב.
 )ומדת זה׳ דבר עשיתי לא ׳אני רק לומר ומתר זה, את

 שלא כשיאמר ואם האשמה(, את עצמו על לטול חסידות
אם תלוי: ץה, את עשה כן מי ?רד יבינו !ה את עשה הוא

השומע האדם גדרי ב.
 יחיד בפני אפלו הוא ורכילות הרע לשון לומר האסור א.

רבים. בפני שכן וכל
 או המדבר .של לקרובים לספר אפלו הוא האסור ב.

 שעשה מה על אותו יוכיחו שהם כדי ואפלו לאשתו,
מתחלה. אותו הוכיח לא האומר אם אסור

גוי. בפני אף לדבר אסור ג.
פעם לו לספר אסור זה דבר בעבר שמע השומע אם גם ד.

זודי~־^>ר~יזטר^^ו מ^זום נוספת,‘־
האסור הדבור תכז גדרי

 לא השומע אם )אפלו בתשובה עליקם חזר כבר הוא
לו שיש לומר אסור וכן המדבר(. באדם כך מןחמת ?זלזל

i •ג
 שכן וכל אמת על אפלו הוא וךכילות הרע לשון אסור א.
שקר על
 על ךמז )בין ברמז ואפלו בכתיבה, אפלו הוא האסור ב.

המדבר(. במי ובין המעשה
 לומר רק .ואפלו עברה עושה שהוא אדם על לומר אסור ג.

 לא רבים אם׳ ואפלו מסימת, מצרה על מקפיד לא שהוא
 שהוא אדם על לומר אסור וכן זו, מצרה על מקפידים

ראוי. לא דבר עושה
 מדות שלילת על רק ואפלו רעות מדות על לספר אסור ד.

 " לומר ואפלו זאת(, לספר אסור העיר לרעי )ואפלו טובות,
 או חלש שהוא אדם על לומר כגון במהותו רע שאינו דבר
 ׳ למרבי ב?חס נכ!ךד הבל ותמיד חכם. כך כל לא או עני

 הם ולשני מעלה קם אחד שבשביל ךברים ש?ש מכיון
חסרון.

שכיום מעשים עשה בעבר שהוא אדם על לספר אסור ה.
יועל שמדברים האדם הגדרת ד.

 לרבו־׳* שאסור וכמובן פשוט אךם על אפלו לספר אסור א.
 על ואפלו לדבר, אסור מת על ואפלו חכם; תלמיד על

 ?די על צער או נ!ק לו להגרם ?כול אם לומר אסור קטן
זה.

 אסור רע דבר שזה חושב השואל רק בעצם עולה לא זה
 מעצמו לסלק לו מתר הגון שאינו דבר זה אם אך לומר,

זה. את עשה כן מי #;בינו ואף
 - אנשים של מצמצם מספר של חשאיות בבחירות ג.

כן ידי שעל משום נגדך׳, הצבעתי לא ׳אני לומר אסור
נגרו. הצביע כן מי יבין הוא /

 רק ולא ?חד שמספרים אנשים בשני אפלו הוא האסור ד.
שמספר. בודד באךם

 לשומע מכניס שזה ברכילות ובפרט לדברים, להאמין
שנאה. יותר

 שהמדבר אדם לאותו רק לא לומר אסור בו־כילות ה.
 לומר אסור חיצוני לאדם גם אלא הרעה, את לו עשה

 לא הוא שהשומע ואפלו לחברו, רעה עשה שמישהו
 יןד על ?תפרסם הספור בסוף כי שנזוק, האז־ם של קרוב

את מזהיר הוא אם ואפלו שנזוק, האךם מזה תשמע זה

רעים. רבדים שעושים קרובים
 כן ידי על רק ממש, רע שאינו דבר אפלו לומר אסור ו.

למישהו. רעה ?גרם
 לכף זה את דן ואחד ראו, אנשים ששני מעשה ?ש אם ז.

 להגדיר לשני אסור חובה, לכף !ה את הבין והשני זכות
 ראה הוא שגם ואפילו מגנה, באפן לראשון המעשה את
זה. את
 )כגון רבה, להוציא אסור אךם של קפצים על אפלו ח.

גרועה(. שלו שהסחורה לומר
 זאת. לספר אסור מס?ם דבר על בעיר קול ?צא אם גם ט.
 כך שאגם ספור לו להזכיר רק אם אפלו אסור בךכילות י.

לו. עשה אז־ם שאותו ברעה השומע נןכר

 בעבר עליו דבר המדבר האדם אם אפלו הוא האסור ב.
רכילות. או הרע לשון

 אסור רע שעשה באדם לחשד שמתו־ במקום אפלו ג.
זאת. לספר
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סחורתו. על רע שם שהוציא כגון לחפציו נעשתה הרעה אם אפלו אסור בךכילות ד.

סביבתיים תנאים ה.
 עליו שמדברים האז־ם בפני בין הוא הרע לשון אפור א.

בפניו. שלא ובין
 מתוך ולא שחוק מתוך #מדבר אפלו הוא האסור ב.

 בלב שנאה להכניס כונה כל לו שאין !אפלו שנאה,
השומע.

 כן גם ספורו ?די על רעה תבוא שלא משער אם אפלו ג.
לספר. לו אסור

ולקבל לש&ע האסורים ו.
 הוא אם אפלו זה וךכילות הרע לשון לשמוע האסור א.
הדבךים. את לקבל מענין לא
 אסור מקום מכל תמו לפי מסיח האומר אם אפלו ב.

להאמין.
 להאמין, אסור עדים כשני עליו נאמן האומר אם אפלו ג.

מאשתו. ואפלו
 זה את ספרו אם ואפילו בפךסום, ספר הספור אם גם ד.

בכל לשתק, רגיל שאינו ואף שתק, והוא המדבר בפני
לדבר שמתר האופנים ז.

 אדם על לומר )למשל משמעויות שני לו שיש ספור א.
 מאכיל שהוא ואת לפרשן שאפשר מבשל, הוא שתמיד
 מתר וסובא(, זולל שהוא ואת לפךשן ואפשר עניים,

 #ה?ה ובלבד לגנות, רצון מלשונו נכר לא אם לאומרו
 ב&ני זה את ב^^^ךבדדאידשא^ר ק^כר^ם או^י$מ

 ובךכילות בסוף. מזה ?שמע הוא שמסתמא אנשים שלשה
לרעה. דבר פל שמפרש נךגן לא שהשומע בתנאי רק מתר

 ויודעים לו שגזל כגון לחברו רעה עשה אדם אם ב.
 הרע לשון עליו דבר או #בזהו או לו, השיב לא שהוא

 לו עשה #אז־ם או סליחתו, את בקש לא שהוא ויוךעים
 מקרים וכן לו, שישלם פדי אותו שיוכיחו רוצה ןהוא רעה
 מתר הדברים, בספור ממשית תועלת שיש אלו מעין
 את שיראה א( אלו: בתנאים הרע לשון עליו לומר

 בספורו #?ך?ק ב( רע, באמת שזה ן?בין בעצמו המעשה
 היא התועלת אם )ואפלו לתועלת ויכון עזים( )לא

 או נוספת, פעם מהאומר הרע לשון ?קבלו לא שאחרים
 שמזלזלים ?ראו כשהם רעים ממעשים אנשים להרחיק
 ג( מהנזק(, הנזק שמע בבר אם רק מתר זה אך רע, בעושי

 מח?ב תוכחה, ?קבל שלא יודע )ואם כן לפני שהוכיחו
 בפניו שלא עליו כמרכל ?ךאה שלא שלשה בפני לספר

 שהוא או הןה מהאדם מפחד הוא ואם לו, מחניף ובפניו
 גם לספר ?כול מתחנף שלא אמת איש בתור מחזק

 )כגון התועלת את להביא אחךת אפשרות ואין ביחידי(,
 יותר מהספור נזק ?צא ושלא המזיק(, שם את לספר לא

 אותה את עובר לא ושהאומר בנדון, קובעת שהלקה ממה
עצמה. עברה

 הוא באלו עצמו את עושה אם אפלו הוא לספר האסור ד.
 מכליל הוא אם ואפלו וךכילות, הרע לשון #זה יודע לא
זו. בגנות עצמו את גם
 לשקר עדיף לשקר, חיב ברירה׳יןהוא לו אין אם אפלו ה.

לשקר(. ?שבע שלא )רק הרע לשון לדבר מאשר
 לקנא בשכונתו גם וו־כילות הרע לשון לומר אסור ז.

לו. כואב באמת הספור אם וגם לאמת

להאמין. אסור ואת
 אסור בזזתר ואת אומר הוא האומר לדברי אם אפלו ה.

לקבל.
 הרע בעשית החשוד עם פך משום רבו אנשים אם אפלו ו.

■לקבל. אסור
 אסור חיובי במעשה לשופטו שאפשר דבר שומע אם ז.

 לשון קבלת אסור על עובר לחובה דן ואם לחובה, לדונו
הרע.

 אנשים עם ?תעסק שלא בעסק לשתפו לומר לאךם מתר ג.
 ולא לחשש לשומע ומתר ?פסיד, שלא בכדי מס?מים

לקבל.
אדם עם עסק או #תפות לעשות הולך אדם באשר ד.

"אתו שהשתפות“לו ?וסי ־
 אכן אם מתחלה ש?תבונן בתנאי; הפסד, לו לגרם עלולה

 בדבורו ויכון מגזם ולא מך?ק באפן וידבר ממש רע זה
 על עיע ןלא אחר באפן לפעל אפשרות לו ואין לתועלת,

 ?ש ןאם טובה, מניעת רק אלא המספר לאןם רעה זה ?די
 הוא ואם לו. לומר אסור זאת לפרסם ?לך שהשומע חשש
 ?קבל שהוא בתנאי רק לו לספר מתר עסקה אתו סגר בבר
 זה פי על הוא אם אך בעלמא, חשש בתור רק הדברים את

 אם מקום ומכל אסור, - למדבר נזק ן?גרום ?פעל
דין מבית ךשות לקבל ?בולים הם שנ?ם הם המספו*ם

ולספר. }

 מטפשות פעל שהשני לאחד לומר מתר מדיבה כ#?ש ה. *
 אך מתר, במחלקת ןכן להךגיעו. מנת על מושעות ולא

 בעצמו ראה ןהוא המחלקת, ת#בת זה ידי שעל בתנאי
 במחלקת, האשם הוא הזה שהצד בעיר( קול #?צא )או

 #?פסק שונה באפן לפעל אפ#רות לו ואין לתועלת, ויכון
המחלקת.

 בגון רעה לחברו ?ע#ה #הוא אמר #אדם #מע אם ו.
את מבצע #הוא בעבר החזק זה ןאדם ?בזהו, או #?כהו ־•*-

 #יוךעים )או התוכחה את קבל ןלא אותו ןהוכיחו איומיו,
 #אמור לאךם לספר מתר תוכחה(, ?קבל לא #הוא מראש
על ?ע#ה לא #הוא ובתנאי הנ.ןק, את #ימנע בכדי להנזק

המריבה. את ?ח&ך רק אלא מריבה ןה '?די

r
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 לבעלה, שנאסרה אשה כגון מאסור אד־ם להציל מתר ז.
 לךבריו ?אמין שהשומע תתכן בעצמו שראה ובתנאי

עדים. כשני
 מחבר שיוגךחק לבנו אב או לתלמיד לומר לרב מתר ח.

 או כעס, גאוה, כדגמת בו שנמצאת מגנה מרה עקב פלוני
 לחנכו כדי לו שמספר לו שיאמר ובתנאי תורה, בטול
נוספים. בתנאים צרך ואין

 לחברו מתר לשלטונות חברו על הלשין אדם אם ט.
 להלשין יוכל לא הךאשון כך ידי על אם חזו־ה להלשין

 בךךןד, עצמו את להציל אפשר שאי ובתנאי שוב, עליו
 שהתברר עליו-או הלשין שחברו בעצמו ראה והוא אחרת

עדים. כהלכות עדים ידי על
 והוא אחת( פעם רק )אפלו ?רועה עברה שעבר אדם י.

 שיוכיח מי את ושנא; רק הוא אותו יוכיחו שאם אדם
 אץזו, שיוכיחו כדי לקרוביו או לרעים לומר מתר אותו,

 לשם ?כונו וכשמספךים ב?חד ?ספרו ששמם בתנאי רק אך
 שני כךברי לךבריו שמאמין ולאןם משנאה. ולא שמים
 ומתר סוד, שומר הוא אם ומחיר גם לספר מתר עדים

את עובר הוא ואם לאחדים, לספר לא אך להאמין לשומע

?נליהם לדבר שחתר אנשים ח.

4«3ש

 הוא אם ואפלו אפיקורוס, על הרע לשון לדבר מתר א.
 צתך שלא או מהתורה ל־א שהיא אחת מצוה על רק אומר

 וא^־ל'אשמע^עצמר»חם׳^פיקורםוה-ור-ק‘ לקימה,
אך שיחששו, אחדים ולהזהיר לחשש רק מתר מאחדים

 בעצמו, שמע כאלו דינו בעיר לו׳שע מחזק המדבר אם
 לו אין אם בפו־סום ויספר לתועלת. ?כון כבמספר אך

מהמדבר. פחד
 לדבר מתר ומצוות תורה על מעליו שפרק אדם ב.

גורף. באפן עליו ולהאמין
להאמיז שמתר האופנים ט.

 שהוא אךם על קול שיוצא או על פורק או אפיקורוס א.
 והקול>וגיע קבוע, באפן לכל הידועים אסוו־ים על עובר

 ואין ואת( שמפךסם אחד אדם ידי על )ולא רבים מאנשים
 עליו לקבל מתר עליו, מעלילים שוזם שיתכן שונאים לו

הרע. לשון
 או עברה שעובר מישהו בעצמו שראה מספר אדם אם ב.

 מה ואין מסימה( מעלה לו אין שרק שמספר )ולא מזיק
שעל ,דבךים בעצמו ראה והשומע זכות, לכף אותו לדון

אדם על לברר שמתר האופנים .
 אודותיו, לברר מתר אחר עם עסק לעשות שרוצה אדם א.

 מתר ולנשאל עליו. מברר הוא מדוע שיאמר ובתנאי

אך לחוש, רק אלא להאמין ןאסור במתק, רק הכל לספר

 אפלו שיוכיחו כדי לרבו לומר מתר קבוע, באפן העברה
 לאחרים. כך על לספר עלול הזה הרב אם
 בפני שנאמרה שגנות שסוברים הפוסקים מן ?ש יא.

 לאחרים, לספרה יכול הללו השלשה מן אחד כל שלישה,
 בתשעה זה כל אולם ?תפרסם, ודאי כבר שזה משום

 שנ?ם, בפני שנ?ם ולא שלשה בפני ספר שאוזד א( תנאים;
 מספור שנץהךים שמ?ם י?ךא אינם ששמעו והשלשה ב(

 ד( לאחדים, לגלות לא הןהירם ולא ג( הרע, לשון
 ?תגלגל ץה הלאה הספור את מהשלשה אחד וכשמעביר

 ה( ץה> את _רןקא לספר מ?חד רצון פלי שיחה כדי }תוך
 לו ספר מי יאמר ושלא ו( כלום, ולהטעים להוסיף ובלא
 העיר(, כל קטנה )ובעיר שכונה באותו ן_דןקא ז( זה, רבו־

 מהמספר ששמעו מהשלשה לאחד רק הוא ההתר וכל ח(
 כבר .זה כן אם )אלא מהשלשה מאחד ששמע למי ולא

 את ?קבל לא השומע אם דוקא הוא ההתר ט( לכל(, נודע
 מצוי שלא מכיון ץה על לסמך אין למעשה אך הדברים.
 ?ש התנאים כל ?תקימו אם וגם התנאים, ש?תק?מו

 ומסחר, עסק בענ?ן מלבד זה. התר על שחולקים פוסקים
 בתנאים לאומרו מתר שלשה בפני אומר העסק כשבעל

הנ״ל.

 באפן התר( הוראת לו )שאין אחת עברה שעובר אדם ג.
)אך בפניו שלא ובין בפניו בין עליו לדבר מתר קבוע,

 frag? יאה שהאומר י^?;בל^בתנא .אסור &מגמןג
וכשמספרצ^וק^^^ §בךה, שזה לו וברור בעצמו

שמפחד לא )אם בפרסום וש?ספר לתועלת, ויכון מד?ק
ממנו(.

 לו ש?ש או סבה, לו ואין דין לבית שומע לא כשאדם ד.
גנותו. לספר מתר שקרי כתרוץ נשמעת והיא סבה

 בזה ?ש אם להאמין מתר אמתי, שהספור ממש נכר ?דם
 בית )מלבד להפסידו. או לאחדים לספר אסור אך תועלת,

 הנכדים הרבדים את מעדים לקבל להם שמתר דין
שיודה(. בכדי המדבר את ולהכות

 שמיעת של ברמה לו שמאמינים מאז־ם שומעים אם ג.
 שכלם עברה עבר אחר שאדם מתלמידו(, רב )כגון עדות

 מתר תוכחה שמקבל אדם לא ןהוא אסורה, שתיא יוךעים
המדבר. את ולשנא להאמין

 אמנות באותה שעובד אךם או שונאו את לשאל אין
קזקרים. לומר שעלולים משום

 מתר לו להזיק רואה שאדם הנכרים דברים כשרואה ב.
לקבל. וליא לחוש רק ומתר להשמר, כדי לברר
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להאמיז לא אד לשמוע שמתר האופנים יא.
 כגון נזק, למנוע נתן הספור של השמיעה ?די על אם א.

 הגזלה את שישיב לךאג או החו׳טא את להוכיח שאפשר
 צךיך האומר את להכשיל לא כדי אך לשמוע, מתר

 ואת לספר התחיל שהאומר או לתועלת, ?תפרן שהאומר
 לשון בדבור מכשילו הוא ולא הגיע הזה שהשומע לפני
הרע.

 שאר את ?שכנע הוא שישמע ?די שעל יודע אדם אם ב.
 מצרה גנות לא שזה או נכון אינו שהנאמר השומעים

לשמע.
 את להךגיע יוכל הוא ?שמע הוא שאם יודע אדם אם ג.

לשמע. מתר לאחרים ?ספר לא הוא כך ידי ועל האומר

 אסור וכן הרע, לשון בעלי של בשכונה לגור אסור א.
 רואה אם וכן הרע, לשון בעלי ?ד על ?שיבה מקום לקבע

שם. להתחשב אסור הרע לשון מדברים שכךגע קבוצה
 צד כחו בכל לחפש ח?ב הרע לשון שומע אדם אם ב.

 r לא השומעים שאר גם כך ?די שעל כדי המדבר על זכות
 רק למדבר ?גרם הז-כות תפוש ןאם הדברים, את ?קבלו
 צד את לשומעים יאמר ?לך שהמדבר לאחר יותר, לדבר

הזכות.
 לא אם אפלו הרע לשון שמדבךים שומע כשאדם ג.

 משער הוא אם ואפלו במדבר, למחות צו־יך אליו מז־בךים
 לא הוא לפחות אך תוכחתו בגלל לדבר ?פסיק לא שהוא
להוכיח. ח?ב התוכחה בגלל דוקא ?דבר

הרע לשוז ששומע אדם דיני יב.
 זאת ש?עשה רק ביתו באנשי אפלו היא המחאה מצות ד.

 צךיך ובפרט כבוד, בדרך רק ובאמו באביו ואפילו בנחת,
הרע. מלשון הקטנים ?לדיו את להפךיש

 שלא יודע והוא הרע לשון מסביבו לדבר מתחילים אם ה.
 לסתם או המקום את לעזב ח?ב שלו התוכחה את ?קבלו

 ?חליט מאד שמתב?ש כגון אפשרות לו אין ואם אזניו, את
 שום ?ראה ולא שם, ש?אמר ממה מלה לשום ?אמין קולא

רע. ש?דברו מענ?ן ?ה?ה ולא הנאמר, עם הסכמה תנועת
 שאסור אף על מזה ?נזק שהאדם ש?תכן מקום בכל ו.

 בדעת ספק יה?ה ש.ןה הבונה ואין לחשש, מתר להאמין
 ?כמובן אמת. זה כאלו במעשיו להתנהג רק אלא האדם,
אסור. בלב אותו לשנא ואפילו לב?ש או להזיק שאסור

ורכילות הרע לשוז אב? הלכות יג.
אם אותך, דנו מה דין מבית שיוצא אדם לשאל אסור ה. בדבור שאין אף רעה ממנו שמשמע דבור לומר אסור א.
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I  מי לומר או פלוני, על לדבר לא עדיף לומר כגון תכן, כל
 . ןכרומה^ כך שיהיה עליו האמין

 ולשבח רבים, בפני או שונאו, בפני אךם פ^אסוויל^בח

 כי שונאו, שאינו אפלו ?חיד בפני אפלו אסור מפת באפן
 מתר ומפרסם גמור צדיק ועל רע, עליו ש?ךברו ?גרם זה

לדבר. מקרה בכל
 או תרם ששתפו לשתף או זוג מבני לאחד לומר אסור ג.

 מרי שסברו לחשב לשתף ?גרם שזה כיון כסף, הלוה
פזרן•

 לשאלו אסור לחברו טובה לעשות מסרב כשאז־ם ד.
 לכעס לו ?גרם זה כי הזו, הטובה את עשית לפלוני מרוע

זאת. שפרסם הטובה מקבל על

הדין. בית על כעס לו שיש יודע השואל
 לומר כגון’קפסד לו שתגרם בצורה אדס לשבח אסור ו.

 ?גמר זה ?די על כי אורחים להקים שמח שהוא אדם על
אורחים. מרב ממונו כל
 שבאמת אף על הרע כלשון שנשמע דבר לומר אסור ז.

הרע. לשון זה אין
 זה אם וגם זאת, לגלות אסור סוד מחברו ששומע אדם ח.
 קבלת בלי ששומעים מה לספר לא להתרגל כדאי סוד לא

הרע. לשון לידי לבא לא כדי מהאומר רשות
 גנאי שאיננו דבר עליו אמר שמישהו לאךם לומר אסור ט.
זקן(. שהוא )כגון ?פניו זאת לשמע לאךם נעים לא אך

t
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תשובה עשית צודת יד.
 על כפרה צריך לחברו נזק שום קרה לא אם אפלו א.

הרע. לשון של ושמיעה דבור
 ?ש הרע הלשון את ממנו קבלו ולא הרע לשון דבר אם ב.
 צריך ממנו קבלו ואם למקום, אדם בין של נבךה7 רק לו

 ?כול, הוא אם דבורו ?די על שנגךמו הנזקים את למצע

 קרה, כבר שהנזק או הנ_ןק את למנוע ?כול לא הוא ואם
 בין של העברה רק עליו נשאר ואז סברו את לרצות צךיך
למקום. אדם

 את לרצות צריך נזק נגרם לא אם גם ךכילות רבר אם ג.
למקום. אדם בין של עברה רק נשאר ואז חברו

 את להוציא צריך ךכילות או הרע לשון שמע אם ד.
למקום. אדם בין רק נשאר ואז מלבו, הךברים

 קרטה היא התשובה למקום אדם בין של החלק על ה.

 עקרי עשךים ?שנם שלמה ולתשובה לעתיד, וקבלה ודוי
תשובה. שערי בספר כמבאר תשובה

0548400474 הערות־ או לתרומות הקונטרס, להשגת
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 לה״ר משום במחאה דדנו דהא מבואר הראשונים מדברי א(
חידושים. במה בזה ויש הדבר, ובביאור המוחה, על הוי

 רשות נתינת תלתא דאפי ההיתר אי הראשונים מחלוקת ב(
 לענין דפי׳ הרשב״ם ודעת שע־י, פרסום דוקא ואי פרסום, או

לה״ר. ולא רכילות

 דמהני דאמרי׳ בהא והראב״ד הראשונים מחלוקת ג(
 הנתינת בגדר וחידוש בעי׳, סהדותא דסבר ב׳ בפני מחאה
רשות.

רשות. נתינת ודין ג׳ בפני ברכילות הראשונים שי׳ סיכום ד(

 רש״י ובדעת לרמב״ם, מורו והג׳־א הרשב־ם דעת אי ה(
בערבץ.

בלה״ר. אף היתר הוי הראשונים לדעת אי ו(

 ובדעת למחזיק, תועלת משום במחאה היתר דאין בהא ז(
המחאה. להעביר איסור דאין דפליג הרשב׳־ם

 ענין במגלה רשות בנתינת דהוי היתר דב׳ הח־ה בדעת ה(
 לדעת ואי הבונה, משום ולכאו׳ וברכילות, בגנות ואסר עסקו
בונה. משום לאסור יש הקטנה היד

 זיהוי במחאה דהנידון מבואר הראשונים מדברי
המוחה על רכילות

 בשם דרשב״ם בלישנא לדון שב׳ לעי׳ עי׳ א(
 משום בזה יש לספרה המחאה דבעין דב׳ ור״ג רבותיו
 שהוא דמפרסמים המחזיק על הבונה אי בישא לישנא

 על אמר שהוא שאומרים המערער על דאזיל או גזלן
 למחזיק לומר דאסור שב׳ דמלשון גזלן, שהוא המחזיק

 משום רק ע״כ וזה בעצמו לו אף לומר דאסור משמע
 שהוא המחזיק על שאמר המערער על רכילות כאן דיש

 ופי׳ כרבותיו שפי׳ בראשונים מבואר הדבר והנה גזלן,
 דמבואר בש״מ בראב״ד עי׳ המערער על רכילות דהוי

 לומר אסור למחזיק לאחרים לומר דמותר דאף להדי׳
 בר״י עי׳ וכן המוחה, על רכילות דהוי ע״כ והיינו
 מהמוחה רשות דאיכא דכל דמבואד ובדמ״ה מגאש

 הוא וכן לק׳[, בס״ר ]וכדיתבאר להתיר סיבה הוי
 וכל לה״ר יש דבמחאה והריטב״א הרשב״א משמעות

 דהנידון וע״כ איסור בזה אין שיאמרו אדעתא דהוי
 רבותיו בדעת אף וא״כ המוחה, על רכילות דהוי הוא
 המוחה על רכילות דהוי לנקוט יש והר״ג הרשב״ם של

למחזיק. לומר דאסור וכמש״כ

חידושים כמה בזה ויש רכילות דהוי הדבר בביאור

 כיון הא המוחה על הרכילות מה לעי׳ דיש ואלא

 ויביא שגזלו הגזלן לפני ולערער לבוא דעתו שמוחה
 שיספרו רכילות מוסיף מה וא״כ בפניהם שמחה עדים

 ישמע דאי דצ״ל הו״א ומעיקרא מחה, שהוא העדים לו
 לתבעו שדעתו אליו שלח ולא גזלן שהוא ע״י שפורסם

 לו דמותר ואף יפרסמו, שלא עדים בפני שימחה או
 ברשב״א אמנם רכילות, והוי תרעומת לו יהא מ״מ

בעלמא לעז מוציא אלא המוחה דאין דהחשש נראה

 הוי ובכה״ג אותו לתבוע כלל דעתו ואין המחזיק על
 שהוא המחזיק על לעז דמוציא המוחה על רכילות

 כשבא דאף א׳ דינא, בהך חידושים דיש ואלא גזלן,
 אמת שזה הצד ועל הזיקו או גזלו דפלוני לו לומר

 בזה כשאין ]אף לספר לו אסור מ״מ איסור כאן אין
 לא דשמא לחוש דצריך עליו[ הנאמר על לה״ר חשש
 עליו לנאמר יספר אי וא״כ לעז כהוצאת אלא אמר
 לדבר שלא לחוש דא״צ אמרי׳ ולא רכילות כאן יהא

 ב׳ רכילות, כאן אין שאמר דבריו דלפי מאחר עליו
 א״כ למחזיק ולספר ללכת דיסודו במחאה דהכא

 לומר שלבו להדי׳ כאומר נחשב שמוחה כשאומר
 רשות תותן כל לכאו׳ ]הא אסור אמאי וא״כ למחזיק

 דכיון מבואר ולכאו׳ לק׳[ שיבואר וכמו לספר מותר
 דאין לחוש לן יש לעז הוצאת דהוי לחוש לן דיש
 דלכאו׳ ג׳ רכילות, הוי וא״ב למוחה לומר רשות כאן

 בדעת צדדים ב׳ לן יש הבעלים הוא דהמחזיק הצד על
 לגזלו דדעתו או לעז להוציא רק דדעתו או המוחה
 אסור שיהא אמאי א״כ ולכאו׳ השטר ישמור לא דשמא
 לערער יבוא שמא השטר את שישמור למחזיק לומר
 לספר אין ולפ״ז לגזלו שלא המוחה דדעת א״נ ואף

 לגזלו שיבוא ספק נגרם דיבורו שע״י כיון אבל למחזיק
 ולכאו׳ אסור, שיהא אמאי המחזיק את להציל ורוצים

 ואין לעז הוצאת רק דאי״ז צד כאן דיש דכיון חזי׳
 והדבר תועלת דיש צד דיש אף לספר אסור בזה תועלת

בזה[. לק׳ עוד ]ועי׳ צ״ע

 אי תלתא דאפי בהיתר בראשונים מחלוקת ויש
שע״י פירסום דוקא ואי מפורסם או רשות משום

 דדעת תלתא, דאפי בהיתר הראשונים נחלקו ב(

לך לו כאומר דהוי משום דההיתר מבואר השאלתות

תחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס42 מס עמוד {6} (6) יהודה יואל בן חיים משה בויאר, :שונים עניינים ־ עניינים ביאורי
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 נתינת משום דהוי בערכין ובר״ג ברש״י ]וכמש״ב אמור
 וברשב״א מגאש בר״י נראה וכן בס״ד[, לק׳ ועי׳ רשות

 רכל ס״ל ב׳ בפני מחאה דסבר דמאן דאמרי׳ דלמאי
 לישנא משום בי׳ לית תרי בפני דמיתאמרא מילתא

 לרבב״ה אף ובפשוטו רשות, נתינת משום הוי בישא
 מיפרסמא כ״כ אי״ז ב׳ דבפני דס״ל אלא הטעם היינו
 לומר ומחודש ג׳, בפני רק רשות דנותן ראי׳ הוי ולא

 ב׳ דבפני ואלא שמפורסם משום היתר הוי ג׳ דבפני
 מתיר ורבבר״ה רשות נתינת רק מפורסם נחשב אי״ז

 מקור אין וכן רשות, נתינת ולא מיפרסמא משום רק
 דעת אמנם הוזירים. ב׳ יהא ג׳ דבפני דס״ל לומר

 משום בי׳ ולית מיפרסמא משום דהטעם הרשב״ם
 כשהבעלים דרק דאפשר שב׳ ואלא בישא, לישנא

 אין א״כ הפירסום גורם דהוא כיון איסור ליכא מפרסם
 רכל היתר אי״ז דבריו סיפר דאחר מה אבל איסור בזה
 דכיון אמרי׳ ולא לפרסם לסייע אסור נתפרסם דלא

 גורם כשהבעלים ורק לעשות לו מותר יעשה דסתמא
 שמכיון המאירי לשון ועי׳ איסור, ליכא בהא לפירסום

 לכל שאמרו כמו הוא הרי ג׳ בפני אמרו הלשון שבעל
 ולכן פרסם כבר דהוא כונתו משמע ובפשוטו העולם

 רשות כנתינת דנחשב דכונתו אפשר אבל איסור אין

וצ״ע.

 נתינת משום דההיתר יתכן ואי הג״א, בדברי
רשות

 בישא לישנא גבי מיהו תחי׳ שב׳ ב״ב הג״א עי׳
 בישא לישנא משום בי׳ לית דוקא ג׳ בפני אמר אם

 וצ״ע פר״י, לאזנו, יבוא אם חושש אינו מסתמא דאז
 דמתפרש לה״ר האומר על דאזיל תום׳ כדעת כונתו אי

 חושש דאינו דמאחר ג׳ בפני לומר דמותר אופנים בב׳
 חבידו על אומד על דאזיל או ללה״ר, דעתו שאין ע״כ
 ורכילות לה״ר משום בזה ואין לומר דמותר ג׳ בפני

 שנאמר דבר והשומע וב׳ לאזנו. יבוא אם חושש דאינו
 והנה עליו, אותו שאומר לאותו לומר יכול ג׳ בפני
 בגם׳, אחר פי׳ אזיל הכא דתוס׳ לדינא כ׳ דתחי׳ א״נ

 בפני אמר הראשון דהאומר אזיל אי לעי׳ יש לפ״ז ואף
 כנתינת והוי חושש דאינו משום דהטעם אפשר וא״ב ג׳

 בשמע דאזיל לס׳ לן דיש או הא׳[ לדרך ]וכמו הרשות
 לשמעון לספר לו מותר שמעק על אמר שראובן מא׳

 וכמש״ב לגלויי דעביד משום היתר דהוי צ״ל ובזה
 דפי׳ תראה לסמ״ג מהרש״ל בהגהות ועי׳ הרמב״ם,

 דמיקל ]וב׳ הבעלים ע״י שלא אף דמותר הג״א דברי
 לעי׳[, וכמש״ב ברכילות אסור דלרמב״ם מהרמב״ם טפי
לס׳ טפי דניחא דאפשר בדעתו מוכח זה אי צ״ע אבל

 מתחי׳ דאף וא״נ ג׳, בפני אמר הראשון דהאמר דהכונה
 שלא מי דאף ושמא הוסיף, מה צ״ב רכילות על כונתו
 דכיון סיום דהוי או לומר לו מותר מהראשון שמע

 לזה להדי׳ לומר אף מותר א״כ חושש דאין דנקטי׳
וצ״ע. עליו שנאמר

לה״ר ולא רכילות לעניו דפי׳ הרשב״ם בדעת

 רכילות לענק הרשב״ם לה פי׳ אמאי לעי׳ ויש
 הרמב״ם, וכדעת ג׳ בפני אמר דא׳ לה״ר לענין ולא

 ניחא הפירסום גרם שהוא משום דדוקא כמש״ב וא״נ
 דאפשר ראי׳ אי״ז אבל היתר, להך ליכא בלה״ר דלעולם

 ולכן איסור עבר שהראשון בענק לא ׳לפ לי׳ דניחא
 לא שב׳ דרכילות לדון שמעתי עוד רכילות. לענין פי׳

 איסור אבל מפורסם שאינו לדבר הכונה רכיל תלך
 כלל בבמ״ח בח״ח ועי׳ מפורסם. בדבר אף הוי לה״ר

 לא בכלל לה״ר דאף ס״ל דהרמב״ם שב׳ ס״ק ב׳
 סוד, בגילוי אלא אסור אינו זה אף וא״כ רכיל תלך—

 תלך לא בכלל אי״ז דלה״ר ס״ל דהרשב״ם אפשר אבל
שמא לפ״ז וא״ב ובר״י[ ברמב״ן שנראה ]וכמו רכיל
_ מפורסם. דהוי להיתר ליכא לה״ר

 דמהני דאמרי׳ בהא והראב״ד הראשונים מחלוקת
בעי׳ סהדותא דסבר ב׳ בפגי מחאה

 דרק כרבר״ה דס״ל א״נ דאף בגט׳ ואמרי׳ ג(
 דסבר ב׳ בפני במחאה סגי מ״מ מותר תלתא באפי

 ובריטב״א וברשב״א מגאש בר״י ועי׳ בעי׳, סהדותא
 דעתו בודאי עדות לשם לה דאמר דכיון דפי׳ וברמ״ה
לעי׳ ויש בישא, לישנא משום בזה ליכא וא״ב דיאמרו

 דההיתר א״נ אף מהני רשות נתינת רכל ראי׳ זה אי
 רשות דנתינת חזי׳ מ״מ דמיפרסמא משום תלתא דאפי
 כלל אי״ז דבריו דלפי דהכא לדק יש ושמא מהני,

 להוציא אלא כונתו אין דשמא לדק באנו ורק רכילות
 אי אבל שיאמרו רוצה דאינו צד יש אי רק זה לעז

 בהא שמא רכילות אי״ז ולדבריו לי׳ איכפת דלא אומר
 לחוש דא״צ טעם רזה בדבריהם משמע אין ]אבל קיל,

 בזה איכא דלעולם הראב״ד דעת אמנם ללעז[, דבונתו
 משום דמהני והא למחזיק לומר בישא לישנא משום

 לומר, אסור למחזיק ורק לחבירו יאמר שא׳ דמותר
 למחזיק הקלים יאמרו לי׳ אית דחברא דחברא ומאחר

 רכילות בכל אי לעי׳ ויש בשטר. שיזהר קרוביו או
 אסור, עליו שדיבר לאותו ורק לאחרים לומר מותר

 מותר דבריו דלפי בכה״ג ורק אסור דלעולם ואפשר
 מותר לאחרים מ״מ למחזיק לומר אסרי׳ ומ״מ לומר
נחשב מחאה בתורת דאמר דביק דנימא ואו לומר,
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 לומר מקום יש למחזיק שיאמרו לענין ורק רשות נתינת
 בתורת דאומר מאחר אבל שיאמרו דעתו אין דלוה

 לומר דאסור דהא א״נ לשני, יאמר שא׳ יודע מח^ה
 לומר שאסור זה אלא גופא רכילות איסור אי״ז לאחרים

 עליו שאמר לאותו יאמרו דלבסוף נזק לו שיגרום דבר

 מזיק אי״ז דבריו דלפי רכל קל הוא איסור הך וענין
 איסור על ורק לזה, דעתו אין דילמא לחוש א״צ אותו

 נתכוין דלא לחוש דיש רכל טפי חמור בזה רכילות

 הראב״ד מש״ב צ״ב ועדין וצ״ע, לאסור יש שיאמרו
 מותר אמאי רכילות הוי אי לו לומר לקרוביו דמותר

בס״ד. לק׳ ועי׳ לומר

 דיש מה לפי דאזיל רשות דנתינת דגדר חזי׳
דעתו את לעמוד

 ברכילות מהני אי דאף מבואר דלכאו׳ להעיר ויש
 דלפי כל מ״מ האומר לגבי כהיזק דהוי והיינו רשות

 באמת דעתו דאין לדון מקום יש אבל רשות יש דבריו

 ובנתינת דאף לעי׳ למש״ב מסייע לכאו׳ וזה אסרי׳, לזה
 כה״ג ]וכל דאומר מה לפי יהא וגזלן מזיק של רשות
 דאי״ז רכילות לענין אבל רשות[ דנותן כאומר נחשב
 בהא להזיקו שלא שלי דין רזה אלא השני של זכות

 וה״נ דעתו, את באמת לעמוד דיש מה לפי לדון יש

 נמי שבזה הנזק את יודע ואין רשות דנותן דכל אפשר

בזה. לעי׳ וכמש״ב מהני לא

 נתינת ודין ג׳ בפני ברכילות הראשונים שי׳ סכום
ברכילות רשות

 אין ג׳ בפני דבר דהאומר דינא הך ולכאו׳ ד(

 דין הוא עליו שנאמר לאותו לומר רכילות איסור בוה
 דהוא לעי׳ דנתבאר וכמו ראשונים בהרבה דנתבאר

 ורבותיו רשב״ם רמ״ה מגאש ר״י בה״ג השאלתות דעת

 הג״א, מאירי בר״י דרך חד ריטב״א רשב״א ראב״ד ר״ג
 דינא להאי מקור אין והרמב״ם תוס׳ דלדעת ואלא

 לדינא וצ״ע בלה״ר[, רק דשמא לק׳ עי׳ רש״י ]ובדעת
 להיתר. בזה דס״ל דראשונים רובא על לסמוך יש אי

 רשות נתינת משום אי דההיתר בטעמא תחלקו אלא

 נותן דאין דידעי׳ דבל ונראה דמפרסמא, משום או
 בטעמא ס״ל הראשונים דרוב דאפשר להקל אין רשות

 אבל רשות, נתינת משום דהוי כשאלתות דמילתא
 להקל דיש אפשר מיפרסמא דלא במקום רשות בנתינת

 גרם שהוא משום הוא דמיפרסמא דההיתר דלמש״ב
 פירסום גורם והוא בו דהאיסור דמאחר הרי הפרסום

לא דאי רשות נתינת דמהני וכ״ש איסור ליכא כבר

 גרם דהוא דמה סברא אי״ו א״כ רשות נתינת מתני הוי
 כמש״ב דלא נימא דשמא אלא היתר, יהא הפירסום

 דבל ס״ל אלא ההפסד גרם שהוא משום דההיתר לפ׳

 ראי׳ אי״ז וא״ב הבעלים ע״י רק ולא מותר פירסום

 משום רק היתר דאין לפ׳ ניחא יותר אבל רשות לנתינת
 ללמוד דיש דצ״ל וא״נ וצ״ע, ההפסד גרם שהוא

 תוס׳ ולדברי אף רשות נתינת דמהני מדבריהם
 אפשר אבל סוגי׳ מהך מקור מצאנו לא והרמב״ם

רשות[, נתינת דנחשב ס״ל דלא ]אלא מורו דינא דבהאי
רכילות בכלל דלה״ר הרמב״ם דלדברי שב׳ לעי׳ ועי׳

 נתינת מתני ובסברא האומר לגבי עולה דהוי ^^ראה
 תהא שלא הוי רכילות דאיסור לומר דאין ונראה רשות,

 דתעשה רשות נתינת מהני לא וא״ב בישראל מחלוקת
 דוקא דהינו בעמך רכיל תלך לא דרשי׳ דהנה מחלוקת

 עושה אינו האומר דאי והיינו עמך מעשה בעושה
 דלא ]וא״ל מחלוקת, דיהא אף לומר מותר עמך מעשה

 עמך מעשה עושה שאינו מי עם מחלוקת על קפדי׳

 עושה אינו והנאמר עמך מעשה עושה האומר דאי
 הוי דהעולה הטעם ואלא לומר[, אסור עמך מעשה

 וכן מותר עמך מעשה עושה דאין וכל האומר לגבי
מתני. רשות דנתינת מסתבר לפ״ז

דרמב״ם לדינא מודו והג״א הרשב״ם דעת אי

 שהביא והסמ״ג הרמב״ם דעת ולמש״ב ה(

 כותי׳, דס״ל מאן בראשונים מצאנו דלא אפשר דבריו
 בפני כשנאמר רק נמי דכונתם אפשר והג״א ז־הדשב״ם

 או רשות מחמת דמותר ואו הראשון האומר ע״י ג׳
 במהרש״ל[ ]ואפשר בח״ח עי׳ אמנם דמיפרסמא, משום

 וס״ל מהרמב״ם טפי מקילינן והג״א דהרשב״ם משמע
 ברור דלא הח״ח כ׳ וכבר וצ״ע, הרמב״ם לדעת אף

 והג״א הרשב״ם דאף למש״ב וכ״ש דעה כהך דקימ״ל

 להחמיר דיש א״נ אף ולכאו׳ כותייהו, ס״ל דלא אפשר

 עליו שנאמר לאותו לומר שלא ג׳ בפני ברכילות
 דאמר כל אבל אסור דלרמב״ם המהרש״ל וכמש״ב
 עליו שנאמר לאותו לא לאחרים לומר ג׳ בפני הראשון

 בין דמותר יותר הקול ולהעביר לגלותו כונה בלא

 להקל יש הרמב״ם לדעת ובין הנ״ל הראשונים לדעת

וצ״ע, היתר[ בזה דס״ל נתבאר לא דלתוס׳ ]אף

אזיל מה על בערכין רש״י בדעת

 שהבעלים שב׳ בערכין רש״י בדברי לעי׳ ויש
 מה על רשות כנתינת דהוי מפני דמותו־ ג׳ בפני אמרה
נראה אין בישא לישנא בגמ׳ דאמרי׳ כיון ולכאו׳ אזיל,
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 רכילות על אזיל אי לעי׳ דיש אלא סוד, לגילוי דהכונה
 נימא רכילות כ׳ דלא דמהא או הראשונים כל וכדעת
 מהני בלה״ר דאף דס״ל מבואר ויהא לה״ר על דאזיל

 דבר רכל דא״נ אלא תלתא, באפי או רשות נתינת
 בשם נחשב גנות דברי דאי״ז אף לו להזיק שיכול
 דע״ז ׳לפ דיש נימא שמא דרמב״ם וכלישנא הרע לשון

 גנות, דאי״ז כיון רשות נתינת מהני ובהא רש״י אזיל
בזה. הח״ח בדברי לק׳ ועי׳

בלה״ר אף היתר הוי הראשונים לדעת אי .

 רק או בלה״ר אף היתר הוי אי לדון ויש ו(
 דמותר דמבואר הראשונים דמדברי לומר ואין ברכילות,

 דהוי גנות דהוי דיתכן אף שמחה המוחה על לומר

 רכילות, משום לי׳ אסרי׳ ומה״ט לעז הוצאת סתם

 ומספר לא או גנות הוי אי יודע דאינו דכל ראפשר

 בגנות מדבר נחשב אי״ז אמר שהוא מה ע״פ הדברים

 מותר למוחה דשלא בראב״ד דנראה וכמש״ב חבירו,
 גנות נחשב דאי״ז תלתא באפי אמר שלא אף לומר

 אמר דהוא בכה״ג ולפחות גנות דהוי יודע דאין כיון
 לעי׳ דיש אלא לומר. לו מותר גנות בדרך שלא לי׳

 תלתא באפי דאיתאמרא מילתא רכל לדון לעי׳ במש״כ
 עי׳ לה״ר הוי בפשוטו בישא לישנא משום בי׳ לית

 שאי״ז רכילות אף כולל דלה״ר תראה בשע״ת בר״י
 א״נ וא״כ הרע לשון בכלל הוא רע דיבור רכל גנות

 באפי מילתא אמר דהבעלים דאמרי דמילתא דסתמא
 דברי אומר אין דסתמא רכילות טפי מתפרש תלתא

 דבלה״ר להוכיח מהא דאין נימא שמא עצמו על גנות

 בכלל הוי דלה״ר הרמב״ם דלדברי ומש״ב מותר,

 לדון יש רשות נתינת מהני תרוויהו רעל משמע רכילות

 דס״ל ואפשר מסכמת הראשונים דעת דאין דאפשר
 בגנות דמתעסק כל הוא שנלמד מהיכן לה״ר דאיסור

 אף ושמא רשות. נתינת מהני לא דבזה ונימא חבירו
 אפשר מ״מ רכילות בכלל דלה״ר והראשונים לרמב״ם

 משום איסור עוד רכילות האיסור מלבד בזה דיש
 רשות הנתינת מהני לא בזה ושמא חבירו בגנות הלדבר

בס״ד[. לק׳ ]ועי׳ בזה. צ״ב ועדיין

תועלת משום המחאה לומד היתר דאין בהא

 לומר היתר אין אמאי לדון שב׳ לעי׳ עי׳ ז(
 דאמרי׳ דהא דמם׳ ברמ״ה ועי׳ למחזיק, תועלת בתורת
 לומר דא״צ הבונה מילתא גלוי משום במחאה ג׳ רבעי׳

 ובזה דברים שמספר דסגי אלא מחאה לשם דאומר
דלא דבכה״ג נימא ושמא בישא, לישנא משום איכא

 לתועלת, נחשב לא עדיין לתבוע דעומד דעתו גילה

 מחאה לשם באומר דמותר דהא משמע ברמ״ה אמנם
 ושמא תועלת. משום ולא שיאמרו דאמר תחשב משום
 השטר את שישמור הצלה בבונה לו לומר דלעולם נימא

 לי׳ אית חברא דוזברא בפניו שלא מחאה אבל מותר,

 בלא דאי אמרי׳ ובזה דברים ספור בתורת דישמע פי׳
 מש״כ יבואר ועפ״ו למחאה, סגי לא אסור להציל כונה

 מותר בשטרו להזהר כדי שיודיעו דלקרוביו הראב״ד
 הברא ע״י דישמע רבעי׳ אלא סגי דלא צד יש רק

 להם מותר דלעולם משמעות דיש ברשב״א ועי׳ תברא.
 בעלמא דאי והיינו נמנעים אנשים דמ״מ אלא לספר

 בתורת כשאומר דהכא אף לומר רשות אי״ז ב׳ בפני

 לעז הוצאת אלא דאי״ז דאפשר לספר נמנעים מחאה

 דלא להא דמוסיף ואפשר כאלו דברים מספרים ואין
לעז. הוצאת דהוי דאפשר להם תראה ג׳ בפני אמר

 להעביר איסור דאין דפליג הדשב״ם בדעת
המחאה

 דכיון מחמת פליג אי לעי׳ יש דפליג והרשב״ם
 סיבה דיש ס״ל ולא וכמש״כ מותר לתועלת דאומר

 רשות כנתינת דחשיב דס״ל או יאמרו, דלא בכה״ג
 משמע לומר דמצוה דמש״כ לומר, מותר שכן וכיון

 לא אמר דאי דהביא ומה למחזיק, התועלת דענינו
 תחשב דהכונה נראה לכאו׳ מהני דלא שותא -תפיקו
 דנימא או תרתי דקאמר א״נ לעי׳ ויש רשות, נתינת

 שאומר כיון אבל מצוה מחני הוי לא רשות בלא דאי

 נתכוין דלא לחוש דיש א״נ אף רשות נתינת של בצורה

וצ״ע. בזה לחוש א״צ לשני מצוה דהוי כל רשות ליתן

 וכיו״ב עסקו ענין לחבירו ז־בגילה הה״ח בדברי
בגנות אסר ואמאי לספר, מותר תלתא באפי

 גילה א׳ ראם שב׳ סי״ג ב׳ כלל בח״ח ועי׳ ח(
 וכו׳ וכיו״ב ומסחרו עסקו ענין תלתא באפי לחבירו

 וכו׳, לאחרים לגלות לכתחי׳ ממנו השומע לוה מותר

 הא לה דסתם הא וצ״ב רש״י, לדברי פי׳ רכן וב׳
 ומשמע לזה, מקור מצאנו לא והרמב״ם תום׳ לדברי

 נחשב א״כ לי׳ אית דחברא דוזברא דאמרי׳ דכיון דס״ל
 דצ״ע אלא לזה, מורו דכו״ע ואפשר רשות כנתינת

 היתר, להך ליכא רכילות או דגנות בלה״ר אמאי א״כ
 אסור חטא על שעבר אמר אי דלענין שב׳ בבמ״ח ועי׳

 דנתכוין במקום תתרצה הא מהני דלא לגלותו להתכוין
 היתר בלה״ר דאין כונתו דאין תראה והעירו לגלותו,
איכא תתרצה במקום דאף דס״ל אלא רשות תתינת
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ה ב - תלתא באפי

 דרך אלא כונה בלא לעולם אבל לגנותו בבונה איסור

 אסור לגנותו רכונה להוכיח ]ומש״ב מותר, יהא אקראי

 בי׳ דדש דאף ב׳ נ״ח ב״מ דאמרי׳ מהא בנתרצה אף
 נתכוין דלהכלימו ופירש״י להכלימו אסור מתלבן ואין

 דלא במקום אבל מתלבן דאין אף קפיר דלא ראי׳ אין
 ולכאו׳ לאסור[. ראי׳ יש אי צ״ע רשות נותן או קפיר

 דלדעת הקטנה היד דב׳ בסק״ח דהביא מבואר כן

 לאחרים לספר מותר ג׳ בפני לה״ר דהאומר הרמב״ם

 נתינת דהוי כיון לה״ר דדיבר האומר על לה״ר דהוי אף
 היתר על ל״פ אבל בלא״ה היתר דיש שב׳ ואף רשות

 לגנותו. כונתו דאין כל רשות נתינת דמהני הקטנה דהיד
 אלא דלה״ר הלאו עיקר זה דאין נראה הי׳ ולכאו׳

 רשות במקום אף ומ״מ רשות נותן שאין מתי דעיקרו
 ואהבת נוגד דוה לחבירו לגנות לכוין מושחת דבר זה

 בלא א׳ תרתי דאיכא לומר לך אין אבל כמוך, לרעך

בס״ד[.__ לק׳ ]ועי׳ בבונה, וברשות כונה בלא אף רשות
11S1M ’ *־ 1

 דאסרי׳ דס״ל ברכילות, לאסור לי׳ דפשיטא בהא

כונה

 ליכא דברכילות לי׳ פשיטא אמאי לבאר לן ויש
 דלית ס״ל הוי ומעיקרא רשות, כנתינת דהוי היתר להך
 להרבות איסור דהוי ברכילות רשות נתינת דמהני לי׳

 נתינת נחשב דאי״ו דס״ל לפ׳ שרצו ויש מחלוקת,
 מקור ליכא ולכאו׳ עליו, שאמרו לאותו לומר רשות

 נתינת דהוי מבואר דבשאלתות דהביא ומאחר לזה
 העירוני ושוב לזה, רשות נתינת דאי״ז לומד מנ״ל רשות

 נחשב רכילות רכל דגנות בלה״ר מש״כ מחמת דהטעם

 וכמבואר רשות, בנתינת אף אסור וזה לו להרע כונה

 בנתכוין דאסור לרמב״ם דס״ל דהא דפי׳ בסק״ג בדבריו
 דילפי׳ בירושלמי דאמרי׳ מהא נלמד הקול להעביר

 בפני דהוי ואף מחלוקת בעלי על לדבר דמותר מנתן

 ופי׳ אסרי׳ לגנות בשביל אמר דהוא כיון מ״מ ג׳
 וכיון הפעולה, משום ולא לחוד הבונה משום דאסרי׳

 דלענין כ׳ בזה הבונה משום האיסור דלרמב״ם דס״ל

 בסק״ו מבואר וכן רשות, נתינת אף מהני לא הבונה

 יהא לגלות מתכוין דאין דהיכא ברכילות דאף שב׳

 דיש ואלא אסרי׳, מדנים לעורר דהכונה רכל מותר
 והעירו לעי׳, וכמש״ב מה״ת איסור הוי אי לעי׳

מחלוקת בעלי על לה״ר לדבר דמותר יליף דהירושלמי

 מנ״ל כונה ור^^סאל תורה איסור ליכא דהתם וא״נ

 לא לספר תורה איסור הוי דאי לדחוק ואפשר למילף,

 דבריו סתימת אמנם הבונה, בכה״ג להתיר סיבה הי׳
 דברי על שב׳ בהערה עי׳ וכן מה״ת, דהוי משמע

 דס״ל והיינו נפקא לא דאורי׳ ספיקא דמידי השאלתות

 דנכלל והיינו מה״ת, איסור הוי לחוד הבונה דאף

 ופי׳ הנהגתו לגבי וב׳ חבירו לגבי א׳ תרתי באיסור

 אלא יותר. לגלותו יתכוין שלא ברמב״ם האיסור דזה

 גילוי בתורת מתפרש רכיל תלך דלא דפי׳ מאחר דצ״ע

 לאסור יש דבכונה לחדש מנ״ל מפורסם שאינו דבר של

האיסור. בצורת שלא אף

 לרמב״ם אף להתיר יש הקטנה היד לדעת אי
ברכילות

 דהאיסור הקטנה ביד דלמש״ב לעי׳ יש אמנם

חברא חברא ע״י מתפרסם הוי לא דזה יותר ®לגלות
 וכן לחוד, הבונה מחמת לאסור ראי׳ אין א״כ לי׳ אית

 דכשגורם דהכונה אפשר הרע לשון דרך דהוי למש״ב

 דכונתו כל להתיר אין מוזק יהא בלא״ה רק היזק

 היתד אין דבכה״ג היינו לבאר לעי׳ למש״ב וכן להזיק,

 מהרמב״ס מקור ליכא היזק בלא כונה אבל שמזיקו למה

 כשכונתו אף רשות בנתינת לאסור ראי׳ אין וא״ב לאסור

 רכילות לענין מבואר הראשונים דבכל ומאחר לגנותו

 נתינת דנחשב מודה הרמב״ם דאף א״נ להיתר בוה

 לפ׳ רכילות לדין מודה דאין לומר מקור לן אין רשות

 דלא אפשר דאסר המהרש״ל ודעת הקטנה. היד דעת

 הוי דאי דס״ל ראי׳ אין אבל רשות נתינת דהוי סבר

 דיש הח״ח למש״ב ועכ״פ לאסור, יש רשות נתינת

 ראי׳ אין הקטנה היד ולמש״ב רשות נתינת דהוי לסמוך

 דאף לומר יש א״כ בבונה איסור דיש ס״ל דהרמב״ם

 ואלא רכילות לענין תלתא באפי מותר הרמב״ם לדעת

 לעי׳ וכמש״ב רשות נתינת בדין לדון יש לה״ר ז־לענין

 בראשונים דלכאו׳ שו״ר וצ״ע. מרכילות דחמור דאפשר

 כשאומר דמילתא סתמא רכילות לענין תלתא באפי שפי׳

 ]ואף לה״ד אף הוי עליו אמר דהאומר מה לנאמר

 סתמא בעלמא אבל לה״ר בזה דאין במחאה מש״ב
 מותר בלה״ר דאף ללמוד לן יש לכאו׳ וא״ב לה״ר[ הוי

וצ״ע.

י
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 אלכסנדרי ורבי בתורה. שיעסק הרע, לשון ספר כבר
 הרוכל אבל תקנה... לו אין ספר אם כן גם סבר
 מעצמו, והראיה ספר, שכבר למי גם תקנה שיש סבר

 את לזכות שב רוח שבר ידי ועל רכיל, הולך שהיה
 מענין שאינו בדבר להאריך מגדרי ויצאתי הרבים...
 פרוץ זה דור כי שראיתי יען פרשה, של פשוטה

 במחנה העורים ישמעו אולי הלשון, בחטא מאד
ב( יד )ויקרא העברים...

החיים: אור
 שהיא לבהרת, שאת הקדים למה לדעת יש — שאת
 הייתי כן שאם לומר ויש הימנו. למעלה שאין לבן

 מיני ג׳ רק לומד והייתי בהרת, תולדת ספחת אומר
 הרע, לשק על שצרעת חז״ל שאמרו ולמה נגעים,
 פרק דעות הרמב״ם פי על נגעים מראות בג׳ ורמוז

 פי על אף חברו בגנות המספר הוא הרע לשק ז׳,
 רע. שם מוציא יקרא שקר האומר אבל אמת, שאמר

 שמע תשא לא דרך על רע, שם מוציא הוא שאת
 צדקת על בהורות לשק הרע, לשון נגד ובהרת שוא,

 ב( יג )שם הם... מאוסים כן פי על , ואף הדברים,
 שאומות וכמוהר ישראל, גלות על הפרשה ...וברמז

 טעם לאותו בהם וישלטו כצרעת, לישראל העולם
 ממצרים נגאלו שלא שאמרו ותמצא הצרעת, שיסובר

 אין כן גם הרע, לשון בעלי בהם היה שלא לצד אלא
 אמרה לכן הרע, כלשון מקונו אדם המרחיק דבר לך

 והובא ודרכיו, לשונו שיטהר וגו׳, תובת זאת תורה
 ז( יד )שם כמוהר... הכהן, יכונה השי״ת הכהן, אל
 שמוליכם למי דברים יגלה שלא — רכיל תלך לא

 עמך. בכל שמתגלגלים — בעמך שאמר זה הלאה,
 לא תחלה, הדברים יצאו ממי בוחן — ה׳ אני

 ולמד צא חברו, להזהיר שחייב — דם על תעמוד
 טז( יט )שם חש. שלא גדליה ממעשה

הגר״א:
 לשונם שדימה מה הנה מרמה, לשונם שחוט חץ
 עם היתר בתחילה שמושכין כמו היינו החץ אל

 ההמשכה מן אותו מניחין כך ואחר עצמו, אל החץ
 יותר ימשוך אשר וכל למרחוק, יורה כן ידי ועל

 נמצא הלאה. לירות כהו יגדל יותר עצמו, אל מקודם
 לשון בעלי כן מהפכו, לו באה מרוצתו שתגבורת

 וכל מגנה, ולבסוף בשבח תחלה שמתחילים הרע,
 גנותו יאומן יותר. תחילה בשבחו לספר ירבה אשר

ירמיה( אליהו )קול בסוף.

תניא:
 הרע ולשק ליצנות כמו אסורים, לדבורים ...אבל
 לגמרי, הטמאות קליפות משלש שהן בהם, וכיוצא

 טומאתו ולהעביר לטהר מועיל לבדו הקלע כף אק
 אמרים )לקוטי לגיהנם... לירד צריכה רק מהנפש,

כללי(—לשון עוד וראה ח, פרק

והקבלה: הכתב
 בסתר הרע. לשון ידי על משפילו — רעהו מכה

 מזכיר שאינו הרע, לשון אבק על הכוונה אולי —
כד( כז )דברים בפירוש. הגנות

דבר: העמק
 ביסורי להתכפר די הרע לשון על — נואלנו אשר
 מצורע, תורת לנהוג צריך רע שם מוציא אבל רגע,
 רע שם מוציא בכלל חטאם יחשוב שלא בקש וכאן
 )במדבר בזדק... היה ולא גואלו כי הרע, לשון אלא

יא( יב

אמת: שפת
 להיפוך כן וכמו המצורע... תורת תהיה זאת במדרש
 אדם בלב הרע יצר כן גם שיש הוא רע מוציא

 וכשמוציא לשמאלו, כסיל לב שכתוב כמו בשמאלו,
 כנ״ל, שטות רוח בו מכניס לחוץ, שמאלי הבל

 לנפש ורוח הבל המחברק הם האדם ופה ולשון
 שם ועוד לשון. ביד וחיים מות שאמר וזה האדם,

 גדול, שנקרא וכו׳, זרה מעבודה הרע לשק גדול כי
 לשון גדולות, מדברת גדולות, נקראת הרע ולשון
 באדם, כתות הם אלו כל כי הדברים פירוש כפול.
 האדם בכת שהם דמים, ושפיכות עריות גלוי למשל

 ולהשפיע להטיבו וכן להורגו, הכירו על למשול
 היא, בלבד להשי״ת הגדולה אבל שרוצה, מי לכל
 והדין החסד כל שמסרו ויצחק אברהם בחינת והוא

 הרע ולשק והגבורה... הגדולה לו אשר להשי״ת
 מלכותו שהוא ע״ה המלך דוד נגד והוא הכל, כולל

 מדבר שאמר וזה העולם, את והנהגתו יתברך
 נמשכים האברים שכל והנהגה, דבור לשון גדולות,

 תרל״ה( מצורע )ויקרא הלשק. אחר
 אחרי כי ז״ל מו״ז ופירש וגו׳, הכותו אחרי ...וכתוב

 שעל ויתכן התורה, באר נפתה הרשעים אותן הכותו
 מות דכתיב הבאר, פי על גדולה והאבן אמר זה

 בלשק, בקדושה כח שיש כמו לשון, ביד וחיים
החריבו הפלגה מדור ששורשן הרשעים כן כמו
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הרע לשק

 שגדול הרע לשק בחינת והוא בלשונם, העולם את
 אבן זה גדולות, מדברת :לשק כדכתיב מג׳^בי^בת,

 תלתא בר טורא עקר כדאיתא לזרוק, עוג שבקש
 עבירות, לג׳ ששקול הרע, לשון לכת רומז פרסא,
 שני חז״ל עליו דרשו ולכן תליתאי, לישנא ונקרא

 שהיה הפה כה היינו שניו, שנשברו שברת, רשעים
תרנ״ז( )דברים לו.

ז משמואל שם
 כרתו שכבר תקנה, לו אין סיפר ט״ו ערכין בש״ס

 איתא דהנה לומר-הטעם ויש הקדש, ברוח דוד
 שבאין מחמת הוא מיתה דענין ז״ל■ האר״י בכתבי
 של מחרבו ומוצאם הנפטר, בגוף הטומאה כהות
 מת שממנו הטפין שלש הם ואלו המות, מלאך

 כתות את לסבול יכולה הנשמה ואין מסריח...
 שתפס הרע לשק בעל והנה ובורחת... הטומאה
 לעולם, המיתה באה שבגללו נחש של אומנותו
 לו אין כן ועל הזה, כענין טומאה בקרבו נשתאבה

 התורה ועסק התשובה שבכה החוטאים כשאר תקנה
 אבל ממנו, בורחת שהסט״א קדושה רוח משיג הוא

 ואין כזו, הטומאה מפני בורחת הקדושה אדרבה זה
 תרע״א( )תזריע עצמו... מצד תקנה לו

 מה לתקן היינו תקנה, דאין לומר יש ובפשיטות
 מקום מכל אבל שנשבר, כלי תיקון כענין שע^ך,

 כי שנולד, כקטן מחדש ה׳ את לעבוד להתחיל בידו
 )שם( ושלום. חס נדה ממנו שידה לומר אפשר אין

 לו אין סיפר ט״ו( )ערכין שאמר במה להבין ...ויש
 ויום התשובה, בפני שעומד דבר לך אין הלא תקנה,

 שבתורה... עבירות כל על מכפרין ומיתה הכפורים
 על בא מצורע שהרי מוכרע, הוא שממקומו ועוד
 הצרעת נגע נרפא כי בכתוב ומפורש הרע, לשון

 איכפר מנגעים ח׳( )שבועות ז״ל ואמרו הצרוע, מן
 לפרש יש אך הרע. לשק על בפרה שיש הרי ליה,

 ברוח דוד כרתו שכבר מודה קמא תנא גם דבאמת
 שהוא האילן מן הנכרת כענף הוא הרי כן אם הקדש,

 עץ שהיא בתורה שיעסוק ידי על אבל החיים, עץ
 ז״ל כאמרם מהתורה, הוא העולם חיות וכל החיים,

 אם א׳(, רבה )בראשית העולם וברא בתורה הביט

 עם ואם מחדש, חיים ושואב בחיים התקשר הרי כן
 כן אם דכא, את אני דכתיב דעתו, ישפיל הוא הארץ
 סיפר סבר וראב״ח החיים. במקום דבוק שוב נעשה

מכל מחדש, חיים ששואב דאף היינו תקנה, לו אק
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 בטוח ואמו עבירה, גוררת הקודמת העבירה מקום
 אפילו כי הרע... לשון איסור לידי עוד יבא שלא

 גם מה הרע, מלשון להזהר מאד קשה כשר לאדם
 כך, לידי אותו שמושך הקודם החטא לו שיש זה

 רק דעתו להשפיל או בתורה עסקיו היו אילולא ובכן
 תקנה, תקנתו היתה לא עדיין מחדש, חיים להמשיך

 התורה שתקנת מאחר אבל בפח, יפול שוב ובודאי
 הרע, לשון לידי יבא שלא דעתו והשפלת הקדושה

 תע״ר( )מצורע שעבר. מה על תקנה הרי שוב כן אם
 לחטאים תשובה שמועילה שזה הנ״ל, דברינו ...ולפי

 הקדושה והיא ־לעולם, קודמת היא שתשובה מפני
 נדחה החטא כן על בטומאה, מהחטא במעלה יותר

 נשמה שאפילו כזו, טומאה מקום מכל מפניה,
 בראשית ימי משבעת למעלה מבינה שהיא קדושה
 מבינה שהיא התשובה אור כן כמו מפניה, בורחת

 לפי תקנה... לו אק כן ועל זו, טומאה מפני נדחה
 חיים אדם יקנה שלמען השמיענו, גדול דבר הנ״ל

 שמירת שיקדים צריך טוב, ועשה מרע סור ידי על
 מרע הסור לו יועיל לא הכי לאו דאי מרע, לשונו
 לשון ידי על בקרבו שנשתאב הרע כי טוב, ועשה

 כולן. המצוות כל של אוק את יבריח הוא הרע
 סם. תיבת הוסיף ולמה חיים, סם הדקדוק יוק ובזה

 חלקי המרפאין בסמים שאק ידוע דהנה יובן ולהנ״ל
 שמבריאין אלא מהם, המסתפק את להחיות הזן
 חיים ולשאב לאכול ביכלתו שיהיה החולה, את

 כדמיון הוא מרע, לשונו שומר כשאינו אך מהמאכל,
 מהמאכל חיים ולשאוב לאכול יכול שאינו החולה
 שהרוכל וזהו חיים, סם יצדקו ק על הנ״ל, מטעם
 נוסף מרע, לשונך נצור תהלים בספר שכתוב הראה

 תרע״ב( )שם טוב... ועשה מרע סור על
 דקדקנו כבר דהנה הרוכל, חידוש יובן האמור ולפי

 מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור הכתוב במאמר
 סור שאמר דמאחר טוב, ועשה מרע סור מרמה,

 ולא עשה מצוות כל בו נכללו הרי טוב, ועשה מרע
 שהרי וגר, לשונך נצור מקודם פרש ולמה תעשה,

 דבכתוב לדקדק יש עוד מרע, סור בכלל זה גם
 בעי מאן מכרה והרוכל חיים, החפץ האיש מי כתיב

 הנ״ל לפי אך ? סם תיבת הוסיף למה חיים, סם למזק

 כך ואחר מרע סור דהסדר נכק, אל הדברים יבואו
 בכללו, נתקלקל שלא במי אלא נאמר לא טוב עשה

 וצריך מאבריו, באחד מכה בו שעלה מי וכדמיק
הרע, מלשון עצמו ששמר זה והיינו לרפאותו, סמים
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 שבכלל ומובן חיה, הנפש ממנו נאבדה לא שעדיין
 והיינו לרפאותו, הסם מועיל ולזה השוגין, כל זה

 לאו, שומע אתה הן ומכלל טוב, ועשה מרע סור
 מדבר ושפתיו מרע לשונו את משמר שלא שמי

 הברית פגם על מורה הלשק כפל ואולי מרמה,
 אינו שזה לרפואה, סם יספיק לא בו, כיוצא שהוא
 ממש, חדשים לחיים שצריך אלא הרפואה, בגדר

 זה נכון אינו לזה ממש, לחיים אלא חיי לסם ולא
 חיים לשאוב שצריך אלא תחילה מרע סור של הסדר

 רבי שהתרגש וזה תחילה. טוב עשה שהוא חדשים
 היה ולא הוה, הפסוק קורא היה ימיו שכל ינאי,
 ולא בפרט, מרע לשונך נצור נקט למה לדקדק יודע

 שבא עד תעשה, הלא כלל שהוא מרע סור הספיק
 סם, תיבת המקרא על שהוסיף במה והודיעו זה רוכל

 )שם רפואה... עדיין לו שיש במי רק מיירי שהכתוב
תרע״ה(

 להו דסבירא יצחק ורב אחא רבי בדעת להבין ...ויש
 בתשובה תקנה תהיה שלא היתכן מועלת, דאינה

 כל מדד ואפילו שבתורה, עבירות כל על המכפרת
 עוד לו מזכירין אין באחרונה תשובה ועשה ימיו

 עבירות כל על שמועלת תשובה דהנה ונראה רשעו...
 נעשו שזדונות מאהבה, תשובה בלתי אף שבתורה,

 ה׳, בחסד נמי מיראה תשובה אלא כזכיות, לו
 שמפאת אף לו, ויתכפר תשובה יעשה שאמר
 ידי על מקום מכל הרע, כתות בו נשתאבו החטא

 החירות מעולם קדושות להארות זוכה התשובה
 אלו קדושות הארות ומפני בידוע, התשובה שורש

 ומעתה מיניה... ואתעברו ערקין הרע כתות כל
 הרע שכהות עבירות בשאר רק דזהו לומר יש

 אבל קדושות, הארות מפני בורחים מחמתם נשתאבו
 החטא שכל נחש, של אומנותו הרע, לשון בחטא
 אליהם מליכנס הפריעתו לא שקדושתם מזה נסתעף

 הבאק הרע כתות אק לעולם שוב ,הכריחוהו ולא
 הקדושות ההארות מפני בורחים הרע לשון מעבירות

 ההארות ביכולת אק ושוב התשובה, ידי על הבאק
 מפני מסתלקק הם ואדרבא בו, ליכנס הקדושות

הרע. לשק של הרע כהות
 ברית ק״ב( )סנהדרין ז״ל שאמרו מה יובן ובזה

 כי שתתקבל, הרע ללשון היינו לשפחים, כרותה
 היצר את מרחה שבאדם הקדושה עבירות בשאר
 שבו הקדושה את ומעורר מתגבר האדם ואם הרע,
מהמת בורח הרע היצר שוב הרע, ליצר ישמע שלא

 זה הרע לשק של הרע יצר אבל הקדושה, הארות
 מסתלקת הקדושה ואדרבא בהכרח, ונכנס בורח אינו

 לקבל ראוי הוא שבאדם הטבע מצד כן על מפניו,
 בתרא )בבא ז״ל אמרו זה ומחמת הרע, לשון את

 זריזות לזה וצריכין הרע, לשון באבק והכל קס״ה(

 תקנתו מאי אחא רבי שאמר וזהו יתרה, וזהירות
 שהיא בתורה, יעסוק הרע, לשון לידי יבא שלא

 לידי יבא שלא בעזרו להיות אפשר זה האדם, מטבע
 כהות בו ונשתאבו סיפר כבר אם אבל הרע... לשק
 שנשתאב החיים שאור אפשר אי הרע, לשון של הרע

 הרע, לשון כתות אלו את יבריח התורה מצד בו
תרע״ט( )שם ואדרבא...

 בש״ס דהנה הרע, לשק ענק נמי לפרש יש ומעתה
 גלוי זרה מעבודה יותר עונות שמגדיל ט״ו ערכין
 הרע ובלשק גדול, כתיב בהו דמים, ושפיכות עריות
 מהם... יותר עוד למה להבין חש גדולות. כתיב

 נחש היה בעולם הראשק הרע דלשק לומר יש אך
 כח עליו מושך הרע לשון המספר כן על הקדמוני,

 הטומאה, אבות אבי שהוא הקדמוני, הנחש כה רע
 והוא זה, רע מכת מסתעפק הן העבירות ושלש

 האלה, העבירות שלש בערך הוא כן ועל אביהן,
 מובן כן על הטומאה, ולד בערך הטומאה אב כערך
 נמי מובן ובזה משלשתן. יותר עונות שמגדיל שפיר

 שתתקבל, הרע ללשון כרותה ברית ז״ל שאמרו מה
 הפירוד, שורש הקדמוני, נחש כת בו נמשך שהרי

 הדביקים, בין פירוד לעשות מאד חזק כתו כן על
 עליו, והנאמר והמקבל האומר, שלשה, הורג כן ועל
 באשר מקום מכל כלל, חטא לא עליו דהנאמר אף

 על המיתה, שורש הקדמוני נחש שורש בו הורכב
 לזה. שייכות לו שיש כל המית כן

 והתאכזר נכשל איך טעם ליתן יש האמור, טעם ולפי
 טעם שלא שנה כבן שהיה ה׳, בחיר שאול כך כל

 למזבח פנים נשא ולא ה׳, כהני על חטא, טעם
 כי הכהנים, את הריגתו בשביל שנחרב ה׳ ומשכן
 הקדמוני, נחש כת היפוך היא הכהנים שמהות מאחר

 הנחש כת בו נמשך דואג של הרע לשק ובשביל
 ולא לגמרי, הכהנים היפוך נעשה כן על הקדמוני,

 הקדמוני, הנחש בת נגד בעצמו לעמוד כה עצר
 כל לו ואק בכה, ותקפהו אז בו מקשקש שהיה

 אלא זאת. היתה ממנו שלא זה, בדבר אשמה כך
 שברית כנ״ל, דואג בו שהכניס הקדמוני הנחש כה

הרועים אביר דואג שהיה ולעומת שתתקבל, כרותה
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 לתוך יותר בחוזק הנחש כת את המשכתו היתה
 ומה לנצחו. בכחו היה שלא עד שאול, של לבו

 אזנו הטית תחילת על רק היה שאול את שהאשימו
 מאחר אבל הבלע, דברי את דואג מפי לשמוע

 )אמור בדבר... מוכרח כמעט היה שוב ששמע
. תרע״ד(
 אלו, עבירות לשלש מושך הרע שלשון והטעם

 שהוא כמו הרע לשק כי . בפשיטות, "לומר יש
 כתות מוליד כן הדבקים, בין ומפריד מבדיל

 מתאחדים שבהם האדם חלקי בק המפרידים רעים
 שבאדם הרע חלקי ושוב והתחתונים, העליונים

 תוצאותיו אשר רע, לכל האדם גוף את מושכין
 ההתאחדות שנפסקה אחר עבירותיה,5שלש הן

 של בחטא מיתה שנגזרה הענק וזהו שבעליונים,
 המפרידים הרע כהות תולדות הכל הראשון, אדם
 שנתהוו שמתחתונים, לגוף שמהעליונים הנפש בין

 אכילת ידי על לפועל ויצאו הרע, לשון של מחטאו
תרפ״א( )שם ורע... טוב הדעת עץ

צדיק: פרי
 דאיתא וסוד, חשאי מעשה הוא הרע לשון ...וכן

 עונות מגדיל הרע לשון המספר כל ט״ו, בערכין
 שאין מה סוד, דבר כן גם וזה וכו׳, עונות ג׳ כנגד

 עבירות כנגד הרע לשון עק יגדל מדוע להבין,
 סוד, הוא אך יעבור, ואל יהרג שדינן אלו, חמורות

 יוכל הרע לשק ידי שעל הרע, שורש שזהו היינו
 הקליפה, של הסוד והוא רעה, עניני לכל לבא

 על הרע לשק שאמר היה הנחש מעשה שתחלת
 האיש מי שנאמר וכמו שלו, הרע שורש וזהו בוראו,
 כי האור היינו טוב, לראות ימים אוהב חיים החפץ
 ינצל שאז מרע, לשונך נצור הראשק, האור טוב,
 שלו, הסוד וזה הרע, מלשון שבא הנחש קלקול מכל
 על ויכפר שבחשאי קטורת יבא שאמר מה וזהו

 אף פ״ט בשבת שאמרו מה ענין וזה חשאי. מעשה
 הקטורת את ויתן שנאמר דבר, לו מסר המות מלאך
 סודו, לו מסר מלאך שכל הענק אך וגו׳... ויכפר
 סודו, לו מסר המות מלאך ואף שלו, הכה והיינו

 רזא שהוא הרע, לשק הוא שלו שהסוד שהודיעו
 משה ידע ומזה כנ״ל, הקליפה של שבתשאי ודבר
 דבר כן גם שהוא הקטורת, הוא שלו שהתיקון רבינו

טזץ קרח )במדבר שבחשאי...
יום באב, ט״ו על בגמרא טעמים ב׳ עוד ...ויש

 אלה בן הושע בו שביטל ויום מדבר, מתי בו שכלו
 אלה ושני לרגל. , ,יעלו שלא ירבעם של פרוסדאות

 הרע, לשק של התמור עוון פגם על תיקון המה
 החורבן ועיקר הנ״ל, עבירות ג׳ נגד שקול שהוא
 הרע לשק עק ידי על נגזר מדבר מתי כי מזה, נמשך

 מתי שכלו וביום לדורות, בכיה שקבעו מרגלים, של
 שקבע הרע לשק על תיקק נעשה באב, ט״ו מדבר,
 מלכות שנחלק ירבעם של וחטא לדורות. בכיה
 שקבל הרע לשק .ידי על כן גם נמשך דוד בית
 וכמו השדה, את תחלקו וציבא אתה ואמר דוד,

 גלינו ולא וכו׳, הרע לשון דוד קבל דאלמלא שאיתא
 של ירבעם מעשה שנתבטל היום ואותו מארצנו,

 לשק של הזה הפגם על תיקק נעשה הפרוסדאות
ג( באב ט״ו )דברים הרע...

ומוסר: חכמה
 או הרע ללשק לחוש אין כי כן גם ללמוד ויש

 כי והראיה ללמוד, בידו שיש למי לספר לרכילות
 דהרועים משום ;כרחך ועל מזה, אברהם ידע מנק
 דאמר מהא שהוכחנו וכמו לוט; על לפניו קבלו שלו

 תש ולא שרה, צחקה זה למה לאברהם ר״קב״ה
 סימן א )חלק ולהוכיהה. ללמדה כדי הרע ללשק
קמה(

 בגדים פרוע, ראשו לילך צריך היה המצורע הנה
 צריך והיה יעטה, שפם ועל קרועים, פירוש פרומים,

 שהוא מכירים והכל טמא, טמא וצווח בשוק לילך
 תמימה שנה לשכב לו היה טוב כי אדמה מנוגע.

 מזה הנ״ל... חרפה לו היה ולא דוואי, ערש על
 הרע לשק עק נשאר היה אם היה מה להבין, נוכל

 חסד כאן הלא כי ליצלן, רחמנא דאתא עלמא על
 ושלום... הס הדק יקוב ושם ורחמים,

 לכאורה, הפכים שני הרע לשק בחטא מצינו והנה
 כ״ד )דברים למרים אלקיך ה׳ עשה אשר את זכור
 כי ה׳, לעם להורות הצווי זה כי הרמב״ן, כתב ט׳(,
 שהתורה מצינו הלא וקשה, הרע. מלשק ליזהר יש
 היה, מק איזה הדעת עץ חטא לפרסם רצתה לא

 ודאי אלא מרים, של גנאי על התורה הסה לא ולמה
 ר׳ הגאון משם שמעתי וכן שרי... להועיל דלמען

 תעמוד לא בעמך רכיל תלך "לא מוואלאזק חיים
 עובר מלספר הנמנע ט״ז(, י״ט )ויקרא רעך" דם על
 היטב, באר לפנינו הרי רעך, דם על תעמוד לא על

לשק עוון התורה, פי על דעתיה לכוק קשה כמה
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הרע לשק 266

 כאלם עצמו יעשה כן ואם מאד, מאד חמור הרע
 שיש במקום יאשם אשם זה גם והנה כלל, ידבר ולא

 קפא( )שם ומחוייב... לספר מצוה לספר
 דכרנו אשר הרע הלשון ארם את יותר נבין ...ועתה

 מוליד הרע שלשון האדם בענק ז״ל מהרמב״ן
 פיו והבל הוא, מזיק עליו שצועד שאפרו עד כאדם,
 הרע, ללשון שייך שהוא הנחש מציור והכל מזיק,

 מתקבצות לבא לעתיד ט״ו( )ערכין וזז״ל כמאמר
 הנחשים ומריבוי וכו׳, הנחש אצל החיות כל

 הם הם בתוכו, הנחשים ארס יתרבה בתוכו שנבראו
 עבירה מכל ליצלן, רחמנא מאד לרוב חבלה מלאכי
 ז״ל אמרו ולכן כהנה, שמחשב וממחשבות ועבירה

 עצמה, מעבירה עבירה הרהורי שקשים כ״ט( )יומא
 ליצלן, רחמנא הנפש בעומק באים ההרהורים כי

 בנפש... לרוב כנ״ל חבלה מלאכי ונביאים ומצירים
קיז( סימן ב )חלק
 של ענשה חומר מצורע בפרשת ביארנו אחת ופעם

 רופא יש כואבת שן לעקור כשצריכים הנה עבירה.
 מומחה רופא קשים, ביסורין בצבת שלוקחה שינים
 בפה ידו שנותן יותר, מומחה רופא ויש קלים, בסמי

 אצל כשבא החולה כלל. יסורין בלי השן ושומט
 שנותן דרכו יודע כי הוא, שמה הזה המומחה הרופא

 אבל צער. הרגש באק השן את לחולה ומושיט יד
 וגם צבת, להביא מצוה המומחה הרופא את כשרואה

 להביא מצוה ועוד ומרים, קשים סמים להביא מצוה
 החולה מזדעזע אז כך, אחר אותו לרפאות רופאים

 השי״ת הזה, בדבר כן מאד. גדול השן ארס כי ומבין
 אדם עבר יד. בהושטת חולים המרפא נאמן רופא

 עד משם ת אינו תשובה, ועשה עשה מצוות על
 בנים "שובו י״ד( ג׳ )ירמיה שנאמר מיד, לו שמוהלין
 ציוה הרע בלשק והנה משובותיכם". ארפא שובבים
 אדם, מבני ופרישה נגעים יסורי היינו צבת, להביא
 אותו לרפאות הכהן, הוא רופא, להביא כך ואחר

 זה הרי כזו. רבה בהכנה קרבנותיו הבאת ידי על
 הזה. בעולם גם הרע לשק של ארסה היכן עד לעד,
 נראה הרע לשק עוון שורש על נתחקה כאשר והנה

 ומעתה צער, או לחברו התק שגורם מחמת שהוא
 וכל לחברו, הטבה הגורם טובה, מרה שמרובה כיון
 רסה( סימן )שם שכרו... מרובה כמה לרבים, שכן

מאליהו: מבוע
הדרגת גלויים, נסים במדרגת ישראל עם שהיה זמן

 רפואה היתה השי״ת, בדרכי ושלמה בהירה השגה
 נגעים, האדם על כשבאו הרוחנית. הבחינה בדרך

 אל אלא הרופא אל פנה לא הרע, לשון חטא פרי
 יתפשט אם ולראות לחכות בהסגר דינו והיה הכהן,
 ההסגר מטרת לטובה. ישתנה או החטא. היינו הנגע,

 והוא בתשובה, לחזור במעשיו ויפשפש שיתבודד
 תתרבה שלא החטא מטומאת עצמו לפרוש התראה

 יקרא, טמא וטמא הנגע, יתפשט ולא בו, ותתעצם
 וכדי חטאו, על מתשובה דעתו יסיח שלא כדי

 מלהדבק ולהשמר מהחטא להתרחק אחרים שילמדו
 התפשטות את תולה הטבעי במבט הרואה בו.

 מבט מצד אולם החידקים, בהתפשטות המחלה
 החטא שטומאת מורה המחלה התפשטות הרוחני
 ולכל לנגעים הסבה הוא החטא כי בו. מתרבה

 מזה... תוצאה היא הטבעית והתופעה המחלות,
K קעג( עמוד ג )חלק

לשמה
ה׳( עבודת מצוה-מעשה, למוד, גם: )ראה

זהר:
 שאתה כמו הוא עוז בך, לו עוז אדם אשרי אחר דבר

 בתורה לעסוק צריך שהאדם יתן, לעמו עוז ה׳ אומר
 כי שם(, שנקראת שכינה )דהיינו הקב״ה, של לשמו

 לו טוב לשמה, משתדל ואינו בתורה שעוסק מי כל
 אומר שאתה כמו בלבבם, מסילות נברא. היה שלא
 התורה שאותה שמו, בי-ה בערבות לרוכב סולו

 הקב״ה את לרומם כוונתו( )תהיה בה, עוסק שהוא
 שהכתוב כלומר בעולם, וחשוב מכובד ולעשותו
 מסלות שהוא לשמה, תורה של פירושו משמיענו
 ימשיך תורתו שבעסק בלבו שיכוק דהיינו בלבבם,

 הקב״ה של ששמו כדי העולם, וכלל לו הדעת שפע
 את דעה הארץ ומלאה שנאמר כמו בעולם, יתגדל

 וגו׳. האח כל על למלך ה׳ והיה יקויים ואז וגו׳, ה׳
 ומשום הקב״ה, לשם היו מעשיו כל יעקב וראה, בא
 השכינה, ממנו סרה שלא תמיד, עמו הקב״ה היה זה
 יעקב, שם היה לא בנו לעשו יצחק שקרא בשעה כי

 ליעקב... הודיעה ורבקה לרבקה, הודיעה והשכינה
קכה( )תולדות

 חכמת ישועות הסן עתך אמונת והיה ואמר, פתח
העמידוהו זה מקרא אוצרו, היא ה׳ יראת ודעת
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עיונים אהב רב

 עיי״ש, הקדמונים הרם מכח רק שאיסורו ט׳ אווג ח׳ כלל רבינו בדברי כמבואר
 נחשב שבאמת דבר זה תנא אומר ולכן כחי דינו שאין אפשר כינינו אינו ואליהו
 אשת דין האחרונים דנו וכבר כחי, נחשב איט שאליהו משום מותר אן לגטת,
אליהו. של מעמדו מהו וכיו״ב אליהו

 איתא ששם ע״ב מ״ג עירובין מגם׳ כחי נחשב שאליחו ראיי להביא יש ואמנם
 תחומיו איסור משום בשבת לבא אליהו יכול אין מעשרה למעלה תחומיו יש שאם

ועיין. החיים. בין כמו בגטתו לדבר אין שאף מסתבר עליו מצוות חיוב ואם עיי״ש

י״ז סימן

לכל הידוע הזולה גנוה לסכר
 ידוע שכבר עניו לספר שאסור רביט מדברי לדייק אפשר מקומות שבכמח כיון

להתיר: רביט דברי מפורשים בחם המקורות תחילה נציין לכל,
בסוגריים מיירי ואם בד״ח א׳ ס״ק בט״ח ב׳ כלל א.
י״ב ס״ק במ״ח ג׳ כלל ב.
ז׳ ס״ק במ״ח די כלל ג.
מ״א ס״ק במייח די כלל ד.
ess^ ח׳ ס״ק במ״ח ח׳ כלל ה.
בסוגריים ג׳ אות חי כלל ו.
בחגח״ח ט״ז ס״ק במ״ח חי כלל ז.
)ב£ תקשה ולא בד״ח לא ס״ק במ״ח יי כלל ח.

pi משום דבר ספור המתירים תלתא" "אפי בהיתר וסייעתו חרמב״ם לשיטת 
 שמותר ממט השומע יודע שכבר שדבר לדעתם בוודאי הרי להתפרסם, שעתיד
לספרו.

 יסתרו שלא ונבאר□ לאסור, רביט דברי משמעות שבחם המקומות נציין ועתה
שלעיל. דבריו את
 השני אסור האחד ספרו שכבר שדבר רביט כתב י״א, ס״ק בט״ח ח׳ בכלל א.

 דבר לספר מותר )שאם תלתא" "באפי של חרמב״ם מהיתר ע״ז והקשה לספרו,
א. — ותירץ מכבר( המפורסם דבר ספור מותר בוודאי להתפרסם, שעתיד משום

 פלוני של אבותיו בגנות )כהמספר גנאי אינו שבעצמותו דבר שמספר באופן שמדובר
 על האבות גנאי לייחס אין ובאמת למוטב חזר כבר זמאז במרותו שעשה גנאי או

חרטב״ם אף זח ובאופן תשובה(. ועשת בו שחזר למי הגנאי לייחס אין ומ הבנים
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ת ןמים עיונים אהב•
 שמתכוון באופן שמדובר ב. טי(. סעיף בי בכלל חם רבינו )דברי שאסור מודח

 ליישב יש m פי ועל נודע, שכבר דבר אפילו לספר לכו״ע אסור ואז לגנאי המספר
המקומות. בשאר דבריו

 כשמיחסים שהיינו שם, שמדוקדק כמו ליישב יש כי ובמ״ח ט׳ אות ב׳ כלל ב.
א׳־אי. באות לעיל וכמש״ב האמת ע״פ בו אשם שאינו דבר למדובר

 שכוונת שמדובר לעיל, האמור ע״פ לפרש נראה כ״ד ס״ק במי׳ה זי בכלל וע ג.
 רוע "מצד שם רבינו מלשון וכ״מ עניו בכל אסור ולכן לגנאי והשומע המספר
עיי״ש. וכוי חבירו׳י את לחייב בחירתו

 במ״ה די כלל רכילות בהל׳ ממש״ב להתיר, רבינו שדעת ראיה עוד להביא ויש
 דומה ואינו ממקודם יותא שנאה השני יוסיף שמא משום ביודע אסור שרכילות גי

 למעיין כמוכה בחבילה למרבה לדמותו שיש שלשהי׳ר ראי׳ ומזח בחבילה", ל״מרבח
ודוייק. מותר. שם
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וישבר
 עדים, עני ביה דאית ואי בלבבך, אחז את תשנא לא & י© ™ כתי׳ הא

 50ליה מיבעי שונא הוא? עלמא דכולי שונא ולא הוא, שונאך מילתא, דמיגלייא
 לאו אלא שנואה, והאהה אהובה האהה 0ם 40 )לברים 3יכז*כה ביה, למיכתב

 יג< © )משלי דכתיב לשנאותו, מותר אמר יצחק בר נחמן רב ש״מ. גונא. האי כי

 עבדינן מעשה השתא ? למימר צריכא עדים, שני ביה דאית ואי רע. שנאת ה׳ יראת
 בריה אחא רב ליה אמר ש״מ. גונא. האי כי לאו אלא מיבעייא? שגאה ביה,

 « ביה דידע אי ? דמי היכי ? ומשנייה לרביה ליה למימר מהו אשי, לרב דרבא
 ש״מ ליה. לימא לא לא, ואי ליה, לימא ליה, וקים תרי, בי כי ליה דמהימן ברביה,

 דאמד דמי, וכחטאת כעון נמי דשנאה למימרא סמכינן. לא אחד עד דעל
 הילכתא. וכן חטאת. ולכל עון לכל באיש אחד עד יקום לא רהמנא

למנחה[. סמוך הספר לפני אדם ישב לא ]דרשה

ל שאילתא

1 דתנא חבריה, על חד לאישתעויילישנאבישא ישראל לדבית להון דאסיר

נוסחאות חילופי
 דאית[ ואי | a ואית ואי[ I מ ל׳ א שמיר עביד לא ואי ד בלבבך[ | כ והכתיב כתיב[ הא | וממש והא

 בה״ש וכמש שפיר עביר דלא ג- סילתא[ | a דמיגלי כ דמגליא דמיגלייא[ I 50 ש נמי נ׳ טה[ I א ואית
 הוא[ | א בדי״ש והא ולא[ ן וכטנספרש ל׳ הוא[ ן א בה״ש הוא בלבבך וג׳ א שוגאך האי שונאך[ I א

 | ש איבעי ו הוה מימי[ | ש .ושונא א ושונא ההוא שונא[ | כבנוסתתנו X ובה״ש אנספר ל׳ מ ההוא
 ן מנספדש מצות מותר[ J מ ל׳ יצחק[ בר 52 | ©כמם דכתיב כדכתיב[ ן ר ל׳ ביר,[ ם למכתבי למיכתב[ 51

האי ג* רע[ I א שנאות שנאת[ 53 | ש אובגספר שנאמר דכתיב[ J סש לשנותו מ3 לשנאתו לשנאותו[
סי סימ״א[ | מ ל• 1ביה 54 ן מנספר צריכה ו צדיכי צריכא[ ן נספר אי 1ואי ן נספר דמי היכי מ

ן ש אשי( רב על )קו אשי רב לרביגא אשי[ לרב 55 | א לרטנא ®פתי אשי[ לרב דרבא כריה I נש מיא
j ש ל׳ דמי[ היכי ן אש ליה אמר רביד, א( )ליד. וכנספד רביד. נ׳ ו ולמשגייה [ ומשנייה | » אפי אשי[
 | ו רביה ביה ידע ברכיה[ ביי וידע | » ליר, בי׳[ | א ליה ידע ביה[ דידע | כש ידע דידע[

 ודקים ליה[ וקיט | פרש כביתרי ס תדי כבי נ כביתדיה ז כבתריד, מ3א בכתרי תרי[ ט כי | וס ל׳ ליה[ 56
 ובה״ש א מהימן 1ממטנן 571 ונספש פ( )מיניה מינה שמעת 1ש״מ | מש ל׳ אוכנספר (03 ל׳ )טר, ביד, לרביד. ליה

 ן מ עון בבל עון[ לכל באיש 58 | כה״י בכל ואמר דאמר[ | ס דמייא אכמנפרש דפיא דפי[ ן כבגוסתתגו
 — דרשה | ח״ש לפני ט בנ״י הפסד[ — דרשה 59 ן כד.*י בבל ל׳ הילכתא[ ומ ן מ ל׳ הילכתא[ — ולכל

 | רכס ל׳ למנחה[ סמוך | X ונו׳ למנחה[ — לפני | 3 דרשא דרשה[ | נפר כי׳י לפי למנחה[

ן בנדפס דתגיא כ דתני אומנספרש דתגא[ [ מ אחבריד, כ לחבריה הבדיה[ על | ומ לאשתעויי לאישתעויי[ 1

 הואיל עפנו. את ולגלות להעיד בייו ואץ עדור. דבר
 עי׳ שגו© ולא שוג© שנקרא תה בדבר. עד עוד ואין

 "טון :שם פסחים ערוד.״ דבר בו שראה ®ד״ה
 לתו״ש מילואים )ר׳ אותו" שונא הטרו גם שונא שהוא

 א® יצחק בר נחמן רב :שם בנס׳ שם< יח. ברך
 מו® אטר יצחק בר נחמן רב :וכאן לשנאתו, מצות

 :הגירפא באן נם כה״י שברוב ה״נ ר׳ אבל לשנאו®.
 ,הכנסתיו־ לא נכונה גירסא בנראה, שזו, ואעס״י מצוה•

 רב בר ש«אל רב טן שהמחלוקת יתכן שכן בפני©
 נדרש פסוק מאיזה הי© יצחק בר נממן ורב יצחק

 הן ובו׳" עדים שגי ביה דאית ואי s המלים זד- דיו
 אינן. ובנם׳ השאילת© לסי יצחק, בר נחמן רב מלשון
 רב ליה אמר הענין: מסוף נסשסת הבעיה ואילו
 בטרקא הדורש שלפני יתכן וכר. דרגא כריה אחא

 דבת שהביא יוסף׳ של הצדק® שאלת ®®ת הי®. זו
 לפניו נאמן שהוא לו ידוע היה שכן לאביו, אחיו
לא ואי :בטלים מסתיימת הגס׳ סוגיית עדי© בשני

והערות באורים
 ®י השאילתא, לשון ואילך, מכאן לי© ליטא לא

 שמפסליס וכחטאת בעוון היא ששנאה הטרה את לסשוס
אחד. עד פי על תקום ולא האדם על

 ח״ג ר׳ אבל לדרש© סימן כל אץ בנדפס — דרשה
 שהיתר. ברור הר«י ומפירוש כ״י, בכמה נמצאת שהיא

 היא שעליה הגם׳ וסוגיית המשנה ופירש© לפניו, גם
 בד יבא של המימרא בד. שנכנסה © י,—ב ס, בשמן
 אל לעולם :רב אסר גוריא בר חטא רב אמר מחסיא

 סלעים שני משקל שבשביל הבנים, בץ בנו אדם ישנה
 נתקנאו בניו, משאר יו® ליוסן* יעקב שנתן מילת

 ויתכן למצרי© אבותינו ויזרו הדבר ונתגלגל אתיו בו
 הספר לסר היושב בץ נראה לא קשר איזה .שיש

 הנידון לעגץ בפיל© שיווה מתוך אנשי© בננות המם®
 שבץ הנראה הקשר דק )ולא שלפנינו בשאילתא
וכו׳< מתסיא בר דכא של המימרות

לשון איסור הוא זו שאילהא נושא — ל שאילתא

ר״ש

 שמע לתורי© טר. דע
מינה.

ר״י
 לפגי ©ם ישב לא

ס להסתפר הספר
שית עד למתה מוך
 ©מ יכנס ולא פלל,

ל ולא למרחץ לא
 מקום ט• בורסקי.

 ולא עורו© עבוד
 לדון. .ולא לאכול,

מפ אץ התחילו ואם
 ל• מססיקץ טקין.
®או ראיתיה ק״ש,

 סמוך האי רייתא.
 בנט׳ אסיקג׳ למנת©

 p )© א׳ סר׳ שבת
 גדול© למנחה סמוך

 דידן. בתספורת י׳פא
 ז לא אמאי לכתחלד.

ה ישבר שמא גזירה
גדו מנחי. פי׳ זוג.
 שטעית בחצי ל©

 8ז מ® ולמעל©
 ז התמיד שמיסת

 סמוך הערט© בין
ש מהתחלת למנת©

 מנחה שביעית. עד.
 ר שעות ט׳ קטנה,
 יגילץ שהיו ממצה,

 התמיד יאחד שלא
 בדאמרי׳ מכאן, יותר

 ולא נשחט. בתמיד
בעל להזיע למרתץ,

 אמאי ולכתחלה מא.
 שמא גזירת ז לא

לבור ולא יתעלם©
 אמאי ולכתתלה סקי•

 דילמא גזירה ז לא
 פטידא למחזי אתי

 שפא סי* בוטני©
ת שנתקלקלו יראה

 לאכול, ולא עזרו®
 לאימשר אתי דילמא

 אפי׳ לדץ. ולא כי.
 ולכתחלה דין. בגמר
 דילסא ז לא אמאי

 בדינא טעגתא חזי
 מאימתי דיטג וט®

 התספורת! התחלת
מ סע®® משיערה

 סודרו טרו׳. מנו.
להפש ראשון ®א
 ומאיס® בגדיו. טת

 ז בורסקי התחלת
 משיקשור אבץ א״ר
 את ט׳ כתיטו. בין

אט־ התוזלת אימתי
ונד זרועותיו. בתי י

 עצמן, חוגרץ היו בבל בני ט• להו. והא לן הא פליגי, ולא ®ורו. את משיתיר אמר יוחנן ור׳ ידיו, את טשיטול אמר רב ז לד.
 בפרק אמר בישא. לישנא ידים. נטלת קודם ®ורד. בהתרת כן, עוטן היו לא ישראל ארץ ובני להתיר, צריבין וכשאוכלץ

 זד. אפילו פי" ומוט. בשרא דשכיחי פלנייא בי נורא דאיכא היכא סומר כגון ז בישא לישנא דמי היכי כ( טו, )ערטן בערכין יש
 טוצא כל וכן ממנו, יודע שאגי מה להודיע רוצה איני מפלוני, שבקו כגון הרע, לשון אבק שהוא דברים ויש הרע. לשון הוא
 זד. ועל רע®, לידי בא סוב® שמתוך חבית של בטובתו אדם יספר אל לעולם ב( קסד, )ב״ב פשוט גט בפרק נמי אמד בזד-
 לרבו היו תלמידינו ה׳ כדתנן ®תר. ®®יו בפגי אבל לו. תחשב קללת השסם בבקר גדול כשל רעהו מביר -הע השלמ אמר
שבהן. מונה היה הוא זכאי בן ׳"ק

*_______________________________________
ע״י הודמס56 מס עמוד {8 (}8) ;«;תנ״ך ומנהג צבי»הלכה משה בן קלמן שמואל מירסקי, :ב( )בראשית ב - >מירסקי< שאילתות



ר״ש
מ עוונות, מגדיל

 דב־ ?ברות, שלש גר
 אלא ,כת לא הני

כתיב והכא בדולר"
 < גדולות.

 כנגד תרתי, ואימא
 דגדולות עבירות, ג׳
 מרי. אלא משמע לא
 ז מסקת מינייהו הי

ובכול שוים, שכולם
גדולה. 113 ,ו■

רא ל שאילתא
 ]אלו כנגד עונות, מגדיל הרע לשון המספר כל ישמעאל ר׳ דבי

 שנאמר דמים, ושפיכות עריות וגילוי גילולים עבודת עבירות■[ שלש
 גילולים עבודת גדולות. מדברת לשון חלקות שפתי כל ה׳ יכרת ד( יב, )ונהלים

 גילוי גדולה. חטאה הזה העם חטא אנא לא( לב, נשמות דכתיב גדולה, איקרי
 הזאת. הגדולה הרעה אעשה ואז מ ל«׳ )בי*׳«יי« דכתיב גדולה׳ איסיי ערייה

 הרע לשון אבל מנשוא. עוני גדול יג< י, )שם דכתיב גדול, איקרי דמים שפיכות
 תרתי גדולות גדולות, אימא גדולות. מדברת לשון שם< >תהלים דכתיב גדולות, איקרי

לה. מפקעת להידא א״ב לא[, ]ותו
 ששת רב דאמר לקבוליה, אסיר הכי לאישתעויי, ליה דאטיר היכי -־-וכי

המעיד וכל המקבלו, וכל הרע, לשון המספר כל עזריה בן אלעזר רבי משום
נוסחאות חילופי

 בבל ע״ז מלולים[ עמדת | כה״י כפל | עמדות שלש אלו 3 | ס שלש נ׳ מגדיל[ I מ ונברו על נ׳ הרע[ 3
 ס זהב אלהי להם ויעשו נ׳ גדולה[ | כר »׳ דכתיב[ 5 | נספר וע״ז אוכמש ע״ז גילולים[ עבודת 4 | כה״י

 ס ושפיכות שפיכות[ ד | ו ביוסף נ< ר שג׳ דבתיב[ | וסש ל׳ גדולה[ איקרי !א נמי ג׳ ר מיקרי איקרי[ 6
 ודקרי 8 | ם רע הרע[ | ו בקין נ׳ רש שג׳ דכתיב[ | ר גדולה גדול[ I וס ל׳ גדול[ איקרי | א נמי נ׳ איקרי[

 כ אליפא א תיםא וכי אימא[ | ם ביד. נ׳ א ׳1ש דכחיב[ | מ ל׳ לשון[ וכתיב גדולות | כה״י בבל ביה כתי׳
 לא ותו מינייהו אוכנספרש לא[ ותו 9 ן וכמנספרש ל׳ גדולות[ | ו מיעום נ׳ נספר ואימא מ אילטא

 אוכסנפרש מימיהו ג׳ ר מי א בה״ש מנסס ר,י אוכש הירא להידא( ן בה״י בבל ל׳ א״ב[ | ס ממשמע
 | בנוסם בי אוכנספר® וכי[ 10 | ו משמעי בכלהו אלא ג׳ כד,"י בכל ל׳ לה[ | ר מפקיג׳ מפקעת[ ן 0 מניהו

 ר< )חיכי הכי הם הכי[ | ר לאישתעוייה ום לאשתעויי לאישתעויי[ | כה״י בכל ל׳ ליה[ | מ נמי ובי היבי[ כי
 בן אלעזר ר׳ משוס ששת רב ואמר עזריה[ — ואסיר ן מ לקבולי ו לקבלו לקבוליה[ | אג נסי נ׳ נפר

המקבלו[ — בל | בטוסחחגו ועה״ג א ל׳ עזריה[ p 11 | פ לקבוליה אסיר הכי הם לאישתעויי דאסיר עזריה

והערות באורים

ר״י
 פסחים ערבי בפרק

 משום ששת רב אמר
 עזריה בן אלעזר ד׳

 ום* כו׳ המםםר כל_
 תשא, לא מיך""ליה

 תשיא. לא ביד. קרי
 דם* כירושלמי גדמי"

 ר׳ ה״א( )פ״א אה
 נחמני בר שמואל

 מותר יונתן, ר* בשם
 על הרע לשון לומר
 מאי המחלוקת. בעלי

 אבוא ואני ז סעמא
 את ומלאתי אמריך

יבריך.

 :הפסוק הוא וישב לס׳ וסמיכתו מזה, והמסתעף הרע
 ב(. .לז, )בראשית אביהם" אל יער, דבתם את יוסף "ויבא

מד וחיים מות «זש״ד, ז: אות וישב. נתנמומא
הגרות אותן כל הגיעוהו לא ביוסף pi---------לשון
 את יוסף ויבא שנא׳ אתיו על שספר לה״ר על אלא

 אות מהוו״ב תנהומא השווה אביהם*. אל רעה ובתם
 שלח. בס׳■ אדיר בעמן השאילתא גם השווה ו.

 הרע, לשון לספר ישראל לבית להם שאסור — דאמיר
 במו״ר וכר. ישמעאל ר׳ דבי דתנא ונברו, על אוזו
 אלא וכו׳" ותניא רכיל תלך לא וכתיב נ להגיה דגה

 על להראות 1r שאילתא מתכוזגת בעיקרה כי שהבין
 מעוונות שלשת כנגד השקול הרע לשון עוון גודל

 עליהם. עובר כאילו השבוהו יוסף שאתי הגדולים"
 פאר. ירושלמי ר׳ ממורה מן הרע ללשון אזמרה ולענין

 ישמעאל דר׳ הברייתא 4שנ הש״ם ובגליון ה״א פ*א
 שלש כנגר :שם גירסא• בשינויי ב מו, בערכין היא

 שלש אלו כנגד :ה״ג ראה כה״י, לפי וכאן עבירות,
 ובתיב גדולות מדברת לשון הבא "כתיב :שם עבירות.
 גדולה", מסאה הוה העם חסא אנא כוכבים בעבודת

 לשון מלקוח שפתי בל ה׳ יכרת "שנאמר :וכאן
 דכתיב גדולה איקרי גילולים עבודת גדולות מדברת

 .בגילוי שם: גדולה". מסאה הוה מעם חמא אנא
 :וכאן הזאת״, הגדולה הרעה אעשה ואיך כתיב עריות
 הרעה אעשה ואיך דכתיב גדולה איקרי עריות "גילה

 גדול כתיב דמים "כשפיכות שם: הזאת*. הגדולה
 גדול איקדי דמים "שפיכות וכאן: מנשוא", עוני

 הרע לשון "אבל :כאן מנשוא״. עוני גרול דכתיב
 ושם גדולות", מדברת לשון וכתיב גדולות מיקרי

 "אימא :וכאן תרתי״, אימא ״גדולות :שם חסר. זה כל
 מינייהו "הי שם: לא". ותו תרתי גדולות גדולות,
 לה*. מפקעת )לאיזה( להיוא "א״ב וכאן: מפקא"/

 וברורה. מליאה השאילתות וגירסת ונסדר. הגם׳ גירסת
 ארבע )כנגר וכנגדן שם: פאה ירושלמי השווה

 סירותיהן אוכל שאום במשנה שם המנויות המסות
דברים ארבעה הבא( לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם

 לו קיימת והקרן הזה בעולם האדם מן נפרעין שהן
 ושפיכות עריות וגילוי זרה עבודה הן ואילו הבא, לעולם
הכרת מניין זרה עבודה. מלן, כנגד הרע ולשון דמים
הוה העם חמא אנא וכתיב--------ההיא הנפש חכרת
 מניין עריות גילוי זהה אלהי להם ויעשו גדולה תממן
 לאלהים, וונסאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך

 עוני גדול ה׳ אל קין ויאמר מניין דמים שפיכות
 לא ז אומר מהו הרע לשון אגל בא כשהוא מנשוא,

 ה׳ יכרת גדולות, אלא הגדולה ולא גדולה ולא גדול
 ויבא כתיב גדולות• מדברת לשת הלקות שמני כל

 מאיר רבי ז אמר מה אביהם, אל רעה רבתם את יוסף
 חשודין אומר מאיר רבי שמעון, ורבי יהודה ורבי

 הן מזלזלין אומר יהודה ר׳ המי, מן אבר על הן
 אומר שמעון ור׳ כעבדים, בהן וגוהגין השמנות בבגי

 שכין הסמיכות ונו׳. האיץ נבנות עיניהם הן נותנין
 בברייתא הנדרש לענין שלפנינו בשאילתא ואוזיו יוסף
 הירושלמי ולפי 3 טו, בערכין הבבלי לפי ישמעאל, דר׳
 בעולם מפירותיהן אוכל שארם דברים אלו :המשנה על

 וכו׳ ואם אב כיבוד הבא לעולם לו קיימת והקרן הזד,
 שלא השאילתא, הלקי של הפנימי השילוב על מעידה

הוא. רק דבר
 דאמר לקבל אסור כך לספר לו שאסור וכמו — וכי
 ומכרה א קיח, בפסחים היא וו מימרא וכו׳. ששת רב
 אינן לקבורה" הזי דלא "כמאן המלים בשינויים, א כג,
 שלפני כד,"י בכל כתוב כן אבל בנדפס ולא בגם׳ לא

 ר׳ של מקורו על נעמוד זו גירמא ולפי ח״ס• )ראה
 להשליכו "ראוי שם: למכות כפירושו המאירי מנתם
 תו״ש )ר׳ זקנים" וב״הדר לכלבים". מיתתו אמר

 להשליכו ראוי שקר עוות המעיד »כל :א( לשטות
 שהטזנד" איפוא ברור באיזכל*. מציגו שכן לכלבים
 ראוי שאינו כמי מיתתו אחר לכלבים להשליכו שראוי

 אלו מלים הכנסתי כה״י כל יסוד ועל לקבורה.
 ביסוו שוא" שמע תשא "לא הפסוק בפנים. באריהיים

 משפסים במכילתא, הובא הרע לשון קבלה לאיסור
לשת למקבל אזהרה הרי שוא, שמע תשא «לא !3פ״
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וישברב
 שנא׳ לקבורה(, הזי דלא ]כמאן לכלבים להשליכו ראוי לוזבירו שקר עדות
 קרי לא כב, )שם אותו תשליכון לכלב ליה וסמיך שוא, שמע תשא לא א( )שמות
תשיא. לא נמי ביה

 דאייז מיבעי, ליה למיחש אבל מעשה, ביה למעבד לקבוליה, אסיר וכי
 לנטוריה ליה מיבעי לצעורך, או למקטלך, בתרך מהדר קא פלניא ליה אמרין
 למיחש מיבעי, לא דלקבולי׳ אע״ג בישא לישנא האי מר דאמר מיניה, נפשיה

עילויה קרה בן יוהנן ליה דאמר אוזיקם, בן בגדליה אשכחן דהכי מיבעי, ליה
נוסחאות חילופי

 ממקבל המקבלו[ | ו וו,מקבלו המקבלו[ וכל | כ הרע לשון הממסר וכל הרע לשון המקבל בל
 במאן | וש בחברו &3א חבירו על להבירו[ 12 ן ו והמעיד המעיד{ וכל I נספרש הרע לשון

 וסמיד אותו תשלימן לכלב 1אותו — לא 13 ן אוכמבפרש דכתי׳ שנא׳[ ן אוכמנפרש לקבורה[ ו״׳י דלא
 ביד. וקרי תשא לא ביה קרי תשיא[ - קרי | כה״י בכל ש( ידך תשת אל א )וגר שוא שמע תשא לא ליה
 ן א ראסוד זה*מ אסיר[ וכי ן וכמנספר כי מילי ומי ובי[ 151 מ ל׳ גמי[ 14 [ נספר ל׳ אוב תשיא לא

 לסילתא ג׳ ו מותר נפשיה ולנמורי נ׳ למיתש[ | ם עליהו נ׳ ומגספר לקבולי לקבוליה[ I ם אמירן אסיר[
 ׳1 נספר ליה מבעי ו ליה ומבעי מיבעי[ ליה | אכ& נפשיה ולנטורי ג׳ ליה[ I נספר גפשיה ולמעטר

 | ו מהדר מהדר[ קא ן א כל פלגיא[ | א ל׳ ליה[ I מ אמרי כ אמרינן אמריו[ 16 | אכה ליה ג׳ מיבעי[ I ו למיהש
 ליה למוש ם ליה למימש אוכט למימש נ׳ ליה[ ן ו מתבעי מיבעי[ | א לצערך לצעורך[ 1 וכ ל׳ א בהלד בהרי[

 דלקבלי אכט דלקבולי דלקמלי׳[ 17 ן נפר ולינטר מ ולנטורי וכס ולמנסד א ולנטור׳יה לנטוריה[ ן נפר
 אשכתן[ | ום ליה נ׳ מיבעי[ | בבנוטהתנו ובה״ש א ביה ליה[ 18 | א אמור דהא כנססר ליה נ׳ מיבעי[ ן ו

[ כבנוסחתנו ובר,״ש א קרהה קרה[ | נספר דמשום נ׳ אהיקם[ ן נספר בגדליהו בגדליה[ ן גפר אשבהנא

והערות באורים
 הביא רפא, ל״ת מצות המצוות, בם׳ הרמב״ם הרע«.

 שבמכילתא לזו יותר קרובה בלשון המכילתא את
 בהערות )עי״ש ישמעאל דר׳ במכילתא ולא דרשב״י

 אמרו כן גם זה לאו "ובכלל ן כתב ובסוף הליו( ר״ת
 ומעיר הרע לשון ומקבל הרע לשון למספר אזהרה
 פכ״א סנהדרין ובה׳ במכות". שהתבאר כמו שקר עדות

 הרע לשון למקבל אזהרה זה לאו "ובכלל :כתב ה״ז
 כאן לדייק ויש שקר". עדות ומעיד הרע לשון ומספר
 aum rfoxi במשמעות דגו הרבה הסדר, בחילוף

 תשיא, לא ביה קרי והדרשה: תקבל, משמעותה אם
 להיפך. או שוא, שמע שישא למקבל הגורם למספר היא

 ביה "וקרי כתב: שם לפסתים בפירושו הרשב״ם
 משתמע דכולהו ליה גרסי׳ דלא בעיני נראה תשיא, לא

 שמע בפיו נושא הרי מעיד או שכשמספר משא מלא
 לשון הביא שם למכות בת״א והטהרש״א שוא".

 נוסתות בבל "אבל :ע״ז וכתב שם בפסתים דשב״ם
 ביד. קרי כן, איתא — דרשא בהך שלנו גמרות

 אלא כפיו נושא מלשון אינו שתשא משום תשיא, לא
 תקכל, תשא מקום, בכל תרגומו וכן קבלה, מלשון
 תשיא, לא המעיד, ועל המספר, על למדרש צריך ולהכי
 בד״ם גט עי׳ הרע". לשון עמך להתקבל תגרום שלא

 כשלעצמן תשא לא המלים ה. אות At קית, לפסחים
 אשא "כל הפסוק בעין המספר, על לכאורה מתפרשות

 ההזקוני את שהזכיר תו״ש )ר׳ שפתי" על שמותם את
 עם בסמיכתן אבל כן(. שפירשו שור בבור והר״י
 המקבל, על לרעתי יפה מתפרשות שוא, שמע המלים
 דשקר", שמע תקביל "לא אוגקלוס: תרגם ולפיכך
 מלי תקבלון לא ישראל בני "עמי :עוזיאל בן ויונתן
 ויאה קדמו". בהבריה קורצין די׳יבול סגברא שיקרא
 יט, לויקרא ורפב״ן רש״י הזה הכיסוי פירוש לעדן

to בשאילתא הפיסקא מלשון שם. התרגומים והשוה 
 כפשוטו המקרא שמן משמע הנדםס" לסי שלפנינו,

 לשמוע יש תשיא לא הקרי ומן למספר אזהרה נשמעת
a ,ב״י ויש שם• בפסחים כרשב״ם וזהו למקבל 
 כרשב״ם, היינו וכו׳, ביה קרי :כלל שם שאין p״n )ר׳

 ביה וקרי תשא לא ביה קרי בהם: שכתוב גם ויש
 מלא וגם תשא מלא גם לשמוע שיש היינו תשיא" לא

הכריע לא מראה הדמב״ם נם למקבל. אזהרה תשיא

 למקבל, המספר את בסהמ״צ הקדים ולפיכך זה, בדבר
 ובלה״ט בכ״מ שם ועי׳ הסיר. את ההליף תורה" וב״משנה

 בעל שיבוא קודם לדיין דבריו המשמיע דין בעל לגבי
 שהשתמש יג, מד, לבראשית סוב" "שכל בעל הבירו. דין

 וגם זו שלפני בשאילתא 01) שלפנינו בשאילתות
 שלפנינו השאילתא את מקשר זו( שלאהרי בשאילתא

 הלשון: בזה השנאה באיסור הדנה לה הקודמת עם
 נענש כך אותו שנאתם על יוסף אהי שנענשו "וכשם

 ברית למי אסור לכך רעה, דבתם שהביא על יוסף
 כל ישמעאל ר׳ דבי דתנא הבירו על הרע לשון לספר

 עבירות שלש כנגד עונות, מגדיל הרע לשון המססד
 איקרי ע״ז דמים, שפיכות עריות גילוי ע״ז גרולות,
 גילוי גדולה, תטאה הזה העם חטא אנא דכתיב גדולה,
 שפיכות הזאת, הגדולה הרעד. אעשה ואיך דכתיב עריות
 )כתיב( הרע לשון אבל מנשוא. עוד גדול דכתיב דמים

 ואי גדולות מדברת לשון דכתיב גדולות ]איקרי[
 תדא מפקת מצית לא משמע תרתי גדולות אמרת

 הרע, )־־לשון ל״ה לקבולי אסור נמי והנא מנייהו■
 קרי שוא, שסע תשא לא דכתיב לה׳( :בטעות מדפם

 ההולך דין ה״ב חיים" וב״אורהות תשיא". לא ביה
 שאסור וכשם ז״ל אהא ה״ר "כתב : (518 )עט׳ רכיל

לקבולי". אסור כך לאשתעויי
 לקבל, שאסור אמורים דברים ובמה — אסיר וכי

 אומרים שאם צריך, לו להוש אבל מעשה, בו לעשות
 צריך לצערך, או להורגך אתריו מחזר פלוני :לו

 של מימרא — וכו׳ מר ואמר ממנו, נפשו לשמור
 אבא( n :שכח ת״מ )ובילקו״ש א סא, בנדר, רבא

 תנא, בלשון בגם׳ מובא אתיקם בן מיליד, הפסוק
 מלשון זד. שכל נראה וכאן רבא, של המימרא לפני

 שלח לפ׳ בשאילתא רבא. מלשון שהכל או הברייתא
 ב״תומפי מרבא. ות״ש בעיה בלשון זו פסקא באה

 מפ׳ בנראה, השאילתא מובאה שם לנדה הרא״ש"
 נ בזה״ל מהמשך )שם( ת״ב תיים", וב״אורהות שלה.

 ולגסורי ביד. למיתש אבל מעשר" ביה למענו "ומ״מ
 עלך מהדר פלניא ליה אסרי דאי ליה, מבעי גפשיה

 גפשיד, ולמינסד למיתש ליה מבעי לצעורך או למקסלך
 דלקבוליה אע״ג נישא לישנא האי ]מר[ ואמר מידה

וכו׳". ליה מבעי לא
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רג ל שאילתא
 אשר והבור (0מ© )ירמיה דכתי׳ ואיענש, למילתיה חש ולא נתניה, בן ישמעאל

גדליה ובי גדליה, ביד הבה אשר האנשים פגרי כל את ישמעאל שם השליך נ0
קרה, בן יוחנן לעצת לחוש לו שהיה מתוך אלא הרגן, ישמעאל והלא הרגן,

הרגן. כאילו הכתוב עליו והעלה ואיענש. חש ולא
שקרא, דהוא למימר, לאיניש ליה דאסיר דליתיה, מילתא מיבעייא ולא

 רשותא ליה יהיב ולא דהוא, מן ההוא ליה ואמר דאיתיה, מילתא אפילו אלא
 משמיה מנסיא דר׳ בריה מנסיא דא״ר למימר, ליה אסיר לאחדינא, למימר25>
 לו שיאמר עד יאמר בבל שהוא לחבירו, דבר לאומר מניין רבה מנסיא דרבי <

 לאמר ישראל בני אל דבר לאמר, משה אל ה׳ וידבר P ו, שנא׳)®®ת ואמור, לך
אל ואמרת אמור p )ייקרא הכהנים אל אמור משה אל ה׳ ויאמר יגא לא, שםג_

ישראל. זקני
 למיזל מהו תלתא, בי קמי למלתא דאמרה היכא אילו— צריך ברם30

שיאמר עד מר דאמר כיון ? לאחריני או למריה, ליה למימרא
נוסחאות חילופי

 ישמעאל 20 1 ונספר איענש ואיענש[ | ספר לטילוליה למילויה[ 19 | נספר עילוי מ על או עלוי עילויה[
 א הכם ג׳ כגם גדליהו גדליה[ | אונספר אהיקם בן ג׳ נפר גדליהו גדליה[ | ©כבספר נתמה p נ׳

 ואיענש ן ס עליו נ׳ חש[ 22 | ם ל׳ קרה[ בן | א לגדליה מ לו[ | נספר מפגי מתוך[ I א והרגם הרק[ 21
 א אסור דודאי דאסיר[ | ט חסו א דליתא דליתיה[ 23 ן נספר העלה ©כס מעלה והעלה[ | כה״י בכל ל*

 אכם )הוא היא שיקרא א< )דקא דהא שקרא[ דהוא | נספר למימרה למימר[ | כה״י בכל ל׳ לאימש[ ליה
יהיבן I כ דהו דהוא[ I ©כמם מאן מן[ | ספר לה ליה[ | ר דאיתה אפ דאיתא זאיתיה[ 24 | כה״י בכל

 לאחריגא[ I נספר למימרה מ ליה למימרא ©כ למימרא למימר[ 25 | כה״י בכל למתל ׳1 דשותא[1 | נפר יהב“״
מנפיא[ דר בדיה ©כנספר בדיה בר בריה[ | נספר למימרה וכ למימרא למימר[ | כד,"י בבל לאהריני

 עד[ I וכר רבא רבה[ 26 | נספר ל׳ 1סנסיא דר משמיד. ] ב רבא ו רמז ג׳ ר דמנסיא מנביא[ דר׳ | מ ל׳
 זקני — דבר I ו להם אמר נ׳ ישראל[ | ©מ לטי אמור בני[ אל דבר | נספר אמור ואמור[ 27 | נספר עד אלא

 I ©מ ל׳ ישראל[ — לאמו־ | נספר ואמרת אמוד להם אמור לך כ להם אמור ישראל לטי אמוד ישראל[
 I ם למילתה ©כם מילתא למילתא[ | פ דאמרי׳ כ ליה דקאם׳ ©מ ליה דאם׳ דאמרה[ | אכר למילף את נ׳ צריך[ 30
 למריה ן ©מנספר ל* ליה[ | נספר למימרה ו ולמימר א ולמימרא למימרא[ 31 | בנדפס בי׳ אכמסר בי[
| ם אפור ג׳ מר[ 1 ר אמרי מי נסם אמרינן מי נ׳ א לאחרני לאזזריני[ | ו למריה או לאתריניה לאהריני[ או

והערות באורים
 לאדם לו אפור שאינו, דבר כי שאלה ואין — ודא

 לו ואמר שישנו, דבר אפילו אלא שקר, שהוא לומר,
 לאחרי© לאמר רשות לו נתן ולא הדבר אותו שהוא מי

 זו מימרא וכו׳. מנסייא ר׳ אמר שכן לאמה לו אסור
 מנסי© ר׳ במקום מוסיא ר׳ ושם ב. ד, יומא, בגם׳ היא

 ד״ו )בד,"ג השאילתות לפי שם הגליון על תוקן ובבר
 •וידבר נ הפסוק מובא בגם׳ מוסיא(. ל׳ :ע״ד קת
 :בש״ש וכתב א( א, )ויקרא לאפר־ מועד מאהל אליו ה׳

 שכתובין לאמו־ אותן דמכל הגון מעם ואדע יתנני "סי
 בהר לא ויקרא, פרשת עד הפרשיות בכל ומסורין

 יאמר בבל שהוא למטרו דבר דהאומר מילתא למילף
 לאומר מנין גאון נוסהת וראיתי וביתי הזה כהיום וכו׳

 וכר לאמי משה אל ה׳ וידבר שנאמר וכר למטרו
 לאסר משד. אל ה׳ בדבר שבכולן המוקדם קרא והיינו

 דף דיומא •בגמרא כתב: ובהע״ש בא*. פרשת ריש
 וידבר משה אל ויקרא הפסוק הדרוש זה הובא ב ד,
 ש© להגיר. אפשר ולא לאמר, מועי מאהל אליו ה׳

 ומד. דויקרא". הפסוק כל שם ודורש הולך שהרי
 בפתיחה האתת לפנינו, דרשות ששלש הוא לי שנראה

 אלה תנאים מדרשי שני ספר© בראש והשניה למכילתא
 בספר הראשונה לא® המלה את לבאר צורך ראו

 ז© אמרי שיבוא לבל אב בנין והוא ידם על שנתפרש
 ואמור צא •לאפר. :ישמעאל דרבי למכילתא בפתיחה

 ודבר ויצא שנאמר ישמעאל, דבי דברי מיד, אליהם
 להם ואסור צא אוסר אליעזר רפי לד( לד, )שמות

 אל העם דברי את משה וישב שנאמד דבר והשיבני
 רי״נ )ד.וצ׳ דרשב״י במכילתא וכו׳", ת( י© )שם ה׳

 לאפר •לאפר, (:8 עם׳ מל®, ורע״צ אפשטיין
אמור צא, •לאפר :ט( עם׳ רומי )כ״י ובספרא לישראל״.

ותשימי" להם ואמור צא לאפר. אחד ובד--------להם
 והשלישית שם( י ובהע׳ ב דף ויקרא, והזהיר, ס׳ גם )ח

 הראשון הפסוק את שתפס מנסיא ר׳ של זו היא
 •ריש ולא ואר© בם׳ י, ו, שמות סימנתי pל שבתור©

 ז© פסוק שט אין p® בש״ש, כלשון בא״, פרשת
 זד. לא יג, ל© שם פסוק עוד תפס כן ואתרי

 הראשון הפסוק וכן שבספרא, זה לא אף שבמכילתא,
 קיד, )יבמות ואמרת" •אמור למדו שממנו אמור, שבם׳

 ספר© שבראש תדרשה הובאת ב ד, ביומא ואילו א(.
 המימרא מן למעלה שס האמור מן ברור שנראה במו
 הקדיט למה וידבר, משה אל ויקרא מנסיא, ר׳ של

 המובא הכלל מגסיא■ לרט גס וכו? לדיבור קריאה
 ז כיצד אב •ממין המדות: מל״ב ה׳ מדד. לפירוש

 ז יסוד נקרא אימתי שאחטו, מה על המל® יסוד זד,
 הדורשים, לכל לקו שימש תחלה". נאמר הוא משיהיה

 במקורו להאטך המקום כאן ואין צרט, לפי אתד כל
 הגיוני שהוא העיקר זו, למדה הפירוש או® של

 בל הובא טוב" ב,שכל וכן סוב* וב״לקח טטודו.
 לאומר •מכאן ובסוף: א י© לשפות המכילתא לשון
 אמרהו" לך לו שיאמר עד יאמר בבל שהוא לחטרו דבר

 מנסיא רט דרשת יסוד על ובנראה במכילתא, שאינו
 ®באר. חייס" ונ״ארמות שם< ה״ג גם )השוה שלפנינו

 מבעיא •ולא ;בזה״ל שלפנינו השאילתא מן זו פסקא
 אלא הוא שקרא דהא למימר דאטור דליתיה ]מילתא[

 ד® מאן ההוא ליד, דאמר דאיתיר. מילתא אפילו
 עד למימר אסור למימרא למתל דשותא ליד, יהיב ולא

ה״נ^ )ר׳ אפור" לך לו שיאמר
 ללכת ם® שלש© בטני ®בר את כשאמר — כרם

: ® שאמר טון 1 לאחרים או הדבל לבעל ולאמו־
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וישברד-
 מני דילמא או לא, ואמור, לך להו אמר דלא כיון נמי, תלתא בי ואמור, לד לו

 ואמרה תלתא, בי קמי אמר דלא היכא ואמור, לך ליה למימר צריך כי מילי
ליה דאמר ובמן פרהסיא, כי הויא תלתא, בי קמי אמר דקא היכא אבל בצינעא,

 אין תלתא בי באפי דמתאמרה מילתא כל הונא רב בר רבה דאמרמיי ת״ש

כי ליה דהוה למריה, ליה ואמר אזיל כי ,1ביש לישנא משום בו
_ t , פרהסיא.

טות[• ולא חלם כל ובתריה ששים, מעין חמשה דרשה

לא שאילתא מקץ, פרשת

ר״ש
 דמית־ מילתא כל

 תלתא, באפי אמרא
בפ אומרה שהאומר

 הזר אם שלשה, ני
 מהן אחד וסיפרה

 לשון משום בו אין
 כן שלדעת הרע,

 שלשד" בפני אומרו
ית אס תושש שאינו

הדבר. פרסם

 הילכתא דתנו עשרה בי צריך ליה, דמשמתין בחילמיה דחזא מאן ו ל אי ד
ואמר בחלמיה. קטן או עבד או אשה, ליה חזיא ואפילו ליה, דשרו

נוסחאות חילופי
 כי[ 33 בה-ין בכל ל׳ ואפור( לך ן אובמ בתלתא תלתא[ בי | פ בעד, בי[ ן נד לאפר במס אסור ואסור[ מ

 ך נפר ל* ם ביד, בי[ | אומ ליה נ׳ אמר[ ן מנספר אמוד ואמור[ ן מ למימרא למימר[ I כה«י בבל רבי
 ליה נ׳ כה״י בכל ואמר אמר[ | נספר מניעה בצימגא[ 34 ן אובמ ליה נ׳ נ ואמר ו דאמרה ואמדה[

 בפרהסיא אוכמם בפרהסיא פרהסיא[ כי | מ הוי הויא[ | ר ביה בי[ | א דתלתא קמיד״ו תלהא[ בי המי I אם
 דקב״ה בריךשמיה מאי ׳1 דמי[ ן מם אמור ואמור[ ס! ל׳ לך[35 ו| ל׳ ליה[ כה״ין בכל וכמאן וכמו[ ן נפר

 וכ» דאמירא רמתאמרה[ ן בנספר רבא רבה[ 36 ן מ שאלתא ולענין ששים מעין המשה דרשה וכו שמיה בריר א
 שסיר לאהריני או נ• למריה[ ן נספ וכי כי[ 37 | כד,-י בכל בה ליה בו[ אין | אונפר ל- יI 3 נסר דמתאמוא

 I פר בפרהסיא אוכמנם בפרהסיא פרהסיא[ כי | אום דהויא דהוה[ | נספר דמי שסיר אוכמ דמי א( וושפיר
I ו בכ״י סות[ — ובהתה | כ דרשא דרשה[ | א וגו׳ נ׳ ת׳יש לפגי מ בכ-י אוב בכ-י ששים[ — דרשה 39
 בזזולפיול אסם בתלמיד. בחילמיה[ | נספר ואילו דמיהייבין ו ואלו ישראל דביה דמווייבין אכס ואלו דאילו[ 1
 רועו[ | מרסס ביה כמנסם בכ״י p בי[ | פ דטשמיתי׳ מ רמשסהי ו דשמהי׳ דסשמתין[ ו כ דהלמיה ו

בהלמיה[ | ו גוי נ׳ או[ | מרסס שפחד. כד,"י בכל כן אשד.( | מ הזיה אם הזייד, והיא[ 2 | פ דנתנו ם דתאנו

והערות באורים
 שלא ביון .p גס בשלשה ואמור, לך לו שיאמר עד

 ובתם במד. אולי או afy ולאמר, ללכת להם אמר
 בפגי אמר כשלא ואמור, לך :לו לומר שצריך אמורים
 הרי שלשר. בפגי כשאמר אבל מנעה. ואמר שלשה

 דומה• ואמור, לך :אמר וכאילו כפרהסיא< זה
 בב״ב היא ד.ו» רב בר רבד. של זו מימרא — ת״ש

 ואפר אזיל כי :המלים מכלי א סז, וערכין א, לס,
 יהזדו .אס :פירש שם לב-ב רשב״ם וכו׳. למתה ליה

 אויל כי :והייגו עליך*, סלוני אמר כך לזה ויאמרו
 ב, לס, שם התום׳ אבל שלפנינו. למריר, ליה ואמר
 ,פירוש פירשו: בישא לישנא משום בה לית ד״ה

 לשון של המובן לסי היינו ג", לפני שאומר לאותו
 ברמב-ם אלה שגי הגדרת ר׳ רכילות, מגדר השונה הרע,

 רש״י מכ״י. ר״ש פירוש ור׳ 3ה״ ס״ז דעות ה׳
 ג׳ בפגי אמרוה ,שהבעלים כתב: שם לערכין
 דעתו תתלה גילה שזה הרע לשון אינו אותה המגלה

 דסופה ידע דמידע תושש, אינו אותו מגלה שאם
 להכירו מגלה וזה ליה אית הברא דהברך להיגלות,

 בלשון שגאמר כסי וזהו שיודע־, עד לתבידו חד!
 בפרהסיא, ליה דהוד. והטעם, לאתריני". «או :הבעיה
 או ,למריה הבעיה: של הנדרים שגי על מוסב

 שם. ורסב-ן סז יס, לויקרא רש״י ור׳ לאהתני*.
 בכ-י, נמצא אבל לררשד, סימן בנדפס אין — דרשה

 מששים, אהל המשה :כ גז, לבובות הכוונה ח-ג ר׳
 אמד אש וחלום, ושינה ושבת דבש אש :הן אלו

 רב אמר *. א נד, שם זה ואמת וכו/ לגיהנם מששים
 ע׳ ובערוך ברש״י ועי־ש סות ולא תלום כל הסוא
 .19 עט* זדן■ שם קאהוט ובד,ע׳ סות,

 החלום ענין הוא זו שאילתא נושא — לא שאילתא
סמיכתו ודבר זהבסל, המתקיים מן בו שיש כמה וער

ברוד. מקץ לס׳
 עשרה צריך אותו שמנדין בחלומו שראה מי — דאילו

 או אשד, לו ראו ואפילו לו, שיתירו הלמת שוני
 בפירוש קדמונים נמלקו כבר בחלומו. קטן או עבו,
 או אשת בחלומו שראה הכוונה אם זו, פסקא סוף
 בחלומם ראו ם ה ש שהטונה או שנידוהו, קטן או עבד
 קעא, אלף סי׳ ה״ד, שו״ת הרדב״ז, שמרוהו, עליו

 וכן בהע־ש )סומן מצאתי שוב ד״ה ע-א׳ כת, דף
 לפשוטה שניה לשון תופס ק( מי׳ בטעות: בתו״ר
 למוציאי הראשונה הלשון לפי המפרשים את ותושב
 תרכ״ד(.סי׳ )ליק, הגאונים בתשובות מפשוסם. דברים

•x שנתנדה למי שמתא הסרת בעמן תשובה מובאת 
 את להזכיר )מבלי שלפנינו השאילתא בלשון בחלום,

 הראשונה, כלשון שהכוונה ניכר ומתוכה השאילתא(
 :נידוהו קנון או עבד או שאשר■ בתלומו שואה היינו

 תשובה עבד"■ או קטן או אשה ליה רשמית ומי ,ואפי׳
 סי׳ תשובה" ,שערי הגאונים בתשובות גם הובאה זו

 ,ואפי׳ :בזה״ל ושם מז( :בטעות בהע״ש )סומן מח
 בגדאד. היא התשובה עבד". או קטן או אשה ליה ומיא

 שנראה בפי האיי, מרב או פלסוי, מרב ליק( )מתשוה״ג
 שם< הי״ם א״יי בהגהות )י׳ תשובה" ,שערי מתשוה״ג

 (73 עמ׳ שם והשוה 429 עט׳ וד״ב ע״א קד. )ר״ו בה״ג
 דקא בחילמיה דהזא ,והיכא .* בזה״ל זו סיסקא הובאה

 ליה דשדו הלכחא דתנו עשרה בי צריך ליה משמתין
 לשון בתלמייהו". קטן או עבד או אשד. ליה חזו ואפי׳

 שהכוונה, ברור ומתוכה יותר, ומדוקדקת מתוקנת זו
 שבכמה זז״ג ור׳ שנידוהו. עליו בחלומם ראו שהם

 ביאות, רבים בלשון כתוב השאילתות של מבה״י
 היוצא אוזר לתיקון פרט בפנים, תקגתי לא כן ואעס״י

שהביאו אלה ומכל מה״ג וכן שלפני כה״י מכל

ד״י
ב יש בסרק אמר'
 כל רבא אמר ערכין,
כ דמתאמו* מילתא

 ז-י האי רבי׳ תב
 יתכוין שלא והוא

ולג הקול להעביר
 האד ואם יותר. לותו

 שלא הזהיר דבר מר
 אמדו אפילו לומר
 בו יש רבים בפני

 הרע לשק משום
 בורר זה בפרק כדא׳

בשי א לא, )סנה׳
 ההוא ד״ר( ור׳ נויים

 מי׳לתא דגלי תלמידא
 מד־ בבי דאיתאמרא

 עשרין בתר רשא
 ואפ־ שנין ותרתין

 מבי מאיר ר׳ קיה
 דין ואמר מדרשא

jpn מגלי

ה בחלמיה. דחזא
 שי בתלומו רואה
 צריך אחרים דזתו

לה אדם בני עשרה
 ואע״ם נדויו. לו תיר

 ב״ד שנדוהו שבמקום
 אין ניחר כשהוא

 מוסתה אלא צריך
 עשויז. הכא אתר,
 השטים דמן בעי,

 גרים רש״י גרוהו.
 הלכתא, דמתגי והוא
 מתגי ולא תני אבל
 דמוי ליכא ואי לא.
 ולא תנו אפילו גו,

 אנשים ועשרה מתנו.
 ת״ה כגון שאמרו

 אבל לאחרים, ששגו
 לעצמן ששנו ת״ה
 לאחרים, גמרו ולא

 תשובין ואינן הואיל
הי הוי לא כך כל

במ ויש הואיל תר,
 שמלמדים ת-ה קומו

 הוא ויכול לאחרים
 ואם אחריתם. לחזר

 דיו דמתגו שם אין
בדתנו.
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האזנוודסתר

מאת
דיכובסקי שלמה הרב

החשודים מסויימים אנשים שנתפסו לאחר לאחרונה. לכותרות. עלה זה נושא
בעיות: בשתי מתרכז בנושא תהלכתי הדיון במדינה. בולטים לאישים בהאזנח־סתר

מותרת? האזנת־סתר האם א(
»־« הדין. בבית כראיה האזגת־סתר, של והמשפטי ההלכתי מעמדה ב(

בעקר עמדה ובמרכזו כשנתיים, לפגי שניתן פםק־דין במסגרת ידינו על נבחן הנושא
 אישות. בדיני כראיה האזנת־סתר של קבילותה שאלת

לאתר. אתד הדברים, את נבדוק

אחר? לדברי בסתר להאזין מותר האם א.

ראיה היזק .1
 זאת לדמות יש אולם סתר, האזנת האוסר נזיקין בהלכות מוגדר דבר אין לכאורה,

כתב: א( ב, ב״ב הבחירה )בית המאירי הראשונים. נחלקו בו אשר ראיה", ל״היזק
 ואין שבקלות. קלה במחיצה ואף המנהג, אהר חולכין הראיה, היזק שנסתלק "כל

 דקות מתוך להדיא לכאן משם נכנס שהקול ר״ל כלל, שמיעה להיזק הוששין
הם". בדיבורם נזהרים אדם בגי שסתם המחיצה,

 בג״א שסתם אלא ראיה", "כהיזק שמיעה" "המק לראות יש עקרונית כי מבואר
 לדק יש זהירות, מועילה שלא בימינו, סחר האזנת שכאמצעי ומכאן, בדיבורם. נוהרים

ראיה. בהיזק כמו
 לא רהא לזה, זה ששומעין מהשמיעה, טענה "ואין כתב: ת סי׳ הרא״ם בשו״ת אולם
 מהמק שמיעה חמק ללמוד שאק מבואר גוונא". האי כי חמק תלמודא בכולה אשכחן
ראיה.

 ראיה "בהמק כתב: א( נט, )ב״ב הדמב״ן ראיה. המק מהגדרת נובעת המחלוקת
 צניעוחא". משום אי בישא, לישנא משום אי רעה, עין משום אי הוא, באדם אדם דנזקי

 מגאש ר״י )עיין דיליה" כ״גירי זאת רואים והמפרשים ראיה, להמק ממוודת עק־רעה
 "לישגא _ האחרים הטעמים שמיעה. בהמק שייך זה ואין א( ית, שם ורמב״ן בז ו, ב״ב

נח

תחכמו! אוצר תכנת ע״י הודפס56 מס עמוד שבעל-פה לתורה הכינוס לו - שבעל-פה תורה



חונות־סתר1דיכובסקיוז שלמדו חרג

 שמיעה, בהיזק גם שייכים — בצניעות פגיעה ו״צניעותא", הרע! לשון גרימת בישא״,
בהאזנת־סתר. או

 ארם למי לאפשר מנת על שמים כהלכות חכמים שהתקינו תקגוח הוא הדברים גדר
 שמבחינת למרות ס-פא(, )ב״ק נץ p יהושע שהתקין התקנות כמו בצוותא, להתגודד

 לגרמא. אפילו נחשבים אינם כ״צניעותא" פגיעה או בישא• "לישגא גרימת נזיקין הלכות
 בכלל. האזנה- "היזק גס המאירי דברי ולפי ראיה, ©זק לגבי במקורן ניתקנו אלו תקנות

 הל׳ אבן־האזל ועיין בצניעות. פגיעה ומשום הרע לשץ גרימת משום טעמן ובאסור,
טז. כ, שמיס
 כתוב "...שהרי שכתב: א( )א, לאבות בפירושו ימח ר׳ דברי את לזה לצרף יש

 מתפרש תגזול" "לא כי בדבריו ממאר הלאו". או© בכלל נזיקין וכל תגזול, לא
 הדין הוא לגזילה. עניגם שאין למרוח נזיקין, הלכות כל את וכולל המורחב, במובן

הצניעות. עניני כל את כוללת ראיה המק לומר,'שתקנת ניתן

גרשום דרבנו תרם ג.
 ספ״ה שלטי־הגבורים )עי׳ מדעתו שלא תכירו כתב לקרוא שלא גרשום, ררמו חרם

 מה כי סחר, להאזנת גם שייך ה( ס״ק טור הגהות שלד סי׳ יו״ר ומה״ג דשבועות!
 שמעט סט( סי׳ יו״ד )ח״א חקקי־לב בשו״ת מש״כ לפי ובפרט שמיעה. © קריאה לי

 משום © בעמן•״, רכיל תלך ״לא משום או כמוך״, לרעך ״ואהבת משום ©א החרם
סתר. כהאזנת נס שייכים אלו דברים ־- הבריות דעת גונב

 ביניהם שייך לא שצניעותא שיתכן משום ל©תר. מקום יש לאשתו איש כין אמנם
 )שם( חקקי־לב דברי את לצרף יש כמו״ב (.5 )סעיף להלן שיתבאר וכמו אלו, בדברים
שכתב!

מידם. מציל ולהיות עצמו, ©ז להציל בכדי ©א הגוי איגרת שפותח שמה "נלע״ד,
 משום תז״ל התירו דברים ממה ©א... גמור והיתר ר״ג גזר לא דבכה״ג נראה
 ליטול ובא הבירו, עם ישראל כזד. עגין יארע ואם מידם. ובמציל האבר דבר

נשאל© כבר לא, או בזה לבי״ד כה יש אס האיגרת, שיפתחו מבי״ד רשות
ולכאן". לכאן צדדים ויש אתר... במקום מתכתי ע״ז
 בי״ד, לגבי רק אמורים שהדברים נראה בהקקי־ל© סאלאג׳י ר״ח של ספיקו למרות

 במקום ובפרט ם"© ריש ככ״ק כאמור לנפשיה", דינא איגיש "עביר עצמו הנפגע אכל
עבירה. מלעבור סהבירו למנוע שמצות איסור, השש שיש

עבירה מניעת .3
 בהנא רב על המספרת א, ס© ברכות במסכת הגט׳ דברי את כאן לציין כדאי

 הרגיש רב כאשד אשתו. עם שם היה רב באשר רב, של לסיט© מתחת בסתר ששכב
 אני וללמוד ©א "©רה כהגא! רב לו ענה ארעא", אורה דל© "סוק, ואמר! מ,

 הפרט לצניעות חדירה לך אין נוספות. דוגמאות שס בסוגיא מובאות ולכך צריך".
 מתחשבים אין ©רה שבמקום כרתן, ועל ישראל! מגדולי בשנים ומדובר מזו, יותר

בזה. להתחשב אין עבירה שלמניעת שכן כל הפרט. בצניעות
 לעבירה סביר בחשש מרובו־ כאשר לאש©, בעל שבין לי נראה לעיל, לאמור

 החיוב למרוח לגפשיה, דינא איניש לעביר מקום יש המשותפים, בחייהם הפוגעת

נט
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שבעל׳מח מורח

 דיק לידי הדברים פגיעים כבר באשר םגים, כל על הפרם. עינעת על לשמור
 אלא — להאזין מוהר האם — מלכתחילה Ss איזו הדיון אזי הדין, בבתי

 שלא סיבה אין ובזה כבר, שנעשתה בהקלטה להשתמש מוהר האם — בדיעבד
למשתמש.

)סז, בסנהדרין במשנה האמור לפי המערערת. ב״ב עורר אהד מסוג הלכתית מיה
 וממון מסית(, של )עדות מזו" pn עליהם, מכממין אין שבתודה מיתות חייבי ״בל א(

 מקרה, בשום עדים להכמין שאין הח עדים", "חכמנת מהווה בהקלטת־סתר ששימוש
למסית. פרם

חכמגתעחם.4
 תסב(! )נמנות חמנחת־תיגוך דבח את מיינו המשיב ב״ב צדק אולם

 לחכמק שמעוה ממסית, pn עדים, לו מכמינין אין שבתודה מיתות תייבי ״וכל
 דלא בהבמגה, עדים בהיו אף חודגין, בודאי בולה התורה בכל תזנה עדים. לו

אותו, רואים שעחם מון העדים. את לראות עריך עמדה העובר שיהיה מעינו
"" התראה". הוי עצמו מסי ואפילו אשח סי על מוראה... משוס ואי נהרג,

 לחמת המסית רעה לא "אם ג(: ת, )ע״ז הומכ״ם מלשון עולה גם כך
 מזח". pn עליהם, מכמינין אין שבתודה מיתות חייבי כל לו. לחכמין מעות לשנים,
 להכמין, מעות המסית שאצל בבל רק הוא סיתות חייבי לשאר מסית מן שההבדל משמע
.,לחכמין רשות מיתות חייבי שאר ואצל

 מיתות. חייבי כל שאר לבק מסית בין אחר חילוק לכאורה נראה פ*י ם*ז בסנהדרין חמשזח מדברי .1
 תחמול ב״לא נעמתי שכלפיד ביון השאר, בלמי מאשר לחלוטין שונח במידח נותנים וומיוז בלמי
 שאינו אהר, ארס להסיח המסית שניסה לאחו וח 0*00 ם(. ע, )ובריס עליו״ תכסח ולא
 ואף בכך", רוצים חברים לי *יש בתואנה שזב להסית להזמינו הפוסח חייב עליו, להעיד יסל

 לחיק תוכחת ומצות מכשול״ז חחן לא עיור "לפני איסור נעלס לחיק אולם עדים. לו לתכסין
 הדעת על יעלח וכי תוכחח. וחיוב לסנ״ע משום אסור חרבו בודאי מיתות חייבי כשאר וחדי ו חלבה
 זו עדים בפני מעשיו על למזור •תבקש אתר, ער בפגי או מסו. לבין בינו שבח שחילל שמי

 ונלך שבשמים אלקינו את נניח •חיאך לו אומדים עדים, למסית שהבמינו לאתר 01 שלכן יתכן,
 מצאנו לא מיתות חייבי שאר בבל בו. למזור סתת לו ומוהוויס ואכרסזו", עצים תעבור
 במלכת, התנתה על מאמרי )ראה ממה של מ״ר על משפיעה בתשובה שמוות אמשוזח כמעט

 בעובר ייהשב לא שהמופת כדי אולי זאת. קולא מצאנו במסית דוקא ואילך(. 413 עם׳ ו תחומין
לנזיר, יין בוס שהמושיס ,6 ,מס הצדה ו1ג עמי ז בתתוסין בחערחי סש״כ וציי עיור, למנו

 בבר שבר מבאן, זדאיימך בלמנ״ע. עובר אתו היין את לסתות שלא מותידו בכר בו אך
 בו לחזור למסית ומאפשר ונר", נניח "חיאך המוסת מומיו* מהסתה, על למוזר הבקשה עס

 מסית תוא באשו* רק למסית ניתנת זו אפשרות ענק. באומו עסוקים בעודם או דבור בד* מון
 מאחורי סובמניס עדים שני כשיש או שניים סמני ולהסית לחוור אותו "מסית" ותלוי! אמר,

 הס שמס שניים. מת* מסית הוא באשר כמוטב למזור לו ולאפשר בו, להתרות צורך אין מגרר.
 •תיאך שאמידת אן )סו, לסנמדדין יד־רמה בדברי וצי׳ הסשנוו. בתהילת שנכתב וכסי צדד,
 לחזור שיובל כדי או קלושה( בדמה כמסית, נס קיימת )שעכ״ס התראת משום היא נגיה*

בתשובה,
 למונעומחעבירוו ניתן וכאשר במסית, אלא מותוזז אתח עדים שחכמנת אלח, דברינו סבל חעולח

 שהמכמק משום אחרת, עבירה בבל אסודח עדים חכמנח אולם לתשובה, חמתה ומורמת אזזווחו ע״י
מתגלית הימה שאילו חעביחז. במקוס נוסזוווו אף ואולי חובתה. מצות ומבטל בלצנ״ע צובר ■
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חאזנות־סהר ריכובטקי. שלטח חרב

חינוך! מנחת־ דברי את מביא (859,858 עם׳ ,837 מ״מק( )»ד״י אילק מ׳ השופט בב׳
 יסוד יש כי אתר, של איגרת פחיתת שהתיר (,2 )סעיף הנ״ל הקקי־לב שו״ח את מציץ וכן

 עדים, לתכמין ניתן איסוא ההלכה מבחינת עוול. לו לגרום חושב האיגרת שכותב לחשד
 עלול חלה כי תשש במקום זולתו של בפרטיות לפגוע ומותר לכך, מצות שאין אע״ם

 במקום לנפשיה דינא איניש "עביר ההלכה על מתבסס זח שדין יתכן נזק. לו להביא
ד. סי" הו״מ ובשו״ע שם, וברא״ש ממוקי־יוסף יעוי*ן ב(. כז, )ב״ק פסידא"

לאשהו מש בין .5
 בכתב שכן בפרטיות", "פגיעה על לדבר אק לאשתו בעל שבק לסברא מקום יש

 ולא מזו, זה לא יעלימו, ואל יכריחו "ואל נאמר* חגשואק לפני שעורכים התנאים
 לכך שיש גז( )שורש מחרי״ק כשו״ת ועיק ובחיבה", באהבה ידורו אם כי מזה, זו

 שדעתו מה( סי׳ )ה״א מהדש״ם בשו״ת עוד ועיין ושעבוד. התחייבות של משמעות
 אישית, התחייבות לפתות יש טסוגית, בהתחייבות מדובר לא אם גס עב״ם, שדנה,
דברים. ולהעלים להסתיר שלא

כבית־רק כאומדגא הקלטה סרטי ערך פ.

ממונות בדיני אומרגא.1
 לסלילי דאייתי ערך יש האס — האחת לפנינו* ניצבות הלכתיות בעיות שתי
 חכמנח ע״י בהערמה, שהושגה ראיה האס — השגיח ז ישירה ערות בהעדר הקלטה,
 להשיב שגיוון לי נראה השאלה/ שתי על חהלכהז לפי להתקבל יכולה הקלטה, מכשיר
 סוגים על כלליות השלכות ישנן זו לשאלה הראשונה. בשאלה נעסוק ראשית, בחיוב.
ורקמות. דם בדיקות תמונות, כגון בהלכה, מסורשוה שאינן ראיות של אחרים
 שכחכ* א-ב( כד, סנחדרק )הל׳ הרמב״ם בדברי לסתות יש בזת ההלכתי הריק את

 אמת שהן לחן נוטה שרעתו הדברים סי על ממונות בדיני לדון לדיין "יש
 אס לומר צריך ואק ברורה. ראיה שם שאק אע״פ ק, שהוא בלבו הזק והדבר

 אלא מסור הדבר שאק שיודע. מה כפי דן שהוא כן, שהדבר בודאי יודע היה
 ההורה הצריכה למה א״ב האמת. דק שהוא לו שיראה מה לפי דיק, של ללבו

 שאינו אע״ס עדותן ע״פ ידון עדים, שני הריק לפני שיבואו שבזמן ז עדים שגי
נשקר". או העירו כאמת אס יורע

 עבירה. לדבר שותף פח כפירת אותו עושת העבירה, את לעבוד ספנו מונעת תיתזז לעבריין
 פנפינין אק שבתורת פיתות חייבי "בל לומר שזזתנרך עד סשוט, נח תדבר חיוו שלחנא נראה

 קפ״ל - חכמנו! שאין פשימא ממון( וקנסוח מלקות )בגון אחרים חיובים לגבי חייגו* עליהם״,
 תיא שבתורת" פיתות חייבי "שאר באומרו מתנא שכוונת ואפשר בססית. רק תדבר שחותר
האסורה(, תפשנו! בראשית המסית מושוות )שאליהם בלבד הנידחת עיר את ולמדיה שקר לנביא
 לחזרת מאפשרות ומתן פית" "וראן■ )אמירת סייגיו עם תדבר והותר תכמנת, נאסרה כלםיתם שאף

 )א.ד.(. העורך הערת — עליו״, תכסח ולא התמול ״לא תעיתי משום במסית דק בתשובת(
 להזיי" תמפייו של ופיתויו במסית עדים" "חנפנת לראית. דומת הנדון אק חמחפויו תנובת
 תדדה כל אין סתר" ב״האזנת אולם זח. בעדן רק הפותרת המסית של הכשלתו פתויס דבריו
 יי"3"3 ™ דידב עוסקת בסתר המוקלטת השיחה עבירת. לדבר תסמר או עבירת של חדשת
חדשת. עבירת של ליעיותת דבר חודם אינו תמאזק בעתיד. עבירת לעבוד בתכנית או נעשוזוז, שכפר

סא
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שבעל-פרו

הרמב״ם! כתב הלכה אותה של בהמשכה
 הגונים שאינן דעין כחי משרבו אבל הדין. עיקר הן הדברים אלו "כל
 הסכימו — בינה ובעלי כראוי חכמים איק במעשיהם, הגונים היו ואפילו —
כד* בידיעתו, ולא דעתו בסמיכת הדיין ידון ולא ישראל... דיני בחי רוב

ואעם״ב, זה... על ודעוד״סומכח וה לדברי מאמין לבי הדיוט כל יאמר שלא
 הוא שאמת הדיין דעת ונטתה הדברים, מכל בדבר נאמן אדם העיד אם

 שיודו עד תנין, בעלי עם ונותן מושא עדותו, רווות ואינו בדין ממתין אומר,
הדין*. מן יסתלק או פשרה, יעשו או העד, לדברי

להן. נוטה הדיין של שדעתו אומדנות על להסתמך ניתן הדין מעיקר כי מבואר,
 בחי אולם ברורה. אומדנא לחק שאץ במקום הוא עדים, שני התורה שהעריכה ומה
 שאינם או הגתים שאינם דין לבתי מחשש אומוינא, לפי לדון שלא הסכימו הדין

 כאסעעים: לנקוט יבול נאמן, אדם לדברי הדיין דעת נטתה אם אעפ״ב, דיים. חכמים
הדין. מן הסתלקות או פשרה, עשיית מו״מ, ניהול

 שיבואר כסי אומרנא, ע״ם פסיקה של העקרוני הדין נשאר מסויימות בהלכות אעפ״ב
 סוף: להם שאין במים טבע לגבי ג( ז, נחלות )הל* ברסב״ם מוצאים מאה הלכה להלן.

פיהם... על נוחלים היורשים הרי לכתחילה, אשתו אח משיאין שאין •אע״פ
ממק, לענק אכל כרת, איסור מפני אלא אלו כדברים החמירו שלא אומר, שאני

וכזה פיהן. על גוהלק אלו הרי למיתה... שחזקתן בדברים ומגדים העידו אם
חנק". בחי בכל יום בכל מעשים

 כגון אתר, בענק כשרוח שאינן ראיות על גם ממתוח בדיני להסתמך איסוא ניחן
הדבר. לבידור אחרת אפשרות בהעדר וזאת וחוקה. אומדנא
 שהובאו חרמב״ם דברי את שהביא (0 סי' )ה״א התשב״ץ מדברי גס מתבאר זה ענק

והסיק! לעיל
הכי, מלעבר לאמנועי ליה לית דמילתא, קושטא הוי דחכי כו״ע דאמוי "במאי

 סמכו ולפ״ז לאמתו. דין להוציא קושטא בחר למרדף מחוייב אדרבא אלא
 אומרת אדם בני שדעת בעדות קרובים בה להוריד נהלה מנין ז״ל הפוסקים

 דעתא. באומדן מסופק קרוב לנחלה מורידין התלמוד מלי מעינו וכן מת. שהוא
 עד דאבוכק לקבריה ליה תביטו "...זילו א( נח, )ב״ב חזקת בפרק דאמריגן

 זו בירושה דעתא אומדן דרך בנאה שר׳ הח איהו... מאן לכו ומגלי דקאי
— לזה...״. וליהנה מאחרים להפקיעה

 לעומקא תהית הוא. ודיינא ז״ל, האחרונים מגדולי שהוא ז״ל, להרא״ש מעתו וכן
דעחא". באוטק דינים כמה ק דדיגא,

 הולכים גירושק בחני גם כי נראה, קיג( סי׳ ת״א אה״ע )שו״ת שבות־יעקב מדברי
 בקולה ומייללת נפשה בסו עעקה אחח "אשה על היתה שם השאלה אומדגא. אחר

 איש ואין היום ויהי בי״ד... ע״ם אוהו והתרו פעמים, איזה אותה שהכה מלה על
 אכזרית... מכת אשתו אח האיש ריבה ומשרתו, ואשתו המל רק בכיה, הבית מאנשי

 או מעמה, היכלה היא שאולי רק כלל, אותה הכה שלא ואמר בכל, כופר והוא
כתב! התשובה בסיכום משרתו",

 לענק דסהני דאסשר אע״ג מ״מ, טוכא, דמוכח אומרנא ג״ב דחוי ניטא א* "דאף
קשה ובמה ־־ מבעלת אשה להוציא לענק מ״ם שבועה, בלא דנוטל נחבל,

סב
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 האומרגא וגס דמיא, נפשות כדיני נשים דיני פוסקים מקצת ולדעת גירושין,
חפץ, בנקיטת בשבועה אותת שנאמץ בכך די א״ב — כך כל כדור אינו אפשר

לגרשה". אוחו לכפות להאמינה אין שפועה בלא אבל הנחבל! כדין
 משתמשים כך, כל ברורה שאינה אע״ם מובא, דמוכוז שבאוסרגא מדבריו, מבואר

 בשבועה וגם מוחלטת באומדגא צורך יש גט כסיית לגבי אבל ממונות, דיני לגבי
עדות. זו שאין אע״ס אלו, בתנאים מבעלה אשה להוציא שניתן ומכאן, חפץ. בנקיטת

ג<! קנר, )את״ע הרמ״א פסק זח מטעם
 אין הגורם, מי ידוע אינו ואם להוציא... אותו שכופין י״א — אשתו המכה ״איש
 ביניהן ומושיבין כשרות. בחזקת הנשים שכל המתחלת, שהיא לומר נאמן 5הבע

הזאת". הרעה סי בשל לראות אחרות,
 מנצלת. אשה להוציא זו עדות מועילה הדין, לפי כשרה נשים ערות שאין ואע״ס
שיבואו רצתי "אין שאמרה: אשה לגבי ט( עד, )אה״ע חרמ״א מדברי עולה.גם כך
 וכתב לה". שומעין - לי ומצירין לי שמריעין מסגי ואחיותיך, ואחיך ואמך אביך לבית

הרמ״א!
 אשה או איש עמהם להושיב וגוהגין בדבריה... ממש שיש לבי״ד שנראה ודוקא

 זו שאין אע״ס והקטטה, הריב נתגלגל מי ע״י שיתברר עד עמזזם וחדור נאמנים,
4 הדין. סן כשרה עדות

היה! נאמנות לענין א עד, קדושין ובר״ן יג! ח, ממק נזקי הל׳ ברמב״ם עוד ועיין
הרס״א: פסק שם •ד, לה, חו״מ נרמ״א וכן

 אגשים רגילים ואין להיות, רגילים אנשים שאין דבמקום הקדמונים, "תקנת
 קרוב או יהירה, אשה דאפילו שכתב, מי יש ולכן נאמנות. נשים בזה, לדקדק

 שאין לפר ומסירות, קטטות שאר או ת״ת, ובזיון הכאה נענין נאמנים קטן, או
להזמין". סנאי ואין אה, כשדים עדים להזמין צריך

נפשות בדיני אוטדנא .3
 כמסכת אחרים. בנושאים גס ביטויה את מוצאת מוחלטת אומדנא על הסתמכות

נאמר: א צו, חולין
סלניא, ואמרי, תרי, בי אתו דאילו תדע משרשיא: דרב בריח יצחק רב "אמר
 לן אית אמדי, ואילו אה! קטליגן לא - נפשא קטל סימניה, והאי סימניה דהאי

אח". קטלינן — בגויה עינא טביעות
כתב: נא( סי׳ אח״ע )סהד״ק בנודע־ביהודה שם. בחידושיו בר״ן ועיין

 דאילו ע״א, צו דף הגשה גיד בסרק שאמרו מה ראסילו שגלענ״ד, אלא עוד, "ולא
 קטליגן לא נפשא קטל סימניה והאי סימניה דחאי פלגיא ואמרי חרי בי אתו

 רהאי פלניא חרי, בי אמרי אילו — ביותר מובהקים בסימנים נלעג״ד, ליה...
 עין וטביעות מובהק סימן ודאי אלא אה... קטאנן קטל, ביותר מובהק סימניה

רוצח". להריגת אפילו ביניהם הפרש ואין נינחו, חרא
— מאמרה נלמד סימנים ענק שכל ״כיון בנוב״י! הוסיף אולם

 דוקא והיינו גמרינן. מאמרה דאורייתא, סימגין דאמריגן דמה אומר, אני לק
 וכן הסיסנין. להכחיש ברי טוען בה, המוחזק שמוצאה, זה שאין דאמדח, דומיא

בברי מכחיש אדם אין בעלה, שהוא סימנין ע״י המת הכרח ע״ם להתירה באשה,

סג
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 זה חגה נפשא, קטל סימניה חזאי סלניא דאמרי הרי, כבי אכל מלח. זה שאין
 אחרינא איתרמי ואמרינן! ריחה, ברי אלים קטל. איחר דלאו זאומר מכחישם,
 לא ג״כ כחיש,מ ראינו שמודה אף ואולי ברי, טחני שניה, דלא ואף כסימנא.
 מכירין ומנדים אין התראה בשעת שחרי היא, ספק דהתראת משוט מיקטל,

 משא״ב התראה... כאן אין בבדי, להכחיש בידו שיש וכיון בסימניו. רק אוחו
מיקטלא". שסיד וינחה שוב ואם הללו, סימנים ע״פ הנשאת באשה

נפשות, לגבי גם מובהקים סימנים על לסמוך ניחן החן שמעיקר נוב״י, מדברי מבואר
.01c מכחיש. הנידון אין

 רעדים "כיון ושאל! גוב״י, בדברי סלסל קז( סי׳ )מהדו״ק אייגד עקיבא ח בשו״ת
 יומת עדים שנים סי ׳על אמרה והתורה סימנים, ע״י לקטלא נידון איך מסימנים, עדיסא

ותיח! חמת׳ז"
 העדים איך אבל עדים! ב׳ ע״ס רק מאמינים דחבי״ד חיינו עדים" שנים סי "על

קטליח, סימן דחאי דפלניא מעידים, העדים ואם קרא. מיידי לא מזח חענין, יודעים
 גברא חזאי דנין, אגן ושוב קטליח. כאלו כסימנים דאיש עחם ב* ע״ם ידעינן

 ביחעזז שטח p דשמעון בחחיא ושאני התעה. הוא כאלו, בסימנים שלפנינו,
במאומד. אלא אותו ראו שלא לעדים, נודע אין ההריגה מעשה דחתם דאית, בלא
ברוד". הו* וסימנים כיון שלימה, עדות הוי עעמו, ממעשה שראו חיכי אבל
 העדים ויכולים עדים, לראית ככלי־עזר לשמש יכולים שסימנים מדבריו מבואר
 במקום לעדים תחליף פזזוים סימנים אין אבל מאדם. אה לזהות ע״מ בהם להסתייע
 הולכים שלא הסיק קכט( )שורש חמהרי״ק אמנם עדים". שנים סי "על מתודה שציוותה

 הנותן כדעת מסתסקים רק והם הדיינים אצל מבורר כשהמעשה אלא אוטדגא אהר
 האמור מן אולם באומדנא. מתחשבים אק המעשה נתבדר בלא אבל והמקבל!

 לח( סי׳ ח״ב וסרטן, )להר״א קובץ־שיעורים ועי׳ פוסכמוג אינה שדעתו נראה לעיל
עליו. שחמה
 אומוינא תתקבל מוחלטת ודאות של שבמקרה דאי, ד״ה א לד, שבועות חוס׳ עוד ועי׳

 על חולקים א( לד, )שבועות ומאירי א( א, )סנהדרין יד־רמה אבל 4נסשוו בדיני נם
ממונות. בדיני רק מועילה שאומתה וסוברים החום׳

מגם׳! הביאה ב( )קכק יבמות כמסכת נשיסז לחני נפשות מדיני להקיש ניתן האם
 בודקין. אומר! טרפק רבי ר״ע. דברי — וחקירה בדרישה נשים עדי בודקין ״אין

 ואחד ממונות חני אחד תורה, דבר חנינא! ח דאמר תניגא, בדר׳ וקמיסלגי
 דרישה צחכין אין ממונות חני אמרו טעם ומה וחקירה... בדרישה נפשות חני

 דאיכא כיון סבר! מר קמיסליגיז ובמאי להק. בפני דלת חנעול שלא וחקירחז
לעלמא, איש אשת שחנן דקא כירן סבד! ומר דמי! ממונות כדיני למשקל, כתובה

דמי*. נפשות כדיני
 נחלקו הפוסקים בחנק". איש אשת על דהכא — רמי נפשות ״כחני פירש! רש״י

 הדעות לכל ממתות לחני נשים חני לדמות יש נפשות, חני דנים שאק חזה, בזמן אם
 )ח״ד משיב־דבר בשחת ר. א, סעיפים ובשו״ע יא, סי׳ אח״ע ובב״י פטור עיק -
מובהקים! סימנים בענק אשח לעדות נפשות בין חילק כד(, סי׳

 בעדות אלא אינו אמצעים, סימנים חח ע״י או מובהק סימן ע״ם דמשיאק "רהא
ממש, עדות ובזמן קטלא, לענק משא״ב הוא. שכן לרנד דגלים דמחני אשה,

סד
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בם". ענתה פניתם "חכרת כדכתיב בהכרה, אלא אינו תה
תמונת על להסתמך שניתן »( )סי׳ p שלפני בתשובה חגצי״ב פסק כך משום

נפשות! דיני בבן לדון אפשר שאי אע״פ עגונה, להתיר הנפטר,
 פשיטא המים, מן שהוציאו אחר מיד נעשה הסאטאגדאפיע היה אס "הן

 שכך דאיש מעידים היו ואם פנים, הכרת כמו עדות בזה שאין דאע״ג דמהני,
עליו". ממיתין שאין הנפש, את הרג שלו חפאטאגראפיע

ה(! אות לא סי׳ )ת״א עין־יצחק בשו״ת גם כתב כך
 בחיי שנעשה הפוטוגרפיע תמונת גט האשת יד תחת דיש דידן, בנדון "וביותר

 בלי ממש דומין סוטוגרסים תשני תמונת בי אומרים והעדים וחאשח הבעל,
 שניהם דהם כיון להתירא, לסמוך יש בודאי זח דעל נראה כלל. שינוי שום

 קיום לגבי יב פ״ק סט סי׳ חו״מ בש״ך זח במין דמצינו כמו להדדי. ודזמין לפנינו,
 גמור קיום שזהו בבר, המקדימים לשטרות אותם שמדמין דמיוץ, ע״י שטרות
 סמן על מהמזתזק ממון ומוציאין התורה, סן קיום שצריך במה אף ומועיל
 דמוציאין וכיון כהש״ך. והעיקר סק״ח, מו סי׳ בקצוח״ח יעויין הזה. הדמיון

 דמיון שבוה מוכח התורה, מן קיום דבעינן במה אף המוחזק, מן זה ע״ס ממון
 בכזה להחמיר לנו אין כן על ממת• טוציאין אין ברוב pש מרוב, עדיף זה
איש". אשת בחשש אף
 )ח״ג אוזיעזר בשו״ח ג(, סי׳ אותשטיין, הידשל צבי )לרבי ברכת־רצה בשו״וז אולם

 נחשב שתצלום לומר, נטו לז( סי׳ ח״א ראטה, משולם )לרבי קול־מבשר ובשו״ת טו( סי׳
 ח״ג מהרש״ם בשו״ת וכ״ב אחרים. סימנים בצירוף רק עליו לסמוך דש אמצעי, לסימן

 כמשפט ראיות דיני על בטיסט, מאיר הרב של במאמרו זת בכל ועיין קצב. סי"
 ג( סי׳ אח״ע )ח״ו יביע־אומד בשו״ת עוד ועיין ?116 עם׳ ט בתחומין דמיאניוק, הצורר
הי״ד. הכיפורים, יום מלחמת חללי של לזיהויים בתמונות שימוש לענין

 "אומדנא מסוג ראיות על נשים בדיני להסתמך ניתן כי להראות, ע״מ זה בבל הארכנו
טובא״י. דמובה

קול בהכרת האמינות רמת ג.

קולו ע״י אדם זהוי אפשרות .1
 דמת כי ספק, בל אין למיניהן. קלטות של ההלכתי ערכן לבירור נבוא עתה

 האדם, של פניו במראה היחוד משום וזאת שבחצלום. מזו נופלת שבקלטת ההוכחה
 ידועים שוות". דיעותיהם אין בך שדם, פרצופיהם שאין "כשם הז״ל! שאמרו וכמו

שכתב! סב( סי׳ אה״ע )מהדו״ת חנודע־ביהודח של דבריו

 לקביעת הלכתיים מקוריו! על הסתמך זה כמשפט המתתי ביוזם•® טל המיותר ההרכב כי ימיין, .2
במשסטהני׳ל. שהיו כנירץ אחרים זיהוי וזוממי חמתות ®ל ערכן

 ®ל דין )פסקי רקמות בדיקת בערן בפסק־דין ידי על נדון מדעיים הוכהה באמצעי השימוש ג.
 השימוש כי הלכתיים, מקורות ®מ הובאו א51 >מ׳ ע כרן פד״ר, - הרסניים הדין בהי

 פד״ר ועי׳ ואילך(. 431 עם׳ תהוטין עוד ]וראו! מדין למי גם גמור לבירור a®n> מטבע בחכמת
 313 »מ׳ n ומשמין עוד )וראה ההלכה למי )פוליגרף( מכונח־אטת ®ל מהימנותה בערן 224 עם׳ יג

ואילך[. 381 ע»׳ ז ותתומין ואילך,

no
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ת^^שבעל־פח

 דהואיל עין. הטביעות על לסמוך יש בודאי מה האדם, של פנים הפרצוף "הנה
 העיגים וגבות ועימם מהמצח משותף והוא איברים, מבמה מורכב הוא האדם ומגי

רבים, פנים בלשון האדם פני נקרא זה שם ועל — וסנטר ושפתיים ולחיים
 בטביעות לבדוק יכול בקל האדם מורת וא״כ חלקים. מבמה מורכב והוא הואיל

אדם פני ואין זה... אל זה ומתאימים יתד נצמדים שהם הפנים, בחלקי עין
 הראשון, ארם של כמטבע אדם כל שטבע כאלוקיגו, צייר ואין להכירו, "קידומה

להכירו". דומה אחד אין הכי ואפילו
 ׳בשלושה אומר: מאיר רבי "היה א(: לח, )סנהדרין תו״ל אמרו קול לגבי גם אמנם,

 ערוה׳. משום — וכמראה בקול וברעוג במראה בקול מחבירו, משתנה אדם דברים
 ובלילה המראה, מפני ביוס לא בבעלה, לאשת יתחלף שלא — ערוה ״משום ופרש״י:

 ארם, ובני באשחוז מותר סומא "היאך א(: )צו, חולין כמסכת אמרו וכן הקול". מפני
דקלא". עיגא בטביעות אלא ז בלילה בנשותיהן מותרין איך

ידיעה או ואיה - קול חברת .1
 בקצוה״ה גחיבות־המשפט. לבין קצות־חהושן בין במחלקת שנוי זח שעמן אלא

הכ:3 יג( )פא,
 סמכיגן סימנים על ואפילו איסור. גבי אלא דקלא עין טביעות מוזגי דלא "והעיקר,
 ט״ע מהני לא נפשות כד*מ ובן סיסמס... מהני לא סמק למוציא אכל באיסורא,

הוא". אגא לאו אסר ומצי רקלא,
 עדים הכסנת כענק שם מאסור על א סו, בסנהדרין רש״י דברי את פירש הוא בכך
 שיחו כדי החיצק, בבית עדים לו וטושיבין הפנימי, במת הגר את לו "מדליקין למפית!

 חזי מצי לא "דאי פירש! רש״י אותן". רואה אינו והוא קולו, אח ושומעץ אותו וואין הן
 הואי לא למימר דסצי קליה, דשמעיה ואע״ג קטלא, לחיוביה עליה מסהדי מצי לא ליה,

אגא".
 גט כמציאת תשש לגבי כ( )כ, ב״מ במסכת שהדי עליו, השיג ק״ס )שם כגתה״ס

 שאיסור מבואר - מממונאזו״ איסורא מר פשיט ״חיכי נאמר! שמעון בן יוסף לשני
בנתה"מ! הסיק לכן מממון. יותר המור

 דמדזגי מכ״ש ובגיטין, בתולק כמבואר איסור, לענק דמחני דקלא, בט״ע "א״כ,
 וידיעה! ראיה רבעי משום נפשות" בדיני דקלא ט״ע מחגי דלא והא ממון. לעמן

בראיה". שלא בידיעה פוסקים ממונות בדיני משא״כ
במשובב־נתיבות: קצומ״ח בעל עליו והשיג הזר

 שראהו שטח p דשמעק האי דכי בראיה, שלא ליריעה Vn ענק זח ״ואק
 אלא מעשה, כשעת שם היה לא שהרי כראיה, שלא יתעה מיקרי ווה מפרפר...

 דקלא ט״ע אבל ההשערה... מצד געשה כבר אשר מעשה בבירור לו נודע דאה״ב
 דמה אומדנא, כאן שאק ממש. ראיה ה״ל מעליא, חיכרא והוי דמהני ממא אי
 אלא הוא... רואה בכלל החושים באחד שמשיגו רכל שומע, או דואה לי

 בדיני וח״זז כלל. דיליה אהכרח סמכינן ולא טובא, קליש דקלא רט״ע ע״כ
מחני". לא ממונות

 ישירה, ראיה בכלל היא קול של ט״ע קצוח״ה לדעת עקרונית! מחלקת מבואות
 בלבד. לידיעה נחשבת דקלא מ״ע נתה״מ ולדעת קלושה; ראיה שזו אלא

סו
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דיכובסקי, שלמה חרב

כך: זו מחלוקת הסביר ו( סי׳ )ת״ב ב״מרתשת"
 הוא ובראיה מיה. של הכרה ע״י לראיה של-הקול ט״ע של שמיעה דומה "אינו
 בכל הרי הקול, כשמיעה אבל לו. וניכרת מכבר אותת שראה צורה אותה רואה
 אותו מרמת שהשומע אלא חדשה, וחברה חדש קול מוציא הוא שמדבר מעמ

 אח מכיר הוא הדימוי וע״י שלשום, מתמול ששמע הקול לאו© והחכרה הקול
הקול". בעל

 שדימוי כתב שם ר(, )מו, לשיט© הלך קצוהי׳ח בעל — בטרהשה כתב — לסת
 לא מדאורייתא קיום שצריך במקום אבל דרבנן, שטרות בקיום דק מועיל החתימות

 בהיתר סימנים. בגדר שהוא החתימות, כדימוי היא הרי דקלא עין טביעות דימוי. מועיל
 נתה״ם דעת אולם קול. של ט״ע ג״כ מועיל לה©ר, מובהקים סימנים שמועילים עגונה,

 חדש, קול שומע הוא פעם •שבכל כיון ראיה, ולא ידיעה היא קול של ט״ע שאק היא,
 הקול את גס ידמה הוא מכבר, ששמע הקול אותו מכרתו תצטייר שנחקק שע״י אלא
 הדימוי מכוח רק לו שבאה ידיעה עדות חשוב זה גם א״ב עכשיו... ששומע הזח

והאוסר".
 כידוע, מדעי© מבחינה לפחות להשיב, מקום יש "מרחשת" בעל של הסברו על

 לפנמו העומד והאדם לבקרים, חדשים האדם של הגון• תאי וטתהלפיס משתנים
 צל עדות גס דבריו, שלפי כך, בעבר. שחיו ממה אתרים גוף מתאי מורכב תיום
 עיניהם ראות לפי דבר בל מדדה שחתתזז ודאי אלא יתעה. על עדות היא ראיה

 דימוי כאן ואין היום, שרואים אדם או© ©א בעבר שראו האדם ולדידם אדם, בני של
 שבאשר ל©םיף, יש קול. אותו זהו האונים משסע לפי בקול, וה״ה לסילתא. מילתא
 דימוי על ולא היזם, שוב תשמע בעבר שחיה הקול על היא העדות אזי בהקלטה, מדובר

 לענין גותי בכל מועילה דקלא שט״ע הסיק ד( )לה, שער־המשפט בי יצויין לקול. קול
 לפי פירש הפנימי, בחדר אוד שמדליקים מסית, לגבי בסנהדרין הסוגיא ואת עדות:

אתתם. ויסיח יברח שלא כדי זאת שעושים הירושלמי,

עק מטביעת גרועה הקול הכרת .3
 חתם־ בחשובות עין. מטביעות גרוע שקול הפוסקים, מדברי נראה זאת עם יחד

 נראה לא דקלא בט״ע המכירים עתם בשני "שאפילו כתב! ב( סי׳ )חו״ם סופר
 מ, )בראשית הפסוק על בפירושו חרמב״ן דברי את אח וצירף ממון". להוציא לי

אבי"! ימושני "אולי יב(

 האלה האחים היו אולי דקלאד בט״ע אלא באשתו, מותר סומא האין■ רבותינו
 יודעים אדם בבני יש כי אתיו, כלשון לדבר קולו משגה שהיה או בקולם... דומים

בן". לעשות
 דקלא שט״ע כתב, א< צו, חולין שוד, חיים אברהם )לרבי ©רת־חיים בספר גס

 דלאו אע״ג דקלא, עין ש״טביעות ©א, בחולין חגם׳ והוכחת פחותה. לט״ע נחשבת
מועיל© הוא• דאיסורא ומידי הוא, גמור ט״ע

לה: סי׳ אה״ע )ת״א מצאגז דברי־זזיים בשו״ת תסיק גם כך
ב( )קסז, כתרא כבבא במבואו להשתנות, דעשוי גמור, ט״ע הוי לא דקלא "ט״ע

סז
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שנעל־פח תודח

 העעויי וסימן עבה". קולה ונעשה נשתנה וכמי "ומקינה, מיקש: ד״ה שם ברש״י
מובהק". סימן אינו להשתנות

pan חלוק ובזה העץ", שבעתן ללא דמי ש״קול סי*פג(, )ה״ד משיב־דבר בשו״ה 
ממש. עץ מטביעות הוא

 ונסתמא שפיקח נססק, יא קמב, אה״ע בשו״ע בית־שמואל. בדברי נם נדון וה נושא
בבית־ והקשח קול. בטביעות חאשח שמכיר וןווא מגט, את מותן ובפ״ג נכתב בפגי אומר

 נאמן לא אדם שום בזחי׳ז ט( ג, )גירושין מגיד״משנה דגרי לסי חדי יח(« )ס״ק שמואל
 לק קול. לטביעות עץ טביעות בין לחלק ואץ דרבנן. עורבא אפילו עץ, בטביעות

בקולה. מכירה שהשליח וח על סומכים המשלח, אשת שזאת לגו שידוע שכיון כתב,
בזה״ז, ט״ע על לסמוך שאין חב״ש, דברי כי שכתב, (1 קד, )אה״ע חזוךאיש ועיין
 גמורה שאינה לט״ע נחשבה דקלא וט״ע גמורה, שאינה בט״ע אלא אמורים אינם
 עין טביעות שמדמה מה "ולס* שכתב! שם השו״ע על בבית־מאיר ועיין ענץ. בכל

באשתו? מותר האח עם סומא אין ח»יד. היבל קמיז זוז בלא קול, לטביעות
 מדבריו נראה קושיא". אין לחה״מ אף א״כ קול. לטביעות ט״ע בין דמחלק וע״כ

 )מהדרין בקרגי־ראם עוד ועיין בזח״ז. אף ומועילה עץ, מטביעות עדיפה קול שטביעות
 להרוג אבל באשתו... מותר סומא להיות רק דקלא, ט״ע מחני "ולא שכתב: א( סז,
סימנים". רק הוי לא דקלא דט״ע משום מהני, לא דקלא ט״ע ע״י

 גוועה קול של ט״ע הכלל, מן יוצא ללא כמעט המוסקים, לדעת כי הנ״ל, מכל מבואר
ודינה כוססת, ראיה ללא עצמה בסני עליה לסמוך אץ ולסיכך ראיה. של מט״ע יותר

 מקול להבדיל מוקלט, קול לגבי הדבר שכך בודאי מובהק. סימן שאינו אמצעי" -*כסימן
טבעי, לקול מלא דמיון דומה שאינו מוקלט, בקול מסויים עיוות קיים כי ידוע טבעי.

בלבד, כ״סימן־אמצעי" מוקלט קול לראות שיש בודאי לק אופטימלית• בהקלטה גם
 הוכחות ברמת שדי במקום רק הקלטות על לסמוך איסוא ניחן מובהק. כסימן ולא

לדבר". "רגלים כמו סחוחח,

לחקירה עזר כאמצעי משמשות הקלטות
 נוהגים מקום מכל כלשהיא, בדמה סימן מהווה הקול הכרה האמור שלסי למרות

 הצדדים לחקירת כאמצעי אלא עצמה, בסני כראיה לא בחקלטוה להשתמש חדץ בחי
 לצורך קלטות בשמיעת דין בתי נעזרו שבהם רבים, מקרים על להצביע אסשד בלבד.
 המערערת כ״כ טענת את נקבל אם גס האמת. על להוראה והבאתם הצדדים חקירת

 השתמשו מכשיר ובאיזה אותם עדך מי ההקלטות, נעשו כיצד בבדיקה צורך יש כי
 המשמשות בקלטות, אולם עצמה. כסג* כראיה המשמשות בקלטות רק בזה טעם יש -

 יסתמך דבר של ובסופו מאחר צורך, כל בכך אץ הצדדים, לחקירת בביח״ד עזר כמכשיר
אמת. לאמירת לדובבם אמצעי רק משמשת כשחהקלטח עצמם, הצדדים דברי על ביה״ד

המדינה חוקי סי על כראיה הקלטות קבילות ד.

 כיח״ד וכישות הגנה לצורך נעשתה כאשד קבילה הקלטה .1
13 סעיף עם מתיישב סתר כהאזנת שימוש כיצד היא! בערעור המשפטית הבעיה

נאמר! שבו סתר האזנת כחוק

ne
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תאזנווו־סתר .דיכוכסקי שלמח הרב

 קבילים יהיו לא זה, חוק להוראות כניגוד סתר האזנת בדרן שנקלטו *™"דברים
המשפט". כביה כראייה

נאמר! הפרטיות חמת לחוק 32 בסעיף
 המשפט בבית ראיה לשמש פסול יהיה בפרטיות, פגיעה תוך שהושג "חומר

 להשתמש שירשמו, מטעמים התיר, המשפט בית אם זולת הנפגע, הסכמת ללא
זה". חוק לסי פטור או הגנה להליך, צד שהיה לפוגע, חיו אס או בחומר,

 בסעיף לערעור. מקום אין הרבני, ביה״ד כלפי גם מכוונים אלו שחוקים נניח אס אף
 בפרטיות פגיעה תוך שהושג הומר לפסילת סייגים שני נקבעו הפרטיות חגגת לחוק 32

משפט! כבית בראיה מלשמש
"ש: מ ביה של היתר .1
פטור. או הגנה טענה לו ויש להליך, צד חיה הפוגע אס .2

 שכן אלו, סייגים שני קיימים סתר האמת לחוק 13 בסעיף גס כי המשיב, ב״כ ציין יפה
1 סצויין הפרטיות הגנת להק 2 בסעיף

מאלה. אחת היא בפרטיות פגיעה .2
1....
חוק. פי על האסורה האזנה .2

 בהאזנת פגיעה גם מתירים בפרטיות, פגיעה המתירים הסייגים שגי כי מעתה, אסור
סחר.

 שירשמו מטעמים התיר המשפט ביה אס "זולה אוסרת! 32 שבסעיף הראשוגה ההגנה
 "בי״ד גם הוא זח בהק המשפט" "בית המערערת ב״ב ולדברי היות בחומר". להשתמש

 שכלפי הדעת על יעלה לא בחוסר. שימוש להתיר גס הרבני ביוז״ד מוסמך הרי רבני",
 לגבי ואילו המשפט", "בית בטונה כלול הרמי ביח״ד יחיה סהר, האזנת איסור

 שבו ,683 כעמוד 673 (2) ל״ח בפד״י ועיין כלול. הרבני ביה״ר יחיה לא המותר
 הגנת להק 32 סעיף לבין סחר האזנת להק (2)2 סעיף בין הקשר על מ״ץ עמד

הפרטיות.
 בו! נאמר הפרטיות. הגנת לחוק ג בפרק 18 סעיף על מתבססת השניה ההגנה
 אס טובה חגגה זו ההא בפרטיות פגיעה כשל אזרחי או פלילי כמשפט .18

מאלה: אהת נתקיימה
M• •1

האלה: הנסיכות באהה לב בתום הפגיעה את עשה הנאשם או הנתבע .2

הפוגע. של כשר אישי עגין על חגגה לשם נעשתה מפגיעה ג.
 כבית כדאית שהושג בחומר להשהמש ניק אלו שבנסיבות קובע הנ״ל לחוק 32 סעיף

 הדין שבית למה נוסף חנ״ל, 18 סעיף לפי הגנה למשיב יש זה תיק בגרץ ואכן המשפט.
בתומר. להשתמש לו התיר חרמי

הרבניים בח״ד על חלים אינם סתר האזנת ברבר המדינה חקי .2
מכוונות הנ״ל התקיס שני של הוראותיהם כי ספק אין דברים, של לגוסס אולם

 במהותם שונים הדין בבתי הראיות דיני הרבניים. הדין לבתי ולא המשפט, לבתי
סט
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^■שגעל-פח

 כתי על כלל תלים אעם אלו דינים ולפיכך המשפט. שבבתי הראיות מדיני ובאופיים
 52 סעיף היא לכך דוגמת בחוק. במפורש צויין שהדבר כמקום זולת הרבניים, הדין

 ראיות מסירת על גס יחולו זה מרק הוראות כי המדגיש הראיות, לפקודת ג בפרק
כפניכי״ד.
 נקבע ושם השפיטה, יסוד: pm של )א( בסעיף מוגדר משפט״ ״בית המונח בנוסף!
 בהגדרה נכלל אינו רבני שבי״ר בעוד האוח׳ויים, המשפט לבתי היא שהבתזנה כמפורש,

זו.
 לבתי גם מכותים שהם במפורש צויין שבהם חוקים, של שורה עיין המשיב ב״ב

 )תשי״א האשה זכויות שיווי לחוק ד סעיף בלבד: בציונם נסתפק הקיצור לשם דין.
 לחח p) 155 סעיף (;1962 )חשכ״ב הטשסטית הכשרות לחוק 79 סעיף 1(1961

 )תשב״ט )מזוגות( משפחה דיני חיקק לחוק )א( 19 סעיף (!1965 )חשכ״ה הירושה
 ממק יחסי להוק )□(13 סעיף (:1981 )תשמ״א ילדים אמוץ לחוק p>27 סעיף (:1969

 דתיים דק בתי חוק — מיוחד בחוק להחיל נזקקו p כמו (.1973 )תשל״ג זוג בני בין
 הסשסט. בית כזיק פקודת מתוך ספויימיס סעיפים - (1981 )תשפ״א ציות( )כפית
 "בית אין רבני, בי״ד על מסויים חוק הוראות במפורש הוחלו שלא כל מעתה: אמוד
משפט". "בית במתח כלול חדק"

 בעגעי הדין ופיצול השיפוט "פיצול במאמרו רוזן־צבי אריאל פרוס׳ של רעתו
 הפרטיות הגנת וחוק סחר האתת חוק כי (29 עם׳ תשמ״ט, קיץ )״תקדים״, משפחה״

 נורמטיבית אחידות לתת הצורך עקב דתיים דין בתי על כלליות נורמות להשלים באים
לעיל. האמור לאור עלי מקובלת אינה השיפוטית, למערבה

וחירותו" האדם בבור ימוד "הוק לאור סתר" "האמות ח.
בטרם !מים, כשנתיים לפגי כאמור נכתב שבו, המשפטיים ההיבטים כולל 7m פס״ד

 עלול באן, במילואו המובא זח הוק וחירותו". האדם בבור ימוד: "חוק לתוקפו נכנם
לעיל. שהובאה המשפטית התמונה את לשגות

 מתוק כזה מובא הדתית, החקיקה מערכת על בחוק שיש החמורות מהשלכות לרגל
וכלשונו. ככתבו כולו,

,וחירותו האדם כבוד חוק״יסוד:

מטרת
 את בחוק-יסוד לעגן כדי וחירותו, האדם כבוד על להק מטרתו זה, חוק־יסוד .1

ודמוקרטי© יהודית כמדינה ישראל מדינת של ערכיה

והכבוד הגוף החיים, על שמידה
ארס. הוא כאשר אדם של בכבודו או בגופו, בתייו, פוגעים אק .2

.1M »מ׳ תשג״ב, .1391 ס״ח .1
 כה״ח שוספו הסכר ורכרי ממק זוצעת (:1992 במרס 17) ת»״ב ב׳ י״בבאדר כיום נתקכלגממז

•40 וממ״ב* •2044
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»ות־סתר1ךיכומיקיומ שלמה חרב

הקגק על שמירת
אדם. של בקנינו פוגעים אין .3

והכבוד מנוף החיים. על מנגח
כבודו. ועל גופו על חייו, על להגנה זכאי אדם כל .4

אישית חידות
 ככל או בהסגרה במעצר, במאסר, אדם של חירוחו את מגבילים ואין נוטלים אין .3

אחרת. דרן

אליוז וטיפח מישראל יציאה
מישראל. לצאת חופשי אדם כל )א( .6

לישראל. להיכנס זכאי לארץ בחוץ הנמצא ישראלי אזרח כל )ב(

הפרט וצנעת פרטיות
חייו. ולצנעת לפרטיות זכאי אדם כל )א( ד.

בהסכמתו. שלא אדם של היחיד לרשות נכנסים אין )ב(
ככליו. או טוסו גופו, על אדם, של היחיד כרשות חיפוש עורכים אק )ג(
 ברשומותיו. או ככתכיו אדם, של שיחו בסוד סוגעים אין )ד(

מכמות פגיעת
 מדינת של ערכיה את ההולם בחוק אלא זח תוק־יסוד שלפי בזכויות פוגעים אין .8

הנדרש. על עולה שאינה ובמידה ראויה, לתכלית שנועד ישראל,

תבטתון כוחות לגבי סייג
 לישראל, בצבא־הגנה המשרתים של זח תוק־יסוד שלפי זכויות מגבילים אק .9

המדינה, של האחרים הבטחק ובארגוני הסוהר בחי בשירות ישראל, במשטרת
 הנדרש על עולה שאינה ובמידה תוק לפי אלא אלה, זכויות על מחנים ואק

השירות. של ומאופיו ממהותו

דינים שמידת
 של תחילתו ערב קיים שחיה דין של בתקפו לפגוע כדי זח בחוק־יפוד אק .10

הוק־היסוד.

תחולה
 זה. תוק־יסוד שלפי ומכמות את לכבד חייבת השלטק מרשויות רשות כל .11

החוק יציבות
 תקפו את ומנית להפקיע זה, הוק־יםוד לשגות שעת־תירום חקגות של בכוחן אק .12

 הכרוה בתוקף חירום של 3מצ במרינה שקיים בשעה ואולם ן תנאים בו לקבוע או
 להתקין מותר *,1948—התש״ת והמשפט, השלטק מדרי לפקודת 9 סעיף לפי

זכויות להגביל או לשלול כדי בחן שיהא האמור הסעיף מכות שעת־חירום תקנות

.104 »מ׳ וזשמ״א, ס*וז 11 עסי חש״ח, ג, מס• >״ר ג.

עא
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שבעל־פה וזורח

 ולתקופה ראויה לתכלית יהיו חהגכלח או שהשלילה וכלבו זה, חוק־יסוד לשי
הגודש. של יעלו שלא ובמידה

 כי נאמר לחוק 10 בסעיף אמנם רגיל, חוק כל על גובר שהוא "וווק-יסוד" של מהו©
 היסוד", חוק של חהיל© ערב קיים שהיה דין של בתקפו לפגוע כדי וה בחוק־יסוד "אין
 האפשר, ככל מצומצם פירוש זה סעיף לפרש היא העליון ביחמ״ש של המדעיות אכל
 סעיף להפעילו. יש רחוקה, סלסול בדרך גס החוק, את להפעיל שניתן מק© מכל

 כמפורש אוסר וה סעיף חייו. ובצנעת אדם של בסוד־שיחו פמעה אוסר לחוק ד
 בחוק אין מאידך, חירום. כמצב או מיוחד בחוק אלא אותה מחיר ואינו האזנת־סתר,

 שנעשו — צילומי־סתר או ״האדנת־סתד״ תאם - ״בדיעבד״ של למצב התייחסות
 להציגם בכלל ניתן יחיה האס או קבילה, כראיה יחשבו החוק על עבירה בדי ©ן

 למרות אישות ברעי לפסוק יהיה ניחן שלא מצב להיווצר שעלול כך החן. בבית
 לכך, ביתם דברו את אמר לא עדיין העליון ביהמ״ש ומוקלטות. מצולמות ראיות

הנושא. את ולבתק לחזור צורך יהיה — תנתן אם — כזו פסיקת חגתן וכאשר

עב
-----------------------•
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ה11נבר«ש שופטינו ה
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 אילו נחסכת הייתה בו, חלק כלל ■J להם היה שלא במעשה בראש־חוצות O ,, שמואס מהרצליה, בר הזוג בני רשת
 אומר העבה", המשפט תורת נהוגה הייתה בישראל

 משנה לא־מכבר עד ששימש רקובר, נחום הפרום׳
לממשלה. המשפטי ליועץ

 המשפט ׳מורשת מכון בראש עומד רקובר הפרום׳
 המשפט דיני לשילוב שנים זה ופועל בישראל׳

 לדבריו, בישראל. והשפיטה החקיקה בהליכי העבה
 של שמו לפרסם אין כי הוא הכלל התורה, חן על־פי
 בין מוצא, הוא לכך מקור בחן. הורשע בטרם חשוד

 זיגוד על פסחים( )מסכת הגמרא בסיפור השאר,
 על ונענש. טוביה על יחיד כעד להעיד שבא

 משיבה - ייענש?! וזיגוד חטא טוביה וכי השאלה:
 אחד( )כעד עדותו כי שידע מכיוון כן, אמנם הגמרא:

 ולכן רע שם הוצאת אלא בה שאין הח תתקבל, לא
נטדזתזדיס לישת למה ק?נד:7 '3ין3תייענש!

מהאוצרות לשאוב

ספדיס עשדיס

 ר׳ של נכדו ירושלים, יליד (,65) רקובר הפרום׳ את
 התפר קו על ביתו את שהקים מנדלבוים, שמחה

 מנדלבוים"(, )"מעבר לירדנים היהודים שבין
שנה. כארבעים זה העבח המשפט סוגיית מטחדה

 הוציאו המשפטים, במשרד שירותו שנות במרוצת
מעשחם למעלה של מכובדת סדרה ואנשיו רקובר

 שומחם,שלטון
 יוצח^חחלאזט nr® החוקךכבוד־הסה׳ןה,

 בארץ־לבין הנוהג המשפט בין השוואות עורכים
והשפיטה החקיקה את מבססים התורה, חני

ההי־ ■יש

לבית־פולחו כניסה

 ספח מחבחם העבח, המשפט יסוד על בישראל
 הנוגע בכל לשופטים, משפטי חומר ומספקים יסוד

ההלכתית. לפסיקה

יד״ןדית מדינה

 היסודית בגישה מהותי הבדל יש כי סבור רקובר
 "בחני השיטות. יתר לבין העבח המשפט של

 שלובי־ והצדק המוסר המשפט, צועדים התורה,
 בין הפרדה יש האחרות בשיטות ואילו זרוע,

 והמידות". המוסר המאמ^לבין

הכנסת תקוות-גהוקישקיבלה ?^ה עדיין רקובר

אלילים מדרך להתרחק ש״מצווה נפסק כבר וכדומה.

 מענה לה שאין בעיה בכל ולפיו, תש״מ, בשנת
 לפסוק בית־המשפט על הקיימת, המשפט בשיטת

 והשלום החירות והיושר, הצדק "עקרונות על־פי
 לה אין שעחין אף זו, מגמה ישראל׳. מורשת של

 קיבלה ראוי, שהיה כפי בפועל, ממש של ביטוי
 בחוקי־ כאשר תשנ״ב, בשנת נוסף חיזוק לדבחו
 "מחנה היא ישראל כי לראשונה, נקבע היסוד

יהודית. - קודם־כול ודמוקרטית״; יהודית

 רבים. פירות הניבה רקובר של הנמרצת פעילותו
 נלקחו שהמונחים משפטיים תחומים ■"יש

 יש, ועוד. שכר שומר חינם, שומר כגון מהמקורות,
 חברו, חיי את המציל אדם כי הקובע, חוק למשל,

 לרצון בניגוד הציל אם גם ההוצאות, להחזר זכאי
 מדגישה הכנסת עליח שאומצה זו הלכה הניצול.

 שנקבעה כפי היהדות, לפי החיים קדושת ערך את
 לפני מרוטנבורג מאיר רבי של תקחם פי על

שנה״. מאות

 שומח לארדווקא רבים, שופטים רקובר, לדבח
 נאצל ביטוי היהודית בפסיקה רואים מצוות,

 היא המרכזית הבעיה מאמינים. הם שבהן לאידאות
 רק שזו מאמין רקובר לנושא. ומודעות ידע חוסר

 כיצד יתמהו, הכול שבו יום "יבוא זמן. של שאלה
 המשפט אוצרות מתוך יותר לשאוב השכלנו לא

 יהוחת חברה לבניית מסייע שהיה דבר העבח,
יותר". וצודקת ערכית

nuw בטצב השולחן

שולחן! פיתחים



 משפט עי!
נרמצוה

 אמיי׳פ׳׳ומהל׳שופן ;ט
צה עשין שמג ו ׳58
 שעין פא סי׳ מ״מ טוש־ע

פא: יסמין• א

סנהדרין שלישי פרק בורר זהכט:
 פשוט עט דאמר והא בניו. את להשביע שלא עשוי אדם חף

דאין משוס עדיי אשם אצ״ל שהודה מרע שניב ישם( .wp ג״5)
להשמט שלא הנא נדאמר אמרינן לא ואמאי מישה שעש משטה אדה

שלא טענה שיין דלא והודה ששמוהו מיירי דהשם וי״ל מיו אש 1 הלמ “ יי"ג »
 סעיף שס סזש״ע

יג: וסעיף
 שם וסמג מיי׳ ד ג פא

נמש״עמ״משססעיף
:?

M מהל׳ ש־ו מיי׳ ז ו ה 
שמג נ פ ׳58 שימן

 סי ס״מ מיש״מ צס משין
ששמי$ו:5

 ג ׳58 שם חשימיי׳ שג
ם: סמי׳ שם טוש״מ

 שם ישמג מיי מ שו
יא: שמי׳ שם טיש״ע

 '5מה פכ״ס מיי׳ ל פה
שז סלפה ממרס

 8 ׳58 8ו5מ ׳58מ ושפ״ז
 פ״מ סיש״ע שא משין שמג
 כהנ״ס יג שמין פ5פ שי

מ:5 שמין מי ישי

חעאל רגינו

 ואע״ג משטה טענש אלא להשטע
 לא משטה דטענש לעול דאמריק

 נרמשמע טענינן למיו ליה טענינן
 משטה אדם דאין לאו דאי המס

 שלא וטעגש ליה טעניק מימה נשעש
 כמו טעניק לדידיה אפי׳ להשטע

 גברא: לההוא נחמן רב שטען
נותבין. טיח וקט כ בפני ןקןףף

 משום במט אמר ואע״גדלא
 בדפ״ה עומד לבמיבה קטן דשמס

 נדאמר שחר לשזור רצה אם מיהו
 m ק< )שס הספינה אש המוכר נע׳

 אש ובשבו לפלוני זו בשדה זבו ושש(
 בשדה שחר ואיט מטר שחר הפטר

 דן )נמוכוס אע״פ 'D3 7nfn זהא

 והט ושממו כמט לעדים אמר פה.(
 לאימלובי צריך לא מיניה קט ליה
 דלא אע״ג דה״ה במוט דוקא לאו

 במוט דקאמר והאי כמוט אמר
 קנו דלא דהיבא נקטי׳ סיפא משום
 צדן כמוט דאמר ע״ג אף מילה

 לא מילה קנו דקאמר והא לאימלובי
 שאינו משום לאו טה לאימלובי צריו
 בל מסממא אלא סטר למזור ימל
שיבמט הוא רוצה טה הדר דלא נמה

 סהדי דאכמין ההוא
 כבילתאא״לממזליבידך

 ליהוו ושכבי עירי אץ א״ל
 אמר לאו א״ל סהדי עלן■
 לאו. האפר כהנא רב

 סחרי דאכסין ההוא
 בידך לי סנה א״ל בקברא

 ליהוו ומיתו חיי אץ א״ל
 אמר לא "ל א סהדי עלך
 לאו. ליה האסל לקיש ריש

 דק״ל הא רבינא אמר
עדי אתס שיאמר הנריך

 דמצי פשיטא מילה קט לא דהא מדע
לאימלוכי 5״א למ״ל ואיכא כיה הדל מעלייתא וסהדותא דמי

 סרה סחר דאיט פיון וא״ש טה
 הוא ממנה שטר אי מטר שחר מ״ט
 ומשום הוא מבר שטר ואי נ״מ מאי

 המים מזזקש אמרינן הא משעבד
(rs דף ):בעדם שדהו אש המוכר נצא 

 דלא וי״ל משועבדים מנכסים גובה
 עילויה שטרא" דליסשו ליה נישא

 בסטרים נכסיה חייל בהו איש דקלא
 בהגחל דאמר והא שוב שטרי שהן mro יד« טי!

שטרו השורף גט .(14 דן )פ״ר! קמא ™מן/״״ק״יי׳™
, י ', . י 1 ׳ ,״ ר׳ דאמר היא הדא אמר

 מאי דידעי סהדי איבא דאי פטרו של
 המם אשדל שטרא לינמוג" טה כשב
 לו דאין שטר לו היה שכבר שאל

 אשי רב בר מר נסו: להפסיד
ישס( bo )דן מטעות נו. אמר
 רטנו ומם ",רש׳* סם הריב״ן פירש

 במיפן אשי רב בר כמר דהלנה ",גרשק
 דהבא הן אודשא ואודימא. שטעה

 הדיילם שטעש דפרין שטעה מיפן
 מהפבינן בראוריימא דאפילו )שם(

 שטעה במיסן במומו פסק האי רב וק
 מאן האי המם מדאמר ראיה והטא

 ליה ואמר שברה על שטרא דמפיק
 פרעתיו דלא לי איששבע איין

 כלל דמי ולא ליה אישמנע ליה דאמרי׳
 דאודישא שטעה עליה רמיא לא דהשם
״ס[5 ]סימן ואמוראים שנאים ונסדר

בר כמר הלבחא שלמודא דנטלי נשוב

 דאמוו מזמם דמי היא
 אינה אמרתן לאו ליה

 הא בו חזר שהדי ערות
דמי: שפיר אשתי?

 בנה לחבריה אצווה
 גואדיסטוןא״להבליכך

 א״ל לי חייב דאת ובך
 א״ל דקמון בתר ]אץ[
 והא כלום p חייב לי»
 לי דאורית סחרי לי אית
אלא לך אודיתי לא א״ל

 ר׳ דאמר היא הדא אמר
 אחורי ערים המכמץ יזזזגן
 כאם: עשה לא הגרר

 קב ליה קרו דהוה החרא
 בי מסיק מאן אמר רשו
 תבעוה ופלוני, פלוני אלא
 רב אמר גחמן דוב קמי

 שלא עשוי אדם נהמן
 ההוא :עצמו את להשבת

 עכברא ליה קרו והוו
 קא כי אדמרי דשכיב
 ופלוני פלוני אסר שכיב
 ליזרשץ תבעו בי מסקו

 להו אסר ישמעאל ח קמי
 אמרמן ולא פרעוהו דילו
 להשביע שלא עשוי אדם

 פרעו פיזזה, לאתר עצמו
 חייא ר׳ קמי אתו פלגא
 עשוי שאדם כשם אמר
 בחייו עצמו להשביע שלא

 אמרו מיתה, לאהד כך אף
 כבר להז אמד נהדר ליה

 ממה שמעמן זקן, הודה
 בהדיא דליתא מלתא רכל

 לדיין לו אין נוונא האי כי
פה רואות שעיניו מד. אלא

, . . לו הודח עשוי: שעשה
 ואודימא שטעה ממיפן בר אשי רב מייו וקני »» ־פני

 במומו הלנה דאין בה״ג פסק וק ^“י״י ™יי•
 וכן פסק ובערוד שטעה מרסן

 מהפפינן דלא הגאולה במשובת
 במר פסק ור״ס דאורייתא מטעה

 וסיוד שטעה ממיסן נר אשי רב בר
עו: דן )סול! המקשה בהמה דסרק

לק: הפו כולו סימן עליו ונחן ושם(
ודלמא

ההיא וידעי דרבא לספרי

 הש״ם מסורת
הוספות עם

 יל»5ן 0 45קמד נב־ג (6 כפרן. הוחזק ששמעו: עדים והרי״ לן הודימי לא דברים. היו לא

 ס,דנד •נ?!ייא ד־ירי י* דגדי ,י8 נ? טעה:מ עליו נאמן ואינו
 קנה. נ־נ >». »ס» י( לא ט שהשטה היו״ רוח דברי הודאה ואומה הואיל כלומר שנם של

ס" 4זלו- ס(]ב״נ סטמס הפרוסה יריעה כילתא. הודאה: אומה ושנש אינשי דנירי

 (1)אמר* כפרן הוחזק מעולם רבתם היו לא
 הכי אדא בר אחא דרב כריה פפא רב

 לא דברי מילי •יכל דרבא משמיה אמרינן
 עדים ליה דאכמין ההוא אינשי ובירי

 בידך לי מנה ליה אמר בכילתיה לחבריה
 עלך ליהוד ושכבי עירי אמר הן ליה אמר

 ליה אמר הא כהנא רב אמר לא א׳־ל מהדי
 ",לחבריה בקיברא עדים דאכמין ההוא לא

 ומיתי חיי הן ליה אמר בירך לי מנה א״ל
 שמעון" א״ר לא ליה אמר פהדי עלך ליהוו

 פפא רב ואיתימא רבינא אמר לא א״ל הא
 אמר יהודה רב דאמר הא מהא מינה שמע

 כי שנא לאב עדיי אתם שיאמר צריך הב
 ושתק מלוה אמר כי שנא ולא לוה אמר
 שתיק אי אבל לא לוה דאמר טעמא לוה
 אמר רשו קב ליה קרו דהוה ההוא נמי הכי
 תבעוהו אתו ופלוני פלוני אלא בי מסק מאן

 אדם’* נחמן א״ר נחמן דרב קמיה לדינא
 דהוו ההוא עצמו את להשביע שלא עשוי
 קא כי אדינרי דשביב עכברא ליה קרו

 בתר זוזי בי מסקו ופלגיא פלניא אמר" שכיב
 לקמיה אתו ליורשק תבעינהו אתו ישכיב

 אמרי׳ בי להו אמר יוסי ברבי ישמעאל דר
 ועי עצמו את להשביע שלא עשוי אדם
 פרעו לא מיתה לאחר אבל מחיים -טילי

 אתו פלגא לאידך לדינא תבעינהו פלגא
 שאדם כשם להו אמר חייא דרבי לקטיה

 אדם יכך עצמו את להשביע שלא עשוי
 נתל ליה אמרו בניו את להשביע שלא עשוי

 הודה קן הורה "בבר להו אמר וניהדר
 אין לאו ואם כותבין מידו וקנו שנים "בפני

 "(,)אמי רב מידו קנו לא שלשה בפני כותבק
 הוה בותבין יאק אמר אפי ורב כותבין אמר

 רב אמר אסי דרב להא רב " לה וחש עובדא
 כחבינן זימנין אודיתא הא אהבה בר אדא

 כחבינן לא ויתבי כניפי בתבינן לא וזימנין
 אפילו אמר רבא כתבינן איהו כנפינהו
 הוו לוע דאמר עד כתבינן לא איהו כנפינהו

 אמר יאפלו אמר אשי רב בר מר חיני עלי
 דובחא דקבעי עד כחבינן לא חיני עלי הוו

 "הודה חנא לבי ליה ומזמני ושלהי
 אק לאו ואם כותבין מידו קנו במטלטלי

 אמימר מאי מידו קנו לא במקרקעי סחבק
 כותבק אמר זוטרא מר כותבין אק אמר

 לדמהחא אקלע רבינא בותבק והלכתא6
 לרבינא מדמהריא הונא רב בר חמי רב א״ל

 ליה אמר מאי בעינייהו ואיתנהו מטלטלי
 דמחסח 'ביון אמר אשי רב רמו במקרקעי

 כתוב הוה ולא אוחתא ההיא לא גוביינא
 אביי ליה ורבו וחתמו כתבו לנא אמר בה

 לקיש רחש היינו3 תרוייוע ראמח ורבא
 הוחמק "העחם אק יחקה לקיש ריש דאמר

 לה מתקיף גדול נעשה אא״ב השטר על
 יהושע דרב בריה הונא רב ואיתימא פפי רב

 דבי וספרי ידעינן לא דאנן מידי איבא <מי־
 וידעי ראביי לספח שאלינהו ידעי חנא

 פיתגמי חברן ביה כוזב דהוה אודיתא
וכל

» ™י• ״י*ו’ י858׳1 ®ייי המנוה:
 ׳״n ג8נ »:ין5ן» ס< ),מעיד השומעין בל שיהו אמה רוצה
ממי שהיה ״’ישי ח כיעיייו יו ומיפן מסודימס מ־ דזכמס A ״ יו׳ י״

13 TOP מס חונף זכ״כ שסעה עלים י593 יודה 

two מא. ומסמוח ת׳־י ישירם שכולם סכור יהא שמא בלבו
שמיים קג אלמ •רשו ?ג :1ה "אמי

 »ר ד״ה js יומא שוסזה אי למי ני. מסי? ]M3 עליו: יש
 ישיא ל״ה פי: וממיסה לבריוש לומר עשר. אדם כלום: שייב

 rtraT' V ®1®” להמימק למלים מעום אט מייב
ליראות שלא להשניזג שלא הרע:

 אדינרי. דשניב עבברא מממון: שבע
 זה כעכבר מממונו נהנה שלא עשיר

 דיה, «םר צ־ל[!6 נהנה ואינו זהב דינרי על ששוכב

 »י׳ נ־«י™ מ"* הסצי נשלם וניוזדר. נמול מהן:
ישמעאל ר׳ זקן. הורד, בנר שקיבצט:

 עת״י^(' ?גי™ מה אול פיי גל>זםיוש
נחצ־לי^"גזי־ןי"; שטר בומטן פיוז. וקט שעשה:

fiTO? "®ק 0887 י5® י”6 של& 8יא S הודזילי 

 ?שיניא שדעתי דיא אין לאו ואם עומלי<: לכתיבה קטן
 '-«“ב " ™ ®י" 0א״ יהל יאמי ®"*6י ז•־ותגי

 ]ברי״ד ש! )פהח־-ל(: לה טשא הכי אפילו לו לשלם ושייב

 ונ£ )!לייס ™ ״י״י- :טטי ממלוה פה על מלוה ״
 בר®": p ו־י:6בו ויבולין הפקר והפקירן דין טש עשאן

 ב^ייי*הוד™[היורל מטי מלוה לעשוש לשנותו

היתה:
 זה שהיה

 רש״י )תני־ כו מכיר
 ברש״י p> שנרי״ן(: שלשה רוזני. נגיפי מידו: קט שלא״
 "riSn VS״ נסטהם לו והודה ובא יושטן שהיו

לא יליז יידיגיס י״״ם ילא היאיל
)וכ״ה נשי לחמין ךח« לא אי דדילמא עדים אלא ב״ד נעשו

קמי׳יהי לה מולי הוה ״,מרי אלא הוו וכ״ה ש״ש(1) ואודי י .
ואשתיס: ועוד טסוק־• WSJ! ב״ל: אמי מהלי »ה ולא

ח״״?־«™7",ית ה'דעח 6"לי׳ י״ימיו מ•גי™

 ס״ח לם סי׳ 8חו־ שו־ע כלרן דונתא. דקנעי דיכא: אט

 ,X־ קיקעייי^י“ ה’לל שלש ושלח. :הדייק
 טפוק״י p עיי־®־ והואיל ■ואולוייי לדינא קמייהו למימי

 ®היובשני ^־ן' שגליה מטר במלוה נעשיש נלין ועומד
 עליח: חתומים עדים קרקע נפקרקעי. :במטט הלבן ׳<צבל

וןמעלש והודה » מוסוק ראוע שהיה
 ייכתבו !־ל [0 לאולי ביון להא מתנין. שלו: ״,שהיא

 גוטינא מישסרה ולא הוא לידיה ליה
 להוצאה מלוה מטלטל לסלמא

 על ומלוה הוא בעלמא ושוב טמנה
 טמא ולא סטר ממלה דעא פה
 מילמא גלויי הבא אבל לאלמה לה

 מקום: שה לדיטהריא. הוא: בעלמא
 טאי. :הודאה מעש נעינייהו. איתנהו

 ואודי ומונשין דצבורין טון אמרינן מי
או הוו טליה דאימנהו היבא בל ליה

 אלמנה ד״ה
מר(. ז״ה

וציונים הכהות

°«יר«ל לבומבה: שלש לעשוש הלוה במקום
.,unw דתיו "דוד ]"

 בתום׳ זכ״ד■ )באה״ס(
 גדצ״ל [0 הוא״ש;
 פתוס׳ )וכ״ה גרשום
 ובדפח׳י הרא״ש,

גרשו׳(:

רש״י• ליקוטי

 את להשביע שלא
 שלא מנדן בניו.

היא לא כעשיר ימדקוהז

 טשנה להוצאה דמלוה ביון דילמא
 סי. הודאח מוי ״ע511דל למיהוי ליה טשא ולא יוטאה שמא

שט נפט ובהודאה עילויה שטיא
 שטם" אודיתא. ההיא קאמר: עדים

 המונר גדול. נעשה עליה: משומיס
 ולמנור «.(p לן )ג״נ לן דקיימא

 עשרים בן שיהא עד אטו בנכסי
 מצו לא דשנים כיון נמי הבא
 איהו ודאי בישומו אלא במט
 ידעינן. לא דאגן להו: אמר

 שאין הרנה דייטן יש בלומר
 ישטה שאמרנו זו בהלכה במיאין

 טמטן: אין מידו קנו שלא
 בה כשוב היה לא פיתגמי. חכר!
 מוי^"פ^"ומעגר בלשון אלא עדים בלשון trm ונדון

X£587£־ :1T יזלש יהיא י™
יט.|, וכחוטת 88Pp ש בצ1

 0887 מיל ה6נר
 ששמא פייט ]במהח׳ין[

 עגד עצמו 8שפוש כיון
 ויאי וה5מ איש5 84

 8פי כפני מו5» פ»יק5
 כיון p״n] 5אכ עושה

 מודה והוא pra שהממון
 5י״ הוא ני4פ 5ש

 מקוים אצלו שהפקידו
 הקנה או מרה השכיב ה>5
 אסר פ״י »ע השכיב 4

 לילו שיבא מפן הוא והרי
ע״ע קסם. שם ]דסיב״ם
 גדול. געשה מצם׳!.

 סלם ועדים ומקסל נוחן
 נרשב״ס וכשרים נדונים

 געשה אא״כ קנד-/
סשמר מעשה כל נדזצ3

 צחכין ולא ׳נוסד לכתיבה
 בפגי הודה ביה. לאימלוכי

 אמר רב מידו, קנו ולא ג•
 אץ אמר אסי רב כותבץ
 וחש סזבהא התז כותבץ,

 ולא אסי דרב להא רב לה
 ביה דסמלכי צר כתבי

 רב אמר כוותזה. וקיי״ל
 כניסי הוו אודיתא הא

 ליה ואודי ואחא ויתבי
 אי אבל כתבי לא קמייד!

 לסהדי איהר ראייתי כניף
 אפילו אמר רבא כתבי.
 נתבי לא להו אייתו טיף

צלי הוו לרן דאמר ער
 אסר דלא אע״יג כוחבין מקרקעי והלכתא כמעין, אץ לאו ואס כמעין כתובו להו אמר אי רדודה אע״ג מטלטלי בהא. אשי רב בר כמר הלכתאא( דלית וקיי״ל ליז/ ומזמני ושלהי רוכתא דקבעי עד כתבי לא לעולם אמר אשי רב בר מר חיני.

 ודכא אביי ליו/ והבו וחתוסו כתובו לן אמר בה. כתיב דלא אודיהא ההוא הוא: תלמיד אשי דרב לגבי דרבינא אשי כרב וקיי״ל לז/ גוביינא דמחסח כיון אמר אשי[ !רב )רבינא( מאי בעעייהו ואיתגהו מטלטלי בלבד. לו הודה אלא כתובו
 יחגי זד.וו ודכא דאביי לסמדי שאלד בועי. הוו לא כתובו להו אמר לא אילו גסי דיכא הפקגז/ גדול משד. אא״ב השטר על המזמין העחס אץ חזקה שנתאלסגד, האשד. ובס׳ שמת סו בסרק דאסר לקיש דדיש דהיינו היא כשוד. חתוייד״ו דאפרי

 מוכיוזץ דברים לפלוני אמתו או פלוני לן אמר בה כתיב ואי טועין לב״ד תיישינן גוונא האי כי כל ואסיק׳ כר, תלתא במודע כתיב הוה ולא דינא דבי לישני וכל פתגמי דוכרן כתיבה דהוה אודיתא ההוא כתובו, לסהדי להו לסימר צריך אוחתא דבל
 יכול היה ליטלם רצה שאלו השדה כגון ליטלן שבידו כל דבר של כללו ק״טץ, דבריו בשדה כלום אסר לא בבית הן שני מעשר של הן פלוני של ואמר ומגדל תיבה בשידה סער שהטמין אביכם ראיתי אחד אמר טועץ. לב״ד חיישינן לא היו ג׳ כי

 כמוסר אם ק שני מעשר של הן פלמי של אמר ומגדל, תיבה בשידה מזנות שהטמין אביהן שהאו הרי קיימו/ עדותן עדות אזן למסור מתבוין היה אס יהזנן ר׳ בשם אסי ר׳ ירושלמי כלום. אמר לא ליסלן בידו שאין כל קיימין דבריו ליטלן
 לא הלומות דכח ואסרו מעשה היה זה הן, פלוני וכמקום הן וכך כן וא״ל החלום בעל בא אביו, לו שמיה שני מעשר מעות על מצטער שהיה הרי הלכה. וכן שלהן הן הח כמערים ואם הן, פלוני של כי אביהן שאסר למי ליחנן הייבץ א״ל רכריו
 ממין ופלוני סלוני אמר לקיש חש זכאי, סלוני יצא אסר יותק ר׳ כוזעין כיצד מאי. חייב אומר ואחד מאי אומרים שניט כדבר. וגוחנין גושאין מכוונים דבריהן נמאאו אוהו ובודקין השני אה מכניסין היו מתני׳ מוריז־ין: ולא מעלין
 תלך לא משום יוחנן לח ואסיק׳ כר. לקיש לחש עמהן, הוא 01 משלם יוחנן ח לדברי לשלם וזזייבץ שטעו נמצא אס כי הא בינייהו איכא למימר ואתו בינייזזו ]סאי[ ואמרינן סלוני, נדרכה מדבריהן כותב סתם אומר אלעדר ח סחייכץ, ופלוני
 פלוני. נזדכה מדבריהן כותב הלכך תרחק שקר מדבר ומשום רכיל תלך לא משו□ וזייש אלעזר ח שקר. vm ממין כולן כי מתראה סתם אלא המחייב תפרש לא אס סבר לקיש ריש המחייב לוה איבה לשמור דין הבעל יבא שלא כלומר תניל.
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לדמותו קוים

 המנהל של תורו תמיד היה שבת בליל בכיחמ״ך, מהרמי״ם אחד

 אהר לסדר להחליף מעוניין הוא אם פעם וכששאלוהו נוכח להיות

 בעולם דבר משום כי שבעולם, הון כל עבור יעשה לא שזה השיב

 באוירה הבחורים את כשרואה נהנה שהוא כמו ליהנות יכול אינו

 שבעים שבת, בגדי לבושים כשהם קודש, שבת של המיוחדת

נסוכה, השבת כשרוח קורנים כולם ופני טעימה, ארוחה אחרי

תורה. ולומדים — יושבים והם

 ביתו מבני מישהו ואם הרע, לשון באיסור מאד זהיר היה

 ב״ב לועג שהיה או כך על מוכיחו מיד היה לה״ר מספר היה

בנכונות לפקפק התחיל עצמו שהמספר עד הסיפור לאמיתות

והיה עליו שמספרים זה על זכות מלמד תמיד היה כן הדברים. £

הזכות. צד את לנו הראה ותמיד צדק באמת שההוא לנו מפ^יך

 היה רכיל, מהולכי להתרחק אותנו חינך קטנים ילדים כשהיינו עוד

 עליכם לרכל מסוגל אחרים על רכילות לבם שמספר שמי לנו אומר

 כשהיינו בנו ההדיר כך אתם. נחיידד שלא בדי והבל אחרים, בפני

 מרגשת אישיות היה אבא בתור האיסור. חומר את רכים ילדים

וקפדנות. בעונשים להשתמש מבלי ומשמעת ארץ דרך הדורשת

 בימי לנו זכור המצוות. חביבות את רך מגיל בילדיו מחדיר היה

 לבפר מהעיר הועברנו ואגו תחי•׳ כשאמנו השניה העולם מלהמת

 בכפר היה לא מנין לחגים, או לשבת אלינו מצטרף היה ואבינו

אחת של תורה שמחת וביום ישיבתית, אוירה ואצ״ל זה נידה
והרכים הצעירים לבבינו לתוך להחדיר ברצותו המלחמה משנות “

 ובבקשו בידיו חומש לקח תורה, שמחת של והאוירה הרוח את

 ובריקודים בשירה לשולחן סביב סביב אותנו הוליך לחקותו, מאתנו

 שבכפר מכיון בפורים כן "הקפות", מעין לנו ולשוות לעשות כדי

 שיהיה ובדי משלוח־מנות, להם לשלוח שיוכל כלל יהודים היו לא

 הצלחות את מילא ובינתיים לההבא מאתנו בקש לדבר, זכר לנו

 את בפנינו להדגים כדי חלקו, לב״א והושיט מטעמים מיני בכל

 לנו מספר כשהיה בדריכות מקשיבים היינו מנות. משלוח מצות

וקדושה. תורה של רוח בנו ומחדיר חז״ל, ואגדות התנ״ך מסיפורי

 מלא היה ביותר הגרוע במצב הבטחון, במדת היה ענק

דבר בכל ראה טוב, היותר הצד על יסתדר שהכל ותקוה בטחון

UH
החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס21 מס עמוד אליעזר חזקיהו קאהן, אליעזר נחלת
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פטור. בדברים ביישו אומרת, זאת אבין: בר דר״י משמיה במערבא אמרי
 חייבה דלא דמשמע במבושיו", "והחזיקה דכתיב משום טעמא, לי ונראה

פטור. - בגדו על רקק או דברים בושת אבל גופו, בושת על אלא תורה

 כראוי שיפייסנו עד אותו מנדים דברים בושת על דאף כתב, ז״ל שרירא ורב

 גדול דבר דאין חבלה, של מבושת בדברים בושת -דיותר ומסתברא כבודו. לפי

חבירו. על מוציא שאדם ודיבה הרע כלשון

:תכ,לח חו״מ בשו״ע פסק וכן
 מה כפי לגדור זמן ובכל מקום בכל לב״ד ויש פטור. - בדברים שביישו או

 מכת אותו דמכין וי״א, המבוייש. שיפייס עד אותו שמנדין וי״א, שיראו.
בדברים. המבייש בכלל הוי חבירו על רע שם והמוציא מרדות.

 גמור לאו על עבר שהרי אותו, דמלקין כתב, שם "במרדכי :מט ס״ק שם הגר״א ובביאור

 אין מעשה בו שאין לאו לן קיימא דהא ותמהני, :בית-יוסף וכתב אתו״ תונו ד״לא

עכשיו." מלקות אין הכי ובלאו קאמר. מדרבנן מרדות דמכת ואפשר עליו לוקין

 }וכל לא א□ אבל פטור. אמת, והוא ממזר, או עבד לחבירו "הקורא :ברמ״א שם ועוד

 :נו( )ס״ק הגר״א ובביאור בכך.״ נפטר לא כך, דברו שאחרים כן דשמע אע״ג לברר,
 בפ״ק כמש״ב חייב, לברר יכול אינו אם אתו, שהאמת אומר אם אפילו ־ מזו "גדולה

אתה." עבדי שאין לי השבע )כח,א(באומר דקדושין

לבייש כשמכוון רק הוא החיוב ב.
 על חייב "אינו פסק: שם בשו״ע תכא,א. בחו״מ הרמ״א שפסק במה לעיין ויש
מי :הרמ״א והוסיף פטור.״ כוונה, בלי חבירו והמבייש לביישו. שיתכוון עד הבושת

ר,פטו מ״מ עליו, לברר יכול שלא אע״פ בזה, וכיוצא לו גנב או שמסרו חבירו על שקובל
לביישו." כיוון לא דהרי

:הגר״א שציין כה,א קידושין בגמ׳ שאמרו במה לפי״ז לעיין ויש
ליה, דאמר י עליו[ נשבעין שאין דבר ]לגלגל שבועה גלגול של[ ]כוחו היכן עד

 "הקורא :דתניא ליה, משמתיע שמותי ההוא מגלגלין[. זו אפילו ]- אתה עבדי

 עמו יורד ־ רשע הארבעים; את סופג - ממזר בנידוי; יהא - עבד לחבירו
עברי בעבד לי נמכרת שלא לי הישבע ליה, דאמר :רבא אמר אלא י לחייו״

 עבדי האומר אבל אותו, מנדים לביישו ומכוון עבד לחברו הקורא רק הרי :קשה ומעתה

 לישבע צריך ואדרבה אותו, מנדין ואין ממונו, לתבוע אלא לביישו מכווין אינו אתה

עבדו. שאינו

 מתכוון כאינו נחשב לגוי ממונו שמסר או ממנו שגנב שהאומר לומר, נראה לכאורה

 כיון אבל לחייבו. בדבריו נאמן אינו שהרי מחבירו, לתבוע שמטרתו משום לא - לביישו

 אינו וממילא בטענתו, תועלת לו שיש נמצא היסת, לישבע לחייבו טענתו בכוח שיש

 שבועת לחייבו נאמן הוא אין הכנעני, עבדו שהוא חבירו על האומר אבל לביישו. מכוון

לביישו. היא שכוונתו רק נותר וממילא היסת, או גלגול

גניכה כטענת אדם לתבוע ההיתר ג.
 שחייב ממנו, שגנב מחבירו תובע כמו לישבע יתחייב לא למה :צ״ע גופא זה אמנם

 אינו למה וא״כ עה,ח. בחו״מ שנפסק וכמו במקצת, מודה אם דאורייתא שבועה לישבע

 לביישו מתכוון אינו וממילא שבועה, ולחייבו עבדו שאינו לו שישבע מהנתבע לתבוע יכול

משלם? ואינו
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 הצדדים של האשמות בהטחת המקרים ברוב כרוכות בבית-דין אדם שתובע תביעות

 חמור מידה באיזו אך רע, שם בהוצאת שיש העבירה חומרת על יודעים הכל בזה. זח

 על החל העונש מהו אסור, הדבר ואם בבית^דין׳ תביעה לצורך נעשה כשהוא הדבר

זהי מעשה

בדברים המבייש של עונשו א.

 דנין דאין משום גדול, הפסד ראו כי ישיבות, וראשי ׳*חי־ונים

 דרך אין כי בקרוב. הנחבל שיפייס עד החובל 1
 אלא קנסות. דיני היה זה כי וכך... כך לתת ן

 ומנדין אותו. מגלין ואין לו, לתת מגיע כמה עד

יש לאשר קרוב אם - לו לתת מגיע כמה וואין

מכן, יותר לנדותו כח בנו אין :לו אמרים קבל,
שיעור. לאותו שיקרב עד לו מתירין אין שבליבם,

 ג( סי׳ פ״ח )ב״ק הרא״ש מדברי עולה כך נידוי. הוא רע שם המוציא של דינו לכאורה,

:הגאונים מתשובת שהביא
 בזמן בחבירו החובל בבבל, קנסות דיני דנין אין אי ז״ל, נטרונאי ממר ונשאל ;

באותו יעשה מח - מאבריו אחד או חוטמו ראש קטע או אזנו צרם כגון הזה, ,
החובלי

או בשינו או בעינו בחבירו, שחובל מי שכל ישיבות, בשתי מנהג כך :והשיב *

ודאי שינו, דמי או עינו דמי לשלם עליו דין פוסקין שאין -אע״פ מאבריו באחד

בהרבה. בין במועט בין אותו שיפייס עד אותו מנדין ,
היזקא דמסלק עד אלא לנדותו, בגמרא מציגו דלא אומר, ז״ל שרירא ורב ץ

נתן. מדר׳

א.
 / לישבע

 יכוללתבו׳
משלם! ואינו
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 לתבוע מותר שהרי תונו", "לא משום לוקה אינו ממנו שגנב מחבירו שהתובע ונראה,

 מאותה אמת. שטענתו ברי שלתובע משו□ הוא תונו" ב״לא עובר שאינו ומה דין. בבית

 את לבייש נתכוון לא שבתביעתו לומר יכול שאינו אע״פ בבושת, חייב התובע אין סיבה

 חייב ואינו עצמו, לפטור כדי לטעון לנתבע מותר וכן הוא. רישיה פסיק שהרי הנתבע,

כדין. שלא ממנו לתבוע שבא מי את לבייש לא כדי ממונו להפסיד

 כוונתו - לבייש נתכוון שלא בושת, מלשלם פטור התובע שלכן הרמ״א שכתב ומה

 נתכוון שלא כיון הבושת על שפטור מצוייה, ברוח מהגג לנפל דומה לתבוע שמותר שזה

 אף חייב להנאתו, האדם על לנפול דנתכוון לנפול, שהתחיל לאחר נתהפך "ואם ;לבייש

 לא שאם נראה, ולכאורה כז,א(. ב״ק )רש״י בשת" לשם נתכוון שלא אע״פ הבושת, על
 חבירו בתובע גם זה ולפי פטור. בזה - להנאתו השני על כשנפל כוונה לו שהיה אף נתהפך,

פטור. לבייש התכוון א□ גם ממון, לתבוע להנאתו, לזה שצריך כיון - עליו וקובל

 כל פטור להנאתו בנתהפך וגם כרש״י, דלא הרמ״א שדעת כתב, )תכא,ב( הגר״א אכן

 אלא להזיק, כדי לבייש התכוון שלא כיון פטור, שקובל תובע ולכן ;לבייש התכוון שלא

 לבייש, התכוון אם - נתהפך בלא שגם רש״י, בדעת סובר שהגר״א וכנראה הנאתו. משום

 שכל הגר״א, וסובר לבייש. שהתכוון נודע שכזה רק הוא ׳נתהפך, שהזכירו ומה חייב.
 שכל הדבר: וטע□ פטור. לבייש, ג□ התכוון א□ גם ־ שקובל תובע כגון, - להנאתו עושה

 ברוח נפל וכמו מחייבת. לבייש הכוונה אין ממון, לתבוע כדי חבירו על לקבול לו שמותר

 בהתכוון ג□ לכן ביוש, יהיה לבייש יכוון א□ וגם הביוש, גור□ הוא שהנפילה שכיון -

 לגבי מ״מ מכוון, נחשב רישא שפסיק כל שבשבת ואף לחוד. כוונה על חייב אינו לבייש

כוונה. נחשב לא רישא פסיק ג□ בכוונה, רק חייב שאינו בושת חיוב

 מדין לחייבו כשבאין זה כל כוונה, בלא בושת על חייבין שאין אף להקשות: ויש

 לשלם, חייב אינו הדין שמעיקר דברים, ביוש על גם מנדים שאנו מאחר אבל תורה;

 שאינו אף לבייש, התכוון בלא שגם נאמר א״כ שעבר, האיסור על אותו שקונסים ומטעם
 שלא אין, איסור ג□ כוונה שבלי לומר, וצריך אותו? ינדו לא מדוע מ״מ בתשלומים, חייב

לנתבע. ביוש גור□ בכך א□ ג□ ממונו לתבוע תורה אסרה

 לפני ג□ לגוי, ממונו מסר או ממנו שגנב בטענה אדם לתבוע היה שמותר ונראה,

 איסור אין מ״מ הנתבע, את במאומה מחייב היה לא שב״ד ואף היסת. שבועת שתיקנו
 שהרי ידם, על שיתחייב טענות יטעון אולי או וישלם. יודה שהנתבע יתכן שהרי לתבוע,

לשלם. חייב שבאמת יימצא לבררן שכשיבוא ויתכן טענותיו, לברר צריך

 דטוביה וכהאי בחבירו, ערוה דבר שראה יחידי להעיד אחד לעד שהאיסור נראה, וכן

 בעלמא ביש ושום שאינו, כמי אחד שעד משו□ היינו קיג,ב(, )פסחי□ מינגד וזיגוד חטא
 הוא אין שבזה כיון להעיד, לו שאסור ערוה בדבר רק שזהו נראה אבל דאפיק. הוא

 כגון, שבועה. מחייב שאינו במקום אפילו להעיד, אחד לעד מותר בממון אבל ;נאמן

 מחמיצין מ״מ נאמן, שאינו שאף - קרוב שהוא או שטר או קרקע גזל שפלוני שיעיד

 צריכים הקרובים גם בעדות, חרם שכשנותני□ כח,ב(, )חו״מ הרמ״א שפסק וכמו הדין,
 הדין. את שמחמיצין מקרובי□ גרע דלא לתבוע, מותר כן שכמו מסתבר וא״כ להעיד.

 לידי אומו שמביא שבממון בדבר אלא יעיד לא אחד "ועד כח,א( )ש□ הרמ״א שכתב ומה
 דאינו יעיד, לא האיסור, נעשה כבר א□ אבל ;מאיסורי ואפרושי איסור בדבר או שבועה,

שבועה. שמחייב אחד עד דוקא דלאו לומר, צריך ־ חבירו" על רע ש□ כמוציא אלא
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עבד שהוא אדם על להכריז האיסור ד.

ממוניות השלכות אין עבד הוא שאדם לתביעה .1

 מתובעו שנא מאי הכנעני? עבדו שהוא מרובירו לתבוע אסור למה לדון יש מעתה

 שאין אותו משביעין שאין מהגר״ח, הביא יז סי׳ קידושין בברכת-שמואל ממנו? גנבתי
 אבל יתחייב. הודאתו ידי דעל היכא אלא ממון כפירת גבי שבועה דליכא משום עבד, הוא

 ד״ה מא,ב )ב״ק בתוס׳ שכתבו כמו ־ ישבע למה א״כ ממון, הודאתו ע״פ יתחייב לא אם

 פי על יאומן דלא דכיון הבא, פריך כן ועל - קנס לענין דאפילו( ד״ה מו,א ובדף מודה

 שבועה. ליכא וע״ב לאחרים, לחוב מהימן שאינו הוא שבערוה דדבר דעבד, הודאתו

 בממון, לזכות בתביעתו שאין שכיון - רע שם מוציא נחשב למה גם מיושב ובדבריו עכ״ל.
 לעצמו, תועלת בתביעתו שאין נמצא נאמן, יהיה לא עבד שהוא הלה יודה אם גם שהרי

תונו. בלא ועבר מביישו, רק אלא

 ויהיה ישראל בבת יאסר יודה אם שהרי מאיסורי, לאפרושי היתר כאן שאין ומה

 מכה ולהשביעו בבית־דין לתובעו צריך היה לא שלזה נראה אנפשיא, שויא מדין נאמן

 בב״ד. שתובע במה תועלת אין שוב יודה, לא ואם עצמו. לבין בינו כן לו לומר אלא גלגול,

 להשביעו מקום אין עכ״פ תרי. כבי לו יאמינו לא שהם שידוע מדובר אחרים ולגבי

לנתבע.

 כמו רע. שם הוצאת משום יש לכאורה ממון, שם שאין קנס מחבירו כשתובע ולפי״ז

 לזכות דרך שוס אין שבזה אחר, בב״ד שהוצאו הזמה דמי לו שישלמו עדים שיתבע

 הוצאת אלא כאן אין וממילא הקנס, לגבות דרך לו אין שיכפור ובין שיודה שבין בממון,

תענה. בלא ועברו רשעים שהעדים רע שם

ממוניות השלכות לתביעה יש נתה״מ לדעת .2

 יזכה לא כנעני, עבד שהוא יודה הנתבע שאם ;לדון יש הגר״ח סברת בעיקר אכן

 את לתרץ כתב )עו,ו( בקצות־החשן עבד. שהוא נאמן שאינו כיון ידיו, במעשה האדון
 מועילה ההודאה אבל מקנס, פוטרת אינה לב״ד חוץ בקנס שהודאה הסובר הש״ך שיטת

 רבן הודאת שאין אמרו למה א״כ וקשה, מידו. יוציאו לא התובע יתפוס שאם לחייבו,

 תועיל לב״ד חוץ שהודה כיון והרי עדים, לו שאין כיון מועלת עבדו שן שהפיל גמליאל

 האדון של בע״ד הודאת שאין בקצה״ח, ותירץ עצמו? את יתפוס שהעבד הודאתו

בשפחה. העבד את שאוסר לאחרים, חב הודאתו ידי שעל משום מועילה,

 שלענין שאף ה, בס״ק וכתב קצה״ח, על חולק בשו״ע שהודפס בנתיבות-המשפט

 זה והרי הודאתו. מועילה הממון לעניו מ״מ מועילה, גמליאל רבן הודאת אין הקנס

 על שאין לענין נאמן מ״מ איסור, לענין נאמן שאינו שאף אשתי, את גרשתי שאומר כבעל

בעלה. כלפי חיובים האשה

 ידיו ממעשה העבד יפטר שאם שאני, עבד שלגבי קצה״ח, סברת ליישב יש ולענ״ד

 אתה כן אם אמת, האדון הודאת אם :נפשך ממה לו נאמר - בשפחה עצמו יתיר איך

 באשה בזה כיוצא מצינו אכן ידים. במעשה תזכה איך אמת, אינו ואם בשפחה; אסור
 הרמב״ם כתב מקום ומכל עליו, לאוסרה נאמנת שאינה לך, אני טמאה לבעלה שאמרה

 אמת, אומרת אם - נפשך ממה שיש ואף כתובתה. שהפסידה נדרים, סוף בפיה״מ
 מצינו וכן ממ״נ. אומרים שאין הרי - כתובה לה תן אמת, אומרת אינה ואם ;לו אסורה

 אזכרות כתבתי לא לך שכתבתי תורה ספר הבית לבעל שאמר בסופר נד,ב גיטין בגמי

 הס״ת אם ממ״נ: יש שם וגם שכרו. מפסיד מ״מ הס״ת לפסול נאמן שאינו שאף לשמן,

בס״ת. יקרא איך כשר, אינו ואם ;לשלם צריך כשר,
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 יהיו ידיו שמעשה לחייבו מועלת הנתבע הודאת שאין הגר״ח, שכתב מה ומעתה

 לסברת שאילו קצה״ח. לסברת נוטה זה עבד, עצמו לעשות נאמן אינו שהרי לאדון,

בשפחה. אסור והוא לאדון ידיו מעשה שיהיו הודאתו לקבל יש נתה״ט

 ממנו תובע כרחך על אתה, עבדי שהטוען - משלו תירוץ תירץ ש□ בברכת-שמואל
 לו אין האיסור לגבי אם אבל ממון. קניו גם לו יש כך ידי ועל בו, איסור קנין לו שיש

 וכדחזינן ממון, קנין בישראל לו שיהיה יתכן שלא ממון; קנין לו שיהיה יתכן לא קנין,

 נאמן אינו הרי האיסור ועל שעבוד. מדי מפקיע שחרור - ושחררו עבדו שהמשעבד

 טענת אין שבאיסור ליה, משמתינן ולכן עדים. צריך שבערוה דבדבר שבועה, להצריכו

 הוא שתירץ תירוץ אותו שזה לו, אמר חיים שר׳ שם וכתב שבועה. גלגול בו שיהיה ממון

 שיהיה יתכן שלא שאף ־ מתורץ לנתיבות-המשפט שגם לומר יש ולפי״ז חיים. ר׳ - עצמו

 אבל ;לאחר קנוי ישראל יתכן לא שהרי עבד, שהוא הודאתו נקבל ממון ולעניו חורין, בן

 גט צריך עבדו המפקיר דאמר למאן שמענו, ממון לענין ומשוחרר איסור לענין שקנוי עבד

 עבדו המפקיר למ״ד אכן ממון. לעניו גמליאל רבן של הודאתו תועיל כן ואם שחרור.

ממון. לעניו ולא איסור לענין עבדו שיהיה יתכן לא שגם נמצא לחרות, יוצא

עבד הוא שאד□ בתביעה תועלת אין המקנה, לדעת .3

 משום עבדו, שאינו גלגול ידי על משביעין אין שלכן תירץ, כט בקידושין המקנה"”

 בעבדי וכאן, השבועה. על חשוד ממון על חשוד הוא אם שהרי בשבועה, תועלת שאין

 לקהל, לפוסלו איסורא, ולענין ישנה. מלוה ענין ולא אישתמוטי ענין לא יתכן לא אתה,

 ונראה דבריו. כאן עד ליה. משמתינן אדרבה אלא שבועה, שייך דלא קאמר שפיר בזה

 יודה. שמא הנתבע, את לתבוע איסור אין אבל הנתבע, את להשביע שלא היא זו שסברה

 הגט׳ קאמר מאי וא״כ לעיל. שכתבנו וכמו ליה, משמתינן לא שוב לתובעו, יוכל ואם

ליה? משמתינן

 כוונת אלא אותו, שמשמתין אתה עבדי לי השבע שבתובע הגמרא כוונת שאין ונראה,

 ליה. משמתינן אדרבה אלא שבועה, ולא תביעה לא שייך לא איסור שלגבי לומר הגט׳

השבועה. על שחשוד המקנה שכתב מטעם שבועה, שייך לא ממון ולגבי

 הגט׳, הסבירה לא שבועה כאן אין למה הסברה עיקר שאת שנמצא דחוק, שקצת ואף

 שבועה, שייך לא איסור לגבי שגם ואף האיסור; על שבועה אין למה להסביר באה אלא

 על אין למה אחר טעם הגמי אמרה מ״מ שבועה, לו תוסיף ומה האיסור על שחשוד

תביעה. ולא שבועה האיסור

אמת תיא שמא ספק שיש דיבה הוצאת ה.
 שהוא אומרים שנים - עדים ביתי שני ובאו עבד, לחבירו בקרא הדין מה :לעיין ויש

 שנים ־ עדים כיתי שני ובא ממזר, לחבירו בקורא וכן עבד? שאינו אומרים ושנים עבד,

 אמת שמא ספק שהרי מנידוי, פטור הוא האם מכחישין? ושנים ממזר, שהוא אומרים
 תונו, דלא בלאו המבייש עובר ממזר, או עבד שהוא בבירור נתברר שלא כיון או הדבר;

אותו. ומנדין

 שהרי ־ כשרות חזקת לו שאין שבעבד, ממזר. לבין עבד בין לחלק שיש נראה מסברה

 כב,א כתובות בגט׳ שאמרו וכמו מעולם, עבד הוא הרי עבד, שהוא המעידים השנים לפי

 מספק, נפסל מכחישין, ושנים עבד שהוא מעידים שנים שאם ותרי, תרי ד״ה שם ובתוס׳

 אבל מעולם. כשרות חזקת לו היה לא עבד, הוא דאם - חזקתו על גברא אוקי לומר שאין

חזקת לספק שיש לומר יש בזה ־ ממזר שאינו אומרים ושנים ממזר אומרים בשנים
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 וכמש״ב כשרים, שהיו אבותיו חזקת לו יש מ״מ מלידה, נפסל ממזר שגם שאף כשרות.

 כותים שאסרו למ״ד אף קנס לה יש שכותית הכותית, ועל ד״ה כט,א כתובות תוס׳

 שהיו אבותיו חזקת על כותי כל מוקמינן שמ״מ ושפחה, עבד בהם שנתערבו משום

 לענין מ״מ אחריה, מתייחס אינו שפחה של שבן אף ונראה, ושפחה. עבד ולא כותים

 ואף כשר. שהיה אבות חזקת על ליה מוקמינן שפחה ספק על שבא ישראל כשרות חזקת

 שלא ויתכן דרבנן, ספקא ותרי דתרי לן קיימא מ״מ חזקה, אחר הולכין אין ותרי שבתרי

כשר. הוא התורה מן עכ״פ או ממזר, לגבי החמירו

 עדים והביא אשתו על רע שם שהמוציא והביא, ד״ה ח,ב בסנהדרין כתבו תוס׳

 לומר, יש דרכנו לפי אבל דוחק. שזה התוס׳ וכתבו רע. שם מוציא מדין חייב והוכחשו,

 מודים התוס׳ שגם ויתכן רע. שם מוציא מדין חייב נכון, רע שהשם נתברר שלא שכל
 ספק, שיש כל - וללקות ק׳ לשלם התורה חידוש שהוא רע, שם מוציא שדין רק לזה;

 שלא כל ־ תונו לא איסור לגבי אבל לוקה. שאינו איסור, ספק כאוכל זה והרי פטור.

 זה והרי אותו. מנדים ולכן מספק, לבייש שאסור תונו, בלא עובר אמת, שהוא נתברר

אותו. שמנדין שמסתבר איסור, ספק כאבל

 כתובות בגט׳ שמבואר - לי ברי אומר והוא ותרי, תרי של ספק יש שאם לדון, יש רק
 בעלה מת אומרים בשנים ולכן ;ידו על מעכבים שאין לי ברי מועיל איסור שבספק כב,ב

 מה לפי אכן, תצא. שלא לי, ברי אומרת והיא מעידיה לאחד וניסת מכחישין ושנים

 לי ברי טענת אין חזקה במקום ־ ממזר שאינו חזקת או כשרות חזקת כאן שיש שהעלינו

 חזקה במקום שגם מבואר ברשב״א אכן, עליה. הבא ד״ה שם בתוס׳ וכמבואר מועילה,

מפני-יהושע. ד( אות ב )כלל הספיקות בקונטרס שהביא וכמו ברי, מועיל

%

*

•ל

*
.i״



אליעזר משפטים נחלת רכח

 הלימוד בחיים, ליסוד להם היה אשר גדולים כמה על מספרים וכו

 שפעם זצ״ל הגרי״ס על מספרים ולדוגמא: דבר". מתוך דבר "להביו של

לדבר עליו שהיה מפגי אחד, לאדם טובה לעשות שהשתדל עבין לידו בא

שלא שאול אל תבע "קא ז״ל: מאמרם על בזה והסתמך תוכחה, עמו

לקיש ריש דאמר אץ ו הגבעונים המית אשר על תבע וקא כהלכה גספד

ב(, )צפני׳ פעלו משפטו אשר הארץ ענוי כל ה׳ את בקשו דכתיב: מאי

 — משפטו ״באשר ופירש״י עה:(. )יבמות פעלו״ שם משפטו באשר

שאול אל שתבע ובזמן צדקותיו". פועל מזכירין שם האדם שדגים במקום
1234547אה׳עז1

נספד ”לא אשר על שאול אל תבע זה לפני הגבעונים את המית אשר על

 פעם שהסב אחד לגאון שאמר זצ״ל חיים החפץ על מספרים וכן

 הרע, לשון שזו במרק, לשים כדי מלח מעט בקש וההוא בסעודה עמו

 "הבנת של היסוד על בגוי שחייו מי ורק טוב. לא שהמרק .שמגלה מפני

הרע. לשון שזו להרגיש יכול מ״ד" דבר

 "המשה בפרשתנו: רש״י מביאו חז״ל, שאמרו ממה ללמוד יש וכן

 בריות של כבודן על המקום הס זכאי בן אר״י — כא( )שמות וגו׳ בקר

 שה ה׳ משלם כתפו על לנושאו הגנב בו נתבזה ולא ברגליו שהולך שור

 גדולה במה וראה בא אר״מ בו. ונתבזה הואיל ד׳ משלם כתפו על שנושאו

 ממלאכתו בטלו שלא שה ה׳ משלם ממלאכתו שבטלו שור מלאכה של כהה

 הבזיון את לבד הביא הגנב כאן כי דמ״ד, ללמוד צריכים ג״כ ואנו ד"׳.

 צריך וכמה כמה אחת ועל כבודו, על המקום הס זאת ובכל עצמו על

 יביישו ולא לבזיונו הגורם יהיה לא שהוא חבירו בכבוד להזד״ר האדם

 כאן אין הרי שלכאורה להבין אנו צריכים ר״מ שאמר במה וכן ח״ו.

 הערך היה כמה לשום צריכים היו א״כ שהרי מלאכה, ביטול על תשלומין

 ללמוד כדי אלא כולו שור דמי לשלם צריך ולמה המלאכה ביטול של

 של לתקוגו הוא השוד מלאכת הרי כי מלאכה, של בהה גדולה כמה מזה

 מלאכת של כהה גדולה כמה דבר" מתוך "דבר לומדים אגו ומזה עולם.

 הברו ובא בעיון ולומד יושב אהד כאשר בדבר, להקל שאין שמים,

 שהוא הזה, הביטול קשה כמה מעיונו, ומבטלו בדברים, באמצע ומפסיקו

 דברים על וחייו זמנו מבלה בעצמו הוא אם ומכ״ש שמים. מלאכת ביטול

לנצל יכול הוא הזמן שאותו בעת בכך, מה של דברים ועל ח״ו בטלים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס260 מס עמוד אליעזר חזקיהו קאהן, אליעזר נחלת



אליהו פסח נחלת tv

 יהיו ואל שוגגין שיהיו דמוטב כללא האי הכא ליכא ממילא
 יודע אס אף תוכחה חיוב יש דבריו לפי וממילא מזידין,
 רוע את מכיר שהוא מה באיש אך לו, ישמע שלא בודאי
 עוד בתוכחתו לו יועיל שלא שמלבד המספר של טבעו
 טוהר מה איש שעל היתרים לו ויגבב יותר יגנהו עי״ז

 ביק בודאי עשה, מגונים אחרים דברים ועוד למפר
 אותו ומכשיל מקלקל ודק מתקן אינו בודאי שבתוכחתו

 שיהי׳ מסתבר לא בבה״ג לשה״ר סיפור באיסור יותר עוד
 להוכיחו הכושר שעת כשימצא אח״ב אך להוכיחו, חייב

 לא שאז ביק ממילא יכשילו ולא עוד יספר לא שאז וישער
 שמעתי ]גם הנ״ל. לפי להוכיחו חייב בהוכחתו יקלקל
 אסור לו דכשאומר להמספר התוכחה ונוסח ענק על העדה
 יש שאיסור אך אמת שהמעשה מזה משמע לשה״ר למפר
 בעצם להמספר הסכמה בדבריו נבלל וממילא למפר

 בהדך שמעתי זה )ובאופן כג״ל. איסור מה ויש המעשה
 איש אותו שאל שאם איש הרגו באפם כי ע״פ הצחות

 ובאמת עליו, לדבר רוצה שאינו בחוטם ךחק והוא פלוני
 רמז(, בדרך אף הוא לשה״ר כי לשה״ר אימוד יש מה אף

 שאינו להיות יובל המעשה שבעצם לו להקדים צריך וע״ב
 אם ואף הנ״ל כבל הנידון פלמי איש על זמה שיש או כן
בבה״ג אף הלא עליו[ זטה שום ]ואין הוא שאמת יהי׳ לו

זה[. בבל וצ״ע לשה״ר משום אסור
מחברה להתרחק האדם צריך ובאמת לעגיגנו ונחזור

 הנימוס בעבור שמוכרח מה מעט אך מדעים
 שימוש לענין טובה היא הזאת המרה ובאמת ארץ, והדך

 ורואה בו ומהדבק הת״ח אחרי שהולך חכמים תלמידי
 בטבע שהאדם ההתחברות רצון של וטבע ולומד, מעשיו
 ואין הזאת המידה בו כשיש אך לטובה, נבראת לזה נמשך
 ח״ו. לרע בה משתמש הוא בה להשתמש איך יודע האדם

 האדם הכעס, מדת כגון טיווח איוה עוד להם ציידתי ובן
 בגון לטובה הוא ולפעמים מאוד טמנה להתרחק צדיך
 בטי לבנו להראות לפעמים צריך שהאב הבנים חינוך לענין

 המלך שלטה שאמר כמו דרכו, ייטיב למען עליו שטעם
 כי מו׳, הרבו ע״פ לנער חנוך וגו׳ בק• את יסר בטשלי ע״ה

 הוא אז לרע מדותיו נשתרשו לא ועוד גער בעודו אז רק
 הישרה. בחך ולחנכו אותו ליטר והמסמל המוכשר עח

 פנים עז באבות שנינו שכבר הבושה מדת כנח ציידתי ועוד
 מרה העזות מדת כי נמצא עדן לגן פנים ובושה לניהנם
 שלא מצוה לדבר כגון לטובה היא ופעמים היא פחותה

לצייר יש ועוד מצוה לדבר ענק באתה בעיר ללכת יבוש
וקצרתי. עניגים בהרבה

 הוא השטן עמד העקידה בנסיון ע״ה אבינו אברהם והנה
בנו על לרחם שצריך להסיתו היצה״ר הוא השטן

 לעולדז, ולהקריבו טלשחטו ולמנוע לזקוניו לו שנולד יחידו
במרת יה״ש ה׳ ציווי לקיים השתמש גופא מה והוא

 ירחם שמה המצוד. מלקיים למנעו רצה שהיצה״ר הרהטים
 את העלה הרחמים במידה היינו גופא מה יחדו, בנו על
 להשתדל בנו על האמתי הרחמים מהו כי לעולה, בנו

 והחיים ההצלחה נחשב מה כי הנצחי, האושר לו שיהי׳
 בלי הוא הנצחי כי הנצחי, והחיים ההצלחה נגד הזמני

 שאם הנצח. מהות החוש אל לקרב ציוד ושמעתי הפסק,
 שתאכל עוף ויעמיד שומשטין כולו העולם הלל כל ימלא
 אח העוף שתאכל עד יעמד עת במה אחד גרעין יום בבל
 חלל בבל סוף עד העולם מסוף שומשטין הגרעעים כל

 ימי נגד התחלה אין הזאת העת כל גם לרקיע. עד העולם
 לעולה בהקריבו כי נמצא הפסק. בלי הוא הנצח בי הנצח

 הוא וזאת הפסק בלי הנצחי לאושר מכניסו הוא מה
מתפללים שאנו טה יתבאר ]ומה בנו. על האמתי הרחמים
 אברהם שכבש כמו מכרונות השנה בראש טומף ,™"בתפלת

 אבינו אברהם שעקד עקדה לפניך ותראה רחמיו את אבינו
 רצונך לעשות רחטיו וכבש המזבח גב על בנו יצחק את

 דלכאורה מעלינו כעמך את רחמיך יכבשו בן שלם בלבב
 מבקשים ואנחנו רחמיו כבש הוא כי בן, תיבת מדויק אינו

 העקדה עשה ע״ה אבינו אברהם שגם הנ״ל ולפי רחמים,
 מעט אף להשיג נובל לא כי אם ואנחנו הרהטים[. במרת

 בדרכיהם, ללכת בי ואף הקדושים האמה מדרבי המעט מן
 הקדושים מדרכיהם לאחוז שנובל מה השגחתו לפי אבל

 בזה להתדבק הישראלי איש כל על הוא החיוב בודאי
 בנו על מרחם האב ואם מדרכם, היפך יהי׳ שלא ולכה׳ים

 ועי״ז נער, עדיין כשהוא מתיה אותו מעביד הוא ועי״ז
 ללבוש רצונו ורק והמצות התודה מן מנוער גער נשאר
 נחשב זהו אם וזהב בכסף גבולו את ולהרחיב חפש בגדי

 הקדושים האבות מדרכי היפך הוא האב בעיני לרחמים
 ויתדבק בקודש דרכם להתבונן הישראלי האיש וצריך ע׳ה,
 הדפם לפי האמתי ברחמנות בנו על וירחם השגתו לפי מה

בבל תורה וילמדו הנצחים לחיים אוהו שיכין בקודש,
היראה. בדרכי ויחנכו יכלתו

 נעמול מה ואומרים אחרים בפנים היחד שמורים ויש
ח״ו לצבא ללכת יצטו־ך אולי תודה ללמדו לריק.

 בעל כשיהי׳ את״ב אולי או עשרים השנת לו כשיתמלא
 הפרנסה דוחק ע״י למרחקים ליסע ויצטרך ובנים אשה
 אולי בהם אשר וענינים חכמות שאר דק ללמוד לו וטוב
 מדרכי היפך הוא זה ובענין אוה״ע. בין כשיהי׳ לו יקל

 דהנה ע״ה, אבינו יעקב בענין כשנתבונן הקדושים האמה
 ז״ל כפירש״י מ״ג בן הי׳ לחרן אביו מבית שהלך בעת ידוע

 אחז״ל שבעתיים, י״ר הי׳ ואיה לבן לבית כשבא הי׳ ע״ז ובן
 בם׳ וכתב מדרשם, בבית שם ולמד ועבר שם אצל שהי׳

 ע״ה אבינו יעקב על קשיא לכאורה דהנה שהתופ״ט שה״ל
 לו הי׳ ולא הי׳ שנה מ״ג בן והלא לת״ת והעונה העת זו וכי

שצריך הקדושה הישראלית שאומה ובפרט זרע שום עדיין

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס414 מס עמוד הכהן אליהו דושניצר, אליהו נחלת



אליהו פסח נחלת שפח

 בדברים וגם מאוד נצרכים שאינם מדברים כלל תדברו
 גדולה שבת קדושת כי מאוד תקצרו למאוד הנצרכים

אחד בריבוד ראה בשבת שלו׳ לשאול התירו ובקושי מאוד
לענפנו. הנצרך עב״ל החמירו כמה

חולין שיחת השח כל י״ט( )יומא חז״ל שאמרו מה וידמן
 בלא עובר אמר יעקב בר אחא רב בעשה עובר

 לו קשה מרעים בחבורת שמרבה ומה ועשה, תעשה
 שליט״א מהגרי״ט שמעתי כאשר בטלים מדברים להנצל
 ביניהם ואק שיושבים שנים חז״ל שאמרו מה על ביאור
 כפשוטו בזה הביאור די״ל לצים, מושב זה הרי תודה דברי
 בק כשיושב האדם וטבע תורה דברי בפיהם שאין דביק

 דברי מדבר לדבר מה לו כשאק ממילא לרבר "-,אנשים
 ברוב נם לצים, מושב וה״ז בכך מה של ודברים ליצנות
 לשה״ר מעק גם להנצל וקשה פשע יחדל לא דברים
 בם׳ ועי׳ לשה״ר, באבק וכולן חז״ל שאמרו כמו החמור

 ודעיוגיו לבו האדם יתן ראם דאף דהבוונה בהקדמה ח״ח
 מאוד ועלול מזה נצל אינו בסתמא אבל להנצל יוכל אה

 כמש״ב אחת, בשיחה לשה״ר איסורי בבמה ח״ו להבשל
 חז״ל מאמר על ביאור ר״י( ־ ר״ב )ש״ג ז״ל לר״י ש״ת בם׳

 עריות גילוי ע״ז הן ואלו עבירות שלש מגד לשה״ר שקול
 שונה הלשון בעל כי הא׳ שונים, באופנים דמים ושפיכות
 ויחפיר ויבאיש ויכלם יבוש ביום פעמים עשר באולתו

 בעל כי לעונשו קץ יתן וטי בסתר ויכה יתר שפת וידבר
 כבדה קלה עבירה בשגם למלן, קנצי ישים לא הלשק
 גדולה חטאה כי אף רבות פעמים האולת השנות על מאוד
 אחרי קשה תשובתו הלשק בעל כי והב׳ חולה. ודעה

 אינו ההרגל מרוב ברעה שלח ופיו שקר דבר לשונו שלמד
 שנאמר כענק במחשבה גורם לשונו וכאלו ברוחו שליט
 ונאמר תבלענו כסיל ושפתות ונאמר לשונך. תחשוב הות

 הכסיל בי ר״ל ומגור יראה לשון מחתה לו. מחתה כסיל פי
 בי מאויבו יירא באשר בו יוקש פן לשונו מועם תור יידא
 כי בעיניו נקל חטאו הלשק בעל והג׳ ברשותו. שפתיו אק

 כן על הרבים נזקיו אל פנה ולא הוא שפתים דבר אך יאמר
 שלימה תשובתו אק ישוב שוב ואם הרעה מדרכו ישוב לא
 להנקות השליטה התשובה כי חטאו גודל יכיר לא כי

 אם והד׳ אש. כקוד טפשו היגון קוד יקד כי רב מפשע
 מוצק לאשר מחילה לבקש צריך בתשובה הלשון בעל ישוב

 רבים כי כולם מספר חכור לא והוא לשונו, מזעם לו
 זכר מאשר רבים נם הדאיב, נפשות וכמה הכאיב מכאובים

 הרעה את עליהם הדיח כי ידעו לא והם עכר אותם כי
 הוא כי רעה גמלם אשר על אזנם ולגלות להודיעם יתבייש

 בי מדבריו למדים נמצינו ע״ש, ועוד ידועה מבתו ואק מכה

 בבמות רבויו החוטא מצד ב״ב חמוד ח״ו לשה״ר בעל
אדם שבק חטא בבל כי קשו/ תשובתו עי״ז וממילא

 צוה הקב״ה כי למקום אדם בק עבירה ג״ב עבר להכירו
 צריך למקום ארם בק בזה חטאו ועל כן, לעשות שלא

 והקבלה להבא, על קבלה העבר על חרטה היינו תשובה
 קשה תשובתו כי הב׳ בטעם במש״ב ממנו קשה להבא על

 מרוב ברעה שלה ופיו שקר לדבר לשונו שלמד אחרי
 העבר על חרטה בענק ומונע ברוחו. שליט אינו ההרגל

 ובענק בעיניו, נקל חטאו הלשון בעל כי הג׳ בטעם כתב
 אק שמה להכירו אדם בק בזה שחטא מה על התשובה

 ומה לו, וימחול ועירו את שיפייס עד תשובה שום מועיל
 צריך בתשובה הלשק בעל ישוב אם כי הר׳ טעם כתב

 הכור לא והוא לשונו מזעם לו מוצק לאשר מחילה לבקש
כלם. מספר

 עלול ובשיחה מרעים בחבורת האדם ירבה אם והנה
ידע לא והוא בבמות הרבה בלשה״ר ח״ו להכשל

 שיעשה קל מעשה הוא הלשון דיבור כי א׳ ואשם חטא כי
 לא דיבורו ובשעת מה איסור עשה בי ירגיש מדם במהרה

 לא אם בדבר לעיק גם ממנו נשכח ואח״ב מהאיסור. ידע
 במחשבתו יעלה אם נם כי ב׳ בדיבורו, איסור שום עבר

 כמה במחשבתו ידמה זה לעמת להכירו נוגעים היו שדבריו
 לדבר מותר מה איש שעל הנידק האיש מצד או התירים

 ובאמת לשה״ר, בסוג אפו שהסיפור הסיפור עצם מצד או
 עמיהן• מכלל יצא לא אך אם האיש מצד א׳ בדמיונו טועה

 ואק עליו, כשסיפר גמורה לשה״ר הוא ממילא הדין ע״פ
 מה הפסד לו יצויר אם קטן אפילו קרוב או רחק בק חילק

 עצם מהות מצד גם דבריו, ע״י ממוך( שיתבארו ]באופנים
 האיש את הסיפור בעת מבאר אם בק חילוק ואק הסיפור

 רק סתם מספר הוא אם אפילו או עליו מדבר שהוא
 או המספר, בוק איש אתה על לו להתודע יוכל שאח״ב

 במתם העיר רוב על או הכלל על במתם דיבר אפילו
 שהוא יאמר אחד כל שעל ביק לשה״ר, בכלל שזהו משמע
 ירק הוא המיפוד עצם מוזות מצד גם העיד, מרוב בסתם

 נקרא שלשה״ר ריעות מה׳ בפ״ז ז״ל הרמב״ם שכתב מה
 בממונו או מופו לו להזק לאנשים יתודע אם שגורם דבר

 שנוגע מה דבר כל נכלל שמה להפחידו או לו להצר או
 סיפר אם וגם בכבוד, פנקה או בממק קצת הפסד להכירו

 הן בחכמה הן בו שיש המעלות שלימות המרק הכירו על
 הוא, לשה״ר בכלל ג״ב בה״ג ובל בעושר הן מבודה

 בענפי חכם שאפנו רק עליו אמר לא אם אף בחכמה,
 העיר אנשי שסוברים איש על סיפר .אם וכ״ש העולם,

 רק ב״ב חכם שאיננו עליו אמר והוא בתורה חכם שהוא
 ק בעפיהם, מדרגתו נתמעט ועי״ז בתודה יודע הוא מעט

 העיד אנשי לפני אחד איש על יספר אם היינו בגבורה

 רעה לו להמבב יוכל ענפיו ולפי חלוש איש בטבעו שהוא
באלו וכיוצא מלמד או יום שכיד הוא אם דהיינו מזה
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שסטאליהופסחנחלת

 שהוא אנשים לפני אחד על לספר היינו בעושר והן הרבה.
 שיש ומה בעיר עליו שאומרים כמו אמיד איננו או עני איש

 לידי עי״ז לבוא יובל אם זה, כנגד לאחרים חייב הוא לו
 יתפרסם אם באשראי לו מ?שעןן ימצא שלא או וצער היזק

 חנוני ואם דיבה, להוציא אסור חבידו חפצי על גם הדבר,
 הוא כה״ג וכל אחר חנוני נכסי על דיבה הוציא אחד

 שהרש מאיש שהלעיג או מדאורייתא, גמורה לשה״ר
 לשמוע מה ושאק ממש בדרשותיו שאק ואמר בבהמ״ד

 שגורם הוא מצוי כזה דיבור שע״י גמורה לשה״ר הוא מטנו
 ואיסור ג״ב, וביוש צער פעמים וכמה בממונו, לחבידו היזק

 ויש בפניו, שלא בין בפניו בק אטה על אפילו הוא לשה״ר
 לו אומר שהי׳ דבר שהוא ביק שסבורים בזה טועים אנשים

 בק בפניו בין למפר ומותר לשה״ר איסור בזה אק בפניו אף
 יש בבה״ג שאף מבואר כי בזה טועים ובאמת בפניו, שלא

 בפניו, שלא ובק בפניו בין לשה״ר ואיסור לשה״ר איסור
 מתבייש לפעמים עוד לשה״ר איסור מלבד בפניו ]ואדרבה

 ומה החמורים[, מעונות וזהו ח״ו פניו ומלבק עי״ז פלוני
 תלתא באפי דמתאמרא מלתא כל ל״ט ב״ב בש״ם שנמצא

 שהביא בבמ״ח ב׳ כלל ח״ח בם׳ עי׳ ל״ב, משום בה ליה
 שונים. באופנים זאת שמיישבק הראשונים בשם
מצוה שבזה בסיפורו תועלת שיש במקום וגם ]ועה״ה.

 בו ואין ההוא הרע מענק להצילו .כדי לו למפר
 זה שיראה א( פרטים שבעה לזה צריך לשה״ר, איסור
 לו שנתברר לא אם מאחרים שמיעה ע״י ולא בעצמו הדבר
 את תיכף יחליט שלא מאוד שיזהר ב( אמה. שהדבר אח״ב
 היטב יתבונן רק ובי״ב להיזק או ועושק לגזל בדעתו הזןנין

 שיוכיח ג( היזק. או גזל דין ע״פ הוא אם הענק עצם את
 לו להועיל יוכל אולי רבה ובלשק מתחלה החוטא את

 לרבים יודיע אז לו ישמע לא ואם דרכיו, את עי״ז וייטיב
 יגדל שלא ד( רעהו. על שהזיר מה הזה האיש אשמה את

 לדעות ולא לתועלת שיכוין ה( שהיא. ממה יותר העולה
 שיש שנאה מצד ולא בהכירו נותן שהוא ההוא מהפגם ה״ו
 גופא הזה התועלת את לסבב יכול הוא אם ו( עליו. לו

 אזי עליו הלשה״ר ענק את למפר יצטרך שלא אחרת בעצה
 היזק הסיפור ע״י יסובב שלא ז( לספר. אמור גווני בכל

 בב״ד עליו הועד אילו יוצא שהי׳ הדק מכפי יותר להנידק
 עליו למצוא שיכול הזכותים בכל גם זה. דבר על זה באופן

יותר העולה מגדיל גופא בזה דאל״ה ג״ב, לספר מוכרח
שהוא[. ממה

 רבעה אף התורה מן איסור ג״ב יש לשה״ר בשמיעת גם
באופן נם הדבר, את לקבל בדעתו אק השמיעה

 לחוש להבא על לו נוגע שהדבר כגון לשמוע לו שמותר
 מצד ולא לתועלת מכוין ג״כ והמספר ממנו ולהשמר להזהר
 קודם אחרים אנשים לפני ר״ז לספר שהתחיל או שנאה,

הזה(, להממפר בשמיעתו מכשיל הוא הרי )דאל״ה בואו

 בלבו יאמין •שלא דהיינו מדאורייתא אמור לקבל ג״כ
 ואפילו עליו, שנאמר למי יבוז עי״ז כי אמת הוא שהסיפור

 שונה הוא הרי דאל״ה לסיפורו בפירוש לו יסכים לא אם
 מאיש זאת שמע אם ואף ומקבל, מספר שהוא העון את

 ולהאמק, לקבל אסור בכ״ז משקר שאינו בעיניו שמוחזק
 בנפשו עצות לשית וצריך הנ״ל[, ]באופן הדבר לשמוע וגם

 אינו שהוא אף אולי ויחשוב בעיניו עי״ז הכירו יתגנה שלא
 הי׳ פלוני ובסיפור אחר מאיש זאת שמע אולי משקר

 כוונה בלא אולי משקר שאינו אף אולי או שקר, תערובות
 כוונה בלא אחד דבר ייתר או אחד דבר מלספר השמיט

 משתנה אחר ניגק ע״י גם ולפעמים הענק, נשתנה שעי״ז
 הסיפורים בשמיעת לי׳ ניחא יהי׳ שלא צריך נם הענק,

 המספרק לפני להראות שלא עצמו על יעמיד גם האסורים,
 ]אך לדבריהם, מסכים שהוא ממנה שיראה תנועה שום
 נזעמים פנים לפניהם להראות יובל ואם דומם כאבן ישב

 בודאי ההבלים לדבריהם מסכים אינו שהוא ממנו שיבינו
 אם .וכ״ש מהם וללכת להשתמט יוכל ואם יותר[, טוב הוא
 מני לא בודאי עמהם לישב להתחיל שלא להשתמט יבול

 להתרחק וצריך בחברתם לישב לו ואסור הנ״ל, בפרטים לי׳
 הוא לשה״ר קבלת איסור ודק דיבורם. ומשמיעת מהם

 בהם שיש רק אמת לו שסיפר שהדברים יודע אם אפילו
 הוא ועי״ז חוב לכף אותו ח והמספר ולכאן לבאן לצדד
 לזכות לכף אוהו לדק להשומע דמצוה וידוע אותו, מגנה
 פוסקים, לכמה דאורייתא ומ״ע שבועות דגמרא דינא והוא

 מסכים והוא זכוה לכף אותו דן ואינו זאת על והעובר
 עמיתך תשפוט בצדק על שעובר די לא בגנותו להמספר

 ח שלא דע״י ביק לשה״ר, מקבל בשם נכלל נ״כ הוא אלא
גנות. הדברי עליו נשתרבב ממילא זכות לכף אותו

באיסור ח״ו שנכשל למי עצה שכתב ו׳ כלל ח״ח בם׳ ועי׳
 זכות כחותיו בכל עליו יחפש שהיבף לשה״ר שמיעת

 ועי״ז עליו בלבו שיש מה להוציא וישתדל המספר בפני
 בזה יתקן אם צ״ע )ולכאורה למפרע, האיסור את יתקן
 חזיר בשר לאכול נתכוין משום לחקור יש כי וכל מכל

 מכיר הוא אם אבל בסתמא וכ״ז וכתב איסור(, יש בתחילה
 זכות לכף שיכריעהו מה שבל המספר של טבעו רוע את

 יותר טוב מעשה בשעת השתיקה בודאי יותר יגנהו המספר
 מצוה השומעים מאת המספר כשילך אח״ב ודק בזה,

 כל את השומעים שאר לפני מהשומעים אחד שיסביר
 וגם מלבם, הגבות להוציא זה עבור ולהשתדל אבות הענק
 להוציא שיוכל הכושר עת אה״ב כשיראה המספר לפני

 וגם מלבו, להוציא חייב בודאי פלוני על הגנות מלבו
 שכתב בהערה בסוף בהקדמה ח״ח בם׳ ועי׳ להוכיחו,

 שיהיו מוטב אומרים אק בתורה המפורש שבדבר דביק
 ם״ב תר״ח סי׳ באו״ח שפסק כמו מזידק יהיו ואל שוגגים

בתודה המפורש דבר הוא ורכילות ולשה״ר בהגה״ה
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Wjg,prn "דף במסגרת שנלמד נושא
ידמא מסבת

ארץ? דרך או לאו - סוד גילוי איסור
שנאמר אמוד, לך לו שיאמר עד יאמר בבל שהוא לדובלדו דבר לאומר מנון רבד" אמר

 שהלימוד שהוא( >ד־ה רש״י פירש ע־ב(. ד מף לאמר" מועד מאהל אליו ה׳ *וידבר א( א, )ויקרא
 רשדוד" לו נותן כן אם אלא הדברים, - אמור ״לא מורכבת: שהיא •לאטר• ממלת הוא

 דהי^ל 'לאמר/ דמדאיצטריך כמשמעו, ד׳לאמר׳ נראה פירושו ש״לולי המהרש״א וכתב
 משמע כן ואמנם יאמר"./ בבל שהוא p א אומר לא ראם מיניה שמעינן לאחרים, שיאמר

 ואילו )כאן<, והמאידי הדיטב״א טח(, סי נחלות )הלי גדולות ההלכות בעל של מלשונם ג□
 יתכן האחרונים, כתבו רש׳*, דברי לפי והנד" רעדי. כרבו* משמע ס( )ל״ת הסמ״ג מדברי

 התורה שאסרה אמור, לא - ׳לאמר׳ הדברים: משמעוח היא בר בי לאו, איסור קבו שיש
קצר(. סי׳ ודה הלכות משנה רתוז־זויו־רסיישיגגף יעלה יהודה שרית ^עי׳לאמחכ

 לו שאמר כלומר, ׳לאמרי, שם שנאמר ממה5" שכתב: המאירי של בלשונו וידוייק
 שלא אע״פ לחבירו, דבר שאומר לטי ארץ, רוך למדנו שיאמרם, מנת על אלו רברים
 אותן א אומר שהוא דבר בעל לו אמר כן אם אלא יאמר בבל שהוא בסוד, א מסרה

 שאינו אע״פ ׳דבר׳ בלומר, דבר׳, מכסת רוח ׳נאמן אומרו ענין והוא אמור׳, ב׳לך הדברים
 שני למדים נטזנינו מדבריו בסוד". לו שנאמר אע״פ - סוד׳ מגלה רכיל ׳והולך סוד,

 רכילות. איסור מנדנוד הוא האיסור, שיסוד ב. ארץ. דרך ממדה אלא שאינו א. דברים:
 ורכילות, הרע לשון איסור מנדגוד שהוא כה( שאילתא וישב )פר- בשאילתות מעינו בן ואבן

 לך א שיאמר עד הבי ומשום לחבירו, רע מכך שיצא יהבן הדברים בפרסום בי והיינו,
לאחרים. לאומרו אסור - אמור

 דברי ביסוד להלכה נפק״בו בתב שבז( יעלה יוזדה )שרת זי״ע אסאד יהודה רבי הגאון
 תכירו א שאמר מה לכתוב אסור שיהא זה, בדין נכללת כתיבה גם אם והוא, השאילתות,

 ׳לאמור׳ שמטלת רש״י לפי - הדברים מפשיטות בי לאחרים. לאומרם לו שיאמר עד
 ואמירה בדיבור נחשבת כתיבה אי לדון יש הרי חבידו, א שאמר מה לאמור שאסור למדים

 pn׳ עדיין - תורה דעי שאר לגבי בדיבור נחשבה שכתיבה שהגם )ועי-ש חורה דיני שאר בלפי -
 איסור מנדנוד הוא זה שאיסור השאילתות דברי לפי אמנם, כדיבור(. נחשבה אינה זה דין שלגבי

 בו שאין הרע לשון באיסור כמו זה, באיסור נכללת כתיבה גם בן אם ורכילות, לשה״ר
ינג אוה ובבאמ״ח א כלל חיים חפץ וראה ל.: סנהדרין )עי׳ לכתיבה דיבור בין חילוק

 לאומרם איסור עאהם יש האם - אדם בני שני בפני דבר באומר הרץ מה לתן, יש עוד
 ׳לאו הקב״ה א "דמדקאמר כת□ שם( הסם־ג על כנה־ג )מבעל דהיי דינא בספר לאחרים.

 כסוד הנאמרים הדברים בל א, אמר שכך ודאי ישראא, בני אל ׳דבר א אמר ומיד אמור׳,
 אותך מרשה שאני כאן זולתי האומר, צווי בלא אפיא אמור בלאו הם יחידי לאדם

 כי מתאר, והדבר איסור, בכך אין שנים בפני נאמרים הדברים היו שאם הרי לאמרם*.
 בסוד נאמרים היו שהדברים זה, באופן אם כי ללמוד לנו אין וה דין שלמדים מהמקור

 ומנין שמעו, לא ישראל וכל ה׳ דבר את לשמוע מועד לאוהל לבד שנכנס רבינו, למשה
 )באן( הריטב״א ברברי והנה שנים. בפני נאמרים שהדברים באופן איסור ללמוד לנו

 מאהל אליו ה׳ ׳תדבר ת״ל אמור, לך לו שיאמר "עד בזה׳א שכתב בזה, לדק יש לכאורה
 שיש במקום דאפיא לאשמעינן דהבא, ׳לאמר׳ מהאי ליה ודרשינן פירוש, לאמו", מועד

 במקום שגם משמע אמור". לו שיאמרו עד יאמר, בבל הוא הדבור הכל ששומעין קריאה
 הרי הדיבור עצם בי מוכרח, זה אין אך יאמר. בבל הריהו הדיבור• הכל "ששומעין

 לא ישראל ובני מועד, האוהל מן יצא לא הקול שהרי ישראל, כלל שטעו לא לכאורה
 הקב״ה, אליו שידבר בכדי מועד האוהל אל שנקרא רבינו, משה אל הקריאה רק שמעו
 שנצטוה קודם לאחדים לאומר□ רבינו משה רשאי היה לא - דיבור כאן שיש שידעו והגם
כלל. איסור בכך שאין יתכן אחרים לאנשים גם ידוע הדיבור שעצם באופן אולם, בכך.

 בהל׳ שמצינו להדין זה דק שדימו כז( אות בבאט־ח ב כלל ה״ה )ראה אחרונים יש אולם,
 בישא, לישנא משום בה לית תלתא באפי דמיתאמרא מילתא "בל טז.(: )ערכין הרע לשק
 הדברים באם וה ולפי אה", אית חכרא דהברך והברא ליה איה הברא חברך טעמא מאי

 שיסוד השאילתות, דברי עפ״י היטב מובן והדבר זה, איסור ישנו - שנים בפני נאמרים
 כן ועל להכירו, רע יגרם הדברים פרסום שמחמת שיתכן הרע, לשון מרין הוא זה איסור
הרע. לשק בדיני זה דין תלוי שפיר

 ברשותו. שלא הבית דברי את להקליט טוהר האם נוסף•. לנידון באים אנו מכאן
 שדברים למעלה, האמור בבל זו שאלה תלה רעג( סי• )ה־ז הלמה משנה בשחת והנה,

 לאומרם שלא ארץ דרך מדת או איסור עליהם יש בי להקליטם, אק ביחידות הנאמרים
 כנ״ל, בדבר, איסור שיש אסאר הגרי״א כתב הדברים בכתיבת גם והרי לאחרים,
 צדדים ישנם הרי - ברבים הנאמרים בדברים וגם זה. איסור שייך בהקלטה גם ולכאורה

זה. איסור שייך שג״ב
 היה זדז-הרי תן נלמד שממנו המקור הנה, תורה. דברי לגבי הדין מה לדק, יש בן

 שגם מזה נלמד לכאורה בן ואם ישראל, לבני הקב״ה שציוה המצודה בל תורה, בדברי
 יש ברם לאחרים. ולפרסמם לאמרם אסור ביחידות לו שנאמרו חבירו של תורה דברי

 שלמעשה שצידדו, קצד( סי׳ ח־ה הלבות מעונה עזחה פד: סי׳ חיר החכמה בצל שרה )עי• אחרונים
 אם היסב טבואר והענק תורה, בדברי ולא שבעלמא, בדברים רק זה איסור שייך לא

 האומר על שיבא שייך רע איוה שלכאורה הרע, לשק משום הוא האיסור שיסור נאמר
ב״ד(. ,,ס ח״א דבר משיב שו״ח jw סי• ח״ג יו״ד יצחק בית שר־ח y*y) הדברים כשמתפרסמים ד*ת

מאהב״י רבבות לז״בו• הגליון הוצאת עינדבו לאלו נתונות וברכותינו תודותינו

 הי״י שפירא מנחם שמואל יוסף י׳ הרה״ה
 היקר החתן כנו נישואי שמחת לרגל

תחי׳ עב״ג ני״ו שרגא יחזקאל כמד
רמועלדות כזוכה וכסועדו 3»ו כ»זל

ירושלים׳ ׳בנוח באולם והקידוש בעלוא וחסידי בביהנו״ד לתורה העליה

 הי״ו אולמאן הכהן אברהם ר ההד׳ח

 היקר החתן בנו נישואי שפחת לרגל
תחי׳ עב״ג ני״ו כרוך עבי חיים כמר
 וכורעלחת מרכה וכקועדז כזוב כמזל

ירושלים- ׳בנות באולם והקידוש בעלזא דחסיד׳ בביהמ״ד לתורה העליה

נסיבות לעילוי•

יהודה מוהר״דפנחם
 ע״ה אמיגתדת כועזת ב״ד

לפ״ק תשכ״ה סירן י״ד נלב״ע

ח. .y. 3 נ. ת.

הכופר׳ הנגיד בנר ע״י הונצח

הי״ו קעניג אביגדור משה מוהד״ר

בקימת לע-לוי
 ע״ה אריה שמואל ב״ר רבקה חיה מרת

 ת.נ.צ,ב.ה, - לפ״ק תשל״ט סיון י״ם נלב״ע
בבה ידי על הדנ׳גהה

בערגערהי״ו ייחזקי' יעקב ר׳ מוה״ד

נשמת לעילוי
 ע״ה מאיר ב״ר אכרהם מרדכי ר׳ הרה״ת

 לפ״ק תסב״ה פיון י״א ביום נלב״ע
 הי״ד אברהם מרדכי ב״ר מאיר העלם בנו ולע״ב

 ב.ה. דנ.נ.ע. - תס״ה סיון י״א ביום נעקה״ס
שיחיו משפחתם כני ע״י הונצחו

 תבז־יייח יד־!יו-ז עולם ילדכר־

-ה־חקלתוזק־ זי־ע משפינקא אייזיק יצחק רבי הרת־ק

כרשפינקאוי״ע-וז״אבורייוסף־ כואיד יוסף רבי בהרה״ק
הי״ד תש״ד סיון י״ג נעקה״ש

נ.י. ביוקלין - שליט״א כדונשנייין כעריש ישכר ר׳ הרה״ח המפר הנגיד נינו ידי על הונצח

אורח עלי
למעסיק הלכה קייס אורחות

לא( זקנים כיבוד מלכות
 לי אספה משה אל ה׳ "ויאמר ־ באי״יו חסכוע פרשת טז. ויא, בהעלותך בפרשת הפסוק על
 המקוס נמנים ולא אהד נמקוס "לא לס: טי• )בספרי רז״ל אמרו ישראל", מזקני איש שבעים

 והמדרש לזקנים", ננוד חולק המקום זקנים, מוצא שאתה מקום ובנל לזקנים, כבוד חולק
 בעתו דבר p כי הנה יעו״ש. לזקנים, כבוד חלק שהמקום רואי□ אנו בהם מקומות כמה מפרט

זה. ונחוץ חשוב בעניו דברים כמה וללקט לדון טוב מה
 ׳ונגד ט( בד, >״«>׳ נתיב שק זקן, בנבוד הקב״ה ״הזהיר :תק»® >טי■ חסידים בספר איתא א.

 !-שודאי והאב הק ואפילו יחדיו, בחיבה ששניהם אע״פ ובהוד זקן תראה ואס ננוד׳. זקניו

 שהיה זמן כל שהדי האב, לפני הבן מן לשאול הזקן דעת תחליש אל ו®, את m איתנים
 שחקב״ח ראיות עוד עיי״ש וכו׳, יצחק" עם הקב״ה שדיבר מציע לא קיים, אנוהס
לזקן. דעת חליטת לגרום לא תקפיד

 סי• יי״ד ושו״ע רשע יהיה שלא ובלבד עם־הארץ, הוא אם ואפילו שיבה, מפני לקום מנוה נ.

 עוד תנתח", ימים )אורך הבמה "בישישים :ים >□, ואטב דכתיב הוא, בזה וחענין סייא(. ימר
 כי המלבי״ם, שם ופירש הבטה", יודיעו שנים ודוב ידברו ימים "אמדתי :0 ולב, שם

 מאבותיהם, מורשה להם שהיה קדם מזקני החכמה חוקי קבלו ימיהם "ברוב - הישישים
 על דבר מתוך דבר ויוציאו והבחינה העיון ירבה הימים שברבות - תבונה׳ ימים ׳ובאורן

יעו״ש. השכל", ותולדות היקשים ידי
 הוא בעולם נברא האדם היות שעיקר "לפי :תנטיס( כמר מצית - ר״ )מצות כתב החינוך ובספר

 כך ומתוך אותה, שהשיג מי לכבד אדם לבני ראוי כן על בוראו, שיכיר כדי החכמה, מפני
 שאפילו ולב:( בקידושין בגמרא יהודה p איטי פירש השורש ומזח עליה. האחרים יתעוררו

 ואה שניו שברוב מפני לכבדו, שראוי המצות, בכלל הוא הכם, שאינו כלומר אשמאי, זקן
 הישר קב בספר איתא וע לכבוד". ראוי כן ומתון ונפלאותיו, השם במעשי קצת נהביו

 ישמע כי חכמה, ישישים מפי לשמוע להדר לזעירי ד״נכון הזוה״ק ממאמרי שלמד מת( פ וטיי
חכמה". עליו ירבה ואז עדיין, שמע שלא מה בודאי
 הבא, עולם p איזה דוד, ק לשלמה ״שאלו >:ו >ב״נ בגמרא איתא זקנים, המכבד ושכר
 זה דבר כי הזקנים, את המכבד שזהו המפרשים, ופירשו כבוד", זקניו שכנגד בל להם אמר

 פרק תחרדים הביא ים קדושים, פרי תמצות שער כסי א )כדאית וליר״ש בתורה מאוד להתחכם מסוגל
עי״ש(. והירושלמי, המדרש כשם יח

 להדרו, כדי אלא קומתו, מלא לעמוד חייב ואינו הזקן, בפני עומד ילד שהוא הכם ואפילו ג.
 הנשיס גם ט״זן. שם >שו״ע לסומכג יד לו ונותניס בדברים אותי מהדרים גוי זקן ואפילו
תקעת(. סי• ס״ת )עי• זקן בפני לעמוד חייבות

 הוב ואפילו הידור, לי יעשה אלא הכירי, מפני לקים צריך האחד אין - זקנים שני ד.
ס״ת(. שם ושו״ע קצת הידור לי יעשה לתלמידי

 לעזור וכדו׳, בדיאזתס במצב בננות ולהתעניין בשלומם לשאול :הוא הזקנים כיבוד מכלל ה.
 בפניהם, לקום כסדרם; שיעורים עמהם וללמוד ועזרה סיוע הצריכים בדברים להם

 של או סשתח של שבמסיבת סי״ת: שם שו״ע )עי• וכדו׳ הצעירים לפני בישיבה ולהקדימם לכבדם

 חיוכם לחושיב תחכמח, אתר חולכים תורח של או דיו של ובישיבה בראש, לחשיבו - חוקנח אחר חולכין נשואין

 רבינו בשם קדושי® ופי• אנך הומת בספרו ההידי׳א הגאון מביא וכך בחור(. חיא אם גס בראש
 מאוד מיצר והוא עומד מאוד זקן אדם כשתראה כלומר, - תקים שיבה ״מפני :אפרים

 כך, כל וקן אינו שאם ־ זקן פני יהדות במקומך; ותושיבחו תקום יושב, ואתה בעמידתו
עכ״ל. במקומי, לשבת תרצה אם לו, ותאמר אותו תהדר

 מבן האריז״ל, ועפ״י ס״»ו, ושי״עשם שנה שבעים מבן - לכבדה שצריכים זקן נחשב מאימתי .1
 הזקנה, לגיל הגיע אם ובספק סק׳י®. תו מציח מנ״ח ועי■ קדושים, ר״פ חמצות שער )עי■ שנה ששים

)נ״ל(. דאורייתא הוי זקן שכיבוד בינן להחמיא שצריך מסתבר
תבא ביליון תמשן־בע״ח "א/ שליט נראס תבהו קתת שמאי זזג״ר ע״י נערך

 - ׳מקורות׳ :מדורים שלשה כולל זי״ע. טפאני עזריה מנהם ונינו כתבי ומפענח מבאר - נפש משיבת
 הרמ״ע בהם רמו אשר ומדרשים, גמרא וכתובים, נביאים מתורה המקומות כל במלואם מובאים בו

 נפלאים ׳רמזים׳ בוזרה; בשפה נכתב וחידושים. העדות בתוספת דבריו ביאור - ׳ביאורים׳ בקצרה;
 מפורט מפתה הספר בסוף דבריו. נרמזו בוזם גיטטריא, בסיד או תיבות וסופי בראשי התורה בפסוקי
 עמי(. )תקע תשס״ו נ.י. יואל קרית גליק, טוביה אברהם הרב ידי על יחדיו חוברו אלה כל ביותר.
 רבים בענינים למעשה הלכה העוסקים מקיפים כרכים ג׳ מסורה׳: ירק הלק - חן אבני שו״ת

 ובהמות דגים עופות מיני גנטיקה, :)כמו המדע חידושי בעקבות מחודשות שאלות לאור ומגוונים,
 אה״ע, מניני מחודשות שאלות הרבה(, ועוד רגעים, מח״י פוזות המחמיצות גנטיים חיטים טוכלאים,
 קונטרסי נמה עוד עם מיקרוסקופיים, צמוניים וצילומים ציורים מאות בליווי ועוד, ,איברים השתלות

 בעולם, הפוסקים מזקני נדירות הסכמות ל״א מעטרות הספר ראש את כאשר נלווים, חשובים הלכה
עמי(. 1800) תשס״ו ב״ב הטטבחיים, בית ורב בב״ב מו״צ כהן יוסף חזקיהו הרה״ג מאת

 פרשיות סדר לפי ומצות ענינים על ובאגדה בהלכה נפלאים וביאורים חידושים ־ התורה וזאת
 עט׳(. )שמה תשס״ו ירושלים שעיו, רהטים משה הרב ידי על מפורטים מפתהות עם נערך התורה.
 מניני הלכה ובירורי אורייתא פלפולי סוגיות, חידושי - והמועדים התורה על ושבת תורה

 עמי(. )עדר תשס״ו אשדוד גייגר, מענדיל מנחם הרב מאת בפז טסולאים חידושים והמועדים. הפרשיות
 דאתקצאי, טיט וחזרה, שהייה מניני: שנת, בהלכות סוגיות ובירורי ביאורי - פירושיה צוית

 מרדכי אהוץ הרב ביכורי פרי מהם. המסתעף וכל פטיש, ומכה בונה ומתיר, קושר צידה, מלאכות
עמי(. ורע ונשס״ו נ.י. מאנסי בריסק.

 תרננה שפתינו ודנה עהלה קול
 "מזל בונת נזה אנו מניעים וסמתה ניל וגסי מתוך
האסמלות, איס התסיד הגאון מעלת רום קדם סוב־
 וטרנס ודאי! מורה ובחסידות, בתורה א וב ידיו
 ותהילה לסם נודע לאות, ללא טנים עטרות וה תורה

סאט״א נראם הכהן יהושע אהרן רבי »״ה
 מדרסע בביר. יסינתינוהק׳ודופ׳־ז רזו®

 בנו בארוסי בנועונו הטרדה השמתה לרגל
 - הוד׳ עב״ג ני״ו מאיר שלמה כמד הבה״ח

שליס״א נייכואן בושה ר׳ הרה״ח מחו׳ בת
 •רושה־ו בעלזא בקריה אב״י

 דורות עם הבנין זה הסלס בקנין עולם כודא
טילי וכל נחת רוב מתוך ומבורכים ישרים

דמיטב,אבי״ר.
הישיבה ותלמיד הטסגיודם הרטי״כ, וברכת נקודות

VmSptngtnstr.9 2aa Anhtttrptn -Mfft- fax. (32 3) 226.62.55. אנסוועיסען-פקס נעלזא רחסידי הצפון" "אוד טבק ע״י יו״ל  e ■ וחסידות תודה לתרופת-להפצת

0) החכמה אוצר חככת ע״י הת*פס)130 מס עמוד שבועי קובץ תשס״ו - לתרופה עלים



תרמהחבר לךקמט טיטןז

קמט סימן

קטן על הרע לשרן בענין

ח׳ סי׳ ד( )שנה תשס״ד תשרי-טבת מחוברת / ראובן נחנן הרב מאת

ח״ל: כתב ג( סעיף ת )כלל חיים חסץ הבהיר בספרו זצ״ל הכהן מאיר ישראל רבינו הנה
 אותו שמגדלין קטן יתום של גנותו לספר כגון קטן, על אפילו הרע לשון איסור שייך ולפעמים

 ידי שעל היכא גוונא כהאי כל וכן מאתם, אותו שיגרשו להסבב יוכל זה ידי דעל ביתם, בתוך אחרים
 ידי על שבאים הנזקק לסלק בסיפורו מכוון ואם זה. ידי על לו להצר או להקטן להזיק יסובב סיפורו

 ולא אמת הוא שהסיפור בבירור מתחלה שידע צריך אך מותר, ישרה, בדרך אוחו ולהדריך הקטן זה
 את לראות צריך גם היטב. ע״ש י׳ בכלל שיבואר וכמו אחרים מפי ששמע זה על לסמוך למהר

ft ולא ביתום ומ״ש עכ״ל. כאלו. מענינים מעוקל משפט יוצא הרבה פעמים כי סיפורו, ידי על הנולד 
 שמספרין מה ידי על לקטן המיצר דבר שאר או היזק שיבוא מצוי דאין מפני הוא קטן בסתם ביאר

 לבאר וכמ״ש כיתום דינו ריעותא לו יסובב דיבורו ידי שעל רואה הוא אם נמי הכי ואק בגנותו,
הכל אלא הרע לשון בכלל אינו קטן על רע דיבור שעצם ז״ל מדבריו ומבואר שם. חיים מים בבאר
מדיבורו. נזק יוצא אם תלוי

ג׳ בכלל חיים החפץ לשק זו הנה כי גדול, על הרע לשון דיבור אודות הדבר כן לא אולם
 קיבלו שלא כגק ההוא, להאיש רעה שום שלו הרע הלשון ידי על בא לא אם דאפילו י(,"ודע. )סעיף

 מזה ויותר כפרה, וצריך נפקא, לא הרע לשק מכלל כן פי על אף בזה, וכיוצא דבריו את השומעק
 לו אסור כן פי על אף דיבורו ידי על רעה שום להנדק יבואו שלא לכתחלה משער הוא אם דאפילו

 כמבואר רט״ז( )מאמר תשובה שערי בספר יונה רבינו בדברי טהור ומקורו עכ״ל. בגנותו. לספר
 נזק יגרם לא בודאי אם אפילו גדול, על גנות דבר לדבר שאסור לפניך שלך הרי שם. חיים מים בבאר

אסור. הדיבור עצם אלא דיבורו, ידי על

 בהלכוה גופיה חיים החפץ שכתב מה לפי הנ״ל על לתמוה יש עוז וביתר שאת וביתר
 או קרוב אשה, או איש המספר אם בק רכילות, באיסור חילוק אין בוה״ל: א( סעיף ז׳ )כלל רכילות
 כבודם על מאד לו שהיצר ומחמת ואמו, אביו על גנאי דברי שדיבר לאחד שמע אם ואפילו רחוק.
 או איש הוא עליו שמספרק מי על אם חילוק אין גם הוא. רכילות בכלל כן גם הדבר, את להם גילה

 לפי וגם עמך, בכלל הוא דגם פשוט, ח״ל: קטן בד״ה ביאר בבמ״ח ושם וכו׳. "קטן" או גדול אשה,
 כן אם גדולים, נזקים מזה לבוא ורגיל מדנים מתעורר שעי״ז רכילות איסור על כולם שכתבו הטעם

 גם ומיכלם, ליה דמיכלמו וקטן חייב, בהן החובל רעה פגיעתן שוטה חרש רהא זה, בכלל ג״כ קטן
 שאסור חיים החפץ רבינו סתם לא מדוע וא״כ עכ״ל. )פו:(. קמא בבא כדאיתא חייב בושתו על

 רעות מידות לו שיש קטן על יאמרו אם כי גדול על לדבר שאסור כמו קטן על הרע לשק לדבר
על גנות דיבור תשוב בודאי שוה ואכזרי לב ורע מכוער, טיפש, חוצפן, שהוא כגק רעים וטבעים

ן

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס666 מס עמוד {299(}205) יגאל כהן, חבר: לך וקנה



חבר לךקמט סימןה3לעתרמו

 הרע לשון בין חילוק אין באמת שאס גם ומה ומיכלם. ליה דמיכלו לגיל הגיע אם מתבייש והיה קטן
 ופתאום קטן שהוא זמן כל עליו לדבר מותר שיהיה קשה א״ב גדול, על הרע לשון לבין קטן על

לכן. קודם שהיהה הגנות נעלמה ולאן עליו לדבר אסור יהיה לגדול שנהפך

 אנשים שרגילים מה וכגון גדול על משא״ב להגיד מותר קטן שעל דברים שישנם איברא
 ונמצאים ילדות מעניני שהם דברים שאלו חבירו את הכה או שיקר או שובב שהוא קטן על לומר

 ה׳ בכלל וכמבואר בהם, מתגנה הקטן שאין הקטנים( אצל הסבירה )בצורה ואחד אחד בכל כמעט
 האיש לפי שתלוי הרע, לשק בענין פשוט כלל עוד ודע ת״ל: שכתב חיים החפץ כתב ששם ו׳ סעיף

 שיבתו זה ידי על מספר הוא באחד אנשים, שני על אחד דבר אומר שאחד וימצא עליו מדבר שהוא
 שאחרים איש על יאמר אם בגון רברי: ואבאר הרע. לשון איסור על זה ידי על עובר הוא ובאחד
 לסי הנה ביום שעות ארבע או שלש לערך לומד שהוא פרנסה, דאגת לו ואין מזונו, את לו מספקין

 בפרנסתו שטרוד בית בעל על גופא זה יאמר ואם מיקרי. הרע ולשק גדול, לגנאי זה לו יהיה ערכו
 שבת, לכבד כגון האיש ממון לפי שתלוי עשה, מצוות עניני שאר בכל כיו״ב וכן גדול לשבח לו הוא

 לו הוא קודש שבת על וכך כך הוצאות מוציא שהוא השפלים בתים מבעלי אחד על אמר הוא שאם
 בעניני וכך כך מהנהג שהוא איך עשיר לאיש נחשב שהוא מי על יאמר אם גופא תה גדול לשבח
 גוונא. בהאי וכל מיקח הרע ולשק זה עבור בעיניהם לבוז ויהיה לו יחשב גדול לגנאי קודש, שבת

 השני ועל הרע לשק חשיב אחד על אדם בני שני על חבור אוהו שפעמים מדבחו ומבואר עכ״ל.
 חבירו את הכה או שיקר או שובב שהוא גדול על שלומר שאע״פ באתחן, ואוקי מינה ודק לא,

וכאמור. שח קטן על כן לומר מ״מ הוא, גמור הרע לשק

 בקנה יעלו שדבחו באופן חיים החפץ דבח לבאר לבי אל ונתון ראיתי התמיהה ולחומר
 ולכן הנ״ל, רכילות בהל׳ להדיא וכמ״ש קטן על הרע לשק ששייך ס״ל חיים החפץ דלעולם אחד
 אע״פ הוא, מדאוחיתא הרע דלשק בזה כיוצא וכל אכזח או רע חוצפן, שהוא קטן על לומר אסור

 דבחם ישנם מקום מכל וכאמור, גדול על הרע לשק כחן זה ידי על נזק לו יגיע שלא הדבר שברור
 שיקר או שובב שהוא קטן על לומר אנשים שרגילים מה ובגק לגדול משא״ב להגיד מותר קטן שעל

 הסבירה )בצורה ואחד אחד בכל כמעט ונמצאים ילדות מעניני שהם דברים שאלו חבירו את הכה או
 שייך שלפעמים ח בכלל הרע לשק בהל׳ במ״ש כוונתו וזו בהם מתגנה הקטן שאק הקטנים( אצל

וכו׳. קטן על אפילו הרע לשק איסור

 כי זיע״א, חיים החפץ בדעת וברוחם נכוחים הנ״ל שדברינו ישראל ושמע הסבה ועתה
 )סעיף ה׳ כלל הרע לשק בהל׳ חיים החפץ שכתב ממה והוא לדבר מהימנא ראיה בס״ד מצאתי הנה

 מצוי חה חבה להוציא אסור חפציו על כן חבירו, על חבה להוציא שאסור דבשם ודע, ת״ל: ז׳(
 מפני גוונא בהאי בכל אחר חנווני נכסי על חבה מוציא אחד שחנווני הרבים בעונותינו מאוד

 א׳ כלל רכילות בהל׳ להלן שנית ידו והניף עכ״ל. מדאוחיתא. גמורה הרע לשק היא תו הקנאה.
 מה בפירוש לו מספר הוא אם בין רכילות, באיסור חילוק דאק ודע, בזה״ל: שכתב י״א( )סעיף
בעצמו אותו גינה שפלוני לו מספר אם היא, ואחת מכתב יח על ובין עליו חבר או לו עשה שאחד

החכמה אוצר תכגת ע״י הורפס667 מס עמוד {299(}205) יגאל כהן, חבר: לך וקנה



תרמז חבר לך קמט סימן י"3ל?

 חפציו על לדבר שאסור שכשם דידן, לנידון ומינה עכ״ל. סחורתו. את לו גינה שפלוני שמספר או
 את מבזה שבכך קטן על הרע לשון שמדבר מי הדק ה״ה בעליו, את בזה שמגנה מפני האדם של

 בזה וכיוצא מחונכים אעם או יפים אעם שילדיהם לשמוע להורים נפש ועוגמח בזיק שגנות, הוריו,
 דאימיה. או דאבוה בשוקא דעוקא שותא אינשי, דאמרי )נו:( סוכה במסכת חז״ל שאמרו מה וכעץ

ע״כ. שמע. מאמו או מאביו בשוק, מדבר שהתינוק מה הוא, הדיוט משל ופירש״י:

מתבייש, שאינו מפני קטן על הרע לשק לדבר מותר היה אם שאף נקל לנבק דעת ומעתה
 מבואר וכן וכאמור. לבושת להם גורם הדבר שהרי הוריו מצד הדבר לאסור יש עדיק מקום מכל

 "וקרוביו", אבותיו מעשה לאדם לזכור שאסור א( סעיף ד׳ )כלל הרע לשק בהל׳ חיים החפץ בדברי

שם. חיים מים בבאר וכמבואר בזה שמתבייש מפני טעמא והיינו

 ששם י״ז בצמוד שם וראיתי תשל״ט( )אלול לשק מרפא קובץ לידי ה׳ אינה זמן ואחר
 ושאול הנ״ל בכל שנרגש דבילצקי שריה הגאק מהרב מכתב ובו קטן, הרע לשק בענק מו״מ איתא
 הגאונים הרבנים וגם תלי״ת. בס״ד כדברינו והשיבו הנ״ל אודות הומעער ר״ש הגה״צ מאת שאל
 כיעו״ש. אחרת בדרך אלא כאמור השיבו איזנבלאט בערל והרב רוזנבלום ליב אלכסנדר הרב

רב. שלל כמוצא דבריהם על וששתי

 או רע חוצפן, שהוא קטן על לומר אסור ולכן קטן. על הרע לשון לדבר שאסור למדים: נמצעו
 זה ידי על נזק לו יגיע שלא הדבר שברור אע״ס הוא, מדאורייתא הרע דלשק בזה כיוצא וכל אכזרי

 לגדול משא״כ להגיד מותר קטן שעל דברים ישנם מקום מכל וכאמור. גדול על הרע לשון כרין
 שהם דברים שאלו חבירו את הכה או שיקר או שובב שהוא קטן על לומר אנשים שרגילים מה וכגון

 מתגגה הקטן שאין הקטנים( אצל הסבירה )בצורה ואחד אחד בכל כמעט ונמצאים ילדות מעניני
בהם.

j

1
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אורנה,כ דף שבת נקודותקנו

 תנאי ולכולהו חטא דלא זו בברייתא דאמר מאן דלית נמצא דחטא המודעי ר״א4ברבה
 סובא מקום בכל אשר כתנאי" "לימא מורת הברייתא את להביא מתאים ואין חטא, שבברייתא

 רק מביאים בו כתנאי" "ליטא נמצא p אט )אלא הריעו© לב׳ דישנם וזזינן בו מקום בכוז״ג
 ,חנט הביאה דבאמת באן גט לוטו אטשר היה * כזה מושג בנמצא היה אלו אשר אהה, דיעה

 טה על הגט׳ סמכה חטא דלא הריעה ולגבי דהטא, הריעה את להראות בדי רק הברייתא אה
אלעזר(. p דר״ש ברייתא את כבר שהביאה

 מקוה לן* עשית - בטיט ״מהד הטודעי ר״א בשם שם דדרשו רבה טהטדוש השפ״א עור ]והביא
 הדדשא באמת אן חטא. המודעי ר״א דלפי להוכיח הביא ומכאן בו", עצמך וטיהרה מים

 אם אף ולכן כאן, המובאת מהדרשא לגמרי ושתה היא לגמרי אחרת דרשא במדד״ב המובאת
 דגוף דכמו דמן, דדשא על מידי טמנה להוכיח אין - דחטא ברור דהמדר״ב הררשא דלפי נאמר

 ויש מיו*. מדה להוכיח ואין )תוצאתו( תוכנו על גם לוטו* אפשר כך לגמרי שונה דשם הדרשא
בהכל[. לעיין

 בהגהות וכן הש״ם, בגליון כאן הגדעק״א וכר. כעיני עשה מעבידים: ד״ה דש״י
ובמסורה. בבבלי גירסאוח חלופי יש בהם ופמר״ט כמקומות מאויבים ־ חיות מהרי״ץ

נו,א

 רש״י בגידסת א. משפט. כהטיית חטאו לא ולר״ם כפיהם: שאלו חלקם ד״ה רש״י
 יוסי, וד׳ לת״ק אף אלא משפט בהטיית חטאו לא לר״ם רק דלא נראה ם הדברים. פדר מוחלף
 רש״י p הדגיש אמאי למר אפשר הגירסא שיט* לפי )ואלי בזה. יחטאו הוא יהודה לד׳ ודוקא

לבדוק(. יש מן. רק

 כמלכות שמשיושיכוהו מכפה היה ועוד ביה: חזא הניכרים דברים ד״ה רש״י
 מפיכושה, על דוד של ממחשבתו זה דבל הפשוט הדברים פירוש נראה מסתפר. *תנאה

 ויסתפר, יתגאה אזי במלכות לדור( )לא לעצמו שיושיבוהו מצפה היה שמפיבושת סבור שהיה
 יושיבוהו דקאי הש״ס בגליון כהגדפס שלא והדברים מיה. דחוא הניכרים מהדברים חלק זה וכל

 נבנם זה פירוש שאץ - מפיבושת של האמיתית מהמחשבה הדברים והוו דוד על במלכות
"ועור". של הפשוט לפירוש לא וגט הפשוט, ברצף הדברים להבנה

 דכתיב בידו, הזא הניכרים דברים הרע, לשון דוד עיכל לא אסר ושמואל בגנו׳
 מהפסוק היא הרע לשון דקיבל רב הוכחת שהרי צ״ב למודה וכר. שאול בן ומסיבושת

ומינן לבד ומכאן הרבדים, קבלת עם מיד האמור למסיבושת" אשר כל לך הנה המלך "ויאמר
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קנז את* נו,א דף שבו!

 להבנת ־ וכו׳ שבא הצורה לגבי דוד אל שבאו זמן לאחר שהיה מה לכך מהגי ומה דקיבל, כבד
 הרע לשק דוד דקיבל הנ״ל מהפסוק שהוכיח דדב דצ״ל המהרש״א וכתב סיד. הדברים קבלת

 מרכושו דוד גטל בפועל דגם בהמשך דאיתא הא על גם סמך אלא לבדו זה מפסוק הוכיח לא
 הניכרים רדברים משום היינו בפועל דוד כן שהודה דמה שמואל תירץ זה ועל מפיכושת, "של

 הראשונים הדברים קבלת בשעת דוד דדברי רש״י שכתב מה פי על עוד להוסיף )ויש ביה. חזא
 דלא ויתבאר בדבריו. אמת ידאה אס תנאי, על דברים היו למפיטשת אשר כל לציבא שנותן
 כן שאם לו ואמר זה, מסוג הרע לשת לגבי הדין וכפי להם שחש אלא הדברים את דוד קיבל
למפיבושת(. אשר כל לו נותן אוי הוא נכון

 שהיד■ מה על גם דסמך רב בדעת כן סבר דשמואל דצ״ל המהרש״א דברי על להוסיף יש אמנם
 מה דאת - בפועל שהיה מה על פמך דלא לפרש מקום יש עדיין עצמו רב בדעת אבל בפועל,

 שכבר משום אלא להם, חש או הדברים את דוד דקיבל משעם כשמואל פירש לא בפועל שהיה
 ביארו זה כביאור ואשר בו, לחזור יכול לא ושוב השליט מפי היוצאת כשגגה מפיו הדבר יצא
 בגם׳ כדמשמע פירש שם הרד״ק אמנם טלבי״ם. מצודות, רלב״ג, - שם הנ״ך ממפרשי חלק
מפיבושת. של התצדקותו את דוד קיבל דלא שמואל, בדברי עכ״ם דידן

 וציבא אתה למסיבושת דוד שאמר "בשעה נו,ב לקמן רב אמר ר״י דמדברי עוד להוסיף יש
 משמע לכאורה המלוכה" את יחלקו וירבעם רחבעם לו ואמר קול בת יצתה השדה את תחלקו

 אשר השליט, מפי היוצאת שגגה משום ולאו חלק, כן ומחמת התצדקוחו, אה דוד קיבל דלא
 בא דהעונש )וחזינן לעונש טיבה כאן ואין אחר ברכוש או בדברים לפייסו יכול היה כן היה אילו

 מעיקרא(. הדברים קבלת על בא דהעונש לומר נדחה ומה שיחלקו, בפועל דוד הוראת בשעת
שם. הרר״ק כדברי לבאר מביא זה וכל

נוי,ב

 אח תחלקו חניבא אחה למפימשח דוד שאמד בשעה ו־כ אמד אד״׳י בגט׳
 בדברינו יעויין המלוכה. אח יחלקו וירבעם רחמם לו ואמר קול בת יאחה השדה

 דאף שמואל, לדברי אף מתאימין עכ״ס כאן רב ודברי וכר. אמר ושמואל נו,א לעיל הגט׳ על
 היה שהלק בשעה מ״ט הניכרים, דברים דחזא משום הרע בלשת דוד חטא דלא שמואל דאמד

עונש. זה על שייך ולכן כראוי, הדברים לבדוק לו

 ב׳ במלכים רש״י ופירש המשחית", "הר כתיב בקרא המשהה. להר מימין אשד בגמ׳
 שמו אח והזכירו והואיל הזתים(, שמן משיחה )מלשון המשחה הר ונקרא הזהים הר דהוא כג,יג

לגנאי. שמו את שינו ע״ז ידי על
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טוב" ועשה מרע "סור

 זצ״ל, רוזינשטיין בן־חיים משה ר׳ הצדיק
לומזה דישיבת משגיח ;אוגרהתכסק

זה, במאמר מכתבים שהענינים מפני
 מצוי ואשר האדם בחיי עיקריים דברים המה

 אותם לקבוע ראינו ע״ב בהם, להכשל מאוד
 ומעשה לה״ר עניו והמה, מיוחד. במאמר
 כסדר הרע לשק מענין נדבר ומתחלה הצדקה.
 "ועשה הצדקה מענין ואה״ב מרע", "סור הכתוב

 הרבה מפורש לה״ר שענין אף ונאמר, סוב".
 ששקולה העון, גדל ובחז״ל ובכתובים בתורה
 ש״ר, ג״ע, ע״ז, החמורית העבירות כשלש
 תעמוד "לא רכילבעמך" תלך "לא בתורה ונאמר

 מבה "ארור דמים, כשופך שנחשב רעך" דם על
 על נאמר שזה אמן" העם בל ואמר בסתר, רעהו
 ומכל השכינה מפי ונתקלל בלה״ר, רעהו מבה

 מאוד הרבה נאמר תהלים ובספר ישראל.
 לה״ר, ספור על והנוראים הגדולים מהענשים

 אשר שבתורה עבירה לך שאין ראינו, ובכ״ז
 ובאשר לה״ר, ספור במו העולם, אצל הותרה

 בשלמה בחכמה ולתור לדרוש לבנו את נתנו
 שהיא בע״וז, ראינו מצאנו הזאת, הגדולה הרעה

 בתורה, גדולה בלל ז״ל רש״ז אדמו״ר שאמר מה
 בנגד שהוא בדבר התורה מצות לקיים באנו שאם

 מחמדתן אדם של "נפשו אשר אדם, של ו מרותי
 בשכלו, מתחלה להתבונן האדם צריך ומתאותן׳"

 מחייב הנבון וההרגש הישר השכל שגם ולראות
 לאדם יקל אז אוזרת, לעשות אפשר אי אשר זה,

 יכבד כן, יעשה לא אם אבל השי״ת, מצות לקיים
 וכל האמתלאות כל ויבקש האדם, על מאוד

 "שיהיה מתלא, )כהדין עלית לעבור ההצטדקות
 הגורם שהדבר והעזשלמה"(.ונאמר, שבע הזאב

 לה״ר ספור המותר לדבר שיהיה העולם לאנשי
 לספור האיסור טעם מבין שבלנו שאין מה הוא -

 לגלות לנו אסור יהא ולמד. האמת, בדבר לה״ר
 בעבור ריחו להבאיש אדם בני לפני חברנו רעת

 רמים דברים לבאר ראינו ע״ב עשה; אשר רעתו
 ע״פ גם נבינה פיהם על אשר וישרים, ונכונים
 לספר לנו אסור להיות שראוי הישר, שכלנו
 שגם בנפשו, אחד כל שידע האחד חברנו. בגנות

 לא אשר בעולם מי ואין לשלמות הגיע לא הוא
 בבה, זה וחסרונותיו, מומיו עליו להראות נוכל
 בגנות לספר לנו גדולה אולת ע״ב בבה, וזה

 ראוי בגנותו, לספר בואנו שטרם השני, חברנו.
 עמיתך את תוכיח "הוכח התורה מצות לקיים לנו
כל יספר רוב ע״פ והנה חטא". עליו תשא ולא

 עובר והוא מתחלה, תוכחה בלי וזברו בגנות אחד
 עצמו, של גנות בזה ומגלה התורה מצות על בזה

 שאסור כיון השלישי, חברו. בגבות יספר ואיך
 עליו( שקבלו לא, )אם ידידי דן להיות לאדם

 להיות שאסור מכש״ב בממון, הנוגעים בדברים
 והנה אדם; של בנפשו הנוגעים בדברים יחידי דן

 בני בפגי ומבזהו ומגנהו חברו על לה״ר המספר
 לנפשו; שנוגע במה ידידי דינו דן הוא הרי אדם,
 גדול עדן זה והרי יחידי, נפשות דיני דן הוא והרי

 לגמור אף בפניו, שלא דינו שח הרביעי, מאוד.
 מקבלים ואין בפניו, שלא אסור שור של דינו

 הרי לה״ר, והמספר דין, בעל בפני שלא עדות
 בפניו, שלא דינו גומר וגם עצמו של עדות מקבל
 חנם. על בסתר רעהו במכה ונחשב דין, דינו ואין

 רעת להמספר אופן בשום אפשר שאי החמישי,
 מדת על יתר מעט ולהפריז לגזם לבלי חברו

 שהוא המעט והנה לבל, ומוח ידוע זה דבר רעתו,
 לה״ר מכלל יוצא רעתו, מדת על ומוסיף מפריז

 על רע שם והמוציא רע, שם מוציא לכלל ובא
 מאוד.הששי, שהואעוןפלילי אחד כל יבין חברו
 איוב שאמד מה .מאוד; ונבבד נסתר טעם הוא

 לא הרע ואת ובו׳ נקבל הטוב את "גם לאשתו
 ואת נקבל הרע את שהואלהיפך, מכש״ב נקבל"
 חברו את לגנות לה״ר והמספר נקבל; לא הטוב

 גם בזה, חייב הוא הרי רעתו, לגלות ולבזותו
 שאין וביון הטובים, מעשיו ואת בטובתו לספר
 מעשיו מכל לדעת למי אפשר אי וגם כן, עושה

 של הטובות מדותיו ומכל והנסתרים הטובים
 יוכל שלא מאחר ברעתו. לספר אסור ע״כ חברו,
 הרע את גם חברו, לו יאמר הרי בטובתו; לספר
 שספרת ביון אקבל, לא הטוב ואת ממך, אקבל

 עול בזה עושה הרי מטדבתי. גם נא ספר מרעתי,
 השביעי, טובתו. ולא רעתו שמגלה לחברו גדול

 יקל בך שבין להשומעים, רוחני נזק שגורם
 עוד נמצאים בראותם הרע, לעשות בעיניהם

 הרע, לעשות ילמדו לא ואם רעות, עושים אחרים
 הלא לאמר, לבם, ויתגאה בנפשם יתהללו בכ״ז

 כמו רעות עושים אנו שאין בזה, אנחנו צדיקים
 רעות גם אבל טובות עושים אנו שאין ואף אלו,
 שבעים ויהיו לעצמם שבה ויתנו עושים, אנו אין

 שישמעו סוב ויותר רעות, עושים שאין מזה, רצון
 הטובות, ומדותיהם ומעשיהם אדם בני טובות

 בראותם לבם יבנע וגם טוב, לעשות מהם וילמדו
 מעשיהם לעומת בערוך הטובים מעשיהם מעוט

 לב חוקר ה׳ "אני השמיני, אחרים. של הטובים
 של נפשו מסתרי לדעת לאדם ולא כליות" ובוחן
 יתכן וגם הרע, מעשהו לעשות הביאו ומה חברו

ע״ז לו מרה ונפשו חטאו מביר הרע שהעושה
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 על עצמו את תובע והוא לו, ירע ולבו ומתחרט
 ע״ז, אותו תובעים אנחנו מאשר יותר מעשהו

 ולבזותו, רעתו לגלות לנו יש רשות מה שכן וביון
 חיים )ארחות כבוד" ודרך בסתר '׳להוכיחו אם בי

 מאוד; ומוצק חזק טעם ווז־א התשיעי, להרא״ש(.
 ידועים, עונשים בתורה ישנם ועוז חטא שלכל
 אדם, בידי ומהם ומיתה, כרת שמים, בידי מהם

 לזה ויש קנסות, ךיני2ןמ מיתות וארבע מלקות
 ראוי אופן באיזה ומשפטים הקים הקבלה ע״פ

 ועוד. והתראה עדים כמו אדם, בידי להענישו
 שעשה, הרע מעשה חברו על לה״ר המספר והנה
 את להפחית אותו, אלול אדם, בידי מענישו הרי

 ומאין אדם, לבני ומתועב שנאוי ולעשותו כבודו
 בידי כזה בענש חטאו על להענישו הרשות לנו

 של זה ענש בתורה כתוב נמצא לא אשר אדם
 שעשה, עבירה מעשה על כבודו תת ופחי זלזול
 לפני כבודו ובזות וחרפה בושה של זה ענש ואולי

 חטאו על ביותר הגדול ענש הוא אדם, בני
 לענש ראוי שהוא לדעת לגו יש ומאין שעשה,

 החוטא את להעניש לנו שאסור והעיקר כזה,
 המפורשים בענשים אם בי אדם, בני ע״י בענש

 אסור הלא בתורה, שכתוב מה זולת אבל בתורה,
 כי החוטא, את להעניש מלבנו ענשים לבדות לנו
 עשה מי וגם שעה; הוראת ע״פ לבית-דין אם

 חברו את ולהעניש לשפוט ודיין לשופט אותו
 לב״ד אם כי אדם, בני בפני כבודו בזות של בענש
 הוא ע״ב שעה, הוראת ע״פ בן לעשות ראוי בלבד
 שני מפאת לה״ר, ספור לאסור מאוד חזק טעם

 הזה ענש בתורה נמצא שלא האחד, אלו, דברים
 לנו ואסור חברו, בגנות המספר מענישו אשר

 על אדם בני להעניש ענשים מלבנו לבדות
 בתורה, כתוב נמצא לא אשר את ופשעם, חטאם
 מסור הוא חטאו, על החוטא את להעניש ,והשני

 ע״פ או בתורה, הכתוב בענש אם לב״ד, רק
 עשהו מי ב״ד, זולת למי אבל שעה, הוראת
 על האדם את ולהעניש לשפוט ודיין לשופט
 ע״ב ע״ז, להשיב לנו אין הנה ופשעו. חטאו

 ומגלה חברו על לה״ר המספר שכל ראוילדעת
 האחד, בשנים, חוטא הוא הרי ופשעו, חטאו את

 שמענישו והשני, ולדייןמעצמו, לשופט שנעשה
 ואפשר בתורה, נמצא שלא מעצמו הבדוי בענש
 לזה. ראוי אין אשר גדול בענש מענישו שהוא

 למי שמספר בעניןרכילות, מאוד מצוי העשירי,
 אף כך, עליך דבר ופלוני כך, לך עשה שפלוני

 אף האחד, רבות; רעות בזה גורם אמת שהוא
 לו, שונא שהוא שידע ממנו חברו שיזהר שכונתו

 לשמוע דעתו את ומחליש מזיקו זה עם ביחד הנה
בכבודו, ונמלזלין דופי דברי עליו שמדברים

 וטוב רבה; רעה לו גורם הרי מזה, ברוחו ויפול
 שאם והשני, עליו. שדברו מזה ידע לא לו לו, ה הי
 עמהם מתנהג היה עליו, שדברו מזה ידע לא

 להם עושה היה וגם כמקדם, ובחבה באהבה
 לא כי ויוכחו, ראו העת שבהמשך ויתכן טובות,

 ע״ז, בלבם ויתחרטו עליו, שדברו מה עשו טוב
 ההולך והנה לזה, זה ורעים אוהבים וישארו

 רבה, רעה גורם עליו שדברו מה ומגלה רכיל
 לו נודע כי בראותם והם להם, שונא נעשה שהוא

 אותם שונא שהוא בודאי וידעו עליו שדברו מה
 אליו שבאתם יותר עוד תגדל רעתם, ומבקש
 רעת את איש מבקשים גמורים, לשונאים ויעשו
 זה ומפני דמים, שפיכת גורם ממש זה הרי חברו,
 להולך רעך, דם על תעמוד לא התורה, סמכה
 התורה מסרה אשר הענשים שבל הי"א, רכיל.
 לא להיות צריך החוטא, את להעניש אדם בידי

 בדרך אם כי להחוטא, והשנאה הנקמה מפאת
 על לכפרה לו להיות לתועלתו וחמלה אהבה
 ומבזהו ומגבהו חברו על לה״ר המספר והנה עונו.
 בממונו לו שמפסיד יתכן וגם בידיעתו, שלא

 אם כי חברו, לתועלת לא מענישו הנה בספורו,
הרי לתועלתו; ולא לבד, והנקמה השנאה מפאת

 ולא בן, העושה וארור לבד בסתר רעהו מכה ~׳«זד,
 בדרך מהחוטא להנקם אדם לבני התורה מסרה
 וחמלה אהבה בדרך אם כי לבד, ונקמה שנאה

 שכלנו שיהיה האלו הטעמים לנו די הנה ובפרה;
 לנו יקל זה, ואחרי לה״ר, לאסור מסכים הישר
 גזירת עול עלינו ולקבל התורה, מצות לקיים
 ובעבור מרע, לסור עלינו, שצוה עולם של מלכו

טובבעולמנו. ולראות לחיים נזכה זד.
 הגורם הדבר להסיר האמצעי מצאנו הנה

 נסתר דבר עוד יש אבל לה״ר; באיסור להקל
 הוא קל לא זד. דבר אשר לה״ר, לספור המביא

 על בהשגחה האמונה מעוט הוא - ר־ממנו להסי
 ואין שרואה מי שאין לאדם דומה האדם; מעשי

 ע״ב הרע, העושה של הרעים מעשיו שיודע מי
 לבני לגלות לבלי חברו רעת בלבו לצפון לו קשה
 אדם, בני לפגי ולמשפט לדין ולהעמידו אדם

 מי אין הם, ישפטוהו לא שאם לו, שנדמה
 רוחו לו תציק ע״ב רעתו, על ויענישו שישפטהו

 בני לפני לדין ולהעמידו רעתו לגלות בקרבו
 בהשגחה האמונה מעוט מפאת יוצא וזה אדם;
 ואזן רואה עין שיש ברור ידע אם אבל ונה; העלי

 רעים והן טובים הן אדם של מעשיו וכל שומעת
ית׳ כבודו כסא לפני ואיןשכחה נכתבים בספר

 בודאי ויקבל הרע, לעושה מאומה לו יותר ולא
 עליו יכבד לא אז רעתו, כל על שמים בידי ענשו
למשפט להעמידו לבלי חברו רעת בלבו לצפון
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ר

 שישפטהו מי שיש שיודע אמרי אדם, בני
 היא זה דבר הנה הרעים. מעשיו על ויענישו

 ונדע לה״ר, לספור לאדם המציקה מסתרה סבה
 והנה הזה. הרע הגורם ממנו להסיר איך עתה

 דעות בעל של בגגות לספר שמותר אפשר לדעתי
 שני מפאת אדם, בני לפני ולפרסמו חפשיות
 שבל חז״ל, בדברי שנמצא מה האחד, דברים.
 האדם, בנפש נטועות רעות והן טובות הן המרות,

 ית׳ הבורא נטע לא שדה השקר, מדת לא אבל
 בעצמו שקר עושה האדם אם כי אדם, של בנפשו
 יש העבירות לבל ע״כ אה, טבעו נסות מבלי

אין אבל לזה, טבעוהמושכו מפאת לאדם אמתלא

 הנן החפשלוה הדעות והנה השקר; למדת אמתלא
 שקר שעושה ע״ז לגנותו מותר ע״כ יסודן, בשקר

 אקשמר אדם בני ידעו למען והשני, בעצמו;
 ימשכו שלא עמו, וברעות במו״ם בא לבלתי ממנו,
 מותר ע״כ והרעות, הכוזבות דעותיו אחרי

אליו. קרב לבל להזהר ידעו למען זה לפרסם

 כבודו מפני הזה המאמר הדעת"(. "יסודי )מספרו
 צריך הי׳ עולם מגדוא שהי׳ זצ״ל המשגיח של

 לו גדולה שייכות שיש מפני אלא בראש, להופיע
 ממקומו הגלה הרע" בלשון "חוששין לקוגט׳
עמו"(. התלמידמדין״מגליןרבו לטובת הראוי

פרטית השגתה התחייבות
 הקב״ה שממה״מ עליו פרטית בהשגחה להאמין לאדם יתכן דרך באיזו
 גבוה והוא לבו, בדרכי שובב והולך עולה כמים השותה האדם, על ישגיח

 העליונה השגחה אחד רגע אף ממנו תסור לא ובב״ז ובמעלליו בדרכיו
 כל ספק בלי זאת להאמין לו יתכן איך שמו, וקדוש ומרום עד שוכן של

 אחד, צד זהו עמו, ה׳ שחלק נפש״האדם, מעלת גודל על בהתבוננו שהוא.
 וצר אויב הוא אשר נפשו, של משכנו מקום אדם של גופו השני הצד וכנגדו

 בתאוותיו תמיד שקועה והיא להמיתו, ומבקש לצדיק רשע וצופה לה
 שכתב )כמו מאוד, עד גדולה בסכנה ונמצאת לה המסוכנים ורצונותיו
 להצילה ערבה בארץ לגור חצבה, כבוד מכסא יחד" "ברן בשירו המשורר
 לזה ונוסף ותעתועיו, מעלליו רוע מפני ואבדות מות לה להגיע מלהבה(

 יחויב בזה הרע, יצרו ממוקשי ולהנצל בעצמו להעזר אדם של דעתו קצור
האדם. על הפרטית ההשגחה

 עמו מי ואין טובע שהוא וראהו המלך ועבר בנהר, הטובע לאיש מלה״ד
 ימחול שהמלך יחויב ספק בלי אז הנה לבדו, המלך אס כי במים, לשוט שיודע

 עצמו את וישליך עבדיו לפני ערום ויעמוד בגדיו את ויפשיט כבודו על
 הדבר כן זאת, מלעשות שימנעהו מי ימצא ולא ממות, איש נפש להציל במים

 הזדונים במים טובע תמיד הוא מציאותו אופן ע״פ אשר אדם, של בענינו
 הוא כי לבדו, הקב״ה אם בי מהם, להצילו שיוכל מי ואין בהם להטבע וקרוב
 ולהוכיחו וליסרו להנהיגו איך יודע לבדו ית׳ והוא ודרכיו מעשיו כל היודע

 מפאת הנה יצרו, מרשת ולשמרו מות ממוקשי להצילו רגלו כף מדרך כל על
 הגדולה הסכנה ומפאת אדם, של נפשו מעלת מפאת אלו, דברים שלושה

 בזה יחויב יצרו, כנגד לעמוד אדם של דעתו קצור והשלישי עליה, המרחפת
 המבואר לפי הנה אחד, רגע הספק בלי האדם על יה׳ הפרטית השגחתו
 אחרת מציאות שאין מחויבת, אם כי אפשרית לא האדם על עליונה השגחה
 הכל שיהיו ועסקיו מעשיו שכל יכונן אשר האדם והנה בלעדה, האדם שיחיה
 תחת יפלו המה שגם יחויב בזה נפשו, ולתועלת הרוחניים לעניניו נוטים

 לכל דוד ויהי דוד על שנאמר במו מאוד ומעשיו דרכיו ויכונו ית׳ השגחתו
זצ״ל( מלומזה )המשגיח עמו. וה׳ משכיל דרכיו
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המפתח ספרה״ב פ״ו—ה״י פ״ו דעות שצד

 מלך. של אלמנתו אפילו
 אלמנה. כל מדכתיב

משנה. שדר ועי׳ ם; לאיי! סמ״ג( )על מהרש״ל

 דרשב״י. במכילתא מקורו

 ענודה מקט; ע»׳ בקורה אגרה שיוה מתר״ן
המלן.

 דה״ה הגמ״י( בגליון )הו׳ רש״י לד׳

 בלאו. א״ע מלך באלמנת אדם, בכל

הנ״ל. מהרש״ל

 פשיטא דקרא טעמא דרשינן דלא לדידן

בכלל. אלמנה דכל

 שמוה מלבי״ם ח; לאוין שסר מגלה משנה; שדר
ייו. שי׳ המצוות אלה בא; »

 וכו׳. כעבודה גופן יכאיב ולא
 הנ״ל. במכילתא מקורו

המלן. ענודה

 עצמו. מממון יתר ממונם על ויחוס
 :.יוז בברכות מקורו

 הליקוטים(; נש׳ )הו׳ אבן טורי וארבעה אימן יד
המלך. ענודה

 מדירך. עדיף לא ויל ק: מכתובות צ״ע

המלך. עבודה

וכו׳. המקניטן כל
 בפניהם. גנותם מספר אם ה״ה
טו. אות נאמ״ח לאוין פתיחה חיים הסן

 תעשה. כלא עוכר זה הרי
 אם והרמב״ן רבינו במחלוקת מו״מ

 או אהד לאו הוי ואלמנה דיתום לאו

לאדן. שני

 שה; מ' מצווה נתר )לב־א(; ז ל״ה חכמיה משנה
צד־א. ה״ב לרס״ג הרי״ס ני׳ ה; לאוין הצדק עיר

 עליו. לוקין שאין אע״פ
 לוקין. אין אמאי צ״ע
משנה. שדל

 מעשה "ב שא לאו מטעם אינו

 דומיא לוקה מעשה בעשה דלשיטתו

בפסח. חמץ רקונה
 דרך ועי־ מ־נ; מצוה נר ם; אוה שה מ' מנ״ח

 נש׳ )הו׳ מימי] ומי שה, שי' ה״ד מצומיך
1 הליקוטים(.

 לתשלומין ניתן במעשה דהעינוי טעמו

לוקה. אינו ולכן

 פב־ג; ח״ג ליש״ג הרי״ס ני׳ הנ״ל; מצוה נר
שם. מימין מי ועי׳

 וצעד לצערם, שלא הלאו שעיקר טעמו

 מעשה. בי אין
)נויס(. המלך ניה

 בצדו, מפורש דעונשו שכתב כמו טעמו
 במלקות. ולא וה בעונש רנענש

 )מציות( שיק מהר״ס משנה; שדר שפר; קריה
 הליקוטים(; נש׳ )הו׳ קונן ש׳ יהודה; באר שה; מ־

המלך. ענידה

 טעם נתינת אינו מפורש דעונשו מש־־כ
 שנתפרש כריתות חייבי כל ־־א״כ

ילקו. לא עונשם

 )שמ״ק( הצדק עיר פב־ג; מ״ב נרש״י, הר־״פ נ"
י. ;ה":

 דלא לוקה פרוטה משוה פחות בהכאה
 אדם. מכל גר־עי

הליקוטים(. נש׳ )הי׳ מימי; מ•

וכו׳. להן כרת כרית

 וכין ליתום בין רקאי מדבריו משמע

 אותי תענה אם כ־ דבקרא וק׳ לאלמנה,

 דאיתום משמע צעקתו, וגו׳ צעק אם כי
 זכר. ובל׳ יחיד בל׳ »דכ׳ קאי לחוד

י. איה שה מ׳ חינוך מנחת

 הנ״ל; משה נריה )לנ~א(;| ה ל״ה הכמיס מישנה
ט. לאוי! דמיי דינא

 זה. לאו על לוקין שאין ואע׳־פ
הדבר. טעם

 )אש"!( לג הקרי הליקינדש(; בס׳ )הו־ חייס מיש
המלך. ענודה )מא־א(; נא: שנועוח

 רבות. נפשות להרוג וגורם
 בכתב. אף אסור לפי״ז

שיט. סי׳ ה״א "ד יי אשאד( ,)מהר" יעלה יהודה

 נפש משמע וכוי׳ תעמוד לא דבקרא אף

 רבים. שהורג פעמים מ״מ אחת

ידיד. בן

 האדומי. לדואג אירע מה ולמד צא
 שלשה הורגת דלה״ר כתב ג בהל׳

 לה״ר, הוי דואג דמעשה ומשמע

לזה. וישוב

 קמא־ד. נאים( )בן יעקב משמות

 דואג דמעשה מוכח קו: דבסנהדרין ק׳
לה״ר. הד

 ארח ג; אוח ט לאוין שמ״ג( )על משה נריח
נ. נהל' המלך עמדנו סנ״ח; מ סי׳ מישרים

 אמת. אומד שהוא אע״פ ב(
לזה. ראיות

 א. כלל לה״ר הל׳ מ״ח המלך; עבודח

 הרע. לשון וכו׳ מזה גדול עון יש
 הולך אבל הנאה לו אין דבלה״ר הטעם

 על גמול לקבל כדי עושה רכיל

רכילותו.

 הליקוטים(; נס' ו{)?ו׳15ףששי׳־% riy) !שו״י־א
ש׳~כח~~אוחנ.שאל?^ העמק

 ל לה״ר מספר בין החילוק ביאור

 המעשה. בחומרת לה״ר

יהידה. למס

 וו■ תליחאי הוא שהראשון ראב״ד:
נפשות.

 ובמד״ר טו: ערכין בפרש״י כ"ה

אמור.

 : קני סי׳ אי״ה הנר״; פו״ע משנה; סדר
המלך. ענודח

 עצמו. אלא הורג ואינו :שם
 בחטאו. מת לבדו שהמספר היינו

יהודה. נאר יהודה; לחם משנה; סדר

 פלו בי אלא נורא איכא :]א[ הגמ״י
 וביאורו. "אלא", תי׳ לי' בסמ״ג

ט. לאוין סמ״ג( )על מהרש״ל

 זה. ציור רבינו שהשמיט טעם
ט. לאוין דחיי דינא משה; מפרת

 גני" לה״ר הוי זה דציור משמע

 בזה. הראשונים ומחלוקת

נ. איד. נאמ״ח ב כלל לה״ר הל׳ שייש מפן

 כ לך עשה או המרגל(: )ד״ה כ״מ
 ; עשה כך שבאומר בראשונים ל״מ

 דבר כטוען ורק רכילות הוי פלוני

 רכילות. הוי לזה מזה

המלך. ענודח

 גנות. אינו דבר שאותו אע״ס :שם
 וישו מדנים, מעורר עכ״פ דהא צ״ע
לזה.

יהודה. לחש ועי׳ ט; לאוין הצדק עיר

 ע שאמר דואג בהלשנת כמו שם:
וכו׳. אחימלך
 לה״ו או רכילות הוי בדואג -ממגעאי

המל; ענודה ועי׳ ט; לאוי! דמיי דינאמער״ק^ _,

 דקאמד. אבל מאי לדקדק יש :שם
 רומו ואיני שקר הוי דמוש״ר ישוב

 אמי אומר לה״ר בעל אבל ללה״ר

אדלעיל. וקאי

דיד. שלל משה; משרח

 לשו׳ בעל וכו׳ תמיד שמורגל מי שם:
הרע.
 כעי נקרא כמורגל דרק לזה ראיה

 שיטתו. וביאור "ר, לה

שט־א. המדרש ניח )חסין( המלך כיח

 רבעל לומר לרבינו הו״ל דלפי״ז ק׳

 ולא בקביעות, שמספר מי הוא לה״ד

 כי ואומר שיושב זה לפרט הו״ל

וכו׳. וכך
יהודה. באל

 שמות. ארבעה כאן שפרט נמצא שם:
 שהרי כן, מדויק אינו חז״ל בדברי אבל

 וראיות ולהיפך, לה״ר לרכיל קראו

לזה.

ס״יד. מ סי׳ מישריס ארח סג; כלל ל מער׳ פד״ח

 בגנות כשמספר אבל :וכתב( )ד״ה שם
 נענש. השומע אין חבירו
 לכו״ע. בידו יש עבירה ומ״מ

א. אות י כלל לה״ד הל' חיים חפן

 שלשה שכשאמרו רבינו ודעת שם:
וכו׳. הורגת לה״ר
 א׳יתא דשם טו:, ערכין בגם׳ ליתא

 ארכילות, לפרשו ואפשר תליתאי לישנא

 נאמי• מצורע פר׳ דבילקו״ש אלא

זה, בלשון

 דל,׳•׳ וד־נא הליקוטים(, נש׳ )הו׳ קיט־ד כנה״-ג
הנ״ל. מישרים ארח ט; לאיי!

 ללמדם כדי הרב אותם ענה אם אכל
מותר. ה״י וכו׳
 כשהכהו מגלות פטור שהרב כמו

 לימוד. בשעת

המלך, ענודה המלך; שלהן

 הוה הונא דרב טז: בערכין מקורו
 יתום. שהיה אף רב בר לחייא מצער

יה. שי׳ המצווה אלה

 דרשב״י. במכילתא מקורו

המלך. ענודה

 וכו׳. אומנות או תורה ללמדם
 תורה ללימוד אומנות לימוד מדהשוה

 בנו את ללמד חייב האב דגם משמע

אומנות.
כט־ג. לעולם היא אוח

 גדולים. וברחמים בנחת וינהלם
 דק נאמד זה דלאו לשיטתו דוקא

ואלמנות. ביתומים

המלך. ענודה

מאם. יתום ואחד מאב יתום אחד
מקורו.

המלך. ענודה צ״פ; יה.; דף החכמה מעין

 וכו׳. גדול לאדם צריכין יהיו שלא עד
דבריו. ביאור

 שנט וצריך; ד״ה לז סי׳ ח״א מאירוח פנים
 הדביר פחח רנט; שוס״י )פוגטרימולי( מימין
ה. אוח קנו סי׳ או״ח

 דה״ה וכו׳ כתב רש״י הגמ״י: גליון
אדם. לכל

 לשיטת וביאורה במכילתא, הוא כן

רבינו.
 משרה )נא־ג(; ז ל״ה הנמים משנה משנה; שדר

 נ; אור. ה לאוין שמ״ג( )על משה ברית משה;
 ראם חועפוח קעט; אוח נא » משפטים מלני״ס

המלך. ענודה קסב; סי׳ היראים( )על

שביעי פרק
בחבירו. המרגל א(

 רכיל. תלך לא תורה מלשון שינק למה

א. אות ט לאוין סמ״נ( על1 משה ברית

 רכיל. תלך לא ׳שנ תעשה בלא עוכר
 כ׳ ה״ז סנהדרין מהל׳ דבפכ״א ק׳

 שמע תשא כלא מוזהר לה״ר דמספר
\ שוא.

 /נהגה״ה; אוח נאמ״ח ו נלל לה״ר הל׳ חיים הפן
פה״.נ(. הליקוטים נש׳ )הו׳ איתן יד ועי׳

 מפסוק נלמד מו. כתובות דבגמ׳ צ״ע

 ליה ומנא רע, שם למוציא אזהרה זה

 ורכילות. ללה״ר אזהרה דהוא

 חק״ל נ; אות רלז מ׳ )מצווה( שיק מהר״ם

 הפן ש״ה; ח שי׳ מישרים אדה פו; שי׳ אהפ״ו
 גליון ועי' ג; אות נאמ״ח א הלל הנ״ל חייה

ד:. פאה ידישלמי הש״ש

 "ל ס דיין על הפסוק נדרש דבספרא אף

 פליגא מ״ל בכתובות שהגט׳ לרבינו

כלה״ר. דקאי וס״ל

 המינים מכלל הם לה״ר שמספרי כיון

 הכא. לעולם חלק להם שאין

 המלך. עבודת מ״ב; מרכה״מ

 להרע מכוין לא אילי דברכילות

 הרע. כלשון "כ משא

.ט. לאריך דמיי דינא

 חכידו. כגנות המספר
 היזק יגיע לא אם דאף משמע מדסתם

לזה. וראיות לחבירו,

 ן. אוח ג כלל לה״ר הל׳ חיים חסן

 אמת. שאמר אע״פ
 דוברי פי יסכך נאמר לג: דבשבת ק׳

 , a״,!ז ת לה״ר. מספרי על שקר
י *&>;, איה ל מער׳ לליס!שד״חזכ

 אמת כולל דלה״ר הנ״ל, הקו׳ ישוב

;לנ_שקרכך מוציא לאב ושקר
 ״ח[קמא?7שאול ןד;ריועי׳ כו־נ;•עקכ־ן

ק־ד. שלח פר׳

 וכו׳ ש״ד מוציא שקד האומר אבל
נקרא.

 וכו׳. רכיל תלך בלא נכלל והוא

 ועי׳ הליקוטים(; נס׳ )הי' אימן ויד חיים מיס
מצורע. פר׳ מה״ת עה״ח שאיל דברי

 בלה״ד, נכלל ש״ר שמוציא ראיות

 בזה, רבנו ושיטת
ס״ד. ח שי׳ מישרים ארח

 וראב״ד. וכו׳. הרע לשון בעל אכל
 וראב״ד. רבנו מהלוקת ביאור

 הליקוטים(, נש׳ )הי' קיט־ג ננה״ג משנה; שדר
 )אלסנדרי(; המשנה מרמה ט; לאוין דמיי ודינא

 )חסון( המלך כיח יהודה; למס ידיד; בן דוד; שלל
 ט לאוין שמ״ב( )על מפה נריח סח־ג; המדרש ניח
 נאר ד קרישים פר׳ יישף •עקב \חולדוחנ אוח

 ד; אות &־נאמ״ח כלל לה״ר הל׳ מ״ח יהודה;
המלך. ענידת ש״ה; הנ״ל מישרים ארח

 וכו׳. י״י יכרת אומר הכתוב זה על
 לתשובה שצריך כרו! כחייבי ודינו

 ויסורים. יוהכ״ם וכפרת
יב־ב. לשון מרפא

 כמש״כ לעוה״ב חלק לו שאין היינו

ג. כהל׳

המלך. פרשת המלך; יד

 לה״ר בעל על קאי זה פסוק אם מו״מ

 לפי״ו׳ וביאיר ש״ר, במוציא או

וראב״ד. הרמב״ס במחלוקת

AW- - *ויד
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הרכילות. על אמרו לא : at י־
 למוציא מו. בכתובות האזהרה יאור

רבנו. לשיטת ז״ר

 ארח ג; אוח רלז מ׳ )מצוות( שיק הר״ס
ש״ה. הנ״ל ישרים

ה״א( רפאה )פ״א דבירושלמי "ע

 הרכילות. על זה לשון ;מרו

 ג כלל ריש רכילות הל׳ חיים חפן רכה״מ;
הגה״ה.

 חלק לו ואין וכו׳ עבירות שלש .(
'עוה״ב.

לדבריו. ומקור .וו״מ

איתן. נחל ועי׳ המלך; ־

לעוה״ב. חלק לו אין
 בתשובה שב אבל תשובה, בלא תיירי

 תשובה מהל׳ בפ״ג כמבואר .זהני

לזה. וראיות והי״ד(, ה״ו עיי״ש

 המלך יד יב־ב; לשון נרפא
 חלק לו אין דדואג חלק בר״פ מקורו

היה. לה״ר דבעל לעוה״ב

משנה. שדר

מקורות. עוד
 הליקוטים(. נס׳ )הו׳ מימין ומי איתן יד

 כולם. כנגד ^^לה״ר
ה״א. פ״א פאה בירושלמי קורו■■

 מג סי׳ ח״ג שאל חיים לארץ; המאיר מפנה; שדס
 א כלל לה״ר הל׳ ח״ח ח״ג; מרנה״מ י; אות

 איתן נחל ועי׳ המלך; ענודת ו; אות באמ״ח
הנ״ל. איתן ויד

עבירות. לג׳ לה״ר בין ההשוואה ביאור

 מצורע פר׳ חמדה כלי המלך; יד משנה; סדר
א. אות

 בעון שהורגלו לה״ר בעלי על כוונתו

ה״ו. תשובה מהל׳ בפ״ג וכדמוכח זה,

 ס״ד. א כלל לה״ר הל׳ תייס חפץ

 האומדו. מן יתר והמקכלו
 עם ונהרג לה״ר שקיבל משאול מקורו

 . דואג. משנענש יותר בניו
 ישע; נגדי ]הליקוטים( נס׳ )הו' קיט־ג כנה״ג

* המלך. עבודת ועי׳ מרכה״מ;

דוד שקיבל כיון נו: בשבת מקורו

__________מלוכה.ה נחלקה לה״ר
 ד״ה טו: ערכין יעקנ ט;(עיון לאוין דתיי דינא

 עמדת ועי' )אלסנדרי(; מרכה״מ והמקנלו;
המלך.

 תשא לא משפטים פר׳ במכילתא יזקורו
 לה״ר, למקבל אזהרה הרי שוא מע■}

ךביאורו-
 דלו. מ׳ הסינון( ס׳ )על יצחק מנחת |

האומרו. מן חמור המקבלו למה טעם

סכ״ג. ס סי׳ מישרים ארח

 מבואר מט״ז( )פ״א אבות בפיהמ״ש

 בגט׳. הגירסא היא שכן
המלך. ענידת
 דרור דימיא רכילות במקבל גם מיירי

נו.(. )שבת רכילות שקיבל

א. אות נאמ״ת ה כלל רכילות הל' חיים ספן

 או בפניו לה״ר המספר על גם קאי

לה״ר. לקבל אסור דמ״מ תלתא באפי

נ. אות נאמ״ת ז נצל לה״ר הל' חיים חפן

 או אבותיו במעשי במבזהו גם קאי

הראשונים. במעשיו
 ונהגה״ה. כא, אות נאמ״ס ו כלל שס חיים הפן

 גדול׳. נאמר דבכולהו :]ב[ הגמ״י
 גודל לענין מיירי טו: ערכין בגמ׳

 לד׳ אחר ומקור עונשו, על ולא החטא

רבינו.

משנה. שדר

 מותר דפיאה בירושלמי ]ג[: שם
 .מחלוקת. בעלי על לח״ר לומר
 לה״ר. עליו לקבל אסור אבל
כו. אות נאמ״ת ת כצל לה״ר הל׳ חיים חפן

 על פליג טז. במו״ק הבבלי האם

 ד׳ רבינו שהשמיט והטעם הירושלמי,

הירושלמי.

 הכמת יב־ג; לשו! מרפא ט; לאוין דתיי דינא
 יעלה יהודה סק״ה; ס שי׳ חו״מ שו״ע שלמה

 מפה נריח ריג; פי׳ ת״א או״ח אסאד( )מהר״י
 אות נ כלל עטה עקב ו; אות י לאוין סמ״ג( )על
 פר׳ חמדה כלי הליקוטים(; נס׳ )הו׳ איתן יד ס;

 נאמ״ח הנ״ל ס״ח ונדחשינ; ד״ה א אות מצורע
ש״א. כת ,פ שאלה העמק ונהגה״ה; טו־יז, אות

 את ומלאתי אחריך אבא ואני שם:
דבריך.

 לחזור דאסור מכאן להוכיח יש אם

 נודע שכבר אף רכילות דבר ולספר

הדבר.
ג. אית נאמ״ת ד כלל רכילות הל׳ חיים תפן

 שאזהרה וכו׳ סמ״ג הגמ״י: גליון
 שוא. שמע תשא לא וכו׳ למקכלו

רבינו. ד׳ ביאור
הליקוטים(. נס׳ )הו׳ איתן יד

 ניכרים דברים רואה ואם ]ד[: שם
וכו׳.

 הניכרים. דברים הן ומה הראיה, ביאור
נו. כב אוס נאמ״ח ז כלל לה״ר הל׳ חיים חפן

 בערכין. יש בפרק :כ״מ
 חלק להם דאין נאמר לא דשם צ״ע

 ]אצלנו לד״ר. אחר ומקור לעוה״ב.

תוקן[.
הליקוטים(. נס׳ )הו׳ קונן ס׳

 לה״ר אבק שהן דכרים שם ויש ד(
וכו׳.

 האמורים הפרטים כל על קאי אם

 לד״ר. ומקורות בהלכה,

 ה, נ, אות נאמ״ח ג כלל לה״ר הל׳ סייס חפן
המלך. ענודר. א; אית נאמ״ח ט וכלל

וכו׳. לפלוני יאמר מי
 לה״ר אבק הוי מ״מ בגמ׳ נזכר דלא אף

 וכדלקמן. בגנותו שיספרו דגורם

ט. כלל רים שם חיים ספן

 מפלוני. שתקו שיאמר או
 רמז בדרך ספור נקרא אימתי ביאור
 לה״ר. אבק נקרא ואימתי לה״ר

נ. אות נאמ״ס הנ״ל שיים חפן

 קסה. ב״ב כרשב״ם פירש שלא הטעם

 לה״ר. אבק הוי פלניא בי דנורא

ידיד. נ!

כפני הכירו כטובת המספר וכן
שונאיו.

בפני הוה לא קסד: 'ב ב׳ דבגמ׳ צ״ע

שונאיו.

וסוים(; הציק נש׳ )הו׳ תייס מיס משנה; סדר
 נריח מער״ק; סו־א; האדן פרי קנו; סי׳ מגי׳א
 מנ־ג, עונדיה סוון סד; סי׳ )סיד״א( עולם

 יעקנ שאילת מד־ג; פנערכין הפלאה קינ-ד;
 פרשת המלך; אוצר ירמיהו; דברי ג; אות צ סי׳

 ועי' ;שס ב״ב )תמינצתי( ליעקנ אמת המלך;
 שונאיו; נפני דהוי ׳פכ מי״ז ש״א אנוח פיהמ״ש
 בס' )סו' בנימין ובני מהרא״י נמוקי יעיי״ע

הליקוטים(.

 לה״ר דחוה מבואר הנ״ל דבגמ׳ צ״ע

 לה״ר. אבק ולא

מער״ק. מפה; משרת

 אסור. תלתא באפי ואף

סט״ו. ת סי׳ מישרים ארס

 דמותר מבואר בגט׳ מקומות בכמה
 הנ״ל ב״ב דהגמ׳ וע״ב חבירו, לשבח

שונאיו. בפני מיירי
 נס׳ )הו׳ איתן יד ס; אות מא 7שי הארויס עמודי

 ענודת סי״ב; הנ״ל מישרים ארת הליקוטים(;
כה:. מגילה יעקג עיון ועי׳ המלך;

 בגנותו. שיספרו להם גורם שזה
 והא לה״ר אבק רק הוי אמאי ק׳

 איסור שהוא עור ולפני משום קעבר

דאורייתא.
נהגה״ה. ט כלל ריס לה״ר הל׳ חיים חפן

 רעהו מכרך שלמה אמר זח ענין ועל
וכו׳.
 לענין זה פסוק נדרש טז.( )ערכין בגט׳

־־־-•־-^ ^י-י• אחר.
 עיון קיב־ג; עונדיה ט;)שזון לאיי! דתיי דינא
—--------׳■"-' טע ערכין יעקג

 וכו׳. שחוק דרך בלה״ר המספר וכן
 גמור, לה״ר אלא לה״ר אבק ואינו

לשונו. וביאור

 נאמ״ס ג כלל לה״ר הל׳ סיים חפן הקטנה; יד
נ. אות

 וכו׳. רמיות דרך בלה״ר המספר וכן
 רמאות. דרך ברכילות ה״ה

יט. אות נאמ״ס א כלל רכילות הל׳ סייס חפן

 לפי שמספר דהיינו "המספר" נקט

 לשון שהוא יודע אינו כאילו תומו

 בעיקר. ככופר הוי זה ומטעם הרע,

טו:. ערכין יעקג עיון

 יספר לא פירש ר״ש אכן :]ה[ הגמ״י
 בטוכתו. מדאי יותר
 דיהודה בעובדא קסד: מב״ב צ״ע

 מעט. בסיפור דהוי חייטא
 קנו; סי׳ או״ח מג״א מער״ק; משנה; שדר

 היראים( )על ראם שועפיש ידיד; בן משה; מפרת
ג. אות צ סי׳ יעקב שאילת ט; אות קצה שי׳

 הוי דהתם בפיהמ״ש כתב רבנו אבל

שונאיו. בפני
המלך. עבודת ידיד; בן משה; מפרת

 הגט׳, בפי׳ רק פליגי לא דלדינא ישוב

 לפי״ז. מקראות וביאורי

כג־א. דת אש

 מדברי משמע אוהביו בפני אבל :כ״מ
שמותר. רכינו

 מפורש והרי "משמע" כתב למה ק׳

 אסור. שונאיו בפני דרק
תבא. כי פר׳ דור ראש

 דפאה. פ״ק וכו׳ רמאות דרך שם:
 ולא גמור לה״ר דהוי מבואר שם

 בד״ר. "וכן" וביאור "אבק",
 ה, חית באמ״ת נ כצל לה״ר הל׳ ח״ח הקטנה; יד

נהגה״ה. יעיי״ש

 בפני הרע בלשון המספר אחד ה(
הכירו.
 גם הוא ורכילות לה״ר דאיסור מבואר

 לקבל לשומע ואסור בפניו באומר

הדברים.
 והל׳ נ, איש נאמ״ח ז כלל צה״ר הל׳ הייס ספן

 מאמ״ש. ג כלל ריש רכילות

 נשמעו אם שגורמין דברים והמספד
הכירו. להזיק וכו׳
 בנזיקין גרמא מ״מ גרמא דהוי אף

אסור.
מאמ״ח. ט כלל ריש רכילות הל׳ חיים חפן

 מי בפני אמר לא אס אף משמע

 לזה. וראיה לו, נוגעים שהדברים

ה. אוח נאמ״ח ג כלל הנ״ל סייס מפן

 אסור. לגנותו כונתו אין אפילו

א. אות נאמ״ח ד כלל לה״ר הל׳ חייס חפן

 כשלימות חסרונות חברו על האומר גם

 זה. בכלל המעלות

פ״ב. ה כלל הנ״ל חיים חפן

 שלשה בפני אלו דברים נאמרו ואם
וכו׳.

 אף הוא תלתא באפי שדין מבואר

 דיהודה במעשה מקורו ואם ברכילות,

לג:(. )שבת גרים בן

 ג. אות נאמ״ס נ כלל הנ״ל חיים חפן

באפי לה״ר בדין רבנו שיטת ביאור

7

 עבר שהמספר והיינו דיעבד לשון נקט

 השומע. לגבי והנידון איסור,

 אייזיק ר׳ חי׳ עי׳ המלך; פרשת הנ״ל; חיים ספן
ט. ל״ח לסמ״ג שטיין

 דברי אבל נזק הגורמים בדברים מיירי

 לאמרם. לשומע הותר לא גנות

פט״ז. ח סי׳ מישרים ארס ועי' המלך; ענודס

 דברים אבל נזק הגורמים בדברים דוקא

 תלתא באפי נאמרו לא אפי׳ בעלמא

 ח אות בהגמ״י ומש״ב לספר, מותר

בעלמא. מעלה

מ. אות נאמ״ח הנ״ל חיים חפן

 השלשה מן אחד הדבר סיפר ואם
וכו׳.

דבריו. ביאור
ד. אוח נאמ״ח הנ״ל חיים חפן

 ולא השלשה מן אחד דדוקא מבואר

 השומע. מן השומע
ט. אות נאמ״ת הנ״ל חיים חסן

הקול. להעביר יתכוין שלא והוא
מקורו.

 נאמ״ח הנ״ל ח״ח יהודה; לתם משה; משרת
ג. אות

 מה ומפורסם ידוע שהדבר כיון צ״ע
 ולכוונתו. לנו

המלך. פרשת

 האיש לאותו לספר דאסור מבואר

 לט:(. )ב״ב כרשב״ם דלא עליו, שדיברו

ו. אות באמ״ח הג״ל חיים חפן

 המספר(: אחד ומש״ב )ד״ה כ״מ
 דלא כתב למה רבינו על לתמוה ויש

כרבא.

 כאביי. פסק ומשו״ה רבה גורס רבינו
משנה. סדר ועי' יהודה; באר ט; לאוין דתיי דינא

 בדעת ולא אחרים בד׳ דפליגי היכא

 בד׳ פליגי והבא כרבא קיי״ל לא עצמם

יוסי. רבי

קסו־ד. נאים( )כן יעקב משכנות

 בפניו דלה״ר דמשמע בתו״ב מקורו

 מ״ה(. יגעים פי״ב ר״ש )עי יותר חמור

י־ג. לפון מרפא הליקוטים(; גס׳ )הו׳ פר״ח

 כאביי. מבואר פ״ט דר״נ באבות
קלח־א. ח״א הרא״ש אבות

 חוצפא דהוי כ״ש רבא על מדהקשו

דחוק. רבא של שתירוצו מוכח



המפתח ספרה״א פ״א תורה תלמוד—ה״ה פ״ו דעות שצו

לקושיא. ישובים עוד

 צא; סי׳ שמואל מקים הליקוטים(; כס׳ )הו׳ פר״ח
 מג שי׳ ח״ב שאל חיים קג־ד; )עדאוי( שמואל מי

 משרת ונא; אמר ד״ה קיט־ד :תן מק י; אות
כס )הו׳ קונן ס׳ משנה; זיו ידיד; כן משה;

 עמודי אדר";; פ״ט ישרה רגל ;הליקוטים(
 יעקנ עיין )לד־נ(; ד איש מא שי' האריים

 חפץ הליקוטים(; נש׳ )הו׳ איתן יד ;;’ט ערני;
 ענודת כנאמ״ה; ג כלל ריש לה״ר הל׳ סיים

המלך. פרשת המלן;

 בעובדא :והמספד( ומש״ב )ד״ה שם
גרים. כן דיהודה

 דעכ״ס כיון לגנות התכוין דלא אף

נזק. נגרם
 א. אוח נאמ״ח ד כלל שש ח״ח

 התכוין ולא תלתא באפי הוי דהא "ע צ

הקול. את להעביר

 יט; ג, אות נאמ״ח נ כלל שס ה״ח משנה; שדר
סי״ט. ח סי׳ מישרים ארח

 יאמד שלא לדיין מנין ]ו[: הגמ״י
וכו׳.

תלתא. באפי דהוי אף

משה. משרש

 בזה. רבנו שיטת ביאור
המלך. פרשת

 דין וכו׳ הזהיר האומר ואם :]ז[ שם
רזיא. גלי

 שהזהירו משמע וכו׳ רזיא גלי מלשון

 לגלות. שלא

הקטנה. יד

 בורר. זה פרק כדאט׳ שם:
 תפיקו לא במחאה לט. מב״ב מקור עוד

שותא. לכו

 טו. אות נאמ״ח נ כלל לה״ר הל׳ חיים חפן

 וכו׳. מילתא דגלי תלמידא ההוא :שם
 כגירסתינו ולא בודאות שנודע היינו

 מילתא. דגלי קלא דנפק

ח. אות באמ״ש ז כצל לה״י הל' חיים שפן

 לה״ר. לספר נתכוין תלמיד ראותו צ״ע

)לה־נ(. ד אוח מא סי׳ הארויס עמודי

 הותר לא תלתא באפי דהוה אף

 לגלות. כשמתכוין

ט אות נאמ״ת נ כלל הנ״ל ח״ח

 דבר להכירו לאומר מנין ]ח[: שם
 יאמר. כבל שהוא

 רבינו. השמיטו למה ק׳

.0 אוח נאמ״ה שם ח״ח
 ה״ז. סנהדרין מהל׳ בפכ״ב הביאו רבינו

המלך. פרשח פג; אוח ל מער׳ שד״ח

 בשכונתם. לדור שאסור לה״ר בעלי ו(
 יכולים והוא אני אין ה. בסוטה מקורו

 ודם. בשר וכ״ש ביחד, לדור

 הליקוטים(; נס׳ )הו׳ מימין מי משנה; סדר
המלך. ענודח

 לשכנו. ואוי לרשע אוי מטעם

 י; אות באמ״ש ט כלל לה״ר הל׳ חיים חפן
המלן. ענודח

 והטעם אחרות, עבירות בעלי משא״ב

לזה.

משנה. סדר

דבריהם. ולשמוע
 אסור אם ומו״ט מקבלם, אינו אם אף

 מדרבנן. או מדאורייתא
נ. אוח נאמ״ס ו כלל הנ״ל מ״ח

 שמא מהם ישמע לא חולין דברי ואף

 אחריהם. ימשך

יח־נ. כסף מחושקיס

חבירו. את הנוקם ז(
 "לאחד כתב נטירה לענק ח בהל׳

 דבריו. וביאור מישראל",

 משנח משנה; סדר ט-י; ל״ח )סמ״ג( מהרש״ל
 ננ־כ; ס״נ לרש״ג הרי״פ ני׳ מב־ג; חכמים
המלן. ענודח

 הוא אם ואף בתו״כ וכדאי׳ גד למעט

חסיד.
 האחים עמודי ועי׳ מ; סי׳ )יראים( חדש שם
נ. אוח מ סי׳

תעשה. כלא עוכר
 בממון דדוקא כג. ביומא מ״ש השמיט

 עובר. אינו הגוף בצער !אבל

 ד״ה )סא( ס סי׳ ס״ג יו״ד חק״ל רמא; ,מ מנ״ח
 עמדת מ-ט; אוח נאמ״ח לאוין פתיחה ח״ס אם;

 ויוסף finb ארן קכח; סי׳ אברהם לב המלך,
 לרס״ג הרי״ס בי׳ ועי׳ מ; אות א סי׳ אנרהס

£ ח״נננ-נ.

 לוקה. שאינו ואע״ם
 מעשה, שא״ב בלאו רבינו לשיטת אף

 הבא שאני לוקה, מעשה רעשה דהיכא

 כונתו. מגלה ובמעשה בלב, דציקרו

המצן. ענודח משנה; סדר

 העולם. דברי כל על מעביר להיות
 רצה אם העוה״ב בענייני אבל

 מדותיו, על להעביר א״צ להחטיאו

לכך. ומקור

מד. סי׳ ש״ב מהרש״ג שו״ת ועי׳ המלך יד

 אבל כן, לו לעשות רגיל באינו ודוקא

 ז. בגיטין כדמוכח למחול, א״צ ברגיל

)מב־ג(. ט־י ל״ח מכמיס משנת

 השאילני וכו׳ קרדומך השאילני
קרדומך.

 השאילני וכו׳ מגלך השאילני אי׳ בגט׳

 רבנו. ששינה והטעם קרדומך,
יא; ל״ח הצדק עיר מג־נ; הנ״ל חכמים משנת

יא. ל״ח )סמ״ג( משה נריח1

 אבל טובה, מניעת שהוא בבה״ג דוקא

 כדמוכח לנקום שרי גמור עול לו בעשה

שמעי. לגבי בדוד

מד. סי׳ ח״ג מהרש״ג שו״ח

 נקימה. איסור יש טובה מניעת בלי אם

 ח״ב לרס״ג הרי״ס בי׳ משנה; סדר ספר; קריח
טז. מכוח יעקב קהלוח ־ג;5נ

 מישראל. לאחד הנוטר כל וכן ח(
 והטעם חבירו" "את כתב ז בהל׳ לעיל

לכך.

שם. מפחח ע"

 נפיק. לא ישראל דמכלל לרשע ואפי׳

א. אות יא ל״ח )סמ״ג( משה נריח

 יטרנו. ולא מלבו הדבר ימחה אלא
 עובר. אמירה בלא בלב ,.משמנעדנטירה

 ליס״ג הרי״ח ני׳ טו־נ; קדושים המיס(פ׳ ,פכי

ס״ט. לאוין פחיסה חיים חפן ב־נלג;”מ

לנקום. יכוא שמא
 הוי הא דנקימה לאו נאמר למה א״כ

מנטירה. ק״ו
 ויי ט־ג; יא לאוין דמיי דינא משנה; סדר

רדא. מצוה ני מ; סי׳ )יראיס( העמודים

 שהרי תשנא לא על עובר אינו אבל

 רעתו. מבקש ולא שונאו אינו

המלך. יד

 הוא האיסור טעם שהרי טעמו, צ״ע
 בלב. והקפידה השנאה מפני

יו. אוח ס״ז הקטנה יד

 והרי בנקימה נטירה תלה למה צ״ע

 היא. עצמה בפני עבירה נטירה
הרמנ״ס. גליונוש )סרנא( יחזקאל ניח

 סייג משום תורה איסורי יש אם מו״מ

והרחקה.
לו. סי׳ השדה פאח ש״א שד״ח

 שאפשר הנכונה הדעה היא וזו
 הארץ. ישוב בה שיתקיים

 ברשע אף נטירה איסור יש זה מטעם

בגוי. או
נא. סי׳ המצוות אלה המלך ענודח

תורה תלמוד

המצוות פרטי
 עשה. מצוות שתי בכללן יש

 כמש״כ שיבה כל לכבד מ״ע מנה לא

ה״ט. בפ״ו
 נס׳ ועיי״ש המלך עבודת )אלפנדרי(; מרכה״מ
 קרא אלא מדאורייתא אינו דלרננו המפתח

נפ״ע. למ״ע מנאה ובסמ״ק ועע״ש, אסמכתא,

 הדברים את תשכח פן ל״ת מנה לא

 וסמ״ג. בה״ג שמנו כמו יכו׳
 ב; מ׳ הלאוי! נשכחת לסה״מ בהשגות הדרי";

 שס; 1הסמ״ג< )על דחיי דינא שס; אסתר "•לח
 לסמ״ג; התשיעית האזהרה ח״ב מציחיך ד־־

 רמה; סי׳ ח״ח להל׳ קא סי׳ ח״ג ""ד ־ק׳יל
 א ס״ק א קונט׳ פ״ג ח״ח הל׳ הגד״ז שי״ע

 שמועה יבין ח״ח הל׳ הנמים משנת ;תסמא(;
 יב; אות יג ל״ת הסמ״ג( )על משה נדיח מג־ג;

 יד-טו ע׳ ש״א הדס״ג( יעל פ הגדי־ חי
•קכ׳־ד׳.

תורה. ללמוד

 ללמוד מצוות בשתי מנה שלא הטעם

 מוני שמנו כמו לאחרים וללמד תורה

המצוות.

 ידיד נן )א־א(; הדמנ״ס לשונות שמואל מעיל
 חי׳ יא; מ״ע משנ״ח בראש המצוות נמנין

 )דיסקין( המצן משאת עי' קיח־א; הנ״ל הגרי״ס
א. אוח פ סי'

 בניו ללמד ללמוד, מ״ע ג׳ מנה דלא הא

 נלמדת אחת שכל התלמידים וללמד

עצמו. בפני מפסוק
 )כג־נ ותו ד״ה צ קדושין )קורייאט( יצחק פחד
 שנר ה״ו כסף משנה ועי׳ דק״ס(; מעשה נס׳

 חינוך. ומדין מד״ס היא לבנו האב שמצום

 ויודעיה. מלמדיה לכבד
 )קדושץ יהודה בן כאיסי דלא היינו

 כמוהו. פסק ה״ט פ״ו דלקמן וק׳ לב:(,

קה־נ. הנ״ל הגרי״ס חי׳

ראשון פרק
 תורה. מתלמוד פטורים וכו׳ נשים א(
 ת״ת בחיוב ולא בפטורים דפתח הא

המצוה. וגדרי

 המלך ינשאח עי׳ א; סי׳ ח״ח דדנ״ו פו״ס
נ. איח פ ס" )דיסקין(

 פטורה לה השייכות מצוות דאף משמע

מללמוד.

 הלוי ניח ועי׳ יט־נ; פ״ק רמי סי' גנוה שלחן
 שר׳ עה״ת ונפי' י, ונסי׳ בהקדמה ח״א

 הי״ג. לקמן וע״ע עזרי, אני יעי׳ משפטים,

 הגיגה( מהלכות פ״ג )דיש מד״ד דיוק

 ללמוד. חייבות לנשים השייכים דבדינים

 לקמן המלן אוצר ועי׳ )ז־א(; ש״א האדמה פרי
הי״כ

פטורים. ועבדים
 שבע״פ תורה בין שבכתב תורה בין

 הי״ג(. )לקמן כנשים דינן ואץ

 ומשנח הי״ח, עבדיה מהל' פ״ש המפפח ס׳ עי׳
קמט־א(. זולטי צהגר״ב הזכרון )נס׳ שם יענן

 מת״ת. פטורים שנו״ס[ ]עי׳ וקטנים
 על אץ מ״מ ללמדו, חייב ז־אביו אע״ג

בת״ת. חיוב הקטן

ירמיהו. דברי

 על מדאורייתא חיוב יש אם מו״מ

 עצמו. לחנך הקטן

הרמנ״ם. על חי׳ צדק, צמח

וכו׳. קטן אבל
 בד״ר. "אבל" תי׳ ביאור

המים. נארוח

ללמדו. חייכ אביו
 או ופדה״ב, כמילה זה חיוב אם מו״מ

 של העצמי ת״ת חיוב מחמת חיובו

האב.

 אהל עי׳ ג; אות כו שי׳ קדושין שמואל נרכש
יט. יא עקב ס׳ )דיסקין( יהושע

 ללמדו, חייבים אינם אחרים אבל

 לאחרים. האב חיוב בין וחילוק

כסף. משנה

תורה. ללמדו חייב
 שבע״פ. תורה ללמדו חייב אם

 ש״ס הל' הגר״ז שו״ע נו; סי׳ פ״א קדושין יש״ש
 פסקי )פרידמן( דוד יד א; ס״ק קונ״א פ״א

 )קד־ב(; כהגהה ה״ד אישוש מהל׳ פ״ד הלכוש
 אות ב ענף נז סי׳ ח״ג )שטרנפלד( ציון שערי
 שכ מ' שיק מהר״ס ועי׳ כ; אוש ג וענף ט־י,
נ. אוח

 וכו׳. אותם ולמדתם שג׳ וכו׳ חייב
 חינוך. מדין ולא מדאורייתא זה חיוב

 מו(. )פס׳ בספרי ומקורו
הנ״ל. הגר״ז שו״ע ועי׳ המלך ענודח

 וקרא חינוך ומדין מדרבנן האב חיוב
בעלמא. אסמכתא

 הליקוטים(; נס׳ )הו׳ אכן טורי ד׳ כסף; משנה
הרמנ״ס. גלימות )סדנא( יסזקאל ביח ועי׳

 זה פסוק כתב לא יא( )ע׳ בסהמ״צ

 טובה. עצה אלא דאינו

 )עז־ב( ז דרוש ש״א ימין שכוש ועי׳ שס; ידיד נן
עליו. שהשיג

 ילפותא )הנ״ל( בסהמ״צ שב׳ טעם

 וכו׳. ושננתם מפסוק
 ועי' )כא־א(; כה מ׳ יראים( ס' )על שדש שם

)עטיה(. משה ומשרש ענ־נ, הנ״ל ימין שנוח



רסט ה״ב פח—ה״ז ®"ו דעות הליקוטים ספר

 ד״ה )בד:( סוטה מסכת תום׳ ע׳ נ״ב וכו׳. דאמרינן מההיא לזה וקשה שם,
המלך( )עמק וצ״ע: המחבר הביא שלא וחמיה ענינים בכמה שהעירו >ר״י

 ובערכין טובא אפילו משמע דמהוכח אמרינן א״מ דבס׳ הקשה נלח״ט
 ילפינן דמהוכח שכתב בא״מ שם הנ״י דברי ואישתמיטתיה מתוכיח. זה ןפקינן

 שם רהא ע״ד ק״ל אכל אחוז. בעבירה אפילו דרשינן ומתוכיח חלוקות עבירות1
 וברחה החזירה דמתניתץ דינא מפקינן ומזה פעמים מאה דאפילו מהשב לפינן

 בו׳ וחזרה דשלחה האי יליף )קמא.( בחולין וכן אחת. לעבירה דומה וזה :ו׳,
)ו־ש״ש( פעמים: מאה דאפילו משלח אחת לעבירה ג״כ •דמיא

 ר״ל לרב. תלמיד דאפילו זה הזכיר לא למה רבינו בדברי לדקדק ויש שם,
 מיהו הזכרה. אלא הוכחה אינו ה״ט לקמן ת״ת מהל׳ בפ״ה רבינו שכתב ■מה
 לב עלה סה סי׳ אפרים שער תשו׳ וע׳ תוכיח. מהוכח ילפינן עצמה והזכרה "ל
איגר( )ר״ש והנה: ד״ה כה ■ף

 החובל פ׳ מפורשת גם׳ והוא בזה שנדחק בפמ״ג ע׳ גדול. בין קטון בין ז״ח.
 ג״כ מיידי ע״כ והכא להכלים דעת בו ביש חייב לקטן גם בושת לענין פו.(
מהרא״י( )נמוקי נכלם: אינו הרי הכי לאו דאי להכלים דעת בו :יש

 שכתב )טז:( בערכין במהרש״א ע׳ כר. לחבירו אדם שבין בדברים בד״א
איתן( )יד כהנים: בתורת משמע ־כך

]ונראה[: )ואף( ד״ה לא עלה סה סי׳ אפרים שער תשו׳ ע׳ צ״ע. ועדין בלח״ם,
איגר( )ר״ש

 משפטים פרשת החנוך בס׳ ראיתי עצמו. מממון יתד ממונם על ויחוס •"י.
נכונים המה שדבריו אף אומר ואני יעו״ש. זה בסרט שמאריך סה( מצוה
 דאיתא להא רבינו כוונת אך ע״ז, סורים אינם רבינו דברי מ״מ דדינא ^יבא

 אמר היכא ריתמי זוזי שמואל לו דאמר דשמואל דאבוה בעובדא )יח:( }■כות

r על חס שהיה הרי וכר, ריתמי ומצעאי דידן ותתאי עילאי דרחייא באמתא 
אבן( טורי וארבעה איתן )יד פשוט: וזה שלו מממון יותר היתומים זמון

בהא דבריו פירוש נ״ל מפורש. ענשו הרי עליו לוקין שאין אע״פ וה ולאו
 וע׳ מפורש, דעונשו משום עונשין שלמטה ב״ד אין הטעם ומזה מפורש נונשו
 ע״ד( )לב סנהדרין עמ״ס מבין פני שאלוניקי מחכמי לאחד הנדמ״ח :ספר

)קובץ( )סה״ג(: פ״ב ע״ז בהלכות וע׳ ילקה, לא למה זה על זזתמה

 הוא והמצערם לתשלומין נתן אותם דהמכה משום דא״ל טעמא נראה שם.
 דודאי שלוקה דאה״נ י״ל פרוטה משוה פחות ובהכאה מעשה בו ואין :דברים

 זע׳ ובקובץ. משנה סדר וע׳ שבכללות לאו דה״ל בזה ול״ש אדם מכל גריעי א‘
 פ״ט שמחות ומסכת פל״ט נתן דר׳ ואבות משפטים פ׳ במכילתא הזה :הלאו

 ובמש״ב הגמול שער להרמב״ן האדם ותורת בסופו פל״ו רבה אליהו דבי ׳תנא
בנימין( )בני בס״ד: :תשובה

 אפילו פירוש נפש קובעיהם את וקבע הפסוק סוף וכר. ריבם יריב ייי כי
)רד״ע( נפש: ענין נל

ז פרק

בנימין( )בני פכ״ט: רבה ליהו1ן^ תנא וע׳ )ה״א( פ״א פאה ירושלמי תעשה. בלא עובר בחבירו המרגל *"א.

 דהרי ועוד מעשה, בו שאין לאו שהוא לפי זה. לאו על לוקין שאץ פ’^אע
חיים( )מיס שבכללות: או‘

 תלך לא מן ג״כ שלו אזהרה והא לקי רע שם המוציא למה לעיין ויש שם.
 כתוב בפירוש דשם משום ואולי בתולה. נערה מהל׳ רפ״ג רבינו כמ״ש ■כיל
 על לוקין אין מ״ם זה בלאו מלקות שיש התורה דגילתה אף ומ״מ אותו, יסרו

 פסולי האוכל תסט( )סי׳ החינוך בס׳ שכתב למה דומה בתוכו, שניכלל השאר
 על אם כי בא לא דעיקרו משום תועבה, כל תאכל לא משום דלוקה המוקדשין

 יתר על ומ״מ המוקדשין סמלי לענין שבכללות לאו הוי ולא המוקדשין, יסולי
עליהן: לדקין אין הסוקדשין(, פסולי תאכל לא כתוב )מדלא מכללו

איגר( )ר״ש

 אחר מצד חמור שהוא אעפ״י ולפיכך בכתובים. מפורש כאשר טובה שאול
 שאץ כיץ גדול יותר הוא הרע לשח בעל אבל להנאתו, שעושה כיח גדול איננו

הלשח: לבעל יתרון ואין יא( י )קהלת שנאמד הנאה לו
ברעק״א( צויין א סי׳ הרמב״ם ללשונות רדב״ז )שו״ת

 הוא הענץ שזה ידוע הדבר כי ז״ל הראב״ד הקשה איך יודע איני שם.
 מלבין בכלל והוא העולם כל בעיני מגנהו והוא מגונה יותר והוא האדם בעצמות

)רד״ע( וכר: נפשות יהרגו אם ספק בשביל שממנו מה להניח לנו ואץ

 הורגת הרע לשח שלשה שכשאמרו ז״ל כוונתו הראב״ד(, וכ׳ )ד״ה בסים
 ואני קדוש, לאחד יד בכתיבת כתוב מצאתי וכן וכר. ברכילות כשהוא היינו

 ומצאתי אחרות. בפנים ז״ל הראב״ד דברי ביארתי ט׳ לאוץ לסמ״ג בביאורי
 דקאי אמר נר״ו עראמה יצחק הרב החכם הזה, כלשון כתוב יד בכתיבת
 הראב״ד עליו דהקשה וה״פ הרמב״ם, דכתב מזה גדול עח איש ז״ל הראב״ד

 לישנא דאמרינן הרע מלשח עח יותר הוי רכילות שהוא הראשח דאדרבה ז״ל
 את אלא הורג ואינו תנין אלא אינו הרע לשון אמנם תליתאי קטיל תליתאי

 הקושיא ולהתיר הרע, מלשח רכילות הוא שן דיותר בהדיא משמע הנה עצמו
 דגם ז״ל הרמב״ם כונת הבין לא ז״ל דהראב״ד השיב ז״ל הרמב״ם דעת לפי

 ז״ל הרמב״ם וכונת הרע לשון ולא ג׳ הורג רכילות דדוקא ס״ל ז״ל הרמב״ם
 מרכילות גדול שן הוא זה כל עם עצמו את אלא הורג דאינו דאע״ס לומר היא
 הרע לשון ג׳ לקמן וס״ש אחדים, ודברים ע״ז ועבד בעיקר כפר כאלו דהוי

 כמו רע לדבר אלא ממש הרע ללשח בונתו ואץ נקט קלילא לישנא הורגת
גדול. דוחק נראה ואצלי הנזכר חכם סברת זהו רכילות,
 לשח אשלשה ז״ל הראב״ד דקאי שנאמר עם דעתי לשיות אומד אני כן על

 הרמב״ם דכונת לומר דנוכל קשה לא מזה גדול שן יש שכתב דמה הורגת, הרע
 דלישנא דעתו גלה כאן אבל שאמרו כמו ג׳ שהורג בעבור לומר אינה זל

 דהוי ברכילות אלא אמרו דלא זל הראב״ד והקשה הרע אלשון קאי תליתאי
 נר׳ ז״ל הרמב״ם דעת לפי הקושיא להתיר וכו׳. נפשות והורג תליתאי לישנא
 אפשר דאי הרע בלשח תלוי דהכל מרכלות יותר עח היי הרע לשון לע״ד

 סוד ומגלה הלך והוא הרע הלשון מהמדבר ששמע הרע לשח בלא לרכילות
 קטיל נמי הרע דלשח נמצא כן אם לרכיל יהרגו והגואלים זה את זה ויהרגו

 לזה נפשות הורג יותר הוא הרכלות יבא שממנו המקבל מקום ומכל תליתאי,
 זל הראב״ד דקאי נאמר אם גם האומדו. מן יותר והמקבלו באמרו ז״ל כיהן
 עליו והשיג מלמעלה הרמב״ם כונת הבין דהראב״ד לומר אפשר גדול שן איש

 נפשות, הורג נמי הרע לשח לשל שפירשנו מה עם הקושיא יתיר והרמב״ם
הנלע״ד. זהו

 רכלות הוא הרע לשח רכל כתב זל לב ן׳ יצחק כמה״ר החכם ומורינו
 ובטל שיושב הכולל הרע שלשח הרב ואמר הרע, לשון רכילות בכלל ואץ

 באחיך תשב כ( נ )תהלים שנאמר מאחיו אסלו ומזה מזה הרע לשח ואומר
 מהרכלות מאד חמור שהוא ודאי זה אלא אומנותו ואץ בזה שמתענג תדבר,

 הלך מחברו רעה אומר שפלוני כששומע אלא ועונה רגע בכל אינו שהרכילות
 אינו כן אם ממך שאמר ממנו שמעתי וכך שכך מפלוני הזהר פלוני לו ואומר

 זה שישמע הרע לשח בעלי העלם כל שאץ מצוי שאינו דבר תה אהובך,
 רע בביתו אדם אומר הכעס מתוך שלפעמים אלא ויגלה וילך רעות מפיהם
 שהוא מי הוא הרע לשח ובעל ומגיד, הלך השומע וזה משטמה לאחו מחברו
 שהוא מקום בכל אלא כלל סבה ללא הנבראים מכל רעות לדבר תמיד מתענג
 יב( כח )משלי ע״ה שלמה וכמ״ש חברו בגנות לספר לו כסל דרכו נמצא

 המומים שמחפשים אדם, יחופש רשעים ובקום תפארת רבה צדיקים בעלוץ
אומנותם. תהו

 בעל כמו ומר רע כך כל אינו הפרט שהוא שהרכילות זל הרב אמר והנה
 כשימצא וק״ו וכ״ש רעות מדבר סבה בלא שאפלו בכך שאומנותו הרע לשח
 תמיד לדבר שמחתו שמצד ואמר עליו, mam מה חברו את לגלות מה סכה

 נהרגים רכיל שהוא ג״כ ומצד ע״ז, וכעובד בעיקר ככופר הוא אדם בני בגנאי
 להזכיר, לא כי הם רכיל יהיה הרע הלשון שהמקבל שאט׳ כמו לא אבל ג׳,

 )ככולם( הוא בכדי בכך ומתענג באחיו ומדבר כשיושב הרע לשח בעל אבל
 לשח דבכלל שפירשנו כמו ששומע מה ומגלה וכשהוא• ע״ז, ועובד ]ככופר[

מילי ומילי דמים, שסיבות עון אלא בו אץ מנה, מאתים ובכלל רכילות הרע



הליקוטים ספר ה׳ד—ה'כ פ׳ז דעות ער

 לו שנראה ואומר שמשיג הוא הדעת משקול אלא השגה זו ואין בשרו. את

 מזה גדול עון יש מ״ש ועל עצמו, את מהורג טפי המיר ממש נפשות שהריגת

 ליכא והתם שלשה והבא ב׳ התם אדרבה אלא כן לו נראה שאין הוא אומר

ממש: הריגה איכא והבא ממש הריגה

 על אמרו לא הורגת הרע לשח ג׳ שכשאמרו רבינו ודעת )בסופו(, שם

 הרע לשח שלשה זה לשח שאמרו מצאתי לא בערכין יש בפרק וכו׳. הרכילות

 ולמי ולמקבלו למספרו תלתא קטיל תליתאי לישנא שם אמרו כך אלא הורגת

 לפרש״י בק ז״ל הראב״ד כדברי ברכילות יפה מתפרש זה ולשח עליו, שנאמר

 ז״ל הראב״ד כדברי מוכיח ה״א( )פ״א רפאה ובירושלמי התוספות, לפירוש בין

הרמב״ם( בלשונות )כנה״ג ט׳: לאוין לסמ״ג בביאורי וכמ״ש

 רבינו וכ״כ רכיל, תלך דלא לאו בכלל ג״כ והוא חמור והוא פירוש שם.

 וע״ש רכיל תלך מלא הוא ש״ר מוציא של דאזהרה נערה דהל׳ ברפ״ג בפירוש

איתן( )יד בכס״מ:

 )ה״א( רפאה פ״א וירושלמי ה״ב( פ״א )סאה תוספתא חכמים. אמרו ה״ג.

 דולק להם אק הרע לשח דמספרי ג״כ אמרינן פי״א רבתי ארץ דיד ובמסכת

הבא: לעולם

בנימק( )בני משנה: בסדר וע׳ ארבעה השב שם בירושלמי שלש.

וגילוי ע״ז לעוה׳ב חלק לו ואץ כעוה״ז האדם מן נפרעין עבירות שלש

 ה״ה פ״ג תשובה בהלכות לקמן כולם. כנגד הרע ילשח דמים ושמיכות עדיות

 שכתב עצמו רבעו דברי ממנו ונעלם להו, מייתי היכא דצ״ע הכס״מ כתב

 נפרעים דברים שלשה על בתוספתא דאיתא )מי״ז( דאבות פ״א המשנה בפירוש

 רפאה להתוספתא שנתכיח ונראה וכו׳. לעוה״ב חלק לו ואין בעוה״ז האדם מן

 רבינו גירסת מיהו לעוה״ב לו קיימת שהקרן שם דגירסתנו ואע״ג ה״ב(. )פ״א

 בהדיא איתא גם ט(. )לאוין בסמ״ג הגירסא וכן לעוה״ב חלק לו ואק היתה

 לו אין הרע לשח המספר פ״ג בראשית ובאגדת )פי״א( רבה ארץ דרך במס׳

 אשה אחרי העובר כל )יח:( ועירוביז )סא.( בברכות גרסינן ועוד לעוה״ב. חלק

 שם, התום׳ כמ״ש ניאוף לידי עי״ז שבא והיינו לעוה״ב חלק לו אק בנהר

 עסק דלא משום לעוה״ב יהיה שלא לחזקיה נביא לו דאמר )י.( דברכות ובפ״ק

 ורביה בפריה עוסק שאינו דמי )סג:( ביבמות דאיתא משום והיינו ורביה בפריה

 לעוה״ב חלק לו אק ורביה בפריה עוסק שאינו מי אם וא״ב דמים שופך כאילו

 רבינו כגירסת מוכח זה ומכל לעוה״ב. חלק לו שאץ דמים לשפיכות כ״ש

 מיתתו איש אשת על דהבא איתא )נט.( דבב״מ וא״ת רפאה. בתוספתא והסמ״ג

 וקבל כשנתנק דהתם המהרש״א כתב דכבר י״ל לעוה״ב, חלק לו ויש בחנק

 חלק להם דאץ הנדחת עיר גבי )מז.( בסנהדרין התום׳ כתבו וכה״ג דינו,

 והטעם חלק. להם יש והרגום אותם תו אם אבל איקטול לא אי לעוה״ב

 על מכפרין יסורין עם דתשובה ע״ש )ד:( דסוטה פ״ק החום׳ מדברי מבואר

 וע״ש כתשובה, והוי מתודין המומתח כל וגם ביסורין הד וכשנהרג ב״ד מיתות

 לעוה״ב חלק לו יאק נטרי איש אשת על הבא ויסוריז תשובה דבלא דמשמע

 ונעלם המהרש״א על השיג ח״ב המשנה ובמרכבת בעלמא. באקראי הבא ואף

הנ״ל: לרבינו המשנה ופירוש הסמ״ג דברי ממנו נעלמו וכן דסוטה התום׳ ממנו

איתן( )יד

 דשם וצ״ע בכס״ס[ תוקן ]לפנינו )טו:( בערכח יש בס׳ מקום הראה הכ״מ שם.
 לעוה״ב חלק יש ישראל דלכל מבואר והלא לעוה״ב חלק להם דאין מצינו לא

 ה״ה-ו. תשובה מהלכות פ״ג רבינו וכמ״ש תשובה מועיל שאינו דבר לך ואץ

 )ה״א( פ״א פאה מסכת בירושלמי דגרסינן מה ע״פ מבוארים רבינו דברי אמנם

 ע״ז הן ואלו לעוה״ב לו קיימת וקח בעוה״ז ממנו נפרעים שהץ דברים ארבעה

 בה עונה ההיא הנפש תכרת הכרת כתיב מנין ע״ז דמים ושפיכות עריות גלח

 הזה העם חטא אנא וכתיב בה ועונה נכרתת שהנפש מלמד בה עונה ת״ל מה

 שפיכות הגדולה, הרעה אעשה ואיך מנץ עריות גלד וכו׳, דעשו גדולה חטאה

 גדול אמר לא מכולן גדול הרע ולשח מנשוא, עוני גדול קץ דאמר מנץ דמים

 רבינו וסבר גדולות. מדברת לשח כדכתיב גדולות אלא הגדולה ולא גדולה ולא

 ולא בעוה״ז יסורין בסובלן לזה מכו לא אבל לעוה״ב חלק להן יש דודאי

 גדול דאמר וכ״מ זוכין, ואח״ב בעוה״ב גם עונשין שסובלין עד מכפר יוה״ב

 ישראל וכל מהני תשובה ודאי אבל עונש יותר שסובל פירוש הרע לשח מהן

)קובץ( לעוה״ב: הלק להם ש■

)טו:( ]בערכץ[ )בעירובין( לא זה דבר מצאתי לא האומדו. פן יתד והפקכלו

 ולא הרע מלשח קצת הביאו ששם )נו:( יוצאה ]בהמה[ במה בס׳ בשבת ולא

 איו, מקומו הורו לא עוז מגדל ובעל בכ״מ הרב גם )הנ״ל(, רפאה בירושלמי

 הוא העולם מן נטרד האומרו שהיה שדואג ודואג משאול נלמד זה דבר ואולי

הרמב״ם( בלשונות )כנה״ג בניו: ושלשת הוא נהרג שקבלו ושאול לבדו

כו׳. מחלוקת בעלי על הרע לשון לומר מותר דפיאה בירושלמי ]ג[, ”בתגם

 קיי״ל דלא דס״ל נראה רבינו שהשמיטו ומה בסמ״ג. הובא רפאה בירושלמי הוא

 )טז.( במ״ק רבא דאמר מהא הכי ס״ל דלא דיזץ מתלמודא להוכיח דיש כן

כלישנא מתחזי לא ואמר ואתי דינא דבי בשלוחא דין בעל מתפקר דאי מנלן

 דש? לאו ואי ופירש״י נעלה לא תנקר ההם האנשים העיני דכתיב בישא

 מ אכתי הירושלמי לפ״ד והשתא ידע. הוה לא משה למשה ליה אמר

 רע דהיה שאני משה גבי דילמא לב״ד לומר רשאי בעלמא ב״ד דשליח

 מחלוקת בעלי דהוו משום למשה ואבירם דתן שחרפו מה לומר שלוחו

 א> ב״ד שליח לאו דאי ש״מ ע״כ ב״ד לשליח היתר מיניה ומדיליף משה,

המחלוקת: בעלי על לה״ר לומר

 ו שוא. שמע תשא לא דכתיב מקרא למקבלו שאזהרה הספ״ג לשח

 ה )פכ״א סנהדרין בהלכות כתבו רבינו דגם ודע )קיוז.(. פסחים ערבי מפרק

 ובה הרע לשח ומספר הרע לשח למקבל אזהרה תשא דלא לאו דבכלל

 י מ״ש על כאן דסמך וצ״ל פסחים. ערבי בס׳ איתא הגי וכל שקר עדות

 מב? אחד דברי ישמע שלא הוא לדיין אזהרה דעיקרו תשא דלא לאו בענק

 ומו לה״ר ומספר למקבל אזהרה ג״ב בו שנכללח אלא תכירו בלא דין

 עו ובהלכות כאן כמ״ש אזהרות הכי בלאו בהן שיש ואע״ס שקר, עדות

 דר; עונש ג״ב מזה דרשו ע״פ דפ׳ ובאגדה האיסור. להגדיל להך נמי כתב

וגו׳: תשא לא בתריה וכתיב אותו תשליכח לכלב דבתיב לכלבים להשליכו

איו )יד

 ד: )קסד:( ב״ב במסכת אמרינן הרע. לשח אבק שהן דברים שם ויש ה״ד.
 וב כן האדם שטבע כיח יענש למה א״ב שם רש״א וכתב וכו׳, ניצל אדם

 תג ה׳ בדרכי ולהלך בשכלו להתבונן לאדם דיש אדם מלת אמרו לחנם דלא

 )רפ התורה יסודי בהלכות רבינו כמ״ש גדולה במדרגה לעלות מעשיו ולכוין

 מה )תהלים הקרא בפירוש נראה תה גדולה. במדרגה לעלות כוז לאדם שיש

 יו במדרגה להיות תרצה אם פירוש בשפתותיך, חן הוצק אדם מבני יפיפית

 ,דה בשפתותיך חן הוצק שתמיד ע״י לעשות תוכל מה ע״י פרטי מאדם

 ני שעי״ז ביאה איסורי הלכות כסוף רבינו כמ״ש עת בכל ירווך דדיה תורה,

)קוב גדולה: למדרגה וזוכה הרע מיצר

 )ער בנם׳ הרע. לשון אבק ה׳ז שונאיו כ»י הכירו כמוכת המספר וכן
 מ דליתא מאי שונאיו בפני שהוסיף רבינו של דטעמו ונראה סתם איתא טז.(

 י שבחו כל דאומרים )יח:( דעירוביז פ״ב אמרינן הא לו קשה שהיה משום

איו )יד אסור: דוקא שונאיו דבפני כתב ע״ב בפניו. שלא אדם

 ה לשון אבק הוא חבירו טובת דהמספר )קסד:( בב״ב מפורש ב״ה שם.

 רב הוספת הוא שונאיו בפני מש״ב אולם )ה״ג(, דע״ז פ״א בתוספתא וכ״ה

 נ )סי׳ חסידים ובם׳ )מי״ז(, דאבות ]פ״א[ )פ״ב( המשנה פירוש ועי׳ מדעתו,

 שי! על ור״ל דב״ב, מתך להקשות מש״ב קנו( )סי׳ ועמג״א כרבינו, ג״כ כתב

 המשנ בפירוש כמש״ש רבינו על ולא לספר כשמרבה דדוקא טז.( )ערכץ רש״י

בנימ )בני

 שת בפני שלא דאפילו ונראה כן. משמע לא )קסד:( בב״ב נ״ב שם.

 אחרי זה, שהקשה קנו( )סי׳ באו״ח במג״א ראיתי שוב ע״ש. לספר אסור

 ב שהרגיש חיד״א מו״ר מהגאח עולם ברית הזושי עם חסידים ספר נדפס

 חייו יהודא גבי שכתב מאבות בפ״א הר״מ בשם ומביא כליהנ״ל ומביא

ותרא מי״ז פ״א אבות בר״מ ע״ש חייטא ליהודא שונאים שם שהיו בב״ב

1חינ )מנחת
מש! ולא שונאיו. בפני דהיינו רבינו ומפרש המספר(, וכל )ד״ה נכס׳ם

חיי )מים ע״ש: )קסד:( פשוט גט בפרק הכי

 מהסוג כן משמע שלא ע״ז שתמה חיים מים בספרו להפר״ח וראיתי שם.

 א יע״ש, אסור שונאיו בפני שלא דאפילו להדיא שם דמבואר )קסד:( דב״ב

 וב שם, שכ״כ דלק״מ, יראה ספ״א אבות למסכת ז״ל רבינו בפירוש הרואה

 כתי! המשבח מעשה ]הרב[ וגנה גדול במעמד הסופר כתיבת החכם שיבת

 או בשבתך גנותו מסבב שאתה כלומד הרע, מלשק כלך וא״ל הזה הסופד

 ע" וכו׳ שונאו ויצטרך שישנאהו מי ומהם שיאהבהו מי שמהם ההמח בתוך

 1ש ההמח בפני שאמר כיון דהתם ופירש מזה נשמר בעצמו דרכינו הרי
 והס ז״ל רבינו כדברי כתב ט( )לאיין בסמ״ג וכן ג״כ. שונאו שם יש דשמא

 ודוק שכתבתי וכמו לק״מ אמנם הסר״וז, כהשגת י( )אות הדורות בסדר ע״ז

מהרא )נמוקי הדבר: נחמד

 י ליישב חש ברבא. דלא כתב למה הכ״מ תמה אתד(. ומ״ש )ד״ה שם

 דאי! פלניא בי דנורא בכה״ג כגח היא ורבא דאביי דפלוגתא שם התום׳ מ״ש

 חב׳ על קינטור דבר אמר אם אבל בישא לישנא משום אמרה דלא למישמע

 המוז הרע ולשח בישא, לישנא משום ביה אית לכ״ע בפניו אומדה אם אף

 7ק ומיהו קנטור. הד בפניו דאפילו פסק ומש״ה קינטור דבר הוא הרב בדברי
 הר׳ ליה ומייתי כהנים בתורת מצאתי ודוק. ורבא דאביי פלוגתא השמיט למה

 בס משה של בגנותו דברה שלא מרים ומה דקאמר מ״ה נגעים ממסכת פי״ב

 וו בפניו. וזבירו של בגנותו המדבר וכמה כמה אחת על נענשה כך משה של

חדי )פרי כמותו: פסק ומשו״ה לאביי ליה מסייע ברייתא

וו: בתמיה דק שלא שב׳ ע״ד צח דף שמואל מקום בשו״ת ע׳ נ״ב שם.

מוג ס׳ )גי׳
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קעג חיים החפץ לבעל הקצר סה״ם בסדר ולימודים האמת

 או גר משפט והטה עבר ואם כו׳ ויתום גר משפט להטות שלא סח. מצוה
 וזה זה(. לאו משום וכן עול תעשו לא משום שהוא )אחד לאוין בשגי עובר יתום
 עול, תעשו לא והוא אחד לאו על אלא עבר לא חוטא משפט והטה עבר שאם פשוט

 עול, תעשו דלא הלאו בו גם שיש הוא אביונך משפט תטה דלא בקרא החידוש כי
ם״ז. במצוה לעיל כן כתב לא ולפיכך וכמשנ״ת,

 ואחר הדין את לענות שלא זה ובכלל כמשפט, עול לעשות שלא סט. מצוד.
 מבעלי אחד לצער כדי ברורים כדברים מאריך והוא הדין איך לדיין שנתברר

המקור. היכן צ״ע עול. ככלל ה״ז הדין

 אם_כאו פי׳ גדול, פני תהדר ולא שנא׳ כדין גדול פני להדר שלא ע. מצרה
 ולא^יישאל פנים לו יסביר ולא לגדול יכבד לא קטן ואחד גדול אחד לדין לפניו

לזכותו לענין תהדר שלא כמו כאן גם פירשו לא למה צ״ע מחכירו. יותר בשלומו
 שייך שלא מה זה, הידור גם כאן דשייך כיון אך בכלל זה גם דאמנם ואולי ®®?כדין,58

בכלל. הוא זה שגם פירשו בדל

פס״ד. אחר אפילו כלו/ להחזיר. וחייב כו׳ שוחד ליקה שלא עא. מצוה

 את להחזיר חייב אם אמת, דין דן אם להסתפק ויש אמת. לדון ואפילו שם.
 גם להסתפק ויש כך. על לו לשלם הסכים והבע״ד מלאכתו שעשה כיון השוחד,

 דין או אמת דין הי׳ דינו אם נ״מ יש ובזה גזל, דין משום הוא אם החזרה, דין בגדר
וצ״ע נים, אין הלא השוחד ובעבירת להחזיר מחייבת השוחד דעבירת או שקר,

 שייך אם וצ״ע עוד. לפני על עוכר והנותן אסור, דכרים שוחד ואפילו שם.
 ישיבתן לפני לדיין ראוי שלפענ״ד כאן, להעיר כדאי דברים. בשוחד גם עור לפני
 והלא לפניו, לבוא עומד מי לו ידוע לא שהרי האלו האזהרות כל את ללמוד כדין

 כל תורה שהזהירה מה כי וצדיק, חוטא ויתום, אלמנה עשיר, או עני שיבוא אפשר
 לו יפתה ולא נפשו את ישמור שהדיין כך, בשביל רק הוא הלא האלו האזהרות

 כי ללב רב פיתוי בהם יש עליהם תורה שהזהירה אלה בכל כי עליהם, ולעבור
 לא זו ובמרה האדם, שבמעשה ההשחתה במרת אדם של דעתו לסוף התורה ירדה
 שהוא רכיל, הולך רק נאמר רכילות על כי הרע לשון לעון רכילות עון כלל מגיע
רע שהוא ממי רע ואין רע, הוא הרע, לשון ועון לזה מזה כרכיל הולך

 שקול ושהוא הרעות שבבל רע היותר את התורה מצאה שבלה״ר הרע ובמדת
 שקול שהוא עד כ״כ הוא גדול שבלה״ר הרע כלומר, וש״ד, נ״ע ע׳ז עבירות ג׳ כנגד
 של והרע בע״ז, שיש בדעות הרע והתבונן, צא עכשיו אלו, עבירות שבג׳ הרע כנגד

 שבלה״ר הרע שקול כולם על בג״ע שיש התאוה בגנות והרע בשפ״ד, שיש אכזריות
 בעל על כן נגזר לעוה״ב חלק להם שאין אמרו לא שבכולם אף ולפיכך כולם, כנגד

מיני מכל לבו, ולהציל לנפשו ללמדם הדייז מצווה ולכז יצרנו, ידע הוא כי לה״ר,
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יחזקאל דליות

 ובדרך עליהם, להגן כדי אל בעדת נצב אלהים כי יסתייע, השטים מן ואז ,.-"פיתוי
 לבו ינצור ולא נפשו את ישמור לא אם אבל אותו, מוליכין לילך רוצה שאדם
ישמרנו. וה׳ מאד, גדולה הסכנה

 הלשון אחד. עד עפ״י לחייב היינו בו׳ ע״א עפ״י דבר להקים שלא עג. טצוה
שא. עפ״י היא שבועה כי ממון, לחייב וצ״ל מדויק, אינו

 גדול עון ויש בו׳, עליו דיבר שכנגדו דברים להכירו להגיד שלא עז. ך~^טצוה

I והאומר אטח. שאומר אעפ״י הרע, לשון והוא זה לאו ככלל והוא מאד עד מזה 
בקרא, מפורש ושהוא לו, הקודם רכילות ששן אעפ״י רע. שם מוציא נקרא שקר \

 לה״ר שן מ״מ האדומי, דואג כמעשה בישראל נפשות להרוג וגורם השלם מחריב 1
I השן, בחומרת התורה חומרת עיקר כי מזה, למדים ואנו ממנו. וחמור מאד גדול

 וגם מעשה, עושה ולא גורם אלא האדם אין בזה כי הנגרמות, התוצאות לא היא 1
 שום לגו אין שאנו ואף היא התורה חומרת אבל גרטא, רק הי׳ האדומי דואג מעשה
 אצלנו והוא כהיתר, לנו שנעשה כ״ב בו רגילים אנחנו לה״ר, של בהרע כזה מושג
 מי אתנו שפתנו נאמר וע״ז מלדבר, קל לך אין כי ביותר הקל המעשה העשי׳ בדרך
 אנוש מכל הלב עקוב נאמר ע״ז אבל בעיקר.( ככופר ג״ב הוא זה !ומשום לנו, אדון
 הוא לב וחוקר כליות הבוחן וה׳ כליות. ובוחן לב חוקר ח׳ אני וכן ידשו, מי הוא

 ודעות במדות הרע כל על שהוא בלה״ר שיש הרע מדת ואת הלב מבחן את היודע
לעבור. ולא ליהרג בהן שהדין שבחמורות החמורות מן אחרות בעבירות שיש

 "והטקבלו אמרו הרי בי אנו, מושגנו לפי החוטרא מדת אין ג״כ גופא ובלה״ר
טהאומרו". יותר

 עביד בדבורו הלא האומר בי מהמקבלו יותר חרבו/ האומרו אנו מישנגו ולעי
 אבל כעונה שומע כי אף ודומם, יושב רק והמקבל המעשה את היוזם והוא מעשה

 אדם של לבו לסוף התורה ירדה בזה שנם אלא מהעונה גרוע יותר עוד יחי׳ למה
I ההשחתה קל יותר שהמעשה בל בלה״ר בי נראה, והטעם הדבר. הוא כך כי ומצאה 

 שפתנו מקרא וכטשנ״ת הקלות, הוא בלה״ר הרע עיקר נם הלא כי גרועה, יותר
 גרועה השחתתו מהאומר! קל יותר עוד המקבל שמעשה וכיון לנו, אדון מי אתנו
 וחומרת יורה. כמתלהלת הכתוב והוא כך על המורה מפורש מקרא ויש יותר.

ברצינות, ולא ראש בקלות כלומר כמתלהלה שיורה מה הוא לה״ד בבעל הכתוב
האומר. מן ומושחת גרוע יותר הוא יותר בקלות עושה שהמקבל כיון ולבן

 שהוא כמו שיהי׳ לפלוגי יאמר מי כגון לשה״ר אבק שהם דברים ויש שם.
וצ״ע בזה, כונתו טובן לא עתה.

 המספר וכן כו. אירע מה להודיע רוצה אינני מפלוני שתקו יאמר או שם.
דרך לה״ר המספר וכן בגנותו, שיספרו גורם שזה שונאו בפני חבירו בטובת
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קעה חייס החפא לבעל הקצר סה״מ בסדר ולימודיס הארות

 המספד וכן וגר[, דטתלהלה מקרא בזה חומרא צד שיש יעיל נתבאר !כבר שחוק,
באבק זה כלל למה אבין ]לא לה״ר, הוא זה שדבר יודע אינו כאילו רמאות דרך «

 והמספר וצ״ע.[ מרטה הוא ולמה הרמאות, מועיל ומה הוא, גמור לה״ר והרי לה״ר
 כממונו, או כגופו הכירו להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמים דכרים
להפחידו. או לו להצר ואפילו

 שתקו א.( הם: ואלה לה״ר באבק סוגים כמה כאן שמנה נמצא בדבר נעיין אם
 השומעים האחרים שמגרה רמז דרך רק שהוא מפני לה״ר אבק והוא כר, מפלוני

 הב.( גנאי. של דבר להם יתגלה וממילא לו שאירע מה להודע אחריו יחפשו שהם
 גמור, לה״ר בגנותו ידבר שהשונא בדבריו גורם הוא כר חבירו בטובת המספר ובן

 הג.( אבק. אלא אינה וגרמא לכך הגורם רק שהוא טפני אבק רק הוא שאצלו אלא
 מקרא בזה חומרא צד יש הרי לבאר בצ״ע הנחתי לעיל שחוק, דרך לה״ר המספר

 הוא דמתלהלה מעשה כי הם: נפרדים מעשים ששני נראה אנל ונר, דמתלהלה
 לה״ר אבק אינו וזה כמתלהלה הוא דבורו שדרך אלא בשנאה ומדבר חצים יורה
 שאינו הוא שחוק דרך פירוש ואילו וכטשנ״ת. ממט, גרוע ושד גמור לה״ר אלא

 והשחתת רע בדבורו שאין ונמצא שחוק לעשות רוצה אלא ובשנאה ברצינות מדבר
 המספר הד.( לה״ר. אבק אלא לח״ר דין לו אין ולכן בלבד שחוק אלא ואינו הלב

 בטפו חברו להזיק וגרמו איש, מפי איש שנשטש עיי או !בעצמם! הגורמים דברים
 משום רק בזה יש גרטא דרך רק שהוא כיון ולהפחידו, לו להצר ואפילו בממוט, או

לה״ר. אבק

 שהוא כיון אך ממש לה״ר שהוא הא.( לה״ר. באבק סוגים ארבעה שיש ונמצא
 שאחרים טרם הג.( מפלוני. שתקו כמו רמז דרך הב.( כאבק. רק דינו שחוק דרך

 או בטפו נזק לחברו שיגרמו דברים לספר הד.( שונאו. בפני טובתו לפפר כטו ידברו
 דרך לה״ר על בצ״ע הנחתי שלעיל !מה להפחידו. או לו להצר ואפילו בממונו,
 ברעח להדיא מדבר אם רק הוא מה״ת לה״ר שגדר טכאן שמוכרח אפשר רמאות.

 תורה שאסרה לה״ר זח אין שהוא מסוה באיזה בעצמו, מתפאר הוא אם אבל חברו,
וצ״ע[. שחוק. דרך כמו והדל

 תמוה הלשון ממונו. שלוקח וגורם השר לפני חכרו המלשין ואצ״ל שם.
 אלא לה״ר, לאיסור ענין ואינו ומלשין מוסר הוא הרי ולכאורה לח״ר באבק זה שכלל

מיע. רודף מדין דינו

 לאיש איש וכשיחמא כר, מישראל כשר אדם כלב לשנוא שלא »ח. מצרה
 כך לי עשית למה לו ולומר להוריש עליו מצוד. אלא וישתוק, כלב ישטמנו לא
 הרי חזר, ולא כו והתרה עכירה שעכר ראהו אם אכל מלכו השנאה וימחה וכך
תשנא לא נאמר הרי ובקרא כאחיך(. נוהג שאינו )כיון אותו, לשנוא מצוה זה
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 וגם אחרת עבירה דהיינו טוכח הרי עבירה שבר ראהו אם מהלשון כלבבך. אחיך
 בין של עבירה דוקא למה אבין ולא למקום, אדם שבין עבירה היינו, עבירה פירוש

 שאנו זו עבירה גם היא, עבירה להכירו אדם בין של עבירה גם הרי למקום, אדם
 נם היא לחברו אדם שבין עבירה כל הרי וגם היא, לחברו אדם שבין בה עסוקין
 חטאו על והוכיחו עמו שדבר אחרי אם לומר, לו והי׳ למקום, אדם שבין עבירה
לשנאותו. מצוה בה שנה אלא בו חזר ולא לבינו שבינו

 למקום אדם שבין בעבירה רשע נעשה אדם שאין העבירות בין חילוק יש אמנס
 בזה וכיוצא ונזילה גניבה כגון דחמם רשע הוא שאם אדרבא הרי ובזה בו, חתרו אא״כ
 זה שאין לשנאוחו, המצוה לענין שנראה אלא שד ולא התראה. בלי גם רשע נעשה
 כתיב אחיך הרי כאן אבל עדות פסולי לשין רק דזהו רשע דין עליו חל אם דוקא

ןצ״ש המצוה, עליו חלה כאחיך נוהג אינו אם אבל כאחיך, נוהג שהוא זה ופירשו

 וגדול. קטן לבייש שלא יזהר לפיכך כו׳, הכירו את לכייש שלא עט. טצוה
חמר. בחטאו וישאר הוא מחילה בר לאו כי מגדול, יותר ליזהר יש ומקטן

 כו חזר לא אט דשמיא בטילי אכל להכירו אדם שכין גדכר ודוקא שם.
 שיחזור עד כרכים חטאו ומפדסמין כרכים אותו מכלימין ככתר כשהוכיהו

 בהמפרסם, אלא בעבירות החילוק אין לפש״ד כי מדויק, הלשון שאין נראה למוטב.
 שלא המצוה היא עליו בידו הוא הדבר אם דוקא לחבירו אדם שבין עבירה גם כי

 מסור הוא אם אבל לבינו בינו יוכיחנו אלא לו שחטא החטא על ברבים לביישו
 שגם כמדומה אך ברבים, שיפרסטוהו ודאי אליהם שמע ולא הזהירוהו ובי״ד לבי״ד

וציש הוא, כן הלשון ברמב״ם

 היא נטירה תטור, ולא שנא׳ הכירו על כלב שנאה לנטור שלא פא. מצוד,
 לא שהנטירה כלומר בלב נטירה פירוש וכו׳. לו שיאמר כגון כלבו השנאה שנוטר
 אבל כר, משאילך הריני בפה לו אומר אם דוקא הוא הלאו אבל נקימה, לידי תבוא

 אלא הלאו שבר אינו בלבו נטירה לו שיש אף כלום לו אומר ואינו משאילו אם
 שהוא היא שנקימה פ׳, במצוה כמפורש בנקימה הדין וכן רעה. טדה בעל שהוא
 להכירו צריך למחר כר, השאילני להכירו שאמר כגון כמעשהו, לו למריע גומל

 והרי נקימה, ה״ז כר השאלתגי שלא כדרך משאילך אני אין לו ואמר ממנו לשאל
 אינו כלום לו יאמר ולא ישאילנו לא אם אבל המעשה ושלילת דיבור ע״י דוקא נ״כ

רעה. מדה בעל רק ג״כ ויהי׳ בלבו, כן חושב אמנם אם אף הלאו שבר

 מדות על לאוין בתורה מצינו לא לטח בה, שנתחבטו גדולה שאלה יש והנה
 ולא תקום לא כמו בתורה מפורשים לאוין והרי השאלה על שתטהים ויש רעות,
 הרשת המרות על הלאוין אין כי כלל, תשובה זו אין שנתבאר כפי״ט אבל תטור,

מכללו. נלמד רק הרי הרשת המרות וגנות למעשה, מצטרפות הן אם אלא
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 כמפורש זה, על והתבייש בלאו למנות שכח שהסמ״ג הגאוה במדת גם וכן
 לאו אין בהדיוט אבל במלך אלא עצמה הנאור. על לאו אין ובאמת הסמ״ג, בהקדמת

 וקבלו וגר, אל׳ ה׳ את תשכח פן לך דהשמר מקרא נלמד שזה אלא עצמה חמדה על
 וא״ב וגף, אלהיך ה׳ את ושכחת לבבך ורם וכמ״ש דרוח לגסי אזהרה שהיא חז״ל
 נאוה אפילו הרי וא״כ לכך מביאה שחגאוה אלא ה׳ שכחת על הוא הלאו עיקר הלא

 של הלאו גם גורמת, שהיא הגרם על אלא עלי׳, אינו הלאו לב, גבה כל ה׳ שתועבת
 זנות, זו עיניכם מינות זו לבבכם ז״ל שפירשו עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו לא
 מהן הנגרמות התוצאות על אלא עצמן המחשבות על זה בכגון באים הלאוים אין

 הן ולבא עינא ז״ל ופירשו תתורו לא אלא רעות, מחשבות תחשבו לא אינו והלאו
על לא אבל דעבירח, סרסורי לו יהי׳ שלא הוא שהלאו והרי דעבירה, סרסורי תרי

עצטן. המחשבות—

 שאלה אמנם גדולים מחכמים שנשאלה שהשאלה בהכרח, לטדים וגטצינו
 ובן הדבר הוא כן אמנם כי לטדים ואנו בקש, לדחותה ואין צודקת וגם היא גדולה
 תוצאותי׳ את אלא עצמו הלאו את כאזהרה טכיאה אינה שהתורה תורה, דעת

ובמעשה. בדבור וגילוייו

 הלב הוא שעקוב וכיון הבריות, על בטרוניא באה התורה שאין נראה והטעם
 שהוא במרה אא״כ הלאוין במסגרת להכנם יכול הלב אין ידענו, וטי אטש מכל
 שזה אף ברור נראה כן ודיבורים, למעשים מצטרף והלב המעשים במסגרת נכנם
 מרובות הלב שמצוות בעשין משא״כ בלאוין הוא זה וכל המחשבה. שיגרת לפי אינו

 מקצועות. ככמה מצוות עשרות וכן וגר, והגית ת״ת מצות הזכירה מצות כמו הן
 עוד הלב לחייב שאפשר ודאי בזה חייב, יהי׳ ^לב חיובי דבר כי נראה, והטעם

 תלוי שכבר בלאוין משא״ב חיים, תוצאות ממנו אך הלא כי האברים, משאר יותר
 ובוחן לב חוקר ה׳ אני נאמר שע״ז ובחינה בחקירה ובהירה עמוקה והכרה בידיעה
 ואי פגם, שום בלי ושלמותה כמאמרה להשמר צריכה ה׳ מצות שכל וכיון כליות
 אדם של ולבבו דעתו לסוף התורה ירדה ובזה לבו, על במבחן אדם להעמיד אפשר

 גם אטנם ואף מפורש, ולאו אזהרה כדי עד אחריות עליו ולהטיל לחייבו אפשר שאי
 מלקות בר יהי׳ הרי עכיפ אבל מעשה, בו שאין לאו שהוא מפני ילקה לא יצטוה אם
 שהוא לבו על אלא בכח שהוא לבו על נצטווה לא ולכן בפועל, ילקה שלא אף

בס״ד. הדברים בירור נראה כן בפועל,

והכאי, הכל העוה״ז דכרי שכל למאד, רעות הטה הללו מדות ושתי שם.
 להדיוטות אלא טעם בנותן אינו חזה הטעם עליהן. ולנטור לנקום כדאי ואינן

 שהנקימה גדולים לאנשים נענה טה אבל לחפור, קרדום רק חייהם כל שעושים
 יצרם את הם יפרנסו במה עולם, של ברומו העומדים בדברים הם שלהם ונטירה

וכסיל, זקן טלך של והוא לנטור, או לנקום להם שטפתה יצרם פיתוי בהם וגם הרע,
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 הנטירה ועצם הנקיטה עצם כי כנגדו, שיעמוד לו ראוי חכם הוא אם ילד ואפילו
 מהעומדים הדבר יהי׳ אם אפילו כנגדה תחליף זה אין רעים, אהבת הורסת שהיא
 כל היא לרעך שואהכח הלל וכמאמר הכל היא רע אהבת הלא כי עולם. של ברומו

 אחד ובלב אחד כאיש סיני בהר שחנו אהבה ושי נטור, זיל פירושא ואידך התורה
 ללבו זה ישים אם הבית, חורבן עליהם נגזר חנם שנאת וע״י תורה, לטתן זכו

 מן כבורח ויברח לבו ירתע הלא ביותר, הגדול הדבר על לנטור, או לנקום העומד
האש.

 את להציל זה ובכלל כר, מפכנה הכירו את סהציל למנוע שלא פב. מצוה
 ויש הכירו על לכוא רוצים אנס או שעכו״ם שיודע כגון מטון מהפסד הכירו

 בהלכות וצ״ב בממון. נם או בדברים רק אם מבורר אינו לפייסן. חייב לפייסן כידו
להתעלם. תוכל דלא ללאו שייך הרי כאן זה דין כלל למה אבין לא גם אבדה,

 כמשפט עול תעשו לא שנא׳: ומשקלות, כטדות עול לעשות שלא פג. מצוה
 שיש כמו המדות. משפט זד, במשפט חז״ל ודרשו ובמשורה, כמשקל גמדה
 האיש הוא הדיין בי כלומר, במשפט, עול עושה הדין את והמעוות בדינים, משפט

 במקום אוחו, מעוות הוא הדין את ועשייתו בדין בישיבתו ואם המשפט, את העושה
 עול וזהו במשפט, עול אלא סתם עול אינו זה ועול עול, עושה הוא משפט, לעשות

 נקרא שהמודד ומשקל, טדה כמו משפט, היא שעשייתם מעשים יש כן וכמו נורא.
 דעת שיקול בו ויש הנכון השיקול הוא עיקרו הלא דין של עיקרו הוא מה כי דיין,

 משקל ששה והמודד ומשקלות במדות גם וכן הדיין, של הדעת שיקול וגם _\זורה
 עול ששה שהוא זה ומלבד עול, בו יהי׳ ולא נכון. במשקל שקול יהי׳ שהצדק לצדק

במשפט של שעושה הדיין כמו והוא הצדק במשפט של ששה הוא הרי במשקלו,
הדין.

 ענין זה אין כי זה. על שכר חסר משקל או טדה לעכו״ם נתן אס ואפילו שם.
 למקום אדם בין של דין אלא לעברם, ישראל בין חילוק שיש לחברו אדם בין של

חילוק. אין ולכן

 אין אסור, עברם מל אם אפילו מותר עברם טעות בי אף להחזיר. וחייב שם.
 הוא אם לא אבל טעותו אח לו להחזיר חיוב אין מעצמו טעה כשהעכרם אלא זה

 שחיוב ונראה מותר. עברם גזל לנרד אפילו להחזיר חייב שבחטעהו ואפשר הטעחו,
 נתודע לא גם אם אלא חי, חלול בזה ויש להעכרם כשנודע דוקא לאו הוא החזרה

החזרה. מחייבת ההטעי׳ כי חייב, ג״ב בלום לו

ה׳ תועבת בי מכלל הוא והרי כחשבון העכו״ם את להטעות ואסור שם.
 ואינן המקום, לפני חמורות עבירות גם ובהן עבירות, יש של. עשה כל אלהיך

מעלות יש כי נראה, ביניהז והגדר תועבה. גהראות שהז כאלו ויש תועבה, נקראות
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קעט חיים החפץ לבעל מקצר סה״ס גסדר ולימודים הארות

 הם אלה התורה ויסודי התורה, יסודי שהן כאלו ויש התורה יסודי שאינן כאלו
 האמת, וכנגדם חסדים, וגמילות והעבודה התורה והם, באבות במשנה השנויים

 העבודה כנגד והשלום בפועל, האטת שהוא הדין וגם אטח ששמה התורה, כנגד
לחבירו. אדם בין השלום שהוא חסדים וגמילות למקום, אדם בין השלום שהוא

 אלו יסודיות מעלות שלש נגד שהן עבירות ג׳ יש בטעשים גם אך במעלות, תהו
 השלום, היפך עריות, גלוי האטת. היפוך זרה, עבודה ושפ״ד. ג״ע ע״ז הן ואלו

 ובנפש, בלב שרשים גם יש אלו עבירות ולשלש הדין. היפוך דמים, והשפיכות
 גילוי ושרש העול, עשיית הוא דמים שפיכות ושרש הגאוה, הוא זרה עבודה ושרש
 בנאוה כי המקום, לפני תועבה הם שכולם נראה נתבונן ואם הזונה. חלב הוא עריות
 ובזנות עול, עושה כל אלהיך ה׳ תועבת כתיב ובעול לב, נבה כל ה׳ תועבת כתיב,

 היא הקב״ה של טדתו וגם העריות, אצל שנאמרה בתועבה מלאה התורה הלא
 תעבו כי ה׳. תועבת הנקראים הדברים גדר בס״ד לנו ונתברר זטה, שונא שהוא

נפשם. שרשי האלו התועבות את העושים האנשים

 המאזנים ?הצדיק החנויות על להחזיר ממונים להעמיד ג״ד וחייבין שם.
 יהי׳ שלא להשגיח ב״ד שמחויבין כמו שערים. ולפסוק והמרות והמשקלות

קשה כי והמשקלות חמדות על להשגיח מחויבים כן כמו בעריות, פרוצים ^האנשים
עריות. של מעונשן מדות של עונשן

 גידר בבר העונש במרת עריות. של מעונשן יותר מדות של עונשן קשה שם
 מגט׳ זה ולמד ובקלותה העבירה בצער נמדד העונש גודל כי זצוק״ל, הגריים

 בקל להשיג אפשר הלבן כי תכלת, של מעונשו יותר לבן של עונשו קשה מפורשת
 את מבטל משהוא יותר חמור עונשו הלבן את מבטל אם לכן רב, בקושי והתכלת
התכלת.

 העריות כי עונשן, במרת לעריות מדות בין ההבדל שזהו נראה דידן בנדון וגם
 טשום ג״כ בזה שיש אף טדות משא״כ ומחמדתן להן מתאווה אדם של נפשו הלא

 כלל דוטה המשקלות מהונאת הקטנים הרווחים של התאוה אין אבל מטון תאות
 ז״ל שדימו ומה עריות, של טעונשן מדות של עונשן קשה ולפיכך העריות, לתאוות

 וטה שנתבאר. וכמו תועבה, בכלל הן ששתיהן מפני הוא לעריות טדוח בכלל
 הטעם נראה מצרים, ביציאת ככופר משקלותיו, המעוות כלומר הוא, והרי שסיים
 המשקלות את משות הי׳ לא שאל׳׳כ התורה, של הצדק במשפט כפירתו ע״י שהוא

 מצרים, ביציאת הקב״ה של הצדק במשפט גם כופר הוא הצדק, טשפם הוא שיסודן
למצרים. ובהשגש לישראל בחשכר

 בכיסך יהי׳ לא שנא׳ חסר משקל או מדה ברשותו להשהות שלא פד. מצוה
מיוחד, כלאו שבטשקלות זה פרט על התורה הזהירה ואיפה. איפה ואכן אכן
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 מזויפות בטדות למוד העבירה אך שלא ולומר זה גם לכלול הי׳ אפשר הרי ולכאורה
 ומה לעולם, עטהם ישתמש לא אם אף בבית אותן להשהות אפילו אסור אלא

 פרט זה דבר שאין הטעם, ונראה בעי. וטעטא מיוחד, לאו לזה לייחד התורה ראתה
 על הוא עול תעשו שלא לאו כי הם. מיוחדים שמוח שני שבאמת אלא בלבד. נוסף
 הלאו אכן שנתבאר. וכמו הצדק, במשפט עוות שהוא המשקלות בעוות שיש העול

 השתמשות שום בלי בלבד שבשחיי׳ ביון לגמרי אחר משם הוא בבית, השהיי׳ על
 הוא שהשקר כיון בזה.־־אך עול עושה שהוא למי אם כי עול, סרך שום בזה אין בהם

 מדבר מיוחדת ומצוה באזהרה עליו הזהירה שהתורה עד כך כל ומתועב מאום
 על מיוחדת אזהרה שתהיה שבתורה עבירה בשום מצינו שלא מה הרחק שקר

 ומשקלות מדות בשהיית התורה מצאה לפיכך זהן מעין בנזיר ]מלבד ההרחקה,
 טמנו, להתרחק במקום השקר אל כקירוב כלל, בהם שימוש ללא אף בבית מזוייפות

 התורה הזהירה לכן המקום, בעיני כך כל ומתועב מאום המשקלות ששקר וטכיון
 שני והם מיוחדים, שמות שני כי משקלות, של הלאו מלבד זה, על גם מיוחד לאו

המצוות. במנין גם לאוין

 נגול תשיג לא שנא׳ ישראל בארץ ודוקא רעהו גבול להשיג שלא פה. מצוד,
 בא״י אלא הלאו שאין כיון שלו. מקרקע ליקה היינו תנחל, אשר בנחלתך רעך

 הרי כי כלל, ממוטת בדיני תלוי גבול השגת של זה איסור אין כי למדים, אנו דוקא
 הוא שהאיסור כרחך ועל לחו״ל, אר״י בין חילוק אין וגניבה, כגזילה טמונות בדיני

 את ויקן המקרא על ז״ל הראב״ע כתב שעלי׳ ה׳, נחלת שהיא בנחלתו נבול השנת
 בזה גבול השגת ועל בעוה״ב, חלק כקונה באר״י חלק הקונה שכל השדה חלקת

 התורה שבחכמת אף כי השכל, מוסר מכאן ללמוד ויש כלאו. תורה הזהירה
 על ועצטותה בעיקרה ונבדלת חכמה תרבה סופרים קנאת כי הוא הכלל ומעלותי׳

 הגורם כי הוא, ביניהן וההבדל קנאה, עצמות ורקב שהיא הרעה הקנאה מדת
 ברוחניות, וגם בגשמיות חבירו בטוב רעה העין הוא עצמות, רקב שהיא לקנאה
 וטובת רצונו מתמלא אינו ואם במיעוטם, ורוצה חבירו טוב את בצער רואה שהוא
 אבל קנאה. עצמות ורקב וזהו טרקיבין, עצמותי׳ צער מתוך אז וגדל, הולך חבירו
 ברוחניות, חבירו טוב בראותו הזה המקנא כי גמור, בהיפוך היא סופרים קנאת

 אלהים טתנת על לבו ויגל מאד שמח הוא נפשו, במעלות או בחכמה או בתורה
 הוא הכירו, לשמת פחיתותו ורואה עצמו על מםתכל כשהוא אז אבל להכירו,
 לו הגורמת היא זו וקנאה בהכירו, מתקנא שהוא מהקנאה היא וזו כך, על מצטער

 חבירו. מעלות על יעלה ששד כדי עד לאורייתא, חילו שיגביר ולחיזוק להתעוררות
 הולך הוא וגם בו, התקנא שחבירו כמו מתקנא הוא גם חבירו, זה כשרואה ואח״כ

 אב? לשניהם. חכמה שתרבה עשויה זו סופרים שקנאת ונמצא קנאתו, ע״י ומתחזק
עצטוה הטרקיבה קנאה אלא חכמה המרבה סופרים קנאת קנאתם שאיז סופרים יש
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 הזה הלאו אל לבבם נא ישימו ואלה במיעוטה ורוצים חברם במעלת רעה שעיניהם
 אל לרעך, שיש הסגולה מנחת הנחלה סגולת אותה בנחלתך, רעך גבול תשיג דלא
 תעלה אתה שגם בו תקנא אתה אדרבא אלא גבולותי׳, את תשיג ולא בה עיניך ירע

 יגיעו זו ולשלמות מקנאתבם חכמה ותרבה בך יקנא והוא ממנה, יותר ועוד למעלתו
 תבוא ובטקוטה הרעה הקנאה כלומר, וגר, אפרים קנאת וסרה וכמ״ש לבוא, לעתיד
הטובה. הקנאה

 הדם על תאכלו לא שנאמר ומורה סורר כן אכילת לאכול שלא קו. מצוה
 בן של שסופו אזיל כבר דמים. שפיכות לידי המביאה כזו אכילה תאכלו לא ופי׳

 שפיכות לידי המביאה אכילה פירוש שזהו ונראה הבריות. את ללסטם ומורה סורר
דמים.

 שאין טי נפשה. שתצא קודם מבהמה לאכול שלא אזהרה היא זו וגם שם.
 קירבה איזה לו יש הוא גם נפשה שתצא קודם מבהמה טלאבול סולדת נפשו

דטים. לשפיכות

 את שיראה לאדם ראוי שיתפלל. קודם לאכול שלא אזהרה הוא וגם שם.
 ולקיומו לחיים לזכות יכול תפלתו ע״י ואך ה׳, ביד כולו שהוא תפלתו קודם עצמו

 ביותר לו הקרובים טאהוביו שאחד לאדם יארע אם בעצמך הגע ועכשיו בעולם,
 יהי׳ הלא ולאכול, לשבת זו בשעה דעתו על יעלה האם לרחמים, וזקוק מסוכן הוא
 צריך זה מעין ובמצב כן החולה. לחיי טסורים יהי׳ ושרעפיו רעיוניו וכל סוער כולו

הדם. על כאוכל הוא הרי שיתפלל קודם הוא ואם שיתפלל, קודם האדם להיות

 הולך והיום כר, אחד ביום וולדה היא טהורה בהמה לשחום שלא קח. מצוה
 יום תחלת עד הולד ישחוט לא ד׳ ליל תחלת האם שחט אם לפיכך הלילה אחר

ה׳. ליל וצ״ל ט״ס ה׳.

 משכב על נוסף לאו וזה כר זכור במשכב האב ערות לגלות שלא קיא. מצוד.
 לא זכור משכב שהרי העבירה, מן האדם את התורה הרחיקה כסה ולמד צא זכור.

 עליו, סקילה וחייבה בלאו והזהירה זה על סמכה לא התורה אך עליו, ישראל נחשדו
 התורה באה אחר מזכר יותר בו שיבשל ראוי והוא יותר לו מצוי שאביו כיון אבל

 התורה הזהירה אביו באחי הדין והוא עליו. סקילה חייבה וגם נוסף בלאו והזהירה
קי״ד.( מצוה )להלן הנ״ל ומטעם עליו לבוא שלא נוסף בלאו

קי״א. מצוה עיי׳ הזכר. על לבוא שלא קטז. מצוד.

 הכל עוף או חי׳ הדין והוא כר, בהמה על לבוא שלא קידקידו. מצוה
 בכרת האדם התראה ובלא האדם, קלון משום והבהמה, האדם בסקילה,
המעשה. ולא החטא הוא דההלוז ללמוד ויש הלוז. דליכא כל בסהילה, והבהמה
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 אשה קדש dm ודוקא כד, ודתה אשה על לדוא שלא קכא־כב־כג. מצודז
 הקדושין קרוגותי׳. לישא עליו נאסר לא אשה עם נאף אם אגל בקרובותי׳ נאסר

קרובותי׳. על עצטו ואוסר העולם כל על האשה את אוסר כפולה פעולה פועלים

 כעלה יוכל לא שנא׳ לאחר משנשאת גרושתו להחזיר שלא קלד. מצוה
 לא ואפילו כוי. הוטמאה אשר אחרי וגו׳ לקחתה לשוד שלחה אשר הראשון

 אחר זנתה אם אכל הראשון. בעלה על נאסרה לאחר, נתקדשה רק נשאת
 כעלה תחת שזנתה אשה זה לאו ובכלל המגרש, על נאסרה לא הגירושין

 להבין יש לכאורה נטמאה. והרי הוטמאה אשר אחרי שנא׳ כעלה על פרהשנא
 שלא הטומאה איסור על יהי׳ הוטמאה אשר אחרי של הכתוב שעיקר יתכן איך

 אבל האחר, בעלה ע״י הקדושין מהלוח רק הוא שם הטומאה ודין גרושתו להחזיר
 באיסור כלול יהי׳ זה עיקר ואגב טומאה, שום נאסרה לא אחר עם זינתה אם

 עיקר כי טכאן לטדים ואגו אתמחה. בעלה, תחת שזינתה אשה טומאת הטומאה
 ע״י טיטמאין אינם והקדושין הקדושין, קדושת היא בישראל המשפחה קדושת
 הגירושין, אחרי שנתקדשה זו על דוקא הוטטאה אחרי קורין אנו ולכן זנות, מעשה

 שנתגרש, אחרי זינתה אם אבל הראשון, בעלה קידושי על טוטאה חלות בזה יש כי
בה. טחריב אינו מינה לאו כי הקדושין, על טומאה חלות כאן אין

 כיון טומאה, של גופה זו שהרי בעלה תחת שזנתה אשה אפילו אלא עוד, ולא
 והקדושין בסוטה, קידושין פקעי דלא היא ההלכה שהרי בהקדושין, פוגע זה שאין

 עלי׳ נקרא ולא בעלה על תאסר שלא לומר מקום הי׳ ג״כ הן, ושלימותן בקדושתן
 דאחרי בקרא כלולה היא שגם וחידשה התורה שבאה אלא הוטמאח, אשר אחרי
 הגירושין אחרי שנתקדשה בזו הטומאה איסור אך חידוש, זה אבל הוטמאה. אשר
 ובאמת התורה. ממושגי מושגנו הם רחוקים כה להשתומם, ויש מקרא, של גופו הוא
 זונה של הטומאה ושם גרושתו מחזיר של הטומאה ששם שנתברר, טה לפי יוצא
 האשה מעשה כי אחד. במקרא נכללים שהם אף הם מיוחדים שטות שני

 אין הלא וא׳׳כ עבירה, סרך שום בזה אין הלא שנתגרשה אחרי לאחר שנתקדשה
 הקדושין ידי שעל שנתבאר כפי״ט הוא שהגורם אלא הטומאה גורמת העבירה
 טומאה הלוח מזה חל מדעת אלא קדושין שאין ורצונה מדעתה שנתקדשה האחרים

 לבעלה ונאסרה הוטמאה אשר אחרי עלי׳ וקורין הראשון, בעלה קידושי על
 אשת כי העבירה, רק הוא הגורם בה כי להיפוך הוא הזונה טומאת אבל הראשון.

 הזה הלאו ולפיכך הם, מיוחדים שמות ששני וברור לבעלה. מותרת שנאנסה איש
הוא. חד טומאה שם כי אף טומאה של שמות שני כולל שהוא שבכללות לאו הוא

 דאשת מכלל כעלה. על נאסרה לא כהן אשת היתה ולא נאנסה ואם שם.
 טומאה שאין כהונה משום אלא טומאה משום לא אבל באונס, גם נאסרה כחן

באונס.
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קסג חיים החפץ לבעל הקצר סה״מ בסדר ולימודים הארות

 דכא פצוע כו׳ ישראל, כת שפכה וכרות דכא פצוע ישא שלא קלו. מצוה
 אם אכל כך נולד ולא סיבה עיי שנעשה )פירוש, אדם, בידי כו׳ שנפצע הוא
 שלא שכל משמע פירושו מלשון בקהל(. לבוא וכשר שטים בידי נקרא כך נולד
 בידי נקרא מעשה שום בו נעשה ולא לידתו אחר מחלה ע״י לו בא אם אף כך נולד
 אדם לידי שמים ידי בין חילוק ומה הרבה. בזה לדון יש להלכה אבל ואסור, אדם
בו. שנעשה השינוי אלא האוסר הוא הטום שאין עכ״פ יוצא

 כגון סופרים, מדברי ממזר ויש כר. ישראל כת ממזר ישא שלא קלז. מצוה
 בעלה ובא קיים בעלה והרי בהיתר, כלומר ונשאת, בעלה שמת ששמעה אשה

סופרים. מדברי ממזר הזה הבן הרי השני, תחת כשהיא עלי׳ הראשון

 בת כו׳, בתורה האמורה זונה כו׳ זונה אשה כהן יקה שלא קלח. מצוד.
 יודע איני לחלל. שנבעלה או לו להנשא אמורה שהיא לאדם שנבעלה ישראל

לחלל. בנבעלה זונה נעשית למה

 או כו׳ לכל עצמה שהפקירה קדשה שהיא אע״פ הפנוי׳ על הבא אבל שם.
 ממושגי מושגנו רחוקים כמה ללמוד יש מכאן גם זונה. נעשית לא לבהמה נרבעת
התורה.

 או כהונה מאיסורי שנולדה היא וחללה כו׳ חללה כהן יקה שלא קלט. טצוה
 על הכהונה שנתחללה כלומר לכהן. שנשאת או שנבעלה לכהונה שאסורה אשה
ידה.

 מאי צ״ע הזכר. את למרס אסורה ואשה כר, זכר למרס שלא קטג. מצוה
קט״ל.

 אדם כשיעשה כר, ה׳ חלול ממנו שימשך דבר שום לעשות שלא קנה. מצוד.
 עול ולפרוק למרוד להכעיס רק תאוה ולא עבירה מאותה הנאה לו שאין עבירה
 שצריך הוא הפירוש אם להסתפק יש השם. את חילל זה הרי שטים מלכות

 ואך כלהכעים הוא טפילא לתאבון שאינו כיון או ולמרוד, להכעיס להדיא שיתכוין
 נם הוא אם אפילו לתאכון יהא שלא התנא צריך למה תקשה חלא כן נפרש אם

 שאין שכתב ומה וצ״נג להכעיס הוא הרי להכעיס להדיא מתכוין הוא אם לתאבון
 עבירה למעט דבא נראה הך. היינו הרי לכאורה תאוה ולא עבירה טאותה הנאה לו

 הלשון לבעל יתרון וטה נאמר, שעלי׳ לה״ר וכגון תאוה לה ויש הנאה בה שאין כזו
כלהכעים. דינה שאין חזקה, התאוה ט״ט

 אעפ״י עבירה שהיא ההמון בעיני ונראה פעולה עושה חשוב אדם אם שם.
 שיש םעשה הוא אם דוקא דהיינו נראה הי. את חילל הוא הנה מותר שהמעשה

תורה בלא ד״א דטסגינא הא וכגון אסור אחד וצד מותר אחד צד צדדים שני לו
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יחזקאל דליות קפד

 ההיתר ע״צ עושה אמנם והוא ותפלין תורה כלא דמותר״להלוך צד דיש ותפלין
 ה׳. חלול הוה זה בכגון האיסור ע״צ שהולך ויחשדוחו חובה לכף ידונו שההמון אלא
 טועה שההמון אלא איסור צד שום בלי לגמרי מותר המעשה אם כן לא אבל

 כלל. לח״ה לחשוש ואין חשוב לאדם גם מותר זה ככגון אסור שזה וחושבים
 בדבר כי נראה, והטעם בן. שחורה זצוקלה״ח הגרי״ם בשם כן ששמעתי לי וכמדומה

 מורה שיהי׳ דוקא חשוב לאדם ראוי זח כגון בזה טועה העולם ורק לגמרי המותר
 אינו ההמון ואם מלימודה, יותר שמושה גדול נאטר, זה כגון ועל זו, הוראה לרבים
 להרב, עון בזה אין בו, ולחשוד רבם אחרי להרהר אלא טרבו, כתלמיד ללמוד רוצה
 הלכה זצוקלה״ה הגרי״ם נהג ואמנם בעדם. יכפר וה׳ עונם, את ישאו הם אלא

 הגדולים שגרת לפי לא וגם העולם, שגרת לפי לא שהי׳ דברים וכמה בכמה למעשה
 זצלל״ה הגרי״ב של בספרו יש וגם הבריות, יאמרו למה כלל חשש ולא שבדורו,

 יודע שאינו לו ואמר הגרי״ם שעשה מעשה על הגדולים אחד עלי׳ תמה אחת שפעם
 בש״ם אבל בנמצא זה אין שלכם בש״ם אמנם לו, השיב והוא לזה, אסמכתא בש״ם

הוראתו,. על יחלוק ומי ולמעשה, הלכה חגרי״ם הורה שכך למדים ואנו ישנו, שלו

 אלא לכפר, הכפורים ויום כתשובה כח שאין מאד חמור ה׳ חלול ועון שם.
 אינם וכאן יוחכ״ם עם וכש״ב לכל מועילה שתשובה אף מכפרת. ומיתה תולים הם

 המיתה מעונש כי עונש, המיתה אין שכאן מפני הטעם המיתה, מן להגן טועילין
 מכפרת, ומיתה המשגה וכלשון הכפרה היא המיתה כאן אבל ותולים, טגינים אמנם
 על כפרה בלי להשאר מזה נורא דבר אין הלא כי הכי בלאו אפשר אי הלא וא״ב

ה׳. חילול עון

 תתורו ולא שנא׳ העינים וראיית הלב מחשכת אחר לתור שלא קנו. מצוה
 זאחדי מינות זו לכככם אחדי חז״ל אטדז בו׳ עיניכם ואחרי לכככם אחרי

 בלשון זנות זה מה ולהבין לדעת כדי התורה, לשון על לעמוד כדי זנות. זו עיניכם
 מותי אחרי ידעתי כי תורה במשנה מלא ממקרא זה דבר ללמוד נוכל תורה,

 תורה שאסרה הזנוח היא זו ז״ל. הראב״ע ופירש יהושע[ מות אחרי ז״ל, !ופירש״י
 הם גם פנים, אל פנים ח׳ עם לדברי התורה מקבלי דעה הדור את גם מזה והזהירה

 זנות, ועל טינות על כלומד, עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא הוזהרו
 קודם תתורו, דלא לאו על שעברו ישראל ועל עצמם על נורא אסון הביאו והמרגלים

 בה שהפריצות בו מכירים אנו אשר הזנות אבל זוטא. בסיפרי כמפורש עלי׳ שנצטוו
 היא, בתורה כתובה לא אשר מכה כבהמות, ערומים הולכים אדם שבני כך כדי עד
ישמרנו. ה׳ כמתים, חורה דברה לא כי

 הרהור או כו׳, פסולות מחשבות כמחשבתו והעלה זה על שעבר מי שם.
 מעוה״ב שטורדתו היא חמורה עבירה הגשמיות, תאוות אחר לרדוף או זנות

הזנות מן בהרחקה כי ורוחניים. גופניים גידים ושפ״ה איכרים רמ״ח כל וטטטאת
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רפט ערכין ססכת

 מיניה, דלקבלו חיני כי בניחותא לאומרם דצריך מר, ערבתם עטרתם תשיבה
ומתקפלים. נשמעים יהיו לא דבריו בקושי ידבר אם המוכיח שתאום גלמוד ומזה

 בשטחה ד׳ את עבדת לא אשר תחת ,ובו התורה מן שירח לעיקר מניין
 לב, משטחי ישרים ד׳ פקודי דכתיב ד״ת ואימא שירח, זו לבב וכטוב

 ככל ושמחת וכתיב ביכורים ואימא איקרי, לא טוב איקרי לב משמחי
ע״א(. )י״א איקרי לא לבב טוב חטוב,

 לא טוב איקרי לב "משמחי תורה על אמרו איך מקשת אליחו עין בעל
 במאי אלם ?בם, נחתי טוב לקת פי שנאמר תודה אלא טע "אין אמרו חאז איקרי",

 גם לשנות אפשר זה תירוץ איקרי׳ לא לבב טוב איקרי טע במורים גבי ומשני
לבס טוב לא אבל "טוב" רק שנקראת תודת גבי

 יש בלום רכש״ע א״ל ליבשח, אותם פלוט ים של לשר חקב״ח לו אמר
 ומחצה א׳ לן נותן אני א״ל לו, שנתן מתנח רבו ממנו שנוטל עבד“

ע״א(. )ט״ו
 והקשה לדגים, פרנסה מיינו "מתנה" רש״י שפירש מביא יחרידע בן כעל

 רצון היה נשהטביעם מעיקרא דילטא לוגים פרנסה שמיו זאת, נודע מחיק הוא
 "צללו תכתוב מלשון נראה שזר, הוא ומתרץ שנטבעו, אתר ליבשת הים שיפלטם ר׳

טבעי. הוא זה דבר הלא הכתוב, משמיענו מה להבין ונצרך אדירים", &מים כעופרת
 שירדו כובד כוח הנמרים של לגופים שנוע גם, וזקב״ה שעשה לומר מוכרה בן על

 בבתוב השירה, כתון• זה נם מכר ולכן עולם, עד שם וישארו ים למצולות ת״כף
 פעם בשום יעלו שלא באופן שצללי לנו שמשמיע אדירים", במים כעופרת "צללו

 כאם מתנת לו מתן שרבו עבד לטעון טענה ים של שר מצא p ועל הים, פני על
 בן אמר תרפו שלא זה כובד עליהם הקב״ה שהשרה דמאחר ממנו, ונוטלה חוזר

לדגים. פרנסה שניתנו נמצא

 בקור של ואחת עצם של אחת חומות כ׳ לך שתקפתי אלא עוד ולא
עי׳ב(. )מ״ו

 מודידץ ואו טעלין לא אלר הומות ששתי שאן* מעודד יצחק עיני בעל
 רמז הן אלו הומות ב׳ אבל רצונו. כפי שעוז בל לדבר יכול שתרי הדיבור, בכוה
 ויבחח יחשוב כך ואהד כלל, ידבר אם תהילה אזשע שידבר קודם שצייד לאדם

 ידע למען אלו ודמות ב׳ לו נעשו זאת ולרמז לדבר, הוא ראוי זה הדיבור אם
מאד. פלישנא לדייק שצייד

 לשח״ר חטסמר כל ר״ל ואמר עליו באים נגעים תרע לשון תממפר
ע״ב(. )מ*ו לשטים עד עוונותיו מגדיל

 תקב״ה כי גגעיס הוא לשודד עכור העונש שלכן כוזב יעקב אתל בעל
שמעגישו ע״י למעלת, פוגם הוא וכמה הדיבור טח גדול בטח להודיעו עליו מסבב
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 טמא תוא טמא הכתן יאמר bk תיינו חדיבור, מי על רק מטמאים שתם בנגעים

 מכם ישראל עי© אלא חכם ©ע אין אס שאפילו מאמרם יטהר, ממד יאמר ואם
 או טמא אומד והמזן למט© * לטחד הנגע משפם לכהן ואומר זעגע אח דואה

לשת״ר. מהברד עוד יחטא ולא הדיבור, כוח גדול כמת הטגוגע ידע ומזח מחור,
 איסור כי לשמים/ עד עוונו לשה״ד בדסרו ש״מגדיל שאמת מה מפרש כן

 לשמיר כמס*■, עלה מעם נסתר וטעם נגלה טעם טעמים, שגי לו יש לשתיו•
 פי נסתר, מעם יש עוד אכל עליו, שנאמר ומי וחמקבלו, מספרו, שלשה חורגת

 גידם ns אץ מאד© על לשה״ד לדבר היא ועליתם אשר שלמעלה תמקמריגים
 1K Vfln עד אי® שמקטרגים דממה" מדר שיש ממן ok כי האוס, על למלשין

 המעט מ כי הואי הטעמים ב׳ בץ ומניט מלמעל© תקיטרוג עליהם יחול
 שאז לי שיבטיח נאמן איש מני אוזבד אגי לומר לוזיר לבעל מקום יש הראשון
 ישמיענו לא תלורר שהמקבל יועיל מת זע׳ תטעם למי אמנם בעול© ©זבד יתוודע

 המלאך יעשה עלו לח״ר עע״י אם י8 העונש, עיקר אין הדיבור על הלא לעזרים
 עיי שעשה עוונותיו על יענש והוא לשמי© עד עוונותיו ויבדיל כמעשהו, כשמים
תפלאך. של קימרוגו

 רע לדזכד מסי© מתחילה יצהיר, של דרכו שפד מפרש יצחק עיני כעל
 חייגו לשמים" עד עוונו •ויגדיל הקב"© על גם לדבר ימיתהו זאתיב תפרו על

 ימן* את ידע לא אשד כתיב בתחילת במדרש כחזיתא כשמי© היושב על גם לדבר
ד׳/ את ידעתי •לא אמר ולבסוף

 .עוונות על הכוהנת אין לשמים* עד עוונותיו ש״מגדיל מפרש ילח״ג בעל
 שחטא הקל עוונו אזגדיל חדע ז^ון המספד של שטבע הזיל עודדו כזה אם בי שלו,

 שהמלה כך מאד עד גזולה חטאת הזה האיש שזזטא גוזמאות ומספרים חברו,
תפרו. של עומת! על מוסב •עוונותיו"

 אצמית אותו חכא כתיב באבן לפוקלו ראוי חרע לשון' חמםפר בל
ע״ב(. )ט"!- גי אבן וידו חיי בבור צמתו חתם ונתיב

מטנו, יותר טוב דומם שהוא שהאבן היא שהטתה כתב יצחק עיני בעל
 היה וטוב חי, נעלי על יתרון א שניתנת מתנה כאותת בלשוני מזא חוטא שהרי

באבן, לסוקלו ראוי לנו חוטא היה לא ואו כיפן דומם הית אס א

 שנאמר בתורח, יעסוק חוא חכם תלמוד אם לשח״ר מסמר של תקנתו טח
ע״ב(. )ט״ו תורח וו עץ לח״ר זו לשת חיים עץ לשון מרפא

מניגוד, געשה קטיגור אין לומר כאן שייך שלא מעורר, עין מראית בעל
 הרב שכתב כמי כי בתור© בדברו זאת יתקן איד לתיר בדברו בלשונו זזטא ואם
 על לכפר עגל" לך •קת מאמרם ידוע בי ז© נאמר לא עצמו עוון לכפר ארית גור
 לא עצטו מעוזן דלפפר בחד על אלא מניגוד, געשח קטיגור איו והלא תעגל עודן

וכר. קטיגור אין נאמר
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רעא ערכין מסכה

 לטקבלו למספרו חורגת תליתאי קפויל תליתאי לשון אמרי בטעדבא
ע״ב(. )מיץ עליו ולאוסרים

 למכרו אדם כין שלישית שחיא הרכיל לשון זו תליתאי לשנא כרש״י
 תהין■, מה׳ ממאות חמשה שיש היות כי מפר® יתוידע גן וכעל סודי לו לגלות
 נחשוב אס והן לשמאל מימין נהשוב אפ והן ושפתיים׳ שיגיים׳ הלשון. הגרון׳

•״ תליתאי. קורתו השלישית.ולכן הלשון תהית לימין׳ משמאל
ותוא! וכעותים בעוח״ז משמעה חורגת שלשון מעורר יצחק עיני בעל

בעוח״ז. לפעמים הורגת עליו לאומרים אכל מוח״ב חורגת ולמקבלי למספרו

 פלניא ביח נורא איכא דאטר בגון רבח אמד בישא לישנא דמי חיכי
ע״כ<. )ט״ו

בקרבי. לגי הם מחוב מונן ות שבמאמר ליש מזמחר תחלים על בספרי עיין

 רעתו לידי בא טובתו שמתוך חברו של בטובתו אדם יספר אל לעולם
ע״א(. )ט״ז

 אדם של בשבחו לספר שאמור הוא׳ שהממה פ׳ •ע׳ תהלים בספרי עיין
 חהלתי -אלוקי דהע״ה שאמר חח כך. אחר אותו לגנות ביסלתו שיהיה זו׳ לתכלית

 רשע -פי כי אותם׳ תעניש שתאי שתי שמשבחים השכח על גם ורתו וסזרש"׳ אל
 עלי לדבר שראו ממני מיתה תכליתם עלי׳ בשבת שפתחו מה בלומד פתחו" עלי

מרמת׳ לשון

 ג״ע ועל שוא שבועת ועל ש״ר ועל לשח״ר על באים נגעים דברים ז׳ על
ע״א(. )ט״ז מעיין צרות ועל גזל ועל חרות גסות ועל
שלשח״ר לעיל אמרינו כי ברישא לשח״ר נקיט שלכן כתב יחוידע כן בעל

 כי ש״ר ואח״ב ברישא ההברות בעשרת בא ע״ז על והציווי בעיקר׳ ככופר נחשב
תלתא׳ קטיל לשה״ר

 צרות על באים •שגגעים כאן שבמאמרם אגני מביא קטא ויקרא ובספרי
 אכל יגא עני קרבן שתביא עשיר ששנות שבשאר שאן■ שאמדו מת מוכן עין"׳

 עני׳ קרבן עשיר מאורע מביא אם כי הוא והטעם יבא, דלא מורים הכל במצורע
 גטחד לא לכן במקורם׳ עין צר והא שלו׳ מתלי עוד נרפא שלא הוא מראה אן

מצרעתו.

 לו אמר אם תוכחח, שמקבל חזח בדור יש אס אני תטוו טרפון א״ר
 בן אלעזר ,ר אמר עיניך, מבין קורת טול א״ל שיניך, מבין קיסם מול

ע״ב(. )מ״ז לחוכיח שיודע חזח בדור יש אס אני תמח עזריה
 והמפרשים יעקב׳ ובעין שלגו בגט׳ שונות גירסאות ישנם זח במאמר

 שהנני מאכר בל בהתחלת הוספתי לכן גירסתו. כמי המאמר ממת כותב אהד כל

שלו. תכומתכפיגירסא כתב זה שמוזכר כלומר גיהסתר, -כפי המאמרים את מביא
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faלקופיגתרלקומירעב

 תות בתר שאיו יעקב מעץ גירהת מי מאמרם ל9 מעורר הקודש גזר כעל
 משד זת באמן זזלא קוד© מול לו מטר קיסם טול איל אם לתוכיח, שיכול טי

 צריכים חת״ת הוודאי הוא ומתרץ הקוד© לבעל ומימם בעל שיוכיח השיט© אמיד
 תיותד תחטא © אף מנוקה להיות צריך מוכיח וזת״זז אבל ומוכיחים לחיות
 לקימם בחשב שאצלי מוז הע״ה לו יאמר קל חטא רק בידו יש אם כי קטן.
 נחשבות לע״ה p לא כזדונות׳ וזשעות נחשבות לת״ת כי כקודח׳ אצלך נחשב

 מעבירות מנוקים אינם הת״ה גט ני להוכיח שיוכל מי איו ממילא כשגגות׳ ומדמות
 סוף טוף כי למוכיח יכול אינו חע״ח גם אולם כחמורות, חן נחשבות ואצלם קלו©

המוכיח. יחיה תארץ שעם מגון לא למן חת"© משל תמורות שלו עבירות
 "מי נמצא שאו גירסתו כפי התנא שיטת מפרש אליעזר ילקוט כעל

 אין* יודעים אינם חטא בחם נמצא שאו והיראים משליטים שגם למוכיח/ שיורע
 שפירשו כמו רק© דממת בקול אלא ד׳ בקול לא בקול ירעימו אם ני לחיכי©

 ישנאך", "מן ברבים לביישו "לץ" בלשון ©זוטא את תקרא אל גלשר לץ" תוכח "אל
 הרכין*, בכל אתת חבם תלא לחוטא, אמור לומד רצה ויאהבך" אדם "תוכה אם כי

 "אופר פירשו ומת ישנאך׳ ולא אותך יאהב ואז ז© חטא כרבו הנך טועה מדוע
 וכשד ינעם למוכיח רק כלומד ינעם", ולמוכיחים לאום יקבהו אתת צדיק לרשע
 מת גאת אין כי תעשזו אל זאת רק דרכיך, מל אתת צדיק לרשע לאמוד הדבר

 שאומר מי אבל טוב ברכת יבוא זה מוכיח ועל מוהנו, ישוב כך מתוך כי עכורה
 קולך• תרם "כשומר פירשו ובן לאום". מקללו "יקבהו אותו אתת צדיק סתם לרשע
 הבדיד יתיר כן ישמע, והשומע ג״כ עצמו ומוציא יתקע שהתוקע שופד כמו כלומר
תהלל. את ובכללות עצמן להוכיח

 לעטור יכולים היו לא בדין הקדומים האבות עם חקב״ח כא אלמלא
ע״ז^ )י״ו התוכחה ממני

 עדך כמי דייקא הקב״וז יבוא אם למד, הרצח מפרש משה ישטה בעל
שלו. בתוכחת לעמוד יבולים היו לא תם גם אז במשפט גדולתו

 את מוכר בהם נושא אדם שביעית, של אבקה קשה כמה וראה בא
ע״ב(. )ל׳ ביתו אח מוכר לפוף שדותיו, מוכר לסוף וכו׳ מטלטליו
ירא© ומה יבוא להיס וראה" "בא חלשת על מעורר יהוידע בן בעל

 הממחחד על זה עונש למדרש מג״ל חתום׳ קושיית תקשה שלא היא שהכוונה ומפרש
 בשביעית וזורעים החודשים על נאמדו אלת עונשין דילמא שביעית, מפירות

 שאני העונשים אלו כלומר ודאה" "בא אמר לכן בפסוק, נאמדו אלת האיסורים
 שמן" "תא ולאו בחוש אותם ודאתי »בא שביעית כפירות המסתתר על דזדשם

 ברב© סימן יראז שלא לרמוז בא שביעית של אבקת זאת דקרי ומת קאמיג© אני
ממש. בו שאיו כאבק ■יהיח זוז ממסחר וחריזת ותקיז
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לו

 המדרש מפורת
 ילקוט ׳.1 סרק שגס מוספשא כא

פקס״ו. רמו אסרי

 הרש״ש חידושי
 כר לעונה שנענית תפלה ויש
 איכה במדרש עיין רצון. עת

 וצע״ק. לבם צעק בפסוק
 המספר זה קומי המספר יח

 פירושו נראה ראשו. סאת
 ומניח פניו מפאת שמספר

 משום ולוקה מאחוריו הפרע
 עי׳ כו׳ בחוקות תלכו ולא

קע״ח. סי׳ יו״ד וב״י טור

 הרד״ל חידושי
 דברים אלו חכמים שנו כך יח

 ועיין אחרי ס״ם ת״ב כוי. אסורים

 בלורית והעושה )פ׳־ס. ביק
 כר. ראשו פאת המספר טהו

 הק״א שהביא כפי׳ שלא מבואר

בל המספר שהוא שם בת־כ

 הארבעים. את סופג צחות. ,
 כדעת דאורייתא מלקות משמע

 עבודת מוד רפי״א הרטב״ם
 ל״ת שלו המצות ובס״ט כוכבים

ע״ש קע״ח ר״ם ל_וד.טוי״ד2י0
j״™r |UJ4S£n

 לשון כמשמעות זדלא בב׳י

 נזרה שהיא שם בבריק התום׳

 של לשמה בלורית. דרמן.
עה כו עי• כוכבים. עבודת

)מם(.

 בפסוק כמפורש והכוונה היום
 תפלת זמן המנחה בעלות ויהי

 הוא ועת רצון. עת המנחה.
 והיה י״א. בסי׳ וכמ״ש שעה
 קראנו בכל וזהו יקראו. טרם
 כנ״ל. זמנה כפי תפלה כל אליו

 וס״ד בנים. תוליד כי יח
 תמונת פסל ועשיתם והשחתם

 מיותר והשחתם ותיבת וגו׳ כל
 פאת תקיפו לא מצות על ודורש

 זקנך סאת תשחית ולא ראשכם
 כאן הביא ולזה קדושים בסדר

 בדה שיש קומי מספר של ענין
 כוכבים. עבודת של לשמה ג״כ

 יוני בלשון פי׳ קורצין. תפיסת
המצח. אצל ובפרט שער תלתלי

ז[ ]ד, פ״ב ואתחנן סדר רבה מדרש מהרז־ו פירוש

 הוא אבל תפלתו נתקבלה ג׳ יום שבסוף תפלתי אליך
 ובפרט בתפלה תמיד שהצדיקים ימים הג׳ כל התפלל

 להתבשל לו הי׳ הטבע שכפי בזו גדולה וסכנה צרה בעת
 עננו וגו׳ יודע היום וס״ד הנביא. אליהו ויגש הדג. במעי

כל שהתפלל הרי וגו׳ עננו ה׳

 עבית3עז הפלה מעז הדגה. ממעי
 מאליהו למד את ממי אחד, ליום

 אליהו ריגש לי< יח )מ״א דכתיב
 תפ^ה ויעז וגו׳. ויאמר הןביא

 למד את ממי לעונה, שנענית

 ואני יי( סט )תהלים דכתיב מדוד
 תפלה מש רצון. עת ה׳ לך תפלתי

 מפיו אותה ?תפלל שלא שעד

 שנאמר ?ענה, הוא פרוך הקדועז
 ואני יקראו טרם והיה כד( סה )ישעיה

אענה.
דןלקה בנים. תוליד בי כה[ ]ד, יה

 ראשו. פאת להקיף לו מסר שיהא מהו מישראל אךם
W האמורי, דרכי מפני אסורים דברים «אלו הקמים 

 זה קומי, המספר מהו בלורית. והעושה קומי המספר
 סופג ח?ב, מהווךציך(תפיסות)£ ועושה ראעזו פאת המספר

 אלא מגדלה אינו בלורית העושה אסל הארבעים. את
 עבודת משל קשה עינש כוכביםך>אין עבודת של לשמה

מנין בה, אלא מקנא אינו הוא ברוך הקדוש שהרי פוקבים ליקוטים
 כר להקיף מותר שיהיה יה

 לכאורה האמורי. דרכי מפני
 אמר ואיך תורה דין זה הלא קשה

 ט לבר האמורי דרכי מפני רק

 הארבעים את סופג שאמר אחר
 איסור על כי תורה דין הוא א״ב

 וק חייב היה לא האמורי דרכי

 כוונתם שאין והנראה טרדות מכת
 תורה אסרה שלכן הסבה לסר ריק

 ידמו שלא מפני הראש הקפת

יבא זה שמתוך במעשיהם להם
 וכלומר מכבים עמדת ^^לאמונת

התורה מן שאסורים דברים ^^אלו

 ומה האמורי דרכי מפני הוא
 רק דווקא לוו הוא מהו ששואל

 אף לשאול הדרוש פתיחת שכן

 לשמה אלא דל. כן הידוע דבר
 כלומר כוכבים. עבודת של

 מפני רק הוא הראש פאת המקיף
 לשם עושה מודאי זה אכל ד׳א

 עבירה ואין ממש מכבים עמדת
כביטל שהקמה מזו נדולה יותר

הנחלים(. >אוסד בה מתקנא

יוסף עץ

 איך תפלתו וסידור להתפלל. התחל כשנבלע שתיכף
ה׳ ויאמר תפלתו על נענה ימים שלשה ואחר היה.
 לילה או יום לעונה. היבשה. אל יונה את ויקח לדג

 זהו עת רצץ. עת ע״ז. מם׳ בסוף כדאי׳ עונה נקראת
 ל״ר פ׳ בב״ר דאי׳ ע״ד עונה.

 כר עלה ידך דיהבת ענתה מן
ההוא. וזמן העת מן שפירושו

 מישראל אדם )הלכה ]יא[ יח
 אפילו זו שאלה לכאורה כר.

 יודעין רבן בית של תעוקות
 פאת תקיפו לא דכתיב אותו

 שהתורה ויל וגו. ראשיכם
 הרמב״ם לדעת אסרה לא

 דעת לפי בתער. השחתה אלא
 והרא״ש דשבועווו. בפ׳יק התום׳

 אף התורה אסרה דממת פ״ג
 שגוזז תער. כעין במספרים
 כעין לבשר סמוך במספרים

קפ״א. סי׳ ירד בש״ע דע׳ תער.
התורה. מן מלקות חייב וע״ז

 מדרבנן מותר אם שואל והכא
 שלא עד קצרים אותם לעשות

 והשיב מאזניו. למטה כלל יצאו
 המספר זה כר חכמים שנו כך

 תפיסת ועושה ראשו פאת
כדאי׳ אזנים פי׳ קורצין קורצין.
 קורצין ברא ל״א פ׳ באדר״נ

 זה באדם קורצין וברא בעלם

 מוסר ובשבט אדם. של אזניו

מערות. קורצין יפרש א׳ פרק

 והמספר במערות. הם שהאזנים
יוצאים שאינם עד ראשו שערות

 תפיסת ועושה ראשו פאת המספר שאמר וזהו הפאות. של עיכוב שום בלי אזניו את לתפוס יכל אז מאזניו למטה כלל
 פאת }להקיף הערוך(. בשם במת״ב וע׳ עכ״פ. האזנים מן קצרים אותם יעשה לא ראשו פאת המספר לכן קורצין.
 נקרא וזה ערפו. באחורי ארוך השער ומניח האחרת. פאה סוף עד אחת פאה מתחלת לפניו במספרים שמסבב ראשו.
 שעושה קורצין תפיסת מפרשים ויש )מוסף(. שער תלתלי יוני בלשון )תפיםת)קורצין^סי׳ טל(. )גשמי קומי מספר

 כאן ומיירי וכר באדר״ג כדאיתא אזנים פי׳ וקורצין הפיאות. של עימב בלי אתאזליו לתפוס שיוכל עד קצרים. פיאותיו
 פאת תקיפו לא דכתיב אותו יודעין תשב״ר דאפי׳ שאלה זו אין דאל״ב קצרות, פאות שערות קצת צדעיו אצל שמניח

 ארבעים. את סופג חייב מהו ניחא{. בלא׳ה התורה מן איסור אין תער כעץ דמספרים הרטב״ם ולדעת ונו׳ ראשכם
 לא תלכו. לא ובחקותיהם לאו משום התורה מן מלקות חייב האמורי דרכי מפני התורה מן כן לעשות שאסור שכיון

 שהלך דהיינו אחד משם אסורים כולם זה בלאו הנכללים וכל שונים. ענינים שכלל לאו אלא שבכללות. לאו הוי
 מכות פירושו ארבעים את סופג שאמר שמה עיל ע״ז. מהלכות י״א פ׳ בריש הרמב״ם על הב־מ כמ״ש בחוקותיהם.

 תורה של כמספר הם המכות מספר מרדות במכות שאף כתבו והתום׳ וזל צ׳ שאלה הריב״ש שכתב וכמו מרדות
 אלא אינו וזה ארבעים. את סופג ממזר להכירו הקורא דקדושין בפ״ק הדל שאמרו לפי וזה כמותן. חזקות שאינן אלא

 מן קשה עתר עונשו בלורית שהעושה רל בלורית. העושה אבל עכ״ל. הארבעים את סופג ואמרו מדרבנן מלקות
 אינו הקב״ה שהרי ע־ז משל קשה עונש ואין ע״ז של לשמה אלא מגדלה אינו בלורית העושה כל כי קומי המספר

 מחשבה מצרף הקב׳יה אין בכולם כי שאחזל כמו הוא עבירות לשאר ע״ז שבין ההפרש כי ר״ל כר. בה אלא מקנא
 כלר פני. על אחרים אלהים לך יהיה לא שנא׳ מנץ בלבם. ישראל בית את תפוש למען כמ״ש בע״ז אם כי למעשה
 כי לבדו. ית׳ פניו על שהיא במחשבה אפי׳ אחרים אלהים לך יהיה לא קרא ה״ק אלא מיותר. שהוא געי על מדכתיב

 לפי עבירות בשאר ולא קנא אל בע״ז דווקא כתיב ולפיכך אדם. בני לפני ולא ית׳ לפניו רק נראה הלב מחשבת אין
 גבי ג״כ זה דכתיב קנא אל הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי וכתיב בה. אלא רעה מחשבה על ליפרע מקנא הקב״ה שאין
 שמצרפין קשה. כוכבים עבודת של עונשה הוא וכך )הואיל קנא{. אל אנכי כי דקרא סיפא וגר. לך יהיה |לא ע״ז.
 יש פני על אחרים אלהים לך יהיה שלא לפי ממנה. פירשנו עליה הזהירנו אילו יאמרו )שלא .כמעשה( מחשבה בה
 לא לומר 'לישראל פ״פ ליתן שלא נאמר. למה פני על המכילתא משם יתרו פ׳ בילקוט כדאי׳ א׳ פירושים. שני מ

 אתה אף עולמים. ולעולמי לעולם וקיים חי אני מה לך לומר פני על נאמר לכן ממצרים. שיצא מי אלא ע״ז על נצטווה
 פני על לעיל שכתבתי כמו ב׳ פי׳ בחומש. רש״י כתב וכן הדורות. כל סוף עד ע״ז תעבוד לא בנך בן ולא בנך לא

 על נצטווה לא לומר הבאים לדורות לישראל פ״פ יהיה עדיין זה לפי׳ א״כ לפני. רק נראה שאינו במחשבה אפילו היינו
 התורה את לקבל לסיני באו שלא עד כר סבור תהא לא לישעיה הקב״ה א״ל לפיכך בלבד. הדור אותו אלא ע״ז

כהונה מתנות
 ענמה מן ל״ר ס׳ מ״ר דאימא וכהאי עונה והו עס רצון. עת ממיס. עבודס מס׳ כסוף כראימא עונה נקראה לילה או יום לעונה.

 כך בצסרנים או סווג כראש אם כי לספסס ימל שאיט עד אומם שמנלס קורצין. יח וזמן. עס ההוא מן שפירושו כו׳ עלה ידך דיהבס
כוכבים. עכורה לשם שערו מגדל בלורית. הערוך. פירש

0) מחכמה אוצר תכנת ע״י חודפס)39 מס עמוד תשס״א. רבה. מדרש ו ־ וגשל< >מהדורת רבה מדרש



חאו״ח שיה מתר״ם שאלות

ש׳י תשובה
: לפיק חלל־ג שמו א” חיסנו שיניח

 בעני יננידים קצינים •שלאל לקהל •גמה שלים הרים *שאו
בראשה וניהשמד כי' כי־נורא דקיק הביכייס קהל מדע

 :המכה ה׳ יהי׳ הכתן שלווה כה׳ כשיח הנגיד

דכדתכי ונאמן קיפל מאם ימחיס כחוב הכברקגלחימכחב בשבוע
 גכמיינדע קילעו׳ איזלאלי׳ בשה המכונה כדחו נשם הנוהג

 א? האי דברים שלשה אצלי לירוש לצוף וחיכו בנייטרא
 יצץ •הי׳ אס •השטח טאקא• בקהל המחליקת להשיוה בידי עלתה

 על העולה הוא והג׳ מחנימיה׳ גקלב השליה לקין להתמלע לפני
 ניידהסהק סנ כ־ נעדחו עונה נמצא לא כי ולשדיע לידע כינס

 כל מפולד^וככינר׳ יהיו ולמה הש״ע עמודי כל הישבעו ומנהיגיהם
 ימיש* שביס למעש־׳ החבלוה כל הפירוד וע»* קאנגלעק עדני

 בשם ממג• 'ביקש מהם נפלאי אלה שלשה המיטנה יהחיקוניס
מעכה הדורשים פני ליקה להשיב דרכי ואץ לכס להשיב מעלהנם

 :לבני צם כאשר ווענחכס נכביד להשיב הנני ונזאח

אתם חכמיס הניא דרשה זו מס •פלא בכיני נס ב״י שמעוני
 הנעלאגץ פעקט לאשי כשי מם ומביני לאחור לאו

 משמדלין הם שנה עשרה למלך זה שצברו בשנים מרעיהם ואח-ח
 תהלוכי על מהשניה לסם להיות •המדינה שד אצל מציא עח בגל

 בל חדשים מנהיגים להנהיג במדינחיני הדרם ישראל בני ומנהג•

 לשיכס יבשיט עוזם מריע לפ״ק חלכיט שנה3 הכביד ומחלון יודעי
 להם ילהיוח קאכנלעק לאקוף בידם עניה גדולוח מדברח לכץ

 שאפי׳ •מהם אמינה ולא חידה לא במם שאץ מאנשים מאיאליטכט

 מהם אשל בקאנגיפש אץ חקקי חקקו •הם במם אץ יהירה רח
 שלא מי יאפיל• במדיניח־כו שלאל’ ט5 לכל •מנהגים מורה הנא
 לאתה כי אף לשע ילא מרשעים ויאמר ויפחד ילכד חוקיהם לאה

 כי ויצדיקו עידיהס נמר כולם הכשרם •שלאל מכפי ועיני עינינו

 האמינה■ החולה להי־ס מיקיהס מכליח כי שקל וילדו עמל כלו
 כימה׳ כמי כי ולהפילם לני המורשה החילה ממות החילה לחמול

 ולימוד שיכין להייח א׳ ישראל ועמודי פינה אבני כל לכה עץ
 שהוא כמו ישראל חורת מהם להשכיח בידיהם יהשיהנען ב״י נעלי

אין ואם חישים אץ גדיים אין ואס ומצאצאימס מביניהם כשכחה
: אמינה ואץ יאה’ אץ חולה

 הקימו לנגדם ויהיצב ויעמוד יקים ת׳ hr א־ש אולי ומיראתם
הלע לבם בשרלית ישפטו אשד גכדכט שידעק נהם

 ה׳ בשה ואמה קשיט דבר נדבר היד אשל איש ככל כדי כדנינם
 ה׳: ביראת דובר כל פי •משמו יבזה נמרחו דמי אחת •הא

לב ממשין לב אתה ימצא אולי ויראי פחדו כי שקטו גיא ועדיין
 להקים השלישית כשו לזאח ה׳ אח ניילאה •שלאל בני

 ורועים מהכיס הכם מאשר לבנים ־צאי משם אשד סיהחנאד צהס
 קצה אנה סימאנארשמכןהם ותהלוכות דרכי ־דע לא ומי כלבבם

 במדינוחינו ישראני בני כל להכריח כח נטלו וע"! הקאננכעק דרכי
 קום •וכל בל־ הרמה בכל ח״י היינו וכמעט כלצונם איחס לככיה

 מיחידי נתייקדה לזה שמקודם להמכה הדפואה ה׳ שהקדים לולא
 המשמר כל לצמוד ופכולח׳ הדח שומרי חבלה דמרטהינו קנוניה

 ה׳ •ראי לבב אח ה׳ העיר וגס הקידש אה לבלע זדם יבוא שלא
 יעמדו הנ״ל המאיארטצט דעח נישיף לירד בקאמיפק היו אשל

 רשע מזימח עצת להפר הבאים דולים נפשוח ועל נפש־הס כני
 השויץ כטאטוטפן ארגאנאזיציאנס הקניח לכשוח ויתאמצו סכ״ל
 והגדיל הכעלאגץ נגד לחימה כיני להיות ויכרם מיגים נפש לכל

 הדה שומר ראשי כ׳י נדוניה ומשוצה חנך• עמנו למשוח ה׳
 והממשלה ירה והמלן המדינה שר אשר קימיקיאן ודייכפילונג

 ושרו המין ימטפס האלטהדאקקמן מעשי וקיימו אשר כלם

הקאנגרעק של הפח ועי״ז כרצונם המירה לקיים נתינה הרשית
: וביש ב״ה ה' נשם נמלטנו ואמוני נשבר

חכם ואיזהו לפנינו להביט עניני לשעבר הי• מה לאילי ואחרי
 הליאה וכל כתיב צרחני יקדם ואמיל הנילד אח הלואה

 מחשבמם ועוד הקאנגרעק בעל• נחיאשו לא עוד מ יראה לפנים
 צפופי׳ עומדים והם זממם לבצע נפשית נטו•׳ 0T יהי׳ לכה הרעה

 לגישות תמי אשל אח ולכלה ניהסל מציא עת על מצפים המשמר כל

 ודולכפילענג׳ הדח שימני •פקקו מע שחלילה הדעת על יפלה ואם
 ולערל להתעורר כל לבם אז ישיניס יהיו אס או קאשקיאן

וכקבוחס פנים ובהיקתל למת ביד לני המורשת ההולם אש ילשכש
:יידעו בל

 נאמן ולבני לגו האמתיי׳האלהמל ’ דברם ישים אשי הוא ומי
מורת בפד ונתחזק לכו לאמר לנו נקרב ישמע קול ס׳ מם

 הנכלאגץ החלב מלהט החיים ען דלן את לשמור חלקינו ס׳
אנו צרכץ זה לשמת זה כי הדס שומרי מם להתאחד המתהפכת

הד ותשובות
 ואם לנו טמנו זו מרשת להצילני 'ממש בשטאטקקווא אץ נעשית

 מזס הלוא מנגד אחרס היעמדו קרי׳ ברחובות בשר אחזה אש

 כל הלוא נפשותינו נענץ קו״ח כן הגוף נקכנח אס■ האק
 מכה והוא ישראל בנית אחזה האפיקולסיח יאש אמד בית ישראל

 והתור׳ בשטאשסקיוא מנגד לעמוד יהודי איש '•כל ואין מהלכת
 בשפאטוקקווא ואץ מאוד נפשן ושמול גופן בערכי נין השמל חמלה
 כוסס המחליש יכל הדת דשיהלי פח נהחליש אנא נסשמד הקות
 :כמוהם ודיר סקאטרעק במלי כבילה עיבר ידי מסייע היא

יקים לא אשד אמל הכחיב הלי נדבר ומה נאמר מה שניח ועוד
 ברכב״ן והובא בסער חכז״ג ופלשו הזאש התולה דבל• את

 ונדר ומתוק קיום לעשיח בידו גדש ’» כל על קאי הה שש בחומש
 בשטאטוקקו׳ היש שא»מ מס וא״כ זה בכלל היא פישה ואיט נימולה
 גדר בזה אץ סקאננלעק חוקי נגד וחתיק קיום למשוח מועלה

 הדח שימר• עם והחאמדות שטאטיט מרננתיצאכס בקבניח אלא
 המה נתערבו ג״כ בפחם אשל ומומי׳ שלא אביח־ני עשו וכן

 לאשר אמונה וכחבו ונחתום לכמוב אמרו מעשיהם וילמדו בגויס
 בדורנו: עלינו החיוב וק שס הנפלטים המצות כל אח ונקיים

 בעלי יפפדו ולא ילאו נא אין אדע לא אני השלישי ועל
 מ׳ מלאן אמל מלת אליל אולו בלק דאמל מאלול השטאטוסקויא

 ואמלו הנפשות להצלית קו״ח הטפות להצלה ה׳ נישלח נא ניא כי

 נעמוד לשא־ן ואין למלח בלק שממי׳ שיפוד מאוח שבד׳ חכז״ל
 הדברים חן והן לכו המילשה החולה מיל זרם שבוה ביוה מנגד

 וכילם לזה לבם ושמו לאו טאקא' ובקהל ביניכם פ־לוד שעושים
 הדש לשומר נחבלה והמאחדות שטאטוט האילגסיציאנס נקבל רצו
 לפשות עקום בקלחי• ולזה פלטים דברם אלא ביניהם הי׳ ולא

 ולזאת ביניכם שלים למדת לחממצע מכם נקלאת־ ואכי השלום

 למפלה הנאמרים הדברים כל לכס לאמה מחריב כצש מצאח•
אשד וכל שלום יביתן שלום אתה נחי כה יתקיים תעשי כה ואם

:טובתכם השוחל דבר עמכם ה׳ ויהי׳ שלים לן

מבלפזאווע: ם־ק משה ק’ה

שי*א תשובה
 לפ״ק תלנ״ב המוז ל״ח א׳ יום נעוה״י

 ר□ היה פ׳ מי״ה כש״ה המשלס׳ הגאון לה׳ ושט והשלום ד׳ח״ם

דאקטאל מאם זכלון מכתב קוכטלס רציף יתיכו קבלתי מכתבו
 משיה ובתוכו כאוהב כצש מראה מרעיו ואלהם נרחץ

 אשל את וראיתי גאהיק היושבים אחב״י עג' וקניון בה לשחין ארבו

 אס הטה ■אץ נשר נשגבה ופליאה נ״י פר״מ כאת ע׳־ז נגזל
 הי׳ החיוב מדברה תיו ובתמים באמש ואס לשה״ר נקבל אורו

 מפשע הס פף כי יבללו ואיני פרהם פג מוחם לשכיח עליהם
 להדס אבל הלמב״ס שעאל וכמי כי׳ תוכיח הוכה עלינו כמציוה

 להלבין וכו׳ חטא כליו השא לא בל •לעביר ביבים לבזות קיל
 לב רע אס כי זה אץ מדל כהולן "להיות מניריי פני בנביס

 א״י ולגזבר לנשיאי שיבתבי מהראוי היי טיבמם שיחלים היו שאם
 ישימתיקו זה או זה חשלין באה״ק שמצאו כבולם ממין המקבצי׳בח״ל

 צרכץ הייני נ׳כ ואו לשמוע לשאץ והייני p או כן לתקן קוד
 לדון אט לשאין יש זה מה וכל זה מה אה״ק בכי פי אה נשאוני

שאליו זה במשן ירש ממק נענץ אפילו בפרי שלא האדם את

 נפשם: להחיות מכנו מאת ליקח נפשותם אה נישאים הם

 חלחא כסינבאפי דמתאמלו דמלתא אמרי ״לדחכז כסה אבל
 עליהם אעסכדאילהשיב וחיצפה נישא נישנא משים ני׳ איה

 לו אלבפם יעל בר• פשעי שלשה לפניני נא יעביז שאת וניתר
 עני א׳ אשק יושבי ב״י באמיר מזו אשר שוא החזות על אשיב:.•
 במחיס אדמיו הגאון העיל כבל לזה זה המתנגדים המלובים הכתות

 ויתאחדו שיתככקי לאוי הי׳ שבוודאי נ׳ אות ייב קי׳ מ מי מלק
בא לא הנביא אלי׳ ומדק סרדניז בשם כמ׳ש אפשל אי אבל

ברם: על אניח לב להשיב

 טמלץ המשילים מם כראוי נפשה אינו שםחלוקה מה כל הב׳
בוודאי הנה צדקה כמשת ולא שלהם כמעות זה ומחשבים

 עלן בתשובות ג״כ מבואר וכבל דעלמא צדקה כמשס א״י משת אץ
 •ישני ישוב לקייס פליט דהחיוב רליד נקי׳ ביי״ד זצ״ל חת״ק נפל
 נא״י לדיר לו שאפשר מי •משלא המוצלים קיום תלוי ובתם א״י
 קי׳ חו״מ חלק נחשק וכמ׳יש לימן מחויינץ אני אץ הר החזקה בלי

 הטכלי׳ המצעלמסיהעשידם כל לק הניהרס שדכח נ׳ אות נ■ י
 בוודאי נפשות pמ לפי לחלק שראוי אמנם ואם הברים גחלים

 צדכץ ומצית צדק ופועלי תירה ללומדי וגם שווים כולם אין
 מלן ובחשונח לל״א קי׳ בי״ד ננלשי כדאיסא קדימה להם לימן
 אם עליהם ממנום בעצמה והכוללים תנ״ל רל״ד קי* ביו״ד זצ״ל

ולביס להורים יכולים כלאוי כושים אינם הגנאים ואם הגבאים
בסכוליסל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס209 מס עמוד ;<<}!{ ותשובות יוסף»שאלות בן משה שיק, :או״ח ־ שיק מהר״ם



ותשובות חאו״ח מהר״םשיר. שאלות

 לסם שיעשו •נישום ואץ• סדיני׳ ויודע" שח סס אשר בסכולל"
 כוזיב אחיכם נץ סמיע והכלל לדין כעעוני׳ אס ימנעו ולא עולם

׳,P חחו־מ מדשגחס־ק נענסג סלד השקר כאלו הדבר•׳ בכל ונם
•מויי״ש: אליסם וקבלו קיעו כאשר סניל ״ב
מיד ונטמיסס בכיסם סמשאץ עליהם משא גלגלו והשלישי

 סבוכה גסס ואץ ובדמס בגוף מלמדם בכיסם ועיין כשיגדלו
 אמס כואס נשמע לא ממולם הכה לומם הסחוס בסן ועסגבה

 סמצום בעממי סרדנ״ז וב׳ לסופם "ס p אמרו כי"חכזיל סמר
 משום המלוח משאר י׳ג בן כמחייב לא דלכן דוד מצולם בשערו

 שש בקידמדן שאמרו וחכזיל "ח קודם למטע ראוי הזרע שאץ

 הכלל מל לא ופשע מסשא נשמר לסיום המואץ להקדי׳ם מעלם
 אבל מה שווץ אפץ כל ולאו לכן שראוי מי על אלא אמנו מלו
 המעשה ואס דוח רעיון זה סוימס ימס הנישואין שסקדעח לומד

ואץ• ובעלן מעללים רע p3 שקרס שא מקרה שקר איגו שספגו
:סערן נוף על מוס ויחליפו יאמרו

וסס שוהלען להם שאץ סמשא סויון עיקר זה סכם והרבות
 בעיניהם סיסודים כל לשם סנאים ולסמים פראים

 דיעס שנעל אאמץ ולא דבריהם כל מקוד זה סכה ולקלס ללעג
 חורה ולומד צדק ואופל םמיס סולן איש ימס רשע ואינו ""שלימה

 לשק יודע שאץ מס לק אמד מכשול למו ואץ פס ובעל סבכחב
 מכלים סוא זס סט ארם פרא •קרא ססוא מדעוס ישחר לאומים

 שביאר ולאמי אדם עכל ססכם שה" &ao •jina ושלעם הבריאה
 ירא אלקים אם וכוי דבר קוף בדברו סייס מקינוח הרגם נקפרו

 חכמסכ׳ הוא כי ונמדחם אמלס.ושמרחס והמורם האדם כל 01 ני וכו׳
 הראשונים דולום וגם שס״ק מט ונאמנים וכו׳ העמיס כל למיני

 גורעים החשאי׳ ללעג המס דעי״ז טמא אם אפילו אמנם •וניסו
 יטעום שמקרק נאמר ואפ" וכו׳ לשכנינו מדק ונהי׳ הכשב כשש

 וכו׳ דטא מם חים •אס אמרו ומכז׳יל גורמים סס ההם סמועום

 מפראג ס" מה לבנינו ונשים נגאומינו משוסלגק מפסד אדם אשר
 מסרם מלאום עטם שסע וכדועס ובערלין ונרעקלויא ופים

 מלקעו ואמם בעושר כמקיים ועכשיו השלה שוערי וקופרס
 השסונמן נתקין אנום אביהם הוא ומי ואס נרם ומה לאחד אחד

 סרבו הס יספיקו נכרים בילט אשל ספיששס הרשעים והלערפרס
 ולפעמים סכלנוס מן למטן אץ אמנם ואס יעקב נאום כל אם

 וסדר גרר לפעמים לזם צטכץ נמדינומינו ואט נקיים ששנרם צאו’
 אוענום כשאל בארץ שאטם להם להיום יוכלו למען כלשונם

 בלען ולפסדו ס׳ אם לענוד שמס שמסמים אשק מי אכל
לדבר עכל אשל of סוא מי ממאיס הגורמים שוסלגרן

 אל ששולשם קלים יש ואס שוהלגק שממי ולססיסם לבס על
 מישים עזוטם ממקרק ולא שוסלען עפשרק גא סמושאנמרץ

 החיוב ובוודאי האמונה הסרק או הדפס קלים מצד אלא סאס

 גרדי בבל אשק יושב" א״י בגי לסמזיק rr לאל אשליש איש כל על
 שם העצה מוצה ומס המזיקים הדברה כל מסס ולסלק דששב

 איש ויזדמן אעוא ימן מי מאנאצץ אוצרים שם לספמיד ניי פטע
 שישימו נאס״ק היושבים אסג״י נעורר אנו וצריכין לזה מצעו שימציא
 שנעשו שאומרם רעים דברם מקרבם •צא שלא הלימוד מל עיניהם
 נעשים דשאץ אט אץ והחלוקה סממק נסגץ אבל ירושלים בתוככי

 הארכתי עמנו ס׳ יהי שמטחיסס לשמוע ספחום ולכל רצונם בלי

יטדוהדויש: עלהדענקשטפפדנט וכעק־ שימי פשונדסמרוב בדברם

מנדעזאווע: שק משה סקי

שי״ב תשובה

 גאמנס סםודסשבקט׳ קק פלאים ירדס אין בשר ומרגו שטשד
מיושבי וידיחו הדעת קלי אנשים •צאו קדושים נקהל

 אנוסינו ומדרכי הקהל מן להבטל סלע לגס נשרירוח לילן גרים
 ולמאוס לנו האסירים ומטעמם במפלתם נכדם •לט אחד לזנוח
 פנעטגעל לסם הקימו הצמאה אס סלוס שמוח ולמען נפרד יבקש

 אקרא אישם אליכם וסנה משחישש לאכול ניד אקרו אשר ושוחש
 בדקים ולחזק המורם קק לסריס החיוב עליהם בראש העומדים

 נאמר ועומדים מושבעים וסס וקייג" ננדטם ולקיימם לאשרם
 בשם שם למבין וכפירם מאם סתורה דבט אם יקים לא אשי

 הדנטס ככל ולעשות לשמוע החיוג הקהל כל ועל הירושלמי

 tins דהנשנע ליג קמי׳ רטח ס״ בירד דקייל הקהל שחקנו
 שמן בירד קייל ובשיש שיא שנועם סוא סקסל בסקטם לכמש

 "נס ונפשות הפושעים מל לגזול יכולים שמיס ׳3 ששי טס
: קייס הוא שגזלו מס ובל ״״נ

נתן דמי אסיר דעטנא בשמש ומכיש מקטס בשאר נאמר מון
 וניד המסרס לסכם סכיט לסראוח בלי לשסוש לשומע רשות

סורס לטן סטן חזר למחול שלא ראו ואם כבודם של שמחלו שם

 _ <53 שנאן ואם לחנם סכיני שראה מד לשמוע לו יאסור
 PPpn.כשש עדינא אסיר והנשי ואימרעחזקתו אמקילוסא הו•

 ,!" י״ס ש« ניו״ד תשונה בפתחי והובא מיויד אנלאא נטס

 to, מחר נשל הלא לשחתו רשום לו P' שספרמטגער •אמרו
 דעטגא כאן ושש דחנרי׳ נאחט׳ להורים רשום לו כמן ומי עזור

 פסקן דחיס תיש דבר• עפיי קליח ש׳ בחסיד פסק דהר אסיר

 ■flp-ffl-n בנדרו רבו נפר הלכה לסורום ואסיר כמו טנו סדור גדול
 X מיעע שם גקמך גדול אשר אוטויאר •ושבח אח p ואס

foe ישוסו גל' הלבה שם המוומ יייי5 5י™ שינס’נ חישג
:אמול ודינו לנו במר הלכה מורס

מץפהכ מטס נשער לו יפיסקץ מ שמקנלץ סשז יבלאיה
 כל על לסם מלויס ומל עליסן זאם ומקגלץ סמילץ

 P^px שע׳ וכעץ מקומו וסרח טדש עיקר זה אופן ומל חייו •מי
 1לקם ומשומד שלוה כמץ היא נזסיז שעתה "נ שמן מאוים
 עגנק« אס ומקפח שם וסבא מדינא בשכרו זכה וא״כ שי״ש

 בפילדגן ס יש מטה ש< בירד לגרש ימי ולא נבול משיג הוא
הוא בממס לנהוג שם סבא וא-כ נטיש טל ק" מירד במסיק

רעהו: נגול משיג איור בכלל

 א»" במקום לילן סדק ימשס אשי שאיש כולם מל והעולה

arts• ושלעם מזים נישבססוא דישב זקן רגס דגברא
 לדעות מאם יד בהרעת רבו בעם ועורה גבול השנום על ונשבר

 ואמשר אילן דהאומי wp שי ומאכיל סגוזל בפי המידכי לגרש
 וסעקוק הא• כול• פרו שהעיז מכס עביר לא אפילו לערום נפסל

 «9) בפרו רשע איש הנם בנאמר ישע נטלם להעזה קנא
 עליו לקמון ואץ וכס כשום שום לו אץ ולזאס זי( דף מכרם
 נסנו ישראל נר ראשי ואסע הוראה בשום ולא ומליצים נגיגוין
 וסי ובפרש בכלל שלה על הדם לסעשד ואמצו וחזקו לסי ידכם

שלומכם: היורש ידידכם יצליח בידכם ה׳ ומסן עמכם יה"

: mbmxt ptsetst'pD

שי״ג תשובה
 יירא; שקע לפיק תיליח דלן נצנים לש ט יום ב״ס

 ישראל בר אצילי בקמר פונים למ״ם יומק שיפר כשטהנקול
ואיש איש מדע ונמלי רוח יקרי מיס קהל ושובי יאשים

 :יחי׳ עליהם ס• ישא בערענקאז דק״ק ממדה ומנהלי מימש בפי

קיישס לקהלה מאז שהימם שקסלתכם בשר נשגבה נדולס דה3ת
 ולקלק ללעג נהפכה הנשמע לפי אן ולמפארם ולשם

 שטוף בטי אמור שלומי כל ונמשים נפשי דאבה אוזן למשמע סלא
 המסוק' הגדול סנאק הרב נגד להממם׳ יחציפי שם בלי ובר ופוחזים

 בני במקהלות סמפורקי׳ דאמרא סרא טי סכסן יסודא אברהם ערה
 זגס ש ירא• יצק בלוט בלי בגיסכטק להתפלל ®ן וליקח ישראל
 בחנו אשר ככל טץ לסם והנלוליקח שוא דבר מדם עוד לעשות

 לצמד •עמדו ולא יראו ולא לנו אדק מי לאמור יכלמו ולא ינושי ולא
 מבשלים הס שש״ז •ששו ולא דאשרא מרא הגדול סנאק סרב אם

 שמקפמא אמנם ואס ובראש לבו אם ולהכאיב ומנודה משרה אוש

 טקנקסלס לשום ילן לא שרם וטס לבו5 שגרס יראם שש ש כל
 פרס עז אין אשר איש יבא ולא נטלו ולהשיג רשמזו בלי סיב של

 פיו לפתוח יוכל ואין דאמרא ערא סיב רשום גלי בקודש לשרס
 בקרבו לט יעיק ולא וגר להסיצנס במיל אבא ולומר סקדושים בימים

 מולפא נעיקנאדמשימא סכרל אמרו סט מקים מכל פיו •אלים שלא
 בפין לעמוד •ס״ק ישאל ישובים סקסל כאש מל החיוב ולזאם יקגי׳
 מגאון סרב מאח לקלק לש וחשאיס רשם אנשס עד דאפשר מה בכל

 והתודה האמת ולהעמיד ואנחה ינק צמר כל דקסלמפס סנדול
 שרם ובמד פשט במי ונמסוק לכו ספביא כמאמר מכוט על והאמונה

 מאו שסימה כמו ושרם שמים ויראם מקהלה כבוד ולסעשד אלקיט

 סייס ומש׳ לכס יקיי׳ע וסי סנע״ל סטן יום מסר ולגור ומקדם
לקוליגו השומעים ולכל ולשלום ארוכים שובים חיים לכם יתן

:שלומכם וסדויש שובסכס סשומר דנט

מנדעואווע: שק מקם סגן

הגיל כענק

 כשה וכו׳ מרב לכבוד ורש ושלום ח״ס הברכה אס ה׳ יצרה
:קאקאן אבד״ק טי אהק מאס מרה

 מחזיק •ס" שלא ר* לממלש כשתי אשל שבושת במס זס הנה
גי •רצם אם ואפילו לטין לבערנקאו •בוא שלא במחלוקת

 גבילו לסקיג ואקול חצה אינו טי דשם סנדול סנאק סכב אם סקסל

 מק* ארור כתיב ונם טען נבול משיג לא מפירש לאו נאמר וכבר
יממש ולמס שו קללס או ומרס שנועם בו ובארור רעש גבול

כזס

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס210 מס עמוד ;<<}!{ ותשובות יוסף»שאלות בן משה שיק, :או״ח ־ שיק מהר״ם



מרדכימסכתייב
 ומצאתי בעדים לו להחזיר א״צ כעדים חכירו אצל דהמפקיד לן דהמזרמי מגו

_ בסנהדרין: כדברי רשב״ס שפי׳

 בתורת לידיה דאתא הא שטירה בתורת לידיה דאתא הא ע׳א[ צג נדף
כדין לעליו[ שקיבל ולאחר לשמור מסן לו כמן °ואם קריעה. צט

 כן וכמורח לשמור עליו קיכל שמחלתו לטון אבד או קרע ואמר נמלן שמירה
 לכלומר[ לאו( כמשנוה אלא אינו אבד[ או קרע כן אמר שאמר מה כל לו נמן

 אם אפילו חושש איני סי׳ שמירמו עליך יכבד אל ואומר י כעלמא מילי כסטומי
 סטור קרעו אם מרצה אם ומקרענו לי שמור א״ל נמינה כשעח אם אכל מאכד

 אכל דפטור המונח "לכסוחי קרע א״ל אלא כלל שומר עשאו שלא היכא וכ״ש
 למלוח ויש כסומי[ קרע אמר אס ומיהו חייכי* וסצעני המי אמר אם אכריו לגט

 לכך צריך שהוא אמדה לעשוח כדי זו לקריעה צריך הוא כי לקרוע אומר דהוא

 דהוי ומ״ל גכי המגרש ופרק המקכל ס״ס )עיין קרע אם דסטור למימר איכא

כו׳(: ממנה
 אומר הזמן ואחר א( קצוב לזמן לשמעון ליטרין י׳ שהלוה כראוק °מעשה ר״י פי׳ ק

לוככר( שכר למחצית לן יהא לי חייכ שאמה ליטרין י׳ אומם לשמעק ראוק

 כאונסין חייב דשמעון נראה נאנסו[ ושוב’] )*ונאנסו( בהם שמעון נמעסק ]ובכן[
 למפורש למס׳( וראיה נא[ דברים בחליפוח נשמנה המעשה אין ט במחלה כאשר

 לקרוע ולא לשמור עלה ורמינהו חייב כדי ושבר כסומי קרע האומר המובל ס׳[

 דאמא היכא אלמא וט׳ שמירה במורח לידיה דאמא הא קשיא לא רבא ואמר

 ובמורח הוא כלום לאו לקרוע ליה ואמר טה דהדר ואע״ג שמירה במורח לידיה

 סרק דאמרי׳ ועוד לעסקא משמנה ולא קאי מלוה במורח נמי הט קאי שמירה

 ופטך כו׳ מלשלם סטור להיוח ושואל משטעה פטור להיוח ש״ח ממנה ^^הפועלים
 ושאני הוא ר״מ לעולם ומסיק הוא במורה שכמוב מה על ממנה ואמאי ,^^נגט׳

ממנה: מצי לא נסשיה שיעבד הא משמע נפשיה שיעבד לא דמעיקרא הכא

 משוס סטור להו קייץ דלא ובמקום להו. קייץ דטיקץ דפומבדיתא עניי שאני0 קא

 לצורט לי שמור לשומר אומר הגבאי אס ומיהו הוא מובעים לו שאין דממון

 משלם אלא עצמו לסטור יכול אינו והוא חייכ לי ממסייב מפשע ואם צדקה של ארנקי

 יעשה למה ט בדבר להלויח לו ואין לעניים להמזיר לו יש מיהא והגבאי לגבאי
הראשונים: לבעלים סרה מחזול דאמר יוסי כר׳ לן דקיימא צדקה של במעות סמורה

 עמר מפרק אלפש « ]♦מפסי,' הכהו שלא אע״פ חבירו על ידו *המגביה °כל קב

־ :tr» רשע לקרומו טש ראב״ן פסק רשע. נקרא
 מבעו לא אפילו טן ויקבל מרשער שישוב עד ונוטל נשבע ושכנגדו <ופסול_°לעדוחנ קג

 נפסק כבר *כחבהמיימוני )*ועוד( דגזילה סי״ז המיימון וכ״ס אחר אלא זה

>ידא לר׳ איקפד »•» פד ]♦יריפלמי אומו קונסץ בדברים0 אפי׳ מ״ח שהמבייש ]*הטן[ קד
 ירשנ״ל לקמיה שגיא אשא שנינא גל משקל שהוא הזהב מן דינר ל״ה משקל ממנו וגוטן

pעיס>זס ׳ wpp רךינן לביע pjp pup ! דרהגא[: לימרא וקנשיה

 ויש בספרד p אצלנו היה ומעשה לארץ במוצה טן באק בין בכ״מ זה
 פשרה ועושין אומם מובעין ויש להם נאה וכן להם שמומלים ]*מ״ס[ )*מלמידים(

 ע״כ זהב של ליטרא לו לימן אמה חייב למבייש לו אומטס הדיינים אבל טניהס

 *השיב )מוס׳(.א הירושל׳ מן ראיה והטא המצות בספר וכ״ס המיימוני לשון

 שי׳ הרשג־׳א ששו» שין לשמצא משוב במור גדולים p שקרא עשיר °על ר״ט® קה

»*׳׳»[־ הקורא ג ידוע דגמרא טנא )א( ממזר p ממזר
 ראוי בכן רגיל[ י ]אם אדם שהוא מה לפי והכל הארבעים אח סופג ממזר ^^לחטרו
חקר טקר ונגע שפגע בקבר לפגם שבקש הגדולים[ כטד לסי ]אף יומר ^^לקונסו

1ע״א צז ־ ע״א צג ]דף
קמא בבא

 וימכפר ימן ממון וגס ובמלקיוח במעניוס עצמו ויסגוף לעצמו יחוש והמחרף0 כטד

 בארץ אשר בקדושים יד לשלום ועונש גדול עון יש מאד ט מקוה יש אולי ט

 ובנזיר ב״ש מדבטכם טשט אלא יהושע א״ר שלא בקדש מומר סרק חכדאמרי׳

 איני ט מזר משמם אס מטמא היה ר״ע של ימיו כל אלא אמר לא ור״ש כ״ג ס׳
 האיש זה כ״ש פכ״ג( )מזיר מעניומיו מסט שיטו הושמרו ימיו כל ואמר יודע

 ואמרו אטמינו נהט מ[ המרדני הגיא יומא נמש׳ ]*גם העזט אט ]*רטט[ וכ׳׳כ

 שוכט שהם הממים על רע ושם לעז להוציא שלא ומרס קדמוטנו מקנת שהימה

 :יומא[ נמש׳ נמרמי שד ]•כמוג רק דבר ולא בכה על ראו מה ממהו *ורטם עפר

ס׳ מנחום דרט לאגדה באנו ט מהם ]*הוא[
 אמה א״ל כו׳ למה עלי הזה הכעס כל רבש״ע הקב״ה לסט משה אמר ואממנן

 יברא בטאה ואם שלחני. ה' לא פרעה. אל באמי ומאז משלס. טד נא שלח אמרח

 וט חטאים. אנשים מרטמ אטמיכם מחח קממם הנה המוטס. נא שמעו ה׳.

 למדמי ממן לפניו אמר כן למיהם שאמרס היו חטאים ויעקב יצמק אברהם
 ולא ננסשומס אמרמי אט א״ל מסשוחס האלה החטאים מממוח אח שאמרת
 ובממון ובמלקיוח במעטוח משובה יקכל טיח לטדי ואי העזט. אט עכ״ל באמחס

 לא ומקצח ט מפצים הצטר רוב שהיו המזן °על ר״מי השיב ועוד לו. וטוב

 להימטמ עשיח טוב לא להמרצוח חהממוטם שבקש השר ע״ס ונעשה י ט. נחרצו
 העזט אט טמי נעשה® וכבר זה דבר על מקפידים היו ובארצנו השר ע״ס

 ולקח אמטו שלם שההגמון וגרם לכבלו ונמכוון א׳ והלך אמד מזן שנתמנה

 ההגמון כנגד אף ®מיד וכעס הסזנוח הילך ואמר עליו ונמן ראשו שעל מצנפמ

 שמממלה אע״פ י עליו קבל ולא טראנו עטדמ ממך לקבל טני אין אדוני ואמר
 למקן. עליו המזן הזה בנדון גס היהודים אח )גס( שקנס וסברני עליו קבל

 לבטח רשאי אדס שוס שאין ירושה להם שהיה ושמעון0 ראוק על ר״מ השיב ועוד

 דנראה העיר מעשיט לאמד ייושמו מלק למכור ראוק בא ועמה וולמם בנ״ה דבר

 ולזרעו האיש לאומו אלא מצוה אומה על הקהל השליטו לא שהט כמיניה כל לאו

 שבנו מבטו מממיו כ״ג גט צו סרשח דמ״כ לההיא ודנטא לאחטס. למכור לא אבל

 סמן ידו ימלא ואשר מ״ל אטמיו מקום ממלא שאינו אע״פ יכול אדם לכל קודם

 רשאי שאינו כ״ש מחמיו וישמש אמר יבא לאו ואס אין אטמיו מקום שממלא

 לו אין בהן וטוצא ולויה כהונה שררה מיט כל pו הקהל רשוח כלא לאחר למוכרו
 הוא ממלכמו על ימים יאטן למען דרשינן שופטים פ׳ בספרי למכור: רשוח
 ישראל פרנסי שכל מנץ מחמיו עומד בט מת שאס מלמד ישראל בקרב -ונטו

ע״כ: ישראל בקרב שהוא כל ישראל בקרב ח״ל חחמיהם עומטס בניהם

החובל פירקא סליק

תשיעי פרק עצים הגוזל
 בעל בא והשכיחה. לאחר ומכרה’ טחבירו נס שדה הטול ע־א[ צה ]דף

לו משלם היציאה אבל השבס. עם הלוקח מיד אומה ונטל הקרקע

 דאמר לשמואל וכן היציאה דנוטל ברשום שלא סטרו שדה למון יורד ליה דהוה

 נטהח היציאה אבל לו אין שבח אפילו ולקחה שלו שאין בה הטר דב״מ ס״ק

ליה: איח
 ]*שום[ הלוהו טקא פרש״י ממלה ]*בו׳[. המטבע על °הטלוה ע־א[ צז נדף

מזר ימיו ובסוף לו משלם שהלוהו מה מעוח הלוהו אבל סרקמטיא

כגון ימיו ]*בסוף[ )*לסוף( במשובה פרש״י המטבע( על מטרו ס)המלוה ט.

קו

קז

קח

קט

קי

הב״ח הגהות
 צ״ל ה בכך: ואוי אם צ״ל ד הוא: צ״ל ג רפ־ה: סי׳ בתשובה נ־ב 3 תז״נ: א איסוא: ס״א נ״ב א כצ״ל: כסותי את קרע לו אמר אם מיהו כה״ג ת את: צ״ל ש כלומר: צ״ל ר

החזנות: צ״ל ? מאד: צ״ל כ יהודי: צ״ל י מעשה: צ״ל ט ש־׳ן: להימנות עשה כו׳ הממאנים צ״ל ת ועשה: צ״ל ז ת׳־ק: סי׳ נ״ב ו כדאשכחן:

הגבורים שלטי
 יודעין אינם אבל אשה בפני שרקק ראובן גאון מתתיה רב מקמיה שאלו )א(
 שאם הוא קל בושת בפניה לרוק שנתכוון כיון ואמר לאו אם הרוק בה נגע אם

 זה מאות ד׳ גובין ובא״י בבבל אותו ומנדין מלקץ היינו לפנים הרוק בה הגיע

 האשה בעל ולפייס וליזיל הוא פיוסי בר ודאי הרוק בה הגיע שלא וכיון

 נשבעת אמר גאון עמרם ורב לה וימהול ומבעלה מהילה ממנה ויבקש בתעניות

 אלו ס״פ ע״כ: ובמלקיות בתעניות אותה יפייס זה וכפי הרוק בה שהגיע האשה

 חסדא א״ל מהו לו צריך ורבו תלמיד הובא מרב חסדא רב מיניה בעא מציאות

 שנה ארבעים בתעניתא יתיב מר עד כו׳ לי צריכא את לך צריכנא לא חסדא

 שמקנתר שאחד ראיה מביאין שמעתי מכאן שנה ארבעים בתעניתא יתיב ומר
בפירוש כמוך אמר שלא אפילו בזה כיוצא או עבריין או מומר איני וא״ל חבירו

שם אנשי חרושי
 שלא יוסק נרט קי״ל דעלמא דנגנב אע״ג ברשומו טלה שגנב בשומר אמט גוונא האי וט ]א[

 דצריך המם נר״ע קי״ל גרשוסו סלע שמג כשומר גמרא הגוזל סרק שלהי דעס א״צ לדעמ
 סימן קמא הגוזל פרק לקמיה המרדט מטאה ברוך רטט בפשוטם נמוג גוונא וכהאי דעם

 נר מייא א״ר p] )מהר״ם(: כ״ע סימן משפטים וספר מיימון במשובח בחובה והיא קכ״א
 ואפי׳ עכשיו שהיא במוח פרש״י בעיטה מתרח הנשמטח מילה מורה דבר יומק א״ר אבא

 מל ומכר והשטס מל רכא אמר השטם. מקנח מפני משנחט וא״ח קט לא דשגוי השטסה
 פ״ק דאמר לרב דאסי׳ המוס׳ והקשו הוריש שהשטס ומה מכר שהשטמ מה והוריש והשטס
 שבסא יהיב לא מזל אכל ממלן הייט שלו שאינה כהן הטל כשלא שכס לו יש לוקח דמציעא
 שבס שיש נמטלטלין הכא אבל שבח ליה ליס גופיה דמלן נמלח דאינה בקרקע דהיינו וממרצי׳

)מהר״ם(: מוס׳ עכ״ל לו יש ממט ללוקס גס השרם מקנם מפט למלן
 ומתרינן ליה מלקינן במריבה זונה לאשתו הקורא מצאתי: הג״ה פירש כאילו הוי

 יום מ׳ תתענה אז כפו את וקצתה בעלה שהכתה ואשה בתענית ימים ל׳ לישב צריכה לבעלה שמכעיסה אשה כתובה. ויתן יוציאה אחריתי זימנא לה קרי דאי ביה

 אע״פ: פרק עיין ברוך חיים הר״ר ל׳ תשוקתך אישך ואל שנא׳ שירצה דבר ובכל ובמלאכה בדברים בעלה לפני כפופה שתהא צריכה ואשה אהת בשנה

 הסדין תמורת ונתנה היהודים משאר סדין נטלה כוכבים והעובדת סדין ואבדה יהודים לכמה בנדים כובסת שהיתה כוכבים עובדת על ראיה הביא (ומכאן’
 עשו דלא בהקיפו ופרע גנב בחובו ופרע גנב בפרקין קיי״ל וגם הכובסת אחר מרדפים היו אלא נתייאשו לא אחרים יהודים אותם שהרי הסדין להחזיר ונמתי הנאבד

ע״כ: לבעלים הדמים להחזיר וצריך במשכנתא השוק תקנת בו עשו משכנו הכובסת אם ודאי אבל בחנם לבעלים להחזיר וצריך השוק תקנת בו

מפרשים קובץ
 בהלכות סמ״ע )קונטרס עיסקא ו״פ אחר סמנו לעשות ההלואה בתחלת כוון לא אם דוקא והיינו ע״ש קע״ו ובסי׳ רמ״א בהגהת ק״כ סי׳ חו״ם בשו״ע עי׳ נ״ב לשמעה. ראובן אומר הזמן ואתר א(

 אילפם[: ]מעשה בזה שמסתפק ב׳ סי׳ ב״י בשו״ת ועי׳ זה על דתולק ע״ב כ״א דף י״ה סי׳ השני חוט בשו״ת ועי׳ מדרבנן רק דאי.ו ל״ר סי׳ בב״י עי׳ נ״ב לעדות. ופסולp אילפפן: ]מעשה ובית(
p גליו![: הגוזל פ׳ לריש שייך י( :]גליון[ מ״ז ג״מ[

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)753 מס עמוד בבלי תלמוד קמא בבא כב ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



איומאמרדכימסכת
ראשון פרק ימים שכעת

 ליקת רגילים אט'6 נתישוח׳ נוחשי שאנו וששמקמס0 הגאונים במשובת כתוב א( תשכג
טיסני ואוכלים מתיקה מיני וכל דבש ואוכלים השנה בראש משים ראשי

 כפורים יום בערב מרנגולין שותטין ושאנו וכרתי רוביא ואוכלין שמן בשר עם

 ככוס מיס ומטילין האש מאורי בברכת בצסרנים מסתכלין ושאנו הבית בגי למספר
 ט אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על לכם נשיג פנינו. ורוחצים הבדלה של

 אוכלין שאגו ככשיס ראשי על ואגדות המקרא מיסוד ורוט הוא טוכ כזה המשוש
 אוכלין שאנו ומה לזנב ולא לראש וישימנו בר״ה לטובה הקכ״ה שישמענו כדי

 עלינו הכאה השנה שתהא כדי מתיקה מימ וכל דבש ושותין שמן ובשר טיסני
 *הוא ורוטא ממתקים ושמו משממם אכלו עזרא בספר כן וכתוב ושמינה מתוקה

 3»י ס6 דס■ גל יאכל א״ג ריקשה כרוטא נכסינו ש שירט כדי אוכלין אנו המצד פול
 »א רע ואם ישראל מני יהיה הוא חרנטלין שומטין ושאנו שונאינו שיכרתו כדי וכרמי

לומר יש אלא ישראל שונאי גנני יהיה j מנהג w אןן נןןמ ממנה כ,,״ע
וסימן מהר גדילים שניהם וגרמי רוגיא , ,יי . .,

אגויהן: הוא. מוג עיו״כ מרנגילין לוקסין במים ובעלי ישראל חכמי ־־

 כל ראש סטב במייהן אותן ומחזירין ונקטח זכרים

 נכנס וזה לחייס נכנס זה פלומ חלוף וזה פלומ מתח זה אומר וכן שבטת וא׳ א׳

 נפשנו על כפרה שיהא כדי ואלמנות ויתומים עמים טן וממלקין ושומטין למיתה

 בעמן ששוחטין גדולים עשירים ויש כן עושין בר״ה שגם במים וכעלי מכמיס ויש
 זה דבר בצפרמם מסמכלין שאנו ומה לעניים. וממלקין וגדיים וכבשים אילים זה

 לאורו שיאומו עד האור על מברטן אין בבלי ובתלמוד ירושלמי בתלמוד שגוי

של צפרניו על זוכרים ט ואף )א( הבילה נר של האור טהק שמרגיש עד פירוש
 של אם ט ניחוש זה אין שנינו שזה ומאחר צפרמסן כולו ]*שגכרא הראשון ^^אדס

 פנינו רוחצים אנו שנשתייר ומה ושותים הבדלה של במס מים שנותנים ומה מצוה.

 ושכתבתם הפורענות את מעכטס מצוה שיד ואמרי׳ המצוה nf> למבב כדי מהם
 שטן ובשכח[ ףבר״ה )•בשבח( מחענין שאנו ]•ור״ה[ השבת את ממללין שאגו

 קודם להתענות נוהגין ואט « p לעשות יכולין ישראל שכל ולראי ליוה״ב ר״ה
 גדולי ממחילין השנה ראש שלפני מכנמם אמרו שכן בשבת ואפילו ימים ששה ר״ה

 התחילו יוה״כ עי ]*ומר״ה עונותיהם שליש להם מוחל והקב״ה להתענות הדור
 מתענין טנומס ימים ]ט׳ מ״י[ עונותיהם. שליש להם מוותר והקב״ה היחידים

 והנשים האנשים ממעמן ישראל כל כפור יום הגיע שלישן עוד להם ומוותר
 מממלא והקב״ה השרת כמלאט ימפיס ועומדים השרת כמלאט לבנים ולובשים

 הזה טוס ט שנאמר תשובתן ומקבל עונותיהם כל על להם ומכפר רחמים עליהם

 לישראל מצוי אימתי בהמצאו ה׳ דרשו דכמיב מאי ואמד׳ וגו׳ עליכם יכפר

 ת״ל חשובה בלא יכול טוה״כ קרוב בהיותו קראוהו ליו״כ ר״ה שטן ימים בעשרה

 ועד שמר״ה ימים י׳ כל ר״נ אמר יחזור אימתי נמי ואמרי׳ וגו׳ דרכו רשע יעזוב

 שיקרע כדי הללו ימים עשרה מחנוטס ולבקש להתענות שצדן למדנו מכאן יוה״כ

גרסי׳ הניהוגים. לאמן מוסיף אט״ה ואני השמים מן עליהם וירתמו דנם גזר

 מאן האי אמי א״ר >ן ]דן דהודות ]ופ״גן )ופ״ק( ה:[ ]דן דכרימות קמא בפרק
 יומי עד שמא דמדש יומין עשרה בהלין ליימי לא אי שמיה משין אי למידע דבעי

 שמיה דמשין ידע נהודה משין אי זיקא נשיב דלא בטמא וליחלי שרגא דכפוד
 בר״ה למיכל רגיל איניש יהא היא מילמא סימנא דאמרת השמא אטי אמר וכו׳

 ואימרע דעמיה חלש דלמא היא מילמא דלאו דאמד׳ והא וכרמי ורוטא קרא

 אי למידע ובעי לאורחא למיפק דבעי מאן האי דקאמר אמאי אלא קאי לא מזליה
 וגרסי׳ בדרך כגון הסכנה בשפת מקטרג שהשטן משום לא אי לטמיה הדר

סכנה בחזקת החולים וכל סכנה במזקת דרך כל השחר מפלת דפרק טרושלמי

 לכאו״א גר טו״כ להדליק נהגו הזה וסמן מזליה ומימרע רעמיה מלש קטן ובדבר

וגו׳ לחדש במשור בר״ה לגלומינו שנה וחמש בעשרים כדכמיב דן גמר שהוא לפי

יו״כ: זה לחודש בעשור שהוא ר״ה היא איזו דערטן פ״ב ואמר
המענה דאם יושן ה״ר »ונ ריהטעם ס״ק כדמשמע עיוה״כ* בסעודת להרטח ונהגו

 שאין משוס עפייי אוכל כאילו ששיעי להיות שמל יו״כ מעמה אלא ה.( )דן דכמוטת
 גשהוא אגל נגף והוא להסענוש יבול rj־1 -ען ״ ישחןט &שמ גזירה נידחי בשבת שני3

]־-י״־י[»י»״ז«־לק™ממדש דאמרינ!
ושלח מרוטם בדמים וקנאו ישראל מייט ובא דג

 מחילה יום ערב אדוט א״ל הזה הדבר אח עשיח למה ושאלו אמדו ההגמון

לשלום: ההגמון ופטרו ממוט פזרמי ולכך הוא וסליחה
 מנמומא במדרש ואתחנן חרשה דאמדנן כפודה יום ערב לטבול פרושים נהגו

אופו אומר השרת כמלאט נקיים שהם טו״כ אבל עד כו׳ אמד ורמן
טעמא: מהאי נקיים עדים נמי ולובשים כפרהסיא

זכרו וימברך שמו ימנרך ישראל שובה במדרש כדאמרי׳ עיו״כ מחיצה לבקש טנהג
 העושה יחיד שאפילו משובה ימי י׳ להם ותיקן ישראל אח מחבב שהוא

 להחזיר ישראל כל צדטן לפיכן צטר כחשובת משובמו מקבלים בהם חשובה

 שהמקבל כדי בעיו״כ לוה זה ולמחול לרעהו איש טן שלום ולעשות במשובה

 שרה אח פקד וה׳ פרשח ובחנחומא ובחיבה בשלום הקב״ה לפני ומפלחן חשובמן

 רבומינו שנו כך לו ממכפר טצד למטרו אדם טן קטטה חהיה אם רטנו ילמדנו

 עד מכפר יו״ב אין למטרו אדם ושטן מכפר יו״כ למקום אדם שטן עטרוח

 p יוסי א״ר יעשה מה עליו קיבל ולא לרצותו הלך ואס למטרו שירצה
 לן יש מטרו על מרמס שאמה הימים כל טדן מסור יהא זה סימן דורמסקימ

 שמואל א״ר יעשה ומה מרממים לך אין מטרן על מרמס אינך ואם מרחמים

 מטד וטן טני הימה קטטה להם ויאמר א׳ שורה ויעשה אדם בט י׳ יטא
 שנאמר עליו ומרמס עצמו שהשפיל רואה והקב״ה עליו קבל ולא לרצותו והלכתי

 מעטר נמשו פדה במדה כמיב מה וגו׳ וישר מטאמי ויאמר אנשים על ישור

 דמטא מאן האי שמואל אמר משובה טוס מימה יוס מני ירושלמי « בשמת.
 כל כשאר אמר דאת הדא ומסיק כו׳ עלן סריסית ליה למימר צדן למבדה

 תשכד °ואמרו רבותינו ונהגו עולמית. ממילה לו אין תמרו על ש״ר המוציא אבל עטרות

 עפר שוכט שהם המתים על רע שם להוציא שלא ותרם קדמוטנו שתקנת <ג
 דר׳ להגדה באנו ט מהם הוא דק דבר ולא ככה על ראו מה תמהו ורמס

 למה עלי הזה הכעס כל רבש״ע הקב״ה לסט משה אמר ואתחנן פרשת מנמומא

 בשמך לדכר פרעה אל באמי ומאז משלת טד נא שלח אמרת אמה א״ל וכו׳

 ממת קמתם הגה המודם נא שמפו ה׳ יברא בדאה ואם שלחני ה׳ לא )י(
 שאמרת היו חטאים ויעקב יצחק אברהם וט חטאים אנשים מרבות אבותיכם

ליה אמר בנסשוחם האלה המטאיס מחתות שאמרת למדתי ממך א״ל כך לבטהס

באבומס: ולא מהשומה אמרתי אט
 תשכה מטפחת ומטא מ יהושע כרט עבדינן יוה״כ י(°ערב מלאכול שפסקו אחרי

עיניו ע״ג מעטרה ולמסר נגוטן כלים כמין אומה ועושה כמים ושורה
 הזקטס ורטמי ורגליו. ידיו סטו כה רוסן ולמסר במים שורה באב משעה וערב

 יזהר שמיס וירא להדיח ולא להקר כדי עיניו ע״ג רק מעטרו שאינו כתבו

 מסמיטה לן ואותימא לן אמרת איפכא עש.[ ]דן טומא כדאמדנן מסחיטה

 אס לר״ח נשאל סכדא: ממות ליה ויהב מטרותיה שד יונה ר׳ טרושלמי וגרסינן
 סמ״ק דאמר דהא אסור דויאי והשיב בנקיות להתפלל כדי טו״כ לטבול אסור

 מצוה ממנה טטלה למ״ד היינו היום כל דטובל שש.[ ]דן יומא בסוף יוסי דר׳
נרות וטדליקין מצוה: אינה סמנה טטלה דקי״ל ותו מאתמול אפשר הכא אבל

ישע כגדי
 עור כתנות אלהים להם ויעש במדרש איתא אדוז״ר. של אצפרניו זוכרין כי ואף )א(

 ממנו נשתייר ולא ניטל ואח״כ גופו כל על צפורן של מלבוש ולאשתו לאדם שעשה
 לאדה״ר זכר הוא האש וגם לאדה״ר זכר הם שהצפרנים ומאחר ידיו צפרני אלא

 בזה זה וטחנן אבנים ב׳ ארה״ר לקח שבת שבמוצאי שנהגו מקום בפרק כדאיתא
ידו! בצפרני מסתכל האש מן ונהנה האש מאורי בורא כשמברך לכן אור מהן והוציא

 כרב גאונים להנהו להו דסבירא נ״ל יטיס. ו׳ ר״ה קודם להתענות נוהגין ואנו )ב(
 א״א ר״ה של א׳ דיום שכתב ר״ה מסכת ריש לעיל הספר שהביאו ז״ל גאון נטרונאי

 כו׳ קושי בהו לית ובשבת ב׳ ביום אבל הוא דמדאורייתא משום בתענית בו לישב
 ראוי דעכ״פ משום הוא והטעם ימים ו׳ ר״ה קודם להתענות רבוותא להנך ס״ל לכך

 אור קודם ולהשכים וכפרה סליחה ימי לעשותה אחד שבוע ר״ה קודם להקתם ונבח
 הפחות על ולכך הטור כמ״ש אלול מר״ח שמקדימים יש דהא בהם ולהתענות הבוקר

 א׳ ביום להתחיל ראוי בב״ג ר״ה דכשחל ה׳ ביום ר״ה כשחל דהיינו ימים ד׳ יגיע
 שהם תענית ימי ד׳ עכ״פ יגיע הד בתוכה להיות ר״ה שהל השבוע שלפני בשבוע

 יום בשביל א׳ יום ר״ה קודם ימים ב׳ עוד מתענים היו הנ״ל והגאונים הקדימה מצד
 ובכל מתענים אין בו שגם יוה״ב ערב בשביל ב׳ ויום בו מתענין שאין מר״ה א׳

 לכך להתענות אסור ימים הב׳ שבאותן אלא בהם שיתענה לאדם טוב היה הימים אותן
לא אבל ימים ו׳ ר״ה קודם התענו ולכן ימים הב׳ אותן בער אתרים ימים ב׳ התענו

 ר״ה ימים ,בב להתענות דאסור שי״ט דף לעיל הביאו והספר גאון נחשק רבינו כמ״ש
 בהן שאוכלין ימים ד׳ בעד ר״ה קודם ימים ד׳ להתענות הז״ל תקנו ולכך ובשבת

 הקדימה מצד הוא מקודם ימים ד׳ תענית אלא כן להו סבירא לא גאונים הנך אבל
 נוהגין ואנו ועז״א יו״כ וערב מר״ה א׳ יום בשביל ימים ב׳ מתענים היו ועוד

 להתענות נוהגין שאנו לומר רצה בשבת ואפילו ימים ו׳ השנה ראש קודם להתענות
 עתה שדיבר בשבת ר״ל בשבת אפילו להתענות נוהגין אנו וגם ימים ו׳ ר״ה קודם
 ואנו הכי מצאתי ובדפוסים אחרים ספרים וברוב ליו״ב ר״ה שבין השבת שהוא ממנו

 חומרות הב׳ תוססין שאנו ור״ל בשבת ואפילו ימים ד׳ ר״ה קודם להתענות נוהגין
 כי אוכלין שאתם ימים ד׳ כנגד עושין שאתם כדרך ימים ד׳ ר״ה קודם מתענין שאנו

 ר״ה שבין בשבת אפילו ג״כ מתענין אנו אבל מכם עצמינו לפרוש רוצין אנו אין
 הוא כ״ז כו׳. שטואל תשובה ביום טיתד. יום תני ירושלמי )ג( ועיקר! ודו״ק ליו״ב

 אצל בירושלמי כתוב אינו כו׳ מיתה יום תני הספר שהביא מה יוה״ב בס׳ בירושלמי
 מכפר מיתה יום ופירושו נפשיה באנפי מלתא הוא אלא כו׳ שמואל של מאמר האי
 כל שעל להראות אלא לכאן הביאו לא דהספר ואפשר עושה שאדם תשובה כיום

 שלחני ה׳ לא )ד( חבירו: עד שחטא מה מלבד תשובה או מיתה יום מכפר החטאים
 בכל לכפור גורם היה הארץ בליעת של הנם נעשה היה לא ראם חטא היה וזה וגו׳.

שלחו! ה׳ ולא מלבו משה ברא מצות שכל אומרים היו כי התורה

מפרשים קוכץ
 עד כו׳ לר״ת נשאל עד כו׳ יוה״כ ערב ד! נגליוץ!: קו סי' בב״ק נפול ג! והרה״ש!: הר״י !הגהות בטוא״ה הנוסחא איזזא וכן זכיותינו נ!צ״ל ]גליו!!: רנ״ז סימן השנה ראש הלנות זרוע באור עיין (6
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תידבו?*- ״דף במסגרת שנלמד נדשא
קכזן מרעד מסכת

 מחלוקת בעלי על הרע לשון לדבר ההיתר בענין
ראש, קלות לנהוג אסור דין בית "בשליח נ־» יא בסי p! ס־ה, ח סי׳ )דו־מ בשו״ע איתא
 בדי שביוהו להעיד בשנים נאמן והשליח מרדות, מכת להכותו לבי״ד רשות יש והמ׳צערו

 הדבר מקוד הרע_.". לשון משום בוה ואין לבי״ד, להגיד יבול בי״ד והשליח הגה: לנדותו.
 לתנא, אה ומזמנינן דינא דבי שאחא דמשדרין מנלן רבא "אמר ע־א< )טו במכילתין הוא

 לדינא, דטוטניק ומנלן אליאב/ בני ולאבירם לדתן לקרא משה השלח יב< טו, )נטדבר דכתיב
 דבי בשליחא מתפקר דאי ומגלן, עדתך׳... ובל אתה קרח אל משה ׳ויאמר טו( >שם. דבתיב

 ההם האנשים ׳העיני יח )שם, דבתיב בישא, באשנא טיתחוי לא ואטד, ואתי דינא
 שהשיבו, זו תשובה א מסד רבע״ה משה של שליחו בחזך בעל שהרי והיינו, תנקר'...".

 השליח שרשאי לוזדי□ ומכאן בתורה, תשובתם לכתוב רבע״ה משה ידע מנין דאל״ה
 יש מנין העולם, ומקשיים הרע. לשק משום בוה ואין לבי״ד החירוף דברי פרטי לספר

 על רק תותר לא ו־ילמא לבמ, דבריהם לספר שמותר הדינים בעלי כל על מבאן להוכיח
 לשון לדבר שמותר ק!.־!( גתה )סאה בירושלמי וכמבואר מחאקת, בעא שהיו ואבירם, דתן
ות ב תירוצים כמה ומצינו סק־ב(. קט סי במג-א )שבא מחלוקת בעלי על הרע

 משד, של לשליחו כן .עגה שהם ממה היא שההוכחה הפשט, ע״ד תירץ יעקב העיון
 עצמם את החזיקו וביוךיעילא משה, לפני דבריהם את שישמיע וזיתה שמטרתם רבינו,
 יהיו לא וא״ב תרע, '";::וך לדבר איסור יש הרי ולרידיהו ורשעים, מחלוקת כבעלי

 הנדונים דברי להביא לו מוחי•־ בי״ד ששליח ידעו ודאי אלא משת לפני נשמעים הדברים
הרע. לשון חשש משום בכך ואין דין, לבית

 לב להמשיך היה קרח 7u עצמו בל הלא י«1עי בפתח כך על העיר ו״ל והרחיד״א
 הטעהו שיצרו ובודאי רבינו, משה דברי ולסתור לחלוק הגדולים, עם הקטנים - ישראל
 לא, או משה לפני הדב-׳ים ישמעו אם אה איכפת היה ולא השאת לפני במשה אלול

 מתרץ אלא, הרע. לשון איסור משום בכך יש האם חשבונות שום עשה לא ובודאי
 בתוספת אפי■ הרע לשון עליו לדבר שמותר מקור לנו יש מחלוקת בעל שכלפי החיד׳־א,

 מכאן ואילו xr> סי׳ הירושלמי על מראה יפה )עי׳ המדורה ולהגדיל להוסיף גם שמותר נופך,
 היינו לא וממילא רבינו, משה של לשליחו הם שאמרו הדברים עצם על רק מקור אק

 מבאן חו״ל הוציאו ולכן מחלוקת, בעלי על לשדדו־ לדבר שמותר הדין מכאן למדים
. הדינים. בעלי של החירוף דברי לבי״ד להגיד בי״ד לשאח ההיתר
 לכתחילה, הוא מחלוקת בעלי על הרע לשון בסיפור שההיתר הרחיד׳״א, כתב עוד
 ומדוקדק בדיעבד, אלא אינו דינים בעא על לשדדו־ לספר בי״ד לשליח ההיתר ואילו

 כלישנא מיתחזי לא ואמר, ואתי דינא דבי בשליחא מתפקר דאי 'ומגלן הגמרא: בלשון
 ד(. מה, סעודע פר• המרה וע״עבלי ה״ה פכ״ה סנהדרין נהלי וזרמב״ם לשק )עיי ורוק בישא...",
 למשה סיפר בהדיא'שהשליח התורה פירשה דלא מהא היא קרח מפרשת הגט׳ והוכחת

 שהתורה ובע״ב לכתחילה כן לעשות מותר היה שלכאו׳ ואבירם, דתן תשובת את רבינו
 מותר בי״ד ששליח והוא הרע, לשוק בהלכות נוסף היתר יש זה שבנידון ללמד באה

 במפורש התורה ביארה ל$ג וו ולכוונה בדיעבד, אלא אינו זה היתר אך לשה״ר, לספר
הרלא(. איה ס״ה על עילס ברית )יע״ע תשובתם את רבינו למשה שסיפר

לו, והשיב ז״ל, סופר החתם הגדדק ע״י וו קושיא נשאל ריג< )או־וזסי׳ יעלה יועדה בשו״ת
 הבעל על אם כי לדבר ההיתר אק מחלוקת, בעלי על לשודר לדבר ההיתר בענק בי

 אחרים דיבורים ואילו לגד, עליו שחולק מי ובין כינו - א שנוגע מה ונם עצמו המחלוקת
 לא תנקר", ההם האנשים •העינ׳ ואבירם: דתן ודברי היתר. שום אק לזה, נוגעים שאינם

 לא עינם ונקר אם שנם :-משז שליחי נגר והעזה חירוף בזה היה כי רבעו, למשה נוגע היה
בי״ד. שליחי היו לולא להם הותר לא זה ודבר xpo נמוק־י ועי׳ זה, בפסוק עה״ת רש״י )עי׳ נעלה

 פ. סי׳ ודא תליחאה שרט שרוו שם: הירושלמי על הש־ס )גליק תי׳ וצ״ל נאטנואהן הגרי״ש
 לשון לדבר שההיתר בא((■ חז״ל אגדות על שאול דברי וע״ע יו; אות ה בלל בח״ה הדברים והובאו

 הסיפור, באמצעות המחלוקת להשקטת כשגורמים רק הוא מחלוקת בעלי על הרע
 קרח nggsjixn הוא. גמור שאיסור ודאי באמצעותו המחלוקת תבערת להוסיף אמנם,
 היה בי״ד שליח שהיה ולולא הסיפור, באמצעות המחלוקת מדורת הוגדלה הרי ועדתו
 השקטת לצורך שלא ?כ ר,ר ה בי־ד שלשליח ועעו־ש ושטו, המדד, בכלי כתב )כעי״ז לספרו אסור
לו(. הותר הכרח וטוזמוז צערו. על נתפס אינו בי־ד שליח בי הריב,

 אם אלא אינו מחלוקת בעלי על לשדדו־ לספר ההיתר שכל שם(, )שו־מ כתב עוד
 במה לבם מצפוני לגלית היתר אק אבל המחלוקת, בעלי שאמרום בפי הדברים מספרים

 דברי באן אק תנקר׳, ההם האנשים ׳העיני שאמר במה הרי והבא, בהדיא. אמרו שלא
 שכוונתם ואבירם דתן לבות מצפוני גילו השליחים אלא רבינו, משה על מפורשים חירוף

 על קללה בדבריהם שטמנו ואבירם, דתן דברי בכוונת כאן הנטוק״י ביאור )-וכפי רבינו משה על
 בגלל אם כי הותר לא זה ודבר xira אחרת כוונה פירש הנ״ל יעלה׳ וד,׳יועדה רבע״ה. משה

 להוסיף היתר לו אק בי־ז־ ששדי" הנ״ל. החיד״א כדברי לא הם שדבריו )יצויק, בי׳ו־ שליח שהיה
המדודה(. ולהגדיל לזעסיף העור יש מחלוקת בעלי לענק ואילו דבר, שום

 שום אק בי״ד שבשליח קל( )שאילתא בזה כתב השאילתות על שאלד, העמק בעל
 משום רק היתר אין מחלוקת בעלי ולגבי רכילות, איסור ולא לשוז״ר איסור לא איסור,

 ועי׳ שם. יעלה יהודה בשרת גט כתב )כעי־ז בהם הותר לא רכילות איסור ואילו הרע, לשק

 ירושלים ציון ובספרים זג סי׳ חרט שלנטז חכמת כאן: הרועים במלוא זה בענק וע־ע מק. יצחק שדה

XK זב פאק הירושלמי על ירושלים וכבוד
שנד לאלו וג,ית1דברבותיגו.|ך ד״ידזתינו
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מן זה אק כי עליון, מלביש בלי חילצו! עם אי שיגח חלוק או בית בחלוק להתפלל נבון אין א.
 למל לאלפים יוסי־ בסי ועי■ חח״א. בשם סקי״א צא סי׳ מ״ב ועי׳ חשי׳ית לפני כך ולהתפלל הלמוד הכבוד

 רכ״ח ע״כ. ,ליזהר׳ וצריך תקיץ, בלילות וכפרט ביחיד, בבית בחתפללם נזהרים אץ "ורבים שב־ צ״א סי• יועץ הפלא

 דחולה ]ונראה, שמוזפלליוז. בשעה בכך יזהרו הנשים גם סלי״י(. «׳, ענת יי™ »-תי איש בק
 בהליכות איי וכן וכדומה. שינת חלוק עם להתפלל לתקל יש עלקן, מלבוש ללבוש לי׳ דטריתא

עי״ש[. חשיגח, בגד מעל חלוק ילבש שחולה הלכח, בארחות הט׳יו פ״ב תפלה הל׳ על שלמת

 השתולים, לתוך ידיו את שיכניס סבלי ־ כתפיו על מונח שרק מעיל עם להתפלל ראוי אין ב.
יצ״ל, אביימסקי יתנר׳יי זצ״ל חת״״א בעם ומובא ומכובד גדול אדם לפני p לוזופיע הדרך אק שהרי

תת״י(. ואונו

 מהגח״ח שמעתי - בהם ומתפללים האלאט׳ליך עם הקם כל שלומדים ובהורים אברכים ג.
 הקפידו לא למה בבעלזא, הייושבים׳ בשס לשבה טעם בזח שאמר ז״ל נוסבוים אשר רבי

 ויתקבלו בהם, שלומדים התורה, זמת להזכיר כדי שהוא התפילה, לכבוד לההליפם
הי. דורש הלבבות וכל לרצון. התפילות

 למש אם ואפילו יחפות, ברגלים יתפלל שלא ופשיטא ו-פאנטאפלקן, בית בנעלי להתפלל אין ד.
 ואקיו( ו־נרמיס, באנפילאות יתפלל לא וע השרים. לפני p לבא הדרך אין שחרי בסנדלים,

 להחו״י חיים מקור סק״ג; צא סי■ תיים אריזות ועי• עם. ובעח״ע ובמ״ב ס״ח, צא סו׳ או״ח ועי׳ מנעלים בלא
סס(. או״ח דוד שבילי ובס• סק״וז שם

 פולק יעקב תג״ר בשם סק״א צא בסי• תב׳ירו )כ״כ 0בי» &סלל ~ חענדטשקעס( ?-כפפות, 0*1* במי .91
 מובא תנה־מ". אל דשעיס ויד גאות רגל תמאגי "אל >מ: לו, !תחלים המקרא p המתפללים עלי וקרא זצ״ל,

 כשהידים בתפלה לכיין לאדם א שקשה קרים במקומות מקום ומכל <.3י ס״ק שם במ״ב
 שכי ועי׳יש חי״ת. פ״ב שלמת בחליבות אי• וכן סק״ח. צא סי• תתדש nap לקש )עיי ללובשם מומר קרות,

 ספני שלובשים כפפות אבל חשיבות, דרך שלוכשין בכפפות או פועלים, בשל וזיינו בכפפות, להתפלל דאסור דחא
ו<. סי• או״ת שורק נטע בשו״ת אי• pi זח. בכלל איע חצינח

 משום העונה, את רואה לבו שאין הגורה, לו יש אם גם התפלה, בשעת אזור לאזור צו׳ין ו.
 בשעת חגורת יחגור חסידות ממדת אזי הגורה, בלא חיום כל שהולך ווה וגוי. לקראת המן

 מ״מ ר׳ לתרח״ק צייו מנחם בס׳ וע״ע עם. גיבורים במק עי׳ וכן עם, ובמ״ב במג״א ס״ב, צא סי׳ ועיי התפלח
 שבת חרא״ש על שמואל תפארת ובתי• חגורות. בשתי חולכץ למת לשבח טעם שנותן תצא, בי פר* זצ״ל מרימנוב

 א סי• חדשת שפלח שור, בתבואות ועי• באזוריהם. חגורים יחיו קדיש האומרים תינוקות שגם כתב סק״כ פ״א
הטעם(. עי״ש וכוי, במכנסיים הולך אפילי שחיטה קודם חגורה ולחגור בזה ליזהר צריך ששוחט שמחדש סל״ח,

 ליזהר צריך ולכך הקרבן, במקום היא "התפלה ס״ח: צת סי• ואי״ת המחבר בלשון ונחתום ז.
 מלבושי□ לו שיהיו וראוי וכוי. אחרת מחשבה בה יערב ולא בכוונה, הקרבן דוגמת שתהא

 עבת ועי■ וכו׳ זה" על לבזבז יבול אדם כל שאין אלא בהונה, בגדי במו לתפלה, מיוחדים נאים
 הטלית שגם יקפיד p ועל 4לרבו״* כוס בוץ ימזוג אל לרבו קדירה בהן שבישל מדים ארץ, דרך תורח -לימדך :קיד.

 ללמוד יש עכי׳ס עי״ש. נאה, ציצית ־ "ואנומו" :{)קלג בשבת רזז״ל שאמרו ומזו קרוע, ובלתי נקי יהא גדול
 כראוי ונקיים נאים בגדים ילבוש אלא גדולים, פני לקבל שמתבייש בבגדים יתפלל שלא מכאן

אכי״ר. וברצון, ברחמים תפלתו תתקבל ואז ית״ש, ונורא גדול מלך לפני להתפלל
שליס״א גראס הבחן קהת שמאי הג״ר ע״י »רך

כבר־ ס
3W6 שממנו המקורי ורד נתב פ> על וטתוקנת מוגהת ומפוארת, חדשה מהתרה - השלם ישואל 

 מקומות מראי ציוני עם הצנזורה, ידי על שהושמטו שלמים ומאמרים קטעים ובהוספת לראשונה, נדפס
 צדיקים׳ ׳שפתי מנון ירי על ורעה נועמ בטוב ונסדר נערך ׳קהת. מעלות ועוד מפורטים, מפתחות ובליווי

 ע»ז. )תקם וזשס״ז באו־׳י, בעלזא■ מוסרות ׳מרכז בהוצאת והור פאר ברב ונדפסו קאפיטשניץ, -

RSS K5!*8gP - :פסה קרנן בהקרבת ומנהגים הלנות כולל ראשון, פסח הקרבת סדר ודא
 ואכילתו הפסה צלייה דיני השנה: נבל וקרננות ביהנדק בעניני ומנהגים דנים אוצר בלא: הבית בבנק
 שלא לאותם שני פסה הקרבת סדר ח״ב: לעת״ל. והשיר הפסה אכילת תיאור הבית: בזמן פסח ליל וסדר
 ונסדר נערך ועוד. בב״א, הגואל ביאת אחר ולמעשה להלכה ומנהגימ דנים במועדו, הפסת להקריב יכלו
תשס״ג יהשליס ושא"ס, משה׳ ׳וישב מורס זאתער זאב משה הרר ירי

H69A SR nWlft אש וגחלי אור ניצוצי נשגבים, ורעיונות טהוהת אמתת - רבותינו פי על 
 הק׳ הבעש״ט תלמיד רבוה"ק של הטהורה משנתם מתוך הפסח, תג בקדושת האדם עבודת בירכי קודש,
 עם(. ורפא תשכרו ברוקלין שלישיוק מהדורה כהן, והנן’ הרב >ד על להפליא ונתחבר נלקט וי״ע.

 על וי׳ע או»»ב«-0מרכוורק««ות»«#« קחש דברות ילקוס - pus* FW פסח של הגרה
 כולל עימם: מאירות באותעת ונסרדו שוגים, ומספרים מרשימות וכתביהם, מספריהם ונעתקו נלקטו הגש־פ.

 אמשינוק - וואוקא מאדמרד מאמדם מאות סדרים ועליו פירש־׳, עם השירים ושיר המזונות ההוספות על
 jw ן»נ ומהרו וואוקוק - ,אויה ׳לב מכון יד על פאר ברב לאור יצא לראשונה. אור רואים מהם רב שחלק

Stjf ■ יציאת ניסי של חי תיאור ולתת להמחיש כד ונכתב נערך במצדס. יהוד ילד של סיפורו 
 מקורות ומעשירות. וזרשות ידיעות הרבה ובו חרל, מדרשי פי על ממצרינרן יצא הוא ו׳כאילו מצרים

 המחבר להרב שמורים׳ ליל ׳טדרש בספר שמובאים נפי • ומצויינים העמוד, בשולי מצוטטים המדרשים
________________________________________rm> וסנג תשס"ז ירושלים ורגיי, מתתיהו רני
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ריג׳ סימן או״ח - א חלק יעלה יהודה שו״ת*

 התורה שר יס״ע. צדיק רשכבה״ג. ארץ. קצוי בכל המפורסם העצום גאון האי הרב ה״ה אדוני. לבי מחמד לאהובי
פ״ב. ק״ק בעוב״י ור״מ האב״ד ני׳. סופר משה מו״ה כקש״ת

 הקושיא ע״ד באתי עתה ועל לקטנים. שומעין שהגדולי׳ הדור ואשרי רבה ואהבה בשמחה קבלתי קדשו גאון מכתב
 בזה ואין לנדות כדי ובזוני חרפוני לב״ד להגיד יכול ב״ד דשליח רמ״א בהג״ה /י״ח/ חי ססי׳ בח״מ ני׳ הדר״ג שהקשה

 אמר לא דשליח לאו אי ופירש״י תנקר ההם האנשים העיני ט״ז דף דמ״ק מש״ס והוא הרע=. =לשון לשה״ר משום
 על לשה״ר לומר מותר קנ״ו סי׳ במג״א והובא בירושלמי דאיתא מהא ני׳ הדר״ג כבוד ותמה ע״ש. כו׳ ידע ל״ה למשה
 דתן גבי ושאני להגיד ב״ד לשליח דמותר מנ״ל והשתא דבריך את ומלאתי אחריך אבוא אני מ״ט מחלוקות בעלי

עכדת״ק. ומותר הי׳ מחלוקת בעלי על דלשה״ר ואבירם

מ״ב. בספר זו קושיא נדפס שוב

«k

 תחלת ושבק דבריהם וסיום המקרא סוף וכו׳ האנשים העיני במ״ק הש״ס דמייתי להבין דצריך פשוט נראה ולענ״ד
 המוקדם מקרא להביא ה״ל דטפי מלבד טובא ותמוה וכו׳ לא אף וכו׳ תשתרר כי וכו׳ העליתנו כי המעט דבריהם

 וכו׳ תשתרר כי וכו׳ העליתנו כי המעט אמרם רק הוא דלשה״ר לתא משום החששא רכל זאת עוד הקודמים. ודבריהם
 גם אם נעלה לא תשובתם לו להשיב בע״ב דבריהם סוף משא״ב נגדו. ואפקרות׳ משה על תרעומת שהיא וכו׳ אל לא אף

 כלל. דלשה״ר לתא בזה ואין אופן בשום אצלו יעלו לא כי להם לקרוא יותר ישלח שלא שידע בכדי עיניהם לנקר ישלח
 ליה שמעינן מהיכן והא לו וצערוהו בזוהו אם לב״ד להגיד רשאי ב״ד דשליח למילף מהדרי׳ דהא טובא תמוה ועוד
 וכו׳ ההם האנשים העיני בחומש רש״י לפמ״ש נ״ל לכן וצ״ע. כלל השליח נגד ולא משה נגד בדבריהם התריזו התם

 אליהם שלח משה ונ״ל קללתם בהם שתולים האנשים אלה מי פרטו לא הרי להבין וצריך בחבירו קללתו התולה כאדם
 היו שכנגדם בהם השלוחים על רמזו דייקא וכו׳ ההם האנשים העיני אלו דבריהם באחרונה והשיבו ב״ד שלוחי שני

 דקראי מובן וא״ב בהם קללתם תלוי שאלו ב״ד לשלוחי אלו דבריהם היו וצער וחרפה בזיון וכדי אליהם מדברים
 אבל מחלוקות בעלי שהיו משום לה״ר על חשו שלא קושיא כי י״ל משה נגד וחרפתם מתרעומתם שספרו במה המוקדם

 סיפרו כבר וגם נעלה לא תשובתם דבריהם בפתח הקדימו כבר שהרי וכו׳ ההם האנשים העיני אמרם לספר להם הי׳ מה
 שהגיע ממה שסיפרו אע״כ יותר סרה בהם לענות וכו׳ האנשים העיני אלו בדברים הוסיפו ומה רעה דיבתם כל מהם

 לומר מותר בכלל שיהיה לאחרים נוגע אינו זה כי ודו״ק לק״מ ותו ב״ד בשלוחי בהם קללתם שתלו וצער בזיון אליהם
 לשליח דמותר ע״כ עצמם של צערם שהודיעו מה אבל דוקא לו וספרו למשה שנוגע מה היינו מחלוקות בעלי על לה״ר
כנ״ל. ב״ד

 /ט״ז/ י״ו דמ״ק מגט׳ סוגיא הביא קרח פ׳ בשאלתות וראיתי עיני את ד׳ האיר כי לי און מצאתי זאת כתבי אחר והנה
 משה וישלח דכתיב רכיל תלך לא משום ביה לית ואמר שליחא ואתי דינא בי כלפי בישא מלתא משתעי ואי וז״ל הנ״ל
 דאי ומנ״ל איתא הכי ט״ז/ /דף י״ו מ״ק ובגמרן עכ״ל. וכו׳ שליחא דאהדר למימרא נעלה לא ויאמרו לדו״א לקרא

 בגמרן דקדקו עכ״ל. תנקר ההם האנשים העיני דכתיב בישא כלשנא מתחזי לא ואמר ואתי דינא דבי בשליח׳ מתפקר
 דקראי מרישא מייתי לכן דינא בי כלפי משתעי דייקא ושאלתות כנ״ל. מסיפא הראיה מייתי דב״ד בשליח מתפקר

ודו״ק. הגאון קושית השאלתות על קשה אבל משה כלפי שהתריזו

 דכתיב לב״ד ואמר שליח ואתי הב״ד וחירף פניו שהעיז דמתפקר וז״ל שב׳ ט״ז/ /דף י״ו במ״ק הר״ן בפי׳ ראיתי שוב
 דלא בהדיא פ׳ הגה עכ״ל. לי׳ דאמרו משמע למשה ויחר וכתיב הכתו׳ שכינה אלא קאמר ואמשה ההם האנשים העיני

 מסיפא הגט׳ ראי׳ אח״כ לפרש הכרח לכן הב״ד שחירף אלא חרפוני אמר ושליח ב״ד השליח שחירף שפירש כרש״י
 דלא איתא דבגמרן ני׳ הגאון קושית לתרץ עדיפא נראה לכן כנ״ל הכתוב שכינה אלא קאמר אמשה ההם האנשים העיני

 מהל׳ פ״ז הרמב״ם לפמ״ש מבואר אמנם ותמוה רכיל תלך לא משום ביה לית כתב והשאלתות בישא כלשנא מתחזי
 חמור יותר והוא לו מספרו שהוא לאותו נוגע שאין אף חבירו בגנות מספר דלה״ר ללה״ר רכילות שבין החילוק דעות

 שם מריעות פ״ו דהגמ״יי הא י״ל א״ב בכ״מ ע״ש חבירו גנות אינו אבל לו שמספר איש לאותו נוגע שהיא מרכילות
 חבירו בגנות הוא לה״ר התם דבריך ומלאתי אחריך אבוא ואני מ״ט מחלוקות בעלי על לה״ר לומר מותר מג״א שהביא

 לריעותא תרתי אבל לריעותא חרא דוקא אבל דקיל עליהם לומר מותר דרכילות וכ״ש כלל דוד בכבוד נוגע ולא הי׳
 רכיל תלך לא משום ביה לית השאלתות גירסת המה דא״ח או״א וא״כ מנ״ל חבידו גנות ג״כ לה״ר שהוא רכילות
 למשה סיפר והשליח בב״ד ואבירם דתן אתפקרו הרי והשאלתות הר״ן פי׳ ולפי בישא לישנא משום גמרן וגירסת
 תמוה הנ״ל הר״ן פי׳ אבל מחלוקת בעלי על לומר שאסור מה לו דמותר שאני ב״ד דשליח מוכח וע׳׳כ ולה״ר רכילות
 שכינה אלא משה עיני לנקר ההם האנשים דר״ל ומשמעו הכתוב שכינה אלא קאמר אמשה ההם האנשים העיני במ״ש
 דליכא ע״ב /ז׳/ זיי״ן דף בנדרים עצמו הר״ן פירש דהא א״א ווה רבים אחרים על ההם האנשים לשון ונקט הכתוב
 מ״מ כן אמרו משה כלפי אי אפי׳ ול״ל אמרו עצמם רעל הרי וכו׳ תנקר ההם האנשי׳ העיני ומדכתיב שנסתמו למימר

 אתרים על הכתוב כינה אדרבה עצמם על הכתוב כינה לא באמת דהא סומים היו שלא מוכח עצמם על הכתוב מרכינה

 תנקר וכו׳ העיני כלל לדברים מובן אין אמרו משה עיני לנקר אם וגם כנ״ל בהכירו קללתו התולה כאדם רש״י וכמ״ש
לא מ״מ עיניהם ינקר משה אם אמרו משה כלפי להביאו בדבריו שהשמיטו תנקר תיבת על הר״ן כוונת וצ״ל נעלה. לא
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 שהם וצ״ל בכתוב כינוי שום אין הרי הכתוב שכינה זה מאי א״כ אבל הכ״ד והירף פניו העיז מקרי זה שגם וצ״ל יעלו
 כלל כנוי אינו שזה ומלבד משה של שלוחו כלפי תנקר נוכח בלשון כינה והכתוב משה כלפי נסתר בלשון ינקר אמרו
 נעלה לא אם עינינו את לנקר שולח אתה אפילו בחומש רש״י וכפי׳ הוא חרא ותנקר ינקר כמותו אדם של דשלוחו כיון

 וראוי גדול חירוף שהיא הנ״ל ראשון כפירש משמע מאד למשה ויחר וכתיב הר״ן מדמסיים ועוד עכ״ל. נעלה לא אליך
צ״ע. א״כ ראשון כפי׳ כוונתו וע״כ כנ״ל תנקר תיבת הר״ן השמיט הדי וגם אף לחרון

 הוי לא משה למשה אמר לא דשליחא לא דאי רש״י בפי׳ לי׳ סגי ולא לי׳ דאמרו משמע למשה ויתר וכתי׳ הר״ן ומ״ש
 שמביאו דבר וסתמא ור״ל למשה ויחר וכתי׳ סיים לכן לשליח תשובתם ידע בנבואה משה דלמא לי׳ דקשיא משום ידע

 בשעשועיו השש ואוה״נ ידי״ג נאם ואקצר כנ״ל: תשובתם לי׳ דאמרו אע״ב בנבואה הקב״ה לו גילה לא וחרון כעס לידי
אסאד. יהודא הק׳ :קידה המחוי

בר-אילן** אוב׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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Rumours and Errours

Brian Hayes

T
he confessional essay is not a popular genre 
in mathematics and the sciences; few of us 
wish to dwell on our mistakes or call atten- 
tion to them. An inspiring exception is Donald E. 

Knuth of Stanford University. During a decade's 
labor on the TeX typesetting system, he kept a 
meticulous log of all his errors, and then he pub- 
lished the list with a detailed commentary.

I have long admired Knuth's act of public 
bravery, and fids column is my attempt to follow 
his example. I took courage from the thought that 
if there is any realm of life in which I might hope 
to surpass Don Knuth, it's in making mistakes; 
but, alas, I've fallen short even in this dubious 
department. Knuth's published error log runs to 
more than 900 entries, whereas here I am going 
to confess to only a paltry handful of mistakes. 
Then again, Knuth needed 10 years' work on a 
major software project to accumulate his budget 
of errors, but I was able to commit some really 
serious howlers in a program of a dozen lines.

Knuth remarks that keeping an error log not 
only helped in debugging the program but also 
"helped me to get to know myself." I would 
like to think that I too have acquired some self- 
knowledge from the experience of confronting 
my own fallibility. And it would be gratifying to 
suggest that by telling my story I might save oth- 
ers from making the same mistakes—-but I don't 
quite believe that, and I'm not even sure it would 
be a good idea.

Start Spreading the News 
The story begins with a loose end from my col- 
umn on the Lambert W function in the March- 
April issue of American Scientist. I had been look- 
ing for a paper with the curious title "Rumours 
with general initial conditions," by Selma Belen 
and C. E. M. Pearce of the University of Ade- 
laide, published in The ANZIAM Journal, which 
is also known as The Australia and New Zealand 
Industrial and Applied Mathematics Journal. By the 
time I found the paper, my column had already 
gone to press. This was a disappointment, be- 
cause Belen and Pearce describe an illuminating

Brian Hayes is Senior Writer for American Scientist. Address: 
211 Dacian Avenue, Durham, NC 27701; bhayes@amsci.org

application of the W function in a context that I 
found interesting in its own right. Here is how 
theybegin:

The stochastic theory of rumours, with 
interacting subpopulations of ignorants, 
spreaders and stiflers, began with the sem-

. inal paper of Daley and Kendall. The most 
, striking result in the area—that if there is 
one spreader initially, then‘the proportion 
of the population never to hear die rumour 
converges almost surely to a proportion 
0.203188 of the population size as the latter 
tends to infinity—was first signalled in that 
article. This result occurs also in the variant. 
stochastic model of Maki and Thompson, 
although a typographic error has resulted 
in the value 0.238 being cited in a number of 
consequent papers.

I was intrigued and a little puzzled to learn 
that a rumor would die out while "almost sure- 
ly" leaving a fifth of the people untouched. Why 
wouldn't it reach everyone eventually? And that 
number 0.203188, with its formidable six decimal 
places of precision—where did that come from?

•"!read on far enough to get the details of the! 
models. The premise, I discovered, is that rumor- 
mongering is fun only if you know the rumor 
and your audience doesn't; there's no thrill in 
passing on stale news. In terms of the three sub- 
populations, people remain spreaders of a rumor 
as long as they continue to meet ignorants who 
are eager to receive it; after that, the spreaders 
become stiflers, who still know the rumor but 
have lost interest in propagating it

The Daley-Kendall and Maki-Thompson models 
simplify and formalize this social process. Both 
models assume a thoroughly mixed population, 
so that people encounter each other at random, 
with uniform probability. Another simplifying 
assumption is that people always meet two-by- 
two, never in larger groups. The pairwise inter- 
actions are governed by a rigid set of rules:

' • Whenever a spreader meets an ignorant, the
ignorant becomes a spreader, while the original 
spreader continues spreading.

• When a spreader meets a stifler, the spreader 
becomes a stifler.
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• In the case where two spreaders meet, the 
models differ. In the Daley-Kendall version, both 
spreaders become stiflers. The Maki-Thompson 
rules convert only one spreader into a stifler; the 
other continues spreading.

• All other interactions (ignorant-ignorant, 
ignorant-stifler, stifler-stifler) have no effect on 
either party.

The rules begin to explain why rumors are self- 
limiting in these models. Initially, spreaders are 
recruited from the large reservoir of ignorants, 
and the rumor ripples through part of the popu- 
lation. But as the spreaders proliferate, they start 
running into one another and thereby become 
stiflers. Because the progression from ignorant 
to spreader to stifler is irreversible, it's clear the 
rumor must eventually die out, as all spreaders 
wind up as stiflers in the end. What's not so ob- 
vious is why the last spreader should disappear 
before the supply of ignorants is exhausted, or 
why the permanently clueless fraction is equal to 
0.203188 of the original population.

The rumor models are dosely related to well- 
known models of epidemic disease, where the 
three subpopulations are usually labeled suscep- 
tibles, infectives and removed cases. But there's 
a difference between rumors and epidemics. In 
the rumor models, it's not only the disease that's 
contagious but also the cure, since both spread- 
ing and stifling are communicable traits.

The Rumor Mill
I was curious to see the rumor models in action, 
and so I wrote a little program. I set up a popula- 
tion of 1,000 individuals, each of whom could 
be an ignorant, a spreader or a stifler. Initially 
there was just one spreader and all the rest were

ignorants. At the heart of the program was the 
following procedure, meant to implement the 
Daley-Kendall model (the one in which pairs of 
spreaders annihilate each other):

repeat
choose X at random from among the 

spreaders in the population;
choose Y at random from the entire 

population;
if Y is an ignorant 

then make Y a spreader
else if Y is a spreader 

then make both X and Y stiflers
else if Y is a stifler 

then make X a stifler
until there are no more spreaders

When all the spreaders are gone, nothing more 
can change, so the program ends and reports 
the fraction of the population still oblivious of 
the rumor. This fraction, designated Q, should 
be 0.203188. But the result from my program, 
averaged over a few thousand runs, was 0.28 or 
0.29—a considerable discrepancy.

At this point, let me pause to say that my big 
boo-boo had already been committed. Before 
reading on, you might want to try debugging my 
algorithm, or even write a program of your own.

Typos and Thinkos
Computer programming teaches humility, or at 
least that's my experience. In principle, the dis- 
crepancy I observed might have pointed to an 
error in the published result, but that wasn't my 
first hypothesis. I checked my own code, fully 
expecting to find some careless mistake—running 
through a loop one time too few or too many, fail



ing to update a variable, miscalculating an array 
index. Nothing leapt out at me. The problem, I 
began to suspect, was not a typo but a thinko.

I did know of one soft spot in the program. 
The individuals X and Y were chosen in such 
a way that they could both turn out to be the 
same person, suggesting the strange spectacle 
of spreading a rumor to oneself. ("Pssst. Have 
I heard about...?") When I went to fix this odd- 
ity, I discovered another bug. A variable named 
spreader-count was incremented or decremented 
on each passage through the loop, according to 
the outcome of the encounter; when this vari- 
able reached zero, the program ended. After 
each spreader-spreader interaction, I decreased 
spreader-count by 2—with potentially disastrous 
results if X and Y were identical. This was a serf- 
ous flaw, which needed to be repaired; however, 
the change had no discernible effect on the value 
of 0, which remained stuck at 0.285.

I had another thought. Belen and Pearce were 
careful to state that their result holds only when 
the population size tends to infinity. Perhaps my 
discrepancy would go away in a larger sample. I 
tried a range of populations, with these results:

population 0
10 0.354

100 0.296
1,000 0.286

10,000 0.285
100,000 0.285

The trend was in the right direction—a smaller 
proportion of residual ignorants as population 
increased—but the curve seemed to flatten out 
beyond 1,000, and 0 looked unlikely ever to 
reach 0.203. Even so, it seemed worthwhile to 
test still larger populations, but for that I would 
need a faster program. I wrote a new and simpler 
version, dispensing with the array of individu- 
als and merely keeping track of the number of 
persons in each of the three categories. With this 
strategy I was able to test populations up to 100 
million. The value of 0 remained steady at 0.285.

Looking at the distribution of 0 values from 
single runs of the program (rather than averages 
over many runs) suggested another idea. Most 
of the results were clustered between 0=0.25 and 
0=0.35, but there were a few outliers—runs in 
which 99 percent of tire population never heard 
the rumor. I could see what must be going on. 
Suppose on the very first interaction X spreads 
the rumor to Y, and then in the second round the 
random selection happens to settle on X and Y 
again. The rumor dies in infancy, having reached 
only two people. Could it be that excluding these 
outliers would bring the average value of 0 down 
to 0.203? I gave it a try; the answer was no.

Mea Culpa
I was stumped. I had reached the point in a de- 
bugging session where you begin to doubt your 
random-number generator, or even your com-

0 200 400 600 800
encounters

Figure 2. The dynamics of rumors are revealed by averaging the re- 
suits of 100,000 runs of a model with a population of 100. Spreaders 
reach a peak and then die out entirely, so that the final population is 
divided between stifiers and ignorants. A fundamental prediction of 
the model is that the residual proportion of ignorants is about 0.203.

piler. As it happens, Knuth found a few compiler 
bugs during his work on TeX, but for me that 
road has always led nowhere.

For lack of a better idea, I decided to look at the 
other scheme of rumor propagation, the Maki- 
Thompson model. As indicated above, this mod- 
el differs from the Daley-Kendall one in that an 
encounter between two spreaders converts just 
one of them into a stifler. Modifying my program 
took only a second. When I ran it, the answer 
came back 0=0.203. Now I was not just stumped 
but also thoroughly confused.

Here's where confession becomes a test of 
character. There was a moment—it came in the 
dark of the night—when I allowed myself to 
entertain the notion that maybe I was right after 
all, and the rest of the world had a screw loose.
I looked back at the opening paragraph of the 
paper by Belen and Pearce. I realized that I could 
make sense of it all, and reconcile their numbers 
with mine, merely by assuming that the Austra- 
lian authors had everything umop-episdn. The 
number 0.203, which they identified as the re- 
suit of the Daley-Kendall model, really belonged 
with Maki-Thompson. As for 0.238, which they 
called a typographical error—well, yes, that's 
just what it was, a transposition of 0.283, which 
seemed close enough to 0.285, the value of 0 I 
calculated for Daley-Kendall....

By morning this madness had abated, but the 
impasse remained. I knew I could probably settle 
the matter by going back to the library and look- 
ing up the sources cited by Belen and Pearce, 
but that seemed less than sporting. I could have 
tried to prove the correctness of one result or the 
other, but if I can't trust myself to write a correct 
program, how can I be trusted to write a correct 
proof? Then there's the experimental method: I 
might have assembled a thousand volunteers,
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i

1em'on the Daley-Kendall 
loosein their midst, 

ftried was yet another com- 
 decided to write a program׳!

C a real experiment as dosely as
producing all the basic events of the 
hodel with no shortcuts or optimi- 
image I had in mind was a crowd 

pie milling about like molecules in a gas, 
ping into each other at random and passing 

aors during these chance collisions, This 
> title system I wanted to simulate.

'My first program, with its explidt represen- 
Itation of each member of the population, was 
*already fairly dose to the goal. But I had made 
tone refinement for the sake of computational ef- 
ficiency. Because interactions in which neither 
party is a spreader could never affect the fate of 
a rumor, it seemed wasteful to indude them; I 
avoided that waste by always choosing a spreader 
as the first party to an encounter. This seemed 
a totally harmless bit of streamlining, but now I 
went back and removed it. In the third version of 
the program, I selected two individuals at random 
from the entire population, checked to make sure 
they were not actually the same person, and then 
allowed them to interact according to the Daley- 
Kendall rules. It seemed a futile exercise, which 
would surely yield exactly the same result as the 
other programs, only slower. To my astonishment, 
the new program reported 0=0.203.

My Bad
If you have already figured out where my rea- 
soiling went astray, I offer my congratulations. 
My own belated enlightenment came when I 
finally drew the matrix of all nine possible en- 
counters of ignorants, spreaders and staffers. As

duration of rumor (person-person encounters)

Figure 3. The longevity of a rumor and its success in permeating the 
population are not strongly correlated. Each dot represents a single run 
of the rumor program, showing both how long the rumor survived and 
how many people remained ignorant of it at the end. The distribution 
of ignorants is about the same whether the rumor dies after 500 en- 
counters or lasts for more than 1,000. But in the upper lefthand comer 
are a few exceptional cases (colored orange for emphasis) of rumors 
that died in infancy and reached very few people.

shown in Figure 4, this diagram can serve as 
more than just an enumeration of possible out- 
comes; it encodes the entire structure and opera- 
tion of the model. If we make the widths of the 
columns and rows proportional to the sizes of 
the three subpopulations, then the area of each 
of the nine boxes gives the probability of the cor- 
responding two-person encounter. Choosing two 
participants at random is equivalent to choosing 
a point at random within die diagram; the out- 
come of the interaction is then decided by which 
of the nine boxes the chosen point lies within. (I 
am again glossing over the issue of spreading a 
rumor to oneself; it's a minor correction.)

To understand where I went wrong, it’s 
enough to analyze the simplest case, where the 
three subpopulations are of equal size and all 
nine kinds of encounters have the same probabil- 
ity, namely 14. The boxes at the four comers of 
the diagram correspond to events that do not in- 
volve a spreader and that change no one’s status. 
Two other boxes describe ignorant-spreader en- 
counters, which therefore have a total probability 
of 2A Two more boxes correspond to spreader- 
stifler meetings, so those events also occur with 
probability 2A But there is only one box repre- 
senting spreader-spreader interactions, which 
accordingly must be assigned a probability of 
1A The key point is that ignorant-spreader and 
spreader-stifler events are each twice as likely as 
spreader-spreader meetings.

Now consider what happens in my first pro- 
gram for the Daley-Kendall model. By always 
choosing a spreader first, I confined all events to 
the middle row of the matrix, and the three boxes 
in this row were selected with equal probability. 
As a result, spreader-spreader interactions were 
twice £1s frequent as they should have been, and 
the rumor was extinguished prematurely.

From the point of view of probability theory, 
the error is an elementary one of failing to count 
cases properly. Perhaps a professional program- 
mer would cite a different root cause: I had vio- 
lated the old adage, "Don't start optimizing your 
program until you've finished writing it."

Back to the Stacks
Not all of my confusion was cleared up by the 
discovery of this error. In particular, the algorithm 
that I now knew to be incorrect for the Daley- 
Kendall model still seemed to give the right an- 
swer for the Maki-Thompson rules. To make sense 
of this situation, I finally went back to the library 
to find out what the original authors had said.

Daley and Kendall are Daryl J. Daley, now of 
the Australian National University, and David G. 
Kendall, a distinguished statistician and probabi- 
list at the University of Cambridge. Their paper, 
published in 1965, is a model of lucid exposition, 
which would have spared me all my stumbling 
in the dark—and for that reason I'm glad I didn't 
see it sooner. The correct calculation of probabili- 
ties is stated very clearly (there's a factor of 14 in

210 American Scientist, Volume 93



the expression for the spreader-spreader interac- 
tion). Furthermore, the origin of the mysteriously 
precise number 0.203188 is made plain. Those six 
digits come not from a discrete-event simulation 
like the ones I had designed but from a continu- 
ous, differential-equation version of the model. 
The number 9 is a solution of the equation;

Oe2(10־) = l.

(This equation brings us back almost to the Lam- 
bert W function, Wew.)

Maki and Thompson are Daniel P. Maki and 
Maynard Thompson of Indiana University, who 
discussed rumors in a 1973 textbook, Mathemati- 
cal Models, and Applications. They described the 
rumor-passing process in terms of telephone 
calls, and they limited their attention to calls 
placed by spreaders; because of this asymmetry, 
only the middle row of the matrix in Figure 4 
enters into the calculation, and my first program 
was in fact a correct implementation of their 
model. (At least I got something right.) It is almost 
a coincidence that Maki and Thompson arrive at 
the same value of 8 as Daley and Kendall: Their 
spreader-spreader interactions are twice as likely 
but have only half the effect.

The paper by Belen and Pearce that launched 
me on this adventure also deserves a further 
comment. The phrase "general initial conditions" 
in their title refers to rumors initiated not by a 
single spreader but by many. One might guess 
that with enough spreaders, the rumor must 
surely permeate the entire society, but Belen and 
Pearce show otherwise. Measuring the fraction 
of those originally ignorant who remain ignorant 
when the rumor has finished, they find that this 
fraction actually increases along with the num- 
ber of initial spreaders, tending to a maximum of 
Ve, or about 0368. In other words, as more people 
spread the news, more people fail to hear it. The 
reason is simply that the multitude of spreaders 
quickly stifle one another.

•By now the mathematics of rumors has ac- 
quired a vast literature. Variant models track 
competing rumors and counter-rumors or allow 
people to meet more than two at a time. Still more 
models study the progress of rumors through net- 
works or lattices rather than structureless mixed 
populations. I have not yet had a chance to make 
any errors in exploring these systems.

Ign Spr S«

Figure 4. Matrix of all possible events in the tumor model can also be 
taken to define the probabilities of those events. If the width of each 
row and column is made proportional to the number of members in 
file corresponding subpopulation (ignorants, spreaders and stifiers), 
then choosing two individuals at random is equivalent to choosing a 
point at random within the matrix; which of the nine boxes the point 
lies within determines what happens next The three assignment state- 
ments within each box (the left arrow is usually read as "gets" or "be- 
comes") indicate changes in the size of each subpopulation. Note that 
two of file nine boxes represent ignorant-spreader interactions, and two 
more designate spreader-stifler encounters, but there is only one box 
for spreader-spreader meetings.

Still, for most of us, the only way we'll never 
err is if we never try. My fellow-columnist Henry 
Petroski has written eloquently about the neces- 
sary role of error and failure in all worthy under- 
takings; as he says, falling down is part of grow- 
ing up. And if we are going to make mistakes, 
it seems salutary to bring them out in the open 
and discuss their causes. Staring them in the face 
makes them seem a little less mortifying.

Only a little, though. A confession of this kind 
is not followed by absolution. And instead of 
"Go and err no more," Knuth quotes Piet Hein's 
advice: "Err and err and err again but less and 
less and less." I take my own motto from the 
novelist and playwright Samuel Beckett: "Fail 
again. Fail better."

Gnothi Seauton
Mistakes bring the gift of self-knowledge—a gift 
that is not always welcome. Looking back on this 
episode, I could summarize it as foUows: I wrote 
a program that gave a wrong answer, and then I 
fiddled and fudged until I finally got the output 
I wanted, and then I stopped. This is not a pro- 
tocol to be recommended. What's most troubling 
is the uncomfortable thought that if the textbook 
answer had not been given to me at the outset, I 
would surely have been content with the result 
of my first, fallacious, program.
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כס״ד

ת״ו עפת בעידז״ק לשון" "מערי חבורת
לארס" חאדס "תורת וסבון השלוס" "משמרת ארגון שע״י

 ״ק9ל תשע״ט מרחשוון ח׳ מברכיך״ "ואברכה לסדר לך פרשת ראשון יוס

יבורך. בשמו ב״א הקדושה, חבורתנו כני לכבוד

לדרך. ויוזנאת וגידיס עור קורמת החבורה ומתלחת סוכה וכשעה יתברך ה׳ בעזרת

 ]גס לחבריס חינס יחולק הספר הייס חייס-אורחות הפץ הספר עפ״י אי״ה יהיה הלמוד סדר

שלט״א-למעוניניס[ קויפמן משה להרב חייס, ח״ח-נתיבות ספר יחולק |

 - א׳ כלל לשה״ר מהלכות החל כיוס, שעה רבעי שלשת לפחות א-ה ממיס בעז״ה לומדיס

 הרב ע״י ככתב מכהן ייערך החודש כסוף לחודש. עמודיס 65 וכערך ליוס עמודיס שלשה

₪. 150 של מילגה בעז״ה יקבל 80% ה את העוכר שליט״א. פרנקל שלמה

לחזרה. זמן בעז״ה יוקדש לסוד חודשי כמה מידי

 כסיס על לעירו אדס שבק המעוות בשאר למוד נוסיף לענק, ענק הלמודעק כדי תוך

וגס עמיתך" תשפוט "כעדק תיטור" "לא תיקוס" "לא תשנא" "לא כגון הה״ח, של הפתיחה

מזנוה. ככל והרועה מקורות קונטדסיס, ידפיס המכון וכו? פניס והלבנת דבריס אונאת— —

 לזזק תורה, של כדרכה ולתן לשא מצויות, הלכות וללבן לבדר כעז״ה נתאסף כחודש כפעס

פעס. כל נפרדת הודעה תבוא המדויק והזמן המנוס סקוס על הקודש. כעבודת ולהתחזק

 רב אעל להיבחן מקוויס אנו ובסוף והעי שנתייס עד כשנתייס מוערך הלמוד מסלול משך

 לפסוק יורה" "יודה תעודת אי״ה יקבל כמבחן המעלחיס אל. בהלכות הבקיא מובהק

 כקו הלכה זו ה׳ דכר המשימס לרשימת יכנסו וכל״ג בממון, שאינס לזמרו בק כהלכות

השלס". "משמרת של הטלפון

 וכברכה דהילכתא, אלכא שמעתתא לאסוקי תורה לעמל ובהערכה רב בכבוד

שמאליה ההלכות ובפרט התורה כל את ולקייס ולעשות לשמור וללמד ללמד שנזכה

רמס. וכרחמיס חינס כאהבת מהמ״ק שיבנה במהרה ונזכה בעקביו, דש שאדס

החמרה רכזי

עמוינכרגר

ברנדוויק מאיר חייס



 הזמן רעביי־בי• ,ה עבו׳י-ת ב־דדכי שבועי מאמר
הדור פוסק מרן מפי

שליט״א שמדבכזל משד׳ רבי הגאיד
תשע״ח קדושים - מות אחרי פרשת

שידוכים בענייני ולרע לטוב הרע לשון הלכות לקיים זהירות
 הדבר בטעם ט״ז(. )י״ט, רעך", דם על תעמוד לא בעמך, רכיל תלך "לא

 זצ״ל, מוואלז׳ין חיים רבי הגאון ביאר לזה, זה אלו ציווים שני שנסמכו

 מ״מ בעמך", רכיל תלך ב״לא שהוזהרנו שאע״פ להשמיענו שכוונתהתורה

 שידוך על נשאל אם וכגון הרע, לשון לספר הלכה פי על שצריך במקום

 באופן ־ במדוברת או במדובר פגמים או מומים שקיימים יודע והוא מסוים,
 מיותרת בצדקות להתעטף אין הדבר, את להודיע חייב הוא הלכה פי שעל

 שיכול בשעה ושותק רעו׳ דם על כ׳עומד נחשב שזה מלספר, ולהימנע

 וייסד שקבע באופן רק לגלות יש מובןכ אך לגלות. יש אלא להצילו,

 אסוך אופן ובאיזה לגלות צריך אופנים באיזה הקדוש בספרו חיים" ה״חפץ

 ולפעמים לספר, אסור ולפעמים לספר, תייב לפעמים פרטים, כמה בזה ויש

 חפץ ובספר רע, ועד מטוב כלל להשיב ולא להשתמט איך עצה למצוא צריך

ד׳יאך שבהק הוראה מזדה לשאול וראוי היטב, באר הדינים כל מובא חיים

כאשר מדוע תמה זצ״ל שניידער משה רבי הגה״צ ומו״ר למעשה. לנהוג

 רק אותם בוחנים סמיכה, להם ולתת לרבנות להכשירם כדי רבנים בוחנים

 הרע לשון הלכות על גם אותם לבחון ראוי היה והלא ויו״ד, או״ח הלכות על

 למעשה להלכה שאלות הרבה בזה ומצוי שבחמורות, מהחמורות שהוא

אלו. בדינים בקי להיות צריך בישראל רב וכל יום, בכל



מחרשן ואגדות חלק עשר אחד פרק סנהדרין הלכות חידושי
מ״א[ קו - ע־ב קו עף

 וכן למימה עד ולא קצנו נאמים סקלוהו ממשלה ונ״ל א[ פיו למון אגר של פמילה דהיינו
 למימה ולא מעט שחנקוהו כמגק וק עדיין מת שלא פיו למון מעט נמנו אבר של נפמילה
 לי מה ב[ בעלמא כדאמרי׳ מימוח ד׳ שסיר ומקרי הרג דהיינו בסייף ראשו ממנו ואמ״נ
 על שהרגוהו ר״ל ב^לשראל על סלליהם כינוי זה דרש לפי ויהיה פלגא קטלא לי מה כולא קטלא

 דנולהו פייב היה מימוס הד׳ דבנל ידעי דהוו ואפשר ג! מורה בדין שלהם ומימוס מלליהם

 ל״ר גר או ביה: דרוש ביה דמשכסס דכמה הרשע מבלעם לבר קאמר דמה״ט ביה אימנהו
 והטעם שנומיו לחצי יגיע שלא מת הוא שע״כ ניכר שיהא שנומיו למצי קרוב דהיינו כר. שנין
 וכן סי עוד להיומ ראוי ואינו מוזר איט שוב שנומיו מצי עד הרעים ממעשיו מוזר שאיט דמון

 אינו שוב מוטא ואינו שנומיו לרוב שהגיע כיו! p ביומא נדאמרינן הצדיקים במדח בהפך

 מצטערס שהשכינה כר. ווי אמר שיצא לאחר דואג כר יצא שמא דואג ושאמר פוטא:
 לא :p כו׳ מראשי קלני אומרס שהשכינה p נ״ה פרק כדאמרינן רשעים של אבדן על

 בלשון עוסק שאפה מהלמן זה ואין במורה גבור שאמה ר״ל כר. תתהלל מה כר גבור
 לך מה ושאמר משובמן: לקבל היום כל עלין נטויה הטונה מדמו שהיא אל מסד לא הרע

 מנין סופר שהיה דכ״ש ומינה נו׳ הלנות מאוח שלש סופר שהיה כדלקמן כר. חוקי לספר
 וממניניהם נמה מסרו בידן שהרי ולמניינם לספירמם לן מה אמר וע״ז מרי״ג שהם המצות
 אמה ומה פשוטיהם לסי עליהם עובר שאמה לשה״ר מספרי ופרשת מלה מרצסיס פרשת דהיינו
 בלא פירש״י כר. פיך עלי כריתי ותשא ושאמר : p הנמוג מפשט להוציאם נהם דורש

 נומי הפרמיה כלים שאר אף דר״ל ולסון השפה מן לה דמפרש למאי לפרש נראה ועוד לב
 משמיע היה ולא ולחון משסה רק מורה בדברי בהם משממש היה לא והגרון המין כגון הדבור

הדין דנן ישמע לא וקולה נעות שסמיה רק ח[ נמנה שנאמר נענין בד״מ בדבורו קולו
 יראו כתחלה ואמר בגירסמו: קולו להשמיע האדם דצרין מורה בדברי p שאין מה ^מסלה

הנהנים עיר בגוב שעשה נמו בצדיקים עושה שהיה לשה״ר נעטר ממנו יראו נממלה ר״ל
 קודם אטד דהיינו רנה רשעים באטד ט[ כמ״ש ישמקו זמנו קודם כשמס ולבסוף ?מוד
 החנפים הרשעים על הנעמתי צופר אמרו באיוב קרא האי כד. ויקיאנו כלע חיל זמנו:
 ט שיש שהמורה ר״ל בלע שמיל לדוד הקב״ה ליה שאמר דואג על ודרשוהו הרע לשון ובעלי
 p מומו קודם אומה שישנס דהיינו מאליו יקיאנו אכילה דרן ולא בעלמא בליעה דרן

 אמד מלאן לו שנזדמן כדלקמן אחר ע״י מגופו שיורישנו דהיינו יורישנו מבטנו ליה וקאמר
 רה ונמיב דואג על דוד שאמרו וגו׳ ימצן אל גם לפניו אמר וקאמר יא[ מלמודו ששינס

 בלעם של דבריו דהיינו בלע כל-דברי אהגח לפרש ויש וגו׳ בלע דברי כל אהבת לישנא בהאי
 דאמי לעלמא דואג דנימי ואמר רעה ועץ הרע לשון נעל ג״ב היה שהוא בעור p בלע שנקרא
 לעולם שהוא לנצס ימצן דהיינו מנה לא הבא לעולם גם ואמר עלמא בהאי למטרססיה וישקול
 שיאני מלפניו דדוד נמפלמו דנענה משוס נו׳ משמיה מדרשא ר שמעמא לימרו וקאמר הגצמי
 מ שמעמא דלימרו דהיינו עולמוס משני במקצת לזנומו נרסמיו הקב״ה רצה עולמות משני דואג

 לאדם צו אפשר וני עולמים נאהלן אטרה י□[ רנה האשה פרק דאמרינן משמיה מדרשא
 מסי שמועה דבר שיאמרו י״ר עולם של רטנו הקב״ה לסר דוד אמר אלא עולמוס בשני לגור

 בלשון וגו׳ ויסמן יסמן ואמר לזה גם דואג מכה שלא דוד התפלל ע״ז שם פי׳ כו׳ הזה בעולם
 בע״מ אוהב דואג שהיה אסשר כר. רבנן בנין עולמות: נשר דר יהיה שלא דהיינו נפל

 לכן גס מכה שלא דוד המפלל זה על גם רבנן בגין ה״ל רבנן דרמיס יג[ ב״מ פרק ואמרי׳
 אותיות כל וק״ל: האק מן אמריו משרש סיים ען שהיא שהמורה סיים מארן ושרשן ואמר
 כל סופרים שהיו לפי סופרים ראשונים נקראו למה יה דקידושין קמא פרק נדאמרינן כר.

 נק״ו לדרוש יודע סירש״י ק״ו שוקל ואיה נו׳ מציין דגמון וי״ו אומרים שהיו שבמורה אומיות
 לפי טטה צד לאמה מתהפכים שהה בק״ו לשקול יודעין שהיו טסף דבר נראה שוקל ומלשון ענ״ל

 כר. כאויר הפורח כמגדל הלכות מאות ג׳ סופר שהיה ואמר והפרכות: הסברות
יושבין שהיו טת מקומן אמהו נסרק שכמוב מה פי על לפרש נ״ל ועוד בפירש״י פירושו

 נמסיו ורן דנחיב קליל רה נהמי אמרי הינא דונמא ידעי לא נו׳ עולם של בנייר ועוסקין ׳?^מה

 אס לדוד ה׳ זכור וכתיב וגו׳ אנלמני רחן קנאת ני דנמיב האדומי דואג נחקנא ועד״ז כו׳ שכן
 אמי למי ונכרי לאמי היימי מוזר מיניה לעיל דכמיב דואג על זה שפירשו ע״ש וגו׳ ענומו כל

דוד על דואג שאמר טי[ הערל סרק כדאמרינן לנכרי כמשב דוד היה דואג שבעיני דהיינו

שלמה חכמת

 יכתוב שלא איתם אז כר תואר יפת קנסיבת טעמא מאי כר. רב אמר יהודה
רש״י נצ״ל: כר. עליה בא ולא טומאתה בו׳ מתקדשת בד״ה רש״י נצ״ל: כר. יהודה רב אמר עליה קבל יסורין עלן קבל כר. ונקתי וכמה כמה אחת על כו׳

חידושים
 אם ט והפורענות הגזירה נגמרה 6ל אבל למצרים ירידתם מסמלת הממיל עצה שאותו

ודו״ק: ממרים
 למימר ליה הוה פירושו ולפי נ״ב כו׳. פגה שאכלה כד״ה רש״י ?]"א קז דף

p pro הלשון שאין פגי אומן שאנל לומר דוסק ט פגי שאנל אלא
 הזמן קודם אצלו נאה כלומר פגי שאכלה לשונו וזה פגי בפירוש כמג הערון ועוד

 באונס היא הלא ופימה נדידה הענין שמולה להטא משמע כרמן על באיסורא שנתבשלה
 פגי שאנל למימר ליה הוה וא״נ כה[ בהמה נמה סרק בסוף המוס׳ שנפט נמו נלקמה

 שמיהרה ר״ל פגי דאכלה לפרש דאינשי בסומא ומרגלה נו׳ הזמן קודם אליה שנא ר״ל
 בו[ ומורה סורר בס׳ הימה שנה ס׳ בת היומר לכל שהרי יתכן לא זו גם לאוריה לינשא

 הוה כן ואס אטה אומה שהשיא אצא נשואי) לא ונשואי׳ היא קטנה כרסן בעל כן ואם
 להדא בס״א כמוב שמצאתי מה לסי קשה הפירושים לכל גם פגי שהאטלוה למימר ליה

נא קטן שסטא אלא כו׳ הימה ראויה זה בדרן לפרש נראה p על שטעית פגי שאכלה

והערות הגהות
 במשנה. ע״ב מט דף לעיל עי׳ p ע״ב. לה דף חולין p במשנה. ע״א גב דף לעיל א[
p ע״ב. לח דף p ע״א. נו דף לעיל p במשנה. ע״א מו דף לעיל ועי׳ רמ״ה, יד וב״ב 
p יראו דבתחילה יהוידע בן וע׳ י. יא, משלי ט[ יג. א, א׳ שמואל ח[ יעקב. עיון ועי׳ 

 הוא והאמת לדואג הציל שלא כמו החטא מן מציל התורה דאין יאמרו שאנשים מפני
 מתייחס שהפסוק נרמז היכן שמבאר בע״י ברי״ף וע״ע p לשמה. שלא למד שדואג
 קלא. א׳ שמואל שמעוני ילקוט וע׳ יא[ ב׳(. )תרמ״ח קרח פ׳ עה״ת שפ״א וע׳ לדואג,

ע״ב. נד ימדף«3דףלע^-&ח-ז [יד ע״ב. כג דף שבת יח ע״ב. צו דף יבמות יח

 דויד כמגדל נמ״ש מגדל קרוי שהמקדש ולפי בקהל לבא ראוי אם נא שאל
_ שם שעל באויר הפורס במגדל הלכות מאות ג׳ ולמד סופר היה שדואג אמר

 הוא היכן מאומהלכוס שלש למד והוא נאויר הפורס כמגדל קראו המקדש רת של מקומו
 הלשנות ע״ש ררם בלשון מגדלים ואמר שם נמ״ש דוד ,נא כי. עד שפיר ידע ולא מקומו

 מאה וארבע ואמימופל דואג ט מסופקין שהיו ררס מקומומיו ע״ש א״נ שם שהיו ררם

 שאמי תה במקומו: מסופקים שהיו נמי היינו כו׳ במגדל ואסימופל דואג דנעו בעיי
 דהלכמא אליבא שמעממא להו סלקא ולא בדבר מסופקים שהיו כו׳. בעיי למבעי רבותא

 היה שהוא דוד גד דנמיב קרא דהיינו ללבב יראה וה׳ דנמיב בעי לבא הקנ״ה אלא ומסיק
 יהודה רב טטא כי ועני] יה: כדמסיק דהלנמא אליבא ליה דסלקא ההוא ביבר ממכרן

 באין ימות הוא ע״ש: הוריומ בסוף מטאר כר. בעוקצין מתנינן ואגן בו׳ אשה
 לו היה שנמייו אף ואמר וגו׳. הרשע ילכדנו פונומיו מיניה לעיל דכמיב איירי ברשע וגר.

 אולחו וברוב ואמר מוסר לו יהיה לא מיממו שבשעת מוסר באין ימות הוא ומורה מוסר
 סרק כדאמרינן האמת אל נתכוון ולא ישגה הקהל מן לפוסלו דוד על שאמר בד״ת
 באין נגעים הרע לשון המספר כל יט[ בערכין יש פ׳ נדאמרי׳ בו׳. שנצטרע יחז: הערל

 ק״ק ומיהו כו׳ וממרגמינן לצמיתות המם ונמיב אצמית אומו רעהו בסתר מלשני שנאמר עליו
 לשון ט דמפורש וגו׳ אצמית אומו רעהו נסמר דמלשני קרא האי לאחרי ה״ל טפי נמי דהר
 מלאני של נימוס הג׳ דהיינו לפרש יש כר. לו נזדמנו חבלה מלאכי ג׳ וק״ל: הרע

 אין אומרת אסח p הנושא סרק נדאמרינן העולה מן כשנאנד הרשע לקראס שיוצאים חבלה
 והא׳ שלום נומנת שהמורה מלמודו דואג שכס שע״י האמד והיינו לרשעים ה' אמר שלום

 והאמת למעצרם נשכבה הנשמה שאף נשממו ששרף היינו ישנטן למעצבה לו שאומרת
 ני רשעים ועסומם נאמר שבערלים נו׳ עפרו שפיזר היינו פרלים אח ושכב רדה לו שאומרת

 במלכות דדואג דניון כר. זה את זה ראו לא וק״ל: וגו׳ רגליכם כפוח מסת אפר יהיו
 שאול במלכות היה דואג שהרי זה אס זה ראו שלא ע״נ דוד במלכות ואמיחופל היה שאול

 בסוף קצת דוד במלכות היה ואמימופל שנים ע׳ דוד ומיה נער עדיין אז היה ודוד בסנהד׳
 אפשר אמד סמן היה שאלו ואשמעינן כדלקמן ימיהם מצו לא והס שנים מ׳ שגמשן מלכותו

 דמים אנשי שנאמר ימיהם מצו שלא ואמר עליו. הרעה עצמם מפני לקום דוד יכול היה לא
 גס תלמידו וק״ל: אשימופל עצת הוא ומרמה הנהנים עיר נוב אנשי שהרג דואג שהוא
 שלומי איש דגם דקרא מהלים בספר הזה כסדר כמובין אינן קראי הני כר. שלומי איש

 הימה מורתו רשע שהוא אסימופל דמסממא אלא אסרינא קראי דהני מקמיה נמיב וגו׳
 שאמרו המדרש ולפי דונמין בכמה כדמונס במורה מוסיף היה סקנומו ודוד ממנו משחכמס

 במר דכמיב גו׳ יסדיו דאשר קרא מהאי הייט דברים נ׳ מאמימוסל למד ישראל מלן דוד כי
 א״ל טמידי מורה לומד שהיה דוד את אסימוסל שמצא לפי ומיודעי אלופי דקראו קרא האי

 נרגש נהלך אלהים בטת בא[ א״ל לב״ה מסת שהלן אומו ראה ושוב סוד נמתיק ימדיו אשר
 הכי קאמר אמימוסל דאדרבה חברו דוד שקראו קרא מהאי מלמודא הנא יליף היאן וקשה
 הן אלו ובפרק ממט דוד שלמד מה מלוקוח מדרשים ויש רט קראו כן וע״י לדוד

 שה לכתוב נק״ו אמימוסל ולמדו נו׳ מהומא קפא שימין דוד דנרה בהאי אמרינן בב[ הגולין
 העולם שיהיה בתהום שראית שאמר וגו׳ אנוש ואמה קרא האי לפרש יש ועד״ז נו׳ אסספא

 זה דבר להודיעט וגו׳ ומיודעי אלופי נעשית העולם שליש את המהום שהציף אנוש נדור
 ודאי שהוא אמימוסל על וגו׳ שלומי איש ודרש קיים העולם שיהיה נו׳ אמססא שם לכתוב

 אחיחופל p אליעם בת שבע בת שהיא אסימופל של בט לבת נשוי דוד שהיה שלומי איש היה
 תלמידו ג״ב שהיה לסמי ואוכל לשונאו עצה לימן עוזר יהיה שלא דוד בטס היה ועליו

 עקט שהוא אבשלום בנו אח דוד על בעצמו אחימוסל שהגדיל ר״ל עקב עלי הגדיל ואעפ״ב
וק״ל: דוד של וסופו

 שמו מייחד הקנ״ה דאין פשיטא הא כר. דוד אלהי אומרים ואין ע״א קן דף ח״א
יהיו לא מומו אמרי שאף דוד שידע אלא ps בחייהם הצדיקים על

 לי מיגסו אינהו וז״ש נח מיממן אסרי כו׳ אברהם אלהי שאומרים נמו דוד אלהי אומרים
 לא בקדושיו הן במ״ש לא בסייהן מיהו עליהם שמי מייסד היימי מיממן אמרי ולכן במייהן כנר

ה׳ בחנני ואמר עלין: שמי אמייסד לא נמיממן אף ולכן לי מינסת לא נסיין אמה אבל יאמין

הגהות
 ויסחך יחתך דכתיב מאי לנצח יתצך אל גם לפניו אמר דאתי לעלמא דואג

 מדרשא בי שמעתוזא לימדו הקב״ה אמר סלה חיים מארץ ושרשך מאהל
 כר: בעי מאה ארבע אמי ר׳ אמר כר. מאהל ויסחך יחתך לפניו אמר משמיה

 כו׳ הויה אמר טהורין בטרפיהן שכבשן כר הוה וכי בעוקצין מובא מתנינן שם
 כצ״ל: כר. בהחלה יוחנן רבי ואמר כר. לידאיו ה׳ סוד דכתיב דהלכתא ואליבא

 זה יצא שמא בד״ה רש״י הס״ד: פסח. של תרגום חגידא בד״ה רש״י
כר: שיצא לאחר הדטר ומממיל נמסק הוא רעה. לתרבות

שג׳ נהגי עולם של רבונו לפניו אמר לי מינסית לא ואת גמי ע״א קן דף
דכתיב. והיינו שבע ומרעיבו שם כצ״ל: כר. וגו׳ ונסני בחגני

 שם נצ״ל: וישלח. מיד וחזייה איגלייא לחלתא פיתקא שם דנמיב: והיינו נמשק
 על הבא דוד לו ואומרים משנתן פוסקין שם שטעית: ס״א נ״נ פגה. שאכלה אלא
רב ואמר כו׳ הליו בשעת אפי׳ רב אמר יהודה רב אמר שם כצ״ל: איש. אשת

 רבה רות וע׳ ע״ב. עו דף יבמות יח[ ע״ב. צג דף לעיל וע׳ יז[ ע״ב. עו דף יבמות טז[
 דף כתובות p ע״ב. טו ערכין"דף שז ע״ש. בע״ס שנמסרה בהלכה כפר שדואג ו ד,

 ועיין אלו. מדרש דברי שהביא מ״ג פ״ו לאבות בפירושו רש־׳י עיין כא[ ע״א. קד
 ע״ב ל דף בקידושין שאמרו מה לפי״ז ב"שמסביר סי׳ ברכה ובשיורי יוסף בברכי
 החיים בארצות במלבי״ם ועיין זקן. בכל דמשמע זקופה בקומה שילן לאדם לו אסור

 תו״ח. ע׳ כח ה. צר, כ״ר בג! ע״א. יא רף מכות כב[ לט. ס״ק pלא ובהמאיר ג סי׳
ע״ב. סט דף לעיל כוז ליקוהין. ד״ה ע״א נו דף שבת בה[

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס395 מס עמוד בבלי תלמוד סנהדרין כה ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



הבסיסיים המקורות
מהרש״א

| כסיל הוא דיבה מוציא ) רעה בשורה או מת על לבשר

 וברש״י שם. מהרש״א ועיין כסיל, הוא דיבה ומוציא קאמינא, לא ...אנא ד. ג: פסחים "
 תוספות ועיין עיי״ש. מפיו", שקר דבר רב שיוציא לומר בעיני "וקשה י״א על מקשה ד. שם

שבא. זהב ובהגהות שם הרשב״א

שם פסחים מאירי: "

שבא ובזהב שם רשב״א: תוספות "

 עצה וזאת שיתחמם כדי מחלתו לחולה לספר מותר האם קנג: פארמא חסידיים: ספר "
בפנים?? ??לבדוק שאסור, ופסק לרפואתו,

 שיאמרו חובה אינו לו נודע ולא מת לו שמת מי ב: סעיף תב סימן יו״ד ערוך שלחן "
 שואל אם מיהו ...י( )משלי כסיל הוא דיבה מוציא נאמר זה ועל ואמו באביו ואפילו לו

תרחק שקר מדבר שנאמר הוא חי ולומר לשקר לו אין עליו
 הנושא ועוד, ?? החיים וגשר השלחן ערוך ועיין וכו׳, בטור ההלכה במקור שם ועיין

)מצולם( יוסף בילקוט יפה מסוכם

 מה זה ולפי דין... בבית רק נאמר תרחק שקר מדבר הפסוק א: ביאור ט מישרים ארח *
 תרחק, שקר מדבר שנאמר הוא חי ולאמר לשקר לו אין וכו׳ ת״ב סימן ביו״ד דפסקינן

 יאמר שלא ה יב נגעים יו״ט התום׳ מש״ב וגם בכה״ג, איירי לא דקרא דוקא דלא נראה
עוד עיי״ש שקרים... דובר משום לי נראה נגע

מצולם ??? יוסף ילקוט *

 חיים שלמת מספר מביא נושאים, כמה קמב, עמוד עד כז סעיף קמ עמוד שפתים: ניב "
 בעיתון. הדבר פרסום לענין תכו( סימן חדשה )הוצאה

רלה, עמוד מחלה: לענין ח.א.ל. *
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G
 אלא במדבר אבותינו על דין גזר נתתם שלא מצינו שכן מעשה, העושר, מן ■תר בפיו האומר "נמצא סייר,( )פ״ג איתא בערכין במשנה •

 ע"׳ הרע לשון דיבור עוון על נחתם דינם שגזר בקולי".נמצא שמעו ולא פעמים עשר זה אות• וינסו ■"ד( )במדבר שנאמר הרע לשון על
המרגלים.

 לדורות, בכיה לכם אקבע אני לפני, הנם של בכיה בכיתם אתם רי-“ריקב להם "אמר ט״ז( פרשה רבה )במדבר מצינו ווז"ל בדברי מאידך •
 במדבר אותם להפיל להם ידו "וישא קו( )תהלים שכה״א האומות לבין ישראל שיגלו נדי שתתתרב ק“ביהמ על נגזרה שעה אותה ומן

,הבכיר, על אלא דינם נגזר לה,"ר עוון על שלא א"כ נמצא עכ״ל, קול" נשיאות כנגד יד נשיאות בארצות" ולזרותם בגוים זרעם ולהפיל
ליישב. וצריך ללה״ר, שייכת לא הרי והיא

 פס״ז( צרעת )טומאת וברמביים ממצרים", בצאתכם בדרך למרים אלהיך ה' עשר, אשר את "זכור במרים הוא לה״ר של האיסור מקור •
להייר, של האיסור יסוד שזה להשפיל, או לבזות כוונה לא אבל טעות, אלא לה״ר, היה לא דיברו ואהרן שמרים שמה לבאר טרת
 טעתה אלא בגנותו, דברה לא והיא הים, מן להצילו בעצמה וסננה ,ברכיה על וגידלתו בשנים, ממנו גדולה שהיתר, באחיה, שדיברה הנביאה "מריס ם“הרמב )ז״ל

 לאיסור המקור זהו ואעפ״ב בצרעת"( נענשה מיד כן ואע"פ מאד" עניו משה "והאיש שנאמר האלו הדברים כל על הקפיד לא והוא נביאים, לשאר שהשותו
תימה. וזה להייר,

 הרע לשון בדיני דין כזה אין הר■ פירות, ומיני אנונימיים אנשים ועל הארץ על המרגלים שדיברו במה גם נמצאת התמיהה אותה •
עליהם. בדיבור איסור אין למכרו שרוצה למישהו ששייך לא ואם ופירות, חפצים או ארץ על דיבור לאסור

 דבר וזה דמים", ושפיכות עריות וגילו• כוכבים עבודת עבירות שלש כנגד עונות מגדיל הרע לשון המספר "כל טו:( )ערכין חכמים אמרו •
 מאילו חמור יותר זה שיהיה זניח- דבר באיזה לו ומזיק חבירו על מישהו מדבר שאם הדעת על היעלה האי, כול■ מא■ מובן, לא

לשרש• נוגעת אלא לשני, שעשה הנזק או ברעה נגמרת שלא שהיא שמשמע זו בהשחתה הגדול הפגם מהו להבין וצריך רצחו,
הקיום.

 אי(, )שער החיים' בינפש כמבואר כבורא, האדם את עשר, העולם בורא שכביכול פי' האדם", את עשה א' בצלם "כי הוא- ריענין ביאור •
המאמרות. כל נאמרו שבה הבריאה, של השם הוא זה כי 'אלוקים' בצלם דוקא וע״כ

 אלא בראו לא בעולמו שברא מה "כל וכמ״ש לייב, בגי' כבוד הכבוד- כנגד וזה העולם, בבריאת 'אלוקים' השם נאמר פעמים ל"ב •
 לתת יכול שכבוד משום בחירה, כבעל שנוצר האדם הוא זו למטרה שנברא היחידי והנברא הכבוד, גילוי היא הבריאה כי לכבודו",

 המלאכים שירת )וע״נ גמור, ביזיון לא אם כבוד- לא לנה״פ הוא מוכרח שכבוד ניוון לכבד, כן בוחר ואעפ"ב לכבד, לא גם שיכול מ■ רק
בהירה(. שום מגיע לא מהם אבל מכבדים, שאנו מה את מגלים הם בזה כ• האדם, שירת אחר■ רק באה

ניתן ידו שעל הבחירה', 'נח הם אחרות במילים אלוקים' שיצלם כך זו, למטרה שנברא אדם, של צלמו היא א' שמות בל״ב הבריאה •
____ _ ____ : . . ___ _ _ _ הכבוד.

 הבריאה, צורת את וקובע שצר זה שהוא אלא מאין, יש של בריאה לא היא לאדם שניתנה הבחירה וכח מאין', 'יש נבראה הבריאה •
למוטב. או לטוב אם

 כך משום בדברו", נהיה "שהכל אומרים שאנו וכמו העולם", נברא מאמרות "בעשרה כמ״ש בידיבור', נבראה נולה והבריאה הואיל •
 לה שנתן צורתה לפי המציאות את ומעצב שיוצר זה הוא אבל הדש, דבר בורא לא שאמנם האדם, של בדיבורו כח ריקב"רי נתן

שקר. של מציאות או אמת של מציאות האדם,
 שניתן הדיבור כח שורש וזה דיבורו, את בנו נתן כביכול בפיך" שמתי אשר "דברי שנקראת התורה את לנו נתן העולם כשבורא •

 אבל הדיבור, כח ממקבל■ להיות צריכים היו העולם אומות אפיי ולכאן' בצלם נברא האדם כל אמנם הן האמיתי, אלוקים' ליצלם
 הצלם את ההזירו אדהייר של מזרעו חלק ורק ,1,שביצלם בדיבור כח את האדם בני כל איבדו הצלם, את השחית שאדהייר אחר■

אמיתית. 'אדם' צורת שבהם הצלם, להם וחזר שזכו אלה הם זוהמא, מהם שבטלה התורה מקבלי והם למקומו,
 ■ותר הוא זה וכח שמינו, על שנקראים תורה דבר■ ולחדש ליצור מסוגלים אנו וע"• פה, שבעל תורה הוא בפיך" שמתי אשר "דברי •

 ש"אסתנל כיון בידו מסור הוא כי בעולם, הדשות לברוא ■כול ממילא בתורה חדשות לברוא יכול אם כי בעולם, חדשות מלברוא חזק
 מה מתבאר ובזה בו, לשליטתם העולם מסירת הוא הוא שבע״פ תורה חכמי בידי התורה מסירת ממילא עלמא" וברא באורייתא

 וזה מישראל, הנבואה פסיקת אחר רב בזמן וזה מתים, והחייאת נהרות כבקיעת גלויים ניסים של מקרים ספור אין בש״ס שמובא
 בזמן זה ולעומת שתיים, ואלישע אחד, מת החיה שאליהו ופי' ברוחך" שניים "פ■ מאליהו ביקש הנביא אלישע הר■ מאוד, תמוה דבר

 זכה מאליהו שנים ס• שזכרי שאלישע ■תכן זה ואיך מתים", מהיר. שבכם שקטן "יודעני לרב• אנטונינוס שאמר מצינו שבע״פ תורה
 שניתן שבע״פ, תורה מכח שזה הוא ‘והתי התפעלות, שום בלי מתים החיו נמעט ענין בלי וכאן גדול, ולצורך מתים, שני להחיות
 וכל העולם, מן אותו מסלק היה לבריאה, הגשם נצרך היה לא שאם אמימר שאמר וכמו בידינו, גם הבריאה וממילא בידינו התורה

 זה ענין על מורה והכל מלמטה, אלא מלמעלה ירד לא שגשם רב■ בימי היה שבאמת וכמו משתנה, הייתה הבריאה של המערכת
 התורה כי מוסרם, ע״ש נקראים ולא בנבואה אלא נמסרה שלא שבכתב תורה לעומת שבעייפ, תורה חכמי בידי ניתן הבריאה שכח

 נח זה1 בידם, להיות הבריאה נמסרה גופא ובזה ע״ש, להיקרא בידיהם, התורה ניתן התושבייע חכמי בידי אבל בידם, נמסרה לא
ממסילותם. כוכבים להזיז שיכול אדיר

 למעלה טוב שאין לעולם העולם את להפוך ובנוהו בפיך" שמתי אשר "דברי הוא נכון בו שנשמשתמשים הדיבור כח הוא זרי כח •
 הוא הדיבור שנח מכיוון וע״כ כמוהו, שאין לרע העולם את להפוך האפשרות גם ניתנה הדיבור- נח שבנו- אלוקים' ביצלם אבל ממנו,

 על הוא הדיבור אם ואפי' בבריאה, רע של מציאות היה לא רע, דבר שום האדם מפי ■וצא היה לא אם לאדם, שניתנה הבריאה כח
 נח יצירה, נח הוא הדיבור אבל נקודתית, פעולה רק הוא המעשה נ■ שיעור, לאין חמור הדיבור בנ״א מישהו, ביד■ כבר שנעשה מרי

נולה. הבריאה למערכת רעה צורה נותן וממילא למעשה, הפרשנות את ונותן שמעצב

 נעשה שעייי הבחירה כח פי' שיצלם' ■סדנו הר• העולם? אומות איבדו הבחירה כח את שגם נאמר לא למה לפיייז ביאור ל׳ שצריך אלא 1
הכבוד.



 גורם היה וממילא טוב, עולם נהיה היה העולם רע, דבר מדברים היו לא בנ״א שאילו כך כדי עד העולם, צורת את מעצב רע דיבור
 ההשחתה כה מה מובן וממילא רע, עולם של צורה יוצר הרע הדיבור ולהיפך- רע, דבר שום בעולם נעשה היה לא גם מאוד שמהר
 הכביר בנה השימוש אלא חומרתו, את הרע הדיבור לפעולת שנותן מה הוא לשני שנעשה הנזק לא כ׳ לה״ר, דיבור של הנורא
 רע. של צורה בה ויוצר הבריאה, את הורס ואיתו העולם- נברא שבו הכה את ע״ש, שיקראו דיית וליצור לדבר שיכול הזה- והנורא

 יבקשו "תורה במפורש נאמר שעליו אהרן ומרים, אהרן הם שבע״פ תורה לדבר■ המקור להיות היה שלהם שהתפקיד האנשים שני
 מה את לבטא שאמור ומי שבכתבי, 'תורה הוא כולו כל כי פה, כבד היה אלא מלכתחילה, דיבור כה היה לא למשה נ■ מפיהו"
 הבאר שמתנת ומרים נביאך", יהיה אהיך "אהק שנאמר מה וזה שבע״פ, תורה כה שהוא אהרן, הוא יכול ולא לומר רוצה שמשה

 שבעם המקבל שמצד תורה מקבלי של הבריאה צורת היתה היא נ• תורה, בדבר■ וחידוש 'נביעה' של הכח שורש והוא בזכותה,
 כ׳ הריון, מלי 1'והורתיך ובהז״ל תדבר" אשר את והורתיך פיך עם אהיה ואנוכי "לך ולדוגמא תורה, שבמתן הכלה אנחנו כ׳ ישראל,

 ודוגמא ישראל, שבכלל האשה בחי' היא ומרים נולדים, הם וע"■ המקבל, לצד ה״ט ששם תורה במתן העולם בורא ע״י בו נזרעו הם
 ומה משה, בזכות לישראל הבאר שחזר ומכאן הזו" התורה את באר משה "הואיל ונמ״ש משה, בזכות הזר שכשנסתלקה לדבר-

 את קיבל כי דברים, ספר של המכריע הרוב את משה אמר א' וביום נעלם, פה' היכבד פתאום שאז מה זה- דבר של המשמעות
שבע״פ. תורה של מרים של הכה

 שכה אלו של הדיבור כה קלקול הוא משמעו אלא שבה״ה, לה"ר להל' שייכים היו לא באמת ומרים באהרן שהיה הדיבור כה קלקול
שלו. ביותר הגבוהה בעוצמה להם ש״ך הדיבור

 היו והם המה, ישראל בני ראשי אנשים' היכולם את הארץ, את לתור מרגלים שלה שמשה אחר■ רעה, הארץ דיבת במוציא׳ וכן
 המרגלים !בשליהת הארץ, על זה את ולהחיל לארץ, וטוב אמית■ פירוש לתת ובכך תורה', 'שטיקל כמו הארץ ענין את ללמוד צריכים

 של שלוחים שהם כיוון רבינו משה כראית שראו מה את וללמד להזור צריכים והיו הארץ, את ללמוד הכה את בידיהם משה נתן
 ולתת לפרש שענינו שלהם הדיבור בכה כי רעה, ארץ בחזרה הביאו והם לכך, ראויים היו והם לך" "שלח שדרשו כמו רבינו, משה
 משה ורק רעה, ארץ של מציאות ויצרו הארץ על זה את החילו ובאמת למציאות, ומעוות רע פי' נתנו הם המתגלה- למציאות צורה

 שהראהו "כל וכמ״ש הארץ, את בראייתו הנכון הפי' כה את בה נתן האחרון שבימו מה ע"׳ שלה והזמן המקום בהי' את לארץ נתן
 של לארץ רק נכנסו ׳,בני אבל הקדושה, לארץ ישראל ארץ את עשתה רבינו משה של הראיה כה כי במעשר", ה״ב למשה הקב״ה

המרגלים.
 וזה לארץ, נכנס שני ודור ממצריים יצא א' שדור הארץ, מביאת מצריים יציאת את שחתכו מה הוא המרגלים שעוון מגלה המהר״ל

 את ואמנם היציאה, גמר להיות צריכה היתה לארץ והכניסה הארץ- אל יציאה להיות צריכה היתה כי להיות, צריך שהיה מה לא
 הדבר של הזה ההיתוך כ■ איבדנו, הארץ אל הכניסה את אבל למה(, בשיעור התבאר )לא אותו לאבד שייך היה לא כי איבדנו לא ■צי״מ

המקורית. לארץ ולא אהרת לארץ כניסה ■צר האהד
הרע מציאות נתינת לה״ר, של הנוראית הפעולה היתה וזו שלנו, תהיה לא הזו הארץ האמיתית- ישראל שארץ למה נחזור שלא עד

------עושים הקול מן כ• בולם, הדיבורים כל שורש שהוא קול, הוא הבכיר. ענ*ן והנר. חינם, של הארץ,•והבכיה על והחלת! בבריאה
 מוות, של קול הוא אמת של ובכי לעין, גלויה היא אמיתית שאיננה צעקה כ׳ בדיבור, כמו לרמות •ותר קשה שבקול אלא דבורם,

 כתב הפסוקים שמונת את אם התנאים נהלקו זה ומכה משהי- שם 'וימת וכותב הי משה "אפשר שאמרו מה בביאור שמצינו וכמו
 ש״ך הוא בזה הרי בוכה שכשמשה המהר״ל ומישב הקושיא, את מישב זה מה וצ"ב בבכי, בדמע- זה את כתב שמשה או ■הושע,
משה". שם "וימת לכתוב שקר ואי״ז למוות
 מעומק אמיתי היה וזה לבכיה, גרמו הם לארץ, פירושם עם המרגלים וכשבאו הה״ם", "ארצות היא ישראל ארץ הרי ■תבאר- ממילא
 לדיבורים מקום עוד אין הלב, ממעמקי שבוקע מה וכשזה המוות, ארץ להיות הארץ את הפכו ובכך ישראל, כלל של החיים תפיסת
 "ארצות להיות ישראל ארץ את נכון שיפרשו אהרים דברים לקבל ■תכן לא לדורות, הבכי עיי• נתקן לא זה בכי עוד כל וע״כ אחרים,
חדשה. לתפיסה בסיס שיהיה עד מאיתנו נלקחת בנת״ם הארץ ולכן הה״ם",
 היא דוד ותפילת ודוד, ויעקב •צהק אברהם המרכבה, גלגל■ די של תפילות ואלו ג', ולא ביום תפילות די שיש מובא באר״י בכתב■
 שיא שהוא בזמן הבא היום של תחילתו שהיא בחצות נאמרת אלינו, הגאולה אות שתביא זאת והיא בכי, ענינה שכל חצות, תיקון

 זה אבל במשנה- כדאיתא דיבור- ע"• ניתן הדין גזר כי הבוקר, לאור הלילה מעומק נגיע הזו התפילה ע״י ואז לילה, הכי ההושך,
 שנשבע השבועה וזו לדורות, המשכיות לזה שגרם בכי ע״י בא לדורות, פורענות הוא אלא לתיקון, ניתן שלא ענין גם לזה שנוסף

 בזה כי אובילם" ובתחנונים יבוא "בבכי וכמ״ש האמיתי, הבכי את ונבכר. ההוא הבכי את שנגמור עד ימשך, זה שכך העולם בורא
הדשים. דיברים יווצר הבכי שע"׳ לבנים, סי' כך התאהדו ועי״ז לאחיו ■וסף התגלה שבבכיה וכמו מתקבצים,
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 שלש לוג פלי לכל לוגקבס&שהכליס שלשת שיהא רנעינן

 •p נקיש בדוקא ונראה זכו׳ לא כלי לכל מלוג כמת אגל
עיש ס' כעלי זית וחצי בנית זית *ip תי׳תמיב כחמץ וכן

 אכןהתוס׳פידשושס ׳ קעליולפביר6מןהען>שאשר>ו
 סהאהרגסם זמפרש כאץ דר׳אחא׳ בשהשאלתות כעיא

 עיאשפיבעי והיינו ואסאספקאתנםס״יבתםראשילפלן
 שלא מהר להאפינולגניוס סישלתושללסיר לי׳למיקש רןעין מטין »ינ וכן »י« שיעורים כששני דווקא כיאה

 יליכ׳הפסד היסא לאיו הד לאסריסעכיל ולא ספסר לז יבא wop פליז שכפלו ופשו! קרי בעל אסרו הרי שפא אמרת
 פשוש מיגלילאה את ריה שליל ילא ושא אוקו להצ״ל פותר פשו כנתינה ותלי בטבילה תלי פ&א רב בעי סומר פיס קבין

 לפי לרקד' יש וסנה למלן■ ראשו מחייבים שהיו ויליה פתייא בנתינה ושאר בסבילה חלקים כ׳ אס אכל סלי' מושא ווואה
 מירא משים ואי פי'הםאלתומלשהלא^ססר»נוןר'ט ץ3לוגיןםאו לג' מפה דהוא משום זהעמא לאפיגעי׳ליה

 לפותרו היל זס מחמת פליו פסיוא שוס מאש שיש אס דילי' בגפי' סס ינעי שאיבפיוק בל )31 הכיל שירלי לפי בפקוח
 כדאערינןבידושלפיבהיעססלנרס שרי ג’ונכה למלכות מןכעי׳ור׳ירמי׳סציו כו' תפשק ופתילה קפשש ליגור

 הורגים א» פרי לאו ואס מהמג פכש אחי לכו תנו שאארו פשורוק ירים אץ ור׳ינאי שא וכן בכשילהכו' וחציו בסאה
 ואס אתומעואל נפש ימהרו לא נשרגיש אפי'בולם כולכם לחצאיןאכןנגמ'וס!לץון<ץטגנ>כבדנעיר'ירפי׳בדק

 " יתדוא׳פהסכסבעבןמחיפהחאותוואליהיטס׳ םא»ןמויתבפקוסא׳יקכאןפעט פמדרפממ׳הירש**
 לספרי' הי׳ללס סע' לפי ה*כ א*כ עיש תי׳קניו בייל וכעיש ובעי׳הצפרפו׳שיהא אפרינן ולא פשפס עיש ס׳ פפה ובאן

* לכן יחדו הוי דאי דו אותם •מפר סננה יהיה אס כ’ואח ז ותלימכאןכפים סבאן &צי
DJDW ומתקלופרוהיספת״ר׳פןיס״נדאשולס^מנו׳ססעשס כנירנדא׳סילפירהנייישלההתפק שעיקר 

 שיעסהשיטפדינוןאעיגסימזו׳ויפפרינקגאסיסאפסצזלך העלית שיעור דקייל כה? משלית ברין גס
 לאפשמענןפדנמגזשפיעהכת׳לאחריס כריפדנרינתז׳ 1*0חי' כיאיתאנא*ח שתקגקפתבהשגוראשוומבובו'

 אלא לאפרים ימס הפסד מס ואיהאששפשוששיספרימן לוגשי בירך קלת וגקקפל שסליק לובש אס >רננ׳מאג*כ
 אותן ימשח או אתרים להרוג שבנס ה ׳ראשיה•1 שהיה ודאי ראשו לקמן להתנסות מ'שיסור ואתרשנקקפללית בגויס
 דנירזשלפי לפי ונראה אשק לעשור רשאי הא ואישקשת ששו׳נשיוער ניכר ואינו ביון דפעודפצ״צית ג*כ נימא ורובו

 ורשאילפסזראותז דסא דר'לשנר אינאשלוגקארייולל שתכלא '3 בגפי' פע*ס מתבאר וויןזה נראה אלא שראוי
 אעיע ירייסבר בבר* p שכה מיאשג® תייב אש דוקא שאם ושמן פ!טר וריש בלילית חייבת בפולס שהיא שלית

זע»ס»'יסד נריל פדמניס ופשק פיתס תייב סאיגז י״חש ונפואפגואר »קי*לגר*ש בלילית שחייגת פרס ת
 9שג*פג*3ו ריל־מ' לגבי *S3קניזרגנלחכת'קיילמכס וששפנוארסטעשיגיק יעשפה'וע*ש6סורס*׳י'ונ3

 ם*3הרפ דאי׳לדבד הניא ונק׳שפהדימ היפנים מקמי'על עדיין ילאפשטס אן וחי נפ»ם ולהתפשט לפשות מופר
 מדאה האינוראיי'שישלמיאסזז13ועייןנפ״ושהאריך כיקרסופו אעיגשנתקפל !מילכךנפינ&יפורססלמן

לטספראזהס רצש לא ריט ני ראי׳פגפר'קלל שהוא ד’לענ ות״נניאשבוק כסיפור ישגה ופרי יעי בפשוט לפשוט
 מ• דאמן ממם והיינו לפלן• יאפו "תחיינו שפא ממס ציציתדכיקשאקענשתכיערקאסיתפשעסשנייאשיסא!

 ואיבלאשי׳הייבפיתה קול ילא רק שי'המס לא גלילאס דשיעורניע האומרים להנרק והענן נצירקלע יקד יתיו
 מאוסרימומומימבן וא*»אסזדלולפתורא»ןס »ילמיק’ה>אפןחגדיצ»לאמןתעיןושואפנרתרםייא

 שפא תשש אלא שאימ ופאן פיקה שסייג סיינודוקא בנוי כפ» ישר נצילית 1»מ* סזאפקושרעי׳סקשיחת שהמס
 למסוראוקו אסור יהי׳ >א*נ פיתה חייב אינו הוא אמת ׳דהנע3ןלכייעני'0סו« ראשי שני פצסרעק אין ואו תפוש

 * אותם לספפר רצה לא ה’מ לשלך ראשו לקתייס למלך מ1»ר רא« לסתכשען כרי נסלית שיעור ׳שנאן אם בעצמך
 פיספסקהדפכיש כרי׳ ולא גריל יידן מת׳ עובש »איכ * סליק שיעור כאן אץ דודא• וקפדו הסליק וכפל קטן של

 ושמא 0S0 שהכיאכגיפבשס שמומ׳אי' ואששר מ־יל פתוס שהוא נמו מוי להתפשט יעתיר רכיק לומר ראוי ואין
 ד*פ'שבתב0א*ננשפע»הראן^י0ועלרבריהרפב*>9 ארוך כטלית שסדין כסו שתפרו ביק טלית לסיימו ועצסרן

 מ’ע למשוראותו עוקר יממה! דאס שיעפי׳קניז בהגהות תפח מ« הר הקשופז עי• בציצית וגן כמיס ותסרז שכפלו
 פזפסס׳ם שיהיו ועתידאיס פיתה שחייב אותו אצלם נא אש אבל לכיע פצטיפץ התוה ראשי שני ואץ טלית לגבי

 שלאיבואו מיהם אות! שיקבל! לסם אפור איתו למפזר ולא הענן מן הוא דסיטורכיע ספהקו והראיס להמעריי
 ספ*של*סז׳לז נ’אח להריגס אותו למשזר הניח לידי איכעופריהסציציתלהתמסע קשרים נו אין ושם הגדיל פן

דגריהמעיש למין נוס לענ״ד !נראה • אשפמנששיינו גקנתי• מלעיז■ סתוס ראשי שני כיעעיקתצעמק רסיס
ת״בעימש שאםיסוומומא פה׳יסזדיהתורס שיה בפיס________________1 יעשב הצעיר________.

 זמןנ»*< • ואיןפוריןלהםבןלכתסילס לשש ץית»סו5יי3ט שעבר קול עליו שיצא ויאונן Tp *{1אל~&1
{ r קשרי כר עולא כירושלמי מס*ש'1ה שכזונתו ן ציס.צעני»1נידר1 נדבר עדים וא״ן pnio'*pwp*
I אפו* מדינת' זאקסק אקק ר*ב*ל גבי ללוד לי' ואול ערק שי׳נ׳שכרשיזןבידניד נס*מ 6*כפ עילתא למיגור אותו 

 של״קגב• פרינתא פהרנין אגן לי' יכבץ אקק צית אין לסן שמעיז וביקשראונןפן טיי׳בדבר שאץ מיללאע*ש /לפיגור
 מקגס ילין לטוב וכור אליסו והוי לון וימני' !פייסי' דיניל צדרי׳לסציל לבקש כן לעסו' לשמעון רשאי אי סמרו שיסלק

אילולסנאדק ואתגלועל! מפין וצסבמה עלוולאאקגא 1 לאו או הכיתי•] סל פןעוגש אותו
 ששירים משגת w איל »p«00 פשבס ולא איל נגלה אני להציל לשמעון מא שאיתורגפור נלעיר תשובה

 פפפיתתחיחתזמא פשפעואעגופויגאשר• הוא ורא״לונרממש ןס»נש0 ראובן את
 להם מורץ שאין הדמנ״ם פשק נך ומפני שלאלעשותבן אראפר>גןהגהו»יגלילאש9שאשהרןש*אא'0בפח׳נרש

 כעלם*!נפי' נמשך ואקריו עכילסביי לכתחילהנו' אמרו אתונקמי׳וריס רקסילנפשא ונסיקעל״פוקלא
 לסרפב? היל איכ1 הס וונרי'ומקים הרמניססניל ובד הא אפרלהוהיבינעג-דאילאאטמרונייבי לטהרינןמר

 ואין פאי * להם יתנוהו לא חתימת וממות בן לכקוב מיסש לאבעי דלקמלי אעיג נישא לישנא האי רבנן אסר
9&b להם מזיין ופירש** הגמ' ל*3כו'ע נפשייכו אעמוד! אסק ולו בעי p לכקקילה • pi סלמב׳ס כז׳»ן &ם»ז גלע״ד 

 סלכתחילה ריל לבקחילה מרין אין ודיל סןגס׳סניל * עכ*ל אתכם הרגקסואתזרלהציל ושמא מיגע*' לי' מיחש
 ויבוש! עליהם יבואו שמא תשש יש אם אצלם לקבלו אהוד מנעי' ולסיסס מלהיר גרע נעלמ׳לא קול כשיצא בהדיא שרי

 מרין אץ זו*ש למיתה אומו ומהרו לסם שיתנו® אותם על שיצא סקול סוא אמק שמא בניו ם*נ אוקו להציל ואפור
•לס ופי'לנתח להריגה »ןר! שי ילה לנתח ראובן את להציל לשמעון ואשור מיסאנע׳ 6דא!נןזלעיח
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י בית
&ivm 'tww9lvirro אצלם אותו יקו« לא א( אועו 

 להם יתנוהו איסש למסור אס*כ ירצו שאס כד* לכתחילה
 להם שקנוש שהדין אע'ם לכסשלה מוסלין דאין אסור זהז
 אצלה ממחילה שישב לכתחילה מזרק ואי) להם יענוהו ש*0

 ואפשר סרסנ*ם נש׳דנרי גמר 'י בלע זה להם (יעלוהו נוי
 אקגלי למחלא קשה רלסאורה גן הירושלמי דבר• גם לפרש
 ;:שביל העיר כל להרוג להניח לו היש וכי רגיל לגבי אליהו

 רגיל אצל ללוד סקתילה שעמן לגי לעגם ונראה אהירוע
 ל’רינ אצל שטרק משסעו' כמי שם שקבלו נהטן פשה לא ווה

 יצטרך מלא כר שלאלקכלו והדקננתן אצלו צמו ט והמר
 טשהרגיל גזה עו1א שימהרו גרם והוא אה*כ אועו למסור

 מאתר כןגריענד לננשיע ע רם לו ודה ואטפ*כ כהוגן שלא
 מש:ע ראיןזה אמר אלא להם אצלשויחמהושיענוהו שהיה

 והי? אצלך שהנחעו p למש' לך הוה לא דלטעהילם העדים
 טשסשלא א*כ משי' ולטמר אער במקום שלו לומר לך

 סצומדמחשימע אועישלאכוין מסמן כאלו וסו׳ גהוגן
 הירושלמי דנביא>ררמ"’וזיםאגי«לםל»סזדענז'נ>לע

 דכברנ״סשלשדנרי לגיד וממר רמנ*ש9רי3רד1ניא0ו
 נער להיו׳מלק לשמעון לאסור ראי' אין סעי׳נשססשאלומע

 וגרס•׳ מהא לאיסור אסרס ראי' סראסלהכיא אכן !רא»ן
 וריעכן ורסקי בר רר'שיא נעובדא בסמדר»ןדףלו

 כמג יסר גגרא סרי׳להסו׳ כו' שנה למכר אולי ‘יהי •סוציק
 שוב בו' כעזכה אני אגיסעזן לומר יכול א'ל ומרש p3 איל
 לטקל לומר יכול איל וזמר כ&ן א*ל כגרמי כסס דהוי חזי

 ארס אטלטקלכו'עדכני א׳להלגיולע צריך אני כיעהגי
 ?אינו קוא רשעים קשר מנא עי הששודקעלסשביעיסכו'

 ר*ל דעת לפי דק ערים אין שם הדי טכ*להגמ' סטרן מן
 לאוען ר*ל קרי אפ*ה מדים סין •לא השגיטי' טל תשודים היו

 טל קול שיצא נ׳זן גנ*ו 9ס* כו׳ רשעים כעיוקסר שכסליצו
 שגא שמעון כ’א העכירה מל ונעשו מגירה שמגר ראובן

 הוא עונשג^ מן אוען להציל לגדיה ולגקס לסמצקטמח
זה! י כן לעשוק לשמטק אסמי סילנך רשמים סל קטר כמלל

 1 יעקב הצעיר שגלט*ד מה .
np H/MtST השניה הגשנו באו מארוג הישים 

 pqa מקומן איזהו 'a למגי לומר ׳
 יאמר ום*עכע וגג*• »' צפונה ירן־האאס על ושסטאוסו

 שיקמראכמני ולא טסחקרמוסמשמעמסמ'חעבמיס
מצמו*  וייאמר בל• !זעיגעיש נש וס»סןרנ W& תשובה
רקשא וגו' אומו ושהי׳ מסוק ססהקרננוצן

 הקרמגוע ט שהל* מ שסו׳ שיללג סיס* ו&היכי דגסיסאאוא
 א'נתהיכ» ושס>אמרפסוקזה'1שאעואש^ןהצאןוג

 שאר ועוד קיכנוע ם' האמוי.באמצע זה מסוק שידלג עיע׳
 מרקים לאשי ואכתוב להשיג והארכתי סאלוסנש׳א׳-נטור

 מגואר כצה כ* והוא השאלה לבאר כדי ונלופי טל חוסלה
 היקוסלשהוס הוא א' סי' והש*ט הטור שכעג קמזמן שהמשך

המור וסיים המעמדות סדר ויאמר המשמורע שמשקגות
 משוס ומטמא גיוס אלא ואמי לא אמגסס'סקלכנוע וסש*מ

 כיוס אלא גיסה לא מהקרנת הקראה גמקזם והקריאה
 נמצא דמגיל■ הפק כדאיעא )גו' להקריב צוותו דנסיגאיום

 שאפשר מת דגל שגש׳א׳היא דבריהם מלשמ׳ושהר מבואר
 גיוס יאמר גלילה לומר שאסו' וכל כלילה יאסי גלילה לומר

 היי׳נראת מיאיר קורם ממעמדות מור כשיאמר גמצא.לל*ו
 וגו' גגיאהרן וזרקו >גומ' tptft ושעט מ מסוק שיאמר לעיל
 ל8 כסר יוה חריקתו סקרכן שחיטת מוזכר ה1 שנפסוק לפי

 איסוהרשוע משמט וא*כפסוקזה ם’הרחב מלם הלילה
 מה דפל בלילה לכשירה כיון היום שיאיר קודם לומר גירו

 לשומע כשיקום יאמר המס שיאיר קורם שאמו* לו לאפשר
 קרגגוע לעשי׳ני״ן שאמור מה קרג»' משאר חון המשמורע

 כשאומר המס כשיאיר 9וא* היום שיאיר טד ימתק גלילה
מרשע

יעקב
 פעוון ומדלג ונז׳שא קרננו הצאן סן ואם פ' כגון פ׳קרגמע

 היזם שהאיר קורס or פסוק אמר שכנר כיון אזעי משחט זה
 נלילסיוכסשו׳וסנאס׳שסיט׳זוריקס בשירם מריקה ושחיטה

 יכגל כיון &'הקרגנוע כשאומר וה poo שירליג ה*א ןא*כ
 עם יאמר גיוס הקדננוע ם׳ מר1וא כשחזור אסר ס*ה אמר

 דאט*גדכגר וטממא זגוס׳ אועו דושסט פשוק ש׳הקרגנוע
 דששטסוזריקס משסקרנן קודםאורסיוס זה pit פ אמר

 אחרינא מכחסעמא ויאמראזקז יחוור »*מ לקרבן השייך
 םסייסיט*ומורש ובסו יצהק עקידע מזכיר שעי*והקנ'ה

 מדוקדק וכוס כו' ואפה איש בין וארן שמים עלי אני מעיר
 שיאמר •אמר עגילי'אם ולא ׳אסרעספ׳הקרכמס בס*ם
 פ' ואומר כשסוור הקרבה*! ט' מס ר*ל אלא כו' ושחט פשוק

 ויאמר •סוור אלא אמרו שככר מ פסוק •ולוג לא קרבנוע
 סריבלאפסוקזה; ואקלסקשת • אוסזמספ׳קרגגוס

 קרננו טלה אס דכעינרישפ׳ו״קרא מריקה שקיעה מרומו
 מפורש אינו יהסס ל‘׳ והקרינו הנקר גן אע ושקט וגומל
 לט דעו הפוסקים גשם כעג ’וסב* דאף ומול נהריא וריקה
 מסיר* ־הר• * »' ויקרא עסיזלעמסתילס פעולה דהיינו

 נדפס כאשר ס׳ הצאן מן ואש מן ט'טולה סידרו מעממע
 פסוק. לומ׳ שהנהיגו מה ולול! א*ש מ*ש א*כ שלנו בסידורים

 לגד! זה פסוק לומר למר טעם אין מקומן איזהו קורס זה
 לומר שייך היום שיאיר קודם דבשלמא הפרשה כלאשאר

 לאוסר! אסור נפרשה הנאמרים דניים דשאר לכדו זה פסוק
 לכדו זה פסוק שאסר ניוס־איןטעס אגל היום שאיר קודם

 קרנגוס טנק שיאמר אמ*ג וה פסוק סט'וגה כל שיאמר רק
 א'מן עסוק יאמר שלא ס'ממפמע ם'אחתומקומן דהיינו

 01 »מק הפ׳־ולא כל דייל נראה אלא השאר וידלג העדשה
 מ*מ יצחק טלדיס סקב*ה לו שמנור כדי למטמא יאף לבדו
 שהקריב יצהון ע>ףד׳ כלהפ׳שסדיסקב״׳סאכר שיאמר דוקא
 הם' שאר 00 אלא לכדו »ה בפסוק פגי לא א*כ לקמן אועו

 וטעמאסשזם יצעק מקירע להזכיר העיקר הוא וה פסוק רק
 פ• ידמע׳ טסה עקידה שתנזארנפ' מה מוכיר יגפמוקזה

 להקניה יייטס שיש והמבואר ולשק אלקיסאססוגומ ירא
 על אתו ושחט נפסוק זה מרומו והילכך לארס •ש והנהירה

 האר״י פס*ם בחירה בגימסרי' צפנ*ס ׳ וגו צפנה המזנה ילך
 »ו*מאף יצעק עקירס ה*3הק מזכיר זה בפסוק דמ*פ ל’ז

 שאומרים ומה הפרשה מ'מסשלע1ל צריך העיקר זה שפסוק
1 יעקב סצסיר לנרי לענ*ד טעות הוא לכדו זה פשוק

 כשרים עדים פצי בלי מסב בדבר קט שאלה
עכ3שכ סמטא טל לאמן שהוציא י
 כמס אתר ולמטה חמשםזסו׳ לראובן ליאן סנקתייגשמעק

 הסך »מאץ פלו' מו׳לזמן שלשים טך שנתחייב נכתב שרוע
 בקולמא '5ק נמחק יא והו' שלשס שט שנכתב גיכר ורישומו

 למרחקים ראובן ־כשהלך לו נתן זה שכקב גטטטנסשמטק
 במדינה שדרה קיימת שהיא טבעו בחוירקו אועו יבשל ואס

 והאריכו קג?" ולא הוא ואסמכתא אז מ סך לו יקן אקית
1 נטסנועיכם

 •ftps ואס ׳0 סעיף3נת'מחי'מ* נתבאר תשובה
 סוערים א׳וסס ולמטהדנר יברא׳ למעלה

in רק גווה אינו זה בנדון 3*61 העסקון אהד אולנים זה אס
 שמעא גטטנע דאין שנבאר אחד הכמת שהוא זבו' שלשים

 מדאי ובאר ןגןון׳לה הוא שאסמכעא סהואטוען מה ממש
 עשיב׳סקולסס דוש׳ ע*י למטה ממקק לומ׳דכיזן סברא אין

 שהדיגגיכסג מלו שנסו!' כמו דהוי לומר שימת והאותיות
 מטטמא קטל אלא נובה דאינו ספל ומלמטה קפל מלמעלה
 משמט »' סת*ך ונמש הקו*ף רגל כתיל זבוב שמא יחוששן

 אס אגל סמך קוף מן אחר ס אי שעשה מעמאמשוסקששא
 לא סזנזג משיכת עיי קצע ונמחק קפל למטה גס כעוג היה
 מסקטיי 939 קפל כ׳קיגיביהאיסתס שנסהק כמו מי

*שיגע
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לשון מענה צד

גורגוב מרדכי כ1ה

ומרים צפורה שיחת בענין

 על במשה ואהרון מרים "ומדבר במקרא נאמר
וט׳". לקח אשר הטשית האשה אודות

 על הטשיח האשה אודות על שם רש״י וכשב
 מריס יודעת היחה ומנין כתב וכן גירושיה אודות
 היחה מריס או׳ נתן ר האשה מן משה שפירש

 ומידד אלדד למשה שנאמר בשעה צשרה בצל
 אמרה צישרה ששמעה כיח במחנה, מתנבאים

 לנמאה נזקקין הן אס אלו של לנשותיהן אוי
 בעלי שפירש כדיו מנשותיהם שרשים שיהיו
לאהרון. והגידה מרים ידעה ומשם ממני

 מדעתו משה עשה לברים ג׳ מ. בשבת וממ׳
 מאי האשה מן פירש וט׳ ידו על הקב״ה והסכים

 שלא ישראל ומה אמר בעצמו ק״ו נשא דריש
 להן וקבע אחת שעה אלא עימהן שכינה דברה

 אני ששו אל וט׳ נטנים היו שרה אמרה זמן
 קובע ואיט עמי מדברת שכינה ושעה שעה שכל

 לכחיב ע״י הקכ״ה להסכים ומכלן עאכ״ו זמן לי
 בתריה וכתיב לאהליכם" שוט להם אמור "לך

 פה אל פה דאמרי ואיש עמדי עמוד פה ואחה
מ. אדבר

 דבאמת פה" "ואתה בד״ה שם החום׳ וכתבו
 שחשבו רק משה שפירש כבר ומרים אהרון ידעו

 עמוד פה ואחה מהפסוק לו אמר שהקב״ה
 מעצמו פירש שמשה לה חידשה וצישרה עמדי

 היחה וטענתם ידו על הסכים הקב״ה ואק״כ
ע״ז מצווהו היה לא מדעש שרש שהיה לא שאם

 ידו על הסכים ה׳ מדעש כן שרצה וכיון ה׳
אוש. מוליכין לילך רוצה דאדס דבדרך

 קצת המדרש את שם׳ הביאו דבריהם ובהמשך
 טסף ושם זוטא, מספרי ומשש מיש״י, אמרח

 מרים אמרה במחנה התנבאו ומידד דכשאלדד
 פרנסים בעליהן שנחמט אלו של נשותיהן אשרי

 לנשותיהם אוי לה ענתה צשרה ואז הצימר על
ברש״י. למעלה כממאל וט׳

קושיות: מכמה בזה צ״ב ולכאו׳

 אח משה שגירש מרים שידעה כיח היי א.
 נשותיהן שאשרי כ״כ לצערה ראתה מה צישרה

 הרי הצימר על פרנסים בעליהן שנשמט אלו של
 וכי שנשרשה לרוע־ן לה עמד שכביטל מה זה
גרושה. עם מדברים כך

 שאוי צישרה תשובת על לתמוה יש גס ב.
 נביאים היו לא עתה עד דאטו לנשותיהן
 נשישו לא ומלם נביאים ועוד כאהרון בישראל

 שאוי רעות לש שבאת היא מה וא״כ מבעליהן
 גירושין עד שיע עצמה לה רק הרי לנשותיהם

אחר. אחד לאף ולא

 ממאר בשם׳ הרי צישרה בתשובת קשה עוד ג.
 ואש מדעש שנשרש מרים ידעה לא עתה דעל

 על לשוה״ר כדברי שי וזה צישרה לה חידשה זה
נזכר לא מקום שבשום יפלא וא״כ רבט משה



מענה

 שקיבלה לא וגם לשוה״ר היו ציפורה של שדבריה
זה. על צרעח

 להקשות שליט״א לוי משה הרה״ג לי והוסיף ד.
 במה לשוה״ר קבלת על עברה מריס שגם

 שסיפרה מזה דהרי ציפורה, דברי אח שקיבלה
זאח. שקיבלה מוכח מוחלט באופו לאהרון

 אולי דמעתה הקשה הקודמת זאת קו׳ ואגב ה.
 מרים של דחטאה הדין כל את לגמרי נדחה

 ולכאו׳ לשוה״ר בעוון היה הצרעת קיבלה שעליה
 על אלא הצרעח קיבלה זה על דלא לו אימא
 בסוף וסרמן הגר״א קו׳ ]וכעין הקבלה עוון

 מעניו היה שחטאה אימא דלעולם הערוח קונץ
 מה )וע״ש לנביאים אב משה בהיות כפירה

 המקובל לדחות עד״ז היא זו קו׳ ואף שתירץ/
לשוה״ר/ איסור מצד היה שחטאה

 מיום לה שאמרה צפורה בתשובת קשה עוד ו.
 ה׳ הרי ממני פירש בעלי עם שכינה שנחיחדה

 ]ועוד וכדו׳ כסנה כמו כן לפני כבר למשה עלה
 על פרנסים שנתמט מריס לה שכשאמרה צ״ב

 שכינה שנסיחדה מיום צפורה לה וענחה הצבור
 לדבריה זה כל טגע מה לכאו׳ צ״ב זה ואף וט/

וצ״ב/ מרים, של

 הב׳ קו׳ את לחיז ע״מ דהנה להקדים ונראה
 שאר מכל ומידד אלדד דשאני צ״ל בהכרח הנ״ל,

 בזה שהרחיב למלבי״ס מצאתי וב״ה הנביאים
 נמאתם קיבלו ההוא בדור הנביאים דכל וז״ל

 מאורות היו ומידד אלדד אבל משה, של מטחו
 האור לקבל מוכנים שהיו עד עצמן בפני גדולים
משה באמצעות שלא הנמאה ובשפע האלוקי

צה לשון

 לצאת צריכים היו שלא במחנה נתנבאו ולכן וט׳
 מרים וא״כ וט׳ הנער ויר־ן ואז נביאים כשאר

 זה בחלק עכ״פ א״כ במחנה שנתנבאו שראתה
 נבואתם נראית היתה נפנ״ע נמאה שמקבלים

 מרים דימתה ולכן משה של סנטו כאותו בעיניה
 היא שגם משה אשת לצשרה נשותיהם זכיות את

 וע״ז בפנע״צ, נבואה שקבל למשה נשואה היתה
 כמשה שהם לנשותיהן אוי צישרה לה ענתה

 הראו ושוב כמשה. ח״ו לגירושין להגיע שיוכלו
 שהובאה זו קו׳ על סופר הדעת כתב שכן לי

סופר. הכתב כשם

 ומידד שאלדד שראחה אחרי דמרים אפ״ל וא״כ
 רצחה רביט משה של בסגטן לדרגה הגיעו
 נשותיהן אשרי לה ואמרה צשרה את לעודד

 שמשח הצימר על פרנסים כעליהן שנתמנו
 ואף אלו לדרגות הגיעו הנשים של מסירותן

 הרי גירושין של לדרגה הגיעה עצמה שהיא
 רצון זה וא״כ הדימר ע״פ שהיה P לפני הבינה

 את ששיבחה דמה מובן ולפ״ז שיתגרשו שרצה ה׳
 כדי אדרבה אלא לצערה כדי איט נשותיהן
לחזקה.

 ע״ד גירש שמשה צישרה דברי חשיב שלא ומה
 מהרה״ג לתרץ שמעתי לשה״י, כדברי עצמו
 חומה לפי כמסיחה דמי שליט״א לוי משה

 בנביאות מסוימת לדרגה שכשמגיעים שחשבה
 של לנשותיהן אוי אמרה וע״כ להתגרש, צריו
 נביאים, שבעליהן לכד שזוטת אף כלומר אלו,
 להגיע יטלות הן שגם להם אוי שני מצד אבל

 ידעה ולא מהן, יפרשו שבעליהן כזו לדרגה
 תומה לפי גילתה אלו שבדברים כלל צשרה
הקב״ה אח״כ ורק עצמו, ע״ד שגירש למרים



לשון מענה צו

 הדבל פשוט היה מריס שהרי יזו, על הסכים
 אשתו, את לכיש צר? שנביא כזו דרגה שוס שאיז
 לפי צפורה שיחת מת? הגנאי את הבינה וכך

 איסור נחשב לא מרים אצל גס וממילא תומה.
 בכלל שמדת ואף שקיבלי* במה לשה״ר קבלת

 ממסל״ת, אף לשה״ר קבלת איסור שיש כתב ז׳
 ובמש״כ שס בבמ״ח וטי״ש שאני, בכה״ג מ״מ
 במענה המונא ידע דלא בקונטרס בזה עוד
ה׳. חלק לשת

 שמרים מה על ענתה היא שכינה נתיחדה ולגבי
היתה זאת ואולי הצבור על פרנסים לה אמרה

 הציבור על פרנס ממנים שאין וכתוב טנחה
 ויודע בתורה מקום בכל אותו שואלים אא״כ
 שלמד אחרי רק כאמת פרנס דמיקרי אפ״ל וא״כ
 מכן לאחר יום ארבעים שם שהיה ואחר תורה

 על פרנס שנתמנה שמיום מה ושפיר נתגרש
 דעתי לעניות והנראה מאשתו נתגרש הציבור
חורה. של לאמיתה לטון יזכט וה׳ כתבתי

 של בתורתן לדת ראויים אנו אם יודע אינני נ.ב.
 אלו קו׳ מרוב או טנחס היחה ומה אלו קדושים

 תורה של לאמיתה לכת יזנט וה׳ לתרץ, הוצרכתי
אמן.



לשון מענה קכב

כהן חיים מאיר הרב

קטן טפי לשה״ר לשמוע דמותר באופנים

 סעיף ע׳ כלל לשה״ר כהלטח חיים החפץ כ1»
 שהם הקטנים וכחו לכט שמע דאפיצר ודע ה׳

 ולהפרישם כהם לגשר מצוה הרע לשון מדכרים
 פי על לנער "חנך ככ,ס ומשלי כדכתיכ מזה

 שמ״ג כסימן חיים כאורח שנחכאר וכמו דרט",
 עכ״ד. שכחורה איסורים כל לענק א׳ סעיף

 שההורים זה נענין לשרר צריו וכאמת
 ילד כשכא גדולה זהירות כו צריכים והמחנכים

 לו עשה שתכירו לרכו או לאש או לאניו ואומר
 רכו או ההורים דכריו סמן• ועל וכד, כך

תכירו. אח מענישים

 אסור דהרי אחד קלקולים, כמה יש הזה ונדנר
 נאמנים לא הם שהרי כלל, כזה להם להאמין

 שכזה ועוד חוש, לפי למסיק נמשכים ולא כתרי,
 אותם מלמד מהם ולהאמין לששע אוזן שמטה

 מה תכירו או אחיו על מלספר לפרוש צריך שלא
 לתועלת טנתם אין הרוג פי שעל כיק שעשר*

 הסיפור את מהילדים לקכל כמקום אדרכה אלא
 ומספר שכא הילד את לשאול צריכים היו הרע,

 שטנש שאומר ואפילו לתועלח, טנש אס
 ואץ לחוש, רק אלא להאמין אסור לתועלת
 חנירו, את ולהעניש דיכורו ע״פ מעשה לעשות

 מי המחנך או האכא כששואל היה טוכ ויותר
 וכש עשיתי, לא אני לומר שירגילס זאת, עשה

 כגט ע״כ קת״ד דף כתרא ככא כגמרא דממאר
 חייטא יהודה ר׳ כתנתיה אנא לאו ר״ש מקושר
וכתכ הזר* הרע מלשון כלך רכי וא״ל כתכיר*

 עליו, אשמה להטיל לך היה לא כלומר הרשכ״ם
עכ״ד. כחכתיו איני לומר לך והיה

 לומר אסור עצש את להציל שאפילו הרי
 הילד אח לחנך צריך וט זאת, עשה שתכירו

 דכר תכירו על אומר ואם עשיתי, לא אני לומר
 כסישט שיטין לו לומר רכו או אכיו צר?

 או אחיו על גנאי לספר יכויו ולא לשעלח,
תכירו.

 תשוכה כ׳ חלק יוד״ד משה אגטת כשו״ת ועיין
 ולכקש לשאול המלמד רשאי אם שדן ק״ג

 הגנאי את עשה מי יודעים האם מהחלמידיס
 וטרם כך לנהוג מטער דכר שזה לו׳ שיגידו הזה

הרש לשון לדכר יתרגלו שהילדים

 שעלת שיש גונא דככהאי לומר יש ולכאורא
 משה האגרות כעל רכט יודה אולי הכיתי* לכלל
 האגרות דכרי וכל להיתר, הדכר שישתנה זצ״ל
 לאוש לשכיח היא שהמערה רק דאסר משה

 אלא כחשוכה האגרו״ח שדיכר מה שזה תלשד,
 שייך כאמת מתי גדול דעת שיקול צריך שעדיין
זאת. להתיר האט״מ לדעת

 את לחנך ומשנה רכ ששא כיון שהרי לשין ויש
 לשק איזה שיספרו הילדים על ומצוה הילדים

 אמיתית! כשעלת מדוכר ]וכודאי לשעלת, הרע
התלמיד את לשכיח היא הרכ טנת כל שהרי



מענה

 שיתרגל נזק מזה יגיע לא וא״כ לשה״ר, שמלבר
 סיטר שזה באופז רק אלא סתם הרע לשת לדבר

לתועלת.

 בצורה לתלמידים יבאר הרב אס יותר ועוד
 חבר על הרע לשת סיטר געת את ברורה

 לתועלת לבאר ערכם לפי מטין ידריך ואדרבה
 לטובת אותם ששואל בזה עכשו המטרה וכל

דרכיו. ולישר ילד אותו

 ולפי ומקרי" מקרה בכל תלוי שהדבר אלא
 הדבר יורגש ילדים אצל גס התועלת חשיבות

 לחינוך, שכונתו הרב על סומכים שהם ממה ואף
 ח״ו יחרגלו ולא יתחנט לא הילדים וממילא

 שיש לכד יתרגלו ואדרבה הרע, לשת גליי לפרה
 ועכ״פ לתועלת, הרע לשת לדכי שצר? חמו עת

 וכדומה זאת עשה מי אותם ששואל שלרב ודאי
 למיחש רק אלא הרע הלשון את לקבל אסור

הדבר. את לברר יוכל ושעי״ז מיבעי,

 באופן אלו כדרכים למעט יש טלאי אופן בכל
 עשה מי שיתגלה מוכרח שהדבר רואה לא שהרב

 י״א דף בסנהדרין גמ׳3 דמציט כמו הדבר, את
 ענה חטא מי הקב״ה את יהושע שכששאל ע״א

אני. דליטור וכי הקב״י" לו

 ל״ד סימן ט׳ חלק הלוי שבט בשו״ת ועיין
 את שראה מילת שכתב שליט״א ואזנר להגר״ש

 מגלה אם דכ״ז דמש״כ אלא משה האגרות דברי
 על גוזר המחנך או כשהרב לא אבל בעצמו הילד

 מגונה, דבר יודעים אם לו שיספרו התלמידים
הרע. כלשון שיקלו טרם דזה

קכג לשון

 מצד דאם הוא כן לא בעניותי הלוי השבט ואו׳
ולגלות. לחקור צריך החינוך

 בעצמו האג״מ כמש״כ ראיה אין דעכן ומעובדא
לשה״ר. בגדר נכנס זה אין שוב

 שלא טצדקי כל לעשות המחנך דצריך אלא
 יספר יודע שמא מי אלא ברכים בושה לגרוס

 רק יגיד שלא המספר על לאיים וגס בצינעא זה
 ללשת לגרוס שלא בכדי באמת יודע שמא מה

 הרע בלשת להקל שיבאו חשש אין שוב ואז הרע,
אחר. במקום

 משה ר׳ לגאון והנהגות תשומת בשו״ת וע״ע
 דכתב תתל״טן סימן א׳ נחלק שליט״א שטרנכוו

 מי תלמידו אח לשאול למלמד מותר האם בנידת
 שטרנבוך הגר״מ בזה והורה גנאי דבר עשה

 לתלמידים להקדים צריך שהמלמד שליט״א
 מאוד חמור הרע לשון שאיסור להם ולומר
 לחועלח, שזה באופן לדבר התר יש אולם מאוד,
 אין א״כ התלמיד חינוך לטובת זה שכאן ומכית

 ואדרבה אדרבה אלא הרע לשת של חשש בזה
 על הרע לשת לספר איסור שיש דמציט כמו

 שיוכל בכדי לרב למדיע ג״כ חיוב יש כן חבירו,
 ולא ולעשות ולפעול תלמיד אותו את למכיח

כלל. הרע לשת נקרא

 שהאגרות ששמע והנהגות החשובות בעל ומסיים
 עי״ז שיגרם וגם כן מטער דבר שזה כתב משה

 אבל לשה״ר, באיסור להקל יבאו שהתלמידים
 כיון חשש בזה ראה שלא והנהגות התשוטח או׳

איסור חומרת את לילדים ומסביר שמקדים



לשון מענה קכד

 לשה״ר איסור שי? לא שלנו ושבמקרה לשה״ר,
 ומוהר חשש אין ממילא לשועלה שמנח כיח

בכה״ג

***

 לשון לספר בא דקטן שמצוי כמה לדון יש עוד
 הועלה, מה שאין ככה״ג אחיו על לאביו הרע

 הלשון על אוהו להוכיח צר? שלא בכה״ג ואפילו
 את ללמד עובה הזדמטת זה מ״מ שמספר, הרע
הרנג לשון איסור חומרת אח הילד

 שהחרים לילדים להחיחס יש א? לדון ויש
 מה לאחיהם או שלהם להורים ומספרים הביחה

 הסישרים ובת? היום, במשך עליהם עבר
 חברים ועל שלהם המלמדים על גס מספרים

 השאלה גנות, דברי בדבריהם שיש בת״ח, שלהם
 שאין או תועלת( שאין בכה״ג1 למנעם יש האם

 לשמוע מעונינים שלא ירגישו שלא אותם למנוע
אוחם.

 שליט״א קרליז להגר״נ שני חוט בספר ועיין
בזה ששרה שנ״ה ׳עמ הלשון שמירח הלנוח

 מה לספר לילדים צורך יש שלפעמים ודאי
 שלהם הגידול לחועלת והוא עליהם שעבר

 מלספר, אוחם ולמנוע לחסום אין ואז וחיטכס,
 לסישר להאמין שלא להזהר צר? אבל

 או העניו את ולברר לחזק רק אלא שמספרים
הילדים. את להרגיע

 מבינים שהם לגיל נבר הגיעו שהם ילדים אולם
 חובה רכילוח ואיסור הרע לשון איסור שיש

 האיסור חומרת את להם ולבאר לחנכם מוטלת
 מחי להם לבאר גם וכן ורכילות הרע לשון של

 לספר כגת לספר מוחר שכן אופנים ובאיזה
 הילדים, אח לשמוע א? לדעת וצר? לתועלת,

 על מעיקים שהם דברים שמספרים בכה״ג כגת
בלבם. ישאר שלא לדאוג שצר? בודאי ליבם

 אצלם, הדברים שיתקבלו הדיו את למצוא וצר?
 אותם ללמד צריו מבינים הם שאם אלא

 ולכן מותר דבר כל ולא הפקר לא הוא שהדיבור
שרוצים. מה מדברים לא



צה לשון מענה

לוי משה הרב

לדבריו וההקשבה דאגתו, להפגת המספר בעגין

דאגה דהפגת ההיתר מקור
 שמוחר פקוע׳ כדבר השלם בפי מרגלא הנה א.

 כדי היא המספר טונת אס חבירו מטת לספר
 רבות פעמים המצוי כפי ודאגתו, צערו להפיג

 מאי עפ״י חהו מה. וכיוצא לבעלה אשה ביו
 שאם דאפשי בהגה״ה סי״ל י׳ בכלל הח״ח דכחב
 הוי מלבו דאגתו את להפג בסישרו טונתו
 זה דלפי הח״ח וכתב להבא, על לתועלת כממק

 בלב דאגה עה״פ ע־א< ע״ה מיומא ז״ל שאמרו מה
 לאחרים, הייט ישיחנה מ״ד דלחד ישיחנה איש
 התנה אך אנשים. אודות שמדבר בכה״ג גס קאי

 שבסעיף הפרטים שאר יחסרו שלא שיזהר הח״ח
ע״ש. זה.

 להא זה דיו את הח״ח דימוי בעיקר והנה
 כבר שם, ביומא המבואר לאחרים דישיחנה

 לא שם דמפירש״י כאן, באר עלי בספר העיר
 אח לגטת שבא בכה״ג דמיירי כלל משמע
 על שדואג "פחד - דאגה בד״ה שם ח״ל חבירו,
 ישיחנה ובל״ה יבואהו". פן דבר שוס הפסד

 משמע עכ״ל. עצה". ישיאוהו "שמא - לאחרים
 של דכי יבואהו שלא עצה המבקש באדם דמיירי
 דשרי. מהיכ״ם חבירו את לגנות אך הפסד,
 שבא קודם רק ההיתר מבואר שביש״י ובפרט

 בא כשכבר אך יבוא שלא כדי להתייעץ הנזק
 מנ״ל לשעבר על דאגתי להשיח ורוצה הנזק

בזה. להתיר

 כדי לספר מותר כאמת א? טובא צ״ב שד
אס דבשלמא השני, של חשבוט על דאגתו להפג

 שאין י״ל חבירו לו שעשה הנזקק לסלק רוצה
 דיט הוא כך שהרי לחבירו, נזק גרימת כאן

 וממילא נזקיו לסלק עצמו המזיק של ואחריותו
 דאגה להפג כדי לספר אבל כלפיו, נזק כאן אין

 תכירו אח לגטח זה סמך על מותר איך כעלמא
ונזקים. כושת לו ולגרום בכש של לא על

 שאר יחסרו שלא הח״ח להחנה מאי צ״ב של
 בזה ההבנה באמת דאס זה. שבתעיף הפרטים
 המחשיבה סיבה הוא דאגתו שלהפג כפשוטו
 את לרפא לאלם שמותר כלומר כתועלת, הדיבור
 מאי א״כ חבירו, על לשה״ר סישר ע״י עצביו
 ולמשל הפרטים, שאר השלמת אח לזה צריך

 הוא והשכנגדו עש הדק שיהיה השני הפרט
 לו אסור עש הדק אק אם אבל והמזיק, הגזלן

 בלבו שיש כיק סוף סוף הרי ולכאורה לספר.
 או עש הדק אם לי מה להפיגה ורוצה דאגה

דאגש. להפג לישתרי מ״מ השכנגדו, עם

 שגרם הנפשי הנזק תיקון - דאגה הפגת
המזיק

 הח״ח כאן אתא דלא זה מכל מוכרח ואשר ב.
 אלא דאגה, הפגת לצורך סישר כל בשופי להתיר

 נתיבות בספר ראיתי כאשר הוא בזה הביאור
 שבח״ח זה סעיף דכל סקמא(, מנת-ח כאן שים
 דאחרי והייט שלפניו, י״ג לסעיף כהשלמה הוא

 שעלת שיש דבמקום י״ג בסעיף הח״ח שביאר
שלה על אף לספר מותר להבא על קרובה
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 כבתועלח נודלא עצמו המספר כלפי שנעשתה
 ומיזק לנגזל הסיפור מחירה שאינה רחויןה
 כחב ובזה י״א[ בסעיף הח״ח כמש״ב בעצמו
 לאנשים לספר שרוצה כגון המצוי ציור הח״ח

 וההיזק. מזילה את להשיב לו לעזור שיוכלו
 הפרטים אח הח״ח ביאר י״ד בסעיף ועסה

 דינור של גדר לזה שיהיה כדי לזה המצטרכים
 במה״ה הח״ח כאן הוסיף זה ועל לתועלת.

 כמכוין להחשיבו נוכל שג״כ אופן עוד דישט
 שהזיקו מה חרן דמה והוא, להבא, על לתועלת

 ועגמת דאגה גס לו גרם עוד בממוט, חבירו
 ע״י מיזק שרוצה כעת וע״כ הדבר, מן נפש

 י״ל המזיק, לו שגרם נפש העגמת לחקן דיבורו
 נראה p להבא. על גמורה כמועלח ייחשב דג״כ

 כאן באר בעלי וע״ע כאן. הח״ח דברי בביאור
 למאי לאגחו דמפיג זה היתר לדמות כתב שג״כ

 למעט דכשיטל סקי״ד בבמ״ח הח״ח דביאר
 תועלת חשיב המתכייש מן והכלימה הצער

 אף ל״ז הח״ח התיר כאן ה״ה וע״כ קרובה,
 תועלת דלהשגת משום עצמו, לגבי כשנוגע
 לעצמו. דנוגע במאי אף לספר מוסר קרובה

 דהשכנגדו לברר שהצריך מה מבואר בזה ומה
 לו לגרום היחר אק באמת דאל״ב המזיק, הוא
ובושת. נזק

 אח״כ הח״ח שכתב למה היטב מדוקדק ומעתה
 אף דקאי י״ל לאחרים דישיחנה ביומא דמ״ש
 לניד״ד, משם ראיה להביא כוונתו אק זה, באופן

 מיזק של מזק שלימן נימא דאי להיפך, אלא
 כדיבור חשיבא נמי המזיק בגטת סיפור ע״י

 ׳ממ לברי את להעמיד טכל א״כ לתועלת
וק״ל. זה. כאופן אף ביומא

 היכא בק להבחק טובא קשה שלמעשה אף והנה
 לגטתו כלי כשמספר לבק דאגחו להפג שמספר

 מבדיל השערה דחוס וכעס, תרעומת דרך
 לאם כאן מת״ח בזה נתחבט וכבר ביניהם,

 להוי י״ל והתאונטת החרעמוח דת מספר
 שג״כ כאן כנימק בחלקת וע״ע גמורה, לשה״ר

 רצק לבין דאגה הפגת בין להבדיל לקשה כתב
 נראה ובאמת מפגמו. וליהטת חבירו את לגטת

 באופן דבריו את הח״ח הכריע לא דמשו״ה
 נכפי "אפשר", בתורת זה דק כתב רק מוחלט
 מקומות מכמה p שדייקו זמנט מאחרוני הידוע
 "אפשר" לשק שכחב לבכ״מ הח״ח, בדברי
 מ״מ אצלו( מוחלט הדבר היה ללא משמע
 וע״כ להתירא היא בזה נטיימו שעיקר משמע

 העירו ומ״מ זה. היתר אח להלכה כתב
 זהירות צר? זה שהיתר דודאי מ״ל האחרונים

 הפרטים, כל השלמס בלא בזה להקל וח״ו רבה,
 הוא שהשכנגדו שיברר מ״ל השני הפרט ובפרט
 להחשיב מכל אז שרק להיפר, ולא המזיק

 וכן וכנ״ל, לו שגרם מפשי מזק כתיקק הסיפור
 וכו׳ הנמלה יגדיל שלא הרביעי בפרט ליזהר יש

 להלן הח״ח כמש״כ בו להיכשל מצוי שג״כ
 נמצא אלו פרטים נשלמו לא אם אבל בסט״ו,
 גמור באיסור ונכלל כדק שלא חבירו אח שמגנה

הרנג לשק של

זה להיתר ליכא השכנגדו עם כשהדין

 מעניינם. נפק״מ בזה לדק נראה עפי״ז ומה ג.
 אח הביא ח-ט< לאדן ממרח הח״ח בפחיחח דמה
 את חירף אחד שאם של״מז ממצוה החיטך דברי

חירופין לו להשיב למעלב הדק מן מותר חבירו
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 מדות מצד ורק אישור, שום כזה ואץ פניו על
 דהנעלכיס ע״א< כ״ג מיומא אמרו כעצמא קדושות

 מכורתו. השמש כצאת וכו׳ עוצכים ואינם
 החירוף מעשה דכעת משוס כזה החינוך וסכרת

 הופכין לה שאץ כאכן להיות האדם כעכע א״א
 כדכרי ע״ש קלושוח, כמדות ה׳ שכרנו מי לו אם

 אחד אס הדין מה לדון יש לפי״ז והנה הח״ח.
 »עלכ יעל לא מעשה וכשעת תכירו, אח חירף

 דכרי אפיים אחת מנה לו והשיב להתאפק
 שהוא ממה יותר קשים אף ואולי קשים, חירופיו

 ודאגה גדול צער עי״ז לו וגרם מחחילה חירש
 לו היה מומר החינוך עפי״ד הרי ומ״מ *1רנ

 אס והנה החירוף, מעשה כשעת כזה לחרש
 את פניו על עתה שקינל הראשון המחרף

 זה על לגטחו עתה ירצה כחזרר* הלוירופץ
 רוצה שלכאורה דאף נראה ודאגי* צער לו שגרם
 הנעלכ דהרי לו, להתיר אץ מ״מ דאגתו להפג

 מה כדין עשה מעשה כשעת שחירש הזה
 לעצמו שנישל זה שהוא נמצא וא״כ שעשר*
 "כור ונמ״ש לאכלר* מועל עליו וע״נ זו קדירה

 להלין לו ואין יפעל", נשחת וישל ויחפרהו כרה
 כדי אלא לספר, לו אסור וע״כ עצמו. על אלא

 ומזור עצה למצוא יצערו לכו דאגת את לרפא
אחרות. כדרכים

 האופנים מן כהרנה דלמעשה עפי״ז, נראה עוד
 אשה כץ כגון המצויים, דאגה להסגח סיפור של

 ר\צרכים הפרעיס מתקיימים אץ וכיו״כ, לכעלה
 על לנעלה משיחה אשה למשל דאם זה. להיתר

 והצדק הדין היה האמת לפי אך שציערור* מה
 כחירופץ פתחה שהיא כגון שציערו!* אלה עם

להש רוצה שכאמת דאף נמצא וכנ״ל, מתחילה

 לספר היתר שום לה אין כזה כאופן מ״מ דאגחה
 וגנוח כושח להנידון גורמח דהרי לנעלר* הדכר
 רכים אופנים מצויים הדרו זה על וכן כדין. שלא
כמש״כ. להתירם, שאץ

דאגתו לטפיג להקשיב ההיתר גדר

 העתיקו כאן נאר ונעלי כנימץ כחלקת והנה ד.
 הו כדנריו שמכואר חסידים הספר דכרי את

 מכואר ועוד דאגתו. להפיג כדי לספר התירא
 להקשיב ממנו ששומע למי גם שמותר שם

תכירו. על שכלנו הכעס להסיר כדי לדכריו

 להמעיץ נראה הס״ח של מדנריו אמנם והנה
 דאגתו המפיג את לשמוע שהתיר מה דכל כהם,

 כל כהשלמת כהיתר שמספר כאופן רק הוא
 שאין כגון כאיסור מספר אם אך וכנ״ל, הפרעיס

 את אף להתיר אץ לכאורה וכנ״ל, עמו הדץ
 כמענה זה דכר דייקט וכאשר לדכריו, ההקשכה

 הספר של לשונו מדקדוק ק״ג ׳עמ ת״ל לשון
 ס״ס ו׳ ובכלל הח״ח מדכרי אולם ע״ש. חסידים

 חסידים, הספר מן יותר כזה שהתיר נראה
 המספר כשאין דאף שם, כמענ״ל וכדכיארנו

 ימנע השומע שרואה כל מ״מ כהיתר, מספר
 ולא להקשיב לו מותר לאחרים מלספר ממט
 אחרים לאנשים זה יספר לא שעי״ז כדי יאמץ
 כי לתועלח ששמיעתו ונמצא יאמיטהו, כן שאולי

 קנלת מאיסור האחרים את מציל ילה על
 נזה לאפוקי שכתכנו נמענ״ל שד וישי׳ לשה״ר.
 הספר דנרי את שהניאו האחרונים מלנרי

 דנריט לפי אך שם, הח״ח לדכרי כמקור חסידים
 שהתיר מה לכץ הס״ח של התירו כין יש חילוק
כזה. ואכמ״ל וכמש״כ. הח״ח,
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למעשה בזה הנבונה ההנהגה
 שלא כאופן דאף הח״ח מדברי למדים נמצינו ה.

 דאגתו להפגח הסיטר להמיר הפרטים נשלמו
 מומר מ״מ וכנ״ל, השכנגדו עם שהדין ומון

 מאיסור להציל נדי להאמין ולא לדבריו להקשיב
להאמין. העלולים להם שיספר האחרים אח

 מרכילות ז׳ ובכלל הח״ח ויעצט הורנו כבר מ״מ אך

 ואפי׳ אדם משוס רכילוח לקבל שלא דיזהר ש״ה(
 ומצה כעס לילי מביאמו עי״ז כי מאשתו,
 הח״ח דכוונח ונראה נפש. ודאבון ומריבה
 דלפעמיס היצר. עענח כלפי היא אלה בדבריו

 כדי ביחו בחוד רכילוח דברי סיפור להתיר רוצה
 לצורך זאת עושה וכביכול לחץ להרבות שלא

 הרצועה התרח שע״י הוא חושב כי ביתו שלום
 לזה - בביתו ושלוה שלוס יושכן יותר זה בענין
 שבמה נמצא היטב נתבונן ד״כאשר הח״ח כתב

 העוון לבד וכו׳ מאשתו רכילות מקבל שהוא
 על לעצמו מביא הוא רכילות קבלת של העצמי

 מקבל שבעלה בראותה ני רבות צרות זה ידי
 תמיד לו תספר יפות פנים בסבר דבריה

 כעס לידי זה ידי על ומביאתו כאלו מענינים
 מאוד מכון כן על נפש ודאבון ומריבה ומצה
 מענינים לו כשמספרת באשתו לגעור נפש לבעל

הח״ח. עכ״ל כאלו".

 לה שעשו מה לבעלה המספרת אשה הרי והנה
 כמו זה דהרי רכילות, בכלל דהוא נראה

 הח״ח שביאר לקרוביו עשו וכד כך לו שאומרת
 שעשו מה אדם דלספר כסופס ס״ג מרכילות ג׳ וככלל

 דאף נראה כן ועל רכילות. בכלל ה״ז לקרוביו
 היכא על לתאי י״ל "לגעור" הח״ח שמש״כ

זלזול מתוך ורק כלל צורך שום בלא לו שמספרת

 דיבר לא דאגתה להפג כשבאה משא״ב בלבד,
 כדי כשמספרת דאף נראה מ״מ הח״ח, ע״ז

 הדין שמצד דביארט למאי ואף דאגתי" להפג
 הדין אין ואפי׳ בכה״ג לה להקשיב לבעל מותר
 הדרך את בחכמה למצוא בזה מטן מ״מ עמי"

 בדרך הבית שטובת הזה העניז את גם להסביר
 הרעים הדיבורים אלו את שנשאיר היא כלל

 ובזה לכתליו, מחוץ וגרורותיהן ורכילות דלשה״ר
 וע״י האמיתיים. והשלוה השלום חוט אל יבואו
 ולמיע להזדקק יצטרכו לא ממילא זו הכרה
 ושמיעתו, דאגה להטת דסיפור זה דחוק להיתר

 בשעת הצורך אלה מעין בעניניס כידוע כי
 השאיפה את שקובעים איד לפי הוא תלוי מעשה
 וכשמלכתחילה מלכתחילה, הבית ממת לצורת

 גם ממילא ורכילות לשה״ר בדיבורי מואסים
 להרבות הרצון מתעורר אין כבר מעשה בשעת

והתרעמות. התאוננות בסיפורי

 ראיתי בזה הממה אופן בענין נפלא ומעשה
 מר״ח מרן בשם שהביא כאן׳ באר עלי בספר

 אליהו רבי מאון על שסיפר שליט״א, קניבסקי
 שפך שכשאחד לומז׳י־" ישיבת ראש זצ״ל דושניצר

 שעשה עוול על חבירו על לבו את פעם לפניו
 כשסיים או הפסיקו, ולא לדבריו האזין נגדו,
 כי לו דע אדם, לאותו דושניצר מר״א לו אמר

 שלא ומה הלשה״ר, מקכל ואיני קיבלתי לא
 לבך סערת ראיתי כי מלדבר, אותך הפסקתי
 לדבר לו אניח לא שאם בטוח והייתי הכואב,

 מרה, ותצעק לאחרים ותלך חרגע, לא לפני,
 וגם חוטא ותהיה יקבלו האחרים שמא וחוששני
 לא כי לך דע אבל אני, שמעתיו לכן מחטיא,
ודפח״ח. ע״כ. כלל. הלשה״ר קיבלתי
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גרטנר צבי הרב
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רקך" "דם קונטרס

בילדים חתעוללות של במקרים לרשויות דיווח בענק

מבוא
 בשנים התגלו כידוע שהנה בארה״ב, כעת הפרק על העומדת השאלה בדבר א(

 התעללות המתעללים חינוך ואנשי מורים של רבים מקרים העולם אומות אצל האחרונות
 הנזק גודל ומחמת אצלם. רב פרסום קיבל וחענין בתלמידיהם\חניכיהם, פימת ו\או מינית

 מן )שברבים כוו להתעללות קרבן הנופלים לילדים הנגרם - נפשי ועאכו״ב גופני, -
 אלו, בענינים ביותר להחמיר הממשלה התחלה נהרסים(, משפחתם והיי חייהם המקרים

 ילדים, עם מקצועי במגע שבא מי וכל חינוך אנשי על והן עצמם, העבריינים על הן
 הנמנע או והמתרשל 2 1וחשד, חשש של מקרה בכל לרשויות דיווח חובת עליהם שמטילים
 הורי מצד אזרחיות לתביעות ואף ומאסר, קנם לעונשי חשוף מאד, קצר זמן תוך מלדווח,
מאי-הדיווח. כתוצאה שנפגעו הלדים

 אצלנו גם כנ״ל שונים מקרים והיו הנגנב פסע לא מחננו על אף ובעוה״ר לדאבונינו
 אומרים שיש לדו, בא כזה מעשה אס וכו׳ ומחנך מורה יעשה מה השאלה ונשאלת רל.
 לא אם ובפרט לרשויות, למוסרו אסור לק עומד, הוא כשרות בוהקת אדם כל הרי

 ואי שכמעט דבר והוא - כהווייתם שדברים דם על ונפסק דין בכית תחלה תבעוהו
 ימא אם שגם ועוד בדין, לעמוד לכופו יפה דין בית כה שאין הזה מסן ובפרט אפשר,

 ופסולים קטנים עדות על מבוססת כאלו בדברים הראיות תשתית כלל ברוך הרי דין, לבית
 של לא כשרה, עדות עריך מחזקתו אדם להועיא דין, בעל הודאת על או ואומדנות,

 ואחרים רשע. עצמו משים אדם שאין הודאתו, לא שכן וכל אומדנות, או ופסולים קטנים
ואנשי מרבנים הנשמע )שכפי ’קעסקינן מאיסורא לאסרושי ’נפשות בהצלת הרי אומרים,

 שהל קורס רבנים של להתערבות מקום שום אק החוק תנאי לסי כמובן, ,mandued reporting בלע״ז 1
הרמים. על גס תל הדיווה חיוב בארוז״ב, מדינות בהרבה החוק לפי ועוד, ואח הדיוווז. חשב

 שומרי מקצוע ואנשי רבנים לדעת הקודם, בקטע שפורטו חחיזיקימ על שנוסף עוד, ימיין m בהקשר 2
 קרבן שנפלו מאלו חם הדרך מן הסוטים השוליים מילדי ניכר אהוז אלו, מושאים העומקים תו״ם

כזו. להתעללות
 הדור. מגדולי מהד בידו שקבלה שליט״א, אתר גחל לי שה שהיה, מעשה ובעקבות שנה כעשרים ולפני ג

 גדל אדם אוחו )לדברי עכ״ד. דעלמא. נשים מתאוח בהרבה נחלה זו לעבירה התאוח ברבו, שפחץ שלמי
 וכבד־העונו יג. סימן בורר זוז פרק בסנהדרין זזרא״ש דברי על ל ס״ק חריפתא הפלפולא קושיית פחותת

ועייז וח״ז(. עיי״ש נו. אות לד סימן השל« סור מפעל ומהרו׳ וז*מ לטור והערות בהגהות מזה זעת

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס629 מס עמוד תותי מאסף טו - ישורון



תדלה רען" "דם קונטרס הלכת שעדי

 ילדים, מאות, ולפעמים בעשרות, לפגוע עלול זה בדבר הלקוי זה, בשטח העוסקים מקצוע
 ממושכת(. לתקופה מקצועי בטיפול שילווה עד גרידא, בתשובה תקנה לו שאין לודאי וקרוב

 ענין לרשויות אין המקרים ברוב כי ובסרט וכאמור, דיווח חובת מטילות שהרשויות נם ומה
 וחייבים שרשאים ספק אק שלכן שיקום. תהליך לעבור אותו מאלצים אלא העבריין, להעניש
בגוו. שדברים ונמצא מקצוע. ואנשי מובהקים רבנים ידי על כראוי נבדק שהענק ובתנאי לדווח.

 4אלו, בענינים המטפל מיוחד דק בית הקהילה הקימה בארה״ב ערים בכמה ולדוגמה,
 הפנייה את מתירים הם הצורך, ולעת עיניהם, ראות לפי הענק ואימות בדיקת ולאחר

 6ומסורה" "תורה של הישיבות ראשי ועד מטעם הנהיות פורסם תשס״ד באלול 5לרשויות.
 על המורים אתר אצל וחשד חשש ומתעורר שבמקרה ספריהם, בבית הפעולה דרכי על

 הענק, יברר והמנהל הספר, בית למנהל כך על המורה ידווה בתלמיד, שמתעולל דהו מאן
 מקצוע. איש עם וכן אלו, ממינים נסיון בעל מוסמך רב או הוראה מורה עם התייעצות תוך

בחוק. וכנדרש לרשויות, הלאה לדווח המנהל על לדבר, רגלים שיש ויתאמת ובמדה

זו. בשאלה הפוסקים מגדולי תשובות מפרסמים אנו הנוכחי בקונטרס

 7שליט״א, אלישיב רי״ש הגדול הגאק ההוראה עמוד מרן ובראשם הרבנים, גדולי והנה,
 ולא הדין, מן שלא ועונשין מכין דין דבית רינא מהך פרשתא למאי פיתוזא פותחים

 בתשובה זה במעק הרשב״א כתב וכבר לתורה." סייג לעשות אלא תודה, דברי על לעבור
 בי אחרת, עוד וז״ל ’המלכות[, בידי להריגה למוסרו מותר אם למסור, המוחזק ]בענק

 צריכה שהשעה וכל וט׳, הזאת הנפסדת האומנות ללמוד אנשים קצת התוזילו הדור בעון
ע״כ. הדק, מן שלא ועונשין מכין לכך

שהיה שמעון" ב״ר אלעזר דרבי מעשה פי על להיתר, נוסף טעם נותנים 10רבנים ומקצת

קטו<. סי׳ ד, או*ח משה, אגרות )שו״ת מנץ הג״ל פיינשטיין הגר״ם סרן של והנחושים ההדיםים בדבריו
 מורכבים כאלו, מיוחדים דץ בחי הקחלות הקימו ובאלטימאר, אנג׳ליס לאס כמו גדולות, מניירות 4

אלו. מנינים לטפל נפיון, מלי מובהקים מרבנים
בפניו. שלא מלרונו אפילו או הדיון סדרי על מקפידים אינם חם אף אמנם 5
 ע״י מנוהלת והיא השואה, לאחד דשם תורה גדולי ויסדוה בארה״ב, דתיים ספר בתי של אירגון היא 6

ורבנים. הישיבות ראשי גדולי של ועד
רלא. סימן ח״ג תשובות בקובץ גס ונדפסה זו, בקונטרס להלן המתפרסמת בחשובה ד
מ סימן ח״ס טוש״ע גם ועיין ע״ב, ע יבמות ע״א, סו סנהדרין 8
השלם(. טור מפעל במהדו׳ חגא )עם׳ ח מחו׳ שפת םיטן ח״מ בב״י הובאה 9

להלן. המתפרסמות בתשובותיהם שליט״א, וייס הגר״א וכן שליט״א, כהן הגרש״ם 10
 רופא בענין שנג-שנד( עם׳ יד, חלק 'צהר" )קובץ שליט״א זילברשטיין הגר״י תשובת עיין ומאידך,

 לעונש וצפוי הרשויות, מטעם דיווח חובת עליו וחל מעשה, בשעת שנפגע רוצת ביהודי שטיפל יהודי
 או יאסרוהו רק ואם לדווח, לו אסור להרועח, הרשויות יהרגוהו שאט ותשובתו ידווה. לא אס מאסר

 אס ולא עיניו, כמו הרעיוזה ראה אם רק אז וגם מותר, אבר לו לקצוץ בגון הגוף עונש יענישוהו
ואכ״ם. בדבריו, ולפלפל יל״ד והרבה באורך, עיי״ש והוכחה, אוסרנא מכה רק לו ידוע

ע׳־ב פג מציעא בפא 11

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס63ס מס עמוד תורני מאסף טו - ישורון



ישורון גרטגר *נכי הרב תדלו

 מגמרא מביא 11בתשובה והרשב״א להריגה, ומוסרם ומענישם רמלכא בהורמנא גנבים תופס
וכאמור. דמלכא, ווזיובא הורמנא האיכא דידן בנדון וגם עיי״ש. ולמעשה, להלכה זאת

 מחייבו שהחוק כל למוסרו וחובה מותר וזשני שלטעם הטעמים, שני בין ת״מ ולכאורה
 במקרה משא״ב בדבר, פרועים שהעם וגדר סייג במקום וק הראשון לטעם ואילו בכך,
שנכשל. יחיד של בודד

 ושלוזזיחם, הדור ומנהיגי דין בית על המוטלת חובה הוא הראשון לטעם ומאידך,
 יהושע שדבי הנ״ל שמעון ב״ר אלעזר דרבי במעשה מבואר הרי השני, לטעם משא״ב

 ושלח לחריגה", אלהינו של עמו מוסר אתה מתי עד יין, בן "חומץ לו, שלח קרחה בן
 הכרם, בעל "יבוא בחזרה, ריב״ק לו ושלח הכרם", מן מכלה אני "קוצים השובה, לו

 לידיה, מעשה האי כי מטא יוסי ברבי ישמעאל ר׳ ואף "שם, ועוד קוציו". את ויכלה
 אעביד, "מאי א״ל להריגה", אלהיגו של עמו מוסר אתה מהי "עד א״ל אליהו, ביה פגע

 זה שאין מבואר ללודקיא". ערוק את לאסיא, ערק "אבוך א״ל הוא", דמלכא הרמנא
 נשוי לא וז״ל הטעם מפרש ’4 13 12חדשב״א ובתשובת אפשר, אס להשתמט וראוי לכתחילה

 מלהרוג לתמנע לחם היה חסידותן שמחמת אלא מפורשים, בדינים לטועים-גמורים להו
 נוהגין היו שלא לומר יין". בן "חומץ שקראוהו וזהו מיתה, תורה חייבה שלא מד, על

 טועים אלא קראום לא כדין שלא ועושים גמורים טועים היו ואילו 16 15כאבותן, בחסידות
"ע״כ. כר, גמורים

 ואשת בפתאומיות, מת שאחיו אחד ע״י שנשאל נ סימן ח״מ שיק מהר״ם שו״ת ]ועיין
 "וגאוני בדבר, הודאה וקצת אומדנות כמה והיו המות, מס לבעלה שנועה נחשדה המת

 שתיקה זו דמה נ״י הצדיק הגאון אביו כבוד על אצלם גדולת שתמה לו כתבו המדינה
הדבר שנכון את״ל וגם בדבר, עדים ואץ שמאחר והשיב הרע". לבער מצוח ושלדעתם

 חידושי שם, ב״ם, ריטב״א וע״ע ט סחר כ סימן ה״מ כבי* תובא שזג, סימן בזז״ג וכן ,9 תעית הנ*ל 12
וואי. אי ד״ה ע״א כז סנהדרין חר״ן

תעמוד. כסוף שם, ב״מ 13
.9 תערת חנ״ל 14
u ע״א, קח חולין דאת
 דמלכא" בהודסנא ישראל ברשעי חודג ש״היוז דדאב״ש חך שכולל וטו ד״ס ריב״ש שו״ת עיין והנח, 16

 מכין ב״ר מדין הוא רדאב״ש חך שאף דס-ל ומבואר שנוקט, כר מכין ב״ר של הדוגמאות יתר בין
 בר״י, ור״י ראב״ש על התביעה היתח מח יל״ע ולדבריו כר. דמלכא הורמנא לו דהיזו במה די ולא כד

 למיגור שחדי חתודח, מן מיתת מתוייב שאינו מי הורגים שחיו פפני הדשב״א במ״ש לומד אין תדאי
 ישראל חכמי יתר עמו משתף חיה ולא עעמו, ts עושת שהיה ראב״ש ששאגי וע״ל שאני. מילתא
 בצוותא[, ולעשות עמם להתייעץ אפשרות חיזז לא עושת שהית ובאופן דטלכא, הודמנא קיבל הוא ]שרק
 לעשות מוזהרים שיחו צריך נפשות ש״ולדיני כ סימן ח״ט בב״י תובא בתשובת, הדשב״א כתב וככר

 !ובעיקר ראב״ש. אעל חסר היה וכ״ו ובמיתוך, גדול, העורך אחר שיעשו כדי עירכם וקני בהסכמת
 דחודמנא חך כגדר והרביעית( ד״ה רע״א )סימן אהד במקום נוקט עעפו שהדיב״ש צ״ב, חריב״ש דברי

 שידין ישראל דיין במלכותו המלך מנה "שאם זח לענין ומועיל דמלכותא, דינא משוס שהוא רמלכא
וע״ל בפנסי. לדון דיני! בעלי לבוף ויכול דין שדיניו בדינק, ונקי מומחה והוא וחבית, איש בין
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רנרלז רעך" "דם קונשרס היכח טננרי

 התק לאוה״ע למשפט למוסדה רשאק "אק שכן וכיון להורגה, אסור א״כ גרמא, רק הוי
 שמעון ב״ר דד״א מוזך להיתר הכריע ושוב לכאורה". נראה היה כן פיו, בהודאה והורגק

 מהתם אבל לדינא, ב״ז אמנם וז״ל שהסיק אלא 17דמי, שפיר דמלכא הורמנא דבמקום
 בחשובה הרשב״א וכמ״ש ולהשתדל, להתאמץ ישראל לגדולי אק הפחות דלבל מוכח עצמו
 הרמב״ם כתב לכולם סכנה חשש יש אפילו מזו וגדולה שפ״ח. סי׳ בב״י המובאה הנ״ל

 התורה יסודי מהלכות בס״ה וכמו״ש כן, מורק אק מיתה חייב ואפילו יחדוהו דאפילו
 1’לחלק, סברות וכתב כזה צידד מ״ג סי׳ בתשובה דהב״ח והגם 1מהירושלמי.• והוא ה״ה,

 בעיניו ישרו לא סקט״ו קנ״ז סי׳ ביו״ד הש״ך מ״מ ולהתיר, לחלק מקום כאן יש ולדבריו
דיש עביר כדק ומשתדל דעביד ומאן לאחרינא למחות דאק נהי ולכך 20עיי״ש. החילוקים

 דמלבא חוומנא מכה שדן הרץ שעיקר רעא דסיסן הך בכגון אלא דמלכא הודמנא מועיל לא שלדעתו
 למלכות גנבים מוסר שהיה התורה, מדין חוץ היה הרין שעיקר רדאב״ש בחך טשא״ב התורה, כדין הוא

 סו ושם ודאי, אי ד״ה ע״א כז סנהדרין חרק חידושי וע״ע בלבד, סחרי ואגן אומדנא וסכה להריגה,
והגדרה[. »״כ ועדיין ,pm ,78 שם מחיק( )מהדו׳ המהדיר ובהערת מכין ב״ר ד״ה ע״א

 על חובה אין הנראה כשי שהדי דמלכא, כחורמנא זה מקרח להחשיב זה הוא גדול חידוש ולכאורה 17
 שחיו ואפשר בדבר, ודורשים חוקרים הרשויות חיו אותה מוסרים היו שאם רק למוסרה, הקרובים
אותה. מחייבים

 יהושע רבי גבי ללוד ליה ואזיל ערק מלכוהא, תבעתיה קושב בר עולא ע״א<! )מז ה״ד פ״ח תרומות 18
p ,גביה סליק סדיגתא, מחרבין אנן לן ליה יזזבון אהון ליה אין לחן אמדו מדינחא, ואקפון אתון לוי 

 עם אתגלי, ולא עלוי מחגלי ילין• לסוב וכור אליהו mm להון, ויהביח ופייסיה לוי p יהושע רבי
 וזו ליה אמר עשיהי, משנה ולא ליה אמר נגלה, אני ולמסורות ליה אמר עלוי, ואתגלי עוסין כמה

 לו, ואמר לעולא פייס שריב־׳ל נוספים, סרטים עם (0 )עד, רבה בבראשית גס ]ומובא חסידים. משנה
 יום, שלשים עם אליהו לו נגלה ומשלא ידיה. על עיבורא ליענשי ולא גברא, ההוא דליקטיל מוסב
 לו והוסיף שסיים אלא בירושלמי, המובא בבל אליהו המרבו מר, אפגר מ״ס ושאלו לו נגלה ושוב
 ובשו״ת ידך*. על ולא אחריני, ע״י מתעבדא מילהא להאי ד״מיבעי הסירים, משגה אינה מדוע טעם

 לומרין חיו לא אהד ע״י היה אם אבל לכתחילה, בן לעשות ילמדו "דממנו מסביר, מג סימן הב״וז
לכתחילה". לעשות כך להודות ממנו

 חלוקים ש״ג׳ שם[ רבה בבראשית ]מובאת יהויקים עם הגדול דסנהדרץ עובדא מכה שמוכיח עיי״ש 19
 בדיניהם אלא בד״ח מיתה חייב איה אם, ב׳ , לכתחילה שרי ב״ב כשבע בד״ת מיתה חייב אם אהד חם,

 שימסרוהו בסתם שאלוהו אם ג׳ לכתחילה, כן מורץ ואץ היא הסירים משנת לאו להורגו ושאלוהו
 כך ומורץ להן, למוסרו יבולץ להם שימסרו בדיניהם אם לאו, אם להרגו אם דעתם הרע ולא להם

 שאם שר״ל דבריו הרעאת מתוך שסוכה עיי״ש בו׳", דעתם הרע "ולא ג׳ בחילוק ]ומ״ש לכתחילה".
 דמי. שפיר לאוסרו, כווגהם אם אפילו או דיבור, בשום להופסו יוכלו אולי אהה לחקור דק כוונתם

 דחלא הוא, חידוש לכתחילה p מורץ דאץ חדטב״ם שכתב וח דדץ נראה 1m וד״ל בב״ה שם ועוד
 ביה לח ומודץ הכי דינא דודאי לומד אלא אינו היא" חסידים משנה "ולאו דקאמר הלשץ פשט

 הכו הוא רחידוש וכיון כדפרי׳. אחר ע״י אלא ע״י נעשה יהא שלו הוא חסידות דמסדת אלא מדרשא,
 אץ דלמא ספיקא ואיכא אוהו, לנו תן באומרץ אבל בוודאי, למקטליח בבעו דדוקא עלה, לוסיף דלא

ע״ב[. לכתחילה, אף כן מורץ האסורים בבית לחבשו אלא דעתם
 נודע לא ראם בחב מקראקא מתזחי וחגאץ ח״ל, הב״ה על הולק סו סימן האזרחי איתן בשו״ה וכן 20

 מחוייבים אנו שאץ זה ומלבד לכתחלח, כן ומורץ למוסרו יכולץ בסתם ושאלוהו להרגו דעתם אם
מאח הטורז על בחידושיו ופי׳. בהדי* ביאר שלא מאחד ולמעשה להלכה כמותו ולפסוק לו לשמוע
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ישורון גרטנר צבי הרב תרלזז

 לחיות אלא בזה להשתדל ישראל לגדולי אין עכ״פ מ״מ עליהם, לסמוך פוסקים הרבה לו
.p»״ ובד, וא״ת בשב

 לרשויות, והמסירה הפנייה את להתיר בכרי שצריך הראיה באיכות יל״ד עוד ב(
 אלא וחותכת, גמורה עדות אלו מנינים אין כלל בדרך הרי דברינו, בראשית שכאמור

 משים אדם אין ולס״ר בע״ד, הודאת ישנה לפעמים וכן ואומדנות, ופסולים קטנים עדות
 כתב כבר וכד מכין ב״ד שלדין הוכחות, כאלו על לסמוך דמי שפיר ולהנ״ל רשע. עצמו

 להם "יש שאם ב( סימן ח״ם בב״י )הובא רעט סימן לרמב״ן המיוחסות הרשב״א בשו״ת
 לדון שיכולים אמת, שהענק להם שנראה בהם וכיוצא עד מסי עד או קרובים עדים

 וע״ע כד". בהם וכיוצא כסנהדרין חורה בדיני אלא גמורים עדים הצריכו שלא ולקנוס.
 על שגם ומבואר באריכות, יותר שם הובאה זאת שתשובה שיא סימן ה״ד רשב״א שו״ת

עיי״ש. רשע, עצמו משים אדם אק אומרים ואק קונסים, עצמו פי

 ומסרם הגנבים אח הרי תפס שמעון ברבי אלעזר דבי דמלכא, דהורמנא הך לענק וק
שם. דב״מ בסוגיא כמבואר בלבד, דעתו אומד פי על למלכות

 והוא מדינא, אלו מנינים נאמנת קטנים שעדות ולומר לדק יש מקום באמת אכן,
 אחד מיד שאירע על שנשאל קפה, סימן ח״א מה״ק ומשיב שואל בשו״ת המבואר ע״ם

 טימא שבקטנותם מעידים בקטנותם אצלו שלמדו שהילדים אחד מלמד על קול שנשמע
 באלה עצמו על קיבל והמלמד עדות, לקבל רצה ולא האב״ד הרב לפני הדבר ובא אותם.

 נשמע וכאשר בלבוב, מלמד להיות רצה ואח״ב משם, יסע הזמן אחר שתיכף ובשבועה
 ב״ד עם ישב כי .השיב והוא אבד״ק להרב מכתב נכבד אחד מה״ב שלה בלבוב הקול

 החזיקו דשם המה״ב וע״ב 4ד״י עפ״י פסול שמץ מצא ולא הדבר, ולדרוש לחקור
 שני והעידו גב״ע, עם מכתב הגיע ואח״כ אומן. שהוא אמרו כי שם שיהיו המלמד
 במשכב אותם מטמא היה פחות או שנה ט׳ כבני אצלו לומדים בהיותם שבילדותם בחורים

הספר. על להעלות מגונה הוא אשר ענק ברוב באו והדברים זכור,

 ואפילו המה, עדות פסולי וקטנים כשרים עדים שני צריך אדם שלפסול שאע״פ והשיב
 המהרי״ק לסמ״ש אמנם וז״ל, שונה נד״ז מ״מ בקטנותם, שראו מח בגדלותם להעיד

 נאמנים כשרים עדים להיות ]שא״ת )שא״צ( שבמקום "בש״ע, הרמ״א וקבעו והתה״ד,
 שתהיו אפשר ואי גדולים להיות אפשר אי שבודאי זה בדבר p ואם וקטן, אשה אפילו
 ורק מעשהו, במסתר אבל ופריץ רשע הוא אם אף הלז האיש ספק דבלי בדבר, עדות

 דנאמנים פשיטא כן אם אני, משחק הלא ואומר בזיקים וכמתלהלה משחק קטנים בילדים
זאת, עשה דשמא דאמרינן רק ולשבועה, לעדות לפסלו רוצים אנו דאטו גם ומה להעיד.

 טזזז נטמע לא פ״מ להריגה, בפירוש תבעוהו בעשה והאי ב״ב דשבע י״ל כי אף זח, פסק לו יצא
 מאן אבל לפוסרו, יכולק להריגה בפרוש תבעוהו אפילו אז בכרי, p כשבע פיתה חייב הוא אם אלא
 נשפע אדרבא אלא פיתה, חייב אינו אפילו למסרו יכולק להריגה בפירוש תובעים אינם דאם ייסד
ע׳׳כ. למוסרו, יכולק אין לחריגה בפירוש תבעו לא אפילו פיתה חייב אינו אם להפך מזה

סי״ו. לה סיפז ח״ם 21
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תולנו רעך׳ "דם קונטרס חלכח שפרי

 מבעיא, מיהא למיזזש בעי לא דלקבולי אף בישא לישנא האי ס״א דף בנדה אמרו וכבר
 לנו אוי איפוא כן ואם אמת, מקצתו עכ״פ בישא לישנא דהאי אמרו י״ה דף ובמ״ק

 טהור, פיהם הבל אשר רבן בית של תינוקות מלמד כדה איש שיחיה כך עלתה שבימינו
 המלמדות כתר להסיר שמהראוי דעתי על וע״כ אותם, יטמא הטמא פיו שהבל לחוש ויש
 ישוב ואז בראוי, ובסגופים שלימה בתשובה ישוב אשר עד לנפשם ויחושו ראשו מעל

 לא חטאיו על מתודה שאינו זמן ובל חטאיו, על לכפרה לו ויהיה הבירות דברי לקבל
שמאריך. ועיי״ש ע״כ, כו׳, תשובה שייך

 הנה השני, הטעם אף אלא בנ״ד, ששייך הרמ״א ע״ס הראשון טעם ממדא לא והנה,
 לעבור אותו מאלצים אלא העבריין, להעניש ענין לרשויות אין המקרים ברוב כאמור
 הרמים דעת בשיקול ותלוי נסיבותיו, לפי משתנה מקרה שכל pwi - שיקום תהליך

בדבר. שעוסקים

׳־»
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ישות! כתן פייול שרגא תרב תרנו

אלישיב יוסף שלום חרם

בילדה או בילד חתעוללות קל לממשלה חודקה בקנץ שאלה
שליט״א[ כתן תגרש״פ ]שאלת

תשס״ד בסלו בס״ד

 שליט״א אלישיב שלום יוסף הרב כש״ת הגאון מרן כבוד להור והשלום החיים

דלהלן: השאלות את לשאול בזה רצוני

 או מיני באופן בלדה או בלר מתעלל שמישהו ודאית ידיעה יודע שאחד במקרה א.
 ישראל של לב״ד ללכת מבלי הממשלה לפקד זו ידיעה למסור מותר האם פיסי באופן

מאסת? עונש או ממון עונש לזה שיענישוהו שאפשר אף ]על

 שרגלים רק בזה ודאית ידיעה לו כשאין גם כן מוהר האם בכך שמוהר את״ל ב.
 אלי סיבה לאמו להסתפק שיש רק בזה, אין לדבר וגלים גס אסלו או בזה יש לדבר

אשם אם בדבר יכריעו שהם ישראל של לב״ד ללכת חייב כה״ג ככל שמא או כן הוא
ז לא או בכך הוא—

 מסוימים שאנשים הממשלה חוק דחוא היכא הדין משתנה האם חנ״ל בשאלות ג.
 והששותיהם ידיעותיהם למסור חייבים רופא[ או מחנך או בישיבה מנהל או רב ]כגון

 למאסר אפלי או ממק לקנס עלולים הם החוק על יעברו ואם לחממשלח, אלו בענינים
 החוק על שעברו על הלד להורי אזרחי במשפט עתק סכומי להתחייב הם עלולים ואף
“ הלרז על הגינו ולא

 ישמעאל דד׳ ועובדא שמעון ב״ר אלעזר דד׳ לעובדא מילתא הא רמיא לכאורה והנה
 הטעם וכדסירשו דמלכא, הורמנא היתה רכך למלכות גנבים שמסרו השוכר בסרק יוסי ב״ר
 שלוחי חזם שפ״ח סימן בחו״ם יוסף ביתה הובא בתשובה והרשב״א שם הריטב״א בזה

 מלך של ושלוחו העלם לייסר והתראה עדים בלא ואף להרוג המלטת ומדיני דמלכא
 לריבר״י שאמר ואליהו יין בן חומץ לדאב״ש שקראו קדחה p יהושע ר׳ ]ואף במותו
 מזה למנוע להם היה חסידותם שמחמת שאמרו רק שרי הדין דמן מורו לברוח לו שהיה

 הפשע דהתם ועוד לחריגה, שם שנמסרו משום הוא דק״ו נראו! ואף שם! הדשב״א כמש״ב
 מושל שהוא במלך אלא p נאמר לא שמא מיהו בגופם, הוא והבא אחרים בממון רק הוא

 נחשב שיהא זה בגדר אינו המדינה נשיא שאף הברית אחוות בכגון אבל במדינתו בכיפה
העלם. לייסר המלך כחן חנה בכלליות דהממשלה לומר יש אלם כן, נאמר לא כמלך

 אתו אשר לכל לו וברכה טובה שלום בשים והמברט טרחתו על שליט״א למדן המודה

הרמתה לתשובתו המחכה
כחן פייוול שרגא
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תרנוא בילדים חתעוללות על לממשלה הודעה כעגין הלכת שמרי

 שליפ״א אלישיב חנדי״ע טרן חשובת
 תשס״ד העשירי צום בס״ד

וט׳ כהן חגדש״ם וט׳ לידידי

 דמן, ביה דמפגרי ליומא שהגעתי עד להשיבו בידי עלתה ולא במועדו קבלתי מכתבו
 בידינו שאין ובאופן מין, בעניגי בילדה או בילד מתעלל שמישהו יודע אחד השאלה חוק

הממשלה. אוקיר כך על להודיע מותר האם הרעים, במעשיו ימשיך שלא בעדו לעצור

 הברורים אצל נאמנים העדים שאם אני "רואה שצ״ג סי׳ ח״ג בתשו׳ הרשב״א ז״ל והנה
 העולם מקיים חח להם שיראה מה לפי חבל הגוף עונש או ממון קנס לקנוס הן רשאים

 שענשה כמו אלא לענוש ושלא בתורה הקצובים הדינין על הכל מעמידין אתם שאם
 שמם, העולם נמצא עולם של גדרו פורצין ונמצאו — חרב העולם נמצא — התורה

 וכן הדור את לגדור דנין ומקום מקום בכל וט׳ חבירו את במכה קנסות קנסו וכבר
 אמרו והנה — לכך צריכה שהשעה שרואין ומקום מקום ובכל ודור דור בכל עושין

 השעה צורך ראו אס זה שעשו אלו ברורים ולפיכך — ירא קץ מבבל שהיה הונא דדב
 אלעור ה שעשו וכענין דמלכא הורמנא בדאיכא וכ״כ — עשו, כדין — המדינה לתיקון
הפועלים" בר״ם בר״ש

 לחכמי כח יש העולם תיקון משום בה שיש דבדבר שמעינן הרשב״א דברי מהוך
 הורמנא של צירוף לנו שאין במקום גם בפרץ ולעמוד גדר לגדור ודוד דוד שבכל ישראל
 דמלכא הודמנא של דכהו לכאורה משמע ב׳[ ןם״ד לב״מ בהי׳ חדיטב״א וממ״ש דמלכא

 סנהדרין, בזמן ושלא והתראה, עדים בלא דדאין והא תפסוהו, להו "אמר חל״ש הוא
 העולם לייסר והתראה עדים בלא להרוג המלטת ומדיני הוא דמלכא דשליחא הכא שאגי

 שיש בדבר האמור כפי אך ■", כמותו מלך של ושלוחו עמלקי גר שהרג בדוד כמו״ש
דמלכא. הורמנא בקבלת א״צ העולם תיקון משום מ

 ובזה במעל, ידו שאכן ברור שהדבר באופן הוא לממשלה להודיע להתיר כ״ז אכן
 נתיר אם דמיון אחה אלא לדבר, רגלים אפי׳ שאין באופן אך העולם תיקון משום יש

 שבגלל ויתכן כאן יש העולם הרם אלא העולם תיקון משום בזה שאין רק לא הדבר
 שוא דמיון איוה בגלל או המורה על מעליל המורה כלפי תלמיד של מרירות אחה

 היתר שום רואה אני ואין בכפו, עול לא על — מחייו, מותז שטוב למצב אדם מכניסיס
בדבר.

ידידוש״ון בזה והנני

אלישיב שלום יוסף
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ישורוץאלישיב יוסף שלוס הרגתרכוב

הנ״ל בעניץ כחן טחנרש״פ שאלה עוד

תשס״ד שבט בס״ד

שליט״א אלישיב שלום יוסף הרב כש״ת הגאון מרן כבוד להוד והשלום החיים

 הממשלה לפקידי הודעה של הנידון בדבר בתשובתו שליט״א מק שכיבדני לאחר
 להודיע ניחן מסויימים שבמקרים שליט״א מק שכתב בילדה או בילד התעללות אודות

 החשש שאם שנודעתי מה כסי לשאול להוסיף שניות בדברות בזה באתי לממשלה
 עלולה אז הילד, הודי על הוא וכדומה[ לילד מכוח של חשש גם ]כולל התעללות של

 אחרים, בבתים ולהושיבם ההורים של בע״ב הילדים כל מהבית להוציא הממשלה
 לאו, אם בילד התעללו ההורים אמנם אם הדבר שיתברר עד נכרים של בבתים ואף

 כזה. במקרה גם אמורים תשובתו דברי האם שליט״א ממק אני שואל הוא ומיכן
 אשר ולכל לו וברכה טובה שלום בשים והמברכו טרחתו על שליט״א למק המודה

אתו.

הרמתה לתשובתו המחכה

כהן פייוול שרגא

עליט״א חגרי״ש מרן תשוכת חעתק
שליט״א כהן הרש״ם הגאון ידידי כבוד

 למסור מחייב והחוק לילד[ ]מכות בילדיהם מתעוללים וההורים במקרה השאלה ע״ד
 בבהים ולהשיבם ההורים מבית הילד להוציא עלולה והממשלה הממשלה לפקיד הדבר

 באופן לממשלה הדבר למסור רשאים האם הדבר שיתברר עד נכרי, של בבית אף אתרים
הדבר. נכון אמת שאכן

 הרי בבתיהם ומתחנן• תו״מ שומרי בבית נמצא הילד ואם גורמים, בכמה תלוי הדבר
 כי למולך ישראל זרע מסירת בגדר ה״ד חילוני לבית ואף נכרי לבית הילד מסירת ע״י
 הילד של חינוכו על ישפיע חד! קצר לזמן זה אם נם הילד בנפש יפגע שזה ספק אץ

 של בגדר לשקול גם יש סקו״ג[ משום החורים בחתעוללות שאץ במקרה ]מדובר בעתיד
משלנו. לגמרי אחרת היא שלהם שבהשקפה החתעוללות,

 בתורה גדולים ת״ח ע״י והכרעה דעת שיקול צריך ומקרה מקרה כל על איפוא ובכן
ויר״ש.

חתימה
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תרנוג בילדיו שמתעולל במי לשלטונות מטירת הלכה שפרי

 וזלבדשטאם משה 3^^תר
 החרדית וזננדה חבד״ץ חבר
 סשאקאווע חיינד •דברי ישיבת ראש

משה ־דברי שרת מזרם

בילדיו שטתעולל כמי לשלטונות מסירה

מאד׳ במאד ויעצמו וירבו וישרצו פרו ישראל ׳ובני לסדר טוב כי בו שנכפל יום בס״ר

וכר... הרה״ג כבוד אל

 מעשים בעשותו שמיה פקיע שכבר כפרה הסורר באב טהור לא במקרה שאלתך בדבר
 הרי קיאו על ששב ככלב אך כך, על פעמים כו״כ הזהירוהו וכבר ביו״ח, רח״ל מגונים

 להיפטר ידם לאל ואין ומכהו מתקיסתו יראים וב״ב הנילווים. מעשיו על החד הוא
המרושעות. מעלילותיו

 בבית באזיקים שיאסרוהו כדי לשלטונות, מסירה כנגדו לעשות מותר אם בשאלה ובאת
 לעוה״ב חלק לו אין כך על שהעובר מסירה מדין זאת לעשות אסור שמא או הסוהר,

ע״א. י״ז דף בר״ה כמבואר

 חסרון משום בכך אין ואם לשלטונות, למוסרו יכולים עצמם ביתו בני אם שאלת, עוד
חורים. כיבוד במצות

 שאלה, לכל בארוכה ולענות תשובות לכתוב איתי זמני אין עתה לעת כי אומר, והאמת
 וההכרח השעה צו ולגודל ידידות לאות ואולם צווארי, על מוקסין טרדין שחבילי בהיות
׳ זה. בענין שנלענ״ד מה הכתב על ואעלה אחכמה אמרתי זח, בענק רעתי לגלות

 ברבי אלעזר לרבי אתיוה ע״ב פ״ג דף בב״מ הגמ׳ דברי ידועים הנה דבר, ראשית
 אתה מתי עד יין בן חומץ קרחה בן יהושע רבי ליה שלח ואזיל, גנבי תפיס וקא שמעון
 יבוא ליה שלה הכרם, מן מכלה אני קוצים ליה אמר להריגה, אלקינו של עמו מוסר
 כך שלכם ספיקות ומה שישו, סעי בני שישו אמר וכד, קוציו את ויבלה הכרם בעל

 בכם. שולטת ותולעה רמה שאק בכם אני מובטח וכמה, כמה אחת על שלכם ודאית
 תמוז בימי בשמש מיעיו בני את והוציאו לכריסיה קרעו פטירתו שלאחר בגט׳ ועיי״ש

הסריחו. ולא ואב

 למיתה שידונום לשלטונות גנבים למסור מותר אם וריב״ק בר״ש ר״א פלוגתת לן הנה
לא. או

 ולאסור הגנבים, צל טוב להמליץ ריב״ק ראה מה ביאור, הגט׳ דברי צריכים ובפשטות
וריב״ק. בר״ש ר״א פליגי במאי צ״ע ובכלל למלכות. למוסרם בד״ש ר״א על

 מהרשב״א שהביא ח׳ מחד שפ״ח סי׳ בחו״מ הב״י דברי פי על בזה, יראה ואשר
להתיר. הרשב״א שכתב המלכות, בידי להריגה למוסרו מותר אם למסור, המוחזק בדין
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ישורון הלבדשטאט משח חרב תרמד

 ברבי ישמעאל לרבי זאת אסר אליחו pi בר״ש לד״א ריב״ק שאסר שמת עוד, והוסיף
 גמורים לטועים בר״י ור״י בר״ש לר״א להו נשוי "לא ע״א( ריש ס״ד בב״מ )עיי״ש יוסי

 חייבה שלא מה על מלהרוג להימנע להם היה חסידותן שמחמת אלא מפורשים, בדינים
כעי״ז. שכתב שבשיטמ״ק הריטב״א בחידושי וראה ע״כ, מיתה", התורה

 מותר אם השאלה בדבר אינה דהכא, התנאים שפלוגתת הרשב״א, בדברי מתבאר
 את למסור שמותר להו סבידא עלמא כולי דלעולם לא. או למלכות הגנבים את למסור
 היתח כך על מיתה, עונש היה הגנב בתפיסת שהעונש מאחר ואולם למלכות, הגנבים

 היינו להריגה, אלקינו של עמו מוסר אתה מחי עד בר״ש ר״א על ריב״ק של תורעמתו
 שבגרימתך הרי במיתה, לגנב התורה דק אק והרי הגנבים, את הורגים שבגרימתך כיון
זו. עבירה על בקרא האמור העונש מן טסי והמכביד הגרוע בעונש הגנבים אח דגים

 דברי ע״ס וריב״ק בר״ש ר״א ובסלוגתת הגם׳ סוגיית בביאור לכאן באו חדשות פנים
 שהמלכות אע״פ למלכות הגנבים את למסור שמותר ס״ל בר״ש דר״א דחכא, חרשב״א

 ליה וסבירא בהא, עליה סליג ריב״ק זו. עבירה על וחורגתם יתירה בחומרא בחם נוהגת
 כפי בהס נוהגת המלכות כאשד דווקא היינו למלכות, הגנב את למסור מותר אמנם ראם

 בהם ומחמירה הגגבים, אח חורגת המלכות כאשר p לא בתורה, להם המושת העונש
למלכות. למוסרם היתר אק בכה״ג התורה, מדין טפי

 הגנבים כנגד קשה ביד המלכות תנהג שלא הדבר ידוע שכאשר לך, אימא ולעולם
 שמותר ויהיו יענו כולמ ריב״ק, ובק בר״ש ר״א בק או, כי בתורה, שכתוב ממה טפי

חרשב״א. דברי ע״ס הגם׳ סוגיית ביאור נראה למלכווא-כן למוסרם

 לא באומרו, חרשב״א בדברי לדייק נבוא כאשר יתכן, הנ״ל חגם׳ לסוגיית נוסף ביאור
 תסידותן שמחמת אלא מפורשים, בדינים גמורים לטועים בר״י ור״י בר״ש לר״א להו נשוי
 של ׳חסידותן׳ הנה ע״כ. מיתה, התורה חייבה שלא מה על מלהרוג להימנע לחם היה
 יותר המור עונש לגנב יגרמו שלא בעק למנוע עריכה שהיתה היא בר״י ור״י בד״ש ר״א

בקרא. עליו שמפורש ממה

 סבר ריב״ק אמנם שאם חדרך, זה על וריב״ק בר״ש ר״א של שיטתם יתארו ומעתה
 שיענישו ביודעו למלטת מלמוסדם להימנע עדיך היה בר״ש ר״א של ׳חסידותו׳ שמכה

 דינו לשנות אמורה חסידותו שענק ס״ל הוי לא עצמו בר״ש ר״א למיתה, הגנבים את
 הריב״ש שו״ת ודאה דמלכא. בהורמנא זה ענק על ממונה היה שהוא אחר ]ובפרט ומנהגו

הוא[. דינא דמלטחא דינא מדק דמלכא הורמנא שענק והרביעית, ד״ח רע״א סי׳

 לאליהו יוסי ברבי ישמעאל רבי של תשובתו ענק טעם בטוב יתיישב זה ביאור פי על
 לו השיב בר״י ור״י להריגה, אלקינו של עמו מוסר אחה מתי עד לו ואמר בו שפגע

 בל החזקה הטענה כלפי זו היא תשובה מאי דלכאורח הוא. דמלכא הודמנא אעביד מאי
 היתה אילו דוודאי מאוד, א״ש ולהנ״ל להריגה. אלקינו של עמו מוסר אתה מחי עד כך

 בהא ויישוב תירוץ כל שאק וודאי הרי המסירה, עצם כנגד ואליהו ריב״ק של טענתם
אק ׳חסידותם׳ שמחמת הוא הטענה שכל כיון ואולם, דמלכא. בהורמנא הוא שמעשיהם
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תרמה בילדיי שמתעולל במי לשלשינימ מסירה הלבה שערי

 בר", ר״י השי□ זו טענה על לגנבים, התורה וקצבה שגזרה ממה עתר לעונש לגרום להם
 אלא הסירות, במידת לנהוג המקום זה אין שכן וכיון הוא, דמלכא הורמנא אעביד מאי

 ועליו חסידותו על לוותר לו שאץ אליהו לו אמר ]ומ״מ האדם. ככל לגהוג אני מוכרח
שם[. בגט׳ כמבואר ללודקיא, לברוח

 להלכה שנקט שצ״ד סי׳ ח״ג בשוי׳ת חרשב״א מדברי שנראה במה מאוד להפליא ויש
 כפי הכל הגוף עונש או ממון קנם לקנוס לה׳ברורים׳ שמתיר עיי״ש בד״ש, ר״א כדברי

 לענוש שעה צורן• דאו אם זה, שעשו אלו ׳ברורים׳ ולפיכך וכתב, להם. שיראה מה
 הורמנא באיכא שכן וכל עשו, כדין השעה ולצורך המדינה לתיקון גוף או ממון ולקנוס
ע״כ. וט׳, הפועלים את השוכר פרק בריש שמעון בר׳ אלעזר ר׳ וכענץ דמלכא

 כולי בתרא לביאורינו ובץ קמא ביאורינו כפי ננקוט אם בין דהרי הדברים, ומפליאים
 בעונש שיענישום לחשוש אץ כאשר החוטאים את למלכות למסור שמותר מורו עלמא

 טען מיתה היה לגנבים שוועונש בדירן ודק בקרא, עליהם המושת מהעונש עתר החמור
 טענתו הוי בתרא ולביאורינו להריגה, אלקעו של עמו מוסד שהוא בד״ש ר״א כלפי דיב״ק
 מכדי יותר הגנב את שיענישו לכך שיגרום בר״ש כר״א בחסידות להמתנזזג ראוי שאץ

 שאפי׳ דס״ל מוכח בר״ש, כר״א הרשבי׳א ומדפסק בתורה. עליו שהושת ממה וטפי מדתו
 שיהרגוהו ידוע הדבר כאשר אפי׳ הגנב, את מלמסור להימנע אץ חסידות מידת משום

 גיסא לאידך ]ואולם, פלא. וזהו התודה, המגיעומן מהעונש יתירה בחומרא עמו ויתנהגו
 כאשר כ״א בר״ש ור״א ריב״ק בין לדינא חילוק שאץ מאחר שאדרבה, למימר, איכא

 חסידות, במרת להנוהגים רק גם זאת ]וכל שבתורה, מעונשו עתר החמור בעונש מענישים
 שבנדון אחר בר״ש, ר״א דברי מלהביא עצמו הרשב״א מנע לא לק אשר בחרא[, לביאורן

 בדברים נתיישט ה׳בדורים׳ שאלו כיון בד״ש, וד״א ריב״ק בץ לדינא נפק״מ אץ ה׳בדורים׳
והבן[. שם, הרשב״א בדברי הנברר כפי מעשיהם, עשוחם טרם היטב

 ברץ נשאל נח סי׳ ה״ב הלוי שבט שו״ח בעל שליט״א מק האמיתי הגאון מו״ר והנה
 משפט. בבית אותו למסור צריך אי הממשלה את שרימה מי ורואה המכס במשרד העובד
 עובד שכבר כען אך אלו, במקומות לעבוד יאות לא לכתחילה דוודאי תשובתו עיי״ש

 שהביא ועיי״ש דינא. דמלטתא דינא מדין לשלטונות זו רמאות על לדווח מחובתו שם
 עמו מוסר אתה מתי עד טענו ואליהו ריב״ק אמנם ראם וכתב הנ״ל, בב״מ הגט׳ דברי

 הרץ מעיקר אבל ישראל, של נפשות לסכנות שנוגע משום היינו להריגה, אלקינו של
מלכות. רץ איכא בזה שגם משמע

 חו״מ חלק אג״מ שו״ת ראה זה, בעיסוק מלעסוק להימנע יש שלכתחילה דבריו לעוצם
 הרמאועת את הוא אף ימצא במקומו שיבוא מם חוקר שגם דמאחר הסובר צ״ב סי׳ ח״א

זה. מעיסוק להימנע צורך ואץ זו, למסדה הגורם הוא שאץ הרי הללו,

 נתכוונו לא הריגה לענץ שגם מסיק והיה דלעיל, הרשב״א מדברי הביא שלא ולפלא
להפליא יש וגם בר״י, ור״י בר״ש ר״א של חסידותם משום לאו אי לאסור. וריב״ק אליהו
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ישורון חלברשטאם משח חרב תרמו

 וכדמוכח בר״י, ור״י בר״ש כר״א ההלכה עדיין וריב״ק אליהו של טעותם דעם העיר שלא
וי״ל. דלעיל, כתשו׳ הרשב״א מדברי

 לחטוא אונסו שיצרו מעללים רע באיש מה, הבאה השאלה בדבר לדון נבוא אס
 עצמו ירגיע עדי שנים לכמה בתפיסה שיעצרוהו כדי לשלטונות למוסרו וניתן ולהרשיע,

 זו. במסירה ופשע הטא כל אין הנ״ל מכל המורם ע״ם הנה ליבו. בכל ה׳ אל וישוב
 אין דהרי בשנית. המגונים מעשיו מלעשות שימנע גורמים שבכך זו, היא מצות ואדרבה,

 שיושיבוהו הוא, עליו שיושת העונש עיקר וכל כמיהה, יענישוהו שהשלטונות לחוש
 פסיכיאטער או פסיכולוג לו שיצמידו בכך להרוויח ויוכל הסוהר, בבית שנים לכמה

 הנאבקת לנפשו מזור למצוא יוכל ואולי פקיחא, מנינא תהלוכותיו ועל עליו שישגיח
 להצלתו קודם אחת שעה שיפה הדבר פשוט בכה״ג הנה הפסיכולוגי, הטיפול ע״י והנאנקת
משפחתו. ולהצלת

 להריגה למסור שמותר הדברים לעיקר טעמים שני מובאים שם הושב״א בדברי והנה
 יעקב בן ר״א תניא ע״א מ״ו דף בסנהדרין הגט׳ דברי ע״ם הא׳, למסור. המוחזק את

 וכו׳, לתורה סייג לעשות כדי וכו׳ התורה מן שלא ועונשין מכין דין שמת שמעתי אומר
 האומנות ללמוד אנשים קצת התחילו הדור בעון כי אחרת עוד כלשונו, והב׳, עיי״ש.

ע״ב. הדק, מן שלא ועונשין מכק לכך צריכה שהשעה וכל וכו׳, הזאת הנפסדת

 או אדם לכל אמור להעבריינים והענישה ההבאה היתר אם הוא, הטעמים בק החילוק
 שיראו מי בכל ולהכות לנפשיה דינא לעביר ראוי אתיש כל ולאו הב״ד, על מוטל שהדבר

 התורה, מן שלא ולהעניש לחכות יכולים הב״ד רק הראשון, דלהטעם להענישו. שיש עיניו
זאת. יעשה אדם שכל מניעה אק לכך צריכה שהשעה כל השני ולחטעם

 וכר, מפורסמים רשעים אנשים יש אם כתב, רל״ח סי׳ ח״ה הרשב״א בשו״ת עוד
 התורה שדיני ואע״ם להמיתן, ואפילו ורגל, יד לקוץ בין להלקות בין הזקנים עם המנהג
ע״ב. וכו׳, השעה לצורך בטלו לא עוד הסנהדרין מן בטלו

 אחת אלמנה בדבר יצחק ב״ר יהודה ע״י נשאל י״ג אות י״ח בלל הרא״ש ובשו״ת
 מפורסם בך כל שהענק מפני בדעהי עלה וכו׳ שיניה בק וכריסה מישמעאל שנתעברה

 בעצך ותראה תרצה אם וכו׳, הבועל בפני שקשטה פניה תואר לשחר כדי כדת ליסרה
 ליסרה דנת יפה תשובה, הרא״ש, לו והשיב אעשה. כן בדתי לישאר או יותר להחמיר

 וכו׳, רעה לתרבות תצא שלא כדי פתאום יעשו זה ודבר מנאסיה, על שתתגנח כדי בדת
ע״ב.

 מאולתו לשוב רצה שלא אחד על בדבריו ט׳ ח׳ סי׳ כ״א כלל הוא״ש בשו״ת עוד
 ר״י הה׳ נצה יהי שלומך בזה״ל, שם דמתא להרב התשובה סיים וט׳, העירוב מענק
 בכל לנדותו מצוה וכו׳ במרדו יעמוד אם וט׳ מוח חסר לאותו ששלחתי הכתב ס״ט,

 נפשותינו למסור חייבים אנו בי ממרה, זקן בדק למות אותו ?ונו וגם ספרד, הקהילות
ע״ב. יחיאל, ב״ר אשר וט׳, שלום ואתה מקרבינו, הרע עושי ולבער האלקים תורת על

לראובן שהתחבר שמעק ענישת לגבי תשובתו עיי״ש קס״ח, סי׳ ח״ג התשב״ץ ובשו״ת
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בילדיו שמתעולל במי לשלטונות טסיות הלכה שערי

 הסוהר בבית אגי אסרתי וכבר בתו״ד, ודיל לו. שהיו המרגליות ממנו וגזל ירךהסג
 ולא אסרתיו, אמת דברי ניכרין ידי ועל ממנו, שגנב נפוסי אורח עליו שטען מכאן יהודי

 זריזותי על הקהל כל וקלסוני בידו הגניבה נמצאת ואח״ב שפטרוהו, ומושל שר היה
ע״כ. בזה,

 בזה״ז ב״ד כה יש אם הראשונים מחלוקת קל״ח סי׳ מלובלין מהר״ם שו״ה וראה
 דף ובנדה בזה. ב׳ סי׳ חו׳׳מ ושו״ע טור וע״ע מילחא, מיגדר משום מיתה עונש לדון

 אמרו טרפון דרבי לקמיה אתו נפשא דקטול קלא עלייהו דנפק גלילא בני הנחו ס״א"ע״א

 שם עליהם שיצא אלו בידי לסייע רצה לא טרפון שרבי ומוכח וכו׳. מר לטמרינן ליה
 אחכם, להציל ואסור הרגתם ושמא מימני, ליה מיחש ד״ה שם ברש״י וראה בנ״א. שהרגו

 התוס׳ ע״ד למוהרש״ל שלמה בחכמת איתא פלא ודבר אטמרינכו, ד״ה שם בתום׳ ועיין
 אסור מ״מ נפשות, דיני שבטלו בעת אפילו ההורג להציל מכאן ראיה אין שכתב, שם,

 המחפשים מפני להתחבא ]לסייעם בהם תגע אל וידינו ה׳, אויבי כל יאבדו וכן לחציל,
ע״פ וכו׳, אחריהם[

 את ולקנוס לענוש שתזדרזו הראשונים רבותינו אצל מצינו שכבר האמור, מכל המורם
 היתה והענישה יצרם, פיתויי מפני איתן לעמוד הצליחו שלא הטועים מאחינו אלו כל

ויראו. ישמעו למען ועדה עם קבל

 לעיל הובאו אמנם אס דהנה לשלטונות, הספירה רץ לענין הוא לעיין עתה שנותר ומה
 בכל העבריינים בנגד לילך שמותר בב״ם, בר״ש דר״א מחא שהוכיח בתשו׳ הרשב״א דברי

 יש עריץ עכ״ו, לשלטונות. המסירה לענין אף בר״ש כר״א דפסק מדבריו והוכחנו החומר,
 הבא, לעולם חלק לו אין שהמוסר מובא דסנהדרין שבגט׳ אחר בדבר, הרבה לדון צורך
# יד. בהינף להתירו נבוא שלא וודאי הרי איסור, של קל חשש זו במסירה יש ואם

 לר׳ עוקבא מר ליה שלח ע״א ז׳ דף בגיטין הגם׳ דברי בהקדם בזה יראה ואשד
 אמרתי ליה וכתב שרטט מהו, למלכות למסרם ובידי עלי העומדים אדם בני אלעזר

 לנגדי שרשע אע״ס אגרי, רשע בעוד מחסום לפי אשמרה בלשוני מחטוא דרכי אשמרה
 ליה שלח בהו, דאיקום מצינא ולא טובא לי מצערי קא ליה שלח מחסום, לסי אשמרה

 עליהן והערב השכם חללים, חללים לך יפילם והוא לה׳ דום לו, והתחולל לה׳ דום
ע״כ. בקולר, לגניבא ונתנוהו ר״א מפי תא הדבר מאליהם, כלים והן לביהמ״ד

 אצל עליו ולהלשין אדם למסור היתר כל שאין במפורש מוכח דהכא הגם׳ דברי לפרס
ביותר. ומצער מציק הוא כאשר ואפילו השלטונות

 ישראל למסור אסור בלשונו, כך אכן פסק ט׳ הל׳ ומזיק חובל מוזל׳ בפ״ח הרמב״ם
to לו מיצר היה ואפילו עבירות, ובעל רשע היה ואפילו בממונו בין בגופו בין גוים 

ע״כ. הבא, לעולם חלק לו אין בממונו בין בגופו בין גויס to ישראל המוסר וכל ומצערו,

 וכו׳ והאפיקורסים והמסורוה המעין אבל ע״א י״ו דף בר״ה הרמב״ם דברי מקור
 בה ונידונין לגיהנום יורדין וחביריו, נבט בן ירבעם כגון הרבים את והחטיאו ושחטאו

ע״כ. דורות. לדוח
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ישורון תלברשטאם משת תדג תתזזז

 ומצער לציבור המיצר כל וכן שכתב, י״א( )הל׳ שם הרמב״ם דברי בהמשך לעיין שיש אלא
ע״כ. למסרו, אסור יחיד צער מסגי אבל ולקנסו, ולאסרו להכותו גויס ביד למסרו מותר אותן

 למסרו. היתד אין ליחיד, הוא הצער דכאשד חרמב״ם, כדברי להלכה חילוק לן הנה
למסרו. מותר לדמם הוא הצער וכאשר

 זאת. לו מנין ליחיד ציבור בין הרמב״ם של זח חילוקו על וגדולים רבים תמהו וכבר
 ר׳ של מעצתו זאת למד שחרמב״ם שכתב )שם( לגיטין בחידושיו חחת״ס דברי וידועים
 ובד. לביהמ״ד עליהם והערב השכם לו, והתחולל לה׳ חם עוקבא למר שאמד אלעזר

 מי קרירי, ולא המימי לא שותפי דבי קדירא בציבור אבל ביחיד, דק שייך זו עצה והנה
החת״ם. תו״ד ע״כ למוסרו, מותר ע״כ טלם, בעד חשכים יעריב

 דברי דסקור שם לגיטין בחירו׳ הוא אף כתב הכת״ס בעל מק דאבוה כרעא וברא
 בזה לנו דהורה ונ״ל וכו׳, קשה בעוד תיבת לנגדי, רשע בעוד בקרא מדיוק הוא חרמב״ם

 דרכם וכך לרבים, כשציער אבל נגדו, רק הרשיע שלא זמן כל רק מחסום לפיו שם דלא
ע״כ. וט׳, עוד החשיתי לא רבים ולצער להרע יצאו רעה אל מרעה וט׳ רשעים של

 ביישוב אחד, לדבר נתטונו הכת״ס ובנו החת״ס בעל מרן המה הלא הנביאים שני הגה
והבן. הנד, הדמב״ם של חילוקו

 למסור נוכל לא מדוע דדינא עיקדא קשיתיה הח דהדמב״ם פשוט, באופן נראה ולי
 וגרימת מעשיית למונעו שניתן ואופן דרך בכל הרי ומקניט, ומצער המיצר אח לשלטונות

 לשלטונות, מסירתו ע״י אם בי אחרת דרך אין וכאשר היא, דכה מצוה לאחדים צעד
זאת. נעשה לא מדוע

 לרטם, ובין ליחיד בין המצערים, כל אח למסור להורות דהרמב״ם רעתיה הוה ולעולם
 המצער את למסור היתר שאין הנ״ל בסוגיא מפורשת גס׳ מצאנו היחיד שבצעד אלא
 זאת שאסרו מצאנו שלא דרבים בצער ואולם, זאת, לאסור כרחינו ועל השלטונות, לידי
 היכא אמרי׳ גוונא האי בי וכל לשלטונות. המצער את למסור שמותר וודאי הרי בגט׳

איתמר. לא איתמר דלא והיכא איתמר דאיתמר

 בדברי שמדייק עיי״ש הנ״ל, בגיטין הגם׳ ע״ד ירחים גרש בספר מובא חידוש ודבר
 על עומדין חיו ראם משום בכוונתו, ומבאר ולגדף, לחרף שב׳ עלי העומדים ר״ה רש״י

 לנגדי, רשע בעוד הכתוב מפרש ובזה וכו׳. להרגך הבא כי למוסק מותר היה ודאי דמו
 לסי אשמרה בעלמא להתנגדות רק עלי עומד שאינו לנגדי הוא הרשע כאשר שדק היינו

 המסירה. מותרת בכה״ג ומצערני לי ומציק דמי על עומד הרשע כאשר כן לא מחסום,
כעי״ז. דמסרש שם בסוגיא בפנ״י וראה

 דדינא שמעיקרא הסובר צ״ט סי׳ מינץ מהר״ס בשו״ת המובא ע״פ להעיר יש עוד
 הוא עוקבא מר אך ההורה, מדין כדבר איסור כל אין עוקבא מר של שאלתו בדבר

 בחו״מ הגדולה במסת דבריו דחה כבר ואולם, חסידות. מידת משום עעמו על שהחמיר
עיי״ש. נ״ד. 5ם״י בהגהב״י הובא שס״ח סי׳
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תרמנו בילדיו שמתעולל במי לשלטונות מסירה הלכה שערי

 לכלות כדי ויעריבו שישכימו לב״ב לומר ניתן שלא דדן כנדון הנה הרבדים, לסיכום
 בדברי לעיל המובא ע״פ ובפרט לשלטונות. שימסרוהו העצה דק אך נותרה אביהם, את

 למלכות, למוסרו היתד היה לא עוקבא מר את והדף נדף שגניבא התם שרק ירחים הגרש
כנגדו. תבונה ואין עצה אין בדים, ומפשיע מויד האב כאשר אבל

 ראם מריזבורק סהד״ם בשם מהד״ט שהביא מ״ה ס״ק שפ״ה סי׳ בהו״מ בש״ך ודאה
 באחד להציל או ממונו להפסד או עכו״ם ע״י דו לקצץ מותר הבריות לחכות "רגיל

פלוני. אח הנה פלוני לשופט לחגד ארם לכל שמצוה עוד ועיי״ש מאיבריו.

 צעד שעל דכחב אהא י״ב סעי׳ שם המחבר מדברי לדייק כתב ל׳ ס״ק שם ובסמ״ע
 במכות יסדו אם וכ״ש בממון, מסרו אס אבל בעלמא, צער רק דהיינו למסור, אסור יחד

ע״ב. מותר, הגוף ועונשי

 מותר אם דישדאל דאדעא מרא נשאל שאול קמ״ה סי׳ ח״ח יצחק מנחת ובשו״ת
 רכב. בכלי בהנהגתם זהירות אי ע״י דרך עוברי המסכנים אלו את לשלטונות למסור
לשלטונות למוסרו ומותר כרודף שדינו לומר צריך ואק דפשיטא הרמתה תשובתו עיי״ש

 בכל כמבואר אמנם בזה״ל, כתב שם דבריו בשלהי דהנה אפשר, אי הערה בלא ופטור
 בזיופים בעוסק ובין י׳( סעי׳ שפ״ח )סי׳ במוסר ובין תכ״ה( )כסי׳ ברודף בין הדינים אלו
 בנד״ד כן התראה, צריכים לערכאות אוהו שימסור דקודם מקומות, וכשאר י״ב( סעי׳ )שם
ע׳׳כ. וכו׳, ב״ד התראת בלא מעשה לעשות אין

 תכ״ה סי׳ בחו״ם הש״ך דמה בב״ד, ההתראה לענין עיון לי צריכים דבריו ולענ״ד
 הבית אתר הרודף א׳ סעי׳ שם המחבר ע״ד כתב א׳[ ס״ק שם בבאה״ט ]וב״ה ג׳ ס״ק

 אלא ההתראה, ושיקבל ממש להתראה כוונתו אק והזהירוהו דהאי והזהירוהו, להרגו
 דמו באדם האדם דם שופך אמרה והתורה הוא ישראל אחריו רודף שאתה זח לו אמרינן
 אפי׳ לו אמדו לא אפי׳ ובדיעבד עיי״ש!, ובב״י, בטור מובא כבד זה דק ]עיקר ישפך

 קטן רודף דאף מהא דבריו שמוכיח עיי״ש רודף, של בנפשו הנרדף מצילק אס״ה זה
התראה. בר הקטן שאק אע״ם הקטן של בנפשו הנרדף אח מצילק

 בנפשו להצילו שניתן רודף דק למילף בעינן ע״א ע״ג דף בסנהדרין חנה לענק, ומענק
 מן עונשק דאק זה באופן למילף דא״א בגס׳ שם ואמרי׳ המאורסה, מנערה וחומר בקל

 תמה וכבר להרודף. הוא עונש הרודף בנפש הנרדף הצלת שדק ומוכח עיי״ש. הדין,
 הדי עונש, מדק הוה הרודף הריגת שענק לומר יתכן כיצד שם בסנהדדק לנר הערוך

 בעל אף תמה זו ותמיהה זה. לדין איכא הרודף בקטן אף והא הוא, עונשק בר לאו קטן
 על רודף, דק יש שלקטן דס״ל מאן דאכן תירוצו ועיי״ש ם׳, סי׳ מהדו״ח בחו״מ הנו״ב
 ומ״ד לרודף, התראה שא״צ ס״ל ולפיכך עונש, מדק הרודף הריגת שאק דס״ל כוחך

 הקטן אק ואולם בהתראה, צורך שיש ס״ל כרחך על הוא, עונש מדק הרודף שהריגת
 סי׳ ח״ג מהרו״ק ומשיב שואל שד״ת וע״ע שם. חגר״ש בנו ומש״ב עיי״ש נהרג, הרודף
 יעקב משכנות ובשו״ח ח״א מהדו״ת רוצח מהל׳ פ״א הדמב״ם על פענח עפגת מ״ט,
עיי״ש. ע״ב. סי׳ חו״מ

:סע״יתכנתאוצרהחגמה מס עמוד תורני מאסף טו - ישורון



ישורון הלברשטאס משת הרב תת

 ברכה במהדק וראה אליהו, ד בשו״ת נוכ״ה ה״ז שבת מהל׳ כ״ד פרק במשל״ם והנה
 להצילו מותר אם בשבת רודף בדין ונסתפק עלה הנ״ל[ נוב״י ובשחת של״ט סי׳ או״ח

 הרודף את להרוג מחוייבים להרגו אדם אחר שהרודף וודאי דהא שאלתו וביאר בנפשו,
 כגון איסור, אחר ברודף היא שאלתו ואולם, שבת. הדוהה פיקו״ג כל כדין בשבת ףא

 להרוג שאין הרי בשבת עונשים שאין דמאחר נותנת הדעת דהרי הערוה, אחר הרודף
 ועומדת תלויה המשל״מ של ספיקתו תהיה לעיל האמור ע״ם והנה, עיי״ש. בכה״ג, הרודף

קצרתי. כי ודו״ק לאו, אם עונש מדין הויא הרודף הריגת אם הנ״ל בפלוגתא

 בסי׳ הרמ״א רבינו לחש״ך קדמו כבר ברודף התראה א״צ שבדיעבד זה דק ובעיקר
 ]במוסר[ להתרות פנאי אק ואם הגה שכתב, ומרדכי מיימוניות תשו׳ בשם י׳ סעי׳ שפ״ח

 ק״ו, והדברים פלוני[. את למסור הולך שהוא באומרו למיתה עצמו ]והתיר התראה א׳׳צ
 רל״ו מצוה במנ״ח וראה כ״ש. לא ברודף התראה, בלא אף בדיעבד התירו במסירה אם

ואכ״מ. הרודף, אצל התראה הצריך ולא המוסר אצל התראה שהצריך הרמכ״ם על שהמה

 אדם שרואים היבא כגון הנ״ל, כמנה״י המובאת השאלה ע״ם בכך יש רבתא ונסק״מ
 משטרה, מכונית יש קשת וכמטחוי אדם, חיי ומסכן גדולה במהירות מכוניתו עם הנוסע
 ויקח ויתפשנו בולו הציבור ואת עצמו אח המסכן זה אחר שידלוק לשוטו לומר וניתן
 המנח״י דברי דלפי עליו, דעתו תנוח אשר עד באזיקים יאסדנו נם ואף רשיונו את מידו
 הנה הנ״ל ומהש״ך מהרמ״א המוכח ולפי ב״ר, התראת בו התרו בטרם כן לעשות אק
 נפשות להציל ומצוה ודת דק כל מצד רודף הוא הרי זו במכונה בחסדו שלא הנוהג זה

 והושבתו ברעהו המטורף זה חפיסת ידי על קריה ברחובות לתומתם ושבים העוברים
מוקדמת• התראה כל ובלא ודברים אומר ללא אפי׳ האסירים בבית כבוד אתר

 רוצת דין אדם בני ראשי מעל ושועט בפראות הנוהג זה שנהג לפענ״ד נראה וביותר
 את לבצע יכול בב״ד להתראה נמתק ואם זממו, להפיק עריק בידו עלה שלא אלא לו,

 ולרצוח, להרוג זומם הוא היום שבתחילה הכוונה שאק יבק דעה בר שכל ]ואף זמם. אשר
 גרמא דין לבנ״א, ונזק מצר לגרום שלא דואג אינו מהירותו שלשם הדבר עצם מ״מ

כרוצח[. להחשיבו

 ממש, אלו ברגעים יו״ח עם ומרשיע חוטא שהוא מסויים באדם היודע מעתה, גבן פש
 שיאסרוהו ומיד תיבף השלטונות אל ולפנות עושקו מיד עשוק להציל מחוייב הוא הרי

 ולהכניע להשקיט ישכיל אשר עד ממושך זמן לפרק האסורים בבית ויניחוהו ברזל, בכבלי
בשנית. אלו מגונים במעשים יעסוק שמא תשש כל יהיה שלא באופן יצרו,

 הרי כן, עושה שהוא ידועים הדברים אך ממש, עהה ומרשיע חוטא אינו אס ואולם,
 בא׳ ציפורנו בקצה יגע שהוא ישמע או יוודע שאם בו להתרות ויפה טוב שמלכתחילה

 רבים. ושנים לחודשים הכלא בית מיושבי להיות דהו אחת אז כי למוטב, או לטוב מיו״ה
 ולפיכך ובש״ך, ברמ״א לעיל המבואר ע״ם וכלל, כלל לעיכובא זו התראה אק ואולם,
לעיל. כמבואר מיד השלטונות אל לפנות ניתן בו, להתרות אפשרות אק באשר

הרי אלא הרבים, את והמצער המוסר מז גרוע הוא הרי זה חוטא כי למודעי, וזאה
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תרנא בילדיו שמתעולל במי לשלטונות מטירת הרכה טערי

 ולמצור. הרודף, טפש הנרדף את להציל אדם כל על שמצוח הערוה אתר רודף הוא
 ישראל כל הרי ה״ו נפש ושמירת רוצח מהל׳ בפ״א הרמב״ם וכדברי לו, תיחשב גדולה
 ובנותיו מיו גס הנה שכן, וכיון רודף. של מסשו ואפילו הרודף to הנרדף להציל מצווין
 נרדף הצלת לך אין דהרי השלטונות. לידי אביהם אה ולמסור המצוה, בזו אכות יכולים

 במשל״ט דהנה מכך, ויתירא ופשוט. הרודף. את הורג גופיה שהנרדף מבאופן גדולת יותר
 להצילו שניהן שהיכא האמור שהדין המפרשים בשם הביא ה״י ומזיק הובל מחל׳ ס״ח
 בשופי להורגו יכול עצמו הנרדף אבל ארס, כל בשאר רק אמור להרגו אסור מאיבריו בא׳

 להגרע״א וחיחש בדרוש וראה הרודף, של מאיבריו בא׳ עצמו להציל יכול כאשר אפי׳
 מהל׳ בפ״א הרמב״ם דברי ביישוב זצ״ל שלמה הג״ר בנו דברי ע״ב ל״ג דף לכתובות

 הרודף אל שהקרובים מוכח ועכ״ם הנ״ל. המשל״ט דברי ע״ם י״ג הל׳ נפש ושמירת רוצח
 עליהם, וממר להפיק הרודף מן למנוע והמצוה החיוב אל קרובים עצמם, הנרדפים הם

 וע״ע המשל״ם. כדברי שכתב לו, ויצר מאד יעקב וירא עה״פ וישלח בפר׳ ברא״ם וע״ע
 הרודף to הנרדף שהצלת שם הר״ן ובחיתשי רוצח אף ד״ה בתום׳ ע״א ע״ג בסנהדרין

" היא. ומצוה חובה

 אשר ג׳ אות קכ״ד סי׳ ה״ד הלוי שבט בשו״ת המובא להוסיף יש האמור לכל כסניף
 המתחנן מפורסם גזלן בדבר שליט״א שבה״ל בעל מרן האמיתי הגאון מו״ר נשאל שאול

 דמאחר ומשיב, הכי. למיעבד שסיר האם האסורים, מבית להוציאו שישתדלו נפשו על
 לאנשים השתדלות לעשות חיוב אין השלטונות, ביתי בהיותו נפשות בסכנת הגולן שאין

כאלה.

 להוציא שהמשתדל אלא דא, בכגון השתדלות לעשות חיוב שאין די שלא נראה ולדידי
 ישוב עכ״ם במפליליוד׳או יתנקם שלא יתקע ל^נו ומי בית, עוון האסורים מבית הגזלן
 על ואשר מכן, שלאחר עלילותיו יסתיימו שונים אופנים באיזה יימר ומאן במהרה, לסורו

ולחתנו. בעדו להשתדל בדבר יש איסור כן

 שהשתיקה זה חולני באדם והטיפול המאסר בעת והכרחיות חשובות נקודות אמנם יש
 יהיו הפסיכיאטער או הפסיכולוג וכן בו המטפל שהרופא להשתדל הצורך כגון להם, יפה

 לשים יש לו שינתן להרגעה בתרופות הנפק והמשקל המרה לגבי וכן ה׳, לדבר מהחרדים
וד״ל. כמובן, מההכרח יותר לא אופן ובשום מיתזו כפי לו שיוזנו לב

 מלחטוא, המשפחה ממי או מהאב למנוע שהמזדרז מסקינן ובהא גחתינן בהא ועכ״ם
 שיתי׳ צריך זה ודבר לו. יחשב למצוה לשלטונות, למוסרו ואף לנכון שימצא אופן בכל

 בני לשאר נזק יגרם שלא בכדי וכדו׳, מלוי או בפרסום ח״ו ח״ו ולא ודעת, בהשכל
 חכמה. צנועים את שלמה, המלך ובמאמר פשעו, ומה חטאו מה הצאן אלו כי המשפחה,
כתבתי. והנלענ״ד

 שלו׳ ואתם עולם. ועד מעתה ישראל מי כל בבתי ושבר שוד עוד ישמע שלא וי״ר
שלו׳. לכם אשר וכל שלו׳ וביתכם

הלברשטאם משה רבה ואהבה נאמנה בידידות
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ישורון גולדברג נחמיה זלמן חרב תרנב

גולדברג נחמיח זלמן הרג
עקדע יחשליס - אב״ד

אומתא מןנק וביאורים הנ״ל בענק

שליט״א, גרטנד צבי ד׳ הרה״ג ידידי בב׳

תשס״ח א׳, אדר ב״ה

 שיש באחד למלבות למסור מותר אם שאלתך מננין הרבנים מגדולי הפסקים קראתי
 ואני כמותם, שהלכה בודאי והנה שמותר, והעלו אותם, ומטמא בילדים שמתעלל אומדנא

אומדנא. בדיני הערות כמה לפלסולא אעיר רק
fSSKlio)

 באומדנא אפילו אומדנא סי על הורגין שאין א( לד, )שבועות בגם׳ מצאנו והנה א(
 ורץ לחורבה חבירו אחר שרץ באחד שראה שטח p דשמעון מעשה כההיא בדורה,
 וז״ל טדי. מסוד דמך שאץ לו ואמר מפרפר, והרוג מטפטף ודם בידו חרב ומצא אהדיו

 החזק, הדעת באומד הגדדים לחתוך שלא הדץ הזהיר דע( )ל״ת המצוות בספר הרמב״ם
 אחד בטת יכנס ממנו ולהנצל להרגו, שונאו רדפהו אדם כגון לאמת. קרוב היה ואפילו
 עליו עומד רודפו שהיה ושונאו נהרג הנרדך ומצאו אתריו ונכנסנו אחריו, יכנס והרודף
 אחד הגדר התוך צד על סנחדרץ יהרגוהו לא ההורג וה הרי דם. ומנטף טרו והסכין

 אמדו והוא זה, מהרוג בתודה האזהרה ובאה ההריגה. שראו עליו מעידץ עדים שאץ
 ואמרו מ וחתרו להרגו, הטרו אחר רודף ראוהו אמדו, ובמכילתא תהרוג. אל וצדיק ונקי

 ומפרפר הרוג ומצאוהו עיניהם והעלימו נהוג, אתת הרגתו אם הוא ברית p הוא ישראל
עכ״ל. וכו׳ תהרוג. אל וצדק ונקי ת״ל חייב, יהיה אני שומע ביד, דם מנטף והטיף

 את יכה אשר וחי שמח ינום אשר הרוצח דבר ודה ר, יט, ברבדים מהכתוב ויל״ע ב<
 אינו השונא ב ט, מטת ובמשנת שלשום, מתמול לו שתא לא והוא דעת בבלי דעהו
 אתרו לא והא אמרו, שם ובגט׳ במועד. שהוא מפני נהרג השונא אומר יוסי רט גולח,

 צריך אץ הבר אומד, יהודה p יוסי ד׳ דתניא היא, יהווה p יוסי כר׳ מהגיתין טח,
 בתורה מפורש הרי למזיר. שוגג בץ להבהץ אלא התואה ניתנה שלא לפי התראה,
 אל וצדיק ונקי תורה שאמרה למה סותר וזה השונא, את והורגץ אומדנא אחר שהולכץ

בלט. תחוב שהסכין ודאו אחריו ונמסו לטת ונכנס אהד אחד שרודף כשונא אף תהרוג

 ספרו בסוף חיים החפץ שהביאו בתשובה המהרי״ק שכתב מה פי על לתרץ ונראה ג(
 איש על טוענה היתה שאשה וד״ל קכט. סימן מהרי״ק תשובת והיא ב, אות חיים חפץ
 כתבת ט ואם וט׳. לגמד מכחישה והוא ופגם, בושת ממנו ותובעת וכו׳ עליה שבא אהד
 והסמ״ג והדמב״ם הד״ף שפסקו הוא ידוע הלוא הענץ, על מראות רטת אמתלאות שיש
 כגון ואפילו שבעולם, אמתלא בכל הדין והוא וט׳, כרבנן אלא אחא כרט הלכה דאץ

 קיימא דהא להקשות ואץ וכו׳. בסטן הטרו אחר שרץ שטח p דשמעון דההוא כיוצא
אלא לח כתב דלא אע״פ ס׳ דדש ההוא ט אומדנא. אחו שהולכת הלמודא בכולי א
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רנו־נגאוטדנא בעניו וביאורים וע״ל בעניוהלכה שערי

 זחי, אצטריכו ולא זבין גבי נזונית אלמנת בפרק וכן כוותיה, לן וקיימא לכונסה, מנת על
 וכן מקומות, בכמה וכן חחר, עמד ראם שיור בלא נכסיו כל שכתב מרע שכיב גבי וכן
 חזקת על חעמידנח אומרים ולא ערוה, איסור לענק אפילו אאומתא סמכינן מסוכן גבי

 הדיינים אצל מבורר שהמעשה היכא כל דודאי מיד, קשיא לא הכי אפילו איש, אשת
 אבל אומתא, בתר אזליגן המגרש או המוכר או הנותן דעת באומדן מסופקין שאנו אלא

 אלא לאו ואם נגחו אם לנו ידוע דלא וכד הדיינים אצל המעשה גוף נתברר דלא חיכא
עכ״ל. וכו׳, כווחייהו לן וקיימא וכו׳ רבנן פליגי ודאי בהא אומד, מתוך

 שאנו שטת בן דשמעון וכעובדא בסכין שרודף ששונא קושיתינו, מיושב רבדיו ולפי ד(
 אומדנא, אתר לילך שלא תורה הזהירה בזה הרזצח, הוא שהרודף לדעת אומדנא מכה באים
 שהשונא שראו עדים שיש במקום אבל בעיניהם, שרואים מעידים בעדים אלא הודגין ואין

אומדנא. אהר הולכין בדה בשוגג, ולא במזיד שחרגו לדעת אומדנא מכת דנים שאנו אלא הרגו,

 ואילו אומדנא, אחר הולכין אק העובדא בבידוד למה הדבר טעם נתבאר לא עדיין אכן
 ימותו לאחר להקנות אלא מרע השכיב כיוון שלא אומדנא אחר חולכק בזה העובדא להבק

 העובדא בבירור תורה שהחמירה הדבר שטעם ונראה וכדומה. במזיד, היה שהרג ושהשונא
 המעשה הבנת אבל ההריגה, גוף רואים עדים כלל בדרך שהרי שאפשר, דבר שזח לפי—

הדיינים. של אומדנא על כנוי רק פסק כל שחרי אומדנא, מכה אלא לדעת אפשרות אק בזה

 ונפסק שנתבאר כמד אומדנא פי על אלא לדון לנו שאק דברים הרבה עוד וכן ה(
 והמיתו, בעץ או באק בזדון הכירו את המכה וז״ל רוצח, מהלכות ה״א-ג פ״ג ברמב״ס
 או זה באבר להמית חפץ אותו ראוי אם עליו, שהכהו ומקום בו שהכהו דבר אומדק

 עד הכהו, בו ימות אשר עץ בכלי או הכהו בה ימות אשר יד באבן שנאמר ראוי, אינו
 אשר ונאמר הואיל ירכו. על למכהו לבו על מכהו דומה ואינו להמית, כדי בו שיהיה

 המכה, ומקום בו שהכה החפץ שאומדק כשם המכה. מקום שאומדק מכאן בה, ימות
 אבן זורק דומה אינו הד, את שמשערק מכאן ד, באבן שנאמר ההכאה, כח אומדק כך

 גדול הוא אם הנהרג, וכה ההורג כה ומשערק עצמה, המכה משערין וכן וכר. בחבירו
 ובפ״ד עכ״ל, וכו׳, בוה כיוצא כל וכן חולה, או בריא או חלש, או חזק או קטן, או

 ואם וכר. אותו אומדק בהן וכיוצא באגרוף או באבן חבית את המכה ח״ל כתב, ה״ג
 המכה, יהרג מת אם לזה, וממתינים מיד הסוהר בבית המכה את אוסרק למיתה אמדוהו

 המכה משלם הבריאים, כשאר רגליו על בשוק והלך שלימה רפואה ונתרפא הקל ואם
 ולאחר שחיה, ממה והקל למיתה אמתהו ח״ל, שם ובה״ה עכ״ל. ונפטר, דברים המשה
 ובע״ב ברוצח, אומדק דברים שהרבה הרי עכ״ל. וכר, נהרג זה הרי ומת הכבד מכאן
אומתא. אחר הולכק בזה ההריגה, בהבנת פרטים שחסר רק הרג שבודאי שכל

 אומדנות. שהן סברות על בנוי הדין בהבנת חכמה מכה שפוסקק דק ססק כל ובעצם 0
 עדים והכשירה לתן ושתא אוהב חורה פסלה למה הטעם כתב סק״א לג סי׳ ובסמ״ע

 בכוונה שישנה ליה חשדינן ולא שראה מה מעד רעדות ותירץ להעד, ושתא אוהב
 או אהבתו מחמת משתנה והמחשבה בסברא שחולה דין משא״ב ושנאתו, אהבתו בשביל
ואומדנא, סברא על בנוי דק פסה שבל הרי עכ״ל. וכד. רשע כוונת בלא אפילו שנאתו,
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ישורון am גולדברג נחמיה זלמן תונד

 ולא בהרג מיתה לחייבו שונא שהוא אחד על לדון שגם ונראה חושית. ראיה על ולא
 כל וכן לכך. פסולים ושונא ואוהב בזה. שידון ב״ר צריך במזיד או בשוגג אם יודעים

 שאינם אנשים שיאמרו צריך אלו בכל להמית, כדי בו יש האבן אם לדעת כמו אומדנא
 ב״ר, דוקא צריך להמית כדי בו יש אם שלאמוד התימני שמעון לדעת וביותר שונאים.

 באבן רעהו את מהכה ודריש להמית, כדי בו שיש באבן שהכהו עדות קבלת מועיל ולא
 ואם לב״ד, האבן מביאין ולכן לעדה. שמסור אבן אף ולעדים, לעדה שמסור באגרוף או

 כרי בו שיש אק שהיה שיעידו עדים על סומכין אין העדים, יד מתחת האק נאבד
 ועל הכהו במה שיודעין הכהו ב״ר בפני וכי עקיבא, רבי לו אמר להזיק. כדי או להמית,

 מראש או הגג מראש חבירו שדחף הרי ועוד נפשו, ציפור או שוקו על אם הכהו, מה
 קודם נפלה אם ועוד ב״ר, אצל הולכת בירה או הבירה אצל הולכין ב״ר ומת, הבירה
 פמכינן אעדים אלא לב״ד, גובהה להראות ולבנות לחזור הכתוב מצריך כלום ב״ר, שראו

לעדים. אלא לעדה מסור בעתן ולא היה, וכך כך שאומרים

עדים, ולא הדיינים אומדין אומד שלכו״ע נראה עקיבא ורבי התימני שמעון ומחלוקת 0
 שהבאנו וכמו בסברא, שמבינים מה ולא בראיה, שראו מה אלא מעדים אתם עדים שהרי

 עדים של אומד על שסומכין נאמר ואם בערים, כשר ושונא שאוהב הטעם שדה -חמהסמ״ע
 שמעון נחלקו ולא טועין. ושנאה אהבה שמחמת אפשר שהרי ושונא, אוהב לפסול יש

 שהפילו או כזה, בגודל באבן שהכהו ב״ד בפני מעדים שעדים בזה אלא ור״ע התימני
 כזה במרחק ועמד גדול, אבן עליו שזרק או בגוף, מסוים במקום והכהו וכך, כך גבוה מגג

 להמית כרי כזה באופן יש א& עדותן ששומעין מה לפי אומדים וב״ד מהנתק, או מההרוג
 זה גם האבן גודל כמה להעד עדות שגם סובר התימני ושמעון כדה, התק להזיק כדי או

 לדעת כדי עדים צריך שעדיין אף האבן, שרואים הב״ד על אלא עדים על סומכין אץ
 איך עקיבא, רבי לשאלת התימני שמעון ענה מה בגמרא נתבאר ולא הכהו, זה שבאבן
 שלהעד התימני שמעון סובר ואולי נפשו, ציפור או שוקו על הכהו, מקום באתה יודעין

 דה והרי לב״ד, האבן להביא שניתן כתן עדים על סומכין אין האבן היוז גודל אתה על
אתה על להעד אבל שטח, בן דשמעון מעשה שהרגת-כגון אומדנא פי על שמעדן כעדים
עדותם. על סומכין בזה ערים, פי על אלא אלו לדעת ניתן שלא כתן הכהו, בגוף מקום

 תהרוג אל וצדיק נקי של מצוה על כתב רצ ל״ת שם המצות בספר הרמב״ם והנה ח(
 בעובדא להרוג שלא הזה שהדין דבריו ותוכן בו׳, הדין מזה ותתפלא זה תרחיק ולא וז״ל
 לא שאם והתשובה רוצח, שהוא בדוד שהרי השכל, ונגד הוא פלא שטח בן שמעון של

 שהיתה מזו פחותה אומדנא שגם אומרים היינו אומתא פי על להרוג שלא תורה הזהירה
 שאפשר עד חלשה יותר עוד אומדנא שגם תאמר ואה״ב בכלל, שטה בן שמעון אצל

 ואסר הזה הפתח יתברך הבורא סגר ולכן ביותר, קלושה אומתא פי על להרוג להגיע
 רוצח, הורגים אנו שאין יוצא כעת שגם ואף מאד, חזקה אפילו אומדנא פי על להרוג

 יש ומעתה דבריו. תוכן זהו רצח, שלא אדם להרוג מאשר רוצח להרוג לא עדיף מ״מ
 ולא גמורה ראיה פי על לדעת שניתן בדבר רק הפתח וסגרה תורה גדרה שלא אמר

שיש באבן הרג אס או בשוגג. או במזיד רצח אם להביו או דיז. לדון משא״ב אומדנא.
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תונה אוסרגא בעמן וביאוריס הנ׳׳ל בענין תלבה שערי

 לדונו יתכן לא זה שכל אומדנא, פי על מרע שכיב כמתנת לדון וכן להמית, כדי בו
אומדנא. אחר לילך ניתן בזה בחוש, שרואים בעדים

 פסול ממונך ואמסור אלך רבים בפני לו ואמר לחבית השונא ס״כ לד סימן בחו״ט ט(
 ולא כן יעשה שנאתו שמהמה חששו בשונא דוקא וז״ל ס״ט ס״ק שם ובסמ״ע לעדות,

 אנו שאין כיון אבל העובדא על עדות היה לא זו שבדוגמא אף והנה עכ״ל. באחרים,
 ומהאי כרודף, ולהגדירו עבירה לעבור ממנו למנוע אלא שעשה, מה על להענישו באין

 אפשרות אין הרי להבא ולענין למות, רשע נחשב מיתה שחייב שכל לעדות פסול טעמא
אומדנא. על סומכין ולכן חושית, בראיה שיקרה מה יחנו שערים

 דכספא כסא ליה איגניב הסידא זוטרא מר א כד, מציעא בבא בגס׳ מציגו והנה
 כפתיה האי, היינו אמר דחבריה, בגלימא ידיה רמשי רב בי בר לההוא חזיא מאושפזאי,

 בעלמא שבאומדנא הרי גניבה, על חשוד הבו העשיל ר׳ ורבו שהש״ך נמצא וכן ואודי,
 בתשלום לחייב לא אומדנא על סמך זוטרא שמר מיושב, ולפ״ז לחשוד. להכותו מותר
 יש ■ אכן הראוה. בחוש עדים שיראו יתכן לא הרי זה ולענין להודות, אותו לכוף אלא

 שכל סי״ח( לד )סי׳ הרמ״א ופסק באונס, חודה והרי הודאתו. סי על חייבוהו למה לעיין
 הכוונה ואולי הודאה. אינה באונם הודאה גם וא״כ ממש, בו אץ שאנסוהו מחמת שמעיד

הגנוב. הכום שזוהי והבינו דכספא הכסא את שהוציא היינו והודה שכפאו

 ביצה ריש וכדחזתן פיו, על לפסוק המצות של הטעם אהד הולכים שאץ אף והנה, ץ
 בתוספות ובן הטעם, בנתבטל גס בטל האיסור אץ חכמים או תורה שאסרה מה שכל ע״ב( )ג

 אומדנא, אחר שהולכץ דידן לענץ מ״מ יום, ל׳ תוך שנפדה בכור לגבי בבור ד״ה יא:, ב״ק
 בזה ניתן, לא או בעתים לראות ניתן זה אם שתלוי שכתבנו דרך על לחלק באים שאנו כל
 אותו שהורגץ שהרג שונא בין לחלק שיש בהברה שהרי הטעם, אחר שהולבין לומר יש

תורה. שחילקה החילוק שזה לומר יש הטעם ולפי שטח, p דשמעון עובדא לבין

 שמעון כידי ומצוה מותר היה בודאי שטח p דשמעון שבעובדא פשוט נראה והנה,
p אחר שהולכין ובע״כ לבית, שנכנס לפני בסייף חבירו אחר הרץ את להרוג שטה 

הרוצח. להרוג אומתא אחר הולכץ אץ שהרגו שאחר אף אומדנא,

 למחתרת שנכנס גנב ראינו שאם ונראה לגנב, להרוג שמותר ממחתרת שנלמד לומר ויש
 נראה ומעתה אומדנא. אלא מחתרת שאץ הגנב, הורגץ אץ הרוג, הבית שבעל כך אחר ומצאו

 בנפשו, להצילו שניתן הזכר אחר רודף שזהו ילדים עם תועבה לעשות לחשוד מבעיא שלא
 אתן שעדיין ילדות עם תועבה לעשות בחשוד גם אלא פ״א, רוצח הל׳ הרמב׳״ם שפסק וכמו

אומדנא. אחר שהולכין נראה בזה גם להכותו, שמותר מאיסורא לאפרושי גם מ״מ ערוה,

 הרעים מעשיו למנוע זה לערכאות אותו למסור שהמטרה שכאן נראה לענתתו עכ״ס
 רבנים לידי הדבר להעביד יש שקודם נראה אבל אומדנא. אחר לילך ניתן ובדה בעסיד,

 למוסרו ניתן אם ומקרה מקרה בכל ידנו והם אלו, הלכות בהוראת הבקיאים מובהקים
 לתקן אפשר שלפעמים בדבר, צורך יש אם וכן שבירתו, והוכחות האומדנות לסי למלכות
וכדומה. למלכות. שימסרנו באיום להזהירו כגת אחרים. בדרכים
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ישורר! מיס זעליג אסר מרב חדנז

וייס זעליג אשד הרכ
אשר מנחת - וזז״־אוז לחורה ביהנרד

ת״ו יתשליס עיה*ק9

כילדים כחתעוללות שחשוד מי של לשלטונות מסירה

משס״ד אב ה׳ תאריך:

 שליט״א גוטסמן שלמה וזוב לבבי ויקיר ידי״ג כבוד

יחז. בלי עד שלום רב

 שיש במי הכאובה בשאלה לנהוג כיצד קמן דשאיל במאי לעיין לבי אל נתתי חנה
 כך על למסור מותר האם מינית התעללות בילדים שהתעלל לכאורה הוכחות עליו

 יוכלו שלא כדי ולאסרם החוטאים אח להעניש תקיפה ידנו אין דהלא החוק, לשלטונות
הרע. זממם ולבצע להמשיך

 אק לרוב דהלא הראיות בדיני הא׳ שונים, נידונים לשלושה מתחלקת זו שאלה חנה
 בפני לא וגם בפרהסיא אלה מעשים עושים בנ״א אין דהלא אלה לפשעים כשרה עדות

 ב׳ הוא. לערות פסול הלא וקטן שנפגעו ילדים אותם מלבד כלל ערים לנו ואין חבריהם
 ומתעלל קטן של באבריו שנוגע מי על בתורה מוגדר עונש אין דהלא העונשים בדיני

 הפניה עצם ג׳ בתורה. מצינו לא בעולם היום המקובל המאסר ועונש וכדו׳ בנפשו
 לעולם חלק לו שאין נאמד שעליו מסירה איסור בו יש האם החוק ולגורמי למשטרה

 בערכאות דיון יתנחל למשטרה המסירה שבעקבות שגם ומת ט׳(, סעיף שפ״ח )הו״מ הבא
ב״ח. סי׳ בזז״מ כמבואר פסולה בפניהם ההתדיינות שגם נכדם של

 מגדולי שנים נחלקו שם ע״ב פ״ג בב״מ הגס׳ הוא זו לשאלה הראשון המקור והנה
 למלכות אותם ומסר ישראל גנבי אחרי עקב שמעון בו׳ אלעזד ד בכעי״ז, התנאים

 בניו מוסר מתי עד יין p ״חומץ מגדו טען קרחה בן יהושע זד׳ להורג אותם שהוציאה
 וטען הזר זדיב״ק הכרם" מן מכלה אני "קוצים לעומתו ענה וראב״ש למיתה" אלקינו של

 p שנהג יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ על שם מסופר וכן קוציו״ את ויכלה הכום בעל ״יבא
 נקט דראב״ש כתב שם הריטב״א ובחידושי יומין תלתין לו נתגלה לא הנביא ואליהו

 כמותה המלכות ושליהי כשדם עדים ללא אף נפשות דני לדון אפשר דמלכא דבחורמנא
עי״ש.

 נהג יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ דגם ואף בריב״ק או נואב״ש כמאן הלכה ידענו לא אך
כמאן. הלכה ידענו לא מ״מ בסוגיא, שם כמבואר כראב״ש

 וכך ראב״ש כדברי עיקר תקט מבואר שצ״ד סי׳ ת״ג בשו״ת הרשב״א מדברי אך
 לעשות הציבור מטעם שנתמנו אנשים דהיינו ה״ברורים" ביד רשות דיש למעשה כתב
להענישם וכן עליהם נאמנים הם אם פסולים עדים ע״י אף לדק עבירה בעוברי ומשפט דן
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תרנז בילדים בחתעו׳ללות בחשוד לשלטונות מסירח הלכה שערי

 העדים שאם אני ורואה הזה, הקונטרס טענות כל על "עמדתי שם ח״ל וכדומה במאסר
 שיראת מה כפי הכל גוף, עונש או ממך קנס לקנוס הן רשאים הברורים אצל נאמנים

 ושלא בתודה הקצובים הדינים על ten מעמידין אתם שאם העולם, מקיום חה להם,
 צריכים שהיינו הרב, העולם נמצא בזה וכיוצא בחבלות תורה שענשח כמו אלא לענוש

 תודה, דין על דיניהם שהעמידו אלא ירושלים הרבה לא ז״ל שאמרו וכסו והתראה, עדים
 עולם של גדרו סורצץ דעת קלי ונמצאו קנסות דיני בה דנין שאין לארץ שבחוצה וכ״ש

 שחלה שטח בן בשמעון הדין נגמר בפרק אמרו מזו וגדולה וכו׳ שמם העולם ונמצא
אחד, ביום שנים דנץ ושאין אשה חולין שאץ ואע״פ אחד ביום באשקלון נשים שמונים

לתורה". סייג לעשות אלא תודח דברי על לעמד שלא טעמא אמדו ושם

 אנשים למנות הצבור ביד רשות יש עולם של תיקונו דמשום הרשב״א מדברי לן הח
 להם ויש עליהם, הנאמנים אנשים ע״פ אלא כשחם עחם ללא אף העבריינים את לשפוט

התורה. משפטי כסי שלא להעניש אף רשות

 בשלימותם מעתיקם תנני הדברים בחירוה ומשום קס״ח סי׳ בח״ג התשב״ץ בדבח וע״ע
 בבגדו. תפורץ מרגליות קצת נהור הסגי לראובן והיה ... נהור סגי הוה ראובן ״שאלת
 הוא מצאן ולא המרגליות ראובן וכשבקש אצלו וישן בירך עמו מתחבר היה ושמעון

החן מהו כפר ראובן וכשתבעו מעללים רוע שמעון היות עם לו גנבם שמעון כי הושר
 בכיוצא עחם פי צל לדון באנו ואם בעדים גונב איגו הגונב כי הוא ידוע תשובה. בזה.«8ן»!

 כמו בזה גדחם לגדוד ורוד דוד בכל חין כל ביד נתונה והרשות הרץ מדת תלקה בזח
 שלא ועונשין ומכץ כן לעשות מותר התלמור מחן ואף קנסות בדיני ז״ל הגאונים שנהגו

 מיד ונעלב עושקו מיד עשוק להציל וכ״ש ע״ב( צ׳ )יבמות מילתא מגדר משום כדין
 אלו בפרק בגניבה שהודו עד אחד לאדם כסו אמתלא ידי שעל בתלמוד ומציגו עולבו

 חזייה"לההוא מאושסיזיה דכססא כסא ליה אגנוב חסידא זוטרא מד ע״א( )כ״ד מציאות

 אממונא ליח אכפת דלא הוא האי אמר דחבריה בגלימא ונגב xt דמשא רב בי בר
 ואודי. כפתיה מקומות בשני יש ע״א( )קס״ז פשוט גט ובפרק ואודי. כפתיה דוזבחה

 השם פרץ אחזיהו עם ובהתחברו עמים מאור הוא העלוב שזה אמתלא נראית ובכאן
 לעשות ולגזום עליו לאיים גותן תרץ לעיר, ונכנס וארעת דובים במקום והגיהו מעשיו

 וכבר ז״ל חדא״ש תשובת בשם ס״ד בסי׳ ההשן בספר כתבו וכן יודה, לא אס וכך כך
 גברץ ידי ועל ממנו שגנב נסוסי אורה עליו שטען מכאן יהודי הסוהר בבית אני אסרתי

 וקלסוני בידו הגנבה נמצאת ואח״ב שפטרוהו ומושל שר היה ולא אסרתיו אמת דברי
בזה". זחזותי על הקהל כל

 החוק שלטונות לידי אלה עבריינים למסור שמותר מדבריהם ראיה אץ לכאורה אך
ולבי״ד. לתורה כסופים שאתם החילוניים או הנכחים

 בכל עושץ "וק הוסיף התשובה דבסוף בדה גם היתר ללמוד יש הרשב״א מסו״ד אך
 המטים והנערים השוטים ולייסר לכך צחכה שהשעה שדואץ ומקום מקום ובכל ודור דור

 היד כל פרק בחש כדאיתא ירא קץ מבבל שהיה הונא דרב אמרו והגה עקלקלותם
קציצת שאץ ואע״ס עמיה, לכהיוה נסשא קטל ודאי אי דאמר גלותא בחש ובסנהדרין
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ישורון מיס זעליג אשר הרב ונתח

 ראו אם זה שעשו אלה ברורים ולפיכך השעה. ולצורך לגדר הכל אלא תורה כדמי אבר
 וכל עשו, כדין השעה ולצורך המדמה לתיקון גוף או ממק ולקנוס לענוש שעה צורך
 את השובר פרק בריש שמעון בר׳ אלעזר ד׳ ובענק דמלכא, הורמנא באיכא שכן

 המלכה אחר מעשיהן ולעשות בדברים להתיישב צריכק הברורים מקום ומכל הפועלים,
 כ״ש דמלכא דבהורמנא מראב״ש ראיה שהביא הרי לשמים", עת בכל כונתם ולהיות

 בה יש דמלכא דבהורמנא מדבריו הוכיח שהרי כראב״ש דהלכה תקט ומוכה שמותר,
עי״ש. לכך צריכה כשהשעה הורה ע״פ שלא לשפוט היתר

 מזו גדולה "עור וז״ל הרשב״א של תשובה שהביא שפיח סימן יוסף בכיה עוד ועיין
 ישמעאל רבי וכן להו ועניש דמלכא בהרמנא גנבי תפס ע״ב( פ״ג )ב״מ בר״ש ד״א שהרי
 לר׳ אליהו ליה אמר וכן וכו׳ יין בן חומץ ריב״ק דא״ל ואע״ג ס״ד( )שם יוסי ברבי

 שמהמה אלא מפורשים בדינים גמורים כטועין להו נשוי לא מ״מ יוסי בר׳ ישמעאל
 יין p חומץ שקראוהו וזהו חורה חייבה שלא מת מלענוש לחמנע לחם היה חסידותן

 לא כדין שלא ועושים גמורין טועק היו ואילו כאבותן בחסידות נוהגק היו שלא לומר
 תדע ועוד כמותם, עליון ותסיח ישראל לגדולי והס חלילה גמורק טועין אלא קראום

 ליה ואהדר הוא דמלכא הרמנא אעביד מאי לאליהו יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ מדא״ל לך
 הוא דמלבא הרמגא קאמר מאי גמור איסור היה ואילו וכו׳ לעסיא ברח אבוך אליהו
 ודאי אלא טפי סומק חרך דדמא חזית מאי ע״ב( כ״ה )פסחים ליה ליטא נסי ואליהו

 מלך כי המלוכה במשפטי כאילו ועונש דן המלך מן כך על ממונה שהוא שכל כדאמדינן
 ישמעאל ור׳ כראב״ש בזה דהלכה והב״י הרשב״א מדברי לן הרי ארץ", יעמיד במשפטים

יוסי. בר׳

 ועריק המלכות, מטעם או הקהל מטעם כממונים אלא לנו אק מדבריהם אף אמנם
כבגי״ד. החוק לשלטונות בעיניו החשוד אדם למסור ליהיר מותר אס צ״ע

 שהשוד את להכות שמותר דאף קנ״ח סי׳ ה״ב מאירות פנים כשו״ת כתב כבר אך
 משום הנכרים ליד מסירתו לאסור הוא חוכך אך גנב שאכן לדבר רגלים ויש בגניבה

 ויש שיהרגוהו. מחשש אלא מסירה בזה אסר שלא לן הרי למיתה אותו יחנו יודה שאם
 החגה חשש משום לא אי מסירה התיר בגניבה החשוד באדם אם דמה מדבריו, ללמוד

 קובץ ועיין גניבה, מעוון טובא גרע כזה נורא באופן תמימים מלחם דהפגיעה בני״ד ק״ו
 להתיר מאירות בפנים זו תשובה על שהסתמך קצ״ח סי׳ ח״א אלישיב להגרי״ש תשובות

 מנחת בשו״ת וגם הכנסת שבבית הצדקה קופת את שפורץ שחשוד מי למשטרה למסור
כמבואר. בני״ד ק״ו של בנו בן וק״ו היטב, עי״ש לזה רמז ב׳ אות ט׳ סי׳ ח״ט יצחק

כ
 על חמורים דבחם כתב שהרמב״ם אף הלא מוסר, חן בזה אק האם השאלה ולגבי

 בפ״ח וו״ל הבא לעולם הלק לו שאץ שכתב עד ממק בעניגי אף לעכו״ם ישראל המוסר
 מן בגופו בק כוכמם עובד מד האדם למסור "אסור ומזיק חובל מהלכות ט׳ הלכה

מד המוסח וכל ומצערו לו מיצר היה ואפילו עמרות ובעל רשע היה ואפילו בממונו
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תונס בילדים בחתעוללות בחשוד לשלטונות מסירת הלכה שערי

 שם י״א בהלכה מ״מ הבא" לעולם חלק לו. אין בממונו בין בגופו בין כוכבים עובד
 ולקנסו ולאסרו להכותו גויים ביד למסרו מותר אותם ומצער לציבור המיצר כל "וכן חידש
 המסירה עון חומרת עצם את אנו מוצאים בשו״ע וגם למסרו" אסור יחיד צער מפני אבל
 לציבור דהמזיק הרי הרמב״ם, רברי את העתיק שם י״ב ובסעיף ט׳, סעיף שס״ה בסי׳

 מותר להכות" "שרגיל דמי ס׳ וס״ק מ״ה ס״ק בש״ך ועי״ש העכו״ם, ל>די למסרו מותר
 חבירו סכה דק לא שהוא בני״ד הדברים וק״ו הרע, במנהגו לנהוג יוסיף שלא כדי למסרו

 ידוע והרי בפנס, להתגונן בידם שאין ישע חסרי רכים בילדים אנושה סגיעה פוגע אלא
 השב ככלב מעשיו על לחזור דרכו הזה הרע בענין שהחוטא לדבר המומחים כל מפי
 פצעים איתם הם נושאים ימיהם שכל צד נוראה לפעמים היא בילדים והפגיעה קיאו, על

 הרגיל את למסור מותר ראם הש״ך ממש״ב הדברים וק״ו יגלידו לא שלעולם נפשיים
אלה. את למסור מותר בודאי להכות

 למסרו מותר לרבים שהמיצר לדבריו מקור כליו נושאי ציינו לא הרמב״ם דברי ובגוף
 כמבואר הוא דרודף משום המוסר את להרוג מותר ראם הם חידוש לכשעצמם והדברים

 מותר איך הרודף(, את הרג שילא דרב ע״א נ״ח בברכות )ומקורו ובשו״ע ברמב״ם שם
 ראיה מזר, ונראה הרבים, צער משום אדם להרוג מותר וכי לרבים המיצר את למסור
 רודף דין המוסר על אין תורה דין דמעיקר ג׳ סי׳ לפסחים במנח״א שכתבתי למה גדולה
 להעמיד ועונשין שמכין שבידם בכה מילתא למגדר שתיקנו תקנה אלא זה ואץ כלל,
קצרתי. כי בו ודו״ק ברור, נראה וזה הילה, על הדת

 לגיטץ בחידושיו החת״ס כתב גדול וחידוש הרמב״ם לדברי מקור מצינו לא עדיין אך
 למוסרם ובידי עלי העומדים אדם בני אלעזר לר׳ עוקבא מר ליה "שלח אמרו שם ז׳ דף

 מחסום לפי אשמרה בלשוני מחטוא דרכי אשמרה אמרתי ליה וכתב שרטט מהו למלכות
 טומא לי קמצערא ליה שלח מחסום לפי אשמרה לנגדי שרשע אע״פ לנגדי רשע בעוד
 חללים לך יפילם והוא לה׳ דום לו והתחולל לה׳ דום ליה שלח בהו, דאיקום מצינא ולא

 ונתנוהו ד״א מפי יצא הדבר מאליהן כלץ והם לבהמ״ד עליהם והערב השכם חללים
 אינו כדין שלא המצערו את למלכות למסור שאסור דמה החת״ם וחידש בקולר", לגניבא

 קדירא הרבים את המצער אבל המדרש, לבית השכמה ע״י לכלותן שיכול משום אלא
 נחמדים שהדברים אף אך עי״ש. למוסרם, מותר ולכן פתרון בה ואץ הוא שוהפי דבי

ובפשט. בהלכה מקום להם אץ בודאי דרש, בדרך הם שאמרן למי וראויים

 אלא הרץ מעיקר ממש כרודף המוסר דאין לעיל המבואר ע״ס בזה, ברור והנראה
 דאלו הציבור, תקנת ומשום הילה על הדת להעמיד כרודף עשוהו דעתם ברוחב שחכמים
 לידי יבואן זו חטא שבריבוי ימלט ולא הן עולם מחריבי למלכות ישראל בני המוסרים

 הציבור, לתועלת שתיקנו מה ותיקנו בידם הדבר נמסר שבן וכיון ממש, נפשות איבוד
 ובפלס דעתם ברוחב והם למוסרו, מותר לציבור מיצר אדם דכאשר אמרו והם אמרו והם

בכ״ז. דדו״ק הציבור, טובח את לשקול בידם נמסר חכמתם

 ועיין לרבים, נזק בחשש ולא למסור אסור יחיד צער משום דרק להלכה ברור ומ״ם
באופן ברכבם שנוהגים נהיגה עברייני לענץ שכתב קמ״ח סי׳ ח׳ חלק יצחק מנחת בשו״ת
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ישווו! וייס זעליג אשר הרב תתז

 למשטרה, למוסרם שמותר סכנה בו שיש באופן רכבם המהנים אלו אף או אנשים שמסכן
בגי״ד. וק״ו

נ
 אמת האם מגעת שיתו מקום עד תכלית עד וללבן לברר יתירה והירוח שצריך אלא

 להתפס ולא לסורו, שיחזור לדבר שרגלים באופן בילדים מינית פגע זה שאדם הדבר נכון
 פשע מכל חף אדם של עולמו להחריב בהולים הורים של ובחלה שוא וחשדות לשמועות

 ועד או לבי״ד ברור נראה כאשר אבל בכשרים החושדים של החפוזה דעתם להפיס כדי
 דהלא למוסרו מותר כשרים עדים בזה שאץ אף בישראל נעשתה נבלה שאכן ת״ח של

 התשב״ץ, של העובדא הרשב״א, דשו״ה הא בב״מ, דראב״ש הא שהבאנו, מקורות בכל
 הדעת שיקול לפי לדבר ורגלים אומדנא אלא היה לא בכולם וכנ״ל, מאירות הפנים ושל

 דעתנו, שיקול לפי אמין בירוד אלא עדים דאי״צ הרי לייסרו, או למסור התירו ואעפ״ב
 ענין על המופקדים השלטונות עם פעולה מלשתף ומפלט מנוס אין לנו, יתברר וכאשר

 יעשה שהטיפול עוז בכל להשתדל יש לשלטונות זה ענק מוסרים כאשר אף אמנם זח,
ש״ש. חילול למנוע וגם כשסיכ״ד ששקולה פנים הלבנת למנוע ע״מ בצנעא

דאורייתא ביקרא

ובאה״ר

וייס אשר
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תרנזא בילדים מגיעות על דיזות בעניו הלכה שערי

סילמן יהודה הרב
ברק בני אלחנן רנות חסידים דק״ק רב

בילדים בגידות על דיווח בענץ לשאלה תשובה

 מצר מינית מגיעה של כמקרה לדיווח השלטונות דרישת בנידון מארה״ב, נשאלתי
 ולדווח. מעולה לשתן* מעווה או מותר האם בחניכיו, מורח

מקורות מכמה בוה לדק יש "השובה:
 סעיף תכה. סימן בשו״ע המבואר וכמי רודף, מדין זה, מושא לדק שיש נראה א.(

 אותו מצילין מהבהמה חוץ לאונסה, העריות מבל אחת אחר או הוכר, אתר שהתדף ג,
 יבמות ]וכמבואר הוא. אונס פיתוי גם קטנה, או בקטן שהנושא וכל הרודף, מסש אף

 סימן בשו״ע וכמבואר בעתיד שיעשה חוששים הוחזק, אם מעשה, בשעת שלא ואף סא:[
 זה הרי למסור, הוחזק שאס רודף, משום להורגו שהותר ורמס יזלענ יא, סעיף שסח
 ספק שגם הנספה( )במאמר - ח״ג חושן דרכי בספר ויעוין אחד§! ימסור שמא יחוג

 במשחק וכגון אחדים, מסק שהוא אמיתי השד נתעורר אם והיינו להורגו מותר רודף
להגיע. מסוגל הוא גבול אתה עד ידוע ולא הילדים

 המתוקנות, המדינות בכל חוק ע״ם אסור והדבר להרוג היום בידינו שאין סשוט אמנם
לרשויות. למוסדו שמותר שמכ״ש ודאי אבל

 והמבוגר ־12מ למעלה בת או מצוה מבד למעלה בבחור יועיל לא זה שהיתר אלא
הבחור. בהסכמת כן עושה

 לו שכלו לנרצע מנין ת״ש כה. ב״ק בגט׳ המבואר לסי מאיסורא, לאפרושי בדין ב(
 כופר תקהו לא ת״ל פטור, שהוא חבורה בו ועשה וחבל לצאת, בו מסרהב ורבו ימיו

 כנענית שפחה רבו לו שמסר בעבד דאיירינן רנב״י וביאר לשב. כופר תקהו לא לשוב,
 אבל פטור, ק שהעושה רק מבואר הגס׳ שבל׳ ואף איסורא, והשתא היתרא האידנא רעד
 ולהפרישו. להלקותו ורשאי וז״ל, איסורא, ד״ח רש״י וכמש״ב לכתחילה היתר גם הוא

 שלשם שידוע לכשרות, מוחזק בארגז ודווקא וז״ל שב׳ ט, סימן שם ביש״ש בזה ריעוין
 לא דא׳׳כ כמיניה כל לאו דאינשי, בסתמא אבל ומופלג חשוב אדם והוא עשה שמים
 דשות נתנה לא והתורה הוכחה, דבר על חבירו ויכה ילך אדם וכל בריה, לכל חיי שבקת

 שעה, לסי ג״ב נשמעים דבריו להיות שראוי חשוב לארם או לדיין אלא ורעועה מקל
מאיסור. ולהפרישו חבירו להכות מותר

 גם יכול עשה שבכל מהכא ללמוד אפשר אם ונתה״ט, קצה״ח נחלקו ג. בסימן והנח
 אבל בל״ת הגט׳ חידוש רכל לחלק כ׳ נתיבות ובמשובב שכן כ׳ שנתה״מ לכפות, יחיד
 ועכ״ם יכול, חשוב אינו דאף וס״ל היש״ש על פליגי אי וצ״ב יהיר, כל יכול לא עשה

 להפריש יכול חשוב, יחד דעכ״ס קע״ז, סימן חו״מ הח״ם מת׳ גם וכן נלמד כולם מדברי
בל״ת.
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ישורון סילמן יהודה הרב תוסב

 שהעם תאים אם בא״י, סמוכים אעם אפילו ב״ד, רכל מבואר ב. סיסן ובשו״ע ג(
 גמורה, ערות בדבר אין ואפילו עונש, דיני כל בין ממון בין מיתה ונין בעבירות פרוצים

 אלא העם כל דווקא ולאו שם הסמ״ע וכ׳ - עכו״ם ע״י אותו חובטין אלם הוא ואם
 שיש באופן רק שזה פירשו אפרים ושער שהחוטים הביא סק״א והפ״ת יהיר. אפילו
 אם יהיר נגד אף לפעול אפשר אופן דבכל כ׳ והשבתי אחריהם. יגדרו שרכים חשש
 ויש יכולים. לט״ע רבים לקלקל יכול כזה שאדם שהנסיון כזה בניתן ועכ״פ פרוץ, הוא
 שא״צ, לשקול יש התפטרות יגיש אם אפרושי של דלטעם הטעמים שני בין נ״מ בזה

 עשיית של לטעם ואילו העניין, של החריפות לפי ותלוי בטילה להזיק ההזדמנות דעיקר
בכה״ג. אף יכולים סייג

 בן יהושע ר׳ ליה שלח ועזיל, גנבי תפיס וקא לראב״ש אתיוה איתא, פג בב״מ ד(
 אני קוצים ליה שלח להריגה, אלקינו של עמו מוסר אתה מחי עד יין כן חומץ קרחה,
 הסוגיא בהמשך ע״ש קוציו, אח ויכלה הכרם בעל יבא ליה שלח ■ הכרם מן מכלה

 בשרי אף נפשיה על שקרי הגם׳ וסיכום עצמו. את ובחן ראב״ש אצל ספיקות שהתעוררו
 לעשות הו״ל דלא דס״ל קרחה בן יהושע כר׳ או כראב״ש הלכה כמי ויל״ע לבטח. ישכון

 המאית אבל הלכה. רכן דנקט וט׳ המלכות מדיני דהוא שביאר הריטב״א בל׳ ויעוין כן,
 להתרחק לת״ה יש ולכן תורה, כתן שלא נפשות הרבה שיהרגו שגורם כיון שאסור כ׳

 מאסר ע״י הציבור על מגעים אלא חורגים שאין וילן דבנידון ואפשר כוחו. בכל מזה
דשת. כו״ע יודו

 לימנע חסידות מידת יש אם היתה המחלוקת וכל שת שלט״ע ביאר הרשב״א ובת׳
 שלא ועונשין מכין לכך צריכה שהשעה רכל צוד כ׳ ושם שפה[. סימן סוף בב״י !הובא

הזו. הנפסדת האומנות ללמוד החלו אנשים שקצת כיון צריכה, דוושוב וביאר הדין. מן

 חמרא ששתי מי לתסוס שם ב׳׳מ הגם׳ וכלשון לעדים זה בכל שא״צ פשוט והנה ה(
 כאשר וכמה, כמה אחת על ודאי כן שלכם ספיקות מה ראב״ש, אמר ואח״ב מנמנם, והוא

 פחות על גם שסמך ומ׳ הנ״ל, הטעם כמו הגון טעם שיש במקום היינו שודאי פירש״י
 לאפרושי או המלטת חוק משום או אלא ב״ד, מדין עונש זה שאין פשוט והטעם מוה,

 שנודע כל מוחזק ואיזהו וז״ל, עדים, שא״צ ממאר שם בב״י הרשב״א ובת׳ מאיסורא,
 צריכה שהשעה וכל בפניו, עידיו ושקיבלו כ״ג, של בב״ד שהוחזק לא ק, שהוא לרבים

 ]וממאר בשבת סוס על שרכב כההוא זמן ובכל מקום בכל הרין מן שלא ועונשין מכין כך
 שאין בפגע, עתם קבלת שא״צ וסיים המלטת[ בכה ולא ישראל של הכפיוז בכת רהניתן
 פרצות. בפני גדרים ולעשות הנזיקין לסלק האמת ידיעת אחר אלא אלו בכל הולכק
ספק. לנו בנהיה דסגי בכה״ג דשת פשוט שרי, רודף שספק שכתבנו ולטעם

 בודרין שמעו בקהל השיב טר וז״ל רע״ט סימן לרמב״ן המיוחסת הרשב״א בת׳ ויעוין
 עעיהם ראות בפי בממון ולענוש ליסר שיוכלו ההסכמות בתקוני וכתוב העטרות לבער

 שיכולים אמת שהענין להם שנראה בהם וכיוצא עד, מפי עד או קווטם עדים להם ויש
 אבל בהם וכיוצא כסנהדרין תורה ברעי אלא גמורים עדים הצריכו שלא קגס, על לתן

ועונשין מכין אמרו והרי וכ״ו שעה צורך כפי לעשות צריך המרעה תיקוני על שעובר מי
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תוסג בילדים פגיעות על דיווח בעניו חלכה שערי

 שא״צ מבואר והנה עכ״ל. סייג, לעשות אלא תורה דברי על לעבור לא הדין מן שלא
 סייג לעשות הכת בכלל שהוא סיים שהרי ההסכמה, מחמת שזה לומר ואין עדות. דין
 דשאני, נימא אי ואף קטן, כמו עד שאינו למי כקרובים עדים בין לחלק מסתבר ולא

 מבוארים הדברים הרי קטן, ולא מהני קרוב ולכן באיסורים המועיל עד עכ״פ ובעינן
 קצרו דבמיוחסים אלא התשובה אותה שוו ]ואפשר שיא. סימן ה״ד הרשב״א בת׳ יותר

 הודה אם וכן יועיל תומן לפי מסיחין וקטן אשה שגם בהדיא כ׳ ושם בח׳״ד[ התשובה
 צורכי לפי ועונשין מכין שב״ד א.( נפרדים טעמים שני בזה דיש שם מבואר וגם בעצמו,
סגי. לחוד טעם ובכל ההסכמה. בגלל ב.( השעה.

 סימן א חלק קמא, מהדורא ומשיב השואל של תשובה ממש זה בענק בזה וראיתי
 שטימא העידו בקטנותם אצלו שלמדו שהילדים מלמד על קול שיצא התשובה ונושא קפה,
 עדים שאין בכה״ג אבל עדים שני צריך פסול שלגבי שאע״ם והשיב זכור, במשכב אותם

 גם נאמנים כשרים שאין דבמקום יד, סעיף לה. סימן חו״ם הרמ״א דין קיים גדולים,
 ולענ״ד - להעיד דנאמנים סשיטא בדבר, עדות שתהא אפשר אי הרי והבא וקטן אישה

 בנושא ומיהו נפשות. לענק לתקן א״א ממון, לענק שתיקנו שאף מוכרחים דבריו אק
בזה. לדק יש מאסר ולענין דמי, שפיר ־ מעבודה לפטרו דיליה,

 המלמדות כתר להסיר כדי ספק מספיק אבל לפוסלו לענק וכ״ז עוד, שם שב׳ אלא
 דהאי מהא ד״ז והוכיח וסיגופים. שלימה בתשובה שישוב עד לנפשם ויחושו ראשו מעל

 בישא לישנא האי סא, נדה ובגט׳ יה. במו״ק כדאיתא - אמת מקצתו עכ״ם לישע^בישא
מיבעי. מיהא למיחש אותו, מקבלים דלא אף

העולים דינים
נפרדים ניתנים שני כאן יש

 דיש רע, שם עליו כיצא שסגי השו״מ כדעת זה קי״ל בזח מעבודה, לפטרו לענק א(
 אק וגם השנה, באמצע לפטרו אפשר לדבר, רגלים שיש דבכח״ג וג׳ מספק. לחוש
פיצויים. לו מגיע

 לפגוע, שימשיך לחוש ואין בפיטורים שמגי המצב אם הרי לשלטק, למוסרו ולענק ב(
למוסדו. ולא p לעשות יש

 אפשר מאיסורא, לאפרושי משום עכ״ם הרי, ימשכו, שהפגיעות השש יש אם אבל ג(
 בך בק ממנינו הרי אבל רודף, דין מה אין ממש, ג״ע זח אין שאם ואף לדווח,

כן. לעשות ואפשר פ׳׳נ, דין שלהם במאסר אין

 לאדם או לדיין רש״ל כמ״ש אלא אדם, לכל כזה ההחלטה למכור אק ומיהו ד(
תשוב.

 אחרות הוכחות או קטנים עדוה ע״ם גם כן, לעשות יש נראים שהדברים וכל ח(
בדרך ובלא״ח בפוליגרף, כדיקח או מכתבים הקלטות, וכמו סביר חשד המעוררות
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ישורון סילמן ♦חודה חרג תרסד

גמורה. ומוכחת א״צ זח ולענין יענש, לא בדיניהם נם חופחח, תהא לא אם כלל

 פסיכולוגי, טיפול גם זח, וככלל אוחו, שיגמול טיפול לקבל מוכן החשוד, אם ואמנם ו(
 עיני ראות לסי נראה הדבר אם היצר, את אצלו שידכאו תרופות הצורך לפי וגם

 יש מתאימות.[ בערבויות עיניו דאות לפי ]ולפעמים שהבטיח. מח שיעשה הדיין
עבודתו. יפסיק שעכ״ס ובתנאי דיווח, על זו דרך להעדיף

להקל. נוספת סיבה ישנה דמלכותא, דינא ששייך במקום ובחו״ל ז(

 אנשים זח, לצורך ולבחור חנ״ל בכל שיחליט קבוע ב״ד או דיין לקבוע חראוי ומן ח(
מיוחדת. התמחות הדורשת הנושא חשיבות מפני אלו, בבעיות נסיון עם

לחותו! טותד אי - דודן* ספק בדין נספח: מאטד

שאלה:
 שמתקרב באדם שמבחין וכו׳ קניון מסעדה, פתח - ציבורי במקום מאבטח נשאלתי,

 מתחיל והוא אליו וסונים כערבי, ונראה מוזרח, בצורה מתנהג והוא - חשוד ונראח
 שהוא דאסשד בדוד זח אין והנח - מחבל חוא שמא חושד והוא כח״ג, וכל לברוח
 אל פחד. של תגובה לחיות יכולה הבריחה וגם מוזרים, אנשים בעולם ויש יהודי
מספק. להורגו עליו האם גדול. פיגוע יעשה דקות שתי שבעוד יתכן

שניה: שאלת
 קרובות ולעיתים בידו, שאקדח שודד לשם שפורץ בבנק, פקיד לשאול יש זח וכעין

 - לאיים אלא לחרוג כוונתו אין אמיתי הוא אם ואף צעצוע, אקדח רק שזה מתברר
להורגו. מותר האם נפיק לא ספק מכלל אבל

תשובה:
 מילתא לך פשיטא אי קאמר הכי התם, בגט׳ איתא במחתרת, הבא ב׳: בפסחים א(

 כליליא, מילתא לך מספקא ואי בנפשו, להצילו וניתן הוא רוצח קאתי, דאנפשות כנהורא
 אסור ספק שבכל מ׳ הלשון ופשטות עכ״ל. בנפשו, להצילו ניתן ולא כגנב בעיניך יהיה

 ספק של מציאות אץ הרגיל שבאופן לפרש שבאו נ׳ שם ותום׳ ברש״י ומיהו להרוג.
 במחתרת, בנו על שבא באב ואילו להיפך, ברור שיהא עד להרוג שבא חזקה אדם דבכל

 כליליא, לך מספקא שאי הגמ׳ ל׳ מתפרש ולפ״ז להרוג. בא שלא דחזקתו הורגים, אץ
להרוג. בא לא שודאי החזקה על תעמיד ובזה באב, דמיירי

4ח״ חושן דרבי ד9ס פחון 1
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תרסח רודף ספק בדין ביאורים הלכת שערי

 מחפשת שהגם׳ ס״ח.! יומא מו!גמ׳ זה pee להוכיח כ׳ שם פסחים שעורים ובקובץ ב(
 החמורה רציחה מה במחתרת, מבא ק״ו הגס׳ ואומרת שבת. דוחה נפש שפיקוח מנ״ל

 שדין וט׳ מנ״ל. ספק ודאי, אשכחן ע״ז, הגם׳ ומקשה כ״ש. לא שבת פ״נ, מפני נדחית
 ומקוקו שבת, רוחה פ״נ ספק שגס שם איתא הגמ׳ שלמסקנת ואף בודאי. רק נאמר רודף
להרוג. שרי בוודאי, דרק דין בזה נשאר דברודף אפשר בהם, שימות ולא בהם מוחי

 בבא התירו בספק שגם הדגיש ישמעאל דר׳ בברייתא ששם דבריו, על להוסיף ויש
 ישמעאל לד מנ״ל הגט׳ ששאלה מה גופא שזח חסוגיא מהלך לפרש נ׳ ולפי״ז במחתרת.

 דינו פ״נ שספק שהוכחנו שאחרי לפ״ז מסתבר עב״ם אבל בודאי. איירי קרא בלא הא -
להרגו. שרי רודף ספק שגס לפסוק ישמעאל, ד כוונת גם זו א״ב כס״ג, ג״כ

 הכריע ולק ישמעאל, מד ק לדייק שב׳ ל״ג, אות רצ״ו מצוה במנ״דו ק ומצאתי
 ע״ז להוסיף וכי ישראל. ספק גוי ספק היינו - אסופי אחרי הרודף את להרוג שמותר

 גם אלו דברים על וחור הרוב. אחר בפ״נ הולכים שאין משום הגויים, רוב אפילו דה״ה
ת״ר. במצוה

 אם ספק כשיש ישראל ודאי אחר הרודף בין לחלק, לדון מקום היה קצת ולכאורה
 מ״מ שרי, בספק אס שאף י״ל וגם גוי. רודף אם ספק דהוי היכא לבין להרוג, כוונתו

 שגם מוכה הגט׳ של דמהק״ו שם הק״ש סברת בהקדם וזה כן. אמדינן לא דוב שיש כל
 הנרדף שדם אמרינן דבבה״ג ומשום פ״נ, משום שנדחית אלא רציחה נקראה רודף הריגת
 לנו אין כזה ציור על אז נרדף, ישראל שאין קובע הרוב שאס י״ל וא״כ טסי. סמיק

טסי. סמיק דימו הוכחה

 לירות, רובה מכוין ביער אדם שרואה במי לדק מקום חיה המנ״ח דברי לפי וחנה
 דין לו שיהא יהודים, שישנם במקום אדם, להרוג או שועל, לצוד כוונתו אס ומסופק

 על אותו מעמידם דמילתא וסחמא ספק, חשוב זה דאין נ׳ דמילתא לקושטא אבל רודף.
כשרות. חזקת

 טובע שהוא הכירו את לרואה מנק שם, דאיתא ע״ג. סנהדרין בגס׳ בזה מצינו עוד ג(
 כתב גמרא. ד׳ה שם ובד׳ן רעך. דם על תעמוד לא ת״ל להצילו, חייב שהוא וכו׳ בנהר,
 קרא לי למה הנרדף, שיציל כדי הרודף את להרוג היא שמצווה כיון תאמר ואם וז״ל:
 או בנהר מובע כגון בהצלתו, לטרוח מצווה שהוא פשיטא - רעך דם על תעמוד דלא

 לו שברור במי אלא שמעינן לא בנפשו להצילו דניתן דמקרא וי״ל עליו. באים ליסטים
 יצילנו, יצליח לא אט בנהר שיטבע כשמש לו שברור נמי וכה״ג רוצח, שהוא כשמש
 אתי הכי משום מידי, שמעיק לא ספק על אבל להצילו, דמחויב הוא דבכה״ג והו״א

 ומפורש עכ״ל. הספק, על אף בו לטרוח מצווה שהוא לומר רעך, דם על תעמוד דלא קרא
 כן מלמדנו שהפסוק שאחרי מסתבר אמנם אסור. ספק היה תעמוד דלא הפסוק שלולי
מספק. להצילו מותר ברודף גם הצלה, בחיוב

 השמיטו ]ובדפוסים שס״ה סימן ראשון חלק ברדב״ז תשובה בזה מצאתי עוד ד(
פעם אחריה ורדף והוד ראשונה פעם מהעריות אחת על שבא בסי שם, ונושאו הצנזור!
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 לומר יתכן דלא לתמוה שם וב׳ נפגמה. שכבר דנימא או בנפשו להצילה ניתן האם שניה,
 איפגמה אי למידע בעי להציל, שבא מי דבל ותו וז״ל. והוסיף, להציל. אסור נפגמה שאם

 בנפשו, להצילה ניתן ולא איפגמה שמא אמר דמימר להציל ירצה לא הסתם ועל לא או
 זה. לספק עצמו להכניס שירצה אדם לך ואין מיתה, וחייב בנפשו מתחייב המציל ונמצא
 מיתה חייב רודף שם לו שאין אח״כ התברר אם ספק שהוא רכל דנקט נ׳ ולב׳ עכ״ל.

שרי[. שלכתחילה ננקוט אם ]ואף

 שעוסק מי וז״ל. שב׳ י״ב, סעיף שפ״ח סימן חו״מ הרמ״א ממש״ב להוכיח, יש עוד ה(
 מתרין הוא[ רודף דג״ב סקע״ד שם הגר״א ]וב׳ רבים שיזיק לחוש ויש וכיו״ב בזיופים

 זה אלא בו מתעסק אחר שאין לומר למוסרו יכולים משגיח אתו ואם יעשה, שלא בו
 למוסרו. ומותר כרודף ניחן מ״מ חשש, רק שהוא דאף בזה מבואר ולב׳ עכ״ל. בלבד,

 סכנה. ספק בגדר רק הוא שגם מסירה בו הותרה - רודף דספק לדחות יש בחחק אך
מוות עונש מסירה על מענישים שהיו מקומות חש נ׳ זה איך אבל

 ראיה לזה והביא למוסרו. מותר חששא שגם ד״ז הגיש הנ״ל הגר״א דברי ובהמשך
 ]ודחוק להורגו מותר גם ספק אלא ודאי הדבר שאין באופן שאף דהבין וט׳ ממחתרת,

 בסימן הרמ״א לשק את ע״ז להוסיף ויש בספק[ לסכנו שח שרק כוונתו לפרש מאד
 על רק בא שלא ידוע ואם כחדף, דינו ג״ב לגנוב במחתרת הבא וז״ל. א׳. סעיף תכ״ה
 מחיק והנה; עכ״ל. להורגו, אסור יהרגהו, לא כנגח הממון בעל יעמוד ואם ממון עסקי

 אח״ב מיד הרמ״א הביא ובאמת להורגו. מותר ספק שהוא אף ידוע שאתו שכל מלשונו
דלעיל. הזיוף חן את

רודף דין בספק העולים דינים
 פעולה שעושה מי וחיינו רודף, ספק להרוג שמותר לדינא לנקוט חש נראה א(

ברמ׳״א. מבואר זה שחן ונראה מספק. אף אחחם המסכנת

 וכן חינוך[ ]מנחת שדי ג״כ גוי, ספק ישראל ספק אסופי, אחח חרף הוא ואם ב(
רדב״ז. מתשובת דמוכח נראה

בזה. לדון ויש להרגו, בזה גם התיר חינוך המנחת ישראל, שאינו רוב יש ואם ג(

 שיש כל והיינו החגתו. להתיר יש חשוד באדם הנ״ל השאלה אופני בשני ולפ״ז ד(
להסתפק. אמיתי מקום

 לו יש דסתמא ברודף, לדונו אין בכוונתו. ספק ויש יורה או ביער חרץ אמנם ח(
כשרוח. הזמת
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1 בתנ״ך "לאמר" מילת בביאור

בתנ״ך "לאמר" מילת בביאור

שלום( איש )נוסח יג: סימן א ויקרא כהנים: תורת

 שנה ל״ח שכל מצינו שכן עמי, מדבר בשבילכם כבושים דברי להם אמור לאמר, )יג(
«רי *( המלחמה אנשי כל תמו כאשר ויהי שנאמר משה עם מדבר היה לא כמנודים ישראל שהיו

אלי, ה׳ וידבר למות

 yשנאמר עמהם ומדבר יוצא משה שהיה ומנין והשיבני, להן ואמור צא לאמר, אחר, דבר ן
 1/הגבורה לפני הדברים את משיב משה שהיה ומנין יצוה, אשר כל את ישראל בני אל ודבר /
‘ ה׳, אל העם דברי את משה וישב לומר תלמוד ׳

 בשביל לישראל, לאמר לאמר, ת״ל עצמו לצורך עמו מדבר היה יכול אומר אחווי בן אלעזר
עצמו, לצורך עמו מדבר היה ולא עמו מדבר היה ישראל

 ויצא: שג׳ עמהם ומדבר יוצא משה שהיה ומנין והשיבני( להם ואמור צא לאמר אחר, דבר ;ן ץ
 וישב שנאמר הגבורה לפני דברים משיב משה שהיה ומנין ישראל, בני אל וידבר |משה
/• ה׳. אל העם דברי את ״משה

ועוד אהרן קרבן עיין המאמרים כפילות ==בענין
 נדבר הוא בשבילכם כבושים, דברי להם ואמור צא לאמר, ויקרא: ברש״י מובא ==כך

 המרגלים מן כמנודים, במדבר ישראל שהיו שנה ושמונה שלשים שכל מצינו שכן עמי,
 אנשי כל תמו כאשר ויהי טז( ב )דברים שנאמר משה, עם הדבור נתייחד לא ואילך,

 דברי להם ואמור צא אחר דבר הדיבור. היה אלי לאמר, אלי ה׳ וידבר למות ההמלחמ
 וגו׳: העם דברי את משה וישב ח( יט )שמות שנאמר במו 1|אם~יקבלום,והשיבני
כאן מלבי״ם ואולי מפרשים, ועוד אהרן קרבן ==עיין

 ולאשתו לבניו אמור לך ]לאמר|נח אל אלהים וידבר ח בראשית טוב( )לקח זוטרתא פסיקתא
ולכלותיו:

ז

 דבר יאמר כאשר נח. בפרשת שפירשתי כמו וידבר, לשון|של כפל )ויקרא(^אמה רשב״ם:
למשה: לאמר למשה וידבר יאמר כן ואמרת. אהרן בני אל

 מקום בכל הוא לשון כפל לו לאמר כדי נח אל דבר לאמר נח אל אלקים וידבר חזקוני:
 אהרן ואל משה אל ה׳ וידבר מוכיח שמיני שבפרשת ואחד לאמר משה אל ה׳ וידבר וכן

 אשר החיה זאת ישראל בני אל דברו אליהם אמר ומה ולאהרן למשה לאמר אליהם, לאמר
וגו׳. תאכלו

 ירב והעוף בימים המים את ומלאו ורבו [פרו]לאמראלהים אתם ויברך כב: א בראשית

בארץ:

 "תפר", ל״דור", קרוב "דבר" "דבר". כהרי "אמר" הרי לא כב-כג: א בראשית הירש: רש״ר
 אומר: הוה למשפטים, ומלים למלים הברות לחבר "דבר": משמעות נמצאת "טור". "תור",
 "דבר": הוראת נמצאת מבין. לב ואין שומעת אוזן אין אם גם - במלים, מחשבות לבטא
 "לאמר", אפשר אי אך שומע, אין אם גם "לדבר", אפשר בפה. להוציא בשפתים, לבטא

 ל״עומר" קרובה והמלה - (לאחרים להודיע ״אמר״: משמעות שכן,לדברים.) שומע אין אם
 רעיונו וכוונתן. תוכנן פי על ב״מאמר" מלוקטות לאחת אחת שנאמרו מלים ול״חומר".

השומע בלב ומסתכם חוזר והוא המאמר, באמצעות מסתכם האומר של האחד ורצונו

MMrיגן ׳

ץ־ ו יר
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 - מאמרו, של מידית להגשמה צופה ״אומר״ כל ולפיכך: ורצון. רעיון של אחת כיחידה
 הדברות". "עשרת ועל מאמרות" "עשרה על מדברים אנחנו כך משום המדבר. כן ולא

 דברות ואילו מיד. בעקבותם באה ההגשמה למעשה. מיד היו ה׳ של הבריאה מאמרות
 אם גם - קדשו, דברות הם הם האלהי. הרצון את רק בראשונה מבטאים ה׳ של החוק

 שהדברים מורה היא "לאמו־". תיבת של משמעותה גם וזו מקיים. ואין שומע אין בשעתם
 של גמור שעבוד או מלאה הכרה תוך - משמעותם עומק לכל ויובנו הלב על ייחרתו
 אותו לקבל או לעצמו אותו לשנן עצמו, תודעת אל דבר להביא - בלבו״: ״אמר הרצון.
 עצמו. לדברי מאזין האדם עת ־ עצמו, אל המדבר אצל "לאמו־" משמעות גם וכן בלבו.

 )"וידבר"( ובצמצום בקיצור שנאמרו הדברים ה׳: של החוק דברות אצל "לאמו־" הוראת וזו
 ולפיכך: שבכתב. התורה בצד פה שבעל התורה זו הרי משמעזתם. עומק בכל ויוגשמו יובנו

"אמוראים". בשם קרויים ומליציו החוק פרשני

 שאר כל כמשמעות משמעותה הבריאה. ממאמרי אחד אצל "לאמר" תיבת מצינו כאן
 האורגניים; החיים בעלי את בירך האלהים בצדה. שהגשמתה ופקודה גזירה הבריאה: מאמרי

 היצר את בהם נתן הכח עם ויחד ולרבות; לפרות הכח את להם נתן הוא אומר: הוה
 אין - בחירה, חופש להם שאין האורגניים, החיים בעלי אצל שכן, לכך. אותם הממרק

 להגשמה גם אותם ממריץ ה׳ מאת להם שניתן הכח שבפועל. ההגשמה לבין הכח בין פער
 "פרו תמיד: בהם ואומרת חוזרת ה׳ ברכת תמיד. בהם ומתגשם חוזר ה׳ דבר שבפועל.

בארץ". ירב והעוף בימים המים את ומלאו ורבו

לאחרים־== לאמר כאן שייך מה =מתעורר אלשי״ך:

תאכל: אכל הגן עץ כללאמר^ ם|האד על אלהים יי ויצו טז: ב בראשית

חהיים, אור אלשיך לחוה, לאמר הכוונה כאן ==לאמר

 תמיד: משמעה למצוה, הקודמת "לאמר" תיבת עריות": גילוי זו - "לאמר הירש: רש״ר
 אולם, לדור. מדור ימסרנה למען לאדם, מצותו את נתן ה׳ ו(. א, )ספרא לאחרים לאמר

 לקראתה. ויחנכוהו המצוה את לו שימסרו ואם, אב אין הצעיר לבן אם ייתכן, לא זה דבר
 שמרו הם שכן לישראל, תורתו את נתן ה׳ ישראל: לבחירת ביחס חז״ל דעת גם ומכאן

 אבותם" לבית "למשפחותם ונמנו וחזרו נמנו הם כך משום המשפחה. חיי טהרת על
 גילוי אוסרת "לאמר" ומצות למסורת; וסייג תנאי היא המשפחה חיי טהרת א(. )במדבר
עריות.

 התורה בכל לאמר מלת כי המפרשים דעת לאמר. וידבר א: א ויקרא והקבלה: הכתב
 מספיק זה אין אמנם אלה, דברי לישראל אמור למשה ה׳ אמר והטעם לישראל, לאמר

 בני אל דבר לאמר משה אל ה׳ וידבר בהם שנאמר המצות במאמר ובפרט המקומות, לכל
 וכן אליהם, ואמרת ישראל בני אל דבר לאמר, א״מ ה׳ ויאמר וכן אליהם, ואמרת ישראל
רבות, ממקומות זה פירוש על הרמב״ן השיב

 אל מנכה הגוף לשנות בלי שהם כמות האומר דברי שהוזכרו מקום שבכל מפרשים ויש
 תיבת הוסיף לא ואלו פאלגט(, וויא ווארטע, )פאלגענדע והטעם לאמר, מלת יבא נסתר,
 הרשב״ם דעת וזה נסתר, אל הגוף לשנות צריך היה כ״א נכח, בלשון לדבר יתכן לא לאמר,

 הוא שבתורה לאמר כל להם, אמר וכן לאמר. טעם לאמר, עמו לכל פרעה בויצו בשמות
 שמיני בם׳ זה פי׳ והוכיח ויאמר, של או וידבר של או ויקרא של או ויצו של לשון כפל

 כל על הוכחה ומזה ואהרן, משה אל אליהם שפי׳ אליהם לאמר ואהרן משה אל ה׳ וידבר
למשה, שפירושו לאמר

 על להורות לאמר מלת כי בעיני והנכון שכתב וארא( )בפ׳ הרמב״ן פירוש ממנו והיטב
דבר, ברמז ולא מסופקת אמירה לא גמורה באמירה משה אל ה׳ וידבר בכ״מ, הענין בירור
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המקור כי בחדות, ולא בו ידבר פה אל פה משה נבואת כי התורה, בכל בזה יתמיד ולכן
עכ״ד. הענין, לבירור

מסופקות ולא וברורות גמורות אמירות מעשים בספורי מקומות בכמה מדמצינן אמנם
ויאמר ורבו, פרו ה׳ להם ויאמר כה( א )כבבראשית לאמר מלת בהם הוזכר ולא וברמיזות,

מארצך, לך לך אברם אל ה׳ ויאמר ביתך, וכל אתה בא לנח ה׳ ויאמר בשר, כל קץ לנח ה׳
המצוה פירוש גם המצות, באמרי המוזכר לאמר במלת שנכלל הרמב״ן על להוסיף נ״ל

מבוארות אינם פרטותיהם אמנם המצות, כללי רק אינם בתורה הכתובות המצות כי ובאורה,
רמזה וע״ז בסיני, למשה נאמרו ופירושיהם ודקדוקיהם פרטותיהם גם ובאמת במקרא,
גמורה אמירה היתה המצות בעניני משה אל ית׳ שדבורו להודיע לאמר, במלת התורה
ופירושיהם. פרטותיהם עם וברורה

שמו את ויקרא כמו סתמי, בדרך תחילה הנדברים הדברים פרטי ביאור לאמר מהוראת ויש
ויוסף נח שבמלת אחר, בן לי ה׳ יוסף לאמר יוסף שמו את ויקרא ינחמנו, זה לאמר נח

זה, שם בקריאת המכוון התכלית לבאר וכשרצה אלה, שמות קריאת טעם ממנו נעלם לבד
)ש״ב וכן ההוספה. אם הנחמה אם בזה, הפרטי המובן כלומר לאמר, מלת תחלה הקדים

הנה, דוד יבא לא לאמר והפסחים העורים הסירך ב״א הנה תבא לא לאמר לדוד ויאמר ה׳(
הסירך למאמר. ביאור הוא השני ולאמר הלשון, סגנון להוראת הוא הראשון לאמר מלת

לחסרון שמה דוד שיבוא הנמנע מן כי בנפשם החליטו הם והטעם והפסחים; העורים
אמרו לכן גמור, בבירור כאלו דברים לו מלומר ונמנעו זאת כונתם העלימו אבל יכלתו,
הוא, זה במאמר מחשבתם שפנימית לבאר הכתוב ובא הסירך. ב״א תבא לא סתום מאמר
נאמר ולזה ר,לאמ מלת קדיםה לכן אופן, בכל הנה לבא יוכל לא כלומר הנה, יבא שלא

le/7ו •fj 6מלא( מי בס׳ בתג) זה )כעין בנסתר. יבא לא ואח״ב בנכח, תבא לא תחלוז
וסמ יש והפרשה״ הבדלה לשון האמירך וה׳ האמרת ה׳ את כ״ו( תבא )כי שפירש״י וממה
י כי והפרשה, הבדלה ג״כ בעצמו שהוא והפירוש הביאור ענין אמירה בלשון להבין גדול

 בפלס ששוקלין ואחר וכזביים, אמתיים מתחלפות והבנות פנים כמה סובל סתום מאמר כל
 שהפנים להמבאר שנראה כפי הפנים שאר מכל אחד פנים להוציא היטב והדמיון השכל

 הכתוב כלשון )אויסלעגונג( ופירוש פרישה לשון עליו נופל שבמאמר, האמתי הוא הזה
 פנים שאר מכל האמיתי פנים ופרישת הבדלה דהיינו מפורש, ה׳ בתורת ח׳( )נחמיה

 אמרו והביאור, הפירוש על אמירה לשון ישמשו והתלמודיים המאמר; בהבנת המדומיים
 וביארו פירשו והוא סתום מאמר מרבו קיבל כלומר לה, אמר והוא לה תני הוא ק״ד( )חולין
 לאמר מאי לאמר, משה אל ה׳ וידבר רל״ט( ד׳ )ויחי ובמכדרשב״י רש״י. כמש״ש מדעתו
 לאמר אתר בכל ע״א(, ש׳ )דף האזינו פרשת סוף ובמכדרשב״י לגו. סתים דהוה מה לגלאה
 לגלאה, רשו דאתייהיב לאמר, מועד מאהל אליו ה׳ וידבר לאמר, משה אל ה׳ וידבר כד״א
 הוא והאמירה לפנינו, כתובה שהיא כמו עצמה התורה דבור הוא דבור הגר״א וכ״כ

וטעמי׳, כוונותיה שבתורה הפנימיית
הדבור ויבא ונסתר, נגלה בהם יש הוא ברוך הקדוש דברי כל )ביתרו( הרב״ח כתב וכן
הנגלה למשה הגיד כי לאמר, א״מ ה׳ וידבר טעם זהו הנסתר, על והאמירה הנגלה, על

אמרת ואת שבכתב תורה זו ה״צ תורת את מאסו כי איכה במדרש רז״ל וכ״ד והנסתר,
שבע״פ. תורה זו וכו׳
הוא דבור שלדעתו אלא ושבע״פ, שבכתב התורה על לאמר וידבר לשון פי׳ הרנ״ו וכן
שבכתב. על ואמירה שבע״פ על

 שבין ההבדלים ג( סי׳ )למעלה בארנו כבר לאמר, וידבר ו: סימן א: א ויקרא מלבי״ם:
 והאמירה הזולת, אל יסמך ולא לבד המבטאיי הדבור על מורה שהדבור ואמירה דבור
שיאמר לאמר מלת לפרש המקרא, ומפרשי חז״ל בדברי רגיל כך ומתוך אחר, אל תהיה
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 העם ואת וכו׳, לדורות לאמר, ואתחנן )פ״ב( ואתחנן וברבה ד׳( )דף ביומא כמ״ש לזולת,
 )ברכות להאבות לאמר, נשבעתי אשר הארץ זאת פ״א(. דברים )רבה לבניהם. לאמר. צו
 בשלח )רבה לבניהם ובנינו לבנינו אומרים נהיה לאמר ויאמרו כ״ג( פ׳ מסעי ורבה י״ח דף

 פ״כ( )ב״ר והעוף החיה הבהמה להזהיר לאמר. צויתיך אשר נ״ד(, דף )שם וזהר פכ״ד(
רבים. במקומות וכן

 תורה עמו שדבר פירושו לאמר, משה אל ה׳ וידבר שאומר במקום כי בארתי הנ״ל ובסימן
 יתכן לא זה אולם בלשונו, לישראל יאמרם איך הכתב תורת מציין לאמר ובמלת שבע״פ,
לאמר, ויאמר שאומר במקום וכן ב״י, אל דבר לאחריו שכתוב במקום

 שלפעמים ענינו, כפי כ״א ויתפרש זו, מלה על כזנות כמה עוד שיש פה בספרא ולמדוני
 ואמור צא לאמר. ויאמר פי״ב( )נשא ברבה שתמצא כמו כבושין, דברי להם שיאמר פירושו

 מוכרח שכן דוגמא, פה ותפס רעיתי( את יפה )פ׳ שה״ש במד׳ וכ״ה כבושים, דברי להם
 לאמר אלי ה׳ וידבר למות המלחמה אנשי כל תמו כאשר ויהי ב׳( )דברים מ״ש לפרש

 דבור היה כי והכתב, הפה תורת על לאמר דבר שאאל״פ מואב, גבול את היום עובר אתה
 לפי עמו ה׳ דבר כי יאמר עצמו שזאת לו שצוה ופירשוהו לדורות. מצוה לא למשה פרטי
עמו. דבר לא כמנודין ישראל שהיו שנה ל״ח שכל

 בלשון עמו דבר שלא פי׳ ורש״י כביר, פעמים עמו דבר הלא בזה נבוכו המפרשים )והנה
 פרשיות גם שמצאנו ועוד ואמירה, דבור בין מה נבוכו ומפרשין אמירה. בלשון רק דבור
 והוכחתי דברתי אשר הדבר הוא אבל דבור. בלשון מרגלים שלוח אחר שנדברו רבות

 אצל זה לשון נמצא ולא לבדו, למשה מיוחד ענין היה משה אל ה׳ וידבר שלשון )בס״ד(
 לשון אבל לאהרן, שיאמר משה אל שדבר פי׳ אהרן אל ה׳ וידבר שאמר ובכ״מ נביא, שום

 אולם כמנודין. ישראל שהיו בעת גם משה עם דבר ובו הנביאים, כל עם דבר בו אמירה
 בלשון באו בהכרח והמצוה התורה לצורך שבאו הדברות כי ג( ובסימן )שם בררנו הלא
 עמו דבר ובהם לישראל, ומשפטיו ליעקב תורה מלהגיד חדל לא השנים באותם וגם דבור

 כי ההוא, בעת דבור בלשון לצרכו דבור משה עם מדבר היה לא רק אז, גם דבור בלשון
 ב״י, אל דבר בהם כתוב שלא לבדו למשה מיוחדות רבות דברות מצאנו מרגלים קודם
 אבל רבות, ופרשיות ו( )שמות וארא וכו׳ משה אל אלקים וידבר כמו דבור, בלשון ובאו

 ה׳ וידבר שכתוב שבכ״מ זאת, תמצא לא המדבר דור שמתו עד והלאה מרגלים משלוח
 רש״י כמ״ש מרגלים, קודם היה קרח של שמחלקותו )ויסבור ב״י, אל דבר כתוב משה אל

 ברייתא הובאה ששם ל׳( )דף ותענית קכא( )דף בב״ב הגמרא לשון תבין ובזה דברים( ריש
 ולא לבדו, משה אל מיוחד היה זה דבור כי הדבור, היה אלי אלי. ה׳ וידבר וסיים זו,

הרועה(. מעל הזעף וסר ישראל עם שנתפייס אות שזה ב״י, אל כתוב

 ויקרא כמ״ש לשולחיו, תשובה ושישיב השליחות שיאמר לאמר מלת יתפרש ולפעמים
 במכלתא שכתוב וכמר י״ט( )שמות יעקב בית אל תאמר כה לאמר ההר מן אלקים אליו

 ועד״ז דבר, להשיב כך אל נצטוה ובודאי ה׳, אל העם דברי את משה וישב שם שאומר
 הדברים מן א׳ זה לאמר, ההוא בעת כ״ו( פסקא )ואתחנן בספרי כמ״ש רבים, במקומות פי׳

 בהעלותך ׳בפ וכ״ה מקומות, ארבעה וחשב לי, עושה אתה אם הודיעני ה׳ לפני משה שאמר
 ד״א בספרא וז״ש פכ״ו(, )בשלח רבה ובשמות קל״ח( )פסקא פנחס ׳ובפ ק״ה( )פסקא
 ב״י אל דבר שכתוב והגם לישראל, לאמר פי׳ המקומות וברוב והשיבני. להם אמר לאמר

 לאמר מלת באה זו כוונה ועל לישראל, שיאמר בשביל היה הדבור עקר שכל תיכף באר
 )ריש במכלתא נוסח בשינוי בא אלה הספרא ודברי וכו׳. אומר אחוי בן אלעזר וז״ש פה

 כמו לא ענינו, כפי כ״מ כך ופעמים כך לפעמים יתפרש לאמר שמלת ג״כ ופירושו בא(
והלשון: המליצה טבע נגד שזה ביחד הכוונות כל כולל כי המם׳ שחשבו

 נוסדים ח׳ ומשנה ז׳ משנה הספרא דברי יען לאמר. ה׳ וידבר סק״ג: ויקרא מלבי״ם:
זה ודבר אמירה, לשון ובין דבור לשון בין האמתים לחכמינו שהיה ההבדל על ומכוננים
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 רבות משניות וגם והנה, הנה בדבריהם מפוזרים רבים מאמרים ידו על להבין מוסד יסוד
ועינים. אור לך והיה פרטיהם, בכל הבדלם לך אבאר הזה, בספר השנוים

 בשימוש ואמירה( דבור בין )ר״ל ביניהם הפרש שיש אלא וז״ל כתב דבר בשורש הרד״ק
 כי אחר, אל סמיכה מבלי הוא והדבור אחר, אל סמיכה מבלי אינה האמירה כי הלשון,

 חי אדם תאמר ולא מדבר, חי אדם שתאמר כמו באדם. שהוא הדבור עקר על מורה הוא
 הענין לפעמים כתובה הסמיכה שאין ואעפ״י לפלוני, אומר פלוני תסמכו אם אלא אומר,
 לשואלים אמרי לומר ירצה בודאי כי את, אחותי נא אמרי כמו הסמיכה, עם המאמר כי מובן

 משל, דרך אפילו מדבר שאינו על דבור לשון יאמר ולא הדרך, ע״ז לו הדומים וכן אותך,
 לך ויגד השמים ועוף לח(, )איוב הננו לך ויאמרו כמו והגדה, ספור לשון שיאמר כמו

עכ״ל, י״ב( )שם הים דגי לך ויספרו

 חברו אל שידבר בין עצמו אל מדבר שיהיה בין לבד, המבטא מציין הדבור כי מבואר
 שיגיע הזה המבטאי הדבור כי מינים, כמה שתחתיו סוג כמו הוא ובזה הדבור, אופני בכל
 לפעמים וכדומה, שאלה או עניה או ציוי או הגדה ופעמים אמירה לפעמים יהיה חבירו, אל

 עם זה יחד אנשים שני שידברו משותף דבור יהיה ולפעמים לחברו מאחד הדבור יהיה
 מלה יהיה ולפעמים ולשון, פה ומאריך ברבים הדורש כדרך ארוך דבור יהיה לפעמים זה,

 וידבר פו( דף לך פ׳ )בזהר מ״ש יכון ובזה דבר. ושם פעל יצדק כולם על יחידית, אחת
 ודאי אלא היא, עילאה דלאו תימא לא היא, תתאה דדבור גב על ואף וכו׳, לבר דרגא
 נכנס והגדה שאמירה הסוג היא בעצם כי ר״ל היא. עילאה ודרגא מכולא, היא מליא דבור

לחבירו. שיגיד הבנה בו שיש מאמר על רק מיוחדת היא אמירה כן לא תחתיו,

 מה תמיד יפרש ולכן מובן, מאמר שיהיה צריך אמר בפעל שהשתמש מקום כל זה לפי
 היה מה לפעמים מציין ואינו דברים שדבר רק שיציין דבור בפעל משא״ב האמירה, היתה

 לב על וידבר הבית, פתח אליו וידברו מב(, )בראשית אליהם וידבר אליהם וישב הדבור.
 היה מה פורש לא אלה בכל אליו, מדבר הקול את וישמע העם, אל לך הוא ודבר הנערה,
 זה ומטעם אמרו, מה לפרש צריך היה הבית פתח אליו ויאמרו אומר היה ואם הדבור,

 כלה טרם הוא ויהי וכו׳ אברהם אדוני אלקי ה׳ ויאמר האמירה. גמר אחר דבר פעל יבא
 אם עד אוכל לא לדבר, הרשות בקשת ועל )שם(. האיש אלי דבר כה כד(, )בראשית לדבר

 )מזמור תהלות בפי׳ והראב״ע אמירה. לשון יפול לא ובכ״ז )שם(, דבר ויאמר דברי דברתי
 ראובן כאומר שלם טעם להם שיש הדבורים הם אומר דברים, ואין אומר אין כתב י״ט(

 ולכן וכו׳. ריש אות ישמיע והקול ראובן, הוא והדבור דברים, מחבור רק יהיה לא וזה חי,
 חתניו אל וידבר י״ח(, )בראשית ויאמר אליו לדבר עוד ויוסף דבר, פעל אחר אמר פעל בא

 מה מציין ויאמר ובמלת הדבור, בעסק עמו שנתעסק ר״ל וידבר במלת י״ט(, )שם ויאמר
 ודבור, במבטא שהתעסק מציין וידבר במלת לאמר, וידבר תמיד יאמר זה ובאופן שאמר,
א׳(. סימן )ח״ב שלמה ביריעות וכ״ב לו, שאמר מה מציין לאמר ובמלת

 וע״י דברים, שדבר יודיע רק כלל, הענין מתחיל אינו עדיין וידבר במלת כי מזה, נמשך
 בו אין לאמר, וידבר שאומר כ״מ וע״ב אמר, וזאת וזאת ור״ל הענין, מתחיל לאמר מלת
 ועניה והגדה ציווי אחר לבא דרכו וכן הדבור, מהות מפרש לאמר מלת כי וכפל, זרות

 וידבר כ״ג(, )שם לאמר ויענו כ״ב(, )שם לאמר ויוגד ב׳(, )בראשית לאמר ויצו ושאלה,
 יש לאמר, ויאמר שיאמר, במקום אבל כ״ד(, )שם ואומר אותה ואשאל )שם(, לאמר אתם

 צריך ויאמר ויאמר אומר שהוא כ״מ כ״ו( סי׳ אמור )פ׳ רבה במדרש ואמר וכפל, זרות בו
 תחת אמירה יבוא שלפעמים נדחק אמור( )ריש והרמב״ן דברים. כמה שם וחושב להדרש,

 ועי׳ מכונו. על לשון כל והשיבו תמיד ודרשוהו בזה דקדקו חז״ל אבל להפך, וכן דבור
ו׳(. )סימן מש״ש

 הדבור, של פי׳ הוא האמירה לאמר, וידבר או ויאמר וידבר בלשון שבא שבכ״מ הגם אולם
 לאמר משה אל ה׳ וידבר תמיד שאמר במה בכ״ז אמר, אשר וזאת מבטאי דבור שדבר ופי׳
וע״ב דברים, שדבר נדע ומזה משה אל ה׳ ויאמר היל״ל דבריו, כפל שלמה זה, יספיק לא
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 כדרך הארוך הדבור ג״כ יכלול הדבור כי אמרנו שכבר יותר מעולה ענין הזה הדבור כי
 המאמר שהוא באמירה יצוין לא שזה ופירושים, ובראיות בהוצעות דבריו ומטעים הדורש

 פרטי כל שהודיעו היינו רבים, ענינים עמו לדבר שהאריך משה, אל ה׳ וידבר ופי׳ הפשוט,
 שתלמיד מה וכל עמוקים מבארות מים ישאבו שבהם והמרות והדרשות והדינים ההלכות

 ובזה בפרטיה. הפרשה נאמרה שבו הפרטי הלשון מציין לאמר ובמלת לחדש, עתיד וותיק
 בכתב אמירות לו ומסר תורה נביא שהיה משה בנבואת רק נאמר לא זה לשון כי תשכיל
 ]ובירושלמי שאח״ז( )בסימן אי״ה זה שאבאר כמו נביאים, יתר בנבואת לא בע״פ ודברים

 אל ה׳ וידבר מ״ט עמידה לרגל היתה לא חתוכה התורה ניתנה אלו ה״ב דסנהדרין פ״ד
 בירושלמי וכן ומבוארת. חתוכה ניתנה לא כי והביאור הפי׳ על מורה שהדבור ר״ל משה,
שם[, עיין שם מקרא הדוש דבור שנאמר כ״מ ה״ו( דמכות )פ״ק

 פי על לתלפיות בנוים דבריהם איך חכמים, דברי ושמע אזניך הט לדעתי, תשית לבך ואם
 הפרשה מעשה שכל לפי אהרן, אל דבר נ״ט( פסקא בהעלותך )פ׳ בספרי האלה: הדברים
 דבר במ״ש כי בארו לאהרן. אזהרה הרי אליו, ואמרת דבור, לכלל אהק את הביא באהרן

 ממצות הפרשה שמעשה לפי הוא הנאמר, מהות לא לבד הדבור עסק רק שמציין אהרן אל
 מה האמירה פרט מציין אליו ואמרת ובמ״ש הזה, הדבור אל זכה לכן אליו שייך הנרות

 כשבא וכר, סיני במדבר משה אל ה׳ וידבר במדבר( פ׳ )ריש רבה במדרש אותו: שיזהיר
 אופטיאה: איזה שנה איזה מקום איזה חדש איזה יום איזה מפרסם ישראל את לגדל

 שמ״ש כונתם ב״י. עדת כל ראש את שאו להם אמר מה לאמר, מצרים מארץ לצאתם
 דברים עמו דבר ה׳ כי להודיע בא לחדש, בא׳ מועד באהל סיני במדבר משה אל ה׳ וידבר
 וגדולתם ישראל חשיבות מצד וזה פלוני. במקום פלונית בשנה פלוני בחדש פלוני ביום

 את שאו לאמר אומר, עתה בפ״ע: ענין וזה הכבוד, המלך דבר שבו והמקום הזמן מפרט
ובו׳: להם אמר מה וז״ש ראש, את שאו היה הפרטית והאמירה ר״ל ראש,

 הוה לא ישראל בני אל דבר רב אמר יצחק בר שמואל רב אמר ב׳( י״ד )דף בברכות
 התעסק כוונתו ישראל בני אל דבר באמרו כי כתבתי אשר עם מותאמים והדברים התחלה.

 ואמרת במ״ש רק כלל, הדבור התחיל לא בזה ולכן ענין, איזה עמם לדבר בדבור עמם
הענין: מתחיל בזה ציצית פ׳ דהיינו תאמר וזאת שפי׳ אליהם
זוטא... בספרי

 לדברות אלא קריאה היתה לא יכול שלפנינו, המשנה פי׳ על לעמוד נקל לנבון דעת ועתה
 לאמר(, וידבר ת״ל גרם )והראב״ד וידבר, ת״ל אר״ש ולצווין לאמירות אף ומנין בלבד

 ויקרא כשאמר ממילא בכלל, הדבור מיני כל אל גבוה סוג הוא שהדבור שמבואר אחר ר״ל
 כמ״ש אמירה היה זה שדבור מפרש פה כי קריאה, קדמה הדבור מיני שלכל פי׳ וידבר,
 המטות ראשי בפ׳ )כמו ציוי או אמירה היה אם בין הדבור מיני לכל וה״ה לאמר, וידבר

 קדימת לומד הייתי לא ויאמר ויקרא אומר היה שאם קריאה, קדמה בציוק שמתתלת
 רק אומר הייתי לאמר, בלא וידבר ויקרא אומר היה אם וכן אמירות, לפני רק הקריאה
 דבור לכל כי ידעינן כללי, דבור והוא אמירות פרטיו היה זה שדבור אחת אבל לדברות,

 אף יכול ה׳( )במשנה מ״ש גם תבין ובזה קריאה. קדמה תחתיו( שהיה מין )מכל הכללי
 על והוא הכולל, הדבור על מוסב וידבר מ״ש כי אמרנו שכבר וכר, וידבר ת״ל להפסקות

 לאמר ומלת נדבה, קרבנות הלכות כל אז שלמדו ההיא בעת עמו שדבר הדבור המשך כל
 במאמרו כי ובו׳, מנחה העוף, עולת צאן, עולת בקר, עולת פ׳ שהם האמירות, פרטי מציין

 הקריאה אולם ומאמר, מאמר בין ריוח לתת סתומה או פתוחה בפרשה אחד כל בין הפסיק
וידבר: ויקרא אמר דהא הפרטיים, אמירות לפני לא הכולל הדבור לפני היה

 דברי יהיו למען ואמירה דבור שבין ההבדלים יתר להודיעך סלסלות על כבוצר ידי ואשיב
 למ״ד ועם אל, את, עם, מלת עם יתקשר הזולת אל כשיסמך הדבור בידך. לאחדים חז״ל

 האמירה אבל לפלוני. או פלוני אל או פלוני את או פלוני עם וידבר שיאמר ר״ל השימוש.
בגדר מובן והטעם את, או עם מלת עם לא השמוש, ולמ״ד אל מלת עם רק תתקשר לא
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 ששני דבור מין אל ירמוז עמו או אתו וידבר שאומר בכ״מ כי ואמירה, דבור בין שנדרתי
 מ״א( )פרשה תשא ברבה וכמ״ש משיב, ואחד שואל אחד לזה זה הדבור מחליפים מדברים

 הרב היה למדו שלא עד תורה רבו שלמדו לתלמיד משל אתו, לדבר ככלותו מהו ארשב״ל
 למרום משה כשעלה כך ואתה, אני ונאמר בוא רבו א״ל משלמדו, אחריו, עונה והוא אומר

 אתו לדבר הוי ואתה אני ונאמרה בוא א״ל כשלמדה בוראו, אחר התורה לומר התחיל
 אומר אתה מנין א׳ יהודה ר׳ עמך בדברי העם ישמע בעבור פ״ב( )יתרו ובמכלתא עכ״ל.
 שיהיו לך מודה ואני מחזירני ואתה דבר לך אומר הריני למשה הוא ברוך הקדוש שאמר
 מציין וזה ש״מ(, כלל השחר אילת )ועי׳ המקום, לו שהודה משה גדול אומרים ישראל
 ולא בו, המתחיל אל הדבור שמיחס רק בדבור שוים ששניהם שמורה עמו, אתו במלת
 להזכיר צריך היה זל״ז אמרו ששניהם שפי׳ אתו ויאמר יאמר שאם אמר, בפעל זה יצויר

 אפשר אי וזה כנ״ל שאמר מה תכף לכתוב מוכרח באמירה כי אחת, בבת האמירות שני
 ואמר אל, אמר בין וכן בו, דבר ובין בלמ״ד דבור ובין אל דבור בין אצלי הבדל )ויש

מקומו(: פה ואין בלמ״ד

 תורה אז עצמו, אל האדם דבור רק הזולת אל שלא ואמירה דבור שבאו שבמקום תדע עוד
 תהי אל אמר ושאול בפיו. עצמו לבין בינו שדבר יורה והדבור הלב, מחשבת על האמירה

 בני חטאו אולי איוב אמר כי כף(, )שם טהור בלתי הוא מקרה אמר כי י״ח(, )ש״א בו ידי
 בפיו, שדבר מורה היה דבר בפעל משתמש היה ואם הלב, במחשבת הם כולם א׳(, )איוב

 שמות )פ׳ דרשב״י במכילתא וכ״ב ב׳(. ושם א׳ )קהלת בלבי אני ודברתי שיפרש לא אם
 לו אמר ה׳ כי כמד״א דא, מלה בלבהון אכניס עמו אל ויאמר כתיב לפיכך ארש״ל יו( דף

 כי כתיב ולא אלקים אמר כי כ״ה( דף בשלח )פ׳ ושם בלבד. הלב מחשבת דוד את קלל
 לאכרזא בגין אלקים וידבר פ״ב( דף )יתרו שם כתב זה ומצד בחשאי. דלבא רעותא דא דבר

 מובן והטעם בהכרזה, ודבור בלחישא, דאמור נשא( ובם׳ אמור )בפ׳ עוד וכ״ב מלין,
 להסמיכה צריך בפיו, שאמר הפי׳ אם הזולת, אל שתסמך האמירה שתנאי דאחר במ״ש,

 הגוף כהות שכניו אל לו אשר המושל ברוח המצוה הלב, אמירת היא וע״ב אמרה, למי
בפיו: שדבר מציין הדבור כן לא משטרו, תחת אשר

 על כיון משה אל ה׳ וידבר שבמ״ש אחר ט(. משנה )באור הספרא באור אל נשוב עתה -
 לאמירות חלקם למה אחד, בדבור לו שנאמרו ושלמים ומנחה עולה פ׳ שהם הכללי, הדבור

 פרשה בין שיתבונן למשה ריוח ליתן היה שזה משיב וסתומות? פתוחות רבות ופרשיות
 גבול לו אין המשפיע מצד ה׳ שדבר אף כי והסתומות, הפתוחות מורה שע״ז ענין ובין

 תכלית, ובעל אנושי ששכלו המקבל כח כפי דבריו צמצם בכ״ד תכלית, בלי חכמה בו ורצוף
 ועיין מאד, ומורד שפל שכלם והמקבל המשפיע ששניהם ההדיוט, מן הלמד הדיוט וכ״ש

פרשנוהו: ושם ד״ז הוכפל א׳( במשנה ה׳ )פרשה לקמן עוד



שמט ומוסר חכמה
שם

לוז״ר לספר מותר טובה פעולה לתכלית
 אצטרך דברי, לדבר אחל טרם אני

י׳ לא למען הקדמות, כמה להקדים

 הורשיתי איך רו״כ, בעיני לפלא אפשר

 שאינו לטי הרע כלשון נראה אשר לדבר

 מאדוננו קבלתי אשר. בזה, דרכנו יודע

 ממש הי׳ אשד לברכה, זכרו ורבנו מורנו

 מבדרן שטעתתי׳ הגולה, עיני מאיר

 כאחד פתח פתח אשר במוסר בין בעלמא,

 יתן מי טמונות. כדיני בין ז״ל, הראשונים

 היום שדברנו הדברים את רו״כ שומע והי׳

 הנסתרות את להודיע ערבית, תפלת אחר

 שהי׳ אחרי טמונות, בדיני לנו גילה אשר

 מגבורת כולם ונשתוממו ונסתר, נעלם

 רו״כ ויוכל הזה, כענקים הגדול האדם

 ויצדקו. עדיי אתן כי ובפרט בזה, לסמוך

"זכור ט( כד, )דברים כתורה מצינו

 למרים ה״א עשה אשר את

 שהמצוה ז״ל הרמכ״ן וכתב וגו"׳ בדרך

 הרע. מלשון האדם להרחיק באה הזאת

 על לה״ר התורה ספרה איך א״ב וקשה

 כעכן יא.( )סנהדרין מצינו והלא מרים?

 לו אמר חטא מי יהושע ושאל כשחטא

 לה״ר, לספר פי׳ אני, דלטור וכי הקב״ה

 רצה לא הקב״ה כי הרי גורלות. והטל לך

 בתורה נכתב ולמה חטא. מי לו לספר

 אלא זאת? לזכור והוזהרנו מרים, מעשה

 על לה״ר זה אין להועיל ללמוד שכדי ודאי

להתלמד לה הוא זכות ואדרבה מרים,

 ונענשה זכיותי׳ כל לה הועיל לא כי ממנה

 שם גלתה לא שהתורה ׳,מציגו וכן ע״ז.

 האילן יתגגה שלא הדעת עץ של האילן

 אדם הטא גלתה ולמה הבריות, בעיני

 הוא וכי הקב״ה, של כפיו יציר הראשון

 ללמד למען ודאי אלא מהאילן? גרוע

 כמוהו אדם שגם יצה״ר, של כח לדורות

 שאגי, עכן וגבי להזהר• וידעו בידו, נכשל

 ה הקב" רצה לא גורל ע״י שאפשר שכיון

 שנכתבו מה ניחא ועפי״ז חטא. מי לגלות

 מרע״ה ושל המדבר, דור של החטאים כל

 בשביל והכל הטע״ה, דוד ושל מריבה, במי

 לה״ר לספר מותר מזה שיצא טובה פעולה

 הנביא בנתן מצינו וכן לספר. ומצוה

 אביו, לדוד אדוני׳ על לה״ר שדיבר

 ונו׳ עבדך "ולי כו( א, )מלכים־א כמבואר

 לאם יעץ בעצמו הוא ואדרבה קרא", לא

 והוא לדוד לספר שתלך ע״ה המלך שלמה

 חשש ולא דברי׳, למלאות אחרי׳ יבוא

 מוכשר ע״ה המלך ששלמה ידע כי ללה״ר,

 שיצא מקום וכל מאדניהו, למלוכה יותר

 וכן לה״ר. לספר מצוה מזה טובה פעולה

 )בראשית לאברהם שאמר כהקב״ה מציגו

 בעכן הרי שרה", צחקה זה "למה יג( יח,

 ודאי אלא ? פה גילה ולמה לגלות רצה לא

 שרה. על לה״ר לו גילה אותה שיוכיח כדי

 והראיות גורל. ע״י אפשר שהי׳ שאני ועכן

ויצדקו. עדיהן יתנו ברורות

שמא
כל לצייר

 כמה לראות פלא דבר אמרתי אתמול

עתה. כמו לחדשם ישנות קשה

מראשיתו
 מושב אבן על ועברתי לטייל והלכתי

ר״א עליו שישב מאבן ונזכרתי לצים,

ז טו, בר״ר א(

«•
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העדה ק-בן שליש־ ®ק PT1C ירושלמי P־
c לתמוה אין א״כ קי״ב דף’ב:"ק המסורס קטניה 

 תמיהתו עיקר אצא שם בב״ק כמפורש כרמן שוכר
t מקבלין דאין מודים נעיר כשהוא אנל דקטנים 

 :וצ״ע דקטנים דומיא נעיר איט אפילו לין
 ונמלי לקיש לריש ,מתני קשיא עדיין אך הגהתי

 תלו צא משום דר״י טעמא ומשיק ור״ל דר״י ייהו
 ומהרש״א .כאן אין רכיל תלו לא ומשוס תו׳ תב

 קרא מייהי ?מתני׳ עוד לדקדק ונ״ל .מתני׳ ל
 תלך לא קאמר ובגמרא רכיל הלך לא התירה ע;

 הסכים ואת״כ לזכותו דעתו שהיה נמי איירי זני׳
 מי אבל סיד מגלה רכיל הולך ה״ז כו׳ אעשה שה
 כאן אין רכיל תלך לא וגם בדעתו שמד הוא :רי

 ©בר ור״י דר״ל פעמא בסמי־ כדאמריק $שטעה
 משום סתם ככבי:; לא ©נר ור״ל קייס הדק מיהו

 כשהסכים ר״ל לה עביד מה ה׳״ג ובירושלמי תו׳. י
 עם הככים נשאת״כ לה שקי ומשלי למתני׳ ■"ל

:וכמ״ש בתחלה מזגה הייתי
 ארבע יודעאפי׳ איני באומר הרמל׳ס לפמ״׳ש ש.

 :בתוי״ס ועיין לחלק ויש להוסיף יש' ה״נ א״כ סיפין
 הא כו׳ ראיות כל לו אמרו מאי א״כ וקפה ט׳.

t דר״א נראה לכך יום משלשים •ותר זמן לו אין 
 כרשב״ג דהלכמא ©תר ראיה שמביא זמן כל כסא

 :נ לרעב ס״ל דהני ׳ כ לכולה אמר וחד כת״ק
 כל בה ידע בשלא דוקא משמע מתני׳ אדרבא :ה

 בשאמד דוקא פריך דסיפא מסיפא ונראה :צ^■
 לי אין אמר בשלא אבל נאמן דאינו הוא

 ראיה שיביא פד ©תר אינו למ״ד וקשיא נאמן (יה
 ואין מהפור. שכח שק וכתב נהג״ה כן כתב ך׳ ’
 עד דקאמר והא .וכמ״ש מסוגיין מוכח וכן כן 1

 עדיף ביטול ר3ד© בראיותיו שיכפור שצריך ומע
 .נ״א: סי׳ ©ף בש׳ע כמ״ש קיי״ל

 ראיות כל א כשאמרו דאיירי וי״ל מתני׳ ידע לא
 נ כרשב״ג או כת״ק הלכמא ליה 1
 כו׳ מצסרשן ודיין פד שמואל אמר אר״י פ״ב ז

 הדיינים אם חיששין אנו אין אמד ודיין אמד עד
 הייט לדיינים קרובים העדים יהיו פלא לבפרקין(

ע״כ. הכא שייך לא דממה ומעמא הזמה עליהן
 המלך גזירת זה עם זה קריבים העדם יהיו שלא •
 יוצא הדבר כאלו ה״ל לדיין קרוב שמא עד אף :

 בלבד בעדים אלא המלך גזירת קרובים פסל מריק
 אדייניס דלפא וקשה בנים בפדות בגיס על אבות ש
 משום הדיינים ספי לסמל מסתבר דלמולס כשר ית
 לדיין דפסול וצ״ל לרבנן לעדות וכשר לדין דפסול א

 קרא מלילי ר״י ודרים ההם בימים יהיה אשר זע
 למה קשה לפ״ז לדין. קרוב/פסול ש״מ כ״ח. דף

 לעיל כמפורש מעדים דיינים גמרינן ניזונ^הא
 הוא חידוש בעדים ודאי אלא לנידונים ■שם היו
בעצמם ראו כאלו להב״ד הדבר שהוברר זמהרן 'שה

 שממך השיק■ וסהתימאעל מאחריני. נמר ולא
 פ״ס נימין ועמ״ש ליישב וים ס״גדמכלתין ■רושלש

ט": דנין בד״ה ה״ש פ״ד ד״ט אחד ס׳ ועמש״ל .חלין

בורר זה פרק י

 שיל וא״ת מ׳ שנאמר בד״ה נ׳ דף פ״ק תו' כתב .׳
 וי״ל וגד״נ ד״מ3 שופטים בפרשה כתיב זוממים ■ים

 אחד משפט דכתיב לאו אי זוממים בעדים אלא 1
 הא קשה אך .מ׳ אהני דסמכית מזית מאי הן וש
בדרישות הוכחשו אם הזוממים לפ©צ הוא קולא :א

 שא( פדות קיבלו אס ריב״א בשם ,כ ט׳ סי' דב״ק *
 דהזמה נהי בפניהם שלא והזמה דאמרינן דכתונוח

 המהרש״ל ומקשה .הן דחידוש למילף ליכא זוממין ים
 מ״ש כ״ה פרק רש״י מדברי ראיה ומביא וכמ״ש זין

דאיכא היכא כל נערות אלו סרק בבבלי דגרסינן ו
 שכן זוממין לעדים מה ופריך זוממין מעדים יליף

 חידוש לאילפיקמסעם נש דקילא ואס״ד מעשה !ו
 כט״ש א״ו אחריתח לשנוי• צריך לא ו® שדוש שהן

 אף זוממין מעדים ילפינן דלא לומר ש׳ שכוונת 5
 ומעמה שלוש מסעם ולאו וחקירה דרישה במי לא

מעשה פשו דלא הא דזקא.א״נ לאו המרדני ב
.נסמיך ועמ״ש חייב דבדיטרא חידוש מש״ר מם
 דברי ברה תו׳ כסב ע״ב דףנ׳ ברישמכלתין ט*.
 מ״כ. כתב אסד ממשפט להו משומן לא אמיאי כו׳

•*t.la■*•• Aי- n/דתלי פילי צעק ט* אמד משפט מדכתיב וחקירה

 ר״ה ודחק היוה באו© המדרש בבית נמס• לא א( ממוקוק ור״ח ור״ס .ר״ת :מקבצין שאין
 כשא .העיר באותה עטהן אפי׳ כי׳: ואמר ומצטמר יושב ר״י ומצא ונמש מהם עצמו
 מקבלין לעולה רבק דעת נראה פן לר״י ר״ה א״ל• : בפניו שלא קבלוה ואפ״ה בעיר היה

:דין בעל בפר שלא . ׳ —ץ
 ׳ המשיב יאמר שלא .©׳ יהא דצא דר״י מ״ט ,"גר גמרא ]י[ )ט( "לכה ע״א( כ׳ \)דף

: לו הניש ולא בדינו לפלוני לזכות סרח כמה
 הוא ואף ct שה פלוני אף ויאמר מותי ©בר שיהא אחרינא איש יבא שלא ייתי. דלא
 משיבין כששנים לתרוצי ־בא .כו׳ תפן אר"א :ל״ג נו׳ ראיה שמביא pi כל :טעה

 ולר״ל חייב אמרו שטלהון דמשמע כשקרא דמימזי לר״י חייב למכתב לן למה מזכה ואחד
 שיהיו עד דיינים יו©פו רטל תלך לא משום ואינא מזכה ופלוני משיבין ופלוני פליני כותבין

 כדתניא משלשה יותר צריכין אין ד״מ3ד כשקרא שחזי לא ואז נמנים או מהייבין שלשת
 אפשר התם ר״א ומתרץ דיינים יושט יודע איני אומר ואחד זכאי אומרים שנים ברישא
 כיון הכא אבל דמי דליתא כמאן מדע איבי שאומר שזה דיינים שלשה כאן שאין לש למשף

 להוסיף אפשר ואי הדין נגמר כמי להטות רבים אתרי אמרה והשרה דיינים ג' כאן שיש
 בשלשה^ ד״מ אמר שהמורה כיון אלא להוסיף אפשר כאן אף אפרין תריהון. דיינים:

: להוסיף שבה אין  זכותו שטר שה ולא לנ״ד הבא ראיה. שמביא ומן כל מתני' }יא[ )י( הלכה
:והניאו זכו© שטר מצא זמן ולאתר חייב מבי׳ד ויצא נידו

 שטר .ראית הבא :שכנגדי אה בין ועשי שפסקו דינו ©תרין נ״ד .הדק את סותר
:שקר עדי שכר או זייף שמא ושישינן לי אי; אמר שהרי .בלום אינו ה״ז זטתך:

ואמר בהן יודע שהיה שכיון מודה רשכ״ג אפי׳ בהא .כו׳ ופלוני פלוני קרבו פ״ב( כ' )דף
 תלתא :גט׳ • לבשרי הסמוך מלביש מ וי" חגורתו .אפונדתו :הוא שקרן לי אין

 דאין סובר ואידך ©תר ראיה שמניא זמן כל ©בר ת״ק במתני׳ א-כא תנאי שלשה אמירק.
 ראיה שיביא והוא וסותר ראיה מביא לעולם ©בר ורשב״ג יום ל׳ אלא ראיה להביא זמן לו

 יעשה כד. גמליאל בן רבףשסעק אפר בסיפא והחנינן ופריך מקודם:; ממנה ידע שלא
 היתה שלא אלא ראיה לו שיש יודע שהיה אע״ס איירי דרישא משמע מ׳ יודע היה שלא זה

 עד ראיה מביא היא לשלם לרשב״ג ראיותיו. שיבטל עד ו©הר: מביא אצלו מצויה
 לי אין ויאמר ראיותיו שיכפור עד :לנין בלא ואפי׳ ראיותיו מבטל שהוא בב״ד שאמר

 ודנו .דיינק והוק :מידו קנו כן אם אלא סג• צא למד בבישל אבל בסיפא כדתנן ראיה
 אם יוחנן לרבי לעזר רבי . ושאל הדין: לסתור ראיה לוי ר׳ הביא ג״ד לאחר ר״ל לפני

 . אידיינק והוון :שמו כך .אבפכים רבי:־׳ מ׳ זמן כל יוחק רבי ליה ואמר הדין •סטר
 :כוי זמן כל תנן הא זה דבר על לשאול צריך אתה ועדיין .׳■לזו את ואריק ר״ל: לפני ודני

 בראשונה: לו השיב כנר הא לר״י פעמים שני• ר״ל שאל למה עוברק. הרק ולטה ופריך
 לכך ראיה הביא ואח״כ דין פסק כתבי .ור״א פסק לו שסתבו קידם ראיה הביא .ר״ל ומשני

 הנפק עציו שיש שטר וה״פ .דק בית צריו שישה מהו דדיינים אשרתא ה״ג שנית: שאל
 :ששאל אמר איך בה פליגי בניי ורב .וזושעיה ר׳ :לא או זה לשטר קיים צריך שיהא מהו
 עד ידי כתב קיים אס אבל הדיינים בכתב או העדים יד בכתב או לקיימו צריך אפר חד
 :ומצסרפין ©י וד«»ן אחד פד בכתב אפי׳ אמר וחד מצסרפין אין אחד דיין וכתב אחד

בודד זה פרק עלך הדרן

 משפש שנאמר העדים את שמקרים .וחקירה בדרישת כו׳ אחד "מתיי׳:
 טסונות דיני :וחקרת ודרשת כתיב נפשות ובדיני לכס יהיה אחד

 . לחובה בק לוכות בק :דין של ומתן משא .פותת־ן :בפיק כדילפינן .בשלשה
 וחקירה דרישה צריכין ד״מ התורה דמן אע״ג מ׳. לחום בשביל גט׳ נ שירצה באיזה
 ע״י יפשדו שלא המלוים ישראל של משן על לידס כדי וחקירה דרישה שא״צ חכמים תקנו

 ולא יסטו והעדים יכשר. שמא מלהלות שמגש הליין בפני דלת נעילת בה יש וגס החקירות
 זה פרק כדמק ט׳ יודע אתה איך העדים שואלים הב״ד אלא ויפסיד מכוונת עדיהן תהא

 וחקירה דרישה צריכק בד״ט מעשה עבדין האיך ר״י לפני שאל בא. בר ר״ח טרר:
 ר״וז בשם :יומן כר׳ פבדינן .א״ל :דלעיל בפרקין כדתק א״צ + במשנתיט כדתנן

:דמתני׳ בשרושא דסציגי .ור״י
 כדאמרינן ודרשת^ט׳ מדכתיב אתיק דד״מ וחקירות דרישות .אמר חד ע״א( כ״א )דף

שאין אבל ממני׳ איירי מרומה בדק אמר וחד נודקין היו פרק ריש
 שצד הא עשתך תשפוט בצדק וכתיב תרדוף צדק צדק דכתיב וחקירה דרישה א״צ מרוטה

 הוא אלא לאמתו יוצא הדין שאין רואה אתה אס אלא ׳ © תשפוט צדק בצדק כתיב צא למה
 ט לדקדק נזהרים הביד ששו צדק צדק דכשב ושיט וחקירה דרישה צריך מקדש מרומה

 ששן צ זה לש׳ וחקירה דרישה בלא צדקיהו מרומה השן אין ואה ולחקור לדרוש כ״כ
 שלפנינו הגירסא לקיים אפשר א״נ לאמתו יוצא שאינו הדין רואה אתה אם שצד הא להגיה
 שום בל• לאמתו יוציא הדין כך וע״י וסדורים ממונים העדים שדבש רואה אתה אם וה״ס
 .הונא רב :דאמרן להא דדמיא ©נא דרב הא מייתי ולכך מ׳ חקירה הדבר צריך נפתל

 אחת שבעצה מזה שנראה מקק שה אחד בלשון דבריהם מכוונים שהעשם רואה כששה
 דבשהס מטון ©ה אחר בלשון אימי אחי הל אלא מטוניס משהה שאין וכשראה העידו

 דתנן הא .לזכות פותחין כיצד :שהם על הדין ומסק זה ׳את זה ©תרם יהי שלא
 לישא ובאין וחקמם ודרשים עדים של עדותן שקיבלו אסר שיט לזכות סותחין ד״נ במתם׳

 באתם במצה שמא במשה .אתהנפש הרג שץה איפשר : לעדי-ס ל© אמרינן שכי וליק
שקר עש שאומרם הזמת לימוד ©א שזה ק אם .יוסי א״ר ב לזה הצלה פתיחת היא זזו



השםבתרא בבאחידוש

דף

 הגע׳ חכמי נימי ואימרמי נזדמן שכך א״ו טובא דונתי
 לרמות ספי־א לגבי דאזלי ימאי שכיתי שהי׳ כמהזימנין

 להוציא יכול שאין ששנינו מה יודע אינו והוא חבירו
 ספרא לגבי הולכים המה עדיק ולכך חבירו. על

:וברור צלול תה ברמומי׳ רמאי אהני דלא יודעים ואינה

ff>«s מי שנפגעתי ועכשיו שנשבעתי או גמרא .עד 
 מאי ע*פ קצת למידק איכא ליוכרע״ש. מיער "

ופי׳ אלתו על שמאל שלתיאל .ל״ח בסנהדרין דאמרי׳
 של פמליא לו והתירו בן יהיה שלא שמבע רש״י

:טעם לימן וראוי וכו׳. מעלה

 דממזר ומכלן וא*מ זכו׳ הבן p ד״ה מוס׳ .קטו
וכר. (,ד )דף בקדושין כדמשמע אביו את מרש

 שם ט בקדושין כדמשמע המלות אלו מוכת ידעתי לא
 :כ״ב יבמות להייא מבואר הכי אבל זו מענץ ליתא

‘סי יז׳מ בטוש״ע ל’קי ומהכא ליורש ונו׳ הוא ואחיו

 הקרובים וכל ואחיו אביו יורש דממזר ו׳ סעיף ^רע״ו

כשר: יורש שאר כמו

CH אמימר כדאמי־ וכו' מטלטלין ד״ה מוס* :קג 
וכו*. שמואל רבינז כדפי* כה( )דף אע״פ בפרק י

 דאזד׳ ביאור וביתר מה מכוון אימא ברשב״ס גס הנה
כתובות שלפנינו כתובות בגמי אמנם לטעמי׳. אמימר

 כלל: אמימר נזכר ולא אמרה דגמרא סתמא י׳ק- ן

ffH .דאמרי כגק הרע לשק אבק ד״ה ברשב״ס קסה
 ביאור צריך קצת טו( )ערכין פלניא בי טרא 1

 בישא גלישנא מפקי לא דאי מוכת :ט״ו בערכין שהרי

 הרע לשון עיקר הוי בישא בלישנא מפקי ואי מומר

 דאי' ממה עיניו רשב״ס שהעלים פליאה ויותר .ע״ש

 לשון אבק וכו' הן אבקית ארבע פ״א דע׳ז במיספתא
 אבק מפני חברו של בטובה וימן אדם ישא לא הרע

דערכקט׳ז. מסוגיא קצת מוכת )וכן ע״כ. הרע לשק
 שמתוך חבירו של בטובתו יספר אל לעולם קיימת׳ מי

 הרע לשון הוי ואי ע׳ש וכי גטמו לידי נא טובתו

 האי נמי ומדויק .ע״ז עובר דימי רב שהי׳ ח״ו ממש
 במלת ורקיק הזה מל״ה נלך קס׳ד: לעיל רבי דאמר

מ׳מ הוי לא גמזיה הרע דלשק אע״ג כלומר הזה

 איכא: מיהת ל׳ק אבק

ספי לגבי דאזיל זימנין ד״ה שב״ס וכו׳ ספרא נגבי דאזיל זימנין ד״ה רשב׳ס קעג.
 להוציא יכול שאין ששנינו »ה יודע איני והוא

 הנ״ת דחקו וכבר הרואה לעיני נפלאים דבריו וכר.

 ונהיו וחכם .יו״ד סש׳ק ט’מ סימן ח*מ3 והש״ך
 הכי משוס דצ״ל להגיה ביקש נר״ו זאמישט מהר׳־פ

 משוס של רית הוי מה דמלת להוציא יכיל שאץ שנים

 המעיין לעק היטב יתיישב לא עדיין זה בכל אכן הכי.

 דדייקו הראשונים מחשבות מאד מה ואמיתי .היטיב
 הש*ס דרך ק כי וכר ספרא לגבי אזיל דילמא בלישנא

 קס״ז. לעיל )עיין דילמא בלשק לומר החששות מקים בכל
ונשאר ונב״מ בב״ק מקומות בהרבה וכן פעמים כמם

זרה עבודה
 ולא זה כדברי לא אומרים וחכמים גמרא .ת

 תפלה בשומע צרכיו אדם שואל אלא .זה כדברי
 בשומע צרכיי אדם שואל הלכה שמואל אמר אר״י

 הכי לפסוק הוצרך למה טעם ליתן מצוה מפלה.

 הש״ס כי־מקשה כרבים הלכה ורבים דיח״ד ודאי הלא

 למה ביאור צריך ויותר :ס׳ה שנת עיק דוכתי בכמה

 עתיקו ה זו דסיגיא ודע .כחכמים הלכה אמר לא
 העתיק ולא ק״ו.( )דף ה׳ פרק בברכות הרי׳ף

 מצאתי לא שעה ולפי וט* הלכה א״ש דאר״י הא

:בהרא״ש זה מכל
 דמקק לו נראה אין כי כתיבי מקרן ד״ה תיס'

 ידעתי נא .עכ״ל ממקרין יותר אחת קרן נראה
 ז״ל הריטב״א בזה׳ל נדפס ראיתי ובע׳י כיונתס.

 לו נראה אין כי ועיקר זיל ר'ת גרים כתיב מקרן

 והנה .ע'כ ממקרק יותר אתת קין נראה דמקרן
 כ״ת: דבשבת ודע הכוונה. לי נתוודע לא בזה גס

 צ״ל דנך נ״ל ולק .כלום מוס' כתט לא :ס ובחולק

 הגירסא שהי׳ כמו גרים ולא כתיב מקרן ר״ת ה״ג

 דבכל האמת הוא )וק כתיב מקרין ספרים בשאר
 לומר נראה דאין משוס מהרין( כתיב התיקונים

 למאוד. ונכין .ממקק יותר תחת קק נראה דמקרק

 הנוסח׳ אפ״ה מקרין יש התיקונים דבכל דאע״ג ודע
 בראש בס׳ד הארכתי ומר מקרן. הי׳ ב״י ר״נ שלפני

שה: בכיוצא סוגיות בכמה החומש. כרך
 שלו שהקרע בזמן אומר רשב״ג גמרא לב:

מכלל הלכה וכר כרשב״ג הלכה וכו׳ אסור עגיל

 דתניא הברייה' ודאי דהא למידק איכא וט׳. דפליגי

 שקרוע כל לגוב עוד איזהו ת״ר א* עמוד סוף לעיל

 לישב״ג אק מומר. דם קורט עלו אק וכר הלב כנגד

 דם: קורט עליו בשאק אפיי אסור עמל שהקרע מיק

SH .למיד וקשה וכר משה שמש נמה דיה מוס׳ לד 
 הי׳ בדול כהן ע״ה רביט משה יום טבול בפי 1

 מ׳ שימש במה וכר שגה מ׳ גדולה בכהונה ונשתמש

 :ק״א בזבחים סנה .וכר גדולה בכהונה דלשק שנה

 .הי* שמים בקדשי וחולק כ״ג יבינו משה רב אמר איתא

שנאמר

דף

רף

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס31 מס עמוד ליב יהודה בן ישעיהו פיק, ש״ס חידושי
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פרקנג _

רכילות הרע, לשק

1וכעךת ?קרת ידדה ולא

 בעטין; רכיל תלן לא

ישראל... לבני זכרון

]שפז[ - ]שפו[

טו< יט, וויקרא

ה( יז, )במדבר

 זו דמות יקרו. היא אחרים, של בתודעתם המצטיירת אדם, של דמותו נשפה

 מטעם להשפעתו. מייחסים שהם המשקל ואת אליו האחרים גישת את קובעת

 את מסדיר בהיותו מרובה השפעה ליקר נודעת בלבד, זה מטעם ולו זה,

 והכבוד עליו הדעות גם תלויות האדם של זו בדמות אדם. של ומעמדו מקומו

 ובעקבותיה בטהרה ה׳ פני מול להיראות לזכות פרט לו. שחולקים והאהבה

 ההכרה, מאשר יותר נפש משיב שכר לאדם אין המאושרת, העצמית התודעה

 בחיים. אושר לידי מביא הכבוד לו. רוחשים אדם שבני החיבה ויחם ההערכה

 במבט כמו בנקל, יבחין עצמו, הכרת לידי להגיע עליו שקשה אדם אכן,

 רושם להשאיר הנפש משאת אחרים. בעיני הוא משתקף כיצד המראה, אל

 לכער חוששים שאינם אדם שבני עד כך, כל ומיוחדת עמוקה היא זו דמות

 זאת בכל עצמם, ותודעת ,ה יראת מפני נרתעים ואינם למעשה, דמותם את

 הכבוד נעשה כך רבב. ללא דמות אותה לעצמם לשמור מחיר בכל מתאמצים

 נדיר. לא אך לשמה, שלא תמריץ עליו, שמוטל את לעשות לאדם לתמריץ

 את לעשות האדם ילמד דבר של ובסופו לשמה, בא לשמה שלא ומתוך

הגבורה. מפי ועושה כמצווה חובתו

 זו, בדמות להמיתו ידך תשלח ואל ובדמותו ביקרו האדם את כבד ]שפז!

 אשר הדבר אמת ולו בגנותו! תדבר אל בה. תלויים וטהרה קדושה שערכי

 עצמך את לעשות ולא בזה, לשמוח עליך המציאות, מן טובה והדמות תדבר

 (,11למיתה שנידון מי את להרוג רשות לך שאין )כשם עליו ותליין שופט

לשון דין התנהגותו. לשיפור האחרון, אולי התמריץ, את ממנו לגזול ולא

וצ״ע.[ ה״ח, פי״ד סנהדרין הל׳ ]רמב״ם, .11

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס277 מס עמוד רפאל בן שמשון הירש, חדש< >תרגום חורב
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253 רכילות הרע, לשון ע: פרק ]שצ[ - ]שפח[

 לומר רק אפילו או חברך, אצל מגובה דבר על לרמוז איסור גם הרן_טלל

רצית. רק לו עליו, רע דבר לספר שיש־בי־דך

 ויש לחברו אחר או זה אדם מיחסי חורג ורכילות הרע לשון דין טעם נשפיז[

 אחר או זה יחיד של ואושרו רווחתו רק לא יותר. וכללית רחבה משמעות לו

 ישמור אם החברתי. השלום - הברכות מיטב אלא הלשון, בשמירת תלויים

 בקהילתו, בחברתו, השלום להשכנת תורם שהוא הרי לשונו, את היחיד

 אז או חבריו, על סרה וידבר הרצועה את יתיר אם ברם, בארצו. בעירו,

 נועם במקום בחברתו. שתתפשט לשנאה פתח לפתוח חלילה עלול הוא

 האהבה שרשרת תיקרע החברה, בני לכל ושמחה עונג המביא השלום

 אל פנים זה מול זה ניצבים יהיו והם לזה, זה האדם בני את לאהד האמורה

 השחתת את בלבם זוממים כשהם סנה(, - ושנא בשיה קוצים כמו פנים

12)איבה(. הזולת

 שכן כל מרע, לשונו נוצר שאינו מי על תגר קוראת ה׳ תורת כן על נשפט!

 עליו, חשב או סיפר שאחר הבלע דברי על לאחד ומספר רכיל שהולך מי על

 העוינות יחסי את מחזק רק הוא אם אף או לאויב; אוהב להפוך עלול ובזה

 את משבית הוא אם לו ואבוי אוי ידידות. ביחסי להחליפם להשתדל במקום

 הבית. ומן המשפחה מן העיר, ומן הארץ מן אמת, בדברי אפילו השלום,

וכעדתו. כקורה ויהיה חברתו מתוך שייעלם הדין מן זה רכיל הולך

 אדם שחייב הרי כך, כל ונורא חמור הרע לשון עוון אמנם אם דעתה, שצ[1

 בכבוד פגע מכך וכתוצאה בדבר נכשל ואם מה, ויהי לשונו את לשמור

 שאמר מה אמר רעה בכוונה שלא ולומר להצטדק בידו אין ובשלומו, זולתו

 כך להשתעשע מותר כלום - בידור לשם משים, בלי הרע לשון ושדיבר

 ע״ב[, טו ]ערכין כחץ' ממיתה הרע ׳לשון הבריות? של ושלומם בשלוותם

 מצפונו את ישקיט והמית קלע ואם לשונו חץ את ויירה אדם ילך והיאך

 כבר אלפים שנות מזה שחוק! דרך רק דיברתי הרי ויאמר: רוח בקור

את מוקיעים ז״ל חכמינו לשווא. אך - זה עוץ על מחכמינו אנו מוזהרים

ד.[ כג, שמות שם, השווה אולם ב; כב, כראשית הירש, רש״ר פירוש ]ראה .12
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 נגביר ללשוננו אמרו אשר שנאמר בעיקר, כופר כאילו הרע בלשון ׳המספר

 אילו ׳על אמרו: ועוד ע״ב[. טו ערכין ]בבלי לנו' אדון מי אתנו שפתינו

 זרה, עבודה הבא[, בעולם הלק לו ]ואין הזה בעולם האדם מן נפרעיץ דברים

 ב[. א, פאה ]תוספתא ,כולם כנגד הרע ולשון דמים, ושפיכות עריות גילוי

 את רצח הוא כי הבא, בעולם ומנוחה שלום לנשמתו אין הרע לשון המדבר

 עוון לך אין .כי לשווא, היו האזהרות כל אך הזה. בעולם והמנוחה השלום

זה. כעוון היום עד פרא הגדל

 חיים לחיות לבכם לאמץ החפצים ישראל, ובנות ישראל בני אתם,

 מן נפשכם ומלטו התרחקו התחזקו, דבר ראשית ישראל, לשם הראויים

 המוסיפים לדברים רק לשונכם קדשו ללשונכם! אדונים היו הזה. העוון

 יכולים שאינכם ובמקום חיים, א-לוהים ודברי ושלום ברכה הבנה, חכמה,

 ירחיקו ואם לשתוק, למדו השתיקה. לכם יפה זו, מעין שיחה לקיים

 להשתעשע רהוטה אינה שלשונכם מפני משעממים שיחה כאנשי אתכם

 של ומומים חולשות על ולהתבדח בחבריכם דופי להטיל העולם, בהבלי

 של ושלום כבוד מלהמית משעממים, שיחה אנשי שתהיו מוטב הזולת,

 תיכשלו שלא וכדי חברתיים. באירועים ושעשוע בידור לשם אדם בני

 אפילו בחברה, עליו לדבר בכלל הימנעו זולתכם, על הרע לשון לספר

 של לב לתשומת יזכה לא בכך מה של דיבור סתם שכן בשבחו. דברים

 מידת את תעוררו חברכם, במעלת תספרו אם אבל שפלה, נפש בעלי

 באדם חסרונות סוף אין למצוא להם יגרום וזה שלהם, העין וצרות הקנאה

בשבחו. שסיפרתם

 להעסיק אדם של היכולת חוסר )א( שניים: הם הרע לשון עוץ שורשי !שצא!

 הלך־גפש )ב( בו; לעסוק כאדם לו שראוי בדבר הפנאי בשעות עצמו את

 של חטא או חולשה לציין W1 חברו בקלון להתכבד השואף אדם של נקלה

 תקנתם מה רבותינו, הורו ממנו. שנקי כמי מתייצב בעצמו כשהוא רעהו,

 רוחני עיסוק להם יהיה זו ובדרך בתורה, יעסקו )א( הרע: לשון מספרי של

 תורה בתלמוד ההתמדה לכל, וראש בפרנסתם, עוסקים שאינם אימת כל

 שום להם תותיר לא והיא ,,ה עבודת שהיא החיים מטרת על אותם תעמיד

דעתם, ישפילו )ב( הזולת. של נפשו ובמנוחת בכבודו להשתעשע פנוי רגע
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255 ומשפט נד:-עדות פרק ]שצג[ - ]שצב[

 ועסוקים לליקוייהם מודעים שיהיו ומתוך והענווה, הצניעות מידות את יקנו

ע׳׳ב[. טו ערכין ]ראה זולתם על במשפט לשבת שלא ייזהרו בתיקונם,

 ולא מעלים לא והם בו, ראית או רעך על ששמעת דברים אפילו נשצב!

 משוכנע אינך אם לאחרים, לספר לך אסור ושלומו, כבודו לגבי מורידים

 דברים נאמרו ׳ואם לכך. רשות שנתן אד בכך רוצה שהוא גמור בביטחון

 מן אחד הדבר סיפר ואם ונודע, הדבר נשמע כבר שלושה, בפני אלו

 דעות הלכות )רמב״ם, הרע׳ לשון משום בכך אין אחרת, פעם השלושה

הריבים(. שאר גם שם וראה ז, פרק

נד פרק

ומשפט עדות

 ו׳אין ישראל, לעם אלא מישראל ליחיד התורה את נתן לא יתברך נשצג!ה׳

התורה את היחיד מקבל ישראל כלל ומידי ע״ב[, טו ]תמורה מתים׳ הציבור
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A rumor or rumour (see spelling differences) is "a tall tale of explanations of events circulating from 
person to person and pertaining to an object, event, or issue in public concern" J1! However, a review of 
the research on rumor conducted by Pendleton in 1998 found that research across sociology, psychology, 
and communication studies had widely varying definitions of rumor. J

In the social sciences, a rumor involves some kind of a statement whose veracity is not quickly or ever 
confirmed. In addition, some scholars have identified rumor as a subset of propaganda.

Rumors are also often discussed with regard to "misinformation" and "disinformation" (the former often 
seen as simply false and the latter seen as deliberately false, though usually from a government source
given to the media or a foreign government) Rumors thus have often been viewed as particular forms 
of other communication concepts.
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Early work

French and German social science research on rumor locates the modem scholarly definition of it to the
pioneering work of the German William Stem in 1902J4I Stem experimented on rumor involving a 
"chain of subjects" who passed a story from "mouth to ear" without the right to repeat or explain it. He 
found that the story was shortened and changed by the time it reached the end of the chain. His student

* was another pioneer in the field, Gordon Allport.

♦ The experiment is similar to the children's game Chinese whispers.
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1944 study

"A Psychology of Rumor" was published by Robert Knapp in 1944, in which he reports on his analysis 
of over one thousand rumors during World War II that were printed in the Boston Herald's "Rumor 
Clinic" Column. He defines rumor as

a proposition for belief of topical reference disseminated without official verification. So 
formidably defined, rumor is but a special case of informal social communications, 
including myth, legend, and current humor. From myth and legend it is distinguished by its 
emphasis on the topical. Where humor is designed to provoke laughter, rumor begs for 
belief^5]

Knapp identified three basic characteristics that apply to rumor: 1. they're transmitted by word of mouth;
2. they provide "information" about a "person, happening, or condition"; and 3. they express and gratify 
"the emotional needs of the community." Crucial to this definition and its characteristics is the emphasis 
on transmission (word of mouth, which then was heard and reported in the newspaper); on content 
("topical" means that it can somehow be distinguished from trivial and private subjects—its domain is^t 
public issues); and on reception ("emotional needs of the community" suggests that though it is receiver 
by an individual from an individual, it is not comprehended in individual but community or social 
terms).

Based on his study of the newspaper column, Knapp divided those rumors into three types:

1. Pipe dream rumors: reflect public desires and wished-for outcomes.(e.g. Japan's oil reserves were 
low and thus World War II would soon end.)

2. Bogie or fear rumors reflect feared outcomes.(e.g. An enemy surprise attack is imminent).
3. Wedge-driving rumors intend to undermine group loyalty or interpersonal relations (e.g. American 

Catholics were seeking to avoid the draft; German-Americans, Italian-Americans, Japanese- 
Americans were not loyal to the American side).

Knapp also found that negative rumors were more likely to be disseminated than positive rumors. These 
types also differentiate between positive (pipe dream) and negative (bogie and wedge-driving) rumors.

1947 study

In the 1947 study, Psychology of Rumor, Gordon Allport and Joseph Postman concluded that, "as rumor
travels it [...] grows shorter, more concise, more easily grasped and told."^ This conclusion was based 
on a test of message diffusion between persons, which found that about 70% of details in a message 
were lost in the first 5-6 mouth-to-mouth transmissions.^

In the experiment, a test subject was shown an illustration and given time to look it over. They were then 
asked to describe the scene from memory to a second test subject. This second test subject was then 
asked to describe the scene to a third, and so forth and so on. Each person’s reproduction was recorded. 
This process was repeated with different illustrations with very different settings and contents.

Allport and Postman used three terms to describe the movement of rumor. They are: leveling, 
sharpening, and assimilation. Leveling refers to the loss of detail during the transmission process; I 
sharpening to the selection of certain details of which to transmit; and assimilation to a distortion in the ן 
transmission of information as a result of subconscious motivations.
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Assimilation was observed when test subjects described the illustrations as they ought to be but not as 
they actually were. For example, in an illustration depicting a battle-scene, test subjects often incorrectly 
reported an ambulance truck in the background of the illustration as carrying “medical supplies,” when, 
in fact, it was clearly carrying boxes marked “TNT (102).”

Social cognition

In 2004, Prashant Bordia and Nicholas DiFonzo published their Problem Solving in Social Interactions 
on the Internet: Rumor As Social Cognition and found that rumor transmission is probably reflective of a
"collective explanation process."^ This conclusion was based on an analysis of archived message board 
discussions in which the statements were coded and analyzed. It was found that 29.4% (the majority) of 
statements within these discussions could be coded as “sensemaking” statements, which involved, 
“[...]attempts at solving a problem.

It was noted that the rest of the discussion was constructed around these statements, further reinforcing 
the idea of collective problem solving. ,The researchers also found that each rumor went through a four-

■ stage pattern of development in which a rumor was introduced for discussion, information was 
^Junteered and discussed, and finally a resolution was drawn or interest was lostJ7!

»•
For the study, archived discussions concerning rumors on the internet and other computer networks such 
as BITnet were retrieved. As a rule, each discussion had a minimum of five statements posted over a 
period of at least two days. The statements were then coded as being one of the following: prudent, 
apprehensive, authenticating, interrogatory, providing information, belief, disbelief, sensemaking, 
digressive, or uncodable. Each rumor discussion was then analyzed based on this coding system. A 
similar coding system based on statistical analysis was applied to each discussion as a whole, and the 
aforementioned four-stage pattern of rumor discussion emerged.

Political communication strategy

Rumor has always played a major role in politics, with negative rumors about an opponent typically 
• more more effective than positive rumors about one's own side.

®the past, much research on rumor came 

from psychological approaches (as the 
discussion of Allport and DiFonzio 
demonstrates above). The focus was especially 
on how statements of questionable veracity 
(absolutely false to the ears of some listeners) 
circulated orally from person to person.
Scholarly attention to political rumors is at 
least as old as Aristotle's Rhetoric‘, however, 
not until recently has any sustained attention 
and conceptual development been directed at 
political uses of rumor, outside of its role in 
war situations. Almost no work had been done

. until recently on how different forms of media and particular cultural-historical conditions may facilitate 
a rumor's diffusion.^

"Propaganda is neutrally defined as a systematic form of 
purposeful persuasion that attempts to influence the 
emotions, attitudes, opinions, and actions of specified 
target audiences for ideological, political or commercial 
purposes through the controlled transmission of one-sided 
messages (which may or may not be factual) via mass and 
direct media channels. A propaganda organization employs 
propagandists who engage in propagandism—the applied 
creation and distribution of such forms of persuasion."

Richard Alan Nelson, A Chronology and Glossary of 
Propaganda in the United States, 1996
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The Internet's recent appearance as a new media technology has shown ever new possibilities for the fast 
diffusion of rumor, as the debunking sites such as snopes.com, urbanlegend.com, and factcheck.org 
demonstrate. Nor had previous research taken into consideration the particular form or style of 
deliberately chosen rumors for political purposes in particular circumstances (even though significant 
attention to the power of rumor for mass-media-diffused war propaganda has been in vogue since World 
War I; see Lasswell 1927) J9! In the early part of the 21st century, some legal scholars have attended to 
political uses of rumor, though their conceptualization of it remains social psychological and their 
solutions to it as public problem are from a legal scholarly perspective, largely having to do with libel 
and privacy laws and the damage to personal reputations/10!

Working within political communication studies, in 2006, Jayson Harsh/11!t12! introduced the concept of 
the "rumor bomb" as a response to the widespread empirical phenomenon of rumoresque communication 
in contemporary relations between media and politics, especially within the complex convergence of 
multiple forms of media, from cell phones and internet, to radio, TV, and print. Harsin starts with the 
widespread definition of rumor as a claim whose truthfulness is in doubt and which often has no clear , 
source even if its ideological or partisan origins and intents are clear. He then treats it as a particular 
rhetorical strategy in current contexts of media and politics in many societies. For Harsin a "rumor 
bomb" extends the definition of rumor into a political communication concept with the following | 
features:

1. A crisis of verification. - A crisis of verification is perhaps the most salient and politically 
dangerous aspect of rumor. Berenson (1952) defines rumor as a kind of persuasive message 
involving a proposition that lacks 'secure standards of evidence' (Pendleton 1998) J13!

2. A context of public uncertainty or anxiety about a political group, figure, or cause, which the 
rumor bomb overcomes or transfers onto an opponent.

‘ 3. A clearly partisan even if an anonymous source (e.g. "an unnamed advisor to the president"), 
which seeks to profit politically from the rumor bomb’s diffusion.

4. A rapid diffusion via highly developed electronically mediated societies where news travels fast.

In addition, Harsin locates the "rumor bomb" within other communication genres, such as disinformation 
(intentional false information) and propaganda,as rumor has been viewed by others. However, he 
distinguishes it from these concepts as well, since disinformation is often too associated with 
government, and propaganda is a widely varying concept used to describe attempts to control opinion ; 
without regard for ethics and accuracy of statement. Similarly, "spin" is a generic term for strategic 
political communication that attempts to frame or re-frame an event or a statement in a way that is W 
politically profitable for one side and detrimental to another, though at its core it may simply be a red 
herring (Bennett 2003, p. 130)/14!

In addition, a "smear campaign" is a term that loosely means a coordinated effort to attack a person's 
character. Unlike a "smear campaign," rumor bombs need not be about discrediting a person (as is the 
case, for example, in claims about Iraq and 9/11 or weapons of mass destruction moved to Syria). “Spin” 
also specifically refers to an event and its re-framing. Rumor bombs may seek to produce events 
themselves.

A rumor bomb can be seen as having some characteristics of these general concepts, but rumor bombs 
happen in very particular cultural and historical conditions. They are not about mouth-to-ear 
interpersonal rumors as much rumor research has been interested in. They begin in a rapport between 
deliberate "disinformers" and media, whether TV news, talk shows, newspapers, radio, or websites. 
They then circulate across these media, perhaps but not necessarily resulting in interpersonal mouth-to- 
ear rumor diffusion/15![16!
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Harsin distinguishes the rumor bomb from other more general concepts of rumor by emphasizing 
changes in politics, media technology, and culture. According to Harsin, rumor in politics has always 
existed, but recent changes have created an environment ripe for a new kind of political rumor: a new 
media "convergence culture" where information produced on the internet can influence the production of 
media content in other forms;new media technologies and business values that emphasize speed and 
circulation that combine with entertainment values in news, political marketing, and public craving of 
tabloid news that mirrors other entertainment genres.t15K16l

Rumors of affairs, of "weapons of mass destruction" and their alleged removal to other
countries^17]"John Kerry is French,"[18! Obama is a Muslim, John McCain had an illegitimate black
child[19! Obama's healthcare plan would legalize "death panels," Shirley Sherrod is a racist—all of these 
involve statements whose veracity is in question or that are simply false. Other statements may have an 
ambiguous nature that makes them potentially appealing to different audiences who may interpret them 
in particular ways and circulate them. Harsin builds on rumor research that has emphasized social 
cognition and diffusion of propaganda. He extends Prashant and Difonzio's work in particular, since they 
attempt to distinguish rumor from gossip, in that rumor is supposedly about public issues and gossip is 
about private, trivial things. ,The emergence of infotainment and tabloidization in especially American 
and British news has broken that distinction, since politics is now just as much about bringing the private

the public view, as was clear with the Clinton-Lewinsky scandal.

Strategic communication

Similar to their appearance and function in political communication, wherein rumors can be deployed 
for specific deleterious effect (rumor bomb) or can otherwise plague a candidate for office, rumors also 
play an important role in strategic communication. Strategic communication is the process of crafting 
messages in support of specific organizational goals, and is usually concerned with governments, 
militaries and Non-Governmental Organizations (NGOs). Adroit strategic communication requires an 
understanding of stories, trends and memes circulating within a culture.

Rumors can be viewed as stories that seem rational but that are steeped into speculation, in connection 
with a certain narrative landscape (the vast array of cultural expression circulating within a community
or region).[20! In their book,, co-authors Daniel Bemardi, Pauline Hope Cheong, Chris Lundry and Scott 

Ruston coin the term narrative IED to help explain the function and danger of rumors in a strategic
communication context. Rumors, as narrative IEDs, are low-cost, low-tech communication weapons that 
can be used by anyone to disrupt the efforts of communication, civil affairs or outreach campaigns such 
as those undertaken by governments in crisis response situations or militaries in insurgencies. As 
Bemardi notes, “"Like their explosive cousins, rumors can be created and planted by nearly anybody, 
require limited resources to utilize, can be deadly for those in its direct path, and can instill fear”.[21!

See also
■ Apple community
■ Snopes.com - website for checking the truth of rumours
■ Pheme, a project addressing the detection and spread of rumours over social media
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Chinese whispers (or telephone in the United 
States^) is a game played around the world/2! in 
which one person whispers a message to another, 
which is passed through a line of people until the last 
player announces the message to the entire group. 
Errors typically accumulate in the retellings, so the 
statement announced by the last player differs 
significantly, and often amusingly, from the one 
uttered by the first. Reasons for changes include 
anxiousness or impatience, erroneous corrections, 
and that some players may deliberately alter what is 
being said to guarantee a changed message by the 
end of the line.

game is often played by children as a party game 
or in the playground. It is often invoked as a 
metaphor for cumulative error, especially the 
inaccuracies as rumours or gossip spread/1! or, more 
generally, for the unreliability of human recollection 
or even oral traditions.

Chinese whispers

Two men playing Chinese whispers in 2013.
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Etymology

The game is also known as Russian scandal/3! whisper down the lane, broken telephone, operator, 
grapevine, gossip, don’t drink the milk, secret message, the messenger game and pass the 
message.[1^
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Historians trace Westerners' use of the word Chinese to denote "confusion" and "incomprehensibility" to 
the earliest contacts between Europeans and Chinese people in the 17th century, and attribute it to
Europeans' inability to understand China's culture and worldview J41 Using the phrase "Chinese 
whispers" suggested a belief that the Chinese language itself is not understandable J5! The more 
fundamental metonymic use of the name of a foreign language to represent a broader class of situations 
involving foreign languages or difficulty of understanding a language is also captured in older idioms 
such as It's all Greek to me!. I

Today, some consider the name Chinese whispers to be offensiveJ^^^P]

Gameplay

First, as many players as possible line up such that they can whisper to their immediate neighbors but 1 
not hear players any further away. A phrase will be told by the judges and the first player whispers it as 
quietly as possible to their neighbor. The neighbor then passes on the message to the next player to the 
best of their ability. The passing continues in this fashion until it reaches the player at the end of the line, 
who says to the judges the message he or she received. j

The game has no winner: the entertainment comes from comparing the original and final messages. 
Intermediate messages may also be compared; some messages will become unrecognizable after only a 
few steps.

I
As well as providing amusement, the game can have educational value. It shows how easily information 
can become corrupted by indirect communication. The game has been used in schools to simulate the 
spread of gossip and its supposed harmful effects It can also be used to teach young children to
moderate the volume of their voice J11] and how to listen attentively^12^ in this case, a game is a success 
if the message is transmitted accurately with each child whispering rather than shouting. It can also be 
used for older or adult learners of a foreign language, where the challenge of speaking comprehensibly, 
and understanding, is more difficult because of the low volume, and hence a greater mastery of the fine 
points of pronunciation is requiredJ13^

Rumors

A variant of Chinese whispers is called rumors. In this version of the game, when players transfer the 
message, they deliberately change one or two words of the phrase (often to something more humorous 
than the previous message). Intermediate messages can be compared. What an individual player changes 
in the message often says something about the player.

Notable games
In 2012, Philip Minchin, a volunteer working on International Games Day @ your library, ran a global 
game of Gossip that was played within multiple libraries around the world, with the current version of 
the phrase being passed from library to library across timezones as each venue completed its round of 
the game. Over 26 hours, the inaugural game travelled through seven languages and all six inhabited 
continents, starting in St. Kilda Library, Melbourne, Australia as "Life must be lived as play" (a common 
paraphrase of a quote from Plato), and ending in Homer, Alaska as "He bites snails. "^14^ The second 
annual Global Gossip Game, on Saturday November 16,2013, travelled to all seven continents, as the 
library of Casey Station in Antarctica participated. This game started as "Play is training for the !
unexpected", and split into three different forks on the day and one of the libraries spread the game into 
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local schools over the following week, for a total of five endings from that single start: "I love the 
world", "Zombie", "Clouds travel around the world", "Glow, glow, peanut butter jelly", and "Ian needs 
help".[15]

See also
■ Epistemology
■ Mondegreen
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הרע לשון הכדונ^^יסום של משקלה הרע >שון

הרע לשון בפרסום הכוונה של משקלה

 בערך פגיעה אדם, של הטוב בשמו הפגיעה מהווה הלכה של בעולמה .1
 פני המלבין "כל ב׳(: עט׳ נה* )דף מציעא בבא במסכת מציגו כך החיים?

 דמים בשפיכות מדובר כי הגמרא ומבארת דמים". שופך כאילו ברבים חברו
 צבע כלומר ־ חיוורא" ואתי סומקא אנוי״דאזיל רואים שהרי ממש, פיזית
הביטוי )ומכאן מפניו אחל והדם ללבן הופך הטוב בשמו שפגעו מי של פניו

 עצמו שיפיל לאדם לו "נוח כי ומציינת מוסיפה הגמרא פנים"(? ולהלבין
כי נראה, הראשונים מדברי ברבים"? חברו פני ילבין ואל האש לכבשן

הדברים. ובעיבוד בעיון סיועו על הי״ו, פוגלר לרועי לב מכל תודתי *
 דנ״א )ר׳ האדם מכבוד הנובעת יסוד זכות טוב לשם בזכות רואה הישראלי המשפט .1

 על מבוססת זו זכות (.74 ,1 (3נ״מ פ״ד קראום נ׳ בע״ם אחרונות ידיעות 7323/95
 השידור רשות נ׳ מנש 6126/94 בג״ץ )ר׳ אישית בין ובהכרה פנימית בהערכה הצורך

 )כבוד הבריות בעיני לכבודו הן חיוני אדם של הטוב שמו ואכן, (.832,817 (3נ>0 פ״ד
 )כבוד עצמו את הפנימית ולהערכתו האדם של העצמי לכבודו והן (honor של במובן
 החברה (1995) אי.»י.סי. ברק נ. מור ךמי^4447ץ07 רע״א )ר׳ (dignity של במובן

 הדברים הורגים העברי במשפט ברם, בנבו((. )פורסם בע״מ בינלאומיים מק לשירותי
 בית ממש. החיים ובערך הנפש בציפור פגיעה היא אדם של בשמו והפגיעה לכך, מעבר

 היוון הדין פסק את לאמץ האם ששקל עת ביטוי ליד* הדבר את הביא העליון המשפט
 NY Times VS. בפרשת העלית הפדרלי המשפט בית ע״י 1964 בשנת בארה״ב שניתן

710 ODxSahvan (1964) 84 S. ct’!בנושאים הביטוי לחופש על מעמד הוענק זה ־ 
 בע״א גרם, שמגר אז( )כתוארו השופט כב׳ אשרה. בנושאי הכרוכים ציבורי אינטרס בעלי

 הראוי מן כי 281 (2לא׳) פ״ד בע״ם החשמל חברת נ׳ בע״ם הארץ עיתון הוצאת 723/74
 נוסף וברית זו דעה קיבל לא העלית ביהמ״ש ואולם .Salivan פס״ד גישת את לאמץ

 פ״ד הארץ עיתון הוצאת נ׳ בע״ם לישראל החשמל חברה 9/77 ד״נ זה, בענין שהתקיים
 לשם הזכות את המעמידה הגישה כי ציין אשר לנדוי הנשיא של דעתו התקבלה ,337 ל״ב
 דוברו פני המלבין ׳כל קדמונינו: "מאמר את מזכירה לחיים הזכות כמו מעמד באותו טוב

 לחופש הזכות אם זה, לפי ...אופי״ ״רצח לזה קוראים בימינו דמים׳. שופך כאילו ברבים,
הטוב?". ושמו בבורו על להגנה אדם של זכותו את נכנה כיצד "זכות-על", היא הביטוי

 לפניך וידוע גלוי עולם, של ריבונו הקב״ה, לפני דוד "אמר כי מצינו שם הסוגיה בהמשך 2
 לי אומרים ...אלא עוד ולא לארץ )כך( שותת דמי היה לא בשרי את קורעים היו שאם
 לעולם הלק לו ויש בחנק מיתתו להם אומר ואני במה? מיתתו איש אשת צל הבא ׳דוד,
הבא". לעולם חלק לו אין ברבים חברו פני את המלבין אבל הבא,

 ואף ליהודה, הדה אשר תמר, אודות לה פרק בבראשית המופיע המעשה מן נלמד הדבר 3
שבבטנה, העוברים ועל עצמה על כליה להמיט ועלולה להישרף" "מוצאת שהיא בשעה

להריונה. האחראי הוא כי אומרת ואינה פניו את מלבינה היא אק
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אבבו^חרינרוט אברהם

 בתוספות למשל, כך, הלכתי. תוקף ומקבלים אגדה מדברי הורגים הדברים
 שלוש בפני עומר אינו החיים שערך נאמד כאשר כי מצינו סוטה* במסכת
את גם כולל הדבר דמים ושפיכות עדיות גילוי זרה, עבודה של עבירות
 רק־מכיוון הללו העבירות שלוש בין מנויה שאינה פנים, הלבנת של ",העבירה
 הרמב״ם באשר כי חדש" ה״פרי מציין זה בסיס על בתורה. מפורשת שאינה

 .’פנים" בהלבנת גם הדין "הוא ואלי^עבור יהרג של עבירות שלוש מונה
 ז. ש. הרב למשל, כך הפוסקים. בדיוני מובהק הלכתי היבט קיבלו הדברים
 ומגיעים ,6פנים הלבנת למנוע כדי שבת לחלל מותר האם בשאלה דן אוירבך
 להציל לאדם מותר האם בשאלה ח ’עטלינגר יעקב שהרב כך, לירי הדברים

 לאדם שאסור כשם שמא או חברו את שיבייש כך ידי על ממיתה עצמו
 פחות סמוק לא הזולת דם שק עצמו, חיי את להציל כדי חברו את להרוג
 הזולת את שיבייש כך ע״י עצמו את להציל לאדם לו אסור כך שלו, מדמו

פנים. הלבנת של במובן דמו את וישפוך

 כי תימה אין הרע, לשון איסור בדבר הערך של ומעמדו משקלו לאור .2
 באמת מדובר אם גם חברו בגנות לדבר לאדם שאסור הוא בהלכה הכלל

"אמת הגנת ואין הרע• לשון כדי עולה הזולת את המגנה דיבור גמורה.

"נזה". המתחיל דיבור תוספות ב׳ עמי י׳ דף סוטה 4
 יונה רבנו גם ור׳ ב׳. הלכה ה׳ פרק התורה, יסוך הלכות הרמב״ם, על חיים מים הגהות 5

 •כמו כן ועל הרציחה", "אבק היא פנים הלבנת כי קל״ט אות ג׳ שער תשובה" ב״שערי
 חברו פני ילבין ולא האש לכבשן עצמו שיפיל אמרו לזה דומה ירצח ולא ייהרג כי שאמרו

 אם המסתפק א׳ עט׳ נ״ט דף מציעא כבא מסכת על יהושע" "פני ראה ,p כמו ברבים״.
פנים. להלבין שלא כדי להריגה נפשו למסור גמור בחיוב או בהיתר רק עסקינן

 מותר אם "ומה וחומר מקל נובעים ההיתר צדדי ז׳־. סימן שלמה מנחת אוירבך, ש.ז. הרב 6
 חמור שהינו פנים מהלבנת להציל שיותר שכן כל ממיתה. אדם להציל כדי שבת לחלל
",האש בכבשן נפשות ג׳ משריפת יותר

 בושת בדין "חקירה לנר"(, "ערוך בעל בגרמניה, אלטוגה של )רבה עטלינגר, יעקב הרב 7
.132 עט׳ ט׳ שנה הנאמן נפש״ פיקוח במקום

 לזה מזה והולך דברים שטוען זה רכיל זהו "אי ב׳ הלכה ז׳ פרק דעות הלכות רמב״ם 8
 את מחריב זה הרי אמת שהוא אע״פ פלוני על שמעתי וכך כך פלוני אמר כך ואומר

 בגנות המספר והוא הרע, לשון והוא זה לאו בכלל והוא מאד עד מזה גדול עוון יש העולם,
חברו". על רע שם מוציא נקרא שקר האומר אבל אמת, שאומר אע״ם חברו

 מים בבאר שם מוסיף חיים החפץ א׳. אות א׳ כלל הרע לשון הלכות חיים חפץ ראה וכן
 שהוא שדבר ההנחה היא בו" לטעות העולם שרגילים הראשון "הטעות כי א׳ אות חיים
 לקיומו הש״ם מסוגיות ראיות מביא כך ומשום לאומרו איסור ואין הרע לשון אינו אמת

זה. איסור של
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הרע לשח בפרסום הכוונה של משקלה הרע לשון

 לאדם אסור כי מצינו בה ,’פסחים במסכת הדברים מקור דיברתי"*.
 הראיות דיני מבחינת הדין בבית קבילה שאינה אמת, עדות להעיד
 עובר כן העושה כי שם הרשב״ם ומבאר בלבד( אחד עד שהוא )מכיוון

 שהוא ט״ז( פסוק יט פרק )ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא של לאו על
 באופן אדם, של גנותו אמירת כי מכאן, .,,הרע לשון לאיסור המקור

 מוסיף ,מהרי״ק* בשו״ת אמת. היא אם גם אסורה, הינה תועלת בה שאין
תועלת או נפקות כל שאין מכיוון אסורה האמורה העדות כי ומבהיר
 התנהגותו דפוסי שינוי מבחינת או הדין, בית של פסקו מבחינת ולעדות

 ביטוי לאסרה. ויש לבייש כדי אלא בה אין וממילא העבירה, עובר של
 שבא אדם בדבר ,’שלמה חמדת בשו״ת שהובא בדיון מצינו לדברים חד

 קיים כי סיפר כך ואגב תשובה, ולקבל נעוריו חטאות על להתוודות
האם השאלה התעוררה נקב. שבשמה מסוימת, איש אשת עם יחסים

 טובה הגנה זו "תהא כי הקובע ,1965 - תשכ״ה הרע לשון איסור לחוק 14 סעיף השווה 9
 ד״ר נ' סלוני 751/10 ע״א וד׳ ציבורי״. עניין בפרסום והיה אמת היה שפורסם שהדבר
 הנסמך לציבור ענין בו שיש פרסום של במקרה לב, תום להגנת בנוגע דיין־אודבך, אילנה

נכונה. כלא משפטי בריח מכן לאחר שהוכחה לשעתה", "אמת על
דףקי״געמ׳ב׳. פסחים 10
 הפוגעת או לאדם המזיקה לאמירה המתייחס הרע לשון איסור הן נלמדים זה מפסוק 11

 של הטוב בשמו לפגיעה המתייחם רע שם הוצאת איסור הן אמת, היא אם גם הטוב בשמו
 ומפורד מדנים המעורר לדיבור המתייחס רכילות איסור והן שקר, הם כשהדברים האדם

 מכח אמת. הדברים אם גם ביניהם ההדדית ההערכה ואת החברה בני שבין האחווה את
 היות אותו מעריך אינו או אוחו מחבב אינו שפלוני למשל לאדם לספר אין רכילות איסור

 בדומה אדם. אותו כלפי שלילי דגש השומע בלב יעודדו כאלו שדברים הסיכוים שרבים
 מצאה לא שהרצאתו למרצה לומר או מוצריו את אוהב אינו פלוני כי ליצרן לומר אסור

רכיל? "איזהו ב׳ הלכה ז׳ פרק דעות כהלכות הרמב״ם פסק לזה בהקשר פלוני. בעיני חן
 על אף סלוני על שמעתי וכך כך סלוני אמר כך ואומר לזה מזה והולך דברים שטוען זה
 כלל רכילות בהלכות חיים החפץ ומוסיף העולם". את מחריב זה הדי אמת שהוא סי
 דברי לסי אף שמספר, מי על גנות אין דבר שאותו פי על "אף ב׳ באות חיים במקור א׳

 או איתו והצדק שהאמת משום או מכחיש, היה לא בעצמו לו שואלים היו ואילו הרוכל,
נקרא". רכיל כן פי על אף אחרת, כוונה והדיבורים הפעולות באלו שהתכוון משום

 שנעברה מי של זו, בעדות תועלת כל אין לדידו קפ״ח. שורש מהדי״ק שו״ת קולון, מהד״י 12
 לשוב העבירה כעל את יביא ולא כך, על יאמן לא הוא שהרי המעוול, כלפי עבירה בו

 אסור בי מציין ר״ב, באות ג׳ שעד חשובה" ב״שערי מגידונא יונה רבנו בדם, מסודו.
 בצנעה הדבר את לגלות הוא יוכל אך שעבר, עבירה בדבר אדם נגד יחיד עדות להעיד

 העבידה בעל את ויוכיח לדבריו יאמין הלה אם העבידה, בעל של סודו איש או לרבו
פניו. את יכלימו שלא כאופן בהצנע,

ט״ז. סימן או״ח שלמה" •חמדת שו״ת ורשה( של הראשון )רבה ליפשיץ שלמה רבי 13
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בדעת אב וינדוט אברהם

 אותה של מבעלה מכשלה להסיר כדי הדין לבית הדבר את להודיע מותר
 של מסקנתו ?,4הבועל ועל הבעל על אסורה שזינתה אישה שהדי אישה,

 שכן הדין, בית בפני הדברים את להביא אסור כי היא שלמה" ה״חכמת
 של בגנותו דיבור כל כן, כי הנה .”לרבדיו להאמין שאין אהד עד הוא

 גמורה, אמת הוא אם אף לאומרו, אין מעשית, תועלת בו שאין אדם,
.”עיניו במו אותה ראה שהאומר

 נאמרו שהדברים בכך הרע לשק איסור מפני הגנה אין גם הלכה של בעולמה .3
 פגיעה בפנינו כאשר קיים הרע לשון איסור להזיק". כוונה ובלא לב בתום
 מקוד לפגוע. האומר של בכוונתו כלל תלוי ואינו אדם של הטוב בשמו

 אחיה אודות אהה עם דיברה אשר למרים, התורנית בהתייחסות הדברים
 ז׳ פרק דעות )הלכות הרמב״ם בטובתו. ורק אך רוצה היא כאשר ,”משה

 קלות ודרך שחוק "דדך הנאמדת: הרע לשון היא אסורה כי פסק ד׳( הלבה
 תלוי אינו הרע לשק איסור כי משמע בשנאה...". מדבר שאינו כלומר -ראש

להזיק כוונה כל ללא בשוגג, נאמרו הדברים אם ואף האומר של רעה בכוונה

א׳. עם׳ ה׳ דף סוטה 14
 להודיע מחויב הוא כי והשיב כ״ה סימן חיים אורח ביהודה נודע בשו״ת הובאה זו שאלה 15

מכיוון כי ונוקט דבריו על תמה שלמה החמרת ברם, האיסור. מן להפרישו כדי -לבעל
 אלא הדין בית בפני הרבדים את להביא רשאי העד שאץ הרי מהימן, האמור העד שאין

לדברים. להאמין הבעל יחפוץ אס מאיסור, להפרישו כדי הבעל בפני במעה רק
 באמירת לחטוא נוטים אנשים בי מציץ ד׳ סרק א׳ מאמר התשובה" ב״חיבוד המאידי, 16

 מצינז לכו ברומח אסור. הדבר ברם, אמת. דבר בהיותו בעיניהם קל והחטא רכילות
 שאינו שדבר הדבר ברור כ״ח: שאילתא "וישב" פרשת על גאון, אחאי דדב בשאילתות

 הודח הרע לשון ונשוא שארע, דבר אפילו אלא שקר, זה שהרי לאמת לאדם אסור אמת
לאמת. אסור לאחרים, כך על לספר לשומע רשות נתן שלא אלא ארע, כי

.1965 - תשכ״ה הרע לשון איסור לחוק 15 סעיף השווה 17
 עצמה וסיכנה כנפשה אחיה את אהבה מרים כי מציץ חיים" ה״חסץ א׳. י״ב, במדבר 18

 שסריס וכשם מאשתו, פרש משה עולם. של לבניינו היתה וכוונתה המים, מן להצילו
 יכלהכןתי^ר ני פרעה גזירת אף )על אשתו את יחזיר כי בשעתו )עמרם( לאביה העירה

 ממן מדים נענשה זאת, אן" על נווהו. אל יחזור שמשה ביקשה כן תשליכוהו"(, היאורה
 וכים, בפני ייסרה ולא משה, שיבוש בפניו דיברה לא פרים מכר, יתירה הרע. לשון ריבוד

 שכתב ססו הנביאים לשאר אותו שהשוותה אלא משה של בגנותו דיברה לא גם ולמעשה
 שגאסר מאלה הדברים על הקפיד לא מצית ומשה צרעת, טומאת הלכות בסוף הרמכ״ם
 מכיוון 4חיז לליין מדברים נחשכו זאת, אף על מאד". ענו משה "והאיש ג׳(: י״ב, )במדבר

 פגים עיסו ייאד זד אשד מביאים )בגדול ומעמדו משה של מדמותו למעט כדי בהם שהיה
 אדם של •ימותו כה הטמונה הפגיעה מן להלן, שנראה כפי נובעת, הרע לשון פנים(. אל

ובצלמו.
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הרע לשון הכוומ^^יסום של משקלה הרע 'לשון

 מציין “תשובה" ב״שערי יונה רבנו לכך בדומה .“איסור בכך יש לפלוני,
 הפשיעה על "ענש "כי רשלנות מתוך שנאמרה הרע לשון אוסר הכתוב כי

 ובדומה חברו". לבזות נתכוון שלא אע״פ לרשלנות( ההלכתי הכינוי )שהיא
 בין הרע מלשון להימנע גדולה, אזהרה הזה "בכתוב ”הרמב״ן מבאר לכך

כלל". להזיק מתכוון שאין בין ולבזות להזיק במתכוון בין בסתר, בין בגלוי

 על מקפיד אינו אדם שאותו שברור אף קיים אדם של בגנותו לדבר האיסור .4
 היורדים "כל ב׳(: עט׳ נ״ח )דף מציעא בבא במסכת מצינו למשל כך .”כך

 אשת על הבא הן: ואלו עולים. ואינם שיורדים משלשה חח עולים, לגיהנם
 הגמרא: שואלת לחברו". רע שם והמכנה ברבים, חברו פני והמלבין איש,
 נפרדים? דברים כשני הדברים נמנו ומדוע מלבין היינו לחברו שם מכנה

 פנים הלבנת בכך כשאין אסוב-אף לחברו שם כינוי כי הגמרא, מתרצת
 לזולת גנאי שם כינוי פלוני. של הרגיל משמו חלק להיות הפך משהכינוי

 זה, באיסור יש טעם מה לכאורה, .”מכך נפגע אדם אותו אין אם גם אסור
 שלא בלבד זו ולא הרע, הלשון נשוא של החיים" "ערך נפגע לא כאשר

 בפני בכבודו או העצמי בכבודו פגיעה חש לא אף שהוא אלא פניו הולבנו
של דיבור לפיו הרע לשון באיסור נוסף טעם יש כי מכאן נראה הבריות?

 א׳(: ם״ק חיים מים כאר ד׳ כלל הרע לשון )הלכות חיים" ב״חפץ ההלכה סוכמה כך 19
כזה". עניין לספר אסור הכי בזה...אםילו לבזותו מתכות אינו אם דאפילו "ונראה

הרביעית". ה״מדרגה בשלהי ע״ד, סימן ג׳ שער תשובה" "שעדי יונה, ודנו 20
ט׳. פסוק כ״ד פרק דברים על רמב״ן 21
 לו להגיע שיוכל אחר ענק היה "אם כ״ח סעיף בסוף חיים מים בבאר ב׳ כלל חיים חפץ 22

 אחרים לאנשים זה יתגלה שאם שלו, אחד חטא אנשים לשלושה שגילה כגון בושת לבסוף
 מקום מכל לזה נתרצה בודאי בעצמו דין שהבעל ואף אסור... - זה ידי על בושת לו יגיע

 את מוכיח חיים החפץ התכוון". בושתו לגלות הוספה( הדע-ההערה הלשון )דובר הוא -
 חיים החפץ להלן. מיד שיובאו ב׳ ׳עמ נ״ח בדף מציעא בבא במסכת רש״י מדברי הדברים

 על מקפיד אדם אין אם שבה העסקי או המסחרי בתחום אמירה בין זה בהקשר מבחין
 זכויות על לוותר רשאי הוא שהרי ולאמרם לשוב איסור אין שלושה בפני ואמרם הדברים

 מסכים הרבדים נשוא אם גם שאז האישי במישור אדם המבזה אמירה לבין שלו, כלכליות
 כהוי כי עולה מכאן לבזותו. כוונה מתוך לאמרם היתר אין הביזוי דברי את עליו שיאמרו

הבורא, בצלם שנברא האדם בכבוד פוגע הוא באשר כלכלית פגיעה מאשר חמור אדם של
 על לא אך כססו על לוותר יכול אדם אותו. שיבזו מסכים שהוא לכך נפקות אין כן ועל

בצלם. נברא בהיותו שמיים כבוד שהוא - כבודו
 כ״ו פרק סנהדרין בהלכות הרמב״ם ופוסק חרש", תקלל "לא י״ד( י״ט, )ויקרא השווה 23

 חרש? נאמר ולמה חרש. תקלל לא שנאמר לוקה מישראל אחד המקלל "כל א׳ הלכה
קללתו". על לוקה זו בקללה נצטער ולא שומע אינו שהוא זה שאפילו
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בדעת אבוינרוט אברהם

 אפוא אין ?4שמים ובכבוד שבו האדם בצלם פגיעה מהווה אדם, על גנאי
 שכמוה בצלם פגיעה זו שהדי בו, יפגעו כי מרשה אדם שאותו לכך נפקות

 כי מצינו ב׳( עם׳ ט״ו )דף ערכין במסכת ואכן, .”שמים בכבוד כפגיעה
בכבוד פגיעה בה יש אלא לחברו אדם שבין דין רק אינה הרע לשון אמירת

 באות מ״א סימן ויקרא, ספר על אשר מנחת ריס, אשר הרב של בספרו מצר אחד הסבר 24
 לומר היתר אין וממילא האדם, של טבעו את המשחיתה מידה היא הרע לשון כי ג׳,

 מהשחתת להפחית כדי בהסכמתו אין שהרי לכך, מסכים הדברים כשנשוא גם הרע, לשון
 האדם בצלם בפגיעה נעוץ אינו האיסור של טעמו זה, הסבר לפי הדובר. של המידות

 של להסברו בהתאם הדובר. של מידותיו בהשחתת נעוץ אלא דיברו, אודותיו האיש של
 בעיקר כפר כאילו הרע לשון המספר כי הגמרא דברי את להבהיר עלינו יהא וייס, הרב

 יום של בסופו המובילה מידות מהשחתת כנובעים השמים, עד עבירות שמגביר כמי או
 ולנדברג אליעזר הרב הדברים את ביאר כך ואכן מוחלטת. רעה לתרבות אדם של ליציאתו

 הירושלמי, בתלמוד שמעיינים עת משמע וכדבריו ו׳, סי׳ כ׳ חלק אליעזר ציץ בספרו
 הרע לשת אומר שהוא זה יוחנן ר׳ בשם יוסי "רבי נאמר: בה א׳ הלכה א׳ פרק סאה מסבת

 כל משולבים הרע לשון באיסור כי נראה ולכאורה בעיקר". כופר שהוא עד אומר אינו
 של המידות השחתת .הדברים נאמרו שעליו האיש של דמיו שפיכות הגורמים: שלושת

 באוזני מתקבלים שהדברים עת שלו, אלוקים ובצלם האדם בכבוד ופגיעה .הדברים אומר
 לשון שלשה חכמים "אמרו ג׳(: הלכה ז׳ )פרק דעות הלכות ברמב״ם נפסק ואכן, .שומעם

עליו". שאומר וזה והמקבלו, האומרו הורגת: הרע
 משפט חושן הדב" ערוך ב״שולחן מלאדי זלמן שניאור הרב של פסקו ראה לכך, בדומה 25

להכותו, רשות לו נותן הוא אפילו חברו את להכות "אסור ד׳: סעיף ונפש גוף נזקי הלכות
 "משפט זוין ש.י. הרב של מאמרו ראה זה )בעניין כלל". גופו על רשות לאדם אין כי

 הרב וכן שם המובאים הרבים והמקורות ההלכה", "לאור בספרו ההלכה" פי על שיילוק
 הנזכרים והמקורות ,153 ד׳ תחומין בפרט״ ובמלחמה בכלל ורבים יחיד ״הצלת נבון יעקב

 "ונראה ג׳ באות מ״ח מצווה חינוך" "מנחת ראה זאת, לעומת (.20-21 שוליים בהערת שם
 אבל רשות, בלא דווקא היינו בחברו, או ואמו אביו במכה התורה שחייבה שזה לענ״ד

 פי על ואף הזה... בלאו עובר אינו שיקללם או שיבם לו אומרים חברו או ואמו אביו אם
 פסק כך ואכן ברור". לענ״ד נראה כן כן, נותנת הסברה מקום מכל מפורש זה מצאתי שלא

 מסכת על בריטב״א מצינו וכן אומר", אני "עוד ד״ה ק״א הסמיכה", ב״קונטרס הרלב״ח,
עונה, מצוות על לוותר יכולה אישה כי הסובר יהודה, רבי ד״ה א׳ עם׳ נ״א דף מציעא בבא
 בבא במסכת שמצינו ממה לדבריו ראיה מביא הריטב״א למחילה". ניתן הגוף "צער שכן
 אבן" ב״טורי מצינו לכך בדומה הכאתו. על למחול יכול אדם כי א׳ עט׳ צ״ג דף קמא

גיסא, מאידך קמא. בבא ממסכת זו דאיה הוא אף שהביא א׳ עט׳ כ״ז דף מגילה למסכת
 כי הנוקט מז-מח, תעשה לא ב׳ חלק לרס״ג המצוות ספר על פרלא הגרי״ס דברי ראה

ההכאה, מן הנובע הממוני החיוב על למחול באפשרות מדובר קמא בבא במסכת בסוגיה
 של דבריו זה כהקשר וראה מלכתחילה. גופו את ולצער להכות להרשות באפשרות לא אך

ל״ט. סימן תנינא, מהרורא שמואל, במשפטי אביב( תל )אב״ד ורנד ברוך שמואל הרב
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הרע לשק בפרסום הכוונה של משקלה הרע לשון

 המספר כל זימרא, בן יוסי רבי משום יוחנן רבי ש״אמר כך כדי עד “שמים
מצינו: ב׳( עמ׳ נ״ח )דף סנהדרין ובמסכת ,27בעיקר" כפר כאילו הרע לשק
שכינה". של לועה סוטר כאילו ישראל של לועו הסוטר חנינא רבי "אמר

 )דף מציעא בבא במסכת רש״י דברי את להבין עריק יש זה הסבר לפי ברם, .5-
 שמכנים בכך הורגל "כבד המבאר: ביה"( "דרש המתחיל דיבור ב׳ ׳עמ נ״ח

 משמע .2מתכוון"" להכלימו זה ־ מקום ומכל מתלבנות, פניו ואין ,p אותו
 ב״עליות מצינו לכך בדומה .2בדבריי איסור אין לפגוע כוונה בהעדר כי מכאן
 הגמרא דברי את המבאר א׳( עמי ל״ט דף בתרא בבא מסכת )על יונה" דרבנו

הדבר שלכאורה למרות הרע לשק אינה שלושה לפני הנאמרת הרע לשק כי

 כי זה בהקשר מדגיש בעמיך" רכיל תלך "לא הפסוק על כפירושו הטורים בעל יעקב רכי 26
 כי ללמדך הרכרות". בעשרת עובר שהדביל יו״ד, "מלא בתורה נכתכה "בעמיך" המילה

לחברו, אדם שבין במצוות העוסק הדיברות מן אחד לחלק רק הנוגע בעקרון המדובר אץ
למקום. אדם שבין מצוות גם הכוללות הדברות מעשר הכלול בעקרק אלא

 עוונות מגדיל הרע לשון המספר כל לקיש ריש "אמר שם ומציינת ממשיכה הגמרא 27
 על הרע לשק שאומר במי מדובר כי ט פרק הלשון בנתיב המהר״ל ומבאר לשמים" עד

 לשון אומרים כאשר החיים, בערך או האדם בכבוד יש פגיעה איזו לכאורה, המתים.
 למי גם יש אדם וצלם האדם, בצלם פוגעת הרע לשון כי אלא זאת אין מת? על הרע

 כ״א דברים )ר׳ בצלם. נברא מהיותו נובעת שיהוי ללא אדם לקבור החובה אדרבה, שמח.
 בצלם נברא כי האדם "כבוד במאמרו דורון בקשי אליהו הרב של היפים דבריו ור׳ כג׳(.

 אלוף )עודבים בישראל, האדם כבוד מתח השפלחוז או האדם כבוד הספר בתוך אלוקים"
.14 עם׳ (,2000 ליר, ק מבוץ ברם, וחן הדאבן

 אין בהן שהרגיל עבירות יש כי י״ד( הלכח ג׳ סרק חשובה )הלכות רמב״ם ד זאת לעומת 28
 אינו הרמב״ם כי משנה" ה״כסף מדייק לחברו". שם "המכנה ובהן הבא לעולם חלק לו

 ה״כסף מסיק ומכאן שם". "מכנה כותב רק אלא לחברו" רע שם "מכנה במילים נוקט
 "שכבר הנדוש משמו חלק הוא שהכינוי אדם של מקרה לרבות כן כתב הדמב״ם כי משנה"

ד׳(. הלכה ד פרק דעות הלכות דמב״ם גם )וד׳ אסור" כך ולמדות דע שם בעיניו נראה אץ
 שאם מדבריו נראה שם, משנה" ה״כסף מציין שלגביה הנ״ל, רש״י לשיטת בניגוד זאת

 מותר מרבד - להכלימו מתכוון אינו השם ומכנה הבריות בפי לנדוש שהסך בכינוי מדובר
 לפגוע כוונה בלא רעהו של נדוש בכינוי הנוקב אדם כן, כי הנה יודע". הוא לבבות "ובוחן

 את הרמב״ם. לשיטת איסור על עובר אך רש״י שיטת לפי כלשהו איסור על עובר אינו בו
 בכך יש סוביקטיבי באופן נפגע אינו האיש אם גס שהרי בנקל, להבין ניתן הדמב״ם שימת
 אינה אליו התרגל שפלוני והעובדה מביש בכינוי עסקינן שהרי שבו, האדם בצלם פגיעה

התופעה. של החומרה ממידת מפחיתה
 דע מרבד אדם נשמע שאם הוא "והענין רל״ו: מצוה החינוך בספר מציגו לכך בדומה 29

 לסלק כוונתנו תחא כן אם אלא וכך, כך מדבר סלוני לו ונספר אליו נלך שלא בחברו
קים_ולחשנען.ביכ".1הג
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ברעה אב וינדוט אברהם

 אץ שלושה כפני הדברים שנאמרו "כיון שכן יותר, אף חברו את מבזה
 לפגוע כדונה בהעדר כי נמצא בפרהסיה". שאמד מאחד לגנות שאמר לדונו

 כוונה בלא נאמרו שהדברים בכך יש נפקות מה ולכאורה, איסור. בדבר אין
 אמורה לחברו גנאי שם להוות כדי בדברים שיש העובדה עצם הן לפגוע?
 שראינו בפי זה, בעניין דעה כוונה כל לדובר אין אם אף וזאת אסורה, להיות
 להבין יש דברים של מהותם בבחינת גם בנוסף, לעיל. הראשונים בדברי

 יש שם שבכינוי בכך האיסור יסוד כי ראינו שהרי הכוונה, של מקומה את
 לפגיעה מסכים הוא אם גם ולכן האדם של האלוקים בצלם פגיעה משום
 של הרעה בכוונתו האיסור תלוי מרוע כן, אם .58מותר הדבר אין המוב בשמו

 משום בהם שיש רבדים לומר מותר רעה כוונה לאומד אץ אם וכי האומר?
בצלם? ופגיעה ביזוי

 נפסקה לבייש כוונה בהעדר גנאי דברי באמירת איסור אץ לפיה רש״י שיטת .6
 חבידו על שקבל "מי א׳ סעיף תכ״א סימן משפט חושן על ברמ״א להלכה
 פטור מקום מכל עליו לברר יכול שלא פי על אף וכיו״ב, לו גנב או שמסרו

 אדם של לזעקתו מתייחסים הללו שהדבריע ברם, .’1לביישו" כיוון לא דהרי
 ממדים כי אכן מוכן זה, במקרה סער. לבקש הרין לבית ופונה שנפגע

 »םדם דכדים עם mt להשוות אץ לכאורה אך הרע. לשון כרי עולים אינם
 JP9B במעדר גס אר דעה כוונה בלא חברו, בכבוד ופוגע תומו לפי משיח

 כדבר שיש הפגיעה למדות איסור בכך יהיה לא כי רש״י נוקט מדוע מוצדק.
 במיוחד מתחדדת התמיהה דיברו? שאודותיו האדם של ובכבודו בצלמו

 אינו הרע לשון איסור כי לעיל, עמדנו עליה ברמב״ם, הפסוקה ההלכה לאור
והגיונותיה? זו הלכה על רש״י חולק וכי האומר? של בכוונתו כלל תלוי

 ודבי יהודה רבי ישבו כי מציגו ב׳( עם׳ ל״ג )רף שבת במסכת מכך, יתירה .7
 מעשי את שיבח יהודה ובי עימם. גרים בן יהודה וישב ורבג״שמעון, יוסי

 יוחאי בן שמעץ דבי נענה שתק. יוסי רבי הארץ. את שפיתחו הרומאים
יהודה הלך עצמם. לצורך אלא תקנו לא - )הרומאים( שתקנו מה כל ואמר:

 הרע לשון איסור כי לעיל 24 כה״ש שהובא וייס אשד הרב של הסכרו לסי זאת, לעומת 30
 שם לכנות בכוונה האיסור את רש* תולה מדוע מובן הדובר, של המידות בהשחתת נעוץ
 כוונה ובהעדר מזיר, מכוונת ישיר יוצא פועל היא המידות השחתת שהרי לחברו, גנאי
המידות. השזזתת משום בכך אין רעה

וכר. אותה ובייש בעלה את שתובע׳ האשה 'ועבור קסת סימן וייל מהר״י בשו״ת הדברים מקוד 31
 הואיל לו שגנב או אותו שהלשין חבית על הקובל וו״ל שלו בנימוקי ממיתבת־ק מהר״ם כת׳

לבייש". היית׳ לא דכוונת׳ תקבל דהאשו! לי נר׳ מ״מ עכ״ל. בדבר עונש אין הוא קבלה ובלשון
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הרע לשון הכוונ!^ךסום של משקלה הרע לשון

 הרומאים פסקו מכך כתוצאה למלכות. ונשמעו דבריהם, וסיפר גדים בן
 במערה להסתתר שמעץ דבי נאלץ כך ומשום יהרג", - .שגינה ״שמעץ כי

שנה. י״ב במשך
 לתלמידים - דבריהם ״סיפר יהודה כי שם, רש״י מבאר אלה לדברים ביחס

 למלכות". ידו על ונשמעו למלכות, להשמיען ולא ואמו, לאביו או
 אביו עם דיבר אלא למלכות, להלשין או לפגוע התכוון לא יהודה כלומר,

 נשמעו שהדברים הגורל ואיתרע תומו, לפי כמסיח תלמידיו, עם או ואמו
 כלל מתכוון אינו אדם אם גם כי לכאורה עולה אלו רש״י מדברי למלכות.

 את להבין הקושי מתחדד לכך, בהתאם .”החג לשק משום בכך יש להזיק
 עת בחברו לפגוע מתכוון שאינו מי כי לכאורה עולה לפיה רש״י שיטת
.”איסור על עובר אינו גנאי, בכינוי מכנהו שהוא

 עולה כך כי מבהיר א׳( ס״ק היים מים באד ד׳ כלל הרע לשון )הלכות חיים" ה״חפץ ואכן, 32
 בר שמעון לרבי בזה לגנות ח״ו התכוון לא גרים בן שיהודה זו לסוגיה רש״י של מביאורו

 כיוצא בכל הדין והוא כך, אחר נתוודע וממילא בביתו, בזה סיפר תומו לסי רק יוחאי,
 הלכה ד פרק דעות בהלכות הרמב״ם מדברי גם זו למסקנה ראיה מביא חיים" ה״חסץ בזה.

 בממונו או בגופו לו להדק איש מפי איש נשמעו אם שגורמים דברים "והמספד שפסק ה׳,
 הרמב״ם, "וכוונת חיים": ה״חפץ ומבאר הרע". לשון זה הדי להפחידו, או לו להצר או

 הגמרא לדברי מקור שם משנה" ה״כסף שהביא וכמו בזה, לגנותו כוונתו אין אם אפילו
גרים." בן יהודה של ממעשהו

 מציעא בבא במסכת הרש״י דברי בין הסתירה את ליישב היה ניתן כי לכאורה נראה 33
 לשון כדברי שבת במסכת מובאים גרים בן יהודה שדברי בכך שבת במסכת דבריו לבין
 גורם שאינו הרבים, בו שהורגלו בשם אדם כינוי לעומת נזק, הסבו שהם מכיוון הרע

 משה של לדמותו נזק נגרם בו מרים מעשה של בסקרה כי יוסבר גם לכך )בהתאם לנזק.
 ב״חפץ ואכן, הנביאים(. גדול של והקומה הדמות הקטנת תוך הנביאים לשאר שהושווה

 נובעת רעה כוונה בכך אין אם גם הזולת ביזוי האוסרת ההלכה כי מובהר שם, חיים"
 להזיק סיבה להיות יכול ההמק בפני יתפרסם אם כזה "מר ובלשונו: מסב, שחמר מהנזק

 ולא נזק גרמו שלא מרים כי נותנת הסברה גם לו". להצר פנים כל על או בממונו לו
)נזק( האוביקטיבי הגורם הן מהם נעדר שהרי הרע, לשון מרי אינם רעה מכוונה נבעו

 בפגיעה נעוץ הרע לשון איסור של יסודו אם ברם, רעה(. )כוונה הסוביקטיבי הגורם והן
 שמצינו כסי רעה, כוונה אין אם גם זאת לאסור מקום שיש הרי ובדמותו, האדם בצלם

 לב אל יושם מאידך, רעה. כוונה בהעדר אף הרע ללשון נחשבו משה אודות מרים שדברי
 ראש וקלות שחוק דרך הרע לשק לספר אוסר ד׳ הלכה ז׳ פרק דעות בהלכות הרטב״ם כי

 )הלכה נפרדת בהלכה שם מופיעה נזק גריפת נזק. שנגרם בכך כלל מותלה אינו והמר
 או בממונו או בגופו לו להזיק איש מפי איש נשמעו אם "שגורמים ברברים העוסקת ה׳

 הוא אם גם אסור אינו שלושה בפני הנאמר מר כי לומר כדי וזאת להפחידו" או לו להצר
 ראש קלות מתוך נאמרו אם אף אסורים נזק מסבים שאינם מרים גם כי משמע נזק(. גורם

האיסור. מחומרת גורעת אינה אמירתם ע״י לפגוע הכוונה העדר גרידא.
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בדעת אב וינדוט אברהם

 גיסא, מחד הכוונה. במישור נוסף קושי מעוררת הרע לשון איסור סוגיית .8
 וגם כלכלי, מחיר לו שאין ערף הוא הרע לשון שאיסור היא, פסוקה הלכה

 פרנסתו את יאבד והוא מעבודתו אותו יפטרו כי חשש בפני ניצב אדם אם
 "אם כי ”חיים החפץ פסק זו להלכה בהתאם 54האיסור. על לעבור לו אסור
 הזה? הרבר את עשה מי לשמעון ושאל ראובן ובא כהוגן שלא דבר נעשה
 את שעשה מי לגלות לו אסור בזה, חושדו שראובן מבין הוא אם אפילו
’הדבר" את עשיתי לא אני ישיב רק כן( עשה )מי בעצמו ראה אם אף הדבר,

 לפנים שיעשה נפש לבעל ראוי אבל הדין, מצד הוא שכתבנו זה וכל ...
 לפני שיתוודה להיות שיכול במקום מזה עצמו את ישמיט ולא הדין משורת
 לכמה בנוגע בסנהדרין מצינו מזה ויותר זה, ידי על סלוני ויתבייש השואל
מובא וכן ,”החוטא מיהו יוודע שלא כדי האשמה עצמם על שהטילו תנאים

 הוא אם "אפילו ר: באות א׳ כלל הרע לשון הלכות חיים, חפץ הכהן, מאיד ישראל רבי 34
וכדומה ישראל של בגנותו לעולם לספר שלא הזאת במידה עצמו ירגיל הוא שאם _רואה,

 רשות תחת שהוא כגת פרנסתו, בעגין גדול הפסד לו( )יגרם לו יסובב האסורים, לדיבורים
 הם כאלו אנשים הרבים שבעוונותינו הוא וידוע תורה, ריח בהם שאין אנשים והם אחרים
כמותם, כך כל פתוח פיו שאין מי את יראו שאם עד החמור, העוון בזה מאוד פרוצים

 את לפרנס במה לו יהיה ולא ממשמרתו יסלקוהו זה ידי ועל ופתי, לשוטה אותו יחזיקו“**"
 ולא לו, אשד כל ליתן שמחויב תעשה, לא איסורי שאר ככל אסור כן פי על אף ביתו, בני

בהגהה(". א׳ סעיף קנ״ז )בסימן דעה ביורה כמבואר עליהם לעבוד
י״ז. באות י׳ כלל שם, 35
 את שאל שרבי מקושר לשטר ביחס ב׳ עמי קס״ד דף בתרא בבא במסכת הדברים מקור 36

 לו אמר נקב. שבשמו אחר אלא אותו שכתב הוא לא כי ונענה אותו עשה מי שמעת רבי
עליו, האשמה להטיל לך היה ׳לא כי הרשב״ם ומבאר זה׳ הרע מלשון לך ׳חדל רבי כך על

כתבתיו"׳. לא "אני לומד לך היה
 הגג לעליית רשותו בלי עלה מי שאל גמליאל רבן כי מצינו שם א׳. עט׳ י״א דף סנהדרין 37

 מציינת הגמרא הדבר את עצמו על לקח הקטן ושמואל בלבד, למוזמנים תורה לימד ששם
 יבוש שלא כדי למעשה, האחריות את עצמו על לקח אך ואת, עשה לא הקטן שמואל כי
ייצא! נודף שריחו מי אמר ודבי שום אכל מישהו כי מצינו לכך בדומה כן. שעשה מי

 חייא רבי את רבי של בנו שמעת דכי שאל למחרת ויצאו. כולם עמדו ויצא. חייא רבי עמד
הזה, כדבר לעשות דעתו על חלילה עלה לא כי חייא רבי לו השיב אביו? את ציער מדוע
 בבריתא: שנינו לגביו מאיר, מרבי כן לעשות למד והוא יבוש. לא שאחר כדי שהודה אלא

 קדשני מכם אחד רבי, לו: אמרה מאיר, דבי של מדרשו לבית שבאה אחת באשה "מעשה
 ומקור לה". ונתנו כתבו כולם עמדו לה, ונתן כריתות, גט לה וכתב מאיר רבי עמד בביאה.
 ויאמר עילם מבני יחיאל בן שכניה "ויען הודה בו י׳( )פרק עזרא בספר האמור מן הדברים
 לישראל מקוה יש ועתה הארץ מעמי נכריוף נשים ונשב באלוקינו מעלנו אנחנו לעזרא

ה׳ "ויאמר ז׳( )יהושע מצינו לגביו נון בן מיהושע זאת למד יחיאל בן ושכניה זאת". על
עולם, של ריבונו לפניו: אמר ישראל. חטא פניך על נפל אתה זה למה לך קום יהושע אל
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הרע לשון בפרסום הכוונה של משקלה הרע לשוץ

 שלא אחד דבר ונעשה אדם בני בחבורת הוא ׳ואם כ״ב סימן חסידים בספר
 שלא פי על אף שחטאתי הוא אני שיאמר צריך החוטא מיהו נודע ולא כהוגן
.’חטא׳"

 כי מתלמידיו לבקש רשאי אינו מורה כי פסק אף ”פיינשטיין משה הרב
 את לחנך שכוונתו והעובדה ראוי, לא מעשה עשה אשר מיהו לו יודיעו

זולתם. על הרע לשת לומד אותם לחייב לו מתירה אינה הילדים

 נאמר הרע לשת על האיסור נקבע שבו בפסוק כי מצינו גיסא, מאידך .9
 ומבואר רעך". דם על תעמוד לא בעמך- רכיל תלך "לא ט״ז( י״ט, )ויקרא

 והיא הרע לשון בגדר אינה לזולת להועיל שתכליתה אמירה כי במפרשים
 דם על תעמוד "לא של עבירה משום יש אמירתה באי אדרבה, מותרת.

 הממוני ההיבט גם נכלל רעך דם על תעמוד לא של זה באיסור .40רעך"
להעיד מחויב אדם .4,חברו ממת להציל כדי בה שיש עדות לכבוש ואסור

 כי אומרים ויש גורלות, הטל לך? אני הרע( לשון )רובד דילטור וכי לו: אמר חטאז מי
רבנו".". ממשה הדברים מקור

 צדקה העיר מקופת נתנו שבו מקום כי המציין ש״ל, באות חסידים ספר ראה כן כמו 38
 שמו מסירת ידי על העני את לבייש אין הצדקה, מעות נעלמו להיכן תמה והקהל לעניים,

 לו אין ציבור איש ככלל ואח העני". יתבייש ואל פניו את שילבינו לגבאי "מוטב אלא
 רנ״ז בסימן דעה יורה ערוך׳ ב׳שולחן שנפסק כפי התמנה, כן דעת ועל לכבודו, לחוש

 ואולם, גדול". זכותו יותר כי - לחוש לו אין העניים יחרפוהו אם צדקה ״גבאי כי ז׳ בסעיף
 דברי כי מובהר מ״ח( סימן פלג׳י חיים ר׳ של בנו אברהם )לרבי אברהם" "שמע בשו״ת

 במקרה בכולם. וחושדים ציבור בתוך מצוי שאדם למקרה מתייחסים הללו חסידים ספר
 עצמו על האשמה את שיטול כך ידי על הכלל מן החשד את להסיר אדם על מוטל זה,

 שהוא כיוון מותר יהיה - חברו אם כי הוא שאינו מגלה והוא בלבד אותו כשחשדו ״אבל
שלו". מדמו סמוק אינו חברו של ודמו בבד, בד

ק״ג. סימן ב׳, דעה, יורה משה אגרות שו״ת פינשטיין, משה הרב 39
 רעך, דם על יעמוד שלא בו התנה הרכילות על שצווה ״לצד7המבאד שם, החיים באור וד׳ 40

 יאמר ולא נפשו, שיציל כדי דבר לבעל להודיעו חייב לרצוח, שרוצים אחת כת דאה שאם
וגו׳. תעמוד לא אזהרת בטל והרגוהו חברו אוזן גילה לא שאם למדת הא רכילות. זה הרי
 חש וכשלא להרגו( מתכוונים )כי לו שגילו מ( )ירמי׳ אחיקם בן גדליה ממעשה ולמד וצא
שהיה". מה היה

 שלא כדי עדות לכבוש שלא זו באזהרה ז״ל רבותינו כללו "ועוד רמ״ד סימן החינוך ספר 41
 לשתוק רשאי שאינו עדות לו יודע שאם מנין בסיסרא, אומר הוא ובן ממון, הברו יאבד
 לא מצוות לרמב״ם, המצוות ספר ד׳ לכך בדומה רעך". דם על תעמוד לא שנאמר עליה,
 שיכבוש שמי אמרו וכבר רעך, דם על תעמוד לא באומרו האזהרה "ובאה רצ״ו תעשה
 אליו להחזירו יכול הוא אבד חברו ממון רואה הוא בי האזהרה זאת בן גם תכללהו עדות

לחברו עדות היודע כי מצינו ב׳ עם׳ ג״ו דף קמא בבא במסכת בגמרא האמת". באומרו
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 כל מכך, יתרה .4’כן לעשות ממנו מבקש אינו איש כאשר אף חברו לטובת
 בו שיש אף הוא, מותר הבריות את ולהזהיר תועלת להסב שתכליתו דיבור

 למסור לאדם מותר למשל, כך, חברו. על גנאי בהם שיש דברים אמירת
 הדבר בדור כאשר עסק עמו לעשות או פלוני עם להשתדך אין כי מידע

 שיתקשר למי נזק להסב העלולות שליליות תכונות עם באדם שמדובר
 חשבון לרואה מותר כי אונטרמן הרב פסק זו, בהתא^להלכה כן, כמו .45עמו

 עובדיה הרב .44חברה בכספי מנהל של מעילה על הנהלה לחברי לספר
 חולה שלו מטופל כי הרישוי למשרד להודיע לרופא מותר כי פסק יוסף

 הנפילה, מחלת כגון רגילה, רופא בבדיקת מתגלית שאינה סמויה במחלה
 אודות דומים דברים .45הבריות את שיסכן לאדם רשיון יתנו שלא כדי וזאת

 הרב פסק חולה, אודות מידע מסירת ע״י לרבים, נזק למנוע רופא של חובתו
 להגן שתכליתם דברים לומר איסור אין כי מבארים הראשונים .44וולדנבדג

 שלו. זכויותיו על להגן שנועד אדם של דיבור לרבות ממוניות, זכויות על
 א׳(, עט׳ ל״ט )דף בתרא בבא מסכת על המאירי בדברי מציגו למשל, כך,
 היא מסוימת קרקע כי בפניהם ולציין שניים בפני למחות לאדם מותר כי

הקרקע( מחזיק )על עליו שאומר הרע לשון קצת כאן שיש פי על "אף שלו

 אנשים שני יש כאשר כי הגמרא ומבהירה שמים מדיני איסור על עובר לו מעיד ואינו
 "אם של תודה איסור כדי עולה עדות ממסירת שההימנעות הדי קבילה עדות שבידיהם

 לעיל ראינו אכן אחד. עד של למקרה מתייחם שמים מדיני האיסור עוונו". ונשא יגיד לא
ברם, הראיות. דיני פי על קבילה שאינה עדות ממסירת להימנע מחויב אדם כי (10 )הע״ש
 לחייבו זה עד של בעדותו תועלת יש שכן איסור בכך אין כי ברשב״ם מבואר תא במקרה
חובו. את ישלם כך ועקב לשקר מלהישבע אדם אותו יימנע ושמא שבועה,

י״ב. סימן ב׳ משפט, חושן יעקב, משכנות שו״ת 42
 העולם את הרעישו מוסד הספרי "כל קנ״ו: סימן תשובה, פתחי איסרלין, ישראל הרב 43

יותר, מצוי הוא וגם מזה גדול עוון על להיפוך העולם מרעיש ואנכי הרע, לשון עוץ על
 שראה כמי משל דדך עושקו, מיד העשוק להציל הנצרך במקום מלדבר עצמו מניעת והוא

 בלילה מחתרת שראה או להרגו, במדבר הדרך על בערמה חבירו על אורב שהוא באחד
 הרעז לשון איסור משום ממנו שיזהר לחבית מלהודיע שימנע היתכן בחנותו או בביתו

 בכלל הוא ממת בענין וכן רעך, דם על תעמוד לא על שעובר מנשוא גדול עונו הלא
 או בסתר אותו גונבים משרתיו שרואה או במחתרת חותר לי מה ועתה אבירה. השבת
 דלא גברא והוא מעות שלוה או וממכר במקח מטעהו שחבירו או בעסק דעתו גנב שותפו
 כולן עמו, להתחתן ורע ובליעל רע איש שהוא יודע והוא שידוך בעניני וכן הוא, פרענא
וכר. וממונו גופו אבירת השבת בכלל

 ומביא כ״ג עט׳ ט-י והמדינה, התודה וגדריה" נפש פיקוח "מצוות אונטרמן א.י. הרב 44
ט׳. נתיב א׳, חלק שמואל, נתיבות בספת קושילביץ ש. הרב של דבריו את זה לעניין

ם׳. סימן ד׳ חלק דעת, יחווה שו״ת יוסף, עובדיה הרב 45
י״ג. סימן ט״ו חלק אליעזר ציץ שו״ת וולדנבהג יהודה אליעזר הרב 46
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הרע לשון הכוונ^ךסום של משקלה הרע לשון

 לענין אלא .נאמר הרע לשוז לכוונת ולא הם. ממון ועסקי הואיל הוא, שגזלן
.47כך" על מוזהרים אינם - עדות

 מהיר לו ואין מוחלט הוא האיסור כי אנו רואים אחד, מצד כן, כי הנה .10
 כרוך הדבר אם גם הרע לשון מאמירת להימנע מצווה אדם כי עד כלכלי,
דברים, לומר לארם לו מותר כי אנו, רואים שני מצר מחייתו. מקור באובדן

חברו, של תועלתו על להגן תכליתם אלא לאומרם, רעה כוונה אין אם
 שתי דרות הכיצד השאלה, נשאלת עצמו. שלו הכלכלית תועלתו על ואף

זה עם זו הללו ההלכות
 הדיבור כי ראינו שהרי המהותי, במישור גם הם קשים הדברים מכך, יתרה
 דמים שפיכות להתיר אפוא ניתן הכיצד דמו. כשפיכת כמוהו הזולת בגנות
דהה למאן כלכלית תועלת בה שיש מכיון רק שכזו

 הרע לשון של ההגדרה כי 4חיים"" ה״חפץ מדברי עולה זו לשאלה תשובה .11
 כלשון מוגדר אינו כלל לתועלת ריבוד זאת, לעומת גנאי. של לריבוד מתייחסת

 שום זה בדיבור ואץ זולתו אודות גנאי של דיבור אומר אדם כאשר לאמור, הרע.
 על להגן הרצון הוא דיבור לאותו המניע אם גם אסור שהדבר הרי חיובי, דבר

 אין הזולת על גנאי של דיבור לומר לאיסור פיטוריו. את ולמנוע שלו פרנסתו
הרי תועלת, לגרום שתכליתו בריבוד עסקינן כאשר זאת, לעומת כלכלי. מחיר

הרע. לשון מהווה ואינו אסור כדיבור מוגדר הוא אין שמלכתחילה _
 לא אם אותו יפטרו שמא החושש אדם ע״י הנאמר גנאי של דיבור יובהר,

 רק אלא תועלת כל אין עצמו בדיבור שהרי תועלת, של דיבור אינו ידבר
 של רעתו את להפיס האומר של הרצון הוא לדיבור המניע חברו. על גנאי

 לשון של טהור דיבור הוא עצמו הדיבור אבל אותו יפטר שלא כך השומע
 בדבר מידע או עדות כגון תועלת, יש עצמו שבו דיבור זאת, לעומת הרע.

 אלא היזק לפעולת מלכתחילה נחשב אינו למישהו, להיגרם העלול נזק
הצלה. לפעולת

 אית ג׳ בפני דאמר" "ומאן המתחיל דיבור ב׳ עמי ל״ט דף בתרא בבא מסכת על הרשב״ם 47
 ודוחה הרע לשון איסור יש במחאה כי המפרשים דברי את מביא הונא", רב בר דרבה ליה
 הדברים שתכלית משום ועיקר כלל הרע ללשון דומה הדבר אין כי בציינו דבריהם את

 למערער תיקנו ולכך בשטרו. שייזהר כדי לו לומד היא "ומצווה מחזיק של לאחניו להגיע
 את לומר ההיתר כי משמע אלה מדברים הקול". את שיוציאו כרי עדים בפני שימחה
 להזהיר תועלת בהם יש באשד אלא הרע לשח כוונת בהם שאין בכך נעוץ אינו הדברים

שטרו. את שישמור אדם
ד׳. אות י׳, כלל הרע, לשח הלכות חיים", "חפץ 48
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 לו שיש מכיוון כן ועושה זולתו, את ההורג אדם דומה? הדבר למה משל
 רוצח בפנינו זה במקרה ג׳(. צד ע״י )המאוימים שלו חייו על להגן אינטרס

 מן היא רציחה שהרי כן, לעשות לו מתיר אינו שלו הכשר והמניע גמור
 מתוך חברו את שהורג אדם זאת, לעומת יעבור. ובל ייהרג של העבירות

 היא עצמה הזו הפעולה באשר מלכתחילה, לרוצח נחשב אינו עצמית, הגנה
 מותרים מניעיה שרק אסורה פעולה זו אין הריגה. פעולת ולא הצלה פעולת

תועלת. היא המידית שתוצאתה מותרת פעולה אלא הם,
 מניעיה ודק תועלת כל אין עצמה שבה פעולה בין אפוא היא ההבחנה

 שבה פעולה לבין הרע", כ״לשון המוגדרת הם, נעלים העקיפה ותוצאתה
 אינה כן על ואשר בנין, עצמה שהיא סתירה בבחינת תועלת, יש עצמה

הרע". כ״לשון מלכתחילה מוגדרת

 מתירים כיצד לעיל, שהעלינו המהותי הקושי את גם ליישב עשוי זה הסבר .12
 זאת כלכלית? תועלת משיקולי אדם של טוב בשם ולפגוע דם" "לשפוך

 הוא הכלל גיסא מהד עצמם. נפשות דיני לגבי מצינו דומה שעקרון מכיוון
 אדם להחיות כרי אחד אדם להסגיר ואין נפש" מפני נפש דוחים ש״אין
 אחר רודף פלוני כאשר כי אנו רואים גיסא, מאידך .4,שלמה עיר אף או אחר,
 נפש להרגו ויש הרודף נפש על לחוס אין כי הרמב״ם פוסק להרגו, חברו

 נפשו בין קיומית התנגשות יש כאשר לכאורה, .50הנרדף את להציל כרי
 הרודף את להרוג ג׳ לצד להתיר מקום היה לא נרדף של לנפשו רודף של

 נובע הרודף את להרוג שההיתר אלא, זאת אין .51נפש מפני נפש ולהעדיף
 "נפש כאן אין זה, במקרה כמותר. הרודף של דמו את מגדירה שהתודה מכך
שאינה. כמי הרודף של נפשו שהרי נפש", מול
לשון באמירת גם באשר תמהנו, לכאורה, הרע. לשון לדיני ביחס הדין הוא

 להם שאמרו "נשים ה׳: הלכה ה׳ פרק התורה יסודי הלכות ברמב״ם ההלכה נפסקה לכן 49
 כולן יטמאו כולכן את נטמא לאו ואם אותה ונטמא מק אחת לנו תנו כוכבים עובדי

 מכם אחד לנו תנו כוכבים עובדי להם אמרו אם וכן מישראל, אחת נפש להם ימסרו ואל
מישראל". אחת נפש להם ימסרו ואל כולם יהרנו כולכם, נהרוג לאו ואם ונהרגנו

ט׳. הלכה א׳ פרק הנפש, ושמירת רוצח בהלכות רמכ״ם 50
 להרגו שאסור ראשו, את שהוציא לעוכר כיחס שם, ברמב״ם שנפסקה ההלכה זו ואכן, 51

 להבנת נפש. מפני נפש דוחים אין שכן אמו, של חייה אחד כרודף מגדירו שהדמב״ם אף
 שלא עובר לגבי האמורה ההנמקה בין סתירה לכאורה. בו שיש הרמב״ם, של זה פסקו

 סולובייציק, הלוי חיים הרב ר׳ ראשו את שהוציא עובר לגבי האמור לבין ראשו הוציא
ט׳. הלכה א׳ פרק הנפש, ושמירת רוצח בהלכות הרמב״ם על הלוי, חיים רבנו חידושי

ה׳. פרק תש״ע(, )פלדהיים, בהלכה החיים וינרוט, א. ר׳ זה בעניין והרחבה לעיון
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הרע לשון בפרסום הכוונה של משקלה הרע לשון

 והלבנת אדם של הטוב בשמו פגיעה מתנגשים: ערכים בפנינו לתועלת הרע
שכזה, במקרה הניזוק. הצלת של התועלת מול אל - כרציחה שכמוה פניו
 מה p ואם כמותר, הרודף של דמו את המגדיר רודף של ההיתר את אץ

 אלא זאת אץ הרע? לשון אומרים שעליו האדם של דמו שפיכת את מתיר
 צורת באשר מלכתחילה, הרע לשון לגררי נופלת אינה כלל שכזו שאמירה
 נכלל אינו תועלת של דיבור ואילו גנאי של דיבור רק היא שנאסרה הדיבור

 באשר לנפש, נפש בין קונפליקט בפנינו אין רודף שלגבי כפי ממילא, בכך.
 בץ קונפליקט מעורר אינו לתועלת דיבור גם כך שאינה, כמי הרודף נפש

קרי, האיסור. בגדר נכלל אינו תועלת של דיבור מלכתחילה באשר ערכים,
 "לא בגדר מלכתחילה נכלל לא רעך" דם על תעמוד "לא בגדר שנכלל מה

 כיוון חרא, בצוותא בתורה נאמרו הללו הציוויים ושני בעמך" רכיל תלך
 אמירה על חל שאינו באופן מלכתחילה מסויג רכיל הליכת של שהאיסור

להועיל. שתכליתה

 שאץ כדיבור לתועלת הדיבור את המגדירה זו הילוך לדרך שבהתאם בדם, .13
 מתכוון אינו האומר אם גם בדבר היתר שיהא הרץ מן היה איסור, מעשה בו

אסורה, שאינה פעולה שעושה מי שהרי שבהם, לנזק אלא שבדברים לתועלת
 עשה לא יום של בסופו הן ”טהורה? אינה שכוונתו בכך יש מינא נפקא מה
 מפני או רמאי עם שותפות מפני אדם על הגן הוא אדרבה, אסור. מעשה כל

 שאמר הרע הלשון דברי על שהתענג והעובדה ראוי, שאינו אדם עם שידוך
 למי בהם שהיה ההצלה ומן הדברים את לומר הצורך מן גורעת אינה כך לשם

 הדיבור כי ,4תשובה" ה״פתחי של בפסקו מצינו זאת, אף ועל .”לו שנאמרו
 דברי עליו שנאמרו במי לפגוע כוונה מתוך נעשה לא אם רק מותר לתועלת

האחד לרעת כוונתו אם ללב, מסור שהדבר בזה "והכלל ובלשונו הרע. לשון

 כי לאחים יוסף משיב בו כ׳, פסוק ג פרק בראשית על החיים" "אור עטר, בן חיים רבי ד׳ 52
 "והאלוקים לתועלת הדברים התגלגלו שהרי עליהם בלבו אין לו, להרע חשבו שהם אף על

 מות כוס חבירו להשקות למתכוון דומה זה "והרי מבהיר עטר p חיים ר׳ לטובה״. חשבה
שמים". בדיני גם הבאים פטורים הם והרי כלום מתחייב שאינו יין בום והשקהו

 חייב אינו - הרודף על בלבו ויש הרודף את שהורג מי כי לכאורה נראה לכך בדומה 53
 כהצלה לראותה יש להפך, אסור. מעשה אינה הרודף הריגת פעולת שהרי רציחה, באיסור

לאסור. הופכו אינו מותר למעשה אסור ומניע כרצח ולא
 ציץ שו״ת וולדנכת יהודה אליעזר הרב קנ״ו. סימן תשובה, פתחי איסרלין, ישראל הרב 54

 בכך מותנה לתועלת לדבר ההיתר בי ומציין אלה דברים מביא י״ג, סימן ט״ו חלק אליעזר
 שאז ולשמרם להצילם הכלל ולטובת השני לטובת אם כי לו להזיק לא תהא הכוונה "שבל
לה". ערוך שאין רבה מצוה כך ע״י עוד מקיים

565
מחכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס546 מס עמוד {153 ()153) אברהם וינרוט, :בדעת אב ספר

ו«



בדעת אב וינרוט אברהם

 מצווה הוא ולשומרו להצילו השני לטובת כוונתו אם אבל הרע. לשון הוא
 ישנם כי רכילות לאיסור ביחס ”חיים" ה״חפץ פסק לכך, בדומה רבה".

 דק "שיכוון הוא השלישי והתנאי לתועלת, הרע לשון לומר תנאים חמישה
 כן כמו שכנגדו". על שנאה מצד ולא מזה הנזקים לסלק לתועלת,-דהיינו

 הרע לשון לאמידת תנאי כי “הרע לשון לאיסור ביחס חיים" ה״חפץ פסק
 שהוא ההוא מהפגם ושלום חס ליהנות ולא לתועלת "שיבוץ היא לתועלת

.”מכבר" עליו לו שיש שנאה מצד ולא בחברו נותן
 שכתב חיים" ב״חפץ "ועיין שתמה: “וייס אשר הרב עמד זו שאלה על

 כשמתכוון אבל בחברו. סוה לדבר מתכוון אינו לתועלת הרע לשון שהיתר
 והוא החוטא בגנות מדבר שאם שם, כתב ועוד אסור. - הרע לשון לדבר
 להן אין לכאורה אלה הלכות ושתי היתר. כאן אין מעוון מנוקה אינו עצמו
 ומה ולכוונתוז לנו מה הרע, לשון לדבר המתירה היא התועלת אם כי פשר,

רשע?". או הוא צדיק אם לנו

ט׳. כלל רכילות, הלכות חיים", "חפץ 55
י׳. כלל הרע, לשון הלכות חיים" "חפץ 56
 המסתבר )דבר דמסתברא" "מילתא בגדר הם הדברים כי זה בהקשר מציין חיים" ה״חפץ 57

 על קוצף הקב״ה כי חז״ל בספרי מקומות בכמה מפורש שהרי הסברה(, מכח ומחויב
 כמתחייב ובמשפט, בדין בהכרח מגיעה שהרעה אף על לישראל המרעים כוכבים עובדי

 מתמרקים כד ידי על שכן תועלת משום בה יש ואדרבה ועונש, שכר של מעקרונות
 גדול בעונש הכוכבים עובדי אח״כ ייענשו זה, כל "עם לבוא. לעתיד נקיים ונהיה העוונות

 מי גס כי ,מכאן בצרתנו״. ושמחים שנאה מצד רק לתועלת מכוונים אינם שהם מפני
 לו שהייתה הרעה הכוונה על נענש לאומרם מותר ואשר תועלת בהם שיש דברים שאומר

בכך.
 הרע לשון "באיסור לדיון המוקדש מ״א סימן קדושים, פרשת אשד, מנחת וייס, אשר הרב 58

 דעתי "ולעניות באוסרו האמורה השאלה את שם מיישב וייס הרב ג׳. באות ורכילות",
 יש בדברים אם גם כלומר, המידות". תורת משום הוא הרע לשון איסור שיסוד מזה מוכח

 בדם, להרע. כוונתו כאשר מידותיו את משחית שהאומר מכיוון אסורים שהם הדי תועלת,
 העלולה בחודה )בגץ להינזק העלול אדם בפנינו אם שהרי לכאורה מספק אינו זה שהסבר

 כדי הדברים את לומד ממש של מצווה שמוטלת מובן נפש( חולה בחור עם להשתדך
 יתכן המצד לעיל. 43 בה״ש תשובה״ ה״פתחי בדברי שראינו כפי האמור, הנזק מן להציל
 הופך מצווה מעשה וכי טהורהז אינה האומד שכוונת מכיוון דק אסור יהא שהדבר אפוא

 שמן מעשה זהו המידות השחתת אף על כי לכאורה נראה טהורה? אינה כשהכוונה לאסור
 לומר וקשה מנזק. הניזוק את להציל כדי יאמרו! שהדברים היא ומצווה לעשותו ההכרח

 הייתה שכוונתו מכיוון דק איסור כדי עולה עדיין לעשותו, והכרח מצווה שיש מעשה כי
רעה.
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הכווג! של משקלה הרע לשון
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הרעלשון |ךסום

 ”איש" ה״חזון בדברי העיון לאחר לדברים הסבר יש כי לכאורה נראה .14
 הרע לשון דעי לעיל, הדברים בפתח כאמור אשר נפשות, דיני לגבי שנאמרו
 אנשים ומסכךכמה שהועף חץ של במקרה דן איש" ה״חזון להם. מושווים

 ברבים, ולא בודד באדם שיפגע כך מעופו ממקום להסיטו מבקש ואדם
 ההלכה את מציין איש" ה״חזון המקורי. בנתיבו החץ יוותר אם שייפגעו
 אנשים לקבוצת ואסור נפש" מפני נפש דוחים "אץ לפיה ברמב״ם, הפסוקה

 נקבע זה דין כי מציץ הוא אך ‘הרבים" עבור היחיד את להריגה למסור
 מוגדרת ואינה ארם של בהריגתו לסיוע נחשבת היחיד שמסירת מכיוון

אף הצלה, כל בו ואץ הריגה יש הישיר שבמעשה משום זאת הצלה. כפעולת
 מותרת ממסלולו חץ הטיית זאת, לעומת הצלה. מזה נגרמת גרמא ""שבדרך

 היחיד בהריגת כלל קשורה ואינה הצלה פעולת בעיקרה ש״היא מכיוון היא
 ואחר מישראל. נפש האחד בצד נמצא במקדה עכשיו רק האחר, שבצד
להשתדל לנו שיש אפשר אחד של נפש זה ובצד רב נפשות ייהרגו זה שבצד

 שאפשר". ככל ישראל אבירת למעט ;
 מותרת, השתדלות של בגדר להיות במהותו יכול לא עבירה מעשה כלומר,
 היא p ועל להציל כדי כשלעצמה בה שאץ פעולה היא למיתה אדם ומסירת
 ולהקריבו אדם להרוג היתד כל אץ רבים. להציל היא המטרה אם גם אסורה

 שאחרים לאחר זאת, לעומת רבים. מול ביחיד כשמדובר אף הזולת מזבח על
 הצלה פעולת אלא הריגה פעולת אינו החץ של ההסטה מעשה החץ, אח ירו

 מהות שכן לאחר, מיתה זה ידי על ייגרם אם גם בה לנקוט שמותר מובהקת
 ההכרחית התוצאה אכן לעברם. כוון שהחץ אלה את להציל היא הפעולה
 ימותו החץ הוטה שאליהם האנשים כי תהיה זה ממעשה כתוצאה שתיגרם

 שיש פעולה וזאת ממהותו, נובעת המעשה הגדרת אבל, זו. פעולה עקב
 ממילא, כנגדם. מלכתחילה כוון שהחץ אלה את להציל כדי כשלעצמה בה

בהריגה, שיוגדר מעשה ולא הצלה של נאצל מעשה היא חץ שהטיית מכיוון
.“מותרת כהשתדלות להגדירה ניתן

 משום בה שאץ כפעולה מעשה להגדיר כשבאים גם כי נראה לכך, בדומה .15
 אלא שלו, התוצאה מבחינת רק לא המעשה את לבחון יש הרע לשון איסור

 מוגדרת הרע לשון כי ראינו ככלל, עושהו. וכוונת שלו התכלית מבחינת גם
בצלם פגיעה היא אדם של הטוב בשמו פגיעה באשר שמים בכבוד כפגיעה

כ״ה. סימן סנהדרין, מסכת על איש", "חזרן קדליץ, ישעיהו אברהם הרב 59
לעיל. 49 בהע״ש עמדנו עליו ה׳, הלכה ה׳ פרק התורה יסודי הלכות רמב״ם 60
.312-313 בעמי ז׳ פרק תש״ע(, )פלדהיים, בהלכה החיים וינרוט, א. ר׳ זה לענין 61
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בדעת אב רינרוט אברהם

 כאשר בדבר איסור אין כי ההלכה נקבעה זו לפגיעה ביחס שבו. האלוקים
 כי אמידה בבחינת היא זו הלכה הזולת. להצלת המועיל בדיבור עסקינן
 נחוץ שבו מקום בצלמו הפגיעה ועל כבודו על עומד אינו כביכול הקב״ה

 זו ראיה מזווית הדברים בחינת אבל, מנזק. אדם הצלת לשם המעשה
 מחול, יהא הקב״ה של שכבודו לומר ניתן לא כי מלמדת זו, ובאספקלריה

 אינה היזק שתכליתה פעולה להזיק. כוונה מתוך נעשים הדברים שבו מקום
 העושה של מידותיו את שמשחית מה הצלה. כפעולת מוגדרת להיות יכולה

השתדלות פעולת של ההגדרה תחת לחסות יכול אינו רעה בכוונה ונעשה
 למצב ששבנו הרי הצלה כפעולת הפעולה אח להגדיר ניתן ומשלא ‘1-מותרת

 שדובר האיש של דמו שפיכת ולהתיר נפש מפני נפש לדחות מבקשים שבו
 מפני נפש דוחים אין כי הוא והכלל הזולת, של תועלת להשיא כדי בגנותו

 שאת האיש של מדמו פחות סמוק אינו בגנותו שדובר האיש של דמו נפש.
 של הגדרה תחת לחסות יכולה הפעולה שבו מקום רק .“למנוע רוצים נזקו

.“זו הגדרה מונעת רעה כוונה אותה. להתיר ניתן הצלה, פעולת

 המשפט הלבה. של עולמה לבין כללי משפט בין יסודית הבחנה יש בי נראה זה בהקשר 62
 החברה בני כל לפיה חברתית אמנה על רוסו( ז׳אק ראן של )כדבריו מושתת הכללי

 זה בצד זה בשלום לשכון מטרה מתוך האישית, מחרותם חלק על מכללא, מוותרים,
 לעומת ב׳(. ג׳, )אבות בלעו" חיים רעהו את איש מלכות של מוראה "אלמלא בבחינת

 טוב ולעשותו האדם את לשפר שתכליתו נוסף, יסוד עיקרון לכך מוסיפה ההלכה זאת,
 בהלכה, חברתי צדק וינרוט, א. ר׳ זה לעניין והטוב". הישר "ועשית בבחינת יותר, ונאצל

שם. המופיעים והמקורות תשע״ב כסלו ויצא, פרשת ,548 גליון ״שבתון״
 חבור כי לומר לכאורה היה יתכן לעיל, 58 בה״ש שהובא וייס הרב של הסברו לפי ודוק, 63

 את אך שבו, המידות השחתת שום על עבירה כדי עולה רעה בכוונה שנעשה לתועלת
הזולת. את להציל יש שהרי למסור, יהא מוטל המידע

 דחם הכיצד איסור, בו שיש מעשה, לעשות חיוב שיש נמצא שכן קושי מעוררת זו גישה
 על כי מצינו ב׳ עט׳ ג׳ דף תמורה במסכת שבגמרא עוד מה זהז עם זה וההיתר החיוב
 לפי זאת, לעומת בעשייתה. איסור אין אמת( שבועת )כגת לעשותה חיוב שיש פעולה

 שהח נזק, מפני להציל כדי הנחוצה אינפורמציה למסור יהא ניתן לא כי יימצא הסברנו
בגנותו. לדבר שמבקשים האיש של דמו את לשפוך שלא החיוב מפני נדחה אינו זה נזק

 הנוקב אדם כי ב׳ עם׳ נ״ח דף מציעא בבא במסכת רש״י שיטת גם לכאורה מובהרת בכך 64
 עובר אינו אליו( רגיל שהוא כינוי שזהו )מכיוון עלבון בכך שיהא בלא רעהו, של בכינוי

 לשון לגדר נכנסת הפעולה אין זה במקרה בזולת. לפגוע מכוונה חף הוא כאשר איסור על
 של בצלמו פגיעה בכך לראות אפשר לכאורה אכן, כלשהי. פגיעה בה אין באשד הרע,
 רש״י לשיטת אך כאסור. המעשה את הרמב״ם מגחר כך ומשום ובדמותו, אדם אותו

 לגדר נופל אינו וממילא בדמות פוגע אינו גם כפגיעה איש ע״י נתפס שאינו חבור
 זה. כינוי באמצעות להרע כוונה יש אם זה, כבודו על מוחל אינו הקב״ה אך האיסור.

הרע. לשון של מגדר הדיבור אח להחריג האפשרות את מונעת הזדון כוונת

568
החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס549 מס עמוד {153 ()153) אברהם וינרוט, :בדעת אב ספר



צט פרשה בי״ו )תיאודור-אלבק( רבה בראשית

 ראה ומה ד(, קב )תהלים שנונים גבור חצי כחץ קשים דברים עליו שהשליכו מחיצתו בעלי אלו חצים בעלי וישטמוהו
 בסוריא, וקטיל .ברומי דאמור הרע הו^לשנן רך קומרח מלה זהו במקומן. מכין זין כלי כל אלא זין, כלי מכל בחץ ן^למשל

שהוא' פי על אף רתמים גחלי אבל מבפנים, כבים גחלים שכל ק״כ/( /תהלים שם )שם רתמים כגחלי אלא גחלים *ולאככל
 מתפייס, והוא ומפייסו הולך שאתה פי על אף לשון מקבל שהוא מי כל כך מבפנים, בוער הוא עדיין מבחוץ כבה

_ >כד וחורף. וקיץ חורף חדש, עשר שמונה דולק והיה האור את בו שהציתו אחד ברותם מעשה מבפנים, בוער הוא עדיין
קשיות האיתנים, מן להדחות לך גרם מי יוחנן רבי אמר קשת, במזל עושה שהוא עכסילו זו קשתו באיתן ותשב כה(

 קשיותו. קשתו באיתן ותשב הה״ד וחזרה, הקשת נמתחה נחמן בר שמואל רבי דאמר אדונתך, עם שנתקשתה

צפורויו. דרך לו ויצא זרעו נתפזר יצחק רבי אמר ידיו זרועי ויפוזו

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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 )£^י משפט עץ

מצוה נר
 שאפי׳ נשנת. צריכא לא ליה: דממקניק פשיטא. בחולין אפשר »הל»ו פ״נ »״׳ א »ד

:מכלים יאטלוהו ולא יסרישוה ומעשר מרומה להפריש שאסור שכת הוא
 מעשרות דהפרשמ זשסם ממימן שלו דמנל נקוב. שאינו בעציץ
 דרמן מכל יאכילוהו ולא השכות שידמה אשמועינן דרמן כשכת

מכל נמי למשרי

 טוש״ע ו הלנה שנמ
ו: סעיף שנס סי׳ ש״ש

חננאל רבינו
 שנשבו סי בתנאי נימא
 רופא אותו קורק נחש

 לו וקורעק למקום ממקום
 נרישץ לו וגוזזין תרנגולת
 צריך ואין אותו ומאכילק

 אלעזר ר׳ רבי דבר לעשר
 לא אומר שמעון ב״ר

 ומסקנא שיעשר עד יאכל
 דהוא ירק במעשר ה״מ

 מעשר אבל מדרבנן.
 עד הבל דברי דאורייתא
 שאחוו מי מ״ר שיעשר:
 אותו מאבילין בולמוס

 מתיקה מיני וכל דבש
 מאירין מתיקה מיני שבל

 אמי אמר כר. העינים את
 אכילה אחר אלא שנו לא

 מיגרר אכילה קודם אבל
 איש וימצאו שנא׳ גויר
 אוחו ויקראו בשדה מצרי

 לתם לו ויתנו
 מים וישקוהו

 ושני דבלה פלח לו ויתנו
 רוחו ותשב ויאכל צמוקין

 אוזזיה יוחנן ו׳ אליו.
 של למזרחה ורץ בולמוס

 וקרא נו׳ ואכל תאנה
 ר׳ בעליה. והתכנ^ןוזיה

 וקיפח בולמוס אוזזיה יוסי
 פה כל אכל כלומר הרועה
 רב ירושלמי לו: שהיה
 הארבעה עשורים התא

 לרעבון שאנל עשרונות
 את קיפח יהודה ר׳ אכלן.

 חוה מאיר ר׳ העיר. כל
נד בשמא דאיק

יומא שמיני פרק הכפורים יום

 דאורייתא טבל נמי למשרי דאמו
 הן* וזיא. תנאי ליטא גוונא: האי ט

 ממקנינן בתולין כדאפשר דאמר דרכה
 מרומה דהפרשת שטת ומזיק ליה

 דעצין מכל אטלח מקמי כשכת
 רופא. לו קורץ דרבנן: נקוב שאינו

 למת תרנגולת. לו וקורעין כשכת:
 ונחוץ רפואתו: היא שזו המכה על
 להאכילו: המחוכר מן כרישץ. לו

 דרכה הא ליטא. כרמי: נרישץ.
 דאמר היא שמעון כר׳ אלעוך ר׳

 ואל כשכמ מרומה לו”מפרישין"׳
 ולא ירק כגון דרמן נוכל יאטלוהו

 לעשר: צריך אין האמר רט דאי רט
 לענץ אלא רבי קאפו לא כאן עד

 כנוכל מיחלף דלא דרבנן. ירק מעשר
 הוא דאורייתא מדגן אכל דאורייתא

 שאינו כעציץ דאף מודה רט אפי׳
 כדאוריימא: דמימלף מעשר נקוב
 טהונמן עיני. אורו כי נא ראו

 לדבר ראיה אין מאי גר׳ הכי כמיכ:
 מגרר אמזיה: טלמיס לאו דהמס
 למאות הלכ את ממשיך נדיר.

לו וימנו והדר למס ויאכל. רעטן:

 בשבת צחכא לא )א( פשיטא בחולץ אפשר
 הוא מדרבנן טלטול "פשיטא נמי בשבת

 דרבנן נקוב שאינו בעציץ עסקינן במאי הבא
 חמורה* תרומה סבר ומר חמור טבל סבר מר

 נחש שנשכו מיא דתניא* היא תנאי לימא
 את לו ומקרעין למקום ממקום רופא לו קורץ

 ומאכילין הכרישין את לו וגוזזין התרנגולת
 אלעזר ר רבי דברי לעשר צריך ואין אותו

 נימא שיעשר עד יאכל לא אומר שמעון בר׳
 אפי׳ רבי ולא היא שמעון בר׳ אלעזר ר׳

 אלא התם רבי קאמר לא כאן עד רבי תימא
 דגן במעשר אבל דרבנן ירק מעשר לענין
 דאי מודה רבי אפי הוא דאורייתא דטבל
 למיכל אתי נקוב שאינו בעציץ ליה שחת

 בולמוס שאחזו מי ת״ר נקוב שהוא בעציץ
 שהדבש מתקה מיני וכל דבש אותו מאכילין

 אדם של עיניו מאור מאיחן מתיקה מיני וכל
 נא ראו <א לדבר זכר לדבר ראיה שאץ ואע׳־פ

 ומאי הזה דבש מעט טעמתי כי עיני אורו כי
 בולמוס לאו דהתם לדבר ראיה שאץ אע״פ

אבלה לאחר אלא לש אביי אמר אחזיה

 הערס ממורת
הומפות קם

 פט״ז שכת תוספתא א( שהשמש תאנה. של למזרחה מאד: שמן כשר אליה דבילה: פלח

 ""® ,Tכ*׳ וממגד. הפרי: את מממק והשמש היום חצות עד הנקר מן שם מכה
 פ־׳כותנהומאפ׳בלקעל כלגי אהדדוהו הימנו: נכרו ונטל כפאו קפחיה. מעדנים: לשון

משלו. דשא פסוק וקערות וממיקה דכש של לגינין והקיפוהו העיר מי שכמהו וצעי.

____ של שמו בשמא. דייק מכשילין: של
 כעור: אם נאה אם הטחמל

 שכת ערכ כיפייהו. ליה אשלימו
 דני טסה: אצלו והפקידו היה

 כהו לית שנמוח: ערט של שמשי.
 מהרהר כמנוחה שאדם מחוך ממשא.

 לדמותו היה ומממק חלומות ורואה
 אשפמיה. טלפחי חזו ויכולנו: ילך שלא
סימנא יהכו שפמו: על עדשים ראו

הנ״ח הגהות
נמול'! אפשר גט׳ )א(

 הא פי׳ נ״נ פשיטא.
 דאפשר הינא דקאמר
 פליגי לא דכ״ע מולין
 ומאי פשיטא הא ליה פרין
לאשמועינן: אשא

 אקלים לא ר״מ שם (3)
 יז ר״מ׳ אזיל כישיה ליה

וקבריה פכרא אומגיה , , ,
 יההוא דאסה קימ׳יה גי לנו שממני אמר מלין לדכיתהו.

 אמסזי נחשיה גברא היום שאכלמם סימן לן וזה כיסיט

 ד״י '’?™למא™ גשר האכילו ראשונים מים עדשים:

לי ליהיהכייאמחזי אמר מוכר היה ישראל פונדק חזיר.

לה: אמר מזלמאי ומאטלס המומרים דברים לישראל
מניילוהו משנוהו שם )ג( ־ןל0מ מל

חמרא אשקיוה למטמאומופר
 אשפמיה טלפפי m שלא וראהו לפונדק ישראל כא

סרוסימ יאזלו שם )ל( TOE)J יןנמ 3מהס

 את הרט אחרונים מים תזיר*: מר
 נטל שאילו זה של אשמו היא זו הנפש.

 ידים הנוטלים דרך אחרונים כלם
 ולא טופמות טדים שפמס את לקנס

 סרוחות. ואדניו נראין: עדשים היו
 משחקות למטן: וכפולות גדולות

לשמוק: מפיהם ס מראות כו.
למקטליה

.הש״ם גליון
 #שיטא..טלןווד נס׳

 ינמוש הוא pi מדרבנן.
;וצע״גזל ע״א צג דף

......הר•
הגהות

רנשבו^•׳ מהד״ב ויאכל לחם לו ויתנו דוד אל אותו וקחו בשדה מצח איש וימצאו <ב דכתיב גדיד מגרר אכילה קודם אבל
 ראשונים טיס גם׳ »[ שלשה מים שתה ולא לחם אכל לא כי אליו רוחו ותשב ויאכל צמוקים ושני דבילה פלח לו ויתנו מים וישקוהו

 ייב בחה הונא רב בדבש אליה אותו מאכילץ בולמוס שאחזו מי שמואל אמר חג אמר לילות ושלשה ימים ^ילי׳־™ ^ל״י
™ *.[T^קי".," ש״ש ל״ד הנ״י אחזני אחת פעם יוחנן ר אמר בחבשא דשעח קמחי אפי׳ אמר פפא רב בדבש נקיה סולת אף אמר יהושע *™׳־ 

 טעם לטעום הרוצה יוסף רב דתגי בעליה תחיה החכמה <ג בעצמי וקיימתי תאנה של למזרחה ורצתי בולמוס
 וציונים" הגהות לר׳ בולמוס אחזיה באורחא אזלי קא הוו יוסי ור יהודה ר שמש תבואות וממגד י< שנאמר למזרחה יפנה תאנה "י׳־ p ־״יא יי׳ ״לי

 יוסי לח בולמוס אמית למתא מטו כי הרועה את קפחת יוסי ר׳ א״ל לריפתא אבליה לרועה קפחיה יהודה פיו שוטה בכלב נאמרו
ור׳ יהודה ור׳ ר״מ ותובולהז הנזיר את מפחת ואתה הרועה את ספקתי אני ייזירה י" ייייך ^י^יי»-?לי.י א™

 לההוא מטו כי בשמא חיקי הוו לא יוסי ור׳ יהודה ר׳ בשמא ריק הוה מאיד ר׳ באורחא אזלי קא הוו יוסי
 דור <ביה שנאמר הוא רשע אדם ש״מ אמר בידור להו אמר שמך מה לו אמרו להו יהבו אושפיזא בעו דוכתא

 קיבריה בי אוהביה w אזל כיסיה ליה אשלם לא ר״מ כיסייהו לה אשלמו יוסי ור יהודה ר המה תהפוכות
 בחלמאי לי אתחזי הכי להו אמר למחר גברא דההוא אחשא דמנח כיסא שקיל תא בוולמיה ליה אתחזי דאבוה

 כים לן הב לו אמרו למחר ואייתיה יומא* כולי ונטוייה ר״מ אזל ממשא בהו ליה שמשי דבי חלמא לה אמרי
 אמו מר לן אמרת לא אמאי לה אמרו בשמא חיקיתו לא אמאי ר״מ להו אמר מעולם דברים היו לא להו אמר
 ויהב אזלו אשפמיה טלפתי חזו « לחנותא ועיילוהו משכוהו אמח מי אחזוקי חששא אנא דאמח אימר להו

 האכל ראשונים "' *מים )דתנף( היינו לאיתתיה וקטלה איהו אזל ואייתו לכיפייהו ושקלוהו לדביתהו סימנא
 עייל לא בלה רשמיה ביתא לההוא מטו כי בשמא חקי הוו לבסוף הנפש את הרגו אחרונים מים חזיר בשר

בלומר! ערגה לי היקה בלותי אחרי0 )כמו נאופים לבלה *ואמר1 דבתיב הוא רשע מינה עשמ אמח לגביה
|ולp 5 ■״. נו^ח וקרו פתוח פיו שוטה בכלב נאמרו דברים חמשה ודר ובו׳: שוטה כלב שנשכו מיבנאופים*(ץ זקנה

»» m «םן מחמש הוי ממאי נשמע קולו ואץ נובח אף וי״א דרבים בצירי ומהלך ירכותיו על מונח « חנבו
־™T ־סגד” ־־»(. בינייהו איכא בינייהו מאי עלו שורה רעה רוח אמר ושמואל בו משחקות כשפניות

ל״״ד,"""" למקטליה וממחקח )חמה פחוסה 1
 הרועש אח קפשש ומגרו קנחו וקפמו, הרועה. את קפחת יש. !שם ומחק עדטם לשק וטסנד. ית. לג. ]ינויס הפירוח

שהיה: חזיר. ומגר האכילו .p לב. ]וברים לנפש רצוני מהפנין הטה. תהפוכות דור כי ה.!. ]כרתות פג:( )דף ניומא
לאכול׳ אמד יהודי ונא ננלום מאכילו מנומו נא כוננים וכשהעונד ומאטלס ומנשל לישראל שסוטה נשר מוכר ישראל שטר

 וו על: לני לי אמר נאופים. לבלה ואטד קו.[. ]חולי! מזיר מר והאכילו הוא נוככיס שעונד וה וכשסר ידיו נטל ולא
 נונוציה עודנה היא והרי נה ושמור מלנה זטמה מאומ ומצא ממנה מזנוחיה יונו שהוקינה מעמה ננאופים ומקינה שנלחה

י:' »![. !שם והורגמו עליו שורה אדם ונשטשן עליו. שורה רעה רוח פג[. ט. ]יחזקצל נסשלה נאשר

 אמר שמואל בו משחקות
 עליו שורה חזזית רות

אין אותו וכשהורגיץ

סרוחות ואזבי־ו
נשים אמר רב

 השלם אוד תורה
 עכו יונתן ויאמר א<

 נז! וארץ'ראו את אבי
 טעמתי עיני'כי ארו כי

 הזה: דבש מעט
 בטן יד, א׳ ]שמואל

 מצרי 1איע תמצאו ב<
 אל אתו ויקחו בשדה

 לחם לו דתנו דודי
 מים: גשקוזו ויאכל
 דבלה יפלח לו דתנו
 ויאכל צטקיים ושר

לא ני אליו רוחו ותשב
 הבמף בצל החכמה בצל כי נ< -ת-בו ל, «׳ ושמאל לילות: ושלשה ,ימים שלשה מום שתה ולא לדום אכיל

 [t i וידברים ;דוויים: 'גוש וממגד שמש תבואת וטטנד ח עז י׳, !קהלי! 'נע£יה:' תחיה התטוז דעתי תורק
 p לב !תרם בם: אמן' לא בניע הטה כת8וןה דוד ?י אחריוום מה אךאה טהם פני אסתירה ויאמר ה<

 בלתי אחרי קךבה'לאג!ר3 שרה ותצחק ז< טשי נע ־קאל1ף והיא: תמותה מנו עתה נאופים לבלה ואמר ו<
................ע! / ]ט־אעדת זקן: !אלך עדנה’ לי ודתה

■!/

החכמה אוצר תכנת ע״י הורכס176 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד

 הסוו. טבל סבו •מר א[
 הטורה". הדופה סבר וסר

 ובהמה הכורי בכל ליתא
 ולפיי ומיותר כפול הוא

 שאיזו בודאי וש״י
 הר! )דק״ס(. הבא שייך
 ורש׳®? יצחק שיח
p ובנהר בראשונים 

 שקליה ?אורתא טסף
 ותגן ]לשק p לכיסיה:

 לכך משנה זה דאין ע״ע
 )גליק(: דתניא[ צ״ל
p גליון(: ליתא[ ]בע״י( p נוסף כת־׳י בקצת 

 הנרלג נל ס דטגי:
 יזה שבעמוד הב״ח

: יעקב: בעץ מקווץ

Ma

4?^



 הש״ם מסורת
הוספות עם

 עו: ומיס מום׳ ]עי א(
 נדוקק[, הנא ד״ה

J) קשו. דף זבחים 

 עי ז( לני, בנווזח ג(
 ד״ס כה. וסיס רש׳"
 ]וע׳ע ס( זהע נעורי

 ד״ה יט. מורוע מוספוע
ונו׳[. שלא דהן

fl )*W Wl }'pVTl/ וו״סי׳ם^

 המוגה גני על להקריב ר,רק שורגגזז.מלשיגוש^ ו^?ורוו».5^שפודפו: סלגא
לא לדידהו העליונה: שסה שפתים. ^(:"נניב !4)םו ונדנוממשראל נדרים ׳ים

 ה»לפ אוד תורה

 נ$עת' את ונתתי א<
 ]שואל !!טי ביד באלם
 כאפי יבארום ועשו

 את וכחמתייירדעו
י: אדני נאם 'נקטתי

יד[ כח, ]יזזוקאל

 והעטה בך הרבה ב<
 "כף 'ןפתה לא אשר

 האדן עלי ג1הן רנלה
 תלע וטון }!התענג

חקה כאיש יןה8
וקנתה: ונקןה

מ[ כח, !וסוים

0 ?so□ נחוצות 
 לנדה חהבט ושליבו

 לא ווהבם 030? יהיה
I כיום ׳!הצילם יוכל 

 »6 גפעום יי עבות
 לא "ומעיהם ;שבעו

עונם טבשול כי ימלאו

ים[ } )יוזיקאל היה:

 דמי לן יהיננא איהו א״ל. לן: שביקנא לא. א״ל
 שמורים כוכבים עובדי את לרבונז איש איש לן דקיימא

 יהרג בקדשים &ום הפטיל יאמרו »(: )ישעיה כדוק הנוטה כמו טיל״ה דוקין אבר*. מקושר אלא דידהו ממה לגבוה להקריב מופא. הוי
 שדא הרט: ולא וה אש שסבל שבלטקו ענותנותו. נהרג: »()ייקרא ט* יהיה לא מוס על ועבר בקדשים מום שהטיל שבשכל סבורין שיהו
, , , , , , , כשהיה קסם לקסום לסזרה. נירא

על ושלישים במו תילתא. פלגא דמי לך יהיבנא ליה אמר לא ליה אמר
עגלה וכמו יד( )שך מלו לך יהיבגא ליה אמר לא ליה אמר רסעודתך

פי׳ «י( )סואשיש משולש ואיל משולשק יףיהב נקטיה לא א״ל סעודתך כולה רמי
 רבנן יתבי והוו הואיל אמר ואפקיה ואוקמיה

 איזיל להו ניחא קא ש״מ ביה מחו ולא
מ

 גושקרא ד״ה רש״י
 לף ם5ש עיין קיבר. םת

 ד״ה גדש״י 3ע״ כ
גושקרא:

וציונים הגהות
ft) הרשכ״א בחשובוח 

 שמוותיזז: בניב העתיק

p גליק< עין של ס״א( 
 שחת ועי׳ דוד. מגדל

 שכו» סי׳ ח״א הרשב׳״א

 מגה״ת

 רתזווו

ס״א [7

p מנוה״מ 
 לארבע

 שבעולם:
 ניחא היא ברין קודשא

 דוד: מגדל >גליק( ליה
 ג עץ ערך הערוך ]גי׳ ס[

)גליון(: וכסתות[ כרים

 ליהא "ובדסלתא" ז[

 ובע״י, ובמגוה-ם בדסחי

 מהרש״ל. 8ע״ ונוסף

 בהפרא באגה״ת
 וכן וטלהא. ומשחא

 שיש אלא בכת״י הסדר

"בדזמרא׳* גורסים שאינם

 גורסים שאינם ויש ,
 "ובמלתא": {

 מפתחות
 אמיר פי׳ &[ מזזרש״ל:

 מהרש״ל: )גלידן(

P] נוסף ובכת״י באגה״ת 

 ל-ג רש״י י( אינהו:

 )באה״ס. ושערי" "דזזיטי
 וכרוב כאגה״ח ליתא וכן

 יעקב עיון ועי׳ הכת״י.

 באגה״ת p ורש״ש(:

 ומפרש בזמניה נוסף

 הגירסא יבמנוה״ם בימיו,
 נדע״ל ל[ כימיו: להדיא

 המים, )בארות נקדרה

 מהכת״י(: באתר וכ״ה
 )יש״ש פקדדין צ״ל מ[

 בחלק וכ״ה מנוח, וחכמת

 עיון ולנוסח מזזכת״י(,

להגיה: אץ הקודם

J) נוסף שמנ״י ברש״י 

 כת״י ובקצת ימלחא,
 בכת״י נוסףומשחא:ש[

 אותן של נוסף
 נדע״ל ע[ עשירים:

 המים(: )בארות מרבי

 "כמו במקום בבח״י ס[
אתה: כאילו שאתה"

I] פי׳ 
)גלית(

 הוה ינוקא ההוא לירושלים:' סמון
 כיד גרסינן: לא בלישניה מגמגם

 ישראל: עמי ידי על ישראל. עמי
 נקדה*. ידיו*: לקנח ידה. ולכפור*

 )שיריק בהרים מקדרין* לשון נקבה
 בשבילו ורקה סמה לו 1נקדהי ניב( דף

 צידתו. ג(: )זף מעניק במסכה
 נרים גני על נגררת טלימו: של ציצילו

 גט על אלא מהלן היה שלא ונשמות.
 שמו ציצית ק דאפדי. ואינא מילק:
 נסקו שהימה הכסק שמו נקרא ולמה
 כשהי׳ רומי גדול בין מוטלק של כסא
 הוו קיסר: סט להקטל ברומי הולך
 ושערי קיטי עמירי מלמא להנן להו.

 עשריס העיר בט כל למיון וציט שוממרא
 ריקים אנשים נריוגי. שמא: וסד

 רנק. להו אסרו למלממה: ופוחזים
 פילתא. טפתייעא לא בריוט: להנן

 להגן קלינהו בריוני: קמו. לנצק:
 כדי ועצים* המטאה לאוצרות אפנדי.
 חיוורתא. :סלק פפיהא. :סילקמו

 קיבר "פס משקרא. נקייה: סק
 גלל של פרש טרתא. שאונדיי״ר:

 איסטטסומה: מהמם ופתה. בהמה:
 צדוק לרט* שנשארו מאומם גרוגרות.

 ואכלת׳ היא ומצאמה נרמיה אק שמצץ
 צדוק רט של הסול ומריס לרעטנה

 וממה טעמה בגרוגרת שנכנס
 מרוט: מתחזי. הוה באסטניסו׳:

 הוה ני כמוש: שהיה מחמת מאנדאי.
 להברוח ורצה מעטוחיו כשגמר נריא.
 מאטם גרוגרות" ליה פייתי הוו עצמו:
 דבר לבלוע יכול היה שלא מסט יבשין
 ומשלן מימיהן אס מוצץ והיה עבה

 שמו: כן פיקרא. אנא הגרוגרות:
 לגבאי תא זכאי ק יוסק רק ליה. שלח

 זכאי: ק יוחנן רק ליה. אפר בצנעא:
 שבקימון דלא דגי. עכדיתו אימת עד

 לדדי. תקנתא לי חזי לאשלמי:
 נפשן נקוט העיר: מן לצאת שיטסוט
 הוצא כסולה עצמן המוק נקצירי.

 כמו נך. לישיילו מולה: שאמה קול
 טריא. מיד ואייתי טסס: שאמה׳"

 גנן. ואגני נטלה: כגון מסריח דבר
 הוא מת שיאמרו עמן במטמן זהשכב

 תלמידך. נך וליעיילו מר: ומסרים
 ולא לשאת מטמן רגל ממח יכנסו
 דמייא ידעין דאיטן לשאח אמרים יטמו
 כריוט: הנן נעו. מממא: קלל

 מערים שמא ברמגויס לטדקריד-
 סקרא: אבא להו. אסר הוא:

 רק שאפילו עליכם הדמיים יאמרו.
 יצעק: אולי למידחפיה. דקרו:
ט: והמעללמ אנא. פלכא דלאו

איברא

 לבנון שלשי מפרשים ויש וטוב בריא
 מיתוס ארבע בפרק דאמריק יתכן ולא

 להו מבד דהוו »:( דף )סנהמין
 שגדל שמפרש כמו ולא תלמא עיגלא
 אלעור רבי פרק בסוף דהא שלש

 עבד אמר שלו.( דף )ש» דמילה
 דשקעא טומא מילתא עגלא להז

*:0ללידתו שטעי יום פירוש
אי

רש״י לעד
 ק)רש״י1ט'ל׳׳ה.טוושד

 יריעה כעין כ(, כל) רקרא
 06 המנסה קוים אז

 רש׳" )נרק מק מ האישון
 יענעומא נג מ, ישעיה

 הרשרא ושר׳מ >נ צו,
 שני׳ו(. סימן ס״א

 שע שירוש שאונדיי״ר.
 )רש׳" היראה שע קינר,

 שפעים y» np דף שמו
 העשויה פם פ-ג(, לו רף

 )ישי" יפה שאיט מקמה
 ד׳ה עי׳א קינ רף כפוטס
 א שהשי׳ר ומיק קיטויא
[p ד(: םו״ס

P SWijyg לק אמר &?^(אזל 
 איל יימר מי איל יהודאי בך טרדו ךסר

 ליה מקרבק אי חדת קורבנא להר שדר
 דקאתי בהדי תלחא ענלא בידיה שדר אזל

 לה ואמת שפתים* *טיב מומא ביה שדא
מומא הוה דלדידן דוכתא שבעק* בדוקין

 להו אמר מלבות שלום משום לקרוביה רטן סבור הוא מומא לאו ולדידהו
 למקטליה סבור מזבח לגבי קריבק מומין בעלי יאמרו אבקולם בן זכריה רבי

 אמר יהרג בקדשים מום מטיל יאמרו זכריה רבי להו אמר ולימא ליזיל רלא
 את ושר©־! ביתנו את החריבה אבקולם בן זכריה רבי של ענוותנותו יוחנן רבי

 נירא שדא קאתי בי קיסר לנירון עלוייהו שדר מארצנו והגליתנו היכלנו
 רוחות לארבע בירושלים נפל אתא למערב בירושלים נפל אתא למזרח

 ונתתי יי* ליה אמר פסוקיך ל פסוק לינוקא א״ל בירושלים נפל אתא השמים*
 לחרובי בעי* הוא בחך קודשא אמר וגו׳ ישראל עמי ביד באדום נקמתי את

 ־מלא^א^מט” מ"ר מיניה ונפק ואיגייר ואזל ערק גברא בההוא ידה לכפורי ובעי ביתית
 )®כה ד4נג! אינה יקיקע הנהו בה הוו שני תלת עלה צר אתא קיסר לאספסיינום עילוייהו שדדה
 teTte־ נקדימון הכסת ציצית ובן שבוע כלבא ובן נוריון בן נקדימון עתירי תלתא

*Z’Sw הנכנם שכל m זב בעבייי חמהלו שנקרה גוריון בן
 ענייה כשטל או נמא־ה על נגררת ציצתו שהיתה הכסת ציצית בן שבע כשהוא יוצא ככלב רעב

 אמר חד רומי גדולי בק מוטלת במתו שהיתר! דאמרי איבא כמתות* גבי
 ומשתא וברמלחאי* ברחמרא להו אמר וחד ושערי בחיטי לתו זיינא אנא להו
 הוה אקלידי" כל חסדא דרב לדציבי רטן ושבחו בדציבי להו אמר וחד

 שיתק בעי דחיטי אכלבא* חסדא רב דאמר מדציבי בר לשמעיה מסר
 אמרו בריוני הנהו בהו הוו שתא וחד עשרים למטן להו הוה דציבי אכלבי

 וגעביד ניפוק להו* אמרו שבקינהו לא בהדייהו שלמא ונעביד ניפוק רבנן "להו
 SKp™־ אמביי להנהו קלגהו קמו מילחא מפתייעא לא רטן להו אמרו בהדייהו קרבא
 המל »״ !אפי׳ לנעלי שררתיה הויא דיחשלים עתירתא בייתום בת מרתא כפנא והוה ושעריי■ דחיטי

mT !X’ X" סמידא לה אמר אתא איזדבן אדאזל סמידא לי אייתי זיל ליה ואמרה לשלוחה
’אוייעדהלהלנעונמהא -fr אתא אךאןל אייתי ^ן-

 לה ואמר אתא אזדבן אראזל ל אייתי זיל א״ל איכא גושקרא ליבא חיורתא
 איזדבן אדאזל לי אייתי זיל ליה אמרה איכא דשערי קימחא ליבא גושקרא

 לה איתיב למיכל מידי משכחנא אי ואחזי איפוק אמרה מסאנא שלפא הוה
 אשר והענוגה בך הרכהב( זכאי בן יוחנן רבן עלה קרי ומתה בכרעא פרתא

 ומתה ואיתגימא אכלה צדוק דר גרוגרות לאמרי איכא תלה כף נסתר! לא
 אכיל הוה כי ירושלים* לחרב דלא בתעניחא שנק ארבעק יתיב צדוק דר׳

 ושדי מייהו מייץ גרוגרות לה מייתי בהא הוה ובי מאבראי מיתחזי הוה מידי
 בשוקא שריתיה וכספא דהבא לכל אפיקתה נפשה ניחא קא הוה כי להו

 מקרא אבא ישלבו בחוצות כספם * דכתיב והיינו ל מיבעי למאי האי אמרה
 תא ליה שלח הוה זכאי בן יוחנן דרבן אחתיה ט דירושלים בריוני חש

 בכפנא לעלמא לה וקטליתו הכי עבחתו אימת עד א״ל אתא לגבאי בצינעא
 לדידי תקנתא לי חזי א״ל ל קטלו מידי להו אמיגא דאי איעביד מאי א״ל

 עלמא טל וליתי בקצירי נפשך נקוט א״ל פורתא הצלה דהוי אפשר דאיפוק
 בך ולעיילו נפשך תת ולמרו גבך ואגני מחא מידי ואייתי בך ולישיילו
 ואינהו את הקליל בך לתשן דלא אחרינא אירש בך לעול ולא תלומיזך

מטו כי אחר מצד יהושע ורבי אחד מצד אלעזר רבי מ נטם הכי עביר

«9>6&ו

רש״י ליקוטי
 ובו׳ טפיקריקון לקח

 »וי מגילן בםל. פקחו
 עסקי על נפשוח הורג
 קרקע שא לו שאוער ממון

 לא זו ומענה יהטמט «
 למ״ד דאפילו מפנה הויא

 וכיני זכיטה ויכין מליוהו
 חלייהוויהנלאהויאממנה

 ג׳ נגיסק מפרש ונועמא
 לא והלכך וכו׳ נזרו נויוופ

לא דהא הסיקדקק קנה

 ילונפןמעוע6אמעוםד5נ
 נרנהונא קנה הניח לכפל

 ענמו סיקריקק כאפילו
 מנטע נען אס קינה היה

 נשמעעין מונם והפי לעול
 הונא דרג מילמיה נכי

 ס׳ ran אליוהו ליה דאיע
 לוקס קנה לא הכי אפילו

 דסיקריקון עמו דמנומע
]ושב״ס קס1!4 לו הקנה

 או הנמוכה נפון לה נמנ
 משלה שוס לו שהכניסה

 כל המל מן 4ר.0 ]נמוכות
 משטוכדיס גןרקמוחיו

 וודום אששו ממומז
 ולמפיאהינטמאויגישנה

 לא אס עלקועוא מטרוף
 נמנ שנן מורין כני ממצא

 אמראין נפשי כל לה
 נמסנא לנמונמין וערנאין

 יה וחור. )נא.(. טמ1נס
 נמן האשה מן ולקה הלוקש

 לו והקנמו מועט דנו לה
 מוכ עמנו מטרוף שלא כלי
 קחוגנוד.לא1וה.נ0כמו
 ומן שכל מעש כטל שטל

 w ל36» הנעל שימיה
 שהד הפירוש את הלוקס
 שלא נ״ו לו מנר המוכר
 יסא ולא האשה ממגרש

 שהד נמונתה ניכר ומן
 נגטיס כגל ט משנה

 לנמל לו שיש וקרקנטש
 P )נ״נ נומונע מייד

 מאי למעוטי דאמדק
 שאר למנטטי אילימא
אמה אי ומולן ט׳ נכסיה ממיתא קליל דחייא ידעי

מדדא»רמ?ק'האשה5 ליה m דחפו רבן יאמרו להר אמר למדוזפיה בעו דקרו רבן יאמרו להו אמר למרקחה בעו לפיתחא
 כסופה ננסים לה שנפלו

 לא ואי פא:( )נפוכזם
 לא דקאני שיפא הכי מימא
 הד לאשפו אדם יאמר

מל מונמס כמוכמיף
 מול מקמו האי הלנן■ נמונמה לגטמ ומנה נשמיע מק לטרוף טמוכל שממו אהט ו׳להני אלא לאטה טמשוענדץ ואע״ס יןיט שהמכר למדן אט מטס מומיה מומן מלי דלא ה׳׳נ לוסט מי ואי לנמונמין אמראין ננסי כל אלא השולה!

 כה רוכב שהיה מגלה דריספק. ■^0־ !שם לן להקטם נלני נמרמי ולא לי המשומנו קרקע לן למטר לסמלי עשימי רום נמש אמרה זמצי ממט מטרוף נמונמם לגטת ונשסטא סקס ההוא לגמד נטל דהוה קאי האשה מן ולקה אמור
בה:! לדף עיי!־ מ! !סד 4:ט !תענית כה דדן ישראל והיו גדולה נרד כיתר. 4עט. !חולץ

 דכדם. קיום שימן והוא שה שמלשינין כמקום לגימא לאטל רטל הולט של דא היהס שנן אני ואומר קורצין. יוטל ולא עמרגמיק ברש*!( !וע~ש טז יט )ויקרא רטל הלן לא עליהם. הלשיט קרציהון(. )ואכלו קודכא. בהו איכול
 קרנן וגט מ( )ישעיה שמיס כדוק הטסה נגק טל״״א ברוקי]. 4ת !.!ד!י«ל הרע לשון לשימן שהוא יג^ ו )»שט בעיניו קורן לשק קורצק, אטלס נקראס סעודה ואומה שאמרו, הרע לשק ולאמס דנדהס לנרד עליהם יש שמה שמאומה

 כעד ]העליון[ העפעפיס קט! לעולה דומה המק אגודוס נפפד אמדנן דהט כרקיע העץ על ]דפפעפיס[ דמן לעפעפיה קד ולהט נמפעפים מוס לו שיש מקק ל״א .!.man 10 מרט מכלול או דק או נא( )וקרא נדנמינ הוא מוס
 אינא אי )ס:( מולק כדאער קיטס שה מל לעמודי. □־ת!. ועי• "ק’ ״°’ »י• ובטי'״ כ״נ רני ממק אק אמה. לגלגל דומה עגול שהוא שט והשמור המולה אס פסוכנ אוקייטש יה כעד המק אס שמקיף והלק האק נעד והססאק הרקיע
 כר.!. !תעמת סינר) של אוצר אבלבא. ־!י.(. ענהורלן קיט. oroo! מפמתזת אקלידי. נע:!. !תולץ מציה קשנר •ב:!. !עירובי! עציה בדוריבי. 4:ת חולץ ועי• כה. !ובתיס נגוטק גברא נההוא ידה לכשוד ומי א״נ לנרנפדה רפריפא נלימא

נ:!. !שנת נקראם p נמו סוכק פא וגם פסולם שט מל גוהוקרא. 4לז. !סנהדרין טדס לשק שריטה ט:!. !תענית ץ.1הא עמי טדם בריוני.

 מלכא דלאו חרא קטלא תרי מיחייבת א״ל מלכא עלך שלמא מלכא עלך שלמא אמר להתם מטא כי נפק בבא
 אנא מלכא לאו דקאמרת א״ל לגבאי אתית לא אמאי האידנא עד אנא מלכא אי ותו מלכא לי קחת וקא אנא

איברא

החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס123 מס עמוד בבלי תלמוד גיטין כ ־ והדס >עוז בבלי תלמוד
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נענזנינז נטעי A Jp תקסו

סלומון תיים מתתיהו הרב

רוחני נדשגיח

,?Ip P
X י/יא

הלשון שרשי קונטרס

הרע לשון שורש

מרעהו איש קנאת הכל
 הקדוש השפעת כי ורכילות, לה״ר הלכות ללמוד רבים להתעוררות היום אנחנו עדים

 וגודל הרע לשון עון גודל בעולם ויתפרסם שיתוודע גרמו הגדולה וזכותו חיים החפץ בעל

 אשר עד כ״כ, גדולים הנסיוגות ואעס״כ שפתים. מטומאת לשונו לטהר שזוכה למי הזכות

 ומבקשים החטא. מן נקיים להיות להם קשה כמה מתאוננים עדיין הלכותיה הלומדים אלו גם

תמיד. בהם נכשלים אשר המכשולים ולהרים תשובה, דרך להם. להורות

|12 34567 |אה״ח

 החטא, מקור מהו לחקור שצריכים התשובה במצות הוא כלל כי פשוט. הדבר באמת

 שעדיין דמן כל הנה להתחזק, ורוצים הרבה שלומדים אף וא״כ אותו. ולעקור אתריו ולשרש

 על עצמו. לה״ר של החטא את לתקן נדכה לא ללה״ר, הגורמות הסיבות את מכירים איננו

 לשק של שמיעה או מדיבור ליהנות לו גורם מה האדם, של הנפש בכוחות להתבונן עסה כן

תכירו. על הרע

הרע שבלשון האכזריות
 המספר של הנוראה האכזריות על נפש, ומבהילות לב מחדירת קצרה, בהערה ונקדים

 )חלק ומוסר חכמה דעת בספר דצ״ל ליוואוויץ הלוי ירוחם ר׳ הגה"ח מרן שהעיר מה לה״ר,

 מרגישים שאין הריחוק מגודל אלא זה אין וכדומה, לה״ר שמדברים מה - וו״ל י׳(, דף א׳

 לבו משים אדם הי׳ לו חבירו. על רע לדבר אפשר איך שבאמת מזולתו, כלל יודעים ואין

 נא "חוסה ואומר מתחנן שהלה איך צעקתו את ולשמוע קלה, במחשבה אף בחבירו לחשוב

 בחבירו, לשונו לשלוח אח״כ שיוכל כזה רע איש במציאות כלל אין אותי", תבזה ואל עלי

עכ״ל. אפשר! והכל מרגישים, ואין שומעים אין - חושבים כשאין אבל

 כשיזכור הגה בברירות, במחשבתו אותם והמצייר הנ״ל, האמיתיים הדברים נוראים מה

 יכולתי איך ־ עצמו על ויתמיה ויכלם, יבוש הלוא חבירו, על ח״ו לה״ר פעם שדיבר איך

 התבוננתי. ולא ידעתי שלא בגלל אלא זה אין משים, מבלי דמו לשפוך כך כל אכזרי להיות

 צעקתם לשמוע בהיר ובציור לפעם, מפעם חברינו על לחשוב היא תשובתינו ראשית כן על

אותנו!" תבזה ואל עלינו נא "חוסה -

:;חכמה אוצר תכנת ע״י הודפס63 מס עמוד {191 ;«ויובל זכרוו ספרי עת, וכתבי קובץ»קבצים :ב - נעמנים נטעי



תקסו הלשון שרש* קונטרס ומחשבה מוסר

וקנאה שנאה
או בדיבור יש הנאה מה - עצמינו דעת לסוף ירדנו לא עדיין אך אמת, זה כל אמנם ״

איש יקוו כי כתיב י״ג־י״ד( כ״ב, )דברים תצא כי בפרשת והנה חברינו. על גנות של שמיעה יי /

עבירה, גוררת עבירה - הספרי בשם ופרש״י דברים, עלילות לה ושם ושנאה עליה ובא אשה

מקורית, עבירה לה״ר אין כי משמע הרי עכ״ל. הרע, לשון לידי לבא סופו תשנא לא על עבר

העבירה וטומאת כלל, לה״ר של עבירה לידי בא הי׳ לא תשנא לא על עובר הי׳ ואלמלא

בכל מרגישים אנו אין אם ואף לה״ר. של היצר בפח ליפול מקום הנותנת היא תשנא לא של..."

 לידי לבא סופו תשנא לא על "עבר - הכלל שזהו נראה מ״מ השנאה, מדת של תקפה פעם

לה״ר".

 שמדבר שמי מבינים, אנו הרי זה כי באה. היא ומאיפוא זו שנאה מהי להתבונן, וצריך

 ולא לה״ר מדברים לא אוהב על בי כמוך, לרעך ואהבת מצות על עבר כבר בטח לה״ר

 והחי׳ מדבר. הוא עליהם אשר האנשים לכל שונא האדם נעשה איך אבל לה״ר, מקבלים

 - ד׳( שער )ח״ב קדושה בשערי ויטל ר״ח וכדברי הקנאה, היא השנאות רוב סיבת כי הוא,

 זו, מידה היטב להבין הדברים, להרחיב עלינו כן ועל שנאה". לידי לבא גרמא היא "הקנאה

וקבלתה. ושמיעתה לה״ר דיבור בעון בניזקין גרמא היא כמה עד ולהכיר

דבר נקמת לנקום המתחרה - קנאה לשון כל
 )במדבר פנחס בפרשת עה״פ בפירושו רש״י עינינו האיר הקנאה מדת של מהותה בביאור

 דבר, נקמת לנקום המתחרה הוא קנאה לשון כל - וז״ל קנאתי( את בקנאו בד״ה י״א ב״ה,

 לתאר קנאה בלשון כשמשתמשים רק שלא גדול, חידוש רש״י לנו חידש בזה והנה עכ״ל.

 ר״ל קנאה", לשון "כל אלא נקמה, של לשון במשמעותה יש פנחס של כמו קנאות מעשה

 וכועס רעהו ביד חשוב חפ׳ן הרואה אדם רגש לתאר קנאה בלשון שמשתמשים במקום גם—

 דבר. נקמת לנקום התחרות איזו בו שהתעוררה משום זה הרי כך, יהי׳ לי גם ואומר בלבו

 רק מרגיש בעצמו האדם הלא ממנו, לנקום שירצה חבירו לו עשה מה כי פלאי, זה ובאמת

ביאור. צריך והדבר נקמה. של לכעס המקום כאן ואין חפץ, אותו לו שחסר על וכאב צער

 היטב הדק ולבחון האדם של נפשו כוחות של לעומקן לירד אותנו מחייב זה דבר ביאור

 כל ואיך הקדוש רש״י דברי נפלאים כמה נראה ועי״ז הקנאה, בעל של המחשבה מהלך את

המטרה. אל וקולעים מדוייקים הקדושים דבריו

והחמדות. התאדות שאר מכל משונה דבר הקנאה במרת מוצאים שאנו להעיר, יש ראשית

 הרי מצטער, הוא הנאה אותה לו שחסרה זמן כל כי ואם ההנאה, מבקש האדם בכולם כי

 קנאה אבל צערו. נח אותם כשמשיג ומיד לו, שחסרים ההנאה או החפץ על רק הוא צערו

 חבירו, ביד אשר חפץ אותו לו שאין על מצטער הוא חמדתו מחמת כאשר אלא בן, אינה

 לו יזדמן אם שגם כך כדי עד לשונאו ונעשה ההוא, החפץ בעל על צערו זוקף הוא מיד

היטב להתבונן אותנו מביאה זו הערה עומדת. במקומה שנאתו עדיין שחמר החפץ להשיג

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס64 מס עמוד (19) !«ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי קובץ»קבצי□ :ב - נעמנים נטעי



נעמנים ננועי סלומון ת»»ס ממתיקו הרג תקסח

 השתלשלות בדמיונו עוברת בי ונראה - זו מגונה במידה הלקוי האדם של מחשבתו במהלך

 לעצמו וחושב אותו, וחומד חבירו, ברשות חשוב חפץ רואה הוא א( דלהלן: הסדר על דברים

 אני "הלוא - לחשוב ממשיך הוא כך אחר ב( לי״. שיש ממה יותר חשוב דבר לו יש ״הרי -

 באמת "הרי ־ בדמיונו לדמות עובר הוא זו וממחשבה ג( זה". חשוב חפץ לי שיהי׳ כדאי ג״ב

כאילו לדמות דמיונו ממשיך ומיד ד( חבירי". ביד ולא ברשותי יהי׳ חפץ שאותו ראוי יותר

 צועק הוא דמיונו שבתוקף עד ה( בידו". שלי לחפץ "מה - לעצמו ושואל ברשותו, כבר -"""הי׳

 נהר מתפרץ הכרתו בתת זה ומרעיונו הוא!". שלי שבידו מה גנב! הוא "הרי - לבו בתוך

 לשון "כל רש״י מש״כ זהו !חבירו ביד שלו חפץ שרואה על נקמה התובע כעס, של שוטף

!חכמים דברי גדולים כמה דבר״. נקמת לנקום המתחרה קנאה

ותחרות קנאה

 יהיו הם שרק רוצים כי ימיהם, כל זה עם זה להתחרות הוא אדם בני הרבה טבע והנה

 מחופתם נכוים הם הרי מהם יותר חבריהם עם מתחשבים העולם ואם העולם, בעיני חשובים

 מחמת להם הבא הנ״ל דמיון אותו מפני עליהם הנאמר שבח כל על ומצטערים חבריהם של

 שדוחף מה וזהו ממעלתם. בידים אותם והורידו חבריהם באו כאילו בנפשם ומדמים קנאה,

 ממקדם חבריהם את שוב להוריד - נקמתם זוהי בי לה״ר, עליהם לספר ההזדמנות לעת אותם

 גנות דברי לשמוע הם רוצים גם טעמא ומהאי דעתם. נחה ובזאת מהם, חמסו אשר מעלתם

 מתוקה היא אשר הנקמה טעם הם טועמים עי״ז גם כי בלב, לקבלם ונוטים חבריהם על

 כ״כ, אותם מחשיב העולם אין אמנם כי מתנחמים הינם הלה״ר אח ובשמיעתם מדבש,

 של דו פחותה מידה הרי ליושנה! עטרה חורה עי״ז כאילו להרגיש אותם מוליך ודמיונם

קבלתו. והן שמיעתו הן סיפורו, הן לשה״ר, של והשורש הראשונה הסיבה ד,יא קנאה

 ח״ו. נפשם ושפלות אדם בני של קלונם בזה לגלות באנו שלא להתנצל, המקום וכאן

 הדברים להעלות העזנו כן על בתשובה, ורוצים הם קדושים שישראל משום דוקא אדרבה,

 לנו המקווה הגמול - ד׳( סי׳ ב׳ )פרק ובטחון אמונה בקונטרס איש החזון וכדברי הספר, על

 הלוהטים הדברים באים הספר, על הגנות את כהעלותינו כי הספר, על הדברים מהעלות

וע״ש. עכ״ל הגנות, את להכיר פנינו על ומטפחים

 גרעונות לתקן במידותיו המעיין אדם כל כי הזאת, הגנות את להכיר אנו צריכים כן על

 עד מקנאה, הבאה זו משנאה • מסויימח במידה לכה״ם ־ סובל הוא שאף ימצא נפשו

 שרוי והוא לו, מפריעה בעולם מציאותם שעצם בסביבתו אנשים כמה על בעצמו שמרגיש

 המקום באמת הוא כאילו מדמה שהוא מקום - בעולם חשוב מקום יתפסו שהם בפחד תמיד

 זאת מצדיק הינו טבעו ובחולשת עליהם, לה״ר ולשמוע לספר גם מוכן הוא כן ועל ־ שלו

 ונעשה אטום לבו גם הכי ומשום ממחיצתו, אותו דחו אשר על והנזק הצער להם מגיע כאילו

 תבזה ואל עלינו נא "חוסה • צועקים המה אשר צעקתם ומלשמוע כלימתם מלהרגיש אכזרי

אותנו!"

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס65 מס עמוד (19) ;«ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי קובץ»קבצים ב: - נעמנים נטעי



תקסס______________________הלשון שרשי קונטרס___י_________ומחשבה מוסר

זה לחולי הרפואה

חולה היא שזו קנאה, בלבבך תתן אל - בזה״ל כתב קי״ג( )סי׳ להרא״ש חיים באורחות.

 שאינו מפני היא רעה מחלה - בזה״ל כחוב שם יחזקאל אור ובביאור רפואה. לה שאין רעה

 כי רפואה, לה אין לכן מטבעו, באדם ומושרשת היא פנימית והקנאה במחלתו. מכיר

 יש שנאה לכל כי צדיקים בארחות כתב וכבר לשנאה, גם היא הופכת בלבו כשמשתרשת

 רפואה, תמצא לזה גם אבל קנאה. מחמת השנאה מן חוץ השנאה תסור הדבר וכשיתוקן חקוה

 וכמש״כ להבין, צריך הכל ולא להבין אפשר הכל שלא האמונה יסודות בלבו ישריש אם

 כמלא אפי׳ לחבירו במוכן נוגע אדם אין כי יבינו ולו ידעו לו - י״א( )פרק ישרים המסילת

 טעם להם הי׳ לא הנה נודעת, הבלתי וחכמתו הנפלאה עצתו כפי הוא מה׳ והכל נימא,

עכ״ל. כלל, ריעיהם בטובת להצטער

 לבא גרמא היא הקנאה - ד׳( שער ב׳ )חלק זצ״ל ויטאל לר״ח קדושה שערי הספר וז״ל

 יותר לחבירו טובה השפיע למה - הקב״ה על מורד כי קשה, יותר היא וגם שנאה, לידי

שהאריך. מה וע״ש עכ״ל. ממנו,

 ... וקנאה לשנאה מביאה היא כי הטומאה, אב החמדה - בזה״ל שם כתב החמדה ועל

 שהכל מאמין שאינו בהשגחה כופר והוא ככולן... שקולה הדברות שבעשרת עשירית והיא

 כי בו, חוסי כל אשרי שכתוב וכמו כמוהו מעלה אין הבטחון אבל יתברך... השגחתו ידי על

 עצה זצ״ל מקלם דניאל רבי בשם וראיתי עכ״ל. ומשגיח. ויכול אלוק לעולם שיש מאמין

 מקבל האדם הי׳ אילו וכן מום, בעל הי׳ כנפים בעל אדם נולד שאילו שיחשוב קנאה, לבעל

 הקב״ה הי׳ דבר לאותו צריך הי׳ באמת אמנם אם כי למום, זה לו הי׳ ברעהו מקנא שהוא את

! מום הוא מיותר ודבר לו, הוא מיותר כי לכך צריך שאינו ודאי לו אין ואם לו, נותנו

 אשר ושנאה, קנאה חמדה, של הנפש מחולי שסובל מי כי הוא, הנ״ל מכל ברור היוצא

 להתחזק והיא לו, יש יחידה עצה וכנ״ל, לה״ר של הנגע מתפשט שמהם השרשים הם הם

 מכל סובל ואינו יסובבנהו חסד בה׳ הבוטח כי ■ פיה, על חייו את ולחיות ובטחון באמונה

 מאתו בהכרזה הכל השמש תחת הנעשה וכל בעולם, מקרה שאין ומאמין יודע באשר אלו,

 הלימוד לו יספיק לא לה״ר עוץ לתקן שרוצה מי כן ועל הימים. כל השלמה לטובתו יתברך

 אלו כגון חז״ל במאמרי מעט יתבונן הלימוד אחר או הלימוד קודם אלא לבד, לה״ר בהלכות

 רוחו תשקוט ועי״ז הבטחון, מידת ובמעלת הקנאה מידת בגנות המדברים לעיל שהבאנו

 חביריו על טובה בעין יסתכל ואדרבה אותו, מפריעים חביריו כאילו כלל ירגיש ולא בקרבו

 ־ אליו בהתחננם שמוע לבלתי עליהם להתאכזר יוכל שלא וכ״ש כלל. בגנותם ירצה ולא

אותנו!" תבזה ואל עלינו נא "חוסה

* * *
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נעמניס נטעי סלומון קייס מתתיהו הרב תקע

 במהרה נזכה הלשון חטאי לתקן נזכה שאם מקומות, בכמה זצוק״ל הח״ח כתב הנה

 לנו יקל ואז מקרבנו, ותחרות קנאה ונעקור השורש שנכיר היא חסלתינו וא״כ צדקנו. למשיח

ב״ב. ליגאל נזכה ובזה לעשותם, מנת על לה״ר הלכות נלמד כאשר מרע לשוננו לנצור

 הזמן ובאותו - מלכים( הלכות )בסוף וז״ל המשיח ימות בתיאור הרמב״ם ונסיינ^בבכרי

 וכל הרבה מושפעת תהי׳ שהטובה ותחרות, קנאה ולא מלחמה ולא רעב לא שם יהי׳ לא

 יהיו ולפיכך בלבד. ה׳ את לדעת אלא העולם כל עסק יהי׳ ולא כעפו, מצויין המעדנים

 שנאמר האדם, כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים, דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל

עכ״ל. מכסים, לים כמים ה׳ את דעה הארץ מלאה כי

 דעה הארץ שתמלא שיזכו כדי המשיח לימות ישראל כל בלב יהי׳ אחד תיקון שרק הרי

אמן. בימינו במהרה רצץ יהי כן ותחרות. קנאה יהי׳ שלא - ה׳ את

הרכילות שורש

סוד מגלה רכיל הולך
 זה רכיל, איזה - וז״ל ב׳( סעיף א׳ כלל )בח״ח רכילות איסור בהגדרת חיים החפץ כתב

 שמעתי וכך כך פלוני לך עשה כך עליך פלוני אמר כך ואומר והולך לזה מזה דברים שטוען

 לפי אף שמספר מי על גנות אין דבר שאותו אעפ״י לך, לעשות רוצה או לך שעשה עליו

 או אתו והצדק שהאמת משום או מכחיש היה לא בעצמו לו שואלין היו ואילו הרוכל, דברי

עכ״ל. מיקרי, רכיל אפ״ה אחרת, כונה והדיבורים הפעולות כאלו שהחכוין משום

 דברי לפי אף שמספר מי על גנות אין דבר כש״אותו גם ישנו רכילות שאיסור אחר והנה

 ואין הרע, לשון של מהשורש לגמרי היא אחרת הרכילות של ששרשה הוא ברור הרוכל",

 שורש במאמר דברינו )עי׳ הרע בלשון הוא כאשר והתחרות הקנאה תוצאת דוקא הרכילות

 בכוחות שוב להתבונן עלינו יש רכילות, של זה חטא לתקן נרצה אם כן על א׳(. הלשון

 השורש. מן אותן ולעקור רוכל להיות לנו הגורמות הסיבות למצוא האדם, של הנפש

שברכילות ההשחתה
 עה״פ רש״י פירוש עפ״י ונתחיל "רכילות", המילה של פירושה על נעמוד ראשית

 מדנים משלחי שכל שם על אומר אני - וז״ל בעמך, רכיל תלך לא ■ ט״ז( י״ט, )קדושים

 נקראים בשוק לספר רע ישמעו מה או רע יראו מה לרגל רעיהם בבתי הולכים לשה״ר ומספרי

לדבריו(. הוכחות כמה שמביא )וע״ש עכ״ל. רגלה, הולכי רכיל, הלכי

 הסתרים לדעת סקרנותו היא רעתו כי ראשית רכיל, ההולך עושה רעות שתים דבריו ולפי

 עתה עד מכוסים שהיו דברים לוקח הוא כאשר ושנית מרגל, מלשון והוא לחבירו אדם שבץ

 י״א, )משלי הוא מלא מקרא ובאמת סוד. מגלה בדה נעשה הוא והרי בשוק, אותם ומספר

היכלות מספר השחתת עיקר כי הרי דבר, מכסה רוח ונאמן סוד מגלה רכל הלך ־ י״ג(
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תקעא הלשון שרשי קונטרס ומחשבה מוסר

 להטמינם צריך לו נודעו אם אף כי הנה, עד מכוסים שהיו דברים לגלות הנאמנות אי היא

הסוד. לגלות ולא לבו בקרב

 הדברים את גם תגל, אל אחר סוד - מ״א{ )סי׳ חיים באורחות הרא״ש כך על הזהיר וכבר

 בזה״ל הוסיף שם ק״ח ובסי׳ עכ״ל. לבך, בקרב טמנם סוד דרך על שלא לפניך ידברו אשר

 דברי ולפי עכ״ל. ממך, המכוסה ודבר לחבירו אדם שבין הסתרים לדעת להוט תהי אל -

 אדם שבין הסתרים לדעת להוט היותו היא רכיל ההולך של ההשחתה מהות הנ״ל רש״י

 שתי צירוף והוא לאחרים, ומגלהו חבירו סוד שלוקח ועור ממנו, המכוסה ודבר לחבירו

 לתקן באים כאשר תיקון הצריכות המידות הן והן כנ״ל, הרא״ש עליהן שהזהיר האזהרות

במקורו. החטא

לזולתו להודיע יתאוה משכיל כל דרך
 הסקרנות * אלו מידות של מהותן להכיר צריכים התיקון, אופני ללמוד שניגש קודם אכן

נעוצות בשרשן אלו מידות שבאמת להכיר מופתעים נהיה בהן נדקדק וכאשר הסוד. וגילוי

הגאון אחיו על המחבר שכתב הספיקות קונטרס בסוף איתא דהנה והשגתה. החכמה בסוד יהן..

חכמתו, מעייני חוצה להפיץ תשוקתו וגודל נפשו את ידעתי וגם - בזה״ל החושן קצות בעל

 והרב בינתו, מעוצם וישכיל שישיג מה מכל לזולתו להודיע יתארה משכיל כל דרך כן כי

 מעלה בצבאות לראות השמימה עלותו לאדם אפשר היה שאם כתב ז״ל מוסקאטו מוהר״י

 ההוא, הגדול המראה את לחביריו לספר הנה שובו עד בהשגתו מתענג היה לא וישרם, סדרם

הכי במלאכתם נעשו פלאות פלאי עם ההם היקרים הגופים רב צבא המבשר אומר יתן ולהם

ע״ש. עכ״ל נכבדת,

לאתרים, ולמוסרה חכמה לקנות היא תכליתו כל אשר האדם מציאות עצם היא שכן הרי

 ולהתענג להשיגם ולעסוק ולעמול מידיעתו, המכוסים והדברים הסתרים לדעת להוט הוא כי

 אותן כי נמצא ברבים. החכמה סודות אותן לגלות היא שאיפתו זה כל ועם החכמה, בהשגת

 - רכילות של החטא לתהום האדם את למשוך בכחן אשר הסוד וגילוי הסקרנות - המידות

 זאת שבעבור הוא ופשוט בהשגתה. מתענג הוא ידן על אשר החכמה מפתחות באמת הן הן

 תכליתו להשגת אותו המביאים הכלים לו חסרים היו בלעדיהן כי אלו, מידות באדם נוצרו

 כך כל הדוחפו הרע יצר האדם אצל שמוצאים ומה לזולתו. להודיע יתאוה משכיל כל אשר

 בגדר ־ המנוגד כח רק באמת הוא ברבים, ולגלותן חבירו של הסתרים לדעת סקרן להיות

 כדי ויותר יוחר חכמה לקנות האדם את המדרבן הטוב ליצר - האלוקים עשה זה לעומת זה

וללמד, ללמוד - לאחרים למוסרה

הנובע כמעיין גדולה הנאה נהנה תורה הלומד
 עליו הרחיב כבר תורה, דברי הנאת לעומת רע דיבור הנאת ־ זה לעומת דה של זה סוד

 אתכם, דברי אודיע רותי לכם אביעה הנה - כ״ג( )א׳, במשלי עה״ם בפירושו הגר״א הדיבור

דברים עוד לעשות אותו המסייע והוא ממרום רוח לו נותנים עושה שאדם דבר שבכל - וז״ל
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געמנינז נטעי A סלומון קייס מתתיהו הרג תקעב

 לו יש ומזה מהם. נהנה והוא כאלה דברים עוד שעושה עד ושקט נח אינו הרוח חה כאלה,

 עבירה. גוררת ועבירה מצוה גוררת מצוה וזהו עבירה, בדבר והן מצוה בדבר הן רוח נחת

 לעבירה. יותר עוד ומתאוה גדולה היא ממנה הבאה הרוח גם גדולה, שהיא עבירה דבר וכל

 מחמת מאד ונהנה למצוה מאד ומתאוה מאד קדוש ממקום הרוח באה גדולה, מצוה בדבר וכן

 בטלים דברים ולהיפך התורה לימוד היא המצות מכל הגדולה שהמצוה וידוע מהמצוה. זה

 אף העבירות מכל יותר וליצנות בטלים מדברים הנאה יש ולכן התורה, ■היפן שהם וליצנות

 היפך הנובע, כמעיין והיא מאד עד גדולה הטומאה שרוח מחמת אך הזה, עולם בהם שאין

 מחמת היא ההנאה רק כלל הזה" "עולם בזה אין הלא אומר לזה הנובע, כמעיין שהיא התורה

 ואז רוחי" לכם אביעה "הנה נובע, הטומאה ורוח גדולה עבירה והיא התורה, היפך שהוא

 התורה רוח הנאת תהיה ובודאי הנובע, כמעיין גדולה הנאה הקודש דוה ידי על לכם תהיה

 מפני הטומאה מרוח גדולה הקודש רוח והנאת כולם, כנגד תורה תלמד כי מכולם גדולה

עכ״ל. אמיתית, הנאה היא שזו

 הטומאה מרוח באה הלשון לחטאי שהמשיכה האלו, הגר״א מדברי למדנו הרי

 אותו המושכת היא הקדושה רוח תורה בדברי להיפך וכן דיבורו, על להוסיף המכשילתו

 הוא הדברים שמהלך נוסיף, הנ״ל מוסקאטו מוהר״י דברי פי ועל התורה. לימוד לתוספת

 להשתמש האדם את המכוונת היא הקדושה או שהטומאה רק באנוש, היא אחת רוח שבעצם

 חשק ־ מאד משונה כח עם האדם את ברא הקב״ה כי החטא, לצד או הטוב לצד זו במידה

 וכנ״ל תורה דברי בשביל בו נברא דה כת ובאמת לאחרים, להעבירן כדי ידיעות לחפש ווזאוה

 אדם כאשר כן ועל וללמד, ללמוד דהיינו לבניך ושננחם הוא התורה לימוד יסוד כל הלא כי

 חדשות ידיעות ולרכוש לדעת רצון אותו על הקדושה רוח חלה בהשגחה ונהנה בחורה ,עוסק

 תכה אשר עד שלם סיפוק לו ואין הלאה מושכתו הנובע וכמעיין לאחרים, למוסרן כדי

 התורה מסורת היתה זה כח לולא ובאמת לאחרים. וללמדה חכמתו על חכמה עוד להוסיף

לזולתו. שימסרנה בלי החכמה אל ומתאוה בפינתו יושב אדם שהיה יתכן כי ח״ו, בסכנה

 כדי ידיעות לחפש זה כח אצור ובקרבו בטלים בדברים עוסק אדם כאשר זה, ולעומת

 ולחפש לחטט תביאהו והיא ההוא הכח על הטומאה רוח חלה דו בשעה לחביריו, להודיען

 נעלה כח באותו הוא משתמש ובזה ולפרסמן, כלל אליו נוגעות שאינן ידיעות אחרים אצל

ר״ל. וקלקול השחתה בדרך

 רכילות של העוץ רעת גודל להכיר עינינו נפקחו האלה, הנפלאים הדברים כל ידי על ועתה

 בין מדנים לשלוח לחבירו אדם בין גדולה עבירה שהיא די לא כי חורבנה, סור נוראה במלא

 באשר האדם, בעצם הן והקלקול ההשחתה כי עמוק, יותר הרבה הוא הענק אלא האחים,

 שבכל לתורה, דביקותו כל וניתוק החכמה מעיינות סתימת ממש הוא רכילות דברי סיפור

 הוא הרי לרעה דו במידה בהשתמשו כי שבו, התורה כח את האדם מחליש וסיפור סיפור

 הוא תורה דברי נובע מעיינו שיהא ובמקום חורה, לדברי צמאון כבר לו אין כי עד משביעה

 הגר״א וכדברי וליצנוח, בטלים דברים ורכילות הרע לשון - טומאה דברי ונובע לאחור נסוב

הנובע". כמעין שהוא התורה היפך הנובע כמעין והוא מאד עד גדול הטומאה "שרוח - הנ״ל
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זה לחולי הרפואה
 חכמה אין הרכילות עון לתיקון כי מעצמו יבין הנ״ל האמיתיים הדברים בכל המתבונן

 הוא החטא שורש שעיקר כיון בתורה, עמל הארם שיהיה רק אלא תבונה ואין עצה ואין

 סתרי לדעת לרעה, לאחרים" להעבירן כדי ידיעות "חיפוש של הנפלא בכח ההשתמשות

 הוא התיקון שעיקר פשוט כן אם התורה, ומטמוניות בסתרי שיתעניין תחת הכירו ומטמוניות

 דברי הנובע מעיין - הקדושה רוח עליו שתשרה שיוכה כדי התורה בלימוד עצמו להשקיע

הטומאה. מעיינות יסתתמו ובזה תורה,

 לדעתן, עליהן שיגע בלי הכירו סתרי אליו יתוודעו כאשר האדם יעשה מה - תימא וכי

 נשיב זה על לאחרים. למוסרן השק בו ומתעורר שלו את הדורש בטבעו מרגיש הוא ומיד

 דבר", יכסה רות ונאמן סוד מגלה רכיל "הולך - המלך שלמה העיד כך הלא י נאמן ב\הא $

 אסור אשר אצלך המופקד כחפץ הוא לידיעתך הבא וזבירו של סודו כי הוא בזה והביאור

 וקבלת הנאמנות מידת ומצד עליך, וסומך בך תלוי הוא באשר בעליו רשות בלי להוציאו לך

 זו. בדרך בחבירו לבגוד שלא דורשת האמת ומידת זזבירו, סוד לגלות לאדם אסור אחריות

 מנין - )ד,ב( יומא בגם׳ כמבואר לגלותו אסור סוד בדרך הדבר לו נמסר לא אם ואפילו

 מאהל אליו ה׳ וידבר שנאמר אמור, לך לך שיאמר עד יאמר בבל שהוא לחבירו דבר לאומר

 נודעו אחרים ידי על רק בעצמו, מחבירו הדברים שמע לא אם שכן וכל ע״ש. לאמר, מועד

אדם. לשום להודיעם בלי לבו בקרב לטמנם להזהר לו יש כמה הכירו, סתרי לו

 נאמנותו, את האדם מפסיד ידה ושעל האמת במדת פירצה היא הרכילות שחטא זו הכרה

 ידיעותיו למסור המושכו טבעו אחרי נמשך מלהיות אצלו יקרה שהאמת מי את למנוע בכתה

 מצוה. וםבמ^ או הסוד בעל ברשות אלא ואת יעשה ולא מרובה, הנאתה כי אף לאחרים

 הנאמנות מדת בעצמו שיחזק הדיבור, לחטאי תיקון המבקש לכל טובה עצה באמת וזוהי

 ינצל רכילות של הזדמנות לידו תבא במקרה כאשר אפילו ובזה לזולתו, אחריות והרגשת

 ממרום דקדושה רוח המורידה חורה של בעמלה יצרו להחליש הכח לדה יצרף אם היצר, מפח

דוקא. התורה בידיעות - לאחרים להעבירן כדי ידיעות לבקשת הנובע מעיין להיותו

 לפרוש כדי בלבד רכילות בהלכות הלימוד לו יספיק לא הרכילות, מעון עצמו לטהר הבא

 וכמדת תורה תלמוד מצות במעלת המדברים חז״ל במאמרי יתבונן זאת עם יחד אלא ממנה,

יצליח. ובזה והנאמנות, האמת

השרשים תיקון

יבורך הוא עין טוב
 מתלמידיו הללו דברים שלשה בו שיש מי כל - י״ט( משנה ה׳ )פרק נאמר אבות במס׳

 אותנו שואלים היו אם והנה ע״ש. שפלה, ונפש נמובה ורוח טובה עין כו׳, אבינו אברהם של

היא וראשון ראש כי ואומרים קופצים היינו אבינו, מאברהם ללמוד שאפשר המעלות מהן
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נענזניס נטעי סלימץ קייס מתתיהו הרג תקעד

 שלא הוא פלא וא״כ לאברהם. חסד - שמו על הנקראת מדתו ווהי הלא כי החסד, מידת

 שאין רואים ומזה טובה. עין של פנימית תכונה רק אלא במשנה, זו יסודית מעלה הוזכרה

 ועל האדם. בלב טובה עין של ממקור נובעת היא אם רק אלא המעלה תכלית החסד מדת

חיובה. ומהו חשיבותה מהי ־ טובה עין של מהותה היטב לדעת צריכים כן

 בין להבחין ההגדרה את א׳{ פרק ריש טובה, עין )נתיב עולם בנתיבות מבאר המהר״ל

 כאשר נקרא טוב לב כי טובה, עין ובין טוב לב בין שיש וההפרש - ח״ל טובה, ועין טוב לב

 חבירו שיהי׳ וחפץ רוצה הוא כאשר נקרא טובה ועץ אחר, אל טוב להוציא חפץ הוא

 פירש ובזה עכ״ל. אחר, בשל צרה עינו כאשר נקרא רע עין זה והפך ובטוב, בשלמות

 שהוא מי כי לדל, מלחמו נתן כי יבורך הוא עין טוב - כ״ב( )משלי הפסוק את שם המהר״ל

 למלאות בהרחבה שנותן כיון - לדל נתן מלחמו כי מהש״י מתברך שיהי׳ ראוי עין טוב

בעלמא. נתינה בסתם המצוה חובת ידי יוצא ואינו כשלימות חבירו של .חסרונו

 מקור ואין לחבירו טובה לעשות ירצה שאדם יתכן כי העמוקים, דבריו על להוסיף ונראה

 הוא ובאמת חבירו על להשתלט האהבה מן נובע הוא לפעמים כי טוב, כולו הרצון אותו

 החסד וה ואין בממונו, טובה לגמול לו אומר לבו כן על אשר הנותנים מן להיות נהנה

 אלא הנפלאים. חסדיו את אבינו אברהם פעל בה אשר הכוונה זו ולא אליו, כיונה שהתורה

 וישתדל שלימה, טובה לו תהי׳ ואחד אחד שכל שירצה כזו, טובה בעל להיות האדם שצריך

 ובדרך טובה. עין וזהו ־ ובהרחבה רב בשפע לעשות לו שאפשר מה ככל חסרונם למלאות

 כדי ממנו ללמוד שעלינו והשורש העיקר והוא חסדיו, כל לעשות אבינו אברהם הצטיין זו

מתלמידיו. שנהיה

 - י׳( ט״ו, )דברים עה״פ ל״ה( סי׳ שלישי )שער תשובה בשערי יונה רבינו כתב והנה

 ולהיותנו העין ערות מנפשינו להרחיק בזה החהדנו - לו בחתך לבבך ירע ולא לו תתן נתון

 אשר עד היד במתנת די ולא יבורך, הוא עין טוב - ט׳( כ״ב, )משלי שנאמר כענין עץ טובי

 לו, תתן נתון שאמר אחר לבבך ירע ולא ואמר הזהיר כן על הנדיבות, מדת בנפשותינו נטע

עכ״ל.

 שכתוב כמו לו תתן רק לבבך ירע אל לכתוב צריך הי׳ המקרא בסדר כי הוא, דבריו ביאור

 למדים אנו הסדר שנהפך וממה ידך, את תקפוץ ולא לבבך את תאמץ לא ז׳( ט״ו, )וברים

 שורש היא היא אשר טובה עין מדת בנפשו שיטע הנותן, לב לתועלת היא הנתינה תכלית כי

תלמידיו. בין נמנה להיות הרוצה אבינו אברהם זרע של לנפשו והיסוד הנדיבות

 הלוא בי ופרח, כפתור הדברים המשך לנו יעלו שם, בפסוק עוד נדייק כאשר ובאמת

 בכל אלקיך ה׳ יברכך הזה הדבר בגלל כי לו בחתך לבבך ירע ולא לו תתן "נתון - שם כתוב

 בנתון ולא לבבך ירע בולא הברכה את הפסוק תלה ובפשטות ידך". משלח ובכל מעשיך

 פורש כי נמצא עין, טובי להיות בזה הוזהרנו אשר הנ״ל יונה רבינו ביאור לפי וא״כ חתן,

!לדל מלחמו נתן כי יבורך הוא עץ טוב - המלך שלמה שלימדנו היסוד אותו בקרא
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בתורה גדול כלל זה - במוך לרעך ואהבת
 להיות אנו מוזהרים צדקה מצות אצל רק לא כי נמצא בדבר, עוד ונעמיק נתבונן וכאשר

 מפורשת במצוה זו יסודית מידה על התורה אותנו דהזהירה אלא קיומה, באופן עין טובי

בס״ד. דברינו ונבאר כמוך. לרעך ואהבת של המצוה והיא - בתורה גדול ככלל לעצמה

 את לאהוב האדם לב יקבל לא כי כמוך, לרעך ואהבת מצות בביאור הרמב״ן העיר כבר

 ביאור אלא כך. המצוה לבאר כלל הדעת על יצלה לא כן ועל נפשו את כאהבתו חבירו

 שיזכה בטובתו ורוצה חבירו את אוהב הוא כי שאף הוא, האדם טבע באשר כי הוא, המצוה

 אבל אליו, שישוה רוצה אינו מ״מ ובחכמה, ובדעת וכבוד ובנכסים בעושר לו האהוב רעהו

 להזהיר התורה באה זאת ועל טובה, בכל ממנו יותר הוא שיהי׳ לעולם בלבו חפץ יהי׳

 בלבו, הזאת הקנאה פחיתות תהי׳ שלא הכתוב ויצוה - שם הרמב״ן וז״ל זו. במצוה ולצוותנו

 עכ״ל. באהבה, שיעורין יוזן ולא לנפשו, עושה אדם כאשר להכירו הטובה כרבות יאהב אבל

 אחד לכל שיהי׳ היא כמוך לרעך ואהבת מצות עיקר שכל הרמב״ן דעת לפי מפורש הרי

 הענינים. בכל ובהרחבה בשלימות חבירו בטובת וירצה חבירו על טובה עין מישראל ואחד

 היא בתורה" גדול כלל זה כמוך לרעך "ואהבת - באמרו עקיבא רבי שכוונת לפ״ז ונמצא

והבן. - וחיובה חשיבותה וזוהי בתורה, גדול כלל היא טובה עין שמידת

 גשמיים דברים על רק נאמר לא יבורך הוא עין טוב כי מאליו מובן להכי דאתינן השתא

 פרשה )קהלת רבה במדרש מפורש וכן עין. טובי להיות צריכים ברוחניות שגם אלא בלבד, -

 כי עד מתו וכולם לו היו תלמידים אלף עשר ששנים ר״ע שם שסיפר אחרי ו׳( אות י״א

 אלא מתו לא הראשונים להם אמר - בזה״ל שם כחוב תלמידים, שבעה לו העמידו בסוף

ישראל ארץ כל ומלאו עמדו מיד כן, תהיו לא אתם לוה, זה בתורה צרה עיניהם שהיתה מפני

טובה. עין במדת תלוי התורה מסורת המשך כמה עד לנו הרי עכ״ל. תורה,

 מסרה והוא ע״ה רבינו למשה הנתונה היא בידינו עתה המצויה התורה כל כי היא והאמת

 חנינא ב״ר יוסי א״ר ־ )לח,א( נדרים בגט׳ כמבואר שלו, טובה בעין דוקא בשלימותה לנו

 כתבן אף שלך פסולתן מה לך. פסל לך כתב שנאמר ולזרעו למשה אלא תורה ניתנה לא

 ע״כ. יבורך, הוא עין טוב אומר הכתוב ועליו לישראל, ונתנה עין טובת בה נהג ומשה שלך,

 בגשם בין - ישראל של קיומן לעצם טובה עין מדת נחוצה כמה עד הנ״ל מכל למדים נמצינו

ברוח. ובין

ההסתפקות היא טובה עין
 שענק רבות פעמים ביארנו כבר - וז״ל הנ״ל, המשנה על הרמב״ם כתב חדש דבר והנה

 כי והוא הנפש, בכוחות גדול סוד הרמב״ם בזה לנו וגילה עכ״ל. ההסתפקות, היא טובה עין

 בראותו השמחה גם בה שנכלל אלא ובטוב, כשלימות חבירו שיהי׳ הרצון רק טובה עין אין

 פחיתות שיש זמן כל כי חסר, הוא כאילו בעצמו מרגיש שהאדם זמן כל א״א וזה הוא, כן כי

בל היטב עי׳ ־ חבירו ידי על הטובה מן כמקופח עצמו את האדם ירגיש בלבו הקנאה מדת
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נעמנינז נטעי סלומון חיים מתתיהו הרג תשעו

 מי רק כן על הכירו. של בטובתו לשמוח יוכל לא אופן -ובשום לה״ר שורש במאמר דברינו

 כוה אדם רק הוא, מעט כי אף בחלקו שמח שהוא ר״ל ההסתפקות, במרת עצמו שמרגיל

בה. ולשמוח בטובתו ולרצות חבירו טובת כל על טובה בעין להביט יכול

 מי על כוונתינו אין "המסתפק" על מדברים כאשר כי עמוק, יותר הוא הדבר *"ובאמת“

 לעשות שכדאי לעצמו שאומר ורק היעדרן על ומצטער בעוה״ז צרכיו למעט עצמו את שדוחק

 היא כוונתיגו אלא והתאוה, החמדה בים ויטבע יחטא שלא כדי או תורה ללמוד בשביל כן

 מה בכל ומכיר יתברך הבורא לו שממציא קטן דבר מכל תענוג ומלא רצון שבע שהוא למי

 נתרגל כבר הזה המסתפק כי חיינו. בטובו דק כי באמת ומרגיש טובו גודל את לו שיש

שיהי׳ זולתו על גם ככה להסתכל לו נקל כן ועל בוראו, ועל עצמו על טובה בעין להביט

 כל לו יש הרי ולעצמו לכך נצרך חבירו הרי כי ובהרחבה, כשלימות הטוב כל לחבירו גם

כלום. לו חסר ולא

 מדברי אנו למדים טובה, בעין סביביו על מביט ממצבו רצון שבע שהוא שמי זה, יסוד

 ובריאות מרעה יפות פרות שבע עלח היאור מן והנה - ב׳( מ״א, )בראשית הפסוק על רש״י

 לזו, זו יפות נראות שהבריות שובע לימי הוא סימן - וז״ל מראה יפות מהו ופרש״י בשר,

דבריו. על להוסיף צורך ואין עכ״ל. בחברתה, צרה בריה עין שאין

 אחת מעלה רק היתה לא אבינו אברהם של הטובה העץ כי הוא, מדברינו היוצא

 אליו שהגיע דבר בכל ראה הטובה בעינו אשר עלייתו, כל שורש היתה היא אלא ממעלותיו,

 ועל תמיד, טובותיו על לו והודה ויותר יותר בוראו את הכיר ועי״ז הקב״ה של טובו כל "*את

 היתה הטובה ועינו כלום לעצמו צריך הי׳ שלא כך כדי עד כ״כ ושבע למסתפק נעשה ירה

 ישראל, לעמו תורתו את הקב״ה נתן כאשר כן, ואחרי העולם. כל על וטובה ברכה רק שופעת

 שיהי׳ הוא המצוה יסוד כי בתורה, גדול כלל הוא ולכן כמוך. לרעך ואהבת במצות אותם צוה

 הן - כולה התורה כל את לקיים יבואו ממנה אשר אבינו אברהם של הטובה העין לישראל

לעצמו אדם בין של החלק והן לחבירו אדם בין של החלק והן למקום אדם בין של החלק

ההסתפקות. היא טובה עץ כי -

 באבות נאמר עליה אשר הרע עין מדת - זו מידה של האחר בקצה להתבונן נגיע ומזה

 פירושה הרע שעין יונה רבינו שם וביאר העולם, מן האדם את שמוציאה י״א( משנה ב׳ )פרק

 עכ״ל. כמותו, גדול עושר יעשיר מחי ממנו העשיר חבירו את ועויץ בחלקו שמח שאינו מי

 רעה עץ גיסא ומאידך המסתפק היא טובה שעין כהרמב״ם למד הוא כי בדבריו, רב״י ודייק

 לשץ של ולענה ראש פורה השורש גם שזהו ומובן בחלקו. שמח שאינו מי - ההיפך היא

 טובה העץ היפך והם הזה, שמח" ה״אינו של והדכאון העצבות - חנם ושנאת ורכילות הרע

ואדם. אלקים המשמחת

הפנימיות מעוררת החיצונית התנועה
 חפשנו השרשים פי ועל הלשון שרשי אחרי תרנו הנ״ל, הראשונים המאמרים בשני הנה

מעיקרם השרשים לעקור כללי תיקון ומצאנו יגענו כעת אבל השגתנו, כפי פרטיות תרופות
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תקעו הלשון שרש* קונטרס ומחשבה מומר

 עין של המידה היא וזאת ישועה, תצמח ממנו אשר אחד חוק שורש נעמנים, נטעי ולנטוע

זו. נטיעה נוטעים איך הנטיעה, אומנות את לבאר רק נותר אמנם טובה.

 החיצונית התנועה כי - וז״ל ג׳( פרק )בסוף ישרים המסילת של הידוע ביסודו ונתחיל

 ישתמש אם אך מהפנימית, החיצונית היא בידו מסורה שיותר ובודאי הפנימיות, מעוררת

 עדיין אם שאף כאן, גם נאמר זו ובדרך עכ״ל. בהמשך, בידו שאינו מה גם יקנה שבידו ממה

 מ״מ ורחבה, שלימה בטובה רק חבירו את לראות שירצה עד כזו טובה לעין האדם הגיע לא

 בלבו ויקנה הפנימית, את החיצונה תנועתו תעורר הזה הענין על המראים מעשים יעשה אם

בשלימותה. המידה את

 יונה מרבינו לעיל הבאנו כבר ראשית, טובה? עין של החיצוניות התנועות הן ומה

שיסייע המעשה הוא הוא עין צרות מנפשינו להרחיק בכוונה .הנפעל־ נדיבות של שמעשה
’ !1234567ןאה״ח_

טובה. עין של המידה שהיא הנדיבות, מידת את נפשית בפנימיות לנטוע

 כל על מצוה - וז״ל ג׳( הלכה רעות מהלכות )פ״ו הרמב״ם בלשון היטב עיין ^שנית,53

 לספר צריך לפיכך כמוך, לרעך ואהבת שנאמר כגופו מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אדם

 הרי עכ״ל. עצמו, בכבוד ורוצה עצמו ממון על חם הוא כאשר ממונו על ולחוס בשבחו

 ואחד אחד לכל שיהי׳ היא המצוה עיקר שכל כהרמב״ן כמוך לרעך ואהבת במצות שהבין

 שהביא מהרוגמאות כי הענינים, בכל שלמה טובה לחבירו שתהי׳ וירצה חבירו על טובה עין

 אף כי הדוגמאות, באלו הרמב״ם בחר מדוייקת בכונה כי יתכן אמנם הכל. על ללמוד יש

 את לשבח הרגיל באשר אותם, המקיים על בהשפעתם כבירים הם עכ״ז במעשה קלים שהם

 ימצאנה הזמן בהמשך כי עד טובה עץ מידת בתוצאה לעצמו יוצר ממונו על ולחוס חבירו

 שיחפש היא, זו נשגבה במידה להתרגל שרוצה מי לכל השנייה העצה כן על בלבו. נטועה

 שלא בין בפניהם בין מעלותיהם, על מלא בפה חביריו את לשבח יום בכל הזדמנויות

בגנותו. ולא חבירו בטובת וירצה לטובה טבעו ישתנה ובזה בפניהם,

 אין כי אתו, במגע שבא מי לכל בפה לברך והיא הנ״ל, דרך על יש שלישית עצה ועוד

 מדתו זוהי ובאמת טוב. לכל שיזכה לב בכל חבירו את מהמברך טובה לעין חזק יותר ביטוי

 א״ר - בזה״ל באה״ד( א׳ אות מ״ט פרשה )ויקרא המד״ר מדברי שנראה כמו הש״י של

 יברך, זכרנו ה׳ שנאמר ומברכן ישראל של שמן מזכיר שהקב״ה מצינו נחמן בר שמואל

 וכמו טובה. בעין מברכם ישראל את כשמזכיר שמיד יתברך, מדתו היא שכן הרי עכ״ל.

 את לברך הזדמנות בכל עצמו אח האדם ירגיל אם בזה, גם כן שבחים לענין לעיל שאמרנו

 אז ירצה לא ובטח בשפע, וברכתו בטובתו וירצה לטובה עי״ז טבעו ישתנה בפיו, חבירו

לגנותו.

 אף הישיבה, ראשי של ביתם יד על עובר שכשהי׳ זצ״ל, מסלבודקה הסבא על מספרים

 מוזרה הנהגה על שאלוהו וכאשר טוב! בוקר - ואומר הבית אל פונה הי׳ אדם, שם הי׳ שלא

 אותו בפגשי כי טוב בבוקר מברכו הנני אדם פוגש כשאני מינה, נפקא "למאי - להם ענה זו.

 ביתו, על עובר כשאני מ״ש וא״כ טוב, בוקר לו שיהי׳ לברכו רוצה הנני ומיד זוכרהו אני

ממש זה והרי טוב". בוקר לו שיהי׳ אתר על אברכהו לא ולמה אותו, מזכירני זה גם הלוא
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נעמנים נטעי סלומון ת»יס מתתיהו הרב תקעה

 נותנים כאשר ראשית, - דברים שני מזה אנו ולמדים הנ״ל. יברך זכרנו ה׳ של המידה אותה
 הלב הרגשת מתוך כן לעשות צריכים בזה, שיש ארץ דרך מהמנהג חוץ לרעהו, איש שלום
 את לברך המצאות להמציא הוא טובה עין ממידת כי ושנית, טובה. בעין ברכה לו שנותן
 עצמו את כשירגיל בשלימות, זו למידה הגיע לא שעדיין מי ולכן שיוכל. מה בכל רעהו
 הוא עין וטוב - טובה עין של המידה את יקנה עי״ז הזדמנות, בכל בפיו תכירו את לברך

־-* יבורך.

 בקרבנו לנטוע כבירות השפעות יוצאות קלים ממעשים אשר השרשים, תיקון לפנינו הרי
 והיא לשון, למרפא לנו להיות התרופות לכל הכללי השורש היא אשר המיוחדת המדה את
 בתורה מפורשת במצוה עליה אנו מוזהרים אשר טובה, עין - אבינו אברהם של מדתו היא

כמוך. לרעך ואהבת ־

* * *

 הרע לשון הלכות ללמוד הרבים להתעוררות שזכינו אחרי הנה הפתיחה. מעין ונסיים ־ ■
 בקונטרס ימצאו המכשולים להרים דרך למצוא המשתוקקים האמת שמבקשי נקוה ורכילות,

אוחו. מסייעיז לטהר והבא ־ וחושיה עצה זה
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