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אוסף צילומים בהלכות בין אדם לחבירו
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מכון תורת האדם לאדם ,צפת

שצד

ספר ה

דעות פ״ו ה״י-פ״ז ה״ב

'( *’[pvt■:1
אפילו אלמנתו של מלך.
מדכתיב כל אלמנה.
מהרש״ל (על סמ״ג) לאוין ש; ועי׳ שדר משנה.

מקורו במכילתא דרשב״י.
מהר׳ן שיוש אגרש בקורת עמ׳ מקט; עמדת
המלן.

אבל אם ענה אותם הרב כדי ללמדם 1אף דבקרא לא תעמוד וכו׳ משמע נפש
ואחת מ״מ פעמים שהורג רבים.
וכו׳ ה״ז מותר.
כמו שהרב פטור מגלות כשהכהו  pידיד.
בשעת לימוד.
צא ולמד מה אירע לדואג האדומי.
שלחן המלן; עבודש המלך.
:הל׳ ג כתב דלה״ר הורגת שלשה
מקורו בערכין טז :דרב הונא הוה ■משמע דמעשה דואג הוי לה״ר,
■ישוב לזה.
מצער לחייא בר רב אף שהיה יתום.

לד׳ רש״י (הו׳ בגליון הגמ״י) דה״ה
בכל אדם ,באלמנת מלך א״ע בלאו.

אלה המצווס שי׳ יש.

משכטש יעקג (נן נאים) קמא־ד.

מהרש״ל הנ״ל.

מקורו במכילתא דרשב״י.

ק׳ דבסנהדרין קו :מוכח דמעשה דואג
הוי לה״ר.

 .לדידן דלא דרשינן טעמא דקרא פשיטא
דכל אלמנה בכלל.
ישדר משנה; מגלש שפר לאוין ש; מלגי״ש שמוש
<« כא; אלה המצווש שי׳ יש.

ולא יכאיב גופן בעבודה וכו׳.
מקורו במכילתא הנ״ל.
 ,עכודש המלך.

ויחוס על ממונם יתר מממון עצמו.
מקורו בברכות יה.:
 .יד אישן וארנעה טורי אכן (הו׳ נש׳ הליקוטים);
ענודש המלך.

צ״ע מכתובות ק :זיל לא עדיף מדידך.
-ענודש המלן.

כל המקניטן וכו׳.
ה״ה אם מספר גנותם בפניהם.
שפן שייש ששישה לאוין באמ״ש אוש טו.

הרי זה עובר בלא תעשה.
מו״מ במחלוקת רבינו והרמב״ן אם
לאו דיתום ואלמנה הוי לאו אחד או
שני לאוין.
משנת שבמים ל״ש ו (לג־א); כשר מצווש מ׳ שה;
עיר הצדק לאוין ש; ני׳ הרי״ס לרס״ג ש״כ צד־א.

אע״פ שאין לוקין עליו.
צ "ע אמאי אין לוקין.
שדר משנה.

אינו מטעם לאו שא "ב מעשה
דלשיטתו בעשה מעשה לוקה דומיא
דקונה חמץ בפסה.
מנ״ח מ׳ שה אוש מ; נר מצוה ח־ג; ועי׳ דרך
מצומיך מ״ד שי׳ שה ,ומי מימין (הו׳ נם,
הליקוטים).

טעמו דהעינוי במעשה ניתן לתשלומין
ולכן אינו לוקה.
נר מצוה הנ״ל; ני׳ הרי״ס לרש״ג ש״ג פנ־ג;
ועי ,נר מימין שם.

טעמו שעיקר הלאו שלא לצערם ,וצער
אין בו מעשה.
ניש המלך (נוים).

טעמו כמו שכתב דעונשו מפורש בצדו,
דנענש בעונש זה ולא במלקות.
קריש שסי; שדר משנה; מהר״ס שיק (מצוות)
מ׳ שה; נאר יהודה; ס׳ קונן (הו׳ נס' הליקוטים);
ענודש המלך.
מש״כ דעונשו מפורש אינו נתינת טעם

דא״כ כל חייבי כריתות שנתפרש
עונשם לא ילקו.
ני׳ הרי״פ לרש״ג ש״ג פנ־ג; עיר הצדק (שמ״ק)
לאוין ו.

בהכאה פחות משוה פרוטה לוקה דלא
גריעי מכל אדם.
מי מימין (הר כם׳ הליקוטים).

ברית ברח להן וכו׳.
משמע מדבריו דקאי בין ליתום ובין
לאלמנה ,וק׳ דבקרא כ׳ אם תענה אותו
כי אם צעק וגו׳ צעקתו ,משמע דאיתום
לחוד קאי מדב׳ בל׳ יחיד ובל׳ זכר.
מנחש שינון מ׳ שה אוח ו.

ענודש המלך.

ללמדם תורה או אומנות וכו׳.
מדהשוה לימוד אומנות ללימוד תורה
משמע דגם האב חייב ללמד את בנו
ת
אומנות.
אוש היא לעולם כט־ג.

מ

וינהלם בנחת וברחמים גדולים.
דוקא לשיטתו דלאו זה נאמר רק
ביתומים ואלמנות.
ענודש המלך.

אחד יתום מאב ואחד יתום מאם.
מקורו.
מעין השכמה דף יש ;.צ״פ; ענודש המלך.

עד שלא יהיו צריכין לאדם גדול וכו׳.
ביאור דבריו.
פנים מאירות ש״א שי׳ לז ד״ה וצריך; שנע
מימין (פונטרימולי) שוש״י רנט; פמש הדניר
או״ס ם" קנו אות ה.

גליון הגמ״י :רש״י בתב וכו׳ דה״ה
לכל אדם.
כן הוא במכילתא ,וביאורה לשיטת
רבינו.
שדר משנה; משנת שכמים ל״ש ז (כא־ג); משרת
משה; נריש משה (על שמ״ג) לאוין מ אות נ;
מלני״ם משפטים כה כא אות קעט; מועפות ראם
(על היראים) שי׳ קפב; ענודש המלך.

פרק שביעי
א) המרגל בחבירו.
למה שינה מלשון תורה לא תלך רכיל.
נריש משה (על שמ״ג) לאוין ט אוש א.

עובר בלא תעשה שנ׳ לא תלך רכיל.
ק׳ דבפכ״א מהל׳ סנהדרין ה״ז כ׳
דמססר לה״ר מחהר בלא תשא שמע
שוא.
שפן שיים הל' לה״ר כלל ו נאמ״ש אוש ו נהגה״ה;
ועי׳ יד אימן (הו׳ נם׳ הליקוטים שה״ג).

צ״ע 1בגמ׳ כתובות מו .נלמד מפסוק
זה אזהרה למוציא שם רע ,ומנא ליה
דהוא אזהרה ללה״ר ורכילות.
מהר״ס שיק (מצוות) מ׳ רלז אוש נ; שק״ל
אהע״ו סי׳ פו; ארח מישרים שי׳ ש ס״ה; מפן
שיים הנ״ל כלל א כאמ״ס אוש ג; ועי׳ גליו!
הש״ם ירושלמי פאה ד.:

אף דבספרא נדרש הפסוק על דיין ס״ל
לדבינו שהגמ׳ בכתובות הנ״ל פליגא
וס״ל דקאי בלה״ר.

שם :ואינו הורג אלא עצמו.
היינו שהמספר לבדו מת בחטאו
סדר משנה; לשם יהודה; נאר יהודה.

ב) אע״ס שהוא אומד אמת.
ראיות לזה.
ענודש המלך; ש״ש הל׳ לה״ר כלל א.

מהרש״ל (על סמ״ג) לאוין ט.

יש עזן גדול מזה וכו׳ לשק הרע.
הטעם דבלה״ר אין לו הנאה אבל הולך
רכיל עושה כדי לקבל גמול על
רכילותו.

טעם שהשמיט רבינו ציור זה.

שו״ת רדנ״ז סי׳ אלף שעד (הו׳ נס׳ הליקוטים);
העמק שאלה ש׳ נש אוש ג.

כיון שמספרי לה״ר הם מכלל המינים
שאין להם מלק לעולם הבא.
מרכה״מ מ״נ; ענודש המלך.

רברכילות אולי לא
משא״ב בלשון הרע.

מכוין

להרע

דינא דמיי לאוין ט.

המספר בגנות חבירו.
מדסתם משמע דאף אם לא יגיע היוק
לחבירו ,וראיות לזה.
זפן שיים הל׳ לה״י כלל ג אוש ז.

<ע״פ שאמר אמת.
ן׳ דבשבת לג :נאמר יסכר פי דוברי
טקר על מספרי לה״ר.
שד״ח כללים מער׳ ל אוש שג.

ישוב הקו׳ הנ״ל ,דלה״ר כולל אמת
ושקר אבל מוציא ש״ר כולו שקר.

משרש משה; דיכא דסיי לאוין ט.

משמע וציור זה הוי לה "ר
ומחלוקת הראשונים בזה.
ששן סייס הל׳ לה״ר כלל ב נאמ״ש אור

כ״מ (ד״ה המרגל) :או עשה נ
ל״מ בראשונים שבאומר כך ע;
פלוני הוי רכילות ורק כטוען
מזה לזה הוי רכילות.
עבודת המלך.

שם :אע״פ שאותו דבר אינו ג
צ״ע דהא עכ״פ מעורר מדנים,
לזה.
עיר הצדק לאוין ט; ועי׳ לסם יהודה.

שם :כמו בהלשנה דואג שאג
אחימלך וכו׳.
מו״מ אי בדואג הוי רכילות או
מער״ק; דינא דשיי לאוץ ט; ועי׳ ענוד׳

שם :יש לדקדק מאי אבל דקא
ישוב דמוש״ר הוי שקר ואינו
ללה״ר אבל בעל לה״ר אומו
וקאי אדלעיל.

רוש יעקג כו־נ; ועי׳ דנרי שאול עה״ש קמא
פר׳ שלש ק־ד.

משרש משה; שלל דוד.

אבל האומר שקר מוציא ש״ר וכו׳
נקרא.
והוא נכלל בלא תלך רכיל וכו׳.
מיס שיים ויד אישן (הר נם׳ הליקוטים); ועי׳

שם :מי שמורגל תמיד וכו׳ בעי
הרע.
ראיה לזה דרק במורגל נקרז
לה״ר ,וביאור שיטתו.

דברי שאול עה״ש מה״ש סר׳ מצורע.

ראיות שמוציא ש״ר נכלל בלה״ר,
ושיטת רבנו בזה.
ארח מישרים סי׳ ש ש״ד.

אבל בעל לשון הרע וכו׳ .וראב״ד.
ביאור מחלוקת רבנו וראב״ד.
סדר משנה; כנה״ג קיט־נ (הו׳ נס׳ הליקוטים),
ודיכא דמיי לאוין ט; מרנבח המשנה (אלפנדרי);
שלל דוד; נן ידיד; לשם יהודה; ניש המלך (חסון)
כיש המדרש שש־ג; נריח משה (על סמ״ג) לאוין ט
אוש ג; מולדוח יעקב יוסף פר׳ קדושים; באר
יהודה; ש״ש הל׳ לה״ר כלל א כאמ״ס אוח ד;
ארח מישרים הנ״ל ס״ה; עבודש המלך.

על זה הכתוב אומר יכרת י״י וכו׳.
ודינו כחייבי כרת שצריך לתשובה

ואע״ם שאין לוקין על לאו זה.
טעם הדבר.

היינו שאין לו חלק לעוה״ב כמש״ב
בהל׳ ג.

מיס סייס (הו׳ נם׳ הליקוטים); שקרי לב (אס״ז)
שבועוח כא( :מא־א); ענודח המלך.

יד המלך; פרשש המלך.

יהודה יעלה (מתר״י אשאד) יו״ד ס״א שי׳ שיט.

סדר משנה; שו״ע הגר״ז אירש שי׳ ק
ענודש המלך.

הגמ״י [א] :איכא נורא אלא בי
בסמ״ג לי׳ תי׳ "אלא" ,וביאורו.

משנת שכמיה ל״ש ש (לג־א); בריש משה הנ״ל;

וגורם להרוג נפשות רבות.
לפי״ו אסור אף בכתב.

לשם יהודה.

ראב״ד :שהראשון הוא תליתאי
נפשות.
כ״ה בפרש״י ערכין טו :ובמד׳
אמור.

כריש מפה (על סמ״ג) לאוץ ט אוש ג; ארס
מישרים סי׳ ש שנ״ש; ענודש המלך נהל׳ נ.

וכפרת יוהכ״ש ויסורים.
מרפא לשון יב־נ.

דינא דמיי לאוין ט.

ביאור החילוק בין מספר לה״ר
לה״ר בחומרת המעשה.

מו״מ אם פסוק זה קאי על בעל לה״ר
או במוציא ש״ר ,וביאור לפי״ז
במחלוקת הרמב״ם וראב״ד.
שדי משנה; כדיש משה מ״ל; ענודח המלך.

ניש המלך (ששון) ביש המדרש שט־א.

ק׳ דלפי״ז הו״ל לרבינו לומר
לה״ר הוא מי שמספר בקביעת
הו״ל לפרט זה שיושב ואוב
וכך וכו׳.
באר יהודה.

שם :נמצא שפרט כאן ארבעה
אבל בדברי חז״ל אינו מדויק כן
קראו לרכיל לה״ר ולהיפך,
לזה.
שד״ש מער׳ ל כלל סג; ארס מישרים סי׳

שם (ר״ה וכתב) :אבל כשמספר
הכירו אין השומע נענש.
ומ״מ עבירה יש בידו לכו״ע.
ספן תייס הל' לה״ר כלל ו אות א.

שם :ודעת רבינו שכשאמרו
לה״ר הורגת וכו׳.
ליתא בגם׳ ערכין טו ,:דשם
לישנא תליתאי ואפשר לפרשו אר
אלא דבילקו״ש פר׳ מצורע
בלשון זה.
כנה״ג קיט־ד (הו׳ נס׳ הליקוטים) ,ודי
לאוין ט; ארש מישדיס הנ״ל.

אור

הלכה ב
ל׳ב
שם
נ״3

אלא יפחות במו רביע בו'

אטל שליש ט׳ ריש פרק מי שאחזו מיץ

ולא יאבל עד שיבדוק בר

^'3

< rtהנכנס לסטודיו קבע מהלך י׳ פטמים ד אמזה
כרטס כ״ג

הלכה ט

ע

סקל מרובה ואינו ©שר לדברי הגמרא ב״מ רךב

הלכה ן*
הלכה ה

ואובל את החומץ

'0

נ״3

ל״ם

(”3

ובן החרובין רעין לעולם

ואם צמא כשיצא מן המרחץ כו* יערב
המים כיין כף

ע ומוותר לאחרים בר

בל השטוף בבעילה בר

p

ספרי ברכה כן ס״ס ניכרים
וכמסיפסן בשוק־

הלכה י
יען*"

אבל עינה אלחם כו׳ ללמדן תורה או
אומנית

מכוש דף ח׳ ע׳כ מצוה קעביד׳ בשזליא דערי׳חיוסא
הוא דלמדי׳.

שנאמר בי ד• יריב ריבם

דכתיב משלי כב אל תגזול דל בי דל ©א ט׳ ואל
תדכא פני בשפר וסי הזא בשער הלא כסיט לישזסואלמנס
אשר בשמריך זק פרש״י ©ף נ״ה כי ד יריב ריבם וקבע
קובעיהם נפש׳ אמנם הא ס״ס וצ״ל המצב דקעיסל כ״ג ובשדה
יחומיס אל תבוא כי גואלם תזק הא יריב ריבם אקך.

הלכה ב

^פרקז
אמרו חכמים בו׳ ואין לו חלק לעוד*,ב נו׳

ל

פרקה
כשם שהחכם בר

פרק ר

~

?™׳tv 1234567

ל׳3

כ״מ בנו בתים ט׳ ונס® גסת וק© בר

פירוש

שבס דף קנ׳יב וכל סשסיף בזימה ט׳ רבדים שעושה
בילדו© משחירין פני׳ וטר5״י_שס.

הלכה א

בימוי׳
מיס ט׳

שם

שבס דף ק״מיין ישן ומיס צלולים רמבידי לבימםסא
למיקר טיי״ש,

הלכה ים

בכסף משנה איפכא כתב

ובימות הגשמים אבל בימות החמה בד

קידושין דף ס״ב חרב תלזכלו.

הלכה ין

p

חרמם יפרש.

לב מגילה כ״ח.:

("ב מיץ פילובין דף נ״ו כאן בימות החמה כא 1בימים
=^^הגשמיס> ובנימין דף פ׳ הגודגדניוח וכשזח שלא סמנה
©׳ בזמנה חמח שלא בזמנה מבס מ׳ ודוק והחרדל ס׳ יטוי׳
ברכיי! ס׳ פ״א

הלכה יא

ולא יהא בשרו כר כמל בנדי פשתן בר

ק5׳

הלכה

שנח קי״ד שהחוסן יפה בשמח השרב

הלכה ט

ברכות דף מ״ג ואל יסב במסיבת ע״ה

הלכה יא
לעץ
1

I

לא יאכל אצל עם הארץ

לב יעי׳י יומא דף ל״ה בר״א

ובל המטייל אחר אכילתו

ולש ישן ביום ©כה

ל׳ב

אמרו חכמים כר גמרא שכס דף קרא עיי״ש.

הלכה 3

הלכה
נ״3

שטה

הלכות דעות

שם

נ ’

צריך וכר
בהילוכם

ובדיטרם

וממר מעובר אהר• אשה בנהר דאין לו חלק לטוה־כ
0
פירובין י׳יד ובירושלמי פ״ק דפאס׳ כעק׳ ארבעה
י
דברים שנסרסין מן האדם נטוה״ז והקרן קיימת למה״ב ואלו
 pע״ו גלוי מרמת שפכ׳ד׳ ולשון הרע כנגד טלן׳ ועיין שם
©ף הלכה׳ ובמדרש אגדת בראשית פ״ג מיי״ש ונתבאר בפי»
המשנה אבוס פרק א‘ ימיי״ש .ובהגהת מימני .בירושלמי כר
נ״ב פ״ק דפאה.

הלבות תלמוד תורה
פרק א
הלכה ם א״ב לסה נצטווה על בבו בו׳ לחסדים כר
וחייב לשבור מלמד לכנו ואינו חייב בר
אלא בחנם

כאן

צ״ל צק הלכה נ‘ ולדעתי יתכן דמרשה נאמנה בלמן
יחיד נאמרה שהצסר חייבים ללמד בשכר לבני

חבריהם זלק כל קהל סמייב לקטע מ״ס ««ר לשטר
מלמדים׳ שכשמדבר אל כלליות ניאזמיי מדבר בלשץ יחיד משוס
שהקהל מחריבים ליה מן התורה ולק הפליגו בעונש כל מיד
שאץ בה ס״ס שמחרימין ט׳ ולא מסקנת יהושע ב״ג לבד p
נראה

אעתיק

מה שסחבתי בחידושי זה כביר.
ביומא

אור שמח ־ א כהן ,מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס עמוד מס (7הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

רנד

אמרות משה

יש לפלפל בזה ולחלק כי לא עיינתי בדה

לצורך חול שרי להרבות בקדרה אחת) אפשר

כראוי (וציין עוד במג״א סוף סי׳ ע״ט מה

דאין לנו אלא מה שאסרו חז״ל וכה״ג

שהשווה להב״י הנ״ל).

אשכחן בכתמים שמטהרין בזמנינו עד כגריס

ונזכרתי כעת לציין עוד להקה״י ברכות
^®"!!סי׳ כ״ט (תחילת עמ׳ צ״ב) דמיירי

שס בנדון כעין זה ,וכתב דראי׳ גדולה מהא

דאין מוכרין לנכרי בהמה גסה ותק בן
בתירא מתיר בסוס ומבואר בגם׳ דזהו משום

דסתם סוס לרכיבה עומד וכו׳ והנה ידוע

אע״ס שבזמנינו ליכא כלל מאכולת שדמה

יתפשט כגריס המקובל עפ״י המעי״צ וכתב
המעיל צדקה שם כסי׳ כ״ז דאע״ס שבזמנינו
לא נמצא מאכולת כוה מ "מ מאחר שחד״ל

לא גזרו על פחות מכגריס אין לנו אלא מה

שאסרו חז״ל ומטהרין אע״פ שאין כעת

במה לתלות עי״ש (אמנם בפ״ת בסי׳ ק״צ

שהדבר משתנה אשד רוב ככל הסוסיס עיקרן
למשיכת עגלה קיימי ,שזהו משוי ממש,

בשם החת״ס אסברה לה בדדך אחרת) .ושם

ואטו נאמר דמה״ט ישתנה הדין זכו׳ וכז׳

בספר הנ״ל עמוד ש״ח כתב מרן הקה״י

וסיים וכה״ג טובא.

וד״ל ובדבר מה שכתבתי דאין לנו אלא מה

והנני מכבדו ער מאד כרו״ע הרם

מ .ו ,ברום

שאסרו חז״ל והבאתי מכתמים כתב מעכ״ת
שליט״א דכתמים שאני וכר ,אבל המעיל

צדקה לא נחית לסברת מעכ״ת אלא בפשוטו

.זשז״ך עוד בכתבי קה״י החדשים ביצה

מכיון שעכ״ס חז״ל לא גזרו על פחות

צמוד ד״ש שכתב לענין אורחים
מחללי שבת הבאים לבתי מלון ביו״ט וו״ל

מכגריס ממילא ליכא איסור .ע״ש שכתב
שכה״ג אשכחן כמה דוכתי .גם אני עני

ודאי ידעתי שהוא הטעם דשמא ירבה שייך

בזכרוני שמבואר כה״ג בתום׳ או ראשונים

נמי בבתי מלון שרוצה מאד לכבדו ככל

ז״ל אלא שקשה עלי כעת החיפוש ללא

האפשר וכמובן ,אבל מ״מ שסיר י״ל לענין

צורך מאחר שבאמת הדעת נוטה דבבתי

קדירה אחת דמכיון שהוא גזירה דוכנן (דהא

מלון הוא בגדד מזמין ממש עכ״ל.

סימן ם׳

בעגין איסור דאלמגה ויתום לא חענון
יל״ע אי אלמנה שנשאת עדיין נפשה מדה

ממו״ד הגד״ח קניבסקי שליט״א דמסתבר

עליה ושייך בה איסור אלמנה ויתום

שכ<

דלא שייך האיסור בכה״ג וכעין

לא תענון או לא .והנה בליקוטים שבסוף

הרמב״ם לענין יתום דהאיסור עד שגדלים

ספר מהרי״ל כ׳ דהמהרי״ל כשהי׳ מדבר

ומסתדרים לעצמם וה״נ דכוותה ,ובהא

לאשתו הי׳ מכבדה בדבריו כאילו מדבר עם

דמהרי״ל י״ל דכבדה מחמת זה ,אבל לא

רבים משום שאלמנה נשאה ,משמע לכאו׳

משום לתא דאלמנה ויתום לא תענק ,עכ״ד.

דאכתי שם אלמנה עלה .ומיהו שמעתי

ושו״ר בספד שו״ת שבט הקהתי חלק א׳

אגרות ורשימות קה״י ־ ב :קנייבסקי ,יעקב ישראל בן פרץ .ברזם ,שאול .ברזם ,משה )5(.עמוד מס 251חודפס ע״י תכנו

רנה

אמרות משה
סימן שנ״ט שנסתפק בזה וג״כ הביא דברי

לה ביותר ומ״מ צ״ע דסתם לשון אלמנה

המהרי״ל ועוד במה ראיות ע״ש.

משמע גם אלמנה מן האירוסין.

עוד יש לעיין אי באלמנה מן האירוסין שייך
הלאו דאלמנה ויתום לא תענון ד״ל

קצת דלהטעם הנ״ל ,ה״נ לא שייך האיסור,
דהא עדיין לא נכנסה לרשותו וטיפולה עדיין

ביד עצמה או ביד אביה ולא הורגלה שיחי׳

בעלה למגין לה דנימא שכשמת נפשה מרה

שוב שאלתי את מדר הגר״ח קניבסקי.
שליט״א בקצרה האם גם באלמנה

מן האירוסין איבא איסורא דאלמנה ויתום
לא תענון .והשיב ודל:

ומגנין אלמנה מאירוסין עי׳ יבמות נ״ט
א׳ וה״ה הבא .עב״ל קדשו.
1-------------------------------.-------------------------------------------

סימן ם״א
בהא דאמריגן שהי׳ לו לכהן גדול לבקש רחמים על רוצח בשוגג שיגמר דינו
לזכות - .ובענין סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרין אותו
[מאת ידידי הרה״ג מוה״ר פרץ מנחם גרבר שליט״א]
תגן באלו הן הגולין (מכות י״א ע״ב):

"משנגמר דינו מת כהן גדול ,הרי דה

אינו גולה .אם צד שלא נגמר דינו מת כהן
גדול ומינו אחר תחתיו ,ולאחר מכן נגמר
דינו ,חוזר במיתתו של שני".

חייב הוא ,מה לו לכה״ג להתפלל ע״ז,
אדרבה יחייבוהו ב״ד גלות ,וצ״ב.
ותירצו האחרונים (תשובה מאהבה ח "א
סי׳ קצ״ד ,עיון יעקב על עין יעקב,

חידושי הש״ם להגר״י פיק ,ועוד) עפ״י

ובגמ׳ "אם עד שלא נגמר דינו וכו׳ ,מנא
הניימילי ,אמר רב כהנא :דאמר

דברי ה.גמ׳ בסנהדרין סופ״ק (י״ז ע״א)
״אמר רב כהנא :סנהדרין שראו כולם לחובה

קרא וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר

פוטרין אותו" ,ומעתה אתי שפיר ,אי דכאי
הוא ,מכל מקום הוה ליה לכה״ג להתפלל

משח אותו בשמן הקדש ,וכי הוא מושחו,
אלא זה שנמשח בימיו ,מאי הוה ליה

שלא יטעו המזכים בדין ויהא רוב לזכות.

למיעבד ,היה לו לבקש רחמים שיגמור דינו

ואי חייב הוא ,הוה ליה להתפלל שלא

לזכות ולא ביקש" .וברש״י" :שנמשח בימיו

יטעו הדיינים וכולהו ליחייבוהו ואז יגמר

 -משנעשה זה רוצח .מאי הוה ליה  -להאי

דינו לזכות.

כהן למיעבד ,מאחר שעדיין לא היה כהן

גדול כשהרג זה למה הוא נענש".

מפורסמת הקושיא ,מאי משני הגט׳ שהיה
לכהן גדול להתפלל שיגמור

דינו לזכות ולא ביקש ,אי זכאי הוא ,וכי
חשיד בי דינא לעוות הדין ולחייבו גלות
שלא כדין ,ומה יוסיף הכה״ג בתפילתו ,ואי

ויש להעיר דהלכה זו ד״סנהדרין שראו
כולם לחובה  -פוטרין אותו ,מן הדין",

אינה מוסכמת ,דמצינו שיטה חדתא בתום׳
הרא״ש בסנהדרין שהביא מרבעו מאיר
ד״פוטרין אותו" הכוונה מיד להריגה [וכן
העתיקו בספר "הליכות אלי" ריש כללי

הפ״א ,קה״י (אלגאזי) חלק לשון חכמים

'

אגרות ורשימות קה״י  -ב :קנייבסקי ,יעקב ישראל בן פרץ .ברזם ,שאול .ברזם ,משה }5{.עמוד מס 252הודפס ע״י תי

אורח

אלח

טכ*ל• וחמסו האמרוטס ע״ז דכא דלא נפרע אלא ממעה
אף ביורשים גדולים תקנים• אבל מוכרי המינון מכ״ס
יוצא דאף דבמצוח ואהבת לרמך כמון איח יוהר מלמצמו.
ע״מ ביתומים ואלממת סייב למום בממונם יותר סבממון עצמו:
 )"B3וינד>לם~בנמח כו׳ ונראה דאהי׳ במוקליס על
צמרם לא ממי דיתמי לאו כני ממילה
נינהו ת״ט .עי׳ במשל״מ [ט״ה ה״י דאישות בצער הגוף
אסטהני ממילה אפי׳ בגדולים ,וכיש יתומים:
מה) שם וברחמים גדולים ט׳.כ״זהוא לשקהרמב״ם
^["8ספיו דה" דימום] וגרש טור שה׳ ברית
כרת להן מי שאמר והי המולס־שכ״ז שסם צוטקים הן נטלם
שנאמר כ״א צמק יצעק אלי שמע אשמט צעקתו מכיל .ואף
דבכמוב נאמר אן יתומים אם תענה אוחו (לשון זכר)
אשמט צסקתו (לשון זכר) כ׳ הרא״ע דהיה אלמנה אלא
היתום יחק שיהא קטן ולא ידע לדבר כמו אלמנה טכיל•
ובמכילתא כ׳ תענה אותו לשון ימיד אמד עיטי מרובה וא׳
מיטי מושט .ובבטה״ט כ׳ דכחוב לשון ימיד שכל ישראל
ערבין זב׳ז שאפי׳ אם ענה באחר כאלו טט׳״כולן מכיל.
וסר בזה המרות המניח שם מיש:
מ 0ואחד יתום מאם .במנ״ס סקר ט״כ סקירות אם
גר שנתגיירו בניו הקטנים עמו דעפ״י
דיני כתו׳ אין להם קורמת דכקמן שטלד דמי מ״מ אפשר
דאיט מובר בלאו זה דיחום דסמפם דהם חשישי פס• וכאן
האישלואב שטומדטבורו כרחמי אב א*כ אינוחשכסו ייל ראינו
טובר מליודאיט נקרא יתום לטנין זה הלאו גז) וכן עבד קטן
הטלד ממבד ושפחה נהי דאין לו ימס אמרהאב.מ״מ מהמבט
דאב דהוא מרמם סליו אפשר ג״כ אינו בכלל לאו זה וט׳ וסיים
שם דאין נפ״מ כ״כ כיון דאיןלוקין טל לאוזה.וצ״ט דהאנפ״מ
לטנין לפסול לטדוח כמו שהמניח בטצמוהניח בצ״ס שם וכ' דאף
דאין נו מלקות מ״מ י״ל דמי שממי טללאו זהנפסל לטדוח
כיון דטונשו מפורש יותר ממלקות הויל עבירה ממורה כמו
שנפסל לטדות בלאו שניחן למיתת ב״ד כמ״ש באו״ת חו״מ
סי׳ ל״ד טכיל״ולפמ״ש [באות מ״א) רהוי כמסר נראה דנפסל
למדות• וטי׳ בא״ב דיני מדות [סי׳ ל״ב ל״ג] דיש להוכיח
משם דמכ*פ מדרבנן ודאי דנפסל לעדות מש״ה:
יתום מאם• לשון הרמב״ם [בפיו רה׳
)TO
דיטות] וטי■ ברמב״ם [פ״ב דסנהדרין]
דמה דכחיב לא חמה משפט גר יתום הייט דאם הבט״ד
הוא גר טובר בב׳ לאוין ואם הי" יתום מובר בג׳ לאוין
(וכיה בספרי כי תצא) .ואא״ז זצ״ל בא׳ב [דיני דיינים סי'
טב] הוכיח דמ״כ אם סוא יתום גם מאמו הופיעה התורה
ללאו דהרי גר לא משכחת שלא יהא יתום מאב דגר

לאחד

סי׳ הנ״ו

שנתגייר כקטן שטלד דמי גח) וא*כ גר הוא בכלל יתום
מאב ומה נתוסף לאו אם הוא יתום הא למולם סוא
יתום סאב♦ איו דנם הוא יתום גם מאמו הוסיפו המורה
ללאו ולא כבמל המהיג [יז״ד סי׳ קס״א] דל דמר הורה
זקן בטל הרשד״ם לטנין להלות מטות יתומים באבק רבית
אין יתום מאם בכלל זה• אלא כחגהות סמיק דכי שגם
יתום מאם הוי יתום לטנין הלאו ול״ס וממילא דה״ה
להקדימו דבמו־מ [סי׳ מ״ו] כ׳ דגם יתום מאסו בכלל זה
וכו׳ טכ״ל• ולכאו׳ קיל״ט אמאי לא הביא סא״ב ז״ל דאי■
מדברי כרמב״ם כאן דכ׳ מפורש דלטנין לא מעט׳ יתום
מאם ג״כ בכלל הלאו .ובמי׳ למו״ט הארכתי .ובס׳ כחיטן
[מצוההנז׳] השמיט מלהביא לפון הרטבים בין מן האב
וט׳ .אפשר דס״ל כיון דרז״ל אמרו כי יצטק אלי  pאצל
אביו ט׳ הרי דוקא שאין לו אב דאין לו מי שיעמוד מטרו
הוי בכלל הלאו משא״כ יתום מאס ויש לו אב אין בכלל כלאו:
מתה רטל זח שמוטן וט׳• טיי”סמדרקל5
)F1O
(ובמו״מ סי״ט) דב״ד אקמזכיריס שם כמחייבים
וסמזכים אלא כותבים סתם יצא פלוני זכאי ופלוני חייב
משום לא תלך רכיל .ואף שאותו הדיין המחייב סותסגיב
טל הפס״ד דקדטת ספוסקים שהדיין כשלישי אף שלא
חסכים להשנים מחויב לחמים טל הפס״ר [כדאי' בירושלמי
סנהדרין פ״ג ה״א] וכיש כשחחימחו תגרום מנימת קיום
הפס״ר דממוייב לחתום (מיש בפ״ת וקצה״ס ושמרהמשפט)
ואטפ״ב כשמזכירים בפס״ר מי המחייב השט דיינים עוברים
טל ל״ה רכיל .וט״ש במו״מ ס״א דאסור לדיין לומר כשיצא
מב״ד אני הייתי מזכה וטי• וגם לומר להמחמייב שהדיין
חייב אוחןישלא כרין ואפי׳ דמצי למיהדר כגון שטעה ברבר משנה
דיש מצוס מטעם השבת אבדה♦ אסיר לומר לכבע׳ד אלא יאמר
להדיין וט׳ והאומר להבט״ר טוברטל לית רכיל נרש .ואם כשאף
להדיין שיחזיר מהפס״ד ולא רצה מצוסלומר לבע״ד שיתבע את
הדיין לב״ד אחר טד שיודה מל האמת ודיין מה ראוי לקנסו
באופן שלא יתחלל שיש וכמר כתו׳ .ועי׳ בכתו׳ [מ״ו] דכב״ד
מוזהרים שלא יהיו רן לזה וקשה לזה משום ל״ת רכיל מיש.
וכבר בירר וליבן דינים האלו בחפן חיים אשרי אדם ילמוד ט:
שם מספר בננות סבירו אטפיי שאומר אמתט׳*.
היינו בפניו השבירה טור יותר חמור משלא
בפניו .כמים בפיח [חו״מ סי׳ ח״כ סק’ז]3.שם6גורה[פ*
סזהב] דיוחר יש להחמיר כשמביישחבירו מטח שהוא אמש
מכשהוא שקר׳ וראי׳ מראמר בבן גרים ובטל חשובה זטר
מ׳ עיש בשם חשו■ מו״יובשם חשו׳ שבו״י:
כן וכך היו אטחיו כו* .וזה חמור יותר מסה
שאומר כך וכך עושה פלוני .דהמדבר מל מכני

מט)

ב)

הגהות םבוזט״ח
גז) לכאר ילע״ב דאף דנמינוך מפרש הממס משים דהם משי כה
ונד .אגל אין זה בא לימר שזהו סט□ הסר ולא יוקר דאין אנו
דזדנין משמים בקרא אלא לקרב אל השכל לחיזוק המצוה .והרי הדין
דלא קטנה וגו׳ נאמר אפי■ באלמנוס של מלך וימומיו (ברמב״ם סס״ו
דה־ ־ימוש) וכן אס ימצא אלמנה או יקום גטרים במבטם וכי נאמר
שעליהם לא נאמר הלאו דלא קטנה .אך כלא״ה אינני מבין מיקר הפפק
מה דהא הכלל שנאמר כקס; הנולד דמי אין הפי• דהוי ממש קטן.
דא״כ לא יחויב במצוש עד שיעברו י*נ הנים מיום הגירוש .ולא נמולו
עד שיעבור שפונה יטיס מגירושו ע״י אביו או נדי ב״ד .והא דאסריק
כקשן רק שאינו נעה טל שטבר בימי גיוהו (יבמוס ס״ח) ולטנין טריות
זעדוה מקרובת משפחתו מקודמים שאין להם האר (שם כ״ב צ־ז) ואן
 pאה הי׳ לו ברם בניומו קיי־ל בר״י דקי״ם פו״ר (א״ע ס־א) מן
אין לו בכור לנמלה (חו״נג סי■ רפ״ז נוס) מסעם דהננים כשהי• ענו״ם
איש להו ימוש אמריו דכסיב בלאק  pבלאדן והימם לא נפסק אפי'
כשנשנייר לר• יושנן .הרי דלפרן קורבת מא 3לק לא אמריק דכקנון
הנולד דמי .אפי׳ אס האב או כבן נשאר עוד בגיוהו ומש אם נשנירו
סניהה דלכו״ע נשאר קומש האב לבן וקיים המצוה דפו״ר (עי׳ בא״א
ה״א ם«ז מ״ש שם) .וממילא גבי עבד דאין להם יחוס ואינו נקרא

נאמן

יג

עפר

אב ולא הק« .ו יש לו דין ימוס דהא יהא נמהב ז־ האב הנר לא
יוהר מאכממסס .ואם יש לישום אפפרופס או טי שמגדל ישום כמו
לא נאמר בישום כזה הלאו דלא תענה .ולנאו׳ הלא מה״ש מונס
דקורבה אב לבן נשאר מר כדכהיב לא שסה משפט גר יתום מי׳ גר
שנעשה יתום מאביו שנהנייר עמו וניש (עי׳ בשימן־ מצוה הק״צ וכ״ס
ברמב״ס דמר גרידא פוכר בב• לאוץ ומר יקום נ׳ לאוין) .הרי דכל
זמן שאביו הגר חי לא נקרא ישוה:
נח) עמש״כ באוש הקודם .ולא זכיפי להבק מהו הנפ״ט בין אב נאש
לערן כקהן שרלד דמי הכא דדרן לערן המניב בהירה לא ספה
משפם גר יתום מהו הפי׳ יחוס .דהא מדין השורה בקורבש אם נטי
מי כקסן כנולד כמבואר ברמב־ס ושרע יו״ד רם רם״פ  pשורה
שמוסר לנר שישא אמו ונו׳ .והנועם דכקגזן שנולד דמי מ־ש .ואך
מדרבק נזרו מל שאר האם ולא על שאר הא 5אבל מדק הרי האב
והאס שוים לערן כקסן שנולד דמי .ואיך נפרם הכחוב לא המה וגו׳
דוקא בימום מאס ולא מאב .ולמש״כ באוח הקודם א״ש דקורבה האב
לא נפסק מדב׳ כלאק ק בלאדן .ואמי הכשוב כפשוטו דאביו שנמניירו
עם בנו ומס האב קראו הכמוב יתום:
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אורח נאמן ־ ד אוירבאך ,מנחם נתן בן שלמה עמוד מס 32הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

׳?׳/9
אנציקלופדיה תלמודית כרד כו ,יתום ;.יתומים וטור קצדו
יתום; יתומים .מי שמתו אביו או אמו ,ואינו יכול לעסוק בענייניו בעצמו.

הפרקים:
א .האיסור לענותו;
ב .הטיפול בהם ובנכסיהם;
ג .בדיני ממונות;
ד .באיסורים.
נטורקצח] היתום ,נתפרש בתורה שאסור לענותו ,שנאמר :כל אלמנה ויתום לא תענון' ,וכן נאמר בו בתורה לאו מיוחד על
הטיית הדין :לא תטה משפט גר יתום ,2וכן נמנה היתום בכמה מקומות בתורה בין אלו שנותנים להם מתנות-עניים*,3
אבל אין הכתוב מדבר בכל יתום ,אלא ביתום עני ,4ואף שאר עניים ,שאינם יתומים ,נותנים להם מתנות עניים .5בתלמוד
יש שבא הלשון "יתומים" במשמעות של יורשים ,ובכלל לשון זה כל היורשים ,זכרים ונקיבות ,קטנים וגדולים ,6ויש
שבא לשון זה במשמעות של קטנים  -אף על פי שיש להם אב ואם  -שיש להם ממון משלהם .7הערך שלפנינו דן
ביתומים קטנים ,או אף בגדולים ,כשעדיין אינם יכולים לעסוק בענייניהם בעצמם כשאר כל הגדולים.8

על האיסור לענות את היתום ,עי׳ להלן :האיסור לענותו; על החיוב המוטל על בית דין לטפל ביתומים ולדאוג
לעניניהם ,מפני ש״בית־דין* הם אביהם של יתומים" ,9ועל הדברים שבית דין או אפוטרופוס* עושים בנכסיהם של
היתומים ,ועל חיוב היתומים להשתתף עם הציבור בממונם ,עי׳ להלן :הטיפול בהם ובנכסיהם; על ההבדלים בדין בין
היתומים לבין שאר האנשים בדיני ממונות  -אם מפני שבית דין אביהם של יתומים הם ,או מפני שחכמים האלימו את
כוחם של היתומים יותר משאר אדם ,כגון לענין קנין בכסף* ולענין דין בר-מצרא* ־ עי׳ להלן :בדיני ממונות; על !טור
קצט] ההבדלים בדין שבינם לבין שאר האנשים באיסורים שגזרו חכמים  -שהקילו ביתומים לענין מכירת מעשר־בהמה*
בעל מום לאחר שנשחט ,ולענין אבק* רבית*  -עי׳ להלן :באיסורים .10על דיני היתומים בממון של אביהם ,מחמת
חובותיו של האב וזכויותיו ,ע״ע יורש (א)".
א .האיסור לענותו .אסור לענות את היתום ,שנאמר :בל אלמנה ויתום לא תענון ,12אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט
בכלל אזהרה זו ,13ולא יענה אותם לא בדיבור ולא במעשה ,14ויש ממפרשי התורה הראשונים שכתבו שאף הרואה אדם
שהוא מענה יתום ,גם הוא ייחשב מענה ,אם אינו עוזר לו ליתום ,15וכתבו ראשונים שחייב אדם להיזהר ביתומים ,מפני
שנפשם שפלה היא למאד ורוחם נמוכה ,16והם תשושי כת ,שאין להם מי שיטעון נטור ת את טענותם בכל נפש ,כמו
שהיה אביהם עושה אילו היה קיים ,17והיאך נוהגים עמהם ,לא ידבר אליהם אלא רכות ,ולא ינהג בהם אלא מנהג
כבוד ,18ויתעסק עמם ויתייחס אליהם באופן הטוב ביותר ,19ולא יכאיב גופם בעבודה ולבם בדברים קשים ,ויחוס על
ממונם יותר ממה שחס על הממון של עצמו ,20וכל המקניטם או מכעיסם או הכאיב לבם ,או רדה בהם או איבד את
ממונם ,הרי זה עובר בלא תעשה ,וכל שכן המכה אותם או המקללם .21ויש מן הראשונים שנראה מדבריהם שאין כוונת
הכתוב הזה לצוות לחוס על היתום ולנהוג בו בחמלה ,אלא להזהיר על אונאת-ממון* ואונאת-דברים* של יתום
ואלמנה ,שאלו אסורים אף בשאר ישראל ,22והזהיר הכתוב ביתום ואלמנה ביתור ,לעבור עליהם בשני לאווים’.2

נטור רא] עינוי יתום האסור ,אינו אלא כשמענה אותו לצורך עצמו ,אבל אם עינה אותו הרב כדי ללמדו תורה או אומנות,
הרי זה מותר ,24וכן מותר לענות יתומים כדי להוליכם בדרך ישרה ,ואף על פי כן לא ינהג בהם מנהג כל אדם ,אלא
ינהלם בנחת וברחמים גדולים וכבוד ,25כי ה׳ יריב ריבם.26
היתום האמור בכתוב :כל אלמנה ויתום לא תענון וגו׳ ,הוא אחד יתום מאב ואחד יתום מאם ,27ועד אימתי הוא נקרא
יתום ,עד שלא יהיה צריך לגדול להיסמך עליו ולאמנו ולהיטפל בו ,אלא יהיה עושה כל צרכיו לעצמו כשאר כל
הגדולים .28יש מן האחרונים שכתבו שלאחר עשרים שנה אינו קרוי יתום  -אפילו אם אינו חריף - 29שהרי מזמן זה הוא
מוכר את הקרקעות שירש מאביו .30יתומה נשואה ,יש מן האחרונים שכתבו שכיון שכל צרכיה על בעלה הם ,אינה
בכלל יתומה .31יתומים שהיו בעלי ממון ,אף הם בכלל האיסור ,ואפילו הם יתומיו !טור רב! של מלך .32קטן שנתגייר עם
אביו ,מצדדים אחרונים לומר שאינו חשוב יתום ,שאף על פי שהוא כקטן שנולד עכשיו ללא אב ואם ,שאינו מתייחס
אחר אביו ,ואביו אינו חשוב אביו לכל דיני התורה ,33אין הוא תש כח ,שהרי אביו עומד עבורו ומטפל בו כאב ,34וכן
הנולד לעבד ושפחה ,או הנולד לישראל מן השפחה ,או עבד שהוליד מבת ישראל ,אף על פי שכל אלו אינם מתייחסים
אחר אביהם ,35כיון שעל פי הטבע אביו הוא ורחמיו עליו ,אין זה חשוב יתום .36ויש שנראה מדבריהם שכל גר קטן
בכלל יתום הוא.37

איסור העינוי הזה ,הנאמר בכתוב ״כל אלמנה ויתום לא תענון״ ,נחלקו בו תנאים במכילתא :אין לי אלא אלמנה ויתום -
שאסור לענותם  -שאר כל אדם מנין ,תלמוד לומר "לא תענון" ,דברי ר׳ ישמעאל ,38ולמה נאמר "אלמנה ויתום",

שהקדוש ברוך הוא ממהר להיפרע על ידי אלמנה ויתום יותר משאר כל אדם ,39שאלו אין להם לפני מי לקבול !טור יג]
אלא לפני הקדוש ברוך הוא .40רבי עקיבא אומר שאלמנה ויתום שדרכם להיענות ,בהם דיבר הכתוב .41להלכה יש מן
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הראשונים שכתבו שאיסור "לא תענון" הוא דוקא באלמנה ויתום ,42וביארו אחרונים שלדעתם סובר כך ר׳ עקיבא,
והלכה כדבריו’ .4ויש מן הראשונים שכתבו שאלמנה ויתום לאו דוקא ,והוא הדין לכל אדם ,אלא שדיבר הכתוב בהווה,
שהם תשושי כח ,ודבר מצוי הוא לענותם ,44ונחלקו אחרונים בבאור דעתם :יש שכתבו שלדעתם הלכה כר׳ ישמעאל,45
ויש שכתבו שלדעתם האיסור הוא בכל אדם לדברי הכל ,ולא נחלקו התנאים בדין ,אלא בדרשת הכתוב ,46שר׳ ישמעאל
דורש כן מריבוי הכתוב ,ור׳ עקיבא סובר שאין צריך לרבות זאת מן הכתוב ,שלא נזכרו בכתוב אלמנה ויתום אלא מפני
שדיבר הכתוב בהווה ,במי שמצוי לענותם ,42ויש שכתבו שאף לדברי ראשונים אלו אין האיסור בכל אדם ממש ,אלא
באנשים עניים ואומללים ,שהם סוברים שלדעת ר׳ ישמעאל כל אדם בכלל האיסור ,ור׳ עקיבא חולק וסובר שאין !טור רה
האיסור אלא בעניים ואומללים ,שהדבר מצוי לענותם ,כמו אלמנה ויתום ,וכן הלכה.48

האיסור לענות את היתום נמנה במנין המצוות .49אם האיסור לענותו והאיסור לענות אלמנה נכללים הם בלאו אחד ,או
שהם שני לאוים נפרדים במנין המצוות ,ע״ע מנין המצוות.50
עונשם של המענים את היתום נתפרש בתורה :וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים ,51ולא
אלמנות ויתומים ממש ,אלא נשיהם רוצות להינשא ובניהם רוצים לירד לנכסי אביהם ,ואין מניחים אותם ,52שאין
יודעים אם מתו או נשבו’ ,5והיא מדה כנגד מדה ,שבני המענים יהיו יתומים ולא ימצאו מרחם ,54ואמרו חכמים בחרון
אף האמור בכתוב הזה ,שהוא עצירת גשמים וגלות ,55וברית כרת להם ליתומים מי שאמר והיה העולם ,שכל זמן שהם
צועקים מחמס ,הם נענים ,שנאמר :כי אם צעק יצעק אלי ,שמע אשמע צעקתו ,56ואפילו אין היתום צועק ,הקדוש ברוך
הוא שומעו ,אלא שאם הוא צועק ,הקדוש ברוך נטור  pnהוא ממהר להפרע מהמענהו .57ונחלקו תנאים :יש דורשים מן
הכתוב :אם ענה תענה ,58שאינו חייב עד שיענה וישנה ,59ויש סוברים שלא בא הכתוב אלא לחייב על כל עינוי ועינוי,
ולעולם חייב הוא אפילו על עינוי אחד ,שלכך נאמר :לא תענון .60המענה את היתום אינו לוקה 61־ אפילו אם עינהו
במעשה ,כגון שהיכהו ־ שהעינוי אינו דבר מסויים ,שלעולם יוכל הרשע המענה לטעון ,בשקר ,שעינה את היתום מן
הדין או שעינהו לטובתו ,שמותר ,62או שאינו לוקה מפני שעונשו בידי שמים של המענה מפורש בתורה’ ,6ואין בית דין
של מטה מענישים על עבירה שנתפרש עונשה בידי שמים ,64או מפני שאפשר לעבור על לאו זה אף בלא מעשה ,שהרי
אפילו בדברים בלבד עובר עליו ,65וכל לאו שאפשר לעבור עליו בלי מעשה ,אין לוקים עליו אפילו אם עבר עליו
במעשה ,לסוברים כן .66וכתבו ראשונים שהמענה את היתום אינו מנוי בין חיבי-מיתות-בידי-שמים*! ,67טור ת! לפי
שהמיתה האמורה בו ,אינה כמיתת בני אדם בידי שמים ,אלא עונשו שייהרג בחרב אויב או שייספה במלחמה ,68ויש מן
הראשונים שמנו את המענה יתום בין חייבי מיתות בידי שמים .69ועוד כתבו שהדיינים שיש בידם להצילם מיד
עושקיהם ויתום לא ישפוטו ,משפט מות להם.70

המענה את היתום ,יש מן האחרונים שמצדדים לומר שהוא נפסל לעדות* מן התורה  -אף על פי שהעובר על לאו שאין
לוקים עליו ושאין בו תשלומים ,אינו נפסל לעדות ,לסוברים כן 71־ שאף על פי שאין לוקים על עבירה זו ,עבירה חמורה
היא ,שעונשה מפורש בתודה ,והוא חמור יותר ממלקות ,והרי זה כלאו־שניתן־לאזהרת-מיתת־בית-דין* ,שאף על פי
שאין לוקים עליו ,העובר עליו פסול הוא לעדות מן התורה*.123456789*72
11

 .1שמותכב כא.
 .2דברים כד יז( ,ושם כז יט שהוא בארור) ,וע״ע דיני ממונות :עיוות הדין ,ושם שעובר עליו בלאו זה ,מלבד הלאו
להטות משפט כל אדם מישראל ,ושם אם עובר בלאו זה אף ביתום שאינו גר .על מהות ״גר יתום״ ,עי׳ להלן ציון 34
ואילך.
 .3עי׳ דברים יד כט ,כו יב ,לענין מעשר  -עני (ע״ע) ,ושם כד יט ואילך לענין שכחה ,פאה ועוללות (עי׳ ערכיהם) .ועי׳
דברים טז יד לענין החיוב לשמחם ברגל.
 .4ספרי דברים יד כט ,עי״ש את הלימוד לכך.
 .5ע״ע מתנות עניים.
 .6עי׳ גיטין נ א  -ב ,וכ״ה בכמ״ק; שו״ת הרא״ש כלל פה אות ג ,ועי״ש שאף בנות נשואות בכלל ,ועי׳ ציון  ,31ועי׳
שו״ת פנים מאירות ח״א סי׳ לז שנתקשה ,שדרך לשון בני אדם הוא שגדול שיודע לישא וליתן וכן אשה שיש לה בעל
אינם בכלל יתומים ,ועי׳ כנה״ג חו״מ סי׳ רמז הגה״ט אות יז בשם ר״א גאליקו ,שמעשרים שנה ומעלה אינו נקרא יתום,
ועי״ש סי׳ קסג הגב״י אות קנז ,ועי׳ שבט בנימין סי׳ רכט באורך ,ועי׳ ציון  29ואילך.
 .7עי׳ ב״ק מ א :יתמי לאו בני כפרה נינהו ,ורמב״ם נז״מ פ״י ה״ו ,וב״מ כב ב :לאו בני מחילה נינהו ,ורמב״ם שם פ״ו
ה״ד .ועי׳ שו״ת הריטב״א סי׳ קסב שבציון  ,117שמצינו בכמה מקומות שיתומים לאו דוקא.
 .8עי׳ ציון  .28ועי׳ ציון  .74על יתום מאם ,אם בגלל שאביו חי דינו שונה מדין שאר היתומים ,עי׳ ציונים  117ואילך,
 ,402ועי׳ ציון .27
 .9עי׳ להלן :הטיפול בהם ובנכסיהם; בדיני ממונות.
[טול קצט]  .10על קידושין שתקנו חכמים לקטנה יתומה ,ובכלל זה אף מי שיש לה אב אלא שיצאה כבר מרשותו ("יתומה
בחיי האב") ,ע״ע קדושין וע׳ קטנה.
 .11על גביית חובות (שהאב חייב) מן היתומים ,ע״ע נכסים משועבדים וע׳ שעבוד ,ועי׳ להלן ציון ( ,20ובערכים
הנזכרים אחרי ציון .)227
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 .12שמות כב כא .על האיסור לענות אלמנה ,ע״ע ,ועי׳ מהד״סשיק לתרי״ג מצוות מ׳ סה ,שהאיסור ביתום חמור יותר,
ודוקא עליו נאמר העונש דלהלן( ,ועי׳ מנ״ח מ׳ סה אות ו) ,ולכן מצינו כמה תקנות שתקנו חכמים ליתומים ,אע״פ שלא
תקנו כיוצא בהן לאלמנות ,וכ״מ בהשגות הרמב״ן על םהמ״צ לרמב״ם ל״ת רנו« ועי׳ ציי! 2°׳ (רעי׳ ציי!  39ממכילתא
דרשב״י וסמ״ג ,ורשב״ם ורמב״ן עה״ת שם ושע״ת לרבנו יונה ש״ג אות כד ואות קט ,שמבואר שהמשך הכתוב מדבר
אף באלמנה ,וכ״מ ברמב״ם דעות פ״ו ה״י ,ועי׳ ראב״ע שם) ,ועי׳ חשק שלמה חו״מ סי׳ טו הגה״ט אות ד ,שמשמע
שיותר יש להזהר בעינוי של אלמנה ,שהרי הקדימה הכתוב.
 .13מכילתא שמות כב כא ,שכן למדים מן הכתוב ״ענה תענה״ ,ועי״ש שיש דורשים בע״א .ועי׳ ציון .19
 .14סהמ״צ לרמב״ם ל״ת רנו .ועי׳ ציון  .21ועי׳ השגות הראב״ד תשובה פ״ד ה״ג ,ש״שוד יתומים" הוא מהדברים
המעכבים את התשובה ,ומפרש שהכוונה למי שדוחק אותם בחובו עד שמחליטים לו את קרקעותיהם או מטלטליהם
בפחות( ,והרמב״ם שם גורס ומפרש בע״א ,ועי׳ ציון .)232
 .15אבן עזרא שמות כב בא ,ועי׳ ציון ( ,70ועי׳ העמק דבר שם ,ע״פ ישעיה סד יא ,ועי׳ ציון  .)51ועי׳ סהמ״צ לרמב״ם
שבציון  .21ועי׳ חפץ חיים בפתיחה ,בלאוין באר מים חיים אות טו ,שנקט בפשיטות שהשומע ושותק אינו עובר.
 .16רמב״ם דעות פ״ו ה״י; סמ״ג לאוין ח .ועי׳ רמב״ם נחלות פי״א הי״ב :צריך בו׳ להזהר הרבה מאביהם של אלו
היתומים ,שהוא רוכב ערבות ,שנאמר (תהלים סח ה  -ו) "סלו לרכב בערבות וגו׳ אבי יתומים וגו׳ אלהים במעון קדשו".
ועי׳ שבת יא א ורש״י ,שעדיף לשמש אחרים ולא את היתום ,כיון שדמעתו מצויה ויש לחוש שיקניטנו וייענש על ידו,
ועי׳ פס״ז שמות כב בא .לכאורה לטעם זה ולטעם שבציון הבא ,יש להזהר ביתומים אפילו אם איסור העינוי אינו אמור
דוקא בהם ,עי׳ ציון  38ואילך( ,ועי׳ ציון  ,39שודאי שבחומר האיסור והעונש יש הבדל בין המענה את היתום והאלמנה
לשאר אנשים).
!טורח  .17החינוך מ׳ סה.
 .18רמב״ם דעות שם ,ובסהמ״צ שם :ידבר עמם דברים רכים וטובים; החינוך שם.
 .19סהמ״צ לרמב״ם שם (מהד׳ קאפח ,ובשאר הוצאות בשינוי קצת) ,ועי׳ החינוך מ׳ סה .ועי׳ מכילתא משפטים פי״ח
ושמחות פ״ח ,במעשה בר׳ ישמעאל כהן גדול ,שבכלל עינוי (האסור בכל אדם ,לסוברים כן ,עי׳ ציון  ,)38אף עיכוב
מועט של הוראה או דין( ,שהוא בכלל עינוי מועט הנלמד מריבוי הכתוב "ענה תענה" ,עי׳ לעיל ,ועי׳ תנא דבי אליהו פ׳
כה ,שהמעשה מובא בשינוי ,שיתומים ואלמנות באו לתבוע פרנסתם ,ואמר להם השמש שאין השעה פנויה) ,ועי׳ רש״י
סוטה מז ב ד״ה רבה ופי׳ רי״פ פרלא לסהמ״צ לרס״ג ל״ת פה.
 .20רמב״ם דעות שם והחינוך שם .ועי׳ ציון  196ואילך .ועי׳ הגהות יד איתן וטו״א לרמב״ם שם ומשנת חכמים הל׳
דעות יבין שמועה סי׳ ז אות ה ,שמקורו מברכות יח ב :אי גנובו גנבי מיגנבי מדידן וכו׳ ,ובמשנת חכמים הוסיף מקור
מגמ׳ וריטב״א שבציון  228ואילך .ועי׳ ציון  .189ועי׳ עבודת המלך לרמב״ם שם ,שהקשה מגמ׳ שבציון  198ואילך,
עי״ש( ,ואפשר שזה שאמרו שם "לא עדיף מדירך" ,אין הכוונה שאינו צריך לדקדק יותר בממונם ,אלא שבאופן האמור
שם ,שצריך לסכן את הממון כדי שירויח או כדי שלא יפסיד ,עי״ש ,הרי השיעור הראוי לכך הוא כדרך שאדם עושה
בשלו) .ועי׳ ציון  .327ועי׳ החינוך שם ,שמנה כמה דינים שאמרו מטעם זה ,כגון שהבא ליפרע מנכסי היתומים לא
יפרע אלא בשבועה ,ע״ע נכסים משועבדים ,ושבי״ד טוענים עבורם ,ע״ע טוענים ליורש וללוקח ,ועי׳ מנ״ח שם שתמה,
שדינים אלו אינם ביתומים דוקא ,אלא כל הנפרע שלא בפני בעל חוב צריך הוא להישבע( ,ע״ע גביית מלוה :שלא בפני
הלווה) ,ומיתומים קטנים אין נפרעים אפילו בשבועה( ,ע״ע יורש א :בחובות המוריש) ,וטוענים לכל בעל דין שלא
בפניו( ,ע״ע טוענים ליורש וללוקח ,ועי׳ להלן ציון  ,)276ועוד תמה שלא מצינו דינים אלו באלמנה ,ועי׳ ציון  ,278ועי׳
מהר״ם שיק לתרי״ג מצוות מ׳ סה ,ועי׳ החינוך שם לענין ההיתר ליתומים להלוות באבק רבית ,עי׳ להלן :באיסורים,
ושם ציון .402
 .21וע״ע חובל וע׳ מקלל ,על הלאוים שעובר המכה או המקלל כל אדם .רמב״ם שם; החינוך שם .ועי׳ שע״ת לרבנו
יונה ש״ג אות כד :מי שיצעיק ויצער וכו׳ ,בין בגזל ,בין בעושק בין בהכלמה וכל מיני הצער .ועי׳ סהמ״צ לרמב״ם שם,
שצריך לכוין להפליג בטובתם ,ומי שמקצר מזה עובר בלאו( ,אבל מלשון הרמב״ם בהלכה שם משמע שהוא עובר
דוקא כשמצערם ,ולא בשאר הדברים המנויים בציונים  ,20,18ואולי אף בסהמ״צ הכוונה באופן שע״י שאינו מקיים את
_
חיובו להפליג בטובתם ,הם מצטערים).
S5.־
 .22ע״ע אונאת דברים וע׳ אונאת ממון.
23דעיךיראה״ש סי׳ קפב ,ופי׳ רי״פ פרלא לסהמ״צ לרס״ג שם ותוע״ר ליראה״ש שם בדעתו ,ועי׳ ציון  .42ועי׳ פי׳ רי״פ
שם ,שכ״ד אזהרות "אתה הנחלת" ,שכתב :בל תונו איש את עמיתו וגר ויתום ואלמנה .ועי׳ ציון הבא מר׳ ישמעאל,
ואולי דברי היראה "ש אינם אלא להלכה ,כדעת ר״ע.
נטוררא]  .24ראשונים דלהלן .ועי׳ מדרש הגדול שם שמיעט מהאמור :תענה.
 .25רמב״ם דעות פ״ו ה״י; סמ״ג לאוין ח; החינוך מ׳ סה .וכעי״ז בסמ״ק מ׳ פז .ועי׳ החינוך שבציון  ,62שמ׳ שאפילו
היכהו מכה רבה ,לעולם אינו עובר בלאו.
 .26עי׳ משלי כב כג .רמב״ם שם ,לגירסת רוב כתה״י ומקצת דפוסים .ובמקצת כתה״י ורוב דפוסים" :שנאמר" כי ה׳
וגו׳ ,ועי׳ פי׳ הר״ד עראמה שם ,ועי׳ ילקוט שינו״ס שברמב״ם פרנקל שם ,אבל לא נזכר יתום במקרא הזה ,ועי׳ משלי
בג י  -יא ורמב״ן עה״ת שמות כב כב ואו״ש דעות שם.

.27

רמב״ם דעות פ״ו ה״י; סמ״ג לאוין ח; הג׳ ר״פ לסמ״ק מ׳ סז .ועי׳ ציונים  .402,8ועי׳ מכילתא דרשב״י שבציון ,40

ולכאורה הטעם הכתוב שם אינו אלא ביתום מאב.
 .28רמב״ם שם( ,ונראה שר״ל שביתום מאב השיעור הוא שאינו צריך לגדול להיסמך עליו ,וביתום מאם שאינו צריך
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לגדול לאמנו ולהיטפל בו); סמ״ג שם; הגהות ר״פ לסמ״ק שם; החינוך מ׳ סה .ועי׳ ציון  .74ונראה שאינו בכלל יתום
אלא כשקטנותו גורמת שאינו יכול לטפל בענייניו ,ולא כשגדל ודבר אחר גורם ,כגון שהוא חרש או שוטה ,ועי׳ ציונים
 .405,116ועי׳ סמ״ג שם :עד שיגדל כו׳ ,וצ״ב אם ר״ל שעל קטנים מוזהרים אפילו אם הם יכולים לעשות צרכי עצמם.
ועי׳ תרוה״ד שבציון  ,399לענין אבק דבית שהתירו בנכסי היתומים ,שמי שיש לו אב שאינו מטפל בו אינו חשוב יתום,
(ודן לחלק בינו לבין יתום גדול שצריך לגדול אחר להיטפל בו) ,ומשמע שה״ה לענין איסור עינויו( ,ועי׳ ציון 117
ואילך).
 .29פתח הדביר או״ח קנו ה ,שאם הוא חריף אף בפחות מעשרים אינו קרוי יתום.
 .30עי׳ ב״ב קנו א וש״נ ,ושם שי״ס שמוכר מי״ח שנה .שבט בנימין סוס״י רכט ,ע״פ דברי ר״א גאליקו שבציון .6
 .31שו״ת פנים מאירות ח״א סי׳ לו .ועי׳ ציון .6
נטור רב!  .32רמב״ם שם ,ומשמע מדבריו שלמדים כן מתיבת "כל" ,וכ״ב בהג׳ מהרש״ל לסמ״ג לאוין ח( ,ועי׳ פי׳
הרמב״ן עה״ת שמות כב בא); סמ״ג שם; החינוך שם .ועי׳ רבנו יונה למשלי כג י .ועי׳ הג׳ מהרש״ל שם ,ע״פ סמ״ג
שם ,ב׳ לשונות בדעת רש״י שבציון  ,44ועי׳ ציון .48
 .33ע״ע גר ציון  111ואילך וע׳ יחס ציון  316ואילך.
 .34מנ״ח שם אות ז .וצ״ב כשלא נתגייר אביו ,ומ״מ הוא מטפל בו ,אם אף אז אינו חשוב יתום .וע״ע יחס ציון  51וע׳
יכיר ציון  .444ונראה שדוקא אביו בטבע מועיל לענין זה ,אבל יתום שיש אדם אחר שמטפל בו ,עדיין הוא בכלל יתום,
ועי׳ ציון  401ואילך.
 .35ע״ע יחס ,ושם ציונים  87ואילך 283 ,ואילך ,ועוד ,שי״ח.
 .36מנ״וז שם.
 .37עי׳ מנ״וז מ׳ תקצ ואמרי בינה הל׳ דיינים סי׳ כב( ,ועי״ש שאינם מחלקים בין היתום האמור לענין הטיית משפט ,עי׳
ציון  ,2ולענין הקדמת דינו ,עי׳ ציון  ,348לבין היתום האמור לענין איסור עינוי ,ועי׳ בעה״ט דברים כד יז ,הובא באמרי
בינה שם ,שלמדים שגר שנתגייר חשוב כקטן שנולד ,עי׳ ציון  ,33מהכתוב לענין הטיית משפט :גר יתום) .ועי׳ הערת
המעתיק (ר״א לואנץ) בביאורי מהרש״ל על הסמ״ג לאוין רה רו ,שבתחילה נקט שגר כיון שהוא כקטן שנולד אין שייך
בו יתמות( ,אף כשמת אביו הגוי) ,ומסיק שיש לדחוק שהוא חשוב יתום.
 .38מכילתא משפטים פרשה יח ,וכן משמע מדברי ר״י כה״ג שם ובשמחות פ״ח שבציון ( ,19ועי״ש מתנא דבי אליהו),
עי׳ סדר משנה דעות פ״ו ה״י .ועי׳ מכילתא דרשב״י שמות כב כא בסתם ,שנתרבה כל אדם מ״כל" .ועי׳ התורה והמצוה
למלבי״ם שם ,שאין הריבוי לכל אדם,.א 16לשאר חלשים ונדכאים ,וכ״ב בפתיחה לחפץ חיים בלאוין באר מים חיים
אות טו בד׳ רש״י שבציון  ,44ועי׳ להלן ציץ~48על אופן הלימוד לשאר אדם מ״לא תענון" ,עי׳ פסיקתא זוטרתא שם
וגור אריה עה״ת שם וזית רענן לילקו״ש שם וזה ינחמנו וברורי המרות ומלבי״ם למכילתא שם ומנחת עני שעל יד
הקטנה דעות פ״ו אות טז.
39דמכילתא דרשב׳״^שם ,ובעי״ז בסמ״ג לאוין ח ,אם בא לפרש דעת רש״י דלהלן ,עי׳ ציון  ,44ועי׳ ציון  56שהברית
כרותה דוקא לאלמנה ויתום ,ועי׳ ציונים  16ואילך 27 ,ואילך ,56,54,25 ,ועוד ,כמה וכמה דברים המיוחדים לאלמנה
ויתום ,ולד׳ ר׳ ישמעאל צ״ל שנפ״מ בכל אלו לחומרת האיסור והעונש וכדומה .ועי׳ התורה והמצוה שמות שם,
שבאלמנה ויתום מוזהרים אף בי״ד להשגיח שלא יענו אותם( ,ועי׳ ציון  ,)70אבל בשאר כל אדם ,האזהרה אינה אלא
על כל יחיד ויחיד שלא יענה את חבירו ,ולכן נזכרו בכתוב אלמנה ויתום ,ועי׳ ציון  51מאוה״ח.
נטור רג!  .40מכילתא דרשב״י שם .ועי׳ יד הקטנה שם אות י.
 .41מכילתא שם .ועי׳ משנת חכמים הל׳ דעות יבין שמועה סי׳ ז אות א.
 .42רמב״ם דעות פ״ו ה״י; החינוך מ׳ סה .וכ״נ בשע״ת לרבנו יונה ש״ג אות כד ,וכ״ד יראה״ש שבציון  ,23עי״ש ,וכ״ב
בבאורי מהרש״ל לסמ״ג שם בלשון שני בדעת הסמ״ג ,ועי׳ ציון  .44ועי׳ פי׳ רי״פ פרלא לסהמ״צ לרס״ג ל״ת פ ,שכ״ד
הראשונים שמנו עינוי אלמנה ויתום לשני לאוין ,עי׳ רס״ג שם ורמב״ן לסהמ״צ ל״ת רנו ובסוף ההשגות לסהמ״צ ד״ה
וכן אם תתן לבך ,וכ״מ בסמ״ק מ׳ פו  -פז (ול״מ כן בהגהות ר״פ שם) ,ועוד ,ועי׳ משנת חכמים הל׳ דעות יבין שמועה
סו״ס ז.
 .43ע״ע הלכה ציון  .621משנת חכמים שם .ועי׳ גור אריה עה״ת שמות שם ותוע״ר על יראה״ש סי׳ קפב.
 .44רש״י עה״ת שם .ועי׳ רש״י סוטה מז ב ד״ה רבה ומשנת חכמים הל׳ דעות סי׳ ז צפע״ג אות סו .ועי׳ סמ״ג שם,
והגהות ר״פ לסמ״ק שם שהביאו ,ומשמע שהבין שהסמ״ג מפרש את דעת רש״י ,וסובר כמותו ,עי׳ פי׳ רי״פ פרלא
לסהמ״צ לרס״ג שם ,ובן סובר בביאורי מהרש״ל שם בלשון ראשון ,ועי׳ ציון .42
 .45התורה והמצוה שמות שם .וע״ע הלבה ציון .622
 .46גור אריה שם; פי׳ רי״פ פרלא שם .ועי׳ סדר משנה דעות שם.
 .47גור אריה שם; זה ינחמנו שם .ועי׳ ציון .39
[טורית  .48עי׳ מהרש״ל על הסמ״ג שם בדרך ב׳; מנחת עני שעל יד הקטנה דעות שם ,אות טז .וכ״כ להלכה ביד הקטנה
שם .ועי׳ מנחת עני שם בדעת הרמב״ן עה״ת שמות כב כב ושע״ת לרבנו יונה ש״ג המדרגה השלישית.
 .49הקדמת בה״ג לאוין שבמלקות אות מ( ,ומונה שם כל הלאוים שאין בהם עונש חומר יותר ממלקות ,אע״פ שאין
לוקים עליהם ,עי׳ פי׳ רי״פ פרלא לסהמ״צ לרס״ג ח״ג עט׳  ,182ועי׳ ציון  61ואילך); סהמ״צ לרס״ג ל״ת פ; סהמ״צ
לרמב״ם ל״ת רנו; סמ״ג לאוין ח; סמ״ק מ׳ פז; החינוך מ׳ סה .ועוד.
 .50ועי׳ סהמ״צ לרמב״ם שם ,וסמ״ג ברמזים בראש מנין המצוות לאוין ח ,ולאוין קם ,ועי׳ לעיל ציון  ,42ועי׳ מנ״ח מ׳
סה אות ו ופי׳ רי״פ פרלא לסהמ״צ לרס״ג שם .על המענה יתומה אלמנה ,עי׳ משנת חכמים הל׳ דעות יבין שמועה
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סוס״י ז.
 .51שמות כב כג .רמב״ם דעות פ״ו ה״י .ועי׳ מכילתא משפטים פי״ח ותנא דבי אליהו פכ״ח ,בר׳ ישמעאל כה״ג
ורשב״ג שנמסרו להריגה( ,ועי׳ ציון  38בדעת ר״י כה״ג ,שאיסור העינוי הוא לאו דווקא ביתום ואלמנה ,אלא בכל אדם,
ומבואר שאף מענה שאר אדם כך עונשו ,וב״מ במכילתא דרשב״י ומלבי״ם שבציון  ,39ועי׳ סדר משנה דעות שם ,אבל
באוה״ח עה״ת שם כתב שאף לסוברים שאיסור העינוי נאמר בכל אדם ,העונש האמור בכתוב אינו אלא במענה אלמנה
ויתום ,ובשאר אדם אין עונשו חמור כל כך) .ועי׳ אבן עזרא שמות כב כב ,לשיטתו בציון  ,15שנאמר אם ענה תענה
בלשון יחיד ,ואילו העונש נאמר בלשון רבים ,לפי שאם אחד יענה ואין עוזר ,העונש על כולם( ,ועי׳ רש״י ב״ק צג א
ד״ה אחד).
 .52מכילתא שמות שם; ברייתא בגמ׳ ב״מ לח ב .ועי״ש ושם שלמדים כן ,שהרי ודאי שאם ימותו יהיו נשותיהם
אלמנות ובניהם יתומים ,ולא הוצרך הכתוב לאמרו.
 .53רש״י עה״ת שמות שם .ובמכילתא שם :בחזקת שהן קיימין.
 .54החינוך מ׳ סה ,וכעי״ז בשערי תשובה לרבנו יונה ש״ג אות כד וברכנו בחיי עה״ת שמות כב כב( ,ועי׳ תנד״א פ׳ כז),
וכ״מ בפי׳ הרמב״ן עה״ת שם ,שב׳ שזה שיהיו הבנים יתומים הוא עונש לעינוי היתום .ועי׳ החינוך שם לענין עונשה
של אשה המענה ,שתמות ובעלה ישא אשה אחרת שתענה את בניה( ,ומ׳ שהכל אחד ,שהמענה את האלמנה או את
היתום ,עונשו הוא שלא יהיה מרחם לאשתו ובניו ,וכן הוא לכאורה לסוברים שהעונש אינו אמור אלא במענה את
היתום ,עי׳ ציון  ,12ועי׳ מעין החכמה מל״ת לה (דף יח ע״א).
 .55מכילתא ומכילתא דרשב״י שמות שם ,שכן למדים בגז״ש מחרון אף האמור בדברים יא יז ,וכעי״ז בספרי דברים
שם ,ועי״ש גז״ש נוספת ,שלמדים ממנה שבכלל חרון אף שבכל מקום ,יש שתי פורעניות נוספות ,דבר וחיה רעה ,ועי׳
מדה״ג שמות שם ,שדודשו על עינוי אלמנה ויתום.
 .56שמות כב כב .רמב״ם דעות פ״ו ה״י; סמ״ג לאוין ח ,ועי״ש (לביאור ר״פ ומהרש״ל שבציון  44בדעתו) ,שאע״פ
שאיסור העינוי נוהג בכל אדם ,אין הברית כרותה אלא עם אלמנה ויתום .ועי׳ מכילתא דרשב״י שם :צעקתו ,לא כשם
שאני שומע מזה אני שומע מזה.
נטור רה!  .57מכילתא שמות שם .ועי׳ התורה והמצוה למלבי״ם שם ,שמפרש שלמדים מכפל הלשון "שמע אשמע",
שאפילו אינו צועק לה׳ ,אלא צועק צעקת שבר ,הקב״ה שומעו .ועי׳ מכילתא דרשב״י שם :יכול לא יהא חייב עד
שיצעק ויצעק ,ת״ל צעקתו ,אפילו צעקה אחת( ,ועי״ש שחייב על כל צעקה וצעקה) ,ומשמע שצעקה מעכבת ,ועי׳ לשון
הרמב״ם שבציון הקודם .ועי׳ רש״י ותום׳ ב״ק צג א ר״ה אחד.
 .58שמות כב כב.
 .59מכילתא משפטים פרשה יח :ד״א (וי״ג :רבי אומר) .ולכאורה אינו אמור אלא לענין העונש דלעיל ,אבל במלבי״ם
שם משמע שלדעה זו בעינוי אחד אין אפילו לאו.
 .60שם שם כא .מכילתא דרשב״י שם.
 .61רמב״ם שם; החינוך שם.
 .62עי׳ ציון  .24החינוך שם .ועי׳ הגהות מל״מ שבסוה״ס :אין הדברים נוחים ,ועי׳ סדר משנה דעות שם ,שתמה ,שבכל
הלאוין אפשר ליתן אמתלא ,ומ״מ אם קיבל עליו התראה (ע״ע) ,שוב אין ממש באמתלא ,וחייב.
 .63עי׳ ציון  51ואילך( ,ושם מאוה״ח ,שיש שעובר בלאו אע׳׳פ שלא נאמר עליו העונש).
 .64ע״ע מלקות .ק״ס דעות שם ,וכ״ב בס׳ קובץ לרמב״ם שם ,בביאור לשון הרמב״ם שם ,ועי׳ פי׳ רי״פ פרלא לסהמ״צ
לרס״ג ח״ג דף פב טור ג ועיר הצדק על הסמ״ק לאוין ו ,שנתקשו שא״כ היה ראוי שכל חייבי עונשים בידי שמים ,כגון
כרת או מיתה ,לא ילקו( ,ואולי הכוונה דוקא לעונש מיוחד ,עי׳ ציון  68מרמב״ן ,ועי׳ סדר משנה דעות שם) ,ועי׳ פי׳
רי״פ פרלא שם שפי׳ ,שהכתוב מפרש שעונשו אינו אלא ביד״ש.
 .65עי׳ לעיל.
 .66ע״ע לאו שאין בו מעשה .הגהות מל״מ לחינוך שם ,ועי׳ מהר״ם שיק לתרי״ג מצוות סוף מ׳ סה .ועי׳ בני בנימין
לרמב״ם דעות שם ,שאם מצערם בלי מעשה ,אינו לוקה כיון שאין בו מעשה ,ואם חובל בהם ,שיש בו מעשה ,הוא ניתן
לתשלומים( ,ועי׳ פני מבין סנהדרין דל״ב ע״ד ונר מצוה סי׳ ג אות י ,וע״ע חובל ציון  ,)258ואם אין בו שוה פרוטה
ואינו ניתן לתשלומים ,לוקה ,כשאר חובל בחבירו פחות מש״פ ,וצ״ב שיש לו ללקות שתים ,ועוד ,שודאי שאף בלי
הכאה אפשר שיעשה מעשה לענותו.
 .67עי׳ ברייתא סנהדרין פג א ורמב״ם סנהדרין סי״ט ה״ב וה״ג ,שמנו את החייבים מיתה ביד״ש ,ולא הזכירו מי
שמענה את היתום.
!טור .m 68עי׳ לעיל ,ועי׳ מכילתא דרשב״י שמות כב בג :וכי המקום הורג אותם ,אלא מביא עליהם מי שהורג אותם
בחרב .רמב״ן עה״ת שמות כב כא .ועי׳ פי׳ רי״פ פרלא שם שמפרש בע״א ,שהברייתא לא מנתה אלא אותם שדינם מסור
לבי״ד של מטה.
 .69רבנו יונה בשע״ת ש״ג אות כד ואות קט .ועי׳ מנ״ח סוף מ׳ סה ,שמטעם זה אפשר שהוא מן הלאוין החמורים לענין
תשובה (ע״ע) ,ועי׳ ציון  .72ועי׳ שע״ת שם שמזכיר חיוב מיתה ביד״ש בעוברי עבירות נוספים שלא נזכרו בברייתא
שם ,וצ״ב בכולם אם הם כתיבי מיתה בידי שמים לכל דבר ,כגון לפטרם מממון ,לסוברים שחיוב מיתה בידי שמים
פוטר מממון משום קם  -ליה  -בדרבה  -מיניה (ע״ע).

 .70שע״ת שם אות כד ,ומשמע שאף זה בכלל עינוי ,ועי׳ ציונים ( ,39,15ועי׳ ציון  19מתנד״א).
 .71ע״ע פסולי עדות ,מחלוקת בדבר ,ושם אם הוא פסול מדרבנן.
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 .72ע״ע הנ״ל .מנ״ח סוף מ׳ סה .אבל לכאורה לדעת החינוך שבציון  ,62כשם שא״א להלקות את המענה ,כך א״א
לפסלו לעדות( ,ואולי הוא ספק פסול).

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בד-אילן**
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שדתי מ׳ לנגדי תגדד

ץ׳ 7/׳יס
y7j

ספר

אשל אברהם
מהדורא תגיגא
5VO

 1נאצרו פכיכיס ואבכי חפץ כל הרואה אומר ברר,אי דברים היוצאים
מן הקודש שיי עשתונות האדם הגדול בענקים במוך עמו
לאות ולמופת ה״ה הרב הגאון הקדוש הצדיק המפורקס
בקצוי ארץ ביראתו הקודמת לחכמתו׳ מי י כמותו מורה כבוד 1אומר כולו
לשמו ולמדו מאות 5פש כקש־מ מוהר־ר אברהם דוד *קנלה-ה

אבדה־ה בוטשאטש

•צ-ו ז״ע ועכ״א.
פ>

<5

אשר לקנותי והעתקתי מתוך המון כתביו הקדושים וסדרתי על סימני
ש״? 5ארח דבר דבור על אופניו .כפי אשר הורינו דעתי החלושה אשר
חנכי החונן לאדם דעת .ובעזרתו יתברך הביאתיו לביהד״פ בהוצאה רבה
אנכי בכדו חפעונו ישראל אריה ליב ווארמאגן בהרב החסיד
המפורסם מרה יצחק ע״ה בן בנו של הרב הצדיק יזללה״ה

בוטשאטש
בשנת תרס״ו לס״ק.
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שאפש־־ שיג־ע עי״ז מכשול כיון שראה שרבים
בוש־ש ב,־ .ומ״מ נכון שהמדב־ק יתענה או יתן
ד*י«• ״“ *v/Mדי״י יי —■,
לאקוקי *' .־בתי׳ שכשהנר
•(V »/ «/■» } ( .Vp fו״ל
« «  ff Iן ■ ן
מהצד ־כול להיות מקלה .ומה שראה רבים
מדביקים .מקתמא הש נזהרו בזה להדביק
—

מדהדודא תנינא

—,

רק בשיכולים להיות בבית בכת״ב בדרך משרה
או משרתת .הר״ז ג״ב בכלל יכול למלאות.
והרי הוא ככל הגדולים ויש בזת ג״כ קולא
שגם בהיותם קנונים בשנים וגם פחותים מש׳
שניס מ״מ כשיכולים להיות בשירות כנהוג
במקום ההוא שיוכלו לישול עוד שכירות מלבד
מאכל וכסוה שלהם .או עכ״פ מאכל וכקות
מוקפק להם .וגס אם אין נותנים להם בד־ין
שב־רות שיוכלו להכין לתה לנשואין .מ״מ הר״ז
בכלל השלמה הצכורכוהם ככל הגדולים .והרי
לם־קר גידולם אין צריכים עוד לשיפול אב
ואם .אך הצריכיו קצת לשיפול שלהם .גם
שא״צ דק לבחינת גייפול אם ולא לאב .והאם שלהם
קיימה כיון שבכ״פ אין יכולים להיות בפ״ב
אינן כגדולים וצלע״ע:
איסור לא תקום .אם נוקם בדרך
משפנו שלא ישנה באוולתו נגדו אולי
קיל .ואולי שייך בכך מעין כביד דינא לנפשי׳
כשא״א לו לשמרו שלא ישנה באוולתו ע״י
דיני ישראל ומכה למכהו או מבזה למי שבזהו
ובלבון (ובין שפ״ד ח״ו דכתיב שם גואל כו׳
ונתנה התוה״ק רשות או מצות לי״א לגואל
הדם .וכתיב ולא (יזודין) עוד .ואולי גם אם יל.י1
בשוח שלא יכלימהו עוד ושלא יכהו מ״מ אם
כ״י שישתוק לו יהי׳ פרצה ש־עשה כן לאחרים
או שאחרים יבשו כן לו או לזולתו .וא״א לגדור
הפרצה בידי אדם אולי נכון שיעשה בבצמו
פרסום גדר הפרצה ע״י שיכה.ויבייש ־למשהו"־
או מבזתו בפרקום .ובלבד שישמור א״ע שלה
 q’pvש״ד בכך צד נקיימה על העבר .רק
ישוון לכ״ש לגדור פרצה או לשמור א״ע מן
אז והלאה שלא יבויש עוד .ואול־ עד־ך שן
מלמסור •דין לשמום .ואולי גם כשישול ל־קדו
ע״י
נרים עדי' 3שיעשה דין בעצמו .וע"־
נכרים אין הימר בלא״ה כ״א אחי־ התראה
מיחי״ס דשם או ממונים דשם שיקבל כ״ע
קנס אי עונש נגדור הפרצה .ואם לא .ייסרוהו
כ״י נכרים .ומ״מ אולי כ״י עצמו כדקה:

אותת
יוציאו הנר קודש הכנסת שפרי התוה״קלשם
ואש ראה מי שהדביק במקום שאין ניכר ב״ב
מסתמא הי׳ נזהר לשמור שהרי לפני המדביק
לא אירע הקלת בזה .ואש• הי׳ תקלת לפניו
בודאי 'לא הי׳ בושה כן• כפה .גש שהי׳ לו
לאקוקי אדעתי׳ שהמדביק מהצד שראה .שבת
ובשה שלא כהוגן .ולא הבחין במה שראה
מדביקים כהוגן במקום שניכר .ומ״מ יש לו
זכות ב"’ שהי׳ שרוד בשמחת ההקפות ובי״ז י״ל
ששכח מלהיות עומד בל המשמר להוציא הכר
בעצמו קודם שיוכנש לשש שתוה״ה ומ״מ נשע
שיתענה או יתן צדקה .ומבין מת שהמכיחות
אצלן תינוק בשבת שינה א״א למחות בידן
כיון •שאין מפורש איקור להניח -.ומ״מ כשאירע
ח״ו תקלה מתכנות גם אם הי׳ דעתה להרחיק
הילד קודם שינה והקפתה שינה וב״ש שלהדביק
ים אישור ומניעה .ואם ראה יודע הי׳ מוחה
מלהדביק גם בלא חשש תקלה אח״ב• וגס
שררת התקפות הו״ל לאקוקי אדבהי׳ מקודם
וצלב״ב הישב:

הנו

(עמג״א) אודות שלא לענות ’מום .שהגבול
בזה־ עד ש1וככ למלאות צרכיו
ככל הגדולים .וכמ״ש המג־״א ז״ל מ״ש .אין
הגבול עזה שיוכל למלאות לו הכל בהיותו דר
בפ״ע .כי גס רוב הגדולים אלו .יהיו דרים בפ״ב
לא היו יכולים למלאות להם כל הצכורכותס

הלכות

קנח
חלב

נט״י■

שנקרש קצתגי״ל
סעי׳ ד׳ (שטיטלו)
שאין בכך משום
שיבוצו במשקה בי אינו שיבול רק מני׳ ובי׳
כרגיל ובפרש שהוא משקה הבא אל אוכל.
וקיל

(אה״ה 11234567

מד
באות
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מינינו זרו< 1אזנו אב ה&נמים הרי ו5זקללה״ס אשר על התודה לסראוח
יה«
לוסיקיהס זלנלית מוסדותיהם לעקות פיני גל כקטן ממל סר בי
מויו נגה זהזס ראותו למאוד מומו סקמשה מלכי «לת תצוד» ממתן !ר ד נאור
•א6ר בזרת תבונתו קבן ומנר לערש נעצמו מרי התוהה נמרים אסמים המתוקים
 tow anצוסם :

דלרא

משה יחדה

לדפים ט״י הרבני המזהלג מעיד מפיר מוהר״ר
נ״י חמן מרב נ״י•
איש
הרבני המופלג העיד ממר״ר ’ישעיה אשד הוחזיץ נ״י
י
מרב ג״י:

ליב הלל

טשערנאווק
»3

אך בה ®ב לישראל
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לפ״ין

באודי

מ^יפטים

מהרא״י

ר

 9יגח שזר דהחם נקט הבהמו׳ המצוייוח מותר דא״רי בהן כנמה מקימות
בטעינה ושריקה ופנימה ובחרישה אבלהכאנמ נזר ט״נלא הזי דרך שיפיל ;אד־
אן״חמור מזונה ואדרבה שה אי גדי אורמי ,טפי יהא מסיק בנו שר שננה אא

או פקח בלילה fas

מרה ששר פקח סטור • ודחקא שר שהוא שעה אי חרש
דחייב ואס בן היל לכחוב בהמה דקה עק טגל או שה או גדי דהוי אוראא
אכל שר והמור צריכה לאוקמה שהוא חרש או שטה או בלילה ואין לארץ
דלהכי  ftפירש רש״יכאן מר הבהב בהווה משום מקט הרי וימנו שר זתןזו
וכיון דחד לדרשה אתיא אידן נמי לדרשה אויאדאיב אמאי קאמדבפר׳ הסרה
שה דאבדה למרי הכל וחמור יסר לר׳ יודא קשה טמא דאיהולא די־יש אלא
הד דמיזחי:לכב יג)־ גמשואל לא כתב אלא ונשכר או מה ולאכהבאונשכה
נדכחב גבי שמר שט־ י משוסדהטןו׳ בא לרמוז דאפי' שאל פטור ממיתה
מחמה מלאכה כדאיחא סוק השואל משום דסבדא הגא דלא לאקמא בכילח׳שאלה
והכא רמיות ילא נתיב שבוי'..ןמ שאל משום דלאשייכה מהנשמה מהמה
מלאכה כמו בשבירה ימחה והשתא הזי ש׳ דקוא הכי ישכר אי מת מעצמו
ולא מהמת מלאכה שלם ישלם אטיג דאיכא שבודה ומיתה דפטי' כמו מהמת
מלאכה דהמשאיל מסיק אדעתי׳ היזק זה ומחיל טליה מכל מקום ח״ב לשלם
ועיי׳ פר׳ השואל בהאדילי^ שבוייה לגט שאל דמשמעלסי׳ ריהטא היובתא
להכרתי אכל יש ליישב שפיר ( Hכב) אס טנק קטנה אותי ש' רשיי גיזס ולא
ש' טונשו ומקשי* והכתב בחרי'ותרה אפי והרגש אתכם וגו' זנ״ל לתרץדטת רס«י
דהאי קרא אס ענה תענה אותו  ftקאי אאלמנ׳ ויתום אלא אגר וראייה י
מבת׳ כלשון יחיד כמי אזהרת הגר וגר לא תלחץ ואי אאלמנה ויחוס קאי ה׳ל
למכתב אה ענה תענו אותן כבאזהרמן כל אלמנה וישוס  ftתטטןאעיג דאזהרת
הגר כלשון לחיצה נאמר זו היא שכה זו היא ביאה ואס כן מה ימסיי׳ קרא
(שמוט אשמע צעקתו הייני גיוס ! ftפי׳ עונש ־ וקשה • חתרה אפי מיהו קא׳
אעינוי אלמנה רתום דקא משים מה והיו שינס אלמנו׳ ימיכם יתומים מדה כנגד
מדהאבלאאזהרה דגר לא מי שיך מידת שנש זה כלל שין בסמ״ג במצות אלמנה
ויתומי׳ והמדקדק בלשק רש*י •חבארלודריל יהאי דכתב אסטנה חטנה אוחו
כ״א צטיק יצעק אלי ילאכתבוצטק יצטק אלי דהוי משמע דטיי הנרנוייצטק
שמוט אשמט והרה וגומר־ ומדכת׳ כ״א משמט דמה דנת,טנה תענה אותם
מ מפסיק העטין וכי אס צטוק יצעק מא שיש טטס לדבר אם כןט*כ הא
דכח׳ ואם ענה חטנהאיט אלא גיזום ולאש' ששו:

תחמה
(כרן ב) ף ש״י נינת כל אהד ואשי שהתנדבו י״ג מרים האמורים בענין
אע״ג כשתמנה פרסם תמצאם יותר מי״ג זהב ונסן ונחושת
וחנלח וארגמן וחולעח שני ושש ועזים וטורש אלים מאדמי' וטורים תחשים
ועצי שטיס וכמן ובשמים לקטורת ואבר שהם ואמי מלואיסהרי ט״ו ־ וי״לדלא
137X0
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I

ב»ד

דברים

םודא*י

א

(א ר״׳ש״י

פלא יהא מוכיחו וחתר ומושחז• אף על גבדשפיר דמי
ג')
למיעבד הני כדנהב מנח חוגיה אח עמיחך ודדשי רטחיגו
אפילי מאה פטמים מכל מקום מי שמוכיח אח חנרז שלא נסמוך למיהה א-נו
מוכיח ממר חוכמה ס סמר הוא מה שמשייר עתה נחונחחו אפשר להשלים
בשמח
נפעם אחוש ולפעמי׳ הסיף לו השעה משאר כלי גמר חינחה אכל
מיקה איני מצפה עוד לחונקהאחרח ולכך גומר ח נמחו כראר{(\£ףז7רש*־
נכנם אחרון ויצא רא«ך פי׳ נכנם אחרון לביש המדרש שגילם צריכים להמתין
מלישב איש על מקומו ולהחמול ולדרוש עד שנא הוא ־ זני האי גיונא א מ
מטריח! לקום מפניו ואיני מפסיע טל ראשי עם קדוש ויצא ראשון פירש נשהוא
יוצא מלס יוצאים ומפס קי! מלדרוש עוד היום ( :כ״ג) שנים עשר אנשי'
איש אחי לשנע רש״י מלמד ששבע ליי• לא היה ממהם• פה מדקדק רש* ,בלשונו
שלא נס׳ מאני  Wליי לא שלחו יהא ודאי הוי שמעיק מקראי דפת 1שלח
לן שהוזכרו שם כל השנטי׳ ושכט לוי לא מנר אלא אתי לאשמעינן הנא
נקרא יחירא דלא ה״ל למנהל אלא איש אחי לשכט יהכא ובפרשת שלך לך
לא כחג ממינם שמעינן שנקשו נניישראלמנני לוי להית טמהס נעצה כבלוח
מרגלים ומיאנו נס ליי ווה היה שכח גדול להם שמן הדין היה להשיח טס
נני ישראל לסי שהיו צריכין לכנים עמהס -בסכנת מלחמ' מינישהאק ולא
מיה להם חצק ונחלה בארן ואפילו סכי מיאנו לשלוח ט סמכו בהנעחוח
a

הק*3ה!(O׳) ייע לבתך חרגם אינקלים ספק צרכים לך במהכך יה מדברא'
לפי זה פי׳ של ייע נפי׳ של וידע אלה׳ נאמר השגיח אל לנתם שלא יחסרו
כלום בירך ולא רצה אונקאם לפרשו לפי פשוטו יאס  pהה הכרח השהו
.נערכה מ׳ שנס ופיק נמיימוני בספר סמדט ( :כיע) נאשר עשי לי בני פשו
והמואבים ׳ רש״י לא לעבור דרך ארצם אלא לערן מכר אוכל ומיס • הנר
והלא הכתוב מעיי טל טמון ומואב שלא קדמו בלחם ובמים וא*ל לצדדי'כתב
קרא יעמוס לא קדמו ומואבים שכרו את בלעם דהא אמייק נפרק חלק
גדילה לגימאשריחק׳ שתי משפחות דהינו עמק ומואב נדאיחא נהדיא החם
ויש אמר רש״י אינו ר״ל לענין מכר אינל ומים אלא גבי מי ע® ׳ ומואבים
דסנתוב מימה להם ואו דאנזמים מיאנו להעבירם בא־נם אף המואבים עשי
 pכך פירש רש״י לעיל פרשח חקת ייפתח פי׳ וגם אל מלך מיאב ימונימשה
כאן נן פי׳ לי מירי יוז» הקדוש מהר׳א ג״ל {
משב
K
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בית

פד

משפטים כב

הגר ,ולכן הרגם ולגיורא דהיינו שפעולת לחיצה

קללת דיין הוא מחמת הזלזול בכבודו ,אבל

רגילה לא תעשה לגר .ולכן כתב גם לחיצה

בנשיא האיסור מחמת רושם הקללה שנחשב

סתם שהכתוב מדבר בכל לחיצה.

כמו קללה צבורית .ומה שמתרגם מקלל אביו

והנה לשי״ז נראה דאין איסור מיוחד על

אונאת הגר בסתם אונאה רגילה ,רק יתכן דבל

אונאה נחשבת כמו אונאה מיוהדת לגר אף
שבמחשבתו אינו חושב את וה רק לאונאה סתם.
אבל כיון שנטיית האדם הוא להונות לגר לכן

אם עושה פעולת אונאה רגילה נחשב ג״ב כמו
שמאנה בייחוד לגר אבל לחיצה יש ענין מיוחד

ואמו ג״כ יליט .י״ל משום דגם באביו איסור
מקלל הוא מחמת רושם הקללה כמו מכה אביו

שאינו חייב עד שיעשה חבורה .אד קשה הא

מקלל אביו ואמו חייב אפילו לאחר מיתה .ולכן
נראה דמה שמתרגם באלקים לא תקילין משום
שבאזהרה זו נכלל גם ברכת השם .דלא שייך
בו עגין קללה ממש.

ללחיצת הגר בפועל מפגי שהוא גר בעינינו

כ1ז .מלאתך ודמעך .בת׳י בכורי פירך

ולבן הבדילה התורה כאן לחיצה המיוחדת לגר

וגו׳ מן לאסקותהון לאתר שכינתי וגר .הנה

בזה שהדגישה לא תלחצנו ובין לחיצה רגילה

הדגיש כאן לאתר שכינתי ולא לבית מקדשי

שע״ז אומר הכתוב ולא תלחץ.

כמש״ב תביא בית ה׳ ומתרגם ביח מקדשא

כא.

דה׳ ,וכתבנו בכמה מקומות שבית מקדש נקרא

כל אלמנה ויתום לא תעגון אם

עגה תענה אותו וגו׳ .הנה התחיל בלשון רבים
ומסיים בלשון יחיד .ויש לפרש עפ״י דברי
הת״י שכתב אין סגפא תסגף יתי׳ אזדהרון לבון
וגו׳.

ויתכן לפרש

שהכתוב

מדבר

בכוונת דבריו שמפרש

שאפילו

אם

יהיה

מקרה

שצריכים לענותו״״למעשה לתועלתו בכל זה
צריכים להזהר מאד שלא להוסיף על המדה

וגם לחשוב מקודם דרכים אחרות שאפשר
להועיל ע״י בלי עינוי בי אם צעק יצעק
אשמע צעקתו ,ולכן נתב הכתוב לשון יחיד

מפני שמדבר על מקרה שיקרה לפעמים אבל
עצם האזהרה אמרה התורה לשון האזהרה
בלשון רבים (כמו בכמה מקומות אף במקום

שהציווי הוא על בל יחיד ויחיד ואפשר דכאו

נעשה ענין כללי מזה או כיון שהוא דבר הרגיל

בטבע להונות ליתום ולאלמנה אמרה תורה
בלשון רבים׳ אבל אם עבה תענה שמדבר רק
במקרה אמרה התורה בלשון יחיד).

מפני שהוא מקום מרכזי לעבודת הקדבנות
ועי״ז נעשה המקום הזה בית מנוחה ומשכן
לשכינה ולפי״ז צריד טעם למה כתב כאן אתר

שכינתי.
והנראה שהוא ע״ם הפסוק בם׳ כי תבא

דכתיב שם והלכת אל המקום אשר יבחר ה׳
אלקיך לשכן שמו שם ,וזהו חיוב העלאת
בכורים אחר הפרשתם להעלותם למקום השכינה

ולקיים בכל הכתוב בהם במצות קריאת בכורים
ושם הכתוב מדבר כבר אחר ההפרשה דכתיב

אשר תביא מארצך והיינו אחר שהפרשה אותם

אתה מתויב להעלותם אל המקום הזה ,אבל

מצות ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה׳
מדבר בתחלת ההפרשה שנקראת בשם הבאה
שמחויבים להפרישם לכית ה׳ כמו שאר קדשים

שמפרישים אותם לבית ה׳ ולכן כתבה התורה
ביח ה׳ אלקיך ובתרגומו בית מקדשא.

ובן נראה מדברי התרגום שמדבר כאן

כז .אלקים לא תקלל ונשיא בעמך לא

בבכורים שכבר הפרישם דלשון בכורי פירך
ובכורי חמר נעוך היינו אחר שקרא עליהם

תא|יר• עייז ת״י ות״א .ויש לפרש דאיסור

שם בכורים דאם פירוש בכורים היינו הסירות
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מת

המות

’*ל® יל אא1אל$.״נ דק6אר אמא  wדם קרמית
*הי׳ סלעי בפלונתא דד יהושע בן קרח? ורבי מדריס
דף ל״א דריב״ק ס״ל רמרע״ה נענש בשביל שנתעצל
מן המילה ורבי ס״ל דלא נשנש ?:מל זה דאמר
ס£ ??5יז מלל .וביאר התת״ש רריב״ק
*חך
? /רמו אחרינן וחי בסם ולא שימות בהה בב״<
ולבך נענש ורבי ה״ל עתירון הצאלת ימאב אם ראע״ג
לב״נ ליחא צומי בהה מ*ת ביין למצות מילה הוא
אל אאב שאיר אין יבול לסכן הנן בשביל האב פ״גן
"־♦לכך לא ניח״ל לר׳ שמואל .קר נחמן לואר כר׳ לוי
ד/ה ד® של מילא לרשב״ג ה״ל בד יהישע בן קרחה
לנא ס״ל סברת מחלת יעקב ומחויב למול הבן
זאע״א שהוא .מסתכן וד לוי ס״ל סברמ הנח״י הדל
זע״ש בב׳ר פ׳ חולדות ושד לאומים ממעיך מכאן .שכילד
[פי׳ יעקב] מהול ואכח״ל .וילדש החו״ב >1מ יי&ן בנש״ק
מו״ס ימקב חאפקאורמש די מעיר לאנדאן הערני
מ1נרי סמדר פ׳ וישלח פרשה מ״ו חנעח מרעך
חסר מנעת חסדא מן אחיך דאילו איחנשבת לגברא
לא זינמה .לא בקשמ להשיאה למהול הרי היא נשאת
לערל .ופירשו המפרשים דכיונת המדרש יכיון שלא
לצה להשיאה למשו שהי׳ מהול לכך נשאת לשנס
שהוא ערל .ומבואר מזה המדרש דס״ל רעשו היה
מהול והוא סתירה למדרש פ' מילדות הדל:

אולם

לפ״מ שבמבט למעלה לוה אי עשו הי׳ מהול
או ערל יהי׳ מליא בפליגתא דד יהושע בן
קרמה ורבי דלדב״ק דס״ל רלא אמרינן בב״נ וחי
בהם ולא שימוח בהס ואפילו למול ולד שהוא מסוכן
וראי דעשו הי׳ מהול ולרבי רס״ל התם דאמדקומי
בהם ולא שימוח בהם ממילא מפיר יסבור דעשוהי׳
מהול א״כ שפיר נוכל לומר ררב הונא בשם ר׳ אבא
מן בררלא דס״ל מוריש ס׳ וישלח רעשו היי מהול
ס״ל בד יהושע  |5קרחה וד לוי דם? בס׳ תולדות
דלא מ׳ מהול ס״לכרביוא״ש .וביותר נראה בפשימות
רבאמת גס המדרש ס׳ וישלח ס״ל דסשי לא היה
נימול ואפ״ס קראו מהול משוס רעשו ישראל מומר
הי׳ כמבואר קידושין דף י״מ ע״א ותגן בנדרים דף
ל״א ס״ב קונס שאני נהנה לערלים מותר בערלי
ישראל ואסור במולי טכו״ם .שאני נהנה לחולים אסיר
בערלי ישראל ומוהר במולי טכו״סשאין הערלה קרד
אלא לשמם שנאמר כי כל הגוים ערלים מ״ש ובע״ז
דף כ״ז מ״א .וא״כ שפיר קרא המדרש לטשו מהול
דהא טשו ישראל הי׳ ולשכס ערל וז״ב וסשונז .שיב
הראוני דכדברי החח״ס הנ״ל מפורש בפי׳ רבעהתי״ס
טס״ת פ' שזלדוח ול״ע ע״ר הנאוה״ק במל דבלי
סופרים ז״ל הנ״ל שתמה מליו ואכמ״ל ־.

הלכה

י׳ חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות
מפני שנפשן שפלה מאד ורותם
נמוכה אע״ם שהן בעלי ממון אפילו אלמנתו של
מלך ויתומיו מוווזרין אגו עליהן שנאמר כל
אלמנה ויתום לא תענץ וכו׳ .כל המקניטן או

י״״

המלך

מנעימן או הכאיב להן או רדה בהן או אבד
ממונן ה״ז עובר בלא תעשה וכש״ב המכה
אותם או המקללן ולאו זה אע״ם שאין לוקץ
עליו הרי עונשו מפורש בתורה והרה אפי
והרגתי אתכם במרב .ברית ברת להן מי
שאמר והי' העולם שפל זמן שהם אועקי6
 bflנענים;
עיין בספל .החינוך מציה ס״ה שכתב השפם דאין
לילן פל לאו וה לפי שאין מיניי דבר חסויים
בדי להלקית עליו לפי שיליל המפנה לממון לי מרין
פיצם או לאיבתס ט״ש ועיין במנחת חינין ובהגהית
משלמ״ל טל החיניך שתמהו מליו ימיין בסדר משגה
כאן ס״ש טה .והגה השדר משנה כתב דיש ל'מר
מסס דאין ליקין על לאו זה לפי שאיט דומה ללאו
דחסימה דההס מתכפר לנמדי ע״י מלקוח דכתיב
ונקלה אחיך כיון שלקה הד הוא כאחיך משא״ככאן
אף אם ילקה מדיין צרור מיני כדכתיב והרגתי אחכם
בחר□ ואח״כ כתב לדחית מטס זה מדאיצנווץ כרי
רשעתו למיייש חיני׳ משוס רשעה אחת אתה מחייט
ואי אמה מחייבו משום שתי רשעיית דאין לוקין על
לאו שניתן לאזהרת ה מת ב״ר מיפיק לי׳ דפעוי
ממלקות משיה דאין דומה ללאו רמסימה דאין בי
עונש אמר אלא מלקות אבל לאו שניחן לאזהרת מיתא
ב״ד לא מכופר המאחו במלקות לנד חלא צריך לקיים
ט נם מיתה הכתובה בחירה מכ״ד .והנה כסברתו
מפורש בשמה מקיבצת למש׳ חמורה רף ג׳ מ״ב אהא
דפריך אבל מקלל אח תכירו נשם כיון דקעביר חרתי
דקא מפיק שם שחים לנמלה וקמצער לי׳ לחברי׳ לא
מסגי לי׳ נחלקות כתב ת״ל וא״ת והלא התלמיד לא
שקיל ומרי אלא לחיוב חלקות ומה לי אם לאתים,:׳
היון דלקי .ויש לומר ליון דלא קרינא ני׳ ונקלה אחיך
לעינך כיון שלקה הרי הוא כאחיך דהוא לא מיסמר
במלקות לא לקי .א״< ה״פ' ולא שיסגי לי׳ בחלקיה
אינו ר״ל שלא ילקה כלל א״ר מימא נשכר וכר .אלא
המלקית יבא משום שהיציא ש״ש לבעלה יעיד יש
ממש אחל שקילל אש חבירו טכ״ל הרי דהשממ״ק
נתב כסברתו בתירוצם כראשין:

ומה שהקשה ד’6כ לאו שניחן* לאזהרת מימת נ״ד
חיפיק לי׳ דפמזר משוש רל״ה אמץ .נראה
לפענ״ו פשוע דהחילוק הוא בין סינא שהמינש מיתה
•הוא מחמת כפרה .יבין היכא שהעונש מיתה לא היי
מחמת כפרה רק כמכיל כישם עליי בשביל חסא *0
שתמיר כל כן ולכן ממיתי ולכך בכל חטא שבין אדם
למקום דחייב מיחס כיד שמיס או מימת ב״ד דהיא
מחמת בסרה כדאחרינן בסנהדרין דף מ״« «״א דר׳
יוסף ס״ל דמיד משמח מיתת ב״ד הי״ל כשרה .יר׳
אשי מסיק דהכסרה הוי להו מכי חיי צערא דקנרא
פורתא סיי״ש .ועיין לקחן בסדר משנה פרק ז׳ הלכה
נ׳ מיש בשם הרימנ״אהובא בשממ״ק בנ״ת דףנ״ח
מ״ב
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בית

הלכות דעות

דבריט ממי' יביט לקמן פ״ב מהל" עמ״ס ס״ב
שה׳ מל מענה אחרי׳ גדרן שהוא עושה מעשה
חייב מלקות מ״ש הי״נוחשוס דלישנא דקרא לא מפנו
משמע לשון מעשה לעשיח כרי לראומה וראוי׳ לחיד
לא מיקרי ממשה ומיין מקובץ שם שהניא נפש
המהרש״ל דמשכחת לס פניי׳ כדי לראוחה כנין שהיתה
מכוסה וגילה אותה לראותה ע״ש ובחנ״ח מלוה רי״ג
ובס' דרך המלך שס ואנמ״ל .ובדברי המכילתא דקאמר
ער שיאמר וישגה מיין בפנים יפות טה״ח פ׳ משפס־ס
מ״ש בכוונתו ואכמ״ל:
""

שם

אחד יתום מאב ואחד יתום מאם וכו/

עיין במעין החכמה מל מלות בתרוז המתחיל נעה
לבך לחנון יתום ואלמנה בשמריך .שכ׳ מקור

גי

לרביני ממגילח איכה דגס יחוס מאמו מיקרי יתום
ועיין בספר בריח משה מל הסש״ג סל״ח ת׳ מ״ש
בכם הרב דינא דתיי ודו״ק:

פרק שביעי הלכה ז /הנוהם מחבירו עובד
בלא תעשה שנאסר לא תהום.
עיין מ״ש הגאון הקדיש מוהל״ר אברהם דוד זצוקל״ה
מבונושחנוש בהפרו אשל אברהם אי״ח סימן
קרו אורית איסור לא חקום מ״ש סיעב ומיין בסדר
משנה כאן ובמ״ש בחידושיני לעיל פרק ו׳ הלכה י׳
ולפ״ד האשל אברהם יש הקים ליישב קושיית הסדר
משגה ועפ״ד החינוך הנ״ל מ״ש בעמם דאין לוקין
על לאו דלא חמנין מ״ש הימב וסכין ואכמ״ל:

הלכות תלמוד תורה
פרה לאשת הלכה א /נשים ועבדים והטנים
פטורים מתלמוד תורה .אבל
קטן אביו חייב ללמדו תורה שנאמר ולמדתם
אותם את בניכם לדבר בם ואין האשה חייבת
ללמד את בנה שכל החייב ללמוד חייב ללמד.

כתב

בהגהות מיימינית ת״ל כתב חהר״ס זצ״ל
דכסינא לי׳ ללמדם או להשכיר להם מלמדים
דמאי שנא האי משה דולמדחס איחס את בניכם
משאר משה דכפינן לקיים משה וסיכה וכן למיד
פרימת בע״ח מצוה אמד בפרק הכותב דכוסין אותו
לפרוע מידי דהוי אשאר מ״ע וכשם שאב חייב מנו
למול ולפדוחו רכופין אותו לקייס״ה״ג מינן ליה
ללמדו מורה וכיון דהא מילתא חובה הו״ל נשאר
כע״ח ומניינן בהא מילתא כמ״ש רביגו האלפס בם׳
הכוחב אבל ודא' אי מצינן לשרורי ליה ולאורומים
חשדרינז ומורעינן לי׳ כי ההוא דאמר התם האי
דיינא דחחתא לי׳ לחלוה לנכסי' דלוה וכו׳ כ״ז כתב מזלי
לבינו זצ״ל מכ״ל .ומיין בקצות החושן סימן ר״ל ס״ק
ג׳ שהקשה מל הנהמי״י חהא דאמרינן בכחיבזת דף
ש״ח מ״א מי שהלך למדינת הים ואשחו חובטת מזונות
ב״ר יורדי( לנכסיו וזגין ומפרנסין אח אשמו אבל לא
מיו ובניחיו ולא דבר אחר ואמרינן התם דבר אחר
הייט צדקם ומבואר ישלא בפניו אין יוררין לנכסיו
לקיים חצים משה שלו וא״ב אמאי כתב הנהמי״י
דיורדין לנכסיו לקיים מ״ע שלו .וכתב ליישב דהגהמי״י
יסבור כדעת הר״ן בכחוטת בפ׳ נפרה שנתפתתה
שסחב לחלק דמא להלך למדה״י אין ב״ר יורויין
לנכסיו לצדקה היינו ברלא אמיד אבל בדאמיד שפיר
ייוררץ לנכסיו וא״כ שסיר כשב כאן דיורוין לנכסיו
לקיים מלות ת״ת לכנו דמי רי בדאמיד מכ״ד:
ולפעב״ד נראה ליישב קושיית תקצוה״ת דהנה צרינין
להבין הממס דשלא בפניו אין יולדין
’

לנכסיו לימן צדקה .ונראה דמה נתוט כהונות דף
מ״מ מ״ב הקשו אהא ורבא כפיי׳ לר׳ נתן בר אמי
ואסיק חיני׳ ד׳ מאות זוזי הא קיי״ל דכל ש״מ שמחן
שכרה בלדה אין ב״ד של ממה מיהרין וא״כ אמאי
כפה א תו בשביל לרקה הא נתיב מתן שכרה בצדה
דכמיב למטן יברכך ותירצו דבצדקז איכא מרי לאוין
לא תאמן ולא תקפיץ מ״ש .והנה רבינו כסב בהל"
מחנית עניים פרק ז׳ הלכה א׳ מ״מ ליחן צדקה לעניי
ישראל כפי מה שראוי לעני אס היהה יד הניסן משגת
בנאמר פתוח הפחח אח ירך לו וכו" מכ״ל .ובהלכה
נ׳ כחב וכל הרואה מני מבקש והמלים מיניו ממט
ולא מן לו צדקה מבר בל״ח שנאסר לא תאמץ אס
לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האלון עכ״ל ונסב
כנאין מדווינסק שליע״א בס׳ צפנת פענח מל הרסב״ם
הל׳ מתנות מגיים שס שמדברי רביבי נראה דהמ״ס
הוא אף אס אין העני הובעו והלאוין ללא תקפוץ־
ולא תאמן הם רק אם ביקש ממנו ולא נתן לו מ״ש
וכן הוא פ:וס ברמת רביני .ולפ״ז מוק בפשיעות
הממס דשלא בפניו אין ב״ד יולד! לנכסי! ליפן צדקה
לפמ״ש בקציה״ח שם בשם מי" הרמב״ן סוף בב״ב
דהעמם דנחחינן לנכשי׳ הוא מדן כפי“ .וכדקיי״ל
דכופין מל מ״מ זא״כ זה דוקא בפניו והמני מבקש
ממנו לימן לו צדקה שפיר ב״ר יוררין לנכסיו מדין
כפיי׳ דהא כשהמני מבקש ממגי איכא לאו דלא תקפיץ
ולא מאמן ולכך כיפין אבל שלא בפניו ליכא הלאו
דלא חקפון ולא האמן ורק מלות משה דפהוח תפתח
לחוד שפיר אין יורדין לנכסיו מיין כפיי׳ להא קיי״ל
דטל מ״ע שמתן שכרה בצדה אין מפין:
וא*כ מיישב הימב קישייח הקצוה״ח על הגהוח
מיימון דזה שייך רק ?מלוח לרקה אכל במלות
מלמוד מורה דלא הוי מ״ע שמתן שכרה בצרה שפיר
ב״ר יוררין לנכסיו אפילו שלא בפניי ווו״ק .ובזה יש
ליישב קושיית הר״ן שם אהא ראמרינן בכתובות רף
מ״ח ע״א אמר ר׳ חשרא אתר מר עוקבא מי שמתמס
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כולל :תשובות וברורים בהלכה .באורי סוגיות וחדושי תורה

על סדרי ארבעת חלקי השולחן ערוך.
שנערכו בעזרת החונן לאדם דעת ע״י הצב״י .משרת עם קדושים.

אליהו בקשי־דורון
הרב הראשי וראש אבות בתי־הדין דחיפה,

ראש ישיבת מורשה

נדפס בעיה״ק ירושלים תובב״א

שנת

ושאבתם

מים בששון לפ״ק

רלח

בנין

סימן נו

כבוד התורה ,כפי שאמרו תלמידיו לר׳ מאיו ,אולם

סנמ׳ שם יש טענה נוספת בסברת ר׳ שמעק" .ועוד
כי היכי דלא מרגלי למינדר" .לתירוץ זה גם סברת
ר״י שצריך למעט בכבודו כדי להשכין שלום ,ואפי׳
שהוא כבוד התורה ,רק שלא רצה לטעום ,כדי
שלא יתרגלו לנדור ,והעדיף לבטל הנדר ע״י שאלת
חכם .והנה בגמ׳ שם ,מובא מעשה ברשב״ג ובבא
בן בוטא ,שכולם סברו כר׳ יהודה שמותר לזלזל
בכבוד תלמיד חכם בכדי להשכין שלום בין איש
לאשתו ואין לכוסו לבטל הנדר ,כסברת ר״מ ור״י.
וא״כ אין ראיה כפי שכתבנו לעיל.

ונראה לי שבברכה שאינה צריכה שאינה אלא
מדרבנן כסברת הרא״ש ,יש מקום להתיר שזה כבוד
שמים ורצונו יתברך שתאמר הברכה וישכון השלום.
ויש לדק אם מותר לה לכחש לכתחילה ולגנוב
דעת בעלה והציבור ,והנה גם אם יש מקום להתיר
שתיקתה או אמירתה שלא הפילה מפני עיור לא
תתן מכשול ,שאינו אלא גרם ברכה שאינה צריכה,
ואפשר שילסינן ק״ו שמותר בכדי להשכין שלום
בין איש לאשתו ,עכ״פ כיצד תכחש ותגנוב דעת
בעלה ודעת הבריות ,שתאמר קבל עם ועדה שלא
הפילה ,בשעה שאין הדבר כן והוא מילתא דעבידא
לגלויי .ואם כי מצאנו שמותר לשנות מפני דרכי
שלום ,מותר רק לשגות ,אבל גניבת דעת מוחלטת
ושקר ברבים מנלן .ועוד שהוא מילתא דעבידא
לגלויי לפי שיש קרובים היודעים את הענק ,דוגמת
החברה השואלת ויש בכך חילול ה׳ ,גם אם נתיר

אב

הדבר מפני דרכי שלום .על כן ביקשתי מהאשה
להשתדל למצוא הדרך לספר לבעל ושיעשה הפדיון
בלי ברכה ,בתקוה ובאמונה שה׳ יתברך לא ימנע

טוב להולכים בתמים ,ולא יאונה לה כל רע בזכות
המצוה ,אולם לא יכלה לקבל הדבר מפחד בעלה.

על כן הצעתי לה להמנע להופיע ביום הפדיון,
לפי שאינה חייבת ותעשה עצמה חולה ,או שתאמר
שדרך נשים לה ותחסוך מעצמה השאלות .ויש לציין
שגם סברות ההיתר אמורות רק בכגון דא ,שהבעל
אינו יודע והשאלה נשאלה שבוע לפני הפדיק ,שכבר
זומנו הקרואים ,אבל אם הבעל יוודע ואעס״כ ירצה
לעשות הפדיק מפני הבושה ,או שיתנה שאם לא,
יגרשנה מפני הבושה ,בזה אק לדק שיברך ברכה

שאמה צריכה על מנת להשכין שלום ,ובכגון דא
שהוא מזיד ,אק להקל אפי׳ בקוצו של יו״ד ולא
לחשוב חשבונות ,אטו מי שלובש במזיד כלאים
דרבנן ,יהיה פטור מטעם כבוד הבריות ,על כגק
דא נאמר יבטל שלמה ואלף שלמה ולא תבטל אות
אחת ואק להתנות ,או להתיר ולסחור באיסורים
ובמצוות .כמו כן יש להזהר בהלכות אלה היוצאות
מן הכלל ,שלא ילמדו מהם העומדים שם ,ולא יבינו
ההלכה שלא כהלכתה .וכמה חשב ר׳ זכריה בן
אבקולס שיאמרו מטיל מום בקדשים יהרג ,שסיכן
כל ישראל ולא פסק הלכה שאפשר ללמוד ממנה
הוראה לדורות ,לפי ששינוי בקוצו של יו״ד חמור
משלמה ואלף שלמה ,על כן מחומר ההוראה בנידק
הצעתי הדבר לפני חכמים.

סימן נר.
כיצד לנהוג בחינוך יתום במסגרת פנימיה
נשאלתי ע״י צוות מחנכים בפנימיה דתית,
כיצד לנהוג ביתום במסגרת החברה ,לאור המצוה
"כל יתום ואלמנה לא תענק" ,האם יש להתייחם
אליו ביחס מיוחד ,לנהוג עימו ברכות ובסלחנות,
ואף לחנך את חבירו לנהוג עמו בדרך זו ,או
שאק להפלותו מחביריו ,ולהתעלם במסגרת החברה
ממצבו המיוחד ,האם מותר להענישו לפי הצורך
כשאר חבירו ,או שיש להזהר בענישתו בהיותו

יותר פגיע ,ומה הדין כשאמו דורשת בעקבות
יעוץ פסיכולוגי ,שלא לנהוג עמו ברבות ובסלחנות
ולהתעלם כליל ממצבו המיוחד ,האם להתחשב
בדעתה ולא לעבור על איסור של "אלמנה לא

תענק" ,כשתראה את היחס המיוחד לבנה ,או להזהר
שלא לפגוע ביתום על אף דרישת אמו( ,ועקב זה

הסתפקתי מה דין אלמנה המייסרת את בנה ,אם
גם עליה חל איסור יתום לא תענק או שעליה

בני!

סימן נו

נאמר הכלל חושך שבטו שונא בנו יותר מאדם
אחר) ,השאלות מתייחסות לאיסור מפורש בתורה,
שלא נתבאר במשנה ובגמרא ,והלכותיו לא הוגדרו

בשו״ע( ,מלבד הלכה אחת ברמב״ם בהלכות דעות),
משום שאין לקבוע גדרים ,מהו עינוי ומה טובתו
של היתום ,לפי שהדבר מסור ללב ,ועל המחנך
להחליט ,בכל מצב ,ואין לדמות המצבים ,הרגשות
והעונשים זה לזה ,לפיכך העדפתי לענות על שאלות
אלה בשיעור בפני הצוות באיסור זה ,לברר המצוה
לגדריה ,ועקרונות ההלכה בזה ,וישמע חכם ויוסף

אב

רלט

ואלמנה בדוקא ,הרי אסור לענות כל אדם ,ואמנם
הדגישו שאלה נפשם שפלה ורוחם נמוכה עקב מצבם
המיוחד ,אולם גם שאר תשושי כח או עניים ,נפשם
שפלה ורוחם נמוכה .ונראה שמחלוקת הראשונים
אינה בהלכה ,ולכ״ע אסור לענות כל תשושי כח,
כדרך שאסור לענות היתום והאלמנה ,המחלוקת

היא בביאור הכתוב ובכוונת התורה ,בציווי המיוחד
על היתום והאלמנה ויסוד המחלוקת היא בביאור
מחלוקת התנאים בזה כפי שנבאר.

לקח,

א .מחלוקת רש״י והרמב״ם כביאור הכתוב.
על הציווי "כל אלמנה ויתום לא תענוך ,כתב
רש״י בפרשת משפטים (שמות כב׳ כא׳)" :הוא
הדין לכל אדם אלא שדיבר הכתוב בהווה ,לפי

שהם תשושי כח ודבר מצוי לענותם" .לפירושו
הכתוב אוסר עינוי כל אדם ,והיתום והאלמנה שנזכרו

בפסוק ,אינם אלא דוגמא מעשית של אנשים תשושי
כח שדבר מצוי לענותם ,כפי שנזכרו היתום והאלמנה
גם כשנצרכים במתנות עניים ,ככתוב" :לגר ליתום
ולאלמנה יהיה" (דברים כד׳,כ׳) ,כדוגמא לאנשים

מקבלי סעד .אולם הרמב״ם ,החינוך ,הסמ״ג ועוד

מפרשים נקטו שיש איסור מיוחד לענות דוקא היתום
והאלמנה ,וזה לשק הרמב״ם בפרק ו׳ מהל׳ דעות
הלכה י׳" :חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני
שנפשם שפלה למאוד ורוחם נמוכה ,אע״פ שהן
בעלי ממק ,אפי׳ אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים

אנו עליהם שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענק".
הרמב״ן בהשגותיו על מנק המצות לרמב״ם ,אף
מנה בזה שתי מצוות לא תעשה נפרדות ,לא לענות
אלמנה ,ולא לענות יתום .לכאורה ,פשט הכתוב
מורה כסברת הראשונים ,שהרי בהמשך הכתוב נזכר
העונש על העינוי" :וחרה אפי בכם והרגתי אתכם
בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים" .והוא
מרה כנגד מידה על עינוי היתום והאלמנה במיוחד,

ועוד שדיוק הכתוב "כל" אלמנה ויתום המורד .אפי׳
על אלמנתו של מלך ויתומיו כסי שכתב הרמב״ם,
משמע שלא כפרש״י שביאר הכתוב בתשושי כח,
ולא בכל אלמנה ויתום .כמו כן דבר נדיר הוא
שיחלקו הראשונים ,בביאור הציווי שבמצוות לא
תעשה מן התודה ,ולא מסתבר שהמחלוקת כה
גדולה בהלכה בעצם כוונת הכתוב .ויש להבין סברת
הרמב״ם והראשונים מה הציווי שלא לענות יתום

ב .מחלוקת ר׳ ישמעאל ור״ע בביאור הכתוב
במכילתא.
לכאורה מחלוקת רש״י והרמב״ם היא מחלוקת
תנאים במכילתא בביאור הכתוב ,וז״ל :כל אלמנה
ויתום לא תענק אק לי אלא אלמנה ויתום ,שאר כל
אדם מנק תלמוד לומר לא תענק דברי ר׳ ישמעאל,
ר׳ עקיבא אומר אלמנה ויתום שדרכן לענות בהם
דיבר הכתוב" ,בשפתי חכמים ציק על דברי רש״י את
דברי ר׳ ישמעאל במכילתא ,שעינוי כל אדם נלמד
מריבוי הכתוב "לא תענק" ,וכך פירש המלבי״ם
שם ,ושרש״י סובר כדעת ר׳ ישמעאל ואילו הרמב״ם
כדעת ר׳ עקיבא ,שהכתוב מורה על עינוי היתום
והאלמנה בלבד .אולם לפ״ז יש להבק הרי קימל״ן

הלכה כר״ע מחבירו ,ומדוע פירש רש״י הפסוק
כדעת ר׳ ישמעאל ,ועוד שלשק רש״י שכתב "דיבר

הכתוב בהווה לפי שהם תשושי כח ודבר מצוי
לענותן" ,קרוב יותר לסברת ר׳ עקיבא במכילתא
שאמד" :אלמנה ויתום שדרכם לענות בהם דיבר
הכתוב" .וראיתי למהר״ל בגור אריה שפירש שלא
נחלקו ר׳ ישמעאל ור״ע להלכה ,ולדעת שניהם,
מהכתוב אסור לענות כל תשושי כח ,ולא רק אלמנה
ויתום ,המחלוקת היא כיצד למדים מהמקור ,לדעת
ר׳ ישמעאל הפסוק ציוה על עינוי היתום והאלמנה
במיוחד ,ורק מריבוי הכתוב "לא תענק" התרבו גם

שאר תשושי כח שאסורים בעינוי ,ואילו ר׳ עקיבא
סובר שאק צורך בריבוי מיוחד ,לפי שהכתוב אינו
מתכוק על עינוי יתום ואלמנה במיוחד ,אלא כדוגמא
לכל תשושי כח שדיבר הכתוב בהווה .לפ״ז רש״י
פירש הכתוב כדעת ר׳ עקיבא ,שכתב "אלמנה ויתום
שדרכן לענות בהם דיבר הכתוב" ,שאין כאן ציווי
מיוחד על עינוי היתום ,אלא דוגמא לתשושי כח.
וא״כ יש להבק סברת הרמב״ם שכתב הציווי דוקא
באלמנה ויתום .והרי גם לר״י וגם לר״ע החיוב
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שלא לענות אמור בכל אדם תשוש כח ,ולאו דוקא
באלמנה ויתום ,ועוד ,שסברת ר׳ ישמעאל המבדילה
בין עיקר הכתוב שנאמר ביתום ואלמנה ,לכל אדם,
שעינוי נלמד רק מהריבוי של "לא תענוך ,מוכחת
בהמשך הכתוב שהתייחס בעונש רק לעינוי היתום

והאלמנה דוקא ,ככתוב וחרה אפי והיו נשיכם וכו׳.
ונראה שבין לסברת ר׳ ישמעאל ור׳ עקיבא ,וגם
לרמב״ם ורש״י אע״פ שעינוי אסור בכל אדם תשוש
כח ,יש חילוק בין עינוי כל אדם ,ליתום והאלמנה.
ולא נחלקו אלא במהות ציווי התורה כפי שנבאר.

ג .ביאור התודה על חומרת העונש.
בהמשך הכתוב כשהתורה מזכירה את העונש
החמור על העינוי מדגיש הכתוב במיוחד ,הסיבה
והטעם לעונש הקשה" ,אם ענה תענה אותו ,כי אם
צעק יצעק אלי ,שמוע אשמע צעקתו וחרה אפי
וכו׳" .ויש להבין כוונת הכתוב בזה ,ומה החידוש
שהעונש הוא על הצעקה ולא על עצם העינוי ,וכן
מה ההדגשה שהקב״ה שמוע ישמע צעקתו ,ועל
כן העונש חמור .סגנון הפסוק בלשון כפולה "ענה
תענה"" ,צעק יצעק"" ,שמוע אשמע" מורה שאין
כאן רק דיברה תורה כלשון בני אדם ,ואם כל
הפעלים הוכפלו יש הוראה בדבר .ופירשו המפרשים
שכוונת התורה להדגיש במיוחד את חומרת העינוי
שיש ביתום והאלמנה במיוחד ,שעינוי קטן גורר
אחריו עינוי גדול ביותר ויש לשמוע בתוך הצעקה
של העינוי הקטן ,את הסבל והצעקה האמיתית של
היתום והאלמנה ,וכך הגדיר את הדברים האלשיך,
בפירושו תורת משה ,וו״ל" |:הודיענו ,כי ענה תענה
אותו ,כי עינוים כפול ,אחד עינוי אשר לכל אדם
והשני שזוכר כל אשר חסר לו שזו זוכרת מות אשה
ומתמרמרת כאילו אז מת ,ונכפל עינויה ואומרת,
הן לו היו כמוני לא עינוני וכן היתום בוכה על
אביו ,נמצא כי אם ענה ,לא אחד הוא ,כי אם גם
תענה אותו שהוא עינוי כפול ,ווהו תענה אותו.
וכן אם צעוק לא צעקה אחת בלבד תהיה כי אם
יצעק ,שהוא כפל והוא כי האלמנה תצעק צעקה על
מציאות העינוי ,וגם צעקה אל מות אשה ,באומרה
אם אישי היה חי ,לא יעלה על לבם לענותי ,ומה פשע
אישי מהאיש הרע הזה ,וצועקת על משפטיו יתברך,
וכן היתום יצעק על שברו ועל יתמותו ,ועל דרך הזה,
וגם אני שמוע אשמע שתי שמיעות ,על העינוי ועל
הזכרת חסרונם ,על העינוי אמר והרגתי אתכם וכו׳,
ועל הזכרת האלמנות והיו נשיכם וכו׳ ,על כן יחדתי

אכ

לך אלו שאין עונשם שווה לזולת" .עכ״ל |.ומבואר
בדבריו שאכן עינוי אסור בכל אדם ,אבל המיוחד
ביתום והאלמנה ,שכל עינוי קטן ביותר מענה את
נפשם השפלה ורוחם הנמוכה ,וגורם להם לזכור
ולצעוק את צעקתם האמיתית כשבורי לב שאיבדו
את יקיריהם ,ואין להם את האב והבעל .משל,
לפגיעה קלה ברגלו של אדם אצל אדם בריא פגיעה
קלה אין בה עינוי ,אבל כשהרגל שבורה וחבושה
כל פגיעה קלה מעוררת ומזעזעת השבר ,והצעקה
לא על הפגיעה הקלה ,אלא בעיקר למה שגרמה,
שהשבר לא התאחה והכאבים הראשונים חזרו ,וכך
באלמנה ויתום שבורים והצעקה על הפגיעה הקטנה
ביותר יוצאת מלב שבור בכפל כפלים מעצם הפגיעה
הקטנה ,והרופא לשבורי לב שמחבש לעצבותם,

שומע ומרגיש את השבר האמיתי ,ומעניש מידה
כנגד מידה .לפ״ז לכל הדעות כל עינוי אסור ועונשו

מידה כנגד מידה ,והתורה הדגישה עינוי היתום
והאלמנה לפי שאצלם כל עינוי ואפי׳ הקל ביותר
עינוי גדול הוא ועונשו חמור ,מידה כנגד מידה.

ד .המחלוקת במהות האיסור אם מעשה העינוי

אסור או מצב היתום והאלמנה.
לאוד הדברים יש לבאר שיטת ר׳ ישמעאל ור׳
עקיבא בביאור הכתוב ומחלוקת רש״י והרמב״ם
בזה ,לדעת ר׳ ישמעאל התורה אסרה עינוי היתום
והאלמנה עקב מצבם המיוחד והדגישה שאפי׳ עינוי
קטן אצלם יש בו צעקה גדולה ועונש חמור ,ומריבוי
הכתוב "לא תענון" למדים גם איסור עינוי לכל אדם,

בין שהוא תשוש כח בין שהוא איתן ויציב ,ועונש
העינוי הוא מידה כנגד מידה כנלמד מיתום ואלמנה.
ואם ריבתה התורה עינוי כל אדם מעשה העינוי אסור,
ורק תוצאותיו חמורות יותר ביתום ואלמנה ,וסברת
ר׳ עקיבא ,לשיטת רש״י ,שיתום ואלמנה אינם אלא
דוגמא ,וכל תשושי כח בכלל האיסור ,לפי שאצל
כל תשושי כח ,העינוי הוא דוגמת היתום והאלמנה,
שכל פגיעה בהם ,מעוררת צער על מצבם הכללי
ואינה דומה לפגיעה באדם רגיל ,וזה הכוונה שהדבר
מצוי לענותם ,שאיסור העינוי אצלם קל ביותר,
משום שפגיעים הם ,ולדברי ר״ע האיסור המיוחד
הוא רק ביתום ואלמנה ותשושי כח ,אבל כל אדם

אינו בכלל איסור עינוי ,וצערו רק בכלל הונאת

דברים ,וחידוש האיסור ביתום ואלמנה ותשושי כח,
שהעונש אינו לפי כוונת המענה שהתכוק לעינוי
קל ,אלא לפי תוצאות העינוי ,שגרם לעורר את
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צער היתום והאלמנה .אולם הרמב״ם והראשונים
שכתבו שהאיסור מיוחד דוקא ביתום ואלמנה ולא
בשאר תשושי כת ,אע״פ שגם אצלם העינוי גורר
אחריו צער מרובה ,למדו בדברי ר״ע שהכתוב מדבר
דוקא ביתום ואלמנה" ,שדרכן לענות בהם" שהכוונה
שדרכן להתענות ביחסיהם עם בני אדם ,ולא כפי

שפירש רש״י "שדבר מצוי לענות" ,שהדגש הוא
לא בכך שבני אדם מענים אותם אלא המיוחד בהם,

שעצם עינוים אסור ,גם אם דרכם לענות והעינוי לא
באשמת המענה דוקא .ובזה החילוק בין שאר תשושי
כח ליתום ולאלמנה .בשאר תשושי כח אם יפגעו
בהם פגיעה קטנה ,העונש לפי כוונת המענה ,ולא
יתחייב על התוצאות (וגם אם יתחייב לפי התוצאות

הסיבה היא שגרם לכך ע״י העינוי הקטן) .אבל
ביתום ואלמנה לא רק לענות אסור מצד המענה,
אלא עצם המצב שהיתום והאלמנה יהיו בצער הוא
האסור ,והעונש החמור היא מבחינת מצב הצעקה
ולא רק בגלל גרימת הצער והצעקה .לפ״ז מחלוקת

רש״י והרמב״ם במהות האיסור המיוחד ,אם האיסור
הוא מעשה העינוי עקב תוצאותיו החמורות ,או
שמציאות עינוי היתום והאלמנה אסורים שצערם
נאסר במיוחד ,גם מבלי להתייחס למעשה.

ה .ביאור שיטת הרמב״ם שהאיסור מחייב
לנהוג ברכות.
לאור הדברים נבאר היטב ההלכה ברמב״ם
ודקדוקיה וז״ל" :חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות
מפני שנפשם שסלה למאוד ורוחם נמוכה ,ואע״ס
שהן בעלי ממון אפי׳ אלמנתו של מלך ויתומיו
אנו מוזהרים עליהם שנאמר כל אלמנה ויתום לא

תענק" .ההדגשה "שנפשם שסלה למאוד" ,באה
להבדיל ביניהם לשאר תשושי כח ,שדוקא אלמנה
ויתום יש בעינוים איסור מיוחד לפי שכאבם שונה,
ועל כן גם אלמנתו של מלך שאינה כתשושי כח,
מצד צערה הנפשי גם היא בכלל האיסור .ובהמשך
מגדיר הרמב״ם ,מה היא המצוה" :והיאך נוהגים
עמהם ,לא ידבר אליהם אלא רכות ,ולא ינהג בהן
אלא מנהג כבוד ,ולא יכאיב גופם בעבודה וליבם
בדברים קשים ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו".
ומפורש בדברי הרמב״ן ,שהאיסור הוא לא רק
מעשה העינוי ,לפי שלא רק שאסור להכאיב גופם
בעבודה ,אלא שצריך להתייחם אליהם ביחס מיוחד
כדי שלא יתענו" .שלא ידבר אליהם אלא רכות ולא
ינהג בהם אלא מנהג כבוד" ,שאם לא כן גם אם

אב
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אינו מענה אותם ,עצם היותם מעונים הוא האיסור,
וצריך לדאוג לפייסם ולמנוע מהם הצער .ואמנם

האיסור הוא בעינוי ממש ,כהמשך דברי הרמב״ם:
"כל המקניטן או מכעיסן או הכאיב להם או רדה
בהן או איבד ממונן הרי זה עובר בלא תעשה ,וכל
שכן המכה אותו או המקללו ,ולאו זה אע״פ שאין
לוקין עליו ,והרי עונשו מפורש בתורה "וחרה וכו׳
והרגתי אתכם בחרב" ,אולם מתחילת דברי הרמב״ם
ברור שכוונת הכתוב לא רק למעשה העינוי אלא

למציאות העינוי ,והדברים מפורשים בהגדרתו את
האיסור בספר במצוות מצוה רנח׳ ,וז״ל" :הזהירנו
מענות היתום והאלמנה שנאמר כל אלמנה ויתום
לא תענון ,ואזהרה זו כוללת שלא יענה אותם לא

במאמר ולא במעשה ,אבל ידבר עמם דברים טובים
ורכים ויתעסק עמם בעסק ,ויתנו להם לחיות טוב
ושמחים ,וכיוון בהפלגה הזו כשלו ,ומי שיקצר בדבר
מזה ,הנה עבר על זה" .ומפורש בדבריו שהמצוה
להתייחס אליהם בטוב ולהשתדל להטיב להם בכל
התנאים ,כדי שיהיו שמחים וימנע מהם הצער ,וכלל
באיסור לא רק עינוי בפועל אלא כלשונו" :ומי
שיקצר בדבר מזה ,הנה צבר על זה" ,לפי שאם
היתום והאלמנה מצטערים עבירה היא ,ואשמת מי
שיכול למנוע מהם הצער .ונראה שהחיוב המיוחד
ביתום ואלמנה ,שלא רק העינוי אסור ,אלא המציאות
שהיתום מצטער דק מיוחד הוא ביתום ואלמנה ,וזה

שהדגיש הרמב״ם לבאר בהמשך דבריו הלכה זו:
"ברית כרת להן מי שאמד והיה העולם שכל זמן
שהן צועקין מחמס הם נענים שנאמר כי צעק יצעק
אלי שמע אשמע צעקתו" .שאע״פ שדרך כלל העונש
לפי כוונת העושה ,ביתום ואלמנה ברית כרותה להם,

שאבי יתומים ודיין אלמנות שומע צעקתם היוצאת
מהלב ומעוררת את הכאב האישי ,והעונש בא על
מציאות של צעקה וכאב הלב ,וזה הוראת הכתוב
"יתום ואלמנה לא תענון" .לא רק לענות בפועל

אלא לדאוג לכך בכל מצב שלא יהיו כואבים ,משום
שאם יכאבו ויצעקו הקב״ה ישמע הצעקה האמיתית,
ועצם הצעקה יש בה חרק אף המביא את העונש

החמור .ויש לדייק כדברי הרמב״ם ולבאר הכתוב
שנאמר כי אם תענה אותו בלשון יחיד ,ואילו בעונש
נאמר והרגתי בכם בלשון רבים ,לפי שאין כאן עונש
מידה כנגד מידה למענה ,שהרי גם אם לא עונה
ביחס טוב יש איסור ,אלא ברית כרותה ליתומים
ואלמנות שצערם נשמע ומביא לחרק אף ,והעינוי
מביא לעונש כללי על הכלל ,שכולם אשמים בצער
האלמנה ,ולאו דוקא המענה עצמו.
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ו .הענשת יתום לטובת היתום.

ביחס מיוחד ליתום ,או שמחנך הדואג לטובת היתום
אינו צריך להתייחם אליו בחינוכו ביחס מיוחד,
שנויה במחלוקת ,אם איסור כל יתום ואלמנה לא

לאור הדברים נבאר היטב דין הענשת יתום
לצורך חינוכו ,ברור שמחנך המוצא לנכון להעניש
יתום אק זה עינוי אלא טובת היתום ,ואם לא יעשה
כן ,הרי הוא מענה היתום לעתיד ,ככתוב" :חושך
שבטו שונא בנו ואוהבו שיחרו מוסר" .מתוך אהבה
ודאגה ליתום צריך להקפיד עליו וללמדו מוסר .וכך

תענק ,אוסר רק עינוי וכסברת רש״י ,או שמחייב
גם יחם מיוחד ליתום ולאלמנה כדי להקל מעליהם
צערם ,ככתוב יתום ואלמנה יעודד\.להלכה'

כותב ר׳ יהודה החסיד בספר חסידים סימן תקמ״ד:
"המגדל יתומים ורואה בהם תרבות רעה ואומר

יתומים הם היאך אכה אותם יצא שכרו בהפסדו,
ומה שכתוב "וזרועות יתומים ידוכא" וכתוב "אם
הנפתי על יתום ידי" זהו שמכה אותם על חינם ,אבל
לייסרם כאשר ייסר איש את בנו ,מצוה להכותם כדי
שלא ילכו בדרך רעים ,אבל לא לנקום כעסו עליהם",
ומפורש בדבריו שהכאה לצורך ,אק זה עינוי ורק
שמכה אותם לחינם אסור ,וראיתי בספורנו שדייק
בך בכתוב" :אם ענה תענה אותו אם כשתענה יהיה
כוונתך לענותו בלבד ,אבל אם תענהו לייסרו ולהטיב
לו אק זה אלא גמילות חסדים" .אולם סברא זו היא
לפירוש רש״י שמהות האיסור הוא מעשה העינוי
שאסור לענות יתום ואלמנה כשאר תשושי כח ,אבל

לסברת הרמב״ם שמצב היתום והמעונה אסור ,וברית
כרותה להם שכל זמן שצועקים מחמס נענים ,צריך
לומר שאע״ס שהמצב עגום והיתום צועק ,וגם אם
אין עינוי אסור הדבר ,כשאק ברירה מותר להענישו
כדי לחנכו ,שמצות חינוך דוחה איסור צער היתום.

לסי זה יש להבין באר היטב דברי הרמב״ם בזה
בהמשך ההלכה" :במה דברים אמורים בזמן שעינה
אותם לצורך עצמו ,אבל עינה אותם הרב כדי ללמדם
תורה ,או אומנות או להוליכן בדרך הישרה הרי
זה מותר ,ואעפ״כ לא ינהג בהם מנהג כל אדם,
אלא יעשה להם הפרש ,וינהלם בנחת וברחמים
גדולים וכבוד ונאמר ה׳ יריב ריבם" עכ״ל .הרמב״ם
הגביל את העונש לצורך מצוה אע״פ שודאי אק כאן
מעשה עינוי אלא חינוך ,ולא רק שהכוונה טובה גם

התוצאות טובות .אע״פ שיש להשתדל ככל האפשר
גם בחינוך להתייחם אליהם ביחס מיוחד ולנהלם
בנחת וברחמים ,עקב הצער והצעקה הפנימית של
היתום והאלמנה.

ז .סיכום ההלכה.
לפ״ז השאלה אם צריך להתייחס אליו בחינוכו

אב
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פוסקים כהרמב״ם שכתב הדברים בפירוש ,שגם
למחנך אע״פ שמותר לו עקרונית להעניש התלמיד,
שאם לא כן עינוי הוא לו בעתיד ,וחושך שבטו
שונא תלמידו ,עכ״פ יש להתייחם לתלמיד ביחד
מיוחד וכלשונו" :שלא ינהג בהן מנהג כל אדם אלא
יעשה להם הפרש וינהלם בנחת וברחמים גדולים
ובכבוד"^ וגם אם צריר להעניש .יש לשכול היטב

כיצד להעניש כמה להעניש ,ואם כדאי ומותר לצורך
החינוך לעורר צער היתמות .פיקחות גדולה צריך
המחנך לנהוג בדרך התורה לתת יחס מיוחד ליתום,
מבלי שהדבר יפגע בו מבחינה חברתית ומבלי
שיעורר קנאה ,לצורך זה יש לחנך את התלמידים
למצוה זו של "כל יתום ואלמנה לא תענון" ,ולבאר
להם באר היטב מדוע יש ליתום מעמד מיוחד,
.ועד כמה קשה צעקתו(.עקרונית איז להשמע לעצת~
י פסיכולוגים כנגד דעת תורה ,משום שהקב״ה שיודע

נפש האדם ,ציוה עלינו לדעת הרמב״ם לנהוג ביחס
מיוחד ,ועל כן עקרונית זו טובתו של היתום וטובת
האלמנה ,ואק לנסות שיטות של התעלמות מהמצב,
משום אדם יראה לעינים ,ואק אנו יודעים את הצער
בלב פנימה ,ורק בוחן לבבות וכליות שומע הצעקה
של צעוק ?צעק אלי .והוא אשר הורה להתנהג
ביחס מיוחד&אולם במידה ואכז בנידת מסויים הילד
[מחושל וניכר שטובת הילד והחברה שלא להתנהג

וביחס מיוחד ,עקב שנאה או פיתוח רגשי נחיתות,
וברור שיש לדק טובת היתום .אם ברורה צעקת
היתום כשמענים אותו ולא מתייחסים אליו במיוחד! ,
אק לשמוע לבקשת האם ,לא להתייחס אל הילד ץ
כיתום ,ואין זה שב ואל תעשה לסברת הרמב״ם\
אלא קום ועשה( .ועיין תוס׳ שבועות ל .שכל דבר
שאפשר למנוע דינו בקום ועשה ,והוא הדק צער
היתום על ידי יחס מיוחד) ,אמא אלמנה המחנכת
את בנה נראה שמותר לה לייסרו יסורים שכל הורה
מייסר בנו ,שאק בכך הרגשת יתמות ,אבל גם היא
חייבת יותר מאחרים לנהוג עמו ביחס מיוחד בנחת
בחסד וברחמים גדולים כדי לחבוש לעצבותו ,וה׳
ינחנו בדרך אמת שכל שבורי לב ששון ושמחה
ישיגו ונסו יגון ואנחה.

ן

 n^iיצחק
הנדרים בלאו דבל אלמנה רתום לא תקנון
כותב הח״ח שאיסור זה עובד רק בפניהם ורק המספר וכבר כתבנו לעיל בלאו
דלא תישא עליו חטא ולאו דלא תונו לחקור אם סיפר סיפור על אדם ולא היה

בפניו ושוב אח״כ נודע לאותו אדם שפלוני סיפר עליו אם עובר המספר על
לאוק הללו וכן יש לחקור כנ״ל בענק לאו דכל אלמנה ויתום לא תענון

ולכאורה מהה״זז מוכח דלא עובר אך יש לדחות דלא מיידי באופן שהיתום
והאלמנה נודע ליה אך פשט הח״ח לא משמע כן ושמא כה״ג חשיב גרמא ולא

עובר וה״נ יש לברר לענין השומע דע״י שהוא שומע עליהם הם מצטערים
ולכאורה הוא מסייע בלאו זה ואעפ״כ ס״ל לח״ח דלא עובר וכנ״ל בלאוין דלא

תונו ולא תישא ובלאו זה נמי יש להסתפק אם לא התכוון לצער אס עובר

כשנגרם צער על ית והנה בלשון הרמב״ם בהלכות דיעות כל המקניטן או
מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן או איבד ממונן הרי זה עובר בל״ת ,ע״כ.

ומשמע לכאורה דרק כשמצערם בקום ועשה עובר על לאו זה אבל הרמב״ם
בספר המצוות מצוה רנו כותב אזהרה זאת כוללת שלא יענה אותם לא

במאמר ולא במעשה אבל ידבר עמם דברים טובים ורכים ויתעסק עמהם בעסק
ויתנו להם לחיות בטוב ושמחים ויכוון ההפלגה בזה כולו ומי שיקצר בדבר
מזה הנה עבר  ,mע״כ .ומשמע דעצם זה שלא התנהג עמם באופן מיוחד

לטוב עובר אע״פ שלא הבעיסם וכו׳ אך יתכן לומר דהואיל ונפשם שפלה כל
שלא ידבר עמן דברים טובים ורכים ממילא הוא מכעיסם אך פשט לא משמע

כן אבל ברמב״ם בהלכות משמע דדוקא המכעיסן עובר ,וצ״ע אם נאמר שחזר
בו בהלכות ולפי ספר המצוות לכאורה פשוט דגם המקבל עובר דלא גרע
מקיצר כלפיהם בהנהגות טובות וכו /וצ״ע בזה .ועיין במנ״ח מצוה פ״ה

דנסתפק במי שיש לו אב כגון גר ואוהבו אהבה טבעית אלא דהואיל ונתגייר
מבחינת התורה לא מיקרי אביו אם זה נמי דינו כיתום ולכאורה י״ל רזה תלוי

במחלוקת רש״י והרמב״ם אם לאו זה לא רק ביתום אלא בכל מי שמחוסר
אונים כשיטת רש״י דלרש״י ממילא אם הוא יתום ולא מחוסר אונים לא עובר
עליו לא כן להרמב״ם והחינוך דלא עובר רק על יתום ממש ה״ג מי שאץ לו
אב מבחינה הילכתית עובר עליו ואמנם איו זה מוכרח דיש לומר ראם יש לו
אב שאוהבו בטבע ממילא אינו כיתום וכמו אם יורע לטפל בעצמו שלא נידון
כיתום וה״נ יש להסתפק במי שאמץ יתום אם מדון זה כדין יתום ועיין.
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והנה לשון רש״י כל אלמנה ויתום לא תענון הוא הדין לכל אדם אלא שדיבר
הכתוב בהווה לפי שהם תשושי כח ודבר מצוי לענותם ,עכ״ל .ומשמע פשט
לשונו דהוי כמו לא תקלל חרש דהוי בכל אדם אלא שדיבר הכתוב בהווה וה״נ
הכא הדין הזה שייך בכל אדם אלא קרא נקיט אלמנה ויתום שדבר מצוי
לענותמ אבל הח״ה מבין דקאי דוקא על אנשים שהם אומללים ,וצ״ע.

ויש לחקור אם לאו זה שייד_1מג.במי שאמו עמיתו בגוו אלמנה שאינה יראת

ן

ה׳ דלא כתוב בזה עמיתו או דילפינן אהדדי משאר מקומות דכתוב עמיתו

וכמו גבי ונשיא בעמך לא תאור דילפינן מזה על כיבוד או״א כדאיתא בפרק
אתהו נשך דף סב ,.וצ״ע.
ולסיכום לאו דבל אלמנה ויתום לא תענון יש להסתפק אם עובר גם במניעת
טובה להם וכ״ש בגרמא כגון שלא דיבר בפניהם ומהה״ח משמע דלא עובר רק
בפניהם וכן הוא פשט הדמב״ם בהלכות אבל בספר המצוות משמע דכל

שמקצר בהנהגה טובה כלפיהם עובר וא״ב ראוי ליזהר בזה דהוא חשש

דאורייתא ולאו זה שייך בכל אומלל לפי שיטת רש״י ואם אינו אומלל בגון ילד
מאומץ לפי רש״י יתכן דאינו עובר לא כן לחולקים יתכן דעובר.

לאו דלא תחניפו את הארץ בדמים
אם בחנופה צריך למסור עצמו שלא יחניף

ואם מותר לבבד חשק שלא ירקנו
א .הנה ענין לאו זה לא נמנה ע״י כל מוני המצוות מלבד הרא״ם בעל התום׳

וגאון דהיינו בעל הלכות גדולות ור״ש בן גבירול דלכולהו הוי לאו גמור אבל
הרמב״ם והחינוך לא מנו לאו זה ועכ״ם ודאי דלא גרע מסד״א ולחומרא ומלבד

זה משמע דלכו״ע יש בזה איסור גדול וכמבואר בגמ׳ סוטה מא :כל המאמרים
בזה ואמנם מה שיש לדון בענין זה אם חייב למסור עצמו לסכנה להינצל

מחנופה ודעת רבנו יונה דהייב למסור עצמו לסכנה וראיתו מהא דאגריפס
המלך דאיתא בסוטה מא .במתני׳ וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי

זלגו עיניו דמעות אמרו לו אל תתירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתה ובגמ׳
מא :איזזא תנא משמיה דר״נ באותה שעה נתוזייבו שונאיהם של ישראל כליית
ברכת יצחק  -חפץ חיים ובאר מים חיים :ברכה ,יצחק בן ציון«הלכה ומנהג;» { 15עמוד מס 94הח־פס ע״י תכגת אוצר החכמה
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ספד המצות לרביגו סעדיא גאון דל.

תשבו יומם ולילה שבעת ימים .ולדורוח אמר ומן המקדש למילף מיניה כתיב בפרשח מילואים שאין כולה
לא יצא ולא יחלל אם מקדש אלקיו .ולא למדו מכאן נוהגת לדורות כיון דעכ״פ הך קרא דאמינן למילף מיניה
אלא חיוב המיתה לדורות ק הריבוי שמצאו בכי שמן הו״ל מצוה נוהגת לדורות .ומצוה בפ״ע היא שנוהגת
משחח ה׳ עליכם עכ״ל עיי״ש .וכ״כ הרמב״ן דל עוד כולה לדורות כסוכה וכלולב .ומיהו לפי הגירסא שבעיקר
בפירושו עה״ת (פ* צו) .ודל שם ופתח אהל מועד ההיא ברייתא בספרא (פרשת אמור פי״ז) דהתה גרסינן
תשבו יומם ולילה וגו׳ ולא תמותו .טל דעת הברייחא או לכה לדרך זו דנין שבמה שהם מנהג לדורות •משבעה
של תורת כהניס ענין הפסוק הזה שלא יצאו מפתח שהם מנהג לדורות ואל יוכיחו שבעה שבאהל מועד שאין
אהל מועד יומם ולילה בשעת עבודה .כלומר עד שישלימו מנהג לדורות .תלמוד לומר וכו׳ עיי״ש .ולפי גירסא זו
כל העבודה המוטלת עליהם באותה העת .והיא מציה אתי שפיר .דאע״ג דההוא קרא דגמרינן מיניה .עיקרו
הנוהגת לדורות שלא יניח כהן עבודה ויצא ויתחייב עליה הו״ל מצוה הנוהגת לדורות .מ״מ מספר של שבעת ימים
מיתה וכו׳ עכ״ל עיו״ש בדבריו .וכן כתב עוד גם בסה״מ דהךקרא •.ודאי אינו מנהג לדורות גם במצוה זוגופא.
(שורש חמישי) עיי״ש .ומבואר מדברי הרמב״ן דל אלו שאין לנו לדורות אלא עיקר המצוה שלא לצאת מן המקדש
רכל עיקר מאי דמשמע להו לרדל לרבות מייתורא בשעת העבודה .אבל אין זה תלוי בזמן קצוב וידוע של
דקרא דמצוה זו נוהגת לדורות .אע״ג דמפשטי׳ דקרא שבעת ימים .אלא שבימי המילואים היתה מבודח המקדש
משמע שלא נאמרה אלא לאותה שעה מפני המקרה מיטלת עליהם כל אותה המת .יכמש״כ הרמב״ן ז״ל שם.
שקרה להם אז .היינו רק משוס שהמצוה ההיא כבר וא״כ שפיר קתני דדצין שבעה שהם מנהג לדורזת משבעה
נאמרה להם קודם המקרה במילואים דכתיב ופתח אהל שהם מנהג לדורות .ואל יוכיחו שבעה שבאה< מועד
מועד תשבו יומס •ולילה וגו*. .ולענ״ד דברי הרמב״ן דל שאינם מנהג לדורות .אכל בברייתא דחלמודין דקחני
דנין דבר שמצותו לדורות מדבר שמצוהו לדורות ואל יוכיחו
אלו תמוהים מאוד .דלפי דבריו מבואר דקרא דפתח
אהל מועד תשבו יומס ולילה שבעת ימים וגו׳ ולא תמותו .מילואים שאין נוהגין לדורות .דמשמע ודאי דאעיקר
הוא מצוה הנוהגת לדורות .והרי איפכא מבואר בהדיא המצוה קאמר שאינה נוהגת לדורות קשה טובא לפי דברי
(ריש פרק .לולב ׳וערבה מ״ג ע״א) .דתניא התם בסוכות הרמב״ן ז״ל .והשתא עפ״ז אפשר .לומר בדעת הסמ״ג
תשבו שבמת ימים .ימים ואפילו לילות .או אינו אלא דאט״ג דבספרא מבואר בהדיא דאזהרה דמפתח אהל
ימים ולא לילות .ודין הוא נאמר כאן ימים ונאמר מועד לא תצא וגו׳ נוהגת לדורות .מ״מ ס״ל להסמ״ג
בלולב י מיס מה להלן וכו׳ .או כלך לדרך זו דנין דבר דהספרא לטעמיה אזיל לפי המבואר בהך ברייתא דהכא
שחצותו לדורות מדבר שמצותו לדורות ואל יוכיחו מילואים דס׳ל דרק הזמן הקצוב של שכעת ימים היא שאינו נוהג
שאין נוהגין לדורות תלמוד לומר וט׳ עיי״ש .והשתא לדורות אבל עיקר מצוה זו דמפתח אהל מועד לא תצאו
הרי הך קרא דמילואיס היינו .קרא דפתח אהל מועד ניהגת לדורות .אבל לברייתאדתלמודין ט״כ מוכרח דלא
תשבו יומס ולילה וגו׳ .ולהרמב׳ן דל הך קרא הוא ס״ל הכי וכמו שנתבאר .ולכך דחה ההיא ברייתא דספרא
מצוה נוהגת לדורות  .אע״ג דעיקר המילואים אין נוהגין מקמי ברייתא דידן .דמשמע ליה דברייתא אחריתא היא.
והיא מיקר .וקיי״ל כוותהלגבי ברייתא דספרא:
לדורות .והיכי קאמר בהך ברייתא ואל יוכיחו מילואים
שאין טהגין לדורות .הא ת״מ ההוא קרא דמיני׳ אתינן ןף^ף) כבר עמד הרמב״ן ז״ל ב׳סה״ח (שורש חמישי)
למי לך הוא מצוה נוהגת לדורות:
אמאי לא מנו בברייתא מאלו שבמיתה (סו״פ
דלטעמיה
דל
ומיןקן אפשר לומר קצת בדעת הרמנדן
הנשרפין) גסי כהן שיצא מן המקדש בשעת עבודה .וכתב
אזיל שכתב כסה״מ (שורש שלישי) דמאי דאמרי׳ שם .וז״ל עוד אני שואל למה לא מנו בואלו שבמיתה
דמלואים אין נוהגי! לדורות .היינו כל פרשת המילואים כהן המניח מבודה ויוצא .לפי מדרשם בספרא שדורשים
לכל פרטיה ודקדוקיה כמו שהיא .אבל מיקר מצות כן בכל הכהנים שבכל הדורות .ויש לומר תנא ושייר
הקרבת מילואים לחנוכת המקדש והמזבח נוהגת לדורות דהא שייר טובא .כהן שנכנס לבית קדשי הקדשים שלא
טיי״ש בדבריו .וא״כ ע*כ הא דקתני התם אל יוכיחו לעבודה .לוי שעבד עבודת כהניס .וכהן שעבד עבודת
מילואים שאין נוהגים לדורות .היינו רק לומר דמיטב לוים .וכן לוים עצמם מעבודה לחברתה .ושלשה הממיין
יומר ללמוד מלולב שכולו נוהג לדורות כסוכה .מללמוד במשנה הכובש נבואתו והמוותר טל דברי נביא ונביא
ממילואים שבכלל  .כמו שהיתה מצוחן אז באותה העת אינן שעבר על דברי עצמו עכ״ל עיי״ש .אבל תירוצו אינו
נוהגין לדורות  .ולא דמי לסוכה שכולה כמו שהיא כאז מוסכם לשאר הראשונים ז״ל .דהרי הרמב״ס ו״ל (שורש
כן עתה נוהגת לדורות .בכל פרטיה ודקדוקיה .ומעתה שלישי) הכריח דגונב את הקסוה אינו במיתה בידי שמים
א״כ אע״ג דהך קרא דפתח אהל מועד תשבו וגו׳ דמיני׳ ממה שלא נמנה בהך ברייתא דואלו שבמיתה עיי״ש.
גמרינן הוא ניהג לדורות .מ״מ טון דפרשתהמילואים וא״כ ע״כ ס״ל דאין לנו לומר בהך ברייתא תנא ושייר.
כולה כמו שהיא אינה נוהגת לדורות  .והך קרא נמי וגס הרמב״ן ז״ל גופיה שטרח שם לדחות הוכחה זו של
נכלל בתוך פרשת המילואים .מוטב יותר ללמוד סוכה הרמב״ם ז״ל מטעמים אחרים .ע״כ ס״ל שאץ ראוי
מלולב ששניהם שוין בזה שכל מצותן נוהגת לדורות עולם לומר כאן תנא ושייר .דאל״כ בלא״ה אין מקום להוכחת
כבראשונה .בלא שום שינוי וחילון! בכלל ובפרט• מללמוד הרמכ״ם ז״ל כלל .וכן מתבאר מדברי רביגויונהוהר״ן
מקרא דפרשת מילואים שכולם כמו שהיא אינה נוהגת ז״ל (פ״ב דסנהדרין כ״ב ט״בץ רס״ל דאץ לומר בהן
לדורות .כן נראה לדחוק כדי ללמוד זכות טל רבינו ברייתא תנא ושייר מיי״ש בדבריהם .וכן מבואר בפסקי
הרמב״ן ז״ל:
הרא״ש ז״ל (פרק אלו מגלחין סי׳ ב׳) בשם רבו מהר״ס
דמ’מ הדבר קשה מה בכך אם הך קרא דאתינן מר״ב ז״ל .וכתב הטעם משום דקחני אלו .ואמרינן
פ״ק

מנץ ע״א העונשץ .עונש מ.
(פ״ק דקידושין ט״ו מ״ב) מנאמני אלו ואה אמרת שנא
ושייר עיי״ש .וכן הוא בהלכות שמחומ למהר״ם מר״ב
(סי׳ ד) עיי״ש .וכן כתב הר״א אב״ד ז״ל באשכול
(הלכות אבלות סי׳ נדה) עיי׳ש .ומה שהכריח הרמב״ן
דל מדלא קחשיב הנכנס לקה״ק ביאה ריקנית .והנך
שלשה דבמשניתין סדפ׳הנחנקין .אין מזה הכרח כמו
שיתבאר לפנינו .וכן מה שהכריח מדלא מנה בברייתא
לוי שעבד עבודת כהנים .וכהן שעבד עבודת לוייס.
והלוייס עצמן מעבודה לחברתה .איט מוכרח דאיכא
למימר דכולהו הנך הדל בכלל זר ששימש דקמני התם.
דהרי הנך כולהו לא נפק״ל אלא מדכתיב והזר הקרב
יומת .דהיינו זר לאותה מבודה כמבואר פ״ב דערכין
(י״א מ״ב) מייש״ה וברמב״ם (סופ״ג מהלכות כלי מקדש).
והשתא א״כ ודאי קושית הרמב״ן ז״ל במקומה עומדת
אמאי לא קמני נמי בהך ברייתא כהן שיצא מן המקדש
בשעת עבודה .ונראה דמהאי מטמא ס״ל לרבינו הגאון
דל וכן הבה״ג וסייעתו ז״ל דהך ברייתא דואלו שבמיתה
פליגא אבריימא דספרא .וס״ל דאע״ג דודאי עיקר אזהרה
דלא יצא ולא יחלל נוהגת לדורות בכל הכהניס .מ״מ
עונש מיתה ליח בה לדורות .ולא נאמר בקרא אלא לאהרן
ובניו שבאומה שעהבלבד .ולא לדורות .ועפ״ז מתפרשת
נמי שפיר ההיא ברייתא דר״פ לולב וערבה .דהאדקתני
התם ואל יועחו מילואים שאין נוהגין לדורות .היינו
משוס דאע״ג דודאי עיקר האזהרה שלא לצאת מן המקדש
בשעת עבודה נוהגה לדורות .מ״מ עונש מימה דכתיב
בהךקרא אינו נוהג לדורות .וא״כ האי קרא גופי׳נמי
לא נאמר אלא לשעה ולא לדורות .ונופי עדיף ללמוד
סוכה מלולב ששניהם .נוהגים לדורות .והשתא כיון דהנך
ברייתות דמייתי בתלמודין פליגי מלה דההיא דספרא
שלא הובאה בשום דוכתא בתלמודן .ס״ל להגאונים ז״ל
דהכי נקטינן .ולהכי לא מנאוה במנין העונשין שלהם:
ועדיין צ״ע מה שלא מנה רבינו הגאון דל במנין
י העונשין במחוייבי מיתה ביד שמיס הנך דהנן
בחתניתין דסנהדרין (סו״פ הנחנקין פ״ט מ״א) הכובש
את נבואתו והמוותר טל דברי נביא ונביא שעבר על
דברי .עצמו שכולן במיתה ביד שמים .וגס הבה״ג
וסייעתו דל לאמנאיס .וכבר ראיתי להרש״ך דל (בנ״ס
שם) שעמד גס בזה על הבה״ג דל עיי״ש .ומה שנדחק
שם להעלות ארוכה קצת לזה .אין ממש כלל בדבריו
ואין כדאי לטפל בהם .ואמנם גס אס היה קצת מקום
לדבריו .מ״מ לא יתכנו אלא להבה״ג ולפי מה שהבין
הרמב״ן דל בכוונתו במה שמנה העונשין .אבל לשיטת
רבינו הגאון דל בלא״ה אין מקום לדבריו כלל וכמבואר
מאיליו ואין להאריך .וא״כ ודאי הדבר תמוה לכאורה
מובא מה שלא מגה שלשה אלו במנין העונשין .ומיהו
הא ודאי לא קשה שהיה לו למנותן בשלשה עינשין
חלוקין כלאחד בפ״ע .שהרי כולן נכללו במצוה אחה.
ומחד קרא הוא דנפקי .מדכמיב והאיש אשר לא ישמע
אל דברי וגו' אנכי אדרוש מעמו .וכמבואר בפרק
הנחנקין'שם דלא ישמע משמע בין הוא עצמו שעובר
על נבואתו .ובין אחרים שמוותרים על דבריו .וקרי ביה
נמי לא ישמיע דהיינו שכובש את נבואת עצמו .וכתיב
אנכי אדרוש מעמו .דהיינו מיתה בידי שמיס עיי׳ש.
?מצא שכולם במצוה אחת נאמרו1 .א״כ אין למנותן
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כולן אלא במצוה אחת אפי׳ לשיטת רבינו הגאון ז״כ
למנות פרטי© רבים שנכללו במצוה אחת כל פרט
בפ״ע .משוס דהיינו דוקא היכא שנזכרו הפרטים בקרא
בהדיא כל פרט בפ״ע .משא״כהכאשלא הזכירם הכתוב
בהדיא .אלא שנכללו כולם במשמעות הכתוב .ובכלכיו״ב
לכ״ע אין כולם נמנק אלא במצוה אחת וכמו שביארנו
בכמה דוכחי .אלא דמ״מ הדבר תמוה דעכ״פ הדל
למנותן מיהת במצוה אחה באחד מן העונשין שבמיתה
ביד שמיס .ואמאי השמיטן ממנין העונשין לגמרי .והוא
תמוה מאוד לכאורה:
ןיך,ך נראה דלרבינו הגאון ז״ל אפשר לומר ע״פ מה
שכבר נתבאר דכל מיקר מה שחזר רבינו הגאון
דל ומנה העונשין אחר שכבר סנה אזהרותיהן במנין
הלאוין .היינו משום המצוה שבעונשין טל הב״ד .דכל
אחד מהעונשין הוא מצוה לב״ד לדון ולענוש אותן
שנתחייבו בו .וגס כרת ומיתה בידי שמיס יש בהן
מצוה דרמיא על הב״ד להלקותן ולפטרן ונידב .וכמו
שנתבאר בפחיחתנו .ומעתה לפ״ז הכא בהנך שלשה כיון
דטונש מיתה דידהו לא נפק״ל אלא מדכתיב בהו אנכי
אדרוש מעמו .הרי בהדיא גלי לן קרא שלא נמסר
דינם לב״ד אלא לשמים .וא״כ אין שום מצוה בעונש זה
לב״ד כלל .וא״כ אין זו מצוה נמנית .ויפה עשה שלא
מנאה .ועפ״ז נראה בההיא דאמריק (פ״ק דר״ה ו׳ ט״א)
יקריב אותו מלמד שכופין אותו .וכתבו בתוס׳ שס ודל
כל מצות עשה נמי כופין וכו׳ .והא דאיצטריך קרא
הכא משוס דסד״א דאין כופין כאן לפי שכתוב לרצונו
מכ״ל עיי״ש .ודבריהם תמוהים לכאורה דאכתי מה יענו
לההיא דאמרינן התם למיל מיניה ועשית אזהרה לב״ד
שיעשוך עיי״ש .והתם כיון דלא כתיב לרצונך תקשה
קושייתם למה לי קרא .הרי כל מצות עשה שבתורה
נמי כופין .ואמאי איצטריך הכא קרא יומר מבשאר מצות
שבתורה .וכבר נתעורר בזה הרב פ״י שם .אלא דמה
שתירץ מל זה שם דבריו מתמיהים ואין שוס ביאור
לדבריו עיי״ש ואין להאריך בזה .ויש מקום לומר בזה
עפמש״כ הריטב״א דל שם בשם רבו .וכן כתב בכתובות
(מ״טע״ב) .דאע״ג דצדקההדל מצות משה שמתן שכרה
כתוב בצדה .וקיי״ל כל מ״ע שמתן שכרה בצדה אין
ב״ד מוזהרין עליה .מ״משאני צדקה דגלי קרא ועשית
אזהרה לב״ד שימשוך מיי״ש .ולפ״ז בקרא דועשית אין
מקום קושיא .דכיון דבצדקה מיירי קרא דהדל מ״ע
שמתן שכרה בצדה .ודאי איצטריך קרא לומר שכופין.
משוס דככל שאר מצות שבתורה כיו״ב ודאי אין ב״ד
כופין .אלא דבצדקה הוא דגלי קרא שכופין .אבל בקרא
דיקריב דמיירי בקרבנות שפיר כתבו התום׳ דלא איצטריך
אלא משוס דכתיב בהו לרצונו .אלא דבעיקר סברת
הריטב״א ז״ל מבואר מדברי התום׳ וכל שאר ראשונים־
ז״ל בכתוטת שם ובחולין (פרק כל הכשר ק״י נדב)
ובפ״ק דבב״ב (ח׳ ע״ב) ובשאר דוכהא  tinס״ל הכי "
ועי׳ ג״כ בטור (ידד סי׳ רמ״ח) ובאחרונים שם ואכמ״ל
בזה .אבל עפמש״כ נראה בפשיטות דהתס כיון דכתיב
בה כי דרש ידרשנו ה׳ אלקיך מעמך .אי לאו דגלי
קרא דועשית היה ראוי לומר שאין דינו מסור אלא
לשמים ולא לב״ד .ולהכי הוא דאתי הך קרא לגלוי לן
דהכא אין דינו מסור לכ״ד כבשאר מצות שבתורה.
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ספד המצות לדבינו סעדיא גאון דל.

ולזה איצטריך קרא דועשית אזהרה לב׳ד שיעשוך כמו
בכל המצות שבחורה .וקרא דני דרוש ידרשנו וגו׳.
איצטריך לדרשא אחרינא ,וכדדריש התם עיי״ש .ומהאי
נועמא לא הקשו החום׳ קושייתם אלא בההיא דיקריבנו:
נראה ג״כ במש״כ הרמב״ס ז׳ל ופ״ו ממלכות
דמות מ״י) שאין לוקין «ל לאז דאלמגה רשום
לא תמנון פיי״ש .ותמהו האתרוגים ז״ל אמאי לא ילקה
מל לאו זה .ומ״ש משאר לאוין .וגס מנ״ל להרמב״ם
ז״ל הא .והניחוה בצ״ט .וראיתי להרב המבי״ט ז״ל
(בקרית ספר ש )0שביאר טעמו משוס שהתורה פירשה
עונש לאו זה בצדו .דכתיב וחרה אפי והרגתי וגו׳
עיי״ש .ודבריו צריכין ביאור .ולכאורה כוונתו בזה לומר
דכיון שפירשה תורה עונש זה בצדו משמט שאין בו
אלא עונש זה בלבד  .וכיו״ב אמרינן בחולין (פרק כה״ב
ק״י מ״ב) כל מ״ט שמחן שכרה בצדה אין ב״ד של
מטה מוזהרין מליה .ופירש״י ז״ל שמתן שכרה בצדה
למטן יאריכון ימיך .לכך פירש מתן שכרה לומר אס
לא חקיימנה זהו עונשך שלא תמול שכר זה עכ״ל עיי״ש.
הרי דכל שכתוב אצל המצוה עונש מניעת השכר איח
לן למימר דאין בה עונש אחר זולתו .וכ״ש היכא שכתוב
בצדו עונש גמור מפורש נהדיא .כן היה נראה בכוונתו.
אבל זה לא יתכן דהרי כל חייבי כריתות וחייבי מיסה
בידי שמיס אע״פ שפירש בהן הכתוב בהדיא עונש כרת
ומיתה .אפילו הכי קיי״ל דלוקין על הלאי שבהן .ולא
אמרינן שאין בהן עונש אחר זולת עונש כרת או מיתה
המפורש בהן .ואפילו לאו שניחן לאזהרת מיתת ב״ד
איכא למ״ד שלוקין עליו .אע״ג דעונש מיתת ב״ד כתוב
בצדו .ואפילו למ״ד אק לוקין עליו .היינו מטעמא
אחרינא דמפרשינן (ריש פרק בתרא דמכוח) מיי״ש.
ולא משים שעונש אחר כתוב בצדו .ולכן נראה דכוונתו
בזה משוס שהכתוב פירש שעונש לאו זה אינו אלא
בידי שמיס כדכתיב וחרה אפי והרגתי וגו׳ .דמשמע אני
ולא השליח ולא ב״ד .שלא נמסר ענשו לב״ד ואין
נפרעין ממנו אלא בירי שמים בלבד .ובהכי ניחא נמי
מה שלא מנה רביני הגאון ז׳ל גס עונש זה דמענה
יחוס ואלמנה במנין העונשין במחייבי מיתה בידי שמיס
כמפורש בקרא .והיינו משוס שאין בו שוס מצוה לב״ד.
ומהאי טעמא נמי נראה שלא נמנה בברייתא דואלו
שבמיתה .משוס דגם תנא דברייתא לא מנה אלא הנך
חייבי מיתה שדינם מסור לכ״ד של מטה וכמשכ״ל:
איברא דצ״ע לכאורה לפ״ז במלאכת יוה״כ דכתיב
בה והאבדת• את הנפש ההיא וגר .הוה לן
למימר שאין דינו מסור אלא לשמים ולא לב״ד של מטה.
והרי במתניתין (ר״פ אלו הן הלוקין) קתני האוכל ועושה
מלאכה ביוה״כ במנין הלוקין עיי״ש .מיהו לשיטת
הסוברין דחייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתן היינו
דוקא במלקות שמצד הכרס עצמה .מלבד המלקוח שמצר
הלאו .כמו שנתבאר בפתיחתנו להעונשין (סי׳ ט״ז י״ז)
עיי״ש .אין בזה קושיא דאיכא למימר דאע״ג דכרת
דמלאכש יוה*כ אפקי׳ קרא בלשון והאבדחי אש הנפש
וגו׳ .דשמעינן מיני׳ שלא נמסר דינו אלא לשמים ולא
לכ״ד .ס׳מ היינו רק לטנין עונש כרס בלבד דאיירי
ביה ההוא קרא .ולעני! שאינו נפטר ע״י מלקות בב״ד
מידי כריתתו .כשאר חייבי כריתות שבחורה .אבל מצד

הלאו ודאי לוקה כשאר חייבי לאוין שבמורה .ובמתנימין
דר״פ בחרא דמכות לא מיירי אלא במלקות שמצד
הלאו .ואין זה ענין לכרת .אלא דלפ״ז מלבד דממתניחין
דסיף מכות דקתגי כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי
כריתתן משמט ודאי דגם החייב כרת משוס מלאכה
ביוה״כ בכלל .וכן מבואר בהדיא בסוגיא דגמרא שם
ובפ״ק דמגילה (ז׳ ע״ב) עיי״ש .וא״כ אכתי קשה שהרי
בכרת דמלאכח יוה״כ משמע מקרא דוהאבדתי את הנפש
וגי׳ .שאין דינו מסור לב״ד ואינו נפטר במלקות שבב״ד
מידי כריתתו .בלא״ה יקשה לפ״ז דלא הו״ל צרכינו
הגאון ז״ל למניח עונש כרת דמלאכת יוה״כ במנין
העונשין אס איתא שאין בו מצוה .לכ״ד:
 Qנראה ע״פ מאי דבלא״ה קשה טובא 'לכאורה
במאי דנפק״ל (ר״פ בתרא דיומא ע״ד ע״ב)
דאין עינוי אלא מאכילה ושתייה מדכתיב והאבדתי את
הנפש ההיא .עינוי שהוא אבידת הנפש .ואיזה זה אכילה
ושתייה עיי״ש .והוא תמוה מאוד לכאורה .דהרי הך
קרא דוהאבדתי במלאכה היא דכתיבולא בעינוי .והיכי
יליף מיני׳ לפרושי עינוי מה הוא .והנה עיקר ברייתא
זו היא בספרא (פ׳ אחרי :פ״ז) .וראיתי בפי׳ הספרא
להראב״ד והר״ש משאנן ז״ל שכבר הרגישו בזה .ותירצו
דמייתי מקרא דוהאבדסי לעיניי אע״ג דבמלאכה הוא
דכתיב משוס דאיתקישו מלאכה ואכילה ושתייה להדדי
עיי״ש .אבל דבריהם ז״ל תמוהים מאוד אצל* דכיון
דעכ״ם הך קרא במלאכה הוא דכתיב .היכי שייך כלל
למילך מיני׳ עינוי מה הוא .כיון דבמלאכה גופא לא
שייך זה כלל .ולא שייכא היקישא אלא כדי להשוות
דינו של הלמד להמלמד במאי דמבואני בקרא אצל
המלמד ולא נתבאר בלמד .אבל כאן דבמלמד גופי׳ לא
שייך מינוי כלל היכי יתכן למילף מיני׳ בהיקש לאכילה
ושתייה .ועוד ישלתמיה במאי דדרשינן בספרא (פרשת
אמור פי״ד) כי כל הנפש אשר לא תעונה וגו׳ ונכרתה
הרי זה מינש עינוי .והאבדתי מה תלמוד לומר .לפי
שהוא אומר כרת בכל מקום ואיני יודע מה הוא.
כשהוא אומר והאבדתי לימד על הכרת שאינו אלא
אבדן עיי״ש .וגס זה תמוה מאוד דהרי לא כתיב כרס
אלא בעינוי .וקרא דוהאבדתי לא כתיב אלא במלאכה .
ושם כרת לא כתיב .וא״כ מאי האי דקאמר מה תלמוד
לומר והאבדתי .וכבר נלחצו המפרשים בזה ולא העלו
מזור כלל .וגס תמוה מאוד מאי דקאמר שבא ללמד
על הכרת מה הוא ישאינו אלא אבדן .ומהיכא משמע
להו הכי .ודילמא כרת לחוד .ואבדון לחוד .דבעיטי
ענוש כרת .ובמלאכה ענוש באבדון נפש ולא בכרת.
ושני מיני עונשין חלוקין הן לא הרי זה כהרי זה .ומשום
דאיתקישו להדדי אין לגו אלא ללמוד זה מזה דעינוי איתי׳
נמי בעונש דאביון כמלאכה ומלאכה איתי' נמי בעונש כרת
כעינוי .אבל מהיכי חיתי לומר דקרא דוהאבדתי דכתיב
במלאכה פרושי קא מפרש לכרת דכתיב בעינוי מה הוא:
ולכן נראה דע״כ מוכרח מכל זה דמשמע להו לרז״ל
י דהכי פירישא דקרא .כי כל הנפש אשר לא
תעונה ונכרתה מעמיה וגס כל הנפש אשר תעשה כל
מלאכה בעצם היום הזה בעונש זה .דסיפא דקרא
ארישא קאי .לומר דגם כל הנפש אשר תעשה כל
מלאכה בעצם היום הזה .היא בעונש האמור למעלה
אצל

מנץ

ע״א העונשין .עוגש גז.

אצל מיניי .וקרא דוהאבדת ,דכסיב בחרי׳ סחר על
העינוי דאתחי ביה קרא .לפרושי מה הוא עונש כרס
דכמיב ביה .וכיו״ב ממש אשכחן (הרפ הנשרפין פ״ג
ע״ב) בההיא דילפינן לזר שאכל מרומה דענוש מימה
מדכסיב ומשו נו כי יחללוהו וגו* וכל זד לא יאכל
קודש עיי״ש .הרי .דאע״ג רומחו ט כי יחללוהו {</
כמיב אלא בכהן האוכל מרומה בטומאת הנוף .מ״מ
אמרינן דמאי דכסיב בחרי׳ וכל זר לא יאכל קודש.
אדלעיל חיני׳ קאי .לומד וכל זר נמי בעונש זה אס
אכל קודש דהיינו מרומה .ואפילו רב דפליג המסעלה
וקאמר דזר אינו במימה על אכילס תרומה .היינו דק
כדמפרש החס משוס דס״ל דאני ה׳ מקדשם דכסיב
בינחיס הפסיק הענין עיי״ש .אבל הכא דליכא שוס
הפסק כינחיס ליכא מאן דפליג דפירזשא דקרא הכי
הוא כדכתיבגא .ואפשר דמשמע להו הכי משוס דלא
אשכחן זולח זה בכל המורה עונש אבדן נפש .ולהכי
משמע להו דנם כאן אין זה מין עונש מיוחד בפ״ע.
אלא קאי לפרושי עונש כרח דכמיב לעיל מיני׳ אצל
מינוי .ומאי דכמיב בינתיס וכל הנפש אשר תעשה כל
מלאכה ונו׳ .ארישא דקרא הוא דקאי .לומר דנם כל
הנפש אשר מעשה כל מלאכה הוא בעונש כרס האמור
במינוי .והכי כמי משמע בהדיא מנירסס הילקוע (פרשת
אמור) דגריס בברייתא דספרא שם .וכל הנפש אשר
מעשה כל מלאכה הדי זה עונש כרח .והאבדמי מה
מלמוד לומר וכו' מיי״ש .משמע בהדיא דקרא דוכל
הנפש אשר ממשה כל מלאכה לחוד נס בלא קרא
זוהאבדמי הרי זה מלמד על עונש כרת דמלאכה .והיינו
ע״כ משוס דקאי על עונש כרס דרישא דקרא דסליק
סיני' ,אבל קרא דוהאבדמי דכתיב במרי׳ אייסר לפרושי
כרס דלעיל מיני׳ מה הוא .ולפ׳ז עכצ״ל דמאי דאיתא
בספרא (שם פי״ס כל הנפש אשר מעשה כל מלאכה
והאבדתי הרי זה עונש למלאכה מיי״ש .לא היסה כן
בנירסת הילקוט .אלא גרים כל הנפש אשר מעשה כל
מלאכה הרי זה עונש למלאכה .ומיבת והאבדתי לא
הימה בגירסא שלפניו .והכי משמע נמי בהדיא מדקמני
המס מיד בסמוך נמר הכי כי כל הנפש אשר לא
מעונה בעלם היום הזה וגכרסה הרי זה עונש עיטי.
והאבדמי מה מלמוד לומר וט׳ .והוא סמוה לכאורה
מאי ענין קרא דוהאבדסי לכאן .והא קרא דוהאבדמי
לא מיד במר עונש דעיטי כתיב .אלא לקק בסר קרא
דוכל הנפש אמר ממשה כל מלאכה וגר .ואמלאכההוא
דקאי .אלא מ״כ ודאי מוכרח כדכמיבנא דקרא דוהאבדתי
זנו׳ ס״ל דלא קאי אלא אמינוי דרישא דקרא .ולזה
שפיר קאמר בסר דדריש קרא דעיגוי לעונש עינוי.
זהאבדמי מה מלמוד לומר .כלומר הרי נבר כתיב עונש
כרס במימי ובמלאכה .ולאמה מנין חזר וכסב זהאבדמי
וגז׳ .ועל זה משני דלפרושי מה הוא עונש כרס דרישא
דקרא אמי .והכי נמי משמע מלישגא דבריימא <פרק
בחרא דיומא פ״א ע״א) דקמני יטל יהא ענוש כרס מל
מוספח מלאכה .ס״ל וכל הנפש אשר מעשה כל מלאכס•
בעצם היום הזה.על עיצומי .של יזם ענוש כרס ואינו
ענוש כרס על מוספת מלאכה עיי״ש .ואס אימא ועונש
דמלאכה לא שמענו אלא מקרא דוהאבדמי דכחיב במרי׳
הכי הו״ל למימר ס״ל וכל הנפש אשר ממשה כל
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מלאכה בעצם היום הזה והאבדמי ונר ,מל עיצומו של
יוס עניש כרס וט׳ .דהא מקרא דוכל הנפש אשר חמשה
מלאכה לחידי׳ אכתי לא שמענו דבעזנש כרח מיירי.
אלא ודאי כדכחיבנא דס״ל דקרא דונל הנפש אשר
ממשה כל מלאכה נופי׳ בלא קרא דוהאבדמי הוא העונש
כרת דמלאכה .משוס דקאי על עונש כרת דרישא
דקרא דכסיב אצל מינוי .והכי קאמר קרא וכל הנפש
אשר מעשה כל מלאכה נמי היא בעונש כרס האמור
לעיל מיט׳ .והשתא מדוקדק הישב לישנא דברייחא דמד״ק
מיני׳ גופא מל מיצומו הוא שענוש כרס ולא מל התוספח.
וק מתבאר להדיא מדברי הר״ן ז״ל (פרק במרא דנדרים
פ׳ ע״ב) ד״ה אין עטש וט' שכמב זז״ל דכמיב כל
הנפש אשר לא ממונה והאבדתי .ואיזה מינוי שיש בו
אבוד נפש וט׳ מיי״ש .וכן כסב ג״כ בש״מ שס בשם
הרנב״י ז״ל עיי״ש .והוא ממוה לכאורה דלא אשכחן
הכי בקרא .אבל הדברים מבוארים היטב ע״פ מה
שביארנו:
איבריא דממאי דנרסינן בירושלמי (פרק בחרא דיומא
ה״גץ אזהרה למלאכת היום כל מלאכה לא
ממשו .עונש והאבדחי אח הנפש ההיא .אזהרה למינוי
היום כי כל הנפש אשר לא תעונה .עונש ונכרמה הנפש
ההיא וכו׳ מיי״ש .משמע בהדיא דעונש דמלאכה לא
נפק״ל אלא מדכתיבבמרה והאבדמי .ולא מקרא דונכרחה
הנפש ההיא דכמיב ברישא דקרא אצל מינוי .ועכצ״ל
דמנאי היא וההיא בריימא דהמם בירושלמי ס״ל דקרא
דוהאבדסי אמלאכה דסמיך ליה קאי ומיניה נפק״ל עונש
למלאכה .אבל לבריימא דספרא דמייתי במלמודא דידן
לא ס״ל הכי אלא כדנמיבנא .וההיא ברייתא מיקר כיון
דמייסי לה במלמודק .וכברייתא זז כמט נ״כ הבה״ג
(הלכוס יוה״כ) ובהלטס הרי״ץ אבן ניאס ז״ל (הלטס
יוה״כ) עיי״ש .ועי׳ מש״כ בזה לעיל ■ (עונש ג׳) לדעת
הר״ן ז״ל מיי״ש .מיהו בלא״ה דברי הירושלמי שם
ממוהיס במאי דקתני בההיא ברייתא דאזהרה לעינוי
נפק״ל מדפסיב כי כל הנפש אשר לא תעונה .והוא
חמוה מאוד איזה אזהרה משמע מהך קרא .ודברי הפ״ח
סס אינם מספיקים כלל .ונז״ש דמצס עצם מיימי לה
הירושלמי שם לקחן בשם ראב״י עיי״ש .אבל כאן אין
רמז לזה בירושלמי כלל .ולא יתכן לומר דעלה סמיך.
וכבר ראיסי לקצס מפרשי הירושלמי שהגיהו הרבה
בדברי הירושלמי שם .וא״כאין הכרע מנירסאזושלפניט
בירושלמי שם ואין להאריך בזה .ומכ״פ ודאי הדבר
מוכרח כדכמיבנא:
ךד$,ףןא א״כ נמצא דגם במלאכת יוה״ככתיב עונש
כרת בלשון ציווי לב״ד ונכרסה הנפש ההיא
כמו בשאר חייבי כריתות .וא״כ ודאי גס עונש כרת
דמלאכת יוה״כ נמסר דינו לב״ד כשאר חייבי כריתות.
וקרא דוהאבדמי מ״כ לא למעוטי ב״ר אמי .אלא לומר
שאם לא נלקה בב״ד הרי זה נאבד בדיני שמים .כמי

במולך ואוב וידעוני .דאמ״ג דבהדיא כמיב קרא שדיט
מסור לב״ד למוס מימת ב״ד .מ״מ כתיב בהו והכרחי
אומו ונו׳ .והייט כדכמיבנא .ובהריא כתיב במולך ואס
העלם יעלימו וגו׳ ושממי אני אס פני ונו׳ .והכאנמי
כיון דבמלאכת יוה״ב נמי כתיב ונכרתה זנו׳ .ע״כקרא
דוהאבדמי דכחיב בתרי׳ ממפרש כדכסיבנא .אבל ודאי
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אין לי חלק ח! לו מעשר מני .אין לו מעשר מני חן לו
שלמים ע״״ש .איח לן למימר דלנ״ע השמד דעשה עשה.
ובפרט לפי המבואר בדברי הרמב״ס ז״ל (בסה״ח שם
ובהלכות חגיגה שם) דטיקר האזהרה קא• ארגל טיי״ש בדבריו.
והרי שמחח הרגל מלות עשה היא .וכתיב בכלל עשה
דשמחת החג בעצרת ובחג ושמחת וגו׳ אתה ובנך וגו'
והלו׳ אפר כשעריך וגו׳ .וא'כ ודאי א׳ח לן למימר דהו׳ל
השמר דעשה דהז״ל עשה .ואין בזה לאו .ובפ״ק דר״ה
(י׳ ע״א) בתום׳ ר״ה תשמור זו מצות ל״ת .כתבו ודל
חימא הא אמרינן בפרק המוצא תפילי! וכו׳ דהשמר
דעשה טשה וכו׳ .וי״ל דתפילין לאחר שר,ה״ח דקא' אעשה
דהנחח תפילין .הוי עשה .אבל תשמור דהכא דקאי אלא
תאחר דלעיל מיני׳ שישמור שלא יאחר עכ״ל טיי״ש .וא״נ
הכא דקאי אעשה רסמיך לי׳ לעיל מיני׳ איח לן למימר
דאינו אלא טשה .אלא דא״כ קשה נחבא דהרי בהדיא
מבואר בספרי דהך השמר פן הו״ל ל״ח :
אי3רא דלפמש״כ הי־ש׳א ז״ל (בח״א ריש פ״ג דשבועות)
דטד כאן לא אמרינן כשמר דעשה עשה אלא
היכא דלית  03לא! מפורש בהדיא כלל .אבל היכא דאיכא
במצוה זו ל״ח מפורש בקרא .הדרינן לכללי! דהשמר פן
ואל איני אלא לית טיי״ש בדבריו .וא״ב כאן דאיכא במציה
זז לאו מפירש בהדיא בקרא .דנתיב לקמן והלוי אשר
בשעריך לא תעזבנו .להכי שפיר אמרי בספרי כאן דהשמר
פן דהכא ל״ת הוא .יהשחא א״כ נמצא דעיקר הלאו דהכא
אין לנו אלא מקרא דהליי אשר בשעריך לא תעזבנו דהלאו
מפירש בו נהריא .ואי לא האי קרא לא הוה שמעינן בה
ל״ח מקרא קמא כלל .א״כ מדוקדקים היטב דדברי רבינו
הגאון ז״ל והבה״ג שלא מנו לאו זה אלא מקרא דוהלוי אשר
בשעריך לא חעזבני .אט״פ כהוא מאוחר .ובלא״ה נראה
לפמש״כ הרש״ל ז״ל בביאורו מל הסמ״ג (לאוין מ׳ז) ח״ל
ואט״ם שכתיב עוד (בפרשת כי תשא) השמר לך פן הכרות
ברית וני׳ .ולמה איני עובר בשלשה לאוין .ונ״ל דכל שנאמר
לאו בהדיא .פן והשמר אינו אלא תוספת אזהרה טל הלאו טכ״ל
עיי״ש .ומהאי טעמא כתב סר״ב כנה״ג (בחו״מ הגהות הטור
ס״ק ׳"ג) לפרש טעמו של הרמב״ס והנמשכים אחריו שכתבי
דאזהרת מכה תכירו מקרא דלא יוסיף .ולא כחבו
דאזהרתו מדכחיב פן יוסיף שהוא מיותר וכל מקים שנאמר
השמר פן ואל אינו אלא ל״ת .וכתב דהיינו ג״כ מהך
טעמא דכיין שנאמר בו לאו בהדיא דכחיב לא יוסיף.
מאי דכחיב פן יוסיף אינו אלא הוספת אזהרה ללאו דלא
יוסיף ואינו לאו כפ״ט עיי״ש .וכן כתב בביאורו טל
הסמ״ג (לאיין קל״ט) טיי״ש בדבריו .וא״כ כאן נמי דכהיב
נ׳ לא’ כהייא יהליי אשר בשעריך לא תעזבנו .אין השמר
ופן דכתיבי בי' תשיבי ל״ת דאינש אלא תיספת בעלמא
ללאו המפורש בקרא בהדיא .ולזה בדקדוק נקטי הנתינים
ז״ל אזהרה זו מהלאו כמפורש בהדיא בקרא דוסלוי אשר
כשטריך לא תעזבני:
וראיתי בה״ג כת׳י רומי דאחר שנמנה שם לאי זה
מקרא דוהלוי אשר בשטריך לא תעזבנו.
נמנה שם נ״כ לאו דהשמר לך פן תעזוב את הליי ט״״ש.
וזה חמיה מאוד לכאורה דאפי׳ את״ל דלא כסברת הרש״ל
וכנה״ג .וגם קרא דהשמר לך וגו' לאו גמור הוא לעצמו.
מ״מ אין זה אלא כאחד משאר לאיין שנכפלו בתורה
בחצוה אחת .דלכ״ט אינם באים במנין בפ״ט .יאיל' אפשר

לומר דס״ל דלאו דהשמר לך וגר לא קאי אלא טל נדרים
ונדבות יסמיך לי׳ .שאם הקריב שלמים והודה בנדר או
נדבה אי שלמי נזיר וכיו״ב ולא נתן ללוי עוכר בלאו זה.
ולאי דלא תעזבנו לא קא• אלא על מעשר שני דסמיך לי'.
שהזהיר הכתוב בלאו שלא למנוע מליח; ממנו ללוי חלקו
כשיאכלנו בירושלים  .וא״כ הו״ל שני לאוין מיוחדים כל
אחד מזהיר טל טנין חלוק בפ״ע .כמי לאו דגניבת ממון
וצאו דגניבח נפשות שמנו הבה״ג והרמב״ס דל וסייעתם
כל אחד בפ״ע .ושאר לאוין כיו״ב .ואע״ג דגם .גבי לאו
דהשמר לך פן וגו׳ כתיב ברישא דקרא מט״ש דכחיב לא
תוכל לאכול בשטריך מעשר דגנך וגו׳ .מ״מ בכורות בקיך
וצאנך דכתיב בתרי׳ הפסיק הענין .דהרי בבכיר הם
מיירי קרא .דאילו בכור בט״מ מותר לאכלו בכל מקים.
והרי בכור חס אינו נאכל אלא לנהנים כתרומה ,ואסור
ללזים כלישראלים .ולא שייכא בי׳ אזהרה שלא לעזוב
את הלוי .ומיד דבלא״ה כיון דלככן הוא .פשיטא דהכהן
אינו מוזהר על אזהרה זו .שהרי הוא עצמו לוי הוא ואין
הלוים מוזהרים זה מל זה באזהרה זו .וא״כ ט״כ לא קא׳
אזהרה דהשמר לך פן תעזוב את הלוי ונו׳ .אלא טל
נדרים ונדבות יסמיני לי׳ בקרא דלעיל מיני׳ .ולנכי
מנאן הבה״ג בשני לאוין אחד בנדרים ונדבות ואחד במעשר
שני .כן נראה בדעת כבה״ג לפי גיסתת כח״י רומי.
איברא רלפ״ז ע״כ אין לנו לאו זה אלא בהנך חרתי .ולא
נמילי אחריני .וא״כ במעשר עני ובשלמי חגיגה ושמחה
אין לנו אלא עשה להקדים אח הלוי כדכתיב מקצה שלש
שנים וגו׳ ובא הלו׳ ני אין לו חלק עחלה עמך וגו׳ ואכלו
ושבעו .ובמעשר עני ככתוב מדבר .וכן בשמחת הרגלים
כתיב ושמחת לפני ה׳א אהה ובנך וגו' והלי' אשר בשעריך.
אבל לאו לא כתיב בהו אלא בהנך תרתי .והו״ל שני
כמובים הבאים כאחד ואין מלמיין מינייהו לטלמא .אבל
לא נראה כן מברי יהא דספרי (פרשת ראה פיסקא ע״ד.
ובפפקא ק״ח) דמשמע שם בהדיא דגם מעשר עני בכלל
אזהרה זו מיי״ש .ועכצ״ל דכל דבר בכלל כל אחד מן
הלאוין הללו .וכן מבואר בדברי הרמב״ם (סיף פ״ב מהלכות
חגיגה) ובסמ״ג (לאוין שם״א) ט״״ש .וא״כ אין שני להוין
אלו אלא כשאר לאוין שנכפלו בתורה שאין נמנין לכ״ע
אלא במצוה אחת  .וזו היא דעת כל שאר ראשונים ז״ל
שלא מנאום אלא באחת .ומיהו אפשר דלהבה״ג לפי נוסחת
הכח״י ס״ל דחע״ש ונדרים ונדבות מיצרך צריני .ואין
כאן שני כתובים הבאים כאחד .ושפיר גמריגן מינ״הו
גם לעלמא .ומ״מ כיון יכל אחד מהנך לאו• נתבי׳ קרא
בטנין פרטי מיוחד לעצמו יש למנוחן שניהם .ומ״מ אפי׳
לפ״ז ניחא לרבינו היאין ז״ל שלא מנה שניהן אנא במציה
אחת .משים דלשיעתו אזיל דבכל כיז״ב דשני כלהוין משם
אחד ממש .כנין לאו דגנבת ממון ולאו דגנכת נפשות וכל
כיו״ב .אינו מונה אותן אלא אזהרה אחת .והילכך כאן
נמי מנאן רק אזהרה אחת .שנמנענו מלעזוב תה הלוי
בכל ענין .ואין להאריך בזה .ועי׳ מש״כ לקמן (בלאו
קמ״ב) בזה:
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יענו•• ,תום .ואלמנה פן אחרה( .בפרשת משפטים)
כל

:ל אלמנה ויחוס  Mתמנון /»«< v>y on׳» r״ tr,
יגו׳ וחרה אפי וגו׳ .וזהו שכחנ פן אחרה .והנה /וכן
הרמב״ם ז״ל וסייטחס .לא מנו שניהם אלא כלאי אחד.
ולש־טהייהו אזלי .דבכל כיו״ב פני פרטים שנאמרו בלאו
אחד .אינם מונים אוחן אלא בלאו אחד .אבל רבינו מאון
ז״ל לטנגמי' אזיל שבכל כיו״ב מזנה כל פרט ופרט בפ״ם.
וכן הסמוק וכרמב״ן ז״ל מנאום בשני לאוין .כשיטתם בכל
כיו״ב .זהרמב״ן ז״ל (בסה״ס לאוין רנ״ו) השיג מל הרמב״ס
ז״ל .וכחב ואני אומר שאפילו נאות לדעח הרב ־ונאמר
שהלאו שבכללות לא ימנו פרטיו אלא אחת .אבל כאן נאמר
שהוא לאו פרטי וימנו שתים .שהרי חלקן הכתיב באמרי
אס מנה קטנה אוחו .וזה מדרש חכמים בכל מקים ניו״ב
מכ״ל פיי״ש .זכרשב״ץ ז״ל (נזה״ר לאיין סי׳ י״ג) השיג
מל הרסב״ן ז״ל ממאי דאמרינן בסנהדרין (פרק ארבט
מיתות) !ובפ״ק דכריחות דחליקהדלאו שמה חלוקה.חלוקה
דמיחה 1לא שמה חלוקה .וכמו שהשיג הרמב״ן ז״ל גופי׳
מטטס זה טל הרמב״ם ז״ל (בלאוין ט׳) גבי לאו דאוב
וידעוני מיי״ש .ולא הבנתי השגתו כלל .דהרי כיון דטכ״פ
דטת הרמב״ס שס דחלוקה דמיחה שמה חלוקה .ומטעם
זה מנה שס אוב וידעוני בשני לאוין .א״כ יפה השיג כאן
הרמב fטל הרמב״ם לטטמי׳ .דכאן ג״כ יש לו למנות
אלמנה זיהום בשני לאוין משוס שחלקן הכתוב בעונש מיהת.
דכחיב;אם מנה המנה אותו וגו׳ .שוב ראיתי להר־ב דינא
דחיי (}לאוין ח׳) שקדמני בזה טיי״ש מה שהאריך בזה טור.
ומה שאקשה (כפרשת דרכים) טל הסמ״ג שמנה אלמנה ויחוס
בלאו אחר שהרי שימחו בטלחא בכל כיו״ב למטת כל פרט
בפ״ט מיי״ש .כנר קדמו בזה ג״כ הר״ב דינא דחיי שם
ט״״ש שהניחה ג״כ בצ״ט .וטכ״פ נ־ביכו הגאון ז״ל לשיטתי׳
שפיר מנה אותן שתים:
אלא דקשה לנאור׳ לפי מאי דאמרינן במכילתא (משפטים)
כל אלמנה ויחוס לא תמנון אין לי אלא אלמנה ויחוס
שאר כל אדם מנין ת״ל לא חטטן דברי ר״י .רט’א כל אלמנה
ויתום כדרכו למנוח בהם דבר הכתוב טיי״ש .ולפי הנראה
לכאורה לכי ט ס״ל דה״ה לכל ארם .אלא שדבר הכתוב
בהוה ולא פליגי ר״י ור״ט אלא במשמטוח דורשי! .מר
נפקי לי׳ כל אדם מדבתיב לא המנון .ור״ט ס״ל דלא
צריך ריבויא דקרא להני .דלא נקט קרא אלמנה ויתום
אלא? מפני שדרכם למנות וה״ה לכל ארם .וכן נראה
מפילש״י (בפרכח משפטים) כמש’כ הרנ״א ז״ל שם טיי״ש.
וא״כ וראי אין מקום למנוח כאן אלא לאו אחד בכל
אדם .מיהו ככר כתב הרג״א ז״ל שם דמפשטא דביייתא
ומכילתא שם לא משמט הכי  .אלא משמט דר״ט לאיפליגי
טלי׳ דר״י קאחי .וס״ל דאלמנה ויחוס דוקא נקט קרא
טיי״ש .וכן נראה להדיא רטח הרמב״ם (בסה״מ לאוין
רנ״ו ובפ״ו מהלכות דטוח ה״י) טיי״ש .וכן הטלה הרש״ל
ז״ל בדטת הכמ״ג בביאורו לסמ״ג שם טיי״ש ..אבל
בהגהת הר״פ ז״ל לסמ״ק (סי׳ פ״ז) הבין בדטח הסמ״ג
נימת רש״י ז״ל טיי״ש בדבריו .ולפ״ז ודאי אין מקו©
למה שהקשו טל הסמ״ג שמנה אלמנה ויתום מציה אחת
שאין זה כשיטתו למנוח כל פרט ופיט שבלאו אחד בפ״ט
דהרי לפ״ז אין כאן שני פרטים .דהרי כאזהרה היא
בכל אדם .ולא נקטינהו קרא לאלמנה ויחוס אלא מפני
שדרכם בכך  .ואין להאריך נזה .אבל דטס הסמ״ק שם
מפס הרמב״ם ז״ל דדוקא אלמנה ויתום טיי״ש .ולכך
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היא ג״כ דטח רביגו מחק . . z 1׳*
לקמן (לאו פ״ה):

ל״ת פי פג
יל

יונו גר .וילחצרהו( .בפרשת משפטים) וגר לא
חונה ולא חלרצנו .ותניא במכילתא וכריש פ״ג דמם׳
גרים לא תוננו בדבר־ס ולא תלחצנו בממון זכו׳ מיי״ש .
ומנאום כל מוני המצות הבה״ג וסיימת! ז״ל .וכן הרמב״ס
(בסה״ט לאוין רנ״ב רנ״ג) וכל סייטתו ז״ל .אבל יש
כאן מקום מיון בדברי רבינו הגאון ז״ל דלפי שיטהו כיון
שמנה לקמן בסמוך לאו דחונאת ישראל .שוב לא הי׳ לו
למנוח לאו דאונאת נר  .כיון דלכאורה ליכא נפק״ח
בלאו זה אלא כדי לטבור מליו בשנים או שלשה לאזין .
וכדהניא בב״מ (בפרק הוהב כ״ט ט״ב) המאנה את הגר
טיבר בשלשה לאוין .וגר לא חונה .וכי יגור אחכם גר
לא תינו אישו  .ולא חוט איש את ממיתו .וגר בכלל
ממיתו הוא טיי״ש .וכבר נתבאר דבכל כיו״ב לשיטת
רכינו הגאון ז״ל אינו בא במכין אלא הלאו הכללי בלבד.
והלאו הפרטי שיצא מן הכלל אינו אלא כלאו שנכפל שאינו
נמנה בפ״ט:
*אסגם אפשר לומר לפי מאי דאמדינן (בפרק הזהב
נ״ט ט״א) .אמר רב חיכנא ברי׳ דר״א מאי
דכתיב לא תונו איש אח טמיחו טס שאתך בהורה ומצית
אל שיכהו טיי״ש .וכן פסק הרא״ס ז׳ל ביראים (סי׳ נ״א)
ובסמ״ג (לאיין קט״א) ובהג״מ (פי״ד מהלכות מכירה)
ובמרדכי (פרק הזהב בשם ספר החכמה) .וכולם פירשוה
כפשטה שלא הזהירה חורה טל אונאת דברים אלא טל
יראי הסס וזה־דיס בתורה ובמצות טיי״ש .וכן פי׳ בנמוק״י
שם טיי״ש .וגם הרי״ן) והרא״ס ז״ל שם הביאוה להלכה אלא
שדבריהם שמימים .וכפי הנראה ס״ל דפירושה כפשטה .דאל״כ
הו״ל לפרש .והיינו דוקא באונאת דברים שבישראל דכחיב בי׳
טמיהו .אבל בגר כיון דלא כתיב בי׳ ממיתו .ואין לנו מיטוט
למי שאינו ירא השם ואינו זהיר בחירה ובמצות .ממילא ט״כ
בנר הזהירה תורה אפי׳ טל גר שאינו ירא השם כ״כ וזהיר
בחירה ובמציח  .וא’כ יש בלאו דאינאח נר מה שאינו
בכלל לאו דאונאת ישראל .דמשוס לאו דאונאה ישראל אינו
מוזהר אלא דוקא טל טס שאתך בתורה ומצות .משא״כ
בלאו דאונאת גר צדק שבכל מנין הזהירה הורה  .יא״כ
שפיר מנה רבינו הגאון ז״ל לאו דאינאח גר בפ״ט אפי׳
לשיטתי .הן אמת דהרמב״ס ז״ל והטור לא הניאו דין זה
להלנה דמי שאינו ירא שמים .ואינו זהיר בחורה ובמלות
אין מוזהרין מליו סל אונאת דברים .וגס בש״ט לא
הביאו  .רק הרמ״א ז״ל (בהגה ריש ס׳ רכ״ח בחו״מ)
הביאו בשם י״ת טיי״ש .והוא תמיה לכאורה .והי׳ נראה
לומר דס״ל להרמב״ם והטור נמש״כ בש״מ בשס הריטב״א ז״ל
לפרש טס שאמך בתוכה ובמצות היינו אשתך פ״״ש .והיינו
כראמרינן החס לקמן בסמוך  .א״ר לעולם יהא אדם זהיר
באונאת אשתו וכו' טיי״ש .והילכך כיון שככר הביאו
נמוש״ט סס ההיא מימרא דרב .וכן הרמב״ם ז״ל (בפט״ו
מהלכות אישות הלכה י״ט) כבר כתב דסדיפא מינה טיי״ש
ובמש״כ בהגהות מיימוני שם .להכי לא הוצרכו להביא ההיא
דרב
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דרב חינגא .גס אפשר לומר דדטחם כמש״כ הב״ח (ריש
הי׳ רכ״ח) נשם המרדני הארוך לפרש הא דקאמר טם
שאתך נחייה ובמצות היינו למעיטי נכרי עיי״ש .וכבר
בחב הרמנ״ם (נפי״ג מהלכים מכירה) לטנין אינאח ממון
דנכרי אינו בכלל הזהרה דאונאה .ואת״כ (בפי״ד) כחב
שס כשם שסערה נמקח וממכר כך יש הונאה בדברים .
וכ״כ נעוש״ט שס מיי״ש .וא״כ :נרי שאינו מחהר מליו
גול הונאת ממון אינו מ<זכר מליו גם סל הונאת דברים.
ולזה לא הוצרכו צהביא ההיא דרב תיננא .ו מ״ח שאר
יאכוניס ז״ל לא ס״ל הכי .אלא היבריס כפשיטן נדכחיבנא .
וזו היא .נ״כ דטח רבינו הגאון דל .ולכך שפיר מנה לאו
דאינאח גר צדק בפ״מ כמי שביארנו :
אלא דהחינח לענין לאו דגל לא חינה  .אבל לטנין לאו
דלא תלחצנו דקאי לאזהרה לאונאת ממון .וביזהרה
זו גם בישראל לינא נפק״מ בין ירא שמיס וזהיר בתורה
ומצות או לא .דנאזהרה זו לא כתיב ממית ך .וא״כ אחר
שמנה האזהרה שנישראל לא הי׳ לו לחניה אזהרה דגר
דהו׳ל בכלל ישראל  .איברא דלפי מסקנת המרדכי הארוך
בשם ספר החכמה שהביא הב״ח (דיש סי׳ רכ״ח) .כיון
דאמרינן החס (כפרק הזהב) גדולה אינאת דבריס מאינאת
ממון וכו' .א״כ כיון רכאונאת דברים לא הזהיר הכתוב
אלא טל ירא שמיס וזהיר במורה ובמצות  .כ״ש באונאת
ממון דמוהר .והנ״ח שס הניחה בצ״ט עיי״ ש  .זא*כ אפשר
דגם דטח רבינו הגאון דל כמסקנת ספר החכמה .ולזה
נס באינאח ממון היצרך למנוס אזהרה דגר בפ״ט .אלא
דטיקר דברי המרדני ל״ס מסוגיא דפ״ב דבכורוח (י״ג
ט’ב) דפריך בקיא דוכי תמכרו ממכר לממיחך וגו׳ אל
חיני איש אח אחיו ..לטמיחך למה לי .ומשני איצטריך.
לעמיתך אחה מחזיר אונאה ולא לנכרי ופריך הניחא למ״ד
נזילו אסיר .היינו דאילטריך קרא למישר׳ אונאה .אלא למ״ד
נזילו של נכרי מומר אונאה מינטי ונו' ע״״ש .ולכאורה מזה
ראי׳ למסקנת כמרדכי דכיון דבאונאת דברים גלי קרא דדוקא
למי שהוא ירא שמיס וזהיר בהירה ומצית כ״ש באונאת ממון.
דאל״כ מאי פריך החס .ודילמא איצטריך קרא למטוטי גס
באונאת ממון מי שאינו ירא שמיס ואינו זהיר בתירה ובמצות.
כי היכי דמיטט קרא באונאת דברים מדכחיב טמיתו
טס שאתך בחורה ובמציות .אלא ודאי להכי לא איצטריך
קרא .דשמעינן לה באונאת ממון מכ״ש מאונאת דברים.
כדמסיק המרדכי .אלא דאכתי קשה לפ״ז מאי קאחר התם
הניחא למ״ד גזילו אסור היינו דאילטריך קרא למישדי אינאה.
ולמה לי קרא הרי קל וחימר בנו של קי״ח הוא  .דאם
באינאח דברים שמעינן מקרא דמי שאינו ירא שמיס וזהיר
בחורה ומצות איני מוזכר מליו .כ״ש באונאת ממון .ומינה
אס בישראל שאינו ירא שמים אינו מוזכר מליו כ״ש
נכרי .מיהו לזה הי׳ אפשר לומר דמזה ליכא למשמע אלא
דליכא איכורא בהכי ולא טבר עלה בלאו .אבל מ״ח אכתי
הוה סד״א שאס תבעו בדין חייב להחזיר לו אונאתו וכמש״כ
הרא״ם ז״ל ביראים (סי׳ קכ״י) דאשי׳ למ״ד גזל נכרי מוהר
מ״מ לאו דירי׳ הוא אלא ממון הנכרי .והובא במג״א (סי׳
חרל״ז ס״ק ג׳) טיי״ש .וכן דטח הרמב״ן ו״ל (כמלחמיש
פרק לולב הגזיל) עיי״ש .וביאור דבריהם נראה משיס דגזל
לא משים הפסד ממין לחנירו לחיד אסר רחמנא .אלא
גם משוס צטרא .דצמרי׳ לחברי׳ .כמביאר כפרק ארבט
מיתית (נ״ז «״א) סיי״ש .ונפירש״י שס בד׳ה צערא .ובע״ז
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(פדק השוכר ע״א ט״ב) טיי״ש היטב .וגס קפיד רחמנא
שלא יהנה משל אחריס בחמס ושיר .אבל בנכרי לא אסר
רחמנא צערא רירי׳ .וגס לא אסרה חורה הנאה מממונו
אפי׳ בסיב .אבל מ״מ הנכרי יש לו זכיי׳ בממונו ורירי׳
הוא .ויכול להוציאו בדייני! מהתופס בו שלח כדין כלא טמנה:
לבהכי ניחא קושית סחוס׳ בבכירות שס בד״ה כמ״ר וכו׳
שהקשו למ״ד גזל נכרי מותר מדכתיב וחשב ט0
קינהו טיי״ש  .דלפ״ז לק״מ כמבואר .וא״כ ששיר קאמר דלמ״ד
גזילו אסור איצטריך קרא רלטמיתך נבי אונאה לומר לממיחך
אחה מחזיר אונאה ילא לנכרי .דאע״ג דודאי לענין דליכא
איסורא לא צריך קיא .מטעם שנתבאר .מ״מ צריך קרא
לומר דלא צריך להחזיר כשימבטני בדין .ומאי דקאמר הנא
דאיצטריך קרא למישרי אונאה .צ״ל דלאו דור,א הוא .אלא
רצה לומר להתירה ולהפקירה לגמרי להחזיקה בידו ושלא להחזיר
אפי׳ כשיהבטנו וכדקאמר המס בהדיא מטיקרא .לטמימך
אמה מחזיר אונאה ואי אחה מוזזיר אונאה לנכרי .אלא דלפ״ז
איני מובן מאי דקאמר אלא למ״ד גזילו של נכרי מומר
אינאה מבעיא .ומאי קושיא .הרי להרא״ם והרמב״ן דל לא
קאמר אלא דמוהר ולא טביד איסורא .וא״כ אכמי שפיר
איצטייך קרא גבי אונאה לומר דאינו צריך להחזיר כשיתבמנו.
זעכצ״ל חדא מחרמי .או דאונאת ממון מאונאת דברים
ליכא למילך לענין זה לקולא .אי דגם באונאת דברים גופא
לא ממטטינן שאינו ירא שמים .ימאי דקאמרינן עם שאמך
בחורה ובמצות .היינו כפי׳ הריטב״א ז״ל שהבאחי לטיל.
וא״כ הדק״ל.אלא דאפשרלומרדלהנך דמפרשי לה כשאינו
ירא שמיס .לא ס״ל כדעת הרא״ס והרמב״ן ז״ל בזה אלא
ס״ל דלמ״ד גזל טכו״ס מותר .היינדלגמרי כזוכה מהשקר
ושלו הוא .כדעת שאר ראשונים ז״ל בזה .ומ״ס ממיסיטא
דטמיחך דכחיב באונאת דברים למטיטי מי שאינו ירא שמים
צא משמע אלא למעימי מאיסור מבירות לאו בלבד .ולא
לענין שלא יצטרך להחזיר אונאה  .וטפ״ז אתיא סוגיא
דבכורוח שם שפיר בדקדוק היטב  .וכן נראה בלא״ה
שכתב המרדכי שם דקרא
מוכרח ע״כ לפי מה
דטמיחו דכחיב באונאת דברים למעט מי שאינו בחורה
ובחציה .היינו למעט נכרי .וגס ס״ל דאונאח ממון שמע נן
לקולא במכ׳ש מאונאת דברים וא״כ הדבר חמוה למה לי
בסוגיא דבטרות שס קרא באונאת ממון למעט נכרי .יתיפיק
לי׳ נק״ו מאונאת דברים .ועכצ״ל דס״ל דמקרא ראל
הוני איש אח טמיתו דכחיב באונאת דברים .לא משמע
למעוטי אלא מאיסירא .דהרי כיון דלאו בממון מיירי קרא
אלא בצטרא דגופי׳ בדברים בטלמא  .אי אתינן למילף מיני׳
בק״ו לאונאת ממון .אין לנו אלא לטנין איסורא לחיד.
דלא עבר בלאו .אבל לטנין ממין שלא יצטרך להחזיר
אונאה ליכא למשמע מיני׳ כלל .וא״ב שפיר איצשריך התם
קרא גבי אינאת ממין למעוטי שאינו צריך להחזיר אונאה
לנכרי .וא״כ אדרבה מסוגיא דהתס ראי׳ להמרדכי כמשכ״ל.
וא״כ נס דברי רנינו הגאון ז״ל נטנים כמי שביארנו :

מיהן לדברי הרא״ס ז״ל גופי׳ דש״ל דאפי׳ למ״ד גזל
נכרי מישר ה״נו רק לטנין איסורא .אבל לטנין
ממון דידי׳ הוא .וא״כ ניחן ליחבט בריינין .והרא״ם גופי׳
ס״ל דטס שאתך בחורה ובמצית היינו למטיטי מי שאינו
ירא שמים .א״כ טכצ״ל דלא ס״ל כדעת כמרדכי בשם
ספר החכמה דנמרינן אונאת ממון במנ״ש מאונאת דברים.
רא״כ

—טעי  1יסצות לז־ס״ג ז״ל ל״ת
דא״כ קשיא טובא סיניין דבכורוח .מאי פריך למ״ו גזילז
של נכרי מותר אונאה מיבעיא .הרי גס לדידי׳ אכתי שסיר
א־צטריך קרא למטוטי לענין שאינו צריך להחזיר אונאה .
דהא נלא״ה ט״כ לא מיחוקיס קרא אלא להכי .דאילו
למבין איסורא חיפוק לי׳ בק״ו מאונאת דברים .אלא וראי
צ״ל דלהרא״ם ז״ל ס״ל דאונאח ממין ליכא למשמע בק״ו
מאונאת דברים אס•׳ לפני! איסורא גרידא .והחס בסוגיא
דבכורות משמט להו מיטיטא דקרא לענין איסורא גדכתיב
נחרי׳ אל תונו איש את אחיו .ואם אי אפשר לאוקמי קרא
למטוטי מאיסור לאו .נס לטנין דין ממון לא מיחוקיס
מיטוטא דלטמיחך  •.ולזה פריך שפיר למ״ד גזל נכרי מותר
אונאה מיכטיא .ומ״מ לדטת רבינו הגאון ז״ל שפיר אפשר
לומר כוטת המרדני ולק״ח כמו שביארנו .וראיתי לקלח
אחרוני? ז״ל שנט! לנוון טונה אחרת בדברי הרא״ס ז״ל
ביראים! (סי׳ קכ״ד) שם .ולפ׳ז גם להרא״ס ז״ל מתפרשת
סוגיא (־בכירות כמש״ב לשאר ראשונים ז״ל .אבל אין
דבריהם מטוניס אצלי .ואין לזוז מפשטות דברי הרא״ס
ז״ל שם .וכמו שהבין במנ״א שם ואכמ״ל בזה .וטכ״פ נכונים
דברי רבינו הגאי! ז״ל שמנה לאוין דאונאח הגר בפ״ט :
כל זה אינו אלא אם נימא דלאו דלא תלחצנו
הוא אזהרה לאונאת ממין .כמו לאו דאל תונו
איש אא אחיו האמיר בישראל .וכדנושמט מפשטית ברייתא
דמכילתא ודמם׳ נרים שהבאתי .וזו היא ג״כ דטת הרמב״ס
(נםה״מ לאיין רנ״ג ובפי״ד מהלכיה מכירה הלכה ט״י טי!)
והרשב״ץ (לאוין סי׳ ט״ב) והחינוך (מציה ס״ד) טיי״ש.
אלא דאם זו היא דטח רבינו כגאון ז״ל הדבר המיה..
דלקמן (לאו פ״ה) נלאו דאונאח ישראל בלל לאו דאונאת
דברים טם לאו דאונאת ממין במלוה אחת .והיינו ט״ב
משום זלשיטחו אזיל דכל ששני הלאוין הס משם אחד ומנין
אחד מונה אותם במצוה אחת .והכא נמי כיון דזו וזו אונאה
היא .לכן כללם באזהרה אחת שלא להונית כלל בשום דבר
לא ברברים ולא בממון .וא״ב כאן נמי באונאת גר הי׳
לו לכוללם  untoשלא להונות הגר לא בדברים ולא בממון.
ואמאי! חלקן לשני לאוין בפ״ט .והנה לא רבינו הגאון ז״ל
לבדי הלך נדרך זו .דגם הבה״ג והר״א הזקן וכר״ש בן
גבירול ז״ל מנו באונאת ישראל רק לאו אחד .ונאינאח הגר
מנו שגי הלאוין לא תינה ולא תלחצנו טיי״ש .וכן באזהרות
הר״י אלברגלוני ז״ל משמט שכילל בישראל שני הלאוין
באזהרה אחת טיי״ש .אבל בה״ג נת״י רומי ראיתי שמנה
גס בישראל שני הלאוין במנין הלאוין  .ומ״מ דברי רבינו
מאון זהר״י אלכרנלוני והר״א הזקן והרשב״ג ז״ל צ״ט
לכאורה :
וראיתי לרש״י ז״ל (נפרשת משפטים) שפירש דלא
תלחצנו היינו גזילח ממון טיי״ש  .וכן פי׳ רנינו
כחיי ז״ל שט מיי״ש ולס״ז אינו אלא אזהרת לא תגזול ששנה
הכתיב נגר כדי לסבור טליו בשני לאיין .אבל בגמרא
(נפרק הזהב נ״ט ט״ב) פירש רש״י דלא תלחצנו היינו
דחיקת ממון .שרותקו טל כפירטין שנתחייב לו .והוא כמו
לאי אלא תהי׳ לו כנישה האמור בישראל .וכן מבאר
בגמרא שם לפי נירסתו עיי״ש .וזו היא ג״כ דעת הרא״ס
ז״ל בןראיס (סי׳ ג״ג) ובסמ״ג (לאיין קע*ג) .יכן הכריח
הה״מ! (פי״ד מהלטח מבירה הלכה ס״ו) מיי״ש .ושני
פירושים אלז לא יתכנו צדמס רביגו מאזן ו״ל .דא*כ לא
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הי׳ לו למנות לאו זה .כיון שמנה לקמן לאו דלא תהי׳ לו
כנישה וכבר מנה לטיל לאי דלא תגזול .דנם נר צדק בכללן.
והריטב״א ז״ל (בפרק הזהב שם) .וכ״כ בש״מ שם בשם
הראב״ד ז״ל פירשו דלחיצה הייני טנודח פרך .ומאי
ראמרינן בגמרא שם רהלוחן אח הגר טיבר כשלשה לאוין .
היינו שני לאיי! שכתובים בלחיצה .והשלישי היינו לאו דלא
חרדה בי בפרך דכתיב בטבד טברי .וכ״ש גר דבן חורין
הוא טיי״ש .וכן פירש הרשב״ס ז״ל בפי׳ טה״ח (פרשת
משפטים) טל קרא דלא תלחצנו שכתב וז״ל ולא תלחצנו
למשות מלאכתך לפי שהוא בלא גואל .כדכתיב וגס ראיתי
אח הלק אשר מצרים לוחצים אוחס טכ״ל טיי״ש .והיינו
מבודח פרך כעבודת מצרים .ולכאורה יש לתמוה במש״ב
הראב״ד ז״ל דאזהרח לא מרדה בו בפרך דכתיב בטבד
מברי כ״ש בבן חורין .דהרי בהדיא דרשינן בספרא (פרשת
נהר) לא חררה בו .בו אי אחה טובד בפרך אבל אתה
טובד כבן חורין בסרך טיי״ש .אבל לק״מ דכבר ביאר
כרמב״ם ז״ל (בפ״א מהלכות טבדים ה״ז) וז״ל בד״א בטבד
טברי מפני שנפשו שפלה במכירה .אבל ישראל שלא נמכר
מותר להשתמש ב? כטכד שהרי אינו טיפה מלאכה זו אלא
ברצונוומדטח מצמו טכ״לטיי״ש .ובהג״מ שם .וא״בהיינו
דוקא כשהוא טושה המלאכה מרצונו ומדטת טצמי .וברשותו
הדבר תלוי בכל שטה להתבטל ממלאכתו .אבל כשמכריחו
בע״כ לכך .אפי׳ בגיונא דלא הוי בכלל גזל .וכגין שנתחייב
לי ממין ומנכס לו בזה מחובו .ודאי אפי' בבן חורין טובר
טליו בלאו זה .וכ״ש הוא מטבד .וזהו שכתב הראב״ד ז״ל
וכ״ש נגר שהוא בן חורין .והיינו דומיא דטבד .דאפי׳
במוכר טצמו מ״מ אמר שנמכר הוא מוכרח במלאכתו בט״כ.
ולפ״ז נראה דלפי מאי דאמרינן (בפרק איזהו נשך ט״ג
ט״ב) דכל שאינו מתנהג כשורה מותר להשהטבד בו טבידש
טבד .והיינו אפי׳ בטכודח טבד כנטני .וכמבואר ברמנ״ם
(שם הלכה ח׳) טיי״ש ובמש״כ 3כ״מ שם .והוא מוכרח.
דהרי החס ילפינן לה מדכחיב למולם בהם מסבודו
ובאחיכם וגו׳ ט״ן שם  .דאפי׳ באחיכם אתם רשאים
לטבור כטבד אם אינו נוהג כשורה  .והך קרא במבודח
טבד כנטני מיירי .ובכלל זה כל העבודות כולן טבודת טנר
וטבודח פרך .ואמנם זהו דוקא בישראל דגלי בי׳ קרא
אבל בגר צדק דנפק״ל מדכתיב ולא תלחצנו ולא תלחץ.
ולא גלי בי׳ קרא להתיר כשאינו נוהג כשורה .ודאי אית
לן למימר דבכל ענין נאמרה אזהרה זו .אפי׳ כשאינו
נוהג כשורה הרי הוא מוזהר טליו שלא לטבור בו טבודת
מכד וטבודח פרך  .ומאי דאמרינן כגמרא שם דהלוחלו
טובר בשלשה לאוין .ט״ב היינו דוקא כשמתנהג כשורה.
אבל כשאינו

נוהג כשורה אינו סובר טליו אלא בשני לאוין

דלא תלחצנו ולא תלחץ האמידים בגר טצמו .אבל לאו
דלא תרדה בו בפרך דכתיב בישראל אט״ג דגם גר צדק
בכלל .משוס דלא גרט מישראל .מ״מ ליהא אלא בשמחנהג
כשורה דוקא :
1מעתה לפ״ז אפשר לימ־ רזו היא ג״כ דטח רבינו הגאון
ז״ל כאן ולזה שפיר מנה לאו דלא תלחצנו
האמור בנר בפ״ט .אע״פ שמנה לקמן לאו דלא חרדה נו
בפרך האמור בישראל .משוס דלאו דלא תלחצנו ניכג אפי׳
במקום דליתא ללאו דלא חררה בו בפרך  .והנה ראיתי
להטור (בחו״מ סי׳ רכ״ח) שכתב דיוחר צריך להזהר באונאת
כגל בין בגופו ובין בממונו לפי שהוזהר עליו בכסה מקימות
מיי״ש
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טיי״ש .ובב״י כמב מל  atשכן מבואר בגמרא שם וכ״כ
בש״ס שם .וכתב פ״ז נבאה׳ג שם שנן הוא במשנה
ובברייתא שם מיי"ש .והדברים תמוהים אצלי מובא דלא
נמצא בן לא במשנה ולא בברייתא ולא בגמרא • ואע״ג
דבברייתא שם אמרו דהמאנה את הגר מזכר בשלשה לאדן.
מ״ח לא אשכחן שיהא צריך להזהר יוחל באונאת הנר מכאונאת
ישראל .ולא שמענו מעילם דמה שנאמרו בי שנים אי שלשה
לאוין יהי׳ בו איסור ניכך מל מה שלא נאמר נו אלא לאו
אחד .ובכל דוכתי פשיט ומבואר דליכא נפק'מ בלאו’ יתירן
אלא להחמיר בעונשי בדיני ארס או בדיני שמיס .אבל
נמך האיסור אין לנו אלא מאי דגלי קרא בהריא בזה נמו
נזה .אבל נראה דמקור דברי העור בזה הוא ממש״ב הרא״ם
ז״ל (ביראים סי׳ נ״נ) ונמשך אחריו ג״ב בםמ״ג (לאיין
קע״ג) שכתב וז״ל האינה אח כגר עובר וכו׳ וכל הליחצו
בחמין תניא (בפרק הז;:ב) שעובד משוס לא תלחצנו וגר
לא מלחן ולא תהי׳ לי כנושה .וילך מס הגר לפרס משירת
הדין .ולא יעמיד עצמי טל דין תודה טכ״ל הסמ״ג עיי״ש.
וביותר ביאיר הוא ביראים שם שכתב וז׳ל לחיצה זו איני
יודע מה היא .אבל מדתניא (בפרק הזהב) הליחלי טיבר
בשלשה לאוין משים לא תלחצנו וגר לא סלחן ולא תהי׳ לו
כנושה .וגר בכלל ישראל הוא למדתי רומיא רלא תהי׳ לו
כנישה .ופי׳ דלא יהי׳ לו כנישה למדנו (בסיף איזהו נשך)
דאמרינן התם כראחא ר״ד אמר מנין לנישה בחבירו שאסור
לעביר לפניו ת״ל לא תהי׳ לו כנושה .למדני פי' הלחיצה
שילך סס הגר לפנים משורה הדין סנ״ל סיי״ש .והדבר
ברור דזי היא ג״נ כוונת הטור שס .ובזה מיכן ג״כ מהו
ענין יתרון הזהירות שכתב הסיר שם:
ללפ״ץ לכאורה הי׳ מקים לפרש דברי רנינו
כגאון ז׳ל גס ע*פ דעת רש'׳ יסייעתו
ז״ל דלא תלחצנו היינו דחיקת ממון .כעין לאו דלא תהי׳
לו כנישה .שהרי לפ״ז הזהיר הכתוב נגר יותר מבישרחל.
שהרי הזהיר הכתיב לילך עמי לפנים משירת הדין .ואין
זה נכלל הלאו האמור בישראל ולזה מנה לאו דגר בפ׳ט .
אלא דעיקר דברי היראים והסמ״ג נפלאים בעיני .דהרי
לאו זה דלא תהי׳ לו כנושה .שמשס למד הרא״ס ז׳ל מנין
לחיצה זי .בישראל כתיב  .אלא דנם הנר נכלל דהא לא
גרס מכל ישראל לכל דבריו .יא*כ עכ״פאין לנו בגר שוס
מנין ייתר מבישראל .ינס לא ידטנא מאי מנין כאן ללפנים
משורה הדין .דידא• דין גמיר היא .שאסרה הורה לצער
אה חנירו בחנם .שאס יידע שאין לו לפרוע'ועיבר לפניו
הרי היא לי כנישה .ועיבר בלאו .לא שנא גר ינ״ש ישראל.
אבל לפנים משירת הדין מנין אחר היא .וא־ת בה מציה
בעלמא בישראל ונגר ולא מדינא .וכדאמרינן (בפרק הגוזל
טציס צ׳ט ע'ב) ובשאר דוכתי טיי״ש .ובפרט לפי דעת
הרמב״ס ז״ל (בפ׳א מהלכיח מלוה) דטיקר קרא דלא
תהי׳ כנושה לא בא אלא להזהיר שלא יהא נוגשי אלא כשיש
לו ולא כשיודע שאין לי .ומה בדרשי ממנו איכור שלא
יעביר לפניו .חיני אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא .
כמש׳כ כלח׳ח שס טיי׳ש  .וטכ*פ לטנין זה אין שים חילוק
בין ישראל לגר  .וראיתי בסמ״ק (סי׳ פ״ח) שכתב יז׳ל
שלא ללי,ין הגר דכתיב ונר לא חונה ולא תלחצנו .וה׳ה
לישראל .ורצה לומר בממין כגין שאינו טישה עמו
לפנים משורת הדין טכ*ל טיי׳ש .הנה אע״פ שגס הוא
ז״ל נמשך אמר היראים והכח״ג .מ״מ נטה מדבריהם במה

שכתבו כן רק בגר .וכתב דהוא הדין לישרא< .יזה ודאי
מוכרת כמי שביארנו .ומ״מ מיקר הדבר צ״ט מיבא
כדכתיבנא .יעי׳ מש״כ בזה בהגהית חדשיח לסמ״ק .ואין
דבריו מספיקים כלל ואין להאריך בזה .וא״כ לא יתבארו
בזה לברי רבינו הגאון ז״ל .אבל פס דברי הראב״ר והריטב״א
ז״ל נתבארו דבריו טל נכון נמו שביארנו .זטפ״ז אתו שפיר
גמי דברי הבה׳ג והר״א הזקן והר״ש בן גבירול ז״ל .אלא
דטיקר הדבר אינו מינן מה שכללו כאחד אונאת דברים
ואינאת ממון במצוה אחת .ואין זה דרכם בכל שאר מצות
כיו״ב .וניסחת הבה״ג כת״י רומי היא הנכונה .ועכ״ט
דברי הר״א הזקן והרשכ״ג ז׳ל צ״ט בזה .אבל רבינו הגאון
דל זו היא שיטת! בכל כיו״כ ולשיטתו אזיל נס כאן :
 ■pyיש מקים אתי לדון בזה דהנה הרמב״ס (בסה״מ
לאוין רנ״ג ורנ״ה) וביראיס (סי׳ נ״ב) והסמ״ג
*

(לאוין קט״ב) והחיניך (במצוה ס׳ג ובמציה חקס״ט) מבואר
דס״ל דלאי דאוגאח גר הוא דיקא בגר צדק ולא נגר חושב
מיי״ש בדבריהם .אבל ראיתי להראב״ט ז׳ל (כפרשת
משפטים) שפירש קרא דוגר לא הונה ולא תלחצנו בנר
חישב פיי״ש  .וכן מבואר להדיא בירושלמי יבמות
בשלשה דברים
(פרק הטרל ה״א) דאמרינן התם
ולא חונה
שוה גר חישב לישראל בלא הפשוק
וגולה כישראל מיי״ש .וכן איתא בברייתא דמם׳ גרים .
(ריש פ״ג) דקחני התם איזהו גר הושב וכו׳ ומוכרים
מליו משום בל הונה וכל חעשיק וכו׳ טיי״ש .וכן היא
בספרא (פרשת בהר פ״ז) דדריש מל קרא רכתושב כשכיר
יהי׳ ממך דכחיב בעבד סבר• .כמשב מה הושב בטוב לו
לא חיננו אך זה בטיב לי לא ׳חוננו טיי״ש .והך ברייתא
סמיך טל מאי דדרשינן החס בספרי (פרשת תצא פיסקא
רנ״ט) אשר ינצל אליך מעם אדוניו לרבות גר חושב
עיי״ש .ושם כתיב בטוב לו לא חוננו .וזהו איפוך מדברי
החינוך (מציה תקס׳ט) בכתב דהך קרא לא מירי אלא
בעבד ולא בנר משב ואין בכלל לא הונה אלא עבד כנעני
וגר צדק סיי״ש .וכן מפירש בפ״ג דמם׳ גרים שס וקרא
דבטוב לי לא חוננו בגר חישב מיירי עיי״ש  .וראיתי
בריטב׳א (נ’מ סו״פ הזהב) בשס כראב״ד ז״ל .וכ׳ב
ג’כ בש״מ שם בשם הראב׳ד ז״ל .שהוקשה לו במאי
דקסני החם המאנה את הגר עיבר בשלשה לאוין .אמאי
לא חשיב נמי לאי רביעי מדכתיב בעוב לו לא חוננו.
יתי׳ דאפשר דההוא באונאת ממין מיידי .מדכהיב בטיב
לו עיי׳ש .ולכאורה דבריו תמוהים דהא כך קרא בגר
חישב מיידי .והבא נגר צדק מיירי .יצ״ל דס׳ל להראב׳ד
והריגינ׳א דל דהכא נגר משב נמי מיירי .וכמבואר
בירושלמי ומסכת גרים שם .וא’כ התם בקרא דנטיב לו
לא תוננו דמיירי נגר משב ס’כ נ״ש בגר צדק .ראל״ב
נמצא גר חישב בארבעה לאוין וגר צדק בשלשה וא״ב
שפיר הקשה אמאי לא חשיב נמי הנא לאו רביעי .אלא
דמה שהי׳ הראב״ד ז״ל דההיא באונאת ממין חייל•
מדכתיב בטיב לו .חמיה מבא לכאורה דהרי בהדיא
מבואר בהפרי שם לא מנגו זו אונאת דברים .ומיהו
נראה דס׳ל להיאנ״ד דמאי דקאמר זו אונאת דברים .
היינו לימד אך באינאח דברים מיירי קרא .אבל ודאי
עיקר קרא באונאת ממין מיידי דוחיא דבמב לו דמ״ל
הנאת ממן .וכן מבואר נרמב״ם (פ״ח מהלכות עברים
הי׳א) שכתב זז״ל עבד זה שברח לארן הרי הוא נר צדק

ונו׳

ספר המצות לרס״ג ז״ל ל״ת פב פג פד
וכו׳ .ולוה סליו הכתיב וכו ,בטיב לז לא מוננו .זו אן}
אינאת דברים ונו׳ פכ״ל מיי״ש ובמש״כ בצח״ט שס .הרי
דס״ל כדכחיבנא דטיקר לאי זה באונאה ממון מיירי .אלא
דבאונאה דברים נמי מיירי .ולזה קאמר הראב״ד דלא
חשיב הך לאו המם משוס דלא חשיב אלא לאיי! שבדברים
לבו .ולאו זה מיקרו בממון מיירי .ובהכי י״ל בפשיטיח
במה שהקשה .הראב״ד אמאי לא חשיב לאו דלא חוננו.
משוס דטיקרו ער צדק מיירי כמש״כ הרמב״ם שם .וכ״כ
נסה״ט (לאוין רנ״ה) דמבד זה גר צדק הוא .וס״ל
להראב״ד דגם שאר גר צדק בכלל .ולא ס׳ל כמש״כ
הרמב״ם שם דדיקא מבד שהוא שפל רוח יוחר מן הגר
מיי״ש .ושפיר הקשה  .ואין צריך למשכ״ל .ואין להקשיח
להראב״ד דאכמי קשה  ,fabלא משיב לאי זה גסיפא גבי
כלוחצו דקחני דפובר בשלשה לאיין .דהאיכא ארבמה .
דהראב״ד לטעמי׳ אזיל דס״ל דלחיצה זי לפוס מלמידין לא
היי אונאת ממון .אלא מבודח פרך כמשכ״ל .ואין להאריך:
מיקר דברי הרמב״ם ז״ל שכתב דטבד זה
גר צדק הוא .צ״ט אצלי מסיגיא דגיסין (פרק
השולח מ״ה ט״א) וסוגיא דטרכין (כ״ט ט׳א) דמבזאר
שאין לי אלא דין גר חישכ מיי״ש .ונפירש״י שם (בד׳ה
כתיב בעבד וכי׳) מייש״ה .ומי׳ מש״כ בזה לעיל (עשין
פ״ג) טיי״ש היטב .וא״כ אין ביאור לדברי הראב׳יד אלא
טל! דרך שכתבתי למיל .ועי׳ ג״כ במש״כ הראב״ד ז״ל
נה^גיח (פי״ד ממלטת איסורי ביאה ה״ח) טייש״ה .וא״נ
מבואר דס״ל להראב״ד ז״ל דגם גר חישב בכלל לאוין דלא
חוגה ולא חלחץ .ונדמה הראב״ט ז״ל .וכן מהבאר מסוגיא
דכנורוח שהבאחי למיל מדפריך התם הניחא למ״ר גזילו
אסור הייט דאיצטריך קרא למישרי אונאה  .אלא לח׳יד
הזילו מותג אונאה מיבעיא טיי״ש .ואס איחאאמאי לא קאמר
דאןלמריך קרא למעוטי גר חישב מאונאה  .דלכ״ט נזילו
אסיר .אלא ודאי מ״נ פפיקא לי׳ למלמודא דגר חושב נמי
איתרכי בכלל לאוין דגר לא חונה ודברי הרמב״ם והסמ״ג
והיראים והחינוך צ׳ע אצלי .שיב ראיחי דבראי׳ זו מסוגיא
דנכוריח כבר הרגיש בשמה״מ (פ״א מהלכות גזילה) .אלא
שלא ממד בזה אלא טל החינוך עיי״ש .ולא ראה דדברי
החינוך הס דברי הרמב״ס ז״ל .וגס שאר ראשונים הכי
ס״ל נמשכ״ל:
"
!
ו^עתה א״נ אפשר לומר דזו היא דטת רבינו הגאון
ז״ל וכדטת הראנ״ע ז״ל דקרא דוגר לא
חונה ילא תלחצנו מיירי בין בגר צדק ובין בגר תושב .
ולזה אט״ג שכבר מנה לאו דאונאה דישראל  .פ״כ הוצרך
לחזור ולמנוח לאו דאונאח הגר .משוס גר תושב שאינו בכלל
אזהרת אונאה האמורה בישראל  ,מיהו לטנין לאו דלא
חלק ע״כ גס לפ״ז צריך לומר כמו שביארנו לטיל .כי היכי
דלא תקשה מה שבאזהרת אונאה דישראל מנה אונאת דברים
יא«נאת אמון במצוה אחת .וכאן חלקן לשתים .וטכצ״ל נמו
שץארט לעיל דלא תלחצנו לא קאי על אונאת ממון לדעת
רבןנו הגאון .ז״ל אלא סל מנין אחר 1 .ע״כ זו היא ג״כ
ימא הבה״ג לפי נוסחא שלפנינו  .והר״א הזקן והרשב״ג
ז״ל כחשכ״ל :
L
ואדיין •צריך ביאור מה שלא מנה רבינו הגאון דל לאו
’ דלא חוננו הכתוב במבד שברח מחו״ל לארץ
!
שכרכוהו הבה״ג וסייטחו ז״ל וגס הרמב״ם ז״ל (בסה״ח
לאזין רג״ה) וכל הגאים אחריו .אכל רכינז הגאון ז״ל
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אמ״פ שמנה לקמן לאו דלא תסגיר «ד אל אדוניו וגו,
(בלאו קל״ד) טיי׳ש .מ״מ לאו זה דלא חוננו האמיר בו
השמיטו ולא הזכירו כלל .והוא חסוה לכאורה  .עם
באזהרותיו שפ״פ פשרת הדברות לא מנה לאו זה .אלא
דשם לא מנה ג״נ לאו דאונאת גר  .ולא סנה אלא לאו
אחד בלבד באונאה( .בדבור לא הגניב) טיי״ש אבל כאן
סמנה לאו דאונאת נר בפ״פ קשה ביותר מה פלא מנה
גס לאו זה .אבל נראה דלשיטתו אזיל .לפמש״כ הרמב׳ם
(בפ״ח מהלכיה פבדים) שם דסבד זה נר צדק הוא .ולא
בא הכתוב אלא להום־ף בו לאו יומר מישראל ושאר נרי
הצדק .א״נ אין לאו זה בא במנין לפי שיטהו כמו שנתבאר.
אלא דמר כתבתי דרברי הרמב״ס בזה תמוהים .דמסוגיא
דגיטין ודטרכין שם מתבאר דמיקר קרא בגר חושב מיירי .
וא״כ ע״כ טבד זה אין דינו אלא כנר מושב .מיהו כיון
דודא' לא גרס מיהח מגר מושב  .כמבואר בספרי
(תצא שס) .וכ״נ הרשב״א (בנימין ל״ח ט״א) טיי״ש
ובמשכ״ל (משין פ״ג)  .א״כ לפמש״כ בדמה רבינו הגאון
ז״ל דגם גר חושב בכלל אזהרת אונאה דגר  .ט״כ לאו
דלא חוננו לא איצטריך אלא ללאו ניסן} בעבד .ובפרט
לפמשכ״ל בדעת הראב״ד ז״ל  .ושפיר השמיטו לשיטתו :

ל״ת פד
וימחו כופר לרוצח מתגרה( .בפישח מסעי) כתיב
ולא חקחי כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות
’
כי מות יומת .והוא אזהרה שלא ליקח כיפר ממין תחת
מיתה מרוצח במזיד .כמו שדרשו בספרי (פרשת מפעי
פיסקא קס״א) .דאמרינן המס ולא מקחו כופר לנפש רוצח
למה נאמר לפי שהוא איטר אם כופר יושת מליו .או כשם
כנותנין פדיון למומתים בידי שמיס כך יהיו נותנים למומחים
בידי אדם .ח״ל ולא הקחו כיפר .ופן הוא במכילתא
(משפטים פ״י) .ובפ״ג דכחובוח (ל״ז ע״ב) מיי״ש .ומנאיה
הרמב״ס (לאוין רצ״ו) וכל הבאים אחריו .אבל הבה״ג
לא מנה לאו זה .והנה יש בזה מור לאו אחד דכמיב מיד
אחר לאו דלא מקמו נופר לנפש רוצח וגו .,ולא חקחו
כופר לניס אל עיר מקלטו וגו ,והוא אזהרה שלא ליקח
נופר מרוצח נפש בשוגג ולפטרו מגלות .ומנאוהז הרמכ״ם
וסייעתו כמש״כ בסה״מ (לאוין רצ״ה) .ויש לתמוה על רבינו
הגאון ז״ל אמאי לא מנה לאו זה  .דהא שני לאוין אלו
מיצרך צריכי .כדאמרינן (בפ״ג דכהובות שס) עיי״ש  .והנה
לפי מה שדרשו להך קרא בספרי שם לרוצח במזיד שלא
יקחו ממנו כופר ממון כרי להגלותו ולפטרו בכך ממיתה
עיי״ש .לפ״ז כ״ש שיש בכלל לאו זה נמי שלא ליקח ממנו
כיפר כדי לפטרו לגמרי .וא״כ ליכא נפקותא בלאו ראשין
אלא כדי לטבור עליו כשני לאוין .וא*כ אפשר דבאמכ
כוונת רבינו הגאון דל כאן לחנות לאז דלא תקיזי כיפר
לנום ולשיטתו אזיל .דבכל כיו״ב לא נמנה לשיטתו אלא
הלאו ככללי בלבד .ולכן לא מנה אלא לאו זה בלבד שכולי
אזהרה שלא ליקח כופר לרוצח במזיד בכל מנין לפטרו ממיתי
ב״ד .ולכן כתב הלאו סתם .שכולל כל מנין .אלא דזה
נגד סיניא דתלמורא (בפ״ג דכתיכוח שם) .וביותר חמוהיג
דברי הבה״ג שלא מנה כלל אן) אחד משני לאוין אלו
ולבא*רח נראה דס״ל להבה״ג דאין בזה אזהרת לא
מנך

_

י :

ף .

י ״גות דרס״ג ז״ל ל״ת פד פה
מיהח שני מדים אפי׳ בטנין שאיני מוטיל כלום בשאר דיר
נפשית .ינס ברוצח טפי׳ לא מכני לחייט מימה בב״ד.
מ״ח מהני להכניסו לביתה .אבל במלמא לא טדיפא מדוח
מיוחדת נוטר אחד רלא הוי אלא כמוציא דבה בטלמא ולאו כלום
הוא .וא״כ ט״כ היינו משוס דהך קרא דלא יומת ט״פ ט״א לא
היי אזהרת לאו .ולא אס׳ קרא אלא לומר שאין לו משפט
מוח ט״פ ט״א. .נן נראה בדטת רבינו הגאון ז״ל .מיהו
טטס זה לא יתכן אלא לפי שיטתו דהכא .אבל לפיס
שיטהו באזהרותיואשר ט״פ משרת הדברות שמנה שס לאו
י דלא יומתו אבית טל בניס לאזהרה לטדות קרובים .ט״כ לא
יתכן לומר מטם זה yfn .גס לאו דלא יומתו אבוש טל
^יס לא הי׳ למנות מה״ט גופי׳ וכמבואר  .ומ״כ אין לנו
אלא לומר כדכתיבנא לטיל:

^0

ל״ת פה
־ ,לא יונו רע .כתיב (בפרשת בהר) ולא חיני איש אח
טמיחו וגו׳ .ויש בזה טור לאו שגי בההיא פרשה.
“«*
,;,דכתיב אל תונו איש את אחיו .ובפרק הזהב (נ״ת ט״ב)
מוקמינן חד באונאת ממון .ואידך כאונאת דבריס .ורבינו
הגאון ז״ל כללן שניהס כאחד ולא מנאן אלא באזהרה אחת.
וכשיטתו בכל כיו״ב כמי שביארנו בכמה דוכתי .ונס הבה׳ג
לא מנה אלא לאו דלא תונו איש את ממיתו בלבד .וכן
באזהרות הר״א הזקן ז״ל לא מנה אלא לאו זה בלבד טיי״ש.
וכן מלשון הרשב״ג והר״י אלברגלוני ז״ל משמט שכוללים
שניהס באזהרה אחת טייש״ה .וגם באזהרוהיו אשר ט’פ
משרת הדברות לא מנה רבינו הגאון ז״ל אלא לאו אחד
באונאה (בדביר לא תגנוב) ט״״ש .והיינו ט״כ משום שכולל
שניהם באזהרה אחת .אבל כה״ג כת״י רומי ראיתי שמונה
שני הלאוין סמיכים זה אצל זה טיי״ש .ויש מקום לפרש כן
בדברי הר"י אלברגלוני והר״ש בן גבירול ז״ל .אבל
ברי רבינו הגאון ו״ל והבה״ג בנוסחא שלפנינו יהר״א
הזקן ז״ל צ״ט לכאורה .מ״ש דבגר מני שני הלאוין .שבממון
ושבדנרים .כל אחד בפ״ט .ושני הלאוין שבישראל לא מנו
אלא באזהרה אחת .וכבר טמדנו בזה לפיל (לאוין פ׳ב
פ״ג) ושם נתבאר  .טיי״ש מש״ב בזה  .וטי׳ ג״כ משכ״ל
(טשין כ״ח .ונלאוי; נ״ו) בזה ט״ש״ה:
ראיתי להרא׳ס ז״ל (ביראים סי׳ נ״ד) שכתב יז׳ל
הזהיר הכתוב (בפרשת ואלה המשפטים) כל אלמנה
ויתום לא סטנין  .פי' לא ימנה אותם לא בהונאת
ממון ולא בדברים רטים .־ ודבר זה אפי׳ בישראל
אסור .ולמה הוצרך להזהיר טליהם .אלא לטבור טליהם
בשני לאוין סכ״ל טיי״ש .ולפ״ז לשימת רבינו הגאון ז״ל
אחר שמנה כאן אזהרת אונאה בכל ישראל לא הי׳ לו
למנות לטיל לאו דאלחנה ויחוס לא תמנון .כיון דגם אלמנה
ויתום בכלל אזהרה דכל ישראל .וליכא נפק״מ באזהרתן
אלא כדי לטבור בשני לאוין .אבל ראיתי במכילתא (משפטים
פי״ח) דקחני החס .כל אלמנה ויתום וגו׳ .אין לי אלא
אלמנה ויתום .שאר כל אדס מנין ת״ל לא תמנון דברי
י״י .ר״ט אומר אלמנה ויתום שדרכן למנותן דיבר הכתוב
טיי״ש .הרי מבואר דאיצטריך לרבות גס שאר כל אדם
בכלל אזהרה זו .וממילא מבואר דט״כ לאו זה טנין אחר
לגמרי הוא .ואין זה נכלל לאיין ואונאת ממון ואונאת
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דברים שיש בהן אזהרה מפורשת בכל אדם .ולא צריך
בהו ריבויא מקרא דאלמנה ויתום לא תמנון .ומדר״י נשמט
גם לר״ט  .דאט״ג דלדידי׳ באלמנה ויחוס דוקא דיבר
הכתוב  .כמשכ״ל (לאוין פ' פ״א) טיי״ש וכן מבואר בפסיקתא
זוטרתא שס טיי״ש .מ״מ לא באונאת ממין ודברים מיירי
קרא .איברא דטדיין צ״ט בזה מצד אחר  .דהרי לפי המתבאר
מהמכילתא שם מיקר טנין אזהרה ■דלא תמנון הוא טל
טינוי הדין .וכמבואר שם .דאמרינן אחד מינוי חרובה
ואחד מינוי מועט  .רבי אומר אם טנה חטנה מניד שאינו
חייב טד שיענה וישנה  .כבר היו רבי ישמעאל ור״ש יוצאים
ליהרג א״ל ר״ש לר״י רבי לבי יוצא שאיני יורט טל מה
אני.נהרג .א״ל ר״י לר״ש מימיך בא אדס אצלך לדין או
לשאלה ועכבחו טד שתהא שוחה כיסך וניטל סנדלך או
טוטף טליתך .אמרה מורה אס מנה חטנה אותו אמד מינוי
מרובה ואחד מינוי מוטט  .א״ל נחמתני רבי טיי״ש .הרי
דלהמכילתא טינוי האמור בהך קרא היינו מינוי הדין.
והשתא א״כ לפמש״כ הרמב״ם ז״ל (בפ״כ מהלכות סנהדרין
ה״ו) וז״ל לא חמשו מול במשפט זה המטווח את המשפט
ומזכה אח החייב ומחייב את הזכאי .וכן הממנה < Dfהדין
ומאריך בדברים ברורים נדי לצמר אחד מבטלי הדין.
הרי זה בכלל טול טכ״ל טיי״ש .וכן כתב הרשכ״ץ ז״ל
(במגן אבות .בפירישו לפ״ה דאבות) דטינוי הדין שיודטין
אוחו ימטנין איחו לעכבו .ועוות הדין מזכין אח החייב
ומחייבין אח הזכאי והמורים בחירה שלא כהלכה באיסור
והיתר .כולס בכלל אס מנה תענה אוחו וגו׳ טיי״ש .הרי
דס׳ל דהכל מנין אחד הוא והוא בכלל אזהרה דלא חטגון
וגם בכלל לא מעשו טיל במשפט  .וכ״כ בחינוך (מצוה רל״ג)
ובטור יש״ע (חי״ח סיך סי׳ י״ז) דטינוי הדין בכלל אזהרת
לא חמשו טול במשפט טיי״ש .וכבר ביארנו (לטיל לאוין
ל *ט) דלדטת רבינז הגאון ז״ל מיקר לאו דלא סטשי
טול במשפט לא קאי אלא טל עינוי הדין עיי״ש .וא״כ
ע״כ לאו דכל אלמנה ויתום לא תטנין לא בא אלא להוסיף
אזהרה טל הדבר באלמנה ויחוס .לטבור עליהן בשני לאוין.
וא״כ לשיטת רבינו הגאון ו״ל לא הי׳ לו למנות לאו
דאלמנה ויתום לא תמנון אחר שכבר מנה לעיל (לאוין מ״ב)
לאו דלא חטשו טול במשפט שכילל כל ישראל .איברא
דמדברי הרמב״ס ז״ל (בפ״ו מהלכות דטוח) ובסה״ח (לאיין
רנ״ו) וסמ״ג (לאוין ח׳) והחינוך (חציה ס״ה) מבואר
דס״ל דטיקר קרא דאלמנה ויתום לא חטנון לא קאי לאזהרת
טיניי הדין .וט״כ צ׳ל דההוא דמכילמא לא הוי אלא דרך
אסמכתא במלמא .יכן טכצ״ל לדטח הרא״ס ז״ל ביראים
שס .וכן מהבאר להדיא במכילתא דרשב״י מדאיצטריך שם
לממט המטנה אותן ללמדן תירה או מלאכה טיי״ש דמשס
מקיר דברי הרמב״ס ז״ל בהלכות דטות שם סייש״ה .והנה
ראיתי באזהרות אחה הנחלת שכתב וז״ל ובל תונו איש
אח טמיחו ונר ייחום ואלמנה טכ״ל .ודבריו תמוהים לכאורה
טובא .דבשלמא בגר נתיב וגר לא תונה .אבל ביתום
ואלמנה לכאורה היכן אשכחן אזהרה מיוחדת בפ״ט באזהרת
אונאה של יתום ואלמנה שמנאן בפ״ט .אבל הדבר ברור
דרכינו שמעון הגדול ז״ל אזיל בזה בשיטת הרא״ם ז״ל
ביראים שהבאתי לעיל דס״ל דאזהרה דכל אלמנה ויתום
לא חטטן היא אזהרה מיוחדת לאונאת ממון ודברים דאלמנה
ויחוס .וכדי לטבור טליהן בשני לאוין .והן הן דברי הר״ש
הגדול ז״ל .וגם מביאי שבירר לז שיטה אחרת למלמו.
יכין
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ספר המצות לרס״ג ז״ל ל״ת פה פו פז פח פט

דבין ככל ישראל ובין מר הכניס אונאת ממון ודברים
באזהרה אחת .וכבר עמדנו לעיל הל רבינו הגאון והבה״ג
והר״א כזקן ז״ל שבאינאת כל ישראל כללו אונאת ממון
ודברים כאחת .ובגר מנו שתי האזהרות כל אחת בפ״ע.
אבל הר״ש הגדול השוה בזה לאוין דישראל טם כלאוין
דגר  .ומי׳ מש״כ בזה לטיל (לאוין פ״ב כ״ג) טייש״ה.
וטי׳ ג״כ מש״? בטנין זה לטיל (טשין כ״א) ואין להאריך:

ל״ת פו.
ויאמצו לבב( .בפרשת ראה) לא מאמץ את לבבך
ולא חקפין אח ידך מאחיך האביון .כבה״ג
וסייטחו ז״ל ,מנו שני לאון אלי במכין הלאוין .אבל
הרמב״ס ז״ל וסייטתו לא מנאום אלא בלאו אחד .וטטמא
דמילתא ביאר הרשב״ץ ז״ל (בזה״ר לאוין הי׳ ט״ח) ה״ל
כמו שבאו הרבה מצות נמנות הצדקה .כן באו הרבה
אזהרות טל המנט ממנה .וכולן הן באות במנ׳ן אחד לבד.
וכבר כתב ולבך לא תאמן .ובכללו הוא לא תקפיץ את
ידך כנכחב בכמוך לו טכ״ל טיי״ש .וכוונתו בזה להשיג
על הר״ש בן גבירול ז״ל שמנה שני הלאוין .אבל אין בזה
שוס השגה סל הרשב״ג ז״ל שהוא נמשך בזה אחר הבה״ג.
וכדרכו ז״ל ככל מקום .ומל הכה״ג הוא שהי׳ לו להקשות.
אבל מיקר דבריו ז״ל אינם מספיקים לפי מאי דאמרינן
כספרי (פרשח ראה פיסקא קט״ז) לא תאמץ אח לבבך יש
בן אדם שמצטער אם ימן אס לא יתן .ולא תקפוץ אה
ידך .יש בן אדם שהוא פושט ידו וחוזר וקיפצה טיי״ש.
ואי כ שני הלאיין אינם נמנין אחד .וים לומר דשניהם באין
במנין הלאוין כדטת הבה״ג וסייעתו ז״ל .ורבינו הגאון
ז״ל אט״ג דבאזהרותיו אשר ט״פ משרת הדברות (בדבור
כבד) מנה שני הלאוין כדטח הבה״ג .מ״מ כאן חזר בו
ילא מכאן אלא באזהרה אחת .וכדטת הרמב״ס ז״ל יסייטחו.
וכבר.ביארנו טטמו בזה לטיל (טשין כ״ה) טיי״ש .ונראה
טיד בזה דלשיטחו אזיל .דהרי לכאורה קשה ברברי הספרי
דמוקי לאו דלא תקפוץ אח ידך לארס שפושט את ידו
וחוזר וקופצה .ולמה לי קרא להכיי .וחיפוק לי׳ משים
אמוץ הלב .שהדי גס בזה מצעטר הוא בנתינתו טד שחיזר
וקופץ ידו אחר שכבר פשטה  .וזה חמור טפי ממי
שאינו טושה ממשה בידים אלא שמצטער בלבו .
זטנצ״ל דאין ה״נ ולא בא הכתוב אלא להוכיף בפישני
ידו וחוזר וקיפצה טור לאו מיוחד בו ולטבור נס
נלאו דלא תקפוץ את ידך  .דטביד מטשה ונשתרש בחטא
מלבי מאי דטבר בלאו דלא תאמץ את לבבך .והשתא
לפ״ז רבינו הגאון ז״ל אזיל לשיטתו דבכל כיו״ב לדעתו
אינו בא במנין .כיון דבלא״ה הו״ל בכלל לאו דלא תאמן
אח לבבך .וליכא נפק״מ בלאו דלא הקפיץ את ידך
אלא כדי לטנור סליו בשני לאוין .כמו שביארנו בכמה
רוכח: ,

ל״ת פז פח פט
חמדה.

והמשקל .והמשורה להמרה( .כפרשה
קדושים) לא חמשו טול במשפט גמדה במשקל

ובמשורה .ולאו דטשיית טיל במשפט כבר מנה לטיל (לאו
מ״ב) מיי״ש .וכאן מנה עול חדה ומשקל ומשורה בשלשה
לאוין .כדרכו ז״ל בכל מפרטים בלאו אחד למניח כל
פרט ופרט במנין בפ״ט .אבל הבה׳ג וסייעתו ז״ל וכן
הרמב״ס וסייטחו ז״ל .לא מנאום אלא באזהרה אחת
כשיטתם  ,ואמנם גם הסמ״ג והרמב״ן ז״ל אט״פ שבכל
הנפרטיס בלאו אחד דרכם למנות כל פרט בפ״ט כנודט.
מ״מ כאן מנו כל שלשה אלו באזהרה אחת  .וטכצ״ל דהיינו
משוס דס״ל דכולס מנין אהד ממש הן .דמה לי אס טושה
טול במדה לטישה טיל במשקל או במשורה .וא״כ צ*ט
לרבינו הגאון ז״ל שמכאן בשלש אזהרות מיוחדות בפ״ט .
ואמנם בסוגיא דריש פרק איזהו נשך (ס״א מ״ב) אמרינן
א״ל רב "מר לרב אשי לאו דכחב רחמנא במשקלות למה
לי .א״ל לטוחן משקלותיו במלח .ופריך היינו נזל מטליא
הוא .ומשני לטביר מליו משטח טשייה  .יפירש״י וז״ל
משעת טש יה משטח הטמנה ואפי׳ לא שקל בהן טכ״ל
טיי״ש .הו אמרי׳ החס ח״ר לא חמשו טול במשפט במדה
במשקל ובמסירה  .במדה זו מדידת קרקע .שלא ימדוד
לאחד בימות כחמה ולאחד בימות הנשמים .במשקל שלא
יטמין משקליחיו במלח .ובמשורה שלא ירתיח .והלא
דברים ק״ו ומה משורה שהיא אחד מל״ו בלוג הקפידה
מליו תורה ק״ו להין וכו׳ ט״״ם .ולכאורה צ״ט מ״ש
דפריך למה לי דכחב רחמנא לאו במשקלות ולא פריך
הכי אמדיה דלעיל מיני׳ .לאו דכחב רחמנא במרה למס-
לי .וטל זה לא שייך מאי דמשני במשקלות  .וראיתי
להרא״ם ז״ל (ביראים סי/ר״ם) שכחב וז״ל וצריך ליזהר
במדות אןו אם לא יהי' שוה פרוטה כגרעין .שהרי
הקפידה תורה במשורה שלא ירתיח טכ״ל טיי״ש .ונ״כ
בחיגיך (מצוה רנ״ח) וז״ל ולמדו מכאן בי ההורה הקפידה
טל המרוח בכ״ם .כלומר שאט״פ שבשאר גזלות לא
הקפידה תירה אלא בפרוטה .בטנין המדיח הקפידה נכ״ש
וכו' טכ׳ל טיי״ש  .וכן הבין הנ״ח (בתו״מ סי׳ רל״א)
מדברי הרמב״ס (בפ״ח מכלטח גניבה ה״ז) ודברי הטיר
שסטיי״ש .ולפ״ז הא דפריך במשקלות היינו גזל מטליא
היא .והוצרך לשנויי לטביר עליו משעת טשי־ה  .היינו
משים דפחיח משיה פרושה נפק״ל ממשורה .וכמש״כ
ביראים  .ולא אינטדיך קרא להבי .ימ״מ הא ודא' קשה
נייבא  .אמאי שביי מדה דכחיב ברישא דקדא .ולא פריך
אלא אמשקייוח דכחיב בהרה  .נס בטיקר דבריהם תמיהני
מדאמרינן (בפרק המקבל ק״ז ט״ב) א״ל רב יהודה לר״א
משוחאה לא תזלזל במישחתא .דכל פורחא ופירהא חזי
לכורכמא רישקא טיי״ש .והשתא לדברי הרא״ם והחינך
למה לי הך מטמא כיון ראפי׳ בפתוח משוה פריטה טיבר
בלאו דלא תטשו טול במרה במשקל ובמשורה  .ונראה
רמזה ראי׳ לדעה התום׳ (בפרק המיכד אכ׳ם פ״ט ט״ב)
בד״ה ובמשורה שלא ירתיח שכחבו וז״ל וא״ח פשיטא דגזל
גמור היא .ותיפיק לי׳ משוס לא תגזול .וי״ל דאתי קרא
להתחייב משעת הרתחה ואט״פ שטד״ן לא מדד .יכה״ג
אמרינן בריש איזהו נשך וכי' לטנור מליו משטש טשייה
טכ״ל טיי״ש .וכ״כ נש״מ שם בשם חוש׳ הרא״ש .ומבואר
דס״ל דודאי גם במדות אינו מוזהר אלא משיה פרוטה
ומטלה .ולא אחי קרא אלא להזהיר אפי׳ משעת משיי׳
ומשטת הרתחה .וכן מבואר בסמ״ג (לאוין קנ״א) וברבינו
ירוחם (במישרים נסיב משיטי ח״ה) פיי״ש .וכ״כ רכיט
בחיי
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ואוצר החכמה!

נראה כי מ״ש כדי לצמר אחד מבע״ד אורמא דמלתא נקט דאל״כ
יונה שם ,ואף כי בברייתא דמייתי בשבח (דף׳ל״ג ע״א) אימא,
" אם מאריך בדברים ברורים ויש לו צורך בכך לא קעבר.
מינוי הדק ומיום הדין וקלקול הדין ולשק קלקול כדין יש לפרש
מדי להבהיר הדברים נקדים להעיר במ״ש המשנ״ח שם בהא
דמקלקול דיני ממונוה מיירי ,אבל לשק התנא דאטת מגלה דגם האי
דיליף הרמב״ם עינוי הדק מקרא דלא תעשה עול במשפט
קלקול הדק דקהני בשבח נמי בכל דק מדיני ההורה קאמר אפילו
היינו משום דאזיל לשיטתו דמ״ש אלמנה ויתום לא תפנק הוא דוקא
דיני או״ה וסומאוח ושהרוח אלמא דגם קלקול הוראות איסור
אלמנה ויתום כדס״ל לר״ע במכילתא ,אלמנה ויתום שדרכן לענות
והימר מאותו גוף מבירה של מווח הדין ועינוי הדק ,וע״כ דגם
בהן דיבר הכתוב ,אבל שאר אדם לא ,אבל לרש״י בחומש שם דס״ל
זה מקרא דלא חנטו מול במשפש אתיא ,דאל״כ מה מנינה לחשבה
כר* ישמעאל דה״ה לכל אדם אלא שדבר הכתוב בהווה לפי שהם
גוף אחד מם מנוי הדק ועוות הדק ,וחו הלא בברייתא דשבת הנ״ל
חשופי כח ודבר מצוי לענותם ,א״צ קרא דלא תעשו עול במשפט,
איתא דהא דעונש של ג׳ דברים הללו הוא מרב ידעינן ממ״ש גבי
דבנא״ה עינוי הדק אסור מלא תמנון לפיכך גם עינוי בהוראות
קללה "והבאתי עליכם מרב וגר יק וביפן במשפשי מאסו" אלמא
או״ה אסור ,והביא שם דברי המכילתא עה״פ דבחריה "אם עגה
דגם כמורים בחורה שלא כהלכה הם בכלל משפטי מאסו ואי נימא
דזה ל״ה בכלל ל״ת עול במשפט משום דהוראת איסור וכיתר אינו
תענה" אמד פינוי מרובה ואחד מינוי מועט וכר ,כבר היה ר*
ישמעאל ור״ש יוצאק ליהרג ,א״ל ר״ש לר׳ ישמעאל רבי לבי יוצא
משפט ,איך שמעינן לה מקרא דאת משפטי מאסו ,אע״כ דגם זה
שאיני יודע על מה אני נהרג ,א״ל ר״י לר״ש מימיך בא אדם אצלך
בכלל משפט ונוהג בם עינוי ועיוות וקלקול כמו בדק ממונות כמ״ש
לדק או לשאלה וטכבתו מד שאתה שוחה כוסך ונופל סנדלו או עוטף
השלה״ק וכד״ח זצ״ל.
טליתך ,אמרה תורה "אס ענה חפנה" אמד מנוי מועט ואחד עינוי
חפה דקדק הד״ח זצ״ל מספר המצות הנ׳< שהרי מבואר בדבריו
מרובה ,א״ל נממתני מכ״ל המכילתא .וכתב המשנ״ח דר׳ ישמעאל
שענק הלאו דל״ת מול במשפט אינו משום שהקפידה כתורה
לשימתיה א״ל כן ,אבל לר״ע אק עינוי הדק שמעכב מלהשיב על
שלא יעשה הדיין טול לבעל הדק שבא לפניו ,אלא הקפידא היא
שאלה באו״ה דלא מן ענה תענה אתיא אלא סל״ת עול במשפט
ושלא יסתור הגדרים שגדרה התורה ,וא״כ מה לי אם הגדרים הם
כמ״ש הרמב״ם.
’בדיני ממונות מ״ל אם הם באיסור והיתר .והא דכתיב עול במשפט
ולפ״ד יש עוד נפ״מ ,דלפי״ד הרמב״ם אק עינוי הדק מן אחרי
אק פירושו במשפט שמתקיים בין אדם להכירו ,אלא ה״ק לא תעשו
שכבר נתברר אצלו האיד הדין ואינו פוסקו כמבואר
עול במשפט שהגדירה התורה שכל דיני מצות התורה נקראים
בדבריו ,משא״כ לפי״ד רש״י גם כשמתעכב מלשמוע ממנוח בפ״ד
משפטים בלשק כתורה כמו "ויקרב אה העולה ויעשה כמשפט",
איכא משוס עינוי הדק כדמוכח מכא דא״ל ר״י לר״ש מימיך בא
וה״נ מה שנאמר "לא תעשו מול במשפט" שלא יעות דק של סתורה,
אצלך אדם לדק ,ועוד נפ״מ דלפי״ד הרמב״ם אק עון רק כשמתכוין
כלומר במקום שדק מורה אומר שדבר זה מותר או שזה חייב ,לא
לצער אמד מבע״ד כמבואר לכאורה בדבריו ,משא״כ לפי״ד רש״י
יאמר שאסור או שפטור ,וזה שכתב הרמב״ם שם לחייב בדבר או
אפילו כשאינו מתטק לצער כדאמר ר״י לר״ש ועכבחו עד שאחה
לפטור ממנו כלומר לחייב בדבר מן כדברים שלא חייבה כתורה או
שותה כוסך וכף.
אפילו לפטור ממנו דאז אינו נמשה פול לשום אדם אפ״ה אסור
ולסע״ד הדברים תמוהים מהא דאמריק בערכק (דף ז׳ ע״א)
משום עול במשפט.
שהיוצא ליהרג וחטא באותה שעה אק נזקקק לו להמתין
דבאמוו דבר זה מתבאר גם מלשק הרמב״ם בספר כיד בה*
עד שיקריב קרבנו על חטאו ואפילו הפריש קרבנו רק שעדיין לא
סנהדרין הנ״ל שכתב :לא תמשו מול במשפט זה מעוות
נשחע אק ממתינק עד שישחט מפגי שאק מטנק דינו ,ואי נימא דכל
יהיה
אח הדק מזכה את החייב ומחייב את הזכאי פכ״צ ואם
עיקר עק עינוי דק הוא מחמת הלאו דלא תמנק הרי כחב הרמב״ם
דינו
שמעווה
כוונת הרמב״ם במה שאמר שמעוות את הדק דהיינו
בפ״י מדיפות ה״י שאק הלאו רק בעינה אוחן לצורך עצמו אבל
החייב
את
ומזכה
של הבעל דק שבזה עושה לו פול ,מה זה דקאמר
עינה אותן לצרכן כגון הרב כדי ללמדן תורה וללמדן אומנות או
משום
וא״ל
שמכהו,
הלא במזכה את החייב אינו עושה עול לזה
להוליכן בדרך ישרה ה״ז מותר ,וכבר העירו את מקורו במכילתא
השני
את
מחייב
הוא
שבשני בעלי דינים כשמזכה את האחד ע״כ
דרשב״י פ׳ משפטים דתניא :אפילו ללמדן תורה וללמדן אומנות ,ת״ל
הזכאי
את
ומחייב
כשיאמר
^הזכאי ועושה עול מם השני ,דזה סגי
תענה ,וא״כ כאן שמענה אח הדק כדי שיקרב קרבנו להתכפר אק
ולא עוד אלא שהקדים ומזכה את החייב שאינו פושה בו עול לפני
לך לצרט יוסר מזה ,ואק לומר דרש״י יאמר דלא כהרמב״ם ומכילתא
שמחייב את הזכאי שעל כן עובר בלא תעשו עול ,אעכצ״ל כמו
דרפב״י הנ״ל מדלא דריש לה במכילתא דרבי ישמעאל ,שהרי
בעול
שביארנו דלאו במול שנעשה על בעל דק קא משתפי ,אלא
במכילתא דר״י דריש מואם ענה תענה אחד עינוי מרובה ואחד עינוי
את
המזכה
שנעשה במשפט שגדרה התורה כמ״ש בסה״מ לכך נקט
מועט ולי״ל קרא למעט מפנה לצרכן ,זה אינו ,דאף אם לדעת ר״ע
אלא
קעבר,
המחויב לאשמעינן הא מילתא דלאו משום פול לבע״ר
והרמב״ם דלא נאמר תענה אלא באלמנה ויתום בלבד היה אפשר
משכחת
הויא
משום דעושה עול בדק שגדרה התורה ,דאפילו אי
לומר כך ,אבל לר״י ורש״י דעל כל אדם נאמר א״א כלל לומר דגם
וכן
אסור,
נמי
לה בדיני ממונות שלא יהיה נעשה מול לבע״ד כלל
לענות לצרכו אסור לכל אדם דא״כ אק לך אב מכה את בנו ורב
לשום
מול
עושה
נפ״מ בדיני נפשות דבהא אם מזכה את החייב אינו
כרודה את תלמידו שיהיה רשאי ,ובמכות (דף מ* ע״א) אמרי*
את
מחייב
נמי
אדם אפ״ה עובר משום עול במשפט ,והא דנקט
דאע״ג דגמיר מצוה להטת דכתיב "יסר בנך וינימך" וגף ,ותו
5י”^״״^״דאפילו את״ל דאף לצרכו אסור הלא מדקתני התם אק נזקקין לו,
הזנאי אעאג יכל ® Pהיא זי ואצ׳^ זי ^תני כדרט
ודאי משמע שאפי* אם זה היוצא ליהרג מבקש שימתינו עד שיקריב
מ״מ,
קרבנו נמי אק נזקקק לו ואמאי הלא ממיל על העינוי ומקרא דלא
(ב) אלא דאכתי צריך למודעי דלכאורה יש סתירה לזה ממ״ש
תעגק לא שמענו רק מינוי בעל כרסו ולא כשהוא דורש הפינוי
הרמב״ם בה* סנהדרק שם חיכף להנ״ל וז״ל :וכן
כה״ג עונג הוא לו .ועי* בתשף מכרלב״ח ז״ל בקונטרסו הראשק
המפנה אח הדק ומאריך ברברים ברורים כדי לצער אמד מבעלי
כדק ה״ז בכלל עול פכ״ל .משמע דמממת שנפשה עול לבפ״ד הוא
בטנק הסמיכה בזה״ז שכ* בפשיטות ,דמי שאמר ככני ופצעני מותר
בכלל לא תעשו עול במשפט ,וזו ראיה לכאורה להמשנש חכמים
לכתחילה להטתו רלסצעו משום דאצפרא מצי אינש למחול מיי״ש,
שהביא בפתחי תשובה סי* רמ״ב הנ״ל שכתב דלפי״ד כרמב״ם
ואף למ״ש בתשף הריב״ש סי* תפ״ד דאסור לכתחילה מחמת איסור
דעינוי כדק אתיא מלא תעשו עול במשפע אק משום פינוי רק בדיני
דארבעים יכנו ולא יוסיף ממואר בדבריו ,אבל צמרא בעלמא ,מודה
ממונות ולא בהוראות איסור והיתר ,וממילא גם עיוות הדק אינו
דממיל ורשאי לכתחילה ,וא״כ כשממל על עינוי הדק בכדי שיוכל
רק בד״מ ולא באיסור והיתר כמ״ש מפכ״ח שליט״א ,אבל לאמה״ע
להתכפר בקרבנו -למה אק נזקקץ לו .וכן קשה הא דממו החום*
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בפרנק שם ד״ה ישבה על המשבר דמשום מימי היק אק ממתיצק
עד שתלד ,ואם אק כאן אלא משום לא הפנק תמוה מאד לומר
שכשהאשה מושלת על כמינוי שלה נמי לא נמתין כדי להציל את
הולד ,ולא מסתבר לומר שהחום׳ יחלקו סם על רש״י מבלי
שישמיעו את זה בפירוש.
הירד קשה דבשבת (דף ל״ג ע״א) אמרינן בטן עינוי הדק ועיוות'
הדק וקלקול הדק וביטול חורה תרב וביזה וכר דכתיב
"והבאתי עליכם מרב וגף יען וביען משפתי מאסו" ,ופירש״י עינוי
היק שמאמרין הדיינק לדונו ולא לשם שנרם אלא לאשר שהוברר
הדק משהק וכף וכתיב בסוף הקללות "יען וביען משפתי מאסו"-
הרי עינוי ועיוות וקלקול בכלל עכ״ל .הרי דעינוי הרק הוא מענק
את משפטי מאסו כענק עיוות הדין וקלקול כדין וטלם גוף מבירה
”אחת וכמו ששנינו באבות פ״ה שהזכרנו לעיל וגם מוכש מדברי
רש״י הנ״ל דעינוי הדק הוא רק אס לאשר שהוברר היק משהה
אותו ולא כשמתפכב לשמוע טענות בע״ד ,ואי נימא כמו שכ׳
המשנת חכמים דלמאי דם״ל לרש״י כר ישמעאל דלא תפנק אכל
אדם קאי ,לא אתיא עינוי הדק מ״לא תעשו עול במשפט" אלא
מ״לא חטוף כדמוכש במכילתא לדמת ר ישמעאל ,א״כ אק עינוי
^. 1סדק שיין לאת משפתי מאסו כלל דממנק אמר לגמרי הוא שנוהג לא
^רק בדיינין אלא בכל איש שמענה אדם באתה עינוי שהוא ,וכ״ת
דש״ס דילן קאזיל אליבא דר״ע דס״ל דוקא אלמנה ויתום בלא
jt
תמנון ,א״כ אמאי פסק רש״י כר ישמעאל
(ג) לכן אומר אני בעג״י דודאי גם רש״י ז״ל ס״ל כמ״ש
הרמב״ס דעיגוי הדק לאשר שהוברר דינו הוא בכלל
ל״ת עול במשפת ,שענינו .הוא כמ״ש הרמצ״ם בספר המצות שלא
{
לסחור הגיריס שגירה התורה ואף עינוי הדק הוא בכלל עול
במשפט דמאמר שכבר הוברר לו הדין אק למנוע מלהוציא לפועל
דק מזורה דבזה מושה עול במשפט התורה ,ואע״פ שאק ראיה
לדבר זכר לדבר דכה״ג כחט התום" במגילה (דף ג׳ ע״א) ד״ה
מבעלק נהגים מעבודתן שאם משכה כעבודה ומאמרה משהגיע
’
זמנה נמבטלה לגמרי עיי״ש היטב ,וה״נ כיק שכבר הוברר לו הדק
ן
והניע הזמן להוציאו לפועל הוי כמבטלה ועושה עול למשפט התורה,
אן זה דוקא כשכבר הוברר לו הדק ,אבל כשמשהה תחילת הדק או
כשמשהה מלברר הדין אק זה בכלל מול במשפט שהרי לא להמשפט
שגדרה התורה נמשה העול אלא לבעלי דינין ,אלא הוי בכלל אלמנה
ויתום לא מענק לכל מר כדאית ליה ,לדעת ר״ע זרמב״ם דוקא
באלמנה ויתום ,ולדעת ר׳ ישמעאל ורש״י בכל אדם אסור להשהות
תשילת הדק.
:
^רהנפ״גג ביניהק לדינא ,דלאמר שהוברר דינו אפילו אם הבמ״ד
מבקש להממק בשביל אחה צורן שיש לו אק נזקקין לו,
דלא משום מימי דידיה אסור להשהות אלא משום עינוי הדין שעושה
פול למשפט ,משא״כ קודם שהוברר הדק אם הבעלי דינק מסכימק
לחכות עד שישתה הדיין את כוסו וכיוצ״ב שפיר דמי דמאמר דבכה״ג
ליכא משום לא תפנק והיכא דממיל שרי כמ״ש לעיל ,וכן יש חילוק
לענק הפונש דעיגוי הדק אמר שהתברר הדין שהיא בכלל את
משפטי מאסו הרי כתובה בצידן כל אותן הקללות דקחשיב בשבת
הנ< משא״כ עינוי הדק קודם שהתברר אע״ש שגם בזה עונשו
תמור שנאמר "אם ענה תמנה והיה כי יצעק ומרה אפי והרגתי
במרב* מ״מ שאר הקללות אק בזה ,ואף אילו רק אם צעק יצעק
ממהר לפרע משא״כ בהנ״ל ובזה יתיישבו כל הקושיות וא״צ
להאריך.
דכתב רש״י בסנהדרין (דף ל״ה ע״א) ד״ה לידייכי׳ במעלי
שבתא מגמרי׳ בחד בשבתא ,וכל זמן שלא נגמר הדק לא הוי
מינוי הדק דכל שמה מצפה להצלה אבל כשנגמר כל היום מצפה
למיתה והוי עינוי הדק פכ״צ הרי דגם אמרי שהוברר הדק אין
נטוס עינוי הדק מן כשבעל הדק מתענה ולא משום עול במשפט,
לק״מ דכתם מה שמממינק הוא ג״כ מחמת דק תורה שצריך הלנת
דק ושאק מיתת בי״ד דוהה שבת לק לא שייך בזה לומר דהוי טל

יהושע

ה

במשפט סתורה שהרי באמת כך היא משפט התורה ,טל ק אק בזה
רק משום {!הנידון מתענה ,וקודם שנגמר הדין אט״פ שהו3מ הדק
אק מינוי לכמיק במה שממתיגק דאדרבה רוצה שימתינו שמא ימצאו
לו זטה ויסתור הדק ,אמ״ג דגם לאשר שנגמר כדק אם נמצא
זטת פוטרק אותו ,מ״מ לא שכיש ,לפיכך הוי מינוי כשממתינק.
רכזה יש ליישב שיטת רש״י בטרכק (דף ז׳ ט״א) אהא דחק המם
ישבה מל המשבר ממחינק לה פד שתלד ,ופידש״י קודם
שנגמר דינה ממתינק לה עד שתלד דכיק שעקר הולד ממקומו גופא
אמרינא הוא ,משמע דאה פדיק אינה יושבת על המשבר אף קודם
שנגמר דינה אק ממתינק אלא נומרק את דינה והורגין אומה,
והתום׳ השיגו עליו ומביא מש״ם סנהדרין הנ״ל דקודם גמר דק
ליכא משום מינוי הדק ושפיר מממינק עיי״ש ובהגהות שסמ״ק.
וצ״׳ב אמאי לא נישא ליה לרש״י ז״ל לומר 'ק ,ולכנ״ל י״ל דדוקא
היכא דההמתנה היא מהמת מצות התורה כנ״ל דבזה ליכא משום
ל״ת טל במשפט רק משום לא תענון שפיר מתלקק בק קודם גנה ,דק
לאשר גמר דק ,אבל אם ההמתנה היא כדי להציל הולד ושלא נפסיד
ממון הבעל דבכה״ג איכא משום לא תעשו טל במשפט דאפילו
לצורך אסור כנ״ל ,אק למלק בין קודם גמר ־דק לאשר גמר דק דכיק
שנגמר הדק צריכק לגמרו ולהוציאו לפועל.
ואחרי אשר נתברר לפנימי כל זאת ,שוב בהכחז אנו צריכק לומד
דמ״ש הרמב״ס דעינוי הדק כשמאריך בדברים ברורים כדי
לצער בע״ד ה״ז בכלל טל במשפט אק כוונתו לומר דזה דוקא
כשממטק לצער מבירו ,דהא להדיא מבואר דגם כשממתק לצורך
הבפ״ד כגק להקריב קרבנו או משום שרצימה אינה דוחה שבת נמי
איכא משום עינוי הדק ,ואם הממם משום שמצער את הבע״ד אמאי
כשמושל מל צערו אסור ,ואק אני מוצא שום טעם לחלק בין דיני
ממונות לדיני נפשות לענק זה ,וודאי אם אק הלאו דלא תעגק רק
באלמנה ויתום בלבד אק שום מקור לומר דעינוי הדק בדיני נפשות
אסור רק מכת מה שנאמר לא תעשו טל במשפט ,ובאמת הרמב״ם
שם מיירי 3ק בדיני נפשות בק בדיני ממונות וכן קשה מה שהקשינו
על המשנ״ח אם אק האיסור רק משום טנוי הבעל דק למה
מחתינהו מז״ל במדא משתא עם טוות הדק וטרים בחורה שלא
כהלכה ,דאלו הס מבירות שבק אדם למקום וזו מן בק אדם למבירו,
אלא ודאי דמ״ש הרמב״ם כדי לצער אמד מבמ״ד לאו דוקא אלא
אורמא דמלתא נקט ,דאה לא לצער אמד מבעה״ד אק טעם למה
יאריך בדברים ברורים ולא יאמר פסק הדק תיכף ,והוצרך הרמב״ם
לכך כדי ליתן טעס למה הוצרכה התורה להזהיר על קי וחכמים
הפליגו בנמשו ,אשרי שאק זה מלתא דאהרמי כלל דאמר שהוברר לו
הדק יאריך בדברים ברורים ולא יגמר אותו מיד ויאמר פלוני אתה .
זכאי ופלוני אתה חייב ,על כן מפרש הרמב״ם דדבר זה מחרמי
כשמתטק לצפר אמד מבטה״ד אבל לטלס עיקר הטל היא במה
____________ wantמלהוציא פם״ד_________________ .
(ד) בדבר הש״ך ביו״ד הי׳ רמ״ב והירושלמי פ״ה דתרומות
שאומר רק דאסור לטמא את הטהור הארכתי בספרי
דבר יהושע ש״א סי׳ י״ט אות ה׳ ף ,ושמה הבאתי מדברי רש״י
באבות פ״ה שמפרש המורים בתורה שלא כהלכה וכף ומתיר את
האיסור ומטמא את הטהור מכ< משמע דאוסר את המותר לא
הוי בכלל זה ,אך בפי׳ רבינו יונה כתב גם על מותר אסור ,והבאתי
גם מהא דת״ר (ברכות דף >כ״ח מ״ב) ולא אומר על טמא טהור
ולא על טהור טמא ,ובירושלמי שם (פ״ד ה״ב) איתא נמי שלא
 .נאסר את המותר ,וכ״ה בתוב״ם פ״י מברכות הכ״ג ,וכן הבאתי
מתשובת מהרשד״ם יו״ד סי׳ צ״א שהוכיח דאםור לאסור את
המושר ,והוידוי של רכינו נסים את אשר אסרת התרתי ואשר התרת
אסרתי ,וכן הבאתי מהירושלמי ע״ז (פ״ב ה״ט) והגהות ציק
וירושלים שם ,ועי׳ ברש״י מולק (דף נ״ג ע״ב) ד״ה אחריה דשטאל
הוי ,שמטאר בדבריו שהאוסר מה שמותר יש בו נדנוד מעא
שמפסיד מטן ישראל ,אבל מכל אלה אין קושיא על מה שכתב
הדברי חיים ,דכל הני איירי דאוסר מחמת שסובר שיש בו משש

דבר יהושע ־ ג :אהרנברג ,יהושע מנחם מנדל { }10עמוד מס 9הודפס ע״י הכנת אוצר החכמה

רבי מרדכי גרוס שליט״א
מו״ץ דק״ק ׳שארית ישראל׳ בני ברק
מח״ם ׳פרדס שמחה׳ ׳משפט האבידה׳ וש״ס

בלאו דכל אלמנה ויתום לא תענון ואיסור אונאת דברים

איסור אונאת דברים ,ואיסור עינוי אלמנה ויתום,
וההבדל ביניהם
א .הנה לכאורה צ״ב ,דמאי תוספת איכא בלאו ד״כל אלמנה ויתום לא תענון" על
איסור הונאת דברים דבעלמא דאיכא בכל גוונא שמצער להכירו .ולכאורה אפ״ל דקרא
קאתי למימר דבדיבור שאין בו בהכרח הקנטה או צער ורק יכול להתפרש בצד הרחוק
כן ,דבאלמנה ויתום כיון שנפשם ורוחם נמוכה חיישינן דיפרשו הדברים באופן זה.
אמנם הרמב״ם (הל׳ דעות פ״ו ה״י) כתב" :כל המקניטן או מכעיסן או הכאיב להן
וכו׳ ".משמע להדיא דמיירי שציערן להדיא .ובהא נמי איכא לאו מיוחד ,דקרא קאתי
למימר דאף דאיסור אונאת חבירו הוי מעבירות שבין אדם לחבירו ביסודו[ ,ועי׳ פמ״ג
הל׳ יוה״ב משב״ז סי׳ תרז ,וסי׳ קנו א״א סק״ב] ,מ״מ באלמנה ויתום דקוב״ה הוי אביהן
של יתומים ואלמנות הוי הצער להם ממצוות שבין אדם למקום דהוי כזלזול בקוב״ה,
והוא פלוגתת ר׳ ישמעאל ור״ע במכילתא (שם אות קעט) דלר׳ ישמעאל שאר כל אדם
ג״ב בכלל הלאו בדברים שהוא מעונה בהם[ ,ולשון החפץ חיים (לאוין טו) בבאר מים
חיים" :בכל אדם שהוא אומלל"] ,ולר״ע הוא רק באלמנה ויתום ,כלומר דאיסור איכא
בכל אדם ,והפלוגתא אם הוי מדברים שבין אדם למקום דחמיר טפי כדחזינן מעונשי
התורה בזה.
ומעשה דמובא במכילתא (שם אות קב) דר״ש הנשיא שאל לר׳ ישמעאל למה יוצא
ליהרג ,והשיב לו שבא אצלו אדם לדין או לשאלה ועיכבו עד שישתה וכו׳ ,ובמס׳
שמחות פ״ח הובא האי מעשה בלשון שמא בסעודה הי׳ יושב וישן ובאה אשה לשאול
על נדתה על טהרות שלה ואמר לה השמש ישן הוא ,והתורה אמרה אם ענה תענה אותו
וכו׳ ,ה״ל דר׳ ישמעאל אזיל בזה לטעמי׳ דהלאו בכל אדם דהוי מעונה ,ומי שבא
לשאול שאלה לרב הוי בגדר מעונה לד״ז שצריך להמעיט עצמו ולשאול ,וכשמשהין
אותו הוי לי׳ צערא טובא .וכן לגירסא רמס׳ שמחות מ״מ הרי היתה נשואה שנית ולית
לה דין אלמנה ,דהמשמעות דשאלה על נדה ולא על טהרות בעלמא[ ,ועי׳ שו״ת
מהרש״ם ח״ב סי׳ רי ,ומנחת פתים יור״ד סי׳ קפג ,ובמה דהובא בספר פתחי טהרה דף
עט וכו׳] ,וחשיבא כאדם אחר[ ,ולפי״ז נדחית ראיית שו״ת שבט הקהתי ח״א סי׳ שנט
עי״ש].
ויתכן דגם לדעת רבי ישמעאל ,מ״מ ביתום ואלמנה איכא טפי חיובים ,כמבואר
ברמב״ם שם" :לא ידבר אליהם אלא רכות ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד ".והובא
בקיצור בספר המצוות דהח״ח זצ״ל (לאוין נא) ,וזה שייבא רק בהם .אמנם צ״ע מקורו
של הרמב״ם לנהוג בהם חיוב כבוד ,דהא לאו דקרא הוא רק על האיסור לצערם ,ואפשר
דביון דקרובים אל הקב״ה כדביארנו לעיל ,ממילא כבודם הוא כבוד המקום ב״ה.

שמא

רכי מרדכי גרום

ואפשר דכיון שהם נמוכי רוח ונפגעים יותר מהר ,לכך צריך לנהוג בהם כבוד רק בזה
לא יבשלו לפגוע בהם ,וזה מה שהרמב״ם שם מקדים שנפשם שפלה למאד ורוחם

נמוכה וכו׳ ,וצ״ע.
ובחפץ חיים (בבאמ״ח שם) כתב הלשון דמשמע ברש״י שהוא בכל אדם ,ונראה
דמאי דכתב לשון ׳משמע׳ הוא על ההלכה ,דאפשר דרש״י לא כיון לפסוק למעשה,
ואיכא בזה אריכות בספרים אם אפשר בכה״ג להוכיח דעת רש״י להלכתא .ולהלכה
נראה שם דס״ל כהרמב״ם דפסק כד״ע ,וכדהביא שם כן נמי משע״ת (אות כד) ,וחינוך
(מצוה סה) ,מ״מ אלמן הוא בכלל כל אדם ולא כאלמנה ,וה״ה נמי גרושה ,לא שנא
גרושה מסיבה שלו או שלה ,דאלמנה דוקא הוא.

איסור עינוי אלמנה ויתום כאינם שומרי חו״מ
ב .ויש להסתפק אם איסורא דאלמנה ויתום לא תענק הוי כאיסורא דאונאת הדברים
בדעלמא ,דמבואר (בחו״מ בסי׳ רכה) שאינו אלא במי ששומר תורה ומצוות ,כדילפינן
מדכתיב ׳ולא תונו איש את עמיתו׳ עם שאתך בתורה ומצוות ,או דבאלמנה ויתום
חמירא דנוהג בהם אף אם אינם שומרים תו״מ ,וכן דינא דהתם דהמאנה עצמו ,וכפירוש
הסמ״ע (ס״א שם) דמזלזל בכבוד עצמו ,אין אחרים מחוייבים נמי בזלזול בו ,אם כ״ה
נמי באלמנה ויתום.
וכ״ז אם אין המכוון להוליכן בדרך ישרה ,אבל אם הכוונה לטובתן מבואר להדיא
ברמב״ם שם דמותר ,ולכן להעיר בעניני צניעות וכיו״ב גם אם הוי אלמנה או יתומה
מותר וחובה היא ,דאין להם מי שינהלם וידריכם ,ויאמר התוכחה באופן דכתב הרמב״ם
שם בנחת וברחמים גדולים ובכבודו וכו׳.

מזיק ממון הכירו ,האם עובר על איסור ׳אונאת דברים׳
ג .והא דהעיר מעכ״ת ,דאמאי בכל היזק בממון חבירו אין עובר בלאו דאונאת
דברים דהרי איכא צער לחבירו .כמדומה דהוא ברור שבכה״ג שאית לי׳ צער עובר בלאו
זה ואף רלא קעביד בישירות לחבירו כהא דמצערו להדיא בדברים ,או בגוונא דהרמב״ם
בסה״ט שמכעיסו או מבהילו [כדוגמת המבואר בשו״ע חו״מ סי׳ תב סל״ב] ,מ״מ כיון
שהתוצאה שיש לו צער הוי בכלל איסור זה ,ועי׳ שו״ת מהרש״ם (ח״ב סי׳ רי) ,אך נראה
דבודאי יש שיעור לצער ולעגמת נפש דלאו בכל צערא פורתא הוי בכלל זה ,ואולי
מה״ט הובא במתניתין דהזהב (מח ע״ב) ובגט׳ שם דוגמאות לצער דרק בצער כה״ג
איכא משום אונאה ,וכגון גזל שינה שכתבו המחברים דהוי בכלל לאו ׳לא תונו׳,
ומסתבר שאם הפסיד שינתו רק כמה דקות בלבד אף דד״ז ג״כ אסירא ,מ״מ לא תונו
ליכא ,דהוי צער מועט וכל כיו״ב .מ״מ אפשר דבאלמנה ויתום נכלל גם כה״ג ולא תליא
בשיעור הצער ,ולכן על זמן מועט ביותר שחיכתה האשה לתשובת ר׳ ישמעאל נענש
ע״ז .ובפרט להנז׳ דהוי מעבירות שבין אדם למקום[ ,והמכוון הוא ,דשאר איסורים
שבין אדם לחבירו יסוד איסורם הוא בין אדם לחבירו וכשאיכא האי איסורא הוי נמי בין
אדם למקום ,משא״ב הבא דתחלתו ויסודו הוא מעבירות שבין אדם למקום] ,שייכא נמי
אם אית להו רק צערא פורתא.

&

בענין שבת ניתנה לישראל לקדושה עונג ומנוחה
שטות <כ׳ ה׳)" :זכור את יום השבת לקדשו,
ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך.
ויום השביעי שבת לה׳ אלהיך׳ וגו׳.

ולמנוחה ,לכבוד ולתפארת" .הרי שזולת
שהשבת ניתנה למנוחה וקדושה כג״ל ,עוד בה
שהשבת ניתנה גם לכבוד ולתפארת ,ועונג לא

ובמדרש זעחזמא (מושת וירא סיטן א׳)! "אין
מתפללין בשבת שמונה עשרה שאם
יהיה לו חולה בתוך ביתו נזכר ברופא חולי עמו
ישראל והוא מיצר ,והשבת ניהנה לישראל
לקדושה ,לעונג ,למנוחה ,ולא לצער ,לכך
מתפלל שלש ברכוה ראשונות ושלש אחרונות

נזכר וצ״כ.

והמנוחה באמצע".
ומבואר כאן שהשבת נחנה לשלשה רבדים,
קדושה ,עונג ,ומנוחה ,ויש להעיר
דבנוסח תפילת מנחה ושבת אנחנו רק אומרים:
"יום מנוחה וקדושה לעמך נתת" ,ולא נזכר ענין
ה״עונג" ,ומה גם שבמקרא כתוב וקראת לשבת
עונב

ובנומח ברכת ״ההפטרה״ תקנו לנו ת״ל" :ועל
יום השבת הזה שנתת לנו ה״א לקדושה

עוד יש לי לדקדק ולדעת דכאן "בברכת
ההפטרה" הקדימו ת״ל קדושה למנוחה,
אבל בתפילה הקדימו מנוחה לקדושה.
ובהקדמת דבר לדבר יש נסקא מינה עיין שבת

(קכ״ז א׳) בדברי רבי דימי דנהרדעא ,ובחיבורי
הנכחי לקמן (מימן כ״ה> עיין שם וצרף לכאן.

וכברכה "רצה" דברכת המזח" :נשבות בו
וננווו בו ונתענג בו כמצות חוקי
רצונך" ,וכאן זכרו רבותינו רק מנוחה ועונג ,ולא
הזכירו שאר הדברים ,וכל זה צ״ב.
וראה נא ראה כי הפסוק "זכור את יום השבת
לקדשו" ,עולה בגימטריא "השבת
לקדושה ענג כבוד מנוחה לא לצער",

וחושבנא דדין בחושבנא דדין בס״ד.

סימן יח.

כענק כל אלטנה ויתום לא תענון
שטות (כ״ב כ״א)" :כל אלמנה ויתום לא תענון,

אם ענה תעגה אתו כי אם צעק יצעק אלי

שמע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי אתכם

בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים".
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הדר

סימן יה

ובמכילתא דרבי ישמעאל שם" :כל אלמנה
ויתום לא תענון ,אין לי אלא
אלמנה ויתום ,שאר כל אדם מנין ,תלמוד לומר
^*"•לא תענון ,דברי רבי ישמעאל ,רבי עקיבא אומר
אלמנה ויתום שדרכן לענות ,בהן דבר הכתוב".

ושם במכילתא דרבי שמעון" :אלמנה ויתום אין
לי אלא אלמנה ויתום מנין לרבות כל אדם
תלמוד לומר כל [לא תענתן אם כן למה נאמר
אלמנה ויתום ,ממהר אני ליפרע על ידי אלמנה
‘“שיתום ,יותר מכל אדם ,שהאשה קובלת לבעלה,
ק קובל לאביו ,אבל אלו אין לק מי שיקפלו לו

אלא לי בלבד".
ורש״י ז״ל פירש שם" :כל אלמנה ויתום לא
תענק ,הוא הדין לכל אדם ,אלא שדבר
הכתוב בהווה ,לפי שק תשושי כה שבר מצוי
לענותם".
1גדד "עינוי" שאסרה התורה ,ביארו רבותינו
הראשונים ז״ל ,וזו לשק הרמב״ם ז״ל
בחיבורו הגדול הלכות דעות (פ״ו ה״י)" :חייב
אדם להוהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן
שפלה למאד ורוחם נמוכה אף על פי שק בעלי
ממון ,אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים
אנחנו עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון,
והיאך נוהגק עמק ,לא שבר אליהם אלא רכות,

ולא ינהוג בק אלא מנהג כבש ,ולא יכאיב גופם
בעבודה ולא לבם בדברים קשים ,ויחוס על
ממונם יותר מממץ עצמו ,וכל המקניטן או
מכעיסן או הכאיב לק או רדה בק או אבד ממונן
הרי זה עובר בלא תעשה וכל שכן המכה אותם או
המקללן ,ולאו זה אף על פי שאין לוקין עליו הרי
עונשו מפשש בתורה וחרה אפי והרגתי אתכם
בחרב ,ברית כרת להן מי שאמד והיה העולם שכל
ומן שהם צועקים מהמם הם נענים שנאמר כי אם
צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו".

והרב בעל החינוך ו״ל <«וה ס״ה) כתב" :שלא
לענות יתום ואלמנה .שנמנענו מהכביר

יעקב ח״ה

במעשה או אפילו בדיבור על היתומים
שאלמנות ,שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון,
אבל כל משאו ומתנו של אדם עמהם יהיה בנחת
ובחסד ובחמלה ,לפי שאלו הן תשושי כת שאין
להם מי שיטעון טענותם בכל נפש ,כמו שהיה
עושה איש האלמנה אביק של יתומים אם היה
קיים ,ועל כן הזהירתנו תורתנו השלימה לקנות
מדת וזסד ורחמים בנסשינו ונהיה ישרים בבל
מעשינו כאילו יש כנגדינו טוען בכח הטענה

בהפכינו ,ונחוס ונחמול עליהם ונראה זכותם
בכל דבר יותר משהיינו עושים אם היה האב
קיים וכד ,והיאך נוהגין עמהם .שלא שבר
אליהם אלא רכות ,ולא ינהג אדם בהם אלא מנהג
כבוד ,ולא יכאיב שפן בעבשה ולא ילבינם

בדברים ,ויחוס על ממונם יותר מממץ עצמו.
וכד ,ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן,
בזכרים ובנקבות .חייבין בני אדם לנהוג עמוזם
[אלמנה מתוק דרך נחת וכבוד .ועובר עליה
ותכעיפן ,או הקניטן ,או רדה בהם ,או איבד
ממונם ,וכל שכן אם הכה אותן ,הרי זה עובר
בלא תעשה" עכ״ל.

ונתעוררתי בפ״ר דלפי מה שפירש דש״י ז״ל
שמה שאמרה תורה אלמנה ויתום
לא חענץ היינו שדבר הכתוב בהוה אבל כל איש
ישראל בכלל ,אם כן איך מצאש שיש ורגלינו
בדבר ,שלפי זה כל המצער לאדם מישראל כשן
שהקניטו או אונה אותו בדברים אפילו שאינו
"אלמנה ויתום" ,הוא בגדר האיסור ועובר בלאו
שלא תענץ" ,וממילא נמצא בעונש השרא
האמור לעיל רת״ל ,וחייב מיתה בשי שמים עיין
בדבריש (בסימן הבא)[ .ועיין בחיבורי הדר יעקב
ח״א (סימן כ״א רס״ב ע״ב) שוק].

ולומד שהמצער והמאנה לאדם מישראל .הוא
רק נמצא בגדר הלאו שאיסור ד״לא
תעשן" ,אבל אינו נמצא בעונש של "שרה אפי"
וגד רזז״ל ,ועונש זה לא נאמר אלא רק על המאנה

אלמנה ויתום ממש  -צ״ע דוו מנין ומאן מפיס.
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הדר

סימן יה

יעקב ח״ה

ורבותינו ד״ל במסכת נכא מציעא (נ״וז ב׳)
כשאמרו שגדולה אונאת דברים
מאונאת ממק שזה מופו חה בממונו וכר ,היו
צריכים להוסיף ולומר חה המצער באונאת
דברים עובר גם על לא תענק וחייב מיתה בידי
שמים.

וכן נראה לי ברוד דעת הרמב״ם ז״ל בחיבורו
הגדזל (ש ,)0זבעל התינוך (ש >0דלאז זד,
"דלא תענק" נאמר רק באלמנה ויתום ,אבל לא
בכל אדם ,עיין לשונם המובא לעיל ,וחולקים על
שיטת רש״י ז״ל הסובר דלאו זה נאמר בכל אדם
מבני ישראל ולא דיבר הכתוב בהווה ודוק.

ודוחק לומר שרק באו להקביל לאו דאונאת
דברים ללאו ואונאת ממק ,אף שיש

קו לשק החסיד רבינו יונה ז״ל גירונדי בספר
שערי תשובה (שער «׳ אות כ״ד>" :ומי שיציק
ויצער אלמנה ויתום ,בין בגזל ,בין בעושק בין
בהכלמה וכל מעי הצער ,חייב מיתה בידי שמים.
וכן הדיינים שיש בידם להציל גזול מיד עושק,
ויתום לא ישפוטו ,משפט מות להם ,שנאמר כל
אלמנה ויתום לא חענון .אם ענה תענה אחו כי
אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו .והרה
אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות
ובניכם יתומים .פרוש :והיו נשיכם אלמנות כנגד
עינוי האלמנה ,ובניכם יתומים  -כנגד עעוי
היתום ,מרה כנגד מרה ,והמצער כל איש
מישראל ,אף על פי שלא נכתב בו העונשים
האלה ,עובר בלא תעשה ,שנאמר ולא תונו איש
ז^^מיתו ,ואמרו ת״ל באונאת דברים הכתוב
מדבר" עכ״ל.

ולפי דרכו ז״ל לאו זה ד״כל אלמנה ויתום לא
תעגק" ,הוא לאו פרטי האמור רק בהם
באלמנה ויתום דוקא ,ולא על כל המצער אדם
מישראל ,ובזה אתי שסיר ,שלא שמענו כזאת
שהמצער והמאנה לאדם מישראל נמצא בעונש
של והרה אפי וגו׳ דח״ל ,והמצעד לאהד
מישראל עובר רק על לאו ואונאת רבתם ודוק.

הרי שרבינו יונה ו״ל הדגיש שהן האיסור והן
העונש של לאו דלא תענק נאמר בדוקא על
המענה "אלמנה ויתום" ,אבל לא המצער כל
איש ישראל ,שבו לא נאמר העונש הזה והמצערו
רק עובר בלאו דלא תונו דאונאת דברים ודוק.

באונאת דברים וחומרים נוספים שאץ באונאת
ממק ,ובהו לא עסקינן ,כי ת״ל שם באו לדק
בכללות איסור לאו דאונאת דברים ,והיה להם
להזכיר זאת שחייב מיתה בית שמים.

ובהיותי בזה מצאתי לחד מתקיפי קמאי,
תלמיד רבינו תם ו״ל ,הוא רבינו
אליעזר ממיץ ו״ל בספר יראים השלם (סיסן קם״ב
ובדפוס ישן סיטן נ״ד) שכה בתב" :אלמנה ויתום לא
תענון ,הזהיר הכתוב כל אלמנה ויתום לא תענק,
פירוש לא יענה אותם לא באונאת רבתם ולא
בדבתם רעים ,ודבר זה אפילו בכל ישראל אסור,
ולא הוצרך הכתוב להזהיר עליהן אלא לעבור
עליהן בשני לאוין".

ולענ״ד בעל יראים ז״ל הבין שיש בדבר
מחלוקת במכילתא בק רבי ישמעאל
לבק רבי עקיבא ,ולרבי ישמעאל תבר בכתוב
בהווה וכל אדם בכלל ,אבל רבי עקיבא תנא
ופליג וסובר דרק באלמנה ויתום נאמר הלאו הזה
ועונשו ,ופסק בעל יראים ז״ל כרבי עקיבא לפי
הכלל הנודע דרבי ישמעאל ורבי עקיבא הלכה
כרבי עקיבא.

ואף שרבינו יונה ז״ל כתב" :והמצער כל איש
מישראל ,אף על פי שלא נכתב בו העונשים
האלה" וכר ,נראה לי דלאו דוקא "העונשים",
אלא הוא הדין שאעו "בלאו דלא תענק" ,וסובר
רבינו יונה ו״ל כשיטת הרמב״ם החינוך והרא״ם
ז״ל וחולק על רש״י ו״ל ,והיינו נמי דסיים דעובר
בלאו דלא תונו איש עמיתו כלומר רק בלאו זה
ואינו עובר בלאו דאלמנה ויתום לא תענו ודוק.

ןל כל פנים צריכים אנוזנו לדעת לסברת רש״י
ז״ל שלפי פשוטו שדיבר הכתוב בהווה.
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סימן יזז

יעקב ח״ה

והכוונה שכל אחד ואחד מישראל יהיה מי
שיהיה ואפילו אינו יתום ואלמנה בכלל לאו דלא

שאם אק מענה אדם אומלל ,אזי עובר בלא
תענך וגם נמצא בעונש דהרה אפי רח״ל ,אבל

עונש דחרה אפי וכו׳ כמצעד יתום ואלמנה ממש.

באדם רגיל מישראל שאינו אומלל ,מעולם לא
נאמר עליו לאו דלא תענך ולא עליו נאמר "והוא

תענך ,אס כן מדוע לא שמענו שנס עליו יהיה

^ופצאתי ליבינו חיים ן׳ עטר ז״ל בספר אור
החיים הקדוש שמות שם שכה כתב:
"כל אלמנה ויתום לא תענך ,אס ענה תענה אותו
כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו ,והרה
אפי וגד ,אם ענה תענה אותו ,צריך לדעת למה
הוצרך לומר תיבת "אותו" ,ולא הספיק באומרו
אם תענה וגד ,והדבר ידוע שחוזר אל הסמוך.
ונראה על פי מה שאמרו במכילתא "לא תענך,
אין לי אלא יתום ואלמנה ,שאר כל אדם מנין,
תלמוד לומד לא תענך" ,וכפי זה יש אזהרה גם
לשאר כל אדם מלא תענך ,לזה אמר הכתוב
"אותו" ,פירוש אותו שמוזכר בפירוש ,הוא
שעונשו נשיהם אלמנות ובניהם יתומים ,אכל
המענה כל אדם אין עונשו כל כך" עכ״ל.

ולפי דרכו ז״ל אתיא שפיר שיטת רש״י ז״ל,
דרחמנא כשכתב בתורה "אותו" מיעט
להדיא המענה שאר בני אדם מישראל מעונש
דהרה אפי אף שבאמת עובר המצער לאדם

מישיאל “ כלאי ילא

הדין לבל אדם" והוא דבר נפלא.

ולפי זה מעיקרא לא קשיא מה שעוררנו שלא
נשמע מעולם שהמצער והמאנה אדם

מישראל יעבור בלא תענך ויהיה בעונש דהרה
אפי ,דאין הכי נמי מעולם לא חל לאו זה על

המצנה והמצער אדם רגיל ,וכל האיפור רק
באלמנה ויתום וכוותיהו שאר אומללים וכנ״ל.
וכדור אצא שמי שהביא את רבעו החפץ חיים
ז״ל לפרש כן שיטת רש״י ז״ל ,הוא תוקף
שאלתנו דלעיל ,שאם נבין הדברים כפשטן
דהלאו דלא תענך נאמר על כל אדם מישראל
ולא דיבר הכתוב אלא בהווה אם בן יוצא
שהמצער והמאגה אדם מישראל עובר בשני

לאוין וחייב מיתה בית שמים ,וזו לא שמענו,
וליה ליה לרבינו החפץ חיים ז״ל סברת אור
החיים ז״ל ,ולפיכך העמיד ונקט בשיטת רש״י
ז״ל שאך הכוונה כפשוטו לכל אדם מישראל
אלא דוקא בדומה לאלמנה ויתום דהיינו אומלל.

—ועם שאעי כדאי בלל עפר יעקב .בעניותי איני

ובהיותי בוה מצאתי לרבינו הכהן הגדול זצ״ל
בפתיחה לספרו חפץ חיים (לאדן fro
שאחר שהעתיק דברי הרמב״ם ובעל החעוך
דלעיל ,סיים וכד .כתב" :ושיטת דש״י בפרשת
משפטים [שכתב כל אלמנה ויתום לא תענך,
הוא הדין לכל אדם ,אלא שדבר הכתוב בהווה,
לפי שהן תשושי כה ודבר מצוי לענותם] ,משמע
דהוא הדין בכל אדם שהוא אומלל יש גם כן לאו

זה" עכ״ל.

הדישרבינו החפץ חיים ז״ל לימדנו חידוש
נפלא ,שמה שפירש וכתב רש״י ז״ל "הוא
הדך לכל אדם" רצונו לומר כוותיהו דאלמנה
ויתום ,דהיינו דוקא אדם אומלל שבור ונדכה,

רואה הכרח לפרש דברי רש״י ז״ל כהבנת
רבעו הגדול החפץ חיים ז״ל ,כי יש לפרש דברים
ככתבן וכפשטן ילאו דלא תענך בכל אהד

מישראל נאמר ,וכמו שהבין וכתב כן רבעו אור
החיים ז״ל וכדאסברה איהו ניהלן היטב וכנ״ל

ודוק[ .ולרבעו החפץ חיים ז״ל צריך לדעת איך
ניישב דקדוקו הנכון של רבעו אור החיים בתיבת
"אותו" וכנ״ל .הערת בני שלום הי״ו ,ועיין].
ועיין לרבינו משה ב״ר יעקב ד״ל מקוצי
בחיבורו ספר מצווח גדול (לאוין ח׳> שכה

כתב" :לא לענות יתום ואלמנה ,מפני שנפשם
שפלה עד מאד ורוחם נמוכה ואף על פי שהם
בעלי עושר אפילו אלמנתו של מלך ויתומים של
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מלך מוזהרים אנו עליהם שנאמר כל אלמנה
ויתום לא תענון.

ואן 6על פי שרש״י פירש שהוא הדין לכל אדם
אלא שדבר הכתוב בהווה לפי שהן תשושי
כה ודבר מצוי לענותם ,מכל מקום אני אומר
שתפש אלמנה ויתום מפני הבריח הכרותה להם
שכל זמן שהם צועקים על מעניהם הן נענין
שנאמר על זה כי אם צעוק יצעק אלי שמוע

אשמע צעקתו ,ונאמר אבי יתומים ידיין
אלמנות" עכ״ל.
ודברי הסמ״ג ז״ל ככתבן צריכים ביאור מאי
קאמר ,ונראה לי דרצונו לומר שלפי
רש״י יצא דאלמנה ויתום דאמר קרא לאו דוקא

אלא הוא הדין כל אדם וקרא נקט אלמנה ויתום
אחר שדיבר בהווה ,והסמ״ג תנא ופליג ואמר
שדוקא אלמנה ויתום אבל לא כל אדם,
וכרמב״ם ,ועיין ,אחר כך ראיתי לרבינו הגאץ
זזבי״ב ז״ל בספרו דינא דתיי על סמ״ג שם (שם
דף ו׳) שהאריך לבאר דברי הסמ״ג ו״ל ועיין גם
בביאור מהרש״ל שם ,עיין שם.
ומצאתי לנאץ המובהק רבי יהודה נג׳אר ז״ל
בספרו שבות יהודה בביאורו
למכילתא <שם ד״ה כתב דק״א ע״ד> שגם הוא
עמד בדברי הסמ״ג ומפרשיו ,ואהר דשקיל וטרי
כה כתב" :לכן נראה לי שהסמ״ג מפרש דברי
רבי עקיבא במכילתא שדרכן של אלמנה ויתום
ליעגות יותר מכל אדם בהם דיבר הכתוב להגזים

בענשן שכל זמן שצועקין נענים יותר מכל אדם
בעונש חמור כזה במדה כנגד מדה ,אבל כל שאד
אדם שלבם בריא עליהן ואין מקבלין כל כך עינוי
אינן אלא בלא תעשה ,והכי קאמר הסמ״ג אף על
פי שרש״י פירש שתפס קרא אלמנה ויתום לפי
שדבר מצוי לענותם ואם כן שאר כל אדם שוה
להם בעונש וגברא רבה [רש״י] אמר מילתא ולו
שומעין ,מכל מקום אני [הסמ״ג] אומר דעתי

וכו׳" עכ״ל.

יעקב ח’ח

נט

ולהאמוריוצא מדברי רבינו הסמ״ג ז״ל
ומדברי הגאון שבות יהודה ז״ל ■■
שדיבר הכתוב בהווה היינו כל אדם ,ולא
כדפירש רבינו ההפץ חיים זצ״ל דהיינו אדם
כוותייהו דאלמנה ויתום דהיינו אומלל ,ועיין.
[וזכרוני שכבר הארכתי בענין זה בחידושי לפני
רבות בשנים קרוב לכ״ה שנה ,וכעת לא
מצאתים ,ויהי רצץ שהשי״ת ברחמיו יחזיר לנו
—בל אבדותינו לאלתר].

עוד מצאתי אצלי ציונים בענין בשיטת בעל
יראים דעיל  -עיין במפרשי ספר יראים

בספר ווי העמודים (1מ״ט ע״ג) ,ובספר שם חדש
ח״א (ד״ל ע״ש ,ובספר עמודי הארזים ח״ג (דף
קס״א) ,ובספר סביב ליראיו (דל״ז ע״א) ,ובספר
אהבה ויראה <דע״ה ע״א) ,ויש לשאת ולתת
בדבריהם ז״ל ובכל אשר בחב בהגהות תועפות
ראם שם וכנסמן שם ואכמ״ל.
ובספר הוספות השלם על התורה שמוה שם
(אות ה׳ דרע״א ע״א) כתוב" :לא תענץ
ריבה הכתוב נו״ן ,לומר אפילו שאר אדם" וצ״ב.

* * •

הגאון רבי אברהם פאלאג׳י ו״ל בספר צוואה
מחיים (אות ט״ה כה מעיד ומספר על
אביו גאץ עוזינו רבינו חיים פאלאג׳י ז״ל:
״סבלנות  -לא קץ ממי שמכביד עליו ומרבה
בדברים ואפילו בשעת אכילה .ופעם אחת הלך
הוא בעצמו עם השמש לבית של זקנה אחת,
בגלל שבני ביתו אמרו לה לכי ושובי ,כי אנחנו
אוכלים .וכשגמר מלאכול הלך אצלה לפייסה,
אף שהיהה במקום רחוק ,ואני נבהלתי מראות
זאת ,והראה לי לשץ המכילתא פרשת משפטים
(פי״ח עה״פ א□ «ה תענה) כי תסמר שערות בשרו
של אדם הקורא זה" עכת״ד.

והנני מעהיק לשון המכילתא שם על הפסוק אם

ענה תענה וגו׳ וחרה אפי וגו׳" :וכבר היו
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רבי ישמעאל ורכן שמעון יוצאין ליהרג .אמר לו
 pvשמעון לרבי ישמעאל ,רבי לבי יוצא שאעי
יודע על מה אני נהרג .אמר לו רבי ישמעאל לרבן
שמעק מימיך בא אדם אצלך לרין ,או לשאלה
ועכבתו עד שתהא שותה כוסך ,ונוטל סנדלך ,או
עוטף טליתך ,אמרה תורה אם ענה תענה אחד
עינוי מרובה ואחד עינוי מועט ,אמר לו ניתמחגי
רבי" ע״ש .וכן הוא במסכת שמחות (פרק ה׳),
ובאבות דרבי נתן (נ״א פל״דו ,ת״ב פס״ה דף ע״ה),

וכתנא דברי אליהו (פרק ל׳> ע״ש.

ובספר משלי (ו׳ ג׳)" :עשה זאת אפוא בני
והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס
ורהב רעיך" ,ובביאור הגר״א שם כה כתוב" :לך

והתרפס הוא עד הדיינים ,כלומר ואיך העשה
להנצל מידו התרפס התר פס ידך ,ועוד התרפס
כלומר שתהיה כאסקופה הנדרסת ,שלא תעכב

שום דין ,ויהיו דורפין אליך בני אדם הצריכק
לדין כמו שאמרו (שבח י׳ א׳) רבי אמי ורבי אפי
הוי יתבי וגרפי וכל שעתא כו׳ ,וכמו שאמרו על
מעשה דרבן שמעון  pגמליאל"[ .וכנ״ל
במכילתא].
ולכאורה הדבר מתמיה וטעון ביאור חרא,
האם על דבר דק וקל כזה כמו שהיה
מסיים לשתות כוסו חייב מיתה משונה ,ועיין

בבא קמא (נ׳ סע״א) וסביביו נשערה מאוד מכאן
שהקב״ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה ועיין
רש״י שם.
ותו מדוע ולמה רבותינו עמודי ההוראה הרי״ף

הרמב״ם והרא״ש ואחריהם מק ז״ל לא
הביאו להלכה דבר זה.

יעקב ח״ה

ואלמנה נאמר לאו זה וכמו שפסק הרמב״ם ז״ל
ועיין לעיל בדברינו ,לית לן בה.
 *Tljnיש לעיק בה דלפי זה אכן גבי יתום
ואלמנה יש להזהר בה מאוד מאוד שהרי
בהם לכולי עלמא יש לאו רכל אלמנה ויתום לא

תענון ,ובאמת בנוסח המובא במדרש חגא דבי
אליהו שם אמרו כלום באו "יתום ואלמנה"
לפניך ע״ש.

ולשאלה ראשונה האם על דבר קל כזה
^־"ייתחייבו מיתה משונה ,הנה מצאתי
לרבינו הקדוש רבי חיים ן׳ עטר ז״ל בספרו אור
החיים ויקרא (ט״ז א׳) שעמד בכיוצא בזה וזו
לשונו" :כבר הודעתיך שהגם שיחפוץ ה׳ המותה
להסיתו ,לסיבה נעלמת ליודע תעלומות נפלאים
ורמות ,צריך שיהיה לצדיק כל שהו מהדברים
אשר לא טוב עשוה ,כדי שדרך שם ישלוט בהם
הדין ,צא ולמד ממה שמצא רבי עקיבא טעם
להריגתו לצד ששמח לבו בדרשתו תוך ששים
ריבוא ,וכאמור בדבריהם ,וקשה הלזה יתחייב
אנוש מיתה משונה .אם כן פקע כלילא דורדי
מכל עושי טוב ולומדיה .אלא דזה הוא דרך
שממנו ישלוט בו הדין ,ולעולם סיבת מיתתו יקר
בעיני ה׳ המותה לעשרה הרוגי מלכות למגן

וצינה לדורות בני ישראל" ודוק היטב[ .ועיין
באבות דרבי נתן שם,
ובחיבורי תורת יעקב (סימן ק״ע ומרה י״ת) ודוק].

ובספר חסידים <סימן cn

וכגוף הענין לדינא אס אכן חייב הרב לענות
מיד לכל שואל ,עיין בשו״ת מהרש״ם
ד״ל ח״ב (סימן ר״י השני) בתשובתו לגאק האדר״ח
ז״ל ,וי״ל ע״ד .ולגאון רבי חיים סאלאג׳י ז״ל

וחוכך אני שאולי כל דרשה ואזהרה נוראה זו
היא רק לסוברים רכל אלמנה ויתום לא

בספרו רוח חיים חו״מ (סימן ח׳ אוח ח׳) ,ובספרו
תוכחת חיים (פרשת משפטים) ,ובספרו לוח ארז על

תענק אינו בדוקא יתום ואלמנה ,אלא דיבר
הכתוב בהוד! וכל אדם בכלל ,ולכן דקדק ואמר
לו "מימיך בא אדם אצלך לדין" ,ולא אמר יתום

תנא דבי אליהו (פרק ל׳ דל״ד ע״ב) ,ובספר ברכת
אהרן על מסכת ברכות (מאמר י״ד) ,ובספר פסקי
תשובה (סימן ר״ס) ,ובספר האשל (מערכת ע׳ אות ג׳}

ואלמנה ,ולפי זה אנן דקיימא לן דווקא גבי יתום

ויתבאר במקומו בס״ד.
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יעקב ח״ה

הא

סימן יט.

כענין חיוב מיתה בידי שטים כמענה אלמנה ויתום
מד חשון תשם־ה.

שמות <כ״ב כ״א)" :כל אלמנה ויתום לא תענון,
אס ענה תענה אתו כי אס צעק יצעק אלי
שמע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי אתכם
בחרב ,והיו נשיכם אלמנות ,ובניכם יתומים".

ופירש רש״י ו״ל" :כל אלמנה ויתום לא תענון,
הוא הדין לכל אדם ,אלא שדבר הכתוב
בהווה ,לפי שהן תשושי כה ודבר מצוי לענותם".

ווראיתי חידוש לחסיד רבינו יונה ו״ל בספר
שערי תשובה (®״« אות כ״ח שכה כתב:
"ומי שיציק ויצער אלמנה ויתום ,בין בגזל ,בין
בעושק ,בין בהכלמה ,וכל מיני הצער חייב מיתה

ביו* שמים" ,וכמנהגו נמשך אחריו בספר ארוזות
צדיקים (שער האכזריות) ע״ש.
ומטיאר דהעובד על לאו דבל אלמנה ויתום לא
תענון ,דהיינו שציער לאלמנה ויתום
חייב מיתה גידי שמים רח״ל כנ״ל ,וגדר "מיתה
בידי שמים" לימדנו רבינו יונה ו״ל שם (ש״« אות
ק״ס" :ההפרש אשר בין מיתה [בידי שמים]
וכרת ,כי חיוב המיתה עליו ולא על זרעו ,ועונש
הכרת הוא וזרעו גברת ,אולם אמרו רבותינו ו״ל
כי על על ענק ועל צד ינשא הומר המיתה בית

שמים מן הכרת ,כי מי שחייב מיתה בית שמים
עולה המוח בחלומו ,ובעלי חיים מקנה קניינו

מתים ,פרתו רועה באפר והיא מתה ,תרנגולו
רועה באשפה והיא מתה ,וידבק המות בו עד
כלותו אותו" ,ומקור הדברים בפסיקתא דרב
כהנא (פרשה כ״ח ע״ש ,ועיין למק ז״ל בכסף
משנה הלכות ביאת מקדש (פ״ד ה״ח ודוק.

עוד כתב רבינו יונה ו״ל <שם אות קכ״ס" :ועמן
הברת קיצור השנים ,מש בענק קיצור
השנים הפרש בין מיתה לכרת ,כי הכרת מות

האדם קודם חמישים שמם ,והמיתה קודם
ששים" ,ועיין בהגהות אור חדש שם[ .ומה שיש
לעמוד בשיטת רבינו יונה ז״ל בענק גיל הכרת -
נתבאר בחיבורי מנוחת שלום ח״ג (סימן י״ר) עיין
שם וצרף לכאן].
ונתעוררתי ,להבין דמנק יצא לו לרבינו יונה
ו״ל חידוש זה שהמצער אלמנה
מתום הייב מיתה בית שמים ,ואדרבה הנה
רבותינו ו״ל במסכת סנהדרין <ס״ג א׳) מגו סדרה
שלימה של אותם התייביט מיתה בידי שמים כמו
האוכל טבל וזר שאנל תרומה וכו׳ ,וכן הוא
ברבת הרמב״ם ז״ל הלכות סנהדרין (סי״ט ה״ס
ע״ש ,ולא זכרו בתוכם את המענה אלמנה מתום

ע״ש.
וכמדומני שגם רבותינו הרמב״ם ו״ל ובעל
החינוך ז״ל ,אינם מודים לרבינו יונה
ז״ל ,שחת הרמב״ם ו״ל בתיבורו הגדול הלכות
דעות (פ״ו ה״ס כה בחב" :הייב אדם להוהר
ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שסלה למאד
ורוחם נמוכה וכו׳ וכל המקמטן או מכעיסן או
הכאיב להן או רדה בהן או אבד ממונן הרי זה
עובר בלא תעשה וכל שכן המכה אותם או
המקללן ,ולאו זה אף על פי שאין לוקק עליו,
הרי עונשו מפורש בתורה והרה אפי והרגתי
אחכם בחרב ,בתת כרת להן מי שאמר והיה
העולם שכל זמן שהם צועקים מחמס הם נענים
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שגאמר כי אם צעק יצעק אלי שמרע אשמע
צעקתו".
וכן הרב בעל השנדך ו״ל (מציה ם־ה> כתב:
"שלא לענות יתום ואלמנה ,שנמנענו
מהכביד במעשה או אפילו בדיבור על
היתומים והאלמנות ,שנאמר כל אלמנה ויתום
לא תענון ,וכו׳ ,ואף על פי שאין לוקין על לאו

זה ,השי״ת שהוא בוהן לבבות תובע צערן ,והרי
עונשו מפורש בתורה ,שנאמר והרגתי אתכם
בחרב ,כלומר מדה כנגד מדה שתהיינה נשי
המענים אלמנות ובניהם יתומים ולא ימצאו
מרחם ,שבמדה שאדם מודד בה משתן לו ,ואם
נקבה היא המענה תמות ואישה ישא אחרת
שתענה בניה .ודרשו ת״ל והיה כי יצעק אלי בן
קובל לאביו ,אשה לבעלה ,אלמנה ויתום אלי,

ושמעתי כי חנון אני" עכ״ל.
הו^"שרבותינו הרמב״ם ז״ל ובעל החינוך ו״ל

גבי המענה אלמנה ויתום לא הזכירו כלל
ענין מיתה בידי שמים שימות בקיצור ימים
ושנים ,ושיעלה המות בחלוניו וכר ,כפי שיוצא
לפי דברי רבינו יונה ז״ל וכמשנ״ת ,ועיין.
והנה למה שעמדנו מדוע רבותינו בסנהדרין
כשזכרו הרשימה של חייבי מיתה בידי
שמים לא זכרו גם למענה אלמנה ויתום שחייב

מיתה בידי שמים אליבא דרכינו יונה ז״ל ,מצאתי
בהשגות רבינו הגדול הרמב״ן לספר המצוות
<םוף שורש ה׳ ד״ג ע״ג) שכך כתב" :עוד אני שואל
ולמה לא מנו באלו שבמיתה בסנהדרין (פ״ג א׳)
כהן המניח עבודה ויוצא לפי מדרשם בספרא
שדורשים כן בכל הכהנים שבכל הדורות .ויש
לומד תנא ושייר ,דהא שייר טובא ,כהן לבית

קדשי הקדשים שלא לעבודה ,לוי שעבד עבודת
כהנים ,כהן שעבד עבודת לוים ,וכן לוים עצמם
מעבודה לחברתה ,וכן שלשה המנויין במשנה
שם (פ״ט א׳) הכובש נבואתו ,והמוותר על דברי
נביא ,ונביא שעבר על דברי עצמו" עייז שם.

יעקב ח״ה

ולכי דרך זו דאכן רבותינו בסנהדרין שם לא

שנו כל הציורים של חייבי פיתה בידי
שמים ,ותנו ושיירו טובא ,כדתירץ הרמב״ן ז״ל,

אתו שפיר גם דברי רבינו יונה ז״ל כמובן דשיירו

נמי למענה אלמנה ויתום שוק.
?וו* עלה בדעתי בס״ד לחלק ,דשאני מה שזכרו
רז״ל בההיא הסנהדרין שחייבים מיתה בידי
שמים מההיא דהמענה יתום ואלמנה ,דאכן
המנויים בברייתא דסנהדרין הם חייבי מיתה בית
שמים שעליהן אמרו מה שאמרו בגדרי עונש

מיתה בית שמים שימות בקיצור שנים .והמות
יעלה בחלוניו וכו׳ רח״ל ,אבל המענה יתום

ואלמנה גדר "מיתה בית שמים" שלהם אחד
הוא ,והיינו ככתוב במקרא "והרה אפי והרגתי
אתכם בחרב ,והיו נשיכם אלמנות ,ובניכם
יתומים" ,שמהשמים יעשו ויענישו שהבעלים

יהרגו בחרב אבל לא נאמר כן לא קיצור שנים
ולא שיעלה המות בחלוניו.
ונפקא מינה לתשובה ,שהאוכל טבל וזר שאכל
תרומה תשובה ויום הכיפורים תולים לו
ויסותן ממרקין ,כמי שאכל חלב בשוגג וחייב
כרת ,מה שאין כן העובר על לאו רכל אלמנה
ויתום לא תענץ ,עם שיש שם עונש תמור ,מכל
מקום גדת תשובתו כעובר על לאו גרידא,
שתשובה תולה ויום הכיפורים מכפר ,שלאו וה
אין בו עונש החייב מיתה בית שמים כדבעלמא

ודוק[ .וכל זה למאן דאמר שהעובר על עון מיתה
בית שמים כעובר על כרת ונתבאר בס״ד
באתכות בשבות על מצות תשובה כת״י].

ותלי״ת שמחתי מאש למצוא שכבר רבינו
הרמב״ן ז״ל בביאורו לתורה שמות
שם עמד בוה ,וכך שרץ1" :וחרה אפי בכם
והרגתי אתכם בחרב] ,והיו נשיכם אלמנות,

בעונש האלמנה וצעקתה ,ובניכם יתומים,
בצעקת היתום .והעונש הזה לא מנו אותו
רבותינו בכלל חייבי מיתה בית שמים בברייתא

הדר יעקב  -ה :סופר ,יעקב חיים בן יצחק שלום ( }142{ )116עמוד מס 64השפ» ע״י תכנת אוצר החכמה

הדר

סיטן יט

דואלו הן שבמיתה השנויה בסנהדרין <פ»ג א׳),

והטעם ,שאין זה מיתה כמיתת בני אדס בידי
שמים שנאמר בהם ומתו בו כי יחללוהו (ייקרא
ג״ב ט׳) ,וכן ולא תמותו (בטיבו י״ה ל״ב) ,אבל ענש
בכאן שיהרג אותם בחרב אויב ,או במלחמה ירד
ונספה בלא הודע ,והיו נשיהם אלמנות לעולם
ובניהם יתומים לעולם" .והיינו כדכתיבנא בס״ד.

ולפי זה בטלה מחלוקת ואץ כאן שיטות
חלוקות ורבותינו רבינו יונה והרמב״ם
ובעל החינוך זכר צדיקים לברכה ,כולהו סבירא
להו כחדא ודבר אהד אמרו ודוק.

שוע התבוננתי ורואה אני בס״ד שיש לעיין
כתירוץ הנ״ל ,כי עוד ראיתי לרבינו יונה
ז״ל בספרו שערי תשובה (®"ג אות ק״ס בענין

"המדרגה השישית מיתה בירי שמים" שהוא ז״ל
מונה בחרא מהתא ובקבוצה אחת הן את האוכל
טבל תר שאכל תרומה (איה ק״ח) ,ובהמשך דבריו
בשערי חשובה שם (אות ק״ס) מונה את המענה
אלמנה ויתום ,תו לשונו הטהורה" :ויש בהם

־"־*שר בארו אותם רבותינו ז״ל בתלמוד
ובמדרשים ,ורובם יש ללמוד אותם מן הפסוק,
כגון המענה אלמנה ויתום ,שנאמר "כל אלמנה
ויתום לא תענך ,אם ענה תענה אותו וגו׳ וחרה
אפי" ,עכ״ל.

יעקב ח״ה
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צעק יצעק וגד ,דוקא כשצועק ,אבל אמ אעו
צועק לא ,אף לסי מה דדריש במכילתא <פסקא
ק״ס) שמוע אשמע לשאינו צועק ,מכל מקום אעו

בהרגתי אתכם רק עונש בעלמא ,ועיין בבא קמא
(צ״ג א׳) דגם מהצועק נסרעין ממנו ע״ש ,לכן לא
נמנה במחויבי מיתה בידי שמים.

והרמב״ן ז״ל כתב משום דכתיב שיהרגם בחרב

מלחמה וכד ,ועיין תוספתא סנהדרין
(פ״י ה״ב) דרבי יהודה יליף דהמנשק במיתה בידי
שמים דכתיב והכרתי וגד ימות בחרב יהוא כד
ודוק" .עד כאן דברות קדשו של הגאך משך
חכמה ז״ל.
ומריש אמעא שעם דבריו ז״ל יתרוצו גם
דברות החסיד רבעו יונה ז״ל מדוע לא
זכרו בסנהדרין שם למענה יתום ואלמנה שחייב
מיתה בית שמים ,דעונש זה אינו קבוע ומוחלט,
ותלוי הוא ,כי רק כאשר האלמנה והיתום
צועקים נתחייב המענה במיתה בית שמים,
ושאני מהנזכרים שם כאוכל טבל שלעולם הייב

מיתה בידי שמים ואין צד שלא יתחייב.
אבל אחר כך ראיתי שרבינו יונה ז״ל אעו סובר
בן ,ולדידיה בין אם האלמנה והיתום צעקו
בין לא צעקו ,המענה מתחייב מיתה ,ולא כדבתב

ד!רי שרבינו יונה ז״ל אינו סובר כחילוק שהצענו
[ולמעשה הם דברי רבינו הרמב״ן ז״ל
בביאורו לתורה כנ״ל] דשאני גדר מיתה בידי

הגאון משך חכמה ז״ל שאם לא צעקו רק עונש
בעלמא חייב המענה אבל לא מיתה בית שמים,
שהת רבעו יונה ז״ל בשעת תשובה שם (ש״ג אות
ק״ט) כה כתב" :המענה אלמנה ויתום ,שנאמר כל

שמים דהאוכל טבל ותביריו השנויים במסכת
סנהדרין ,ורבעו יונה ז״ל את כולם כלל בשוה
וקבעם ביחד במדרגה השישית וכנ״ל ,וצ״ב.

אלמנה ויתום לא חעגון ,אם ענה תענה אותו וגד
וחרה אפי ,ואמרו רכוהעו ז״ל אחד הצועק ואחד
שאינו צועק ,ורצונם לומר כי נענש מענה יתום
ואלמגת אתת דתו אם צעוק יצעק המתענה תהת

שמים דלאו דאלמנה ויתום ,מגדר מיתה בידי

ועכשיו מצאתי לכהן הגדול מאחיו הגאון רבי

מאיר שמחה וצ״ל בספרו המופלא
משך חכמה שמות שם שכה כתב" :והרה אפי
והרגתי וגד ,לא נמנה זה בהנך המתוייבים מיתה
בידי שמים (סנהדרין פ״ג א׳) ,משום דכתיב כי אם

ידו ואם מחריש יחריש ,אבל ממהרים ליפרע
ממנו כאשר יצעק היתום אל השי״ת" ,ומפורש
שגם כשלא יצעקו היתום והאלמנה יענש המענה

במיתה בית שמים ,ודוק היטב[ .ועיין בספר
תוספות השלם על התורה שמוח שם ודתנ״א ע״ב
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ואילך) כענין זה אם כשאינו צועק גם כן נענש

בעונש דהרה אפי והרגתי וכו׳ ע״ש].
אכל לכאורה תירוצו השני של הגאץ דבי מאיד
שמחה וצ״ל שהטעם שלא מנו בסנהדרין

אה המענה אלמנה ויתום שחייב מיתה בידי
שמים ,כיץ שגם האלמנה והיתום כשצועקים הם
עצמם נענשים כדאמרו להריא בבא קמא (צ«ג א׳)
ועיין שם ברש״י ז״ל ,ולא דמי לאוכל טבל לזר

יעקב ח״ה

ובההיא שהביא המשך חכמה סכבא קמא
שנפרעים גם מהצועק  -יש לעיין
בתוספות שם (י״ה אתה ,ובשיטתו המחודשת של
הראב״ד ז״ל בחידושיו שם ,ומובא גם בשיטה
מקובצת שם ,וכדברי הרב המאירי ו״ל,

ובתוספות השלם על התורה שמות שם ,ויש
להתיישב עוד בענין זה.

שאכל תרומה ,תירוץ זה יתרץ את שיטת רבינו
יונה ז״ל דוק ועיין[ .וגם תירוץ הרמב״ן ו״ל
כספר המצוות שלו ותנא ושייר יתרץ שיטת

ואחתום דברינו בפרפראות לחכמה ,שהנה
תראה שהפסוק "כל אלמנה ויתום
לא תענץ" ,עולה בגימטריא "המענה אלמנה
,,ויתום חייב כמיתה" ודוק[ .מצינו לשץ תייב

רבינו יונה ז״ל וכנ״ל].

במיתה כההיא דבבא קמא (ט״ר ב׳) ועוד].

סימן ב.

בענין עונש עינוי אלמנה ויתום לרואה ומחריש
שמות <כ״ב כ״א)" :כל אלמנה ויתום לא תענץ,
אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי

ומבואר שלא רק המענה אלמנה חייב מיתה
כידי שמים רח״ל ,אלא אף כל שיש

שמוע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי אתכם
בחרב ,והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים".

בידו להציל עשוק מיד עושקו כנץ הדיינים אף
הם בכלל העונש ובנ״ל ,וצ״ב דוו מנץ ומהכא
נפקא[ .וראיתי מה שציין בהגהות "אור חדש"
על שערי תשובה  -ובעניותי לא ירדתי לסוף

וכפ״ד הנה דדך לימודי בספר שערי תשובה
ראיתי חידוש גדול לענ״ד בדברי החסיר

רבינו יונה ז״ל שכתב שם (ש״ג אות כ״י)" :ומי
שיציק ויצער אלמנה ויתום ,בין בגזל ,בין
בעושק ,בין בהכלמה ,וכל מיני הצער  -חיב

מיתה בידי שמים .וכן הדיינים שיש נידם להציל
גזול מיד עושק ,ויתום לא ישפוטו ,משפט מות
להם ,שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון ,אם
ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמוע
אשמע צעקתו .וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב
והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים .פירוש :והיו
נשיכם אלמנות  -כנגד ענוי האלמנה .ובניכם
יתומים כנגד ענוי היתום ,מדה כנגד מדה",
ואחריו נמשך והעתיק כמנהגו בספר ארתות
צדיקים ושאר האכזריות) ע״ש.

דעתו הרמה ,ולא הבנתי הדברים ,עיין שם].
ולומר שגם זה נדרש מכל אלמנה לא תענון
מריבויא ק׳ סופית וכמו שכתב רבינו

טוביהו במדרש לקח טוב וכנ״ל ,הדבר צריך
ראיה ,ובפרט שרבותינו במכילתא המובאת
בלקח טוב שם לא דרשו כן וצע״ע.
ומצאתי בזאת בדברי הרב החזקוני ז״ל שמות
(כ״ככ״א)" :לא תענץ ,מצוה זו כתובה
בלשון רבים מה שאץ כן ככל הדינין הכתובים
בפרשה זו ,לפי שכולם פושעים בם ,אפילו אותם
שאינם מקניטים שהרי רואים הם עלבונם
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ושותקים ואינן מוחין ,וכן הזכיר העונש בלשק
רבים וחרה אפי והרגתי אתכם וגו׳״ .°

ועכשיו רואה אני שכבר הראב״ע ז״ל כתב זאת
בפירושו הארוך לשמות (כ׳בכ׳)" :אחר
שאמר לא תעוון לשק ובים ,אמר אם תענה <ר״ל
לשק יהיה ,בי בל רואה אדם שהוא מענה יתום
ואלמנה ולא יעזרם  -גם הוא יחשב מענה" ,ובן

הוא בפירוש הראב״ע הקצר לספר שמות שם:
"לא תעגק בלשק רבים ,כי משפט הרואים

יעקב ח״ה

התבאר ויוצא שעונש המענה אלמנה ויתום הוא
לא רק על המענה ממש ,אלא גם הרואה ויכול

לעזור ומחריש ונמנע ,ונתבארו היטב דברי רבינו
יונה ו״ל שבודאי נמשך אחרי ביאור הראב״ע
ז״ל ודוק היטב.
וזו לשק רבעו יעקב בעל הטורים שמות שם:

"לא הענק ,בגו״ן ,לשק רבים ,אם ענה תענה
אותו ,לשון יחיד ,לומר שכל ישראל ערבים זה

בזה ,שאפילו אם ענה האחד כאילו עינו כולם",
העינוי והחרישו כמשפט המענה על כן כתוב אם ""והגאק הנצי״ב ז״ל בהעמק דבר שם כתב:
ענה תענה והרגתי אתכם" ,ושם בפירוש
"כתיב לא תענון ,בלשק רבים ,וכתב הראב״ע
הראב״ע הארוך ז״ל (פסוק ב״ב)" :אם ענה ,הנה
משום דבל הרואה אדם שהוא מענה יתום
העונש אם אחד יענה ואץ עוזר העונש על כולם,
ואלמנה ולא יעזרם גם הוא יחשב מענה ,והוא
על כן בא אחריו והרה אפי והרגתי אתכם
נכק .ומקרא מלא הוא בישעיה (ס״ר י״א) העל
כולכם" ,וכן כתוב בספר תוספות השלם על
אלה תתאפק ה׳ ,תחשה ותעננו עד מאד ,פירוש
התורה שם (דרצ״ב ע״ב אות ח׳) ע״ש.
במה שתחשה תעננו".

ומתבאר שגם הראב״ע ו״ל כתב ראם אחד
יענה אלמנה ויתום והשאר יחרישו
ולא יעזרום אזי העונש על כולם ,חה כהרב
החזקתי ז״ל ,אלא שהלוקים הם במקור הדין,
דלהדב החזקתי ז״ל נפקא מטעמא רכל הדינים

האמורים בפרשה בלשון יחל ורק איסור העינוי
לאלמנה ויתום נאמר בלשק רבים ,ללמדנו

וכספר החינוך <םעוהס״ה) כתב" :ונוהגת מצוה
זו [דלא לענות יתום ואמנה] בכל מקום
ובכל זמן ,בזכרים ובנקבות ,שחייבין בני אדם
לנהוג עמהם דרך נמת וכבוד .והעובר עליה

והכעיסן או הקניטן או רדה בהם או איבד
ממתם ,וכל שכן אם הכה אותן ,הרי זד ,עובר
בלא תעשה .ואף על פי שאק לוקק על לאו זה,

שבכלל העונש רח״ל גם האחרים שיש בכוחם
לעמוד לימק האלמנה והיתום ואינם עושים כן,
ואילו לראב״ע ז״ל גפקא מדשני קרא בדיבוריה,

ובו׳ הרי עונשו מפורש בתורה ,שנאמר והרגתי
אחכם בחרב ,כלומר מידה כנגד מידה ,שתהיינה

רפתה בלשק רבים "לא הענק" וסיים בלשק
יחיד ,ודוק היטב[ .ועיין לקמיד ,בסמוך ביאור

נשי המענים אלמנות ובניהם יתומים ולא ימצאו
מרחם ,שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו ,ואם

טעם מחלוקת הראב״ע והרב החזקתי ז״ל].

המענה נקיבה  -היא תמות ,ואישה ישא אמרת
שתענה בניה" ,והוא חידוש ודוק היטב.

יהיה איך שיהיה אם כראב״ע ו״ל או כרב
החזקתי ז״ל ,מכל מקום מן המקראות

• * *

ב) אמנם מה שנתב הוב החזקתי שאיסור לא תענק דאלמנה ויתום "מצוה זו כתובה בלשק רבים מה

שאין כן בכל הדינק הכתובים בפרשה זו" ,איני מבין והרי פסוק אחר זה כתוב "אם כסף תלוה

את עמי ,את העני עמך ,לא תהיה לו כנושה ,לא משימון עליו נשך" ,ופירש הרב החזקתי ז״ל עצמו" :לא
תשימק ,בלשון ובים ,שהלוה והמלוה והערב והעדים עוברים על לאו לא תשימון" .וצ״ב.
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שמות <כ״ב כ״א)" :כל אלמנה ויתום לא תענק,

אמר אם תענה (ר״ל למת יתיר) ,כי כל רואה אדם

אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי
שמע אשמע צעקתו".

שהוא מענה יתום ואלמנה ולא יעזרם  -גם הוא

ובספר מנחה כלולה שם" :אלמנה ויתום אמר
תענון בלשק רבים ,ואחר כך בלשק
יחיד ,ואחר כך שב ללשק רבים והרגתי אתכם,
וכן בפסוק "וכי תמכרו" רבים ויחיד ורבים"
ע״ש.

וכוונתו לספר ויקרא (כ״ה י״ר)" :וכי תמכרו
ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך ,אל
תונו איש את אחיו ,במספר שנים אחד היובל
"תקנה מאת עמיתך ,במספר שני תבואת ימכר

לך" ודוק.

וכתב

בספר אור החיים הקדוש במדבר <ה׳ ס:

"ואשמה הנפש ההוא ,שינה הכתוב לומר
לשק יחיד ,וכל מה שלפניו ומה שלאחריו לשון
רבים ,מלפניו אמר כי יעשו וגו׳ ,מלאחריו
והתודו ,ותמצא שאמרו בתלמוד כי כשירגישך
הכתוב בכגון זה הוא הרגש גדול".

ולא ידעתי להיכן כיון ,באומרו "תמצא שאמרו
בתלמוד" וכו׳ ,ומפרשי ספר אור החיים
בספר סגולת משה ונר למאור לא ציינו לשום
מקום בתלמוד וצ״ב .ועיין בחיבורי יגדיל תורה
ת "א (סימן י״א).
ועכשיו נראה לי ברור שכוונת רבינו אור החיים
ו״ל למסכת קידושין (ל״ה כ׳)" :איבעית

אימא קרא דאמר קרא לא תקיפו פאת ראשכם
ולא תשתית את פאת זקנך ,מדשני קרא
בדיבוריה ראם כן ניכתוב רחמנא פאת זקנכם
מאי זקנך ,זקנך ולא זקן אשתך" ,ועיין שם
בתוספות רמב״ן וריטב״א .וכזאת תמצא שכתבו
התוספות יומא <מ״ג א׳ ר״ה ונתן) ע״ש.

ולפי זה הם הן דברי רבינו אברהם ן׳ עזרא ז״ל
בפירושו הארוך והקצר לספר שמות
שכתב" :אחר שאמר לא תענון לשק רבים,

יחשב מענה" ,וכן הוא בפירוש הראב״ע הקצר
לספר שמות שם" :לא הענק בלשק רבים ,כי
משפט הרואים העינוי והחרישו כמשפט המענה

על כן כתוב אם ענה תענה והרגתי אתכם",
וכנ״ל.
ונראה ואפשר שהרב ההזקונגז״ל נייד מדרך זו
והעדיף הטעם שכתב שכל הפרשה
כולה נאמרה בלשק יחיד חוץ מכאן שאמר קרא

בלשק רבים "לא תענק" כי אם מהא דשני קרא
בדיבוריה רפתה בלשק רבים ועבר וסיים בלשק

יחיד אינה ראיה גמורה ,כי מצאתי לרבינו בחיי

ו״ל בפירושו לתורה (דברים ד׳ ל״ה שכך כתב:
"דרך הכתוב שידבר בלשק רבים ויחזור מיד
ללשק יזזיד כמו ,ובקצרכם קציר ארצכם לא
תכלה (ויקרא י״ט ט׳) ,וק אשר עשה לכם במצרים

לעיניך (דברים ד׳ ל״ה״ וכן כתב עוד שם (ס״ז ,co
ועיין לו גם בביאורו לויקרא (שם) ולדברים (ת׳
ט״ו ,וי״א כ״ס ,ועיין היטב בדברי הרב החזקתי
שמות (א׳ י׳) שגם כן כתב כזאת ע״ש ,ולכן נייד
הרב החזקתי ו״ל מדרך הראב״ע ז״ל האמורה
לעיל ובהר בדרכו שלו ודוק היטב.
ומצאתי לגאק חיד״א ו״ל בספרו נהל קדומים
(פרשת נשא אות ד׳ דס״ה ע״ה שכתב:
"פתה הכתוב איש או אשה .ואחר כך אמר כי
יפליא לשק יחיד (ולא א«ר כי יפליאו) ,והן אמת
דאורוזיה דקרא הכי ,וכמו שכתבתי בברכי יוסף
(ריש קונטרס אתרון ליורה דאה)" וכר ,ועיין היטב
בספר שערי תשובה (שער ג׳ אות רי״ז ואות רל״א)
ע״ש.

ויש להתיישב היטב בדבריהם עם ההיא
דקידושין דלעיל וצע״ע ,ונתבאר בקונטרס

כללי תורה דילן כת״י בס״ד ,השי״ת יעזרני
להוציאו לאורה בקרוב עם כל חידו״ת אשר הנני
ברוב חמלתו והגינותו כיר״א.
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סו

סימן ב*.
בעני! "כל" אלמנה ויתום לא הענון
שפות (כ״ב כ״א)" :כל אלמנה ויתום לא תענק,
אם ענה חעגה אתו כי אסצעק יצעק אלי
שמע אשמע צעקתו ,ותרה אפי־והרגתי אתכם

והיאך נוהגין עמהן לא תבר אליהם אלא רכות,
ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד ,ולא
יכאיב גופם בעבודה ,ולבם בדברים קשים ,ויחוס

בהרג והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים".

על ממונם יותר מממון עצמו.

ובמדרש פסיקתא זוטרתא הוא מדרש לקה טוב
(שם) כתוב" :כל אלמנה ויתום לא

וכל המקניטן או מכעיסן או הכאיב להן או רדה
בהן או אבד מסוק ,הרי זה עובר בלא

תענון .רבה הכתוב נו״ן יתירה ,אפילו שאר אדם
דברי רבי ישמעאל ,רבי עקיבא אומר כל אלמנה
ויתום שדרכן להיענות בם דבר הכתוב .וזהו
שאמת ת״ל תחת ארי ולא תחת כנעני ,תחת
כנעני ולא תחת חכר ,תחת חבר ולא תתת תלמיד

תעשה ,וכל שכן המכה אותם או המקללן ,ולאו

חכם ,תתת תלמיד חכם ,ולא תחת יתום ואלמנה,
מפני שדמעתן מצויה".1,
 Wלשונו הטהורה של הרמב״ם ז״ל בחיבורו
הגדול הלכות דעות (פ״ו ה״י)" :חייב אדם
*־*■לחזהו׳ ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שסלה
למאד ורוחם נמוכה אף על פי שהן בעלי ממון,
אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנחנו

זה אף על פי שאין לוקק עליו  -הרי עונשו
מפורש בתורה והרה אפי והרגתי אתכם בחרב,
בתת כרת להן מי שאמר והיה העולם שכל זמן

שהם צועקים מחמם הם נענים ,שנאמר כי אם
צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו.

במה דברים אמורים בדמן שעינה אותן לצורך
עצמו ,אבל עינה אותם הרב כדי ללמק
תורה או אומנות ,או להוליכן בדרך ישרה הרי זה
מותר ,ואף על פי כן לא ינהוג בהן מנהג כל אדם
אלא יעשה להם הפרש ,וינהלם בנתת וברחמים
גדולים וכבש .שנאמר כי ה׳ יריב ריבם ,אחד

עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון.

יתום «אכ אחד יתום מאם.

ג) הגאון המובהק מהרז״ו בוסקוויץ ז״ל בספת המצויין סדר משגה הלכות דעות על הרמב״ם שם כה
כתב" :אין לי אלא אלמנה חתום פנין שאר כל אדם תלמוד לומר לא תענון ,ופירש בזית רענן שם
דנפקא מדבתיב לא תענק כאות ן׳ בסוף התיכה ,שהיה די לו לכתוב בסוף תיבה לא תענו באות ו׳ לחוד
שסע מינה ן׳ אתא לרכות אפילו כל אדם.

ואני שמעתי בשם מהר״ל מפראג בספר גור אחה שהראיה מדכתב הפרט ברישא דהיינו אלמנה יתום

תהילה ואחר כך הכלל לא תענון ולא כתיב איפבא הכלל ברישא לא תענק ואתר כך הפרט כל אלמנה
חתום וכו׳".

ותמוה ,כי זו לשון המגן אברהם בספר חת רענן (שם דכ״ו ע״א)" :תלמוד לומר לא תענון ,פירוש שהיה לו
לומר לא תענון אלהנה חתום ,ומדכתם לא תענון לבסוף ,משמע דלא תענו כל ארם" ,עכ״ל .הח
שלא פירש כגלל ך בסוף תיכה וכדרשת הלקה טוב .וע״ע.
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ועד אימתי נקראים "יתומים" לענין זוז עד שלא
יודו צריכך לאדם גדול להפמך עליו
ולאמון ולהטפל בהן ,אלא יהיה עושה כל
צרכי עצמו לעצמו כשאר כל הגדולים".
והנה לפני רבות בשנים כתבתי בפ״ד לבאר מאי
"כל" דאמר רחמנא כל אלמנה דמה בא
לרבות ,והארכתי בזה ,ולפי שעה איני מוצא

הקונטרם שכתבתי בזה ,השי״ת ברחמיו ורוב
חסדיו יחזיר לנו כל אבדותינו לאלתר כיר״א.
ומצאתי כעת לגאון הנצי״ב ז״ל בהעמק דבר
שם שהרגיש בזה וכתב" :כל אלמנה
ויתום לא תענך .לשך "כל" בא ללמד אפילו הני

דצריכך מופר והדרכה ורשאין בכך כמו שכתב
הרמב״ם הלכות דעות (פ״וה״י) ,מכל מקום חובה
להזהר בהם שלא יענך יותר מן ההכרח הברור,
ובספר דברים

<כ״ד י״ז ,וכ״ז ’־ט>

מבואר יותר

אזהרה זו" עכ״ל.
ומה שעתה זוכרני ממה שכתבתי אני בזמנו
ממין זה ,הוא ,שהבאתי דברי התלמוד
( p-ruoaכ״ב ב׳)" :תנא אין איש מת אלא
לאשתו ואך אשה מתה אלא לבעלה אך איש מת
אלא לאשתו וימת אלימלך איש נעמי".
ומתבאר שאך בעל אלא לאשתו דעיקר הכאב

הצער הנורא ושברון הלב כשנפטר
הפעל  -אינו אלא לאשתו דוקא ,ולא לשאר
הקרובים והסובבים אותו ,ראשה פלגא דגופא
דבעל וכדאסברה ניהלן מהר״ל מפראג ז״ל
בספרו חידושי אגדות לסנהדרין שם ,וכשם
שאומרים אשתו כגופו ,אומרים גם גופו כאשתו
ובעל כאשתו וכדכתב בספר אור החיים ויקרא (כ׳
ט׳) ,ועיין לגאך רבי יוסף ענגיל ז״ל בספרו בית
האוצר (מערכת א׳ כלל ר״ז> ובחיבורי מנוחת שלום

ה "ט

(סימן כ״ט)

ע״ש.

ולפי זה רציתי לומר ד״כל" אלמנה בא לרבות
אפילו "אלמנה שנשאת" פעם מספת ,עם

יעקב ח״ה

כל זה עדיך קיים הכאב בלב ולעולם אינו פג

ראך בעל מת אלא לאשתו ,וכעובדא דהרבנית
אלמנת הגאך טיב גיטך ז״ל שאחר פטירתו
נשאת לרבינו הגדול הגאך בעל זזתם סופר ז״ל

(מיוג שלישי שלך ,ועדיין היתה מדליקה נר נשמה
לבעלה הראשך ביום פטירתו וכו׳ וכו׳ וכמדע,
ובא רחמנא להזהיר אף על זאת שעם שהאלמנה
נשאת כל אלמנה וגר.

תכתבי שהבאתי סעד לדבר מהכתוב בספר
ממנהגי מהרי״ל בליקוטים" :מהרי״ל
הוא מהר״י פג״ל כשהיה מדבר על אשתו עם

אחרים היה אומר בלשך אשכנז :מיין הויז
פרויא ,כדאיתא בשבת (קי״ח ב׳) אמר רבי יופי
מימי לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי אלא
לאשתי ביתי .פרש״י שהיחה עיקרו של בית,

וכשהיה קורא אותה אמר בלשך אשכנז :הערט
איר ניט ,בדרך העולם שהזוגך אך מזכירך
שמותיהן כשקוראך זה את זו ,או וו אח זה.
וכשהיה מדבר לעצמה היה מכבדה בדבריי
באילו מדבר אל רביס מפני שאלמנה נשאה

עכ״ל.
ומתבאר רעם שכבר נשאת למהרי״ל ז״ל מכל
מקום היה מכבדה מאוד ,ויש לומר
כנ״ל דאלמנה אף משנשאת עדיך שם אלמנה

עלה ויש להדהר בכבודה טפי .ושם הארכתי
בס״ד.

והאידנא שנת תשנ״ט לפ״ק בא לידי הספר
הנחמד "מגד גבעות עולם" ושם
(דצ״ד ע״א) מצאתי שכה כתב" :שאלתי את
הגאך דבי משה פיינשטיך זצ״ל אם יש איסור
של עינוי אלמנה גם כשנתחתנה בזווג שני האם
היא עדיך בכלל "אלמנה" לענך עינוי.

והשיבני :ראיה מהתלמוד אך לי בדין זה ,אבל
מעשה אני יודע ,שכאשר נתאלמן

הגאך רבי יצחק אלחנן מקובנא זצ״ל ודיברו לו
שידוך מאשה אלמנה לזיווג שני ,אמד אז שהוא
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סימןכא

יעקב ח״ה

חושש מאיסור של אלמנה לא תענק ,ומשמע

אנחנו עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון,

דהאיסור לא פקע" עכ״ל,

מהרש״ל ז״ל בביאורו לסמ״ג כתב דהריבוי הוא
מתיבת "כל" ,אבל באמת גבי לאו וחבלת בגד

וכמדומה שיש לדקדק קצה מלשק הרמב״ם
ז״ל שגבי יתום כה כתב" :ועד
אימתי נקראים "יתומים" לענין זה עד שלא יהיו
צריכין לארם גדול להסמך עליו ולאמנן ולהטסל

כהן .אלא יהיה עושה כל צרכי עצמו לעצמו
כשאר כל הגדולים" עכ״ל ,אבל לגבי "אלמנה"
לא הרמב״ם ז״ל לא כתב ונתן בה שיעור,

אלמנה דמרבינן אלמנה עשירה ושם לא כתוב
"כל" אלמנה [וכמ״ש בספר סדר למשנה ע״ש!,
וכבר האריכו האחרונים למצוא נןקור דברי רבינו

אלה,

ומשמע שכל שהתאלמנה תו לא פקע שם
"אלמנה" ממנה ולעולם בגדר אלמנה היא ואף""

והיה נראה שהוא מהא דדרשינן בספרי (פרטת
ראה י״ר פכ״ם) והגר והיתום והאלמנה אשר
בשעדיך יכול בין הסירים בק שאינם חסידים ואל
תתמה שהרי הוא אומר לא החבול בגר אלמנה
בין עניה בין עשירה תלמוד לומר לעני ולגר מה

ומצאתי לגאק המובהק מדוקלא רבי דוד צבי
זעהמאן זצוק״ל הי״ד בספרו המצויין
מנחת סולת על ספר החינוך (נמוה ס״ה דס״ט ע״ס

עני חסר אף כולם חסרים" ,הרי להדיא דאי לאו
מיעוטא הוי מרבינן גם אלמנה עשירה למצות
עשה.

שתנשא ,ועיין.

שכה כתב" :והנה בספר הלכות קטנות ה״ב (סימן
פ״ח) לענק לאו דלא תחבול בגד אלמנה כתב שם
נשתדכה לאחר ,בטל ממנה לאו זה ע״ש ,ואולי
יש לומר כן גם לענין איסור זה רכל אלמנה לא
תענון .דאין לבה נשבר יותר ,ויש לעיין" עכ״ל.
ועיין ש״ך חו״מ (סימן ע״ז אות א׳) ותומים שם (אדה

ח׳> ודוק.

זה מה שבס״ד מצאתי לסי שעה בענק עמום
וסתום זה ,ומי שיודע בה עוד דברים ,לא
ימנע בר ,ונא ואנא ילמדנו דעת ויאלסנו בינה,
ומיניה ומיני הקטן תסתיים ותדווח שממעתא
ויתקלם עילאה אמן.

*♦*

וטה שכתב הרמב״ם אפילו אלמנתו של מלך
ויתומיו ,הוא על פי מה שאמרו בספרי גבי
לא תחבול בגד אלמנה אפילו מרתא בת ביתום.

אולם עכשיו מני השי״ת ומצאתי במכילתא
דרשב״י שהוציא לאור הרה״ג רד״צ הופמן ז״ל
שכתוב "כל אלמגה אפילו אלמנתו של מלך"
ודברי רבינו מבוארים (בספר[ )-במכילתא!"
עכ״ל.
והנה מלבד מה שהביא להעיר על דברי
מהרש״ל ז״ל שכתב ד״מכל" אלמנה
נפקא דרשה זו דאפילו אלמנת מלך ,וכנ״ל ,עוד
בה למאן דלא דריש כל לרבות (פסחים פ״ג ב׳)

מאי איכא למימר ,עיין תוספות מנחות (נ״ו □)
ונדה (ע״ג ב׳> ובספר ערוך לנר שם ובספר תוספת
יום הכיפורים יומא (ע״ד א׳) ,ובספר מלא הרועים

עוד דע כי הרמב״ם ז״ל שם כתב" :אפילו
אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנחנו
עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון".

ח״ב (ערך כל> ואכמ״ל.

וכבר נלאו חכמי לב נ״ע לדעת מקור דברי
הרמב״ם ז״ל במשנת חד״ל .וראיתי בספר
המצויק עבודת המלך על הרמב״ם שם שכה
כתב" :אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מההרים

עוד בה דמנק דדרשינן לה מ״כל" אלמנה,
ואולי מלא תענון נפקא ד״ריבה בה הכתוב
נ׳ יתירה לדרשה" וככתוב במדרש לקח טוב
המובא לעיל בראש דברינו ,ועיין.
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סימן ע

ומה שסיים בספר עבודת המלך שהמקור

במכילתא דדשב״י "כל אלמנה אפילו
אלמנתו של מלך" ,הנה זה נכון שכך הוא
במכילתא דרשב״י המאה הרה״ג הנ״ל ,אבל

יעקב ח״ה

מדרש זעדול הוא רבינו דוד העדני ז״ל העתיק
מדבר^ הרמב״ם ו״ל במנהגו ,והראיה הברורה

שבמכילתא דרשב״י הנדפסת בזמנינו מכתב יד
ליהא להאי דרשה "כל אלמנה אפילו אלמנתו

כבר נודע שהוא ו״ל השתמש במין מכילתא

של מלך" ,והיינו כנ״ל שכאן בעל מדרש הגדול

דרשב״י שלו ,ב״מדרש הגדול" ,ואותם לשונות
תניטטות שהוא שיער שבאו שם למדרש הגדול

לקח מדברי הרמב״ם וקבע הדברים במדרשו
וז״ב ,וכן כתבו בהערות למדרש הגדול שם גדף

ממכילחא דרשב״י הוא לקח ושיבץ במכילתא

תקב־׳א) ,ועיין בסוף ספר קרית מלך על הרמב״ם

דרשב״י מהדורתו ,אבל באן נהפוך הוא שבעל

(דרפ״ח ע״א י״ה הגיתים) ודוק היטב.

סימן כב.
כעניין כל "אלמנה" רתום לא תענון
שטות <כ״כ כ״א)" :כל אלמנה ויתום לא תענון,
אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי

שמע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי אתכם
בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים".

ונתעוררתי בס״ד לחקור בגדר "אלמנה" מהו,
תראה דלא שנא אלמנה מן
האירוסין ולא שנא אלמנה סן הנישואין

משום חרם דרבינו גרשום ,ועוד עיין שם (סימן
כ״ו ס״א ד״ה ובשיטת ד״ד ע״ב) ,ועיק.
עוד יש לחקור אם הוו נישואי עבירה ,כגון כהן
שנשא גרושה ,או ישראל שנשא ממזרת,

דיש לומר רכל דהוו נישואין נגד התורה ,בכהאי
גוונא לא אמרה תורה שיש להזהר שלא לענותה

ראיתי שנתבאר דבר זה בפוסקים היינו מחמת

דהוי בגדר "חוטא נשכר" שבירים עברה על רצון
התורה ועכשיו .תזכה לטובת התורה ,או דילמא
לא שנא וגם בה נוהג איסור כל אלמנה לא תענון,

פשיטות הדבר.

והכי מסתברא.

דמוזהר שלא לענותן ,ואף שלפי שעה לא

אכל יש לי לדעת בפילגש למאן דאמר פילגשים

שלא בכתובה ולא בקידושין עיין רמב״ן

בראשית <כ׳ה ו׳) וגור אריה שם ,וכשו״ת רדב״ז

(סימן אלף חרצ״ס כתב שכך דעת רוב הפוסקים,
ונכפלו הדברים בשו״ת רדב״ז ח״ז <סיםן ל״ג)

ע״ש ,אם בכהאי גווגא כשהוא ,הבעל ,מת ,אם
פילגשו גם כן נקראת "אלמנתו" לגדר כל אלמנה

וכן יש לחקור בנישואין דרבנן ,כגון פקח שנשא
חרשת או חרש שנשא פקחת (יבמות קי״ב א׳),
או קטנה שהשיאוה אמה ואהיה (נדה מ״ו ב׳),

ועוד ציורים כהאי גוונא עיין בית שמואל אה״ע

(סימן כ״ח) ע״ש ,אם גם באופנים אלו נקראת

"אלמנה" שלא לצערה ,והכי מסתברא.

לא תענץ אחר שאפילו לא נתקדשה לו ,או כיון

וכל הציורים הנ״ל לא ראיתי כעת שדברו בזה
רבותינו המפרשים עיני העדה ו״ל ,והיודע

זה .ועיין בספר אוצר הפוסקים (0יםן א׳ ס״ק ס״ג

בה דברים נא ואנא יאיר עיני ,משא ברבה מאת

אות ד׳) דאף בלוקח פילגש על אשהו יש בזה

ה׳.

שחיו כדרך איש ואשתו מיקרי "אלמנה" לענין
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סי«ןכג

הןקב ח״ה

סימן כג.

כעניין כל אלמנה 1רתום" לא תענון
שטות

(ב״ב כ״א)" :כל אלמנה ויתום לא תענק,

אבל

אס ענה תענה אחו כי אם צעק יצעק אלי
שמע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי אתכם
בהרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים".

לפי מה שלימדנו הרב בעל יוחסק ז״ל
(מאמר השני דקע״ה ע״ב דפוס לונדון) דתרי מר

עוקבא היו ,הראשק בימי שמואל ,והשני בימי

רב יוסף ורבא ,ולכאורה הדברים מוכרחים ע״ש,

אזדא לה ראיה גאונית זו ,ובאמת ענק תרי מר
וזו לשונו הטהורה של הרמב״ם ו״ל בחיבורו
הגדול הלכות דעות (ס״ו ה״י)" :חייב אדם
להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שפלה

עוקבא סובל אריכות גדולה ורבו הסתירות בזה,

וכבר כתבנו במקומו בעזה״י.
ועוד יש לעיין אף לדרכו של הגאק צפגת פענח

^^-מאד ורוחם נמוכה אף על פי שהן בעלי ממק,
אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנחנו
י 1עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון וכר,
־

אחד יתום מאב אחד יתום מאם ,ועד אימתי
נקראים "יתומים" לענק זה עד שלא יהיו צריכין
לאדם גדול להסמך עליו ולאמנן ולהטפל בהן,

זיל דאק הכי נמי מציגו שגם יתום מאם

מיקרי "יתום" ,אבל אינו מבואר שם תכלל בגדר
איסור של "כל אלמנה ויתום לא תענק" ,ואם
תאמר דמסברא ילפינן לה  -אם כן לא צריך

מקור כלל ,דזה בדור שיתום מאם מיקרי יתום
שהרי אמו נפטרה עליו ואטו לא אומר עליה

אלא יהיה עושה כל צרכי עצמו לעצמו כשאר כל

קדיש יתום דוק ועיין.

הגדולים".

אבל הרמב״ם ז״ל כדרכו וכמנהגו פסק וכתב p

ודמנו

על פי דברות דז״ל ,והם נמצאים במכילתא

יוסף גאק ו״ל בספרו צפנת פענח על

הרמב״ם שם כהב לחשוף מקור דברי
הרמב״ם ו״ל "אחד יתום מאב ואחד יתום מאם"
דמנא ליה הא ,וכה כתב" :עיין בבא

מציעא <ע׳

א׳) דאמרו שם רבני מר עוקבא היו יתומים בימי
שמואל ,ועיין תוססות נזיר <נ״ג א׳) דמר עוקבא
היה בימי רבא ,ולפי זה בעל כרווק יתומים מן

האם היו ,והיינו ההיא וסנהדרין <כ״ט א׳) רבני
תמוה דמר עוקבא קרובים ונתרחקו ,והיינו
משום דמתה אמם" עכת״ד ,ודברי פי הכם חז.

דרשב״י (פרשה משפטים)" :כל אלמנה ויתום לא

תענק ,אחד יתום מאב ואחד יתום מאם",
ומצאתי כעת בספר עבודת המלך וקרית מלך על

הדמב״ם שציינו לשם ,ועיק בחיבורי גדולה
תשובה ה״א (סימן ט׳) ודוק.

אלא

שיש לעיק בהא אס אכן המקור שם ,כי
במכילתא דרשב״י הנדפסת בזמנינו מכתב

יר ליתא לדרשה זו ,ועיין בדברינו בחיבורי

הנכחי לעיל (ט״ס כ״א) ודוק היטב.
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סימן כי

יעקב ח״ח

סימן כד.

בעני :כל אלמנה ויתום לא "תזןנוך
שמות (כ־ב כ״א)" :כל אלמנה ויתום לא תענון,

בלא תעשה" עכ״ל .והם דברי הרמב״ם ז״ל

אם ענה תענה אהו כי אם צעק יצעק אלי
שמוע אשמע צעקתו ,והרה אפי והרגתי אתכם
בחרב ,והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים".

בחיבורו הגדול הלכות דעות <פ״ו ה״י) עיין שם.

ונתעוררתי להבין בס״ד טעמו של דבר

שהתורה הוציאה לאו זה בלשון
לא תענון ,ולא כתבה לא תענו כבעלמא ,ועיין

מה שהבאתי מת בם״ד בחיבורי הנכהי לעיל
(פיסן כ׳ וב״א) עיין שם.
והנה הרב בעל החינוך ז״ל <םצוה  proכתב:
"שלא לענות יתום ואלמנה ,שנמנענו
מהכביר במעשה או אפילו בדיבור על היתומים
והאלמנות ,שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון,
אבל בל משאו ומתנו של אדם עמהם יהיה בנחה
ובחסד ובחמלה ,לפי שאלו הן תשושי בת שאין
להם מי שיטעון טענותם בכל נפש ,כמו שהיה
עושה איש האלמנה אביהן של יתומים אם היה
קיים ,ועל כן הזהירתנו תורתנו השלימה לקנות
מדת הסד ורחמים בנפשינו ונהיה ישרים בכל
מעשינו כאילו יש כנגדינו טוען בכה הטענה
בהפכינו ,ונחוס ונחמול עליהם ונראה זכותם
בכל דבר יותר משהיינו עושים אם היה האב

קיים וכו׳ ,והיאך נוהגין עמהם .שלא נדבר
אליהם אלא רכות ,ולא ינהג אדם בהם אלא מנהג
כבוד ,ולא יכאיב גופן בעבודה ולא ילבינם
בדברים ,ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו.
וכו׳ ,ונוהגת מצרה זו בכל מקום ובכל זמן,
בזכרים ובנקבות .חייבין בני אדם לנהוג עמהם

[אלמנה ויתום] דרך נחת וכבש .ועובר עליה
והכעיסן ,או הקניטן ,או רדה בהם ,או איבד
ממונם ,וכל שכן אם הכה אותן ,הרי זה עובר

וכס״דאמינא אפתה אנא סתחא לנפשאי
בביאור המקראות ,ונקדים את אשר
קבלנו מרבותינו ע״ה ,שבל שבאה אות ן׳ אשר

באה בסוף תיבה היא באה לרמוז להקטנת הדבר
והמעטתו ,וכמו שכתב הרד״ק ז״ל מלכים ב׳ (י״ה
ד׳ ד״ה ויקרא)" :ויקרא לו נחשתן ,תוספת הנו״ן
להקטינו כמה דכתיב האמינון ,אישון ,שבתון",
ובן הוא ברד״ק תהלים <י״ז ח׳) ,וירמיה (כ״בכ״ס).
ובספר השרשים שלו <ערך אישק ,וערך נהשתן),
וכבר כתב כן אביו יבינו יוסף קמתי ז״ל והביא
דבריו רבי וידאל צרפתי ז״ל בספרו צוף דבש על
מגילת אסתר <דל״א סע״ר) ,וכן כתב רבינו בחיי
ו״ל דברים <ל״כ י׳) ,ועיין במצודת ציץ לשמואל

ב׳ (י״ג כ׳) ,ולתהלים (י״ז ח׳) ,ולטשלי (1׳
ומצודת דוד מלכים ב׳ <י״ח ר׳) ,ומה שכתב בזה
־־הגאון המובהק משאלוניקי רבי יוסף דוד ז״ל
ב׳),

בעל בית דש בקונטרס "עגינים נפרדים" שבסוף
ספרו צמח דוד ח״ב <אוה פ״ח דט״ו ע״ב) ע״ש.
וכן כתבו בשו״ת חות יאיר (סיטן א׳ השגה י״ג ד״ג

ע״ר) ,והגאק חיד״א ז״ל בספרו רוח חיים
(דרוש ט״ו דקפ״ה ע״א) ,והגאון רד״ל ז״ל כביאות
לפרקי רבי אליעזר («״א אות ט׳) ,ובהגהותיו
למדרש דברים רבה (פ״ט אוה ה׳) ,ובמשך הכמה
על התורה ספר דברים (ה׳ ג׳) ,ובתורה תמימה
שמות (פרק כ׳ אוה ק״כ) ,ועיין בזה בספר הדרש
והעיון ספד בראשית (מאמר כ׳) ,וספד ויקרא
(«אםר ש״נ) ,וספר פרדס יוסף ח״ב (דקכ״ה פע״ב),
ובהגהות שעל ספר רביד הזהב שמוח (דף ר״נ אות
דש״ )0עיין שם.
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׳ז

הדד
והוא

יעקב ח״ת

סימן כד

עג

יסוד ידוע והגאון הנצי״ב ז״ל בביאורו

שכרו בהפסידו ,ומה שכתוב (איוב כ״ב ט׳)

היקר "העמק דבר" להורה הרבה משתמש

תרועות יתומים ידוכא ,וכתיב שם (ל״א כ״א> אם

בו ,וביאר בזה מקראות הרבה ,עיין לו בהעמק

הניפותי על יתום ידי ,זהו שמכה אותם על חגם,

דבר דברים (א׳ י״ז וי״ח .ה׳ ל׳ ,ז׳ י״ב ,ה׳ א׳) ע״ש,

אבל ליסרם כאשר ייסר איש את בנו ,מצוה

ועוד לו בעמק דבר שמות (ל״א ט״ס ,ויקרא (כ״ג1׳

להכותם ,כדי שלא ילכו בדרך רעים ,אבל לא

י״א ול״ב ,יכ״ה ד׳) ,ובספרו רנה של תורה לשיר

לנקום כעסו עליהם" ,וכן כתב בספר ארוזות
צדיקים (שער הרחמים)" :המגדל יתום ,שנאמר
עליו כל אלמנה ויתום לא תענון ,מצוה להלקותו

כגסת יעקב (קתטרם ב׳ דף ם׳ ובהערה שם) ,והארכתי

בכדי ליישרו לדרך ישרה .אף על סי כן צריך

ברוב רחמיו יומי להוציאו עם כל חידו״ת בקרוב

לנהל את היתום ברחמים יותר משאר כל אדם,
אך לא יניחהו לילך בשרירות לבו" ע״ש.

השירים (א׳ ו׳ ד״ז ע״א> ,ועוד ,ועיין מה שכתבתי
בס״ד לבאר ולהסביר על פי כלל זה בחיבורי

בזה מאוד מאוד בחיבורי "כללי תורה" ,השי״ת
אכי״ר[ .ועיין מה שכתבנו לבאר על פי זה
בחיבורי הדר יעקב ח״ב (סימן כ״ג) עיין שם].

והשתא דאתינן להכי יש לומר דהתורה באה
ללמדנו בזה שהוציאה לאו זה בלשון
לא תענון שכל עינוי אסור ביתום ובאלמנה
אפילו עינוי קטן אסור ,וכמו שכתב בעל החינוך
"אפילו" בדיבור וכו׳ וכנ״ל ודוק היטב.

וכן יש לומר שאפילו כשצריך לחנך ליתום ואז
נם להכותו מותר ,מכל מקום לא יכה מכה
רבה ,וכמו שכתב הרמב״ם ז״ל הלכות דעוה <פ״ו

ה״י)" :אבל עינה אותם הוב כדי ללמדן תורה או

אומנות ,או להוליכן כדרך ישרה הרי זה מותר,
ואף על פי כן לא ינהוג בהן מנהג כל אדם אלא
יעשה להם הפרש ,וינהלם בנחת וברחמים
גדולים וכבוד".
וכזאת כתב בספר חסידים

ויש

לומר דלהכי אפקיה קרא בלשק לא תענון,

שבא ציין הקטנה ,ללמדנו שעם שמעוה
להכות ליתום להדריכו בדרך ישרה ,מכל מקום
עינוי קטן יעשה ולא יכה מכת נקימה ,מכה רבה,
וכנ״ל ודוק.

ותן דעתך שהרמב״ם ז״ל כתב שלהוליכן בדרך
ישרה מוהר להכותם ,אבל בספר חסידים
ובספר ארחות צדיקים כתבו שמעוה להכותם
ודוק היטב.

וכתב

בספר ארוזות צדיקים (שער לשק תרע):

"אם אדם מספר לשק הרע על היתומים

ועל האלמנות ,אז עונשו עוד יותר ,כי בלאו הכי
הם מצטערים ,והוא מצער אותם יותר" .דלא
ידעתי מדוע רבינו הגדול ז״ל לא הזכיר זאת
בספרו חפץ חיים עיין שם בפתיחה (לאדן ט״ס,

(טיסן תקמ״ד):

ודוק היטב[ .וכתב בספר חסידים (סימן תחקפ״ז):

"המגדל יתומים ורואה בהם תרבות
רעה ,ואומר יתומים הם האיך אכה אותם ,יצא

"אל יגדל אדם יתום דביל ,כי אין לו זכות",

וצ״ב].
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עד

הדר

סימן כה

יעקב ח״ה

סימן כה.
כענין הקדמת אלמנה ליתום
שטות <כ״ב כ״א)" •.כל אלמנה ויתום לא תענון,
*־*57י אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי
שמע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי אתכם
בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים".
ונתעוררתי בס״ד מדוע קרא באן הקדים
אלמנה לפני היתום ,ואני מצאתי
בכ״ד מקומות בתנ״ך שהקדים קרא יתום
לאלמנה ,ולעומת וה רק בשמונה מקומות
הקדים אלמנה ליתום ,צא ובדוק.
ופעניץ הדבר שהרמב״ם ד״ל בספר המצוות
(לאדן ת״ס ,וכן
פותחים ואומרים שנמנענו מלענות "יתום"
ואלמנה ,שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון,
הרי שבלשונם הקדימו יתום לאלמנה ולא כסדר
קרא ,וטעמא בעי.
בספר החינוך (מצוה ס״ה)

וכבר נודע שיש נפקא ממה גדולה במי
שמקדים קרא ,חו לשק הרמב״ם
בחיבורו הגדול הלכות סנהדרין («״א ה״ס :היו
לפני הדיינים בעלי דין הרבה מקדימין אח דין
היתום לדין האלמנה ,שנאמר שפטו יתום ריבו
אלמנה" ,ועיין בזה בסנהדרין (מ״ט ב׳) ור״ן שם,
ושו״ת שאגת אריה (סימן כ״ט) ,וערכין <כ״א א׳)
ומנחת חתוך («וח קס״ת אות א׳) ,ושו״ת אחיעזר
ח״ב (סימן מ״ט) ,ועיין רש״י מנחות <ט״ל א׳),
ותוספות ברכות <ט״ל כ׳) ופני יהושע שם,
ותוספות נזיר ר״ח א׳) ועוד.
ואפילו בדברי תורה שבעל פה היא המשנה

מצינו כזאת ,כדתנן
ב׳)" :מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן

במסכת שבת (קכ״ו

ושל תבואה מפני האורחים ומפני בטול ביח
המדרש".

ובתלטוד שם <קכ״ז א׳>" :אמר רבי יוחנן גדולה
הכנסת אורחין כהשכמת בית
המדרש ,דקתני מפני האורחין ומפני בטול בית
המדרש .ורב דימי מנהרדעא אמר יותר מהשכמת
בית המדרש דקתני מפני האורחין ,והדר ומפני
בטול בית המדרש" ,ופירש רש״י ז״ל" :דתנא
דידן אקדמה ברישא" עכ״ל.

ומפורש שנחלקו אמוראי אם כל הנשנה ראשך
חשוב מהנשנה לאחריו ,שלרבי יוחנן
שקולים הם ,אבל לרב דימי ראשך ראשך חשוב,
ועיין בארוכה בזה בספר משמר הלוי כריתות
(סימן ל״א) ע״ש.

ועיין בהגהות מצפה איתן לסנהדרין (מ״ק □׳),
ולגאק רבי חיים פאלאג׳י ז״ל בספרו נפש
חיים (מערכת א׳ אות ג״א ואות ס״ה ,ולגאון
מהרש״ם ז״ל דעת תודה יו״ד (סימן ר אות אי)
שהאריך ,ועיין לו גס בספר דעת תורה או״ה
(מימן תע״ג ס״ת) ,ועיין בספר משנת יעקב הלק בעי
חיי (ס»פ מביס דף קי׳־ט) ,וספר ויגד משה (דף
קם״ה) ,ועור עיין בזה בחיבורי זרע חיים (סימן ו׳
אות ב׳) ,ובחיבורי תורת יעקב (סימן נ״ר) ,ונתבאר
במקומו בס״ד.
והשתא לפי זה דגבי עינוי הקדים קרא אלמנה
ליתום יתכן דקא משמע לן דהמיר טפי
עינוי דאלמנה מעינוי דיחום ,ונסקא מינה לבטולי
הא מקמי הא ולהדרש לעינוי אלמנה לפני עינוי
דיתום וצע״ע.
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הלכות

פרק ששי

דעוו18

עג

י .חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שפלה למאד ורוחם
נמוכה אע״פ שהן בעלי ממון אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים
לעליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון (שמות בב) .והיאך נוהגין
עמהו^א שבר אליהם אלא רכות .ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד.
ולא יכאיב גופם בעבודה ולבם בדברים קשים .ויחוס על ממונם יותר

דעת

n3VA01

הנפגע מהל מעצמו הפוגע לא יצא בכד ,מפני שהנפגע חייב להודיע לו שמוחל,
וגם אז לא מספיק ,שבערב יוה״ב הפוגע חייב להתבזות דוקא ולבקש מהילה ,ואין
באן מדת הסשות אלא בשמשיע להכירו שאינו מקפש שלא נענש על שו ,וגם
איזה מעלה וחסידות לא להוכיחו ,והלוא ראוי לעוררו ליזהר בבד ,ורק אם
מודיעו שמווזל ואינו מקפש אין צורך להוכיחו ,שחוטא רק נגדו והוא מוהל ואינו
מקפש כלל ,ואולי הרמב״ם סתם אבל מיירי שביזהו ומשיע לו שמוחל ואין לו
משטמה שאינו מקפש וזהו מדת חסשות ,אבל כשאינו משיעו לא די בכד ,שהבירו
הלוא נענש על ידו ולא נקרא עוד מדת חסימת כמ״ש ותמהני שהמפרשים לא
ביארו ד״ז ,אבל לע״ד נראה שאם חבירו ביזה אותו ואינו מקפש עליו לא נקרא
הסש עד שמשיעו שמוחל שאז חבשו לא נענש.
הלכה י .חייב אדם ליזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשם שפלה לפאר .דעת
הרמב״ם שהאסור דוקא ביתום ואלמנה ,אבל רש״י בפירושו לתורה פירש שתפס
בפסוק יתום ואלמנה אבל הוא הרץ בבל אחד ,ונחלקו בזה רבי ישמעאל ור״ע
במכילתא ,ומסברא הלבה כרבי עקיבא דס״ל שרוקא באלמנה ויתום דיבר הכתוב,
ונראה שתלוי אס הענוי בכל אונאת דברים רק אזהרה מיוחדת לתשושים ליזהר,
אז מפרשים האסור לכל אחד ,אבל אם ביתום ואלמנה חששה תורה ליזהר אף
במקום שאין חיוב מכה אסור ענוי בעלמא ,החיוב רק ביתום ואלמנה ,וברא״ם
(קפ״ב) מפרש שביתום ואלמנה הזהירה חורה אף שבלאו הכי מוזהרין באונאת
דברים לעבור בהם משום שגי לאווין ועיין בדברינו להלן.

שם .אף על פי שהן כעלי טמון .באלמנה מפרש במכילתא דרשב״י שאפילו
אלמנתו של מלד ,ומה שפירש הרמב״ם שגם ביתומים אף שהם בעלי ממון נראה
שלמד כן מסברא.
שם .והיאד נוהגין עמהם .וחרמב״ם בםה״מ מפליג בחיובי לאו זה (בל״ח רנ״ו)
שמפרש שם "והאזהרה הזאת כוללת שלא יענה אותם לא במאמר ולא במעשה
אבל שבר עמם דברים טובים ורכים ויתעסק עמם בעסק ויתנו להם להיות בטוב
שמחים ויכוין ההפלגה בזה בלו ומי שיקצר בדבר מזה הנה עבר על זה" ,הרי
שראוי להפליג בדאגה .ליתום ואלמנה לתת להם להיות בטוב ומי שמקצר עבר
על הלאו.
ש ם .ויחוש על ממונם יותר מטמון עצמו .מקורו מברכות י״ה .בעובדא רשמואל

עילאח ותתאר ,דידו ומצעי ריתמי ע״ש.
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מרק ששי

מממון עצמו .כל המקנימן או מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן
או אבד ממונן הרי זה עובר בלא תעשה וכל שכן המכה אותם או המקללן.
ולאו זה אע״ם שאין לוקין עליו הרי עונשו מפורש בתורה וחרה אפי
והרגתי אתכם בחרב (שמות ע) .ברית ברת להן מי שאמר והיה העולם
שכל זמן שהם צועקים מחמס הם נענים שנאמר כי אם צעק יצעק אלי
שמוע אשמע צעקתו (ש .)5במה דברים אמורים בזמן שעינה אוהן לצורר
עצמו .אבל עינה אותם הרב כדי ללמדן תורה או אומנות או להוליכן
בדרן ישרה הרי זה מותר .ואע״ם כן לא ינהוג בהן מנהג כל אדם אלא
יעשה להם הפרש וינהלם בנחת וברחמים גדולים וכבוד שנאמר כי ה׳
יריב ריבם (משלי מ) .אתר יתום מאב אתר יתום מאם .ועד אימתי
נקראים יתומים לענין זה .עד שלא יהיו צריכין לאדם גדול להסמד עליו

דעת

navnai

שגג גל המקגיטן או מכעיסן או מבאיפן .ב״אבן עזרא" מפרש אם "עגה תעבד,
אותו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו" והיינו אם אתר יענה ואין עוזר
העונש על כולם ,שאם צועקים ואיו עונת אפילו הם אינם מכאיבים אותו נענשים
זזתו ותרה אפי בכם — המענה ומי שאינו עתר ליתומים ואלמנות שצועקים
ולא נענים.
שם .ולאו זה אף על פי שאין לוקק עליו .הרמב״ם לא פירש למת איו לוקק
במכה אותם או מקללם ,אבל ב״קרית ספר" מבואר שאין לוקק מאחר שענשו
מפורש בתורה וחרת אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים,
ונראה שמלקות מכשר ולאתר שלקה הרי הוא אחיד ,ורצון תבורא לעונשו בעונש
חמור ביותר אם אינו שב בתשובה ואין לגו להקל להלקותו לבד ,וכן בסה״ט
מפרש עונשו במבואר בפסוק ולכן אין מלקק אותו.

שם .וינהלם בנחת וברחמים גדולים ופפוד שנאמר פי ה׳ יריג ריכם .עיק ב״אור
שמח״ שמציק שהרמב״ם נתכוון לפסוק במשלי (כ״ג — י) "ובשדה יתומים
אל תבוא בי גואלם חזק הוא יריב את ריבם אתך" ולא ידעתי למה צריך פסוק זה
שהקב״ח עומד לימיו יתומים ,והלוא בתורה גופא מקרא מלא והרה אפי בכם
והרגתי אתפס במרב ,ומפורש בתורה "כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו"
ואם כן יש לחהמיר מאד שמא מכה שלא לצורר וייכשל באסור חמור שחקב״ה
אבי יתומים וריק אלמנות יחרה אפו על המענה ולכן יזהר ביותר לנהל אתם
ברחמים והסד ,ולא נתבאר מד ,נתכוק להביא הפסוק במשלי רוקא.
שם .אמד יתום מאב ואמר יתום מאס .מקורו ממכילתא ררשב״י פרשת משפעים.
שם .עד שלא יהיו צריפים לאדם גדול להפטד עליו ולאטנם ולהמפל בהס.
מונחו להסמד עליו בפרנסתו ולאמנם היינו לגדלם ולטפל בהם ,ומקורו ממכילתא
דעת ומחשבה  -רמב״ם הל* דעות והל׳ ע״ז שטרנבון ,משה עמוד מס (44הודפס ע״י תכגת אוצר החכמת (0
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פרק ששי

דעות

מה

ולאמנו ולהטפל בהן אלא יהיה עושר .כל צרכי עצמו לעצמו כשאר
כל הגדולים.

פרה שביעי

א .המרגל בהכירו עובר בלא תעשה שנאמר לא תלד רכיל בעמך
(ויקרא יט) .ואע״ם שאין לוקין על דכר זה עוז גדול הוא וגורם להרוג
נפשות רבות מישראל .לכך נסמך לו ולא תעמוד על דם רעו (שם)
צא ולמד מה אירע לדואג האדומי (ש »-מ).

כ .אי זהו רכיל זה •שטוען דברים והולד מזה לזה ואומר כד אמר פלוני
כך וכד שמעתי על פלוני אע״פ שהוא אמת הרי זה מחריב את העולם.
ומחשבה
דרשכ״י דאיתא התם עד אימת נקראו לעעמם ,ואולי ממנינו כל זמן שהוא מזור
וסומך על שלהן אביו הלוא הסר לו הורים לדאוג לנישואיו שדינו כיתום שמרגיש
_עוד יתמות עד שבונה בית לעצמו וע״ב.

הלכה א .המרגל בהכירו עוכר בלא תעשה שמאמר לא תלד רביל כעמך.
הרמב״ם מגה לאו אהד ,והקדוש ה״חפץ היים" בפתיחת ספרו מוגה שבע ששרה
לאוין וארבע עשרה מצות ושלשה ארורים שעלולים לעבור אם מדברים לשון הרע,
ומונה שם לא תלך רכיל בעמיד ,לא תשא שמע שוא ,השמד בנגע הצרעת ,לפני
עור לא חתן מכשול ,ר״שמר פן תשכח את ה׳ אלקיד ,לא תונו לא תשא עליו חטא
לא תחניפו את הארץ וכו׳ ובעשין זכור את אשר עשה ה׳ אלקיד למרים ,ואהבת
לרעו כמוך ,בצדק תשפוט עמיתך ,ובו תדבק ,והלכת בדרכיו ,את ה׳ אלקיד
תירא וכר וכן ארור מכה רעהו בסתר או ארור משגה עור בדרך וכן אסור אשר
לא יקים את דברי התורה הזאת ,ודבריו מלהיבים להזהיר כל אחד לא ליכשל
באסור לשון הרע שעונשו המור מאד.
הלבה ב .אי זהו רכיל זה שמוען דברים והולד מזה לזה ואומר כד אטד פלוני.
בב״מ מפרש כד אמר פלוני עליך ,כך עשה לך ,וכן מבואר בסמ״ג (ל״ת י״א)
שרכיל היינו המגלה לתבירו דברים שדיבר ממנו אדם בסתר ,אבל ברמב״ם
לא מצאתי בזה הכרח כלל ,ואדרבה הלוא סתם "כן■ אמר פלוני" ולא פירש עליך
דוקא ,רק מה שאדם מספר לתבירו ולא מתכוון לגלוהו הלאה ,והולד כרכיל שמציע
סחורה שקיבל מאחרים ,אף שאינו פוסל בזה המספר ,כיון שאין רצונו בכד
שיספרו הדברים שסיפר זהו רכילות ,ואף שאינו מספר ממי שמע כיון שניכר בן
הוא רכיל.
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קו

מכילתא פרשת משפטים

שלא מל אברהם אבינו אלא בן צ״ט שנים .כלא נצטוה אברהם
למול עד היותו בן צ״ט שנה כלא לנעול דלת בפני גרים :וניתן
שכר ימים ושנים ,שאינו דומה צער של המנ ככהו^_ילד_5נצער כל

המל כשהוא זקן :בארבע כתות.
דחשוב הוא לפני כר,ב״ה :לה׳
אני ואל יתערב וכו׳ .בהגהיח
הגר״א הגיה כאן יהוא ע״פ האבית
דר״נ פל״ו דהתם גרשינן זה יאמר
לה׳ אני אלו צדיקים גמורים וזה
יקרא בשם יעקב אלו קטנים בגי
רשעים וזה יכתוב ידו לה׳ אלו

שפירשי מדרכיהם ומזרו בהם ועשי
תשיבה ובשם ישראל יכנה אלו גירי

אומות העולם :ת״ל לא תענון.
פירש בזי״ר דהו״ל לכתוב לא תענון
אלמנה ויתום ומדכתיב לא תפנוי
לבסוף משמע לא תענו כל אדם
ע״כ פירוש דהוי כמו פרט וכלל
ימרבה כל אדם :שדרכן לענית
בהן .משמע דר״ע לאיפליבי עניה
דר׳ ישמעאל אתי וס״ל דאלמנה

המדה

כוג

מפני שנפשן שפלה וכו׳ דמבואר דעתו דאלמנה ויתום דוקא ולא
שאר כל אדם היא משום דפשק כר״ע ובפירש״י עה״ת שכתב כל
אלמנה ויתום לא תענון היא הדין לכל אדם אלא שדבר הכתוב

ומדקא משיב גר בהדייהו ש״מ בהווה נפי שהם תשושי כח ודבר מצוי לענותם דמייתי דברי
שניהם כאחד צ״ל דש״ל לרש״י דלא
דוד קרא עצמו גר שנאמר גר אנכי בארץ (תהלים קיט) .פליגי ר״י ור״ע אלא במשמעות
ואומר בי גרים אנחנו לפניך ותושבים כבל אבותינו דורשין וכו״ע ש״ל דהוא הדין בל
כצל ימינו על (האדמה) [הארץ] ואין מקוה (די",א כט) .אדם :אחד פנוי מרובה ואתד
ואומר כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי (תהלים ענוי מועט .כדמייתי מעשה דר״ש
ל .)0חביבין הגרים שלא מל אברהם אבינו אלא בשמוך יביראים שי׳ נ״ד כתב לא
בן תשעים ותשע שנים שאלו מל בן עשרים שנה יפנה אותם לא בהונאת ממון ולא
או שלשים לא היה גר יכול להתגייר אלא בפחות בדברים רעים :מימיך בא אדם
מבן [כ׳ או בן] שלשים לפיכך גלגל המקום עמו אצלך .ר׳ ישמטאל לטעמיה דש״ל
עד שהגיעו לתשעים ותשע שנים שלא לנעול דלת דהוא הדין שאר כל אדם :מה
בפני הגרים הבאים ( wוליתן שכר ימים ושנים) להלן עצירת גשמים .דכתיב ועצר
לרבות שכר עושה רצונו שנאמר ה׳ חפץ למען את השמים ולא יהיה מער :וגנות.

צדקו יגדיל תורה ויאדיר (ישעיה «) .וכן אתה מוצא
בארבע כתות שהן עונות ואומרות לפני מי שאמר
והיה העולם ( wלה׳ אני) שנאמר זה יאמר לה׳
אני וזה יקרא בשם יעקב וזה יכתוב ידו לה׳ ובשם
ישראל יכנה (שם מי) .לה׳ אני [ב] (ואל יתערב בי ותהיינה אפורות נינשא :כשתעשון
ייחום דוקא נקט קרא והרמב״ם חטא) וזה יקרא בשם יעקב אלו !!ן (גרי צדק) .וזה את כדין .פירש בזי״ר שאחר
בפ״ו מהלכות דעות ה״י שכתב יכתוב ידו לה׳ אלו בעלי תשובה .ובשם ישראל שגמרתה הדין תהיו זרי׳זין שיקויים
תייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות
יכנה אלו ( wיראי שמים):
הדין:
כל אלמנה ויתום לא תענון אין לי אלא אלמנה
חון
ויתום שאר כל אדם מנין תלמוד לומר לא תענון דברי רבי ישמעאל .רבי עקיבא אומר אלמנה ויתום
שדרכן לענות בהן דבר הכתוב [ד,ן:
ענה תענה אחד ענוי מרובה ואחד ענוי מועט .דבר אחר (רבי אומר) אם ענה תענה מגיד שאינו
אם
חייב עד שיענה וישנה .כבר היה רבי ישמעאל ורבי שמעון יוצאין ליהרג .אמר לו רבי שמעון לרבי
ישמעאל רבי לבי יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג .אמר לו רבי ישמעאל לרבי שמעון מימיך בא אדם
אצלך לדין או לשאלה ועכבתו עד שתהא שותה כוסך (ונוטל) [ונועל] טנדלך או עוטף טליתך אמרה תורה
אם ענה תענה אחד ענוי מרובה ואחד ענוי מועט .אמר לו נחמתני רבי .וכשנהרגו רבי שמעון ורבי ישמעאל
אמר להם רבי עקיבא לתלמידיו התקינו עצמכם לפורענות שאלו טובה עתידה לבא בדורנו לא היו מקבלים
אותה אלא רבי שמעון ורבי ישמעאל .אלא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שפורענות גדולה עתידה
לבא בדורנו וסילק אלו מבינותינו שנאמר הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין
וגו׳ (ישעיה ") ואומר יבא שלום ינוחו על 'משכבותם הולך נכותו ולבסוף ואתם קרבו הנה בני עוננה זרע
מנאף ותזנה  :כי אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו [יכול] כל זמן שהוא צועק אני שומע ואם אינו צועק
איני שומע (הא מה) ת״ל שמוע אשמע [הא מת״ל כי אם צעוק יצעק אלי] אלא ממהר אני ליפרע על ידי שהוא
צועק יותר ממי שאינו צועק .והלא דברים ק״ו אם כשהיחיד צועק על (היחיד) [הרבים] שמוע אשמע צעקתו
כשהרבים צועקים עאכ״ו ומה אם מדת פורענות מעוטה כשיחיד צועק על הרבים כך מדה טובה [מרובה] ורבים
מתפללים על היחיד על אחת כמה וכמה :

דכתיב ואבדתם מהרה מעל הארץ
וגר :ה״ג ומה כאן חרב .דכתיב
והרגתי אתכם בחרב :אלמנות
חיות .שלא יהיה עדים בדבר

אפי ר׳ ישמעאל אומר נאמר כאן חרון אף ונאמר להלן חרון אף וחרה אף ה׳ בכם (דכרים«) מה להלן
וחרה
(כאן) חרב :והיו
עצירת גשמים וגלות אף כאן עצירת גשמים וגלות ומה [י! (להלן) חרב אף
נשיכם אלמנות ובניכם יתומים ממשמע שגאמר והרגתי אתכם בחרב איני יודע שנשיכם אלמנות [ובניכם יתומים]
ומה תלמוד לומר והיו נשיכם אלמנות [״] ((ובניכם יתומים) [אלא אלמנות ולא אלמנות]) כענין שנאמר ותהיין
צרורות עד יום מותן (ש־כ ב) אלמנות חיות .ובניכם יתומים ןא! ((אין) ואין יתומין אלא) שאין ב״ד מניחין
אותם בנכסי אביהן מפני שהן בחזקת קיימים .והרי דברים קל וחומר ומה אם כשלא תענון את הדין אין
נשיכם אלמנות כשתעשון את הדין על אחת כמה וכמה [ mכמו] שכתוב משפט אמת שפוטו אמת ומשפט שלום
שפטו בשעריכם (זכריה ז) .ואומר כה אמר ה׳ שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא (ישעיה מ)
( wעאכ״ו שאין נשיכם אלמנות ובניכם יתומים) וכן הוא אומר למען תירא את ה׳ אלהיך [וגו׳ ולמען יארכן

ימיך
הגהות הגר״א

Jו] כאן:
[ה] בהיד:,
[ד] גרי הערק :
[ג] קטני מי רשעי ישראל :
[ב] אלו יראי שמים שלא נתערב בהן חטא :
{א] מיותר :
1ס) שאין נשיכם אלמנות ימינם יתומים נם*ש
(ח) מלמד שנשיהם מבקשות לינשא ואין מניחים אותן כענין כו׳:
[ז] להלן:
[י] אם תשמרו את כל התורה עאכו-כ שתאריכון בו־ (דלהלן) בסוה׳ם :
בו׳:

מכילתא <הר אפרים> גרבוז ,אפרים זאב בן צבי אריה עמוד מס (227הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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יותר חמורות מן הלאוין הנתקין לעשה ,אף כי יש באלו קצת שלוקין עליהן

מן התלויין בלשון ,כאמרסא ז״ל כל לא תעשה שאין בו מעשה אין לוקין
עליו חוץ מנשבע וממיר ומקלל את חברו בשם ,או באחד מכל הכינויים ב,

ואע״ם שלא הוזכר בתורה בלאו זה אלא דיין ונשיא וחרש כאמרוג ,אלים
לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור וכן לא תקלל חרש ,הוא הדין לשאר בגי
אדם ,כמו שאמרו ה ז״ל לא תקלל חרש ,אין לי אלא חרש שאר כל אדם מנין,

ת״ל בעמך לא האור ,אם כן למה נאמר חרש ,מה חרש מיוחד שהוא בחיים
וכו׳ יצא המת שאינו בחיים ,ואמנם על דרך הפשט הזכיר את אלו יותר מן

האהרים ,מפני שהוצרך להזהיר על אלו יותר שלא יקלל השופט על שהרשיעו
בדין ולא הנשיא להענישו אותו ביד פשעו לשלחו ו ,והוא הטעם שהזכיר

זה הענין בסוף פרשת ואלה המשפטים אחר הזכירו כל הדינין ,כלומר שלא

תקללו אחר שהוא ישפוט אותך על פי אלה המשפטים ז ,אם ישפוט לא בצדק
יקולל ויואר ואין פשע והוא אמרם ח ,ונשיא בעמך ,בעושה מעשה עמך ,וכן
עגין לא תקלל הרש ,הוצרך להזכירו פן יחשוב המקלל שאין ענש בקללתו
מאחר שאינו שומע ולא ישיגהו צער על קללתו ט,

ול ר " םי

ז״ל ביאור גאה

באמרו לא תקלל חרש ,והוא שנקמת האדם על שונאו חלוקה

בארבע

מדרגות ,הראשונה ,שיתעורר על שונאו לנקום עליו נקמת
גופו אם להרגו אם להכותו ,השניה ,אשר לא רבה עליו כל כך משטמה
עד שיכנו נפש אבל שיתעורר עליו להזיקו בממונו ,השלישית ,אשר
לא שת לבו גם לזאת אבל שיתעורר להקניטו ולבישו בפניו ,הרביעית,

שלא יכוין הוא לבל זה אבל כשיזדמן שיעלה זכר אויבו בפיו יזכירהו בקלון

ויקללהו שלא בפניו ,והיא נקמת רוב העולם ולכן הזהיר עליה ,כלומר אף
בקלה שבנקמות לא תרגיל עצמך כלל ,והוא אמרו ,לא תקלל חרש .ה מד ר ג ה

החמישית,

כל לאו שיש בו מלקות ,והם כל לאו שיש בו מעשה במו

א) שבועות כא ,א.
ד) ויקרא
ג) שמות כב ,כז.
ב) כדאי׳ שם לה ,א.
יט ,יד.
ז) נ׳ שחסר:
ו) וע׳ רמב״ן ויקרא יט ,יד.
ד ),תורת ד,כד,נים שם.
,אבל" ולכן שמתי כאן פסיק.
נו) כ״כ הרמב״ם הל׳ סנהדרין
ה) סנהדרין פה ,א.

פכ״ו ה״א והרמב״ן ויקרא יט’ ,י•

e
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שראוי להשתדל במיתתו ,כאמרס׳ב

מי שלקה ושנה כונסין אותו לכפה,

המדרגה ה ש ש י ת ,הדברים שהעובר עליהם במיתה בידי שמים,

וההפרש בין מיתה וברת לפי הדרכים הדתיים הוא ,שענש המיתה עליו ולא
על זרעו ובעגש הברת הוא וזרעו בכרת ,ומחויבי מיתה בידי שמים הם,

האוכל את הטבל ,וכהן טמא שאכל תרומה טהורה ,וזר שאבל את התרומה

כמו שנזכרו במשניות ג ,וכן כל המענה אלמנה ויתוםד ,כמו שלמדו ז״ל
מאמרו ד ,אם ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק וגר והרגתי אתכם וגר,
וכן הגוזל את העני מאמרו ו אל תגזול דל וגר כי יי יריב ריבם וקבע את
קובעיהם נפש ,וכן מוציא שם רע מאמרו ז,

האנשים מוציאי דבת הארץ,

בדין זה נתפרשו במדרשות ,המדרגה השביעית ,מחויבי כרת,
והם רוב מחויבי חטאות על שגגתם ,שאין חטאת באה אלא על דבר שזדונו

כרת בענין ,בא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל

אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל אשת אחי אמו ,ואוכל חלב ודם ,וחמץ

בפסה ,ועושה מלאכה ביום הכפורים ,ומבטל את הפסה ,ובועל נדה ,וענין הכרת

לפי הדרכים הדתיים הוא קצור השנים ,אלא אם כן הזכות תולה לו ,המדרגה
השמינית ,מחויבי חנק ,כענין נביא השקר ומתנבא בשם ע״ז וזקן

ממרא וגונב נפש ומכה אב ואם ובא על אשת איש ט,

המדרגה

ב) סנהדרין פא ,ב .ודברי רבינו צ״ע ,שהרי בגט׳ שם
א) מכות טז ,א.
העמידו ד״ז רק במלקיות של כריתות ורק אם הזר על אותו איסור כדת ,וכן
פסק רבינו בספרו לסנהדרין עמוד רצו ורצז (מעמודי ספרו) שעל סתם לאו שיש בו מלקות
ג) אלו שהזכיר רבינו וגם אחרים אי׳ בסנהדרין פא ,א • .ד) כ׳׳כ
אין מכניסין לכיפה
רבעו יונה בס׳ שערי תשובה שער ג אות ק״י בשם ר ז " ל אבל הרמכ״ם הל׳
דעות פ״ו ה״י סתם ולא כ׳ שכוונת הפסוק למיתה בידי שמים והרמב״ן שמות כב ,כא
כ׳ וז״ל. :והעונש הזה לא מנו אותו רבותינו בכלל חייבי מיתר,
בידי שמים בברייתא ...והטעם שאין זד ,מיתה בידי שמים ...אבל ענש בכאן שיהרג
ו) משלי כב ,בג.
ה) שמות כב ,כא.
אותם בחרב אויב או במלתמה• וכו׳.
ם) כדאי׳ סנהדרין פד ,ב.
ח) ע׳ ערכין טו ,א.
ז) במדבר יד ,לז.

•w

ואמרו  nז״ל אם המוציא שם רע על העצים ועל האבנים דינו במיתה ,מוציא
ישם רע על ישראל שנתחייב בתורה ובמצות על אחת כמה וכמה׳ ורבים אחרים

(לגג")?-
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משפטים
בא בשכרו (בב,יד)
קאמם אב.

במהרהבתולות (כב,טז)
במה 2ר'  Aרמז לכתובת בתולה מאתים.ענה תענה  ...צעק יצעק  ...שמע אש»ע (כב,כב)
המתים יודעים בצער החיים ,והכפל מראה ,כי המה -
קרובו של העני ירגיש הענוי ויצעק ,והקב״ה ישמע ג□
את צעקתו .אופן אחר :אם יוציא שם רע על העני ,כי
נצרר -
אינו ראוי שיתמכו בו ,או כי עשיר הוא ואינו
34567־;12
לא יתנו לו גם לעתיד ,ויצעק הרבה.
:אה״ח

ענה תעבה (כב,כב)
עיין למעלה אופן אחר .אלמנה ויתום צערם כפול
כשמענין אותם ,בי זוכרים מצבם ,שבשבילו אפשר
לענות אותם ,כי אין להם מי שיעזור להם.

אם כסף תלוה את עמי (כב,כד) .
הלואה בעדים " -את עמי".
צדקה בסתר " -את העני עמך".
לא תשימון (כב,כד)
מדכתבה לשון רבים אחרי שתחלה כתוב "תלות" לשון
יחיד .אף הלוה והערב והעדים עוברים .ב״מ עה:
כסותה (בב,כו)
כתיב בטחה ,כסותו קרי ,ראה נדרים־פט :ר׳ יודא היה
לו בגד אחד לו ולאשתו.
חמדת אברהם רפופורט ,אברהם זלמן הכהן עמוד מס  60הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שעו.

חשוקי דומד

והביא ראיה לכך מדברי הגט׳ בבבא בתרא 0־ף קמח ע״ב> איבעיא להד הקדיש
[שכיב מרע] כל נכסיו ,ועמד מהו ,מי אמרינן כל לגבי הקדש גמר ומקני ,אר

דלמא כל לגבי נפשיה לא גמר ומקני... ,חילק כל נכסיו לעניים ,מאי מי אמרינץ

צדקה ודאי מגמר גמר ומקני ,או דלמא כל לגבי נפשיה לא גמר ומקני ,תיקו.
ומשמע שכל הספק הוא לגבי עצמו ,אך לגבי יורשיו ,ודאי שאמרינן שלא
משייר ולא מתבטלת הצדקה מכח אומדנא .וכל מה שמצינו בשו״ע (יו״ד סימן

ונא ס״ה) שאזלינן בצדקה בתר אומדנא היינו להעביר מצדקה לצדקה ,אך לבטל
את הצדקה לגמרי ,ודאי שלא אמרינץ אומדנא.

עו^צוין באמרי יושר (ח״ב סימן קמח) שדן בדבר חבורה שכתבו ס״ת ובגמרו
עשו הגבאים חשבון ,ומצאו כי נשאר מותר בסך שמונים רובל כסף ,וקם
אחד והתנדב עוד שבעים כדי להשלים למאה וחמישים ר״כ ,כדי לקנות כלי
הקודש .ולאחר מכן נתברר שטעה הגבאי והיה אצלו מותר של מאה ועשרים

ר״כ ,ולכן רוצה המתנדב לתרום רק שלושים ר״כ להשלים למאה וחמישים.
ופסק האמרי יושר שהדין עמו כיון שהוי נדרי שגגות ,וכתב לדחות את דברי

הטוב טעם ורעת על פי דברי הרמ״א (יו״ד סימן רב סט״ס שכתב מי שנדר ואמר

אם יחיה פלוני החולה אתענה כך וכך ,או אתן כך וכך לצדקה ,אם מת אותו
פלוני ,פטור מנדרו ,דהרי התנה בפירוש ולא בעינן תנאי כפול בנדרים ,דלא גרע
 ■gjgמכוונת הנודר .הרי שבנדרים אזלינן בתר אומדנא ,ולא צריך תנאי כפול.

ויתכן לחלק ,שהאמרי יושר מיירי כשהסביר את הסיבה שנותן את השבעים
רובל ,ולכן אע״פ שלא אמר תנאי כפול ,סוף סוף מכיון שאמר למה הוא

נותן ,אמרינן אומדנא ,והדבר דומה למבואר ברמ״א (חו״מ סימן ח ס״ד) שבמתנה
יש אומרים שאמרינן אומדנא .משא״כ בנידון הטוב טעם ודעת שלא אמר כלום
בשעה שנדר ,הרי שלא אמריבן אומדנא לבטל את הצדקה .ואם כן אף בעניננו

יתכן שמכיון שהוי נדרי צדקה ,ובשעה שנדר לא אמד כלום ,לא אמרינן
שהצדקה בטלה מחמת האומדנא ,והדבר דומה לגט׳ בבבא בתרא הנ״ל ,וצ״ע.
דף נד ע״א

תבעוה להינשא ונתפייסה

אלמנה שנשתדכה ,האם עוכרים על לאו כשמענים אותה

שאלה

כתב הרמב״ם <פ״ו מדעות הי׳י) :׳חייב אדם להיזהר באלמנות מפני
שנפשן שפלה למאוד ,ורוחן נמוכה ,אע״פ שהן בעלות ממון,

חשוקי חמד  -כתובות זילברשטיין ,יצחק  pדוד יוסף עמוד מס (372הודפס ע״י תכגת אוצר תחכמו! (0
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ואפילו אלמנתו של מלך ,שנאמר בל אלמנה ויתום לא תענוך .ויש לעיין
מה הדין באלמנה שנשתדכה עם אחר ,האם פקעה דין אלמנות ממנה לענין
הלכה זו?

תשובה במסכת כתובות דף נד ע״א נאמר תבעוה להינשא ונתפייסה ,רב
נחמן אמר שמואל איבדה מזונותיה ,נתארסה לאחר לדברי הכל
אין לה מזונות ,שחיוב המזונות הוא למשך ימי אלמנותה ,ומשנתארסה אשת

איש היא ולא אלמנה ,כך כתב המ״מ ,וכתב הב״י (אבה״ע סימן צג) שאפילו

נשתדכה הפסידה מזונותיה ,שכבר הפקיעה מעליה כבוד בעלה הראשון .ויתכן

^*שה״ה לעניננו מאחר וכבר חושבת על בעלה השני ,אין שם אלמנה עליה ואין
נפשה שפלה ואין רוחה נמוכה.
אולם גיסי הגר״דו קניבסקי שליט״א אמר שאין דין זה של אלמנה תלוי רק

בפיוס ,אלא כל זמן שאינה יכולה להסתדר בדבריה בעצמה ואין לה
משען ,הרי היא בגדר אלמנה ,וכעין מה שכתב הרמב״ם <שם) לענין יתומים

שעד אימתי נקראים יתומים לענין זה ,עד שלא יהיו צריכין לאדם גדול להסמך

עליו ולאמנץ ולהטפל בהן אלא יהיה עושה כל צרכי עצמו לעצמו כשאר כל

הגדולים ,ה״ה לענין אלמנה ,וא״ב אף שהיא נתארסה ,כיון שעדיין אין לה
משען שיכול לעזור לה בכל ענייניה הרי היא בגדר אלמנה.

ויש להוסיף את המבואר במנהגי המהרי״ל (ליקוטים ד״ד ,כתיב) וז״ל :המהר״י
סג״ל כשהיה מדבר על אשתו עם אחרים היה אומר בלשון אשכנז :מיין
הויז פרויא ,כדאיתא פרק כל כתבי :אר״י מימי לא קראתי לאשתי אשתי

ולשורי שורי אלא לאשתי ביתי .פרש״י שהיתה עיקרו של בית .ולשורי שדי
פרש״י שעיקר התבואה מכח שור .וכשהיה קורא אותה ...היה מכבדה בדבריו
כאילו מדבר אל רבים מפני שאלמנה נשאה ,עכ״ל .הרי שהתייחס אליה

כאלמנה אפילו אחר שהתחתנה שנית ,וכ״ש בעניננו.

דף נד ע״א

נתפייסה אין לה מזונות

אלמנה שנישאה כדי שהשלטונות לא יגרשוה ,האם הפסידה מזונות

שאלה

מבואר במסכת כתובות שאלמנה מקבלת מוונות כל ימי אלמנותה,
אך אם התארסה אין לה יותר מזונות ,וכן נפסק בשו״ע (אבה״ע סימן
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פרשת משפטים

ודעת

קנה

ונראה לומר בדרך רמז ,שהפורענות היא האש ,אינה יוצאה לשרוף
את הקוצים היינו לאבד את הרשעים ,רק אם כלו הגדיש והקמה שהם

הצדיקים ,שאפילו אם ישנם צדיקים בעולם ,אבל הם כמי שאינם ,שאינם

קמים למול הרשעים להשיב מלחמה שערה ולעמוד בפרץ ,וזהו שמבואר
בפסוק ונאכל גדיש ששותקים וכאלו לא קיימים.

אבל כאשר קול מלחמה במחנה ,וצדיקי הדור קמים בקול ענות

גבורה לבער קוצים מן הכרם ,אזי הם כתריס בפני הפורענות ,ומשיבים
•?!כפימי !1חרון אפו של הקב״ה.

עד האלקים יבא דבר שניהם (כ״ב ,ח׳)
לכאורה היה יותר נכון שיאמר הפסוק לפגי האלקים ,או אל האלקים,
כי כן משפט הלשון לומר בדיינים ,שמביאים את הדין אליהם או לפניהם,

..........ומלת "עד" צריכה הסבר.
ונראה ,שאף שנתנה התורה הקים ומשפטים צדיקים שיגזרו הדיינים
את הדין על פיהם ,מכל מקום בכל דין ודברים הנופלים בין בני אדם,

ראוי להם שלא למצות את הדין ער תומו ולהיות מן הצועקים דונו דיני,
ומבלי לנסות כלל להשתוות ולהתפשר ביניהם להקריב את משפטם לפני

הדיינים .הדרך הישרה שראוי שינהגו בה היא ,לבא לבית דין רק בשלב

האחרון ,כאשר כבר בדקו ונסו בכל האופנים .ומצאו שאינם יכולים לבוא
יחדיו לעמק השוה.
לכן נאמר "עד האלקיס" ,היינו ,שביאתם לפני הדיינים היא הסוף

והתכלית של ררך נסיונותיהם להתפשר ביניהם.

אס ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי (כ״ב ,כ״ב>
רש״י פירש כאן דאלמנה ויתום לאו דוקא ,והוא הדין לכל ארס ,אלא
שדבר הכתוב בהווה לפי שהם תשושי כח ודבר מצוי לענותם .וממוצא

ר.ץד<.

הדברים למדנו ,שבכל אדם מישראל ,ואף כשצריך ליסרו ולהוכיחו על

<"*«/

חטאיו ,אין לצערו יותר מהצורך מהמוכרת ,וצריך לדקדק היטב בכל מאי

'׳' /־*’״/

דאפשר לקרב את חברו ולהוכיחו בדברי נועם .ואף על פי שאפילו

•• •

באלמנה ויתום אם מצערן לצורך אין בדה איסור ,אדרבה ,גמילות חסדים

יש כאן ,כמו שכתוב כאן בספורנו ,מכל מקום כל מה שמעדיף לצער יותר

מהנחוץ ,הרי זה איסור.
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פרשת משפטים

ורעת

וראוי להעתיק כאן דבר נפלא ממסכת שמחות (פ״ח הובא ברמב״ן

בשער הגמול) :כשנאחז רשב״ג ור׳ ישמעאל בן אלישע גזרו עליהם
שיהרגו ,והיה ר׳ ישמעאל בוכה .אמר לו רשב״ג :מפני מה אתה בוכה.
לשתי פסיעות אתה נתון בחלקן של צדיקים ,ואתה בובה? אמר לו ,אני

בוכה על שאנו נהרגין כעובדי ע״ז וכמגלי עריות ושופכי דמים וכמחללי
שבתות .אמר לו ,רבי ,שמא סועד היית או ישן ,ובאה אליך אשה לשאול

על גדתה ועל טומאתה ועל טהרתה ,ואמרת לה המתיני עד שאישן,
והתורה אמרה "כל אלמנה ויתום לא תענון אם ענה תענה אותו" .וכתיב

בתריה "והרגתי אתכם בחרב" (הועתק מהרמכ״ן ,ובמסכת שמחות לפנינו

הגירסא שאמר לו רשב״ג שמא השמש עכב את האשה ,והוא מבהיל יותר
שנענש על מעשה השמש לפי שלא הזהיר אותו).

והנה הדברים מבהילים ,כי הלא רשב״ג ור׳ ישמעאל בן אלישע היו

מעשרה הרוגי מלכות ,ונהרגו במיתה משונה ואכזרית וביסודים נוראים,

וחשש רשב״ג שכל זה ראוי לבא בעבור שנשתהו קימעא בעת סעודתם או

שנתם ,מלהשיב לאשה שבאה ושאלה בידה.
כל אחד ואחד צריך ללמוד לעצמו מוסר ,כיצד צריך כל אחד לפי מה
שהוא ,לעמוד הכן לתת לכל נצרך די מחסורו\כי בודאי גם אצל בעה״ב
שייכת תביעה כעין זו ,כאשר באים לתבעו לצרכי צדקה ,והוא דוחה את

המבקשים בלך ושוב ,ואומר שאין לו פנאי ,ובאמת היה יכול להשתדל
ולמלא מבוקשם.

_____________״ _____________________ _______

אם ענה תענה אתו וגו׳ והרגתי אתכם בחרב (ב״ב .כ״ב־כ״ג)
צריך להבין ,מדוע מתחיל הפסוק בלשון המדברת ליחיד — "ענה

תענה" ,ומסיים בלשון המדברת לרבים —”"והרגתי אתכם".
ונראה כי לא רק המענה עצמו נענש ,בי אם כל הרואים והשומעים,

אם הם שותקים ואינם מוחים בידו ,גם הם כמוהו נחשבים למענים ,וגם
עליהם ראוי לבא חרון אף ה׳ .וצריך כל אדם מישראל להיות אמיץ לבו

בגבורים להציל עשוק מיד עושקו ,ושלא יניחנו לבבו לראות עלבון

עשוקים ,מבלי לעשות כל אשר לאל ידו להיות להם לסעד ולעזר.

אם כסף תלוה את עמי וגו׳ לא תהיה לו כנשה (כ״ב ,כ״י)
ברש״י :לא תתכענו כחזקה אם אתה יודע שאין לו .והנה בפרק איזהו
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כי תצא

הקב״ה השגחתו מהם נהפך בחזרה לקללה וזהו
מש׳׳כ כאן לא יבא עמוני וגז׳ ע״ר אשר שכר
את בלעם וכ״ת הרי למעשה לא הזיק כלום לכן
קאמר ולא אבה וגו׳ ויהפוך ה׳ וגו׳ כי אהבך
וגו׳ היינו שהפך וזהו רק כ״ז שאהבך אבל מיד
שתחטא עלול להתהפך שוב לקללה כמו שהי׳

___ 5K2

כתבה גר ויתום משום דהרבה פעמים הגר עצמו
כיתום.
ועוד י״ל דלכן לא כתיב גר ויתום ,שבא
לרמז שאם גר ק עם יתום אסור להטות דין של
א׳ מהן ואם מטה דין א׳ מהן עובר בלאו [וזהו
גר יתום שהמשפט הוא של גר ושל יתום] ,אע״ג

באמת וא״כ הזיק לך הרבה ולכן לא תדרוש דב׳ גרים שדנים זה עם זה או ב׳ יתומים אין
שלומם וטובתם כל ימיך לעולם.
עובר בלאו זה אם מטה דינו של א׳ מהן
כיו
וגו׳
כלב
ומחיר
יט .לא תביא אתנן זונה
כדמוכח בידו׳ ר׳׳פ שני שעירי אבל בא׳ גר וא׳
— ------------־ ______________תועבת ה׳ אלקיך גם שניהם .כתב הרמב״ם בפ״ג  Jיתום עודר
מ>ע״§ ה״ז המקריב אתנן ומחיר כאחת ע״ג
יו ,יח ,כא ,כב .ולא תחבול בגד אלמנה
בלאו
המזבח לוקה א׳ על שניהן משום שנאמרו
וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך ה׳ אלקיך
ממחיר
א׳ ,ולפ״ז נראה רחצי זית מאתנן וחצי
משם ע״ב אנכי מצרך לעשות את הדבר הזה וגו׳
חולק
שאין
מצטרפין ללקות עליהן דקי״ל כל
לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהי׳
מצטרף ,וי״ל שזה רמוז בפסוק כי תועבת ה׳ גם וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ע״כ אנכי

שניהם היינו אפי׳ כזית משניהן כא׳ ג״כ תועבת מצרך לעשות את הדבר הזה .יל״ע למה גבי
ה׳ ולוקה.
עוללות לא כתיב ויפדך ה׳ אלקיך משם כמו גבי
כ .לא תשיך וגו׳ .מה שסמך פ׳ רבית לם׳ בגד אלמנה .ונראה דהוא ענץ אחר לגמרי רגבי
אתנן ומחיר י״ל דרמז כאן דהמלוה ברבית אין עוללות בונת התורה לומר שירחמו על העני כי
בא לבית ה׳ כמו אתנן ומחיר דהיינו שאין קם אתה בעצמך היית גר והרגשת נפש הגר ע״ר כי
לתחה״ט.
אתם שעתם את נפש הגר וגו׳ ול״ש כאן לומר
פכ״ד .א .וכתב לה ספר כריתות .כתבו בשם ויפדך משם כי אין זה שייך להענין ,אבל גבי
הגר״א ז״ל דלכך נקרא גט משום שאותיות ג״ט לא תחבול בגד אלמנה ענין אחר הוא שרוצה
לא מציגו סמוכים זה לזה בכל הפסוקים ולכך לומר אע״ג שעי״ז אתה יכול להפסיד החוב [כי
הוא סימן להרחקה .וצ״ע דגם אותיות ג״ק ז״ט מסתמא המשבץ הוא שלאכ\פקד החוב] וזה
ז״ץ ו״ס ס״ץ לא מצאתי סמוכים בפסוקים [אבל אינך חייב ולזה אמר חכרת כי עבד היית
השאר נמצאים או ישר או הפוך] .וי״ל דגט הוא במצרים ויפדך ה׳ וגו׳ אע״ג שלא הגיע לך
הראשון שאינו סמוך ,גם לפי מה שהעתיק דברי כמ״ש הללו עובדי ע״ז והללו עובדי ע״ז ומ״מ
נתן לך ולכן גם אתה חייב לקיים אע״ג שיכול
וער״א בס׳ דברי אליהו מס ,גיטין א״ש ע׳׳ש.
יו .לא תטה משפט גר יתום .כתב הרמב״ם } להיות שתפסיד עי״ז .ובזה יש לבאר ג״ב למה
בספ״ו מדעות א׳ יתום מאב וא׳ יתום מאם ועד גבי עוללות כתיב בארץ מצרים וגבי חבלה כתיב
אימתי נקראו יתומים לענין זה עד שלא יהיו במצרים ,כי לגבי עוללות אין נ״מ היק תי׳ עבד
צריכין לאדם גדול להסמך עליו ולא להטפל בהן העיקר שהרגיש טעם עבדות ולזה קאמר אז
אלא יהי׳ עושה כל צרכי עצמו לעצמו כשאר כשהיית בארץ מצרים היית עבד אבל גבי חבלה
כל הגדולים ,ולפ״ז נראה דגם יתום בחיי האב בא לומר שהיית עבד להמצרים שאין שום עבד
כגון שאביו ואמו נתגרשו והוא נשאר עם א׳ מהן יכול לצאת משם (כמ״ש במכילתא בשלח) ובכ״ז
וחסר לו תשני דינו כיתום ,וכן גר שנתגייר ועודו פדך ה׳ משם אף שלא הגיע לך ולכן גם תוותר
צריך להוריו אבל אינם אתו דינו כיתום דכקטן להאלמנה.
כא ,כב .כי תבצור כרמך לא תעולל וגו׳
שנולד רמי ,וי״ל דלכן כתבה תורת גר יתום זלא
טעמא דקרא קנייבסקי ,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל עמוד מס 229הודפס ע״י תכ1ת אוצר החכמה
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מי שיש בידו למחות ואינו מוחה .הוא נתפס בעק אלד שאפשר לי
(( 0יא)
למחות בהן( .יב) שנאמר הוכח תוכיח ולא תשא עליו חטא .פשט
הכתוב הוא אזהרה שלא נשא חטא בחטא חבירינו .בהמנענו מהוכיח אותם .ואס
איש אחד יחטא :בהגלות נגלות חטאו .כל העדה יענשו עליו .אם לא יוכיחוהו
בשבט מוסרם .וק כתוב ביהושע והיה אתם תמרדו היום בה׳ ומחר אל כל עדת
ישראל יקצוף גוי הלא עק גוי ועל כל עדת ישראל היה קצף והוא איש אחד לא גוע
בעונו .ונאמר והנגלות לנו ולבנינו עד עולם .ואפי׳ אומות העולם אמרו ונדעה
בשל מי הרעה הזאת .אף כי ישראל שהם ערבים זה מה .וכן נאמר מפורש
(יג) ביחזקאל ואתה כי לא הזהרתו הוא בעוני ימות ודמו מידך אבקש• ואמרו
וכשלו איש באחיו .בעון אחיו מכלל שכל ישראל ערבים זה בזה .והוא במקום שיש
בידו למחות .ואפי׳ אם ספק בידו אם יקבלו דבריו .צריך וחייב להוכיח .ואס אינו
מוכיח הוא נענש .אבל אם ברור להמוכיח שלא יקבלו ממנו .אזי אסהעוברין שוגגין.
חייב שלא להוכיח ואפי׳ נאיסורא דאורייתא .כאמרס הנח •להם שיהיו שוגגין ואל
יהיו מזידין .אבל אם העוברין מזידין אע״פ שפטור מעונש מכל מקום מן העשה של
הוכח תוכיח לא מיפטר .אבל אס נראין הדברים שעוד יתקלקלו יותר או שיגיע
להמוכיח איזהתקלה .אזי אףבמזידקמצוה לשתוק .כאמרס כשם שמצוה לומר דבר
הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע שנא׳ אל תוכח לץ פן ישנאך:
כל כך חייבה התורה בתוכחת איש את חבירו .עאכ״ו שחייב כל אחד
)1
מישר?! בתוכחת עצמו .והוא לחקור ולבדוק בכל עניניו ולפשפש במעשיו
ולהתבונן על כל דרכיו .לידע ולבחון אס המה על דרכי עבודת ה׳ או על דרך
המרי חלילה .ואס הוא עובד את יוצרו או את יצרו .ואס עבודת ה׳ ואהבתו
ויראתו נגד פניו ולבו תמיד .או אם המה זנוחיס ממחשבתו ולבבו כלל .בעניניס
כאלה וכיוצא בהן יוכיח וייסר נפשו תמיד כענין שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה
ונשובה אל ה׳:
(ט) (יד) סוד נכנס במצות זה העשה .אף כשיחטא איש לאיש לבל ישטמנו
וישתוק אלא מצוה תיכף להוכיח לו על פניו ולומר לו למה עשית
לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך .ועיקר
המצוה הוא למק לא ישאר עוד בלבו דבר עליו .וגס בזה צריך ליזהר לבל להוכיחו
בפרסום ובדברים קשים כי אם בינו לבק עצמו ובדברי נחת ולשק רכה:

(י

Z״/V^V

אם

פרק ו לא תעשה א
שלא להלבין פגים שגאשר ולא תשא עליו חטא:

אס״פ

שחייבה התורה להוכיח את חבידו .בין בדברים שבינו לבין
(א) (א)
המקום בין בדברים שבינו לבינו .מ״מ לא ידבר לו קשות עד
שיכלימנו .שנאמר ולא תשא עניו חטא .כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו ופניו
משתנות תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא (ב) ואס הקפידה תורה שלא לבייש אדם
במקום

מנחת עני
(יט)הםמ׳׳ג שם( :י)3רנינו יונה נשער המשונה( :יג) הסמ״ג שם :ויד)הרמנ״סשםנססר
המצות וגם«3זי3ורו( :א) הימנ"סשם )3( :לשקהםמ״ג לאוו*:

הרכות דעות׳פ״ו מדע

רה

במקום תוכחה ק״ו שלא במקום תוכחה .ומכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל.
וכ״ש ברגים:
שהמכלים את חבירו איט לוקה עליו .עון גדול הוא .כך אמרו
(כ) (0
חכמים (ד) לעולם יפיל אדם עצמו לככשן האש ואל ילבק פני
חבירו ברכים .והוא כי הלבנת פנים הוא אכק הרציחה .כמו שאמרו דאזיל סומקי
ואתי חיוורא .ודומה אל הרציחה .וגס צער ההלבנה מר ממות .על כן דמו אבק
הרציחה אל הרציחה .וכמו שאמרו כי יהרג ואל ירצח .דומה לזה אמרו שיפיל עצמו
לכבשן האש ואל ילבין .ולמדו זה מענין תמר שנאמר היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה
וגומר .הנהאע״פ שהוצאה לישרף לא גלתה כי היתה הרה מיהודה שלא להלכקפניו:
אמרו כל היורדין לגיהנס עולין חוץ משלשה שיורדין ואינן עולק.
(( 0ה)
המלבין פני חבירו ברבים .והמכנה שם לחבירו .והבא על אשת
איש .הנה כי דמו המלבקפני חבירו ברכים והמכנה שסלחבירו כשגסהוא מלבין פניו.
אל הבא על א״א שהוא מן העבירות שיהרג עליהן ואל יעבור .עוד אמרו המלבק
פני חבירז ברבים אין לו חלק לעולם הבא .ומה שלא אמרו כן על הרוצח שאין לו
חלק לעה״ב .כי המלבין פני חבירו איננו מכיר גודל חטאו .ואין נפשו מרה לו על
עונו כמו הרוצח .על ק הוא רחוק מן התשובה:

א^״פ

עוד

לפיכך

צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים בין קטן ונין גדול.
(( Hי)
ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו .ולא יספר לפניו דבר שהוא
בוש ממנו .במה דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו .אבל בדברי שמיס אס
לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו .ומחרפין אוחו עד
שיחזור למוטב וכאשר בארנו לעיל בעשה דתוכחה:

לא תעשה ב
שלא לענות אטללים שנאפה כל אלטגח ויחוס לא חענון:

חייב

אדם להזהר ביתומי׳ ואלמנר .מפני שנפשן שפלה למאוד ורוח נמוכה
(ה) (ז)
ואף על פי שהן בעלי ממון .ואפי' אלמנתו של מלך ויתומיו .מוזהרי׳
אנו עליהן .שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון .והאיך נוהגין עמהן .לא ידבר
אליהם אלא רכות .ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד .ולא יכאיב גופם בעבודה .ולבס
בדברים קשים .ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו:
המקניטן או מכעיסן או הכאיב לבן או רדה בהן או אבד ממונן
(י) (ח)
הרי זה עובר בלא תעשה .וכל שכן המכה אותם או המקללן .ולאו
•זה אע״פ שאין לוקק עליו הרי ענשו מפורש בחורה .וחרה אפי והרגתי אתכם
בחרב .ברית כרת להן מי שאמר והיה העולם .שכל זמן שהם צועקים מחמם הס
נענים .שנאמר כי אס צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו:
דברים אמורים בזמן שעינה אותם לצורך עצמו .אבל עינה אותם
( Wט)
הרב כדי ללמק תורה או אומנות .או להוליכן בדרך ישרה הרי
זה

במה

מנחת עני
(ג) הרענ״ס שם( :ד) מינו יונה בשערי התשובה שער השלישי נעדריגה התשיעית( :ה) מינו יונה
שם( :ו) לשון המנ׳ס שם( :ז) לשון הרענ״ם שם )p( :לשון הרענ׳ס שם )«( :לשק הרענ״ס שם:

>־

.י

הרכות דעות פ״ו מדע
זה מותר .ואף על פי ק לא ינהיג 3הן מנהג כל אדם .אלא יעשה להם הפרש
וינהלם גנחת וברחמים גדולים ובכבוד .שנאמר כי ה׳ יריב רינה:
יתום מאב ואחד יתוס מאם .ועד אימתי נקראים יתומים לעניו
זה עד שלא יהיו צריכין לאדם גדול להסמך עליו .ולאמנן ולהטפנ
כהן .אלא יהיה עושה כל צרכי עצמו לעצמו כשאר כל הגדולים:

(ח) (י) אחד

הכתוב מדכר .והוא מענין הצער והמציק .מלשון והאכלתי את מוניך את בשרם
ואמרו כל השערים ננעלו חוץ משער אונאה .וכאשר יתבאר אי״ה במקומו (יב)
אבל ביותר החמירה התורה באלמנה ויתום .והוכפל אזהרתה בלאו יתירה לומר
שצריכין לזהר בן1ו יותר מבשאר ישרן! והוא להתנהג עמם ברחמיה ובחמלה גדולה
(י 3ב׳) ושלא יענה אותם לא במאמר ולא בעשה .אבל ידבר עמס בדברים טובים
ורכים .ויתעסק עמס בעסק ויתנו להם להחיות בטוב ושמחים• ויכוין ההפלגה
בזה כלו .ומי שיקצר בדבר מזה .הנה עבר כל זה .וכבר התבאר העונש על לאו
זה .והוא אמרו יתברך והרגתי אתכם .הרי פירש עונשה במיתה וכל זה הוא לפי
שאלו נפשם שפילה למאוד .ואץ להם עוזר וסומך ומי שיטעון ויריב ריבם .והמה
נאנחים וצועקים ועיניהם דק אל ה׳ מיחלזת .לק חיש מהר הוא מדחס עליהן
ומקבל צעקתם:
גדול עונשם משל שאר אנשים .כי שאר אנשים יטרחו אחרי
(י) (יג)
מושיעים ואחרי עתרים לנקום נקמתם .ואולי לא יועילו
והצל צא יצילו .לק הרב עמהס נגד אדם הוא ריבו .אבל אותן האמלליס אשר אץ
להם משק ומשענה .ואין להם אל מי לפנות .כי אס אל ה׳ לבדו עיניהם תלויות.
לכן זה הרב עמהם הלא לה׳ יריב ריבו .ני על אשר אין פחד אלהיס לנגד עיניו.
ואמר נבל בלבו אין אצהיה להשגיח על מעשי בני אדם .על כן מצאה צבו ללחוץ את
האמלל .בחשבו מי יעמוד נגדי ומי יצילנו מידי .כענין שנאמר על מה באץ רשע
אצהים אחר בלגו לא תדרוש על ק יחרה אף ה׳ וקנאתו באיש ההוא .וקבע את
קובעיהם נפש .למען ידע כי יש גבוה מעל גנוה שומר יושב בשמי שמיס ועושה
חסד ומשפט בארץ .זהו הוא שאמר הכתוב ט אס צעוק יצעק אלי כלומר הלא
צעקתו אינה כי אם אלי לבד .לק מיד שמוע אשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי
אתכם בחרב וגו׳( .יד) ואמרו החכמים אחד הצועק ואחד שאינו צועה .כלומר
כי עונש המענה אחת דתו .אס צעוק יצעק המתענה תחת יח .ואם החרש
יחריש .אבל ממהרץ ליפרע כאשר יצעקו:
הדברים האלה אשר בארנו( .טו) כל בני אדם קאמלליס כמו הענייה
ודלים וגריס .כילם בכלל זה הלאו ־ועונשו( .טז) ולא דיבר הכתוב
ב־^מנה
■
.

ולפיכך

(יא)

פי

טבחת עני
(•) לשק הימנ׳ס שס( :יא)רניט יונה נשער׳ המשונה שער שלישי מדרגה השלישית?( :נ) דבר•©
לקימיס מדנרי רנינו יוכה שם ועוד נמדריג׳ הששית וגם מהרטנ״ן נם' משפטים ( :ע נ׳) כל זה עד
הכי פירש כו׳ לשון הרמנ״ם נספר המצות מציהינ״ו( :יג) דניים להומיס מדגרי הגאונים הג״ל

ומס; (יד) רניגו ייגה שם נמדריגה הששית (}:טו) דעת רש״י נפייש
דעת הרמנ״ן ויניט יונה שם  )ro( :לשק רש״י נפי׳ התור* הוא הדין
נהווה וכך היא ל׳ המכילת׳ הונא נילקוט משפטים .כל אלמנה רתום
וימים שאי כל אדם מטן ת״ל לא מענק .דנרי ר׳ ישמעאל י״ע
-————---------------- ----------------------------------------- -----

-

־

התורה פ׳ פשפטיס וכן נראה
לכל אדם אלא שדינר הכתוג
לא תענק .אץ לי אלא אלמנה
אימי כל אלזונם ויתום שדרכו
י

jngfi

׳

 .A־*

הלכות דעות פץ מדע

רו

באלמנה ויתום אלא בהווה .לפי פהן חשופי כת ומצוי לעגותס( .ה) וכבר מצינו
זה הענין מפורש בכתובים רבים  .שנאמר אל תגזול דל כיי דל הוא ואל תדכא עני
בשער כי ה׳ יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש .ירצה אל תגזול דל בעבור שהוא
דל ואין עוזר וסומך לו .ואל תדכא עני בהכלמה ובבזיק בשער .כלומר ברבים .וג״כ
מטעם זה אחר שאק עחר לו .כי ה׳ יריב ריבם .אחר שאין להס סומך ומי שיטעון
ויריב בעדם .המשפט לאלהים הוא .וקבע את קובעיהם נפש .אחרי שהובאה ן1יו
צעקת הדל .לא יקח ממך ממק תחת הגזילה או הכלמה .כי אם ישל אלוה נפשך.
כי אל קנא ונוקם ה׳ .ונאמר ויהי ה׳ משגב לדך( .יח) ונאמר ואתם ידעתם את
נפש הגר־ כי גרים הייתם באק מצרים .כלומר ידעתם כי כל גר נפשו שפלה עליו.
עליכם .כמו שנאמר
ואין לו עלי מי לשעון כי אם בה׳ .וירחם עליו כאשר
ויאנחו בני ישרן! מן העבודה ויזעקו ותעל שועחס  bהאלהים מן העבודה .כלומר
לא בזכותם רק שריחם יעליהם מן העבודה .ונאמר וגס ראיתי אח הלחץ אשר
מצרים לוחצים אותם:

רחם

פרק ז
לא תעשה ג

שלא לשגא אחים שנאטר לא תשנא אח אחיך בלבכך:

כל
לא

השונא אחד מישראל בלבו .עובר בלא תעשה .שנאמר לא תשנא את
(א)
אחיך בלבבך .ואין לוקין על לאו זה לפי שאק בו מעשה:
הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב .אבל כשהראה לו השנאה
()3
והודיעו שהוא שונא אותו( .ג) ואפי׳ מכה את חבירו ומחרפו .אינו
עובר על זה הלאו .כי אס על לא תקום ולא תטור ילא יוסיף והלבנת פנים יכן
עובר על עשה של ואהבת לרעך .אבל אינו עובר משוס לא תשנא( .ד) כך אמרו
חכמים לא תשנא את אחיך .יכול לא חקללנו לא תכנו לא תסטרנו .ת״ל בלבבך לא
אמרתי כי אס שנאה בלב:
שנאת

(ב)

_ ------------------- -מגםח!עמ ________________

ליענו׳ בהן דיני הכתוב עכ״ל המכילתא .והתימה על רש״׳ שהניס דני' י״ע שהלכה כמותו נגד <ןנירו) .
ועוד שרש'׳ תפס ל' שניהן יגס המכילת׳ בעצמה אינו מונן במה שאמר ת״ל לא חענון האיך נשמע
מזה כלאים .וגם הלשק בדברי ר״ע כל אלמנה גו׳ בהן דינר הכתוב .הלשון איני מדויק וכך ה״ל
לסימר לא דינר הכתוב אלא נאלמנה ויתום שדרכו ליענות .ונראה נהננת הסלוגתא .כ׳ י׳ ישמעאל
דייק מדלא נאמד לא מענק כל אלמנה וימים והוה ליה כלל ופרט .ואין בכלל אלא-מה שנפרט .אבל

השתא שנאמר לא תענק לבסוף והוה סרט וכלל ורינה כל אדם .אנל ר״ע דייק כל כי .מלת כל יתירה \
והוה כלל פרט וכלל ויינה כל שכעין הסרט .ולפיכך דייק בלשונו כל אלמנה ויתום שדרכו ליענות.
כלומר כל שכעין אלמנה ויתום היינו שמצוי לענותם .נהן דינר הכתונ .כלומר הכתוב תסס אלמנה
ויתום וה"ה כל אדם שמצוי לענותם .כמו העניים והאמללים .ומעתה מה שפירש"י ה״ה לכ״א מנתו
ה״ה לכל אדם שמנוי לענותם אלא שדינר הכתוב נהווה גו ,יגי״ע אשי הלכ'כמותי ממנירו והיה )
אמיתי (\:יז) לשק הרמב״ן ירניגי יינה שם גשיגיי כמה מינית «( :מ) לשי! הרמלימשס:
_

1
I
1

(א) לשק הרסניים במיבורו שם ( :נ) לשון הרמנ״ס נידנורו וגם נספר המצות לא תעש׳ ש״נ מלוקט
משניהן( :ג) צ׳ע על לשון הכסף משנה שכתב שם וז״ל מאמר שאיני מכהו וממרסהו משנאתו אותו
כי׳ ע״ש  .והוא תמוה  .כי סל׳ הגס׳ ומספרי ומל׳ הרמנ״ם נמיבורו ונספר המצות מפורש משמע אף
שמכהו ממסת שנאה אינו עיבר משוס לא תשנא .לסי שהוא מראה השנאה ואינו מטמין נלנו:
(ד) גמרא סיף סרק יש בערכין .יק מניאו נספר המצות נשם הספרי:

5E»32

ספר

עמיד ה איםורים

לשםים ילבייות

פז

(ח) טנק תהווה אותן שאתה רשאי להגאותו ת״ל עמיתו מי' ביק שהוגה אותך הרי וסא עברין ואינו אתך
בתורה ובכמות .מריך להזהר מאונאת דברים דאפר רב חסדא [נ״« ־’« א׳] נל השערים נגעלו ושערי
אעאה לא ננעלו שנאמר הגה ה׳ נצב על הוסת אנך ובידו אנך .ואמר ר׳ יוחנן משום ר׳ שטעק בן יוחא
[••ח נ׳] גדולה אונאת דברים מאונאת ממק שכזה נאמר ויראת מאלהיך ובזה לא נאטר ויראת.

סימן קפא M

גר

לא תלחץ .הזהיר הכתוב בכ׳ מקומות על לחיצת הנר בדכתיב וגר לא תוגה ולא תלחץ (א) וכתיב דגר
לא תלחץ (ולא תהיה לו כנושה) לחיצה זו איני (ב) יודע מה הוא אכל סדחניא כהזהב [ג״ע ג׳] הלוחזגו
עוכר כג׳ לאדן משום לא תלחצנו וגר לא תלחץ ולא תהיה לו כנושה (ג) ולמדנו מסוף איזהו נשך [«רה ל]
דאמר החם כי אחא רב ריסי אמר טנק לנושה כחכירו שאמור לעכור לפניו מי׳ שלא יראה כתיבע ת״ל לא
תהית לו כנושה למדנו מי׳ וזלהיצח שילך עם [הנר] לפנים משורת הדין ולא יעמיד עצמו (ד) לדק..נל»-

יבקש עקיפין ועגינק להכאיב ללככו.

אלמנה

סימן קפב «j־t
דתום לא תענק .הזהיר הנתוב בפרשת ואלה המשפטים כל אלמנה דחום לא תענון פי׳ לא
יענה אותם לא כאונאת דברים (א) ולא בדברים רעים ודבר זה אפי׳ ככל ישראל אסור ולא
הוצרך הכתוב להזהיר עליהן אלא לעבוד עליהן בב׳ לאדן •

תועפות ראם
מאן ש׳ צשכינו שה אמר רנא וכניפס ונסמ״ג פס אימא ואמרינו נמי ואולי גס כאן נמשיה מעות ר׳ אמי [הנרא״ד] .נמש «דה ׳"נ כ*
גני המקשה עצמו צדטת ר׳ אמי אמר נקרא עגריין ואפשר ייוקא סה אמר ר' אמי נקרא ענרק ומק גדה י״ג א‘ שר' אמי אומר שם
כל המקיים מרי חכמים נקיא צניע וע״״ש כדגי’ רנא ועיק גס׳ נציצת המנורה מערכת העין אות א'( .ח) גמדרש מנין ההונה אותך
כי׳ וליה נסמ״ג לפנינו אבל נהגמי״י פי״ד מהל׳ מכירה הפ״ו כתג ע״ש ס״ה נשה המדרש שאה שנה עצמו אתה רשאי צמנש ועק הגהת
רמ״א צתו״מ ש׳ רכ״ת סעיף א׳ ינסמ״ע שם סק״ד וצא ראה דברי רטנו סה שנתג פי' טון שמנה אותך ה״ה מנריין נו׳ ומגואר
מעיר שושן וכ״נ גס׳ חפ״יז כצל י׳ ננאר מים חיים אות צ״א ימה שהקשה שם הסמ״ע מ״ש אס סנה אותך יותר מאס שנה איורים
צק״מ דאם סנה אחרים צריך לדון מנר עם מי הצדק ואשר ציון אותו צענריין עד שיתנרר הימנ שמנה לאותו אדם על תנס ומש״ה
נקם המדרש דנו פכים אם שגה *חך ואפה יודע גודא׳ ששנה אותן עצ צא מר איזה רשאי להונותו שאינו אתך בחידה ומצות ושי״ש
ננ״ח מס מרדכי הארוך ת״ל המניצתא משפעים ריש פי״ח ומנין שאס שניתי שהוא יטל צסנן ת״ל מר צא שנה יע״״ש מחי׳ המרות
ועיין גנצ״ע דרוש ס״ת שש' הכתוב דצא נדנד רטנו מס המדרש.

(א) תלחצנו נצ״ל ומדפס חסר מקיא וה.׳ (ב) א״י מה שא .כתג השם חיש אע״ג יבמטלתא משפנרםפי״ת אמרו ולא תלחצט בממון
וא״כ אמאי קאמר א״י מה הוא ואפשר לכוונת רניט שק דכוזיב תר• קראי וצא חצחצגו וצא תציק ,עצ הכתוב הל ונר צא תצתן
קאמר לחיצה וו א״י נו׳ עכ״ל ואזי אומר דכוונת רטט לסמש״כ בנדפס ש׳ נ״נ וננצל צא תונה יש אונאת ממון ויש אונאת דברים ועיין
להלן ס״ס רי״ג מיאור ועו״א רטנו צשצה וו א״י מה שא ש׳ מאי אינא טן אונאת ממון ללחיצת ממון עד שט׳ שילך טס הנר צפנים
משוה״ד ט׳ וגי׳ רניט ננמרא נמש׳נ רש״י מ״מ נ״ט ל ס״ג כו׳ ודצא נמש״נ היימב״א נחי׳ שם מ״ש הראנ״דהצוחצו נמי נג׳ ולאידעגא

היט גתיב אצא מדני נעבד ענרי לא תרדה ט בפרך דהייט לשצה וכש״ב יק שרין הוא עכ״ל ועיין רמב״ם ש״ד מהל׳ מטרה הט״ז
וגהגהות חדשות צסמ״ק ש׳ פ״ח( .ג) נגדסס נתונ וגר מצל ישראל שא למדתי דומיא לצא חשה צו נטשה ו«׳ דצא תהיה צו מושה
צמדט נשף ט׳[ .הגרא״ד]( .ד) עצמי על דין חורה נ״ה בסט״ג צאוין קט״נ ומדפס חסר מן ולא •עמיד פס׳ס ועיין נהגמת
חדשות צסמ״ק ש׳ פ״ח.
(א) בנדפס ממון וכ״נ לכאורה[ .הנרא״י] .ולשק הרמנ״ם בסה״מ ל״ת רנ״ו שצא יפנה אותו צא נמאמר ולא נמפשה עכ’צ וא״נ שפיר י׳ע
גי׳ הגת"• צא באונאת מריס שינו נמאמר וצא נמרים רעיש שינו נמעשה ונם׳ חרדים פ״ד מצ״ת נפה יקנה כל יום כ״ג כ״י
בתג כל אלמנה ומים לא תפנק צ״מ נמחק אלא אשלי צמר נהם בקושי סי עינוי עכ״ל וזהו כמש״ב שראיס הניפם צא בהונאת ממק וצא
נמרים רעים  'vצ״« כממון אצא אפילו נדברים ומש״כ רנינו ור״ו אפילו «צ ישראל אשר ט׳ לעטר עציהן«' צאוין תמס פצע נניאור
ווי העמודים דנמטצתא משפסיס ש׳ח משמע מין צר' ישמעאל נין צר״פ אין שלוק נין יתום ואלמנה לשאר כל אדם אצא די״י יציף שאר
גל אדם מילא נימלא תענין ור״ע ס״ל שמר הכתוב נהווה ואיו כתג רטט מיתוס ואלמנה לשד קא׳ לאו 1ה ולא נשאר כל אדם ונם
השם חדש דקיק מהמטצתא ע״ר רטט הראיס ע״״ש אילם נס׳ משנת חכמים ש׳ ו׳ יטן שמועה שת א׳ כחנדדוחק לומר דצכ״ע ה״ה
כ( מי אדם הן נלאו רצא מעטן אצא למשמעות דירשין איכא טנייהו דמר משק לה מלשין צא תעמן ומר ס״ל דדנר הכתוג נהווה ח״א
ס׳יע״״ש שמפרש דר״ט פליג יס״ל רדיקא אצמנה ויתום תש דמת הרמנ״ם נספ״ו מהל׳ דיעות במו דק״״ל דהלנה נריע סחטה אצו

מייז
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^קטוד ה איסורים שרק לשמים ולבריות

יראים

סימן קפג ניעא)

לא

תהיה לו כנושה .הזהיר הכתוב בפ׳ ואלה המשפטים לא תהיה לו כנושה פי׳ אל תשחרר (א) עליו
בשביל הלואתך שאתה טראה עצמך שאתת נושה בו ולא תראה עצמך [לו] בשער׳ שאין לו [שנראה)

כאלו תובעו .וטה שכתוב את העני עטך אין לנו לוטי שלא הזהיר על (ב) שלו עטו ועל העשיר אלא
דבי הכתוב בהוה שדרך העני ללוות .אי גטי ללמד שעני שעטך קודם להלואתך לעני שלא עטך ראם
בכסף הלוה הוי טנ׳ אם שהוא הייב ללוות.

©[ ■!Bp Jt3רסה]

לא

תענה על ריב .דמזזיר היוצר בפ׳ ואלה המשפטים לא תענה על רב לנטות פשטיה דקרא בטאי דכתיב
להזהיר הכתוב שלא יחלוק אדם להקניט את חבירו לנט־ת משפט (א) וסבור בלבו דאין כאן נזל בילכסוף יודה לו לפשוק הדין ע״פ הסשפט והמתמיד בעדותו לחלוק עובר בלאו .ורבותינו דרשו (גס) בסנהדרין
פ״א דיני ממונות [ל׳י א׳] שדיני נפשות טתחילין טן הצד שאילו ידבר הנדול תתלה לא (ב) רשאי לחלוק
עליו .טה״ם אמר רב אחא ברפפא אטר קרא לא תענה על רב לנטות בלי יו״ד בתב למדרש בזה לא
תענה על רב .וטנלן דבדיני נפשות טשתעי קרא דכתיב לא תהיה אחרי רבים לרעות וכתיב אחרי רבים
לנטות (ג) הא כיצד לא כהטייתך לטובה הטייתך לדעה הטייתך לטובה ע״ם עד אחד הטייתך לרעה ע׳ים
שנים ואיזהו דין השייך כיה למיטר פעמים לטובה ופעמים לרעה הוי אומר דיני נפשות דאילו דיני ממונות
אי אפשר להיות בהם רעה בלא טובה וטובה בלא רעה שהטיב לזה רע לבעל דינו ורע לזה טיב לזה
(ד) אק טקרא יוצא מידי פשוטו להזהיר החולק על ריב ודין להטות משפט אפי׳ לא יהיר .שם נזל .
סיטן

קפה

[ילט] •

ודל

לא תהדר כריכו .צוה היוצר בבא הדל לפניך לדין שלא תאמר מצות להדרו בדברים ובענין יותר
מבעל דינו מפני דלותו והייתי םמר לעשות מצוה לקרבו כדברים ולהדרו בענין לבך נאמר מאלה
המשפטים ודל לא תהדר בריבו ונל ריב שבואלה המשפטים תיתם אונקלום דין לכך (א) מתורגם בכאן
בריבו בדיניה הלבד י״ל שלא הזהיר הבהוב בי אם כדין.

תוקפות ראם
דבריו שסוהנה לפי דעת הרמנ״ם אליבא דר״ע זה העינוי לאלמנה ויתום איט ככל ישראל דאע׳ג שהוזהרו ג״כ צא תונו אש את עמיתו
בדברם ובממון מ״מ אלמנה זהום •צאו לידו; בדבר החדש לתום עליהם יותר להנהיגם בחמלה יותר משאר בל אדס אכל רביע היראים
ס״ל הה המימי דאלמנה וישס הוא הטינו׳ שהוזהרו נל ישראל עליה ומה שגתוב מקרא מיוחד באלמנה רתום אליבא דריע ל'נ אלא
להונדף ס לאו •וחי ווש״ר לעטר עליהן בב' לאוין.

(א)

אל תשתרר עליו .בנדפס נתוג אל תשרתו בשביל ס׳ וגי׳ הנת“ ,ברור •ותר ומש״ג נא :נסמוך א״ג ללמד מ׳ עס׳ס ליתא בנדפס
זע״ן מ״ת ט״א א׳ וחני רב יוקף ט'( .ב) אלא על העני ולא על העשיר נצ״ל[ .הנרא״ד].

(א) בדפוס ואפי׳ אומד בלט ס׳ אידה צו מ׳ המשפט יהאמתמיז נעשזתז לחלוק נ'.״ל[.הז.יא״ד](.ב) יהא אדם רשאי נצ״ל זכ״ה בנדפס ואפשר
דררנו נ' בדיוק לחלוק עליו לאפיקי דרך שאלה דיבולין לענות כמש "כ התוס׳ בסנהדרין ל״ו א׳ ד״ה ד״נ ונזה ״פב הוו• העמודים תמיהת המל״ה
בדרן מצוחיך ת״ב שאם נבר דבר המופלא וט ^פנדדזכידיי אמן גע״נ וישו את הדן ונם׳ מטה״ח נ׳ לתרן שאם התחיל המופלא אפר
לענות אחדו וזה שהוא מופלא עומד במקומו והמרין“ומהיזלין מן הקטן .ודעת רטט בפי׳ הב' שנחוס׳ סנהדרין שם דלא תענה על רב
בדיר נפשות נתיב ולא נד״מ וסרמנ״ם ננר״נז מ׳ רם״נ ובחיבורו פ״י מהל׳ סנהדרין ה״ב כתב ומלל לאו וה שלא ׳תווי המלמד זנות
נד״ג ללמד חונה שנאמר (א תענה על ריב לנפות וב׳ ע״ז המעה״ח אמנם לא נמצא זה ממלא ולא נממלתא טנ״ל אמנם זה לשן
המכילתא משפטים פ״נ אזהרה לד״ן שלא יטה אלא לכף ינוח שנאמד לא תענה על רב ואיש מזק ופי׳ הפלס ישת שהיא משאחו״ל בדיני
נפשות המלמד זבות < r?fומלמד שנה נדחין המזכה אומר אני חונה במיץמי והיינו דאמר לא ימנה על ריב לנפוח למזכה וא״ב הד
מבואר במכילתא דיט של הרמנ״ם ועיין להלן ש' תמ״ד בביאורי אות ה׳( .ג) למות הא טצד .בנדפס ליתא וכתוב שם להסות לא
בהנדיחך נו׳ ולשון המשנה דם סנהדרין ממשמע שנאמי ל״ת אחרי דגים צרעות שומע אט שאהיה טמהם לפונה א״ב למה נאמר אחרי
רבים להטות לא נהפייתך נו׳ וכצ״ל[ .הנרא״י]( .ר) מיס אין ס׳ כ״ס בנדפס .
(א) זנך &״ל והנה רש״< נפי׳ השמש »׳ לא תהדר .לא תחלוק לו כבוד לזכותו נדן וכן פרש״י נקדישין ל״נ א׳ יכול *הזרט בממון
0׳ ועזן ידל לא מהדר ברט עכ״ל 1ב״נ סימנ״ס נסה"מ מ׳ רע״נ והוא דלא בש׳ היראים להדרו נדברים והזר סטמודם ה״ר
מחולין קל״י א׳ שאמרו שם מאי הצדיקו איצימא נדנים והא כשב ודל לח ההדר נרים משמע דלזנוחו נדן קאמר ולא הידור בדברם

ואני
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קטינה ה'לטוניס מהדרין מן המהדריןכניו היקרים הנאהבים והנעימים מפנינים
יקרים• האחד המיותר הוא הודה והדיה החכם המדולכמסיר דוד נריו
יאיר יהי אלהיו עמו ושירהמעלוח לדוד לכל דיניו משכיל • ושם
הפני נשכח תתנמוני אלהי אברהם יהיה בעזרו ועליו
יצק נזרו • ומהטונומה געיסשנח אחים נס יחד
אשר הוקס על ירסעלתזנת הרפוס לזנו'
אחה־כיס ־ ישלסה׳כעלם ותהי
משכויהסאורך ימים ושטרן
חיים הון ועושר ככיהס
במים זבני במם
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ובוא ביאור צפלא אשר בעומק 5ל6זלו ינק ־אזתז גתלמיזד וגכוסש*םר^5וניסו>חרד\ש
ניארניאור רחב עלספי ה□□ י ושורש לעשות לו דרך סלולה וסקיל
הרטבים ז’ל :הפליא עצה
וטרי על הנשר הגדול
הגדיל חושיה גאזן והקר המאור הגדול הרג המופלא
נמהריר □ממין קאזיש זצ״ל וכתכיף!
 Jמעלה נעיר
בישיבת סל .
^הקדשצפתחולב?)
זה י¥א ראשונה כהסברים" אש־־רחיכד הרכז'ל הלא הפח חלק שבי
co״ ר המי• וביאור על ירושלמי • וביאור ;להנהוחא • ומאור
על נדשי׳י והרא״ס עלהתורה > וב״ר הלקו של בגינון •
ואסר״חת בניסן • וצואדי בניסן * וסייר יסיגי
ה' יובנו לד,וביאס לאיד להאיר עינינו
באורים והומים •
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לאוין ז ח
מרש״י .שמכה וחובש אוחי • וכל זה מיידי כרואה נחכרו דבר
מנינה או שום דופי שאינו נוהג כררך ארץ אכל אם רואה בחברי
סעיכר עבירה איתא כעסתי רף קי*ג הרואה דכר עדזה נחכרו
מיתי לשנאתו וינכי׳י אמר מנוה לשנאתו ולעי זה כמי שאמר
הכתוב לא תשנא כאותו קאמר הוכח תוכיח ובמי שלא אמר לא
תשנא לא אמד הוכח אלא תשנא ותשנא דמתוך שנאתו שאינו
מרבד עמו ויורד עמו לחייו כדאיתא כפ’ק דקרושין דף כ״חא'
והקורא לחברו רשע יורד עמו לחיין ופרש״י מותר לשנאתו .אף
למעט פרנסתו ולירד לאומנותו ועל כן יחזור למוטב וכן פי'
וכעשין י״כ
כנ׳מ והקשה על פירוש זה ופי׳פי׳אחר וצ"ע •
כתבתי לישב ע״ש • והנה התום כתבו נכי קורא לחכרו עכר
או ממזר טעם עונשומילה כנגד מידה וכקורא לחבירורשעלא
כתכו איך סוי מידה כנגד מידה ורש’ל בתשו״סי׳לא דף ע״א
כתב טעמו יע׳'ש • ולי נראה על פי האמור שהרואה כחברו דכר
ערוה מותר לשנאתו ולירד לאומנותו לפי' הקורא לתברגרשע
זרשע מקרי הכא על הערוה שהוא מחייבי מלקות וכמו שכתב
הרמלס פ״י מהל'עדות איזהו רשע כל שעכר עבירה שחייבים
עליה מלקות כו' והביאו הסמ״ג לאוין רי*ד דףס’וע*א וזה
מוציא עניו דכה רעה שעכר עבירה ממתוייכי מלקות שמותר
לשנאתו ולירד לאומנותו לכן יורד עמו לחייו וכמו שפיר'רש'י ז״ל
וו״ל הרמכ״ם פ’ו מהלכות דעות
זהכיאה סמ״ג עשין ר':
והכיאו הסמ״נ עשין י״א דף צ’ז הרואה את חברו שחטא או
שהלך כריך לא טובה חייב להוכיחו שנאמר הוכח כו׳נראה שהם
סוברים דמ״ש כגמ׳מניין לרוא׳בחכדודכרמגונהכלדכרמשמ
נין שהוא דכר עכיריובין שהוא שוס דופי בעלמא ומ״ש בפסחים
שהרוא' כחברו דכי־ עדזה שמותר לשנאתו מוקי לה הרב המחבר
השמ״ב כשהוכיחו פעמים רכות ואינומקכל תוכחות ולב נסכן
בעשיןט׳ויש לתמוה עלהרתכ"ס שלאהכיאו • ועור יש לתמוה
על מ״ש אכל המכה את חכרו והמתרפו אעפ"ישאינו רשאיוכו'
דמשמעראיסורלכדאיכא ואינו עוכר בלאו והוא ז4ל כתככע'
'י׳> מהלכות סנהדרין כל המכה את חכרו שהוא כלא •תעשה
זהביאוהרבהנוחבר לאוין קצ"טדף ס"ד ע*ג ולאוין רמ״א דף
ס"ט ע*ד וכ״כ גי׳ב כלאוין רי״ו ולזאת אפישבס״ר (א"העיין
בס׳דינא דחיי) וראיתי להרמב"ס שכתכבסעי״ג מהלכות רוצח
השונא שנאמ"כתורה לא מאומות העולם הוא אלא הראל והיאך
יהיה לישראל שונא מישראל והנתוכ אות'לא תשנא את אחיך
בלככך אמרו חכמים כגון שראהו לכדושעכר עבירה והתרה כו
ולאחזר ה״ז מצוה לשנאו עד שיעשה חשובה וישובמרשעוע״כ
ועיין בס׳הזכרונו׳דף ע"גע*ד.זכמהד״ס מלובלין סי’י’ג ובשמ״ג
של הרמכ״סמל״תש״ך:
ל והשלו יתנו לך) ״ פרש*י כיומא דף ל״א ע״א כלו'
לא משלהם הוא מתנה אלא מזונות קצובים לך מן השמים
ע כ טנתו כשרואה אדם שמוכר דני אחד ביוקר יותר מכדי
'3יו אינומתנה שנותן לו הלוקח אלא מזונות קצבו לו מן השמים
ומגלגל ,ן אותם ע'י זה ־ ומסד״י אייזק פי”ז׳ל שנתנו מן השמים
עזר שהוא שלך ואין אתה צריך לאדם טונה על זה עלל ריש
דבריו הס דברי דש*י אבל סיום דבריו אינם מוכנים לי״ואפשר
פט״ם יש וכצ’ל ואין אחה צריך להחזיקלאדס טונה על זה אי
נמי ה’ק אין אתה נצרך לשום לקבל ממנו שום טובה ומתנה על
זה שאתה רואהשנותניס יותר משכרך אלא מן השמים נגזר שהוא
שלך ורוק •

שם

שס

(ואין ארס ניגע במוכן לחכדו על כן כו') " ולכאורה
נרא׳שרכי׳המחכר הוציא זהשאל ישנא אדסט׳מההיא
דאין אדם טבע כמוכן לחברו ודש’י ז*לפיר' כשמך יקראוך לא
ידאב ארס לומרפלו'יקפח פרנסתי כי ע״כ יקראוך כשם לכוא
ולשוב במקומך ומ ש ואין אדם מנע כו נראה שהוא מחבר אותו
למ’ש ומשלך יתנו לך וכמו שנראה מפי׳ומשלך כו'והנה יש שינוי
דברים כין דברי רש’י גרכרי רכינו המחבר ונ’ל שדברי רש*י הם
נשהס כ:י מאומנות אחד וסאחדדואגפן '?פה ערמתו ודברי

נ

הרב המחבר הס •מיודד לתוך■ אומנותו שאסור לירד לתוך
אומנות חנירו ומן הדין היה לשנאתו שמקפח פרנסת חכרו
ומשוסאל תשנא את אחיך אסור ומלכד זה מביא שאין ארש
נוגע כמוכן לחברו ועל כן אל ישנא ארס את חברוכשמרויח
אצלו שיורד לתוך אומנותו סן יקפח ועיין כירושלמי:

שם

( אמנם אם ראה ארם כארשרכר עכירה והוכיחו
פעמים רבות ולא קבלו מותר לשנאתו) כתב מהר״י
אייזק ז״למשמע שהוא מפרש הא דכתיב לא תשנא את אחיך
בלבבך שלא ישנא אותו שנאה גמורה שהוא מן הלב ומיירי
באדם כשר ולא הכנתי והלא פי׳לעיל דברי הרב שא׳יכול לא
יכנו כו׳עלרכר תוכחה נמצארקרא מיירי כאדם שאינו כשר
שצריך להוכיחו וכ*כ כעשין י*א הרואה את חכרו שחטא או
שהלך נדרך לא טובה חייב להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח לכך
נ״ל דהאי אדם כשר דקאמר היינו באדם שמקבל תוכחת וס*ק
קיא לא תשנא את אחיך כלבבך אלא הוכח תוכיח אס בזאת
התוכחה נעשה עמיתך אכל אם לא נעשה עמיתך שאינו מקבל
תוכחה אז תשנא את אחיך*
אית׳גע אין עומדין דל'כ עיב עד מתי תשתכרין
ונו'א*ר אלעזר מכאן לרואה כחברו דבר שאינו
הנון שצריך להוכיחו וכתכוהתוס׳פי׳אעיגדליכאאיסו׳דאוריי*
דאי איכא איסורא דאוריתא פשיטא הוכית כתיב ע״ש ולפי
דבריהם הללו כשאמרו בערכין מנין לרואה כחברו דבר מגונה
שחייב להוכיחושנאמר הוכח תוכיח כז׳מיירי באיסו׳דאורייתא

והנה

דהא מקרא יליף ובשניהם צריך להוכיחם ולהחזירם למוטב s"n
הרמב"ס ע fמדעות הרואה בחברו שחטא דהיינו אי׳דאוריתא
אושהלךבדרך לא טובה דהיינוכאיסודא שאינו דאוריי׳מצוה
להתזיר׳למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמובמעשיוהיעים
שנאמר הוכח וגו'רז*ש שצריך להודיעו שהוא חוטא הוציאו מהא
דא׳ל עלי לחנה הסירי את יינך מעליך ואסמכיה היב אקרא
והסמ*ג שלא כתב שצריך להודיעו כו הוא משוס דאינו נלמד
מאותו פ׳ואף דכאיסורא שאינו ראוייתא אינו נלמד משם מ*מ
איל דקרא דעליגלי דכשאמדה .התור'הוכח אינורוקא באיס'1
והנה כרואה
דאוריתא אלא ככל מילי דאיסורי קאמר:
נחכירו שעכו־ עבירה דמותר לשנאתו כתב הר״מ ז*ל דמיירי
כשהתיהבוולא חזרוכ*כהסמ*געשין פ'א רף קכ*וע״ד ולפ*ו
משמע דכשהתיה כו כאותה שעה שעבר עבירה ולא חזר מ
מאותה שעה מצוה לשנאתו ער שיעשה חשוכה וא״כ קשה במ פ
כאן הסמ״ג והוכיחו פעמים רנות ולא קכלו מותר לשנאתו ולב
כעשיןט׳ארם רשע ואינו מקבל תוכחת מצוה לשנאתו כו׳דמשמע
ומשעה שאינו מקכל הובאה הוא מיצוה לשנאתו והתם כתב
דמירכשהתרה נו ולא חזר מצוה לשנאתו ואין לערש כשהתי־ה
בו פעמים רנות ולא חזר כו דלשון התראה משמע כשע׳המעשה
ונ*לדהתםמיירידבשעת עשיית העכיר׳התרה בושלא יעשנה
ולא חזר נו מצוה לשנאתו עד שישו׳מחטאוזסכא מיידי כשככר
עכר העכירה והוכיחו שלא יעשה כרכר הזה פעס אחרת או
שישוב מחטאו ולא קבלו מותי לשנאתו וכן מוכת לישנא דאת'
מנין לרואה נחכרו כז׳ולא קאמר לשון עבר שראה א״ק דכתב
הסמ"גלאוין רי*ב דמותו־ להעיד יחידי לאפרושי מאיסזרא
1א’כ זה שראה עשיי׳העכירה היה מותר לו להעיר יחידי ודוק

ח' דף

אפילו אלמנותיו של מלך}
’» 'flא
לאוי
וכ׳כהרמכ"ספ״׳זהל׳דעות
,
*
ולכאורה נ*ל טעמו דלענין משכון נמי שאמר הכתוב לא תחבול
כגד אלמנה לא מתלקינן כין עניה לעשירה דת*ש כפ׳גה׳הלוה
והסמ"ג לאדןקפ*ח הה*נ הכא •
ם*מ אני אומר שתפש אלמנה ויתום :לבאר־ה נראה
לעיהששט ש5סמ*ג חולק על רש׳יי ז"ללעניןדינא
וןערדדוקא אנמנה ויתום תפס הכתוב .שאין לענות אותס מפני
הכרית
א
כ

לאוון

חט,ך

הברית הנימה להם אבל לשאר כל אדם לא הזהיר הכתוב
שאין לענות אזתס וקשה דהא תניא במכילתא אין לי אלא אלמנה
וי,זוס שאי־ כל אדם מנץ ת״ל לא תענון דברי ר׳ישתעאל רע’ק
אומר אלמנה ויתוסשדרכן לענות נהם דבר הכתוב ע״ש ולפי
בשש הכריתא משמע דלענין דינא ב״ע מורו דה״ה לשארכל
אדם הזהיר הכתוב אלא משמעות איכא ביניהו רמר מפיק ליה
מלאחעצון ומר משמע ליה שדבר הכתוב נהווה שריכן לענות
בהן לפי שהן תשהי כח אבל לאו ברוקא נקט אלמנה ויתום אלא
ה׳׳ה לכל ארם זדש״י תפש בלשונו כמשמעות ר'עקיבא יכעלמא
קי״ל מתיה לגבי חכי' אך אמנם גס מדברי הרב ס׳החיניך סי'
ס״ה מוכת ונראה דדוקא באלמנה ויתום הוא דהזהיר הכתוב
ולא כשאר כל ארם וכן מוכת ג״כ תדכריהרמב״סזל כסמ״גשלו
מלית רנ״ו והנה מבואר בס־ני׳ג דאלמנה ויתום נמנין בלאו א'
אך קשה
וכמ״ש הרתנ"ס וכמו שהאריך כשורש טיע"ש בזה *
דבהקדתת הלאוין כתב ון*ל ונס בחשבון המצות תילקין עליו
שהוא מונה אלמנה ויתום לא תענון בלאו א׳כו' ונשם רש"יז’ל
בארנו בשמל ת במצות שאור ודבש בל תקטירו שהם נמנין שני
ל אוץ עי׳ש ואף ולשם לא הזכיר לזה הלאו דאלמנה ויתום הנה
כמו כן לא הזכיר הלאו דברות שפכה ופצוע דכא ואפ״ה מנאן
לכ׳לאדן קיי׳ח וקי״ט וראיתי שנרמזים כתכ שלא לעצו״אלמנה
ושלא לענות יתום שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון ימי שלנו
נזקפו למנות ככ׳לאדן ימנה שלא לאונות עכרשניה כייע״ם *
בנראה שהיה לכו נוקפו למנותה בב׳לאדן וחזר כו ממה שכתב
בהקדמתו ונמר כדעתו למנותם כלאו א' אך קשה רמ״ש רכזה
הלאו לכד נוקפו לכו ולא כשאר ואין לומר דזה הלאו משונה
משאר הלאוין דמתחלה כותב הלא תעשה ואח״ב העניניסלא
תעשה כך וכך והכא מתחלה תזכיר הענינים ואת" כך הלא
תעשה והסדר כנכון היה לכתוב לא תענון כל אלמנה ויתו׳הא
ודאי ליתא חרא דהרי חצינו כיוצא נו כסמוך מכשפה לא תחיה
וכדומה לו עוד ים אותו ואת בנו לאתשתטו ותו דאדרנה נפר'
שבועת הפקדון־תנן ר״א אומר ער שיאתר שבועה באחרונה
ופ־ש'י א־ן לך כידי ולא לך ולא לך כשנועה רהשת׳קיימא סכו׳
אכולהוע״ש כנ-אה רטפי עדיף כשמזכיר השבועה באחרונה
דאז טפי מוכח רקאי אכזלהו יותר ממה,שהזכיר בתחלהומשמז
דבסת"קלא פליגעליה רר״א אלא לאת* דאף אס הזכיר השכו'
מסחלהנתי-אכולהו קיימא אכל אה*נ רגם הוא תודה דגם אם
אמרה השבועה כאחרונה דאכולהו קיימא וכמ״ם ר״א והויא
עדיפאמינה וא״כ הכא שהזכיר גזרת הלאו באחרונה עדיף
הן השאר דהשתא קיימא גזרת הלאו אכולהו כל א' בפני עצמו
וכן נירוש׳מוכח דת״ק לאפליג עליה דר״אכהא וגם הוא מודה
דאסהזביר השבועה כאחרונה קיימא אכולהוואף ר״א לא את'
אלא דוקא עד ,שיזכיר שנועה ג״כ כאחרונה רבעי תתלה ’וסוף
יע"ש • ועור ק׳טיכא דהכא חלק אותו הכתוב זאת׳כיאסענה
תענה אותו כי אסצעוק יצעקוגו׳צעקתו כלשון יחיד ולא אמד
כלשון רבים וכמו שפתח אלמנה ויתום ונשלמא לר׳יאשיא דכעי
או לתלק אצטריך רסד״א דלא יתחייב בעינה אחד לכדו עד
שיענה שניהם קמ״לקרא דאס תענה אותו א׳לבדו ויצעק אשמע
צעקתו אלא לד' יונתן דקיי׳לכותיה דאת' משמע שניהם כאתר
ומשמע כל א׳כפני עצמו אתאי כתב אותו לחלק וככה״ג £יתא
בתולין פ׳אזתו ואת כט יע״ם ומבתים פי״ג דף ק׳ז ע״א וע״ם
בתוס' אלא כודאי דלי״כי אצטריך דלא תימא שהם נמנים כלאו
א׳ואסעוה שניהם כאחד שאינו עוכר אלא כלאו א׳קמ״ל אס
ושוב
ענה תענה אותו דעל כל א׳וא׳עוכר נלאו א׳וצ"ע *
ראיתי שכן השיג עליו סרמכ״ן ועיין מ״ש לאדן רנ״ו נש תנילת
אסתר ועיין בס׳לב שתת מהשינה ליס ב ואינו נכון • ותמהני
על הרמכ/דאמאי נא השיגבכמוכן על הרמכ״ס במצות שאור
ורבם דהתס נמי כמו כן חלקו באומרו לא תקטירו ממנו ועיין
כס׳פרשש דרכים דף ס"ו והתיתא ר כתי על הסת״ג שהוא כעצמו
נשתמש כהאימיעוטא דממט כמצוות שאזר ודבש כמ״ס בלאוין

שי״ח ותלק על הרמכ״ם וכעין זה אית בזבחים פי״ג דף קי׳ז ע״א
וכאן לא השגיח על האי מיעוט׳דאותו ותזר בו מת״ם בהקדמתו
והסכים ככאן כזה הלאו לדעת הרמכ׳ם !"ל ועיין כדינא דתיי
סנדפס מחרש *
לא'? ט (איזהורכילהמגלהלתכרודבריסשרברארם
מתנו בסתר כו' ).דע דנענין הרכילות יש כ
איני אופנים אופן אחד הוא כגון ראובן שמשער לשמעון שאמר
עליו לוי שהוא גזלן או שמת את הנפש או שאר מיני פיסלות א1
גנאי שה&רביי'שיכחישם לוי שלא הוציא מפיו כך ולהד״מ דאין
ארס מעיו פניו לומר כן דברתי ואעע׳י שהאמת הוא שדבר
ולפעמים *ש שלא דבר זזה תוציא עליו דנה רעה שכך דבר •
אופן כ׳הוא בגין הלשנת דואג לשאול עלאחיתלך שאתיהלך לא
כחש כדבר לפי שלא ידע שהיה שאזל עויין לדוד ע״ה.

ך

 Cpט* ע׳א (העושהע*ז לעצמו
לאל?
אע״ע שלא כס מבואר
אוא שיש כאןט״ם וחסרון הניכר וצ"ל כמ"ש הרמנ״ס פרק ג
העושה ע"ז לעצמו אעפ״י שלא עשאה נירו ולא ענדה לוקהכו’
והקשההר״נלתת אמאי לוקה והא לאו שאיןכומעשה הוא
ואין לוקין עליו זכמ״ש כפרק יי׳ז ה״ס ד״ל דכיוןדהאחר עושה
מעשה .בשליחותו הוי כאלו עשאו הוא וחייב ע״ש• וק׳דהא
קי״ל דאין שליח לדכי עבירה ואץלומ<־דשאני הכא רגילה
הכתו :דים שליח ממש״ה לא.תעשה לך ל״ת לאחדי׳זלא אחרים
לך זכמ״ש בפלא תעשו לכס דהא ודאי ליתא דכפר׳האיש מקדש
לא אשכח דיש שלית לדכ״ע אלא טביחה ומעילה ושליחות יד
לכ"ה לחוד ואין למדין מהם :ולמ״ד מלמרין גלי נשחוטי pn
יע״ם ו ועד בשחק דאחר עכור כתה שנים ׳־איתי כת׳ההר"מגט
ז'ל כסוף ספה שגדול א׳כרזרו הקשה כן ע"ם שדבריו צ״ב והנה
בספ׳תניןהמצות תל״ת כ כתב כזה הלשון שהזהירנו מעשות ע״ז
לענוד ואין חילוק כין שעשאה נירו בין שיצוה לעשות כו׳והר״ב
ס'החינוך תמה עליו שהיי תצוה משלח הוא וקי״ל משלת פטור
ע״ם " והנלע״ד דלעולס אינו לוקה אלא דוקא אחר שזכה כה
וקנאה נא'מרדכי ההקצאות מיד תי שעש אה וכל עוד שלא זכה
בה אע"פשכבר עשאה האחר וגמרה אינו לוקה וז״ם העושה כו'
ולא את׳התצוה לאחר לעשות לעג׳זו ע׳ז ועש אה כו׳צהורותלנו
דרוקא אחר סעשאה חכה״נה וקנאה התצוה אז הוא דלוקה
דחשיב כאלו הוא כעצמו עש אה וכ״כ בס׳מגלת אסתר כשורש ט'
דף מ׳ע״ב ולאפוקי אם לא נעשתה התיעכה על פיו אלא האומן
עצמועשאה למוניה או לעצמו .והנך זה וקנאה חכה כה ולא
הביאה אליתוך ביתו ולא עבדה אעיב שנעשית ע״ז של ישראל
כדמוכת בפנל הצלמים ח״ת אינו לוקה על קנייתה דלא הזהיר
הכתוב אלא על עשיית ע"ז וכן מתבאר מת"ש הרמכ״סכסמ״ג
שלומל״תכ׳שהזהירנו מעשות ע״ז לענוד ואין חילוק כיןשעשא‘
בידו לצוה לעשותה והוא או' ית' ל ת לך פסל וגו' ומי שעכר על
לאו זה חייב חלקות ד״ל לאו עשיית ע" ו ואעפ״י שעשאה לו
זולתו בקצותו ואפי׳לאעכד אותה מצוה ג'שהזהרנו מעשות ע״ו

ל

לזולתינו כדי שיעבוד אותה ואפי׳היה גוי מי שיצוה אותו
לעשות והוא או' ית אלקי מסכה לא תעשה לך ולשון ספרי לא
תעשה אפי׳לאחריס ושם נאתר העשה ע'/לעצמו עובד משום
ב׳לאזין ר’ל שהוא .עובר על עשותה נידו ואפי'עשאה לזולתו
כאשקהתבאר ועבר ג"כ ידצז וס שקנה ע״ז ושכה אצלו זאפי׳עשא'
לו זולתו כמו שקדם במי הב’ולכן ילקה כ מלקיות וככר התבאר
דין מצוה זז עס מה שלפניה כת ע"ז יע"ם • הרי שדקדק לומר
ועכר ג"כמסוס שקנה פייז ושבהאצלזיכו' והנהרש"י-כפי׳החומש
בפ׳קדושיסכתב לא תעשולכסלא תעשולאחייס ולא אוזרי׳לכם
שא״ת לא תעשו לעצמכם אכל אחרים כישים לנס הרי כני נאמ'
לא יהיה לך לא שלך ולא סל אחרים ע״ש • ואיכא למידק עליה
טוכא חדא אמתי לא הביא האי קיא דלא תעשה לך פסל
וכמ"ש הרמכ"סז״ל והסמ״ג ותו איך כאומרו לא יהיה משתמע
עשיית
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מכילתא
דרבי שמעון בן יוחאי
ע&״י כתבי יד מן הגניזה וממדרש הגדול

עם מבוא ,הלו פי גרסאות והערות

הוכן וסודר בידי

^■"™יעקב נחום הלוי אפשטיין
רל*11זר פטירתו גערך והשלם

בידי תלמידו

עזרא ציון מלמד

הומת מקיצי נרדמים

ירושלים תשט״ו
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משפטים  3dירכא

**צרוזוזבמוז?

אוט' איש או אשה כי יהיה  M3אוב או ידעוני (ויק* כ מ) ונמלא אף  mבכלל
מכשף היה ולמה יבא להקיש אליו סח זח בסקילה אף זה בסקילה
מה זה אינו מיוחד עד שיעשה מעשה אף זה לא יהא הייב עד
10
(כביה) שיעשה מעשה .סל" פסו׳ כל שכב עם בהמה מה אני ברין
אס הבא על הבהמה כבר אמור ואס מביאה אה הבהסה כבוי
אמורה מה ת״ל כל שוכב עם כחמה מות יומה זה מכור המביא
את הבהסה אין לי אלא בהמה חיה מנין ת״ל כל שוכב עם בהמה
( 15י®) מות יומת בסקילה .סל ,פסו ,זבה לאלהים יתרם .יכול בשוחט
קדשים בחוץ הבת ,מדבר ת״ל בלתי לייי לבדו זה הזובח לעבודה
זרה עבטה אין לי אלא זובח זורק ומנסך מנין ת״ל בלתי לייי לבדו
מקה על כל העבודות לשם המיוהד יכול אף המנפף והמנשק
והמכבד והמרביץ והמרהיץ ת״ל זבה לאלהים יהרם מה זביהה
מיוחדת שהיא משום עבדה יבאו* אלו שאינן משום עבודה
20
לסי שמבינו בזביהה שחייבין עליה משום השוהם קדשין בחוץ
יכול שאני מוציא את השתהואה ת״ל לא תשתמוה להם ולא ת
תעבדם (פט׳ כ  01יצאת השתהואה ללמד על עצמה וזביהה ללמד על
כילן יכול העובד עבר זרה נכסיו אסורין בהנאה ת״ל זבה לאלהים
יהרם אין נכסיו אסורין בהנאה יכול עבר זרה לא תהא אסורה
25
[ aסש בהנאה ת״ל שקץ תשקבנו ותעב תתעבנו ונום' (רב* ז בו) .עבר זדה עצמה
אסורה בהנאה ואין העובד עבודה זרה אסור בהנאה .בלתי
(כ) לייי לבדו להביא את המשתף( .סל׳ פסו׳1־ונר לא תונה .שתי אונאות

בדבר אהת אונאת מטון ואמת אונאת דברים .ולא תלהבנו שתי
לחיצות בדבר אחת לחיבת ממון ואחת לתיבת דברים .כי גרים
5
הייתם בארץ מב" אם" להן אם תופסין אתם אותו לשום נד תופס
אני אחכם על שום כי גרים הייתם בארץ סב׳ וכן הוא אום׳ פן
(בא) אפשיטנה ערומנה ו1גומ׳ (הופע  aת) .אלמנה ויתום אין לי אלא אלמנה
ויתום מנין לרבות כל אדם ת״ל כל נלא תענו1ן אם כן למד .נאט׳
אלמנה דמוע ממהר אבי ליסרע על ידי אלמנה ויתום יתר מכל
10
|אח״ח ]1234567
ואס] ה גו* :אפה.

 .18זה הזכור,״) עי׳ פדר״י נזיקין פי״ז  110ות״ג
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משפטים כב כא־בד

an

אלו אין להן טי
אדם שהאשה קובלת לבעלה בין קובל לאכיו
שיקבלו לו אלא לי בלבד לא תענון מכלל“שנא׳ אם ענה תענה אותו
יכול לא יהא הייב עד שיענה ויענה ת״ל לא חענון אפילו עינוי
אהד אם כן למה נאם׳ אם ענה תענה אותו לחייב על כל עינוי <ועיגוי>.
כי אם צעק יצעק אלי יכול לא יהא חייב עד שיצעק ויצעק ת״ל
צעקתו אםילו צעקה אתת אם כן למה נאם׳ כי אם צעק יצעק
לתייב על כל צעקה וצעקה שסוע אשמע צעקתו לא כשם
(כג> שאני שומע מ<ז>ה אני שומע מזה( .סל פסו׳> והרה אפי נאם׳ כאן

20

הרון אף ונאם* להלן הרון אף (רב׳ יא יו> מה הרון אף האם׳ כן מרב אף להלן
תרב מה הרון אף האט׳ להלן עצירת גשמים וגלות אף הדון אף
האם' כן עצירת גשמים וגלות .והרגתי אתכם בחרב .וכי המק׳
הורג אותן אלא מביא עליהן מי שהורג אותם במרב .והיו נשיכם
אלמנות ובניכם יתומים וכי אין אנו יודעין שכשיהרגם בחרב
נשיהן אלמנות ובניהם יתומים אלא נשיהן יושבות ומשמרות

בשביין ואינן יכולין להינשא ובניהם יתומים שהיו יושבין ומשמרין
25
[ ]b 30בשבתין ואיהן יכולין לירד גאבתלה .ר״א אם נמ)עגים אתם ואת!
י/הדי][ [לסוף נ]שיהם מתענות [בבתי דיגין אח1רים [ומניחם מתנעגין]
5בתי דינין אנהרים .אמה יונדן! א[יש ציןדן אום 7משום רבן גמליאל מנין
שלא יאמר [אדם] איני מדאי] שאתפלל על בית המקנדש ועל ארץ!
ישראל ת״ל שמ[ע א1שמ(ע צעקתו ובי אי זו מדד .מרובה מדת המוט
5
או מרת פורענות הוי אוום׳ מד]ת המוב מרובה ומה <מדת> פור[ענזת]
מועטת היחיד מתפלל והמקנים] שומע תגמלתו מדת ה«[ומ
םרומדין_מא שהניהיד! מתפלל וממקום [שומע את תפילתנת.
(כד) <^3פםקא )2אם כסף תלוה [אין לי] אלא כסף מנין לרבות בהמנה)
פירות“ומינהםת״ל תלנוה! אין לי אל[א 1הל[וא]ה מנין לרבות בזק וה[צי]
10

נזק ותשלומי כפל ותשלומי ד' וה׳ ת^ל אם כסף אם כן למה נאמ1׳>

 .11לבעלת]  ; 0על גזלה .נין]  : 0גן.
פי״ח « .« .313פי כ»ן 1.,.פור״י עם * ,31ספר*
ם* שיקבלו לו] גו :למי שיקבלו .12 .אותו)
עקג מ״ג  .99גג .וחיו געיכס ]...פרר״י עס ,נ׳־ם
לי׳ נז׳ ובן בסמוך*  .13תענון] גז : 9 .תענה.
ופח מדת פודעגוח]...
לח ג ,אדר״ג נו״ח פל״ח.
 .14ועינוי] נו (ושם :וענויי) .15 .כי] לי׳ מ.
פדד״י עפ (ע״ע).
 .16צעקת] מ :צעיקה .18 .מות) מ .19 .תדון
אף]  : 0ומרת אף .מדון אף (פ״ב)] גז! מרי
אף (0״ :ומרה אפי ,והוגה גידי תסומר) .מרון אף (פ״ג)] גו :מרי אף ,ובן בטלן ,אף] גז גו׳:
מרי אף האמור .22 .אומן]  •0לי׳ ,שאר גו :אותם  1מ נו׳ ן במרב ,עליהן] ם :עליהם .נשיכם,
 .23ובי ...ובניהם] ( Dבלשון הנמ׳ז) :ממשמע שגא׳ והיו
ובניכם)  0בינת :נשיהם ,ובניהם.
 .24נשיהן (פ״ב)]  : 0נשיהם ,ונו׳ :אלמנות.
נשיהם אלמנוה איני יודע (ם®  5יודיע) שבניהם.
 .25בשביין] מ :בשכויין ,וכן בסמוך .ואינן] מ :אינן ,וכן כסמוך .יכולין] וכן ס ,"3ס:01
 .3צירן)  :0צידון.
יכולות .ומיהם] נז :בניהם .יתומים שהיו] לי׳  .1 .0ואיבן]  :0אינן.
 .4שאתפלל]  :0שיתפלל .6 .פורענות]  :0הפורענות .מרובה] לי׳ נו .ומה] הסוסרבתב תתלה
״ומדת״ ,ותיקן (ומשמיט •מדת״) .7/8 .מועטת ,מרובה]  :0המועטת ,המדוכה .7 .והמקום] :0
המקום .8 .את] לי׳ ♦D
 .17ל* מפ,״] ע•׳ ב״׳ן « א ומדר״י נזיקק

מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי <אפשטיין> [מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי] עמוד מס  266הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

Xt6

קומות

מכלתא

שלא יאמר לו אמש היית עובד לבל ?ורם נבו
והרי חזירים בין שגיד ואתה מדבר מליז כעדי
ומנין שאם הוניתו שהוא יכול להונך תלמוד לומר
(וגר לא תוגה) נכי גרים הייתם בא״מ] מכאן היה
רבי נתן אומר מ־ם שבך אל תאשר לחברך .תביבין
הגרים (שבכל מקום) הוא מזהיר עליהם וגר לא
חינה .ואהבתם את הגר (דברים י) .ואתם ידעתם
את נפש הגר (שוזות כס .רבי אליעזר אומר גר
ג -.לםי שסודו דע לפיכך מזהיר עליו הכתוב במקומות
הרבה .רבי שטעון בן יווזאי אומר הרי הוא אומר
ואוהביו בצאת השמש בגבורתו (שופטים י) וכי
מי גדול מי שאוהב את המלך או מי שהמלך
אוהבו היי אומר מי שהמלך אוהבו (שנאמר ואוהב
גר (דברים  )Cחביבין הגרים שנבל (מקום שנקראו
(נקראו] בישראל) נקראו בני ישראל עבדים שנאמר
כי לי בגי ישראל עבדים (ויקרא נר!) ונקראו גרים
עבדים שנאמר ולאהבה את שם ה׳ להיות לו
לעבדים לשעיר! נס .נקראו ישראל משרתים
שנאמר ואתם כהני ה' תקראו משרתי אלהיט
•׳־־יאמר לבם 1שס סא) ונקראו הגרים משרתים
שנאמר ובגי נבר הנלוים על ה' לשרתו (שם נ.0
נקראו בני ישראל אוהבים שנאשר זרע אברהם
אוהבי (שם סא) ונקראו הנדים אוהבים שנאמר
ואוהב גר .נאמר בישראל ברית שנאמר והיווה
בריתי בבשרכם (בראשית י) וכן בגרים שנאמר
ומחזיקים בבריתי (ישעיה נס .נאמר בישראל רצון
שנאמר לרצון לפגי ה' (שמות כזס ונאמד בגרים

a

נב מעופו

רצון שנאמר עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי
(ישעיה נס .נאמר בישראל שמירה שנאמר הנה
לא ינום ולא יישן שומר ישראל (חסלים קכא)
ונאמר בגרים שמירה שנאמר ה ,שומר את נרים
(שם קטס .אברהם קרא עצמו נר שנאמר נר ותושב
אנכי עמכם (בראשית נס דוד קרא עצמו גר
שנאמר גר אגבי בארץ (תחלים קיט) .ואומר
כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו כצל
ימינו על (האדמה) [הארץ] ואץ מקוה <דה״א נט>.
ואומר כי נר אנכי עמך תושב בבל אבותי (תחלים
למן .תביבין תגרים שלא מל אברהם אביט אלא
בן תשעים ותשע שנים שאלו מל בן עשרים שנה
או שלשים לא היה גר יבול להתטיר אלא בפחות
מבן (כ׳ או בן] שלשים לפיכך גלגל המקום עמו
עד שהגיעו לתשעים ותשע שנים שלא לנעול
דלת בפני הגרים הבאים (וליתן שכר ימים ושנים)
לרבות שכר עושה רצונו שנאמר ה׳ הפץ למען
צדקו יגדיל תורה ויאדיר (ישעיה  •anוכן אתה
מוצא בארבע כתות שהן עוטת ואומרות למגי
טי שאמר והיד .העולם (לה׳ אני) שנאמר זה יאמר
לה׳ אני ווה יקרא בשם יעקב וזה יכתוב ידו לה׳
ובשם ישראל יכנה (שם מד) .לה׳ אני (ואל יתערב
בי המא) תה יקרא מעם יעקב אלו (גדי צדק).
וזה יכתוב ידו לה׳ אלו בעלי תשובה .ובשם ישראל
יכנה אלו (יראי שמים) ז
( ttppכ) כל אלמנת ויתום לא תעטן אין לי
אלא אלמנה ויתום שאר כל אדם מנין

התורה ודומצוח
להברך ,ונבסלה האזהרה (לקמן כ״ג 0׳) ובס׳ קוושים כס״ש
הרמב״ם בסל״ח ת״ב ,ועיין ברמב״ם (סיי׳ר מת׳ מכירו!)
ובב־מ (דף נם> ואמר ע״ז ר״א שהקב־ה הזהיר עליו במקומיה
הרב* והוא מש״ש בגמרא ר׳ אליעזר הגדול וכארתיו בהמו״ד,
(קדושים סי׳ סק ועס״ו בא בדברי אגדה שה־ אוהב את גרי*
ושנקרא' בג׳ לשונות ,עבד * משרתי* אוהבי*  '3יש
בישראל ג׳ מדרגות ,העושים הסבות רק בסועל בסי סשסי
התורה כעבר העובד עניו* והמשרת מעולה מן העבד שעימר
בנבוו אבל אדוניו וישרת איתו בשירות קל של כבוד ,והם
הלומדים סנימיות התורה ומקיימים הטבות בסי תוניוחם
ועובדים עבודת הלב והשכל יהסהשבה ,ולמעלה הס אוהבי
ה׳ אשר יגלה להס סודותיו והם בני עלית הנכנסים לסרדס
בסודות התירה והמב־ת .העבויס יקרבם ה׳ רק מבר בריתי
עס בלל האימה ,והמשרתים כנר ימבא בהם ובון שהוא
 ,מדרגה יותר ,והאיתנים נדבק עמהס נהשנהה סרסית ושומוס
מסיד כשסידר ,תשגהיי* ועז״א שגס הגרים יסבאו בהם
המדרגות האל* ולכן נאמר נו<מ ברית ורבון ושמיר* ושכלל
ענק הגרות הביב אבל הבויקים שהם בעה״ו בגד יאל מקים׳
שיאף וירח הוא שס כט״ש באברהם ודוד ,ויתר המאמר

יביאד:

קעס (כא) כל אלמנה ויתום לא תענון .ר' ישמעאל
מ״ל שאלסנוז ויחוס בא לווגמ* ר״ל בל
החלשים והנדכאים במו אלמנה ויתום ,ור׳ עקיבא ס״ל שאלסנה
ויתום דוק* ורש״י ז״ל נסיוושו מסם כשסח ר״י ,זמדמג״ס
(בם־׳ו מה׳ דעות) ססק כר״ע ,וסבואר שר׳ ישמעאל כשטחי׳
שס״ל שלסעמים מסס הכתיב דבר אהד לדוגמא כס״ש
במבלמא משססים בג׳ מקומות הלכת עוקבת מקרא .בסובע
בתער בסבר ,ד״ל שבא מכתיב לדוגמא ,וה״ה סה מסס דוגמא
אלסנד .ויתום שמם החלשים ע״ס הרו* ויתר מתנאים ור״ע
מכללם לא סירשו כן יהסשו בבל אלה המקומות לדרוש
בכלל וסרט או רבוי ומעי* וס״ל רהכתוב רוקא ,וה״ה
בכאן אמר שהכתוב לא דבר דק באלמנה מתי* זמ״ש
באלמנה ויתום שדרבן לענות ור״ל אף אלמנתו של מלך
כט״ש הרטב•* אתרי שרובן דרבן לענו* ועו״א בל
אלמנה ,וס״ל ולא דרשינן סעמא דקר* ור׳ ישמעאל יסבור
כר״ש גבי הובל בגר אלמנה רדדשינן סעטא וקרא ואץ הלוק
כין אלמנה וימיס וכין כל אדמ שהוא נובה ונענה כמוה*
ולדידי׳ ר־ל שלא גא הדווי על אלמנתו של מלך ,ימה שאמר
לר״י שאר כ״א מנין ת״ל לא תענין ,י״ל שדייק ממר ,שבא
נלשין רני* והיל״ל לא ו!ע *1שכל המושה דבר בגשון

התורה והמצוה <מלבי״ם>  -א (בראשית ,שמות ,ויקרא א) מלבים ,מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל עמוד מס 83ל(ו!ודפס ע״י תכנת אוצ

מכלתא
תלמוד לומר לא תענון דברי רבי ישמעאל .רבי
עקיבא אומר אלמגד .ויתום שדרבן לענית בהן
דבר הכתוב!
( Bpכב) אס ענה תענה אמד ענוי מרובה ואהד
ענוי מועט .דבר אהר (רבי אומר) אם
עגה תענה מגיד שאינו חייב עד שיענה וישנה.
כבר חיה דבי ישמעאל ורבי שמעון יוצאין ליהרג.
אמר לו רבי שמעון לרבי ישמעאל רבי לבי יוצא
שאיני יודע על טח אני נהרג .אמר לו רבי ישמעאל
לרבי שמעון מימיך בא אדם אצלך לדין או לשאלה
ועכבתו עד שתהא שותה כוסך (ונוטל) [וגועל]
מגדלו או עוטף טליתך אמרה תורה אט ענה
תענה אהד ענוי מרובה ואהד ענוי מועט .אמר לו
גהמתגי רבי .וכשנהרגו רבי שמעון ורבי ישמעאל
אמר להם רבי עקיבא לתלמידיו התקינו עצמכם
לפורענות שאלו טובה עתידה לבא בדורנו לא היו
מקבלים אותה אלא רבי שמעון ורבי ישמעאל.
אלא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם
שפורענות גדולה עתידה לבא בדורנו וסילק אלו
מבינותינו שנאמר הצדיק אבד ואין איש שם על
לב ואנשי הסד נאספים באין מבין וגו׳ (ישעיה
נס ואומר יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך
נכווזו ולבסוף ואתם קרבו הנה בגי עוגנה זרע
מנאף ותזנה! בי אט צעק יצעק אלי שמוע אשמע
צעקתו [יבול) כל זמן שהוא צועק אני שומע ואם
אינו צועק איני שומע <ר.א מה) ת״ל שמוע אשמע
[הא מת״ל כי אם צעוק יצעק אלי) אלא ממהר

 asמשפטים

קסט

אני ליפרע על ידי שהוא 1גועק יותר ממי שאינו
צועק .והלא דברים ק״ו אם כשהיחיד צועק על
(היהיר) [הרבים) שמוע אשמע צעקתו כשהרבים
צועקים עאכ״ו ומה אם מדת פורענות מעוטה
כשיחיד צועק על הרבים כך טרה טובה !מרובה)
ורבים מתפללים על היהיר על אהת כמה וכסה!
קפא («) והרה אפי ר׳ ישמעאל אומר נאמר כאן
הרח אף ונאמר להלן חרון אף והדה
אף ה' בכם (דברים  0מה להלן עצירת גשמים
וגלות אף באן עצירת גשמים וגלות ומה (להלן)
הרב אף (באן) חרב! והיו נשיכם אלמנות ובגינם
יתומים ממשמע שנאמר והרגתי אתכם בחרב איני
יודע שנשיבם אלמנות [ובניכם יתוםים 1ומה תלמוד
לומר והיו נשיכם אלמנות ((ובניכם יתומים) [אלא
אלמנות ולא אלמנות)) כענין שנאמר ותהיין צרורות
עד יום מותן (ש״ב ס אלמנות חיות .ובניכם יתומים
((אין) ואין יתומיז אלא) שאין ב״ד סניחין אותם
בנכסי אביהן מפגי שהן בחזקת קיימי* והרי דברים
קל והומר ומה אם כשלא תענון את הדין אין
נשיכם אלמנות בשתעשון את הדין על אחת במה
וכמה [במו] שכתוב משפט אמת שפוטו אמת
ומשפט שלום שפטו בשערינם מכריה  .0ואומר
כה אמר ה ,שמרו משפט ועשו צדקה בי קרובה
ישועתי לבא (ישעיה נס (עאכ״ו שאין נשיכם
אלמנות ובניכם יתומים) וכן הוא אוםר למען
תירא את ה׳ אלהיך [וגו׳ ולמען יאדבן ימיך)
(דברים  .0ואומר ולמדתם אותם את בניכם (שם

התורה והמצווה
יהיר ,שהלשון מורה שמזהיר את המד והצבור שישגיחו
ע־ז שהם אביהם של יתום ודיין אלמנות וצריכים להשמה
ע׳יז ומצד זה תסס אלמנה וימים ,כי בשאר כל אדם א'ן
האזהרה על המד דק על כל יחיד שלא י<נה את חברו >
ומ״ש אס ענה תענה אהר ענוי־־מוובה ואהו עגוי מועם,
התבאר אצלנו שכפל המקור על המעל מציין שכפל
אומן שיעשה המעל .זרעת הה״ק שמציין שככל אימן שיענה
אף ענוי סיעם ,ורעת וכי שמציין שיענה וישנה ,וככר הכאתי
דוגמא לזה בפרשת נא על מסיק וכשל מבושל ,וכמי הנראה
לר״י שסובר שהיא שם הדוגמא ,והוא בולל כל אדם כן
כולל כל ענוי ,ולדיויה מלת כל מל כל מיני החלשים
הדומים כיתום ואלמנה לא תענון אף ענוי כל שהו* זלמע
[שכן יסבור נס רני) שרק ביתים ואלמנה ידבר מל שדבר
נדוקא שיענה וישגה ,ותראה מהמעשה שהכי* שר* ישמעאל
אמר לר׳ שמעון מימיך נא אצלך אדם לוין יכו׳ ,והיא ועת ר׳
ישמעאל [כפרם להאומרים שנעל פלוגחא ופה היא ר׳
ישמעאל הנהרג) ,שהעזוי הוא ככל אום וככל עניי אף עגוי
מועם• ,ן־ש אמרה תירה אס ענה תענה אחו עניי מרובד.
יאחד עניי מיעם ,יר-ע לשמחו שאינו מוכר רק ביתים
•אלמנה ודק נשיענה יישנה לא קבל סברא ני יאסי לתלמידי'

התקינו עצמכם לפירענות ,ואמו שסלק את הצויקיס האלה
שלא יראו בצרות העתידות לבא!
קס <כב) בי אם צעק יצעק .פי׳ הרמב-ן שמלת בי בא
פה כמלת אלא .כמו ושמה לא ישיג כי אס
הרוה את הארץ (ישעיה נוא ר״ל לא יעשה דבר אהר רק
נה ,וכן פה ר*ל שרק אם יצעק אלי אינו צריך לדבר אהר
כלל כי אני אושיענו .ובזה ד.זא נעזר יותר סכל אד* כי
בצעקתו לבד נושע היא מהאל המושיע ,אולם ממש שסוע
אשמע כסל המקור על הפעל מורה שישמע ככל אופן אף
שלא יצעק אלי ,רק יצעק צעקת שנר ישמע ה׳ ,וט״ש
צעק יצעק אלי ,שבזה ימהר לנקים נקמתו יותר סמי שאינו
צועק ,ושעורו אס ענד .תענה אותו שסע אשמע צעקתו ,בבל
אופן ,ואס יצעק אלי שמוע אשמע כסתירות יותר ,ובנוסח
המכלחא נדפס בזועו* והגיסהא שהבאתי הוא ניפחת תילקוס!
קפא <נג> והרה אפי .הרב נמירה <ה׳׳א סל•!) כתב
כשתחפש בכל הנתיב לא תמצא חרון
אף וכעס כבירא רק כעגין ע׳׳נ ,וכתוב <ה מיתר ועתי,
ופרשו הז״ל שבא להשמת הרון ה׳ ע״ז נחרתי על עביות
אלילים שמסבב עצירת גשס־ם וגלית ,וה״ד ,ששם מביא
תרב ,ימ״ש והיי נשיכם אלמנית שהיא לפיתר ,שיריש
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יא> ואוסר למען ירבו 'מיבם (שס> .ואומר בי
(ימי) (נימי) העץ ימי עמי ואומר לא יגעו לריק
ולא ילדו לבהלה בי זרע ברוכי ה' המה וצאצאיהם
אתם (ישעיה סה) .מומר ויהי בהול זרעד וצאצאי
מעיך במעותיו (שם nn׳ .ואימר כי כאשר השמים
החדשים והארץ התועה וגו' 1שס סו) .ואומר ובא
לציון גיאל ולשבי פשע כיעקב נאם ה׳ (ואומר)
ואגי זאת בריתי אותם אמר ה' רוהי אשד עליד
וגו׳ (שזז נ( .>0על אתת כמה וכמה שתאריכון
ימים בעולם הזה ותראו לכם כנים וכני בנים
ותזכו לחיי העולם הבא 1
(פרשה ים) קפג (כד) אם כסף תלוה את עמי
רבי ישמעאל אומר כל אס
ואם שבתודה רשות הח מזה ועוד שנים ואם
תקריב מנחת בבורים (ניקרא ס הוכה .אתה אומר
וזוכה או אינו אלא רשות תלמוד לומר תקריב
!את) מנחת [בכוריד) חובה ולא רשות .כיוצא בו
ואם מוכת אבנים תעשה לי (שמות ס הוכה .אתה
אוסר הוכה או אינו אלא רשות .כשהוא אומר
אכניס שלמית תמה הוגד .ולא רשות אף כאן
אתד .אומר אם כסף תלוד .תוכה ולא רשות .אתה
אומר תיבה או אינו אלא רשות כשהוא אומר והעכט
תעביטגו תוכה ולא רשות! קסג אם כסף תלוה
כסף בכסף אתה מלוהו ואי אתה מלוה פירות
כפירות (דבר אתר כסף בכסף אתה מלוהו ואי
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אתה סלוהו כסף כפירות ופירות בכסף (יכסף
כפירות))! קפד את עמי ישראל וכותי עומדים
לפניך ללוות עמי קודם .עני ועשיר עני קודם.
ענייך ועניי עירך ענייך קורמין לעניי עירן .עניי
עירך ועניי עיר אוזרת עניי עירך קודמי( שנאמר
את העני עמן! קפח לא תהיה לו כנושה שלא
תראה לו בכל זמן .לא תשימון עליו גשד טה ת״ל
לפי שהוא אומר את כספו לא תתן לו כנשך
זזיקרא כרס הרי זה אזהרה למלות שלא ילוד ,לי
ברבית (אחה אומר למלות או אינו אלא ללוד,
כשהוא אומר אל חקת מאתו הרי ללוד .אמור),
אין לי אלא אזהרה ללוד ,ולמלוה אזהרת לעדים
ולערב וללכלר מנין ת״ל לא תשימון מכל מקום.
מכאן אמרו ד,מלוה ברכית עובר על המשה דברים
משום בל תתן ובל תקה לא תשימון עליו נשך
לא תהיה לו כנושה לפני עור לא תתן מכשול.
כשם שהמלוה ותלות עוכרין (בחמשת דברים) כן
הערב והעדים •.הלבלר עוברים רבי מיהודה! מתיר
ללבלר רבי מאיר) אומר המלוה ברבית ואומר
לסיפר כוא כתוב ולעדים התמו אין לו הלק כמי
שפקד על הרבית!
קפו (כד ).אס תבול תחבול רבי ישמעאל אומר
בא הכתוב ללמדו שתהא עושה מציה
ותהא נוטל את שלך! ער בא השמש תשיבנו לו
זד ,כסות יום שאתה מהזיר לו כל היום אין לי

התורה והמצוה
שישארו אלמנות ני לא יוגלו למשא והגנים יפארו יתומי*
כי לא ייכלי לנווול וכסי אביהם :
קסב (נד> אס כסף תלו* ונרי המנלתא מובאים בס׳
יתרו ,ושם פרסתי מיש ואם מזנה אבנים
תעש* שהנם שהוא ח נ« הו« אמשרי .ני יג ל לעשות
מזנה אומד" ומה שהכס במנחת ככורים מלת אס ,התבאר
כספרא ויקרא (0י׳ קנב) ופרשתיו שס ,ומיש פד ,מלת אם
בי אינו מחויב להלוות רק אס יפ לו להלוות ,ואם אין לו
להלו* ר״ל אם יש לו בסף והעני צריו לרילואה .אז לא
מתיו ,לו מושה ■
קפג אם כסף תלות מחוקי הלשון שיבא הפעל קורס
השם אם לא בשבא השם לדייק איזה דבר במ״ש
באילת השחר (סייב) וגם שהיד .וי לוטו אפ תלוד ,את עמי,
וסי׳ ווויל שנא לדייק שאיסור וביוז לא שייך רק בהלואת
כשי אבל כסף כפירות היינו שפוסק לו סירות ביון יהיה
דדן סכו אין זד .סלו* ובן בפניהן לו סירות ופוסק לו
לפרוע מעות אפילו יותר משויו אץ זד .רבית קצוצה,
ויותר מזח אפילו ניתן לו אורב מירות בעד המעות אעיג
שאם היד ,מלות תתלה על אופן פישלס לו סירות יותר תיה
רנית קציצה נדתיב ובמרבית לא חתן אבלן (ייקרא נד).
מ־מ נה־ג שנתן לו הפירית רוך מכי לסבל סמני דמיהם
אין זה דיק• ,פירושו בכסף אתה מלותי ד*ל נכסף היא

ורו הלואר .אבל בפירוה הוא לרוב דדך מכר ,כ״פ בפ״י עייש!
קסר תלוה את עמי את תעני עמך .סדר חבחוב לדבר
הסיר בורן לא זו אף זו ,כמבואר אצלנו
בכים ,והיליל נהפך אס הלוה אה העני אה עמי ,שזה
רבוהא י.יהר שנם להעשיר לא יהיה כנושה .וע״ב שסור
דבריו בררן הקדימה והאיחור שעמי קודם לעם אחר ועני
להעשיר ועני שעמך לעניים אהוים ,ומובא בב*מ (דף עא):
קפה לא תהיה לו כנושה .הכ״ף מורה שאף שרק
מהרמה בעיניו כנושה אסור .וניד ,בביט (1ף
ע־ד ).וסיים בלשון ובים לא השיפון ,ללסו־ שנם העדים
והסופר עוברים שהם המשימים ,ונמ״ש כשהיא אל תקח
מאמי ,הגיה וזגר׳־א לא תשיו שה,א אזהרה ללו* שוה
ההבדל בין תשוך בקל ונין תשיך שהוא סעל יוצא לשלישי.
שהלוה מסבב שהמלוה ישוך אוהו ,ובנם* חשב ששה אפריז
עיייש וברמבים (פיו מה׳ מלוה ולוד:).
ק» (נד ),אם הנול תהכול שלמת רען .צח• זה נשנו.
במשנה הורה (וברים  )13גי השה ברעו משאה
מאומד .וני׳ ,והדינים הנמצאים בור ,נש״ע חיט (סי־ צוא
שהלוה אסיד לו לטשבנו אפי׳ בחוץ ,והשליח ניד אסור לו
לבא אל ביתי .ואמרי עפה מדבר בוזינל כסות יוס ושס
מדבר בוו־נל נם־ת לילה .עוד מבואר נשויע שמיש שלא
יהביל רהים ירכב לא נאסר לחבול נלי אובל נפש אס הלוה
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(כ) וגר לא תונה ולא
(פרשה יה)
תלחצנו "(כי נרים הייחם
בארץ סצרים) לא חוננו בדברים ולא תלחצנו
בטטון שלא יאמר לו אטש היית עובד לבל
קורם נבו ,והרי חזירים בין שניך ואתה מדבר
מלין כנגדי ומנין שאם הוניתו שהוא יכול
להונך תלמוד לומר (וגר לא תונה) [כי גרים
הייתם בא״ט] מכאן היה רבי נתן אומר מום
שבך אל תאמר לחברך .חביכין הגרים
(3שבכל מקום) הוא מזהיר עליהם וגר לא
תונה ,ואהבתם את הגר (דברים י) .ואתם
ידעתם את נפש הגר (שמוח כג) .רבי אליעזר
אומר גר לפי שסורו רע לפיכך מזהיר עליו
הכתוב במקומות הרבה .רבי שטעון בן יוהאי
אומר הרי הוא אומר ואוהביו כצאת השמש
בגבורתו (שופשיס י) גוכי מי גדול מי שאוהב
את המלך או מי שהמלך אוהבו הוי אומר מי
שהמלך אוהבו "(שנאמר ואוהב גר (דברים י))
חביבק הגרים שבכל ?מקום שנקראו [נקראו!
בישראל) נקראו בני ישראל עברים שנאמר
כי לי בני ישראל עבדים (ויקרא כה) ונקראו
נרים עבדים שנאמר ולאהבה את שם ה,
להיות לו לעברים (ישעיה ט) .נקראו ישראל
משרתים שנאמר ואתם כהני ה* תקראו
משרתי אלהינו יאמר לכם (שם סא)
ונקראו הגרים משרתים שנאמר ובני נכר
הנלוים על ה׳ לשרתו (שם מ)  .נקראו בני
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ישראל אוהבים שנאמר ודע אברהם אוהבי
(שם סא) ונקראו הגרים אוהבים שנאמר
ואוהב גר .נאמר בישראל ברית שנאמר והיתת
ב^יתי בבשרכם (בראשיש י) וכן בגרים
שנאמר ומחזיקים בבריתי (ישעיה ט) .נאמר
בישראל רצון שנאמר לרצון לפני ה׳ (שמוח מ)
ונאמר בגרים רצון שנאמר עולותיהם וזבחיהם
לרצץ על מזבחי (ישעיה מ) .נאמר בישראל
שטירה שנאמר הנה לא ינום ולא יישן שומר
ישראל (חהליס קכא) ונאמר בגרים שמירח
שנאמר ה׳ שומר את גרים (שם קמא) .אברהם
קרא עצמו גר שנאמר גר ותושב אנני
עמכם (בראשיס כג) דוד קרא עצמו גר
שנאמר גר אנכי בארץ (תהליסקיט) .ואומר
כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו
כצל ימינו על (האדמה) [הארץ] ואין מקוזז
(דה״א כש) .ואומר כי גר אנכי עמך תושב
ככל אבותי (סהליס לש) .חביבק הגרים שלא
טל אברהם אבינו אלא בן תשעים ותשע
שנים שאלו מל בן עשרים שנה או שלשים
לא היה גר יכול להתגייר אלא בפחות מק
[כ׳ או בן] שלשים לפיכך גלגל המקום עמו
עד שהגיעו לתשעים ותשע שנים שלא לנעול
דלת בפני הגרים הבאים "(וליתן שכר ימים
ושנים) לרבות שכר עושה רצונו שנאמר ה,
חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר (ישעיה סב)
וכן אתה מוצא בארבע בתות שהן עוטה
ואימרות

פי״ח ( )6מיותר ן (ג) שבהרבח מקומות ( 5ג) ואומר ואוהב גר וגד ומי סי בז'( :ד)
שנקראו ישראל נקראו הגרים נקראו ב״י נו׳ 1

רבי

התורה והמצור.
ומה הראב״ע סי' שמ״ש זובח לאלהיס ימרה כולל גס העמים הדרים בא״י וכדעש י״א ,ואמרו שישראל נצטוו
לשרש אחרי ע״ז ועובדיה והתורה נחנה אותות להכיר המקומוס ששם עובדים אוחה ולאבד אס שמס מן
המקום ההוא  ,וגי' הילקוט על הגלויס צא על הנסתרים  .וזה מוז יוסר:
מעח (כ) וגר לא תונה ולא תלחצנו .פעל ינה בא על אונאת דברים ועל אונאס ממון  ,אן
ממ״ש לא חלמצט שמורה למיצס ממון מטאר שלא חונה בא מל אונאת דברים שעז״א ט נרים
r
הייתם מוס שבך אל תאמר לחברך ,ונכפלה האזהרה (לקמן כ״ג ס') ובס ,קדושים כמ״ש הרמב״ס במל״ס
מ״ב ,ועיק ברמב״ס (פי״ד מה ,מכירה) ובב״מ (דף נס) ,ואמר ע״ז ר״א שהקב״ס הזהיר עליו במקומות
הרבה ,והוא מש״ש בגמרא ר׳ אליעזר הגדול ובארס־ו בהסו״ס (קדושים סי ,סב) זעס״ז בא בדברי אגדה
שה׳ אוהב את גרים /ושנקראו בג׳ לשומת  ,עבדים  zמשרחיס ,אוהבים ,ט .יש בישראל  0מדרגות ,
העושים המצות רק בסועל כט סשסי התורה כעבד העובד עבודה  ,והמשרת מעולה מן העבד שעומד
בכבוד אצל אדוניו וישרת אוחו בשירות קל של כבוד  ,והס הלומדים פנימיות התורה ומקיימים המצות מי
מוכיותם ועובדים עבודת הלב והשכל והמחשבה ,ולמעלה הם אוהבי ה׳ אשר יגלה להם סודותיו והם בס
עליה הנכנסים לפרדס בסודות התורה והמטח  .העבדים יקרבם ה׳ דק מצד בריסו עם כלל האומה ,
והמשרתים כבר ימצא בהם רצון שהוא מדרגה יותר  /והאוהבים  pmממהם בהשגחה פרשית ומסרס
מסיי

«»

עטות כב במשפטים

ט ןרזרד׳ א^י {?!ר^י ^?ם בחרב ןקז גשי?ם אלקלות
רש״י
(כק והיו נשיכם אלמטס .ממשמע מאפר והרגתי
אתכם איני יודע שנשיבס אלממס ובניכם יתונרס
אצא הרי  1קללה אמרת שתהיינה הנשים צלולות

כאלמנות חיות שלא יטו עדים למיתת בעליהן וחכיינה
אמרות להנשא והמיס יהיו יתומים כלא •מחום
ב״ד לירד לנכסי אביהם לפי שאין יודעים אס מסו

מבלתא משפטים פרשה יוה
אומרות לפני מי שאמר והיה העולם "(לה׳
אני) שנאמר זה יאמר לה׳ אני וזה יקרא
בשם יעקב וזה יכתוב ירו לה׳ ובשם ישראל
*כנה (שם מד) .לה׳ אני ה(ואל יתערב בי
חטא) וזה יקרא בשם יעקב אלו י(גרי צדק).
וזה יכתוב ידו לה׳ אלו בעלי תשובה .
ובשם ישראל יכנה אלו ’(יראי שמיס):
תענון אין
לא..........
ויתום .
(כ) כל אלמנה —
לי אלא אלמנה ויתום שאר בל

קעט

ובניכם

אס
’

אדם פנק תלמוד לומר לא תענון דברי רבי
ישמעאל .רבי עקיבא אומר אלמנה ויתום
שדרכן לענות בהן דבר הכר״ובי׳ :
קפ (כב) אם ענה תענה אחד ענוי מרובה
ואחד ענוי מועט  .דבר אחד
(רבי אומר) אם ענה תענה מגיד שאינו חייב
עד שיענה וישנה  .כבר היה רבי ישמעאל
ורבי שמעון יוצאיןליהרג.אמר לו רבי שמעון
לרבי ישמעאל רבי לבי יוצא שאיני יודע
על

הגהות הגר״א (ה) אלו יראי שטים שלא נתערב כהן חטא( :ז) קטני בגי רשעי ישראל ( :ז) גרי מדק ז
(ת) כהות :

התורה והמצוה
מגיד בשמירה השגמיית  ,ופז״א שגס הגרים ימצאו בהם המדרגות האלה ,וצק נאסר מס ברית ורצון
ושמירה  ,ושכלל ערן הגרוס חביב אצל הצדיקים שהם בעה״ז כגר ואל מקומו שואף זורח הוא שם כמיש
באברהם ודוד ,ויתר המאמר יבואר :
(כא) כל אלמנה ויתום לא תעוק .ל׳ ישמעאל ס״ל שאלמנה ויתום בא לדוגמא  ,ר״ל בל החלשים

קעט

תפס

והנדכאים כמו אלמנה ויתום  ,ול׳ עקיבא ס״ל שאלמנה חתום דוקא ,ורש״י
כשפת ר״י .והרמב״ס (בפ״ו מה' דעות) פסח כר״ע ,זמטאר שר׳ ישמעאל כשפתי' שס״ל שלפעמים תפס
הכתוב דבר אהד לדוגמא כמ״ש במכלתא משפפיס בג' מקומות הלכה עוקבת מקרא  .במרצע בתער
בספר ,ר״ל שבא הכתוב לדוגמא  ,וה״ה פה תפס דוגמא אלמנה ויחוס שהם החלשים ע״ס הרוב ,ויתר
התנאים ור״ע מכללם לא פירשו ק וחפשו בכל אלה המקומות לדרוש בכלל ופרט או רטי ומעוט ,וס״ל
דהכחוב דוקא ,וה״ה בכאן אמר שהכתוב לא דבר רק באלמנה ויתום ,ומ״ש כאלמנה וימס שדרכן לענוש
ור״ל אף אלמנותו סל מלך כמ״ש הרמב״ם ,אחרי שרובן דרכן לעמת  ,ועז״א כל אלמנה ,וס״ל דלא דרשיק
סעמא דקרא  ,ור' ישמעאל יסבור כר״ש גבי מובל בגד אלמנה דדרשיק פעפא דקרא ואין חלוק בין
אלמנה ויתום ובין כל אדם שהוא נדכה ונמנה כמוהם ,ולדידי' ר״ל שלא בא שצווי על אלמנותו סל מלך .
ומה שאמר לר״י שאר כ״א מנין ס״ל לא תמנון ,י״ל שדיק ממה שבא בלשון רבים ,זהיל״ללא תענה  ,שכל
הפרשה דבר בלשון יחיד ,שהלשון מורה שמזהיר אח הב״ד והצמר שישגיחו ע״ז שהם אביהם של יתום

ודין אלמנות וצריכים להשגיח ע׳׳ז ומצד זה תפס אלמנה ויתום ,כי בשאר כל אדם אין האזהרה על הב״ד
רק על כל יחיד שלא יענה אח חברו:
ומ״ש אס ענה מענה אחד ענוי מרובה ואחד עמי מועט  ,התבאר אצלנו שכפל המקור על הפעל מציין
שבכל אופן שיעשה הפעל ,ודעת הת״ק שמציין שבכל אופן שיענה אף ענוי מועט ,ודעת רבי שמציץ
קיענה וישנה  ,וכבר הבאתי דוגמא לזה בפרשה בא על פסוק ובשל ממשל ,וכפי הנראה לר״י שסובר
סכוא שם הדוגמא  ,והוא כולל כל אדם כן כולל כל עטי ,ולדידי׳ מלח כל ר״ל כל מיני החלשים הדומים
כיתום ואלמנה צא חעטן אף מטי כל שהוא .,ולר״ב [שק יסבור גס רבי] שרק ביסוס ואלמנה ידבר שיל
שדבר בדוקא שימנה וישנה ,ותראה מהמעשה שהביא  ,בר׳ ישמעאל אמר לר׳ שמעון מימיך בא אצלך אדם
לדין וכו׳ ,והוא דעת ר' ישמעאל [בפרס להאומריס שבמל פלוגחא דפה הוא ר׳ ישמעאל הנהרג] ,שהצווי
הוא בכל אדם ובכל עטי אף עטי מועט ,וז״ש אמרה תורה אס ענה תענה אחד ענוימרובה ואחדענו♦
מועט  ,ור״ע לשפתו שאינו מדבר רק ביסים• ואלמנה ורק כשיפנה וישנה לא קבל סברא זו ואמר לתלמידיו
התקינו עצמכם לפורענות  ,ואמר שסלק אס הצדיקים האלה שלא ילאו בצרות העתידות לבא :
( ££כב) כי אם צעק יצעק  .עי׳ הרמב״ן שמלת כי בא פה כמלח אלא ,כמו ושמה לא ישוב ט אס
הרוה אס האר! (ישעיה ט) ,ר״ל לא יעשה דבר אחר רק זה ,וק פה ר״ל כדק אס יצעק אל יאינו צריף
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מכלתא משפטים פרשה ידו
על מה אני נהרג .אמר לו רבי ישמעאל לרבי
'שטעון מימיך בא אדם אצלך לדק או לשאלה
ועבבחו עד שתהא שותה כוסך (ונוטל)
[ומעל] סנדלך או עוטף טליתך אמרה תורה
אם ענה תענה אחד ענוי מרובה ואחר ענוי
מועט .אמר לו נחמתני רבי .וכשנהרגו רבי
שטעון ורבי ישמעאל אמר להם רבי עקיבא
לתלמידיו התקינו עצמכם לפורענות שאלו
טובה עתידה לבא בדורנו לא היו מקבלים
אותה אלא רבישטעק ורבי ישמעאל .אלא
גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם
שפורענות גדולה עתידה לבא בדודנו ובילק
אלו מבינותינו שנאמר הצדיק אבד ואק איש
שם על לב ואנשי חסד נאספים באק *טבק וגו׳
(ישעיה מ) ואומר יבא שלום ינוחו על טשכבותם
הולך נכותו ולבסוף ואתם קרבו הנה בני
עוננה זרע מנאף ותזנה  :כי אם צעק יצעק
אלי שמוע אשמע צעקתו [יכול] כל זמן שהוא
צועק אני שומע ואם אינו צועק איני שומע
(הא מה) ת״ל שכוע אשמע [האמת״ל כי אם
צעוק יצעק אלי] אלא ממהר אני ליפרע על
ידי שהוא צועק יותר כמי שאינוצועק .והלא
דברים ק״ו אם כשהיחיד צועק על (היחיד)
[הרבים] שמוע אשמע צעקתו כשהרבים
צועקים עאכ״ו ומה אם מדת פורענות מעוטה
כשיחיד צועק על הרבים כך כדה טובה
[מרובה] ורבים מתפללים על היחיד על אחת
כמה ובמה ן
קפא (כג) וחרה אפי ר׳ ישמעאל אומר
נאמר כאן חרק אף ונאמר להלן
י
חרון אף וחרה אף ה׳ בכם (דניים ז) מה
להלן עצירת גשמים וגלות אף כאן עצירת

גשמים וגלות זכה ט(להלן) חרב אף י(כאן)
הקב :והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים
ממשמע שנאמר והרגתי אתכם בחרב איני
יודע שנשיכם אלמנות !ובניכם יתומים] ומף.
תלמוד לומר והיו נשיכם אלמנות '"((ובניכם
יתומים) [אלא אלמנות ולא אלמנות]) כענק
שנאמר ותהיין צרורות עד יום מותן (ש״ב ס
אלמנות חיות  .ובניכם יתומים א((אק) ואק
יתומין אלא) שאין ב״ד מניחק אותם בנכסי
אביהן מפני שהן בחזקת קיימים .והרי דברים
קל וחוטר ומה אם כשלא תענון את הדין
אק נשיכם אלמנות כשתעשק את הדק על
אחת כמה וכמה יב[כט־] שכתוב משפט אמת
ש:וטו אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם
(זכריה ז) .ואומר כה אמר ה׳ שמרו משפט ועשו
צדקה כי קרובה ישועתי לבא (ישעיהנז) *(עאל׳ו
שאין נשיכם אלמנות ובניכם יתומים) וכן הוא
אומר למען תירא אתה׳ אלהיך[ונו׳ ולמען
יארכן ימיך] (דבלים ו) .ואומר ולמדתם אותם
את בניכם (שם יא) ואומר למען ירבו ימיכם (שם).
ואומר כי (ימי) [כימי] העץ ימי עטי ואומר
לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע
ברוכי ה׳ המה וצאצאיהם אתם (ישעיה סה).
ואומר ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך
קמעותיו (שם מח) .ואומר כי כאשר השכים
החדשים והארץ החדשה וגו׳ (שם סו) .
ואומר ובא לציק גואל ולשבי פשע ביעקב
נאם ה׳ (ואומר) ואני זאת בריתי אותם
אמר ה׳ רוחי אשר עליך וגו׳ (שם «)• .
’י(על אחת כמה וכמה שתאריכון ימים בעלם
הוה ותראו לכם בנים ובני בנים ותזט לח*
העולם הבא:

אם
מהות הגר״א (ט) באן ( :י) להלן( :יא) מלמד שנשיהם מבקשות לינשא ואין מניחים אותן בענין נו׳«
(יג) שאין נשיכם אלמנות ובניכם יתומים כמ״ש כו( :,ע) אם תשמרו אח כל התורה
עאכ״ו שתאריכון כו׳ (דלהלן) בסתים (יד) המוסגר שייך לעיל כנ״ל :

התורה והמצות
לדבר אמר כלל ט אני אושיענו ,ובזה הוא נעזר יותר מכל אדם ,כי בצעקתו לבד נושע מא מהאל
המושיע  ,אולם ממ״ש שמוע אשמע כפל המקור על הפעל מורה שישמע בכל אופן אף שלא יצעק אלי ,רק
יצעק צעקת שבר ישמע ס'  ,ומ״ש צעק יצעק אלי ,שבזה ימהר לנקום נקממו יופר ממי שאינו צועק ,
ושעורו אם מנה תענה אותו שמוע אשמע צעקתו  ,בכל אופן ,ואס יצעק אלי שמוע אשמע במהירות
יותר ,ובנוסח המכלתא נדפס במעות ,והנוססא שהבאתי הוא מפחת הילקוע :
מפא (כג) וחרה אפי .הרב במורה (ח״א פל״ז) כתב כשתחפש בכל הכתוב נא תמצא חרון אף
וכעם בבורא רק בענין ע״ז ,וכתוב זה מחר דעתו ,ופרשו חז״ל שבא להשוות מרון ה׳
ע״ז כמרונו על עבודת אלילים שמסבב עצירתי גשמים ונלוש ,וה״ה ששם מביא חרב  ,ומ״ש והיו נשיכם
אלמטת שהוא למוסר  ,טרוש שישארו אלמנות ט לא יוכלו להנשא והבנים ישארו יתומים  ,ט לא תכלו
לנחול נכסי אביהם נ

אם

פרק הדין והדיין

£

30ז

,וכל כך למה ,שכשאין הדין נעשה ,כל עבירות שבעולם נעשות

וע״ז נעבדת ,שנאמ׳ כי יסיתך אחיך בן אמך נוגו׳ 1או רעך אשר כנפשך

בסתר לאמר 1וגו׳) .לפי שיש 1שט בית דין זעובדין בהתר ,1הא אין
שם ב״ד בגלוי ,גלוי עריות נפרצת .שכן תמר אומרת ואני אנה אוליך
את חרפתי .הא אם אין שם חרפה מב״ד אין נמנעין .הגזלנין והחמכנין

8

נאינן) נמנעין .שכן הוא אומר מיטב שדהו ומיטב כרמו 1ישלם .ובעבור

שיכריח אותו ב״ד לשלם מיטב שדהו ומיטב כרמת ימנע מלגוול ,אם
־אין שם ב״ד אינו נמנע .ובעבור עבירות אלו פורעניות רבות ורעות-

באות לעולם .דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא

נמסרו לכ״ד .נחרב באה לעולם) על עגוי הדין ועל עוות הדין .חיה 10

רעה באה לעולם על שבועות שוא ועל חלול השם .גלות בא לעולם על
ע״ז ועל גלוי עריות ועל שפיכות דמים .איזהו ענוי הדין ואי זה הוא עוות

הדין .ענוי הדין הוא ,כשבעלי דינין באין אצל הדיין ,ואומר להם .אין
לי פנאי עתה לדון ,וישלח אותם בפחי נפש .עיוות הדין הוא ,שמעוות

י

את הדין ושמסביר פנים לאחד ומזכה אותו שלא כדין ומחייב לחבירו5
.שלא כדין

,.וגרסי׳־באבות דר* נתן חרב בא לעולם על ענוי הדין וכו
מעשה בר׳ שמעון בן גמליאל ור׳ ישמעאל בן אלישע ,שהיו יוצאין

,ליהרג .והיה ר' שמעון בוכה .אמי לו ר' ישמעאל ,למה אתה בוכה
והלא מעט פציעות הן ואתה נתון בצד אבותיך .אט' לו ,ולא אבכה «
ואני יוצא ליהרג כעובדי ע״ז וכמגלי עריות וכשופכי דמים וכמתללי
, this passage is found in Yem.אין נכנעין 1.. iff. Down to
vh. 16. The r!-«t of our passage, however, is not there.
I
1.. 3. Heut. 13.7.
 Sam. 13,13.׳I.. "2 .
I.. 51). Kesbil l.lokmah (p. 278b, top) also defective.
1.. *. Ex. 22,4.
>.׳Ml. Cf. ,Abut, V.X-׳ I .
?. Cf. M.iimnnides ad lor. and note his variant explanation.״II .
", ff. Cf. 'Abut d’R. Nathan, version B, ch. 41 (cd. Sch., p. 114).״ 11
Cf. ver*. A. 111. 38 :/7>A. Note variants.
.סעט פציעות  for ourוהלא ובשר,י 1פכיעזיז1.. 20. E:1.:
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מנורת המאור

שבתות .אמ' לו ר׳ ישמעאל ,מימיך לא באתה אשד ,לשאול לך על

נדתה ,והאיש על נדרו והיית ישן או סועד ,או שמא לא היחד ,השעה
פנויה ,או שמא לא הנימה השמש ליכנס לפניך ,ונמצאת מענה את הדין,

וכתיב אס ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו,

 #וכתי׳ והרה אפי והרגתי אתכם בחרב .אמ׳ לו ,בין ישן בין סועד

מפוקד היה השמש שלא ימנע שום אדם מליכגם אצלי .ולא על הנם,
אלא שפעם אחת הייתי יושב ,ובני אדם עומדין עלי לדון ,גם לבי .אמ׳
לו ,כדאי אנו שאנו יוצאין ליהרג.

גדול הוא המשפט ,שנתנו הב״ה מתנה לדוד ,שנא׳ לשלמה אלד,ים

« משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך .גדול המשפט ,שבו נמחלין

עונותיהן של ישראל ,שנא׳ אם רחץ ה׳ את צואת בנות ציון ואת דמי
ירושלם ידיה מקרבה בדוה משפט וברוח בער .גדול המשפט ,שבו
ירושלם מתיישבת ,שנא׳ ואשיבה ידי עליך וגו ,,ואשיבה שופטיך
כבראשונה ויועציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה
» נאמנה ,ובתי׳ בתריה ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה.

נדול

המשפט ,שבו מלכות מלך המשיח עומדת ,שנא׳ מלך שופט באמת

_ דלים נסאו לער יכון.
נדול המשפט ,שבעון הוסר המשפט הרבים נענשו .דאמי ר ׳
מיאשא ,מנין לדק שאם אינו יוצא במיעוטין להוציא במרובין ,שנא׳
 to end of verses.וגסצאת L. 3ff. Ed. omits from
L. 4f. Ex. 22,22,23.
L. 7. Note variation from ed. and better state of our text.
 (MS,סספסיס L. 9ff. This section, occurs, also, in Midrash Ha-Gadol,
גדול' הוא הפ«םט .מהוא סקרב את הגאולהib.). After the first sentence, it has: ,
דכת״ פפרו פספס  wjnצדקה כי קרוכה יסזעתי למא וצדקת• להגלות ר׳ועיה>. ,u ,א
In similar form, with the addition just given, it is found in Yem. Fr.
L. 10. Ps, 72,1.
L. 12. Is. 4,4.
L. 15. Is. 1,25,26,27.
גדול הוא הסעפם ,פנו כלין אומות נהעולסו ,׳L. 15. Yem. Fr. adds: 'km
>.הסיר ה׳ מפפטיך (צפניה ,ן0 ,ו
L. 17. Pr. 29,14.
L. 18ff. Thu passage, also, is found in Yem. Fr., ch. 16.
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מצוד ,סד שלא להונות הגר במסה

החינוך

משפטי׳ רי©יק הקודמת לזו ובלאו ואונאת ממון בישראל נכתב הגת פרם* האונאה בע״ה ( שם > ב
טה .שנמנענו מהכביד במעשה או אפילו בדיבור על היתומים ועל האלמנות שנאמר "בל אלמנה
ויתום לא תעגון"׳ אבל כל משאו ומתנו של אדם עפהם יהי׳ בנחת בחסד ובחמלה ג
משרשי המגוה מה שכתבתי בסמוך בעין הגר לפי שאלו ו ם תעי כת שאין להם מי שיסעון טענותם
בכל נפש כמו שהיה עושה איש האלמנה ואביהם של יתומים אם היה קיים ועל כן הזהירתנו תורתנר
השלימה לקנות סרת הסד ותזמים בנפשינו ונהיה ישרים בכל מעשינו כאלו יש כנגדנו טוען בכת
הטענה ונחום ונחמיל עליהם ונראה זכותם בכל דבר יותר משהיינו עושים אם היה האב והבעל
קיים :סדיני המגוה מה שאמרו שאפילו אלמנתו של מלך ויתומיו כאזהרה זו והאיך נוהגי□ עמהש
שלא נדבר עליהם אלא רכות ,ולא ינהג אדם בהן אלא מנהג כבוד ולא יכאיב גופן בעבודה ולא ילבינם
בדברים ויתום על ממונם יותר מממון עצמו ומפני כן אמרו ז״ל שהבא להפרע מממונם אע״פ שיש
בידו שטר מקוים לא יפרע אלא בשבועה מה שאין  pבאתר ועוד אמרו ז״ל שאם יש להם ריב עס
שוס אדם שבית דת חייבים לטעון בשבילם כנגד התובע אותן וטוענין לתועלתם כל מה שיחשבו שהית
יכול אביהם לטעון ואם יש להם מעות שמכריחין ביר כל מי שימצאו שהוא עשיר מנכסים שיש להן
אחריות ויהיה איש נאמן ואוהב שלום וכשר ומפקידין לו מעות היתומים בעניו שיהיה קרוב לשכר
אל היתומים ורחוק להפסד מה שלא התירו באדם אחר משום איסור ריבית דרבנן ומכריחים גס כל
אדם שהוא טוב להם שיפקח עיניו על נכסיהם אם לא הגיח להם אביהם שום אפטרופוס ,ועוד אמרזו
בהן שכל משא ומתן שיהיה־־להם עם כל אדם יהיה ידם על העליונה כמו הקדש ויותר מהקדש באחת,
כיצד ,יתומים שמכרו פירות ומשכן מהם חלוקת ולא נתן להם הדמים עדיין ותוקרו בינתיים התדיין

מנחת
הקרא פי גרים הייסם משמם שקאי מל ארד לק הביא
המשגה וער• שקאי מל או״ד וה״ה בישראל הוי  pזהרמכ״ם
מבר דגם אינאס ממון שייך בגר יוסר כיק לאסרינן
באונאה כיי שיראה למגר או לקרובו וגר אין לו קרובים
לכן יוכלו להוט© יומר מאמר והק :
הרפבי!ם שם חשב כל הג׳ לאדן במאנה מד מנר
וב׳ שישראל חד מאו״ד ומד מאונאס סמק כיק
ששניהם נקראים כשי לשון וכן באונאת ספון משיב מר
"־עגר וב׳ מישראל אלו וממה המ״מ מליו הא בגר כ©ביס ב׳
בכל מד א״כ כול״ל הני ב׳ והלש״ס שפה מוד דלפ״ז מל״ל
בישראל נ״כ למשוב בארד ב' לאמן וק באז״ס ג״כ ב׳
ולדממי י״ל לנהי ששיקמיק חד בסמק ומל ברברים מ״ס
פיון דשניהם כ©ביס בחד לשון אמריק דשניהם קאי סל
סרויהו  pמל סמק הן מל דברים ומי שמאנה בשד מהם
©בר סל ב' לאוק ובאסם אי לא כ©ב רק אחד הוי
סוקסינן סל מד מהם רק משה דכשבה רחמנא מרויהו
אסלק יב׳ לאדן קאי מל שניהם ובכל אמד ©בר טל
ב׳ לאוין והא רלא כשב רביט בישראל ק בפירוש הייט
משוס דאין לוקין מ״ז שוב אין נפ״מ בהוספס הלאוין רק
בגר שרשסנא הוסיפה ©ד לאו כדי להגדיל השנוא ע״כ
גס ©"ל הגדילו השנוא להודיס כמה לאוין יסברו בזה
והא ללא משב הרמב״ס הב׳ לאוין דכסיב בגר בטצמו

תעה

 pבאונאה  pבלחיצה י״ל דלא משיב רביט הב' לאוק
ספני דהוי בסל פנינא ואין ©ם חידוש בהוספש הלאוין
כ© דלא מנה הל״ו או הט״ו שמבואר בגמר' רק אלו
ג׳ לאוין משלקו חד בגר וחד בישראל במסק ומד בדברים
וכולם נחשבו במנין השרי״ג ע״כ ©שב ש©בר בגר ג'
לאמן הנחשבים במק המרי״ג אבל לאוק דיייה דלא
משבים במנין המרי״ג לא משיב להו ופםשמא הי' לפגי
יביט הגרסא בגמר' כן יפיץ בספר המצוש שורש ט׳ שכסב
לבס״ג שימנה אונאת הגר שלש לאדן להכפיל אזהרה בו
מ״ש ולא אבין דלפי שים© באמש כל הג' לאדן נחשבים
כסמן כחרי״ג ובידאי לא נוכל לחדכם ב׳ פפמים וצע״ה
והנה בפ״ח פה׳ פבדים הי״א כסב במכר דקאימל או״ד
ושרש ועיין בספרי קב זהב י״מ מ״ב שהרגש© מנ״ל הא
בישראל ובנר כסיב בכל אמד ב׳ לאדן חד לדברים ושר
לססק ולפה שם דכ©ב רק מד ילמינן מרויהו ואולי כיון
דגילהקרסמגא כישראל ב ,לארן ה״ה בסבלהויקו©"!

©בר רביט בגר יבכל אסד ©בר ג׳ כיק מלזמר ב*
הלאדן דכבר גילמה בישראל שבחרויהו ©ברק וס״כ ©קי
ללאוי ימירא .והנס בספרי שם הרגש© על מ״ש הרמב״ם
דיש בטבד ג׳ לאזין הא ד׳ נימו ג' מגר ומד שכזסיפס
רחמנא בי מ״ש וכמס ג״ל די״ל בפשכויוס דרביט לא בא
לספר המנץ שבאמח יש שם ד׳ רק שכמב שיש סו '3
פניני לאוין סר מסמם ישראל אשר נכללו בו ב׳ וסל
פמפם נר ומל שמעם מבד  pבשסק הן בדברים וז״פ:
רמ״ש הסנ״ח מל מ״ש השיניך בסצוה ס״ג שנכפל בו
אזהרה וכאן לא כמב כן הדבר פשוט ששסיך
סל מ״ש מקודם ק וק מבואר בספר הסצוס סל״סרניס
רנ״ג ומ״ש הנמק החכמה כאן מל הסמ״ג למה לא משיב
לאו ללחיצה כ״ק הפרשח דרכים בירך סצוחיך מ״ב ומק
למיל כמצוה ס״ג מה שסרצ© זה ודפ דיל״ס לפ״ד סמברים
דגר בזק הזה לא מהני רק סררבנן כיון דליכא ם©כין
©ק בנשיבוס ריש ©׳ א׳ אם יש ט ג״כ סני לאדן
שהוסיפה רחמנא בנר אי טמא שדיו אס הוא כישראל
ונפ״ס לסנ״ש באים י״ש :

מצור ,סוג שלא לעבות אלמנה ויתום.
הרמב״ן בספה״ס סל״ס רנ״ו ©בר לאלמנה ד©ם ©י
ב׳ לאדן ©ק לסלקן הכתוב דכסב אם מנס
מענה אומו ע״ש וללס© י״ל להרמב״ם דחושבן לאחר
דמש״ה כסב לשק אומו להא  *^3יאשיה בסנהדרין מ״ס
ע״ב אי ליכא קרא לחלק עפרשיק סירהו ביחד וא״כ אי
לא הר כסיב או© הוי פפרשיק דלא ©בל רק בטענם
מרויהו לק כסב אומו לאשמ©גן לגס בכל אשל בפ״ם
©בריס ומה נס ©ין בפנים י©מ כאן ש©רש כפל הל©ן
אס ענה מענם שכוק אס ימנם האלמנה שהוא ענד ©©ט
©פו למטח מגר מרובה שהוא ©מוס וע״כ כחוב או©
שקאי מל כל אמד בפ״ס ק אמס שזה שהוכיח מפירש״י
בקרא יסוס לא יספו© וריב אלמנה לא יבא אליהם שפירש
כיון דלא יש©© הימים ממילא שחרש האלמנה ש״מ שישו©
קולם זבאמש שאיט ראי׳ כלל שהרי רש״י בירר שם בדברי,
להכוונה מס ישום שהוא איש לא ©מיל מכ״ש אלמנם
הרי ©כש להיפוך לאלמנה שפילה יותר ©שוס להוא איש
ומה שהוכיח ממה שמיפנק לישו©ס ולא לאלמנה איט ראל
להנופס
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החינוך

מס מ

בהן שאין נכסיהון בקנין אלא בכסף כהקדש שכתוב בו ונתן הכסוי והם לו ,החלו חפירות איז הלוהחים
יכולים לחזור,בהן שלא יהא כה הדיוט המור פכתם וכן אס לקזזו הם פירות ומשכו אותם ולא נתנו
הדסים והוקרו אין הסוכר יכול לחזור שלא יהא כוז הדיוט שקונה במשיכה גדול מכתם /ואם הוזלו
היו יכולין לחזור ,אבל מפני תקנתם אמרו שלא היו יכולין לחזור בדי שימצאו סי שימכור להם פירות
בהקפה ,נתנו הם דמים למוכר בשביל פירות ולא משכו הפירות והחלו הפידות תרודין בהן /תהו
האחת שאמרנו שיתריס הס על ההקדש כי ההקדש איגו החד בו בזו מכיון שיש בביוצא מה פי
שפרע להדיוט ^לא רצו חכמים להטיל פחיתות מדה בשביל מעט ריוח לגבי הקדש אבל לגבי יתומעז
די להם להיות כשאר העם וכי? ששאר העם יכולין לחזור כהן מן הדין מו אלא שיש עליהם מי
שפרע יתומים שאין להם מי שפרע בדיו הוא שיחזורו בהם ,בתנו היתומים דמים ולא משכו הפלקות
וחוקרו אס חגו המוכרין לחזור בהן חוזרין ומקבלין מי שפרע חו תקנה הוא להם שאם יהיה דינם
שיקנו בנתינת המעות ויהיה שלהם לגמרי שלא יהא הסוכר יכול לחזור בו יאמר להם המוכר נשרפו
או נאבדו באונם ,ואם שמא תאמי• יהיו ברשותם לכל תועלתם שאם ירצו יקחו אותם עכ״פ ואם לא
יחנו לא יקחו אותם כדי שלא יכעון המוכר דבי• זה ,תשובתך כי כל זה א״א לעשות להם שאינן בדין
שניתן להם נכסי בני אדם די להש כי אנחנו מעמידין אותם זמין אדינא דאורייתא זמנין אדיגא
דרבנן לתועלתם אבל לפנים מכל זה אינו בדיו לתת להם מפץ העולה וכעין מה שאמרו עליהם בגמרא
♦תמא דאכלו לאו דידיה ליזלו בתי שביקייהו ,לקחו היתומים דפים על סירותיהם ולא משכם מחש
הלוקח והחלו יכולין הלוקחין לחזור בהן מן הדין ומקבלין מי שפרע שאש אתה אומר לעמידה על
בץ 'תודה ומכיזץ שנתנו הלוקוזין המעות זכו בפידות ולא יוכלו לחזור הלוקחין יהיה זה רעה ליתומים
שלא
__

מגחת סולת

דהמעם הוא שס השוס דחוסים לא ידעו בסילי דאבוה
ועי״ז מומטן ללקוחוס גס  yftun pבאלמנה אמנם סדקיי״ל
מקדאין דין יחוס לאלמנה מוכח כדבריו וא״כ שפיר כסב
אמו שקאי סל כ״א נפ׳נג והנה המגילס אספר מסח
היק שי׳5א לק אחד בלבד הוא בסנץ אהד וכוונתו דאם
סנה מר קאי רק ליחוס בלבד אמנם סרמב״ן פה״ם מפרש
והיו נשיכם אלפמם קאי מל צמקח אלמנה מ״ש וס״ס איט
מוכרה וי׳יל רהרסב״ם ל״ס כן וכן כסב הסנ״ס כאן שקאי
רק איסום מ״ש :
תעה רש* בחומש פירש דה״ה בכל אדם אלא שדינר
הכתוב בסוס זהרסכ״ם ל״ס ק והוא מחלוקת
במכילתא בין ר׳ ישספאל ור״ע מ״ש .והנה ביראים פצוכ
רד כסב דאפי׳ באחר אסור ולמה הוצרך סליהם למטר
מליו בב׳ לאוין מ״ש ולכאורה איט שוק דאיזה לאו יש
בישראלים אחרים אשר כאן היסיף סוד לאו אמנם המפיין
היסב בדבריו יראה שיש בכל פנוי לאו דאיגאח דברים
זק ראיסי ביד הקנונה בה׳ ריסוס פ״ו סי׳ נר וכשב שכן
כזא בשפר החשובה לרבינו תנה ס״ש .ומה דד_הקטנה
שם באוס י״א שכסב שנס ער ואביון הוי לאחהיומפרש
? שם שזה כוונס רש״י דה״ס בכל אדם היינו גר ואביון
ע מ״ש ודבריו תמוה רא״כ איך אפריק בב״ס נ־מ מ״ב
*
המאנה הגר סובר ע׳ לאדן הול״ל ד דסובר ג״כ מל
לאו זה ופ״כ דהר מהם איט דהיינו אי שאיט נכלל או״ד
או שלא סיבר בגר בלאו זה והוא שכסב מרויהו סמנ״פ
איט והנה בנוכילחא בקרא אס סנה סמנה ונר הביא׳שבסס
שר״י ור״ש יצאו להרג אמר ר״י הממם כי בפס שבא אדם
לדון או לשאלה ומיכבו מד שישסה כוסו ונופל סנדלו הוי
סטי מי«מ ונחקיים סיום הקרא ונר ומיץ במסכה שמחוס
פ״ח שהוסיף יוהד גס בסם השינה פ״ש ומזה מוכח דל״ה
בסיג אי״ד רזה ל״ה בסוג דברים דאררבא ביקש שיססין
סד שישהה כוסו ומוכח ממכילחא רזה הוי דבר אחר ולא
בסוג או״ר ולם pדברי היראים רל דלכאורה קשה לר״י
דסובר דה׳ה בכל אדם אלא שדיבר הכתוב במה א״כ
לסה לא נאמר בלאו לאונאה דברים ער דה״ה בכל אדם
אלא שדיבר הכחוב בהר (לפמ״ש מור ארי׳ סה״ס דד
הקמנה שס דמכם דכסיב לא  pooלבסוף הוי פלס וכלל
טמא) והסקר נראה כיון דבישראל יש לאו בפ״ע סל אז״ד
לא אפריט דכאן נא להוסיף לאו לכל ישראל ונקמה ער
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בהוה כיון דראיט שבלאו הב׳ נאמר בפירוש לישראל רק
אסריק דרק ער כסב  pלהוסיף  0לאו אבל כאן בפגזי
דליכא לאי כישראל שוב אמריק דכאן סון לכל ישראל
ודיבר בהוה אמנם לה־ראיס דסובר תם כאן נכלל בסוג־
או״ד זה שוב הוי בכלל ישראל חשם ואיך נאמר דמלאו
דכאן קאי לכל ישראל זנקיט במי מוה כיון דבהז •ש
לאו בפ״ס שוב הול״ל דכאן היסיף לאו ביסוס ואלאנס
ממש כסו באונאס הגר וצ״ל להיראים דבאסח זה תלוי
בסמלוקח ר״י זר״ס דר״ס סובר דלא הזי בכל אדם מכס
דסובר דבכל ישראל ים לאו דאו״ן■ לק הוסיף מט זה•
הלאו וקיי״ל כמותו ור״י יסובר דהוי בכל אדם לא יחבור
דהר בסוג אי״ד לק שפיר סובר דבכל אדם יש לאו זס•
וממילא מותרן להיראים מזה שמוכח במכילתא דל״ה בסיב
או״ר דלפ״ז י״ל חה אסר ר״י לשיסחיה דהו• בכל אדם
לכן סובר דל״ה בסוג או״ד אבל לדינא דקיי״ל כר״ס שפיר
סובר היראים להוי בסוג או׳י ובאמם ר״ס אמר במכילתא
דלא בחטא זה מתו דלשיכוחיה גם ביסוס ואלמנה לא הזי
זה בכלל הלאו כיון דזה צ״ה או״ד רק שמכת מסאהחר
שלא יראו ברמה המחידה לבא וסה מיושב מה דלא ראיט
לרבט קששאי שיזהרו שיפסיק אכילתו אס נא אפי׳ יחזם
ואלמנה לשאול ולא חששו לוה האיסור סכ״פ ביחוס ואלמנה
ולפ׳ז טמא דכיון דסיברי דרק בהט הזי כלאו שוב סוברי
דרק באו״ד מקרי פנוי ולא מס ששוחה כוסו קודם שפוסק
השאלה לק לא טהרו בזה ומצאתי בפתחי ששובה סי"
רס״ב ביו״ד ס״ק מ׳ שמביא בשם המשרח דאי קאי רק
סל יחוס ואלמנה שוב לא סזבריס בהוראת או״ה מ״ש
ואין הסשנ״ח ח׳י אמנם למסמי נכון גס ברין וז״פ :
רמה סמכילהא זו יל״ס מל מ״ש האור החיים נקרא
אם סנה חסנה שבארם אחר מדאי ליכא סינש
זה ס״ש והרי כאן סכיאר שיש פוגש זה נס באחר זדלא
כדבריו ופונ״ל מסם שלא חששו רבנן קששאי לזה דססכרא
תמוה מאד לומר שמחויב לצמר פנסו להפסיק אכילתו
ובפרס באסצפ השינה מחרב להקצות! והא בנדרים ט פ״ב
אמרינן דכביססן וכביסת אתרים כביססן קודמח ולד יוסי
שם אפי׳ לחיי אחרים קודם וסיין בפתחי השר נחי״ס
חכ״ז אום ב׳ שהביא סאגזדס אשב דחפק דדי׳ סדשא
מודאי דחברו וכן הביא הפנ״ח בקיפן פנמה בסצוה רצ״י
בשם רדב״ן והוא שלק שלא ראה ירושלגד שמסאר להיפוך
ולא
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מצוה סה שלא לענות אלמנה ויתרם

החינוך

מלא ימצאו לעולם מי שיקדים להם מעות על סירותיהן /ואולי יצטרכו למעות לפי שעוז תמ<*
בתקנה וו הפסד גדול לפעמים ,ועל  pעיינו בכל צדדי תועלתם שהיה אפשר ותקנו להם /ולעולם אין
היתומים מקבליו מי שפרע בכל שיעשה האפטרוס־ם ולא האפמרופום ג״כ לפי שפכתם חוזר בו ,וכד
הדין בעלמא לענין שלית הנושא וניתן לדעת משלתו ששניהם אינן מקבלין מי שפרע ,וס״מ אסרו
בהן שמותר לענותם קצת לתועלתם כנץ הרב לתלמידו של תורה או של אומנות אבל אפילו לתועלתם
מצוה להקל בהם ימזר משאר בל אדם ואמרו ג״כ שברית כרותה להם שנענין מצעקתם שנזר שסוע
אשמע צעקתו ,ושהם נקראין יתומיו לענין מצות וו עד שלא יהו צריכין בעסקיהם לאדם גדול אלא
עושין בל ארבי « pכשאר כל הגדולים ,ויתר פרמיה מבוארים במקומות מפוזרים בגמרא ובמדרשות
(דיל׳ דעות פ״ו) :ונוהגת מצרה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות שהייבין בני אדם לנהוג עסהם
"-דרך נחת וכבוד והעובר עליה והכעיסן או רדה בהן או אבד ממונם וכל שכן א□ הכה אותם הרי
זה עובר בלא תעשה ואע״פ שאין לוקין על לאו זה לפי שאין העינוי דבר מסיום *כדי להלקות עליו
כי לעולם יובל המענה רשע לטעון בשקר כי מן הדין יענם או לטובתם הש״י שהוא בוהן לבכות
תובע צערם והרי עונשו מפרש בתורה שנזר והרגתי א  corבחרב כלומר פדה כנגד פדה שתהיינה
גשי המענים אלמנות ובניהם יתומים ולא ימצאו מרחש ,שבמדה שאדם מודד מודדין לו ,ואם הנקבה
היא המענה תמות ואישה ישא אחרת שמענה בניה ,ודרשו דל והיה כי יצעק אלי  pקובל לאביו/
אשה לבעלה ,אלמנה ויתום אלי ,ושמעתי כי חנון אני והרמב״ן דל ימנה אזהרת יתום ואלמנה בשד
לאוין מן הטעם שכתבנו למעלה:
םו .להדרת לעני בהשגת יד כפי מה שצריך לו למען הרחיב לו ולהקל מעליו אנחתו ,וזאת המצוה

מנחת סולת

*

סליו מכחוטח ק״ו דר״נ הקדים ש״ס לישום לרעש ייל
ולא ראה בררב״ז שלק סמישי טי׳ אלך סקפ״ב שהביא
דר״נ יסטר כר״י דלאו זה קאי סל כל אדם וספי לא
בפצעו הירושלמי ומשק דאם הספק ניסה אל הודאי א״ש
למסור מצש דמה שיש ואש" בספק שכרע א״ח למסור !ת עדיפי לכן ס״ש קידם אבל אק קיי״ל כר״ע מהר דוקא
יש לאו זה לכן מקדסינץ להו לפני ש״ס וטק בשבסי״א
שצמו אבל אס הספק אינו מוכרע אלא טמה אל הצלה
ס״א דאסר שחס ס״ח ולא וכו' הרי מוכס שסססיהן יש
והוא לא יסשכן ולא הציל מבר טל לא שעמוד פכ״ד זא״כ
שנש יוסר .וסוכש והלכה כר״עווהנסספרחכסבדגש
מוכח דשלו קודם וא״כ למה יצסרך לצמר פצמו סלחבירו
!דלענין חבלה יש דישש דגרישה ובחולה ל״ה מלל כאן
וצ״ל דר״י סובר כבן פמורא בביס ס״ב ע״א דל״ס חיין
קידמין אבל לדד! איט  pאסגס יל״עעל^ש סרסנ״ם [ טדאי הוי בכלל ס״ש !לדפחי הוא ששש להישד דשא״ה
והחיטך רישום סל ממונם יוסר סממוט ואמאי הא^ן ודנם מני שייך משיאה  tpבשכנופיה^ אבל כאן דפיקר
קייךל דםלו קודס לאבידס אני^?רט~ולפס ממונה עדיפא ץ הממס כיון דלבה נשברה כש שביסום א״ב בהר דאין
בשמים ~םיי־?5ק
ונאפסנש״סברכוח י״ס מ״ב דאסר פילאי ושמאי דדן ן לבן נשבר טדאי ליכא בהו הלאו
שמוכח~נ״כ לכךאזךמקדישן“בד״ס לש לשאר ארס וז״ם'
ומיצעי דיססי דאי גנט ננט מדידן ואי וכו' הרי מטאר
דישוס טל ממק יסומים יוסר משל עצמו ואולי סכח דהימום
והנה המנ״מ מסופק לממן נר שנסנייר טס ברו הקטנים
ואלמנה אינם בט משא ומהן ולא יוכלו להרויח לכן צריכים
אי יש להו דין ישם והנה לשד הקמנה הנ״ל בכל נד
יוסר לשמור ממונם שלא יפסוד וסכ״פ לצערו דגופו לא
הוי לאו זה אמנם לפמ״ש דאיט  pשוב מסברא כיון דלא
שובל״צ
סמיוב בהם מסר לכן לדינא דקיי״ל חייך קידמין
סס אביו ואין נפשו שפל ל״ה בכלל הלאו וכן סי שטלד
להפסק באמצע אכילסו ומורל דססכיק סל מ״ש במכילמא
באמבש דאין לו אב מ״ש לא הוי בכלל הלאו .והנס
 faשסש״ה כסב לשון כפול שאיט שיב פי שישנה ולא
המיטך כסב שהב״ד כוסי! לאיש שיקס מסוס יסומים קרוב
כפירוש הראשק שנדרש שמרבה סטי שיפוט לכן סבריק
לשכר ונם שיהי׳ אפטרושס והפרח שסה שלא סצא זס
דבפטי מיפומ צא עוביין וזה הוי רק פנוי מיפוס ומוי״ל
בשום מקום ואני מצאסי להישך שין מרס ש״א שה׳
דרק הסנאים הראשונים דהיו בחנם הי׳ עונש זה אבל
נחלוס ה״ה שכסב סדאסריק בגמר* אשי למטטי שכס
ביסיט סמקבלין פרס הוי כפועל ריש סרך דין פ״ע דכמט
דאין ב״ד יכול למך האדם שיש׳ אפמרופוס והב״י בש*
הסוס׳ בקדושין כ׳ מ״א מירושלמי דצפרו גדיל מצער
ר״צ מניאו והסכים משו ואש״ב שגיאים שספסא שאסר
בפה״ב זיש מ לאז דלא שרדה בו בפרך ונהי דהסרא
שהשיק בו לא יכול לשור ט ובקצה״ש שם נס״ק ש כשב
כיון דהוי סצוה לא יוכל לשור מ ס״ש וס״ס י? דשמי
בפי׳ קס״ט כתב דבעבד דבימיט דינם כב״ס דלא שנר
ס״ז טון דיכול לחזור מ בחצי היזם מ״ש במזח יאיר סי׳
דנהי לנסחילה לא מפין בשוטים ס״ס בדברים כופקפיין
ויש
ק״מ כסב דרב לא יכול לחזור ישוב י״ל דמקרי מבד
בשום׳ ב״ב ח׳ מ״ב כה״ג והק והנס נש־מן כסב דאין
אמנם
ט לאו ילא שרדה וגז* לכן צערו יוסר נדזל ממי
לוקק סל לאז זה לדעתי משש .שמפרשיק לחרון אך רשפה
כעבד
י״ל לטפוך כיק דהוא סקט עבד ד טדאי איט
ולא למלקוש דכה״ג כסב כסחו׳ ססר״ס טרוטענבערג 0״
י״ל
שמיס
ביהי׳ ט לאו זה והנה אם המה אינן יראי
ששפ״ה ס״ש והנה ליפת יד הקמנה הרל דנני יש ג״כ
לאו
סוסיך
דבהני
דאין בכו לאו זה מרכסט היראים ור״י
לאו זה מכל לפרש מה דאמריק ב״ב נ״ט לומצו נש בג*
באיט
אפי׳
אסור
חון מלאו דאו״ד ולא כחט יושר דכאן
זבש״מ בשם ראב״ד לא דע מה הסה ס״ש לפ״ז י״ל דטק
ללאו זה דהוי מר נ״כ זהבן :
י״ש ש״מ ששברי ששסר באיט י׳ש ויל״ס בזה :
והבה מלכיש קטנוס מ״ב סי ,פ״ח כסב למנין לאו
דלא סמטל דאם גשמדכה לאחר נמבטל סמנה
איסור זה «״ש ואולי נם למק איסור זה י״ל כן דאין
לבה נשבר יוסר ייל״ס סה והנה מל ס״ש הרסב״ם וקיי״ל
בבעלי השוס' סה״ש בקרא אס כסך שלוה שבא
ק בש״ס ס" םי 1דיסים ואלמנה קודם לס״ח והרגיש!
בשה ריה״ס דלנך נכשכ אס שפעשס הוא רשוש

מצרה סו .הלודת לעני ודל.
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מנחה

מצרה כדה אלמנה ויתום ל״ח

חדעה

קמט w

מצוהס״ה
שהוהירנו הקב״ה שלא להכביד במעשה אי אפילו בדבור על היתומים ועל
האלמנות ,שנאמד כל אלמנה ויתום לא תענון iww 3״"□ dא):

I

 fcViHבמכילתא משפטים פרשה י״ש ברייתא ד׳ ,כל
אלמנה יישום לא ממק ,אץ לי אלא אלמנה
וישים ,שאר כל אדם מנץ ח״ל לא שמנין דברי ר'
ישממאל רמ״גן אומר אלמנה וישים שדרכם למגיש מם
דיבר הכשיב ,ירש״י מפרש כל אלמנה מי' ה׳ה לכל אדם
אלא שדיבר הכתוב בהווה לפי שהם משושי כח ודבר
מלוי למנותם ,ולכאורה קשה דמדום פהק רש״י כרי״ש
ולא כרמ״ק דכלכה כרט״ק משכירו ,וכבר הקשה כן זקיני
הגור ארץ .וכשב דאפשר דרש״י מפרש דרי״ש ורמ״ק
לאפל־גיכלל ,רק דרי״ש ם״ל דאיצסריך ללמוד שאר
כ״א מדכשיב כל אלמנה וישים לא חמק ,ולא כתיב לא
שמנין ישים ואלמנה ,והוי כלל יפרט ואין בכלל אלא מה
שבפרט ,אבל כיין דכתיב מתחילה הפרט ואח״כ הכלל
רבי .הכל ,ורט״ק ס״ל דא״צ לרטש מקרא שאר אדם
דממילא נרע רה״ה כל ארס אלא שדיבר הכשוב בשה
וכן משמט מדברי רש״י שמפרש כך דברי ר׳ טקיבא,
שהרי אמר אלא שדיבר הכתיב בשה והן הן דברי רס״ק
מ׳ מ״ש!.ונראה דלפי פירוש זה הנ״מ כץ רי״ש לרמ״ק
הוא רלרמ״ק איסור טיטי כל אדם מפירש ג״כ בקרא,
ולרי״ש אץ מפורש בקרא כלל רק דילסיק כשם דימום
ואלמנה אסיר למטת כך כל אדם ,והא-ממבה שורה
הל״ם רק בישום ואלמנה משום דדיבר הכשיב בהוה,
*•"אבל ה״ה בכל ארס אסור דילפיק מישים ואלמנה .וספ״ז
י״ל מה דהרמב״ם והסמ״ג והחינוך כשט דאין לוקץ מ"/
ובחינוך נתן ממם לוה ,והמשל״ס בהגהותיו כשב דטעמו
אץ נת לו ,ואאזצ״ל כתב בשם ספר יש סדר למשנה,
ובשם  '0משנש חכמים שהניחו בצ״ט מל הרסב״ם יהשינוך
בזה במ״ש דאץ לוקץ דלא נמצא בש״ס ובשום מקום
דלאו זה נשתנה ,וי״ל דהראשונים הוציאו ד״ו מהמכילתא
זו ,דרע״קקאמר אלמנה וימים שדרכן למנום דיבר הכתוב
ומפרשים נטי דרמ״ק ם״ל נ״כ דבכל אדס אמד ורק
דהכמוב לא דיבר רק טמום ואלמנה משים שדיבר הכשוב
במה שררק לענוש ,אכל ה״ה דילפיק כל אדם מהם,
ואס״ד דלוקה מל לאו זה הו״ל להשורה לכשוב לאו זה
בכ״א כדי ללקיס דאס ילפיק מישוס ואלמנה אץ לוקץ
טל דבר הנלמד בברן אב ,וא״ת דבכ״א ליכא מלקות
רק ביתום ואלמנה ,א״כ קשה איך ילפיק כ״א מאלמנה
ויתום רמא שאני הני דלוקין סליהם וכיק דממירי לטנץ מלקות
ה״ה די״ל דתמירי למנין אימרא גרידא דפירכת צד חמור
פרכיק על מה מצינו כמ״ש מבין שמיעה כלל צ״ם ,ומ״ש כלל
פ״^וע״כדס״ל לרע״ק דנם באלמנה ויתום אץ לוקץ:
הרסב״ם במל״ת רנ״ו מנה שלא למטת היתום
והאלמנה בלאו אמד ,והרמב״ן בהשגות כסב,
ואני אומר שאפילו נאות לדברי הרב ונאמר שהלאו
שבכללות לא יטט פרטיו אלא אחת ,אבל כאן נאמר
שהוא לאו פרסי וימט שתים ,שהרי חלקן הכתוב באמרו
אם עגה מפנה אומו שה מדרש חכמים בכ״ס כיוצא ט ,עכ״צ
וי״ל לפמנ״ד דהאוה״ח כסב'בפסוק אם ענה ממנה אותו,
צל״ד צמה הוצרך לומר מיכת אומו ט׳ ונראה ע״פ מה
שאמרו במכילתא בפסיק לא מענק אץ לי אלא ימום
ואלמנה שאר כל ארם מנץ ח״ל לא מטנק ט״ה וכפ״ו יש
אזהרה גם לשאר כל אדס מלא תמגק .לזה אמר הכתיב
אישו פירוש אותו שמשכר כפירוש הוא שמונשו נשיהם
אלמנות וברכם יתומים ,אכל הממנה כל אדם אין עונשו
כ״כ טכ״צ ולפי פירש״י דגם רע״ק ס״ל דבכל אדם יש
מיירי רק באלמנה וישום אמריק
איסורךנהי דהכסוב
לא דיבר הכתוב רק בהוה ,שפיר נס לרמ״ק יש לפרש

והנה

1

אומו דלא נימא דבכ״א יש איסור ומונש אלא שדיבר
הכתוב במה ,לכך איצטריך אומו דטונש ליכא בכ״א רק
איסורא גרידא ,וא״כ י״ל דהרמב״ס ס״ל נ״כ כפרש״י
וכפירוש הג״א לדבריו דנם לרט״ק בכל אדם יש איהור
ושפיר איצעריך אומו לאפקוטי כל אדם מעונש ,ולכך אץ
מונה רק בלאו אחד כמו כשאר לאו שמללוס לדבריו,
והרמב״ן שהשיג מליו ם״ל דרי״ש ■ורמ״ק פליגי־ ולרע״ק
ליכא איסור בכ״א ורש״י שמם פירושו רק לרי״ש .ולכך
השיג טל הרמב״ס דכיון דרי״ש ורע״ק הלכה כרפ״ק קשה
אושו למה לי אם לא שגאמר שחלקן הכתיב כדי למטחן
בשר לאוץ:
הרמבק מה״ח וממס כל אלמנה אפילו משירה
ב)
כר ואמר אם עגה תענה אותו מל כל יחיו
מהם ע״כ כתיב אמריו והיו נשיכם אלממס במתשי
האלמנה וצעקתה וברבם יתומים בצעקת היסום ,והעונש
הזה לא מט אותו רטשיט 5כ 5מייבי מימה בידי שמים
כר והסטם שאץ זה מימה כמישת בר אדס ביר־ש שנאמר
בהם ומשו מ ט יחללוהו ולא שמותו ,אבל נמש בכאן
שיהרג אישם בשרב אויב או במלחמה ירד ונספה בלא
הורמה והיו נשיהם אלמנות לעולם ומיהם יתומים למולם
טכ״צ והעתקתי לשק כרמב״ן ספר שכתב אאזצ״ל בסק״ו
שברית מ׳ וכ״כ הר־מ כו׳ נראה מדבריהם דברית כרותה
הן ליתומים הן לאלמנות ,ובאמת בקרא כתיב אס תמנה
אומו ש׳ והי׳ כי צעק וגר שמ ע אשמם צטקסו משמע
דאישום לחוד קאי ,דכמיב בלשק יסיר ובלשק זכר מוכח
דאישום קאי ט׳ ,ובפר״ד הביא דברי הרמב״ן שהשיג סל
מר״מ כר דהו״ל למטסו בשר לאוץ שהרי שלקן הנתיב,
באסרו אם שטנה אושו כר ראיט בפירוש אס מנה קאי
רק טל אשד וטדאי אישום קא' כר ע״ש ,הבץ אאזצ״ל
דהרמב״ן ס״ל דאם מנה קאי מל אחד לבד ,ובדברי
הרמב״ן מה״ש מפורש דגם מרטי האלמנה איכא ©נש.
והא דקאמר הרמב״ן לחלק כוונשו דלא רמא דאץ לו
מונש רק במענה אלמנה ויחוס ,אבל במענה  'hשהם אץ
לו עונש קמ״ל דאפילו בממנה הימום לבדו או האלמנה
לבדה איבא העונש:
במכילתא שם ברייתא ה׳ ,אס ענה שטנה
אחד סיטי מרובה ואחד סיטי מומט ד״א
רבי אומר אם סנה ממנה מניד שאיט סייב מד שימנה
וישנה ,כבר הי׳ רי״ש ור״ש יוצאים ליהרג,א״ל ר״ש לרי״ש
רבי לבי יוצא שאיר יודע מל מה אר נהרג ,א״ל רי״ש
לר״ש מימיך בא אדס אצלך לדק או לשאלה ועכבעו עד
שתהא שותה כוסך ונועל סנדלך או ©טן* טליתך ,אמרה
מורה אס ענה תענה א׳ טיטי מרובה וא׳ ©מי מועט ,א״ל
נממסני רבי כו׳ ,והנה יש לראות במה שאמר <־י״ש לר״ש
מימיך בא אדס אצלך לדין או לשאלה ומכבתו כו׳ אמרה
תורה אס מנה מענה ,וכי בכ״א שייך כעונש זה ואפילו
לרי״ש דאמר דלא מממן מרבה כל אדם ס״מ פשימא
דאם טנה תמנה אותו לא קאי מל כל אדם כמ״ש
האוה״ח דלהכי כתיב או© .ובמס׳ שממות פ״מ אימא
דא״ל רי״ש לר״ש שמא בסעודה הי׳ יושב יישן ובאה אשה

כתב

נ) תניא

לשאול טל נושה מל טהרות

שלה וא״ל כשמש ישן שא

והתודה אמרה אס ענה תענה או© ונר ע״ש ,ונס שס
לא נזכר אלמנה רק אשה המם ,מיהו שם י״ל דלכך מסיים
מל טהרות מלה משים דבאלמנס מיידי ראשה שיט לס
בעל שואלת אס טהורה היא לבעלה ,בתנא דבי אלר
פרק ל׳ הגרסא ,א״ל ר׳ ישמעאל אני אדק לפנץ ט׳
או לפעמים אנחנו גכנטט לבית הסרמן או לפעמים
נ&גיט
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מנחה

כטגוה

ס״ה אלמנה רחום ל״ת

נפנים לאכול ולשמות ובאו באותו הפעם יתומים זאלמנזת
לחטט פרנסחן וא״ל השמש שלט אין השעה פניי׳ לנו
ונמצאו האלמנה והימום ממונים ט׳ ,ונרפא זו נמנה
מאד ילל דגם במכילתא הפירוש בא אדם אצלך הייט
יתום או אלמנה ,ותמהני מל המרה״מ שלא הרגיש בזה:

ולכאורה

הי׳ נראה דח׳ק ורבי פליגי אם במינו
שישנה או לאו וכיון שמדברי ר׳ ישממאל
משמע דדרשיק א׳ מימי מועט כמ״ק ממילא פליג ר׳
ישמעאל כהן גדול ג״כ מל רבי ,אולם במרה״מ מדייק
סדקאמר לי' שזשה כיסך וטמל סנדלך או טוטך טליחך
דכיוו לשיטת רט שאיט חייב מד שימנה וישנה ,לזה

חדשה

אומד שעכבתי מד שתהא שותה כזםך ומכבמו שמו
שמהא גומל סנדלך או טיטן} וט׳ דאז מנית ושניח ,ואן}
שסיים והמורה אמרה אס מנה ממנה א' מימי מרובה
וא׳ מימי מומט מרווייהו שממית מיני׳ דהול״ל אם מגה
ענה או מענה תענה מ״ש .וא״כ מר אמר חדא ומר אמר
מדא ול״פ דעיטי מוטט סגי מיהו איט נענש מד שישגה,
ונינו לפמ״ש אאזצ״ל יגס למנין למסול למרות בסבר סל
לאו זה צ״מ דאך דאין בו מלקות מ״מ כיק דעונשו מפורש
יומר ממלקות הו״ל מבירה חמורה דפסול אף שאץ לקק
כמו לאו שניחן לאזהרח מימת ב״ד עכ״ל ,ם״מ במינם
רק פטם א׳ איט סומל למרות כיון דהמונש לא קאי
טלי׳:

מצוה סז
שצמו הקב״ה

להלוות לעני

בשעת

את עמי

(rt«9

במגללתא

משפטים פרשה י״ט תניא ,אם כסך
מלוה את ממי ,רבי ישממאל אומר כל
אה ואם שבמורה רשות מון מזה וסוד שנים ט׳ אך כאן
אמה אומר אס בסך מלוה חובה ולא רשות ,אמה אומר
מובה או איט אלא רשות כשהוא אומר המבע ממביטט
חובה ולא רשות ,ולכאורה יש לדקדק דבכסוטת (דס״ז
מ״ב) אמריגן ,ס״ר המבט זה שאץ לו ואיט רוצה
להתפרנס שממנים לו לשים הלואה ומוזרק וטמנק לו לשום
ממנה ממביטט זה שיש לו ואיט רולה להתפרנס שמתנין
לו לבום סמנה ומוזרק זנסרסץ הימט לאחר מימה דברי
רי יהודה ומכ״א יש לו ואיט רוצה להשפמס אק נזקקק
& ואלא מה אני מקיים מעביטנו דברה תורה כלשק
3״א ,וט״ש לפיל מזה ,ובב״ס (דל״א מ״ב) /וא״ב
האי הפכם העבימט לא מיירי רק במט שאק
רזצה ליסיל בתורת צדקה ממנים לו בתורת הלואה,
וא־כ סנ״ל דאם חובה דלמא רשומ דאק מצום
כצל מלואה .דהנ״ס בק בסורה צדקה בק הלואה
לסמטאר בשדנג יו״ד סי׳ רמ״ט דצדקה מצוה מן המובחר
לימן וממש מנכסיו ואחד ממשרה מדם בינונית ואל יבזבז
אדם יותר סהחימש שלא יצטרך לבריות ,אבל להלוות
לסט בשמת דחקו אס יודט שיחזיר לו ודאי המצוה בכל
ממוט ,ונס הא דמלוה במורת הלואה לאו הייט המעות
שטמן במורם צדקה ,מד״ת אם יש לו אלך זוז מידמט
צסרו מרים שנתון למלוק להס נואמים זוז ,ונם אמה
מטים שאק חצים בצדקה רק רוצים שילוה להם מאתים
זוז ,נהי דמטאר בשו״ס מומ״ש סי׳ צ״ז ס״א ,ס״ט להלוות
למרי ישראל וסיא מצוה גדולה יוסר מהצדקה ,מ״מפשיטא
שאיו אומרים דהמאתים זוז חומש שבנכסיו ימן במורת
הלאה לאותם שרוצים ללוות והנשארים ילכו בפחי נפש,
רק מאסים זוז שמחריב בצדקה צרקי לחלק לסטים שרוצים
צדקה ,ולהמטיס שרוצים ללוות ילה משמונה מאות
הנשארים לו ,ובזה מדוקדק לשין הנח שם וז״ל בטיר
מ״ת להלוות וגדול הוא יומר מן הצדקה סירוש אס יש
לפניו ב׳ מצות הא׳ לסת לטט מתנה ב׳ להשאיל למט
ימסוק מחלה כהליאה לעג* דאיתי מצרך לקבל מחנה ככר

הירגל בכן וסשמדל לו בקלומ משא״ב זה שאק דרכו
לקבל מתטת אלא להלית מכיל ,חזינן דהנח מפרש רק
למק קדימה טמן ,אבל לא שישאיל למגי ומי שרוצה לרקה
ילך בסמי נפש ,דודאי צריך לקיים שניהם דהצרקה
המפורשת מנכסיו ימן בתורת צדקה ,ולמי שרוצה ללוות
ילה תנכסט ,וגס פשימא דאם יש ממות צדקה תמת ידו

דחקו,
כ״ב,

שנאמר

אם כסף

חלוד,

כ״ד):

מה שהפריש מנכסיו ,ובא מט או משיר ומט לסי שמה
ללוות לא ישאל לו מממות הצדקה ,דדילמא יבא מט ולא
יהי׳ לו מה למן לו רק ילוה משמות שלי ,משא״כ מט
שאק רוצה ליסול במורת צדקה ומחריב לימן לו בתורת
הלואה ,זה אק ממוייב דק אם יש לו ממפות הצדקה,
ולא באק לו רק ממוט ,דביק דלא יבא לידי גוביינא
המבזבז אל יבזבז יומר מחומש זז״ס ,וח  .ביק דהפגט
מטביטט מיירי במלוה לו ממעות צדקה ואס בסך מלוה
קאמר טלה ל מממונו ,א*כ איך ילך המכילתא יאה
תובה מהמבט תמביטנו ,דלמא אם רשות * pWבמפות
שהפריש לצדקה או שצריך לימן לדקה הוא דמציה לסלתת,
אבל להלום מממונו דלמא הר לק רשום ,ונהי דאה
המטות מונחים בטלים אצל כה״ג כופק סל מדת סדום ,מ״ם
נ״מ אם יטללהלומן ברבים למכו״ם ,ואולי דמדם סדום לא
הוי אפיל בסימוים בטלים אצלו דאפשר שמרק לפטי איזה סמן
להרויח ט ,ואולי י״ל דמה בברכות (דל״א מ״ב) הנירסא ,דתטא
ונקתה ונזרעה זרם מלמד שאס היתה סקרה מקדה דברי ר*
ישמסאל א״ל רמ״ק א״כ בו׳ אלא מלמד שאם היסה יולדת
בצמר יולדת בריות ,ומבואר סם דלרי״ש אמריגן אם ראה
תראה אס ראה מוטב ואס לאו תראה אלך ואססמר
ט׳ ,נמצא דרי״ש ליס לי׳ דברה תורה כלשקב״א ,ובמטה
(דכ״ז ע״א) מוחלפת השיטה מ״ש ,וא״ב י״ל דהמנילסא
ס״ל דרי״ש ס״ל לא אמרינן דברה תולה כלשין בט אדם,
ומ״מ לא טמא לי׳ לסר כר׳ יהודה דתמבימט סיירי
ביש ל ואיט רוצה ,דביק דאק רוצה ויש ל לא מסתברא
לי׳ למר דסקקק ל .וסוד דקרא משמט דבאין ל מדרי
בדכסיב די מחסורו כמ״ש התיס׳ שם בד״ה וחכמים ,לכך
קאמר דחמביטט מיירי במט או משיר ומט לפ״ש סבא ללית
דמלה ל ללות ולא אמריק דאם רשום ,וזה מלס המבט
מטביטנו דחד בא למר דאם רוצה ללוס סלה להלום ל ,ומר
בא למר דאם אק רוצה ליטול בתורת צדקה וצריך לכך
מחנק ל לשום הלאה כו׳.,וא״ם:
לפ״ז קשה לר׳ יהודה דרריש המבט תמביטם
מיירי בק באק לו ואק רוצה בק ביש ל ואין
רוצה להמפרגם מנ״ל דאם כסך מלה סובה דילמא רשום,
ונראה דהרמב״ם כתב בפ״י מה׳ מסטס סריס ה״ז,
שמנה ממלות יש בצדקה וו לחמלה מזו ,מסלה גדולה
שאק למעלה ממנה זה המחזיק  toישראל שמך יטחן ל
ממנה ,או הלאה ,או נטשה ממי שוממות ,או מפליא ל
מלאכה כרי לחזק אס  itמר שלא יצמרך• לבריות לשאול
ומ״ז נאמר והחזקת ס נר ותמב.וחי מסן ,ומקמי מריו

אולם

מנחה חדשה  -ב :פופרש ,יוסף בן יעקב«נושאים שונים ;שאלות ותשובות;» { }6עמוד מס 169הודפס ע״י תבנה אוצר החכמה

מעין המכ&ה
«■«*:׳ הומנשעמר בג׳ לאין טללכלהלארן יתדיין אם לסצי
בםס»חני׳נפ׳ הזהב שעובר משום לא תלקצטוגד לא תלת) ולא
^,׳’ 4מושה עכיל מי שקולק ע^הדמב׳ס וסובר דשני לאיי
ס9י?מרתך לא? וסד  n'fiושני לאקדלידצה המה ללאו* יתירי'
«!ל$ךל'מ לו משה והיינו דקיקת הטלוהעל ספרעון ולשין
הסמלת׳ לא תלקצט נממן אינו ®מר לדעת הפס'ג דשמריש
לפרש לשוןהמכילת׳דל׳ק על אונאת סמון כ״א על הלק והדוחק
אן זה משה לפי דבריו דאין נמצא ג׳ לאוין נמאנה את הגר אם
מאנה נא׳ סק בטמון או נדברי׳אקכאןאלא ב׳ לאויו ואם בשניהם
מכאן ד' לאדן וביותר קשה דלפי דבריו הי' לו משוב גם לאו
דלקיצה שהיא תוסב׳ לגר עללאודל״תלו פטשה בטני׳ הלאוין כמו
שחשב לאו דאיט ולאי דא׳ד דגר כ״א ללאו מיוקד(•1 .תהלים

ל״ד).

?טה לבך להנץ יתום ואלמנה בשעריך
נא אל תשא נפשך לענותם והי׳ שו־י ’4בצריך .
נוקטיהם ”אבייועמים ודייןיאלמכות*-ריבריבם וחי׳ עדיך
 Vפש” נענה תשביע תרח בחושך אוקף♦

י דך ׳87פתחלאחיך לענייך ולאביונך משען ומשענה •/
יפתח” ח׳ לך את ■אוצרו והלוית באמונה.

ידך’״ אל תכבד ימי הפקודה והשלם עת בואנה
יעמוד" רוח והצלהסמקום*אחר *’תקדאוה׳יעכה• "'

ת

(*2דברים יוד).

I
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מחשים

v

^•מך־ןז^ער^-א־^^לנדהשאויבלאיקרפוות־׳כסץםא ומבושל שאורת^ודומייקישעורטעם אקד בלאו זה שהרי קלקן הכתוב באיסרואסענהתעגה ®תו
תה מדת סכמי׳ בכ'מ כיוצא ט עב״לנמ״ש בקפלמג״א עז שאם הי׳ כתוב לאו בפ״עלל׳א ואחד אז ימיו שתים אבל כשיצא'אקד מהם בלבד נלאו בפ׳ע עדיין לאו'
פמל4מהוא ולא ימבה כ״אלאתדעכ״ל איננו מונן היטב רזה פשע שאם נכתבלכ״א יאו בפ״ע אס שב נבללו שביהם נם נלאו אקד שאל ימנע זה ממטתם שתים.
ורואה אני סברת במל לב שמק נסקה וברורה שמדרש קכמי' אינו אלא נשאקד! aהבכללי׳ נזכר עוד נלאו פרסי דאמרי'כמו שנפרט זה בלאו מיוקד ׳ללקות עליו
ס׳נניחר הנכלל’׳ אגל באלמנה ויתום אק לאו פרטי לשום אקד מהם ומלת אתו קוזר לכלא ,משניהם ועדיין פניהם כלולי׳ יקד ולאו שככללופ&יקריללקות על
שמה׳א׳ בלבד וכו׳ ע׳ש ונ״ללתת טעםנכק על הפרע בלשון ׳קידודמזגדול רמז לטהכחוננחוסרלאוזהוע׳פמ׳ש הרסב״ן מיאיר התורה דעונש והי'נשיכם
אלמטתבמדה נגדצעקתהאלסנהובניכס יתומי'עד צעקת היתום והרי איאסר לזה בלא זה כדאמדי׳נב״מ ממשמע שנאמר והרגתי אתכם א׳״שנשכסוט׳
ודרשו ע׳זנסולידי׳קרוב לנכפישמי ולפי פשעו נראה ביאר הכתוב בואודאה טדל עונש העובר על לאו זה שאם פנה תענה אן> לאחד מהם ויצעק אלי לא יגרע
מהיות נקמתי כאלו עובר על שתיהן באשר שהעונש מרה במרה ואי אסר לוה בלא זה .

׳«  XQOfflנראה שנסתפק אם למטחן ללאו '6או לשני'שבהקדמת ספרו רמזק׳ברסז הלאוין כתב שמי שלבו נוקפו למטת בשני לאוין לא ימנה שלא להונות
עלדשברממק״ל לארץ שנאמר לא תוננו ומזיבורמנה הונית עבד למצוה מעקדת ש5םק>מצוהק*פ ססייסוהדעת מכרעת שהם  *Xלאוין פי׳ הונית העבד ימטת
הגרולא נמנה כל אלמנה ויתום לא תעט; כ׳א ללאו אתרעכ״ל ובספר פרשת דרמ׳קז ה״ההקשה עליו דמ׳ש משאור ודבש נא ומבושל אימן ומתיר ודומיהן שאמק
על הדמב׳סומונה כ״א ללאו נמקד ובאלמנה ויתום שפתפקמתקלה הפכים לדעת הדמב״ס ומשיי׳שם ואי משום דמני שייך קיוב מלקות נכלא'מהס אכל באלמנה
ויתום לית בהומלקות איןזו טענה שהרי לגבי פני' כמצות אין אטמקפידי׳אסילקהאו לא ואין מנינינו אלא הדנרי׳שהוזהרט מהם עכ״ל ולפע״דאיןזוקוש׳׳דהא
דאקטקפידי׳ בריטי סלקיות כ״א ברברי׳ המוזהר־'היינו בדבר שיש מ ריבוי מלקיות מרימי אזהרותפט לא נמנה אלא אקדוק ל״ת שאין מסלקות כלל ג’כ לא
נמנע מהעלוחהבמט' המצות אבל בדברי׳ הנכללי'בלאי אתר שפיר י״לדסיללםמ'גדתלמ במלקות דבשאור ודבש אתכן ומתיר ודומיהן שיש מלקות בכל '6ראה

לבפוףסשום ופלהפסיהביגיה׳וכלשאורוכלרבש דמרביקמ*ני'עץובי'^*4וא««ב" .65ותהלי׳פק־) ומלשון זק משמע יתומי'הס מקוסו־י אב ובן ונשרה <תע<

ן| מבוא ירשו קז׳ל רמז נטנא מניקתקבירז וק כלמה שהשגיקו תז״ל בכמה מקופות נש״ם לס
ובמצוה ז
אימי

*

17ידך■

פתק וט/י זה ט״ע ח)ס &םן תליה ממכילת׳ר״״א פלאם ואם־שבתודה רשות קון מזה ועוד שט'שה; קובה או איט אלא דשות כשהוא אומר העבט
תעביטט ’הוי אחא־ סובר .ולא רשות וכתבה הרמב״ם צמ׳/ב קצלז מקימת בתקלת הלטה מלוה ולוה כתב עוד והתור' הקפיד' על ט• שימנע סלהלות לעני שנא' ודעה

אנ-רצוט להלוות לעשיר קודם לעני למק יהי׳בטוק במעותיו יותר ואפמיעי'שלא קייס הטצוה כתקנה שהתור'הקמד׳על מי שימנע להלוות לעני משום השמטת
שביעית הנטלוה לעשיר קודם לעניאנל לעולם שהלאו הוא רק במונע סקמת שמיטה אבל מלוה נעשיר קודם לעגיאיטאלא כסבעלס״ע. )p‘2'rai)n .
זהו מצות ל ת רלא תהז'לו כנושה וגס מלוה בריבי'עובר על לאו זה כדאית'3פ׳ איזהו נשך(’° .תשתרד')(” .ישעי׳נ׳ת).

ודק

^«רשם*«וימ*עאקתאסקמל חקטלוכו׳ער מאהשמשתשיבט וירשו על כסותיוששמת; לקמל ללילה וצרין להחזירו ביום ו3פ' כיתצא השב
משיבוט כנואהשמש ושמ טלממוזהו כמת לילה שניתן לקמל מוס וצלין לסמזיר בלילה וכפי פשוטו הי' למנותן לשני מצוות שזמטשלזה איט ממט של זה כמ״ש
ערביתיששדיתלסטתן שתים ולא ראיתו למוט מצותשעשיקולמדתי סעמלזה סלשק שפר הקיטך מצוהר״ל בל/תלי; פ״ש כתג שמדבר
הרמב ן ז ל טעם

עד בקרוגשכ«ר^להוס׳שז׳!פכלמ*ס שנאמר ביו® חתזזלא /5טא ע4ו.הש<מוכו׳1לשון^ה^« גמה
כהנ/הם  9גו?הכל היום ואימי שבאו מצוה זו ש?י כתוכי אינסאלאאצוה אמת ישאאד נאמר לספלים דיגהמצוק אין לט למטח מק שיטאגתור׳להשליה דה

יו
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מעין החכמה [ברלין ,נח חיים צבי בן אברהם מאיר] עמוד מס 42

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

סמצוה

׳

י»

מצוות המוסר
חידושי תורה בעגיני מוסר
כולל:

מאמרי מבוא לשיטת מוסר ההלכה
חידושי הלכה בעדנים מוסריים

עיונים וספקות בעניני בין אדם לחברו
(חלק א׳ מסידרת ספרי "מצוות המוסר")

הדב יופו? דוד הלוי עפשטיין
נספחים :

א.

מכתב !הגאון רבנו חיים מולוזין זצ״ל — לייסודה של ישיבת ולווין

ב.

תולדות הגאון ד׳ חיים יהודה ליב זצ״ל — לתולדות ישיבת מיר

צילום והוספות
ניו־יודק תשל״ג

יצא לאור ע״י

תורת

האדם

מכון לחקר ולהפצת המוסר שכהלכה

אלמנת יתום ואומללין
הרמב״ם פ״ו מדעות כתב וז״ל חייב אדם להזהר כיתומים ואלמנות מפני
שנפשם שפלה מאד ורוחם נמוכה אע״פ שהן בעלי ממון אפילו אלמנתו
של מלך?יתומין' מוזהרין אנו עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון וכו׳
כל המקניטן או מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן או אבד ממונן הרי זה

עובר בלא תעשה וכש״ב המכה אותן או המקללן ולאו זה אע״פ שאין לוקין
עליו הרי עונשו מפורש בתורה וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב וגו׳ ברית ברה

להן מי שאמר והי׳ העולם וכו׳ ע״ש נראה מהרמב״ם דלאו.זה קאי אאלמנה

ויתום דוקא וישנם עוד ראשונים שבך נראה מדבריהם אולם רש״י בפרשת

משפטים סבר אחרת ח״ל כל אלמנה ויתום ה״ה לכל אדם אלא שדיבר הכתוב

בהווה לפי שהם תשושי כח ודבר מצוי לענותם ע״ש ומשמע מהמפרשים דמה
דלרש״י כולל כל אדם היינו אומללין שבהם (ועיין ח״ח בפתיחה) ולכאו'

מחלוקת זו במחלוקת היא שגוי׳ במכילתא במשפטים וז״ל כל אלמנה
ויתום לא תענון אין לי אלא אלמנה ויתום שאר כל אדם מניין ת״ל לא תענון
דברי ר״י ר״ע אומר אלמנה ויתום שדרכן ליענות בהן דיבר הכתוב ע׳׳כ אולם
ישנם מהמפרשים שרצו לומר דאפשד דבהמכילתא רק משמעות דורשין איכא

בינייהו.
והנה להרמב״ם דהלאו קאי רק אאלמנה ויתום נראה דיש לחקור אי פליג

לגמרי אדש״י בשם האיסור דלרש״י שם האיסור הוא עינוי ויתום ואלמנה
לאו דוקא ולהרמב״ם מה דקאמר אלמנה ויתום זהו שם האיסור דלא נאמרה

האזהרה על עינוי התם דאם כן יש לך אומלל שעינויו יותר גדול מעינוי׳ של
אלמנה ויתום ומה גם מאלמנתו ויתומיו של מלך אלא דהאזהרה היא דין
בדיני אלמנה ויתום דהתורה הטילה דינים על האדם לגבי אלמנה ויתום וגם
הלא תענון הוא משום האלמנות והיתמות דע״י העינוי הוא מעורר אצלם את
צעד האלמנות והיתמות וכמ״ש רש״י בסנהדרין סו׳ ע״א לענין לא תקלל

חרש דהקפידא היא שמתוך הקללה הוא נותן לב ומיצר על שפלותו ע״ש
וזהו חידושה של אזהרה זו דאע״פ שעל ידו נעשה עינוי סתם ושע״ז ליכא לאו
ועינוי האלמנות והיוזמות אינו בא אלא בדרך גרמא שע״י העינוי סתם המה
נזכרים על אלמנותם ויתמותם מ״מ הוא מוזהר על צער האלמנות והיתמות
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הנגרם עי״ז כאילו עשה הוא זה בידים ולפי״ז שם האיסור הוא מד ,דכתוב

כל אלמנה ויתום אולם אפשר לבאר ג״כ דהרמב״ם לא פליג ארש״י בעצם

שם האיסור דודאי שם האיסור הוא העינוי אלא דאלמנה ויתום היי בגדר
שיעורו של העינוי דדינה באמת כל דיני בין אדם לחבירו הוא מפני העינוי

שיש לחבירו אלא דמ״מ חזינן דהאיסורים מתחלקים לפי אופני המעשה
דכשבא ע״י הכאה הוא איסור אחר וכשבא ע״י אונאת דב!רים או קללה הוא
איסור אחר וכאן בעינוי לא סימה התורה אח אופני העינוי דכל עינוי ועינוי
הוא בכלל והנה באה התורה וסימה זה ע״י הגברא דהיכן הוא העינוי שחיבה

עליו תורה הוי אומר זה באלמנה וייתום.
ודרך אגב הי׳ נראה לי להטעים בזה את היראים בסי׳ נד׳ ח״ל הזהיר
הכתוב בפרימת ואלה המשפטים כל אלמנה ויתום לא תענון פי׳ לא יענה אותם
לא בהונאת ממון ולא בדברים רעים ודבר זה אפילו בישראל אסור ולמה

הוצרך להזהיר עליהם אלא לעבור עליהם בשני לאוין ע״כ והנה לכאורה צריך
ביאור דנראה הימנו דהלאו דכל אלמנה ויתום לא תענון אינו איסור מחודש

אלא דהוי רק הוספת לאו באיסור אונאה ולכאורה עינוי הוא דבר אהר ואפילו
לאונאת דברים אינו דומה כדנראה מגמרא דהזהב בגדרי אונאת דברים אולם

לפמ״ש דהאיסור אינו משום העינוי אלא משום דע״י העינוי הוא מזכיר לה□

את האלמנות ואת היתמות הנה אפשר להבין דזה הוי מגדדי אונאת דברים
אמנם לפי״ז הי' דוחק קצת למה דהק היראים לבאר את הלאו דלא תענין

בהונאת ממון או בדברים רעים ולא כלל כל עינוי כמו שמנה הרמב״ם דלעיל.

אולם אף מזה אין סתירה לעצם הסברא ואדרבה הוכחה היא דהא לכאורה אי
בלא תענון בממון הוא משום עינוי הסרון הממון הוי לן לכלול תמיד .לאו זה

בדיני אונאה אע״כ דאף בממון האיסור היא מה דע״י צער אונאת הממון המה
נזכרים להצטער אל האלמנות והיוזמות ואף בממון אינו משום חסרון הממון
אלא משום גדר אונאת דברים ולאו נוסף היא בהן.

והגה הרמב״ם הלכות מכירה פי״ד הט״ז כתב דבגר באונאת דברים יש
בו ג׳ לאוין משום לא תונו איש את עמיתו ומשום אל תונו איש את אהיו ומשום
וגר לא חונה וכן בממון עובר בג׳ משום אל הונו איש את אחיו ומשום ולא

תונו איש את עמיתו ומשום ולא תלחצנו ע״ש ובהלכה ז׳ כתב וז״ל ומפני מה
עובר בגר על לאו של הונית דברים אף בהדנית ממון ועל לאו של הונית ממון

אף בהוניה דברים מפני שהוציא הכתוב את שניהם בלשון אונאה וכו׳ ע״ש
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והלחם משגה הקשה שם ב' קושיות א׳ דגם בישראל הי׳ לז^בור בממון

משום דברים ובדברים משום ממון וב׳ כמו דבגר עובר בממון משום אונאת
דברים דישראל ה״נ יעבור שם גם על לאו דלא תונה דאונאת דברים דגר
ע״ש אכן על הקושיא השני׳ תירץ בכוונתו של הרמב״ם דכיון דבגד שינה

הכתוב ואפקי אונאת דברים בלשון אונאה ואונאת ממון בלשון לחיצה ש׳׳מ

דאתי לומר דמהולקים הן ולא יעבור על של ממון בדברים או על של דברים

בממון אולם קושיא א׳ הניח בצריד עיון.
והנה קושיתו הראשונה של הלח״מ דלמה לא נימא אף בישראל דישנו לאו

דאונאת דברים בממון ולאו דממון באונאת דברים כמו בגר הי׳ נראה לי

ליישב בהקדם מש״כ לעיל על היראים דהעינוי דאלמנה ויתום נעשה ללאו

של אונאה משום דהקפידא היא מה שעי״ז הוא מעורר את זכרון האלמנגת
והיתמות ה״נ גדר זה הוא בגר דע״י אונאת הממון הוא פוגע גם בצער שפלות
הגירות שלו וזה מדויק מאד במה דקאמר שם הגמ׳ בהזהב מאי דכתיב וגר
לא תונה ולא תלחצנו כי גדים הייתם וכו׳ רבי נתן אומר מום שבך אל תאמר

לחברך וכו׳ הרי שהלא ,תלחצנו דלהרמב״ם הוא לאו דממון נמי כלול בטעמא

דמום שבך וא״כ אפשר דבגר אף בממון יש בו משום אונאת דברים ולכן שפיר
אמריגן דבגר יש בו אף בדברים משום לאו דאונאת ממון וכן להיפך מש״כ
בישראל אלא דלכאורה האי תירוצא אינו דא״כ הי׳ צריך להיות להיפך והיינו

דהלאו דממון דלא תלחצנו שהוא לאו נוסף משום גר ואפשר דאיסורו הוא
משום זכרון שפלות הגירות הוי מגדר אונאת דברים הוא יהא הלאו השלישי
באונאת דברים דידי׳ אולם הרמב״ם הרי מנה כאן את הלאו הכללי דממון

והיינו אל תונו איש את אחיו שהוא תמיד משום ממון ולחידודא הי׳ אפשר

לומר דאדרבה היא הנותנת דכיון דיש לנו כאן ילפותא לתת לאו דאונאת ממון
בדברים ע״כ יש לנו לקחת את הלאו דאונאת ממון בישראל דהא הלאו דאונאת
ממון הנוסף בגר אינו משום ממון אלא משום גירות והיינו שמזכירו את צער

שפלות הגירות וממילא אינו לאו דממון אלא לאו דדברים ואנן לאוסופי בי׳
לאו דממון קאתינן .אך גם אפשר לתרץ בזה גופא שתירץ הלח״מ על הקושיא

השני׳ דמדוע לא יעבור בממון דגר משום לאו דאונאת דברים*דידי׳ משום
דלהכי הילקה התורה בגר ממון ודברים בשתי לשונות ואפקי׳ להאי בלשון
לחיצה ולהאי בלשון אונאה לומר לך דמחולקין הן א״כ בזה גופא גילתה

התורה דעבירת הממון בגר הוזהר עלי׳ בהלא .תלחצנו ועבירת אונאת הדברים

אלפנה׳ יתום ואומללק

הנגרם בגר ע״י אונאת
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הוזהר עלי׳ בהלאו דלא תונו איש את אחיו

ואע״ג דבעלמא הלאו הנוסף הוא משום גירות והלאו הכללי נדקאי קאי
הכא שאיני.
וביסוד זה היה נראה לי ליישב מה דהעיר המשנה למלך בספרו פרשת

דרכים ה״ב בהדרך מצוותיך דהביא מהסמ״ג סי׳ ר״ה ר״ו דכתב שם כל המטה
משפט אחד מישראל עובר בשני לאוין ומשפט אביון בג׳ וגר בד׳ ויתום בה׳

ובס״ד דבריו וז׳׳ל וראוי למנות כאן שני לאוין בלבד לא תטה משפט גר ענין
לאו בפני עצמו וכל השאר בלאו אחד ע״כ והק׳ המל״ם שם וז״ל אך קשה

דאמאי לא נמנה שלא להטות משפט האביון ללאו בפני עצמו וכו׳ ע״ש.

והנה לפמ״ש דהביאור הוא דהיכא דנוסף לאו מיוחד בגר הוא בגדר איסור

מחודש והוא מדיני הגר וכמו דאפשר דהלאו תענון להיראים הוא לא משום
סתם עינוי אלא משום דיני האלמנה והיתום וכן באונאה דממון הלאו הנוסף

אינו משום אונאה סתם אלא משום דיני הגר ה״נ בלא תטה משפט אינו משום
לאו נוסף לאיסור הטיית המשפט אלא לאו בדיני הגר וממילא שפיר יש הילוק
בין אביון לגר דאביון אין לו גדרי דינים מיוחדים ואם יש לאו נוסף באביון
אינו איסור מחודש אלא דהוא חומר באותו איסור כללי של הטיית משפט משום

דשיעוד העול הנעשה לו לאביון יותר גדול הוא וכן ביתום וממילא אינו נמנה

לאזהרה מיוחדת.

ודבר זה יהא לגו מעין חומר לביאור מחלוקתם של הרמב״ם והרמב״ן
בסה״ט מל״ת רנו׳ שהרמב״ם מגה שם את הלאו דכל אלמנה ויתום לא תעגון

ללאו אחד והרמב״ן השיג עליו וז״ל ואני אומר שאפילו נאות לדעת הרב
ונאמר שהלאו שבכללות לא ימנו פרטיו אלא אחת אבל כאן נאמר שהוא לאו
פרטי וימנו שתיים שהרי חילקן הכתוב באמרו אם עגה תענה אותו וכו׳ ע״ש
וכן הסמ״ק בסי׳ פ״ו ופ״ז חלקן לשנים ובזוה״ר בעי ליישב קושיתד בהא

דקי״ל הלוקה דעונש לאו שמה חלוקה .דלאו שמה חלוקה ע״ש
והנה הרואה בהרמב״ם בספה״מ שלו שורש תשיעי לענין לאו שבכללות
יראה דשיטתו היא דהיכא דהתורה גילתה לנו לחלק את הפרטים הנכללים

באיסור אחד ללאוין מיוחדין הגדר הוא דהתורה גילתה לנו בזה דהוי שמות
מחולקין וז״ל שם בא״ד וכשחיבו בביאור בכל ענין וענין מאותם הענינים
העטופים שלוקין עליהן על כל אחד ואחד והוא שעשאם כלם בבת אחת לוקה

מלקיות הרבה ידענו בהכרח שהם שמות רבות וימנה כל אחד ביהוד ע "ש
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והרמב״ן שם האריך לחלוק מליו ולבאר דאין ראי׳ מחילוק המלקיות למבין
המנין מ״ש והנה במצם הסברא שיסה הרמב״ם צריכה ביאור דלכאו׳ טמנה

אלימתא לו להרמב״ן דנהי דחילק קרא אכילת ממשר חוץ לחומה בהא דפרט
מעשר דגנך תירוש ך ויצהרך מ״מ איסור א׳ הוא במצם וכן בהא דממונן ומנחש

ובי׳ דאע״פ דפרטן ההתוב לחלק הא סו״ס אין איסורם אלא אחד אלא מ״ב

דלהרמב״ם כמו דסוג האיסור מחלק לשמות מיוחדין הכי נמי היכא דגילתה
התורה לחלק בהפרטים הגדר הוא דגם מ״י מיני החתיכא דאיסורא או סוגי

המעשים מתחלקים שמוה הלאו דלא רק סוג האיסור פומל בנתינת שם הלאו

אלא גם הפעולה של האיסור והפעולה מתחלקת לפי הפרטים וכגון בממשר

לפי הנפרטים בכתוב ובכישוף לפי הנפרטים .

יבהנוגע לענינגו בלאו דכל אלמנה ויתום לא תענון לכאו׳ תלוי בחקירתנו
דלעיל דאי אמריגן דאין איסורו משום העינוי סתם אלא משום עינוי צער

האלמנות והיתמות שהוא מתעורר ע״י העינוי סתם ונמצא דהכל אלמנה ויתום
הוא שם האיסור המחודש לנו כאן דאין שם הפעולה מעשה עינוי סתם אלא

מעשה עינוי מסוים של אלמנות ויתמות וכיון דבאלמנה ויתום אנו מדברים
משם האיסור ממילא כשבא הכתוב וחילקן לשניים באמרו אם ענה תענה אותו
הרי חילק את שם האיסור לשניים והיינו דאע״ג דסוג האיסור הוא אחד והיינו
הצער מ״מ גילתה התורה דהמעשים מחלקים את הלאוין לשני שמות ויש שם
של צער אלמנות ויש שם של צער י.תמות ולו יצויר דהוי אלמנה ויתום בגוף

אחד וכנון בקטנה יתומה שהשיאוה אמה ואחי' ונתאלמנה דהוי אלמנה ויתום
בהד גופא שייכו כאן שתי מלקיות משום שם הלאו דצער אלמנות ושם הלאו

דצער יתמות אולם אי נימא דאפילו להרמב״ם הוי כמו לרש״י בעצם האיסור
רכל אלמנה ויתום והיינו דאין לנו כאן איסור מחודש אלא דאלמנה ויתום הוי

שיעור בהעינוי דהעינוי אצל אלמנה ויתום יותר חמור הוא אז לא שייך לומר
דבא הכתוב לחלק ללאוין מיוחדין כיון דלא דיבר כאן הכתוב משם הלאו בזה

שאמר אלמנה ויתום ממילא לא הוי חילוק בשמות ולו יצויר דיהא לגו אלמנה

ויתום בגוף אחד וכהנ״ל ודאי לא שייך לומר דיש כאן שני שמות דסו״ס אין
לך אלא שם אהד של עינוי ואדרבה בפירוש הדגיש לך הרמב״ם דאין לחלק
כאן ע״י שינוי המעשים דאין כאן מעשה מסוים להקרא בשם עינוי דבין

הכאה או קללה א והלבנת פגים או רדי׳ הכל שם אחד של עינוי עליהו ולא עוד
אלא דאפילו לא נדחוק לומר דאלמנה ויתום הוי שיעור בהעינוי דהא יכול
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להיות שעינויו של איזה מר נפש הוא יותר גדול מעינוים של אלמנו־ .מלך
ויתומיו מ״מ אכתי לא איירינן כאן בהא דאמר אלמנה ויתום בשם האיסור

דשם האיסור הוא עינוי אלא דאלמנה ויתום הוי גילוי על הבעלי דבריב דכמו
דחזינן דיש דינים נוספים באונאה ובהטיית משפט לגבי גר וכמ״ש לעיל לענין

עינוי יש דינים נוספים לגבי אלמנה ויתום וממילא אין בזה דפרט לך הכתוב

אם ענה תענה משום חילוק בשמות .שמא יעלה על דעתך לומר אדרבה מהא
גופא דבא הכתוב לפרטן ולחלקן בזה גופא גילה לך דאין שם האיסור מהעינוי

סתם אלא מעינוי האלמנות והיוזמות וממילא שייך לומר דהוי שמות מוהלקין
והוו שני לאוין הנה על זה אין לך קושיא מהמדרש חכמים בעלמא דאף דחזינן
דאפילו בסוג איסור אחד כמו באכילת מעשר חוץ לירושלים או באיסור כישוף

בא הכתוב לחלק לשמות מיוהדין מ״מ אין לך שם אלא דבא הכתוב לחלק
בשמות הלאוין ע״י הפעולה או החתיכא דאיסורא אבל סוג האיסור ודאי

כדקאי קאי אבל מניין לך לומר דעי״ז דפרטן הכתוב נתחדש ג״כ סוג אחר
בעצם איסורו כדבעית למימר הכא דבא הכתוב לומר דאין עצם האיסור עינוי

סתם אלא איסור חדש של עינוי אלמנות ויתמות.

ובזה תשוב לדממה המבוכה שקמה אצל האחרונים בדברי הסמ״ג דהוא
מנה כל אלמנה ויתום ללאו אחד במל״ת לח' ובדמזיו כתב וז״ל שלא לענות

אלמנה ושלא לענות יתום שנאמר כל אלמנה ויתום לא הענון ומי שלבו נוקפו
למנותו בב׳ לאוין ימנה שלא להונות עבד שברח מחו״ל שנאמד לא תוננו

ובמל״ת קפ׳ כתב דאע״פ דלא תוננו דעבד הוא לאו מובדל מהלאו דגר מ״מ

אלמנה ויתום הוי לאו אחד ע״ש והמשנה למלך בדרך מצותיך הוסיף להקשות

וז״ל ולא ידעתי טעמו של הסמ״ג בזה דכיון שהוא מנה כל הנכללין באזהרה
אחת כמספר הפרטים וכו׳ א״כ אמאי לא מנה ג״ב יתום אלמנה בשתי אזהרות
וכו׳ והאריך שם המל״מ להקשות מאי שנא מריחיים ורכב ומפצוע דכא יכרות

שפכה וכל הני דטעם אחד להם לאיסורם ומ״מ נתחלקו לפי הפרטים והביא
שם שבאמת הרמב״ן חלק משו״ז על הרמב״ם ומנם לשתיים ע״ש והרבה

נתקשו למה לבו של הסמ״ג נוקפו בלאו זה יותר מבלאוין אחרים ולענ״ד יש
לגו עוד דבר לעמוד עליו והוא מאי דנראה הימנו דהא בהא תליא דאב אל״ד,
מונה אלמנה ויתום לשתיים לא תמנה לא תוננו דעבד ואם אתה מונה כאן לאחת

אתה מונה לא תוננו דעבד ללאו מיוחד ויש להבין וכי כדי להשליב המנין

נתלה הא בהא.
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מצוות

ד.

ירכה בהא דלבו של הסמ״ג נוקפו בהאי דכל אלמנה ויתום למנותו בחד
יותר באשר בשאר לאוי הי׳ נראה לענ״ד לפהג״ל דהוא משני טעמים לומר

דכל אלמנה ויתום אינו שם האיסור דנאמר דמשום שנפרמו שניהם הוי שתי

אזהר־ת טעם הא׳ הוא מה דעצם האיסור שייך הוא אף בכל איש ושלזאת
הב'א הבס״ג שיטת רש״י ומה דסו״ם להסמ״ג נשתנו אלמנה ויתום משאר
אדם היא לא משום סוג האיסור אלא משום דדוקא אצלם ולא אצל שאר אדם

ישנה הבדית הבדותה וטעם ב׳ דנראה דכאן אין קפידא בשם המעשה דהא

לא פיט לך מהו גדרו של עינוי ומהתחלח לשונו של הסמ״ג נראה דסבר
כד׳רמכ״ם (ולא כפי הנראה מהיראים דלעיל) דכל גדם של צעד נכלל באזהרת

העינוי ושני הטעמים הולכים למקום אחד דלא שייך כאן לחלק ללאוין מיוחדין
דכיון דלא סיימה לך תורה נבולים במעשה העבירה לא שייך חילוק אזהרות

דבל מעשה ובכל גברא אין לך אלא אזהרה אזןת של עינוי דתמיד שם אחד
של עינוי הוא .אמנם צד הספק לומר דשייך כאן חילוק אזהרות הוא מה

דאפשר לומר דכיון דסו״ם אלמנה ויתום נשתנו משאר בני אדם משום הברית
הכרותה להם א״ב מה דע״י העינוי הוא עובר ג״כ על הברית הכרותה להם

ממי־״א זה משוה אלמנה ויתום לשם האיסור דעבירת הברית הכרותה הנכללת

בעינ״ם עושה זה לסוג איסור מחודש וכיון דהוי שם האיסור שייך בזה חילוק

אזהרות .ולפי״ז יהא לנו קאת הסבר במה דתלי חילוק הלאוין דגר ועבד
בחילוק הלאוין דאלמנה ויתום דהנה אי באלמנה ויתום לא מחלקינן ומשום
דכיון דיא הגבילה תורה את מעשה העבירה דכל מעשה שם אחד של עינוי

עלי׳ א״כ בלאוי דעבד וגר דהוא לענין אונאה כיון דגדד הפעולה פועל בשם
הלאי ממילא שייך לחלקם אולם אי תימא באלמנה ויתום לחלקם ומשום דע״י

הברית הכרותה להם נעשים אלמנה .ויתום לשם הלאו ממילא אפשר דבדין
אונאה דעצם האיסור הוא איסור כללי בכל אדם א״כ העבד והגר אינם משם

הלאו ולא שייך לחלקינהו לאזהרות מיוהדות.
והנה בהמשך הדברים נראה לי לבאר מה דנחלקו בו לענין לא תקלל

דהדמכ״ם בסה״מ מל״ת שי״ז כתב בא״ד הגה כבר התבאר שמי שקלל חבירו
בשב עיבר בלאו אהד והוא לא תקלל חרש ומי שקלל הדיין עובר בשני לאוין

ולוקה שתיים ומי שקלל נשיא לוקה שלש וכו׳ מכאן אמרו יש מדבר דבר אהד

וחייב עליו משום ארבעה דברים משום לא תקלל חרש ומשום האב ומשום
דיין •משים נשיא וכו' ע״ש והרמב״ן השיג עליו וכתב דכל מה שכתב הרמב״ס

אלמה .יתום ואומללין
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דיש לנו אזהרה מיוחדת לאביו ולכל אחד מישראל אינו אלא לפי המכילתא

דיש לו קרא מיוחד לכל ישראל פבעמך לא תאור ומסתמא ה״נ יש לו קרא

מיוהד לאביו אבל לפי הגמרא דילן (בסנהדרין ס״ו ע״א) ליכא אזהרה מיוחדה
לכל ישראל אלא דילפינן לי׳ מבנין אב מנשיא ודיין וחרש ואב הוא בכלל כל

ישראל ממילא אין לנו מלקות ביחוד באב וכל ישראל ע״ש
והנה מה דהדגיש הדמב״ז דלא תתיישב שיטתו של הדמב״ם לפי הש״ס

דילן אלא לפי המכילתא נראה דהוא מוברח גם מצד אחר דהנה הצעת לשון
הגמרא סנהדרין הוא כד דמתחילה בעי למילף אזהרת קללת האב מדיק

ונשיא בבמה הצד וקדחי לי׳ מה להצד השוה להן שכן גדולתן גרמה להן ת״ל
לא תקלל חרש באומללין שבעמך הכתוב מדבר מה לחרש שכן חרישתו גרמה

לו ופרש״י מתוך שהוא שפל הזהיר עליו הכתוב שלא תבזהו ולא תצערהו

מפני שנותן צרתו על לבו ומיצר על שפלותו ע״ש ואח״ב בעי שוב למילף
מצד השוה וקדחי שכן משונין ופרש״י שכן משונין משאר בני אדם אלו

לאומללות ואלו לגדולה ע״ש והנה מהגמרא משמע בפשיטות דחרש הוי סעמא
לחומרא ומשו״ה באמת לא מצינן למילף במה הצד ובעינן למילף באם אינו

ענין ע״ש אולם הרמב״ם במצוה שי״ז דבריו ברור מללו דחרש הוי סעמא
לקולא ת״ל בא״ד ואולי יהי' בדעתנו כי בתכלית מה שנאסר לנו קללת איש
מישראל כשיהי׳ שומע אותו למה שישיגהו מן הצער והכאב אבל קללת החרש

אחר שלא ישמע ולא יכאב בו שלא יהי׳ בזה חטא הנה הודיענו שהוא אסור

והזהיר סמנו כי התורה לא הקפידה בענין המקולל לבד אבל הקפידה ג״כ
בענין המקלל לבד וכו׳ ע״ש (ובאמת בלשון המכילתא והספרי שהביא שם

הדמב״ם יש מקום עיון לפי פירושו של הרמב״ם ויש גם מקום עיון בעצם
טעמא אי אומללות ושפלות הוא טעמא להחמיר או להקל ועיין ביאורו בענין

לא תוננו דעבד מצוה רנ״ד .דלכאו׳ משמע דהו״א דשפלותו טעמא הוא לקולא

ומהוספת לאוין באונאה דגר לכאו׳ משמע להיפך והסמ״ג הן רצה לכלול
אונאת גר ואונאת עבד שברח בחד לאו אולם אכהמ״ל).

ולכאורה עצם ביאורו של הרמב״ם דלא תקלל חדש הוא אזהרה לכל אדם
בהא תליא דאי חדש הוי טעמא לחומרא משום שפלותו היתרה לא שייך לומר

דכל אדם הוא בכלל משא״ב אי הוי טעמא לקולא והחידוש הוא דאפילו בחרש

הוא עובר ולהכי בהגמרא דסנהדרין בעי למילף מבנין אב דחרש חרשותו

'*I

גרמה לו ולא נכלל בו כל אדם משא״ב להרמב״ם אדרב^והי האזהרה לכל
אדם אלא דרבותא היא דחרש נכלל בכל אדם.
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ונראה לי דמזה גופא יסתעף לנו הכרח לביאורו של הדמב״ם דהגה נראה
לי דאי ילפינן אב וכל אדם ע״י מה הצד אז ע״כ דהוי סוג אחד של איסור הן

בכל ישראל והן באב או בדיין ונשיא וחרש אולם אי יש לנו קרא מיוחד לכל

אחד מהם והיינו אפילו לכל ישראל ולאביו אז אפשר דנשיא ודיין הוי גדרי
איסור אחד וחרש גדר אחר וכן כל ישראל ואביו גדר אחר והנה לומר בענין

בין אדם לחבירו כגון הא דיש לנו גדרים מיוחדים בהאיסור הי׳ אפשר רק
אם יש בכל אחד מהם עוד מעם לאיסורא למשוי איסור חדש וכגון מה שאמרנו

לעיל באלמנה ויזתום דאפשר דלא העינוי אלא צער האלמנות והיתמות הוא

שם האיסור וכן באונאת גר והטיית משפטו דדין הגירות משוי את האיסור
המחודש הנוסף לו אולם בהאי דמקלל לפי הסוגיא דסנהדרין א״א לפרשו כך
דהאיך תפרש מה דאמר על נשיא ודיין דמשונין הן משום דגדולתן גרמה להן
דהא זכירת הגדילה לא הוי טעמא לאיסורא אלא ע״כ דהביאור הוא דגדולתן

גרמה להן ומממילא הקפידה שלהם יותר חזקה וכהא ז־אמ׳ הכל לפי המבייש

והמתבייש ולפי סוגיא זו אין לך אלא גדר אחד במקלל אלא דשיעורין חלוקין הן
דבנשיא ודיין שיעור כאבו של המקולל הוא יותר מאשר בכל אדם וכן בחרש

חרישותו גרמה לו להרגיש יותר צער לא משום צער שפלותו אלא משום דע״י
שפלותו הוא מצטער יותר על הקללה ולפיכך שפיר אפשר דהילפותא היא במה

הצד אולם לפי הרמב״ם דמעמו של מקלל הוא משום המקלל ואע״פ שאין לו
צער להמקולל אפשר לנו לומר דהוי להו גדרים שונים בהפרמים המנויים

לענין זה וכמ״ש לעיל לענין אלמנה ויתום דאפשר דהברית הכרותה עושה

אותם לשם איסור מחודש ואע״ס שאין זה פרט מעינוים של האלמנה והיתום
אלא מחיובו של המענה להזהר בברית הכרותה להם ה״נ הוא דינו של המקלל
הכא שהוא מתחלק מחמת חיובו לכבוד הנשיא וקללת הנשיא הוי פרט .מזה

או לכבוד הדיין וקללת הדיין הוי פרט מזה או חיובו לגבי ישראל ולגבי אביו

ומכיון דהוו גדרים מיוחדים (ובאמת מקלל דיין ונשיא הוא ברמב״ם בהלבהת
סנהדרין ואפשר דהוא משום גדר הדין של כבוד נשיא ודיין) ע״כ דלא ילפינן

לי׳ במה הצד אלא דיש לנו קראי לכל אחד מהם וכל ישראל או אביו הוא
בכלל הרש או דילפינן מבעמיך או מקרא אחר וכמ״ש הרמב״ן בשיטתו של

הרמב״ם.

"לפגי עור לא תתן מכשול"
הזז״ח בפתיחה אות ד' כתב וז״ל :ועבר נמי המספר והמקבל בלאו
דלפני עור לא תתן מכשול .כי כל אחד נותן מכשול לפגי חבירו שיעבור על
לאוין המפורשין בתורה ,אך יש חילוק בין המספר והמקבל בזה .דהמספר
עובר בלאו זה בין אם השומעים רבים או מועטים ,ואדרבה ,כל שיתרבו

השומעים יתרבה עליו הלאו זה ,כי הוא נותן מכשול לפני כמה אנשים .לא
כן המקבל ,אפשר דאינו עובר בלאו זה רק אם הוא לבדו שומע ממנו עתה
הלה״ר או הרכילות ,ואילו הי׳ הולד עתה מאצלו לא הי׳ לו אל מי לספר

הלישנא בישא שלו ,אבל אם יש בלעדו שומעים אחרים בעת מעשה אפשר

דאין עובר השומע 9ל לאו זה וכו׳ " ,עכ״ל .וכתב שם ע״ז בבאמ״ה שלו
ת״ל :ומה שלא החלמתי דבר זה וכתבתי בלשון אפשר ,משום דיש לי

צ״ע אולי גם בזה עובר על לפני עור ,כיון דחזינן דהקפידה התורה על
המספר על שהוא משיא שמע שוא .כדאיתא בפסחים (קי״ה ,ע״א) קרי בי׳

נמי לא תשיא אפשר דעובר על כל אחד מהשומעים בלאו זה דומיא דמאכיל

איסור לכמה אנשים דכל שיתרבו האוכלים יתרבה האיסור על המאכיל וא״כ
ממילא עבר כל אחד מהשומעים על לאו דלפ״ע על שהוא מכשיל את המספר
בלאו דלא תשיא וצ״ע" ,עכ״ד.

ולענין ספיקו אם עובר על לפני עור על זה שמכשיל את המספר בלאו

רלא תשיא ,נראה לי ,דלכאורה דבר זה צריד להיות תלוי במה שיש לחקור
בבל מקום היכא דהתורה כללה באיסור את המשתתף או המאפשר את

המציאות של העבירה יחד עם בעל העבירה .דהנה כאן הרי עצם האיסור הוא
על השומע שלא לישא שמע שוא אלא שהתורה כללה באיסור גם את המספד

על שהוא משיא את השמע שוא ,וכן מציגו בענינים אחרים וכגון בהקפה,
שאיסור ההקפה עיקרו על הניקף ,כמבואר במפרשים בנזיר דף נ״ז ,ע״ב,

ומ״מ גס המקיף בכלל .וכן ברבית .הרי ,לכאורה ,עצם האיסור הוא על
המלוה ומ״מ אף הלוה בכלל ועובר על לא תשיך .והנה יש להבין את איסורו

של המאפשר את העבירה בתרי דרבים :א) דבענינים הג״ל עיקר האיסור
הוי התוצאהוהיינו האמנת השמע שוא ,ובהקפה מה שראש ישראל הוא מוקף

(וכדדייקו התום׳ שם דראש עכו״ס אינו בכלל ,וברבית דרך משא ומתן
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קעח

הרה״ג יעקב ודים סופר שליט״א
ראש ישיבת "כף ההיים" ירושלים

קונטרס בענק גדרי לאו דכל אלמנה רתום לא תענה
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בעמן בל אלמנה ויתום לא תענון

שמות (כ״ב כ״א־כ״ג)" :בל אלמנה ויתום לא
תענון ,אם ענה תענה אתו כי אם צעק
יצעק אלי שמע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי
אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים".

ובמכילתא דרבי ישמעאל שם" :כל אלמנה
ויתום לא תענון ,אין לי אלא
אלמנה ויתום ,שאר כל אדם מנין ,תלמוד לומר
לא תענון ,דברי רבי ישמעאל ,רבי עקיבא אומר
אלמנה ויתום שדרכן לענות ,בהן דבר הכתוב".

ושם במכילתא דרבי שמעון" :אלמנה ויתום
אין לי אלא אלמנה ויתום מנין לרבות כל
אדם תלמוד לומר כל [לא תענוןן אם כן למה
נאמד אלמנה ויתום ,ממהר אני ליפרע על ירי
אלמנה ויתום ,יותר מנל אדם ,שהאשה קובלת
לבעלה ,בן קובל לאביו ,אבל״אלו אין להן מי
שיקבלו לו אלא לי בלבד".
ורש״י ז״ל פירש שם" :כל אלמנה ויתום לא
תענון ,הוא הדין לכל אדם ,אלא שדבר
הכתוב בהווה ,לפי שהן תשושי כח ודבר מצוי
לענותם".

וגדר "עינוי" שאסרה התורה ,ביארו רבותינו
הראשונים ז״ל ,וזו לשון הרמב״ם ז״ל
בחיבורו הגדול הלכות דעות (פ״ו ה״י)" :חייב
אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן
שפלה למאד ורוחם נמוכה אף על סי שהן בעלי
ממון ,אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים
אנחנו עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענוז.

והיאך נוהגין עמהן ,לא ידבר אליהם אלא רכות,
ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד ,ולא יכאיב גופם
בעבודה ולא לבם בדברים קשים ,ויחוס על
ממונם יותר מממון עצמו ,וכל המקניטן או
מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן או אבד
ממונן הרי זה עובר בלא תעשה וכל שבן המכה
אותם או המקללן ,ולאו זה אף על פי שאין לוקק
עליו הרי עונשו מפורש בתורה וחרה אפי והרגתי
אתכם בחרב ,ברית כרת להן מי שאמר והיה
העולם שכל זמן שהם צועקים מחמס הם נענים
שנאמר כי אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע
צעקתו".

והרב בעל החינוך ז״ל (מצוה ס״ה) כתב:
"שלא לענות יתום ואלמנה ,שנמנענו
מהכביד במעשה או אפילו בדיבור על היתומים
והאלמנות ,שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון,
אבל כל משאו ומתנו של אדם עמהב יהיה בנחת
ובחסד ובחמלה ,לפי שאלו הזכתשושי כח שאין
להם מי שיטעון טענותם בכל נפש ,כמו שהיה
עושה איש האלמנה אביהן של יתומים אם היה
קיים ,ועל כן הזהירתנו תורתנו השלימה לקנות
מדת חסד ורחמים בנסשינו ונהיה ישרים בכל
מעשינו כאילו יש כנגדינו טוען בכח הטענה
בהפכינו ,ונחוס ונחמול עליהם ונראה זכותם בבל
דבר יותר משהיינו עושים אם היה האב קיים
וכו׳ ,והיאך נוהגק עמהם .שלא נדבר אליהם
אלא רכות ,ולא ינהג אדם בהם אלא מנהג כבוד,
ולא יכאיב גופן בעבודה ולא ילבינם בדברים,
ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו וכו׳ ,ונוהגת
מצוה זו בכל מקום ובכל זמז .בזכרים ובנקבות.
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קונטרס בענין גדרי לאו דכל אלמנה ויתום לא תענון  /הרב יעקב חיים סופר

חייבין בני אדם לנהוג עמהם [אלמנה ויתום]
דרך נתת וכבוד .ועובר עליה והכעיסן ,או הקניטן,
או רדה בהם ,או איבד ממונם ,וכל שכן אם הכה
אותן ,הרי זה עובר בלא תעשה" עכ״ל.

ונתעוררתי בס״ד דלפי מה שפירש רש״י ז״ל
שמה שאמרה תורה אלמנה ויתום
לא תענון היינו שדבר הכתוב בהוה אבל כל איש
ישראל בכלל ,אם כן איך מצאנו ידינו ורגלינו
בדבר ,שלפי וה כל המצער לאדם מישראל כגון
שהקניטו או אונה אותו בדברים אפילו שאינו
"אלמנה ויתום" ,הוא בגדר האיסור ועובר בלאו
"דלא תענון" ,וממילא נמצא בעונש הנורא
האמור לעיל רח״ל ,וחייב מיתה בידי שמים עיין
בדברינו (בסימן הבא)[ .ועיין בחיבורי הדר יעקב
ח״א (סימן כ״א דס״ב ע״ב) ודוק].

קעט

ישראל אסור ,ולא הוצרך הכתוב להזהיר עליהן
אלא לעבור עליהן בשני לאוין".
ולפי דרכו ז״ל לאו זה ד״כל אלמנה ויתום לא
תענון" ,הוא לאו פרטי האמור רק בהם
באלמנה ויתום דוקא ,ולא על כל המצער אדם
מישראל ,ובזה אתי שפיר ,שלא שמענו כזאת
שהמצער והמאנה לאדם מישראל נמצא בעונש
של וחרה אפי וגו׳ רח״ל ,והמצער לאחד מישראל
עובר רק על לאו דאונאת דברים ודוק.
ולעב "ד בעל יראים ז״ל הבין שיש בדבר
מחלוקת במכילתא בק רבי ישמעאל
לבין רבי עקיבא ,דלרבי ישמעאל דיבר הכתוב
בהווה וכל אדם בכלל ,אבל רבי עקיבא תנא
ופליג וסובר דרק באלמנה ויתום נאמר הלאו
הזה ועונשו ,ופסק בעל יראים ז״ל כרבי עקיבא
לפי הכלל הנודע דרבי ישמעאל ורבי עקיבא
הלכה כרבי עקיבא.

ולומר שהמצער והמאנה לאדם מישראל ,הוא
רק נמצא בגדר הלאו והאיסור ד״לא
תענון" ,אבל אינו נמצא בעונש של "וחרה אפי"
"..רכן נראה לי ברור דעת הרמב״ם ז״ל בחיבורו
וגו׳ רח״ל ,ועונש זה לא נאמר אלא רק על המאנה
הגדול (שם) ,ובעל החינוך (שם) ,ילאו זה
מפיס.
אלמנה ויתום ממש  -צ״ע דזו מנין ומאן
"רלא תענון" נאמר רק באלמנה ויתום ,אבל לא
ב׳)
(נ״ח
ורבותינו ז״ל במסכת בבא מציעא
בכל אדם ,עיין לשונם המובא לעיל ,וחולקים
דברים
אונאת
כשאמרו שגדולה
על שיטת רש״י ז״ל הסובר דלאו זה נאמר בכל
היו
וכו׳,
בממונו
מאונאת ממון שזה בגופו וזה
אדם מבני ישראל ולא דיבר הכתוב בהווה ודוק.
צריכים להוסיף ולומר רזה המצער באונאת
וזו לשון החסיד רבינו יונה ז״ל גירונדי בספר
דברים עובד גם על לא תענון וחייב מיתה בידי
שערי השובה (שער ג׳ אות כ״ד)" :ומי
שמים.
שיציק ויצער אלמנה ויתום ,בין בגזל ,בין בעושק
ודוחק לומר שרק באו להקביל לאו דאונאת בין בהכלמה וכל מיני הצער ,חייב מיתה בילי
דברים ללאו דאונאת ממון ,אף שיש שמים .וכן הדיינים שיש בידם להציל גזול מיד
באונאת דברים איסורים וחומרים נוספים שאין עושק ,ויתום לא ישפוטו ,משפט מות להם,
באונאת ממון ,ובהו לא עסקינן ,כי רו״ל שם שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון .אם ענה
באו לדון בכללות איסור לאו דאונאת דברים ,תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע
והיה להם להזכיר זאת שחייב מיתה בידי שמים .צעקתו .וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו
ובהיותי בזה מצאתי לחד מתקיפי קמאי,
תלמיד רבינו תם ז״ל ,הוא רבינו
אליעזר ממיץ ו״ל בספר יראים השלם (סימן
קפ״ב ובדפוס ישן סימן נ״ד) שכה כתב" :אלמנה
ויתום לא תענון ,הזהיר הכתוב כל אלמנה ויתום
לא תענון ,פירוש לא יענה אותם לא באונאת
דברים ולא בדברים רעים .ודבר זה אפילו בכל

נשיכם אלמנות ובניכם יתומים .פרוש :והיו
נשיכם אלמנות כנגד עינוי האלמנה ,ובניכם
יתומים  -כנגד עינוי היתום ,מדה בנגד מרה,
והמצער כל איש מישראל ,אף על פי שלא נכתב
בו העונשים האלה ,עובר בלא תעשה ,שנאמר
ולא תונו איש את עמיתו ,ואמרו רז״ל באונאת
דברים הכתוב מדבר" עכ״ל.
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הרי שרבינו יונה ז״ל הדגיש שהן האיסור והן
העונש של לאו דלא תענון נאמר בדוקא
על המענה "אלמנה ויתום" ,אבל לא המצער כל
איש ישראל ,שבו לא נאמר העונש הוה והמצערו
רק עובר בלאו דלא תונו דאונאת דברים ודוק.
ואף שרבינו יונה ז״ל כתב" :והמצער כל איש
מישראל ,אף על פי שלא נכתב בו העונשים
האלה" וכו׳ ,נראה לי דלאו דוקא "העונשים",
אלא הוא הדין שאינו "בלאו דלא תענק" ,וסובר
רבינו יוגה ז״ל כשיטת הרמב״ם החינוך והרא״ם
ו״ל וחולק על רש״י ד״ל ,והיינו נמי דסיים דעובר
בלאו דלא תונו איש עמיתו כלומר רק בלאו זה
ואינו עובר בלאו דאלמנה ויתום לא תענו ודוק.

על כל פנים צריכים אנחנו לדעת לסברת רש״י
ז״ל שלפי פשוטו שדיבר הכתוב בהווה,
והכוונה שכל אחד ואחד מישראל יהיה מי שיהיה
ואפילו אינו יתום ואלמנה בכלל לאו דלא תענון,
אם כן מדוע לא שמענו שגם עליו יהיה עונש
דחרה אפי וכו׳ כמצעד יתום ואלמנה ממש.
ומצאתי לרבינו חיים ן׳ עטר ז״ל בספר אור
החיים הקדוש שמות שם שכה כתב:
"כל אלמנה ויתום לא תענון ,אם ענה תענה אותו
כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו ,וחרה
אפי וגו׳ ,אם ענה תענה אותו ,צריך לדעת למה
הוצרך לומר תיבת "אותו" ,ולא הספיק באומרו
אם תענה וגו׳ ,והדבר ידוע שחוזר אל הסמוך.
ונדאה על פי מה שאמדו במכילתא "לא חענון,
אץ לי אלא יתום ואלמנה ,שאר כל אדם מנין,
תלמוד לומר לא תענון" ,וכפי זה יש אזהרה גם
לשאר כל אדם מלא תענון ,לזה אמר הכתוב
"אותו" ,פירוש אותו שמוזכר כפירוש ,הוא
שעונשו נשיהם אלמנות ובניהם יתומים ,אבל
המענה כל אדם אין עונשו כל כך" עכ״ל.

ולפי דרכו ז״ל אתיא שפיר שיטת רש״י ו״ל,
דרחמנא כשכתב בתורה "אותו" מיעט
להדיא המענה שאר בני אדם מישראל מעונש
דחרה אפי אף שבאמת עובר המצער לאדם
מישראל גם בלאו דלא תענוז ודוק היטב.
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ובהיותי בזה מצאתי לרבינו הכהן הגדול זצ״ל
בפתיחה לספרו חפץ חיים (לאוין
ט״ו> שאחר שהעתיק דברי הרמב״ם ובעל החינוך
דלעיל ,סיים וכה כתב" :ושיטת רש״י בפרשת
משפטים [שכתב כל אלמנה ויתום לא תענון,
הוא הדין לכל אדם ,אלא שדבר הכתוב בהווה,
לפי שהן תשושי כח ודבר מצוי לענותם] ,משמע
דהוא הדין בכל אדם שהוא אומלל יש גם כן
לאו זה" עכ״ל.

הרי שרבינו החפץ חיים ז״ל לימדנו חידוש
נפלא ,שמה שפירש וכתב רש״י ו״ל "הוא
הדין לכל אדם" רצונו לומר כוותיהו דאלמנה
ויתום ,דהיינו דוקא אדם אומלל שבור ונדכה,
"-שאם אכן מענה אדם אומלל ,אזי עובר בלא
תענון וגם נמצא בעונש דחרה אפי רח״ל ,אבל
באדם רגיל מישראל שאינו אומלל ,מעולם לא
נאמר עליו לאו דלא תענון ולא עליו נאמר "והוא
הדין לכל אדם" והוא דבר נפלא.

ולפי זה מעיקרא לא קשיא מה שעוררנו שלא
נשמע מעולם שהמצער והמאנה אדם
מישראל יעבור בלא תענון ויהיה בעונש דחרה
אפי ,דאין הכי נמי מעולם לא חל לאו זה על
המענה והמצער אדם רגיל ,וכל האיסור רק
באלמנה ויתום וכוותיהו שאר אומללים וכנ״ל.
וברור אצלי שמי שהביא את רבינו החפץ חיים
ו״ל לפרש כן שיטת רש״י ז״ל ,הוא
תוקף"שאלתנו דלעיל ,שאם נבין הדברים כפשטן
דהלאו דלא תענון נאמר על כל אדם מישראל
ולא דיבר הכתוב אלא בהווה אם כן יוצא
שהמצער והמאנה אדם מישראל עובר בשני לאוין
וחייב מיתה בידי שמים ,וזו לא שמענו ,וליח
ליה לרבינו החפץ חיים ז״ל סברת אור החיים
ז״ל ,ולפיכך העמיד ונקט בשיטת רש״י ז״ל שאין
הכוונה כפשוטו לכל אדם מישראל אלא דוקא
בדומה לאלמנה ויתום דהיינו אומלל.

ועם שאיני כדאי כלל עפר יעקב ,בעניותי איני
רואה הכרח לפרש דברי רש״י ו״ל כהבנת
רבינו הגדול החפץ חיים ז״ל ,כי יש לפרש דברים
ככתבן וכפשטן דלאו דלא תענוז בכל אחד
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מישראל נאמר ,וכמו שהבין וכתב כן רבינו אור
^זחיים ז״ל וכדאסברה איהו ניהלן היטב וכנ״ל
ודוק[ .ולרבינו החפץ חיים ז״ל צריך לדעת איך
ניישב דקדוקו הנכון של רבינו אור החיים בתיבת
"אותו" וכנ״ל .הערת בני שלום הי״ו ,ועיין].
ועיין לרבינו משה ב״ד יעקב ז״ל מקוצי
בחיבורו ספר מצוות גדול (לאוין ח׳)
שכה כתב" :לא לענות יתום ואלמנה ,מפני
שנפשם שפלה עד מאד ורוחם נמוכה ואף על
פי שהם בעלי עושר אפילו אלמנתו של מלך
ויתומים של מלך מוזהרים אנו עליהם שנאמר
כל אלמנה ויתום לא תענון.
ואף על פי שרש״י פירש שהוא הדין לכל אדם
אלא שדבר הכתוב בהווה לסי שהן תשושי
כח ודבר מצוי לענותם ,מכל מקום אני אומר
שתפש אלמנה ויתום מפני הברית הכרותה להם
שכל זמן שהם צועקים על מעניהם הן נענין
שנאמר על זה כי אם צעוק יצעק אלי שמוע
אשמע צעקתו ,ונאמר אבי יתומים ודיין אלמנות"
עכ״ל.
ודברי הסמ״ג ז״ל ככתבן צריכים ביאור מאי
קאמר ,ונראה לי דרצונו לומר שלפי
דש״י יצא דאלמנה ויתום דאמר קרא לאו דוקא
אלא הוא הדין כל אדם וקרא נקט אלמנה ויתום
אחר שדיבר בהווה ,והסמ״ג תנא ופליג ואמר
שדוקא אלמנה ויתום אבל לא כל אדם ,וכרמב״ם,
ועיין .אחר כך ראיתי לרבינו הגאון חבי״ב ז״ל
בספרו דינא דחיי על סמ״ג שם (שם דף ו׳}
שהאריך לבאר דברי הסמ״ג ז״ל ועיין גם בביאור
מהרש״ל שם ,עיין שם.

ומצאתי לגאון המובהק רבי יהודה נג׳אר ו״ל
בספרו שבות יהודה בביאורו
למכילתא (שם ד״ה כתב דק״א ע״ )1שגם הוא
עמד בדברי הסמ״ג ומפרשיו ,ואחר דשקיל וטרי
כה כתב" :לכן נראה לי שהסמ״ג מפרש דברי
רבי עקיבא במכילתא שדרכן של אלמנה ויתום
ליענות יותר מכל אדם בהם דיבר הכתוב להגזים
בענשן שכל זמן שצועקין נענים יותר מכל אדם
בעונש חמור כזה במדה כנגד מדה .אבל כל שאר

קפא

אדם שלבם בריא עליהן ואין מקבלין כל כך
עינוי אינן אלא בלא תעשה ,והכי קאמר הסמ״ג
אף על פי שרש״י פירש שתפס קרא אלמנה ויתום
לפי שדבר מצוי לענותם ואם כן שאר כל אדם
שוה להם בעונש וגברא רבה [רש״י] אמר מילתא
ולו שומעין ,מכל מקום אני [הסמ״ג] אומר דעתי
וכו׳" עכ״ל.

רלהאמרר יוצא מדברי רבינו הסמ״ג ז״ל
ומדברי הגאון שבות יהודה ז״ל
שדיבר הכתוב בהווה היינו כל אדם ,ולא כדפירש
רבינו החפץ חיים זצ״ל דהיינו אדם כוותייהו
דאלמנה ויתום דהיינו אומלל ,ועיין[ .וזכורני
שכבר הארכתי בענין זה בחידושי לפני רבות
בשנים קרוב לכ״ה שנה ,וכעת לא מצאתים ,ויהי
רצון שהשי״ת ברחמיו יחזיר לנו כל אבדותינו
לאלתר].
עוד מצאתי אצלי ציונים בענין בשיטת בעל
יראים דעיל  -עיין במפרשי ספר יראים
בספר ווי העמודים (דמ״ט ע״ג) ,ובספר שם חדש
ח״א (ד״ל ע״ב) ,ובספר צמודי הארזים ח״ג (דף
קס״א) ,ובספר סביב לידאיו (ז־ל״ז ע״א) ,ובספר
אהבה ויראה (דע״ה ע״א) ,ויש לשאת ולתת
בדבריהם ז״ל ובכל אשר כתב בהגהות תועפות
ראם שם ובנסמן שם ואכמ״ל____ _ .
ובספר תוספות השלם על התורה שמות־ שם
(אות ה׳ דרצ״א ע״א) כתוב" :לא תענון
דיבה הכתוב נו״ן ,לומר אפילו שאד אדם" וצ״ב.

* * *
הגאון רבי אברהם פאלאג׳י ז״ל בספר צוואה
מחיים (אות מ״ג) כה מעיד ומספר על
אביו גאון עוזינו רבינו חיים פאלאג׳י ז״ל:
״סבלנות  -לא קץ ממי שמכביד עליו ומרבה
בדברים ואפילו בשעת אכילה .ופעם אחת הלך
הוא בעצמו עם השמש לבית של זקנה אחת,
בגלל שבני ביתו אמרו לה לכי ושובי ,כי אנחנו
אוכלים .וכשגמר מלאכול הלך אצלה לפייסה,
אף שהיתה במקום רחוק ,ואני נבהלתי מראות
זאת .והראה לי לשון המכילתא פרשת משפטים
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קפב

מקכציאל  /חידושי תורה

(פי״ח עה״פ אם ענה תענה) כי תסמר שערות לו "מימיך בא אדם אצלך לדין" ,ולא אמר יתום
בשרו של אדם הקורא זה" עכת״ד.
ואלמנה ,ולפי זה אנן דקיימא לן דווקא גבי יתום
והנני מעתיק לשון המכילתא שם על הפסוק ”ואלמנה נאמר לאו זה וכמו שפסק הרמב״ם ז״ל
ועיין לעיל בדברינו ,לית לן בה.
אם ענה תענה וגר וחרה אפי וגר" :וכבר
היו רבי ישמעאל ורבן שמעון יוצאין ליהרג .אמר ועוד יש לעיין בה דלפי זה אכן גבי יתום
לו רבן שמעון לרבי ישמעאל ,רבי לבי יוצא
ואלמנה יש להזהר בה מאוד מאוד שהרי
ישמעאל
שאיני יודע על מה אני נהרג .אמר לו רבי
בהם לכולי עלמא יש לאו דכל אלמנה ויתום לא
או
לדין,
לרבן שמעון מימיך בא אדם אצלך
תענון ,ובאמת בנוסח המובא במדרש תנא דבי
ונוטל
כוסך,
לשאלה ועכבתו עד שתהא שותה
אליהו שם אמדו כלום באו "יתום ואלמנה" לפניך
ענה
אם
תורה
סנדלך ,או עוטף טליתך ,אמרה
ע״ש.
תענה אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט .אמר
ולשאלה ראשונה האם על דבר קל כזה
לו ניחמתני רבי" ע״ש .וכן הוא במסכת שמחות
יתחייבו מיתה משונה ,הנה מצאתי
(פרק ח׳) ,ובאבות דובי נתן (נ״א פל״ח ,ונ״ב
לרבינו הקדוש רבי חיים ן׳ עטר ז״ל בספרו אור
פמ״ד ,דף ע״ד») ,ובתנא דברי אליהו (פרק ל׳)
החיים ויקרא (ט״ז א׳) שעמד בכיוצא בזה וזו
ע״ש.
לשונו" :כבר הודעתיך שהגם שיחפוץ ה׳ המותה
ובספר משלי (ר ג׳)" :עשה ואת אפוא בני לחסידיו ,לסיבה נעלמת ליודע תעלומות נפלאים
והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס ורמות ,צריך שיהיה לצדיק כל שהו מהדברים
ורהב רעיך" ,ובביאור הגר״א שם כה כתוב" :לך אשר לא טוב עשות ,כדי שדרך שם ישלוט בהם
והתרפס הוא נגד הדיינים ,בלומר ואיך תעשה הדין ,צא ולמד ממה שמצא רבי עקיבא טעם
להנצל מידו התרפס התר פס ידך ,ועוד התרפס להריגתו לצד ששמח לבז בדרשתו תוך ששים
כלומר שתהיה כאסקופה הנדרסת ,שלא תעכב ריבוא ,וכאמור בדבריהם ,וקשה הלזה יתחייב
שום דין ,ויהיו דורסין אליך בני אדם הצריכין
אנוש מיתה משונה ,אם כן פקע כלילא דורדי
לדין כמו שאמרו (שבת י׳ א׳) רבי אמי ורבי אסי
מכל עושי טוב ולומדיה .אלא דזה הוא דרך
הוי יתבי וגרסי וכל שעתא כר ,וכמו שאמרו על שממנו ישלוט בו הדין ,ולעולם סיבת מיתתו יקר
מעשה דרבן שמעון בן גמליאל"[ .וכנ״ל בעיני ה׳ המותה לעשרה הרוגי מלכות למגן
במכילתא).
וצינה לדורות בני ישראל" ודוק היטב[ .ועיין
ולכאורה הדבר מתמיה וטעון ביאור חדא ,באבות דרבי נתן שם ,ובספר חסידים (סימן ח׳)
האם על דבר דק וקל כזה כמו שהיז","./ובחיבורי תורת יעקב (סימן ק״ע הערה י״ח)
מסיים לשתות כוסו חייב מיתה משונה ,ועיין
ודוק].
בבא קמא (נ׳ סע״א) וסביביו נשערה מאוד מכאן
ובגוף הענין לדינא אם אכן חייב הרב לענות
שהקב״ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה ועיין
מיד לכל שואל ,עיין בשו״ת מהרש״ם
רש״י שם.
ז״ל ח״ב (סימן ד״י השני) בתשובתו לגאון
ותו מדוע ולמה רבותינו עמודי ההוראה הרי״ף האדר״ת ז״ל ,וי״ל ע״ד ,ולגאון רבי חיים פאלאג׳י
הרמב״ם והרא״ש ואחריהם מרן ז״ל לא ז״ל בספרו דוח חיים חו״מ (סימן ח׳ אות ח׳),
הביאו להלכה דבר זה.
ובספרו תוכחת חיים (פרשת משפטים) ,ובספרו
וחוכך אני שאולי כל דרשה ואזהרה נוראה זו
היא דק לסוברים דכל אלמנה ויתום לא
תענון אינו בדוקא יתום ואלמנה ,אלא דיבר
הכתוב בהוה וכל אדם בכלל ,ולכן דקדק ואמר

לוח ארז על תנא דבי אליהו (פרק ל׳ דל״ד ע״ב),
ובספר ברכת אהרן על מסכת ברכות (מאמר י״ד),
ובספר פסקי תשובה (סימן ר״ס) ,ובספר האשל
ומערכת ע׳ אות ג׳) ויתבאר במקומו בס״ד.
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סימן ב

בענק חיוב מיתה ביד־ שמים במקנה אלפנה
ויתום
... ..
שמות (כ״ב כ״א־כ״ג)" :בל אלמנה ויתום לא
תענון ,אם ענה תענה אתו כי אם צעק
יצעק אלי שמע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי
אתכם בחרב ,והיו נשיכם אלמנות ,ובניכם
יתומים".
ופירש רש״י ז״ל" :כל אלמנה ויתום לא תענון,
הוא הדין לכל אדם ,אלא שדבר הכתוב
בהווה ,לפי שהן תשושי כח ודבר מצוי לענותם".

וראיתי חידוש לחסיד רבינו יונה ז״ל בספר
שערי תשובה (ש״ג אות כ״ד) שכה
כתב" :ומי שיציק ויצער אלמנה ויתום ,בין בגזל,
בין בעושק ,בין בהכלמה ,וכל מיני הצער ,חייב
מיתה בידי שמים" .וכמנהגו נמשך אחריו בספר
ארחות צדיקים (שער האכזריות) ע״ש.

ומבואר דהעובר על לאו רכל אלמנה ויתום
לא תענון ,דהיינו שציער לאלמנה
ויתום חייב מיתה בידי שמים רח״ל כנ״ל .וגדר
"מיתה בידי שמים" לימדנו רבינו יונה ז״ל שם
(ש״ג אות ק״ז)" :ההפרש אשר בין מיתה [בידי
שמים] וכרת ,כי חיוב המיתה עליו ולא על ורעו,
ועונש הכרת הוא וזרעו נכרת ,אולם אמרו רבותינו
ז״ל כי על ענין ועל צד ינשא חומר המיתה בידי
שמים מן הכרת ,כי מי שחייב מיתה בידי שמים
עולה המות בחלוניו ,ובעלי חיים מקנה קניינו
מתים ,פרתו רועה באפר והיא מתה ,תרנגולו
רועה באשפה והיא מתה ,וידבק המות בו עד
כלותו אותו" ,ומקור הדברים בפסיקתא דרב
כהנא (פרשה כ״ד) ע״ש ,ועיין למרן ז״ל בכסף
משנה הלכות ביאת מקדש (פ״ד ה״ד) ודוק.

עוד כתב רבינו יונה ז״ל (שם אות קכ״ג):
"וענק הכרת קיצור השנים ,ויש בענין
קיצור השנים הפרש בק מיתה לכרת ,כי הכרת
מות האדם קודם חמישים שנים ,והמיתה קודם
ששים" ,ועיין בהגהות אוד חדש שם[ .ומה שיש
לעמוד בשיטת רבינו יונה ז״ל בעניז גיל הכרת

קפג

 נתבאר בחיבורי מנוחת שלום ח״ג (סימן י״ד)עיין שם וצרף לכאן].
ונתעוררתי להבין דמנין יצא לו לרבינו יונה
ז״ל חידוש זה שהמצער אלמנה
ויתום חייב מיתה בידי שמים ,ואדרבה הנה
רבותינו ז״ל במסכת סנהדרין (פ״ג א׳) מנו סדרה
שלימה של אותם החייבים מיתה בידי שמים
כמו האוכל טבל וזר שאכל תרומה וכו׳ ,וכן הוא
בדברי הרמב״ם ז״ל הלכות סנהדרין (פי״ט ה״ג)
ע״ש ,ולא זכרו בתוכם את המענה אלמנה ויתום
ע״ש.

וכמדומני שגם רבותינו הרמב״ם ז״ל ובעל
החינוך ז״ל ,אינם מורים לרבינו
יונה ז״ל ,שהרי הרמב״ם ז״ל בחיבורו הגדול
הלכות דעות (פ״ו ה״י) כה כתב" :חייב אדם
להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שפלה
למאד ורוחם נמוכה וכו׳ וכל המקניטן או מכעיסן
או הכאיב להן או רדה בהן או אבד ממונן הרי
זה עובר בלא תעשה וכל שכן המכה אותם או
המקללן ,ולאו זה אף על פי שאין לוקק עליו,
הדי עונשו מפורש בתורה וחרה אפי והרגתי
אתכם בחרב ,ברית כרת להן מי שאמר והיה
העולם שכל זמן שהם צועקים מחמם הם נענים
שנאמר כי אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע
צעקתו".

וכן הרב בעל החינוך ז״ל (מצוה ס״ה) כתב:
"שלא לענות יתום ואלמנה ,שנמנענו
מהכביד במעשה או אפילו בדיבור על היתומים
והאלמנות ,שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון,
וכר ,ואף על פי שאין לוקק על לאו זה ,השי״ת
שהוא בוחן לבבות תובע צעק ,והדי עונשו
מפורש בתורה ,שנאמר והרגתי אתכם בחרב,
כלומר מדה כנגד מדה שתהיינה נשי המענים
אלמנות ובניהם יתומים ולא ימצאו מרחם,
שבמדה שאדם מודד בה מודדק לו ,ואם נקבה
היא המענה תמות ואישה ישא אחרת שתענה
בניה .ודרשו רז״ל והיה כי יצעק אלי בן קובל
לאביו ,אשה לבעלה ,אלמנה ויתום אלי ,ושמעתי
כי חנוז אני" עכ״ל.
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קונטרס בענק גדרי לאו דבל אלמנה ויתום לא תענק  /הרב יעקב חיים סופד

כגון המענה אלמנה ויתום ,שנאמר "כל אלמנה
ויתום לא תענון ,אם ענה תענה אותו וגו׳ וחרה
אפי" ,עכ״ל.

הרי שרבינו יונה ז״ל אינו סובר כחילוק שהצענו
[ולמעשה הם דברי רבינו הרמב״ן ז״ל
בביאורו לתורה כנ״ל] דשאני גדר מיתה בידי
שמים דלאו ראלמנה ויתום ,מגדר מיתה בידי
שמים דהאוכל טבל וחביריו השנויים במסכת
,־־־־סנהדרין ,ורבינו יונה ז״ל את כולם כלל בשוה
וקבעם ביחד במדרגה השישית וכנ״ל ,וצ״ב.
ועכשיו מצאתי לכהן הגדול מאחיו הגאון רבי
מאיר שמחה זצ״ל בספרו המופלא
משך חכמה שמות שם שכה כתב" :וחרה אפי
והרגתי וגר ,לא נמנה זה בהנך המחוייבים מיתה
בידי שמים (סנהדרין פ״ג א׳) ,משום דכתיב כי
אם צעק יצעק וגו׳ ,דוקא כשצועק ,אבל אם אינו
צועק לא ־,אף לפי מה דדריש במכילתא (פסקא
ק״פ) שמוע אשמע לשאינו צועק ,מכל מקום
אינו בהדגתי אתכם רק עונש בעלמא ,ועיין בבא
קמא (צ״ג א׳) דגם מהצועק נפרעין ממנו ע״ש,
לכן לא נמנה במחויבי מיתה בידי שמים.
והרמב״ן ז״ל כתב משום דכתיב שיהרגם
בחרב מלחמה וכו׳ ,ועיין תוספתא
סנהדרין (פ״י ה״ב) דרבי יהודה יליף דהמנשק
במיתה בידי שמים דכתיב והכרתי וגו׳ ימות
בחרב יהוא כו׳ ודוק" .עד כאן דברות קדשו של
הגאון משך חכמה ז״ל.

ומריש אמינא שעם דבריו ז״ל יתרוצו גם
דברות החסיד ובינו יונה ז״ל מדוע לא
זכרו בסנהדרין שם למענה יתום ואלמנה שחייב
מיתה בידי שמים ,דעונש זה אינו קבוע ומוחלט,
ותלוי הוא ,כי רק כאשר האלמנה והיתום צועקים
נתחייב המענה במיתה בידי שמים ,ושאני
מהנזכרים שם כאוכל טבל שלעולם חייב מיתה
בידי שמים ואין צד שלא יתחייב.
אבל אחר כך דאיתי שדבינו יונה ז״ל אינו סובד
כן ,ולדידיה בין אם האלמנה והיתום צעקו
בין לא צעקו ,המענה מתחייב מיתה ,ולא כדכתב

קפה

הגאק משך חכמה ז״ל שאם לא צעקו רק עונש
בעלמא חייב המענה אבל לא מיתה בידי שמים,
שהרי רבינו יונה ז״ל בשערי תשובה שם (ש״ג
אות ק״ט) כה כתב" :המענה אלמנה ויתום,
שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון ,אם ענה
תענה אותו וגו׳ וחרה אפי ,ואמרו רבותינו ז״ל
אחד הצועק ואחד שאינו צועק ,ורצונם לומר כי
נענש מענה יתום ואלמנה אחת דתו אם צעוק
יצעק המתענה תחת ידו ואם החריש יחריש ,אבל
ממהרים ליפרע ממנו כאשר יצעק היתום אל
השי״ת" ,ומפורש שגם כשלא יצעקו היתום
והאלמנה יענש המענה במיתה בידי שמים ,ודוק
היטב[ .ועיין בספר תוספות השלם על התורה
שמות שם (דרצ״א ע״ב ואילך) בענין זה אם
כשאינו צועק גם כן נענש בעונש דחרה אפי
והרגתי וכו׳ ע״ש].
אבל לכאורה תירוצו השני של הגאון רבי מאיר
שמחה זצ״ל שהטעם שלא מנו בסנהדרין
את המענה אלמנה ויתום שחייב מיתה בידי
שמים ,כיון שגם האלמנה והיתום כשצועקים הם
עצמם נענשים כדאמרו להדיא בבא קמא (צ״ג
א׳) ועיין שם ברש״י ז״ל ,ולא דמי לאוכל טבל
לזר שאכל תרומה ,תירוץ זה יתרץ את שיטת
רבינו יונה ז״ל דוק ועיין[ .וגם תירוץ הרמב״ן
ז״ל בספר המצוות שלו דתנא ושייר יתרץ שיטת
רבינו יונה ז״ל וכנ״לן.

ובההיא שהביא המשך חכמה מבבא קמא
שנפרעים גם מהצועק  -יש לעיין
בתוספות שם (ד״ה אחד) ,ובשיטתו המחודשת
של הראב״ד ז״ל בחידושיו שם ,ומובא גם בשיטה
מקובצת שם ,ובדברי הרב המאירי ז״ל,
ובתוספות השלם על התורה שמות שם ,ויש
להתיישב עוד בענין זה.
ואחתום דברינו בפרפראות לחכמה ,שהנה
תראה שהפסוק "כל אלמנה ויתום
לא תענון" ,עולה בגימטדיא "המענה אלמנה
ויתום חייב במיתה" ודוק[ .מצינו לשון חייב
במיתה כההיא דבבא קמא <מ״ד ב׳) ועודד
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קפד

הרי שרבותינו הרמב״ם ז״ל ובעל מחינוך ז״ל
גבי המענה אלמנה ויתום לא הזכירו כלל
ענין מיתה בידי שמים שימות בקיצור ימים
ושנים ,ושיעלה המוח בוזלוניו וכו׳ ,כפי שיוצא
לפי דברי רבינו יונה ז״ל וכמשנ״ת ,ועיין.
והנה למה שעמדנו מדוע רבותינו בסנהדרין
כשזכרו הרשימה של חייבי מיתה בידי
שמים לא זכרו גם למענה אלמנה ויתום שחייב
מיתה בית שמים אליבא דרכינו יונה ז״ל ,מצאתי
בהשגות רבינו הגדול הרמב״ן לספר המצוות
(סוף שורש ה׳ ד״נ ע״ג) שכך כתב" :עוד אני
שואל ולמה לא מנו באלו שבמיתה בסנהדרין
(פ״ג א׳) כהן המניח עבודה ויוצא לפי מדרשם
בספרא שדורשים כן בכל הכהנים שבכל הדורות.
ויש לומר תנא ושייר ,דהא שייר טובא ,כהן לבית
קדשי הקדשים שלא לעבודה ,לוי שעבד עבודת
כהנים ,כהן שעבד עבודת לוים ,וכן לוים עצמם
מעבודה לחברתה ,וכן שלשה המנויין במשנה
שם (פ״ט א׳) הכובש נבואתו ,והמוותר על דברי
נביא ,ונביא שעבר על דברי עצמו" עיין שם.

ולפי דרך זו דאכן רבותינו בסנהדרין שם לא
שנו כל הציורים של חייבי מיתה בידי
שמים ,ותנו ושיידו טובא ,כדתידץ הדמב״ן ז״ל,
אתו שפיר גם דברי דבינו יונה ז״ל כמובן דשיירו
נמי למענה אלפנה ויתום ודוק.

עוד עלה בדעתי בס״ד לחלק ,דשאני מה שזכרו
רז״ל בההיא דסנהדרין שחייבים מיתה
בידי שמים מההיא דהמענה יתום ואלמנה ,דאכן
המנויים בברייתא דסנהדרין הם חייבי מיתה בידי
שמיס שעליהן אמרו מה שאמרו בגדרי עונש
מיתה בית שמים שימות בקיצור שנים ,והמות
יעלה בחלוניו וכו׳ רח״ל ,אבל המענה יתום
ואלמנה גדר "מיתה בידי שמים" שלהם אחר
הוא ,והיינו ככתוב במקרא "וחרה אפי והרגתי
אתכם בחרב ,והיו נשיכם אלמנות ,ובניכם
יתומים" ,שמהשמים יעשו ויענישו שהבעלים
יהרגו בחרב אבל לא נאמר כן לא קיצור שנים
ולא שיעלה המות בחלוניו.

מקבציאל  /חידושי תורה

ונפקא מינה לתשובה ,שהאוכל טבל וזר שאכל
תרומה תשובה ויום הכיפורים תולים
לו ויסותן ממרקין ,כמי שאכל חלב בשוגג וחייב
כרת ,מה שאין כן העובר על לאו דכל אלמנה
ויתום לא תענון ,עם שיש שם עונש חמור ,מכל
מקום גדרי תשובתו כעובר על לאו גרידא,
שתשובה תולה ויום הכיפותם מכפר ,שלאו זה
אין בו עונש החייב מיתה בידי שמים כדבעלמא
ודוק[ .וכל זה למאן דאמר שהעובר על עון מיתה
בית שמים כעובר על כרת ונתבאר בס״ד
באתכות בחיבורי על מצות תשובה כת״ין.
ותלי״ת שמחתי מאוד למצוא שכבר רבינו
הרמב״ן ז״ל בביאורו לתורה שמות
שם עמד בזה ,וכך תירץ[" :וחרה אפי בכם
והרגתי אתכם בחרבן ,והיו נשיכם אלמנות,
בעונש האלמנה וצעקתה ,ובניכם יתומים ,בצעקת
היתום .והעונש הזה לא מנו אותו רבותינו בכלל
חייבי מיתה בידי שמים בברייתא דואלו הן
שבמיתה השנויה בסנהדרין (פ״ג א׳) ,והטעם,
שאין זה מיתה כמיתת בני אדם בידי שמים
שנאמר בהם ומתו בו כי יחללוהו (ויקרא כ״ב
ט׳) ,וכן ולא תמותו (במדבר י״ח ל״ב) ,אבל
ענש בכאן שיהרג אותם בחרב אויב ,או במלחמה
ן"ג,.
ירד ונספה בלא הודע ,והיו נשיהם אלמנות לעולם f-,1
ובניהם יתומים לעולם" .והיינו כדכתיבנא בס״ד^' .י* ץ ־'

ולפי זה בטלה מחלוקת ואין כאן שיטות
חלוקות ורבותינו רבינו יונה והרמב״ם
ובעל החינוך זכר צדיקים לברכה ,כולהו סבירא
להו כחדא ודבר אחד אמרו ודוק.
שוב התבוננתי ורואה אני בס״ד שיש לעיין
בתירוץ הנ״ל ,כי עוד ראיתי לרבינו יונה
ז״ל בספרו שערי תשובה (ש״ג אות ק״ז) בענין
"המדרגה השישית מיתה בידי שמים" שהוא ו״ל
מונה בחדא מחתא ובקבוצה אחת הן את האוכל
טבל וזר שאכל תרומה (אות ק״ח) ,ובהמשך
דבריו בשערי תשובה שם (אות ק״ט) מונה את
המענה אלמנה ויתום ,וזו לשונו הטהורה" :ויש
בהם אשר בארו אותם רבותינו ז״ל בתלמוד
ובמדרשים ,ורובם יש ללמוד אותם מז הפסוק.
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קפו

מקבציאל  /חידושי תורה
סימן נ

בעניו עונש עינוי אלמנה ויתום לרואה
ומחריש
שמות (כ״ב כ״א־כ״ג)" :כל אלמנה ויתום לא
תענון ,אם ענה תענה אתו כי אם צעק
יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי
אתכם בחרב ,והיו נשיכם אלמנות וכניכם
יתומים",

ובס״ד הנה דרך לימודי בספר שערי תשובה
ראיתי חידוש גדול לענ״ד בדברי
החסיד רבינו יונה ז״ל שכתב שם (ש״ג אות
כ״ד); "ומי שיציק ויצער אלמנה ויתום ,בין בגזל,
בין בעושק ,בין בהכלמה ,וכל מיני הצער  -חייב
מיתה בידי שמים .וכן הדיינים שיש בידם להציל
גזול מיד עושק ,ויתום לא ישפוטו ,משפט מות
להם ,שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון ,אם
ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמוע
אשמע צעקתו .וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב
והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים .פירוש :והיו
נשיכם אלמנות  -כנגד ענוי האלמנה .ובניכם
יתומים כנגד ענוי היתום ,מדה כנגד מדה",
ואחריו נמשך והעתיק כמנהגו בספר ארחות
צדיקים (שער האכזריות) ע״ש.
ומבואר שלא רק המענה אלמנה חייב מיתה
בידי שמים רח״ל ,אלא אף כל שיש
בידו להציל עשוק מיד עושקו כגון הדיינים אף
הם בכלל העונש וכנ״ל ,וצ״ב דוו מנין ומהכא
נפקא[ .וראיתי מה שציין בהגהות "אור חדש"
על שערי תשובה  -ובעניותי לא ירדתי לסוף
דעתו הרמה ,ולא הבנתי הדברים ,עיין שם].

ולומר שגם זה נדרש מכל אלמנה לא תענון
מריבויא דן׳ סופית וכמו שכתב רבינו
טוביהו במדרש לקח טוב וכנ״ל ,הדבר צריך
ראיה ,ובסרט שרבותינו במכילתא המובאת בלקח
טוב שם לא דרשו כן וצע״ע.
ומצאתי כזאת בדברי הרב החזקוני ז״ל שמות
(כ״ב כ״א)" :לא תענון ,מצוה זו
כתובה בלשון רבים מה שאץ כן בכל הדינין
הכתובים בפרשה זו .לפי שכולם פושעים בם.

אפילו אותם שאינם מקניטים שהרי רואים הם
עלבונם ושותקים ואינן מוחין ,וכן הזכיר העונש
בלשון רבים וחרה אפי והרגתי אתכם וגו׳".
ועכשיו רואה אני שכבר הראב״ע ז״ל כתב
זאת בפירושו הארוך לשמות (כ״ב
כ׳)" :אחר שאמר לא תענון לשון רבים ,אמר
אם תענה (ר״ל לשון יחיד) ,כי כל רואה אדם
שהוא מענה יתום ואלמנה ולא יעזרם  -גם הוא
יחשב מענה" ,וכן הוא בפירוש הראב״ע הקצר
לספר שמות שם" :לא תענון בלשון רבים ,כי
משפט הרואים העינוי והחרישו כמשפט המענה
על כן כתוב אם ענה תענה והרגתי אתכם" ,ושם
בפירוש הראב״ע הארוך ז״ל (פסוק כ״ב)" :אם
ענה ,הנה העונש אם אחד יענה ואין עוזר העונש
על כולם ,על כן בא אחריו וחרה אפי והרגתי
אתכם כולכם" ,וכן כתוב בספר תוספות השלם
על התורה שם (דרצ״ב ע״ב אות ח׳) ע״ש.

ומתבאר שגם הראב״ע ז״ל כתב דאם אחד
יענה אלמנה ויתום והשאר יחרישו
ולא יעזרום אזי העונש על כולם ,וזה כהרב
החזקוני ז״ל ,אלא שחלוקים הם במקור הדין,
דלהרב החזקתי ז״ל נפקא מטעמא דכל הדינים
האמורים בפרשה בלשון יחיד ורק איסור העינוי
לאלמנה ויתום נאמר בלשון רבים ,ללמדנו
שבכלל העונש רח״ל גם האחדים שיש בכוחם
לעמוד לימין האלמנה והיתום ואינם עושים כן,
ואילו לראב״ע ז״ל נפקא מדשני קרא בדיבוריה,
דפתח בלשון רבים "לא תענון" וסיים בלשון
יחיד ,ודוק היטב[ .ועיין לקמיה בסמוך ביאור
טעם מחלוקת הראב״ע והרב החזקתי ז״ל].
יהיה איך שיהיה אם כדאב״ע ז״ל או כרב
החזקתי ז״ל ,מכל מקום מן המקראות
התבאר ויוצא שעונש המענה אלמנה ויתום הוא
לא רק על המענה ממש ,אלא גם הרואה ויכול
לעזור ומחריש ונמנע ,ונתבארו היטב דברי רבינו
יונה ז״ל שבודאי נמשך אחרי ביאור הראב״ע
ז״ל ודוק היטב.
וזו לשון רבינו יעקב בעל הטורים שמות שם:
"לא תענוז .בנו״ז ,לשון רבים ,אם עגה
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תענה אותו ,לשון יחיד ,לומר שכל ישראל ערבים
זה בזה ,שאפילו אם ענה האחד כאילו עינו
כולם" ,והגאון הנצי״ב ז״ל בהעמק דבר שם
כתב! "כתיב לא תענון ,בלשון רבים ,וכתב
הראב״ע משום דכל הרואה אדם שהוא מענה
^תום ואלמנה ולא יעזרם גם הוא יחשב מענה,
^^ץהוא נכון .ומקרא מלא הוא בישעיה (ס״ד י״א)
העל אלה תתאפק ה׳ ,תחשה ותעננו עד מאד,
פירוש במה שתחשה תעננו".
ובספר החינוך (מצוה ס״ה) כתב" :ונוהגת
מצוה זו [דלא לענות יתום ואמנה] בכל
מקום ובכל זמן ,בזכרים ובנקבות ,שחייבין בני
אדם לנהוג עמהם דרך נחת וכבוד .והעובד עליה
והכעיסן או הקניטן או רדה בהם או איבד ממונם,
וכל שכן אם הכה אותן ,הרי זה עובר בלא תעשה.
ואף על פי שאין לוקין על לאו זה ,וכו׳ הרי
עונשו מפורש בתורה ,שנאמד והרגתי אתכם
בחרב ,כלומר מידה כנגד מידה ,שתהיינה נשי
המענים אלמנות ובניהם יתומים ולא ימצאו
מרחם ,שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו ,ואם
המענה נקיבה  -היא תמות ,ואישה ישא אחרת
שתענה בניה" ,והוא חידוש ורוק היטב.
* * *
שמרת (כ״ב כ״א־כ״ב)" :כל אלמנה ויתום לא
תענון ,אם ענה תענה אתו כי אם צעק
יצעק אלי שמע אשמע צעקתו".

ובספר מנחה בלולה שם" :אלמנה ויתום אמר
תענק בלשון רבים ,ואחר כך בלשון
יחיד ,ואחר כך שב ללשון רבים והרגתי אתכם,
וכן בפסוק "וכי תמכרו" רבים ויחיד ורבים"
ע״ש.
וכוונתו לספר ויקרא (כ״ה י״ד)" :וכי תמכרו
ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך,
אל תונו איש את אחיו ,במספר שנים אחר היובל
תקנה מאח עמיתך ,במספר שני תבואת ימכר
לך" ודוק.

וכתב בספר אור החיים הקדוש במדבר (ה׳ ו׳):
"ואשמה הנפש ההוא ,שינה הכתוב לומר
לשון יחיד ,וכל מה שלפניו ומה שלאחריו לשת

קסו

רבים ,מלפניו אמד כי יעשו וגו׳ ,מלאחריו
והתודו ,ותמצא שאמרו בתלמוד כי כשירגישך
הכתוב בכגון זה הוא הרגש גדול".

ולא ידעתי להיכן כיון ,באומרו "תמצא שאמדו
בתלמוד" וכו׳ ,ומפרשי ספר אור החיים
בספר סגולת משה ונר למאור לא ציינו לשום
מקום בתלמוד וצ״ב .ועיין בחיבורי יגדיל תורה
ח״א (סימן י״א).
ועכשיו נראה לי ברור שכוונת רבינו אור
החיים ז״ל למסכת קידושין (ל״ה ב׳):
"איבעית אימא קרא דאמר קרא לא תקיפו פאת
ראשכם ולא תשחית את סאת זקנך ,מדשני קרא
בדיבוריה דאם כן ניכתוב רחמנא פאת זקנכם
מאי זקנך ,זקנך ולא זקן אשתך" ,ועיין שם
בתוספות רמב״ן וריטב״א .וכזאת תמצא שכתבו
התוססות יומא (מ״ג א׳ ד״ה ונתן) ע״ש.

ולפי זה הם הן דברי רבינו אברהם ן׳ עזרא
ז״ל בפירושו הארוך והקצר לספר שמות
שכתב" :אחר שאמר לא תענון לשק רבים ,אמר
אם תענה (ר״ל לשון יחיד) ,כי כל רואה אדם
שהוא מענה יתום ואלמנה ולא יעזרם  -גם הוא
יחשב מענה" ,וכן הוא בפירוש הראב״ע הקצר
לספר שמות שם" :לא תענון בלשון רבים ,כי
משפט הרואים העינוי והחרישו כמשפט המענה
על כן כתוב אם ענה תענה והרגתי אתכם" ,וכנ״ל.
ונראה ואפשר שהרב החזקוני ז״ל נייד מדרך
זו והעדיף הטעם שכתב שכל הפרשה
כולה נאמרה בלשון יחיד חוץ מכאן שאמר קרא
בלשון רבים "לא תענון" כי אם מהא דשני קרא
בדיבוריה דפתח בלשון רבים ועבר וסיים בלשון
יחיד אינה ראיה גמורה ,כי מצאתי לדבינו בחיי
ז״ל בפירושו לתודה (דברים ד׳ ל״ד) שכך כתב:
"דרך הכתוב שידבר בלשון רבים ויחזור מיד
ללשון יחד כמו ,ובקצרכם קציר ארצכם לא
תכלה (ויקרא י״ט ט׳) ,וכן אשר עשה לכם
במצרים לעיניך (דברים ד׳ ל״ד)" וכן כתב צוד
שם (ט״ז ט׳) ,ועיין לו גם בביאורו לויקרא (שם)
ולדברים (ח׳ ט״ו ,וי״א כ״ו) ,ועיין היטב בדברי
הרב החזקוני שמות (א׳ י׳) שגם כן כתב כזאת
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ע״ש ,ולכן נייד הרב החזקוני ז״ל מדרך הראב״ע
ז״ל האמורה לעיל ובהר בדרכו שלו ודוק היטב.

ומצאתי לגאק חיז״א ז״ל בספרו נחל קדומים
(פרשת נשא אות ד׳ דמ״ה ע״ד)
שכתב" :פתח הכתוב איש או אשה ,ואחר כך
אמר כי יפליא לשון יחיד (ולא אמר כי יפליאו),
והן אמת דאורחיה וקרא הכי ,וכמו שכתבתי
בברכי יוסף (ריש קתטרם אחרון ליורה דעה)"
וכו׳ ,ועיין היטב בספר שערי תשובה (שער ג׳
אות רי״ז ואות רל״א) ע״ש.

ויש להתיישב היטב בדבריהם עם ההיא
דקידושין דלעיל וצע״ע ,ונתבאר בקונטרס
כללי תורה דילן כח״י בס״ד ,השי״ת יעזרני
להוציאו לאורה בקרוב עם כל חידו״ת אשר חנני
ברוב חמלתו והגינותו כיר״א.
סימן ד
נקנין "בל" אלפנה ויתום לא תקנק

שמות (כ״ב כ״א־כ״ג)" :כל אלמנה ויתום לא
חענון ,אם ענה תענה אתו כי אם צעק
יצעק אלי שמע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי
אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם
יתומים".

ובמדרש פסיקתא זוטרתא הוא מדרש לקח
טוב (שם) כתוב" :כל אלמנה ויתום
לא תענון .רבה הכתוב נו״ן יתירה ,אפילו שאר
אדם דברי רבי ישמעאל ,רבי עקיבא אומר כל
אלמנה ויתום שדרכן להיענות בם דבר הכתוב.
ווהו שאמרו רו״ל תחת ארי ולא תחת כנעני,
תחת כנעני ולא תחת חבר ,תחת חבר ולא תחת
תלמיד חכם ,תחת תלמיד חכם ,ולא תחת יתום
ואלמנה ,מפני שדמעתן מצויה".

הו לשונו הטהורה של הרמב״ם ז״ל בחיבורו
הגדול הלכות דעות (פ״ו ה״י)" :חייב אדם
להזהד ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שפלה
למאד ורוחם נמוכה אף על פי שהן בעלי ממון,
אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנחנו
עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענוז.

והיאך נוהגין עמהן לא ידבר אליהם אלא רכות,
ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד ,ולא
יכאיב גופם בעבודה ,ולבם בדברים קשים ,ויחוס
על ממונם יותר מממון עצמו.
ומי המקניטן או מכעיסן או הכאיב להן או
רדה בהן או אבד ממונן ,הרי זה עובר בלא
תעשה ,וכל שכן המכה אותם או המקללן ,ולאו
זה אף על פי שאין לוקין עליו  -הרי עונשו
מפורש בתורה וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב,
ברית כרת להן מי שאמר והיה העולם שכל ומן
שהם צועקים מחמם הם נענים ,שנאמר כי אם
צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו.

במה דברים אמורים בומן שעינה אותן לצורך
עצמו ,אבל עינה אותם הרב כדי ללמדן
תורה או אומנות ,או להוליכן בדרך ישרה הרי
זה מותר ,ואף על סי כן לא ינהוג בהן מנהג כל
אדם אלא יעשה להם הפרש ,וינהלם בנחת
וברחמים גדולים וכבוד .שנאמר כי ה׳ יריב ריבם,
אחד יתום מאב אחד יתום מאם.

ועד אימתי נקראים "יתומים" לענין זה ,עד
שלא יהיו צריכין לאדם גדול להסמך עליו
ולאמנן ולהטפל בהן ,אלא יהיה עושה כל צרכי
עצמו לעצמו כשאר כל הגדולים".
והנה לפני רבות בשנים כתבתי בס״ד לבאר
מאי "כל" דאמר רחמנא כל אלמנה דמה
בא לרבות ,והארכתי בזה ,ולפי שעה איני מוצא
הקונטרס שכתבתי בזה ,השי״ת ברחמיו ורוב
חסדיו יחזיר לנו כל אבדותינו לאלתר כיד״א.

ומצאתי כעת לגאון הנצי״ב ז״ל בהעמק דבר
שם שהרגיש בוה וכתב" :כל אלמנה
ויתום לא תענון .לשון "כל" בא ללמד אפילו
הני דצריכין מוסר והדרכה ורשאין בכך כמו
שכתב הרמב״ם הלכות דעות (פ״ו ה״י) ,מכל
מקום חובה להזהר בהם שלא יענון יותר מן
ההכרח הברור ,וכספר דברים (כ״ד י״ז ,וכ״ז
י״ט) מבואר יותר אזהרה זו" עכ״ל.

ומה שעתה זוכרני ממה שכתבתי אני בזמנו
בעניז זה .הוא .שהבאתי דברי התלמוד
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בסנהדרין (כ״ב ב׳)" :תנא אין איש מת אלא
לאשתו ואין אשה מתה אלא לבעלה אין איש
מת אלא לאשתו וימת אלימלך איש נעמי".
ומתבאר שאין בעל אלא לאשתו דעיקר הכאב
הצער הנורא ושברון הלב כשנפטר
הבעל ־ אינו אלא לאשתו דוקא ,ולא לשאר
הקרובים והסובבים אותו ,ראשה פלגא דגופא
דבעל וכדאסברה ניהלן מהר״ל מפראג ו״ל בספרו
חידושי אגרות לסנהדרין שם ,וכשם שאומרים
אשתו כגופו ,אומרים גם גופו כאשתו ובעל
כאשתו וכדכתב כספר אור החיים ויקרא (כ׳ ט׳),
ועיין לגאון רבי יוסף ענגיל ז״ל בספרו בית
האוצר (מערכת א׳ כלל ר״ז) ובחיבורי מנוחת
שלום ח״ט (סימן כ״ט) ע״ש.

!,לפי זה רציתי לומר ד״כל" אלמנה בא לרבותאפילו "אלמנה שנשאת" פעם נוספת ,עם
כל זה עדיין קיים הכאב בלב ולעולם אינו פג
דאין בעל מת אלא לאשתו ,וכעובדא דהרבנית
אלמנת הגאון טיב גיטין ו״ל שאחר פטירתו
נשאת לרבינו הגדול הגאון בעל חתם סופר ו״ל
(בזיוג שלישי שלו) ,ועדיין היתה מדליקה נר
נשמה לבעלה הראשון ביום פטירתו וכו׳ וכו׳
וכנודע ,ובא רחמנא להזהיר אף על זאת שעם
שהאלמנה נשאת כל אלמנה וגו׳.

וזכרוני שהבאתי סעד לדבר מהכתוב בספר
מנהגי מהרי״ל בליקוטים! "מהרי״ל
הוא מהר״י סג״ל כשהיה מדבר על אשתו עם
אחרים היה אומר בלשון אשכנז! מיין הויז פרויא,
כדאיתא בשבת (קי״ח ב׳) אמר רבי יוסי מימי
לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי אלא
לאשתי ביתי .פרש״י שהיתה עיקרו של בית,
וכשהיה קורא אותה אמר כלשון אשכנז :הערט
איר ניט ,כדרך העולם שהזוגין אין מזכירין
שמותיהן כשקוראין זה את זו ,או זו את זה.
וכשהיה מדבר לעצמה היה מכבדה בדבריו כאילו
מדבר אל רבים מפני שאלמנה נשאה" עכ״ל.
ומתבאר דעם שכבר נשאת למהרי״ל ז״ל מכל
מקום היה מכבדה מאוד ,ויש לומר
כנ״ל דאלמנה אף משנשאת עדיין שם אלמנה

קפט

עלה ויש להזהר בכבודה טפי .ושם הארכתי
בס״ד.

והאיתא שנת תשנ״ט לפ״ק בא לידי הספר
הנחמד "מגד גבעות עולם" ושם
(דצ״ד ע״א) מצאתי שכה כתב" :שאלתי את
הגאון רבי משה פיינשטמ!4צ״ל אם יש איסור
של עינוי אלמנה גם־כשנתחתנה בזווג שני האם
היא עדיין בכלל "אלמנה" לענין עינוי.

והשיבני• ראיה מהתלמוד אין לי בדין זה,
אבל מעשה אני יודע ,שכאשר
נתאלמן הגאון דבי יצחק אלחנן מקובנא זצ״ל
ודיברו לו שידוך מאשה אלמנה לזיווג שני ,אמר
או שהוא חושש מאיסור של אלמנה לא תענון,
ומשמע דהאיסור לא פקע" עכ״ל.

וכמדומה שיש לדקדק קצת מלשון הרמב״ם
ז״ל שגבי יתום כה כתב" :ועד
”־אימתי נקראים "יתומים" לענין זה ,עד שלא יהיו
צריכין לאדם גדול להסמך עליו ולאמנן ולהטפל
בהן ,אלא יהיה עושה כל צרכי עצמו לעצמו
כשאר כל הגדולים" עכ״ל ,אבל לגבי "אלמנה"
הרמב״ם ז״ל לא כתב ונתן בה שיעור ,ומשמע
שכל שהתאלמנה תו לא פקע שם "אלמנה" ממנה
ולעולם בגדר אלמנה היא ואף שתנשא ,ועיין.
ומצאתי לגאון המובהק מדוקלא רבי דוד צבי
זעהמאן זצוק״ל הי״ד בספרו המצויין
מנחת סולת  Jza.ספר החינוך (מצוה ס״ה דמ״ט
ע״ג) שכה כתב" :והנה בספר הלכות קטנות ח"ב
(סימן פ״ח) לענין לאו דלא תחבול בגד אלמנה
כתב שם נשתדכה לאחר ,בטל ממנה לאו זה
ע״ש ,ואולי יש לומר כן גם לענין איסור זה דכל
אלמנה לא תענון ,דאין לבה נשבר יותר ,ויש
לעיין" עכ״ל .ועיין ש״ך חו״מ (סימן צ״ז אות
א׳) וחומים שם (אות ח׳) ודוק.

זה מה שבס״ד מצאתי לפי שעה בענין עמום
וסתום זה ,ומי שיודע בה עוד דברים ,לא
ימנע בר ,ונא ואנא ילמדנו דעת ויאלפנו בינה,
ומיניה ומיני הקטן תסתיים ותדווח שממעתא
ויתקלס עילאה אמן.

* ♦ *
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עוד דע כי הרמב״ם ו״ל שם כתב" :אפילו
אלמנתו של מלך ויתומיו מווהרים אנחנו
עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון".
וכבר נלאו חכמי לב נ״ע לדעת מקור דברי
הרמב״ם ז״ל במשנת חז״ל ,וראיתי בספר
המעויין עבודת המלך על הדמב״ם שם שכח
נתב" :אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים
אנחנו עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון,
מהרש״ל ז״ל בביאורו לסמ״ג כתב דהריבוי הוא
מתיבת "כל" ,אבל באמת גבי לאו דחבלת בגד
אלמנה דמרבינן אלמנה עשירה ושם לא כתוב
"בל" אלמנה ןוכמ״ש בספר סדר למשנה צ״ש],
וכבר האריכו האחרונים למצוא מקור דברי רבינו
אלה.

והיה נראה שהוא מהא דדרשינן בספרי (פרשת
ראה י״ד פכ״ט) והגר והיתום והאלמנה
אשר בשעדיך יכול בין חסידים בין שאינם הסירים
ואל תתמה שהרי הוא אומר לא תחבול בגד
אלמנה בין עניה בק עשידד ,תלמוד לומד לעני
ולגד מה עני חסר אף כולם חסרים" ,הרי להדיא
דאי לאו מיעוטא הוי מרבינן גם אלמנה עשירה
למצות עשה.

למה שכתב הדמב״ם אפילו אלמנתו של מלך
ויתומיו ,הוא על פי מה שאמרו בספרי
גבי לא תחבול בגד אלמנה אפילו מרתא בת
ביתום .אולם עכשיו זיכני השי״ת ומצאתי
במכילתא דרשב״י שהוציא לאור הרה״ג רד״צ
הופמן ז״ל שכתוב "כל אלמנה אפילו אלמנתו
של מלך" ודברי רבינו מבוארים (בספרי)
[במכילתא]" עכ״ל.
והנה מלבד מה שהביא להעיר על דברי
מהרש״ל ז״ל שכתב ד״מבל" אלמנה
נפקא דרשה זו דאפילו אלמנת מלך ,וכנ״ל ,עוד
בה למאן דלא דריש כל לרבות (פסתים מ״ג ב׳)
מאי איכא למימר ,עיין תוספות מנחות (נ״ו ב׳)
ונדה (ע״ג ב׳) ובספר ערוך לנר שם ובספר תוספת
יום הכיפורים יומא (ע״ד א׳) ,ובספר מלא הרועים
ה״ב (ערך כל) ואכמ״ל.

מקבציאל  /חידושי תורה

עוד בה דמנין דדרשינן לה מ״כל" אלמנה,
ואולי מלא תענון נפקא ר״ריבה בה הכתוב
נ׳ יתירה לדרשה" וככתוב במדרש לקח טוב
המובא לעיל בראש דברינו ,ועיין.
רמה שסיים בספר עבודת המלך שהמקור
במכילתא דרשב״י "כל אלמנה אפילו
אלמנתו של מלך" ,הנה זה נכון שכך הוא
במכילתא דרשב״י הוצאת הרה״ג הנ״ל ,אבל
כבר נודע שהוא ז״ל השתמש בבנק מכילתא
דרשב״י שלו ,ב״מדרש הגדול" ,ואותם לשונות
וציטטות שהוא שיער שבאו שם למדרש הגדול
ממכילתא דרשב״י הוא לקה ושיבץ במכילתא
דרשב״י מהדורתו ,אבל כאן נהפוך הוא שבעל
מדרש הגדול הוא רבינו דוד העדני ז״ל העתיק
מדברי הרמב״ם ז״ל כמנהגו ,והראיה הברורה
שבמכילתא דרשב״י הנדפסת בזמנינו מכתב יד
ליתא להאי דרשה "כל אלמנה אפילו אלמנתו
של מלך" ,והיינו כנ״ל שכאן בעל מדרש הגדול
לקח מדברי הרמב״ם וקבע הדברים במדרשו
וו״ב ,וכן כתבו בהערות למדרש הגדול שם (דף
תקכ״א) ,ועיין בסוף ספר קרית מלך על הדמב״ם
(דרפ״זז צ״א ד״ה הציונים) ודוק היטב.
מיטן ה

בענק כל "אלמנה• ויתום לא תענון
שמות (כ״ב כ״א־כ״ג)" :כל אלמנה ויתום לא
תענון ,אם ענה תענה אתו כי אס צעק
יצעק אלי שמע אשמע צעקתו ,והרה אפי והרגתי
אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם
יתומים".

ונתעוררתי בס״ד לחקור בגדר "אלמנה" מהו,
תראה דלא שנא אלמנה מן
האירוסין ולא שנא אלמנה מן הנישואק דמווהר
שלא לענותן ,ואף שלפי שעה לא ראיתי שנתבאר
דבר זה בפוסקים היינו מחמת פשיטות הדבר.
אבל יש לי לדעת בפילגש למאן דאמר פילגשים
שלא בכתזבה זלא בקידזשק עיין רמב״ן
בראשית (כ״ה ו׳) וגור אריה שם ,ובשו״ת רדב״ז
(סימן אלף תרצ״ו) כתב שכך דעת רוב הפוסקים,
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ונכפלו הדברים בשו״ת רדב״ז ח״ז (סימן ל״ג)
ע״ש ,אם בבהאי גוונא כשהוא ,הבעל ,מת ,אם
פילגשו גם בן נקראת "אלמנתו" לגדר בל אלמנה
לא תענון אחר שאפילו לא נתקדשה לו ,או כיון
שחיו כדרך איש ואשתו מיקרי "אלמנה" לענין
וה ,ועיין כספר אוצר הפוסקים (סימן א׳ ס״ק
ס״ג אות ד׳) דאף בלוקח פילגש על אשתו יש
בזה משום חרם דרבינו גרשום ,ועוד עיין שם
(סימן כ״ו ס״א ד״ה ובשיטת ד״ד ע״ב) ,ועיין.

".

עוד יש לחקור אם הוו נישואי עבירה ,כגון
כהן שנשא גרושה ,או ישראל שנשא
ממזרת ,דיש לומר דכל דהוו נישואין נגד התודה,
בכהאי גוונא לא אמרה תורה שיש להזהר שלא
לענותה דהוי בגדר "חוטא נשכר" שבידים עברה
על רצק התורה ועכשיו תזכה לטובת התורה,
או דילמא לא שנא וגם בה נוהג איסור כל אלמנה
לא תענון ,והכי מסתברא.

וכן יש לחקור בנישואין דרבנן ,בגון פקח שנשא
חרשת או חרש שנשא פקחת (יבמות קי״ב
א׳) ,או קטנה שהשיאוה אמה ואחיה (נדה מ״ו
ב׳) ,ועוד ציורים כהאי גוונא עיין בית שמואל
אה״ע (סימן כ״ח) ע״ש ,אם גם באופנים אלו
נקראת "אלמנה" שלא לצערה ,והכי מסתברא.

וכל הציורים הנ״ל לא ראיתי כעת שדברו בזה
רבותינו המפרשים עיני העדה ו״ל ,והיודע
בה דברים נא ואנא יאיר עיני ,וישא ברכה מאת
ה׳.

מיפן ו
בקנין בל אלפנה "ויתום' לא תקנק
שמות (כ״ב כ״א־כ״ג)" :כל אלמנה ויתום לא
תענון ,אם ענה תענה אתו כי אם צעק
יצעק אלי שמע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי
אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם
יתומים".

וזו לשונו הטהורה של הרמב״ם ז״ל בחיבורו
הגדול הלכות דעות (פ״ו ה״י)" :חייב ארם
להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שפלה
למאד ורוחם נמוכה אף על פי שהן בעלי ממון,

קצא

אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנחנו
עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון וכד,
אחד יתום מאב אחד יתום מאם ,ועד אימתי
נקראים "יתומים" לענין זה עד שלא יהיו צדיכין
לאדם גדול להסמך עליו ולאמנן ולהטפל בהן,
אלא יהיה עושה בל צרכי עצמו לעצמו כשאר
כל הגדולים".
ורבינו יוסף גאון ז״ל בספרו צפנת פענח על
הרמב״ם שם כתב לחשוף מקור דברי
הרמב״ם ז״ל "אחד יתום מאב ואחד יתום מאם"
דמנא ליה הא ,וכה כתב" :עיין בבא מציעא (ע׳
א׳) דאמרו שם דבני מר עוקבא היו יתומים בימי
שמואל ,ועיין תוספות נזיר (נ״ג א׳) דמר עוקבא
היה בימי רבא ,ולפי זה בעל כרחין יתומים מן
האם היו ,והיינו ההיא דסנהדדין (כ״ט א׳) דבני
חמוה דמר עוקבא קרובים ונתרחקו ,והיינו משום
דמתה אמם" עכת״ד ,ודברי פי חכם חן.

אבל לפי מה שלימדנו הרב בעל יוחסין ז״ל
(מאמר השני דקע״ה ע״ב דפוס לונדון)
דתרי מר עוקבא היו ,הראשון בימי שמואל,
והשני בימי רב יוסף ורבא ,ולכאורה הדברים
מוכרחים ע״ש ,אזדא לה ראיה גאונית זו ,ובאמת
ענין תרי מר עוקבא סובל אריכות גדולה ורבו
הסתירות בזה ,וכבר כתבנו במקומו בעזה״י.
ועוד יש לעיין אף לדרכו של הגאון צפנת פענח
ז״ל דאין הכי נמי מצינו שגם יתום מאם
מיקרי "יתום" ,אבל אינו מבואר שם דנכלל בגדר
איסור של "כל אלמנה ויתום לא תענון" ,ואם
תאמר דמסברא ילפינן לה  -אם כן לא צריך
מקור כלל ,דזה בדור שיתום מאם מיקרי יתום
שהרי אמו נפטרה עליו ואטו לא אומר עליה
קדיש יתום דוק ועיין.

אבל הרמב״ם ז״ל כדרכו וכמנהגו פסק וכתב
כן על פי דברות רז״ל ,והם נמצאים
במכילתא דרשב״י (פרשת משפטים)" :כל
אלמנה ויתום לא תענון ,אחד יתום מאב ואחד
יתום מאם" ,ומצאתי כעת בספר עבודת המלך
וקרית מלך על הרמב״ם שציינו לשם ,ועיין
בחיבורי גדולה תשובה ח״א (סימן ט׳) ודוק.
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אלא שיש לעיין בהא אם אכן הפקוד שם ,כי
במכילתא דרשב״י הנדפסת בזמנינו מכתב
יד ליתא לדרשה זו ,ועיין בדברינו לעיל (0״0
ד׳) ודוק היטב.

פיפן ז
נקנין בל אלמנה ויתום לא ’תקנון"
שמרת (כ״ב כ״א־כ״ג)" :כל אלמנה ויתום לא
תענון ,אם ענה תענה אתו כי אם צעק
יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי
אתכם בחרב ,והיו נשיכם אלמנות ובניכם
יתומים".

ונתעוררתי להכין בס״ד טעמו של דבר
שהתורה הוציאה לאו זה בלשון
לא תענון ,ולא כתבה לא תענו כבעלמא ,ועיין
מה שהבאתי בזה בס״ד לעיל (סימן ג׳ וד׳) עיין
שם.

דברי הדמב״ם ז״ל בחיבורו הגדול הלכות דעות
(פ״ו ה״י) עיין שם.

ובס״ך אמינא אפתח אנא פתחא לנפשאי
בביאור המקראות ,ונקדים את אשר
קבלנו מרבותינו ע״ה ,שכל שבאה אות ן׳ אשר
באה בסוף תיבה היא באה לרמוז להקטנת הדבר
והמעטתו ,וכמו שכתב הרד״ק ז״ל מלבים ב׳
(י״ח ד׳ ד״ה ויקרא)" :ויקרא לו נחשתן ,תוספת
הנו״ן להקטינו כמה דכתיב האמינון ,אישון,
שבתון" ,וכן הוא ברד״ק תהלים (י״ז ח׳) ,וירמיה
(כ״ב כ״ט) ,ובספר השרשים שלו (ערך אישון,
וערך נחשתן) ,וכבר כתב כן אביו רבינו יוסף
קמחי ז״ל והביא דבריו רבי וידאל צרפתי ז״ל
בספרו צוף דבש על מגילת אסתר (דל״א סע "ד),
וכן כתב רבינו בחיי ד״ל דברים (ל״ב י׳) ,וציין
במצודת ציון לשמואל ב׳ (י״ג כ׳) ,ולתהלים (י״ו
ח׳) ,ולמשלי (ז׳ ב׳) ,ומצודת דוד מלכים ב׳ (י״ח
ד׳) ,ומה שכתב בזה הגאון המובהק משאלוניקי
רבי יוסף דוד ז״ל בעל בית דוד בקונטרס "ענינים
נפרדים" שבסוף ספרו צמח דוד ח״ב (אות פ״ח
דט״ו ע״ב) ע״ש.

והנה הרב בעל החינוך ז״ל (מצוה ס״ה) כתב:
"שלא לענות יתום ואלמנה ,שנמנענו
מהכביד במעשה או אפילו בדיבור על היתומים
והאלמנות ,שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון,
אבל כל משאו ומתנו של אדם עמהם יהיה בנחת וכן כתבו בשו״ת חות יאיר (סימן א׳ השגה י״ג
ד״ג ע״ד) ,והגאון חיד״א ז״ל בספרו רוח
ובחסד ובחמלה ,לפי שאלו הן תשושי כח שאין
להם מי שיטעון טענותם בכל נפש ,כמו שהיה חיים (דרוש ט״ו דקפ״ח ע״א) ,והגאון רד״ל ז״ל
עושה איש האלמנה אביהן של יתומים אם היה ־־־בביאורו לפרקי רבי אליעזר (פנ״א אות ט׳),
קיים ,ועל כן הזהירתנו תורתנו השלימה לקנות ובהגהותיו למדרש דברים רבה (פ״ט אוח ח׳),
מדת חסד ורחמים בנפשינו ונהיה ישרים בכל ובמשך חכמה על התורה ספר דברים (ח׳ ג׳),
מעשינו כאילו יש כנגדינו טוען בכת הטענה ובתורה תמימה שמות (פרק כ׳ אות ק״ב) ,ועיין
בהפכינו ,ונחום ונחמול עליהם ונראה זכותם בכל בזה בספר הדרש והעיון ספר בראשית (מאמר
כ׳) ,וספר ויקרא (מאמר ש״כ) ,וספר פרדס יוסף
דבר יותר משהיינו עושים אם היה האב קיים
ח״ב (דקכ״ה סע״ב) ,ובהגהות שעל ספר רביד
וכר ,והיאך נוהגין עמהם .שלא נדבר אליהם
הזהב שמות (דף ר״נ אות דש״מ) עיין שם.
אלא רכות ,ולא ינהג אדם בהם אלא מנהג כבוד,
ולא יכאיב גופן בעבודה ולא ילבינם בדברים ,והוא יסוד ידוע ,והגאון הנצי״ב ז״ל בביאורו
ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו .וכו׳ ,ונוהגת
היקר "העמק דבר" לתורה הרבה
מצוה זו בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ובנקבות .משתמש בו ,וביאר בזה מקראות הרבה ,עיין לו
חייבין בני אדם לנהוג עמהם [אלמנה ויתום] בהעמק דבר דברים (א׳ י״ז וי״ח ,ה׳ ל׳ ,ז׳ י״ב,
דרך נחת וכבוד .ועובר עליה והכעיסן ,או הקניטן ,ח׳ א׳) ע״ש ,ועוד לו בעמק דבר שמות (ל״א
או רדה בהם ,או איבד ממונם ,וכל שכן אם הכה ט״ו) ,ויקרא (כ״ג ג׳ י״א ול״ב ,וכ״ה ד׳) ,ובספרו
אותן ,הרי זה עובר בלא תעשה" עכ״ל .והם רנה של תורה לשיר השירים (א׳ ו׳ ר״ז צ״א).
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קונטרס בענין גדרי לאו דבל אלמנה ויתום לא תענון  /הרב יעקב חיים סופר

ועוד ,ועיין מה שכתבתי בס״ד לבאר ולהסביר
על סי כלל זה בתיבורי כנסת יעקב (קונטרס ב׳
דף מ׳ ובהערה שם) ,והארכתי בזה מאוד מאוד
בחיבורי "כללי תורה" ,השי״ת ברוב רחמיו יזכני
להוציאו עם כל חידו״ת בקרוב אכי״ר[ .ועיין
מה שכתבנו לבאר על פי זה בחיבורי הדר יעקב
ח״ב (סימן כ״ג) עיין שם].
והשתא דאתינן להבי יש לומד רהתורה באה
ללמדנו בזה שהוציאה לאו זה בלשון
לא תענון שכל עינוי אסור ביתום ובאלמנה אפילו
עינוי קטן אסור ,וכמו שכתב בעל החינוך
"אפילו" בדיבור וכו׳ וכנ״ל ורוק היטב.
וכץ יש לומד שאפילו כשצריך לתנך ליתום ואז
גם להכותו מותר ,מכל מקום לא יכה מכה
...,רבה ,וכמו שכתב הרמב״ם ז״ל הלכות דעות
׳ (פ״ו ה״י)" :אבל עינה אותם הרב כדי ללמדן
תודה או אומנות ,או להוליכן כדרך ישרה הרי
זה מותר ,ואף על פי כן לא ינהוג בהן מנהג כל
אדם אלא יעשה להם הפרש ,וינהלם בנחת
וברחמים גדולים וכבוד".
וכזאת כתב בספר חסידים (סימן תקמ״ד):
"המגדל יתומים ורואה בהם תרבות
רעה ,ואומר יתומים הם האיך אכה אותם ,יצא
שכרו בהפסידו ,ומה שכתוב (איוב כ״ב ט׳)
וזרועות יתומים ידוכא ,וכתיב שם (ל״א כ״א)
":י^אם הניסותי על יתום ידי ,זהו שמכה אותם על
חנם ,אבל ליסרם כאשר ייסר איש את בנו ,מצוה
להכותם ,כדי שלא ילכו בדרך רעים ,אבל לא
לנקום כעסו עליהם" ,וכן כתב בספר ארחות
צדיקים (שער הרחמים)" :המגדל יתום ,שנאמר
עליו כל אלמנה ויתום לא תענון ,מצוה להלקותו
בכדי ליישרו לדרך ישרה .אף על פי כן צריך
לנהל את היתום ברחמים יותר משאר כל אדם,
אך לא יניחהו לילך בשרירות לבו" ע״ש.

ויש לומר דלהכי אפקיה קרא בלשון לא תענון,
שבא ציין הקטנה ,ללמדנו שעם שמצוה
להכות ליתום להדריכו בדרך ישרה ,מכל מקום
עינוי קטן יעשה ולא יכה מכת נקימה ,מכה רבה,
וכג״ל ודוק.

קצג

ותן דעתך שהרמב״ם ז״ל כתב שלהוליכן בדרך
ישרה מותר להכותם ,אבל בספר חסידים
ובספר ארחות צדיקים כתבו שמצוה להכותם
ודוק היטב.

וכתב בספר ארחות צדיקים (שער לשון הרע):
"אם אדם מספר לשון הרע על היתומים
ועל האלמנות ,אז עונשו עוד יותר ,כי בלאו הכי
הם מצטערים ,והוא מצער אותם יותר" .ולא
ידעתי מדוע רבינו הגדול ז״ל לא הזכיר זאת
בספרו חפץ חיים עיין שם בפתיחה (לאוין ט״ו),
ודוק היטב[ .וכתב בספר חסידים (סימן תתקפ״ז):
"אל יגדל ארם יתום רכיל ,כי אין לו זבות",
וצ״ב].
סימן -ח
בקנין הקדמת .אלטנה ליתום
שמות (ב״ב כ״א־כ״ג)" :כל אלמנה ויתום לא
תענון ,אם ענה תענה אתו כי אם צעק
יצעק אלי שמע אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי
אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים".

ונתעוררתי בס״ד מדוע קרא כאן הקדים
אלמנה לפני היתום ,ואני מצאתי
בכ״ד מקומות בתנ״ך שהקדים קרא יתום
לאלמנה ,ולעומת זה רק בשמונה מקומות הקדים
אלמנה ליתום ,צא ובדוק.

ומענין הדבר שהרמב״ם ז״ל בספר המצוות
(לאוין רנ״ו) ,וכן בספר החינוך (מצוה
ס״ה) פותחים ואומרים שנמנענו מלענות "יתום"
ואלמנה ,שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון,
הרי שבלשונם הקדימו יתום לאלמנה ולא כסדר
קרא ,וטעמא בעי.
וכבר נודע שיש נפקא מינה גדולה במי
שמקדים קרא ,וזו לשון הרמכ״ם בחיבורו
הגדול הלכות סנהדרין (פכ״א ה״ו) :היו לפני
הדיינים בעלי דין הרבה מקדימין את דין היתום
לדין האלמנה ,שנאמר שפטו יתום ריבו אלמנה",
ועיין בזה בסנהדרין (מ״ט ב׳) ור״ן שם ,ושו״ת
שאגת אריה (סימן כ״ט) ,ועדכין (כ״א א׳) ומנחת
חינוך (מצוה קס״ח אות א׳) ,ושו״ת אחיעזד ח״ב
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קצד

מקכציאל  /חידושי תורה

(סימן מ״ט) ,ועיין רש״י מנחות (ט״ל א׳),
ותוספות ברכות (ט״ל ב׳) ,ופני יהושע שם,
ותוספות נזיד (י״ח א׳) ועוד.
ואפילו בדברי תורה שבעל פה היא המשנה
מציגו כזאת ,כדתנן במסכת שבת (קכ״ו
ב׳)" :מפגין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן
ושל תבואה מפני האורחים ומפני בטול בית

המדרש".
ובתלמוד שם (קכ״ז א׳)" :אמר רבי יוחנן
גדולה הכנסת אורחין בהשכמת בית
המדרש ,דקתני מפני האורחין ומפני בטול בית
המדרש .ורב דימי מנהרדעא אמר יותר מהשכמת

בית המדרש דקתני מפני האורחין ,והדר ומפני
בטול בית המדרש" ,ופירש רש״י ז״ל" :דחנא
דיק אקדמה ברישא" עכ״ל.

"1מפורש שנחלקו אמוראי אם כל הנשנה
ראשון חשוב מהנשנה לאחריו,
שלרבי יוחנן שקולים הם ,אבל לרב דימי ראשון

ראשון חשוב ,ועיין בארוכה בזה בספר משמר
הלוי כריתות (סימן ל״א) ע״ש.
ועיין בהגהות מצפה איתן לסנהדרין (מ״ט ב׳),
ולגאון רבי חיים פאלאג׳י ז״ל בספרו
נפש חיים (מערכת א׳ אות נ״א ואות ס״ד> ,ולגאון
מהרש״ם ז״ל דעת תורה יו״ד (סימן ו׳ אות א׳)
שהאריך ,ועיין לו גם בספר דעת תורה או״ח
(סימן תע״ג ס״ה) ,ועיין בספר משנת יעקב חלק

בעי חיי (ס״פ נצבים דף קי״ט) ,וספר ויגד משה
(דף קס״ה> ,ועוד עיין בזה בחיבורי זרע חיים
(סימן ו׳ אות ב׳) ,ובחיבורי תורת יעקב (סימן
נ "ד) ,ונתבאר במקומו בס״ד.

והשתא לפי זה דגבי עינוי הקדים קרא אלמנה
ליתום ,יתכן דקא משמע לן דחמיר
טפי עינוי דאלמנה מעינוי דיחום ,ונפקא מינה
לבטולי הא מקמי הא ,ולהדרש לעינוי אלמנה
לפני עינוי דיתום וצע״ע.

ססס
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הל ,דיעות
׳י

ועי׳ בטל מורה פסחים [קי״ג ע״ב] שהק׳ להמס אי׳

לעוברי עבירה מומר לשנאומן וכן פסק הרמב״ם [סוף הל׳

ח״ב סי׳ קכ״ב] א״ה שסיר צריך קרא לאף לנשים מצוה

להוכיחן.

רוצח] .ובפהמ״ש סרק חלק [בעיקר י״ג] כ׳ הרמב״ס לרק

ועי׳ מס׳ ע״ז ני״ח ע״א] לאשת רחב״ח נענשה על שלא

בכופר בא' מן העיקרים מומר לשנאותו אבל לא מי שעבר

מיחה בו אלמא לאף נשים לאינם בכלל הערבות מחויבין

עבירה מחמס מגבורת החאוה ,ואלרבה מצוה לאוהבו ולרחמו.

להוכיח לתוכחה אינו בגלל ערבות ,אך משם יש לדחות דאע׳׳פ

ומי׳ הטל חורה דלשנאוח במכלית השנאה זה רק

בכופרים אבל ראהו עובר עבירה מחמת שנתגבר יצרו עליו

לשאר נשים אינם בכלל ערבות מ״מ אשתו שהיא כגופו נענשת
בשבילו ,כדאשכחן [שבת ל״ב ע״ב] בעון נדרים מחה אשמו של

אע״פ שמצוה לשנאומו כלאי׳ בפסחים שם אינו שנאה במכלית

אדם.

השנאה להרי צריך לרחמו עכ״פ לטעון ולפרוק עמו .והביא
שם מבעל המניא דצריך לשנוא רק הרע שבו אבל הטוב שבו
צריך לאהוב ,עיי״ש“״מה שהאריך.

י

ועי׳ בס׳ בית המלך על הרמב״ס [הל׳ דעות דף נ״א]

שהביא מהר״ן דיש מצות תוכחה לעכו״ס במצות שהב״נ

מוזהרין עלי׳ .אע״ג לישראל לעכו״ס אינם ערבים מ״מ מצוח

ונראה ראי׳ לזה לאי׳ במלרש עה״פ בעקידה לכ׳ אשר

תוכחה איכא ,מכל הנ״ל משמע לתוכחה אינו בגלל הערבות.

אהבת לאמר אא״ע שאוהב שניהם ,ועי׳ במד״ר [ריש שמות]
לאברהם שנא את ישמעאל על שיצא לחרבות רע אלא רק את

אך עי׳ בפתחי תשובה יור״ד נקנ״ז סק״ה] שה׳ לתוכחה הוי

שלו שגא ,וכ״כ שם הגור ארי׳.

וע״כ ניחא בעלים וב״ל שראו אחר עובר עבירה למומר
לדונו ולהעיד עליו כיון דאינו שונאהו בחכליש השנאה ,ורק
ששינאו הרע שבו ע״כ לא חיישינן שיטו לינו לרעה מחמת

העבירה שעבר ,ודו״ק.

ט״ו ה״ז דכל שיש בידו למחות ואינו מוחה
הוא נתפש בערן אלו עיי״ש .וכן אי׳ בשבח [נ״ד ע׳׳ב]
בכל מי שיש בילו למחות באנשי ביתו וכו׳ ,משמע לאף הנשים

לאינם בכלל הערבות חייב להוכיחם לחוכחה אינו משוס ערבות

אלא מצוה בפנ״ע .ועי׳ ברכוח [כ׳ ע״א] סבר לבת ישראל
קרעי׳ מינה ,עיי״ש.

וכן משמע מפרמו של ראב״ע שיצאה בשבח ואמרינן שס
*א הי׳ פרחו אלא של שכנתו אלא שלא מיחה בה ,משמע דיש
חיוב להוכיח נשים .ועי׳ [ביצה ל׳ ע״א] הני נשי דשקלן וכו׳ ולא
אמרינן להו דהנח שיהי׳ שוגגין ולא יהי׳ מזילין ,משמע הא

־־מטעם ערבות ,ועי׳ באור החיים דברים [עה״פ במדבר
בערבה] שג׳׳כ כ׳ כן לתוכחה הוא משוס ערבות ,ועי׳ בשו״ת
חקרי לב [או״ח סי׳ מ״ח] ובשו״ת הלכות קטנות [ה״א סי׳

קל״ב] ובשו״ח דבר יהושע [ח״ג יור״ד סי׳ ע״ח] שהאריכו
בזה אי תוכחה הוי מטעם ערבות ,והביא שם מס׳ חיבת גומא
להסרמ״ג דיש מ״ע תוכחה ומטעם ערבוח יש עונש ,עיי״ש.
וא״כ לנשים ג״כ מצוה להוכיח אך אינו נענש ע״ז דלא הוי
בכלל הערבות ,ועי׳ בפתחי חשובה שס מה שהביא מהתיבח

גומא.
והי׳ נראה לומר לאס נאמר לתוכחה הוי משוס ערבות

וא״כ אין חיוב להוכיח נשים מ״מ יש חיוב למחות בהם ולא

מטעם תוכחה אלא מטעם לאם אינו מוכיחן נראה כמי
שמסכים להעבירות מה שעושין ע״כ יש חיוב למחוח ,ודו״ק.

&״ו ה״י חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות
י וכוי אפילו אלמנתו של מלך וכד שנאמר כל
אלמנה ויתום לא תענון .ונראה דמתיבת כל מרבה

לא״ה חייב להוכיחן .וכן משמע במס׳ ברכוח [ל״א ע״א] דיליף

אלמנתו של מלך ,וכן אי׳ במהרש״ל בביאורו על הסמ״ג.

הש״ס מקרא דויאמר אלי׳ אלי לחנה על מחי חשחכרין מכאן
הרואה דבר מגונה בחבירו שצריך להוכיחו.

וצ״ב כיון דבקרא שהביא הרמב״ס כ׳ אלמנה קודם ליתום
למה הקדים הרמב״ם יתום לאלמנה.

ועיי״ש במוס׳ שהקשו פשיטא מאי קמ״ל הא קרא כ׳
הוכח מוכיח ,עיי״ש ,אן להנ״ל ניחא למקרא דהוכח מוכיח

ונראה דאגב מרמז לנו הרמב״ס מה שב׳ [בסכ״א מהל׳

סנהדרין ה״ז] לדין יתום הוי קולס דין אלמנה ,ועי׳ במומים

ה״א־דוקא באנשים לאנשים יש חיוב להוכיח מטעם ערבוח אבל

[סי׳ ט״ו סק״ג] ונראה טעמו של הרמב״ס דבכה״ח הקדים

אנשים לנשים שאינם בכלל הערבות ה״א דאין חיוב חוכחה,

הכ׳ יתום לאלמנה כדכ׳ לגר ליתום ולאלמנה וכו׳ ,ועי׳ שבת

ואע״ג דכ׳ הרא״ש [במס׳ ברכות דף כ׳] דרק נשים לאנשים
אינם בכלל הערבוח משא״כ אנשים לנשים ישנס בכלל הערבות.
אבל הרבה פוסקים ס״ל לאפילו אנשים לנשים אינם בכלל

[י״א ע״א] ולא חחת יחוס ואלמנה .וע״כ ס״ל להרמב״ס
דימום קודם לאלמנה ,והא להקדים הכ׳ כאן אלמנה קודם י״ל

הערבות [עי׳ בצל״ח ברכות שם ועי׳ בדגול מרבבה או״ח

!

כג

רע״א ועי׳ בישועות יעקב או״ח קפ״ו ועי׳ שו״ת הר צבי או״ח

דכיון דהלאו כ׳ בסוף דכ׳ כל אלמנה ויחוס לא מעגון ע״כ
הקדים אלמנה כדי להסמיך הלאו לימוס משוס ליתום חמור.
וע״כ ההדים הרמב״ם כאן יחוס לאלמנה.
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בד

הל׳ דיעות
ולידחו בקדושה הרי הוא ישראל ולא גר ואם הורמו ולידמו שלא

ועי׳ ברמב״ם בס׳ המצות [סי׳ רנ״ו] שמנה הלאו דעיטי
יתום ואלמנה ללאו א׳ ,ועיי״ש ברמב״ן שהק׳ דאסילו אי ס״ל

בקדושה אין שייך לומר גבי׳ יחום כקטן שנולד דמי וכו׳
ולבסוף מסיק דצריך לדחוק ולומר דמיירי ביחוס גר ואע״פ

להרמב״ס דלאו שבכללות לא ימנו פרטיו מ״מ כאן הוי לאו
פרטי שהרי חלקן הכ׳ באומרו אם ענה מענה אותו ,עיי״ש.

שאינו אביו מ״מ איקרי יחוס ,עכ״ל .וצ״ע מונחו אי כוונתו

וכן הקשה הרמב״ן על מה שכ׳ הרמב״ם [במצוה צ״ט]

דאע״ס* שאביו חי הוי יתום דכקטן שנולד או הכונה דוקא

דלאו דכל שאור וכל דבש וגו׳ הוי לאו אחד ,והק׳ הרמב״ן הא

באביו מת אז איקרי יחום ,ולא הבנתי מה שהק׳ אי הורמו

כ׳ לא תקטירו ממנו דמשמע אפילו מאחת.

וקדושתו שלא בקדושה לא שייך לומר יחוס אטו יחוס פירושו
דוקא שאבא שלו מת ,יחוס סי׳ שאין לו אב דאסילו נולד כשכבר

ועי׳ ג״כ בס׳ דרך מצותיך להסר״ד [ח״ב] שהק׳ על

אבא שלו מת כבר ג״כ הוי יתום ה״נ גר יחוס הוי כנולד ולא

הסמ״ג שמנה לאו דיתוס ואלמנה ללאו א׳ אע״ג שהסכים

הי׳ לו אב ,ופשוט.

למנות כל לאו שבכללות לשנים [ועי׳ ברס״ג ל״ת פ׳].

והנה לססיקא של המנ״ח הנ״ל יש סברה לומר דאסילו

ונראה לתרץ הרמב״ם דס״ל להרמב״ם דאס הי׳ כתוב

הלאו מתחלה כגון לא תענון יתום ואלמנה או לא תקטירו כל

ן

שאור וכל דבש אז הי׳ נחשב לשני לאוין אבל כיון דכ׳ הלאוין /

^סוף כללינהו הכ׳ לשניהם בלאו אחד וע״כ חשבם הרמב״ס
^מ>ו אחד ,ודו״ק.
אבל על הסמ״ג א״א לתרץ כך דמש״ה חשבן ללאו א׳ כיון

דכ׳ הלאו בסוף משוס דהלאו דכל שאור וכל דבש חשבן לשני

כשאבא שלו חי אקרי יחום דאין לו קרבה עמו .ולפי״ז המטה

דינו של גר יחוס שנחגיירו עם אביהם עובר בג׳ לאוין.

פ״ז ה״ג אמרו חז״ל שלש עבירות נפרעין מן
האדם בעוה״ז ואין לו חלק לעוה״ב ע״ז ג״ע
ושפ״ד וכו׳.

לאגין אע״ג דכ׳ בסוף הלאו אך י״ל דמש״ה חשבן הסמ״ג לשני

ועי׳ ביד המלך מובא בס׳ ביח המלך על הרמב״ס [הל׳

לאוין בשאור ודבש דיש קרא מיוחד לחמץ בפנ״ע דכ׳ לא

דעות פ״ו ה״ח] הטעם דבשס״ד אין לו חלק לעוה״ב דהו״ל

מאפה חמץ וגו׳ אלמא דעל חמץ לחוד לוקה.

כעבירוח שבין אדס לחבירו דלא מהני חשובה עד שירצה אח

ועוד נראה למק הרמב״ס מושבן ללאו אחד אע״ג דכ׳

חבירו ובשפ״ד לא משכחת כלל ריצוי חבירו שהרי כבר נהרג

אותו וממנו כמו שהשיג הרמב״ן דודאי כ״ע מודי דאפילו
עינה יחום לחוד או אלמנה לחוד עובר בלאו כי פליגי היכא

ונשפך דמו ,וע״כ מקשה בס׳ בית המלך שם מהא דס״ל לר״י

בסנהדרין [ריש פ׳ חלק] דמנשה יש צו חלק לעוה״ב אע״ג

אחד והרמב״ן ס״ל דעובר בשני לאוין ,וא״כ ניחא דכ׳ אומו

דהרבה דם שפך כדכתיב וגס דם נקי הרבה שסך מנשה ,עיי״ש
שנשאר בצ״ע.

דקאי אס עינה יחום לחוד או אלמנה לחוד דעובר אבל אה״נ

ולי נראה דלא קשה כלל דברור הוא בדעח הרמב״ס מה

דמנה ימום ואלמנה כאחד דהרמב״ס ס״ל דעובר רק בלאו

עינה שניהם כאחד עובר רק בלאו אחד.

שכ׳ כאן דעל אלו שלש עבירות אין לו חלק לעוה״ב היינו דוקא

וכן בלאו דכל שאור וכל דבש ס״ל להרמב״ס דקרא

בלא עשה תשובה וכן כ׳ הרמב״ס [בפ״ג מהל׳ משובה ה״ו]

דממנו אמי היכא דהקטיר שאור לחוד או דבש לחוד דלוקה

כשחושב שם שופך דמים דאין לו חלק לעוה״ב וכ׳ הרמב״ס

אבל אס הקטיר שניהם כאחד אינו עובר אלא בלאו אחד כיון

שם בסוף הסרק במה דברים אמורים שכל א׳ מאלו אין לו חלק

דנפקא לי׳ שניהם מלאו אחד ,ודו״ק.

לעוה״ב כשמת בלא חשובה אבל אס שב מרשעו ומח והוא בעל

ועי׳ במנ״ח [מ׳ ס״ה ס״ק ז׳] וז״ל ואני מסופק אס גר

חשובה הרי זה מבני עוה״ב שאין לך דבר שעומד בפני

שנתגיירו בניו הקטנים עמו דעס״י דיני המורה אין להם

התשובה וכו׳ עיי״ש ,ועיי״ש בכ״מ מקור לזה .ונראה ג״כ ראי׳

קריבח דכקטן שנולד דמי מ״מ אפשר דא״ע דלאו זה דיחוס

מש״ס קידושין [מ״ט ע״ ]3המקדש את האשה ע״מ שאני
צדיק ונמצא רשע גמור הרי מקודשת שמא הרהר משובה בלבו.

הטעם דהס משושי כח כמש״כ החינוך וכאן באמת יש לו אב
שעומד בפניו רק לדיני המורה גזה״כ דאינו נחשב לאב אבל אין
הוא מש כח כי אביו עומד עבורו כרחמי האב עיי״ש שנשאר
^«ל׳ (׳״«'׳׳■*( ליס/
יי^
י׳-׳ימ"/

דמשמע אפילו עבר על עבירוח שבין אדס לחבירו ג״כ מועיל

משובה.

ואע״ג דכ׳ הרמב״ס [בפ״ב מהל׳ משובה ה״ט]
דעבירוח שבין אדס לחבירו וכו׳ אינו נמחל לו לעולם עד שימן
והנה מצאמי^כמהרשמ^בכיאוריו על הסמ״ג ל״ת ר״ה]
שהקשה על מה שכ׳ הסמ״ג שם דהמטה"משפט של גר־עזוכל לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו ,עיי״ש ,היינו באופן שאפשר

ואביון עובר בחמשה לאוין וכ״כ הרמב״ס [סוף פ״כ הל׳

לו להחזיר וירצהו אבל ברור באופן דא״א לו להחזיר הגניבה

סנהדרין] .והקשה ימום גבי גר היט משכחת לה אם הורמו

כגון שאינו יודע מאי גנב או באופן דא״א לרצוח חבירו ועושה
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הלכות דיעות

*בין שמועה

שיהא מורד כמלכות ויהא נהרג ע’פ דט ומשפט המלונה ונדאמרין
אותו הרגם מורג מ״ט מורי נמלכים הוי זה ודאי יס1י אונש
גמור ולכאזיה הוא ככלל אונסא .י לא שמח  fלנמרי ונמו שאמרו
אכלו ארי' כי' • אלא דלפמ״ש המקציעות הובא דבריו בכ״ש שימן
קמ״ד דאוננז הנעש׳ ע׳י אדם נכנס כגדר איצשא דשכיש׳ ולא שמח׳
ולמד מלשון הש״ש דאמר אכלו ארי אין לנו הכישו נחש אין לנו
דכל הני אונסא כידי שמים לנהי • אכל אונס הנעשה בידי אדם
שהרגו א דם נכנם ככלל שכיחא ולא שכיחא ממילא דנכנשהדין
כדין ,א ין אונס בצישין כדק״׳ל כלישנא קמא דרגא דלא הל אונס
ומשוה צנועות כוי והיינו דאפקיענהו רבנן לקדושין מיני׳ מא״ג
וכמשיל נאריכוש :

 H71V1שפיל* לשין הש״ש ולשין ההולמים כלי שו8גו«גים-דכל
האומר דוד שמא אינו אלא־טיעה וכמאמר הכמוב
׳
מדוע נו יא נו׳ לעשוח הרע שניקש לעשיח ולא עשה  4דאדרנה
שלא נתגלצל לידו שו 6מטא דלון יסיף המעש׳־ן דצהרג משוח
דמורדצמלצוח וע״י משפט ואק המלמא ולא על ידי המלחמה כיון
דאייעו אונס אפקיענהו רבנן לקדושין מיני׳ וסי' דין שלה כפנוי,
לנמר*  3*6צא שטא כלל כיון שהישה פצויי למפרט וכצ״ל • ובענין
יבין

שמעוה

מדע

 Mמכואר לשון הוהר פ׳ כי־אשיש רף א' ע״ג ׳ דאית fכההיא
שעשא דעניד דוד מלכא האי עוכדא הוי דחיל ובהאי שעתא סליק
דומה כוי ודקדק כש׳סגייהושיע כפתיחה לס'גפים לפון בסהיא
שעחא ״ גש מת שמבואר בזסי שאש״ג השיג השע׳ה כל היוצא נו׳
דלפמ״ש יבשיכמ הריגת אורי׳ נעשית פנוי' למפרע א״כלא דתיל
רקבההיא שעשא והיינו קורם הריגת אורי׳ ולא אח*כ שהי' משכיל
בכל דרכיו שנעשית פנוי׳ למפרע ־ ושפיר דקאמר ואותו נרגא
כו׳ ואש אשתי לקאת בו׳ דע’י הריגה איריא סי׳ כש לקיש•{ לגמרי
למפרע כ“נ * מיהו כל  tה כשבשי ליכרי הכ״ם דהא רקי״ל דאין
אונשבגיפין היינו כדאמרינן דיכא משירא ממשי׳ קאפו* משום
צנועות כי' י אכל בחידושי העליתי דלפ«״& המ«ש׳ דקי״לצצישנא
קמא דרלא ׳ היינו דלא סמכינן אשנויא רהש’ס וקי״ל מאחמא
דמשניוש יכרייחוח דאין אונש נו׳ וי״ל דהיינו מדינא ולאו מטעם
:
צנועים ותבאתי סמוכים לרכרי וינואר כמקום אשרבארינוח
( ה ) אי! ל :חלק לעות״ב והוא מעביריש שכין אדם לחיירו •
וקיא מך’ד המעכבין אח החשיכה שנועלים דרכי החשיבה עיין
ברמב״ס נתל' חשיב׳ ויבוא' עיר נזה הסמ’נ ענה כאן שלא להינוש
ענד שצרח מחוץ לארץ לארץ ישראל ־ והרימב״ם הביאו כסל"
ע3דים פ*ח סל׳ *'א וינואר שם נש׳ר :

הלכות ריעות

מדע

צפנת

פענח

ץ (מ יגואר בלאו דאצמנה ויתום לא חענון * דיני גני׳מ  )t )6להרמכ״םקר.אכדכשיכדאל«נהויחום,לא אענון *
אבל שאר מי אדסאינן בכלל הלאו • .ולרש״י ה״ס שאר בני
מלוה מיתומים י• וכל דיצי׳ המסתעפים צוס ודיל שעבורא
דאורייחא ני כעל החינוך כללם צסי' זה)  ( 4א ) שלא לענות אד 0״ ודעח השמ״ג כהרמב״ם ז״ל • ( ב ) איסור עינוי היין •
אלמנה כז' הימצ״ם סון> ס״ו מא׳ל דיעוש סציא הדק שלא לענוש אי הוא דוקא בדיני ממונוש שמיד שיתברר צו הדין יפשקנו מיי ’
נמוכי הרום • מבואר או גם צהוראוח או״א שייך עינוי הדין  4נראסדבמשלוקת
שהן נמוכי
אלמנה וישים  :וכשב הטעם מאניי שהן
ללדעתדס״י דנל אדם אשור
להדיא מדבריו דדוקאאצמנ&
לנלגות אלמנה ויתום וא!ז בדיבור שהא ידבר לעגואמקדא דלא העגון זכל
וישום הקפידה חויה שלא
עמם קשית ואין צריך לומר שלא יכאיב גופם עינוי במשמע 6ף עינוי קוראו׳
לפצוח דקראכדכאיב  5אכל
לא שאר בני אדם • וכל זה הוא בעבודה ויחוב על ממונם יותר מעל ממון עצמו והעובר בזה או״ה ולהרמצ״ס ניאס ייש
לדעה הימכ״ם ז״ל ׳ אכל עוברי בלאו שגאמר כל אלמנה ויתום לא תע נון :ואינו לוקה חילוק בין דיני מעוני׳ יכין
דשי'בחומש נתב דאלמנה על לאו זה דהוי לאו שאין בו מעשה  :וענשו בדגל בבז״ש הוראו׳ של אז״ס
ויתום לא מענון דס״השאר הכתוב וחרה אפי כי'  f)#nללמדם חידה »ו אומנות יגהלם ולכ״ע אסור לענב הוראה
להתיראשהלבעלפכ'נ (נ)
בנחת ויכלכל 5בר'יו עמהם בחפר ורחמים •
כלאדסצכלל  5אלא שדינר
אס צא על אדסאיום עונש
הכאוב נהווה לפי שהן השישי

י שלא

נא זדנר מצוי לענוש אוס6פ*ש מריכוהוססמ״ג בסימן א׳ הניא
דברי רש׳י ז״ל וכתב על וס ואני אומר שמשא הכחול אלמלא זיהום
הפנינריההכרואהלהסשנלזמ| 1wfob$mS-vfc* * 1ע״ו
<אמז*כיאםצעוק יצעק אלי כז׳ *

לבאטת

למחלוקת רש״י והרמב׳ס אי דוקא יתום ואלמנה
או ה״ה שאר כל אד 6לאו מסברא דנפשי׳ קאמיי.
אלא דבמחלוקח שליי במכילחא פ' משפטיה  4דאימאשסאיו לי
אלא אלמנה זיהום שאר כל אדם מנין א״ל צא אענון צברי ישמעאל
ור״ע אומר אלמנה זיהום שדרכן לפטה דיני קסן הכתוב עיש! ־
ויוחק לומר ילכ׳ע ה״ה כל בני איש הן בלאו דלא מענון י אלא
משמעות דורשי{ איכא בגייחידמר מפיק לש מלשון לא חענזן •
ומר ס״ל דיינר סכחוצ בהיות 4יזה אינו כמבואר צ־זפרש וממילא
גיון דר״ע פליג וש״ל דיזקא אלמנה ויחוס ש*ל לקרימצ״ם מחי יצאו
דקיי״לדהלכה כר״ע מחצירו ־ ופיק עוד מ״ש י!מפיש ל״א
רי״שאזמרכו׳ י א״צריצוי אלא שייצר הכאוב בהלה מבואו*
להדיא דר’ע פלי ג ע״ש היטב :

 JTJfflלייצא ♦ש לססספק קנח בהא דאמרי' נמש׳ אמח הרב
צא לעול& על עינזי הלין מ' אי דוקא היינו עיניי לין
סליל ממזנוש  4או אף אור&א איש*ר והומר נצלל שלא ידאז
נלך ושוב שימברר לו היין י הן אמת יכל מקים שאמרו דין היינו
דיני ממוצוא ומסברא נמי יש לסלק ולומר .דדוקא דיני ממונוא
אסור לעכב ולומר א יש פלוני עושה זכא י כו׳  4דאולי על ידי
העיכיצ ודיחוי עומן לזמן • ואי} ?צע׳ד יודע להיכן הדין נוטה
יאפשר א״ע בטפוח ויווחר ממנו שלא צדין  4וישכר צד מכשול •
אבל בהוראת מה בכך שיחחמץ דינז אף שברור צו סמר ב{ הי׳
גרא׳לנאור׳וכ״נ מל׳טרמב״ם פ״כ מה״ג אנהדרין ובטו׳וש״ע ח״מ

שימן

שוא נענש  ( iד ) שטר עיסקא לענין צבי׳ מנכשים משועבדים
ואף שהודה
פשוט דנכד הרואי׳ טיענין דילמא לא הדרת •
אינו נאמן נסודאהו לחוב לאמרי ם  :ואם אודה קידם שמכר
קרקעוחיו או דאיכא שהדי אפ״סאעו מבה סרמא  iדאף שנכתב
כשטר אפ״ס כיון ?כשעה כסיבת.השטר אי{ הרמת בעולם ק״ל איצן
כתובין וגם מינך• אינן קצוצי{ • יציאה דאף ינסן  nipוכאב
שלא ים{ .למלוה יושר מכו״ל אף אם ירויש יואר מכלמקזס לון
דאין לו קצבה למטה שאם לא •ירויה לא ישן כלום בכס״ג מיקצי אין
לו קצבה יומס לזק כאבו סחוס׳ במזון הבנו׳ עיין צמא׳ כמזבח
( רף צ׳ ע’צ ) ועוד ניאה דאן> נגד ר.יךן איני יכול לנביש מלק
הפקדון יטענינ) להו נאנאו  4ו6ן> ינני הישומי׳ דיעו׳ שלוקוא
אי מענינן נאנסו אז לא כמצואר בח מ סימן ק,ה י״ל דללעת
8אומריםדאן> שוך זמנו טפנינן ללקיתו׳שפוא פרוע כמו שיבואר
משא״כ נצי •מומים ס״ה צטענח נאנסו נ״נ נדור ( ה ) כל היצא
דחיקנו לטובה הלוקח או ממלוה משום מקצה לא עשו נגד מריבת
כ״א נגד הקרן  4ואשה מושאה וצותנת צחיך הציח דקי"ל דחייב
הנעל לשלט בשבילה או להוי כשלוחו או משוס מקנ״ה ניאה דאף
אסלושהבעיסקא מאויר הבעל לשלם מרוחי׳ דאף דלא עשו
שקנה נגד&רינוח י״לדאשש הוי כשלומי לצמרי וצ״ע אם אומר
סצעל שלאהיויחה אס היא צאמנת לומר שסרזימס לחוב לבעלה
(ו) צל אבק ריבת התירו בזיז• דיסמיויטל האפטרופס להצתת
אן>שלאצצ״דאלא דאסמלוסעלשטד שעבוד נכסים ־ ואיני
מקבל משכניה מאליה סוצ לסלווח מ״ד • דאל״ס אם ימות הלוה
וירח יחומ-ם קטנים צא יוכל האפטיויס לגבות מהן כדין אין
נזקקין מ׳ ’ ואף ששלוה חאילה בריבה כי הלוה קיוב לשכר
מ״מ לא מיקרי .החוב ריצה אוכלה בה) לומד דנזקקין לננ&ך
♦היעים

יבין שמועה

צפנוזפענח

0ימן י׳־נ דמבואר דלמדו דין אישור עינו הדין מלא תעשו עול
כמשפט • והאי קרש בדיני ממוצות כתיב וע״כ יש לחלק כין ד״מ

לראיתי

לתורת־ של א(״ת ונדאערן

•

כס' שלה ד׳־א רף קפ״ד ע*כ שכתב וז״ל י ולאתר
שהס־ראה ברורה אליו לא יחמיץ שוכ אח ההוראה
רק ישיב מיד ל?שותל דכשם שאשור לענות דין מד׳מסכינמי
בנל תסויאות ע״ש  :ולא נודע מאין יצא לן הדבר לדמוש
סענינים מה שלא מצינו ככל הפיסקים א דרכה מבואר מדבריהם
דדוקא ד *ע כאסור לאו • ולא ההוראות או’& • ומה שהביא
•
רא•׳ מסא דמסרי׳ כל צמה בהמה מתוך ששהו קניסן מ׳
ל׳ד צ’א לעני ן להתיר• אשה לנעלה אכל מאן צימא לן לדמות כזס
שאיר הוראות או׳ה *

וט^את♦

להמגילסא הי רשכ?ור׳ ישמעאל נ״-ג  :יוצאי'
ליהרג אמר לו ר״ש לרי׳ש רכילכי •וצא שאיני
יודע על מה לגי נהרג אמר כו׳מימך נא אדם אצלןלדין או לשאלה
ועעתו עד שתהיו פותה או כו • ,ואמרה התירה אם ענה
תענה אוחו וכו ומרי אפי והרגתי נו׳ •  '6עינוי מיינה וא ,פינוי
מועטות אמר לו נחמתג• כו' מ״ש סצה למדנו מדברי המכילתא
הנ׳ל • דאף הוראות או״הבנלל הלאו וכדקאמר לדין או לשאלה
והיינו הוראת או"ש • א-א דיס לחלק ולומר ראי נימא דאלמנה
ויפוסלאודוקאאלאה׳הנלאדםבאיסורלאודלאמענון ־ וכל
עינוי במשמע ־ ממילא יצא שנא בין יין יבין שאלה דככלענין
שמענה אש מכרו עובר בלאו דלא מעונן :אבל לדעתהד5מ״ם׳
יס־ל דאלמנה ויתום דוקא ־ אבל כל אדם אינן בכלל דל או דלא
סענון י רק עינוי הדין לכל אדם יליף מלא תעשו עו 5במשפט
ומנש״ל א'כ שפיר דיש למלק בין דין בי’מ ובין הוראה באו׳ס
דקראכדכתיב דהיינו כמשפט דוקא וכנ׳ל • ומלתא דמשתבר
לומר כן :ולהמכלתא נןיל דר״יש היוצא ליסרג היינו ר״יש יס״ל
מל אדם בלאו דלא תענון ועולה ס־לישפיר "

כב

!לותככ״יאין
יתומים קמלים דמשמתכשל העיסקא  •,אכל אם מלות
נווענין נהיתומי׳ דילמ' פיע דאי היי פרעככ״ד הוי שפרע דהנ״י
וכן מצאתי לתדיא כתשובה דאי! מתנין
צריך לחשוב עמו •
דילמא פרע ליתומים * ונראה דדוקא אש הלוה כנ״ד ונו׳ *
ויש להעלות ארוכה בזה לדכי־י הרמנ״ם ושאר פושקים שכחני
דמלו' בכ״ד ני מלוס לגבר' דמשפו ננשים ׳• ולי־ש״י שנתב הטעם
דהפקר ביי השקי ניאה דאה תלות בב׳ר ניכה אף הריבית
ממשעבדי מון דמעשה ב״י קלא אית לשי וסשקידו סב״ד נכסיי
של המקכל לנכד היתומים ־ ועדיין צ״ע דאףדנימא דכמעשה
ב״ד מסני לגבוה אף אינו קצובין מ״מ סאיך מצי גבה הריני׳ז
דקרוב לשכך מלקוחות הא מעונין ללקוחות שנא הרוית כלום ואף
הודאת בפ׳ד לא מהני נגר סלקוחית וצ׳ע ויבואר עוד מזהבהל,
מלו® ולוה3ש״ד) 0מחלוקת הפושקי׳ ;איטענינון ל יחמי מנתא
דלא שכיחת כגון מענת נאנסו או פרעון ביומא דמשלים כי׳ זמני׳
והכרעת הש״ך דטענינון ובלא״השיורשים נרךאו מוחזקים ויכיל•}

;! :מס ,אבוס דר*נ פיק ל״א סובא המעשה בר״יש ורשכ״ג
שיוצאין ליהךג וביקשו לידע טעם גורת המקום ב׳ה
שיהרונו ולא מצאו וסיים מכאן לאדם שיקבל אה פגעו • והיינו
שלא ידקדק אדם לידע מיושנות הבורא כ״ה וטעם גורפו נ״א חל
עליו לקבל סכל באהבה • ואי לאו דמסתפינא היית• אומל/דנראס
נעלילראט־וחחליקוחישכאן י דלהמכלחאשמצא טעם שמא אדם
בא לדין מ ,וכ״ל \ היינו דס״ל דאלמנה ויתום ל״ד אלא כל אדם
בכלל הלאו דלא תמנון; ושפיר ימצאו טעם שאדם בא ליין או כו׳
כנ״ל • והביא ע״ז מאמר הכתוב דאם ענה תענה כו ,דקאיעלכל
אדם אבל ראבוח דר"נ י״ל דס״ל דקרא כדכתיב דאלמנה ויתום
דוקא הוא בלאודלא תמנון ולא שאר בני אדם • ואףדרי״ש
הוא יצא ליתיג " ייי״ש ס״ל דכל אדם בכלל וכמו שהבאתי בזה
למעלה דברי המכילתא •מ״מרי״ש כ״ג לאו היינו רי״ש בר פלוגתי
דר״ע והוארי״ש בר אלישע ( ועיין מש״ל בס״ד דס״ל שבת במלאכת
המכעיר דס״ל להסוס ,ז״ל דשתם רי״ם הוא רי״ש ב| אלישע מיהו
מצאתי בסוגיות סש׳ס דלא כדכרי החוס׳ז׳לע״ם ) אבל
לסמכילסא ברור דס״ל דבל אדם מלל הלאו תמנון מדקאמר שמא
הוצרך אלפנה או ♦שופ כו׳ " ועולה שפיר דברי הימב׳ ,ז״ל דס״ל
דאלמנה רתום דוקא דתופש עיקר אניס ,דאבות דר״ג ולא קמירש
הוא סעיקר כ״נ (ב ) ויחיס על ממ;ונ " 6הרבה שקדו יוז״ל

לומד דקים לסו כדעת האומרים דשעניטן אף מלתא דלא שמתא
וניא׳דאף דאיכ׳ע׳א דאמ׳דיד׳דל׳נאנשו אש״ה טענינן לסו מלת׳
יל״ש אףננימ״א (ח) כל טענ׳שמבטל את סשמ׳כגון תנאי וכיוע,
הוי מענה דלא שכיסא והוא פשוש ( ט) מבואר בש״ע ת״מ סימן
נ״א סעיף ב ,דאס הוצא שטי בע״א וטען הלוה פרעת• ה״ז ממרב
שבועת ואין לישבע ומשלם כי' ע׳ש • ועיין בח״ס סימןע״ה
שהביא המיר בש״ם בשבועה דע"א היכאשאין שגיסממייכין
אוחו ממק אלאבשביעס השובע אי אייכא ע״א לא משתבעי ופירש
הסמ״עוהכ״סכגון שכיר שאם שכיי בעדים סי־י השכיר נשבע
ונוטל ואם שכרו בע״א ישען בעה״ב פי־עמי לא אמדינןכיון
דמוי ,לדברי מעד ה*ל נשגים דלא אמרינן כן הואיל דאף בשנים
לא הי׳ המובע זוכה רק בשבועה עכ״ל ע׳ש • ולכאורה הקשי לן
דה״הבשטרבע״א הרי התובע צריך לשבע כיין שטי שעדינז
תחומים בו אם אומר השבע לי ימשתמא איירי באין בז נאמנות *
אלא דיש מילוק דבשכיר מדאורייתא אינו נוטל כלום אף בשבועה
ומו״ל תיקנו שנוטל בשבועה הס אמויו והם אמרו דדוקא בשנים
משא״כ בשטר בשיא דמה״ת ניטל בלא שבועה אם מודה לדבר*
העי ס״ל מאויב שבועה וא ״י לשבע ומשלם כ״נ למלק • ואף דעיוס
בשטר ג״ב אינו מ״ה לדעת הדמב״ם זדעימי ,מ״מ מייבא איכא
מדאורייתא • משא׳נבשכיד כ״נ למלק ויבואר לקמן מה שנראה
לדקדק לפי״ז( יו״ד ) מגו במקום ע״א יש ללמוד מדברי החושפ׳
דש״ל דאמרינן מגו במקום ע״א ל י "א ).בדין אי שעבודא דאוך,
או לא נחלקו אמוראי ונחלקו נזה גדולי המורים והכריע הש״ך
דבשעבוד גמור הוי שעבודי דאורייתא * ועיין בהא דאמרינן
במסיגיטין (דףנ ),בפירשרשכ״אאיגזבה מיתומים מן
סעידיות ועיין במוס ,דס״ל דחליאבדין אי ש״ד ובאמת להפישקי,
דפ״ל דשעבודא דאורייתא אפ״ה ת״ל דאינו טבת מן היתומים
אלא מךסרנוריס דלא פלוג בתקנתחז״ל ויבואר בזה לקמן כש׳ד
( י״ב ) אף דהסום ,בקדושין ובמס ,ב״ב ש״ל דלר״פ שעבודא ל״ד
רק במאיה כשטר ס״ל לחלק דשעבודא דאורייתא אין למדין דס״ל
להתיש ,כן להלכה די״ל דס״ל דקי׳ל באינך אמוראי דס׳ל דש״ד
מל גוינא ( ;*ג) הלכסא נר /בדיג• אלא דלא ברירא מילחא
דלהחיס r ,וסייעתם ס״ל לר״נ דשעבודאל״ד ולהפישקים נראה
דס״ל דש״ד ( י״י) מר זוט־א משמי׳ דר״נ נראה דלאו מיינו ר״נ
סחמא שבש״ס כ'נ ( ש״ו) אין ללמוד מסא דבע״ת למפרע הוא
גובש לענין נמר דנוטל פ״ש דיש למלק דלא אמרינן למפרע נו,

מבר ,רגיח בנכסי יתומים
אמר ר״ש מעות של יתומים מוהר להלוותן'קרוב לשכר .ורחוק
לסכסך ־ שכל קרוב לשכר לאו רבים נעור סוי אלא אבק רביש •
ימיסמי לא גזרו ניז רבנן ' סו אמריי אמר לי ,רבה מ' הגי >וזי
דיתמיהיכא עבדינן להו אמרכו / ,בדקינן גברא דאיס לי,
דהבא פיינא ונקסינן מיני׳ויהנינן לי' נהלי קרוב כו • ,אמר
מ/הינמאימשסכמגבראדאיח לי׳דהבאסריכא • אילאכו,
ניכלי זוזי דיסמי משו® למשא דדבך מסוים דלמא פקדזן גבי'
יאסא מרי ,ייהיב סימנא •) אלא מזינא גברא דמשפי נכסי׳ ושמע
דינא דאורייתא ולא מקבל כוי ויהבינן להד נהל♦ כבידינא קרוב
לשכר מ ,ופרשי'גפני נ״ד שיש להם מו להפקיר ־נכסי המקבל
אצל

בפירש היינו דמשעש הלואה אין להמלוה זכות ושעבוד בנכסי
הלוה אבל כי.ממי זמן פרעק ולא פרעי׳ י’ל דמשענדיסהנכשים
מ*ה מדין ערב ומילוק גיזל ישכין ’אם משועבדים מדין ערב
וכין אי נימא דמשעובדים מדין ש״ד דאלו מדין ש״ד נשתעבדו
נכסי הלוה להמלוס מיד משעת ההלואה מ״ס ונ״מ טיבא ( י״ז )
מילוק גדול יש בק פוגם שטר (מם יגובין היורשים החוב משא״ג
ביתומים מן הימומיס וה־א מחקנחא בלי טעם ולמאן דאית לי,
דשעבודא ל״ד מדינא יש לחלק כ״נ ( י’מ ) י״ל דבר חדש דאף
דש״ד אפ״ה אם מס אין נזקקין לג רש׳ יתומים קטנים ומטעם
דקטנים לאו בני מיעכד מצוה מנהו • די״ל דכיון דמוזפקע
שעבוד גופו ולא נכנסו היתומים כשעבוד אביהן כיון ממנים לאו
בו,,

♦א

משנת

מב

הלכות דעות

ויש לחוש בזה לכבוד הרב .וכדפירש״י וכנז׳ ,ואפ״ה אשתו

נטנשש מל שלא מיחחה בו בזה ,אף שרחב״ת סובר שזה מותר
לפי ההלכה ,אלא שהקב״ה מדקדק בו כחוט השפרה.
פ״ו ה״י :חיובאדםלהזהרטתומיםואלמנות וכר שנאמר
כל אלמנה ויתו^ל^זענקוכו/אחד יחוס מאב אמד יחוס
מאם ,ומד אימשי נקראים יחומים לסנין זה ,מד שלא יהיו
צריכין לאדם גדול להסמך מליו ולאמנן ולהטפל בהן אלא יהיה

פושה כל צרכי טצמו למצמו כשאר כל הגדולים.
• והנה הרמב״ם בפ״כ מסנהדרין הי״ב כחב :כל המטה

משפט אחד מישראל מובר בלאו אחד וכף ואם היה גר פובר

י

בשני לאוין שנאמר לא חמה משפט גר ,ואם היה יחום טובר
בשלשה לאוין שנאמר משפט גר יתום.
וצ״ב איך משכחח גר יחום ,הא אביו ,לא הוי אביו ,דגר

׳ישנחגייר כקטן שנולד דמי ,ואי בשהיחה הורשו שלא בקדושה
^^ולידשו בקדושה ,דאמו נחשבת אמו ,טי׳ בכורוש מו ,א ,דחייב

והנה מדברי הרמב״ם בפ״כ מסנהדרין הנז׳ שכתב דאם
היה הגר יתום טובר בשלשה לאוין ,והיינו לאו א׳ דכל ישראל,

ולאו דגר ,ולאו דיחום .ומבואר דמפרש דמה דנאמר לא תטה
משפט גר יתום ,היינו דלאו מיוחד לגר ,ולאו מיוחד ליתום* ,
ולא כדברי הבטה״ט הנז ,,שכתב שהכל אחד הוא.

והנה בכ״מ שם לא ציין מקור דברי הרמב״ם ,אולם
ברדב״ז שם ציין לדברי הספרי בפרשת כי תצא ,והנה בספרי
לא נאמר דבגר יתום יש ,שני לאוין ,אלא 'נאמר שם דבגר יש
מלבד הלאו דכל ישראל ,גם לאו דגר ,ט״ש .ולא נתגלה מקורו

של הרמב״ם דבגר יתום יש שני לאוין .וטי׳ ברדב״ז שם שכתב
דביתום ישראל אין לאו מיוחד ,ואינו טובר אלא בלאו אחד
דכל ישראל ,ורק בגר יתום ,יש ב׳ לאוין נוספים מלבד הלאו
דכל ישראל ,ט״ש ,והדברים צ״ט.

בפדיון אם הוא בכור ,ואמו משה אה״ס ג״ז לא ישכן .דבאופן•
זה ,ה״ה ישראל גמור ,ואינו גר כלל דהא חייב בפדיון[ .ודברי

פ״ז ה״ה^ :זד^מספר^לי^ר וכר ואם נאמרו דברים
אלו בפני שלשה כבר נשמט הדבר ונודע ,ואם סיפר הדבר
אחד מן השלושה פטם אחרת אין בו משוס לשה״ר ,והוא שלא
יתכוון להטביר הקול ולגלותו יותר.

וס בזה במק״א].
וראיתי במנחש־מינוך מצוה שק״צ דהקשה להיפך דאיך
משכח״ל גר שאינו יתום ,דאפי׳ היתה לידחו בקדושה ויש
לו אם ,מ״מ אין לו אב כידונק ויתום הוא הן מאב למוד והן

נ״ב .בספר חפ׳ן־מיים שטר ב׳ כתב מקור לדברי הרמב״ם
שכתב :והוא שלא יתכוין וכו׳ ,מדברי הגמ׳ בסנהדרין לא ,א,
ההוא חלמידא דנפק טליה קלא דגלי מילתא דאיתמר בי

מאם לחוד ,כמש״כ הרמב״ם בפ״ו מדטות ,וב׳ במנ״ח
דלפמש״כ הרמב״ם בפ״ו מדמות דיתוס נקרא טד שפושה
צרכי טצמו כשאר הגדולים ,א״כ כאן נמי טד שמושה צרכי
טצמו הוי בכלל גר יחום ,ואח״כ הו״ל גר לחוד ,ופשוט.

מדרשא בתר טשרין והרתין שניה אפקיה ר״א מבימ״ד אמר
דין גלי רזיא ,והרי מאחר שהדבר נאמר בבימד״ר ,הרי נאמר
זה בפני שלשה ,ובכ״ז יש בזה משום הולך רכיל וגו׳ ,ומזה למד
הרמב״ם דאם מתכוין .להטביר הקול ולגלותו יותר בכל טנין

והנה יש בדבריו חידוש ,דכל גר הוי יתום אף שאביו חי,
ומשום דכקטן שנולד דמי ,ומשמט דאפי׳ נתגייר מם אביו
וגדל אצלו .וכל זנק שאינו מושה צרכי טצמו נחשב כיתום .ולפ״ז
אס אחד ימנה גר ,יטבור טל הלאו דכל אלמנה ויתום לא
תמנון ,וכמו לטנין הלאו דמטה משפט יתום ,דפובר בכל גר,

אסור ,והתלמיד נתכוין להטביר הקול ולגלותו יותר ,והנה
בגמ׳ לא מוזכר כלל שהתלמיד נתכוין לזה .וגם הרמב״ם בפכ״ב

הנחיבוח בס׳ ממדת־שלמה חלק אהט״ז סי׳ ב׳ ,תמוהין מאד,

'

יעקב

טל לאו זה ,אם מדין אינו טושה לבד אח צרכי פצמו .ובפשטות
היה נ׳ דאם נתגייר טם אביו ואמו וגדל אצלם ,כיון שלמטשה
הם מטפלים בו וטושים צרכיו ,אין לו דין יתום ,כיון דהוריו ■
בתולדה מטפלין בו ,וצ״ט.
וטי׳ בבטל־הטורים בפסוק לא תטה משפט גר יתום
[דברים כד ,ח] שכתב :ולא אמר גר ויתום ,לומר לך גר
שנתגייר כקטן שנולד דמי[ ,במשך־חכמה בפסוק שובו לכם
לאהליכם (דברים .ה׳ ,כ״ז) הביא שהמת״ם בחידושיו לט״ז
כתב כי נתקשה כל ימיו מהיכן הוציאו חז״ל הא דגר שנתגייר
כקטן שנולד דמי ,ולפ״ד בטה״ט הנז׳ ,הרי נלמד מפסוק זה
דגר יתום כנז׳] .וזה כדברי המנ״ח הנז׳ דכל גר ,הרי הוא
כיתום ,דכקטן שנולד דמי ,ואם אינו• מושה צרכי טצמו ,דין
יתום מליו ,וטי׳ בתרגום אונקלוס שתירגם ,לפי כמה נוסחאות,
לא תצלי דק גיור ויתמא ,הוסיף בזה ף ,אך בכמה נוסחאות
בת״א ,הנוסח הוא :דין גיור יתום ,ע״ש .אך להלן כז ,יט —
בפסוק ארור מטה משפט גר יתום ,תרגם אונקלוס :דין
דיר [גר] יתם ,ובכל הנוסחאות ,אין תוספת ף ,וצ״ט.

צל ין ר

מסנהדרין ה״ז כתב :ומטשה בתלמיד אחד שהוציא דברים

שנאמרו בביהמד״ר וכו׳ והוציאוהו ב״ד מביהמ״ד[ ,בגמ׳
אייתא ואפקיה ר״א ,והרמב״ם כ׳ :והוציאוהו ב״ד ,ואולי
צריך ב״ד לדינו ט״ז] ,ולא הזכיר שהתלמיד התכוין לגלות
הלה״ר יוחר ,וט״כ נראה ,דהכא שאני ,מאמר דהיה דבר
שנאמר בביהמ״ד ,ודבר לשה״ר היה כדפרש״י שם .ואנשי
ביהמ״ד יודטים ומוזהרים ׳שאסור להוציא דבר כזה מביהמ״ד,
והא ראיה שהתלמיד הוציא זה רק לאחר כ״ב שנים ונטנש
ט״ז ,כל כהאי אין בזה משום מילתא דמיתאמרא באפי תלתא,
מאמר דנאמר זה בביהמד״ר מקום הידוט לכל הנמצאים שם
שאסור להוציא זה מביהמד״ר ,ולכן נטנש התלמיד שהוציא
’ י
הדבר למוץ.
והנה בגמ׳ איחא :ההוא תלמידא דנפיק טליה קלא דגלי
וכף ,וצ״ב איך הטנישוהו משום קול שיצא מליו ,וכי מוטיל
בזה קול לבד .וצ״ל דהוא הודה בדבר ,אך אילולי הקול לא
היה נאמן להרשיט טצמו■ ,אבל כשהיה גם קול ע״ז ,שפיר נאמן
בהודאתו ,וצ״ט .וטי׳ בר״ח.שם דגרים :ההוא תלמיד דנסיק
ליה מילתא דאתאמרא בימ״ד וכף ,ולא גרים דנפיק טליה
קלא ,וברמב״ס הנז׳ינאמר :ומעשה בתלמיד אחד שהוציא

דברים ,וזה כפיר״ח וכנז׳•* .
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משנת שמחה
כולל משא ומתן וביאורים בדברי הרמב״ם

בעזרת החתן לאדם דעת
מאת

שמחה

ב״ר

גחמן

ראזענבערג

חלק שלישי

ז״ל

משנת
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|

שמחה

יא

בפ״ו הל׳ ר׳ .לשון הרמב״ם ,ואפילו השם חקוק

בלבו שמזה שממעט בעסק אפסיד ממון ,הוא מדגיש אותו

בכלי מתכות או בכלי זכוכית והתיך הכלי הרי זה לוקה

המעט שהוא חלקו בין אם ימעט בעסק ובין שירבה

וחותך מקומו וגונזו .אמנם קשה דקיימ״ל דמחיקת השם

בעסק לא ישיג יותר מחלקו .כי לפעמים בן אדם מרבה

בגרמא מותר וזה גרמא דלא ימחק השם במיוחד אלא

בעסק ומרויח פחות ,לפיכך אתה יכול למעט ויעסוק

המתיך ,דהמתיך הכלי וממילא נמחק .ודבר דממילא נחשב

בתורה ,ולא יפסיד מזה ,כי חלקו שיגיע לו מהשי״ת הוא

לגרמא .ואנו מוצאים שהקשה הנודע ביהודה דהגמ׳

יקבל אפילו כשימעט בעסק ויעסוק בתורה ,וכבר שמעתי

אומרת במגילה ם׳ ע״ב דספר תורה שבלה צריכים ליגנוז,

מאחד מגדולי זמננו שאמר ,דאם התורה אסרה לעבוד

והגמ׳ אומרת דצריכים ליגנוז אותה בתיק ,למען יעמדו

בשבת אז אין מציאות להפסיד מזה שאינו עובד בשבת כי

ימים רבים .והקשה דלמה צריכים לגנוז בתיק הא קיי״ל

התורה אינה דורשת הפסדים מאד״ם ,ככה בלמוד

דמחיקת השם לגבי גרמא מותר .וראיתי תירוץ על זה.

התורה ,שאס אדם ימעט בעסק ויעסוק בתורה לא יגיע

דאם יגנוז הספר תורה בעפר ,הלחלוחית של עפר מתחילה

לו שוס הפסד מזה שימעט בעסק.

תיכף להשחות השם ,ואינו נחשב לגרמא .אלא לעצם

בפ״ו הל׳ ד׳ ,אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי

מעשה של מחיקת השם .ואסור .לפיכך צריכים ליגנוז

השכינה שתי מצות עשה ,אחת מפני שהוא בכלל ריעים,

הספר תורה בתיק .אמנם יש לתרץ קושית הנודע ביהודה,

ואחת מפני שהוא גר ,והתורה אמרה ואהבתם את הגר.

דיש לומר דאס יש לאדם שני אופנים לגנוז ספר תורה,

צוה על אהבת הגר כמו שצוה על אהבת עצמו ,שנאמר

ובאופן אחד יקח שנה שימחק השם ,ובאופן השני יקח חצי

ואהבת את ה׳ אלוקיך ,הקב״ה עצמו אוהב גרים ,שנאמר

שנה שימחק ,אז מצד חילול של מחיקת השם חובו לגנוז

ואוהב גר ,וזה שמדגיש הרמב״ם שאהבת גרים זה שתי

באופן שיקח שנה ,כי באופן שיקח חצי שנה החילול יותר

מצות עשה ,קשה להבין הלא אהבה זה תלויה בלב ,אז

שממהר מחיקת השם ,וכשגנז הספר תורה באופן

כשיש לו אהבה מצד ריע .אז באותה אהבה ישנו ג״כ

שממהר מחיקת השם ,הוא לא גנז באופן שצריך לגנוז,

אהבת הגר .וגם כשאוהב אותו מצד שהוא גר יש לו ג״כ

והעצם המעשה הגניזה באיסור .ופשע במעשה הגניזה.

אהבה מצד ריע ,ואי אפשר להפריד אהבת רעים מאהבת

והשם נמחק באיסור ע״י המעשה באיסור ולא ע״י גרמא,

גרים ,כי הכל במחשבה אחת ,ולא בשתי מחשבות ,כי אי

משוס זה הגמ׳ אומרת שאסור ,ואותו הסברא יש לומר

אפשר לחשוב שתי מחשבות במחשבה אחת .כי בעת שבן

בהמתיך הכלי שהשם היה חקוק ,דעצם המעשה היה

אדם חושב מחשבה אחת ,א״א לו לחשוב מחשבה אחרת

אסור ,כי אסור להמתיך כלי ,שהשם חקוק ,וזה לא ענין של

באותה המחשבה .כי אי אפשר לאהוב שתי דברים

שזה מעשה שאסורה ,מחיקת השם ,וגרמא

במחשבה אחת ,אז אהבה זו אחת ונמשכת על ריעים ועל

במחיקת השם הוי דבעת שעשה המעשה לא נעשה

הגרים .ונפלא לשון הרמב״ם שמביא בלשונו ,שאהבת

מחיקה אלא לאחר המעשה נולד מחיקה ,אז זה נחשב

גרים מצוה כמי על אהבת עצמו ,שנאמר ואהבת את ה׳

גרמא במחיקת השם ,ומותר ,אבל כשהמחיקה והמעשה

אלקיך ,ואהבת גרים הוא מדמה לאהבת ה׳ ,ועכשיו

נעשו ביחד ,אז העצם המחיקה הוי מעשה איסור ,ולא

אהבת גרים ואהבת ריעים הם שני דברים נפרדים ,כי

גרמא ,כן בהמתיך הכלי דעצם מחיקת השם והמתיכה

באהבת ריעים הגמ׳ במם׳ שבת דורשת ואהבת לריעך

נעשו ביחד אז השם נמחק ע״י מעשה ולא ע״י גרמא .וכן

כמוך ,שזה נמשך על דסני עלך לחברך לא תעביד .ובאהבת

בספר תורה שבלה דגניזה בעפר בלי תיק אז מחיקת השם

ה׳ הגמ׳ דורשת על ואהבת אפילו בשעה שנועל נשמתך,

מתחיל תיכף כשנגנזה בעפר אז המחיקה והגניזה באו

ובטח שבן אדם אינו אוהב את זה ,אלא שיש חיוב של בכל

ביחד .וזה אינו גרמא אלא שזה מעשה האיסור לפיכך

נפשך .ובגרים ג״כ החיוב של אהבת הגרים אפילו בדברים

צריכים תיק.

שאינו אוהב לעשות .בכל זאת יש חיוב של אהבת הגר

גרמא

ועכשיו אהבת הרעים ואהבת הגר הם שני דברים
ברמב״ם הל׳ דעות פ״ב הל״ז ,ממעש בעסק

נפרדים ,ואפשר לחשוב ולאהוב שני דברים נפרדים ,וזהו

ועוסק בתורה .ואותו המעט שהוא הלקו ישמח בו.

שהרמב״ס מדגיש לאהוב הריעים רק מה שנוגע למה

הרמב״ס מדגיש המעט שהוא חלקו ישמח בו .שאס יאמר

דסני עלך לחברא לא תעביד ,משום שאי אפשר לאהוב

משנת

שמחה

רעים כמו שאוהב את עצמו ,אבל מה שנוגע לאהבת

אין לוקין להרמב״ם על הלאו דלא תענון בעשה מעשה,

הגרים זה צריך להיות קצת יותר מאהבת ריעים ,זהו

וכן להרמב״ם ולשיטת הרמ״ח דבבל יראה בקנה חמץ
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אפילו על זה שאין אתה אוהב לעשות לריעים בכל זאת יש

דלוקין אף דמשכחת בלי מעשה ,וחשבתי שיש הבדל בין

ף
&

חיוב לעשות לגרים .וזה שתי דברים נפרדים ואפשר לחשוב

קנה חמן להכה אלמנה ויתום ,דגבי חמץ אסור לו בעלות

שתי מחשבות ,והביאור בזה דשתי מצות עשה שייך דוקא

והשלו על החמץ ,וזה מצד עצמו אסור ולאו דוקא שיש

על שני דברים נפרדים כמו ציצית ותפילין ,אבל אינו שייך

איסור לראות ולמצוא חמץ ברשותו ,ומחוץ שיש איסור

שחי מצות עשה על לבישת ציצית ,ואיך שייך שתי מצות עשה

אכילה ואיסור של יראה וימצא .כי צריך לבטל חמצו,

על אהבת ריעים וגם מצד גרים שזה רק בלב ולא

ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי כי האיסור הוי על

במחשבה ,אבל אם נאמר שיש הבדל בין אהבת הגר

הבעלות ,דכשמבטלו נפסקה בעלתו ,וכשקנה חמץ הוא

לאהבת ריעים ,אז זה נחשב לשתי מעשות.

מביא בעלות על עצמו ,ע״י מעשה ולוקין אותו .אחרת
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בפ״ו הל׳ ה׳ .כל השונא אחד מישראל בלבו .עובר

בלא תעשה ,שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך ,ולא

הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב ,והכ״מ מביא שם
ראיה מתורת כהנים ,שכתוב שמה ,לא אמרתי אלא שנאה
שבלב ,וחשבתי שישנם שני דרכים לשנוא את האדם ,אחת

בלב ושני בשכל .כי לפעמים השכל מחייבו לשנוא לחבירו,
אבל בלבו הוא אינו שונא אותו .והכתוב מדגיש דעובר
בלאו של לא תשנא דוקא אם שונא אותו בלב ולא בשכל .כי
בדרך כלל השכל נמשך אחר הלב .ואין הלב נמשך אחר
!! G׳

השכל ,אז אס השכל אמרו לשנוא אז הלב אינו נמשכת

אחר השכל ,אבל כשונא אותו בלב ולא על פי שכל אז השכל
תמיד נמשך אחר הלב .ומכבר שמעתי מאחד מגדולי אישי
המוסר ,שמבאר את זה שאומרים בכל יום בקריאת שמע

ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים
אחריהם ,ושואל דלמה התורה אמרה דוקא לא תתורו

אחרי לבבכם הלא אותו הדבר צריך להיות ג״כ אס השכל

אומר לך לחטוא ,והביאור דבמקום שהלב והשכל מתנגדים
זה לזה ,אז השכל נמשך אחרי הלב ,כי הרגשת הלב יותר
חזקה להכריע ולהחליט מהשכל ,לפיכך התורה אמרה לא

תתורו אחרי לבבכם מפני שהלב מכריע.
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בפ״ו הל׳ ו׳ .חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות

בלאו דאלמנה ויתום לא תענון .שמה האיסור אינו להכות

אותם ,אלא דהאיסור שלא לענות אותם ,והכאה זו רק
סיבה שע״י הכאה הוא מענה אותם ,והלא תענון זה דבר
רוחני ,כי זה אינו ענין של מעשה .וזה תמיד בלי מעשה.
אפילו כשמענה אותם במעשה ,ומשום זה פסק הרמב״ם

והרמ״ח שאין לוקין עליו .והלשון בחינוך מדויק שאמר,
שהלאו דלא תענון אינו דבר מסוייס ,שאינו מסויים

למעשה .שזה צער ברוחו ובנפשו .ועיין שם במצוה ס״ה

שחקר שמה המנחת חינוך בגר שנתגיירו בניס הקטנים
עמו .דע״פ דיני התירה אין להם קורבות דכקען שנולד

דמי ,מ״מ אפשר דאינו עובר בלאו דיתוס ואלמנה לא
תענון ,דהטעס דהם תשושי כח ,וכאן יש לו מי שעומר

בפניו ,אבל לדיני תורה גזה״כ דאינו נחשב לאב ,אבל אין
הוא תש כחו ,כי אביו עומד עבורו כרחמי האב ,אפשר
דאינו עובר ואינו נקרא יתום ,וכן עבד קטן הנולד מעבד

ושפחה ,וגם בישראל הבא על השפחה ,דהבן אינו מתיחם
אחריהם מ״מ אפשר דאינו נחשב ליתום דמ״מ יש לו אב
ועומד בעבורו .כרחמי האב ,רק לדיני התורה אינו נחשב

להאב .אז רואים שהעיקר הדגש הוי על לא תענה אותו,
הגם דבאופנים הללו הוא אינו מתיחם אחריהם .אבל כיון
שיש עליהם רחמי האב אין בהם הלא תענה כמו ביתום

גמור ,שהעיקר שהתורה רצתה שלא לענות בהם ,משום

מפני שנפשן שפלה למאוד .שנאמר כל אלמנה ויתום לא'

שהם יתומים ואין להם רחמי אב ואם ...אמנם זה שאסור

תענון .ובמנחת חינוך במצוה ס״ה בדין אלמנה ויתום

להכות אלמנות ויתומים ,זה אינו במיוחד באלמנות

שפסק שמה החינוך שאין לוקין על לאו זה לפי שאין העינוי

ויתומים כי אסור להכות לכל אדם כמו שפסק החינוך

מסוייס כדי להלקות עליו ,והמנחת חינוך מבאר שמה

במצוה רמ״ג שאסור להזיק לשום אדם או לצערו ,ואם

דהרמ״ח לשיטתו ,דסובר דכל לאו שאפשר לעבור בלי

מצערו ביטל העשה של ואהבת לריעך כמוך ,ומהרמב״ם

מעשה אז אפינו שעבר ע״י מעשה אין לוקין עליו ,ומביא

משמע דהאיסור רק משום הלאו דאלמנה ויתום לא תענון,

שמקשה המל״מ דלדעת הרמב״ם הוי איפכא ,דכל לאו

וצריכים לומר דביתום ואלמנה הגס דיש איסור מצד

דמשכחת במעשה לוקין אף בלא עשה מעשה א״כ למה

העשה של ואהבת לריעך ,אבל בטבע שאלמנה ויתום

שמחה

משנת
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שמצערים מזה שהם אלמנות ויתומים ואין מי שיחוס

לשנן שתהא שגורה בפיהם ,וזהו שמדגיש הרמב״ם

עליהם ,אז עיקר הצער שיתהוה להם משום שהם אלמנות

ושננתס אלו התלמידים ,דבעת שהם כבר.יודעים יש חיוב

ויתומים ,וזהו שמביא הרמב״ם הלאו של כל אלמנה ויתום

לשננם משום דכתיב ושמתם לבניך והתלמידים קרויין

לא תענון .אבל למעשה יש ביטול עשה של ואהבת באלמנה

בנים ,והגהות מיימוני מביא דכייפינן ליה ללמדם או

ויתום ג״כ ,וגס מובן שהרמב״ם מחלק בין עינה אותן

לשכור להם מלמדים .דמאי שנא עשה דולמדתם משאר

לצורך עצמן לבין עינה אותן ללמדן תורה או ללמדן

עשה דכייפינן לקיים ,והקשה הפתחי תשובה הא ללמד,

אומנות ,משום דלצורך עצמן מצערן ,וללמדם תורה

לבנו תורה הוי מצות עשה שמתן שכרה בצידה ובי״ד אין

ואומנות לא כיון לצערן .שזה לטובתן .וכנראה שהתורה

כופין עליה ,וכתיב למען ירבו ימיכם ואיך כופין ללמדם,

ירדה לסוף דעתו של יתום ואלמנה שהם חושבים שזה

ויוכל להיות שהגהות מיימוני תפס שלמען ירבו ימיכם זה

שאנשים מצערם זהו משום שהם יתומים ואלמנות ואין מי

נמשך על מצות מזוזה שזה קודם שנאמר הלמען ירבו

שיחוס עליהם.

ימיכם ,אבל אינו נמשך על הולמדתם ,והמצוה של ולמדתם
אינה מצות עשה שמתן שכרה בצידה .לפיכך כופין ללמדם

ברמב״ם פ״א הל״א מה׳ תלמוד תורה .נשים

ולשכור מלמדים ,ומכבר תירצתי קושיא זו בדרך אחרת,

ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה ,מקשים על

דזה שאין כופין על מתן שכרה בצידה ,זה דוקא על מצות

הרמב״ס הלא קטנים פטורים מכל מצות שבתורה ,ולמה

פרטית ,שמקיים מצוה ואין במצוה זו שוס שייכות למצוה

מדגיש הרמב״ס שפטורים מתלמוד תורה ,ואולי יש לומר

אחרת ,כמו כיבוד אב ואם וצדקה שמוגדרת רק למצוה זו

הגם דקטנים פטורים מכל מצות מ״מ יש חיוב לחנכם בכל

שמקיים אותה ,ומפריטה ומגדירה רק זו ,ולא מסתעף

מצות ,ולחנכם זה מדרבנן ,ואחרת בתורה ,יש חיוב שאביו

מזה מצוה אחרת אבל אחרת מצות ללמוד תורה לבנו .שזו

חייב ללמדו תורה כשהוא קטן ,משום שנאמר וללמדתם

מצוה שמסתעף מצוה אחרת שיש לנו כלל דמי שמצווה

אותם את בניכם ,וזה דאורייתא ,ומכבר ביארתי דהגמ׳

ללמוד לעצמו מצוה ללמד ,ומי שמצווה ללמד מצוה מצוה

בקדושין אומרת דמדכתיב ולמדתם אותם את בניכם

ללמוד לעצמו ורואים שהחיוב של ללמד פועל בהחיוב של

ושמרתם

ללמוד לעצמו ,ומהחיוב של ללמד מסתעף חיוב של ללמוד

לעשותם ,ילפינן כל שאחיכם מצווין ללמלדו .מצוה ללמד

לעצמו ,אז החיוב של ללמד אינו מגדיר ומפריט ללמד ונא

עצמו .וכל שאחרים אין מצווין ללמדו ,אינו מצווה ללמוד

יותר ,אולי באופן כזה לא נאמר דאין כופין על מצות עשס

לעצמו ,וגם להיפוך ,דכל שמצווה ללמוד לעצמו מצווה ללמד

שמתן שכרה בצידה מכיון שהמתן שכר נאמר רק על

לאחרים ,וכל שאין מצווה ללמוד לעצמו אין מצווה ללמוד

המצוה של ללמד ,וללמוד לעצמו אינו בדיוק מצוה שמתן

לאחרים ,ורואים שזה תלוי בזה לפיכך הייתי אומר דמכיון

שכרה בצידה.

וכתוב

בדוכתא

אחריתא

ולמדתם

אותם

שיש חיוב על האב ללמד לבנו הקטן תורה מצד ולמדתם אז

בפ״ג הל״א .בשלושה כתרים נכתרו ישראל .כתר

הייתי אומר שיש חיוב ג״כ ללמד לעצמו משוס דזה תלוי

תורה וכתר כהונה וכתר מלכות ,כתר כהונה זכה בי

בזה משמיענו הרמב״ם דבכל זאת קטנים פטורים

אהרון שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם.

מתלמוד תורה לעצמם.

כתר מלכות זכה בו דוד ,שנאמר זרעו לעולם יהיה ,וכסאו

אמנם זה שפסק הרמב״ס ולא בנו ובן בנו בלבד אלא

כשמש נגדי .כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל,

מצוה על כל חכם מישראל ללמד התלמידים אע״פ שאינן

שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב ,כל מי

בניו ,שנאמר ושננתם לבניך ,מפי השמועה למדו בניך אלו

שירצה יבוא ויטול ,הא למדת שכתר תורה גדול משניהם,

תלמידים ,שתלמידים קרויין בנים .ולמה הרמב״ס אינו

הגם שזכה אהרן בכתר כהונה ,ובכתר מלכות ,אבל בזמן

מביא החיוב ללמד לתלמידם מצד שהם קרויין בנים

הזה שאין לנו בית המקדש ואין לנו כהונה גדולה ,אבל

מהפסוק שנאמר ולמדתם אותם את בניכם ותלמידים

העולם מתקיימת בלי כהונה ומלכות .אבל בלי כתר תורה

קרויין בניס ,וים לומר דולמדתס זה נמשך שיש חיוב ללמוד

אין העולם מתקיימת אפילו רגע אחת ,מפום דאם לא

לבנים בעת שהם עוד קטנים ,והם אינם יודעים כלום ,אבל

בריתי יומם ולילה חוקי שמים וארן לא שמתי כי בראשית

ושננתס יותר נמשך שהם• כבר יודעים ,ורק שהם צריכים

ברא א־להי״ם בשביל התורה שנקראת ראשית .אז הקיום

קי

אזהרות לר׳ אליהו הזקן
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י«) כמדרשי על הדם כל יכול
אל תחטאו לה׳ לאכול:

ש״א יד ,לד

מתק אזהרות

נתונים בהם ,עכ״ל .וזהו שמיקה התורה לומר לא
יסורו ממנו.
אגל לפ״ז יהיה ללמוד ואם הטבעות סרו מן
הבדים ,אף שהבדים בעצמם נשארים באיזה
אופן אצל הארון ,יהיה הלאו דלא יסורו ממנו ,כיון
דטיקר הלאו הוא שהטבעוח לא יסורו מעל הבדים.
ולפי מה שהביא בשם הלב החכם זק״ש שהגיה
לארון תמת לאדון ,ופי׳ שהכוונה לעשות טבעות
לארון ולתת בו את העדות ,עכ״ל ,יהיה קשה דאין
זה מקומו בתוך מנין הלאווין .ואם אפשר להגיה
כמו שכתב ,אולי י״ל לפמש״כ לעיל דאם הסיר
הטבעות מן הבדים זהו הלאו שנאמר בחורה ,דאילו
הסיר הוו הבדים יותר קרוב להארון ,ואולי זה אסור
דהמה צריכים להיות בתוך הטבעות וזה הוי יותר
" לחוק מן האלון ,אבל צ״ע בכל זה.
טז) כדיו .נראה דרמז להגמ׳ במכות נ״ב א׳.
וכביאור הריפב״א ז״ל שם את קושית
הגמ׳ וליחשוב נמי המסיר בדי ארון ,כגון שהסיר
בדי ארון לחרוש בהם ,וכל שעה שחורש בהם ואינו
מחזירן לארון עוכר משום לא יסורו ממנו ,ואפילו
אינו נהנה בשוה פרוטה ,עכ״ל.
ווזגח הערוך לנר ז״ל על מכות מקשה על הריטב״א,
מניין לו לונה־ דלא נגמר הלאו געת שהסיר
הבדים ,והרי משעשה כן ודאי לוקה אפילו החזיר
אח״כ ,וא״כ הלא לא בעת החרישה עבר על הלאו,
ולכן ביאר דאיירי שהסיר בוי הארון ע״י המחרישה,
כשהיה הארון עם נושאיו שמוך לבית הטומאה ובא
כהן וחרש והסיר הבדים ע״י החרישה ,עיי״ש .וי״ל
דטונח מכינו ז״ל כאן לעצם הלאו דלא יסורו ממנו,
ונתב «םור לארון טחטדין ,והביא הפסוק לא
אחריש בדיו לרמז הגמ׳ שיש מציאות להסרת הבדים
ע״י המחרישה.
ואולי י״ל עוד דהטונה בהביאו פסוק זה ,להא
שכתוב בשמות ל״ה ל״ה כל מלאכת מורש,
ובבראשית ד׳ כ״ב כל מרש נחשת וברזל ,ובהושע י״ג
ב׳ מעשה מרשים ,ועוד בנ״מ ,ור״ל לא אחריש
שלא אשנה את מעשה הבדים איך שצריכים להיות,
כדי שיקוימו שני המקראות ,כדאי׳ ביומא ע״ב א׳
הא כיצד מתפרקין ואין נשמטין נו׳.

יז) שכול .במכילתא משפעים כ״ב כ״א תניא
ר׳ עקיבא אומר באלמנה ויתום שדרכם
לענות נהם ,שדיבר הכתוב בהווה ט /עיי״ש .וזה
רמוז במלת שכול ,ור״ל דלק נאמר לאו זה נהם
מפני שהמה שכולים ,אבל באמת יש לאו זה גם
בשאר כל אדם .ועי׳ בהעמק דבר פ׳ תצא כ״ד י״ז.
חהלאוויך^׳יד^^ע׳׳נן
והגרי״ע פרלא
מביא דעת רבים ,דר׳ עקיבא ם״ל באמת דדוקא
נקט קרא אלמנה ויתום ,וכן ס״ל רבים להלכה ,וגם
דעת הרמב״ם ז״ל כן הוא.
והגה המלה שכול שמתבאר מלשון אבוד ,לכאורה
מתאים יותר להטעם הראשון שאי׳ במכילתא
דר״ש בן יוחאי [יצא לאור בשנת תרס״ח] ,מפני
שהאשה קובלת על בעלה ,בן קובל לאביו ,אבל אלו
אין להם למי שיקבלו אלא לי לבד .וא״כ לפ״ז ביתום
מאם לבד אין הלאו הזה ,אולם במכילתא שם אי׳
דבר אחר כל אלמנה ויתום וגו׳ אחד יתום מאב
ואחד יתום מאם.
וכ״כ הרמב״ם ז״ל בפ״ו מהל׳ דעות הל״י ,כתב
הטעם מפגי שנפשם שפלה מאד ורוחם
נמוכה אע״פ שהם בעלי ממון ,ואפילו אלמנתו של
מלך ויתומיו מוזהרים אנו עליהם שנא׳ כל אלמנה
ויתום וגו׳ ,ולא כתב העעם מפני שאין להם למי
שיקבלו .לכן נראה פשוט מה שנתב שם דאפילו ליתום
מאס לבד ג״כ אסור לענותו — .והחינוך ז״ל כשב
הטעם הראשון של המכילתא ,לפי שאלו הס תשי נח
ואין להם מי שיטעון טענתם בכל נפש כמו שהיה
עושה איש האלמנה ואביהם של יתומים אם היה
קיים כר ,עיי״ש .ולפ״ז חקר שם המנחת חינוך ז״ל
אם גר שנתגיירו בניו הקטנים עמו דכקטן שנולד
דמי ,מנ״מ אפשר שאינו עובר בגאו זה ,משוס
דבאמת יש לו אב שיעמוד עבורו ,רק שלדיני השורה
אינו נחשב לו לאב כו׳ ,עיי״ש .וא״כ לטעמו של
החינוך ז״ל לא יהיה הלאו הזה ביתום מאם לבד.
[אף שחקירתו שנ המנחת מינוך ז״ל יש לחקור גם
לטעמו של הרמב״ם ז״נ] .והנה במכילתא דרשב״י
שהבאתי לעיל כחוב מפורש בדעת הרמב״ם ז״ל ,וא״כ
יהיה קשה על החינוך ז״ל .ועוד קשה ,כיון
שהמכילתא הביא מתחילה טעמו של החינוך ז״ל,
ואח״כ

אזהרות רבינו אליהו הזקן עם ביאור מתק אזהרות שפירא ,ישראל איסר עמוד מס (120הודפס ע״י הכגת אוצר החכמה

(0

?׳*

אזהרות לר׳ אליהו הזקן

קיא

מתק אזהרות
ואח״כ כחב דבר אחר כל אלמנה ט׳ אחד יחזם מאב טונה רבינו ז״ל לזה ,יהי׳ רמוז בזה גם הגמ׳ בגיטין
ואחד יתום מאם ,עיי״ש ,ומוכח דהך ד״א פליג על י״ב א׳ לא תלקט לו לעני ,שהם בעצמם צריכים גלקוע
הטעם הראשון ,דאילו להטעם ההוא הלא יש לו
ולא הבעה״ב עבורם.
להיתוס מהאם מי שיהיה קובל עבורו ,היינו האב ,יט) כמדרשי .רש״י ז״ל בחולין קכ״א ב׳ בד״ה
וא״כ היה לו להחינוך ז״ל להזכיר חילוק זה.
וממתין כו׳ ,כדתגיא מניין לאוכל
"/ועוד נ״ל לדייק ,כיון שכתב הרמב״ם אע״פ שהן מבהמה קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשה שנא׳
בעלי ממון ,מה יש להוסיף יותר במה שהיא לא תאכלו על הדם ,ואסמכתא בעלמא הוא ,עכ״ל.
אלמנתו של מלך .ולכן נ״ל כיון שאף שביתום מן האם ובס׳ סביב ליראיו על היראים ז״ל מביא מה שהרעישו
לבד יש הלאו הזה אף שיש לו אב ,וכן באלמנה איירי כבר על רש״י ,דדבריו המה נגד סוגיא דסנהדרין
באופן •זה שיש לה בעל רק שהיא אלמנה חיה ,וכמו דף ס״ג א׳ על טלם אין לוקין עליהם משום דהוי
העונש שכתבה התורה בפ׳ משפעים והרגתי אתכם לאו שבכללות ,מכלל דאיסורא דאורייתא הוא .ותי׳
והיו נשיכם וגו׳ עפ״י ■דרשת חז״ל בב״מ דף ל״ח ב׳ בס׳ הנ״ק דרש״י ס״ל דמש״א על כולן אין לוקק
אלא כאלמנה ,עיי״ש .אבל התם הלא סו״ס הבעל משום לאו שבכללות ,קאי על שארי הדינים דיליף
רחוק ממנה ,ולכן הוסיפו אפילו אלמנתו של מלך ,בברייתא מקרא ללא תאכלו על הדם ,לא
וכאמור בשמואל ב׳ כ׳ אצל דוד ותהיינה צררת וגו׳ תאכלו מן הבשר ועדיין הדס במזרק ,שאין מברק על
אלמנות חיות .אף שהיה דוד סמוך להן וידעו איפה הרוגי ב״ד ,סנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמין
הוא ,אבל כיון שלא היה לו כל קשר אתן נקראו כל היום ועוד ,אבל איסור זה לאכול מבהמה קודם
אלמנות ,ומפני שאין לה כל תקוה להנשא לאחר ,עי׳ שתצא נפשה א״צ ללאו שבכללות ,דבלא״ה אין לוקק,
כיון דאיסורו אינו אלא מדרבנן .ומביא שם בשם
פ״ב דסנהדרין].
והגה ראיתי דהמלה שכול אינה כמ״ש לעיל מל׳ התבו״ש ז״ל בסי׳ כ״ז ,שהביא מקור לדעת רש״י ז״ל,
אבוד ,אלא מל׳ מרירות ,והרגשה ערירות וכן בשם הכרתי ופליתי ז״ל שם ,ועי׳ בפמ״ג ז״ל
ביו״ד סי׳ כ״ז.
אפשר להיות גם כשחסר רק אחד מאלה שהיה רגיל
אתם ,כי סוף סוף מרגיש האדם איזה חסרון ולכן רבינו ז״ל במנין הלאוין כאן ,כתב כמדרשי
על הדם ,ור״ל מן המדרשות שעל כדם,
בחברתו וסביבתו ,ועפ״י האמור בישעי׳ מ״ז ט 7שכל
ואלמן ,ובירמיה י״א כ״א שטלות ואלמנות ועוד ,שהמה כול יכול ,שהוא לאו שבכללות ,וע״ז הביא
א״כ יש שכולות אף שאינן אלמנות ,ועיי״ש במפרשים ,הפסוק ולא תחטאו לה׳ לאכל .שדרשו בזבחים
שכולות מבניהם ואלמנות מבעליהם ,וא״כ מוכח ומובא ברש״י ז״ל בשמואל שם ,שהיו אוכלים מן הבשר
שאף שיש להם בעלים ,מכ״מ אפשר להיות נקראות ועדיין הדם במזרק .אבל הלאו שלא לאכול מבהמה
שכולות דסו״ם חסר להן מחברתן אתן .וא״כ לא קודם שתצא נפשה .אולי דס״ל כרש״י ז״ל דאינו
אלא מדרבנן.
יהיה כל קושיא על רבינו ז״ל מהמכילתא שהבאתי
לעיל ,דהמלה שכול שכתב רבינו ז״ל ,אפשר לפרש והנה כתב רבינו על הדרשות מפסוק זה דלא
גס על יתום מאם לבד אף שיש לו אב ,וכמ״ש.
תאכלו על הדם ,שהמה לאוויי שבכללות.
יא) לעניי כלכול .אם הכוונה של המלה ובהגהות מצפה איתן ז״ל בסנהדרין ס״ג א׳ מביא
כלכול ,דהיינו מזון ,מל׳ בשם הרשב״א והרמב״ן והראב״ן בסי׳ ל״ד ,דאפילו
וכלכלתי האמור ביוסף ועוד ,היה צריך לכתוב לעניים למ״ד דלוקין על לאו שבכללות ,מודה הכא דאינו
כלכול ,ור״ל שיהיה זה מזון לעניים[ .ואולי באמת לוקה ,לפי שכולל ברמז עניניס רבים משונים גרע
היה כתוב לעניים ,ומאיזה סבה נכתב לעניי ולא משאר לאו שבכללות ,ומוכח •דדטת רבינו ז״ל לא כן.
לעניים] .ולכן אולי י״ל ,דהמלה כלכול הוא מל׳ שו״ר לבאר ,דמש״כ רבינו ז״ל הפסוק ולא תחטאו
ונלאיתי כלכל האמור בירמיה כ׳ נר ,והוא מתבאר
וגו׳ ,דלפי הגמ׳ בזבחים שם שהיו אוכלים
סבלות ,שהוא כבר נלאה לסבול ,ויהי׳ כאן הכוונה מן הבשר קודם זריקת הדם ,ועל זה לוקק מכח
לעניי סבלות ,ולכן כתב לעניי מפני שהוא דבוק לאו אחר ,כמ״ש הרמב״ם בפי״א מהל׳ מעשה
לאחריו ,לעניים שהם סובלים .ואם באמת היתה הקרבנות הל״ד ,ונ״כ המאירי בסנהדרין ס״ג .וא״כ
כמדרשי
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הלכות דעות
פרק ששי
הלכה י׳ חייב אלם להזהל ביתומים ואלמנות ט׳
שנאמר כל אלמנה ויתום לא
תמנון " ולע להלמב״ן בספל המצות השיג על
לבינו שמנאן רק ללאו אחל דה״ל למנותן
לאלמנה ויתום לשני לאומן שהלי חלקן הכתוב
באומרו אם מנה תענה אותו • ובס׳ לב שמח כתב
לתרץ לעת לבינו ראותו תוזל לכל אחל וא׳ משניהן
ועדין הן כלולים יחר • ונראה לה״ר לזה מסוגיא
דפ״ק לכריתות (דף ה ),גבי אכל מעשר רגן תילוש
ויצהר לעכל על שלש לאווין לכתיב לא תוכל לאכול
בשעריו מעשל לגנן תירושך ויצהלו * ולא חשיב
לאו שבכללות מכרי כתיב ואכלת -לפני ה׳
אלהיך מעשר לגנך תילושך ויצהלך וכתיב לא
תוכל לאכול בשעליך מעשר דגנך והילושך ויצהלך
למה לי ליחודא אכילה בכל תר וחל " ואי איתא
לסברת הרמכ״ן אכתי קשהרל״ל לפרע לגן תירוש
ויצהר אלא ה״ל למכתב לח תוכל לאכלו בשעליך דה״ל
חילוק לכל המיני מעשר שפרש בקרא רואכלת • אלא
ש״מ לזה לא הוי פרע וחילוק כיון שחוזר לכל א׳
וכלולים יחל" אך קשה לי אמ״ש רבינו ספ״כ
לסנהררין גבי הממה משפע אחר מישראל עובר בלאו
אחר שנאמר לא תעשו עול במשפמ • ואם לא היה
תושב עובר ב3׳ לאוין שנאמר לא תמה משפמ גר •
ואם היה יתום עובר בג׳ לאוין שנאמר גר יתום "
ואמאי הוי התם חילוק לאמן מפי מבכאן " וגבי נא
ומבושל ושאר לוכתי רכה״ג• וי״ל ע״פ מ״ש רבינו
בסה״מ שורש מ׳ שיש שעובר ב׳ וג׳ • ואין נמנה
_בחשבי[ל£א^" וע״ 1גמל"ת סי׳מ״ג ודו״ק:

פרק שביעי
הלכה ג' אמרו תכמים ג׳ מבירות נפרעין מן
האלם בעה״ז ואין לו חלה לעוה״ב •
עבולת גלולים ג״ע וש״ל ולה״ר כנגר כולם • והנה
הפס״מ כאן לא כתב בזה כלום ולקמן בהל׳ תשובה
נפ״גדין ו׳ מייתי להו• ונעלם ממנו לבלי לבינו
עצמו שכתב בפירוש המשנה פרק א׳ לאבות לאיתא
בתוספתא על ג׳ לברים נפרעים מן האלם בעה״ז
ואין לו חלק לעוה״ב וכו׳ " ונלאה שנתכוון להתוספת׳
לאישא במסכת פיאה• ואע״ג לבגירסא שלפנינו

איתא הלשון שהקרן קיימת לו לעוה״ב • מיהו גירסת
לבינו היתה ואין לו חלק למוה״ב וכן העתיקה בסמ״ג•
וכן נעלם לברי לבינו והסמ״ג שזכרתי מבעל מרכבת
המשנה בחלק ב׳ • ובעל ס׳ יד המלך • שהאריכו

ח

למעניסם בדחוקים ולא נזכרו מהנ״ל • גם נעלם
מהמחבלים הא דאיתא בהליא במסכת דרך אלןן רבה• המספר לה״ר אין לו חלק לעוה״ב " וקאיתא
באגדת בראשית פרק ג׳ " ועול גרסיק בפרק הרואה
» (דף סא) ובפ״ב דעילובין (דף י׳ח-ע׳כ) כל העובר
אחוד אשה בנהר אין לו חלק לעוה״ב " והיינו כשבא
ע״י כן לידי ניאוף כמ״ש הסוס׳ שם • ובפ״ק לברכות
(יף )',לאמרלו נביא לחזקי׳ מלך יהודה שלא יחי׳
לעוה״במשוס ללא עסק בל״א משום דחזהבלוה״ק
דיהיה לו בנין דלא מעלי כדאיתא ביבמות (יף ס״י) •
וא״כ אס חזקי׳ שלא עסק בל״א מעעס הנ׳ אין לו חלק
לעוה״ב כ״ש לש״ר שאל״ח לעוה״ב " ומכל זה מוכח
כגיל׳ לבינו והסמ״ג בתוספת' לפיאה " וא״ס דבפרק
הזהב (יף לס) איתא להבא על א״א היה חייב בזמן
הבית ויש לו חלק לעוה״ב " י״ללכבר כתבמהלש״א
להתם כשקיבל דינו • וכה״ג כתבו התום׳ בסנהדרין
(דף מ״ז)גבי עיר הנדחת לאין להם חלק לעוה״ב אס
לא היומקבלין דינם אבל אם היו לנין אותם היה
להם חלק־והעעס מבואר מדברי התום׳ בפ״ק לסוסה
(דףד׳ע״ב) ע״ש לתשובה עם יסולק היו מכפרין
בזמן הבית על מיתות ב״ל • וכשהיה מקבל דנו היה
כיסולין וגם כל המומתק היו מתודין והוי כתשובה •
וע״ש למשמע לבלא תשונה ייסורין הבא על א״א
נמלל ואין לו חלק לעוה״ב " ואף הבא באקראי
בעלמא " וזה דלא כמ״ש בספר מרכבת המשנה
הנזכר דדוקא ברגיל בכך אין לו חלק לעוה״ב "
וההיא דפ׳ הזהב איירי באינו רגיל והשיג על מהלש״א•
ונעלם ממנו לברי התום׳ בסוסה שהן כלבד מהלש״א
וכמו שנתבאר :
למ״ש בהגהות לאיתא בירושלמי מותר לומר לה״ר
על בעלי המחלוקת כקרח ועדתו והוא בילוש׳
לפיאה הובא ג״כ בסמ״ג " ולבינו השמיעו ולא כתבו•
ונלאה לתת מעם לדעתו ז״ל דס״ל ללא קיי״ל כן •
משום דש להוכיח לתלמודא ליק לא ס״ל מהא לאמל
רבא בפ״ג דמ״ק (דף ס״ז) מנלן דאי מתפקר נעל דן
בשלומא לבי דינא ואתי ואמר לא מתחזי כלישנא בישא
לכתיב העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה * ופירש״י
ואי לאו לשליח אמר ליה למשה משה לא הוי ידע "
והשתא לפ״ל הירושלמי אכתי מכלן לשליח ב״ל בימי
קלם היה רשאי לומר לב״ד • דדילמא גבי משה ה״ס
להיה רשאי לשלוחו לומר שחלפו דתן ואבירם למשה
ולא חש ללישנא בישא משוס דהרו דתן ואבירם בעלי
מחלוקת עם משה " ומכלן לשליח ב״ד בעלמא לא היה
בו משום לישנא בישא• אלא מדליףמיני׳ היתל לשליח
ב״ל ע״כ ש״מדאי לאו שליח ב״ל אסור לומר לה״ר
על בעלי המחלוקת :
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הלכות דעות פ״ר ה״י

הטגעים לשמים מותר להכלימו אפילו פניו משתנות
ומתלננוח ,והוא הדנר אשר דנר תינו ההוא אמר המונים
את מנירו תמלה לא ירכר לו קשות ער שיכלימנו שנאמר ולא
תשא פליו שמא ,ורצונו גזה שנתסלה לא יכלימנו אפילו
כלימה בעלמא שאין פניו מתלנן ומשתנה אפ״ה אסור לו
,..לעשות כן בחמלת תוכחתו שמא נשחוכיש אותו אולי ישוב
ורפס על הרעה אשר משה ושמע ישמע לחוכסתן ויצריה
הוא דאנסי /וא״כ הרי הוא בכלל עמיחן בתורה ובמצות
שאתה מוזהר על כלימחו אפילו על כלימה גרידא מכח מה
שהוא מוזהר על הלאו של לא תונו איש את עמיתו וגו׳,
ופשוטו של מקרא לא תשא עליו מפא קאי של תמל׳
החוכמה ,שלא תשא עליו מפא להכלימו אפילו כלימה כ״ד
ובנ׳מ אמרינן אין מקרא יוצא מידי פשוטו ,אבל אח״ג
כשכבר הוכחת אותו במענה רן ובמחק שפתים והוא הנוכח
כפתן מרש ואוטם אזנו לבלשי שמוע בקול מוכיחו ,שוב אינו
עמיתן בתורה ובמצות ואן אתה הקהה אח שרו להכלימו
בדברים אבל דוקא בכלימה גרידא שאין פרו משתפת
ומתלבטת עי׳ג אבל להכלימו בכלימה שיש בה הלבנת פנים
זה אסור עדיין שהרי..לא משה דבר רע לשמים ואין ראוי
לשפוך דמו ושמת ארצה ,ואמר אמ״כ רביט שאן שפשופו של
מקרא ולא משא עליו מפא אמת ויציב הוא ,אבל הדרשא
חדרם ג׳כ והייט ששכמיט הוציאו מהן קרא ג״כ לאו ואזהרה
להלבנת פני מבירו דהייט אס ני לפי פשוטו של מקרא הוכנו
תוניס הוא רק בחמלת החוכמה ומה שבא המקור עם
הפעולה ,אין זה מן הזטח ני מצינו כן הרבה פעמים באלה
מקראי קודש שבתנ׳ן כמו בשל מבושל ורפא ירפא שלפ
תשלם ולזה ג״כ הסיפא דהך קרא שהוא ולא תשא עליו מטא
לסי סשטיותו הוא ג״כ לא קאי אלא רק על הכלימה גרידא
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בלא השחפת והלבנת פנים אבל לפי דרשת מנמינו שהם
דורשים נכ״מ שבא בתורה המקור עם הפעולה הרנה דרשות
נ*כ גם פה דורשים מה שבא המקור מס הפעולה (או
דדרשינן מכס שינוי הלשון) וכמו שדרשו באמת מזה בערכין
הוכס תוכים אפילו ק׳ פעמים ונו׳ היינו שזה הוא איט
שומע מוסר ה׳ מה שמוכיפו מיסרו ,לזה בא ג״כ הסיפא
דקרא דומיא דרישא היינו אחר שהוכחתו בשבט פיך פעמים
הרבה ולא שמע בקולן כי השמן לבו ואזניו הכבד משמוע הן
כל אלה אני מזהירן עליו כי לא תשא עליו סטא משפט מות
דהיינו להכלימו כ*כ עד שיתלבן פניו כי אזל סומקא ואחא
סיורא ,ומכאן אזהרה יוצאת להזהיר ולאסור איסור להלבין
סט מבירו ,אבל אין האזהרה יוצאת מפשיטו של מקרא אלא
רק יוצאת מנש קבלת רבותינו הדרשא ההיא ולזה נתב רבינו
כן אמרו חכמים יטל אחה מוכיחו ופטו משתטת.

ההבדל שבק תוכחה בעניגי שמים לעניני בק
אדם לחברו
ישוב נתב רביט ברא בדברים שבין אדם למבירו אבל
בדברי שמיס וט׳ ,ורצוס בזה נד״א שאן שלא קבל
החוכסה אעפ׳־כ אסור לו להכלימו מ עד שיתלבט פניו
וישפוך דמו בקרבו הוא רק בדברים שבין אדם למטרו אבל
לא כן בדברי שמיס אס לא מזר ט הטכס מאז והלאה
מכלימים אותו ברבים ומפרסמים מטאו ומחרפים אוחו
בפניו ומבזין ומקללין וט׳ דאע״ס שכל אלה הדברים הס
מלבינים ומשטם סטו ,מ״מ אין אט אסראין לאיש הזה ואין
פוששין להלבנת פניו דבדברי שמים גם הלבנת פנים מותר
אם לא שמע גמרה של המוכיח והביא ראי׳ לזה מהנביאים.

הלכה י
ביאור דברי רש״י בלאו זה שמקורו במכילתא
פ׳ משפטים וקושי׳ על המט״ג
חייב אדם להזהר ביתומים ואלמטת מסט שנפשן שסלה
למאוד וט׳ שנאמר כל אלמנה ויתום לא תעטן וט׳
כתב הסמיג נסמן הלארוין מטן מ׳ שלא לענות יתום ואלמנה
מפני שנפשם שפלה עד מאוד ורומם נמוכה ונו׳ ואפילו
אלמנתו של מלן ויתומים של מלן וכו׳ ואמ״ס שפירש רש״י
שידה לכל אדם אלא שדבר הכתוב נהווה לסי שהם תשושי

נח והדבר מצוי לעמתם ,מ״מ אט אומר שתפש אלמנה ויתום
מסט הברית הכרותה להם שכל זמן שהם צועקים על
מעניהם הן נעטן שנאמר < nכ״א צפוק יצעק אלי ושמעתי
וט׳ ופירש הגאון מהרש׳ל שכוונת הסמ״ג הוא דלא כרש״י
דמאתר שמצינו שהקרה כרת להם ברית יותר מלשאר נ־א
אלמא דתלוי באלמנה ויתום דוקא ולא בתשושי כס ,אמנם
אט בעטי תמה אני על גדול אדונינו הסמ״ג נמה שדמה
דברי מאור עינינו רש״י והרי דברי רש״י דברי אלהים סיים
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החכמה (0

משנה
מקורם בהמכילתא סדר משפעים פרשה ירי בד*ה כל אלמנה
ויתום וט׳ והובא נמי בילקוט שס רמז שמ״ט כל אלמנה
ויתום לא חעטן אין לי אלא אלמנה ויתום מטין שאר בל אדם
ת״ל לא תעמן (ופירש בספר זית רענן שם דנפקא מדכתיב
לא תעטן באות נון בסון התיבה והי׳ די לכתוב לא תעט
באות ו׳ למיד בסון התיבה ש־מ דאתא לרבות אפילו כל
אדם ,ואט שמעתי נשם ספר גור אריה להגאון מוהרל
מפראג שהראיה היא מדכתב הסרט ברישא דהיינו אלמנה
ויתום תחלה ואס״כ הכלל לא תמנון ,ולא כתיב איסכא הכלל
ברישא לא תמנון ואמ*כ הפרט כל אלמנה ויחוס ,אלא א״כ
היינו אומרים דאין בכלל אלא מה שבפרט ודוקא יתום
ואלמנה ולא אדם אמר אבל השתא דבחיב ברישא הפרט
והדי-כתיב הכלל הנה הכלל מרבה הכל לכל אדם) דברי ר׳
ישמעאל ר׳ עקיבא אומר אלמנה ויתום שדרכן למטח בהן
דבר המזוג וביאור דברי ר׳ עקיבא כן הוא ,ר׳ עקיבא
סובר דלא איצמרן שוס דרשא לרבות שאר כל אדם (ואות
הטן שבסון מלת תמנון איצטרן לר עקיבא לדרשא אסריתי
שאינו ידוע לנו ,או דאתיא להורות דאפילו עינוי כ״ד קטן
מאוד ג״כ הוא מוזהר ואות הנון שכסון מורה על הקטנת
הדבר כמו ויקרא לו נחשתן ,אישון ,ובדומה הרבה ,או
דאתיא אות הטן לרבות אפילו אס מענה אותה כדי להדריכן
בדרן ישרה  tfnלא יפנה אותם בדרן מיטי אלא ינהלם
בנסח וברחמים ובכבוד כמ־ש רביט הון הלנה זו) דהא
דאסור לענות כל אדם ג״כ ידעינן ממילא מהן קרא דמה לי
שאסרה תורה לענות יתום ואלמנה ומה לי לעמת שאר כל
אדם והרי מיטט הרואות שהתורה הקפידה שלא לענות אדם
ולצער אותו וממילא אין הפרש והבדל כלל אתה אדם הוא
כקטן כגדול אחד האיש ואחד האשה אחת היא ,רק מה
שנקטה התורה בלשונה אלמנה ויתום דוקא ולא לא תעטן
סחמא היינו לפי שדיבר הכתוב בהווה שדרכן של אלו הס
להתעמת מאנשים רעים בתמטתיהס וטבעם לסי שהם
תשושי כס ואק עוזר להם ,הרי דרע לא אמר דנקט הקרא
אלמנה ויתום בשביל הכריתות הברית שנרותה להם משא־נ
לכל אדם אלא הטעם דנקט הקרא אלמנה ויתום כמו שכתב
רש׳י שדיבר הכתוב בהווה ובאמת הכריתות בריח נכרת לכל
אדם תשיש כת להיות נענה בל זמן שהוא צועק ואפשר
דבדבר זה גם רי מודה לרע דכשם דהריבוי מרבה לכל אדם
תשוש נח לענק איסור כן מרבה אותו למטן הכריתות ברית
ולא פליט אלא בדרשא דקרא אס שאר כל אדם נפקא מכס
דרשא או מכח פשמיותיה דקרא ,ויהיה אין שיהיה אן אס
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נאמר דרי פליג גם למטן הכריתות ברית הא מיהא שפיר
עביד רש׳י שהביא דברי רע דהלכה טותיה נגד רי בכל
מקום( ,ואן דלעטן דברים שהם בדיני שמים כגון אם נכרת
ברית גס לכל אדס לשמוע צעקתו על העינוי או לא ,אפשר
דבזה אין אט מונרמיס להיותיט נמשכים אמר כללי פסקי
ההלטת פלוני ופלוני הלכה כפלוני עיין בספר שרשי מצות
ומנין מצות לרביט ובפירושו להמשטות שכתב שם כן ,אבל
הא מיהא כל זמן שאין כאן דבר שמכריחט לצאת מזה הכלל
למה נניח זה הכלל חנם ולפרש נגד הכלל).

יבואר דר' ישמעאל ב״א ורשב״ג כר״ע ס״ל
במכילתא
ובאמת מבואר במכילתא שם בד׳ה אס ענה תענה אותו
וט׳ דר ישמעאל בן אלישע כהן גדול זר שממון
בן גמליאל תרווייהו סבירא להו נרע דהכריתוח ברית היתה
על כל אדם שהוא חלוש ולא יטל לדון מס שתקין ממט דינא
רבא יתפרע מיטה והוא דאמרינן שם בבר היו ר׳ ישמעאל
ור׳ שמעון יוצאים ליהרג אמר לו רש ,לרי לבי יוצא שאיני
יודע מל מה אני נהרג אמר לו רי לרש מימין בא אצלן
אדם לדין או לשאלה ומכנתו מד שתהא שותה טסן טמל
סנדלן או עוטן עליתן ,ואמרה תורה אס פנה תענה אמד
עינוי מרובה ואחד עיטי מועט (ורצוט בזה דכתיב בסיפא
דקרא העונש סל זה וחרה אפי והרגתי אתכם במרב) אמר לו
נחמתט וט׳ הרי דקאמר בא אצלן אדם וכו׳ ולא קאמר נא
אצלן יתום ואלמנה ,ש*מ דאסילו באדם דעלמא קאמר דעובר
על אם ענה תענה ועת סייס רי מאמרו דגם על הן דמנה
תמנה של כל אדם נאמר כי אס צעק וגו׳ שמע אשמע (ומיין
נתוס׳ בלק דן צ״ג ע״א ברה אמד הצועק וכו׳) והרגתי
אתכם בחרב וגו׳ ורשב־ג הודה לו שהרי אמר נחמתט וט׳
ש״מ יתרווייהו ס״ל דהן עונש וכרתות ברית קאי מל כל
אדם וא״כ אן אם נאמר דרי סליג מל רע הוי לי׳ רי יחיד
נגד רע ורשנ״ג זר׳ ישמעאל  pאלישע כה״ג וגם רשב״ג
וריב״א כה״ג הם רבותיו של ר ישמעאל מנירו של רע ואין
הלכה כתלמיד נגד הרב (ומיין באבות דר׳ נתן פרק ל״ח
גירסא אמרת בהן עובדא דרשנ״ג וריב״א כה־ג).

קושי׳ על המהרש״ל בפי׳ על הסט״ג
שם ואפילו אלמנתו של מלן וט׳ שנאמר כל אלמנה ויתום
וגו׳ וכ״כ הסמ״ג נסלק הלאווין מטן מ׳ והגאון
מהרש״ל כתב דנסקא להר כן מתיבת כל דהוא מרבה אפילו
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אלמנתו של מלך ויתומיו הנה מלכד מה שיש למקהי קיוהא
אס רבינו דרש תיבת כל או לא מיין לקמן כהלכות ממן ומצה
מרק א׳ הלכה ו׳ ובהשגות ונמימ ונכ׳מ שם ובחום׳ משמים
דף מיג עיב בדה מאן שממית לי׳ דדריש וכו׳ אף זו אני
תמה על מהרש׳ל שהרי גם גבי מגלת משכון הוא סלוגתא
דר׳ יהודה ור׳ שממון בב־מ דף קנו״ו עיא דר׳ יהודה סובר
התם דאסילו משירה נמי אשור לשביל יק שסק רבימ לקמן
בהלכות מלוה ולוה ריש פרק ג׳ ועיין בלח*מ שם ואעפ׳י
שגבי סבלת משכון התם הא לינא הן ריבוי של תיבת כל
אסיה אמרינן דמשירה היא בכלל סתם אלמנה דקאמר קרא
דמסתמא חיבת אלמנה כולל הכל (וממילא נמי דתיבת יתום
כולל ג״כ הכל בין עני בין עשיר דתרווייהו כסדא אזלין) וא׳כ
למה זה צריך הכא הריבוי של תיבת כל לרבות גם אלמנתו
ויתומיו של מלן דהא סתם אלמנה ויתום דכתיב בקרא כולל
הכל אפילו משירים אפילו אלמנתו ויתומיו של מלן ,ודוסק
לומר דהתס גבי סבלת משכון יליף לי׳ מהכא ,דטונא איכא
למלק ביניהם וציע.

קושי׳ על רבינו למה לא ילקו על עינוי אלמנה
שם ואעסיי שאין לוקק מליו הרי עונשו מפורש וט׳ תמוה
למרד למה באמת לא ילקה על לאו זה ,אי משוס דהוי
לאו שאין מ מעשה ,קשה למניד מובא ,מדא דהא איכא
גווני מובא כגון שרדה בהן וכמיש רבינו פה או איבד ממונם
שמלבד שסייב בתשלומין אף זו דאף ששילם עדיין סבר על
מה שמינה וציטר אותן וכן אפשר שאיבד ממון באופן שהוא
פטור מתשלומין ומשה מעשה כגון שהוא גרמא דאף לדידן
דקיי"־ל כר׳ מאיר דדאין דינא דגרמי אבל גרמא לכ״ע פטור,
ומיין בנוע ס׳מ סימן שפיו סעיף ג׳ ובש״ן שם ס־ק כ׳ג מ״ש
טוני טובא דגרמא ,ובכל אלו אית בהו ממשה וצינג

עוד קושי׳ וביאור דעת רבנו בענק מלקות בלאו
שאק בו מעשה
ועוד קשה לערד לפי מיש הרב המגיד בהלכות שכירות
סרק ייג הלכה ב׳ בדה ססמה בקול וט׳ דדעת
רביט הוא דהא דדיבור איט מושב כמעשה היינו דוקא
כשא׳א לו לעבור כלל על הלאו ההוא עיי מעשה ,אבל
כשאפשר לו לעמר על הלאו ההוא מל ידי ממשה אף שלא
עשה מעשה רק דימר בעלמא מיסשב גס הדיטר ממשה
ולוקה סליו ואט־פ שכתבתי לקמן בהלטת סנהדרין דלא כתב

^?שנה

הרב המגיד כן דהדינור נסשב מעשה אלא בדאית ביה חרתי
למעליות^ סדא הא דאמרן שאפשר לו לעבור טל הלאו ההוא
עיי מעשה ,וזאת שנית דהדיבור ההוא גורם דעי־כ אחעלד
מעשה כי הן דהתס במסמה בקול דאתמביד ע*י הקול
מעשה דהיא הולכת ודשה בלא אכילה עיין בחוס׳ בב*מ דף
צ׳ עיב בדיה ר׳ יוסק אומר וכו׳ אבל הא מיהא הכא הא
אפשר להיות הנהו חרתי דאפשר לעבור על הלאו של אלמנה
ויתום לא תעטן טל ידי מעשה ,וגס ישט במציאות שנדי
הדיבור ההוא שממנה מ את האלמנה ויתום שהם צריכים
לעשות ממשה מה שלולי כן לא היו עושיס כן ,ושפיר נסשב
הדיבור ההוא מעשה ולמה זה כתב רגיט דר1ין לוקק טל זה,
ומה נשתנה הלאו הזה מכל הלאווין שבתורה (ועיין בספר
מטן המצות לרבינו סלק הלאווין מטן רצ״ו דכתב להדיא
דאפשר לעבור על הלאו ההוא נדי מעשה ,ועיין בהשגת
הרמנק ונספר ירא שם) ול׳ל דהיינו טטמא דאיט לוקה מל
הלאו דנל אלמנה ויתום משום דהוי ליה לאו שבכללות
דאלמנה ויתום נכללו בסד אזהרה ,ורניט הא פסק לקמן
בהלכות סנהדרין דאין לוקק על לאו שבכללות דהייט לפי
גירסתו דרבא סובר דאין לוקק על לאו שבכללות (הנה מלבד
דעדיין תקשה על הרמבץ בהשגתו שלא השיגו שם אלא במה
שרביט מנה לאלמנה ויתום בלאו אמד והוא השיגו שהם שט
לאווין נפרדין ,אבל בהא לא השיגו במה שלא ביאר רבינו שם
שיש מ עונש מלקוח ולפי מה שטיל לן רביט שבכל לאו שלא
יכתוב מ עונשו שהוא במלקות שאין בו מלקות שאיט אלא
כעובר מל גזירת המלן ולפי דעת הרמבק שאיט לאו
***שבכללות א־כ יש בו עונש מלקות אלא שבזה אפשר לדמוק
ולומר דהרמבק סמן עצמו שהשגה הזאת מובנת מאליה
תדע דהא לפמות לדעת רניט אס הוא מענה אלמנה ויחוס
לא הי׳ מגיע לו אלא מלקות אמד כמו כל לאו שבכללות ולפי
שיטתו של הרמבץ שאיט לאו שבכללות ממילא אם עינה
אלמנה ויתום מגיע שט מלקיוח אלא שלא הוצרן הרמלן
לבאר זה שמובן ממילא  yhאף לעטן ללקות עליו מלקות
אמד ג'כ מובן ממילא) אבל הא קשיא על רניט דדבר זה א׳א
לאמרו שהרי רבינו בהלטת סנהדרין שכתב שאין לוקין על
לאו שבכללות וכן בספר מטן המצות פסק כהאיכא דאמרי
קמא נגמ׳ דמנמוח דף נינו נדב ובפסמים דף נרא נדב דסדא
מיהא לקי וא׳נ היאן נתב פה דלא לקי כלל ,סוף דבר
בעונותי שרמ לא זכיתי לעמוד מל דמחו של רביט בזה וצ׳ע
לערד מובא.

סדר משנה  -מדע בוסקוביץ ,בנימין זאב וולף  pשמואל הלוי עמוד מס (200הורפס ע״י תכנת אוצר

החכמה (0

סדר

הלכות דעות פ״ו ה״י

קושי׳ על ם' החינוך פ׳ משפטים
ושוב ראיתי דנספר הסיטן סדר משפעים סימן ס״ה
בסוף הסימן כתב ומהגת מצוה זו וכו׳ ואעיפ שאין
_לורןין על לאו זה ,לסי שאין המיטי דבר מסוים כדי להלקות
עליו כי יוכל המענה הרשע לעמק בשקר כי מן הדין עינם
או לטובתם רק הש״י שהוא טמן לבבות וכו׳ ואמרי נשיקות
ידיו ורגליו אומר אני &״ר כי אין נטעם הזה טעם כעיקר
כי הלא העדים המחרים ט והניד שהם דטן מליו עיטם להם
ולא יראו הס אס בדין עינם או שלא כדק ,והרי כמעט ברוב
עטרות יש כמה אמתלאות להעובר מבירה להצטדק בכזב
לולי התראות המתרה וקבלתו ההתראה שאומר ע־מ  pונמו
באכילת מאכלות אסורות שיוכל לטעק שאחזתו בולמוס וכן
בגזל וגטבה וסומס ועושק (לולי שאין לוקק עליהן מטעם
שהן לאווין הניתקיס למשה ,או שהן לאוין שטתן לתשלומין,
אבל לולי כן היה לוקה עליהם) אעיפ שהוא יטל להתנצל
ולטמון שקר שבדין גזלו דמלוה ישנה יש לו מליו מה ששוה
הגזילה ההיא וכדומה טעטת מטולאות ,אלא כיון שהמדים
רואים אותו שהוא עושה העבירה והס מתרים בו והוא מקבל
מל עצמו ההתראה ואומר ע'מ כן שוב לא מהט האמתלאות
שלו ה״נ גבי מינוי לאמר שקיבל מל עצמו ההתראה שהתרו
בו ,ובאמת נספר פרשת דרכים נדרך מצותק מלק ד׳ ראיתי
שנתב והטעם שכתב הממבר איט נס לי כלל ודויק :ויפה
טון ובלי ספק טון למה שכתבתי בס״ד.

קושי׳ על ס׳ פרשת דרכים דרך מצוותך ה״ד
אמנם מה שרצה בספר  •nלומר מש׳ה אין לוקק מל
הלאו של מינוי אלמנה ויתום מפני שאפשר לו
לעבור מל לאו זה בלא משיית שום ממשה נראה למרד דאין
טעם זה מספיק אלא לספר הסיטן לשיטתו שהוא סובר דכל
היכא דאפשר לו לעבור על האיסור בלא משיית מעשה אף
אס מושה מעשה איט לוקה ,אבל רטנו הא לא ס׳ל הן נללא
שהרי רטט פסק לקמן בהלטת סוימ
ובא האות והמופת
סרק א׳ הלכה ג׳ דאיט לוקה על הלאו דבל יראה ובל ימצא
משוס דהוא לאו שאין ט מעשה אא*נ קנה ממן נפסס או
שהסמיצו בידים ולפי כללו של ספר הסיטן לא סי׳ ראוי
שילקה על בל יראה ובל ימצא אפילו הסמיצו טדים או קנאו
כיון שאפשר לטנור על לאו זה בלא מעשה .יציבא מילתא כי
מיש ספר הסיטן כל היני דאסשר לעבור על הלאו בלא
מעשה אף כשעושה מעשה איט לוקה הס דברים תמוהים

משנה "*

ירא

דאיהו גופי׳ בס׳ בא סי׳ ברו כתב אם קנה ממן נפסס או
החמיצו בידים נפסח לוקה על לאו דרי וטי ,והרי אפשר
למטר על הלאו מבלי ממשה ולא יצויר עונש מלקות לעולם
על מבירת הלאו הזה לשיטתו ,והתימא טל הרב בסיד שלא
הרגיש בזה( ,ודע דאק לומר מש״ה איט לוקה על לאו דלא
חטטן כיון דיש עליו עונש מיתה וגם בזה לא יטסר עוט כי
גם אשתו תהי׳ אלמנה ויתומיו אינן יטלין לירד לנמלתו
וקיייל משום רשעה אמת אתה מסייבו ואי אתה מסייבו
משוס ב׳ רשעיות ,דזה איט דסא פדל לרע במטח י׳ג ב׳
דגם בס*כ אין ט משום ב׳ רשעיות כיק דינול לסטור עצמו
מכרת עיי תשונה מיי׳ש סי<ז3״5רש״י דה כדאמרן מעיקרא
וכו׳ והינ אס עשה תשונה גמורה ומרצה האלמנה ויתום
טדאי נפטר לגמרי מעונש שמיס).

טעם עפ״י הסמ״ג לטה אין לוקק על לאו זה
ולכאורה נראה ליתן טעם דאין לוקק על הלאו הזה
מפיי מ׳ש ססמ׳ג סלק הלאווק שלא להעביר
מזרעו למולן מקצת זרעו ולא כל זרמו ,ויש טעם בזה
לתשובת המינים ,דכל המומתק ברד מתכסרין וזה שהעביר
כל זרעו גדול עוט דאין הקדה רוצה שיבא לו כפרה ,ומטעם
זה אני אומר מסתפק מרעיה במברך את השם אולי אין בו
עונש מיתת לד אעיג דידע דהמקלל אביו ואמו מות יומת
בסקילה החמורה ,והגאון מהרשיל בספרו עמודי שלמה כתב
סל הסמיג שהוא טעם גמור ומלתא דמסתבר היות העבירה
ממורה נ״כ אין הקלה רוצה שיתכפר עיי מיתת בי׳־ד ומ*ש
הסמיג שהוא הטעם רק לתשובת המירם לאו דוקא הוא
והדבר מוכרח מדברי הסמיג עצמו שכתב הטעם הזה
לספיקת מרעיה והרי בזה לא סקרו המינים וע״כ הטעם
הזה מתישב גס לנו המאמינים בתורת משה ,ואיל דכוונת
הסמיג לסזק בזה תשובתו נגד המינים הדוברים עתק על
חכמי התלמוד ני להמירם אין צורן להשיב רק מה שהשכל
ממייב ותשובתו צודקת מסיי משפט השכל ,וכן נראה מדברי
המהרשיא בסנהדרין סיד ב׳ שהוא ממם גמור וסברא צודקת,
מעתה כיון דהפליגה התורה בעונש הממנה יתום ואלמנה
מלב׳ שהוא ימות במרב הוה עוד לו עונש אסר דאשתו בניו
לא ידעו למר ממיתתו ונוע ינוע ולא ירשו נמלה והוא יהי׳
חמלה בשלה דקשה מכולן כדאמרי׳ בלמ ליס ב׳ ר׳ אליעזר
אומר ממשמע שנאמר וחרה אפי וכו׳ מלמד שנשותיהן
מבקשות לינשא ובניהן רוצים לירד לנמלת אביהן ואין מנימין
אותן וכו׳ ולפיכן כיון שעונשו גדול כ־כ אין הקרה רוצה
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הלכות דעות פ״ז ה״ב

שיתכפר לו נרי מלקות ממקום מיתה עומדת ומרש
מהרש׳א למנין אין סונשין מירד ,ומוי אפשר לומר דאין
הלאו הזה דומה ללאו דחסימה דהחס מתכפר לגמרי נרי
מלקות דכתיב ונקלה אמין כיון שלקה הרי הוא אסין משא*כ
כאן אן אס ילקה מדיין צרור מונו ניכתיכ ומיין בת׳י כיומא
לץ א׳ רה מק לקט שכסה שהחזיקו ג'כ נסכרא הזאת ,ודע
כי יש להכיא ראיי׳ לאמתת סכרת הסנרג כנותן מזרמו
למולן מדאמרי׳ כתמורה ג׳ כ׳ אימא מוציא ש׳ש לכטלה וט׳
אכל מקלל את מכירו כשם כיון דקא טכיד תרתי וכו׳ לא
חסגי לי׳ כמלקות ,הרי מנואר כל היכי דהסון הוא יותר
גמל אין ראוי לומר דמשסטו יקב הדין כמלקוח גרידא או
טונש אשר כיד אדם ומיין ברש״י שם דה דהיכא דקעכיד
וכו׳ וכוונתו הוא ג*כ שלא ילקה( ,א׳ה נלנרד כוונת כטל
המימן דאס מכר טל הלאו נרי ממשה והי׳ אפשר ג״כ למטר
אז כלי ממשה הוא דפטור ממלקות משא*כ אם לא הי׳ אפשר
למכור כלי ממשה כשמה שמכר נרי ממשה כגק קנה ממן
כפסש ואין לו ממן סוד ככיתו מודה הראיה דלוקה כיון
דכמת הזאת א׳א לו למטר על הלאו כלי ממשה).

דיחוי הטעם הנ״ל
אולם ככל זאת לא תנוס דמתי ליישב דכרי רכינו דודאי
אם הי׳ מפורש כשום מקום כתלמודא כככלי או
בירושלמי דאין לוקין מל לאו זה רק שהי׳ בהטלס מאתנו
הממם שאינו לוקה שסיר הי׳ אפשר לומר ככל האמור פה,
וכן הסמיג והמהרשיא המה באו ליתן מטס אל משפט כתוב

ומבואר להדיא בתלמודי אכל כמינוי אלמנה ויתום לא
מצאנו מפורש' כשום מקום דלאו זה לא ניתן למלקות מי
הגיד לו לרבינו דאין לוקין מליו ולבדות מלבו סברא ושבה
רמוקה ,כי יש להקהות בהטטס הניתן למטלה בדברינו
מדאיצטרן כדי רשטתו למדרש מיני׳ משוס רשמה אמת אתה
מחייבו וט׳ דאק לוקין על לאו שניתן לאזהרת מיתת רד ח׳ל
דפטור ממלקות משום דאיט דומה ללאו דחסימה דאין בו
עונש אמר אלא מלקות משא׳כ בלאו שניתן לאזהרת מיתת
דד לא תטסר מטאתו כמלקות לכד אס ילקה אלא צרין
לקיים ט מיתה הכתובה כתורה ,ומוד יש להקשות מנרש
רכינו כהל׳ שבועות פ׳ י׳ב אעפ״י שלקה הנשכט לשיא או
לשקר וכו׳ אין מתכפר להן מון השבועה טלו שנאמר לא
ינקה ה׳ אין לו נקיון מדין שמיס מד שיתפרט ממנו הרי
מבואר דאעפ״י דגם אמר שנקלה יש מליו עוד עונש שמיס
מ״מ הוא לוקה ולא קרינן בי׳ וא׳א ממייבו משוס ב׳ רשעיות
כיון שאין בו כרת או מיתת רד ,וגם מוכס משם דסכרת
הסמ׳ג לא מתישבת בכל מקום אלא היכי שאמרו בפירוש אין
לוקין ואנחנו לא נדט סכתו אז אנו מימשין לו טטם הסמ׳ג
ומהרש׳א כטנין אין טונשין מרד אבל מדמתיט א׳א לפוטרו
ממלקות מטעם האמור ,וגם ראינו דאמפ׳י שיש טונש שמיס
כיסן> על המלקות מ׳מ דומה הלאו הזה ללאו דמסימה למטן
מלקות וא*כ קמה וגס נצבה הערותיט מל רטנו מה ראה מל
ככה להמליט הדין דאין לוקין על לאו זה ומלשוט שכתב
ואמרי שאין לוקין מל לאו זה וכו׳ משמע שהוא דבר פשוט
ומפורש דאין כו מלקות ועיטט לא ראו אי׳ איפה מקום
הלכה זאת וצ׳ע.

פרק ז — הלכה ב
ביאור דברי הראב׳ד עפ״י הגט׳ ערכין ט״ו ע״ב
איזהו רכיל זהו שטומן דברים והילך מזה לזה וט׳ יש מון
גדול מזה וט׳ והוא לה־ר ,וכתב הרארד לא אלא
קשה הראשון מן השני דהראשק תליתאי והורג נפשות והשני
תניין ואינו הורג אלא אח מצמו רנה זאת ,וכוונתו הוא דמה
שאמרו בגנר דטרזכין נרו ב׳ במערבא אמרי לשון תליתאי
קטיל תליתאי הורג למספרו למקבלו ולאומרו קאי מל מי
שהוא אומר רכילות דמתון שהרוכל הזה אומר ראובן משב
רמה סל שממק תעורר השנאה בין שמהם והורגים זה אח
זה וגואלי הדם של ראובן ושממת נשממס בשל הרוכל הלזה

נמשתה הרמה הזאת הס הורגים אח הרוכל וכן פירש׳* שם
רה לישנא חליתאי וכן דה לאומרו סירש״י לרכיל עצמו וכו׳
ומיין תו׳ דה לישנא תליתאי ולא טמא לי׳ לרש׳י לפרש הכי
דשממק יהרוג את ראובן דסשב עליו רמה ואם*כ יטא גואל
הדס של ראובן ויהרג לשמעון ,דהגואל הדם של ראובן יאמר
כדין הרגו שממק מפני שמשב סליו רמה מנם אבל נקרא
לשון תליחאי הרכילות שהדבר טגע ומזיק לשלשה ,אבל
בלה״ר שהוא מדבר דופי על ראוכן בסט שמעון אין מגיע
מזה הפסד אלא לשטס לראובן המדובר בו דופי ולוה המספר
הלה״ר שהוא הורג אח עצמו דאס ישמע ראובן שזה דבר
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המלך

ןן״י ,חייב אדם להזהר ביתומים
ממוגן יותר מטמון עצמו .כבר ציינו
לי
אין
פי״ח
השפמים
במכלתא
שפלה לטאד כו'
מקירו להא דברכום י״ח ב" בעובדא דאבוה
אלא אלמנה ויסום שאר כל אדם מנין ח״ל לא מענק דברי
דשמואל עילאה ומחאה דידן ומצעי דיחמי פי״ש אולם צמיק
ר״י רע״קאומר אלמנה רפוס סדרכס למטה בסם דבר הכסוב.
סהא דכסובוח ק" ב׳ בפובדא דרבינא דהוי בידי׳ מסרא
ואפלגי קמאי בביאור המכלמא
דרבינא זומא יסמא בר אחסי׳
זיל לא עדיך
אים מאן דסכרי דרפ״ק לא פליג תורה אלא על המשטמה :ל חייב אדם להזהר דא״ל ר״א
על ר״י אלא משסעוח דורשין ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שטלה למאד מדידך ויש לישב> ומי׳ כ״מ
איכא ביניהו וכ״ה שימס רש״י ורותם נמוכה אע״פ שהן בעלי ממון אפילו ע' בדיני זוזי דיסמי ופי׳
ז״ל בביאורו פה״ם וכ״ה דמם אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנו עליהן בחינוך האריך בפרסי הדין
ודבריו צמ״ג שם.
הרא״ח ביראים סי ,נ״ד ובחדש
שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון .והיאך
סי* קפ״כשכסב לא ימנה אוסם
בל הפקניטן או
לא באונאש דברים ולא בדברים נוהגין עמהן .לא ידבר אליהם רכות .ולא
מכעיפן כו' ,וכ״ש
רפים ודבר זה אפילו בכל ינהוג בהן אלא מנהג כבוד .ולא יכאיב גופם המכה אותן או טקללן זהו
ישראל אסור ולא הוצרך הכסוב בעבודה ולבם בדברים קשים .ויחוס על דרשסם ז״ל שם אס ענה חענה
להזהיר עליהן אלא לעבור עליהן ממונם יותר מממון עצמו .כל המקניטן או אחד ענוי מרובה ואחד עטי סועס.
בב' לאח.
מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן או אבד
ומעלל ולאו זה אעפ״י שאין
מדבריו כאן ובססמ״צ
ל״ס רנ״ו משמע דס״ל ממונן הרי זה עובר בלא תעשה וכל שכן המכה
לוקק עליו הרי ענשו
דרעיק פליג מל ר״י ובאלמנה אותם או המקללן .ולאו זה אע״פ שאין לוקין טפירש בתורה כו׳ כבר ממהו
ויחוס שדרכם למנוח או כמ״ש עליו הרי עונשו מפורש בתורה וחרה אפי רבוחינו ז״ל ע״ז דלמה לא ילקה
מפני שנפשן שפלה ורוחן נמוכה והרגתי אתכם בחרב .ברית כרת להן מי על לאו זה ומי׳ בחיניך שכסב
מאד ,בהן דבר הכתוב ולא בשאר שאמר והיה העולם שכל זמן שהם צועקים לפי שאין העמי דבר מסוים
וכבר סמהו טל דבריו אצה ,וליל
כל אדם .וכן משמע משינוח
הרמב״ן ז״ל שמנה אלמנה ללאו מהמם הם נענים שנאמר כי אם צעק יצעק
גס משוס דהוי לאו שבכללום
בפ״ע ויסום בפ״נג ומוכח דרק אלי שמוע אשמע צעקתו .במה דברים אמורים אלמנה ויחוס דעכ״פ״הו״ל ללקוח
מליהו קאי ובסס״ק כשב ואעפ״י בזמן שעינה אותן לצורך עצמו .אבל עיבה אסרויהו יחד ועי׳ להרב מל״ח
שפי' רש״י שה״ה לכל אדה אותם הרב כדי ללמדן תורה או אומנות או בפר״ד ובסדר משנה עוד ועוד
אלא שדבר הכתוב בהוה לפי שהן להוליכן בדרך ישרה הרי זה מותר .ואע״ם שהאריס בזה מובא ומי׳ מניח
מיש בזה.
פשושי כס ודכר מצוי למטחן .מ״ח  pלא ינהוג בהן מנהג כל אדם אלא
וללילי הוא סלהא דסמיהא
אני אומר שהפס אלמנה ויחוס
יעשה הם הפרש וינהלם בנחת וברחמים
מפני הברים הכרופה להם שכל
מובא מה שפרחו
זמן שהן צועקין על מעניהם הס גדולים וכבוד שנאמר כי ה׳ יריב ריבם .בזה ,והדבר מפורש אצל רבנו
אחד
בסהמ’צ וזה לשונו ומי שיקצר
נממן ,כו" ואין הכרמה בדברים
בדבר מזה סנה מבר מל לאו
אלו איך דממו בשאר כל אדם
זה והוא אמרו י״ח עונש העובר מל לאו זה והוא אמרו
וככר האריכו רבותינו האחרונים בזה חכמ״ל יומר.
אפי והרגמי אמכם הרי מפורש הטעם
יח׳ וחרה
שאין לוקין עליו משום שגלחס מזרה ענשו ,וזהו מונס
אפילו אלמותו של טלך ויתומיו המהדק אט עליהן
1
רבנו גס הכא במ״ש הרי פנשו מפורש בתורה .ור״ל דלהכי לא
שג׳ כל אלמנה .המהרש״ל ז״ל בבאוריו לסמ״ג
כחב דהרבוי הוא מסיבח כל .ובאמח נבי חבלה בגד אלמנה
לקי מצייהו ,וזכיתי להשיג אמסס׳ היקר קרים ססרלהמבי״מ
ז״ל ומצאמי שכמב ולאו זה אין לוקין סליו אף בדבר שיש
דסרבינן ג״כ עשירה ושה לא כחיב כל אלמנה וכבר האריכו
בו ממשה מפני שהמורה פירשה עיגש על לאו זה כמה
האחרונים לבקש מקור ד״ר אלה ,והי׳ נראה מהא דדרשינן
שאמר וחרה אפי כו׳ הרי מבואר כדבריט.
כספרי פ' לאה י״ד פכ״ש והגר והיסוס והאלמנה אשר
ומעלל בד״א בזמן שעינה אותם לצודך עצמו אבל עינה
בשמריך יכול בין חסרים בין שאינם חסרים ואל החמה
שהרי הוא אומר לא מחמל בגד אלמנה בין מניה בין משירה
אותם הרב בדי ללמדן חורה או אומנות או
ס״ל לעני ולגר מס פט חסר אך כלם חסרים .הרי להדיא
להוליכם בדרך ישרה ה״זמותר לא נסבאר מקורו ,זראימי
מלינים להא דאמרו בסכות ח׳ יצא האב המכה אח בנו והרב
דאי לאו מיפומא הוי מרבינן גם אלמנה עשירה למ״ע.
זכמב רבנו אפילו אלסגסו שלמלך ויסומיז ,עפ״י מה שאמרו
הרודה אה סלמידו דאע״ג דגמיר הוי סצזה ובן אמרו שם
בשוליא דערא היכא דחיומא הוא דלסדי׳ נמי מציה אבל
בספרי גבי לא מחמל בגד אלמנה אפילו סרסא בס כיסום
מקור דברי מינו באמם הוא בסכלמא דרשב״י שהבאסי
ועי" סנדכ״א פכ״מ היסוסים בזמנם והאלמטס בהל מקום.
לפיל וז״ל או יכול אפילו ללמדם חורה וללמדם אומטס
אולם סכשיו זכני סשי״ס ומצאסי במכלסא דרשב״י שהו״ל
סרס״ג רד״צ ז״ל פ״ר הופמן ושם צד  150כסיב ד״א הל
ס״ל המנה והוא מאיר אח המינים.
ואעפ״ב לא ינהיג בהם סגהג כל אדם אלא
אלמנה אפילו אלמנתו של מלך ודברי רבנו מבוארים בספרי1 .
יעשה להם הפרש מנהלם בנחת זכרחסים נוזלים
ובבור כו' זהו עפ״י מ״ש בריש ההלכה דרבנו ס״ל דדין
והיאך נוהגין עמהם לא ידבר אליהם אלא רכות
זה מיוחד ליתומים ואלמנות ולא ס״ל כהיראים לעבור מליו
כו׳ ולא יכאיב גופם בעבודה ולבם בדברים קשים.
מ׳ לאוין דלשיטח רבנו דאין לוקק מל לאו זה א״א לומר
ומי׳ בסהס״צ ל״ח רנ״ו וזאת האזהרה כוללת שלא יענה
כן ,אלא דהוא דין מיוחד ליסומיס ואלמנות וגס היכא
אומה לא כמאמר ולא במעשה אבל ידבר עמם דברים
דלא שייך אונאת דברים וממון ,צריך לנהוג בהם ברחמים
רכים וכורכים כו׳ וזכיתי ומצאתי סקור הדברים במכלתא
כו׳ וקרא דמביא רבנו שנאמר כי ה׳ יריב ריבם ,ראימי
דרשב״י הנ״ל אס מנה שענה אחד הממנה גופן במלאכה
בס' או״ש שיצא זה מסה לאור ,דכונח רבנו לפסוק הנאמר
או לבן בדברים והוא מבואר,

ומעלל

אבל

מש״ר

מש״ל

ומש״ר

מדע .הלכות דעות פרק ו ז

עבודת

הפלד

לא

אומר קורצין ה״ז משופכי דשים שנאמר לא תלך רכיל
במשלי כ״ג ובשדה ישומים אל חבא כי גואלם חזק הוא
יריב ריבם אשך והוא ישר.
בפמך ולא תפמוד מל דם רפך ,מי׳ בהגהות מרן הגר״א
ז״ל שם שכן הימה נוסחתו והס הס דברי רבנו.
אחד יתום מאב ואחד יתום מאם ,שמעשי בשם
חכם ,וכעם מצאשיו בספר סהא דב״מ פ׳ גבי
ה״ ,3איזהו רכיל זה שטוען דברים והולך מזה אל זה,
בכ״י אברבנאל שהוא
ההוא דודא דבני מר מוקבא
דהוי בי מר שמואל דשקיל אגרא אחד יתום מאב אחד יתום מאם ,ועד אימתי מומן בדברים והולך כו' והוא
ושקיל פחסא עי״ש והנה פוקבא נקראים יתומים לענין זה .עד שלא יהיו מבואר בחו״ב קדושים ובירושלמי
שהבאט לפיל.
פלסו הי׳ חי מוד בימי יכא צריכין לאדם גדול להסמך עליו ולאמנן
״'’׳ *» ולהטפל בהן אלא יהיה עושה כל צרכי  *YTW31ואומר כך אמר פלוני
״יי ייי
כך וכך שמעתי על
 Wלעמו כשאר בל הסזליס:
w
״״
פלוני ,פי' כ״ס שריל שרכיל
לדפש רבנו הוא האומר פלוני
ני«י «ר ששואל <ר 5מן כאם
אמד מליך כך וכך או שפשה
וכדאשכשן באמם בסנהדרין כ״מ
לך כך וכך אמפ״י שאינו של
בני חמום דמר פוקבא קרובים
המרגל בחבירו עובר בלא תעשה שנאמר נטש כמו בהלשנש דואג שאמר
ונסרחקו הוו עי״ש ומבואר דגם
לא תלך רכיל בעמיך .ואע״פ טל אחימלך שנתן לחם וחרב
נישומים מן האם צריך להסנהג
פמהם כמו פס ית,מים במלמא׳ שאין לוקין על דבר זה עץ גדול הוא וגורם גלים לדוד טי״ש ,ובודאי אם
נודט לזה שדואג רכיל הי׳ אז
להרוג נפשות רבות מישראל .לכך נסמך לו
יהוא ני™
מוכרח שבכלל רכילוש גם האומר
רבנו כפשומם 3מכלשא דרשב״ ,ולא תעמוד על דם רעך .צא ולמד מה א רע
שפלוני פשה כך  piשהרי דואג
שס כל אלמנה משןס אחד ,שוס לדואג האדומי :ב אי זהו רכיל זה שטוען אנמי אל אחימלך שמשה כך pi
מאב ואחד יחוס מאם ,והם הם דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני ובאמת לא נמצא לא בד״ר ולא
כך וכך שמעתי על פלוני אע״פ שהוא אמת בדברי ישר הראשונים שיזכירו
דברי רבנו.
ומשיר ועי אימתי נקראים הרי זה מחריב את העולם .יש עון גדול מזה בכלל רכיל האומר פלוני פשה
כך /ובאמת שפיר אפשר לפרש
עד מאד והוא בכלל לאו זה והוא
יייו^י^לאד ״
לשון הרע• דכרי רבנו כך וכך שמפמי על
_ __י
שלא יהיו צריכים לאדם גדיל __
1,הסםך
והוא המספר בגנות הב רו אע פ שאומר פטני שכוונתו כך שמטתי פג
שקר
האומר
אבל
אמתי.
רכי
,
כא
היה
«
א
!,
בהן א
פלוני שאמר עליך  /שהרי רכיל
השגת הראכ״ד
עעמו כשאר כל הגדולים ,אולי נקרא מוציא שם רע על
הוא רק המממין דברים מזה
לקמן
וטי׳ מיש
•אנל נעל לשון הרע על זה,
כונחו לשדב״א שהבאנו לעיל חבירו .יאבל בעל לשון
שיושג ואומר נך עשה
יחומ’ס בזמנ • 1אכל מצא? הרע זה שיושב ואומר כך איש עלוני .א״א לא בביאור ההשגה ונתבארו הדברים.
הדברים
אלא קשה הראשון מן השני
מבוארים במכלחא וכך עשה פלוני וכך וכך
שהראשון הוא תליתאי רמש״ר אעפ״י שהוא אסת לקמן
דרשב״י שהבאט ,ומד אימסי
נקראין יתומים מד שיעמדו לטצמן ,היו אבותיו וכך וכך
והורג נפשזח והשני תנין
גבי לשון הרע ,ובאמת
ואינו הורג אלא אה
דברים
וזהו מקור דברי רבנו והמה דבריו .שמעתי עליו ואמר
אי נימא כמ*ש הכ״מ דרואג
עצמי • נינה ואה:
רכיל הי׳ הרי להדיא דאפילו
של גנאי .על זה אמר
פיז ה״א .המרגל בהכירו עובר הכתוב יכרת ה׳ כל שפתי חלקות לשון אומר אמה שהרי אמת הי׳
שמסר אחימלך לדוד כל האמור
מדברת
 ,נל״ה ענאמי\א הלי
וק אגי מזכה ופלוני מחייב
רכיל בעמיך ,בירושלמי פאה
דאית בי׳ משום לא תלך רכיל אעפ״י שהוא אמת.
פ״א ה״א אזהרה ללה״ר מנין כו׳ אמר רבי לא חני
ומש״ר יש עון גדול מזה עד מאד! כמש״ר לקמן שאין לו
ר׳ ישממאל לא חלך רכיל בפמך זו רכילח לשון הרם
חלה״ב ויתר הפרמיס שאיגס ברכילות לדעת רבנו
ובנוסח הירושלמי שהיה לפני מהר״ש סירליאו זז רכילות
ויבואר לקמן.
ולשון הרס תני ר' נחמי׳ שלא תהא כרוכל הזה מטעין
דבריו של זה לזה ושל זה לזה ,והם הם ד״ר כאן ובה״ב
ומש״ר והוא בכלל לאו זה והוא לה״ר ירושלמי רפאה
שהבאנו לפיל.
שנשב יש פון גדול מזה והוא בכלל לאו זה והוא לה״ר,
ופי׳ בכתובות מ״ו שדרשו מזה אזהרה למוציא ש״ר ,ופי'
והוא המספר כגנות הכירו אעפיי שאסר אמה פן׳
1
בפיהמ״ש לרבנו בפ״ק דאבות שאין לה״ר שיכזב
לרבנו בםהמ*צ ל״ש ש״א שאחר שהביא שהזהירנו מרגל
סייס ובכלל לאו זה אזהרה מהוצאת שם רם ומי׳ להרב
על האדם וייחס לו מה שלא פשה כי זה נקרא מוצש״ר
המניה בסמה״צ החדש שהביא כי בכמה כ״י ליחא הך
כו׳ וכמש״ר לקמן והרב במל ת״ח הביא ראיות לזה ממו״ק
מ״ז דמבואר שם דאי לאו ילפותא דשליש בי״ד מוסר לומר
סיומא בדיר.
הוי בכלל לה״ר וכן בעובדא דר״י מייסין דביב קס״ד
ומש״רואעפ״ישאין לוקין על דכר זה ,הוא מהפס שכ״ר
דאן» שהי׳ אמתמ״ס אמר לו כלך סלה״ר הזה.
בפי״ח מה׳ סנהדרין ה״א משוס דהוי לאו שאין
ומש״ר אבל כעל לה״ר זה שיושב ואומר כו׳ ואמר דברים
בו ממשה ,ועי" בחינוך והרי במשנה דפרכין נרו אמדי
נמצא האומר כפיו חמור מפושה מעשה ,והרי גם מוצש״ר
של גנאי ע״ז אמר הכתוב יכרת ה׳ כו' שם נגנן׳
דפרכין ט״ו סיפר אין לו שקנה שבבר כרמו דוד ברוה״ק
בכלל לאו זה כסו שהבאנו מדיר ,הר* דלא חשיב מפשה
ויש נד שרוצה לומר משום דהוי גם לאו שבכללות ,אבל
שג׳ יכרס כו׳ ומפרש רבט דקאי על צה״ר וכאמרס מה
יש מקום להאריך בזה.
תקנתו של מספרי לה״ר ,והנה הראביד השיג פ״ז וכתב
א״א לא אלא קשה הראשון מן השני שהראשון הוא
עזן גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל
לכך נסמך לו ולא תעמור על דם רעך לא נודפ
סלסאי והורג נפשות והשני תנין ואינו הורג אלא את מלמו
סקור דרשם הסמיכות ומצאתי בפי״א דש׳ דא״ר ר׳ יצחק
וכוונת הראב״ד זיל דכרת דיכרת ה׳ כו׳
בינה זאת.
«ן

ומש״ר

פרק שביעי
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מש״ר

מש״ר
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ורצה לבוץ עצמו באחדות האמיתי בשעת
יציאת נשמתו בקידוש השם ,וכן היה
שיצאה נשמתו באחד ,וזהו דקאמר בלתי
לה׳ לבדו שמחויב האדם למסור נפשו בבל
כתו ועוצם ,אף כי א״א להשיגו שאין מכיר
בו אלא ה׳ לבדו מחויב האדם לעשות כפי
יכולתו:
וגר לא תונה וגו׳ ,ענין סמיכתו לפי
שאמר זובח לאלהים יתרם ,דהיינו
ישראל עובד עכו״ם אין לו תקנה אלא

מיתה ,הזהיר על הונאת הגר כמ״ש חז״ל
בב״מ דף נ״ח ע״ב שלא יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים ,כי אף שבישראל קשה
פרישתו ממינות אין הדבר כן בגרים,
וכמ״ש חז״ל בחולין דף י״ג ע״ב אין מינות
באומות דכתיב מכם בכם חלקתי ולא
באומות ,והטעם כי הגרים הם באים מהטוב
שנתערב ברע בחטא עץ הדעת טוב ורע,
וכמ״ש חז״ל [ב״ם נס ]:מפני מה הזהירה
התורה על הגר מפני שסורו רע ,וכמו
שפרשנו בזה בחידושינו בסוף קידושין!«]:
שהוא מוסר מן הרע שנתערב בדעת,
והרמז לזה כי ג״ר ור״ע מספרו דעת עם
הכולל שהוא האחד האמיתי המברר,
כדכתיב [איוב יד ,ד! מי יתן טהור מטמא לא
אחד ,וזה שאמר אף שבמין הוזהר
להחרימו גופו וכ״ש ממונו ,משא״ב בגר
לא תונה אותו במעשיו הראשונים ולא
תלחצנו אותו בממונו ,ואמר ע״ז כי גרים
הייתם בארץ מצרים שהיו אדוקים
ומשוקעים מאוד בארץ מצרים ,ובירר
הש״י אותם להבדילם מטומאת מצרים
וינטלם וינשאם כל ימי עולם למעלת קבלת
התורה_________ :
__________
כל אלמנה ויתום לא תענון ,אם ענה
תענה וגו׳ ,במכילתא אחד עינוי
מרובה ואחד עינוי מועט ,ד״א ר״א אם ענה
תענה מגיד שאינו ווייב עד שיענה וישנה

קפט

אותו ,ויש לפרש משום דלכאורה קשה מה
שהקדים הכתוב אלמנה ליתום הא קי״ל
בת״מ סי׳ טו ס״ב מקדימין דין היתום לדין
אלמנה דבתיב 1י»»יה א ,יי] שסטו יתום ריבו
אלמנה ,וכתיב נשם ,שם בג] יתום לא ישפוטו
וריב אלמנה לא יבוא אליהם ,פירש״י כיון
שלא שפטו את היתום ממילא חוזרת
אלמנה לאחרים ,והיינו מטעם שהיתום
קודם לאלמנה ועוד דקי״ל [גיסיו לד :כתיבות
פז ].טוענין בשביל היתומים ולא בשביל
אלמנה:

ונראה דהיינו דכתיב גבי יתום לא
ישפוטו וגבי אלמנה כתיב וריב
אלמנה ,דהיינו טענת אלמנה כדכתיב נדברים
יז ,ת] דברי דיבות בשעריך ,אבל היתום
הב״ד הם הטוענים בעצמם ולמה הקדים
הכתוב כאן אלמנה ליתום ,אלא שאחז״ל
[אבות פ״ד ,מ״ב] הוי רץ למצוה קלה שהעבירה
גוררת עבירה ומן הקלה בא לתמורה ,וזהו
שאמר אם יענה את אלמנה שהוא עינוי
מועט ,סופו לענות עינוי מרובה שהוא
עינוי יתום ,והיינו דכתיב בתורה אם ענה
תענה אותו ,שמעינוי האלמנה יבא לענות
גם את היתום ,ומ״ש רבי אינו חייב עד
שיענה שני פעמים ,יש לפרש ענינו ע״ד
שאחז״ל במנחות [מא ].דאמר ליה רב קטינה
למלאך מי ענשיתו על עשה א״ל בעידן
ריתחא ענשינן ,והטעם בזה כי כל שב ואל
תעשה אין עונשין מן השמים ,כמ״ש בם״פ
במה בהמה [בת !.במדת הוכח תוכיח שבשעת
הזעם נענשו על שהיה להם למחות ולא
מיחו ,וכן הוא בעינוי הדין כיון שהוא שב
ואל תעשה אין העונש אלא בשעת חרון
אף ,והיינו דכתיב וחרה אפי ,אמנם חרון
אף הוא במי שעבר עבירה ושנה ,שאחז״ל
[קידושין כ ].שנעשה לו כהיתר ,ועל העון הזה
שנעשה לו כהיתר מצינו בר״פ נצבים [כס,
יז־ית] פן יש בכם וגומר והתברך בלבבו
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רשות ת״ל העבט תעביטנו ,נראה דאין
לאפר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי
כוונתו להלואה מועטת להחיות נפשות
אילך למען ספות הרוה וגר ,ופירשנו שם
ביתו לפי שעה ,דעליו א״צ הוכחה,
שהוא פן יחשוב בלבו כיון שנעשה לו
דמתויב ליתן לו אפילו בחנם וכ״ש להלוות
כהיתר דינו בשוגג ,כמו שפירש התרגום
לו ,אלא הכוונה הוא בהלואה מרובה
בדיל לאוספא חמאי שלותא על זדונותא,
לשאת ולתת בו להרויח פרנסתו ,ום״ל
ואמר כי אז יעשן אף ה׳ וקנאתו באיש
דהא דכתיב נתן תתן לו והדר כתיב והעבט
ההוא ,ומסעם זה אחד׳ל בסוף פ״ק
תעביטנו ,היינו בענין זה שאינו מחויב
דקידושין נם ).דכשנעשה לו כהיתר נענש על
ליתן לו בחנם בדרך צדקה ,מ״מ מחויב
המחשבה כמעשה ,דהיינו שאף שאין עונש
להלוות לו בענין שלא יהיה לו פסידא,
על המחשבה כמעשה מפני שאין עונש אלא
והיינו דאמר העבט תעביטנו דהעבט
בקום ועשה כנ״ל ,אבל כשנעשה לו
תעביטנו משמע הלואה על המשכון ,וכך
כהיתר דכתיב בו וחרה אפי כיון דהוי
פירש אבה״ע וכן משמע מדכתיב את העני
בעידן ריתחא נענש אף על המחשבה,
עמך שהעני קודם לעשיר ןב״ס«.ן ,משמע
והיינו דאמר הבא אם ענה תענה שאינו
דמצות הלואה יש ג״כ בעשיר ,וכיון
נענש אלא אם ענה תענה שיענה וישנה,
דבעשיד לא שייך ביה מצות צדקה ,ע״ב
כיון שאין בו מעשה אינו נענש עד שעבר
ושנה שנעשה לו כהיתר ,ואז וחרה אפי > «מיירי בענין שבטוח שיפרע ממנו ,וכן בעני
מיירי בענין שיכול לפרע ממנו ,ובדאיתא
ובשעת הריתחא דנין אפילו על עבירה
במכילתא אם חבל תחבול ר׳ ישמעאל
שאין בו מעשה כנ״ל:
אומר בא הכתוב ללמדך שתהא״עושה מצוה
וכזה א״ש מה שפירש״י שהוא מקרא
ותהא נוטל את שלך ,היינו שיעשה מצוה
קצר שלא פירש עונשו ,היינו
להלוותו בענץ שיכול ליפרע ממנו ,ומטעם
משום דבביטול מ״ע או לאו שאין בו מעשה
זה נראה דלא הזהירה התורה על שאלת
אעפ״י שאין בו עונש בעולם הזה ,אפי ׳ה
כלים וחפצים:
יש בו עונש בעולה״ב א□ לא עשה
תשובה ,כדאיתא ביומא 1פו.ן בד׳ חיזקי
תדע דהא כתב הד״ן והביא הסמ״ע בסי׳
כפרה עבר על עשה ושב מוחלין לו ,אבל
ע״ב [סק״ה] השואל ספר מחבירו
לא עשה תשובה עונשו בעולם.הבא אף
פטור מן האונסים ,משום דאין כל הנאה
שאין עונש בעוה״ז בלא עידן ריתחא ,וכיון
שלו דהמשאיל ספר עושה מצוה ,משמע
שלא מצינו מפורש בתורה העונש שלאחר
דבשאר חפצים אין בו אזהרה כמו בהלואה,
מיתה ע״ב לא כתבה התורה אלא ברמז
והטעם משום שהוא מתקלקל בתשמישו
דאף קודם שתרה אפו יענש בעולם הבא,
ולא הזהירה התורה אלא בהלואה שאין בו
וכן י״ל גבי כל הורג קץ כיון שהיה דינו
פסידא שיכול לגבות ממנו .ויש עוד לפרש
בהריגה אלא שהקב״ה האריך לו ,מ״מ לא
מפני שאתז״ל [®בת קנא ]:בפסוק כי בגלל
היה אזהרה שלא להרגו ,וההורגו לא היה
הדבר הזה גלגל חוזר בעולם וכדאמר ר׳
חייב מיתה אלא העונש בעוה״ב לכן לא
חייא לברתיה אקדם ריפתא לעני כי היכא
_ _________פירש הכתוב עונשמ_ ________\
דאיקדמי לבנך ,אמרה מילט קא לייטי לי
אמר לה גלגל חוזר בעולם ,א״כ כל צדקה
אם כסף תלוה את עמי ,במכילתא ר׳
והלואה ניתן בחזרת הגמול לדורותיו ,א״ב
ישמעאל אומר אם זה חובה ,יכול
פנים יפות <חוצאת מישוו־>  -ב (שמות) הורוויץ ,פינחס  pצבי הירש הלוי עמוד מס (190הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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לא תחיה ( .קיא) אחד האיש ואחדהאשה ,אם כן לטה
______________________ ייותר ט זי« האנשים^ ?אה פאי׳
*מוי שהנשים מצויות ככשפים
ומיד /מפני
(קיב)

יודעין מה עונש המכשף ( ,היג) אלא א״ר ישמעאל נאטר כאז
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-------יח) כל שוכבעם בהמה מות יומת( ,קיח) למה נאמר ,לפי שהוא אומר ואיש אשר
יתן שכנתו בבהמה מות יומת (שם  DCמי) ,ולא ידענו כמה ,ת״ל ואת הבהמה
תהרוגו ,ונאמר להלן הרינה  ,דכתיב כי הרג תהרגנו ירד תהיה בו בראשונה
להמיתו (דברים יג י) ,טה להלן בסקילה  ,דכתיב והקלתו באבנים ומת (שה  zzיא) ,
אף כאן בסקילה:
י®) זובח לאלהים יחרם ( .קיט) עונש שטענו  ,אזהרה מנין  ,ת״ל לא תשתחוה
להם ולא תעבדם (שם ה טן ,זביחה בכלל היתה  ,ולפה יצאת  ,לומר לך
מה זביהה מיוחדת שכיוצא בה עובדים לשמים יהו עליהם חייבים  ,אף כל שהוא
עבודה שכיוצא בה עובדין לשמים חייב :
כ) וגד לא תונה ( .קס) סמכו ענין גר לו( ,קכא) שכל המאנה את הנר כאלו
עובד עבודת כוכבים( :קבב) ר״א וגר לא תונה .לא תוננו בדברים( ,קכג) שלא
תאמר לו הפה שהיה אוכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים ,עכשיו הוגה טעמי תורה,
עד עכשיו היו חזירין נושרין מבין שיניך ועובד היית לכל ,־"־(בכד) ואתה עומד
ומתריס כנגדו ,לבך נאמר לא תונה :ולא תלחצנו .בממון( .קבה) א״ר אליעזר לפי
שסיאורו של גר רע  ,לפיכך התורה מזהרת ,ואהבתם את הגר (דנריס י יט) ,ואתם
ירעתם את נפש הנר (שמות מ ט)( .קבו) חביבין וערים שבכל מקום התורה מכנתם
הערות ותקונים
כסף ישקל במפתה נאמר :כמוהר הבתולות האמור במאגס את הבתולה (דברים כב) קנסו מחוב נ׳ כשף
בשביל סוהר בחוליה  .שיהא זה כמוהר הבתולות • ׳:קיש הנהוב קנס המפתה לקנס האונס מה להלן נ׳ אף
כאן נ' ומה כסף האמור כאן שקלים דכחיב ישקול אף להלן שקלים דלא תימא ספות .ובכ״י פ״ב ונכ״-י
סלארענן הני׳וכן למדנו במם' כחובות שיהא זה כמוהר הבהולות ומוהר הבהולות נזה פירושו שיהא זה כמוכי
הבתולות שג׳ כמוהר הבתולות כסף ישקול למדנו שהם שקלים הלעיס אף המשים כהף שקלים ,ומוהר הבתולית
בזה ממשים כסף שהרי במוהר הבתולות כתיב ככף ישקל ולא ידענו נמה אבל למדנו כהוא ממשים שהסלע
סרנעס די&וין הרי מאתין זוזי לנתיבה דאורייתא שהזוז הוא הדינר ( .קי) נמהר כמה ר' • ד.ירש
נוטריקון נמהר ,כמס ר׳( .קיא) אחד האיש• מכילתא וילקוט • מהדרין ס"ז ע״א .ועיין רש״י עה״ת •
(קיב) מפני שהנשים .סנהדרין שס( .קיג) אלא אמר ר׳ ישמעאל • מכילתא שם .ונטנהדרין הוא נשם
ר* •וסי הגלילי( .קיר) ר' אליעזר אומר .כמכילתא הגי' רני יופי הגלילי אומר וכן נכ״י פ״ב ונ״י פלארענן
הגי' ר׳ יופי הגלילי ועי' בגמרא שם מובא זה נשם בן מזאי< .קטו) מה זה בסקילה .טי' רש״י שכמב
הא ילפינן לה בהאי פרקין מדמיהס בס  ,דכתיב בס נשרפת קדושיה תהיו  ,וגמרי לה מאוב וידעוני ,
תתיב בס ,באבן ירגמו אותם דמיהם בם ( .קטז) >כן הלכה שהמכשף בסקילה .משנה סנהדרין נ״ג ע״ה,
וט הניא הרמב״ם הל' עבודת כוכבים פי״א הט״ו המכשף מייב סקילה( .קיז) דכתיב ואיש או אשה .ע״ן
סנהדרין נ״ד ע״א ( .פיה) למה נאמר  .מכילתא ( .קיט) עונש שמענו • מכילתא וילקוט רמז שמ״ח .
(סב) סמכו עניו גר לו .וכ"ה גכ״י פלארעק .וננ״י פ״ב הגי׳ סמנו מנין לעבודה זרה( .קכא)שכג הממנה
את הנר  .עייו נ“מ כ״מ ע״נ ( .הכב)ד״א  .מכילתא פרשהי״ח ,ילקוט רמז שמ״ט  tוט והזהיר ה״ע
ויוחיוח
/»*.
___ \m
1..__ r. > _ . /
.
■ .
.

‘ לקח טוב  -א (בראשית) טוביה בן אליעזר עמוד מס  164הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

')('5

6

*4

<9׳׳

,-יי

שמות כב משפטים
בשם ישראל ,ישראל נקראו בשם עברים ,שבא ,ט לי עי ישראל עבדים עבדי חם (ויקרא
כהנה) ,ונחם נקראו עבדים ,שנאסר לחיות לו לעבדים (ישעיה <י י) ,ישראל נפראו
משרתי אלהים  ,שנאסר משרתי אלהינו יאמר לכם (שם סא י) ,ובן הגרים שנאסר

ובני הנכר (קכז) הנלויס אל ח׳ לשרתו (שם נו ז)( ,קכח) בישראל כתיב ושמרתם את
בריתי (שמות ישא) ,ומרים כתיב ומחזיקים בבריתי (ישעיה ני י)( .קכט) ארבע כיתות
(קל) מזומנות לעתיד לבא ,זה יאמר לה׳ אני (ישעיה מד ה) ,שלא נתערב בו חטא ,
וזה יקרא בשם יעקב (שם) ,אלו נרי צדק ,וזה יכתוב ידו לה׳ (שם) ,אלו בעלי תשובה,
ובשם ישראל יכונה (שם) ,אלו יראי שמים :
____ כא) כל אלמנה ויתום לא תענון( .קלא) רבה הכתוב_נב?ן_יתירה^ אפילו שאר אדם
ךגנרי" ר' ישמעאל ךר׳ עקיבא אומר־כדאלמה ויתום שדרכן להיענות בם
דבר הכתוב( ,קלב) זה שאמרו רז׳ד תחת ארי ולא תחת כנעני ,תחת מעני ולא תחת
הבד  ,תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם ,תחת תלמיד חכם ולא תחת (פלג) יתום
ואלמנה ,מפני שדמעתן מצויה :
כב) אם ענה תענה אותו( .קלד) אחד עינוי מרובה ,ואחד עינוי מועטת( ,קלה) וכבר
היה ר׳ שמעון ור׳ ישמעאל יוצאין ליהרג ,אמר לו ר׳ שמעון ,ישמעאל לבי
יוצא שאין אני יודע על מה אני נהרג ,אמר לו ר׳ ישמעאל מימיך לא בא אצלך אדם
לדון או לשאילה ( ,קלו) ושהותו עד שתהא גומע כוסך ( ,קלז) או נועל סנדלך ,
או עד שתהא עוטף טליתך  ,והתורה אמרה אם ענה תענה אותו  ,אחד עינוי
מרובה ,ואחד עינוי מועטת  ,ובדבר הזה אמר לו רבי נחמתני .וכשנהרגו ר׳ שמעון
ור׳ ישמעאל  ,אמר להם ר׳ עקיבא לתלמידיו התקינו עצמכם לפורענות  ,שאילו
טובה היתח עתידה לבוא בדורינו ,לא היינו מקבלין אנו אותה תחלה ,אלא ר׳ שמעון
ור׳ ישמעאל ,ועכשיו גלוי וידוע היה לפני מי שאמר והיה העולם  ,שפורענות גדולה
עתיחז לבא בדורינו  ,ונסתלקו אלו מבינותינו ,שנאמר הצדיק אבד וגו׳ (ישעיה נז א),
(קלח) וכתיב ואתם קרבו הנה בני עוננה (שם שם נ)  :כי אם צעק יצעק אלי.
(קלט) כל זמן שהוא צועק אני שומע :שמע אשמע צעקתו .ממהר אני להיפרע על
ידי שהוא צועק  ,יותר מטי שאינו צועק  ,וקל וחומר אם כשהיחיד כך  ,כשהרבים
צועקים לא כל שכן ז
מ) וחרה אפי( .קם) זה גלות ועצירת גשמים ( ,קמא) וחרה וחרת לנזירה שוה :
והיו נשיכם אלמנות( ,קמב) ממשמע שנאמר והרגתי אתכם בחרב ,למדנו
 . .שנשיכם אלמנות ,ומה ת״ל נשיכם אלמנות( ,קמג) אלא בעגין שנאמר (קסד) ותהיין
הערות ותקונים
ש״כ ( .קכז) הגלויס אל ה׳  .וכן מונא בכיי פ״ב וכ״י פלארסנ׳ן ,ונקרא כתיב על ה' • (קכח) כישראל
כתיב ושמרתם אש כריתי • נמכילהא וילקוט הגי׳ נאמר כישראל נמת שגא ,והיתה כריתי גנשרכם
(בראשית יז) וכן כנרים שנא׳ ומחזיקים ככליתי( .קכט) ארנע כיתות .פי׳ מכילתא ובמדכר רבה שס,
ואדריג פל״ו  ,והד״א מ״א פיית ונס׳ והזהיר דף ע׳ ע״א ( .קל) מזומנות לע״ל• כמכילתא הגי׳ שהן
שנוח ואומרות לפני מי שאמר והיה העולם • (קלא) רנה הכתוב נו״ן יתירה .כמכילתא לפנינו אימא כך
אין לי אלא אלמנה ויתום שאר כל אדם מנין ת״ל לא תענון  ,דברי ר׳ ישמעאל .והרב כפל כרורי המדוח
פי׳ דיתזרא דטין דייש וכוון לדכרי רנינו ( .קלב) זה שאמרו מז״ל  .שכח י״א ( .קת) יתום ואלמנה.
ככ״י פלאדעק יתום ויתומה( .קלד) אחד עיטי מרוכה • מכילתא וילקוט רמז שמ״ס • (קלה) וכבר היה
שממון  .שם  .ובכיי פ״ב הגי' ר׳ שממון בן גמליאל .ונב״י סלארענן כתוכ וכבר היה ר׳ ישמעאל
מוסלים המלוח "ר׳ שמשן״ וכן חסר להלן מן אמר לו ל׳ שמעין עד אמר לו ר' ישמעאל .ועיין אדר״ג פל״ו
זמם״ שמטת פ״ח( .קלו) ושהותו עד שתהא גומע נוסך  .כ״ה הגי׳ גס בילקוט רק שם הגי' טמר כוסך
והנוסחא שלפניט יותר נשנה .ובמכילתא הגי׳ ועכבתו עד שמהא שותה נוסך( .קלז) או נועל סנדלך •
כיה גם בילקוט ולפניט במכילתא טפל סנדלן■ צ״ל טעל( .קלח) וכתיב ואתם קרט  .במכילתא הגי׳ ואומר
יבא שלום •נוחו על משכטחם הולך נכותו ,ולבסוף ואתם קרנו הגה בגי שננה • (קלט) כל זמן ט׳
ממהר אגי כז׳ .מכילתא וילקוט שס ( .קם) זה גלות • מכילתא וילקוט ( .קטא) וחרה וחרה לנ״ש .
ריל נאמר כאן וחרה ונאמר להלן (דברים יא יז) וחרה אף ה' בכם( .קטב) ממשמע שנאמר .מכילתא וילקוט*

ל'

(קסג) אצא בלגין שנאמר  .כיה הגי' במכילתא • אולם בילקוט הגי׳ אלא אלמטת ולא אלמנות מנין

שגאפר  ,ועי' בגמרא ג״ס צ״ח ע״ב ועי'

נרש״י עה“ח( .קטר) ותהיין .במקרא ותהיינה
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שמות כב משפטים
צרורות עד יום מותן אלמנות חיות (ם״ב כ נ) :ובניכם יתומים ( .הסח) יתומו ולא

יתוטין קקש ,שאיןב״י ם^ם אותם לנכסי אביהן בחוקת שהן קיימן ,גדול מדת
הדין ,שתחלת הפרשה הזאת התחילה ברין ,ובסוף נטר בעונשה ,וכן היא אומר אסת
ומשפט שלום שפטו בשעריכם (זכריה ח טז) ,ואומר משפט אסת שפוטו (שם ו ס) ,ואומר
שמרו משפט ועשו צדקה (ישעיה נו א):
כי) אם כסף תלות את עמי( .קמו) ד׳ ישמעאל אומר חונה  ,דבחיב והעבט תעביטנו
(מלים הו ח) ,חובה ולא רשות :אם כסף תלוה .כסף בכסף אתה מלוה ,ולא
מרות כפירות  ,ולא כסף ופירות בכסף :את עטי .ישראל וכנעני עומדין לפניך
ללדת ,ישראל קודם את הכנעני ,עני ועשיר  ,עני קוים ענייך ועניי עירך ענייך
קודמן ,שנאמר עמך ,עניי עירך  tועניי עיר אחרת  ,עניי עירך קודסין :לא תהיה
.א כנושה  .שלא תראה לו בכל זמן שלא יתבייש  :לא תשיטון עליו נשך .זו אווירה
לערב ולעדים שהן גורטין לך ,אזהרה למלות מנין ,ת״ל אל תקח מאתו נשך ותרבית
(ויקרא כה לי) ,אזהרה ללוד .מנין ,שנאמר את כספך לא תתן לו בנשך (שם  wלז)
מיכן אמרו הטלוה ברבית עובר בחמשה לאוין ,משום לא תתן ,לא תקח  ,ולא תהיה
לו כנושה ,ולא תשימון עליו נשך ,ולפני עור לא תתן מכשול ,ר׳ מאיר אומר המלוח
כרבית ואוסר לסופר בוא וכתוב  ,ולעדים באו וחתוטו ,דרי זה נותן ממונו ואוסר
כתבו עליו שאין לו הלק כאלהי ישראל ,ורבית קצוצה ייצא בדיינין ,וגובה את הקרן,
ואינו גובה את הרבית  ,ומעות של יתומס אשור להלוות ברכית  ,אבל קרוב לשכר
ורחוק להפסד פותר ,ועד היכן חוסר הרבית ,אפילו לא היה נתוג להקדים לו שאש,
ומשלוח הימנו מקדים לו שלום  ,הוא רבית דברים ואשור  ,ואזהרתו מנשך בל דבר
אשר ישך (דברי ,מ כ) ,להביא רכית מוקדמת ורבית מאוחרת  ,מוקדמת  ,כנון שהיה
בדעתו ללות הימנו והיהמשנר א דורונות בדי שילוונו ,ומאוחרת לאחר שפרע לו
ממונו היה משגר א מנחות שעל שהיה מעות חבירו בטיאת אצא  ,וכללא דרביתא
כל אנר נטר ליה אסור ,ובולהו מתפרשי (קמז) בב״ם בפרק איזהו נשך:
חבל תחבול שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו א ( .קמת) זה כסות יום,
כה)
כגון מלבושו וטליתו ,כסות לילה מנין ,כגון השמיכות המצועות הכר והכסת ,
ת״ל השיב תשב לו את העבוט בבוא השמש (שש כד ע) ( ,קמט) מיכן אמרו מהדרין
כסות יום ביום ,וכסות לילה בלילה :
כו) כי היא כסותה לבדה ( .קנ) זו טלית  :היא שמלתו לעורו  .זה חלוקו :במה
ישכב .זה המצע  :ר ,נתן אומר הרי שהיה חייב להכירו מנה ,ועליו כסות
במאתים לא יאמר לו טבור כמותך והתכסה בשל מנה ותן לי מנה  ,לכך נאמר כי
היא כסותה לבדה כסותה כאשר הוא שלא יחליפנו  ,כסותה מלא  :והיה כי יצעק
אלי ושמעתי  .לאלתר :כי הנון אני .ברחמים בראתי את עולמי:
מ) אלהים לא תמלל( .הנא) אזהרה למברך השם ,שהרי עונש שמענו ,דבתיב
ונוקב שם ה' מות יומת (ויקרא כד נח) ,דברי ר׳ עקיבא  ,ר׳ ישמעאל אומר
אזהרה זו לדיינים  ,שנאמר עד אלהים יבא דבר שניהם (שמות« ח) ,מיכן אמרו יש
מדבר דבר אחד וחייב בארבעה דברים ,כנון בן נשיא שקילל את אביו חייב בארבעה
דברים ,משום אביו ,ומשום נשיא ,ומשום דיין ,ומשום בעטך לא תאור:
כח) מלאתד ודמעך לא'תאחר ,מלאתך אלו הבכורים שנוטלים מן המלאה,
 1ודמעתך זו תרומה שמדטעת את התבואה כל זמן שמעורב בה :לא
תיו?/-,£
תאחר .שלא תקרום שני לראשון ,ולא ראשון לתרומה ׳
שהרי בכורים נקרא ארגעה שמות ,ראשית ,בכורים ,תרומה( ,קנב) ודמעה,
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נזוט*י אעשה רד• שיל כל השפלים
ענקלים י נהנית •חניה למקרי! לי י .ולצעירי הצאן לשי כנילי •
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 m3צליהא • רעא ומהמנן ?רם דר נעילימא • מן מהוי ארנא כל
הא
פטטי׳א דאוריחא  .ענדי הקנמא ־ מא ספ/מו •נרגן מסייד אי׳ש
יומקימי• אי לזאת מען לק נ•  .משפט• ודיני •מינור• טהית הקיש זאח אים

חג־*.מ  .אעלה ארונה וש״ם
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ד לפץ 3ל זכורים •י לא יום ממט נרם והיו

לאמויס * אל «קוס כקרק זגאו גאונו
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מילתא  .נייק ג»5א ימיזא נאיר״מא' י גי אחד קראתיו׳♦ 2ך|ךץ
ה>!
אסר מלאת׳ו• יכני וישי מנאי • אקדוני פחחא י.
3
ר.גן> כ• הין ••#לה• (זוסיק נירא נס'פחח האהלים׳
על «חמ
 X^Jaנא רל׳ו יפשס ה׳ על העמגי) ׳• 00יניר למנים זי.מורס יייש סין למ(.ש״«'

ך,ך יר

רכיר ע*נ> ,אח הימה לי וינלזגץ ממי * גס זו לטעה הימה פלי • <ו סרמוז
׳י

יסי<

ם רשימיח תש־נית ד,לעיי דיים ב;ימ; פינטוי ־ליי נייש כל אמיון,
דיניי׳
בניסן
על כן נטיתי יו• נננז< סגשמ ו! • שיטי של

הכ׳ד

אנא זעירא נרע
י^י *

נסיזרא קדם י3נן ומלמיוהון מקוס משוי מ׳ צור׳
<&'י חיים־ בנימו

פגגטרימולי

ס׳ט
ומשלם כל המלאכה ניימא מלימאי »ש׳ החרימו ליצ״רס
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אדננו .המלו״קולמן עכדול סינ׳ידיריה ומ״מ
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ס♦׳ קלה

א’ח

פתח #
לדבש לעט״ ר מור• הדג י׳ אנא זיל  "Pי׳ט ומיש

קלו
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הדביר

שם

C 1W־« והל ?יא לאו למורא אמא »M 5י«ר
דהכל תלוי ביריש י ו&י לאו סדרא יקרא׳ אמריני

ס׳ת שגלה מלא סק׳ט ואסו׳ לקורפן
עיין
וניל דה׳ה בכל חש’ק •
נס׳ הנורא מק׳ל מה׳ב חי׳ד סי׳ ירד דנ׳א ע־א

מנז׳ הרא דאין סדר למשנה • ומינה לס׳ שאלות הדין
הרמוזות בהאי קרא די־ל דלא נחימלסדרא רמלנד
דלית לן גילו״א נקרא אחרינא להקפיד בס׳ הש^ום

של ס׳ח מהקמח כסף שנלחה ואינה
ראויה לכלום • שרי לשורפה כוי
לעשות טמנה דבר אחי לס׳ח • מורי הרב נעל

כסדר השיסעיר בה יאירך קרא דפוטר מים מהפך
סדרא וריש מוריה כנלע־ר וע"! למרמי״קז״ל שגם
הוא העיר על מרן מקרא דאמונת עמך ולא הזכי׳
להרביס ז’ל • כי לפי דברינו יתיישב תמיהת הרג

א;י עני בסי׳ ל גס׳ד

,

ה׳ &׳ה

י' מפה

 'pפר• העץ זצוק׳ל נח׳ כ׳י • אבל עט׳ר מוה׳ר
הגדול חק׳יל ז׳ל במ׳ב שם חלק עליו והעלה לאסור
דתש׳ק אסור לשרפם * והרי עיקר המפה שמתלבש
בה הס׳ת כששורפה הולכת לאיבוד .והרקום שנה
אינו אלא נוי' למפה • ובסו־ר חמה על הרב חורי

f׳ Sסי' קס׳ב  opדחש׳ק שנתקלקל לגמרי וא׳א
להשתמש נו עוד אזלא קדושתייהו ע׳ש דהיא הפך

1׳

ס׳ךן

פשק הרמג׳ם ומ׳ס ע׳ש ♦
ט׳ז סק’ז ולולי רמסמפינא וכו׳ עיין
בס׳ הבהיר מעיכי לב ס׳ג דר׳פ

ע׳ב וג׳ ולהרג החסיד בס׳ מנסה טהורה דז׳ן
ע׳ג ולהרג מג׳ן נס׳ נמ׳ל מ׳ג דרי׳נן ע׳ד ’ וע׳ע
לעט׳ר מוה׳ר הגדול חק׳ל ז׳ל מ׳ב י׳ד סי׳ יוד דמ׳ח
ע׳ג ושם נאיח סי׳ ייט:

מי׳ קנ׳ה יא׳ ם'א

אמר שיצא מבהכ׳ג
ילך לנהמ׳ר ויקבע

עת ללמוד •י מסיים רני׳ הטור ז׳ל כדאמר רנא
בשעה שמכניסין אח האדם לדין אן׳ לו קנעח ע׳ל
נשאת ונחח באמונה וכי מרן ז׳ל ננ׳י נפי במה
מדלי׳ דל׳א שואליןאוחונונ׳נקבע׳ל וגפ׳ק ישנהו׳
ד׳ז אין מאי' דינו ש׳א אלא עד׳ת ונר׳ שיב,׳ סובר
דאה׳ן דחחי׳ דינו אינו אלא עד׳ח ובפ׳ נ*מ לא
נמית אלא למי׳ על כמה רנדים שואלין ולא דק

בסדרא ומפני כך הפך רני׳ וכו׳ וחי׳ זה נכון הוא
ע*כ • והרנ׳ח ז׳ל אזיל כל נתר איפכא וכ׳ דגי׳
הטור מוטעית דהא התם יליף לה מקרא והיה אמו׳
עחך וכו׳ אלמא דשאלת נו •ן היא מקמי קבעת ע׳ש
ולע״ר אמהמ״ר יש להעמיד ונרי מרן זיל בדנרי
הטור לתרץ קו׳ התו׳ דאע׳ג דפ' ב’מ אסמכוה
אקרא  S’pלרבי׳ מטור דקרא נמי לא דייק לאשמו׳
אדרא וכל עצמו לא בא אלא לו׳ ואפ׳ה אי יראת
ה׳ היא אוצרו אין אי לא לא • ויגיד עליו רעו
דלעיל מיניה דרייש נמי יבא אמונם זה ס׳ זרעים
עחך ל מועד וצו׳ ואפיה מזינן להרט׳ זיל בהקדמתו
לס׳ זרעים דטרס למצא סעד לסדר השיס זמ’ן גק*ט
מקראיאאריני מסמיכות המצות עצמן בס׳ שכתובות
בתר סל וז״ל וסממיל בס׳ זרעים מפני שהוא כולל
מצוות מיומוו׳ נזרע הארץ וכו׳ מחיה לכל בע׳ח וכיון
שא׳א לארם לסיות בלא אכיל׳ מזין לא יתכן לו
מ בו׳ משם וכו׳ ואמ׳ך דבר על ס' מועד שדיר סידורן
בתו׳ כן הוא קניאמר שש שנים תזרע וכו׳ ששת ימים
מעשה מעשיך ג׳ רגלים תחוג לי ואמ׳ך ראה להקדי׳
דיני נשים קודם נזיקין כד• ללכת אסרי הכתיב וכו׳
ע׳ש  ,מרי שבקש אסמכתא לס׳ זמ׳ן נק׳ט מקראי
&זזריני ולא הזכיר מך דרבא בקרא דומיה אמונת

מוהייי מייאש זיל 3ס׳ מטה יאודה נזה וזיל ראע״ג
דכל הנך מילי ילפי׳ להן מקרא רכתי׳ והיה אמונת

עתו מ*ט גס בקרא אמרי׳ יל׳ר דהרי ילפי' נמי מהך
קרא לענין שיס משנה וקי׳ל ד&״ 1סדר למשנה
ומיהו לרעת הרמי׳ט ז׳ל בפי בחרא יסוטם שכ׳
משם מרן כ׳מ יס׳ל דמא דאין סדר מ׳מ בהרי
משכתי דחי סדרא אבל בתיי סיר• ’ש סיר צ׳ע
דהא ע׳כ נקרא יש ס׳ לסירים אלא רכבי דחה
המי׳ט שם סברתו וכו׳ ע׳כ • ולפי מ׳ש ל׳ק על
מרן ז׳ל מדיניה אריריה די׳ל דשאני ס׳ משנה ראיכא
גלויא דקראי דמיי׳ לסידוין כמ׳ש מרמב־ם ז׳ל וע־כ

כ׳ מרן 3כ׳מ דננ׳ סדרי יש סדר אבל בשאלות הרין
שפיר כ׳ בנ׳י דאין סיר כדאמרן • מיהו הא דכי
מרב ז׳ל דהרמי׳ט ז׳ל דחה דבריו שם • לא חזינא
ני □אי סימנא אדרבא איפכא מסמביא כיע׳ש >
ויותר מבואר נינרי מימי׳ט ז׳ל עצמו בהקימתו
להמסניות  0pו ז׳ ל תמהני איך מלאו לבו של נעל
כף נחת ז׳ל להפוך הסדר וכו׳ ולא עיא שלפי מ׳ש
מרכ׳ע יש סדור לשרי סדרי לענין מסל קת זאח׳ך
סתם וכו׳ ואעפ׳' שמצאתי להתיס׳ דפ׳ המיציא יין
ופ׳ המולז יסני' יא’ 1ס׳ל אלא בחר מס׳ מלא
כמנחי נרפ׳ב לסוטה וממקום שבאו משם ראיה
לרנרי הכ׳מ וכו' ע׳ש • הרי להדייא רנקיט עיקר

דברי מרן כ׳מ ז׳ל :
ותורמו קנע י ה׳ה מיר׳א
סי׳ קל ו א׳ ס׳א
ז׳ל במחנ׳ר אות וי ו החזיק
נטעז ללמוד ס׳ מק ליש׳ דבר יום ביומו וא״מי ניריה
משם □רב המקובל כמומר׳ש שיעני ז׳ל והרב סלת
גלולה ז׳ל שלא לקרות באור □ •ppהכ׳ו פסיקים
כ׳א 3׳ מקרא לבי ולאמיגום כלל כ• בכתבי האר׳י
זצ׳ל האמיתיים לא נזכר לקרות מרג<ס באור □ששי
ועד׳ה לא יתכן לקרות תרגום וכ׳כ שם בהשמטות
משם הרמיע ז׳ל במאמר מעיין גנים ע׳ש • ומנהגן
ש׳י גימומ הקיז שעל הרוג לא יוכלו להשכים
לקרות,הכ׳ו פסוקים בעוד לילה וקרו לסו אסר

שהאיר היום ונר׳ פשוט דאפ׳ה אין לקרות תרגום
דמגס וטעמא ולא קרו להו בלילה ה׳מ דלא יתכן
לקרות תרגום כנז׳ ומאירנא יממא הוא מ׳מ כיון
דעיקר קריאת הכ׳ו פסי אינו אלא בלילה וקרו
למי ביממא דרך משלו' אין משלומי! אלא במה

שנתחייב וכיון דנשעת חונה היה פטור מתרגום
גם עמה לימיה בקריאת התרגום ולא דמי למ׳ש
מיז ז׳ל לעיל סי׳ לס ס’ט טעה ולא התפלל מנחה
בעיש מתפלל ערנית נ׳ של שגת וכן נס״י דבהר

שע»

פתח

#

א״ח פי מכץ
בר

שעש שלעת אזלי׳ רהת 6שאני וגברא הוה
מיובא בקעה הקביעה למתפלל מנחה אלא שלא
התפלל ♦ מקאיכ הכא דגקעה הקבועה ללימוד זה
לא נתחייב בתרגום דאין לו שייכות וה’ז חמה
•לסיגר ביום א׳ ונתפשט ביום  '3ולא שייך תשלי
פיון שביום א'; היה פטור וכן קטן שהגדיל בין ב׳
פסחים  .וכ'כ הראיש זיל במיק ס'פ אלו מגלמין

י׳י

סי' שצ׳ו
סי׳ קמיג לעיין אבילות וכיפ גש׳ע
וכן □וין בכל כפטורין־ מתפלה ולש ־שאין בהם
השלו היה הכא

ב׳ עם

ויישא'וימן באמונה הרב מקדוש נס׳
מעבר ינק זיל מאמי נ׳ פלב ד״ק
ע־א מזהיר בזה לבניו היקרים ז׳ל בנועם מ־סיו
וזיל ויהיה משאנס ומחנכם בשוק נאה ומזאיו מאד
לישא וליחד באמו׳ כי האמונה היא מלכות קוד

הקדושה אמונתן של ’P׳■ ויש לאום לישא וליתן בה
כיי שיהיה 7הכל נתון הקיש ולא יצא לחיז אל
מקום השקר ומאצוני כי' הייוא שיהיה לכם באמונה
הוא שפע הקווי ושכנגדז הוא שפע אל זר מיו ונא
זה ומאבד אית זה וגיסי׳ בסייף מכות נא חנקוק
והעמידן על א' של וצדק נאמו' יחיה וכו׳ ואל
תונו שום אום שכל ממון שאינו של יושר הבא ליד
האום הוא מהשפעות הגאים מכס השטן ומצנורותיו
הנשברים הבאים טכס ס*מ ופי וזה רומה לענווה
נכריה לכן חח׳'׳ הדין נו־ן באמו׳ שהיא עיקר
האחיזה לנעלי ות הקדש וצנויות אלו לא יכילו מים
סיים ומרים הם באחרונה לגוף כי ודאי זה מאגד
איז ועולה לא'מצלס וגזלן לא עלה ניוו אלא גזלנותו
זכלי זיין של השטן הוא הזהב שימו לבכם כי שים
הזהיב בגי׳  jVpכי לעות א־ס בריבו ה׳ לא ראה
ומה שאינו נגזר לכם בריה מביר עליון הצוק לא

יוסיף ואם תגרעו חק חבריכם מאשר נגזר עליו
בגזול אותו ♦־ מקניה יטלנו מכם ויחזיר לו הגזלה
אשר נגזל ו־כו׳ עיש וא’ס  .וכל אשר נגע יראת
ה׳ בלבו ישים נכס פניו דבריו הקדושים ויחזור
עליהם תדיר והיו לטטפת כי חיים*הם למוצאיהם

ג׳

כ׳

מ' יזכנו אכ׳יר
הרמגיא ז’ל סקיב אסור למנות יש׳
אפי׳ אינו מכוין למנוס « עיין להיב

הקדוש מוהי״ח ן׳ עטר ז*ל בנן׳ איר החיים ר־ס
משא שהארץ• בזה בשרם ואסיק .וזיל כללו של
דבר מספר בני ישי נחלק לג׳ דינים הא׳ הוא מספר
שהיה אחר מעגל זה היה לצורך גם הוצרך לחת
מחצית השקל לצד שהיו חייבים כנז׳ י ב׳ כל שיש
צורך נמספים איץ למניאם עיי שקלים אלא אפי׳
בחרסית ארמה וזה מעשה שאול • ג׳ כל שאין צורך
למנותם אין למנותם אפי׳ ע ",חרסית וזו היתה
טעותו של דוהעיה שהטעהו ה׳ על שגיונו ועיי
נתינה מחצית השקל מיתר כי זהי מוצע הנגף הגאה

ד׳ ש ס

מהמספר עיש
הא רמותר לשנית מפני הש׳ היינו ביבר
שכבר ענד ולא בלהבא ס׳ החסידים

ס,׳ מנין • עיין ימה שהק׳ הראיר זיל מדבי,׳ ר׳

קמו

#

הרניד

קעא

נתן ביבמות דסיה ותירץ ולזבוח לה׳ באתי מיקרי
עבר ועיין להרב המפ׳ בס׳ החסידים שם שהק׳

 '12------ wומי׳ _______________________
אדם ליזהי ושבמים ואלממת '
וכו׳ ועד אי»ת* נק״אי׳יתומים לעצץ"
זה עד שלא יהיו צריכין לאום להסינך עניו וכו׳
אנא יהיו עושים כל צרכיהם לעצמם כשאר כל
הגדולים עיכ והם דברי הרמבים פיו מה׳ ריעית
היי • ונש ביאר קצבת משנים לצאת מכלל ימומיס .
וכיה נר׳ והכל לפי דעתו וכרכי רני׳ כאיי' גאון
דל לעגין מכירת פאות מן׳ עשרים נקרקע שירש
מאביו רק׳יל שאין מכרו ק״ס ראם הוא חריף

 Iה׳ שם

ס״נ

וב ק• בטיב מוינו ממכרו ממכר עיש ןה'נ הקצנה
אינה תלויה בשנים אלא כל'שששה צרליו לעצמו
אפי׳ שהוא קטן •צא מכלל יתום' מיהו חזינא

לעטיר מעי הרב מיז 'יל ’ס׳ הבהיר u3g.מימן
סס’י רכיט שהביא י ונרי מימבים זיל""כללו וכ׳

דסיום זה ועד אימתי וכו׳ לא־ כזרע מנין לו ואתי
כדברי כץ מוהר יא גאליקו זיל בתי והביאה מין
החגייב דל יעד ו' שנה תו לא מיקר• יתום שהרי
מוכר הוא לעצמו ע'ש[ונו׳ וזו קצנה כוללת גם
לטי שאינו חריף אמנם מי שהוא חריף אפ׳ ילל
להרמנים דגם פחות מן׳ ך׳ לא מיקרי יתום לענין
זה ולכך לא נתן קצבה לשנים ול עי 'שלא יהיו
צר יכין לאדם והיינו כל חולפום חורפיה

א׳ ם׳א

יקבע סעודתו י לה־סי׳ זק׳ ן
גא׳ ברכיי זיל □ביא
כאן ונרי הרב המשיר מוהר׳י צמח זיל בהגהותיו

כ׳י של משם־רני׳ האר׳י ז׳ל לעניןהרבדים המשכחי׳

כגון זמים וכיוצא נהם אין זה אלא לע׳ה אנל לאוכל
אותם בלונה מ־׳סיף זכירה צמח וניל שהאוכל א מם
הדברים נתיך הסעודה שאז פטור מלנרך עליהם
צריך לכוין הברכה בלנו וזהו כונת מרב והוא ז׳ל
כ׳ ע׳ז דנר׳ פירושו דחוק ויותר נר׳ פש׳ע דעל
כונש האכילה קאמר מארי ז׳ל עכ׳ל ולעדן רהא
והא'אימא והוא ררברי ר׳ האר׳י ז׳ל ומוהר׳י צמח
הנז׳ עלו ובאו נס׳ נגיד ומצרה ימ׳א סע׳אוז׳ל
נם היה או׳ לענין דברים המשכחים כגון זתים
וכיוצא בהם כי אין זה אלא בעיה אבל האוכלים
נכונה גדולה כנווע מוסיפים בו זכירה אחר שהוא
מעלה אותם ומתקן אותם עיכונב׳ ס׳ל כתיב לאמר
איה ט’כ שהכונה לתקן הוא לכו ין נשמות אל אלהים
מצפ׳ץ שעולים כמכין זית בסוד כח׳ש מעשה זית
מודע  .צמח ואעפ׳י שהם קברים מבאס נמוך.
הסעודה עכ׳ז צריך לנוין בלא ברכה עכ׳ל ♦ הר*
דוקרק וכ׳ והאוכלם בכינה מוסיפים בו זכירמאסר
שהוא מעלה אותם ומתקן א<תם ונר׳ דמה שיועיל
כונת השמות להוסיף זכירה היינו בצירוף כעליה,
והתיקון הנעשה ע׳י הברכה ולהכי קאמר רגם בתוך
מסעודה יוכל לכוין בלא ברכה 1כל1׳ יוכל לנוין
כשמות הנז׳ ושגי והחילוק שנין ע׳ה לח׳ח מפורש
שם נד'מ עיב דהמכייןנברכת מהנין כדחזי מהקן.
המגילגל נו ואם לא יכוין אס רקע מגולגל בו יוכל
להזיקו

.

בלמ״מ ,ועריץ צ״ע .ע׳ תשו׳ שער אפרים סי׳ סה עלה לא ד״ה (ואף) נונראהן:
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יי"" איגי>

ו־ן״י .ויחוס ?ל ממונם יתר מממון ?צמו .ראיתי בס׳ התנוך פרשת משפטים
(מצוה סה) שמאריך בסרט דה יעו״ש .ואני אומר אף שדבריו המה נכונים
אליבא דדינא מ״מ דברי רבינו אינם מורים ע״ז ,אך כוונת רבינו להא דאיתא
בברכות (יח ):בעובדא דאבוה דשמואל דאמר לו שמואל זוזי דיתמי היכא אמר
לו באמתא דרחייא עילאי ותתאי דידן ומצעאי דיתמי וכו׳ ,הרי שהיה חס על
(יד איתן וארבעה טורי אבן)
ממון היתומים יותר מממח שלו וזה פשוט:
ולאו זה א?״פ שאין לוקין ?ליו הדי ?נשו מפורש .נ״ל פירוש דבריו בהא
עונשו מפורש ומזה הטעם אין ב״ד שלמטה עונשין משום דעונשו מפורש ,וע׳
בספר הנדמ״ח לאחד מחכמי שאלוניקי פני מבין עט "ס סנהדרין (לב ע״ד)
(קובץ)
שתמה על זה למה לא ילקה ,וע׳ בהלכות ע״ז פ״ב (סה״ג):
שם .נראה טעמא דא״ל משום דהמכה אותם נתן לתשלומין והמצערם הוא
בדברים ואין בו מעשה ובהכאה פחות משוה פרוטה י״ל דאה״נ שלוקה דודאי
לא גריעי מכל אדם ול״ש בזה דה״ל לאו שבכללות וע׳ סדר משנה ובקובץ .וע׳
מהלאו הזה במכילתא פ׳ משפטים ואבות דר׳ נתן פל״ט ומסכת שמחות פ״ט
ותנא דבי אליהו רבה פל״ו בסופו ותורת האדם להרמב״ן שער הגמול ובמש״ב
בתשובה בס״ד:

(בני בנימין)

בי י״י יריב ריבם וכו׳ .סוף הפסוק וקבע את קובעיהם נפש פירוש אפילו
(רד״ע>
על ענין נפש:

עמודי גולה <םמ״ק)

יום שני

<ד>

0

רלז

סימן פה פו

מי שהיו א] עונותיו וזכיותיו מחצה על מחצה וחלול השם בכלל מכרעת:
כ )3כל אלמנה לא תענון:
"פו נ] <א> «> שלא לענות אלמנה דכתיב
שלא

ציוגים

א] קידושין דף מ׳ א׳:

ג] רמב״ם הל׳ דעות פ״ו ,סה״ת ל״ת רכ״ו ,פמ״ג לאדן ח׳:

הגהות חדשות

צביון העמודים

(ד) מי שהיו עונותיו פר .כן כתב הסמ״ג חפ״ק
ז) מי שהיו עונותיו כו׳ .משמע דמילתא אחריתא
דקדושין ,וע״ש:
קאמר ,ואינו שייך לשלפניו .ולפנינו בגמ׳ הכי
(א) שלא לענות אלמנה .הרתכ״ס 3סה״מ לאו ין רנ״ו
אי׳ ,שנן התם אין מקיפין כחילול השם כר ,מאי אין
לא מנה להא דאלמנה ויתום אלא ללאו אחד,
מקיפין ,אמר מר זוערא שאין עושים כחנוני ,מר כריה
כדעתו ז״ל בלאו שבכללות ,וכן הסמ״ג לאוין ח' תנה זה
לאחת .אבל הרמב״ן השיג שם עליו ורוצה לתנות זה בשני
דרבנא אמר לומר שאם היתה שקולה מכרעת ,ע״נ עיי״ש.
אע״ע
לאוין ,וכן תשמע תדברי רבינו שחילקם לב' סיתניס,
ובפשוטו מבואר דפליגי בפירושא דאין מקיפין ,ומסתכרא
שהוא ז״ל אינו תקפיד לתנין המצות יותש .ועיין בספר
דלמר זוטרא אינה מכרעת ,ולמר בריה דרבנא עושין לו
החינוך בפרשה משפטים:
כחנוני .וכן מתבאר בסמ״ג לאוין ב׳ שהביא רק הא
דמכרעת ,ובם׳ כד הקמח ערך חה״ש הביא רק הא דאין
עושין לו כחנוני ,עיי״ש .וע״כ דמפרשי דפליגי בהכי ,ומר פסק כחד ומר פסק כאידך .וכן מבואר להדיא בחי׳ הריטב״א
) ז״ל לקידושין ,דפליגי ,עיי״ש .וא״כ קשה איך הביא רבינו ז״ל לתרווייהו .ובאמת בכת״י כאן הנוס׳ אי נמי שאם היתה
שקולה מכרעת .ולפ״ז פשוט דהביא לשניהם ולא הכריע ביניהם .ואולי משום דלדינא הרי ליכא נפ״מ בזה ,ורק
לחומר העבירה הוא ,ובין למר ובין למר שמעינן לה .אך ראיתי להמאירי ז״ל בחי׳ לקידושין ,שכתב וז״ל ,ודרך
הערה אמקו אין מקיפין לחה״ש ,אלא שנפרעין ממנו מיד ,וכן שאין מקיפין אותו למצדה שכנגדה ,שאם היתה שקולה
מכרעת ,עכ״ל עיי״ש .הרי דהביא לשניהם בלי פלוגתא .וע״כ דמפרש דהכוונה בגמ׳ דמר אמר מדא ומר אמר
חדא ולא פליגי ,אלא כל מה ששייך לשרש זה נכלל בהך דאין מקיפין .וכן צ״ל גס לפי הנוס׳ שלפנינו בדברי רבינו
ז״ל ,במה שהביא לשניהם בלא פלוגתא:
א) שלא לענות אלמנה .ובסי׳ שלאח״ז חשיב באזהרה מיוחדת שלא לענות יתום .ועי׳ הגח״ד כאן דרכינו ז״ל
אזיל בשיטת הרמב״ן ז״ל בהשגותיו לסה״מ ל״ת רנ״ו ,דס״ל דתרתי הוו במנינא ,ופליג על הרמב״ם ז״ל שם
דס״ל דחדא הוי במנינא ,עיי״ש .ובפשוטו תפסו המפרשים ז״ל דלטעמייהו אזלי ,בכל כה״ג דנתפרשו כמה דברים בחד
קרא ,כגון לא תחבול ריחים •ורכב ,דבחד לא תחבול נתפרשו ריחים לחוד ורכב לחוד ,דלהרמב״ם וסיעתו ז״ל חדא
הוי במנינא ,ולהרמב״ן וסיעתו ז״ל תרי הוו במנינא .ומתוך כך תמהו על הסמ״ג ,דאזיל בכל כה״ג בשיטת הרמב״ן ז״ל,
ואפ״ה חשיב בל״ת ח׳ להך דאלמנה ויתום לא תענון בחדא:
ואמנם הרמב״ן ז״ל שם השיג על הרמב״ם ז״ל מטעם אחר ,ולא מדין לאו שבכללות ,שכתב וז״ל ,ואני אומר שאפי׳
נאות לדעת הרב ונאמר שהלאו שבכללות לא ימנו פרטיו אלא אחת ,אבל כאן נאמר שהוא לאו פרעי וימנו
שתים ,שהרי חלקן הכתוב באמרו אם ענה תענה אותו ,וזה מדרש חכמים בכל מקום כיו״ב ,עכ״ל עיי״ש .ובמגלת
)אסתר השיב ,דלא מהני לאפוקי מלאו שבכללות אלא כשיש על כל אחד משניהם אזהרה מיוחדת ,ולא כשיש רק
על אחד מהם ,עכ״ד עיי״ש .אך פשוט דאין בזה קושיא על הרמב״ן ז״ל ,במאי דס״ל דגם כשיש אזהרה מיוחדת
רק על חדא מינייהו מהני לאפוקי מדין לאו שבכללות .ובלב שמח לסה״מ השיב על השגת הרמב״ן ז״ל ,דאע״ג
ד״אותו" קאמר בלשון יחיד ,אין בו רמז לשום אחד מהם בפירוש ,שמלת אותו לכל אחד משניהם חוזרת ,ועדיין שניהם
הלולים יחד ,עכ״ד עיי״ש .ואולי זו היא סברת הסמ״ג הנ״ל ,דאע״ג דבכל כה״ג דאיכא כמה מילי באזהרה אחת,
אתי כל חדא מינייהו במנינא לחוד ,מ״מ שאני הכא דאהדרא להו קרא לכוללם יחד בלשון /,אותו" ,לומר דאזהרה
אחת היא .יהני רבוותא ז״ל דחשבי להו לכל חדא מינייהו לחוד ,ס״ל דקרא אתי לחלקם ,דאותו כל אחד לחוד קאמר,
וכמש״כ הרמב״ן ז״ל .וזו היא שיטת רבינו ז״ל כאן במאי דחשיב להו בשנים:
פ״אוכן בס׳ ברית משה לסמ״ג ,כתבו דפלוגתא זו לענין מנייגאתליא בפירוש הברייתא
והנה הגר״י פרלא ז״ל ל״ת
במכילתא פ׳ משפטים אהך קרא ,דהכי אי׳ התם ,כל אלמנה ויתום לא תענון ,אין לי אלא אלמנה ויתום,
שאר כל אדם מניין ת״ל לא תענון דברי ר׳ ישמעאל ,ר׳ עקיבא אומר אלמנה ויתום שדרכן לענות ,ע״כ עיי״ש .ונחלקו
המפרשים ז״ל אם ר״ע לחלוק בא ,דרק על אלמנה ויתום קפיד קרא ,או בעיקר הדין ס״ל כר׳ ישמעאל ,ורק במשמעות
דס״לדהכל בכלל ,אין מקום כלל למנות אלמנה לחוד ויתום לחוד ,כמו דלא שייך
דורשין פליגי .ופשוט דלהנך
למנות כל סוגי אנשים ביחוד .וכן הוא דעת הסמ״ג שם להדיא דהכל בכלל• ,ומש״ה לא חשיב בזה אלא חדא במנינא .אבל
להנך רבוותא ז״ל דס״ל דרק על אלמנה ויתום קפיד קרא ,שפיר יש מקום למנותן בשנים במנינא .ומשמעות דברי
הרמב״ן ורבינו ז״ל דרק אהני קפיד קרא ,ומש״ה חשבום לשנים כמו כל היכא דנפרעו שנים בכלל אחד ,עכ״ד עיי״ש.
ואמנם בזה מתיישב רק חדא ,דעת הנך רבוותא ז״ל דס״ל דהכל בכלל ,ולדידהו ע״כ צ״ל בפשיטות דחדא הוי במנינא.
אבל לדעת הנך רבוותא ז״ל דס״ל דרק איתוס ואלמנה קפיד קרא ,הרי אין הכרח פלל לחושבם בשנים ,וכמו דמצינו
להרמב״ם
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יום שגי

עמודי גולה (סמ״ק)

סימן פו

צביון העמודים
להרמב״ם ז״ל.,דמשמע דס״ל דרק אהני קפיד קרא,
דפשוט דאין כאן מקום לקושיא כלל מהא דקידושין
ובכ״ז חשיב להו בחדא .ולכן נראה כדכתיבנא בס״ד,
וסוטה שם דדרשינן התם אותו ולא אותה ,דשאני הכא
דתליא בפירושא דאותו בקרא דאה עגה תענה אותו,
דפי׳ קרא להדיא לאח״ז והיו נשיכם וגו׳ ובניכם וגו׳,
וכמש״נ:
דהוא סיפא דהך דאס ענה תענה אותו ,ומבואר להדיא
שכתב
ו/
אות
ס״ה
מציה
ודבר פלא ראיתי במנ״ת
דקאי אשניהם .ולשון אותו ,היינו כל אחד מהם .והוי
לפרש דמש״כ הרמב״ן ז״ל בעעמא דתרי הוו שהרי
ממש כההיא דסועה שם לענין סקילה דגם אשה בכלל,
חלקן הכתוב באומרו שם ענה תענה אותו ,דהכוונה
ולא נתמעט מאותו למדרש ולא אותה ,משום דמסיים
דקאי רק על אחד ,ובודאי איתום קאי ,מדכתבו בלשון
קרא להדיא והוצאת וגו׳ או את האשה וגו׳ .והוי פירושא
זכר .ומתוך כך תמה על הרמב״ם ז״ל וכן על ס׳
דאותו ,כל אחד לחוד:
שוב ראיתי למהר״ם שי״ק ז״ל מצוה ס׳ דנחית ג״כ
החנוך שס ,שכתבו דברית כרותה [שהביא הר״ף ז״ל
בסי׳ שלאח״ז ,עיי״ש] ,קאי גם על אלמנה ,אחרי דקרא
לעיקר יסודו של המנ״ח וברי״מ ,דאותו קאי רק
איתום ולא אאלמנה ,אך מצד אחר ,והוא ע״פ מה
איתוס קאי ,עכ״ד ,ונשאר בצ״ע ,עיי״ש .ותמיהני ,דהרי
שהוכיח בכללים ובמצוה ז׳ ,דלאו שבכללות לפעור לגמרי
סיפא דהך קרא כתיב והיו נשיכם וגו׳ ובניכם וגו׳,
ומפורש״עונש גם באלמנות וגם ביתמות ,ופירש הרמב״ן
ממלקות ,הוי רק כמו בקרא דענבים לחים ויבשים לא
ז״ל בפי׳ עה״ת וז״ל ,ואמר אם ענה תענה אותו על
יאכל גבי נזיר ,דגם לחים וגס יבשים הוי בכלל ענבים
כל יחיד מהם ,על כן כתיב אחריו והיו נשיכם אלמנות
אשר נאמר ע״ז לא יאכל ,וכן בכל כיו״ב .אבל בקרא
דאל תאכל ממנו נא ובשל מבושל במים גבי קרבן פסח,
בעונש האלמנה וצעקתה ,ובניכם יתומים בצעקת היתום,
ומבואר
עכ״ל עיי״ש .וכ״כ רבינו בחיי ז״ל עה״ת ,עיי״ש.
קאי עיקר קרא על נא, ,והא דכתיב ובשל וגו׳ הוא
להדיא דאותו לא קאי על יתום לחוד ,אלא פירושו אחד
רק נטפל להלאו ,לומר דגם זה אסור ,ובכה״ג הוי רק
בשל לאו שבכללות ,אבל על נא חייב .וה״נ כאן דכתיב
מהם איזה שהוא ,ולשון זכר דנקט ,כך דרך המקרא
בהרבה מקומות כדקאי אזכר לחוד ונקבה לחוד ונקע
אלמנה ויתום לא תענון ,מפרשינן דעיקר האזהרה היא
ויתום לא תענון ,וזה לא הוי לאו שבכללות ,וע״ז קאי
בלשון יחיד ,כתב בלשון זכר:
הא דכתיב ואם עגה תענה אותו ,אבל אלמנה הוי רק
וכך תמיהני גם על מש״כ בס׳ ברית משה לסמ״־ג ,על
נטפל להלאו ,והוי בכלל לאו שבכללות .זזהו טעמא
הרמב״ן ז< מהא דדרשינן בקידושין דף כ״ע ע״א
דהרמב״ם ז״ל דחשיב לה באזהרה אחת ,כיון דעיקר
אותו ולא אותה לפעור אשה מלמול בנה ,וסוטה דף
קרא איתום קאי ,עכ״ד עיי״ש .אבל לפמ״ש יש לדון
כ״ג ע״ב אותו ולא אותה דאין אשה״״נתלית ,עיי״ש,
גם בזה ,דאפי׳ לפי יסודו הנ״ל בכל עיקר הך דלאו
וה״נ כאן נימא אותו ולא אותה .והביא שכן הקשה
שבכללות ,זה שייך רק בההיא דאל תאכלו ממנו נא
גם בס׳ נר מצוה לסמ״ג סי׳ י״א אות פ״ב ,ותירץ
ובשל ,דאיכא לפרושי דאל תאכלו ממנו נא הפסיק הענין,
כיון שכלל גם האלמנה בלאו זה אין לנו לומר אותו
ושוב נוסף עוד דבר ,דגם בשל אל תאכלו .וכן מצינן
ולא אותה כדמוכח ■בסוטה שם ,עכ״ד .וכתב בברי״מ
למימר בכל כיו״ב .אבל בהך קרא דאלמנה ויתום לא
שם ,דבזה תליא הפלוגתא הנ״ל ,דהרמב״ם ז״ל ס״ל
תענון ,ליכא למימר הכי ,דהרי "אותו" דכתיב לאח״ז
כהקושיא ,דאמרינן גם הכא אותו ולא אותה ,והוי לאו
בקרא דאם ענה תענה אותו ,קאי ע״כ גם אאלמנה,
שבכללות ולא ימנה רק ללאו אחד כמש״כ במגא״ס,
והרמב״ן ז״ל ס״ל כתירוצו של הנר מצוה דקאי אתרווייהו,
וכמו שהוכחנו ממאי דמסיים קרא והיו נשיכם וגו׳
ובניכם וגו׳ ,וכמש״כ הרמב״ן ורבינו בחיי ז״ל ,דשני
דהיינו על כל אחד מהן ,ודייק בקרא אותו לחלקן,
עונשים הם בקרא מדה כנגד מדה ,חדא על עינוי
והוו שנים במנינא ,עכ״ד עיי״ש .וס׳ נמ״צ אינו תח״י,
אלמנה רחדא על עינוי יתום ,וכמש״נ ,וכיח דסיפא
ולפי מה שהביא בברי״מ בשמו ,תמיהני ,דמש״כ כיון
דקרא קאי אתרווייהו ,הרי ע״כ בלשון "אותו" אהדרא
דכלל גס האלמנה בלאו זה אין לנו לומר אותו ולא
קרא לתרווייהו על כל המענה אותו דהיינו אחד מהם,
אותה כדמוכח בסוטה שם ,עכ״ד ,בפשוטו לא מוכח
ונמצא דגם רישא לא תמנון קאי אתרווייהו בהדדי ,ולא
משם כן כלל ,דהנה הכי אי׳ התם ,האיש נסקל ערום
דאלמנה נטפל ליתום .וא״כ שניהם הוו בכלל לאו שבכללות.
כד ,מ״ט ורגמו אותו ,מאי אותו אילימא אותו ולא
וכמו בהא דענבים לחים ויבשים לא יאכל ,דענבים כולל
אותה ,והכתיב והוצאת את האיש ההוא או את האשה
הכל ביחד ,כך גם /,אותו" כולל שניהם ביחד .ואף
ההיא ,אלא אותו בלא כסותו ולא אותה בלא כסותה,
דהתם נכללו בעיקר האיסור ,וכאן רק בעונש ,מ״מ
ע״כ עיי״ש .הרי דעיקר מאי דנתמעע דלא נדרש אותו
הרי עכ״פ כליל להו קרא בהדדי:
ולא אותה לענין סקילה ,הוא משום דמפורש להדיא כן
ויש להוסיף עוד ,דהרי כאן הקדים קרא למכתב "כל",
אז את האשה ההיא ,אבל ממאי דעיקר הלאו קאי גם
לרבות אלמנתו של מלך ,עי׳ בסי׳ שלאח״ז ,והרי
על אשה לא סגי לענין עונש .וכמו דלענין בלא כסותו,
גם יתומיו של מלך בכלל האיסור ,וכמו שהבאנו שם
אף דתלייתו הוי בכלל המשך עונש הסקילה ,בכ״ז נתמעט
אוח ג׳ עיי״ש ,והוא מאותו ריבוי דכל ,והוי כאילו כתיב
מדרשה דאותו ולא אותה .וגם בעיקר קושיתם חמיהני,
כל
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יום שני

פז א1

עמודי גולה

(םמ״כיו)

סימן פז

רלט

שלא לעבות יתום דכתיב <ש«ות בב) ויתום לא תענון .אבל להוכיח שרי מ״מ צריד להוכיחו

בלשון רכת יותר משאר בני אדם :pq
שלא

הגהות הר״ך
!א] ב) מפני שנפש׳ שפיל׳ מאד ג) ואפי׳ אלמנותו של מלו כדכתיב כל אלמנה וגו /ואצ״ג ד) דפרשינן דה״ה
לכל אדם אלא שדבר הכתוב בהדה לפי שהם תשי כה אומר רביגו משה מקוצי כי מ״מ תפש הפסוק אלמנה ויתום
דד״©א
ציוגים

א] רמנ״ס הל׳ דעות <!״ ,:סה״מ ל״ת רכ״ו סמ״ג לאוין : 'P

מיון העמודים

כל אלמנה וכל יתום ,וכיון דהקדיס הריבוי ד״כל" לענין
יתום לפני שהזכיר אלמנה בפירוש ,וע״ז מסיים לא תמנון,
הרי ע״כ קאי אתרווייהו בהדדי ,וליכא לפרושי על זה
יותר מעל זה .והדי כהא דענבים לחים ויבשים לא יאכל,
דתרווייהו שוין בדין לאו שבכללות:
והנה בס׳ מעין החכמה גבי אזהרה זו דלא תמנון ,הביא
לדברי הרמב״ן ז״ל הנ״ל דהעונש הוא מדה כנגד
מדה ,והקשה דהרי אי אפשר לזה בלא זה ,נדאמרי׳ בב״מ
דף ל״א מ״ב ,ממשמע שנאמר והרגתי אתכם א״י שנשיכם
כר ,ודרשו ע״ז במורידין קרוב לנכסי שבוי ,ולפי פשוטו
נראה ביאר הכתוב בוא וראה גודל עונש העובר על לאו
זה ,שאם ענה תענה אף לאחד מהם ויצעק אלי לא יגרע
מהיות נקמתי כאלו עובר על שתיהן ,באשר שהעונש מדה
במדה ,ואי אפשר [כצ״ל מדפוס רדלהיים ,ולא ואפשר
כבדפוס לבוב] לזה בלא זה ,עכ״ד עיי״ש .ואינו מובן,
דהרי אזיל בשיטת הרמב״ן ז״ל ,דהא הזכיר שהעונש
מדה במדה היא ,וא״כ מאי שייך לענשו בשניהם אחרי
דלא עשה אלא אחד מהם ,ואפי׳ עבירה חמורה היא
ביותר ,מ״מ מאי דעביד עביד ומאי דלא עביד לא עביר,
ואם יש לענשו בשניהם ,תו לא מיקרי מדה כנגד מדה.
וגם עיקר תמיהתו מהא דא״א לזה בלא זה[ ,אשר ע״ז
בנה יסוד ביאורו] ,ומביא מהא דפריך בגמ׳ ממשמע
שנאמר והרגתי אתכם איני יודע שנשיכם כו׳ ,הנה הפירכא
 בגמ׳ היא על שניהם ,נשים ובנים ,דמיותריס אחר דכתיבהריגה .וע״ז מתר׳ן דסוג אחר של אלמנות ויתמות הוא,
באופן דלא שייך להריגה ,עיי״ש .ובזה מתיישב גם פירכתו
מהא דובניכם וגו׳ מיותר אחר דכתיב נשיכם וגו׳ וא״א
לזה בלא זה ,אבל לפי תירוץ הגמ׳ גס בזה שייך חדא
בלא אידך ,דעונש צער בנים לענין נכסים יתכן כשאין
נוגע לנשואי אשתו ,כגון שכבר מתה לפני זה ,ולהיפך
עונש צער לנשואי אשתו יתכן כשאין נוגע לירושת הבנים,
כגון מילק כל נכסיו בעצמו לבניו לפני זה .וגם לפי פשוטו
של מקרא יתכן זה בלא זה ,דיתמות בלי אלמנות שייך
באופן שאשתו כבר מחה לפני זה ,ואלמנות בלי יתמות
יתכן כשאין לו בנים ,או אפי׳ יש לו אך באופן שכבר
גדלו ,כבכה״ג לא הוו בכלל יתומים ,וכמו שהביא הר״ף
ז״ל בסוף הגה בסי׳ שלאח״ז ,עיי״ש:
א)

שלא לענות יתום .ובסי׳ הקודם חשיב לאזהרה

מיוחדת שלא לענות אלמנה .וכבר נתבאר

בס״ד מעמו בזה למיל שם אות א׳ עיי״ש — .והנה בם׳
ברית משה לסמ״ג לאוין ח׳ כתב בטעם דכתיב אלמנה
ויתום לא תענון ,דהקדיס בקרא אלמנה ואח״כ יתום,
[וכמו שסדרן רבינו ז״ל כאן] ,דהוא משום דכתיב אם
ענה תענה אותו ,ואי הוי כתב יתום תחלה הוי אמרינן
דקאי גס על אלמנה דלעיל מיניה ,ע״כ כתיב יתום לבסוף
לאשמעינן דאותו לא קאי רק על יתום דסליק מיניה.
והעיר על הרמב״ם ז״ל וכן על הסמ״ג שהפכו והקדימו
יתום לאלמנה ,ועיי״ש מש״כ בזה .אך כבר הוכחנו לעיל
בסי׳ הקודם ,מסיפא דקרא דכתיב והיו נשיכם וגו׳ ,דהך
אם ענה תענה אותו ע״כ קאי גס על אלמנה ,עיי״ש.
וממילא הרי ליכא נפ״מ כלל בין נסמך "אותו" לזה או
לזה .ובעיקר הדבר לא ידענא מאי קא קשיא ליה ,כי
בקראי טובא מצינו דהקדים יתום לפני אלמנה כמו בדברים
כ״ד י״ז ,וכ״ז י״ע ועוד ,וא״כ י״ל דבדוקא נקיט בקרא
במד דוכתא להיפך ,בכדי להורות דתרווייהו שוין:
ב) בהגהת הר״ף :מפגי שנפשם שפילה כו׳ .עד הסוף.
לפנינו זה בהגהות הר״ף ז״ל ,ובדפוס קוש׳
כל זה מדברי רבינו ז״ל .ובתרומת הדשן סי׳ ש׳ הביא מעד
שיהא גדול כ״כ כר בשם רבינו ז״ל ,עיי״ש:
ג)

שם :ואפי׳ אלמנתו של מלך .מדהביא לזה כאן

גבי אזהרה דעינוי יתום ,מוכח דס״ל דהוא הדין
ביתומיו של מלך ,וכמש״כ הרמב״ם ז״ל להדיא פ״ו מהל׳
דעות ה״י ,וכ״ה בסמ״ג ,עיי״ש .וכ״ה פשוט ,כיון
דמדכתיב כל מרבינן לה ,וכמש״כ הר״ף ז״ל כאן ,וכמשמעות
לשון הסמ״ג שם ,וכמש״כ בס׳ דנא דחיי ובביאור מהרש״ל
ז״ל לסמ״ג ,עיי״ש ,והך "כל" הרי אתרווייהו קאי .והא
דהזכיר לזה אף דליכא מלכות בזה״ז ,לרבותא נקט לה
על חימר הדבר בלי שום הוראת היתר וקולא כלל.
ובסמ״ג ביאר יותר בזה״ל ,ואע״ה שהם בעלי עושר אפי׳
אלמנותיו של מלך ויתומים של מלך מוזהרים אנו עליהם,
עכ״ל עיי״ש:
ה שם :דפרשינן דה״ה לכל אדם .כ״כ רש״י ז״ל
בפירושו עה״ת אהך קרא ,עיי״ש .ולזה הסכים
בסמ״ג לאוון ח׳ ,עיי״ש .והר״ף ז״ל [עי׳ מש״כ באות
ב׳] שכתב סתמא דפרשינן ,מבואר דס״ל הכי .וצריך
ביאור ,דא״כ למאי איצטריך ריבויא דכל לאלמנתו של
מלך [עי׳ באות הקודם] ,מהיכא איתי לאפוקי משאר
כל אדם .וזהו באמת כוונת הסמ״ג שם ,וכמו שהביא
הר״ף
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יום שני

עמודי גולה (םמ״ק)

סימן פח

פח א]א)שלא ללחוץ הגר
דכתיב
הגהות הר״ף
דוקא ה> מפגי הברית הכרותה להם לפי שכשצועקי׳ על מעניהם נענים ו) דכתיב ושמעתי כי חנון אני( .א) ואחד
יתום מאביו ז) ואחד יתום מאמו קרוי יתום ח) עד שיהא גדול כל כך שיודע לעשות עסקיו ולא יצטרפו גדולים
לטפל בו:
*יונים

א] רמנ״ס הל׳ חכירה פ"ד ,סה״מ ל״ת רג״ג ,סח״ג לאוין קע״נ:

*ביון העמודים

הגהות חדשות

הר״ף ז״ל כאן ,וכמו שביאר בפי׳ מהרש״ל ז״ל לסמ״ג,
דהטונה דאי כל אדם בכלל ,א״כ למה .צריך כל לרבות
אלמנה של מלך ,עיי״ש .ואף דמלשון תירוצו של הסמ״ג
לא משמע הכי ,שכתב וז״ל ,מ״מ אני אומר שתפס
אלמנה ויתום מפני הברית הכרותה להם כר ,עכ״ל ,ומשמע דקאי אעיקר האזהרה למה נתפרשו אלו אחרי דה״ה
י לכל אדם .אלא דאי משוס הא אינו מובן מאי קא קשיא ליה מעיקרא ,אחרי דפירש תחלה דדבר הכתוב בהווה לפי
?שהן משושי כת ודבר מצוי לענותם ,עיי״ש .ומצינו דכוותה עוד דדבר הכתוב בהווה .וע״כ דהכוונה רק על הריבוי
לאלמנתו של מלך ,ומלשון תירוצו משמע דאכולה מילתא קאי וכדכתיבנא .ואולי י״ל ,דהכוונה בזה דאפי׳ אי
™רשינן על הריבוי לאלמנה של מלך ,אינו לעיקר האזהרה ,דזה שמענו מהא דהכל בכלל ,אלא לענין ברית כרותה,
^^...לומר דהוי גם באלמנה של מלך ,דמרבינן כל סוג אלמנה בהך דברית כרותה:
ה) שם :מפני הכרית הכרותה להם .גס ליתום וגם לאלמנה ,עי׳ מש״כ בס״ד לעיל אות א׳ ,ובסי׳ שלפני זה אות א׳:
 0שם :דכתיב ושמעתי כי חנון אני .ע״ס הוא ,שהרי הך קרא לא נאמר גבי איסורא דעינוי אלמנה ויתום,
אלא בפרשה אחרת הסמוכה לה ,בדינא דהשבת העבוע בו ביום .אלא צ״ל כאן דכתיב שמוע אשמע צעקתו,
הנאמר גבי אזהרה דלא תמנון. ,וכ״ה בסמ״ג לאוין ,עיי״ש:
ז) שם :ואחד יתום מאמו .והנה בתה״ד סי׳ ש׳ כתב בתשובת שאלה ,דמי שאביהם קיים לאו יתומים נינהו,
עיי״ש .ופשוט דאין טונתו כלל לנמנע אמו לומר דאפי׳ כשאינה קיימת אין לו דין יתום ,דזה אינו ,וכמש״כ
הרמב״ם וסמ״ג והר״ף ז״ל להדיא ,דגם מאמו נקרא יתום .אלא כוונת התה״ד ,דהרי התם השאלה היתה במי שקבל
נדוניאמחמיו ממות ואינו מסוגל למו״מ ואביו אינו רוצה לישא וליתן במעות הללו לטובת בנו ,ורצה השואל לדונו
כיתום לענין להתיר עסקא בממון זה קרוב לשכר ורחוק להפסד ,ואמו אינה מתעסקת כלל במו״מ ,ולהכי תלוי
אשר בו תלוי המו״מ ,אין דינו כיתום ,וליכא נפ״מ בזה
הדבררק בהאב ,וע״ז כתב התה״ד דכיון דאביו קיים
בק אמי קיימת ובין אינה קיימת .אבל לענין שאר מילי דינו כיתום אפי׳ כשזה רק מאמו:
וכמקור הדין כתב בדינא דחיי ,דה״ק קרא כל אלמנה ויתום בכל גוונא שיהיה יתום לא תענון ,עכ״ד עיי״ש .וצריך
ביאור דהא איצעריך כל לרבות אלמנתו ויתומיו של מלך ,וכמש״כ לעיל מיניה [עי׳ מש״כ באות ג׳] .וצ״ל
דאין זה בגדר דרשות נפרדות ,דאותו הריבוי כולל לשניהם ,ור״ל דכל צד יתמות הוי בכלל אזהרה זו ,וממילאליכא נפ״מ
33״״גין מאביו ובין מאמו ,וכן ליכא נפ״מ אם אביו היה איש פשוט או מלך:
שט :עד שיהא גדול כ״כ כו׳ .עי׳ מה שכתבנו לעיל אות ב׳:
א) שלא ללחוץ הגר• .ומפרש ואזיל דקאי אלחיצת ממון ,וכמו שיתבאר בס״ד באות שלאח״ז ,עיי״ש .וקשה ,דהא
בקרא חרי מילי כתיבי ,לא תונה ולא תלחצנו ,ומפרש ב3״מ דף נ״ט ע״ב דלא תונה קאי אאונאת דברים,
ולא תלחצנו קאי אלחיצת ממון ,וחשיב הרמב״ס ז״ל במנינא לאונאת דברים לחוד בסה״מ ל״ת קע״ז ,עיי״ש .וא״כ אמאי
לא חשיב לה גס רבינו ז״ל במנינא:
והנראה בס״ד ,ע״פ הא דאי׳ במשנה שם דף נ״ח ע״ב ,כשם שאונאה במו׳׳מ כך אונאה בדברים ,לא יאמר בכמה
חפן זה והוא אינו רוצה ליקח ,אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,אם הוא
בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך ,שנאמר וגר לא תונה ולא תלחצנו ,ע״כ עיי״ש .וצריך ביאור ,דבן גרים
הרי ישראל גמור הוא מלידה• ,ומאי שייך להביא ע״ז קרא דוגר לא תונה וגר .וטפי הו״ל לתנא להביא קרא דכתיב
לא תונו איש את עמיתו ,דליהוי קאי אכל הני גווני דחשיב במשנה .וליכא למימר דעל דרך האסמכתא הביא התנא
לקרא דוגר לא תונה ,דכל היכא דאיכא קרא מפורש למה ליה להביא קרא על דרך אסמכתא .וכן מבואר להדיא בשערי
תשובה לר״י ז״ל ש״ג אות מ״ט דדרשה גמורה היא ,שכתב ח״ל ,היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך,
וזהו שנאמר וגר לא תונה וגף ,עכ״ל עיי״ש .ולשון "וזהו שנאמר" מתפרש בפשיטות דקרא להכי אתי .וצריך ביאור
איך הוי בן גרים בכלל אזהרת קרא דוגר לא תונה וגף:
והנראה בס״ד ,דהנה במנ״ח מצוה ס״ד נסתפק בגר שנשא גיורת והוליד בקדושה ,ועד דורי דורות אס אין צד
ישראל
(א)

הגה״ה :ואחד יתום מאביו כו .,עד סוף הסימן
המה דגר י הרמג״ס 3פ״ו מהלכות דעות,
וכן כתג הסמ״ג:
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ירי שטיה&קצה אדוןלעצמו ופרק ממח של
אבימיפלמהלפישסתרשמתשאכלש ,אניני! שעשא/
מלכותשמיס ־
לזה עגי ואכיק ט .יעשקוהז ודים וכעגין שאמי לועג
ל1מן«»עהמך0יניכי לי כני ישרל5#
ללש חרף ששהו לכך אמר שהקדוש ברור הוא מקין
עבטסיראהלישהואמה שנאחר צקבל'
לישועש שלא יאמר חקרו' ברוך לזא .גרם ע ׳יי«סק הגת.
ישכ׳אנכי האלשך אשי#צאאוו מאק מצרים
לכך אקזמה אעשה כי יקום אל וכי יפקוד עלי מה שאעד
#ניתעבדי‘ ואמרו בעכילמאעבדים למלט' היו או wfi
מרף ששהו מה אשיבמז׳ו’שהלא מטן ששני ,עשהו
אלא עצמם לעבדים יהיו כשהוא אוער ויפדך אבי עבדי'
נמצאת מכ(ה מי שיצואועט זק הוא .שמר .רש ואיש
אידפרעה מלךמנרי& ש< עבדים .למלכים ולא עבדים ^^ובטק3.פגשושש'כלס.ה'מי שמשאו ל^ז^טיג; למשוש.
עשיד]זלוה אמרהכתב כפצל אלמנה זיקיס לא J pa?n
לצבדיס אס כןלהססיש אכש כ ואמי מטת ,עגדי׳לומ
[אסעגה ממצה ט.אס צעוק"יסשן אלי וגומי כפל הלשון
אע& שעגי* 6ל&רע שיו/ואוא מלך אדיר אושל בכיפה
כי
לא רטש שיהא עליכם סס עבדותצלל אפילו למלך
בעגזי מצעקה זבסעם אסנשק זגזמ' נתקשו האפד&ס; ממגע W
לקחתי אתב 6לי שתקבלו מלכותי צאש והאלהיכ׳מלככם
״”
ורכזת׳דד־שו זאפשכוי מעסזאקרז שס .מעשה כ^שבג
ונחבא זה ששרק מאט עול אלצולצשמיס בעוברו על מאמ'
ולישמעאל בהריגתה עש זצ 5להביאם שומתשש שפל
מאל לא תגנוב היה שנאו שצם יקכל עליו עול כשר ודם
בעיכיו בשנו .תשואם כשצועק עניךסעק עלי שמיןדע׳
ועגרהגודרתעכירה שאגר על כי לי מי ישראל עבדים
שאט גרמתי לו שאוע אשאע0ביחוד וחיה אש תן
ולא עצדיס לעברים ונמצאו שתי הדרשזתסלריבז בול6
שבאה הפורעמיד
,בעגיזשנאקדעתהאקזס
.
t
___
LI
*
׳
מלכות
^ 7"”"3זלכי 6אל מקום אחד ולזה !אמר שפרק ממנו
י
בנגדהדזטאכמ”אכפיהתקכל גבי שבי שטר כל הכובש
שמים והוא על מעשה ראשון וקבל עליו עול כשר ןדס
שכד שטר כשלו נוטל אתנפשוזלכך באה הפויעמת
«ה מעשה אחרון הרי שדין העבד זכר .למר .ראשון אנכי'
“.
וקכעאתקוכשהס נפש וכן נאמר בקנחתעגי ונפשט

שא

ה׳אלחיך•
שהקדים רק המגד לש שאקרו התורה.
ויתכן
תחלתהגמילו^אסדים )צונז ?'$והלכת
צדרכיו מה הוא רחום אף אתה ריאס אמר שקריךלהנהיג'
עצמו כמדתהרחמנזתער שחשוב אצלו קטן שיקררחזם.
ולא מרחם בתקרה זבש־טעס לכא /רזח ושפלים אשר
הוא יתבע משגוח עליהם כמש מדום וקדוש אשמן ואת
לבא ושפל רוח* זכאותם שהסמשזעצדיתחתידולשרש
שלא יאמר אלו תשייט בשילוש והס גאולי חסדים אלא
ישלו להעביר על מריתיז עמהם זבן אמיזל לשלם יהא
אדם עלוב מן הבל זממי כיש יזיד מכולם פ? בני ילידי
כיש תשלשו שסי מונו שהם משועבייסלו ראוי לרחם
עליתם ו להתנהג עמס במדתהאסרזהרחמי׳לפי שלבבם

א> ’איאםש^לוצרכהודתעתםמצותץ ־ והוא מש איוב אס אמאס
^•*””4י משפט עבדי ואמתי □ליבש למדי ומה אעשה כי יקום אל
וכי יפקוד מה אשיבנז לש שאמרו המעביר יעל חדותו
מעבירין לו ,על כל סגשזז>אמ' בגמד׳באוש חכם שהגיע
לפרק המיתה כמעט שנגעזטעם טעם מיתה ושוב רחמו
עליו מן השקים חשזס דכדקן כאריה דלא מזיקים במיליה
ולכך העבירו על פשעיו 'ולוא אס אמאס משפט עבדי
כלומר ודאי שראו? עם צל הפריו׳שלא לבא עמה במשפט
יק לוותר להס לפניל; עשוית תרץ אבל ליה איפשר
&בעגדי זאאתי אתאם משפט שלא לוותרלקסאקרשהס
אקוייכיס בעבודתי ואני לא כן אדמה שאש' 'צמהס אני.
מתנהג בישידותשאלב מה אעשה כי' יקזס אל כקוס

 .מי
דגתיב
שכיכה
ז
שאט -
1אק >ו תשובה'לאיבא ־ —.ז - -

אקדימנ? ואשלם אבל יא העבד שהזאיחייב לרכז מ ישוב*
עגונה ומהאראליהו '(ל פ? מה אעשה כי יקום אל דכתיב
שאינו קס אלא קשור עטים מאנקתאביונים מה אשיב על
תוכחש יי ןיראה.ל?שתטעם שאמר כמה כעמים אתה
מחימגי איני חס אלא ידחתיאני קם משוד שיים מאנקת

אקריב קרבן מנחה מעלה אני עליו כאילו הקריב נמשו
לפני מפאז למדנו לחשה אותם בכל שהוא שנפשו .הוא

ואקמטחקאוחם כנגד הלמישהת מצקשית אי /רען.
אאק £ושופע אין להם כעגי'| שנאער.אוםא שנו מ^קת
דל גם הוא יק?אנלל<^’ל^א^•

שכאמתהסנלדגים ודוחק אוש £בטעלתשהס חיים*’.
שלמעלה וכמשה אל תגזול דל כי רל
ועור יש להללשו
הוא ש׳אלתדמה׳לכך לגזול ד ל מסגי שהוא דלואיץ ל(
אושיע כי כל אחי רש שנאוהו כי היל(בריב&.לש'
W
להם חרשמתכלפי היןדו ש כרוךשא מצגי אה
שידכאוא בשער לפיצך הוא יתךר׳שתו בעל הדין שמשאו
ענ*גב«1מרטא'ם' עגלתעגה אוש כלומר .י וסף ע5
עגי*4י«השש לש שהו' שפל כי אםצע1קי?עקז?1כלו'
צעמ^יף^חוזלתעלי כימפגי ששישו אטהזסיפו
לעגן כ>גשנש שלח אפי זגו׳והא נשיהם אלמנו זבטה
<••"—»*.יייס ט ידכאום אויבים .בשער  " :י ,

כי  .׳* '*יא$עבה תשה אוחז כי אסצשק יצעק לי וגז*
וחדה אפי והרגש אעצס כחרב זגומ׳ובגמרא
אמדו רבד המבהיל לשומש על עגין הריגת רבן שעשן
כלזס באתאלמנה לביתך זאערו האתןעך שיאכל עד
שימזגו לו אתהכזס זהשיה' אערה׳טאםעגה וגו׳אש*
עינוי כל שהו והדבר ק שעל שימי .אל שהוא יתחייב מעויז
כעע«ןןכמחללי;שבשתושופ^;למים והתשובה מהצי
עת רעה שתה במסי המרב( אם;ה'מך.צזרתזהי /ואכין
וחדת האין מתיחה ונטויה' על ירושלא .ואע בגאר׳בשח
לחקא עגשינן”אש׳אעשה שנש;קשה'ןוש וחדה אש כלל
יהא וחן עתק ריתאא שילכא עליהס חיב
של
ואגב זה והיונש׳כםאלמנותוגו׳ועללןאא' ייי י^ל ’א/,
מיא שע/יתפלל כלחסידאלין.לעתמטאיזגזח'
יתיט פי" החסיד ובעל מעשים'כשתשא כמעשא כאא׳אוס' סמי'
על סלל מובטח אט שאין מחה וו בשן' שחי.מכל מקום  4׳ ’ •«״׳
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a
^^מע^ה^׳שהשטן
 Wשמין לומזכקלזמ^1א»<משןגמןן־ יןמ5ג$מ&
אין לי
לזיא^^-לעי^וצוקעתשיש בה&כגהשלא ינכו 'לו,
^קו^ז^הבשליהשהוק יקשש שלא ישש בשרן ,ריחחא':

'ןב$ונןף מיס.רבז $שלל7זגיש גס אליו ש ..בהיותו ..נדוג
ןנפנישמו אפי^.שעתהכוכנהששיןלז נס ומנפין אבל
^בשיי אין נטי .אלא נענש כדאתר ליס אליהן לרבקטינא
 psp^s.ריתחא ששיק אעשה הי על ביטל עשת .שאינן,
 .אמפפז בגין טטתהחובתמנא הוא שאם אין לו■ .טלית
^.תארבעכנשס פטורמןהטציתמכל מק־׳ס יען ,אשל
לא חיזר בלבבו יוש המטה לשותבאו^שיחתייבעלש

אי נמי .כשק רייעזא שהשישו' כולל נדון אחל ר 131ואזנד^רזשמז כעשייתממתכמש עשה עמה א' הכריע
ואתבע הש{.ם^ולז לכףזכזת זהמישגל לחזך
|ןחךהמט' כעתובשנההשחטאתהיא לו וראוי לשנש
^עקיבייהזעי הפ#
wl
^ןש^לס 7מש/בה’כלףר5עההסריץ יאמר אירא ביש
W
'^%זכאו.ידאג עת בשרן ריתוזא זבימי,לעש!ן.מ#ת
$אןןמןש בעקביךכלז׳שצריך לזר! בנמלי לגלין.אחריהם
**** לקוכטל^ש עליהם של כןאת' באן דק לשטף מיס רבי'
^מצןתכ׳ללתצריןלה^לל שאליו לא יגיש .אבל אכן
'^■וךלרחמיס בבל עתובבלשששתהיהאתה סתן לו
זלישלס לריף אני להודות ולרנן על• ההצלה .לששאיגו
אובטם כמעשי במזהחסיד זזה אמרז מי פלט תסובבני
סלה:
 ppp*.ובן ^.. ..מקוקקר^.תמלימזתאבנר..ור1
אש'יחתזגו«פיןשה שכבר ,אמר למעלה•
המלך אל
אמי  Wןואעל,ך.וד אל תאב וחל כלהעסאשר את^קרשבןד^
מל פי' !^,שקו׳ושפד-ו^פגי א?גר והמלך דואהולך אחר יז^וט?
'{סטד״לז ולבכזתמלת קודםקבזרתו ומה יוסיף עודרוך
|$זנן .אחר שנקבר ויסש כל העס לבכותעליו .ומס שין

פבתתנבל ימוקאבנהידיך לא אסור! כי אין טעם להיות
ואק^סורותמלהלחס ולא כרגליו לברוח מאחר ששבוי,
^זיתלזשל׳םעמו והואבפחעבמרמה הרגו •  jfr.ויש
צפדששנתשיןקור שיספרו שבחיו כראשונה לפגןמטתן
כמש ששה דברים לפגי מטתן והמלך דוד אחר^נטה גס

קסעכבשבחזוקדס^נקכר כדאמ'אחעממספדאן
?1ת $קאימנאתאחר אשר ספר׳ מעשיו השבי׳ער וכולא
«*תא9תא בשאלה זולקונן עליו הבמות נבל .ישת
^ראח^שהיומ כל השבחים הללו ממעשיו הט׳ביס
^יך/תיתהפזוכמששתראדרבה/ר^ סליק בדרגא
«אשחית5ךגא«שת''.אמלשא השתא^.דשט .לי היה
©הר^במיזללשבתי׳ובשגא^לההואשבא שמא עבי בא
|יךן ןלאפרנשש-.וכתיב'הסמרלך,פן יהי רכרעם לבבך
קלוטל.וקתי?צאואנ&.ש^ובליעל5י1צא.בו,מצעושאת
במדרש כשנהרג! רק/שמשןוך ישמעאל  Pאלישיב אמר.
י #יבאעלי;שאיני מדעקל׳מה אבי נהיג-א-ל-ר ישמעאל׳

שקאבאלשי,לביתן ואמי לז המתן ער שית' לו אתהכוגן׳
ט^זש^שלחנעלו׳עד• פייענטף בטלייז.1והמרה •אמר׳סי:
אבשהתענת א^< וחל אפיוגו׳אששנויבלשהלורברז
ך^ה^ש^מה^ה^פל^הכאצשיהרב <&t

אבא^שקקלקששקקמ&ון לו£אשיעןשכן כתי?&3
אלמנה זיתם לא תענקכיאס.שהתעגת אותי וגו פתיז
כיתידוסישברביס יהיו נ& $#אלמטתאל^ שתה׳מדת
סדין משחה על המשה בתיזלתעל מוסיףשמי כל שהוא
זזא ט אסישה תשה אוש בלזמרשאם על שמין אתיז
; מוסיף שנוי בל שהו בלבסנלבריסבשנ^לזה קוק ~
דוד על אבנר אחר בלהשכח הזה הכמותנבל יהותאבנר
כרין הנהרגים ששנינו אלו הן הנהרגים רוצח ואנשי שה
הנדסתאסתאמרשתמליס עיניו מן הצדקה שהזקש
לשרהנדיזתידיך לא אסירותאבל לשלם .פשוטות כפיו
לשי וידיו לאביון ואסתאמר שתק על ששק אחרי ורגלן•
לא לנחושתי הונשו אבל שבימתלשתשל ומשניו השליך
טרף זולתי אפשר שיהיה נלכד כדברים קלים שין המתן
«ר שיחוות הטס ש שינעל מנעלו איזה יעספתשנזי ע£
שמי גדול של בני שלה ז.זה אומרו כנשל לפגי בני שלה
נפלת והוא לא ירעואשס ויוסיפו בל העם לבכות עלי!
לומר אם לששי רצונו כך מדקדק כחיטהשערה לשבגי
רצונו על אחתבמה וכמה ־  ,ושד יש לפרש לא היה אבנר
•עשוק בדם נפש שימות מיתת רוצח שיריך לא אסורות
כשעה שאול אותן להרוג את כהני ה' ורשאי היה להרוג
במצזתהמלך ולא הרגם ומי עגב על ידך ידים ורגלי©
שולחי יראתה שדרש אכין ורקק ונוסף על זה יש להפלת
:הפלא ופלאאיך כנשל לפגי בכי שלה שלא דרשו אכין
-.ודקין'נפלתואק ראוי שיפול זכאי ביד חייב מידויוסיש
?כלהעם לבבו' עליו שהע׳חשדוהו לדוד שהוא טה להורג!
• לפי שנתשל במעיע שלא היה על אבנר אשם שדרש אבין
?ורקק ואררבא תרשיעדול את יואב שהוא לא ררש ובבן
?שתחושי בשרים לוקה בגוש באו שאת בפל׳קמא דיומא

״הוא שרש ובוכה והם שישים וכוכים • דבר אחר ילין
'|א אסורותמצדקה כפן פרשתלפגי ורגליך פתחה• לש
שאמרו ושדקה תטל ממזתממית משונה וכשכר דאבל®
ושמאל על  pאמר הבמותנבל במיתה משזנה בזרימות
אבנר ידיך לא אסוריתמלתתט־קה :ואס תאמי אין כת
עצדקה שמה להציל ממיתה משזנ׳בעהז דשכרמע בהאי
עלמאיליבא אלח גמילות חסדים שאדם אזכל משבק
בשלם הזה זזו היאשאמרב' צדקות הללו אחת שמצלת
מדינה של גיהנס ופו ’ ואיזו היא שמנלתממיתמשמיו
נותנת ואינו יודעלמי נותבה • כלומרשרודף לתת צדקת
כתקנה היינו גמילזתחסדים רמתם• בשלם הזה למיתוז
משונה על כן אמר ורגליך לא לנחושתיס הוגשו מרדוף
צדקת וחסד אין זאתאלא כנפול לשי■ בני שלה נפלת* ז
שאמרו כשנהרג רבי שמשן ורבי ישאעאל התקינו שמב©
לשדעמתוכו כשהשרשזתבא לשלם מסלק הט־יקיס
תחלה שלא יהיו מגינים על בני דורם זוש בנפול לשי ב©
שלה נפלת תחלה להם ועתה על דאגת העתיד .ימת
לפטתדבתיב ויוסיפו בל העם לכמתעליו * מהו טע•
וישבע דוד לאמר כה יעשה לי אלהיס אם לפני בא השמש
אטעם וגז' זגלה להם .הטע' הלא תרש בי שר וגדול נפל
היום בישראל כלומר נשלה גדולה היתה זאת בישר&ע&
פורעניות הקתדגשות ובאות עליהם •  .נמצא שאנחמ
גרמנו הריג^אבנר :.וק׳יל סנהדרין שהרגו את הכפש
אסורים לאכול דכתי' לא תאכלו על הדס מה הרכ׳ממחל•
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ריח

ח־מסי׳ טיב

ראיות או עריש שיעירו כמותו יחשיב שאן לו ושוב
אחר ימים הביא עדים כמותו אם מהט אלו העדים
או לא עיין בחשו' מהריט׳ן ט' ר׳ן רנ׳ו ע׳נמ׳ש
^ע' שנות יעקב בחשו׳ ח׳ב סי׳ קמית ועיין
במהרש׳ל בישיש בגטין פיר קי' מ> ומשם כארה
וע' בספר שעשוע התלמידים ולמוה׳ר חלק יעקב

ידי?.

סימן טוב
א ס״א בצדק תשפוט עמיתך איזה צדק
י המשפט יו סשוית שני
מעלי דינים וכו' חנן בפיק דאבות וכשיהיו כעלי
ריניס עומדים לפניך יהיו כעיניך כרשעים ומזה
כתב בסה"חראהור לדיין להסתכל גפטהבעלי דינים
כשהם עומרים כדין לפניו משום שאת פני רשע לא
טוב יע״ש וע' שיך ומאמר קדישין ועטרת צכי וע' להר'
אור החיים ס' דברים ע׳פשמוע כ ין אחיכם וראית' להר'
נחלת כנימן מלוה פ' הכתב וזיל ותקלה זו מכריז
כעוניט בכל כתי ייכון של ישראל ורין הוא יסרב
בתינו וכי' ועדיין תקלה וו מרקר כינינו וכבא
העשיר לדון ד,כן טרם נטילת השער והדלת אחריי
הגר כס מקיימים לו שלום לאמר כרוך הבא בפנים
שוחקות ולעני בשפה רפה ולדעקי איקורא איתא
נהקדמי! שלום לבאי סדין הואיל ואמר לנו התנא
כשבעלי דינים עומריס לפניך יהיו בעיניך כרשעים
ודא' דשלל התנא כזה ולא להקרים שלום לרשעים
ובפרטית בדורות הללו כעוה״ר שודאי א' מבעלי
דימן ישע היא ותובע שלא כדין או טפר שלא
ברין וט' יע׳ש ולער׳ן דאהין אם עושה ייתר
השכרת פנים לעשיר יותר מהעני בהקרמת שלום
וכאמור לו ברוך סבא כפרטית ודאי דאיסורא איכא
בזה כרם אם משוה לב' כיחד לומר להם כרוכים
מבאים או אם יבא בל א' ואחד בפרטית כזה אחר
זה אז כסדר שאומד לעשיר אומר לעני נראה דאין
כא| איסור כלל ועל הכל נראה לומר כי זהו שב'
כסה׳יו והו דוקא כשעומדים ברין אי כאותה שעה
שהם טועטס זה כנגד יה הוא רקאמר התנא יהיו
בעיגיך כרשעים וכררייה לשין התנא שאמד וכשיהיו
כעלי דינים עומדים לפניך עומדין לפניך כרין
מיקא וליק וכשיהיו בעלי דינים נאים לפניך כי
בביאתם בכניסתן לפניו או אינן כחוקת כישעים
ומ׳ג בי לפעמים באים שניהם יחייו לשאול דין
באיתור והיתר ואפי' כד*מ אפשר שיהיו שואלים איך
יתנהגו בענין משא ומתן או היאך ישתתפו או
לפעמים אפי׳ באים לדין ואיבא תובע ונקבע אפ'
שהיי'! לא ידי! איתס מאיזה סיכה או ישמע
נוענותיסם ויאמר כי זהו ענין ברורים סוחרים ואס
בן מאחר דיש הרכה אופני אופנים דיש לתלוק
כתחילת ביאתם צפני הדיין כי איע לדון לפניו הו׳ל
ענין זה ספק היפקא וכל כהיג דמעיקרא הוי כף

הרפיון יהיו כפיטך כרשעים איט מן הדק להסתיר
פנים מהם ושלא לומר ברוכים הבאים וזה ברור
ןקיין במ׳ר ס׳ ויקרא פ'כ סי׳ כ׳ וזיל כתיב
כי לא כזה ולא שקז עמת עני בטהג
שבעולם שני «י ארם נכנסים אצל דיין אחד עני

י•

ואחד עשיר אצל מי הדיין הופך אס פניו לא אצל
העשיר כרם הכא ולא הסתיר פניו ממט יע׳ש
והרבי קשה איך יתכן לסיויז ריק טשאפניסלעשיי־
יותר מהעני וכבד הרב מהרש׳י נרגש כיה יעים
ולערין דהייט דגקט כלשוט במסג שבעולם הוא
הנהגת העולם כי מדרך מטצם הוא להיות טשא
פנים ואה׳ן שצריך המין לייהד שלאלעשית כהנהגת
הנטלס וסייע מה שהזהירה תירס לא תשא פני
דל ולא תסדר פט גדול וק׳ל •

3

□יה אהוד

למין לשמוע וט׳ עמ׳ש
הרב מהראנ״ס בתשי' ת׳א

p

יוחאי דף קמ׳י
סי' ד' וכס' צדקם לחיים וכס'
ע״ב יע׳ש בנהג ח'מ ח׳א הגה״ט אות י׳ד מויה
הגדול כמהדיים זיל כספר שרשי היס תיג רקס*כ
עיג יע׳ש וע' כס' שמע אביהם סי' ס׳ז והיכא
רגילס דעתו כמה חילוקי מטם .

2

יבתיבשוספקק'וט'עיכס׳

ן?*א

פחד יצחק מערכת אלף לסיד
עיא .

'0ח קך

שיטעון ויאמר וט' כעל סדין
ד
שבא לב׳י לקטע מחברו ממון
שחייב לו וכאותה טענה יש לתבוע עוד משום לתא
ררכית שמתחייב תכרו גם כיבית אכל איט תובע
אותו שלא ידע התובע אס יש לו למין לתטע
כעדו אוצא .והביטה וראה כתשוכת הרא׳שכלל
ק׳ח סי׳ ט״ו ועל עסק מן זה שיאוכן סלוה לש'
חטי ן בחטי! כשטר ובאו לדק לפט זקן אחד וסייב
את שמעון והגבה לראובן וכו' ועיש כת׳ הרא׳ם
כלל סיר סי' ג' נטר אט צריך להודיעכם וכו' וע'
כס' דמש׳א זלמן כחי' לח'מ סי' טו׳ב די׳ט סוף
ע'כ יע״ש וע' כח'מ ססיי טו'כ כהגה וכדברי
רכני האחרונים שם וע' הישכ׳א חיי סי' י׳ט
ומעשה חייא נחשי' סי׳ טיו וע׳ למוס׳ר כססר
שפת הים סיו׳ר סי׳ י׳א ורכר שמואל סי׳מ׳אמ׳ר
וע' למזה חקיל חח*מ חיא סי' פית רקי׳כ ע׳ב

1

כ' כי ע*כ ייל דכל כי האי אק למק לטעון כעד
הבעל הדין שעל הרוב אק מי שיודע ההקכמס זאת
<)<! טועטס כלל ואה׳ן באם ידע לטעון לשפיר
דמי יעיש ועמ׳ש הרב כפית תמרים לדצ״ר ע'כ
כאורך כמה חילוקים כאיזס אופן יטל לטעון כעדו
וענק פתח פיך לאלם • וע׳ לעיל סי׳ ’יל אות ז׳ וע׳
כתשי' סישגיש סי׳ פיית

ה סי א צריך

סדיין לפסיק הרין מיד וט׳
הר? ככלל לא תעשו נטל
’
במשפט ולעיר נראם לומר לעוני גיה על לאו
דכל אלמנה ויתום לא למטן דצ*מ אם סוא סמן
לאו
סזס ביתום ואלמנה ופשיטא הוא לעוכר
רכל אלמנה ויתום אלא אפי' אם יהיה סמן שאיט
כיתום ואלמנת אפייה סליו עוכל על לאוזס דבל
אלמנס ויתום לא תעטן שסרי אמרו כמכילתא ולאו
כיתום ואלמנה לכד אסרה התורם העיטי אלא הוא
המן ככל ארם אלא שמכר הכתוב כהווה ונם אמרו
שם דליי עיטי הרכס אלא אפי' עינוי מעט עוכר
על לאו זה ומניאל שם במכילתא לאם יסיס הדיין
שיתה טס או מנעיל נעלו ואומר לכעסידסמתן
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החכמה (0

ח׳מסי׳איח
הוי ככלל עיניי כמכיאר שם וכ׳ן אם או' לו לן
ושוב פן*!,ס עינוי כמ״ס כמד' ש׳ט סי׳ י׳ג וכמ׳ש
כדדושיס כשיד וא'כ לש דיין המענה אס דיט של
כעל דין והוא הולך וכא אצל הדיין ומ*ג אם יהיה
התוכע כעל דק עני שחייב לו העשיר והדיין מענה
אסייע כרי׳שלא לנוף לעשיר ככחהתורהדעובר
על לאו איד ילא תנורו מפע איש כי המשפע
לאצהים הוא וככל הפרטים הללו צריך הדיין להשמת
נהם לבל יכשל והיה ה׳ עם השופט

 D**3 1כ*2

אךןד מבעלי דינים מגזם
לחברו וט' כיב התוס׳
ככקוכוין ית׳א ע*א משם ר׳ת וט' יע״ש והמררכי
שם סי' ק’] והאגודה שם סי' צ׳ו יע*ש וכתב הרב
שרידי יאודה דרוש ד' להספד דלי ע״ר ולש הדיי!
עצמי שאין לו להפחיד הבעלר במידירלא ללוט'

ערן

ומ'מ אין הנדון רומה לראיה דהינא דאינא
כדבר ולהוציא לאיד משפט אינא למימר דמויה
לח דלא חיישינן להם ולב התיל בם' לולב הגזול
דל״ד ע׳ב ד׳ה ולדרוש וכו' אההיא דאמ׳ל שמואל
לההוא רמובעאסא אשור זבינייהו ואי לאו דרישנא
לט כלט יסייע מפקירם במידי דלא לל כדי שתהא
המצוה מצויה ולא ימנעו בשביל יוקר יע׳ש ועלש
הרב לל כס' מחנה יאודה למ סי' קלח דקלח
ע׳ג יע׳ש וע' לסריטלא בחי' לסוכה לדלב ע׳ב
ולש סדב כילי שם כסי' וה יע׳ש וע' להרב חוע
המשולש ס' ויגש דלי לא שהק' מלש בלק לן
הדד כחצר תכירו שלא מדעהי יט' יתיב לא קמיה
דר׳יוקאמר משמיה דשמואל זאת אומרת הדד
כחצר תכירו של'מ צחן להעלות לו שכר ושתיק ליס
איהי סבר מ־שתיק מורה לו ולא היא השגור,י לא
אשגת ביה וט' ואיך כתב לת אק לו לדיין לשתק
וט׳ ילש מה שישב ולעלן דדוקא כריי! השומע
מפי הבעלר ואיכא למיחש שיטעה שכנגדו ועי׳ז
יגרום להוציא ממון שלא כדק חייב להודיע הריין
מס שהוא הרק ולא לשתוק כרם במי שאומר איזה
דבר שמועה מפי עצמו אל מפי אח־ים והוא
מולק כאותה שנטעה ואיט רוצה לומוי״שדעתולהפן

מס

ככן אס אינו מגלה דעתי והוא ברור ועיין
כהו׳קמובח כפרס לשכזסילש

סימן חי
דללכים אחד הרוב כתבתי
א
בתשובה ראם יהיה
סענק שנסלקו הרבנים מבתי דינים של שהים וג'

עייייין על שאלה אחת שנשאלה מהם בנדון אחד
נראה דאם נתקו סכעלי דינים והריינים אשר בא
הדק לפלהם לשאול נם משאר העיירות יש להם
ללכת אתרי רכים אפי' דהוי טכא דליתיה קמן
ולא נשאו ונתט פנים בפטם אין בכך בלום כיון
שעל אותו מעשה ואותו נדון שבא בשלה אחת הם

אתרי רכים ישו3

מלוקים שפיר קרינן גם בעלן זס
דאיתי ראיס מהימנא כסי דרכי טעם חס״ע סי'
ל׳ר שהניא משם תנמי נא אמק ז׳ל שנשאל על
זה ועל מוצא כזה בשנו מילה שנחלקו כרין שבא
נפלסם זה כונוי ויה מחייב ונקעכב הדק והלן

לץ-

חיים

אחד ממגלי סדק לעיי אסית והביא הברק מורה
הוראה שהודה והכריע כאתר מהשלם שמוצקר
ועתה הריק מהשנים אש(־ באס ההודאה מעיד
אחרת הפך סכיתו עדיין הוא מחזיק בסברתו ואיט
רוצה לחתוך הדין הפן הכיתו וסנה הדין מעונה

ייריט מורה צדק אם אותו דיין חייב לחתיך הרין
אחרי הרבים שחולקים עליו כדכתיב אחרי רכים
להטות והשיב על זה תשובה נצחין ממ׳שכפ׳אחר
ד'מ כי חייב אפי' הגדול שבדיינים לו' זכאי או
חייב כפי הבית הרכים אפי' הפך סביתו כדכתיב
אחרי רכים וכתב על זה וזיל וני תימא היד כרוכא
ראיתיה קמן הא ליתא כדמסקינן בפיק יחולק
ובפ״ג רככורית דאזלינן כתי דוכא אפיי דליתיה
קמן ומיהו נ*ל דה׳ד בתר שישאי ויתט כרכר דהני
תנן משאים 'וטתנים כרכר משמע אחי שכשאר
ו«!ט הוא דחשיב רוכא ופסקינן טותיה א׳ב כנדון
זה האי ריינא דאתי פיסקא דלא טיתיח ישא וית;
עם כר פלוגתיה ע׳י כתב ויתברר היין אס חדי
לו מוטב ואם לאו הוא בעצמו חייב לפסיק הרין
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עפ׳י היכיש וט' זהו תייף תשוכח השח והרב
המחבר שם סי' ל׳ס הנם כי שגמי כרעתו שלא
להשיב הניא תשו' הירכ׳י והיים וכתב וז׳ל ע’ב
דברי סיב ז׳ל ומה נענה אכן כתייה יתמי ריתמי
שהדור נתדלדל מן התורה ומן הסברא וכמעט
כעיטתיט נתקיים כרוריט עתידה תירה שתשתכח
מישראל ח״ו ולמה יתעצם הדיין ויחזיק כסברתו ולא
יטה אוזנו לדברי חבריו ויהיו טחים זל׳ז כהלכה
ועל ידיהם ישכק כטר בכית מדרשם והאל יתברך
יאיר עיניהם כר׳ת כר״א אלרים נצב כעדין אל
ואס ח׳ו יהיה ביניהם קינטור תסתלק מהם ההשגחה
וחיו יבשלו כפתע פתאום יע׳ש ודברי סרב ד׳ן
אלו מורים כאצבע כמיש ולמה יתעצם הריין ויחזיק
בסברתו ולא יטה אווט לדברי חבריו וט' דברים
אלו מודים ני הוא רוצה להכריע בי חייב הדיין
לשמוע אחדי רכים ולחזור מסכיתו אפי' הוי יוכא
דליתיה קמן כי אש כייור הריעות עיי פסקים
וכתבים והוא דבר כדק מצר הרין ומצד הסברא
וכן יאיתי להר :מטס שמעון כסי' זה בסגה׳ט
אות כ' שהבין כן בפשוט ונתב וז׳ל ילט אחי הרוב
וט' ניב אפי' דליתיה קמן רובא כט; שבא פסק
מחכם אחד מסייע לאחד מהם אפי׳ה שפיר מקרי
רוכא עיין דרכי טעם סי' ל״ריע״ש הרי דגם הרב
מטס שמעון מסכים סולן דח«כ סייק ללכת אחדי
רכים כשחולקים על סברתו ע״י חסקים וכתבים כל
שמציט בירור הריעות נמה הם מחולקים ויש
הכרעת מחכמי הדור הכי נקטינן כסי חרכים והוא
פשוט ובריר  .ועיין לסרכ מוהר מ כן חביב ז׳ל
כסו׳ ס׳ גט פשוט כלל א' וט׳ בלל ה' יע״ש
וצהרב תורת חיים בחי׳ לע*ז דקט׳י ע׳א י־׳נ׳ש־

ntffl

סוית לרש׳י ו'צ בס׳ משפטים רכקב וו׳ל
לא תהיה אחיי רבים לרעות אם ראית
רשעים מורים משפט לא תאמר הואיל הרבים הם
הנני טטה אחריהם ולא תענה על ריב לנטות אם
ישאל הנידון על אוחו המשפט אל קענט על הריב
דבר הטטה אתי אותן רטט לעשוק את המשפט
מאמיתי אלא אק סמשפט כאשי היא והקולי יהא
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צץרנה אל המלאכה הראטין אדט זה גני נאז!ן נטע «עמן תחתל עילי
החנם השלט
ואו* עי
גפשיוגטגיפל ________ ___תעייני
& י■ גס איוהשני
3י3לן הימזרימולי
0
■נמוה״ר
ימ»ישנתחחמווגי
ררוגיב לי<5דבטני k
זהשלישי הכי גנגל
החכם הטלה כתה״ר
אהוג נאמן רח׳ס רחתוד״ט
נמנמה וביראת 8מ«מ^
החנק המ' כהיה״י ־ 'P1Zה"י-טלש משתררת * ואת ^3 32113
.אחי ומרחמי והמה הכתים
1
רנ״ע שני אחים נשואים
גוזז..רמים*;
כנימן
הנאמיס והנעיתיס * <ה״ר 3
אחיי
פונטרימולי הי׳^סני בני היצהר מי
יכה*ר ימאל
י יגיעות יגעו צ*צה ויזמס * ותהי המשרה על ס5מ
<ז״ולהנ״ל כתה
* אממלי וגערי
מאז.הגוץרניאשאשמורות * גס לי&ת אגאי מעמ
קומת סרוכלין אוצי .ממד * עונים ו«וחים אשר לא .ימי *נחנו מיומוייהס
אנא ה׳ הצליחה נא * להא
ק"ן אריות צרודות בסעיהם ואענדם עערז
י שבמעשהו לסוס צערא אגרא מנה גנני מוה * ע׳זכ פרוטה ופיומה ר3
הוי׳א * רבו משערות * החיים והשלום טוגה זנרכה רב א בחול ימים  »,בנויט
יל היורות* אמן .
ו!ני בנים חיים וץייתיס ,רימז נפנים כל היעים *
■  pיאמר ה׳ צורי וגואלי * כה לנרי המעתיר הצעיר
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«6צימ הגז׳ ני אם ירצה «ו״ר רפאל ה"׳ יאמר להם

העשור נכסי שנחנה אצא כל הטתד הרי יוישז »*#
הראשון של יעקג שהוא אחוס דמיתנא מאניו . .

הו?
«ה1א מאמץ *ליולהחי״ר הנז׳'ז&י
חוב אחר וגכן כמנחי סטר זה הנא לניד סהר׳
nt
יאודה ממ אלעזר והר• יוסף חייגו עצמם ניזוב הנז׳
לפרוע לסח״ריפ^הגז׳גוןשלוס התשעה חדשים ככל
׳הכתוב נהטנה שגיד הזזריר הנז׳ מאלעזר נעל המנוח
1לני לא נא השטר החיוג הזה גנשון קנלה שקנסו
מהא-ר רפאל הנז׳ המך הנז׳ אלא לשון חיוג כי לעי
והאמת לא סנלו מידו אפילו פ״־ן ני אס חיינו עצמם
לו כל מס שנתחייב לו מנריהם סר׳ אלעזר סגזנר
בשליחותם ואיו באן כד דנית בלל והיונרי׳ מז׳חייני®
למרוע להח״ררעאל הנז׳ סנל משלם ולקיים שגועתס

א

« «!! □-אלעזר לבדו וזה חוג אחר ואמר הר" אלעזר

מקום להאריך גענץ וה שנלאו חיוגם
!5היה
1ס היו המגרים מז׳ סייגים לשלם צו
להר׳ •לעזר הנז׳ כל תמ׳יס אייות הנז׳ משלם ע״ס
עי• ועיין לסהראנ״ח ח״א סי׳ נ״ז ומ׳יג ח״ג סי׳ ע״ח
1הדנר ידוע שישר׳ המלוס לישי׳חנירו בהיתי ח 3דינם
כדיןהמצ׳ה או הלוה מןהגוי וכמ״ש מרןאחני״ב נהדיא
ע*יד ידג סי׳ קס־׳ט סו׳ אוון כ״כ יע״ש ועיין נשיות
סעגי״ט מיאסי׳ לא דאפי׳ שטי שבלול נו קרןוריגית
»שבע לפיו’ שנו• חלה עליו וחייג לסרו׳אריני׳והכי•
ין6ו׳ ואון מרן סחני״ג מ״ל סי׳ רנ״ח וס״וון הרינ״ש
~,,,עי׳ קנ״ט יע״ש ועירן למוהרשד״ט חי״ד סי׳ ס״ח סכל
•השטר נעשה בעיר גדולה של חכמים לא תליון ניס
יסיש גו ריגית וגחקזס אחר הארכתי כענץ ולענץ אי
סייג לקיים סנועחו נאנק ריבית מיץ למהרח״ס חיג
_____•-
-----סי׳מז"ביעיש.עומד היוס בנוסח ההסכמה
 גפניו האשם שנונה כחונתא•^. 7
מנכסי נעלה שחקנו ►שתתו האסה מכל מה סקגנה
לאיחומים עשרה צמאה נץ זכר גץ נקבה וכסי׳ •חמי
סצא תתן רק להיחומים שהם מחנה ומבעלה שהיא)
גאה לנניח כחובתה מנכסיו -אגל לא לשאר יתומים
שנשארו לו מאשה אתית נס מפורש נה0נמ׳ ולל שאס
$היו היתומים ינים ומת ־אמד מהס אחיו יהיו יורשים
מי עטורייתא ואס ימיתו כלם אוי תחזור הכל לאמם
 cHלא .יבאו לכלל נישואין אזי ימזור לאמם א5
<יורשיה!הנה מחוך לשון ההסכמה הלזו לסי שורא
•המהלכת הלא היא כתיבה נפקא מינה מון יעקב
«םא אח יסל וילדה לו בן וחחח רחל ונשא יעקב און
לאה ותלי לאה ליעקב כן ונח ומת יעקב ונאש לאס
לגנות כחובתס מנכסי יעקב וגנחה אלף אריות חיינו׳
לתת לנגה ולבתה מאה אייזח חמשיס לכל אחד מהס
ואם סח א׳ מהס יי־ש הא< 1או האחות ואס מחו טניהס.
חוח מאס אריות לאמם ניס אס הנח הגיעה לכלל
מואין הרי היא ממסת ה״משים אריות לחתן שלס
שתורת מדודים ויכחג בכתונתס שהכניסה■ חדילה.1
ולענין ההמנון תוזר ליורשיה משפחת ניח אביה שאס
ממות הכת נצי זס״ח חוזר ההשגון לאמיה הראשון בן
רחל ולאתיס השגי גן לאה וחולקץ נשוה ואץ ללאה
סוס דין ומרים על סהשנון שנעלי ההסכמה אסקיעו•
ומתה כל סנתה עמיה וגשאח ושוב אין לה שוס זבח
תעסוי ננסים שגהגא לנחה וגן ננן סאס נן לאס
עמי ינשא אשס ומת ונאם אלמנתו לגגות כחובתה
עגנסיז אין <« ללאה שתאמר אני אגבה חמי׳ ססמשיס
•רי־ות סלי שנתתי לבני ואחיך חננה אלמותו כחוכחס•
אימע אס גנחה אלמנת כנס אח כהונתה משארו עוד
•^יסאץ לס (לאה לג?ןחזמ<אותר  WPננס את

ערביים אנכי

בנדון נזה אני משתפק ואץ ולאו ורעי•
1ד
ני די שלשון ההסכמה יש נו שגי סע0
*
הנראים שיש מקום לומר דע״כ צא ססקיעו שתקנו
ההסכמה נעשור ננסים כשלא הגיע הבן לכלל נשזאץ
אלא לאמו שמגיון שכשהגיע הגן לכלל נישואין שזג
אין לה ,שום זכף נעסור וה אנל אסית סנן הלזה,ס$מ
היה מת הגן קורס נישואין היא היתה נוטלת העטור
נכסים אלו ונא אמו איכאלמימד של• הופקע jnav
האחות עצ הנשואין שנשא אחיה ויש לנו לומר שקיים
שתגבה אלמנת אחיה כחונחה תגבה היא את העשור
נכסים שהם שלה מנכסי אביה והיא יורשת וכוח ♦ס
מחמת שאין לאחיה מאניס שהוא בן רשל שוס וכוון׳
בעשור זה כלל כמונן אי נמי אס גנחה אלמנת אחיה
כתובת׳ ונשארו עוד ננסיס מאחיה סיס לנו לו׳שתנגס
אחותו משם העשור נכסים הטגעיס לה אלו היה מון
אחיה קורס נסואין מאחר דלגגי לירה לא הפקימז
וכוחה ע״י נשואי אחיה ולא הסקיעו אלא זנות לאס
אמס והכי נסי משתמע מיצי דהסכמה הלזו שמע
סאס ימותו בל היתומים תחזור הירושה לאמם <. fc
שמתו קודם הגיעם לכלל נשואץומכצל אץאחס שומע
לאו הא אס מחו כלס אחי שהגיעו לכלל נסואין אין
לאמם כלום אנל אס מת אחד מסס שאותו הנשא!,
כחיים יורשו לא שני לן נין מת קודם נשואץ למון
אחר נשואץ ולעולם סטתי כסייס יורש • אודיצמ?1
כשם שאש חתו כלס סוןךנו מתקני ההסכמה סיואהו
נכסים לאמם הנותנת אם מתו אחי נשואץ אין
*
®י 0זבוח נהס <משמע הזה'ה’ה ?**6י "*”י
שמתאחד מהם אחי־נשואין סנונעת אליוהגחלה%
מת קודם נסואין השתא שמח אחר נשואץ יו״ל כהתז
כלס לגני אמס וכשם שאין׳ אמס יורשת נמס שהיחיד«
ראויה צי<־ש קודס נשואץ אינה יורשת אקר .נשואי!
*
•
אף האחים אינם יורשיס לאמר נשואין

-לא

 .לבי מהסס בעניןזה אחיי רואי רנקמי
נליסנייאו מתקני :ההסכמה לי«א.
דמשתמ׳ מיתת אמר נשואץ מכלל׳ אחמר ולאו נסית*
אוומר ומדלא אמת לשון כולל אם ימותו סיחומי6
אחר נשואץ אזי יחזור העשור נכסים ליורשי היתומי!
למי שמגיע צו הייוש׳ עס״י התור׳ וממילא הוס מסמ^
שאץאמס ולא אחות יורס׳נמקוס אחיהס של היתומים
•
כני אביהם ועוד אגמי נענץ זה לקמן בסיד
ודע שמלשון ההסכמה הלזו אני מוכיח מתוכס לעיר .
שלא העמידו לדבי־יהס מתקני התקנא הזאת כי אם
'דומא ביתומים מטניס אשר לאלמנה שאס נניה מבעל•
האיש האחרון ״ וזה מ׳רחזינןלהו למתקני ההסכמה >
שלא חיינו להאצמנה לחח ליחתיא מחנה החלטית.
משעת נתינ׳להס וליוישיאס לעולם ולא חייכו לה^מר
לאח ני אס תחנת שיאיה נה מציאוח.שתמ1ור ,המתנם -
'אליה וכגץ אס מתי כולם קודש נסואץ • ומעתה wK
ססא סאס 1נשי. 5סינכנר !שיאיו דססיטא טוב׳שאינם •
קיינח לחח מאומה שהרי לא חיינו אותה מתקני
ההסכמה לתת ליחמיה מתנה חלוטה וחתונה נשום  Jל •
'וכי תימא דלעזלס היא חיינח לחח אף לנשואין ואס ו
ימותו תחזור אליס נחיתת כולם הא ודא• ליתא דא*כ
י?ענץ החזייזלי* סגי לו נין נשוחיג לאי?ז נשיאא ־
לאס נהו לאגקט מליקת שאס לא יגיעו למל נשואה
׳** Wמלטקודס-שתתמר ה«אור׳ אליה׳ והיה לש® ׳
לחססם
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^מ׳פתגילן׳םתומי/והכי סו״ל למיתר סתתן ליתומים
עויש לה ממנו עשרה צמאה ואס ימותו כצס יחזרו אציה
והזה משתמע דנין יתומים קטנים ונין גדוציס ונין
^!איועל נלס חדא נורא היא שאס ימותו גלם לעוצם
ממסור הזה חוזר ־לאמם אצא ודא? מוכרח סדגריס
׳מעצתם שלדנרי ההסכמה דנג דולים נשואין אץה
ו}יינא ליחן מאומה כיון שאינה חייגת ליהן מתןיו
&ושה«אין נהמזדה  *,ומאחר שונינו לדין שאם
'הימומיס הס • נשואים נעת גנייחה אינה חיינח לייתן
כלום א״נ ממילא יש נמשמע 'לשון ההסכמה דדוקא
י במומיה  no iruaft ieniULOWויום אסד דהם
ץשחיס ונל שנשאו צהס לא יאיא מיד שמס ימומים
ריחוגר*
^תתציני
מןומיס נבולים
ממרא~_7
ו?ד«
יתומים
להר
קרי
נשואים
אן> אם הס
W
«ןןן א״וסאין האלמנה חייכת ליתן כלו<
כלום כי אם
«לקימיה שחס ממומים מנן י״ג ויום אמד (א“סן ס״
־־  piלמדן החני״ג ו״ל נחשו׳ <מי מיי ח״א סימן פ״ג
ד ופ״ה סלא עלו נ1מן מסייר מז״ה המיזגר זצוק׳יל<
&מו״הר הגדול נש׳ הבהיר שמת הים הנ״מ.מ׳*מ סימן
1
■ .C
צ״ד ננל זה נאורך • .
־

ניחא שלא סירשו נהדיא גהסנתה
שאם היו יתומים נשואים שלא חתן
׳“־
להם כלום דאי הוו אמרי הכי הוה משתמע לן סכל
מן שלא נשאו אף אס הס יומר ממי י״ג ויום אחד£
נר ולנקנהיינויוס אחד הוו שקלי מי משורייתא<1
רחצי' הנתינה להם משואין אגל הס לא הימה®?
נת׳לתלז׳הענין ננשואין אלא שהענין תלוי ניחומים$
קאני□ דוקא והיינו דקאמד .שאס היתומים .היו
שאציס נגנת גנייתה ונחנה להם המשור נכסים ממא
שננתיו ואחייך מתו כלס קודם הכנסס לחומה אוי,
יאןולהמשור לאמם אבל אס .נכנסו ..לחושה השקיעו
ד הסתכמה ומת האשה מן המשור הזה דאמדוס
מדעתה של סאשה דמסתמא היא מתייאשת תסני זוזי
וקרל ניאוש ושגוי רשות שהרי .סלט הקמות נרשוא?
יאןוךיס דסליסענוד .נחונה עליהם מן מנת .הרץ
גתנתס לנמלה געועל ואמדקןדמסה שהיא מתייאשת*
וצא שלוג מתקני ההסכמה נין נח הנוחנח נפועל
ען הנן.שחצ שממד לתוגה עליהם ומל שניהם הא1
אמרו שלא יסורו לאמם
׳ «
. .

ומ

יתנאר שאס היתומים  mשחוחים
ןנף ייג ויום אחד לזכר זלגקנא<
מסיתה מנח י״נ ויום אמד אם נשאו נעודם קשניא
אין להם וכיה בעשור ננסי כלל ד כיון .שנעת שמתה
אקס פני כץונחהנו נפיק אם תתן להם אמס זס
עשוד אין נו דין מזרה .לא רמו עלה חיונא לחת|$
אלא נקעה שיש נה מציאות שמחזור אליה זמניון
שמפורם־יוצא נהסכמימ&אס מתו אקר .נשואין אינם
ומוזרים אליה ממילא .שאין .עליה חיוג לסת תחנה
לשיח שאיו כה מציאות צד מזרה כל זמן ההם"^
נמואיץ/וקמיך הדמ*ס העלתי נוצרוגי סנמדש חשון
גיאני המלך מין מלנא הרג המופלא^^®^
רנימהגדולחמר״רחייס ננחוהר״ר דוד אבואלעסיא
דל אחו עמו צהגבז׳ניוונח האשהרלה מרח סולשאנה
*למוח הזריר גרשון פאול ז״ל וסם נמנאו וםס היו הר#
מפי* 5וניש גיל מומוי ז״ל שהיה הוא תורשה האלחנק
orf׳ ו£ס היו .גס ססר״י מאייו נר״ו העומד סיום
נחרניז חורה שהוא ,היה חורשה אלמנת .מ״ר שלמה1
פאול צ״ע אשח מה וגס מהר״י חזן ה׳יי שהוא היה
סלסה תניני ?מ  !5מ

צד

נגיה של מית סזלטאגה הנזכרת מי הסיר גמון
שאול שהם הת״ר משה ואחיו וגם אותי מינה מז״הר•
הנו׳ עמו לגוגיימן הנתונה הט׳ ואני ניחג {ל
מסער זנייו< ,ל מס שגנחה האשם הט׳ מגכסר
נעלה נעד מכי נתונמ׳ונאצס כאהיה איש אשר יאמר
לכניה התמר משה הנז׳ואחיו לייתר למרת אחה את
העשור מסי ולא נשמע נאות׳ הגזטינא עגיו עשור־
ונסי כלל והגונייגא הגז׳ הלא היא נתזה׳ אמי ומשה
־<אר<ו את העשוי ולא נזכר שם עשור נכפי״כצל ואי^5
 .נמי למשמע מינה דלא סקט שתאן האס העשור מ«*
אלא צמיה מיתותיה קטנים דזקא.ולא לגני «יה אן><
אס הם יתומים קטנים עדלא שאל האפטתיטמ
מיתמי סחו*ש סנז־׳את העשור מסים להם להיחו• «י
נגה טל מרת סולעאגה סט׳ הגם סאיך אנייחוקמעצמי'
ללמוד מן .הנוניינ׳ההיא שנידי לעגץמעסה יען תיעי
שמונייג׳הט׳צא סליק נס עגויג׳שאין כתו׳בהלנסו״ל®
עגין השמעה ולא עגין $־יעה הכתזג ולא־ עגון מס;
סנשאר לה יזיג על ננסי נעצה ואפשר שנם ענץוןסי
דעשור ננסי לא הוזכר נגומי״ההיאואיכא למי׳מטה;
הוה ולא «תנ מ״מ נקרא לתיר מסה שאחל ה״׳י־ונשומנ
אח פיו ואפשר שיהיה נידו נתג הגונייגאעד מ»־
דמיצתא הכל באר היטב אי יעצה נוטט מכל ה«ח4־
»#<,ץ נתונת אמו על מין וננר דיס־תי־ עם המן•
משה שאול הל׳ו ואמר כי אץ להניא מסה׳־ראיה מאארג
שסה היו סייניס לאמם דמים רכים והממע־ מש<ק'4
ניניהם לא מצר המנהג «הא ׳לינא למשמע מיד*'.

וראה להיא״ם ףל כלל ע״ס־ מימך צ""
שבתי
הניא דנייו לנינו נעל המורים מר זיצ
נה״« סי׳ רמ״ז על .מ<וה מחמת תדמה שצווה על ננאי*־
ואמר ושאר נכסיו יחלקו שגי אמותיי ויתמי/אחזה!.
והיו גיחמי אחותו זנריס ונקנויז גדולי* וקטנים
ואני היא״ש ו״ל דנכלל יתמי איוותר נכנסים גדולת*
וקטנים זכרים ונקמת ואפר .הגשואוון ופסקו מין 1״3
בשלחנו הסהוד גסי'הנז׳ייעלש ונפידוש׳אהמר כדגח*■
הרא״ש ז*ל שסןוהני אמד «ןר שלא מציגו חילו׳ נתל*♦*־
נלסון יתומים שיצאו גדולים מכלל יתומים אלא פי׳ע
1
מהומות שתקנו ון"1ל תקנה דלא שייכא
ואשי דנרי תשר הראש ו״ל הלזו הויא תיונתא למד*■
חהר״א גאלייןרגחשר נ״י הניא
ו״ל נחי« ודג סי׳ קש״ג נהגנ״י אויגקס^סאם .ל^_
נשטר שלא יעמו משוס אמד מיוזמי ע ,ט׳ אמשל סל®
פטרום אלא .נעודם יתומי׳ עד י*ג למרנה אנל מנאץ
ואילך חייגיס אגל אס כחוג נשער וקנלו עצימס הקיםל
ועליזרעם כו׳ כל ימי עולם או אם נכלל היאמזיס היא
נהה אחד גדול וגס לא פטרוהו נסילאמריס סוי פיסר
לעולם מהר״א גאליקוז״ל נתשז׳ ניי וסוים סס מי$
החגי״ג ז״ל ויראה ודאי לפי דעתו .דאה כחוג נעריי
מלא יס&י משוס אמד מיוי־שי פ* הוי הפישור לס
יע"יש ^ן נסחר מדנרי הרא״ם דנייל וחני דיתז ,
מם ,נץ קטמה <יו גדולים ןולעי׳ר אפשר להליץ נפץ
מוהר"א גאליקי דנא ליהויץ חיוגתיה דנו* היא*ש 7*1
שהרב דן אח הדין מדגרי השמי שנחוג «.שוס אקך
מיחמי דאה היה נחוג נשטר שלא יקחו מיחסי הייש
להון כולל לכל היתומים גדוליס ןקשדם וכדגיי
הרמים ז״ל השח־ז דנחיג משוס אסל מיתמי *בולע
«»הל לפרש דהכי מאחר משוס אחי מיתתי ולא;
יחמי משא׳יב אלו הים נהןב שלא יעיזו מיתמי לא סו•
שייך לפרש מיאמי ולא נל יוזמי דהכי אורמא דלו&נן
םלא יקהו אפ׳ ;א אס היע טמ משוס יאמי<
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♦א הוה עיין• לערש ולא גל יחמי השתא דכחיג אזזי
מיתמי ימלץ הקהל לכיש דהני קאמר מטוס אחר
/,א גצ ייזמ ,אף ע״ס כנלס קדרים
™J
0ס״ס הר 3זע אגל אס כחוג ט
*־דצה להודיענו שאף כמציאות וה שנחוג מטים אמר
מיהמי דיש לפרס ולא כל יחמי אס כחוג נשער כו
 mמס שסיים ״ח החנ'״ג יי* היו להי דב?גה Ih
גאלימו דל אף הס משוס אחד מהיורשים אנל אס
שויה נחוג מיתתי שתה היה חלמון כולל גדולי וקטנים

*

בנימין

ומכיון שבבר גילו דעתם הקהל בעת

הפישור ובק5ן

משוס אסד מיחמי בכולל והרי זה שהוא גדול !y,w

יתרמנןי״ג סנה היי ננצל נכלל מ אמרי משוס אחד
מיחמי א״נ הרי וה פטרוהו וא״ב גס שאר היתומים
אחר סנחגדלו הרי הם עטורים עד שיהיו מי עשרים
אמנם אם בשעת הפיטור היו כולם ית-ימי׳קטנים ולא
היה בהם אחד גדול יותר מנן י״ג שנה ומעלה
יכולץ הקהל לומר שמה קכווגו נסיטוד היינו כל זן»
שהיו יתומי׳ קטנים אגל עתה שנחגדצו מנים חדשות
באו לכאן והרי באו לכלל חי;נ
יבולים חנו לומר .סאץ ממי•
nni'EA
כיחא מאי דמציכו למוהר״׳א גאליקו
הרא״ש ז״ל תיונתא על מוהר״א
*
,ו״ל לסמי מחמתו .לידוק_א לידיה
גאליקו ן״לדע״< לא אמר סרא״ש ז״ל דגלסון יתומים
עכהימןתףדעל-דבר^חשובת הרא״ש ו״ל חטא מיץ^
כללות משמע בין גלולים נין קטנים ו/צא כגון נדץ
והחני״ג זייל שם גהג״תט אות י״ז משם מוסר״א גגייקו
ץ׳
דידיה בשעת הצוואה היו יחמי האחות יתומי׳בדולים
שיה שנתב עמ״ם הרא״ש ו״ל דנכל יתומים הס גמי*
וכבר בשעת הצוואה ונו בל אחד מהם במס שנתן להם
־ גדולים "ייל ודוקא עדך׳ שנה דמעשי^ו^^להי
אותו שצוה לתת להם אותה מחנה ואפי׳נתגדלו אמר
גאליקח״ד
 jJאינו נקרא יתוסיע״ש
בך הרי מטעת זניה קם עמד הממון בזכותן וזכו מ
קסעיה אזיל ממדה לבן עשרים סנס נקראיתוהא.אס
באות׳שעה שהיו נקראים נשם יתומים מן הוא והלאה
גן אין* נחג באן שלא פטרוח «5א עד י״ג שנס למדנה
סריהוא ממון שלהם אבל בכגון ההיא דחוהר״א
אבל מכאן ואילך היעים ואחאי והרי אף לדידיה
עד עשרים שנה נקרא יחוס דודאי ליגא למי׳דלדעון
גאליקו שהוא ענין מס נסי גמי שאס הקהל פטרו כ
יחמי כ׳ והיו בהם גדולים הרי הס נכללים בכלל
לםיא״ש אמרה וליה לא ס״ל דלתה יחלוק על הרא״ש
יתומים אפילו שיהיו בהם מגן י״ג שנס ומעלה מ״א
הסגרא דגששיה
י
אין פיטור זה הועיל להם אלא לזמן שהם נק׳ יתומי®
ן סאמור כזה ניחא מסי דיחוהיס
זבל שנאו צבלל ך׳ סנה ומעלה הרי אוהו עיטור בטל
מקרו עד נן עשרים ושאני הנא
אמשוס לאפשר לפרש לשון השטר מיחמי ולא כל יתמי
הוא לפי שחמש תלוי לפי רוב השנים וס?ע זמתן סל
יתומים אלו' להגיעם לשות עשרים ומעלה ולבן מזג
ולא'פטרו אלא אותם שסם ודאי יתומים והס אוחס
מוהר״א גאליקו ז״ל 'דמניון דאשכחן בענין המס
מצריכים אפערו&ו&יס * והמעיין ימס בדברי מוהר״א
חילוף ומכים מן הפיטור על החיוב שהרי אס עטרן
גאליקו גהסיא דשוס אמי מיתמי לגנו ינץ תהפוך;•
הוא שיש להבין מדבריו ו״ל דס״ל מכלל יתומים ;
יתומים סאה והיו .בהם קטנים וגדוצי׳שאף הגדולים
.פטורים ואץ פיטור זה מועיל לעולה שבהגיעם לחנון
אף גדולים גמשמע נדני* הרא׳ים 1״צ ועל סי .
ך׳הדר חגה חיונא עלייהו לישא נעול המסיס נמצא
הה .שפירש הוא ו״ל דברי הדא״ש .דעד עשרים שנם ,
סאין מיטור זה מוחלט ולבן כתג הרב ז״ל דאפקך
מיקרו״יתומים ולמעלה מעשרים לא מיקרו תו יתומים.
וזסמדנקט כרב ו״ל בלשונו ואס בגלל היתומים היה
לומר'כאשר יהיה האופן שהקהל פטרו יתומים
הס אוזר גדול נו׳ הרי מפורש יוצא מדבריו אלו שגם!.
קטנים ממש ושוב הגדילו אלו היתומים וגעשה מט
הגדול איסו גופיה קרי ליה גדול וקרי ליה יחוס,.
י״ג סנה ומעלה אפשר שהקהל טוענים דאע״ג דעדין
אהאקאמר מר שאם בשטר ספיטור שנחנו הקהל!.
אף אקר י״ג שנה ועל עשרים שנה אנתי בשם יחועי׳
עיתוהי אלו ובעת פיטור .הקהל נקנו גשמות היתומים
נקראים יכולים הם לומר שלא פטרום .מפני הטוען
פולס והיה בהה אחד שהיה מבן י״ג שנה ומעלה כגון’
,יתומים קטנים דוקא דנהי דמכין י״ג ומעלם נקראים
ענן י״י עד שנח עשרים שוה ג״כ בכלל יחותי׳יחשג,
יחומיס אמנה הם נקראיס יתומים גדולים וע״כ לא
.אמר הרא״ס ו״ל דגם גדולים נקראים ימומיס סיזה
 wt.ב׳ע נכלל היתומים גבר שית מר מנע ואסר כך
יגדילו אלו הקטנים ונעשו «י י״ג ויום אסד והלאה
אלא בכגון נדון לידיה שהיו &ס יתומים גדולי׳יתרים
והקהל טוענים שלא פטיו אלו הקטנים אלא בעוד?
על י״נ שזכו באותה מתנה לעולם ואף אס הגדילו .אמי
כך הרי הוא שלא® אבל בכגון ענץ המט שהפטור
ט קטנים אנל עתה שהגדילו לא עטטם קאמר
־מרב ו״ל מיון שבשעת הפיטזר היה וה הבן הגדול
מתחלף בשנוי נהנים אפשר מס חלוף זה הר* הוא
בןי״נ ונזכר שמו בעיטור בפירוש שגס לזה פטרוהו»
מעכב מן העטור א< החיוב וזה ביאה מוכרח נמרי
שוב אץ להם טענ׳על אותה שהיו קטנים הרנה בשעת..
הרב ז״ל מדקאמר לה להא מילתא בדרך אפשר ואי
גפיטור ועתה הגדילו אלא הדין גוחן .דבולס פטורים,
ס״ל דמבן י״ג ולמעלה .תו לא מקדו יתומיס לא היה
ל היותם בני עשייס שנה ומעלה אבל מבן עשרים>
לו לומר בדרך אפשר ומי אינא ספיקא אצא דמשום
יבנה ומעלה; לא אמרה אדה מעולם שיקמאו בשם
שפונד הלב לאף לאחר י״ג גמי יתומים מקרו גגי מא
תומיס א״נ ים לפרש דברי הרב ז״ל ע״פי הגידם* ;f
איכא למימר דסניא היא שהרי מציגו לה® צסמוס"
הניא מרן החני"! בדברי מוהריא גאליקו וז״לאו*
ו״ל כענייני מסיים הם דניסמילי דסטרא באגפי דחיעי
;
אם מלל היתומים היה בהם אחד גדול וגס צא
לתועלת הקזל וכאשר הגיא מריו מם מרן המניע
.
וגס
ואניהנהחי לעיל גדגתו
יפטרוהו בוי י•
ו״ל בסמוך יע״ש
,
1
מרן
בדברי
ואולם
ה
לכאור
«״ן
J.פטרוהו גוא״ו
חזי היית כי מה שפירשתי נדבי*
D
דבריו
פי׳
ויהיה
נאל׳ף
פטרוהו
צא
יגם
מחגי״גשתוב
מוסר״א גאליקו ו״ל ואשר דקדקתי
י
עלונ
מיתמי
י
אמ
משוס
ב
כחו
הפיטור
סנשטי
ביען
ממריו גא ?אי המש שכתב בסוף מריו דפיטןר סו*
היה בסם א׳גדוליותימי״ג שנה הנם שלא פטרוהו!
עעולס מונח בהייא .שאף אחר עטייס שסו ובל!
<זה הגדול הרי סוא נכנם בכלל היתומי׳שהרי יתומים
ימי חיי היתומים סוטר אותם וכלל במריו שתיוזלויו"(
ןימיג אף גדולי* קנוי סיא״ס זיל  19שיהיו 3#
 $אס םקה< <ממ בקנוך ^.י$עולה או .אםבח10
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•&בם•» סימן רכם רל-
i

•האחים «ןיה אחי מהם גדול בשעת העיטור וגס לו
 .פטחהו ןעל כרתנו לומר שגדול זה שכתב הרג צמיד!
מיניה עישור לעול׳יומיא דאס כחנו הקהל עליה׳ועל
»רעס כל ימי עולם לאו גדול שהוא מכלל היתומים
והיינו מנן י״ג ומעלה כדפריסית אלא מאי גדול
« ,וא גדול יותר מגן עשרים שאס.פויס כששי הפטור
• שגס לגדול זיו פטרוהו נכלל היתומים א״כ מונח מזה
 שתקהל אדעתא למפשר גס גדולים נמת שהרי כללוגדול זה מכלל הקטנים ולכן בחג הרג שגס מקטניה
■ .׳מטווים גל ימי עולם ומאי דלא נקט הרג ז״ל שאס
מיס מכלל היתומים אחד מנן י״ג ומעלה וגס לו
פטרוהו גס היתומים הקטנים משורי׳ עי שיהיו נולסי
־גגי עשרים ואז חוזרים גולם לחיובם רבותא אתא
לאשמועינן דאף אס גשעת מימור הקהל היו היהומי*
פחותים מכני י״ג והיה בהם אחד גדול מנן עשרים
מנה ומעלה אזי השיטור הוי לעוצם שאין צד להקל
• לערער ערעור וה נדי להפרע מהם אחר שיהיו מי
שנה זמעצ׳אלא א״נ היו כל היתומי׳נסעח הפיטו*
פחותים מנן י״ג שגהואח״ך נחג דלו אבל אם בשעון
; העיטור היה א" מהם גדול מנןך׳שוה ומעלה לא חצו
«9ל צו׳לא פטרנו אלא אותו שלא נבלל בכלל יתומי*
'כלל אבל הקטני׳שגבלצו מלליתומי׳לא פטרנו אות^א
למרב׳עד היותם בני ך׳אבלאחר ר׳שיצאומנלל יתומי*
פנל זנל לא פטרנו אותם קתיל הר׳ מל שמטרו גס
• הגדו׳גס הקטני׳פטורי׳עס הגדול דהוו דומיא דידיה
/והפטור גולל את הנל וממילא יתבאר שאס גדול זה
חיה תקי״ג ומעלה ופערו אותו הקהל לא חל הפטור
׳•.לעולם אצא כל שהגיע גל א׳ מהם לגן עשרים שנס
—---------- ■Aומעלת חל עליו תיוב התס ——-י
שלעי״ד מסי־׳א גאליקו ז״ל לא םרי3
IBIfcO
לא יצאו
הדנרי הרא״ש זייל
י
מכלל יתומים עד היותם בני עשרים שנה^לא דאמר
מר דגיו! ליתומים ים במשמע קא3יצ> דוקה במקומות
רביס אס הקהל היו תפוסים מנכסי היתומים ולא
פטרום אלא בעודם קטנים ושוב נעשו בני י״ג ומעלהאעמר שזוכים הקהל בטענתם הלזו ואיכא צתימר נתי
• דסרא״ם ז״ל אזיל ומודה שאם יחמי האחות הקטנים
•היה להם אפוטרופוסים ותפסו בעד היתומים הקטנים
שאין מוציאין מידם לתת' לחיתומיס הגדולים וזבו
־ יתומים קטנים מכיון סהענץ שקול אגל בל שהיו
המסיס גיד סלים בהא מיירי הרא״ש שאץ הגדולים
.יוצאי" מכלל יתומים וינחןגס להם כי הס ג״ב נקראים
• יתזמי׳דאיתת׳בכל דהו לכניה ניחא לה ומלשוןההסנמ׳
מפורש יוצא שאם מת אחד מהם אין לאחיו מאביו חלק
:׳נחצה «1א שתחזור חלקו לאמו אלמא כל כונת ההסכמי
לתועלת יתומים דוקא וכל סמת אחד מהם ניחא לה
’ שתחזור לאהיו בנס זה אגו ינולץ להעמיס בדברי הרב
לישב דבריו אלא דאפס כי עז דלפי פירוש זה
שהגל סב על דברי ההסכמה א״ב צא סליק עניינא
לענין הלדון שלפניו ונשארו דבריה בלי גזרה נאשר
«ראה המעיין עוף דבר שדברי הרב ז"ל צ״י

» ■בגיפץ

עוז

מו צא מיקרו יתומים י שהרי מוכרים
במקרקעי ירושת אביהם■

 1ל !ך! היה מעשה ביתומים שהיה להתמרק־
בנ׳יאו יעי־א ומפניי סיבה סלה היו
היתומים יכולים ללכת אל העיד לחכור הקיקע עשעו'
שטי מנר ע״שראונןמהיתומי׳ כדי שראוטהוא ההולוי־
לסם יסבור לשם לסקור הקרקע ונכתב בת׳צהח״ר מש?ר
טאריקה ה״י הוא העומד לשרת שם שהוא יכתוב שטר
מבירה לכל אשר יקנה מראובן סבה המכירה שבייר'
מהיתומים וראובן הלןצשס ומכר הקרקע וקבל המעות
וגהר החקח ושב ונא לו פה העירה ושאלנו און כיו
האם קנו מידו ונחנו שטר הסכר שם שם ואמר כי לא*
נעשה עמו דגר ומורינו הרב נריז נתרעם־ עם התיר'
משה הבז" וכתב לו תמהני לתה לא כתב סם שטר׳
המכר להקונה ו־הצא כל עצמו של שטר המכר הנכתב
מהיתומים ע*ש ראובן לא היה אלא שיהיה בח ניר?
ראובן לעשותהמכר להקזנה שם ויכתוב מסה וז״ל
וכשאני לעצמי לא כן אנכי עמדי־ דאבתי לא יצאנו־
ידי חונה לטענת נמת רוח וללמוד אני צריך מ״ט לא
מש לה רב עביי־י • וזה אשר כתבתי לו בנוא הספל'
לידי מתוך שניתנה לי רשות ממו“הר על מנת לפתות
אגרוחיו פתחתי אני האגרת הזאת ולא נתתיה לי7יי
מות״ר נר״ו אחרי רואי אשר נתיבו יתמיה דאחאי לא
חייש מי לטענת נחת רות ולא ידעתי מה הלסץאומר"'.
1הך דקמן סערת נתת רוח וזו אינה חשלנז דלה נחניד
אשיז ראובן ללוקח דיך ודגריס איין לי דעלה שייבא־
טענת נתת רות ויובכו' דבריו מכי קאמר דאף אם*
היחה כותנת אשת ראובן אמד שהיה נוח« כת״ר־
המכירה מראובן שם הייתה יבולה לבא בטענה ואת יי
השתא דצא נחנה וכחננו אנו כאןשטר מנירה מראובן
לבדו בלא ידיעת אשתו מצאה הקפידה מקום לנות1
סנמות ראובן תנא אלמנתו לטהף לקוחות £הרינל
ימי חיי ראובן הרי התכי שריר וקיים כי־ לא’ נאחר*
ביטול מקח אלא ננכ&י צ״ב ונטלם טיוח כנודע אמיג*
להא דכגון הא דליד נטולה היא טריפת האטה ואשאר
גרושה דלא מ!צי נירפא וזה רמאח׳&זה היה מעשינ״ר
והמוכרים והלוקח והעדים כלם מדעים שלא נכתר
מטי מכר זה ע״ש ראובן זה אלא כדי שיהיה נח בידו
למכור והוא לא נתן דמים וכולי עלמא ידעי שאינו
אצא שליח נעלמא לאטו אלו רצה ראובן זה להחזיק*
בקרקע בשביל שנכתב השער על שמו־ מי הוה שגקינן
ציה דהרי היינו כופין אוחו לכתוב שטר להקונה בעל
כרמו ובמתבאר מאותה סוגיא דע׳ הגוזל עצים גבי
קנאה בשם ריש נלוחא דכל ד או דעינתו למוכר ולעדים
שלא לעצמו הוא קונה כופץ אוחו לכתוב לאשר הוא
צו ופסקו הטור ומרן ז״ל גסי׳ קפ״ד ומינה דו
מהדש"ך ז״ל בח״ב פי׳ קע׳יד וסימן מ״ט דנב
שהשטר בעשה למחייא בעלמא אין לאותו שנכתב
השטר על שמו לערער ונופין אותו לכתוב שנזר
לשם נעלים הידועים לעדים שקרקע היא לו וכן
נתב מהרימיט ז"ל בח״ת סי׳ כ״ט מל ראובן ושמעון
עקם קרקע ועל טלא היו לראובן גנים נכתבה מןניריז
ע״ש שמעון שהוא חייב לחת הודאה שחצי התקנה ני*

׳ ייג

ז״ל

t׳» iנפ׳ה׳מהצכות .דעות גני בל
&מנה ויחוס לא תענוןנתב דעדי
אימתי נקיא יתום לעני! זה עד שיהיו עושים כל
מעשיהם לעצמן מבלי סיצטדכו לאדם אחר שיעסוק
בענייניהם יע״ש ולא נודע מאץ נא לו להימב״ם זיע
[ .ענץ זה ולא ראיתי לשום אחר ממפרשיו שציינו מקו׳
• שורון דנייו אצו עס ני הדברים עצמם נבוחי׳נטעמן
 5W 33סם 7נרי זןהר״ $גאליעו דע 7עשרים שנק
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ז״ל סם דק׳יג כהבז בדיה מון
מאחומי
דאודעיגהו לעדי׳וזימא דא״ב אמא•
דוחקץ לר״ג שיכתוב שטר ינחנו לו העדים כיון
שיודעים שהנה לעצמו וי״ל כגון דכא באו עדים <41
יט״ש אצמא כל שהעדים יודעים שלא נכתב שטר וני

אצא לטעם וסיבת עק יכולים הס לקתוב םמך ע״$
הקוןק

■קו
ידכ<ר
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שפלת

מכילתא פריעת מיעפטים

עליהן אפי' ש 65בורכה וכדאית׳ סתם ע" ש •
ך",ג כל!/י לה׳לכדו אחרי׳אומר’׳אלו5י ששמעו וכו׳ומייתי
לה חדלא כת׳כ זיכי! לאלהיס כלת׳ לה׳ לכדו יחים
חשמ׳ דה״ק זובח לאלתיס לכדו יחרם ולא תימא דשר׳ לשתף
אלא כלת׳ לה׳ לכדו שאסור
לשחף עמן ד״א אלא שאינן
במיתה !א״ל רשכי והלא אף
המשתף חייכ כליה שנא את

ה׳ היו יר-6ס ,אעאלהיהם היו
עוכרים וכתיב כמשפט הגויס
אשר הגלה אותם משם הי׳
ססגויס נתחייכו ע| ולדיריה

כלתי לה׳ לכדו לגלויי אז׳כח
לאלהיס י חרם אתא ראפי׳
וכע' ד'
כשתוף קאחר •

חיתית דף ם״ג גיסי׳ אחרים
אוחרי׳ אלמלא ו«ושכהעל׳ך

נתחייב! רשעיהן של ’שיאל
כ^״ה א*^׳ ישכ’ ׳ה^א
המשתף וכו' נעקר חן העולם
שנאח' כלתי לה' לכדו אלא
קת״ל אשר העלון סאון
לאלוהות הדכהע״ס ועש״ש
קר״כ חי׳ אגרות ע״ש •
באותיותיה נתנה תורה•
לא ירענא
חאיהיא אס לא שיש להגיה
אותותיה נתנה תורה ור״ל
שהתורה נתנה אוחית סלע!
כמקומות ידועים על ההרים
שאע״ע
וכדלקמיס
וגו׳
שנתחייב! לשרש אחרי ע״ו
כאי לא נתחייכו על הככושין
בכויות ודייק לח מבלתי לס׳
לכדו יתיס דח״ק זובח
לאלהים יחים הוא ועז שלו
שבגלוי כלת׳ ע! שהיא לה׳
לכדו שאין הכיר כס אלא הוא

יתכלן לכדי שא},את 0יוייכין
להחרימה ול״ג ועל הסתרים
אלא על הגלויים ולא על
הסתיי' וכ״ה כילקוט זכ״כ
סר״כ ?רע שגי׳הילקוט עיקר

פר״עה

והסמ״ג כלאוין קע1א כת□ גכי ולא תונו איש את עמיתו
שאמרו במדרש שאם הונאך
כרתי לה׳ לכדו • רשב״י אום־ והלא כל רהמשתף אתת רשאי להינזתז שאינו
שמו שמי הקב״ה בע׳־ז חייב כרייה שנגיה׳ את רה׳ קרוי עמיתך ע״ש • ולגבי לי>
היו יראים ואת אלהיהם היו עובדים כמשפט הגרים תלחצנו שהוא כממון מתער©

אשר הגלו >הוחם משם׳ יש אומרים באותיורהירה
נתנה תורה שלא יהיו ישד1:אוט’ הואיל ואנו טציוין
על ע״ז והן ככושין בבודוו־ן שיחין ומערות ת׳יל
על ההרים הרמים ועל כל הגבעות הגשאות ־ עיל
הגלוים ועל הסתרים :
לא תונה ולא תלחצנו כי

פריעה י״ח וגד

גרים הייתם בארץ מצרים ־
לא חוננו כדברים ולא תלחצנו בממון יקלגיה יאט׳
לו אמש היית עובד לבל קורס גבו והרי חזיריס
בין שניך ואתה מדבר מילין כנגדו ־ ומנין שאם
הוגיתו שהוא יכול להונך ת״ל וגר לא תונה מכאן
היה ר׳ נתן אומר מום שבך אל תאמר להכירך •
הביבין הגרים שבבל מקום הוא מזהיר עליהם וגר
לא תונה ואהבתם את הגר ואתם ירעחם את נפש
הגר ־ רבי אליעזר אומר גר לפי' שסודו רע לפיכך
מזהיר עליו הכתוב במקומות הרכה ׳ רשב״י אוט־
הרי הוא אוט׳ ואוהביו כצאת השמש בגבורתו וכי
מי גדול־ 1טי שאוהב את והמלך או מי שרהטל־יך

אוהבו הוי אומר טי שהמלך אוהבו שנא׳ ואורהב
גר ־ דוביבין הגרים שבכ״ט שנקראו בישריל נקראו
בנייש׳עברים שג׳כי לי בגי יש׳ עבדים ונקראו גרים
עבדים שג׳ לאהבה את שם ה׳ ולהיות לו לעבדים.

נק׳ ישראל־' משרתים שני ואהס כהני ה׳ ר־נקראו
משרתי אלהים יאמר לכם ונין׳ הגרים משרתים שג׳
ובני הנכר הגלוים על ה׳ לשרתו ־ נקי בגי ישראל

אוהבים שג׳ זרע אברהם אוהבי• ונק׳ הגרים אוהבים
שג׳ ואוהב גר ־ נאט׳ בישראל־ 1ברית שג׳ והיתרה
בריתי בבשרכם וכן כגרים שני ומחזיקים בבריתי •
נאט׳ בישראל רצון שני לרצון לפני ה׳ וגא׳ בגרים
רצון שגי עולותיהם וזבחיהכם לרצוי  Syמזבחי ׳
נאט׳ בישראל שמירה שג׳ הנה ילא ינום ולא יישן

ת1חצכז כמחק’.שלא י! ונהו כממון ודקמני שלא יאמר לו וכו'
מיכה קאי שעי' שלא יאמר לו אמש היית עובד לכל קורס
נכו דהיינו ע? וכסו' הוא כישעיה סי' ח״ו כרע כל קרס נכד
ועירסי כסנהדרין דף ס״ג ע״ב קרס נתיז כלומר כרע על
כרכיו וניניז דהוי ליצניתא דאשעעי כיה קדאע״ש והיינן
דנקט לה הכא •
ןאר1ה מרכר מילין לגגיי • מכאן תשוכ׳למ״ש הרכ שלמה
אנשעיזק סכיא! היכ נחל קיומים נר״ן שאינו ר״ל
סיאמ' לו דרך כזיון שאינו ככלל אונאה אלא כווי והקנטס
אלא י*ל שלא תאחר לו כספת חלקות כמה נאים מעשין

ואשליך שאמש היית עע״ו והיום וכו' ע’ש •

ם

ת״ל וגר • וסיפיס רקרא כי גרים הייתם כאר־ףמצרי©
וכלות' כי אם הונית! אף הוא יכול להוכותך שאף
אתה מגרי' כאת ובילקוט גיסי' ת״ל כי גייס היית' יג״ש *

שוטר ישראל ונא׳ בגרים שמירה שג׳ ה׳ שומר את
גריבאברהם קרא עצמו גר שג׳גר ותושב אנכי עמכם־
דוד

דו
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יהודה

קיש

בי גרים הייתם ויו דעי ן כמיז
קשה עליו הלחן אכל הרא״ס
כת׳ דכי גרים הייתם לא קא«
אלא תזנה ע״ש« .צ*עמ©

יענה במקר׳שנתז׳ אח״ו וגר .
לא תלח־ן וגו׳ כי גרים סייתס

כאי־ן מצרים וכן פירשי ©0
ואתם ידעתם כתה קשה לן
כשלוחצים אותו ע״ש ־
מום

שכן־ פיישיפ׳הזהב

רף נ״ם ע״כ שכיון
שגיים הייתם גנאי היא לכס
להזכיר שס גירו׳ע״ם .וכלות'

הוי5#
 wfo ifyfoדומה גרות! ש
גר לגלותכם מ״ח גנאי
להזכירן והיינן יקאמי עליז

התם כג«׳ והיינו ראסלי
אינשי מקיף ליה ץזקיעא ׳
כריותקי׳לא לימא 'לחברי'
זקוף כיכיתא ע״שכפןישי•

כתב
לפי שסורו רע •
סלא״ם ז ל ופי' סולן
כמו צורו כלות׳ אלוהו ונקה*

כסמ״ן לגנאי ע״ש והוא דחוין
שאין לעית אלוהו סבה לחזור

אלין

ולא יאה מ״ש כערוך

עדן סל שסויו הענין שאור
כל!מ׳ חחצו רע כדאחרי׳ חזר
לסורי ע״ש  .גם לא ראה ה״ש
ר נאי כקרישין רף פ*כ ע׳יא

סור! רע מנהגו רע קיבתו
רעה להשתדל עמו וכא לביתו
ע״ש.ועמ״ש הריטכא כחדושיז
שם דף י״ז ע״ב גכי שמאז
יחזור לסור! ע״ש ־ סז״ר
לתי״ב נחלת יעקב שהשיגו

ועוד הכיא מ״׳סרשי בסוף
קויין׳סורו כהו שיו כלות' יצרן

ע״ש •
ר׳&ב״י אומר ■ רשכז היינו ת׳״ק אלא שתוכיח חח©
•
שכתוב בז ואוהב גר שהוא גדול מואוהכיז
וא״יז כישראל נמי כתיב אהבתי אחכם ויל ההוא לשון עכר

הוא אכל ואוהביו ואוהב גר לש1ן ה״ה ה} * וא״ת הכתיב כי
נער ישראל ואוהבהו ו«לדהתס על כללות יסיאל קאמר *
ה״ג חביכין הגרי© שבכל מקום הוא חכנ} כי0ין1נקראן
וכו' וכ״ה בילקוט ע״ש •
יטגא' לאהבה־ ובגריםמשעעי דכתיב לעיל מניה וכני י
הנכר הנלויס אל ס' וגו' *
שנאם' זרע אביהם • .צ״ע דאוסכי אאכרהס קאי !-i’lp
לאתויי

מכילתא פרשת משפטים

שכות

באתויי הואוהכיו כצאת השמש• וין ו היי ישראל נקראו
בכיס דכתיב כניס אמס ולא נתכנו בו גייס ויל ־
שלא לנעול ילתעלפ? י  5כי גס אברהם אע״ה הוא היה
יודע מעם זה ולכן לא חל א? עצמו חעבחו קודם

יהודה

ע״ש גס דברי הרא״ם הנו' סוחרים מ״ש הוא עצמו בסב׳
מצא גבי לא מחסום דמדהול״ל שור בדישו לא מחסום
וכמיכלא מחסום ש!ר בדישו ש״מ לא מחסום ת״ה
ע״ש וראיה לדברי! אלו כל הני דוכתי שהבאת; ועמ״ש

לכן שהיי קיים אפי' עירוב׳
תכשילי! • אבל הרב מנחת
«הודהס״פ לן לן מי'כי הוא

דוד קרא ע עסו גר שנאמר גר אנכי בארץ
ואומר כי נרים אנחנו ?־־1בניך ורתושביט

ירע ברוה״ק שעתיד ה«א
יתברך לצוותו בקילה^זגיול

ככל אבותינו כי צל ימינו על האדמה ואין מקורה  1כלוחי
*
ואוט׳ כי נר אנכי עטך תושב בכל אביתי ־הביבין.

לא
א*נ x
המצווה ועושה וכו' • "׳’’
“־'
יצה לחבל בעצמו ע״ש

וסדא״ם כתב כמי' א' ע״ש

נו,
<pH,
סלי) תמנלדלין בפניניי0
שלא יאחרו מיד שכא אכל,
ציערו ע״ש«.צ״עדבמכילתין
קאחר שלא היה גר יבול
להתגייר אלא בפחות חכן
שלשים <כו' ־
וריחן שבי ימים י שאעי
, ,יומ? נעי  ,הח:
"־6,

ro־ji
"

שגם אברהם חע״ה יודע
צדיק טעס זה ולכן לא ק׳יחס
מעצמו קודם לקעדשיעליג

הגר,ם

מל אכרהם אב,גו א5א בן צ״ט שנ,ם

שאלו טל בין עשרים שנה או בן ל׳ לא הירה גר
בפדות בבן ל׳לפ -גלנל המקום
יבוללההנ״י
עטו עד שהניעו לפ׳-ט שנים שלא לנעור דלת כפני
הגרים הבאים ויליתן שכר יטים ושנים לרכות שכר
עושי רצונו שג־ ה׳ חפץ למען צדקו יגדיל תורוה
ויאדיר .וכן אתה מוצא כר׳ כתות שהן עונות ואומרות
לפגי מיש והיה העולם לה׳ אני שני ות יאט׳ nS׳
אני וזה יקרא בשם יעקב 1וה יכתוב ירו לה׳ ובשם
ישראל יכנה ־ לה׳ אני ואל ,-יתערב בי חטא וזוה
יקרא בשם יעקב אלו גרי צדה ־ וזה יכתוב ירו לה׳
נ1י בעלי תשובה ובשםישר1.יננה ),ויר״ישטיס 
כל אלמנה ויתום לא תענון־ אין לי אלא אלמנה
ויתום שאד בל אדם מנין ת״ל לא תענון רב׳
ר׳ ישמעאל  .רעק״א אלמנה ויתום שדרכן לענורה

’1מר בזקנה לפוס צערא •
יאל ימער'.פן הוא בשוחר
מזמור י״ז
טוב
ע״ש• כלומר שלא יתערב
החשב׳ פגול בעשימי החצוה
יק תהיה מצוה תחימה כלא
מום • ואפשר עור לוח׳ סבאת
עבירה לידו וניצול הימנה
וזהו לק' אני ואיני משועבד □נדרך או עוטף טליתךאטרה תורה אם ענה תענה א׳
ענוי
ניצה״ר וכת יראי ה' הם שלא.
ויומי ניאה
טעמו טע' חהא וגם לא באת לידס כלל •
הן הן דברי רע״ק במכילתין

בהן דבר הכתוב אם ענה תענה • אחד ענוי מרובה
וא׳ ענוי מועט ־ ר״א רבי אומר אם ענה רתענר־ז
מגיד שאינו חייב ער שיענה וישנה • בבר היה ר׳
ישמעאל ורבן שמעון יוצאין ד־ייהרג א״ל ר״ש לר
ישמעאל רבי רבי יוצא שאיני יודעעלטה אני נהרג
א״ל ר׳ ישמעאל לר״ש מימיך בא אדם אצלך לדין
או לשאלה ועכבתו עד שתהא שותה כוסך ’ונוטל

רזה י6מ' לה׳ אני הס המרגילים בעבורה בעני) שהורגל
טבעם ומזגם כמעט בלא ינק׳ •/וזהו ואל יתערב בי חטא
הוא היצה״ר הנקרא חטאת רובק שהיצהר נהפך ללבן
שבולו טוב ע״ר ולכי חלל בקרבי ויראי שמים הן הנלחחין
כל ימיהם עם היצה״ר וזה יקרא בשם יעקב לשון עקב
מחלתם גיזת וסופם גייות אבל רשי בישעיה סי׳ח״ג במכ
לה׳ אני  115צדיקים גמורים !! pיקרא בשם יעקב  1Vקטנים
בצי רשעים ווה יכתוב וגו׳ אלו בעלי משובה ולשם ישראל
יבנה אלו סגרים כך שנויה באבות דר' נתן ע״ש •
י/״ל לאומענק ־ פי'הרב וירע רנ״ל חדלאכתיב לא
מענק כל אלמנה ויתום ע״ס.ותבלין מצאתי לדבריו
מ״ש היא״סע' מטיח בד״ה היוגו דאורחיה דקראבכל
מקום לכתוב תחלה הפועל ואח״ב הדבר שנופל בו הפועל

שצווה בו ולא ההפך וכ'1

ע״שוה״ההכא היל להזכיר

תחלה הפועל שהוא לא תעכון ן6ח״כ אלמנה ויתום הוא
הדבר שנופל בו הפועל • כרס כ״ע שזה סותי מה שפירשי
כסוטה דף ה״ג ע״א בד״ה מי האיש ושם כע״ב □ר״ה ת״ל
אשר וכר״פ הזורק גט ובמניעא רף יו״ר ע״ב ןבפ' הזהב
דף כ״ו ע"ב גבי וצתן בירה ןכפ' כיסוי הרס דף פ"ח ע״ב
כר״ה ת״ל וכספו ובע׳ קלזקין רף כ״א ע״ב בד״ה בהמתך'

ספר״ה בא״ח סי' תי״צד ואין
להאריך כאן.לכנ״ל יממענק
בנ״ון דייש שהוא בועל עומד

לא ממענק
מזה 

זה

שדרכן לענית • דמסביא
שמעי' לס שדבר
סבתו' בהווה כי הם משושי כת
ודבר מצוי לענותן «לר״ע נו״ן
יתרה לא דייש רסכת׳ב נמי

חה תריב!) עמדי מס תנסו ן •
וכ״נ מפירשי בחומ׳וכן ראית,
להר״כרינא דתיי בלאוין ח'
סכ״כ.אך מפירשי סע״ר מית«’
דף ס״ו ע״א בד״ה  '6האיש
משמע שאין אומייס דבר
הכתוב בהווה אלא היכא
רמוכח ע״ש .לכ״נ דרע״ק לא
פליג אדרי אלא שבא אחריז
למלאת את דבריו ועיין לקמן

יפ״ך גבי ובשי בשדה ועמ״ש

שם •
כתב הסמ״ג לאוין ח׳ואע״ע■
שפיישי דה״ס לכל
אדם וכו' לפי שהן משושי כת

וכו' מ״ח אני אומר שתפש
אלמנה ויתום מפני הברית
סכיות׳להס שכל זחןשצועקין
נענין שנא׳ וכו' ע״ש ולשק
ח״מ גושח׳דל״פ אדרשי בעיק'
סדין אלא בטעם שתפס אלמנה

ויתום • כרם צ״ע שדברי רש«
ושמא ס״ל לסמ״ג רס״ט דלי'
ייינ״ק ®■ליב־ על״ז ונ,תן טעם אחי ותפס הסח״ג כר?
שקרוב הוא לפשוטו של מקרא אבל רשי ס״ל דלא פליגי
וכרכתיבנא ׳ ולאימי לסרב דינא דתיי שכתב שהסמ״ג הב'
שדרכן לענותליכבכזיתחן השמיםע״ס • ולשק שדרכן אעז
מחוור לפי׳ ־ ומש״ע דאיכא בעייתו אלמנתו של מלך ע״ש
זבן ראיתי למסרש"ל בביאור! שש סכ״ב ע״ש אין נ״ל • גם
מ״ש דליס״י נתפום החצי' לכל ארם ולסח״ג נתפוס המצוה
לאלמנה ויתום ע״ש .לע״ד גס לישי־ יאזי לתפוס ההצוה
כאלמנה כו־תפיס ליה קהא ולוס׳ דס״ס לכל אדם ות 1רא״ב
לא היל לסמ״ג לסבי׳ רק ח״ש רשיאה״ה לכל אדם ותו לא ־
לכנ״ל שהשמ״ג מפ' דברי רע״ק שדרכן ליענות יותר מבל

אדם בהן דיבר הבהוב להגזים בעונשן ספל זמן שצועקין
נענין יומי מכל אדם כעונש חמוד כזה במרה כנגד מרס
אבל שאר כל ארם שאץ מקבלין ב״ב ענוי שלבם בריא
עליהן אינן אלא בל״ת בעלמא וס״ק הסמ״ג אע"פספירשי
שתפס אלמנת ייתוס לפי שדבר חצוי לענותן וא״כ שאר כל
ארס םוה להן כע1נש וגברא רכס אמר הלתא «ל« שומעץ
מ״מ אני אומי רעתי■ ־ ע״כ מהרש״ל דק" ל לסמ״ג עח״ש
רכל לרכות אלמנתו של מלך סכיק שפירש? אפי' כל ארת
א״ככל לח״ל ותל ראצט'לביית הכרותה זכו'ע*ש ׳

שאלו

שבות
שאלו

סוכה עתידה •

מכילתא פרשת משפטים

וא*ת ודילחא לא סוכה וצא

ב׳רעכ׳ת ׳ 55דחניעת הפולענו׳ קלי סוכה וה״ק
שאם אין הפויענית עתידה לחה נסתלקו • זא״ת וריצמא

לכפל מהכולענ׳ת ויל דא״כ היה די כסלוק א'מהן והיינו
דחייתי מהצדיק אכד נדיק א'
ואין איש שסעל לכ לשוב כי
אחל! הלי מיתתו יכולה היא
שתגן ושוב מת נליק אחל וזהו
ואנשי חסר נאספים והיה זה
כאין מכין כי מפני הרתה שלא

יראנתנאסף הצדיק הראשון
וה5ל לשוכ וכשלא שכו נאספו
מנו גם אנשי חסד שלא היו

ענוי מרובדת וא׳ ענוי
וכשנהרגו ר״ש ור׳ ישמעאל“‘ א״ל דע״ק לתלמידיו
התקינו עצטיכם לפורענות שאלו טובה עתירד־ז
לבא כדורנו לא היו טקבלין אותה אלא ר״ש ור׳
ישמעאל אלא גלוי וידוע לפגי מ״ש והיה העודים
שפורענות גדולה עתידה לכא כדורגו וסילק את
אלו מבינותינו שג׳ הצדיק אכד ואין איש שם עד־1
לב ואנשי חסד נאספים באק מבין ואומי יבא שלום
יגיחו עלמשכבותם הולך נכחו ולבסוף ואתם קרבו

הנה בני עוננר־ ,ורע מנאף ותוגה ־ כי אט צעוק
יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו ’ בד־ 1זמן שהוא

זזה יאיה שפי׳ כי מפני הרעה
ר״ל שלא יראנה ודקאח׳ולכשו'

צועק אני שומע ואם אינו צועק איני שומע רהא
טת״ל שטוע א שמע•לא ממהר אני ליפרעע״י שהוא

קיכו וכו' הוא ראוה אחרת
דכתי' כתליה ואתם קלכו וגו׳
דלאחל שאנשי חסר נאספו
אקס הנשארי׳קרכו לעןרענו',

צועק יותר ממי שא־נו צועק • והלא דברים ק״ו אס
כשהיחיד צועק על היח־ד שמוע אשמע צעקרתו

שומע • כתחיה והלא
הכל גלוי לפניו אלא

שהוא ממהר וכו׳ • ובילקוט
גיסי׳יהול כל זמן שהוא צועק
סות׳ אני ואס אינו צועק איני
שומע ת״ל שמוע אשמע
צעקת! ח״מ הא חת״ל כי אם
צעיק יצעק ממתי אני ל׳פרע

וכו׳ע״ש וגי׳נכונ׳ היא ורירי'
משמויג 6ע״פ שאינו צועק
משוס דכלפי שמיא שיין
שמיעה אפי׳ כלב לכתיב

תאות ענויס שמעתה׳ וגו'
און אם לאיתי כלכי לא ישמע
ס' מכלל דמחשכה טובה
א״נ שמןע לרכ׳ת
ש!מע '
הצעקה אשמע לרכות הצעק'

.
6,׳ ,י□״ א״י יץ׳* 1״״>
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כגי'ספרינו  651כגי'הילקוט
ע״ש יחיה! כספרי פ׳ תצא
גכיעכומרריש חקראשאפי'
לא קיא יהיה בו חטא
כח״ש
ע״ש ^ולא מסכרא

ותו צ״ע שהתום׳
התום■•
הכיאז קרא דשחע אשמע
צעקתו וחרה אפי בעכוט
ואינו אלא ביתום ואלמנה וצ״ל
שיש להגיה והיה כי יצעק אלי
ושמעתי וכן היו ג וי סין התו'
במכינתין זמ״מ לפי הספרי
שהבאתי •ל דקחין כאותה
בליית' שהביאו התום' אקיא

<*

דו היה בן חמא מ״מ וגס רש• כחומש פ׳תצא הניא דרשה ז«
ע״ש • וראיתי לה' אהבת וגולם דף נ "כ שכתב שאין ליזגייז
כתו׳ מסברא כיון שמענה היתום רבילקוט רריש ליה משמע
אשמע ע״ש.ולא ראה כמכילתין גופה דמסכר׳ נ״ל ויל א״כ
שהיא ג" ,התו' זמ״מ איו נ״ל
מועט x״ Sניחמתני רבי ־ להגיה כן לפי שציין נהגי'

ראוים ללאו' כרעה ואוח' יכא
שלום וגו' כתליה רהאי קרא
ימרקאח' ינוחו חכלל שאם הן
חיין עדנה אין להם מנוחה

א נו

I1

יהודה

קם

כשהרבי□ צועקים עאכ״ו • ומר .אס מדת פורענות
מעוטה כשהיחיד צועק על הרבים כך מדה טובה
ורבים מתפללים על היחיד עאכ״ו ־ וחרה אפי ־ ר'
ישמעאל אוט׳ נא׳ באן חדרן אף וגא׳ להלן ו־ורוןאף
וחרה אף ה׳ בכם מה להלן עצירת גשמים ונלוות
אף באז עצירת גשמים וגלות ומרה להלן חרב אף
באן חרב ־ והיו נשיכם אלמנותו ובניכם יתומים ’
ממשמע שני והרגתי אתכם בחרב איני יודע שגשיבם
למנות וטת״ל והיו נשיכס אלמנות ובניכם יתומים
בענין שנא׳ ותהיין צרורות ער יום מיתן למנות חיות ־
ובניכם יתומים אין יתומים אלא שאין ב״ד מניחין

אותן בנכסי אביהן ספני שהן בחזקת קיימין " והרי
דברים ק׳יו ומה אט כשלא תענון את הדין אין נשיכם
אלמנות •כשתע׳שון גינת הדין עאכ״ו שכתב משפט
אמת שפטו אמת ושלום שפטו בשעריכם ואומי כה

עוד היתום במקום הענ«
פעמים אכל יש להגייז

כדכתיכנא וכן הגיה הלכ
שם אלא סצ״ע חיכי ניחא ליש
לפי הילקו׳שהכ׳א דאי משכר'
«לין> בעכוט קיא יתלה
דשמוע אגומע דיתום למ״ל ־
ה׳ג והלא דכריס ק״ו אם

ע5

כשהיחיד צועק
הלכים שמוע אשמע וכו׳ וכ״ש
כילקוס וכדמוכח לקמיה 4
יא״תנהי לכתיב לא תענזן
לשון לביס ה״ח לעכור כלאן
אבל בעונש אס ענה תענם
כתיב לשון יחיד וצועק על
הרבי' מנ״ל ויל הא אסדלי©
קיא יסיגתי אתכם לשקיבי/
ותהיי!
שנאמר
כ^נין
צרורות• פי' דב'
קללות סן א׳ של חרב יא"
של שבי שלא יהיו יזדעין כהן
אם התיס אם חיים הס ותהיין
נשותיהן צרורות אלמנות

חיות ובניהם כיתומים שאין
ב״ר מניחין אותן למכור

בנכסי אביהן ועמ״ם יש*
כפ׳ המפקיד דף ל״חע׳״ב
ע״ש • ובילקוט גיסי׳ הכי/
שאין ב״ר מניחין אותן למכור
בנכסי אביהן ע״ש והא
מסייעא למאי דאוקמס רבא
סתם דלירר ולמען' תג ן ע״ש•
כישרזסון

את הדין

"

א מ׳ ה׳ שמרו משפט ועשו צרקה כי קרובה ישועתי
rלבא
♦,
ובניכם יתומים ־ A
אלמנות UJ'JJI
עאכ״ו שאין נשיכם JI1JU7K
— י
1
’’J״״’,,׳’״
יכה•" לסעןתייא «״ה ארהיףואו' יל־י״ס «ית«ז י
את בניכם יאיסד לסעז ירכו ׳□׳□= ואוסר כי ־׳סי ׳■-•■ Jlg£j--------- -־ז־-
אם
 •O-Vj,n־!־־•יאוסילא •נעול״ק ולאיל" לכתלה
כסף
בי ורע ברוכי ה׳ הטה וצאצאיהם אתם ואו׳ ויהי■ כחול תלוס בסף בכסף אעס מלוהו
זרעך וצאצאי מעיך במעותיו ואו׳ בי כאשר השמים ואי אתה מלוהו פירו' בפירו'
החרשים והארץ החדשה וגו׳ ואו׳ ובא לציון גואל כסף בכסף אתה מלוהו .ואי
ולשבי פשע כיעקב נאם ה׳ ואו׳ ואני זאת ברירתי אתה מלוהו כםףבפירו׳ופירו'

פי יןרב ז רע

פרשה י־ט ה׳ג

אותם אמי ה רוחי אשר עליך וגו׳עאכ״ו שתאריכון
ימים בעה״ז ותראו לכם כנים ובני בנים ותזכו לחיי
העה״ב:
{£ףיעךז י״ £3אבן כסף תליה גינת עמי• רבי
ישמעאל אוט׳ בל אם ואם
שבתורה רשות חוץ מזדה ועוד שנים ואס ר־זקריב
מנחת בכורים חובה אתה אומר חובה אא״א רשות
ת״ל תקריב את מנחת חובות ולא רשות י כיוצא בו

ואם

וכ*י1

ככסף את עמי וכו'
בילקוט ע״ש • ואע״ג דסאם
בסאה אינו אסור אלא מדרבנן

שמא יוקרו הפירית ואין זש
נשך דאיייתא דמה״ט כשיש
לו מאותו המין אז יצא השער
היתר ובדפייש• בע' איזהו
נשך דף ע״ס ע״אע״שהכא
אסמכתא בעלמא קאהר •
עמי

רנח

שבט

ענינים שונים

הקהתי

ונראה טון דהולטן להביאו לביס המסח להמפלל

סימן תעד

אין משש דאלרבה מביאו להמפלל ומזמרין על הדרן
נשאלתי :שכיחי דעושין לבחור בר טצוה טמיני

למולו שירוח ומשבחוח להשם ימברן אין חשש.

אוכלין קוביות כעין תפילין על עוגה וטשיטין על

השולחן אצל חתן הבד מצוה אבל המאכל אחר

ועול דעי׳ בשו״מ שבו״י (מ״ב סימן כב) לעבד
לרבו מומר לכבלו אפילו להשטם לפחמו עיי״ש ,אס כן

האם ליכא חשש של ברון אוכלין.

טון לחמן דומה למלך כלאיחא בפרקי לרבי אליעזר

שעשו טטנו כעין התפילין שוב אין ראוי לאכילה,

®<שס] ,וכמבו האחרונים דממחיל להיוח מלן משבח
תשובה :נראה דיש לצדי להמיר ,על פי מה שכחב

שלפני הממונה אם כן בלאו אי הט אין משש אם

המגן אברהם (ריש סימן קעא) דמוכח בגמרא בכמה

מכבדו קולס המפלה ,והנח להם למנהגן של ישראל.

דוכמי לשרי לזלף הקרקע יין ,ולעשות ממנו משרה

וכביסה ,ולסוך הגוף ביין ושמן ,אפילו שלא לרפואה,

סימן תעו

והטעם כמו שכמב הרמב״ס אין מפסילין האוכלין לרן

ביזוי ובעיטה ע״כ ,משמע דבלבר שהוא לצורך האלם

א) נסתפקתי :ליש אלמנה שכל פעם כשמאחלים לה

ליכא ביזוי ובעיטה וכר ,כל היכא שעושה לצרכו ליכא

מזל טוב או ברכה וכדומה נזכרח מבעלה וממשילה

פסידא ,ומהאי טעמא נוטלין לידים במשקין אי ליכא

לבטח ,האס יש חשש כשמברכה שגורם שאלמנה בוכה
(בשבילו.

(שם) להוכיס ל$ן מספיק שהוא לצורך אדם אלא

ושאלחי להגאון רי״ש אלישיב שליט״א ואמר לאין

מים ,עיין שם ,ועיין במשנה ברורה ובביאור הלכה

בעינן גם כן מנאי לדרך העולם לעשוס בהאוכל צורן

חשש בדבר למה שהיא בוכה זה משום שמחה ע״כ.

זה עיין שם והנה להמגן אברהם ולאי אין משש,

ואפשר גם להמשנה ברורה מומר כיון דיש בני אלם

ב) מה שדנתי בשבט הקהתי (חלק א סימן שנט) אי

שעושין כן הוי כאילו לרן העולם לעשוס כן.

נוהג האיסור דלא תענון אלמנה כשנישאת פעם
שניה .וראימי בספר שהביא ששאל לבעל האגרוח משה

סימן תעה
^נשאלתי :על טח שנהוג בהרבה קהלות ישראל
דבשבת קודם החתונה הולכים לבית החתן בצפרא

דשבתא קודם תפלת שחרית ומלווים את החתן
מביתו עד לבית הכנסת ומזמרין לפניו ברחוב העיד

דקייטא לן דאסור להתעסק בכבוד האדם קודם

ז״ל ,והשיב לו לאין לו ראיה מש״ס ,ברם שמע סיפור
מהגאון רבי יצחק אלחנן מקובנא ז״ל לכשממה אשמו

והציעו לו לישא אלמנה לא רצה ,לאמר אולי יפגע בה
בטעוח ובלא כוונה ויעבור על הלאו ללא מענון אלמנה,

אלמא לאף על פי שנישאח פעם שניה עדיין שיין הלאו

ע״כ.

שמתעסק בכבוד השטים ,דמהאי טעמא אסור ליתן
פייטן

שלום לחבירו קודם התפלה וכל שכן במשבים

תעז

לפתחו[ ,עי׳ ברכות יד וברש״י שם] ובשו״ע או״ח

בענין הא דאסור להאכיל דבר איסור לקטן בידים,

(סימן פט).

והוא הדין דאסור לצוות לו לאכול או ליתן לו דבר

תשובה :נראה דאין חשש להמקור של הליכס הממן

לביס הכנסס הוא במסכם סופרים [פי״ט הי״ל] ועי׳
בפרקי לרבי אליעזר [פי״ז] אך שס היה המנהג ללווח
לבמיהס אחר המפלה ועכשיו המנהג הוא ללווס קולם

המפלה ,עי׳ בס ,אוצר יל חיים (אוח ממקיז).

מאבל של איסור לשחוק בו שמא יאכלנו והוי
במאכיל בידים ,עי׳ או״ח (סימן שמג ס״א) ובנו״ב
שם.

ויש להסמפק אס לק מניח לפרו לבר איסור
על השולחן ואינו מצוהו לאכול האם הוי כמאטלו

’שבט הקהתי ־ ו :גראס ,שמאי קהת בן משה נחום הכהן{ }5עמוד מס 307הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

חושן משסט
הטעהפפטור הנפקד דיכול לטעון דלא נחרצית לשמור
|12M5<71ynN

•

•

בכה״ג.
ועוד נראה טעם לפטור השומר דהרי יש מחלוקת

(בסי׳ רצ״א ס״ה) אי השומר מתחייב בדיני השמירה
מיד כשקיבל לשמור או אינו מתחייב עד שיעשה קנין
ועיי״ש בש״ך ס״ק י״ג דססק דאין מתחייב עד שיעשה
קרן וה״נ בשאלמינו ימכן שלא הי׳ בכלל קנין משיכה
דדלמא נפל המעות סיכף מבין מדיו וג״כ קנין כליו ג״כ

לא הי׳ שהרי לא הי׳ מונח חון כליו אלא בין מדיו וזה

לא הוי קנין כליו וכיון דלא הי׳ קנין לא נתחייב בשמירה.

העולה להלכה:

הנפקד פטור.

הקהתי

ריכז

דאה עושין כן שמא יראו אומן אמרים ויאמרו כן המנהג
וירמה •המוכר הלוקח או המוכר הלקח עיי״ש ועי׳
במאירי שסי׳ וז״ל שכל המשגה אפשר שכוונת זיוף

מניעסו ואין הלוקש מרגיש בו ,ועי ,בשו״ח מהר״ס שיק
חו״מ סי׳ ל׳ ד״ה ועדיין דמועיל מחילח הלוקח אם אינו
נגד המנהג עיי״ש .א״ב הוי ק״ו ומה אס כשהלוקח
מוחל אס״ה צריך להוסיף על המשקל משוס חשש הרואין
א׳׳כ כ״ש כשאין הלקח מוחל אלא שוקל בעצמו ודאי
דיכול להוסיף על משקלו מממח חשש של הרואין.

 )3ועיי״ש בגמ׳ מניין שאין מעיינין במקום שמכריעין
ואין מכריעין במקום שמעיינין ,וצ״ב הכונה דאין
מכריעין במקום שמעיינין ועי׳ במר׳ח סוף מצא שפי'
דאיירי אפילו הלוקח מוחל עיי״ש.

סימן שנ״ח
שאלה :הא דקיי״ל כחו״ם מי׳ רל״א דצרץ• המוכר
להוסיף קצת על המשקל האם זה דוקא כשהמוכר
שוקל או אף כשהלוקח שוקל ג״כ יכול להוסיף קצת
לעצמו.

"".ועי' בספרי סוף מצא שכ׳ דאין מעיינין במקום
שמכרעין לפסוח מן הדמים עיי״ש בגי׳ הגר״א ,אבל
בב״ב שם א״א לפרש שהרי אח״כ הביא הגמ׳ דאין

מעיינין במקום שמכריעין לפחוח מן הדמים.
ונראה לפרש הכונה דלעיל פ״ס ע״א מסיק הש״ס

תשובה :א) נראה כיק דהמוכר מחויב להוסיף לרכמו
שדרשו מז״ל [מ״ב סח ע״ב] מקרא צדק משלן ותן לו

דמקוס שנהגו לשקול עין בעין ולא להכריע כלום צריך
להוסיף לו וכו׳ ומקום שנהגו להכריע חייב להכריע וכן

וכיון דהמוכר מחויב לימן יומר יכול הלוקח לקח מה

איססוק בש״ע חו״מ רל״א וע״כ קאמר דאק מכריעין

שמגיע לו אף כששקל בעצמו.

במקום שמעיינין סי׳ ורק מוסיפין על המשקל אינו רשאי
להכריע ,ושוב בא לידי ס׳ המאירי על מס׳ ב״ב וראיתי

ועוד דאימא שם [בב״ב פ״ט ע״א] מניין שאין
מופקין במקום שגודשין וכר ,וכ׳ שם הרשב״ס ואפילו
מסל הקונה מ״ל איפה שלימה וסי׳ הרשב״א דמש״ה

אסור דצריך שיהא האיפה שלימה שלא יבוא לידי רמאוח

שמפרש כן ומל״י שכונסי לדבריו הק׳.

העולה להלכה :גס אס הלוקח שוקל לעצמו יכול
להכריע המשקל אפילו שלא מדעח המוכר.

ענינים שונים

סימן שנ״ט
שאלה :גסתפקתי כלאו דלא תעגון אלטנה ,אם
האלמנה גישאת לאחד איי יש לה עדייץ דץ אלמנה
לגכי זה.
א) הרמב״ס בהל׳ דיעוח [ס״ו ה״י)
תשוכה:
הביא הדין דלא מענון יתום ואלמנה ומפרש בסוף
ההלכה ,ועד אממי נקראים יתומים לענין זה וכו׳ ומדלא
מפרש ג״כ עד אמתי נקרא אלמנה ,משמע דאף שנישאת
עדיין לבה נשבר בקרבה ונוהג הלאו.

ונראה להביא ראי׳ ג״כ ממדא״ר [ריש פ׳ כ״ט]
וז״ל כשם שהחמה רחמיו על ישראל וכו׳ ועל ימומיס

בזמנם ועל אלמנות בכל מקום וכו׳ וסי׳ שם הישועות
יעקב על היתומים בזמנם כשהן קטנים ,ומשמע דאלמנה
ממיד שמה אלמנה עליה אפילו כשנישאח ,ברם הישועות
יעקב פי׳ שם בכל מקום אפילו על עשירה ,ועיי״ש ג״כ
בסי׳ הזקוקין שכ ,בפירוש כל זמן שלא נישאח הוה
אלמנה ולא אחר שנישאת.

 )3ונראה להביא ראי׳ ממס׳ שממוח [ס״ח] דא״ל ר׳
ישמאל רי״ש לרשב״ג שמא בסעודה הי ,יושב וישן ובאה
אשה לשאול על נידחה על טהרח שלה וא״ל השמש ישן
הוא והמורה אמרה אס עגה מענה וכו׳ עיי״ש .וצ״ל כיק
דמיימי הן קרא דאיירי באלמנה ,ע״כ הכונה הוא ג״כ
שבאה אשה אלמנה לשאול על נידחה א״כ ע״כ דאיירי
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רבה

שכם

ענינים שונים

דיש לה בעל ,ודוחק לפרש דמה שט על נידתה היינו
לגבי הטהרו^דהא הרמב״ן בספרו תולדות אדם בשעת

ה) ועי׳ במטלתא דרשב״י הנדמ״ח מכ״י וכעין זה איתא
במד״ר משפטים [ל־ח] וז״ל דממהר אני ליפרע ע״י

הגמול הביא הגירסא לשאול על נידתה ועל טומאתה

אלמנה רמוס יותר מכל אדם שהאשה קובלת לבעלה ,בן

וטהרחה[ ,ועי׳ במנחה חדשה על המצות (מ׳ ס״ה ס״ק

קובל לאטו ,אבל אלו אין להם למי שיקבלו לו אלא לי

ג׳)] ומשמע דעל נידמה איירי לגבי הבעל ,ולא לגבי

בלבד ע"כ ,ועי׳ ג״כ בחינון [מ׳ ס״ה] שט בשרשי
המצוה לסי שאלו הס משוש כת שאין להם מי שיטעון

שנישאת אנמי איכא לאו לענותה.

טענותס וכד עיי״ש.

טהרות וע״כ דאיירי מאלמנה שנישאת אלמא דאף אמר

^_^אך לשיטת רש״י בחומש דהך לאו קאי אשאר בנ״א
ג״כ אין ראי.,
ועוד נראה ראי׳ מהא דאי׳ בלקוטים שבסוף
המהרי״ל (בדף קס״ה) דהמהרי״ל כשדיבר עם אשתו

,ן

היה מכבדה בדבריו כאילו מדבר אל רביס מפני שאלמנה

£נשאה ע״כ ,אלמא דאף אחר שנישאת הי׳ נזהר מאוד
•

הקהתי

הרי משמע דאס נישאת האלמנה שיש לה אז מי

שיטעון בעבורה אינו עובר בלאו תענון אלמנה ומ״מ
נראה דמכח אלו טעמים אין להוציא ממנו קולא דאנן לא
דרשינן טעמא דקראי להוציא קולא ממנו דאם נדרוש הן
טעמא נימא דגם בגרושה דאין לה מי שיטעון בשבילה

יהא עובר בלאו דלא מענון אלמנה ולא מצאנו לאו

לכבדה מפני שעדיין לבה נשבר בקרבה [וכ״ק מרן

בגרושה.

מהר״א ז״ל מבעלזא כשנשא בזיווג אחרון אלמנה ,ג״כ

ועי׳ בתומים [סי׳ צ״ז ס״ק מ׳] מה שממה מה״ט
על הסמ״ע שט דה״ה דאסור לחבול בגד של גרושה כמו

הנ״ל].

בגד של אלמנה ,וממה המומים דאין להוסיף קוצו של

דיבר עמה בלשון רבים ושמעתי דכן נהג מכת המהרי״ל

ג) ועפי״ז יל״ס מה דאי׳ במדרש שוח״ט [סי׳ י״ג] א״ר

יו״ד על דיני התורה שט אלמנה דוקא.

ברט׳ מעשה היה בחסיד [ובילקוט נ״ן תרג״ט אי׳ בזקן

ו) ונראה לומר ג״כ טעס דאפילו נישאית האלמנה עדיין

א׳] שהיה דורש כל אלמנה ויתום לא מענון אלמנה אחד

יש לה דין אלמנה לגבי לאו דלא תענין אלמנה דאי׳
בסנהדרין [כ״ב ע״ב] דאין אשה כורתת בטת אלא למי

שמעה אוחו אתיא לגבי׳ ,אמר לה זילי השתא ובתר כן
אתיא א״ל אי לאו דשמעת ימך אומר כל אלמנה ויתום

שעושה אומה כלי עיי״ש א״כ עם בעלה השני אינה

לא מענון לא אמיתי לגבן1/אמ אמר לי זילי וכד עיי״ש.

כורתת ברית כבעלה הראשונה.
אבל אין ללמוד קולא מהן טעמא ,כגון אם הי׳ לה

וצ״ב הן חסיד ודאי הי׳ נאה דורש ונאה קיים ואין
דחה אומה [וצריך לומר שלא הי' יודע שהיא אלמנה ,או
®ןלא הי׳ לו אז פנאי בשום אופן לפנות אליה] אבל להנ״ל

דן אלמנה טון שלא נתאלמנה ממי שעשאה כלי ,משוס

י״ל דהן אלמנה כבר נישאת לבעל שני והן חסיד הי׳

דמכח טעמים אין מוציאין קולות כנ״ל .ופלא בעיני שלא

סובר דכבר אין לה דין אלמנה אבל הן אלמנה לב יודע

נתבאר זה בהסוסקיס אי אלמנה הוי ג״כ כשנשאת .ע״כ

מרת נפשה וע׳׳כ אמרה לו דעדיין נפשה נשברה ולמה

נראה להחמיר בספק איסור תורה מכת כמה ראיות

דחה אומה וק״ל.

שהבאתי.

ר) ברם נראה להביא ראי׳ דאלמנה הוי רק עד שנישאת

העולה להלכה :יש להחמיר דלאו דלא תענון
אלמנה שיין גס כשנישאה אחר כן.

מש״ס ב״מ [ל״ת ע״ב] ומובא ג״כ ברש״י משפטים.

בעל ונמגרשה ואח״כ נישאית לשני ונתאלמנה דאין לה

וז״ל ממשמע שנאמר וחרה אפי והרגתי אתכם ,יודע אני
שנשותיהם אלמנות וכו׳ ומה ת״ל והיו נשיכם אלמנות

וכד .מלמד שנשותיהם מבקשות לינשא ואין מניחין אומן,
ופרש "י שס שילכי בשבי ולא ידעו בניהם אס חיים אס
ממיס ויהא נשיהם אלמנות לעולם שאין ב״ד מניחין אותן
לינשא עיי״ש ,משמע דרק אס לא ינשאו יהי׳ אלמנות
לעולם הא אס יוכלו לינשא לא יהי׳ אלמנות אלא כל זמן

שלא נישאו שם אלמנות עליהם.

סימן ש״ם
שאלה :טי שגזדמן לו טריפה אי צריך להשליכו
לכלב כדכתיג לכלב תשליכון אותו.
תשובה :א) עי׳ במנ״ח [מ׳ ע״ג] שתמה על שלא
הביאו הפוסקים המ״ע לימן טטפה לכלב ולא נהגו
העולם כן עיי״ש .ועי׳ ג׳׳כ בשו״ת חקרי לב ח״א יור״ד
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שלוון

הלבות יסודי התורה פ־ה

«שמ<\שריו שלט הוא קרה דיו ׳מדקאמר קודטא
דריותא" משמע׳שהוא יכש ואוקי ־ר״ת לכתובה״ת
כליו של עאציס לפי שהוא‘לעולם־לת עכ״ל •
הלי מכויאר דאיכא ריו רלפולם היא לחה.אס כן
ב3צן׳ דאוקיס כריו לחה היינו בדיו של עפצים דלעיל׳
היא לחס ומשוס הכי קאמרו יכק דציין לאהדזרי
אגמי ואם לא 'מצא נמי ימתין עד למסר וליכא
*”־־׳הששא דמתייכש משום רלעולם־ היא לחה וליכא
,סציצס וגס לרבי יוסי אתי שפיר אלו דבריו הנעימים
נר״ו שיתיה לעד־אמן:
שראיתי לסיב המאידי ז״ל שם שכת'וז״ל
־ וגרולי*סמחברים פירשו עצמו :של דכד
•<פני שאסור לעמוד בפני השם ערום ואף סוגיא*
'מ$נחת כדבריהם במה שא^ד הייט'טעמאר-בנן
דקא סכרי אסור לעמוד וסו* ושטחית ססוגייא

אלא•

הראשונה שאס מפני מחיקת השם מס ענק לגמי
והיי אס מהודק מוצץ ואם איט מהודק איט מועיל
ומכל מקום וכו' אלא מצד שאט צריכים לפרשה
אבל כל כניסת מים מוחקת מכל מקום הואיל
ואיט נמחק• לאלתר־ דיו מהחיל להתייבש מעטואפ'
שלא 'תמחק ומעל *מקום ־הואיל ויש בה לחית איט
סצצץ וכו׳ עיק שם באורך • ולפום •מאי ד׳כתיבנא
רעל'נרתק* צריך לאוקומי סיגיק כריו דהיאלמה
לעולם *קשה איך כתב הואיל ואיט נמחק לאלתר
הריו מתחיל להתייבש זכו* דהא לפי החמור איט
מידיכש בלל ולעולם היא לחה ולפירושו הדדא קושיק
לדוכתין ־ אכן צריך לומר דמה שכתב הר׳המאירי
ה״ל ריו מתחיל וט' איט על דיו טפיה דמתייכש
אלא על המים הנכנסין כדיו הוא רמתחיל להתייבש
הלחות המים ולא על הדיו הוא דל כן הר׳ ז״ל •
ועור י״ל וק״ל •:
• :־
 Hlfllהוית עור להי־כ אמד יוסף ז״ל שכתב
־ועור דאף לפי דבריו דלא אייי׳י בשמעתק
אלא כדיו •יבשה אבל בדיו לחה אתת־ רהוי מוחק
ממש ולכן נסתפקו דוד ואידתיפל חף גס זאת לא
הכנתי דבריו כלל אין תלוי בזה ספק דוד ואחיתופל
דהא התם היה אפשר שיכתוב ויחייבש ואין ספק
שהדברים הללו פלטן הקולמוס יע׳ש • ולענ״ד נל
ליישב דהחם נמי לא הוס אפסי שיכחוב מתייבש
יט׳ דהא מאי דכיני וכיני היה עולה מכול המים
מנשטף את כל העולם ואה שכתבו את כשם היו
היה במהייית כדי שלא יעלו המים וא״כ אין אפ'
שבמהירות מאת יתייבש הריו :
 n’fWniתו להרב ז״ל שם שהביא ישוב אחר
משם היב פרי האל־ן ז״ל לנטבדא
דרור• וז״ל נס מה שחילק כסירק הב* רהיכא רמהחו׳
לא סיה כרעתו ולכסוף נעשה הדבר ההוא דאז
אמיינן גומא הוא ומוחי אכל כשתחילת מעשהו
קיה מל דעת מס שנעשה לכקוף דאז אסור אפילו
ימי נימא וכו' גם זה בעיני אמו נכון ומן הש״&
קיי תייכקיה ראם איתא לכך חילוקא כשרמי הש״נן
דרכי יוסי איי׳יוסי ודרבנן אדיכנן הו״ל לתק כהלזי
ה חילוקא וט' ע״ב :
: 1
י אחיי המח״ר לא זכיתי צהכק דבייו
חיכי מצי סש״ס לשנויי הכ-וקרי גדם־
טטי דמימי נמי הוידומיא רגרם מחקדטכילה
ש;ק שסייר מ! הכלים חדשים לא ׳נתכוון כרי

־(יי

הפלך

'׳6t

(/־

שיתבקעו ויכבה .הדליקה דק כל כונתו אינו אלא

לעשות מחיצה והככוי באה .ממילא והכי מיק
לישנא דתיזני'.ועושק מחיצה ככל הכלים כין מלאים
^־®ובק ריקנים בשכיל שלא העכור הדליקה הרי דכל
בינתי אינו אלא כדי שלא תעטי הדלקה וכן כתב
להרייא השה״ג ר׳ס ד' מיתית וזה לשוט .וגרס מחק
בלא מתכוין וכו' שיי ליה לירד וליטבול ראיט אלא
על ירי גיס רממילא המים מוחקים את השם והוי
דומיא דתיצן בפני הדלקה בשבת בכלים מלאים מים
וט׳ כיון שאיטמטק לכבוי אלא מטק לחצוץ כפני
הדלקה והכיבוי באה על ירי גרם שרי עד כאן לשוט
מרי לך דטבילה וכיבוי שוק הם דבתרוייהו איט
מטין לכך ולהבי הוא ישרי ואם  pהיכי מצי לשטיי
הגמרא כחילוק הרב פרי האיץ מאתר דגם ברלקס
לא עשהו בתחילה לכבוי ודו״ק >:

הלכות דעות פ״ו
עינה איתס הרב כת ללמדן תורה
ה״י אכל
וט' הרי זה מותר • הנה האי
חילוקא דאהביא טהלן דביט ז״ל דכשהוא ללמדו תוייה
מותי לעטת איתם ולהקכיטן וט' נראה יסמוטת
שלו הוא מרק גלית יתנן כמכית ד״ח ע״א אבא שאול
אומר מה חטבת עצים רשות אף כל ישות יצא האב
המכה את בט והיב־הרורה את תלמידו וטי ופסקו
הימכ״ם כפ״ה מהלכות רוצח הלכה ה׳ והלכה ו'
הבן שהיזג את אביו וכו' וכן האב שהרג את בט
גולה על ידו .כד״א בשהיגו שלא בשעת צימוד וט'
אבל אס יקי בנו כדי ללמדו חורה וכו' פטור וכן
ה<־כ המכה את תלמידו וכו' שהרי הרגו כשעת עשיית
המצוח עד כאן • הרי דכשהוא ללמדו תורה ומצית אין
האב נענש ולא היב בשביל הכאת והריגת הבן והתלמי'
והובר רכיט דה״ה לגגי יתום ראע״ג ראית ביה לאו
רלא תעטןאפי' הכי כשהוא ללמדו תודה מות׳לעטתו:
נראה דיש ללמוד מרק1סנסן!ענקמבה
לבבו הגדול דאמייכן במ״קדי״ז ע״א
אמתאריבי חזייא לההוא גביה דחוה מתי לבט
הצדול ואמדה ליהוי ההוא נכי־א בשמתא דקעכר משים
לפני עור לא תתן מכשול ופי־ש׳׳י ז’ל דכיק דגרול הוא
שמא מבעט באפיו והוה ליה איהו מכשילו עיק שם
רלאאמרודעובר אלפני עור לאתתן מכשול אלא
רוקא כשמכה אותו במילי דכרי שרואה בנו עושה איזה
דכרים שלא כרצונו אבל איט טגע לענק התויסוהמצות
אבל אם מכהו <ל קיום הסויה והמצות צא קעכר
אצפט נמר שהייי אפילו לענק מיתה וגלות אמרינן
יצא האב המכה אח בט רפטור כנז׳ ישם בד״ת ע״ב
אהא דתנן האב נולה-על ידי הכן ופרק־ בגע׳ והאמרת

ולעלד .

יצא האב המכה את כנר דגמיר וקאמית

אע״ג

רגמיר מצרה קעביר בשולייא רנגרי שולייא
רנגרי חייתא היא דלמדיה דגמיר חומטחא אחריתי
עד כאן * וכמו שחילק הרמב״ם בהלכות רוצח כם'
ואפילו גכי יתום עינינו הדואות שמקיר רכינר ז״ל

לרדותו ולהכותו בחילי דשמיא ואק לחוש לעינויים.
ואם כן סרכי מבואר דגם לנכי כן ליכא לפט עור
לא תתן מכשיל אלא כשמכהו במילי רעלמא:
מן הכא׳י־תם אני למה •הראתם עיט כספר
3
הנרכש מהרש ממש הכי קרא שמו שני אליהו
ז׳־ל
*״

י

שלחן המלך בן־עזרא ,יוסף בן חיים משה עמוד מס (6הודפס ע״י הכנה אוצר החכמה (0

9
/

■ שלחן

הלכות ■ישת פץ

ז״ל כ׳־ף נ׳ו ע״ג שעלה מסתפק .אם הרב יכול
להכות לתלמידו הגדול או לא ושקיל וטריסיב\ל
והשיב הלא אמרו אלא דוקא  .אב המכס את כלו
משום דגם ביה וסבן מתחעא אצל האב אבל רב
לתלמיד נרי וליכא משום לפני ערי לא תתן מכשול
והכריחו הי־כ ו״ל ממהשכית רין מכין ועונשין עיין
ישם שכת' בסויר ולא מצאתי גילוי כספרי׳ בזה כעת:
נשיקת חח' כפו' רגליו תמהני עליו דאין*
לא פשט ספקו ממשנה ערוכה רמכות
מ״ז מה חטיכח עצים רשות יצא האב המכה את כנו
והרב • הרודה את תלמידו ופסקו רבינו בפ״ה מהל,
רוצת כס״׳דש״מ.דכן ותלמיד־ דין אהד .להם וכמילי
רשמייא מיתר בשניהם וכמילי רעלמא אסור
בשניהם •וכמו־ שק משמע מהא דפשק בפיקין
רללמרו• תורה ־מיתר להכותו אעילו .ליתום ומינה
",יש להשיב גם לענק לפני עור ולחלק בין שולייא דננרי
ללימור התירה rואין הרב ז״ל ;הלן ׳להכיא עצית
מיסוק והיכי כתב שלא מצא גילוי בספרים • ומפישת
העיכור הק רואה ישתק מקום לספקו של״׳׳הךב ז״ל*
זכי תאוה נפשך לחלק גם בזה בק־ תלמיד גדול לקטן
בדל להרב זיל ־להביא התשנה רמכיק הכז׳ ובלש
היימב׳צם ולחלק בק תלמיד לתלמיד קוף רבב דדבי־י
הרב דל נפל או .ממט :־.( אה״ן יני׳א ס״ט אכן מדברי הריטב״א בחירו' ל־מ״ק
ופסקי קום' שם נראה דאין לחלק בכך ע״ש
ועיין לעט״ר מק זקני רב הפרא מע' הרב המובהק.
רבי מייא רבא זציק״ל בספרו הבהיר צפיחית בדבש
כס' ג״ן דקמ״ה ולחתנא דכי נשיאה סע' הרב המו׳
צרור הער דודי גחל הנאמר באברהם כרו בס' הכחמר
למראה ס“א ברקל׳ג ולעט״ר ח״ק לישראל מלה חיים
ומלן נד״ו בס ,טה צדק כיחש יוד .להספד אשר דרש
אותו על הרב המחבר הנז' ז״ל ולה' כריס ררביבא
בס׳ שמע אכראם כסי' ל״ר ועיין למוהי״י נאג׳אר
"35".
ז״ל בלמודי ה' דל״ג ע״ג  ):־.
־בזה־ ראיתי להד? תנא דאורייתא.
במוהר״י אזולאי ז״ל בס' הנ״מ מראית
העק ברמ״ז ע״ב שכתב עת ׳ש בסנהדרין דיע ע׳ב
דברי למואלמלךמשא אשי יסדתו אמו אמייק משוס
רשב׳י מלמד שכפאתו על העמוד ואמר לו וכו' כתב.
הרב ודל אפשר דאמר מלמד רבת ללמד דק דהנם
דאממיצן דהמכה לכנו הגדול תייב כרוי וכו' אי נמו
הבא מ»רי דכפאחו על העמוד כתי שרוצה להכותו
.ולא הכהו וכו' ע״כ * ות׳ם אט לא ידעתי שכ׳ול דברי
הרב ז׳ל דהרי רש״י ז״ל שם פי' וז״לימלמד שכפאתו
על העמוד׳ .להלקותו דיהור לשון מלקית כדאמריק
לקמן ויהיו אותו זה מלקות ע״כ ומרכדיו משמעי
יהכאה היתה שם ולא שרצה להלקותו ולא הכהו
דהגס דבתחילת לשון רש״י שכת' כהאתי לכלקיתו יש
מקום לומר כפאתו להלקותו ולא-הכהו י ועיין כיוצא
בזה כחולק דק״יע״ב גבי ההיא גברא דלת הוה מוקיר
לאכוה ואמיס כפתוהו ופי־ש״י כפתוהו על העמוד
להלקיתו' * א״ל שכקיהויתנייא-כל מצית עשס שמתן
שכרה כצדה וכו׳ והתם צ״ל רכפתוהו להלקותו ועריק
לא הכוהו מדקאמר כהי סכי שכקיהו והכי נמי-הוה
מצינן לפרושי בהאי גוונא כדברי רש״י ז״ל ־ מ״מ לפי
מא* רמהייס 'רלשק>סיתו דייק ריקוד לשון מלקמן
וסח קרא כתיב אשל יקיתו אמו נמצא שהכתו' אומר

ואחרי

הפלך

בפי׳ שסלקתת אותו אמו ואין היב ז״ל ונ}ער שלא
הכהו ומ״ג דדש״י ז״ל לאו מרכפשיה ;דייק• למדרש
יסור לשק מלקית יהא מייתי ראיס מיאמייק לקמן
ויקרו .אותו זה מלקות וכ״ב כפי '.החומש ס׳ תצא
כפ׳ .ויסרו אותו מלקק אותו וכתב סיב שפתי חכמים
ז׳ל ה״ל וא״ת מנ״ל לרש״י שמלקק אותו • וי״ל ד«ןי׳הכא כבן סורר ומורה ולהלן כתיב והיה• אם בן הכית
וכו' ע״ש ודבריו סס .ש״ס ערוך .שק בסנהדרין דע״ח
ב׳ היליף ג״ש מוציא ש״ר מכן סורר ומויה ויהיו.
מויסרו והדר יליף יסע מכן  .יבן מבן והיה אס בן
'הכית הרשע ־ ומאחר רזה יסוך מוסד; דלסק יסור
הוא מלקו' אין הרב ז״ל מצי לפרושי •איפבא■ ולעיקר
*תמיהק היב ז״ל אין •הכתה אותו וקעברק אל#י<
עור כבר כת׳ דלהרריסיבררך ישי׳ מות' בי ע״ב דכיי
הרבז״ל פליאה .רעיו ממט ובע"הלכשאפנה אשובה

אראה:

■; .

(אס״ן• .יבי״א ס״ט ולענ״ר יש לתמוה להרב חיר״א
ז״ל ממאי .דאיתא .בתנחותא -ס '-שמות
. ,.
ע״< אשר יקרסו אמו וז״ל ארי״ו בר;קנניאמלעד
שבפאסו כת שבע על העמוד והיתה מכס אותו
בשבט• וסייקרתו ע״ש היי מכואר .יסצשק־ יתרתו
קא ידוש שהיסה .מכה איתו ממש כשקט ויה הויא
סיובתיה ־ לדברי הגאון חיר״א ז״ל הגי׳ * יכן .ראיס*
בכס״ק לעט־״ר -פו״ר סמי סת״י מע' .הרכ אור
הגזיים־ כיי״י( .בעל המחבר .ס׳ פתח היכד) •שתמה
קלרכייסרב חיד״אז״ל הצלו מהא •ד?$תא.במד״ר
ל שמיט פי״ב וז׳״ל ורבנק אמרי וראי אמו מוכיחתו.
נטלה קורדיקון שלה והיתה משיסרתו לכאן ולכאן
.ואמיה לו מה ביי וכו' • .ופי' תיקי מיהרש-י
ז’ל שם .נטלה קורריקק שלה מנעלה והיחה מכה
אותו ורדיש ליה מרכתיב אשי ימיתו ולא קאמר
הוכיחתו דמקמע יקורין ממש והכי איתא כפ׳ ן'
סורר ימורה מלמד שכפאיזו אמו ־על העמוד ופי'
הש’י׳!״ל ־להלקותו דיסוי לשק מלקות כדאמריק
לקמן .ויסרו .אותו .מלקות עכ״ל ־ והרי הוא .כמבואר
מ׳י־ לח׳י הפך דברי .מוה׳ר סרב סיד״א ז״ל א״ר
ני-ג־ שיל״א • ועיק שם להיב מתנות בהונה ז״ל
ולהרב ירי .משה ז״ל • ועיין לעט׳ר מע' .סרב
דורי י לי נר ו בנח״ל .ת״א רקב ג דכראה דלפו שעה
.נעלמו ממנו.דברי הרב סיר״א ז״ל הנז״ל כיע״ש
ועיין בדרשות עט“י־\«ז״ה הר? המתבר ז״ל מה

 .שפי' סס ;)

ת ודתפ״ו
הי״ב אעפ״י

קהעכזה אק סחכמום וט' *
<אה״ן ס׳ט השאלה איננה אך
מסק■ התשובה יתבאר -השאלה ):

 J-QIETIהנה בענק זה צריכק .אנו-לרעת•
ראשונה אס במק הזה איכא רקרת״ס■
לענק מביס ת״ח •י  .שטח אף אם• כאמר .דאיכא
דקת״ה כזה ׳ז לענק .זה כאיזה גרר של ת״חנאמר
זה ־ שלישית אס זה .המוזכר בשאלה נקזיא מבזח
או לאו :י ־הנס־ קרמב״ם זלס״ס־ בפיקק הלכה
י״ע כסב. .אף על .פי •שהמבזה 'את הקסמים איןלו קלק לעולם :הבא •.אסב באו .־ערים־? שביזהו
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קונטרס
»2רו?י?5מה•

שערי דמעות
על הלאו רכל אלמנה ויתום לא תעגון

פרק א
מאמרימ מלוקסים המדברים מגודל העון
לצער אלמנה ויתום

משבעים כב ,בא

כא כל־אלמנה רתום׳ לא העגון.

כב אם־

ענה תענה ,אתו כי אם־צעק יצעק אלי ,ישמיע

אישמע צעקתו.

« וחרה אפי ,והרגתי אתכם

כחרב והיו נשיכם אלמנות ,ובניכם יתימים.
V T
דש״י

(כא) כל אלמנה ויתום לא תענון .הוא הדין לכל אדם אלא
שדבר הכתוב בהווה לפי שהם תשושי כח ודבר מצוי לענותם:
(כב) אם תענה תענה אותו .הרי זה מקרא קצר .גזם ולא פירש
ענשו כמו לכן כל הורג קין גזם ולא פירש ענשו אף כאן
אם ענה תענה אותו לשון גזום כלומר סופך ליטול את שלך

למה כי אם צעק יצעק אלי וגו( :,כג) והיו נשיכם אלמנות.
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שערי דמעות

ממשמע שנאמר והרגתי אתכם איני יודע שנשיכם אלמנות
ובניכם יתומים אלא הרי זו קללה אחרת שיהיו הנשים צרורות

כאלמנות חיות שלא יהיו עדים למיתת בעליהן ותהיינה אסורות

להנשא והבנים יהיו יתומים שלא יניחום בית דין לירד לנכסי
אביהם לפי שאין יודעים אם מתו אם נשבו:

ומב׳ץ
כא .וטעם כל אלמנה .אפילו עשירה בעלת נכסים ,כי

דמעתה מצויה ונפשה שפלה .ואמר אם ענה תענה אותו ,כל
יחיד מהם ,על כן כתיב אחריו והיו נשיכם אלמנות ,בעונש
האלמנה וצעקתה ,ובניכם יתומים ,בצעקת היתום .והעונש הזה
לא מנו אותו רבותינו בכלל חייבי מיתה בידי שמים בברייתא
דואלו הן שבמיתה השנויה בסנהדרין (פג .).והטעם ,שאין זה

מיתה כמיתת בני אדם בידי שמים שנאמר בהם ומתו בו כי
יחללוהו (ויקרא כב ט) ולא תמותו (במדבר יח לב) ,אבל ענש
בכאן שיהרג אותם בחרב אויב או במלחמה ירד ונספה בלא
הודע והיו נשיהם אלמנות לעולם ובניהם יתומים לעולם:
כב .אם ענה תענה אותו .הרי זה מקרא קצר ,גיזם ולא

פירש ענשו ,כמו לכן כל הורג קין (בראשית ד טו) ,ולא פירש
העונש .אף כאן ,אם ענה תענה אותו ,לשון גיזום ,סופך ליטול
את שלך ,למה ,כי יצעק אלי אשמענו ואנקמנו .לשון רש״י.
ואיננו נכון ,וגם העד שהביא לא העיד כן ,אבל יתכן שיהיה

"כי" במקום הזה כמו "אם" ,שהוא אחד משמושין שלו ,יאמר,
אם יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו ,והכפל לנחוץ הענין וחזוקו,
כדרך המבלי אין קברים (לעיל יד א) ,הרק אך במשה (במדבר

יב ב):

והנכון בעיני כי יאמר אם ענה תענה אותו רק צעוק יצעק
אלי בלבד מיד אשמע צעקתו ,איננו צריך לדבר אחר כלל ,כי

אני אושיענו ואנקום אותו ממך .והטעם ,כי אתה לוחץ אותו
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איש שם על לב ואנשי חסד נאספו באין מבין .וגו׳ (ישעי׳
נז) יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכותו ולבסוף ואתם

קרבו הנה בני עוננה זרע מנאף ותזנה :כי אם צעק יצעק אלי
שמוע אשמע צעקתו יכול כל זמן שהוא צועק אני שומע ואם

אינו צועק איני שומע (הא מה) ת״ל :שמוע אשמע [הא מה
תלמוד לומר אם צעק יצעק אלי] אלא ממהר ליפרע על ידי
שהוא צועק יותר ,ממי שאינו צועק .והלא דברים קל וחומר:

אם כשהיחיד צועק על״<היחיד) [הרבים] שמוע אשמע צעקתו,

כשהרבים צועקים על אחת כמה וכמה! ומה אם מדת פורענות
מעוטה כשיחיד צועק על הרבים ,כך מדה טובה [מרובה] ורבים

מתפללים על היחיד על אחת כמה וכמה!

דמב״׳ם
הל" מגילה פרק ב" הל" י"ז
שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים

ויתומים וגרים שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה

שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.

הל׳ דעות פרק ו׳ הלכה י"
חייב אדם להזהר ביתומימי ואלמנות מפני שנפשן שפלה

למאד ורוחם נמוכה אע״ג שהן בעלי ממון אפילו אלמנתו של

יש לעיין באלמנה מן האירוסין דלא דרה עם בעלה האם נקראת אלמנה לגבי לאו זה
ד.
ועוד אם האשה רצחה גט והי׳ עומד לגרשה וקודם הגט מת בעלה והמיתה לא הי׳ צער לה,
האם נקראו אלמנה לגבי לאו זה.
ואם הי׳ בעלה גוסס בודאי אינה נקראת אלמנה אבל אפשר דנקראת אומללה כפי שיטת
החפץ חיים זצ״ל ברש״י ועיין לקמן) וכן יש לשאול בקידושין מדרבנן ומת הבעל אפשר דעובר
על הלאו כשמצערה בסרט כפי שיטת הה״ח אפשר דנקראת אומללה.
כל שאלות אלו קשה לפסוק ביון דלא דברו מזה הפוסקים ומסתימת הפוסקים הי׳ משמע
דעובר על הלאו בכל אופנים.
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מה

מלך ויתומיו מוזהרין אנו עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא

תענוף והאיך נוהגין עמהן לא ידבר אליהם אלא רכות ולא

ינהוג בהן אלא מנהג כבוד ולא יכאיב גופם בעבודה ולבם

בדברים קשים ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו כל המקניטן
או מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהם או אבד ממונן הרי זה
עובר בלא תעשה וכל שכן המכה אותם או המקללן ולאו זה

אע״פ שאין לוקין עליו הרי עונשן מפורש בתורה וחרה אפי
והרגתי אתכם בחרב ברית כרת להן מי שאמר והיה העולם
שכל זמן שהם צועקים מחמס הם נענים שנאמר כי אם צעק

יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו במה דברים אמורים בזמן שעינה
אותן לצורך עצמו אבל עינה אותם הרב כדי ללמדן תורה או

אומנות או להוליכן בדרך ישרה הרי זה מותר ואע״פ כן לא
ינהוג בהן מנהג כל אדם אלא יעשה להם הפרש וינהלם בנחת
וברחמים גדולים וכבוד שנאמר כי ה׳ יריב ריבסי אחד יתום

ה .הנה כתב הר״מ בתחילה והאיך נוהגין בהם לא ידבר וכו׳ ולא ינהוג וכו׳ אבל אח״כ^כתב
"כל המקגיטן וכו׳ ה״ז עובר בל״ת וכו׳ משמע_במה שכתב בתחילה "לא ידבר" "ולא 5ינהוגו"
לא הוי בכלל הלאו אלא וצריך לנהוג כן וצ״עכירן ומשמע מדבריו שאינו עובר על לאו בזה
איזה עבירה יש לו בשלא ינהג ועור ואפשר וכוונת הר״מ וצריך לנהוג כן ממוה טובה בלבו
וצ״ע .ובמכילתא איתא ״אם ענה תענה אחד ענוי מרובה ואחד ענוי מועט  -ואפשר דזהו המקור
למה שכתב לא ינהג וכו׳ והוא בכלל הלאו וצ״ע ועיין לקמן מה שהעתקנו מהחינוך ועיין במה
שהעתקנו מסביב ליראיו על היראים .ועיין בלשונו בספר המצות מצוה רנ״ו ומשמע "וידבר
עמם דברים רכים הוא בכלל הלאו ,ועוד כתב שם ואלמנה ויתום הוי לאו אחד במנין המצות
עיי״ש ברמב״ן ובמגלת אסתר ,והאריכו בזה מפרשי הראשונים .ובאשה שהיא אלמנה ויתומה
כפי הרמב״ן דהויא שני לאוין עובר על שני לאוין אבל כפי שיטת הר״מ דהויא לאו אהד יש
לעיין אם עובר בשני לאווין ועיין לקמן.

ו .אהד יתום מן האב .הנה ביתומה מן האב נקראת יתומה אע״ג דיש לו אם המסייעה אם
כן למה לא נקראת יתומה כשנשאת אע״ג דיש לה בעל (איירי אם היא קטנה לגבי דיני יתומה)
ולומר דבעל שאני מאם צ״ע ועוד בציור כשהיא יתומה מן האם ואביה נושא אשה אחרת ויש
לו בנים מאשה שני׳ צריך לומר דלגבי היתומה עובר בלאו כשמצערה כיון שהיא יתומה מאמה
ולגבי שאר בנים דיש להם אב ואם אין עובר בלאו וכל דיני יתומה יש להיתומה מן האם ראשונה
אע״ג דיש לו בנים ובנות דאינם יתומים  -ולומר דלגבי אב אין עובר על אלמנה ויתום וכו׳
אינו מסתברא וכיון ונקראת יתומה לכל להעולם במו כן לגבי אביה ולומר ואפילו כשנשאת
יש לה דיני יתומה לגבי בעלה ושאר העולם צע״ג.
ועיין כתשו׳ פנים מאירות שאלה לז ד״ה וצריך "ונפלאתי על הרא״ש ובלשון יתמי׳ כתב
שנשואות בכלל דהא הרמב״ם בפי ששי מה׳ דעות בדין יתום שמוזהרים עליו ביותר עד שיגיע
לכלל שנים שראוי לישא וליתן ,ואם הגיע לכלל שנים והוא גדול ויודע להפך בעסקיו אין זה
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מאב אחד יתום מאם ועד אימתי' נקראים יתומים לענין זה עד
שלא יהיו צריכין לאדם גדול להסמך עליו ולאמנן ולהטפל בהן

אלא יהיה עושה כל צרכי עצמוח לעצמו כשאר כל הגדולים.

שער* תשובה .שער שלישי
כר

ומי שיצעיק הצער אלמנה ויתום ,בין בגזל ,בין

מקרי יתום ועי׳ במג״א בא״ח קנ״ו וא״כ אשה נשואה רכל צרכי׳ על בעלה אין זה בכלל יתמי
וכן דרך לשון בני אדם דעל אדם גדול שיודע לישא וליתן וכן אשה שיש לה בעל לאו בכלל
יוזמי אינון וכו׳ עיי״ש היטב וצ״ל לפירושו דאביה גרע מבעל.

ז .הנה כתב הר״מ עד מתי נקרא יתום ובענין השם אלמנה לכאורה דנקראת אלמנה עד
שתינשא אלא דצ״ע אס לאחר כך גירש בעלה השני אם חוזר וניעור הלאו דאלמנה וכן העיר
לי ת״ח אחדו.
ובקטנה שנתקדשה ע״י אבי׳ והויא קידושין דאורייתא ואח״כ מת בעלה והיא יתומה לכאורה
דעובר על לאוין דאלמנה ויתומה כשמצערה ועיין במנחת חינוך מצוה סח דכתב "ובמשנת חכמים
שם מביא בשם של״ה [דף רס״ח !מהדורא אמסטרדם) ד״ה ואין להקשות] דקטנה שהשיאה אביה
ונתארמלה ונתיתמה דהויא אלמנה ויתומה בחד גופא דאינו עובר אלא על לאו אחד ואם עינה
אלמנה ויתום והם גופים מחולקים עובר בשני לאווין עיי״ש בספר הנ״ל .ועיין בספר חפץ חיים
פתיחה עשין סעיף ח׳ "ואם הוא זקן וגם חכם עובר על מצות והדרת בכפלים" וצ״ע .ובמהרי״ל
כתב וז״ל :מהר״י סג״ל כשהיה מדבר על אשתו עם אחרים היה אומר בלשון אשכנז :מיין הויז
פרויא ,כדאיתא פרק כל כתבי :אר״י מימי לא קראתי לאשתי "אשתי" ולשורי שורי אלא לאשתי
ביתי .פרש״י שהיתה עיקרו של בית .ולשורי שדי פרש״י שעיקר התבואה מכח שור .וכשהיה
“קורא אותה אמר בלשון אשכנז :הערט איר ניט .כדרך העולם שהזוגין אין מזכירין שמותיהן
כשקוראין זה את זו או זו את זה .וכשהיה מדבר לעצמה היה מכבדה בדבריו כאילו מדבר אל
רבים מפני שאלמנה נשאה ,עכ״ל .אלא לא כתב מפורש דעובר בלאו זה .דאפשר דהי׳ לו הנהגה
בתורת חומרא  -ואח׳־כ ראיתי בספר מנחת סולת על החינוך דכתב "והנה בהלכות קטנות ח״ב
סי׳ פ״ח כתב לענין לאו דלא תחבול ראם נשתדכה לאחר נתבטל ממנה איסור זה ע״ש ואולי
גם לענין איסור זה משמע דמסופק בזה.
ח .ואם למשל נשתטה אביו או אמו כשהבן קטן את״ל דלא נקרא יתום כיון דאביו חי מ״מ
אפשר דנקרא אומלל <ונפ״מ לשיטת רש״י כפי פירוש החפץ חיים זצ״ל) ועיין לקמן במנחת
חינוך מצוה ס״ה כתב "ואני מסופק אם גר שנתגיירו בניו הקטנים עמו רעל פ■ דיני התורה אין
להם קורבה כו׳ מ״מ אפשר דאינו עובר בלאו זה דיתום וכו /ומסיים בצ״ע "ואין נםק׳׳מ כל בך
כיון דאין לוקין על לאו זה "ואפילו אם נקרא אב בגר משום דאינו תשושי כה מ״מ בנשתטה
אביו אע״ג דאינו יכול לסייע בנו (ושייך דנקרא הבן תשושי כח> מ״מ כיון דבמציאות הוי אביו
הי׳ חידוש לומר דנקרא יתום דאל״ב בכל ציור שאביו אינו יכול לסייע בנו הבי נקרא יתום.
הנה כשאחד מגדל יתום בפרט מקטנותו האם נקרא יתום לגבי לאו זה דהלא יש לו מסייע,
ועיין בארחות צדיקים שער רחמים" ,ואף המגדל יתום שנאמר עליו ושמות כ״ב כא) כל אלמנה
ויתום לא תענון מצוה להלקותו בכדי ליישרו לדרך ישרה אף על פי כן צריך לנהל את היתום
ברחמים יותר משאר כל אדם" ,משמע דאף דיש לו איש שמסייעו כמו אב נקרא יתום.
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מז

בעושק ,בין בהכלמה וכל מיני הצער חייב מיתהט בידי שמים.
וכן’ הדיינים שיש בידם להציל גזול מיד עושק ,ויתום לא

•־ ישפוטו משפט מות להם ,שנאמר (שמות כב ,כא)" :כל אלמנה

ויתום לא תענון אם ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק אלי
שמוע אשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו
נשיכם אלמנות ובניכם יתומים" .פירוש" :והיו נשיכם אלמנות"

 כנגד ענוי האלמנה ,״ובניכם יתומים"  -כנגד ענוי היתום,מדה כנגד מדה.
והמצער כל איש מישראל *’,אף על פי שלא נכתב בו

העונשים האלה ,עובר בלא תעשה ,שנאמר (ויקרא כח ,יז):
"ולא תונו איש את עמיתו" ואמרו רבותינו זכרונם לברכה

(בבא מציעא נח ..ב) :באונאת דברים הכתוב מדבר ,והוא מענין
הצער והמצוק ,מלשון (ישעיה מט ,כו)" :והאכלתי את מוניך את
בשרם" .ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (בבא מציעא נט ,א):

כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה .ובמקום שדבר הכתוב
באונאת ממון הזכיר שם מקח וממכר ,שנאמר (ויקרא כה,מלשונו "חייב מיתה בידי שמים" הי׳ משמע דהוא כמו שאר חייבי מיתה בידי שמים,
ט.
וצריך לומר דאפילו כסי שיטת רבינו יונה דהוא כמו שארי חיייב מיתות מ״מ נענש עוד יותר
והיו נשיכם אלמנות וכו׳ וזה לא נמצא בשאר חייבי מיתות .ועיין מה שהעתקנו מהדמב״ן .ולקמן
סעי׳ ק״ט מביא מפורש דהוא כמו שאר חייבי מיתות.
י .וכתב ע״ז ב״זה השער״ על שערי תשובה בד״ה וכן הדיינים  -נלמד מהמכילתא פי״ח:
"כבר היה רבי ישמעאל ורבי שמעון יוצאין ליהרג ,אמר לו רבי שמעון לר׳ ישמעאל רבי לבי
יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג אמר לו ר״י לר״ש מימיך בא אדם אצלך לדין או לשאלה
ועכבתי עד שתהא שותה כוסך וכו׳ אמרה תורה אם ענה תענה אחד ענוי מרובה ואחד ענוי מועט
אמר לו נדומתני רבי" (או״ח> .ולמד מזה רבינו דכ״ש הוא אם מסתלק את עצמו לגמרי מן הדין,
דהוי עינוי ,ואף דשם מייר• בכל אדם משום דר׳ ישמעאל לשיטתו ,ורבינו למד משם לענין עינוי
יתום ואלמנה ,ועיין בסמוך .ומשמע דעובר על הלאו זה אע״ג דלא עשו מעשה ולומר דחייבים
מיתה בידי שמים דאין צריך לעונשים אלו מעשה אבל לעבור על הלאו צריך מעשה אין משמע
מלשונו כן  -וכן ממה שכתב ב״זה השער" דשיטת רבינו יונה הוא מהמכילתא דאיירי בלאו.

יא .הנה מפורש דסובר דעונשים של וחרה אפי וכו׳ הוא דוקא באלמנה ויתום ,והלאו י״ל
דמודה דעובר בכל אדם (עיין לקמן מה שהעתקנו מהאור החיים) ובזה השער כתב בד״ה אע״פ
וז״ל :במכילתא פליגי בהכי ר׳ ישמעאל ור׳ עקיבא ,ורבינו הולך בשיטת הרמב״ם בפ״ו מה׳
דעות ה״י דהלכה כר׳ עקיבא .ורש״י בם׳ משפטים פי׳ ה״ה לכל אדם אלא שדבר הכתוב בהוה
(או״ח) עכ״ל .ומפרש רבינו יונה דאינו עובר בלאו בכל אדם כרבי עקיבא ועוד אם הי׳ שיטתו
דעובר הלאו בכל אדם למה השמיט זה.
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יד)" :וכי תמכרו ממכר לעמיתך׳ .ואמרו :גדולה אונאת דברים

מאונאת ממון ,שזו בגופו וזו בממונו ,זו נאמר בה (ויקרא כה,
לו)" :ויראת מאלקיך" ,וזו לא נאמר בה "ויראת".
קט ויש בהם אשר בארו אותם רבותינו זכרונם לברכה
בגמרא ובמדרשים ,ורובם יש ללמוד אותם מן הפסוק ,כגון

המענה אלמנה ויתום ,שנאמר (שמות כב ,בא)" :כל אלמנה
ויתום לא תענון ,אם ענה תענה אותו וחרה אפי" ,ואמרו
רבותינו זכרונם לברכה (מכילתא שמות ,משפטים יח) :אחד

הצועק ואחד שאינו צעק ,רצונם לומר ,כי נענש מענה יתום
ואלמנה אחת דתו אם צעוק יצעק המתענה תחת ידו ואם
החריש יחריש ,אבל ממהרים ליפרע ממנו כאשר יצעק היתום
אל השם יתברך.

חינוך שלא לענות *מום ואלמנה ,מצזה טה
שנמנענו מהכביד במעשה או אפילו בדיבור על היתומים
והאלמנות ,שנאמר [שמות כ״ב ,כ״א] כל אלמנה ויתום לא
תענון ,אבל כל משאו ומתנו של אדם עמהם יהיה בנחת
ובחסד ובחמלה.

משרשי המצוה ,מה שכתבתי בסמוך בענין הגר ,לפי שאלו

הן תשושי כח שאין להם מי שיטעון טענותם בכל נפש ,כמו

שהיה עושה איש האלמנה אביהן של יתומים אם היה קיים,
ועל כן הזהירתנו תורתנו השלמה לקנות מדת חסד ורחמים

בנפשינו ונהיה ישרים בכל מעשינו כאילו יש כנגדינו טוען בכת
הטענה בהפכינו ,ונחוס ונחמול עליהם ונראה זכותם בכל דבר

יותר משהיינו עושים אם היה האב קיים.
מדיני המצוה ,מה שאמרו זכרונם לברכה שאפילו אלמנתו

של מלך ויתומיו באזהרה זו ..והיאך נוהגין עמהם ,שלא נדבר

אליהם אלא רכות .ולא ינהג אדם בהם אלא מנהג כבוד ,ולא
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מט

יכאיב גופן בעבודה ולא ילבינם בדברים ,ויחוס על ממונם
יותר ממון עצמו וכו/

ומכל מקום אמרו בהם שמותר לענותם קצת לתועלתם,
כגון הרב לתלמידו של תורה או של אומנות ,אבל אפילו

לתועלתם מצוה להקל בהם יותר משאר כל אדם .ואמרו גם

כן שברית כרותה להם שנענין מצעקתם ,שנאמר [שמות כ״ב,
כ״ב] שמוע אשמע צעקתו ,ושהם נקראים יתומים לענין מצוה
זו עד שלא יהו צריכין בעסקיהם לאדם גדול אלא עושין כל

צרכי עצמן כשאר כל״־הגדולים .ויתר פרטיה מבוארים במקומות

מפוזרים בתלמוד ובמדרשות.
ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ובנקבות’/
שחייבין בני אדם לנהוג עמהם דרך נחת וכבוד .ועובר עליה

והכעיסן או הקניטן או רדה בהם או איבד ממונם ,וכל שכן אם
הכה אותן ,הרי זה עובר בלא תעשה .ואף על פי שאין לוקין
על לאו זה ”,לפי שאין העינוי דבר מסוים כדי להלקות עליו,

כי לעולם יוכל המענה רשע לטעון בשקר כי מן הדין עינם
או לטובתם ,השם יתברך שהוא בוחן לבבות תובע צערן ,והרי
עונשו מפורש בתורה ,שנאמר [שם ,שם ,כ״ג] והרגתי אתכם
בחרב ,כלומר מרה כנגד מרה שתהינה נשי המענים אלמנות

ובניהם יתומים ולא ימצאו מרחם שבמדה שאדם מודד בה
מודדין לו [סוטה דף ח׳ ע״ב] ,ואם נקבה היא המענה תמות
ואישה ישא אחרת שתענה בניה .ודרשו זכרונם לברכה והיה
כי יצעק אלי [שמות ,שם ,כ״ו] ,בן קובל לאביו ,אשה לבעלה,

אלמנה ויתום אלי ,ושמעתי כי חנון אני.

והרמב״ן ז״ל [בהשגות לספר המצוות כאן] ימנה אזהרת
יתום ואלמנה בשני לאוין ,מן הטעם שכתבנו למעלה.

יב .מכל דבריו משמע דהלאו הוא הרבה יותר מלאו דלא תונו וכו׳ בפרט במה שכתב
שחייבין בני אדם וכו׳ דרך נחת וכבוד ועיין במה שכתבנו על הרמב״ם
יג .במנחת חינוך מביא שהקשו על טעם זה עיי״ש היטב.
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יראים מצוה גד
הזהיר הכתוב בפ׳ משפטים כל אלמנה ויתום לא תענון פי׳

לא יענה אותם לא באונאת ממון ולא בדברים רעים ודבר זה
אפי׳ בישראל אסור ולמה הוצרך להזהיר עליהם אלא לעבור
עליהם בשני לאוין’.ד

רבים כחיי משפטים
וגר לא תונה באונאת דברים .ולא תלחצנו ,בגזלת ממון.
בכמה מקומות כתוב בתורה והזהיר הקב״ה על הגר לפי שהגר
הוא מוצא עצמו יחידי בארץ נכריה ,ולכך נקרא "גר׳ מלשון

"גרגיר׳ הנמצא יחידי בראש ענף האילן מבזים אותו ומריעים
לו ,על כן אמר הש״י :אל תחשוב שאין לו מי שיריב את ריבו,

כי אני הוא הרב את ריבו ,והעושה נקמה בעושקיו ,וזהו שנתן
טעם( :להלן כג ,ט" ).ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם
בארץ מצךיןז" ,לא אמר "ואתם ידעתם את הגר" אלא "את
נפש הגר׳ כלומר ידעתם כי כל גר נפשו שפלה עליו ואין לו

למי ישא עיניו כי אם אלי ,ועל כן ארחם עליו כמו שרחמתי
עליכם שהייתם גרים בארץ מצרים .וצרף אליו האלמנה והיתום,
לפי שכולן תשושי כח והבריות מקילין בהם להרע ולהצר
אותם ,והנה דמעתם מצויה כי שערי דמעה לא ננעלו ,ועל כן

יד .וכתב בסביב ליראיו על יראים "ומשמע מדברי רבינו דלאו זה אינו בא להזהיר שעם
אלמנה ויתום מחויב להתנהג בחמלה וחסד יותר משאר כל אדם אלא דלא יענה אותם באונאת
ממון ודברים המוזהר ע״ז גם לכל ישראל מקרא דלא תונו ולא בא להזהיר באלמנה ויתום אלא
לעבור בב׳ לאוין אכן כל הראשונים הרמב״ם בספר המצות ורמב״ן שם וחינוך מצוה ס״ה לא
פי׳ כן אלא דכוונת ל״ת זו שיתנהג עמם בחסד וחמלה לדבר עמם דברים טובים ורכים ויתעסק
עמם בעסק ויתנו להם לחיות בטוב שמחים ע״ש וכן מוכח גם ממכלתא" וכו׳ א״ו דפי׳ דלא
תענון דביתום ואלמנה אין הכוונה אונאת ממון ודברים אלא להתנהג בחסד ורחמים ואפי׳ בזה
סובר ר׳ ישמעאל דגם בשארי אדם באיסור זה מרבוי דלא תענון שנאמר לא תענון וכו׳".
הנה מפרש הלאו׳ שיתנהג עמם בחסד בחמלה וכו׳ ועיין במה שכתבנו על הדמב״ם וחינוך
ואפשר בשביל זה כתב החפץ חיים זצ״ל ד״כל אדם" במכילתא הוא איש אומלל דוקא דהנהגה
זו הוא חייב דוהא באומלליז.
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צריך אדם להזהר בהם להיטיב ולהתחסד עמהם בין בגופו בין
בממונו ,וכן הזכיר הנביא( :ישעיה נח ,ז" ).הלא פרוס לרעב

לחמך" ,והזכיר עוד( :שם ,י" ).ותפק לרעב נפשך ,אם יש לך

ליתן לו לחמך תן ,ואם לאו "נפשך שיזמין עצמו להמציא
לו קורת רוח בדברים .ומה שהזכיר לשון "כל אלמנה" אפילו

עשירה ובעלת נכסים מפני שדמעתה מצויה ונפשה מרה לה.
אם ענה תענה אותו .יחזור לכל אחד ואחד בין היתום בין

האלמנה שהזהיר עליהם "לא תענון" .וכל לשון הכתוב הזה הוא
כפול כי כפל הענוי והצעקה והשמיעה.

ויתכן לפרש בזה כי דרך בני העולם שהם עלובים באיזה

דבר שיהיה שיטרחו אחרי מושיעים ועוזרים ,והיתום והאלמנה
הם חלושי הכה אין להם עוזרים ,ולכך לא יבטחו באדם כי אם
בהקב״ה שהוא עוזר ומושיע ומגן ובעבור זה יודיע הכתוב כי
הם נעזרים יותר מכל אדם ,וכענין שכתוב בהם( :משלי כג ,יא).

"כי גואלם חזק הוא יריב את ריבם אתך ,ומפני שדרך הבריות

לענותם תמיד כל היום לכך כפל הענוי ,והיה ראוי שיאמר
"אם ענה תענה אותם" ליתום ולאלמנה שהזכיר ,ואמר "אותו"
להזהיר שלא לענות אחד מהם פעם אחר פעם ,שאם יעשה כן

"כי אם צעוק יצעק אלי" כלומר כשיצעק אחד מהם אלי "שמוע

אשמע צעקתו" של כל אחד ואחד וכן כל צעקה וצעקה של
כל אחד ,ועל כן הוצרך הכתוב לכפול הצעקה והשמיעה כדי

ליתן שמיעה על כל צעקה וצעקה ,וכן מצינו חלקי השמיעה
ומדרגותיה כפי הצעקה והצער שיש לו בצעקתו ,והוא שכתוב:
(תהלים לט ,יג" ).שמעה תפלתי ה׳ ושועתי האזינה" ,הזכיר
בתפלה שאדם מנענע שפתיו לשון "שמיעה" והזכיר בשועה

שמצטער יותר וצועק לשון "האזנה" שהוא הטיית האוזן וגדול

משמיעה ,ובדמעה היוצאה מתוך הכנעה וצער גדול יותר הזהיר
(שם) "אל תחרש" והוא הפקת רצונו ,ותבין מזה איך הקב״ה
מדקדק בנתיבות השכר למדוד לכל אחד כמדתו.
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ודומה לזה תמצא במדרש (שבת לב( :).איוב לג ,כג" ).אם
יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף" ,לא אמר "מלאך אחד מני

אלף" אלא "מליץ אחד מני אלף" כלומר זכות אחד מני אלף

חובה .או יאמר "שמוע אשמע צעקתו" "שמוע" שאשלם ^לו
החמס שעושה לו חברו" ,אשמע" שאני נפרע ממי שעושה 3א
החמס ,וזהו" :כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני" ולשון חנינה

מדת הדין הוא ,כלומר מדת הדין מתוחה כנגדו.
^^תרה אפי .מדת הדין שהיתה מכה במצרים כדי להוציא

אתכם שהייתם גרים ,ואמר זה כנגד הגר שהזכיר .ואמר "והיו
נשיכם" ,כנגד "כל אלמנה"" ,ובניכם יתומים" ,כנגד היתום הכל
מדה כנגד מדה ,וכל זמן שאתם נזהרים בהם ומרחמים עליהם

מדת הדין תתהפך לרחמים ,שהרי מדה טובה מרובה ממדת

הפורענות ,ובזה תאריכו ימים אתם ובניכם (דברים כג ,יג).
"ולכם תהיה צדקה" לפני ה ,יתברך ,שהרי פרי הצדקה אריכות
ימים ,שנאמר( :משלי י ,ב" ).וצדקה תציל ממות" ,וכתיב( :שם

יב ,כח" ).באורח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות" ,וגדולה

צדקה יותר מן הקרבנות ,שנאמר( :שם כא ,ג" ).עשה צדקה
ומשפט נבחר לה׳ מזבח".

חודה משה (אלשיד)
וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים (כב

כ) - .אל תאמר נא ישראל ,אם כל כך מאוסה היא העבודה
זרה ,אל יאשם המגנה את מי שעבדה גם אחר שנתגייר לאמר
לו אתמול עבדת עבודה זרה וכיוצא בזה .לזה סמך ואמר וגר
לא תונה שהיא אונאת דברים ,וכי תחדל מזה גם לא תלחצנו.
כי הלא גם אתם הייתם בארץ מצרים ,כי שם עבדתם עבודה
זרה ושם נתגיירתם ,וכאשר לא מאסך ה׳ על שעבדת עבודה

זרה מלתת לך תורתו גם לא ימאס בגר זה ,כי כמוהו כמוך ,כי

גר שנתגייר כקטן שנולד דמי (יבמות כב א) .וכאשר הזהרתיך
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בל תזכיר לגר רעתו הקודמת ,אני מזהירך בל תגרום לזכור
היתום ואלמנה טובה שהיתה לכל אחד מהם לדאג על איבודם

אם תצר למו .וזהו שסמך כל אלמנה וכו׳ כאשר יתבאר.

כל אלמנה ויתום לא תענון .אם ענה תענה אותו כי אם
צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו .וחדה אפי והרגתי אתכם

בהרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים (כג כא־כג).

(כא) הנה אומרו כל הוא לרבות אלמנה עשירה כנודע
(רמב״ם הל׳ דעות פ״ו ה״י) ,ולענין הסמיכות ,וענין כפל העינוי

והצעקה ,וגם שאין אומרו ענה תענה שום גיזרה ,זולת הערות
אחרות למבין .יאמר ,הלא הזהרתיך בל תזכיר את הגר רעותיו
שקדמו ,הנני מזהירך עתה שאפילו לא תעשה באופן שאלמנה

ויתום יזכרו טובתם שחלפו למו ויצטערו ,כי בענותך האלמנה
תזכור אלוף נעוריה ,והיתום את אביו ,כי זאת אומרת אויה
לי כי לולא חסרתי עטרת בעלי לא ענני אדם ,והיתום אומר

__אויה לי על אבי כי לעת כזאת היה בעזרי.

(כב) ושמא תאמר האם לזולת שתי אלה אוכל לענות .על

כן בא ואמר מה שיחדתי אלו הוא להודיע כי אם ענה תענה

אותו ,כי עינויים כפול :א .העינוי אשר לכל אדם ,ב .שזוכר
כל אחד אשר חסר לו .שזו זוכרת מות אישה ומתמרמרת
עליו כאילו אז מת ונכפל עינויה ואומרת הן לו היו כמוני

לא עינוני ,וכן היתום בוכה גם על אביו .נמצא ,כי אם ענה
לא אחד הוא ,כי אם גם תענה אותו שהוא עינוי כפול .וזהו
תענה אותו .וכן אם צעוק לא צעקה אחת בלבד תהיה כי
אם גם יצעק שהוא כפול .והוא כי האלמנה תצעק צעקה על

מציאות העינוי ,וגם צעקה על מות אישה באומרה אם היה
אישי חי לא יערבו אלה אל לבם לענותני ומה פשע אישי

מהאיש הרע הזה ,וצועקת על משפטיו יתברך .וכן היתום יצעק

אל שברו ועל יתמותו על הדרך הלזה .וגם אני שמוע אשמע

שתי שמיעות על העינוי ועל הזכרת חסרונם.
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נד

שערי דמעות
(כג) ועל העינוי אמר והרגתי אתכם ,כי אף מבלי אלמנות

ויתמות ראוי לכך כל המענה ,כי וקבע את קובעיהם נפש

(משלי כב כג) .ועל אשר הזכרת לאלמנה אלמנותה אחרי השכח
המת מלב ,והיו נשיכם אלמנות שהוא אלמנות בלתי נשכח,

כמו שאמת ז״ל (בבא מציעא לח ב) בלי^עדים על מיתת
בעליהן ולא ינשאו לעולם שלא תשכח אלמנותה ,לעומת אשר

הזכרתם השכוח .ועל אשר הזכרת את היתום יתמותו ,יהיו
בניכם יתומים ,נזכר יתמותם להם תמיד שלא יורידום לנכסי
אביהם ,כמו שאמרו ז״ל (בבא מציעא שם) .נמצא שאף בגדולתם
לא תשכח יתמותם ,מרה כנגד מרה .ועל כן ייחדתי לך אלו

להודיעך שאין עונשם שוה לעינוי הזולת ,לא שיותר לזולתם.

גם רמז כי אם צעק וכו׳ שמוע וכו׳ ,לומר כי גם שהמוסר
דין נענש תחלה על בלתי לכתו לבית דין של מטה (עי׳ בבא
קמא צג א) ,ביתומים לא כן ,כי אם צעק יצעק אלי ולא לבית

דין של מטה כמדובר כי אבי יתומים ודיין אלמנות אני בייחוד

ולא יאשם הצועק לאביו או לדיין המיוחד אליה.

יד הקטנה פרק ו׳ הלכות דעות
(ט) אף המיצר והמציק לשאר אחד מישראל הוא עון

גדול .ועובר בלא תעשה דלא תונו איש את עמיתו .שאמרו
חכמים באונאת דברים הכתוב מדבר .והוא מענין הצער והמציק.
מלשון והאכלתי את מוניך את בשרם ואמרו כל השערים ננעלו
חוץ משער אונאה .וכאשר יתבאר אי״ה במקומו אבל ביותר
החמירה התורה באלמנה ויתום .והוכפל אזהרתה בלאו יתירה

לומר שצריכין לזהר באלו יותר מבשאר ישראל והוא להתנהג

עמם ברחמים ובחמלה גדולה (יב ב׳) ושלא יענה אותם לא
במאמר ולא בעשה .אבל ידבר עמם בדברים טובים ורכים.
ויתעסק עמם בעסק ויתנו להם להחיות בטוב ושמחים .ויכוין
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שערי דמעות

נה

ההפלגה בזה כלו.טי ומי שיקצר בדבר מזה .הנה עבר כל זה.
וכבר התבאר העונש על לאו זה .והוא אמרו יתברך והרגתי

אתכם ,הרי פירש עונשה במיתה וכל זה הוא לפי שאלו נפשם
שפילה למאוד .ואין להם עוזר וסומך ומי שיטעון ויריב ריבם.

והמה נאנחים וצועקים ועיניהם רק אל ד מיחלות .לכן חיש
מהר הוא מרחם עליהן ומקבל צעקתם

(י) ולפיכך גדול עונשם משל שאר אנשים .כי שאר אנשים
יטרחו אחרי מושיעים ואחרי עוזרים לנקום נקמתם .ואולי לא
יועילו והצל לא יצילו .לכן הרב עמהם נגד אדם הוא ריבו .אבל

אותן האמללים אשר אין להם משען ומשענה .ואין להם אל מי

לפנות .כי אם אל ה׳ לבדו עיניהם תלויות .לכן זה הרב עמהם
הלא לה׳ יריב ריבו .כי על אשר אין פחד אלקים לנגד עיניו.

ואמר נבל בלבו אין אלקים להשגיח על מעשי בני אדם .על
כן מלאה לבו ללחוץ את האמלל .בחשבו מי יעמוד נגדי ומי

יצילנו מידי .כענין שנאמר על מה נאץ רשע אלקים אמר בלבו
לא תדרוש על כן יחרה אף ה׳ וקנאתו באיש ההוא .וקבע את

קובעיהם נפש .למען ידע כי יש גבוה מעל גבוה שומר יושב

בשמי שמים ועושה חסד ומשפט בארץ .זהו הוא שאמר הכתוב
כי אם צעוק יצעק אלי כלומר הלא צעקתו אינה כי אם אלי

לבד .לכן מיד שמוע אשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי אתכם
".,בחרב וגו .,ואמרו החכמים אחד הצועק ואחד שאינו צועק.
כלומר כי עונש המענש אחת דתו .אם צעוק יצעק המתענה
תחת ידו .ואם החרש יחריש .אבל ממהרין ליפרע כאשר יצעקו.
(יא) על פי הדברים האלה אשר בארנו.טז כל בני אדם

האמללים כמו העניים ודלים וגרים .כולם בכלל זה הלאו

ועונשו .ולא דיבר הכתוב באלמנה ויתום אלא בהווה .לפי

טו .משמע הזהו בכלל הלאו ,ועיין במה שכתבנו על הרמב״ם.
טז .אפשר דזהו המקור של החפץ חיים זצ״ל הפירוש נמי אומלל.
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שערי דמעות

שהן תשושי כוז ומצוי לענותם .וכבר מצינו זה הענין מפורש
בכתובים רבים ,שנאמר אל תגזול דל כי דל הוא ואל תדכא

עני בשער כי ה׳ יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש .ירצה ׳
™אל תגזול דל בעבור שהוא דל ואין עוזר וסומך לו .ואל תדכא

עני בהכלמה ובבזיון בשער .כלומר ברבים ,וג״כ מטעם זה אוזר
שאין עוזר לו ,כי ה׳ יריב ריבם ,אחר שאין להם סומך ומי

שיטעון ויריב בעדם ,המשפט לאלהים הוא ,וקבע את קובעיהם

נפש ,אחרי שהובאת אליו צעקת הדל ,לא יקח ממך ממון תחת
הגזילה או הכלמה ,כי אם ישל אלוה נפשך ,כי אל קנא ונוקם

ה׳ ,ונאמר ויהי ה׳ משגב לדך ,ונאמר ואתם ידעתם את נפש

הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים ,כלומר ידעתם כי כל גר

נפשו שפלה עליו ,ואין לו על מי לשעון כי אם בה׳ ,וירחם
עליו כאשר רחם עליכם .כמו שנאמר ויאנחו בני שיראל מן
העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה ,כלמור
לא בזכותם רק שריחם עליהם מן העבודה ,ואמר וגם ראיתי
את הלחף אשר מצרים לוחצים אותם.

חפץ חיים פתיחה לאמן
סעיף סו ואם הוא יתום או אלמנה אפילו הם עשירים
וספר גנותם בפניהם עובר עוד על לאו אחר והוא כל אלמנה

ויתום לא תענון (שמות כב  -כא) שהזהירו התורה בזה שלא
להקניטן או להכאיב לבן בשום מין צער וענשו מפורש בתורה
(שם ,כג) וחרה אפי והרגתי אתכם וגו׳.

וכתב שם בבאר מים חיים" ושיטת רש״י בפ׳ משפטים
(כ״ב כ״א) משמע דהוא הדין בכל אדם שהוא אומלל יש גם כן
לאו זה עיי״ש .ולשון רש״י שם" ,הוא הדין לכל אדם" ולכאורה
מקורו מהמכילתא ומפרש הח״ח זצ״ל פרש״י דכל אדם "הוא

אומלל׳ דאי כפשוטו אפי׳ אינו אומלל אם כן העונש של "וחרה

אפי וכו׳" הוא על כל אדם וזה אינו כמפורש ברבינו יונה.
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שערי דמעות

נז

ועיין מה שהעתקנו מאור החיים ,ואח״ב ראיתי בספר התורה
והמצוה מהמלבי״ם דכתב נמי "אומלל" ,ועיין לעיל ביד הקטנה.

הנה אינו מבורר מתי נקרא איש או אשה אומלל ,ואפשר

דהכוונה מי שהוא עני ,חולה או עקרה וכו׳’ז ובקטנה שנתקדשה

ע״י אביה דהויא קידושין דאורייתא ומת בעלה בודאי הויא אלמנה
כשמצערה עובר על לאו אבל צ״ע בנתקדשה על ידי אחיה דהוי
קידושין מדרבנן ואוז״ב מת הבעל את״ל דהוא אינה בכלל אלמנה

של לאו זה מ״מ י״ל דנקרא אומללה ועובר על לאו זה מדאורייתא

וצ״ע בכל זה .ועיין במה שכתבנו על דברי הראשונים...

ומה שכתב שם בבאר מים חיים "אף דהשומע בפניהם את
בזיונם ושותק יש לו ג״כ בוודאי עונש על זה אך לא לאו זה"
מסתברא דכוונתו עונש ־על שמיעת לשון הרע דלומר דיש לו

עונש של "וחרה אפי" הי׳ חידוש כיון דאינו עובר על הלאו
אלא דאפשר דיש לו עונש של ו״חרה אפי" בציור שהי׳ יכול

למחות שלא יספר ולבטל בזיון  ..וצ״ע.

העמק דכד משפטים
והרגתי אתכם בחרב .בשעת חרב ומלחמה והוי עידן ריתחא
ושעת הסכנהיח אז העונש מצוי כמש״ב לעיל י״ר כ״ט ובכ״מ
ואע״ג שבודאי יש עונש גם שלא בעידן ריתחא מכל מקום דרך

הכתוב לתפוס העונש היותר אפשר שתחול בזה ומציגו באבל
רבתי [פ״ח] שאמר ר׳ ישמעאל כה״ג לרשב״ג הנהרג דאפשר
שנענשין בהרוגי מלכות משום שלא נזהרו כל כך באלמנות

ויש בידם עון ענוי אלמנות וכתיב כי אם ענה תענה אותו

אחד ענוי מועט אחד ענוי מרובה במשמע והרי לא הגיעו

יז .ואפשר כשבעלה גוסס או דנאבד הבעל אפשר דנקראת אומללה ועיין בפרק ב שהעתקנו
מכתבי חפץ חיים.

יה .חילוק זה ביז עידן ריתהא לשאר זמז לא מצאתי בשאר מפרשים ואפשר דפליגי.
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נח

שערי דמעות

מכ״מ לאותו עונש המר כי אם בשעת חרב דמלכות וחורבן

בית המקדש אז מגיע מצוי החשבון.

משך חכמה משפטים
וחרה אפי והרגתי כו׳יט לא נמנה זה בהנך המחויבים

מיתה בידי שמים משום דכתיב כי אם צעק יצעק כו׳ דווקאנ
כשצועק אבל אם אינו צועק לא אף לפי שדריש במכילתא
שמוע אשמע לשאינו צועק מ״מ אינו בהרגתי אתכם רק עונש
בעלמא ויעוין ב״ק דף צ״ג דהצועק ג״כ נפרעין ממנו יעו״ש.

לכן לא נמנה במחויבי מיתה בידי שמים.
ורמב״ן כתב משום דכתיב שיהרג בחרב מלחמה וכו׳ ויעוין

תוספתא סנהדרין פרק י׳ דיליף ר׳ יהודה דהמנשק במיתה

ביר׳ש דכתיב והכרתי כו׳ ימות בחרב יהוא כו׳ ודוק.

כלי יקד
(כב) אם ענה תענה אותו .אותם מבעי ליה ומהו הכפל

ענה תענה ,צעוק יצעק ,שמוע אשמע ,ובדרך הפשט נוכל לומר
שלפעמים אדם מענה את היתום לבד ואמו אלמנה עיניה רואות
וכלות ואין לאל ידה להציל את בנה ועל ידי ענוי אחד מהם
שניהם מעונין ושניהם צועקים והקב״ה שומע לשניהם ומענישו
בכפל שיהיו בניהם יתומים ואשתו אלמנה:

ועל צד הרמז נוכל לומר מאחר שהקב״ה אבי יתומים
אס כן ודאי בכל צרתם לו צר כביכול ,לכך אמר אם ענה

אז תענה גם אותו שהוא אבי יתומים והלא שניהם צועקים
מדת הדין מקטרגת עליו למעלה והיתום צועק למטה והקב״ה

הרחמן מקבל צעקת שניהם:

יט .עיין לעיל דשיטת רבינו יונה דנמנה בכלל שאר חייב מיתה בידי שמים.

כ .מה דכתב דהרה אסי וכו׳ הוא דוקא בצועק לא מצאתי זה בשאר מחברים.
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נט

פרק ב

מעשים מגדולי צדיקים להראות גודל
העבירה לצער אלמנות ויתומים
אגדת הגר״א
וגם באתי לבקש לאשתי שתכבד את אמי כמו שכתוב בתורה
ובפרט לאלמנה שעון פלילי מאד לצערה אפילו בתנועה קלה
וגם לאמי בקשתי שיהא שלום בין שתיהן ואשה את רעותה

תשמח בדברים טובים כי זה מצוה גדולה לכל אדם ושואלין
לאדם בשעת הדין כו׳ המלכת את חבירך בנחת רוח הרי צריך

שימליכהו בנחת ובזה (חוב התורה לשמח לאדם).

מעשה זו מספר "ממעיגות הנצה" על התורה
סיפר הרבי ר׳ דוד׳ל מטלנא — :מעשה ברבי ישראל בעש״ט,
עם שלושה מגדולי תלמידיו ,שנקלעו לישוב נידח ושבתו בו

שבת מלאה יסורי־נפש ,כי בפונדק אליו באו ,חירפם וגידפם

בעל־הבית ,שפך עליהם קיתונות בוז ובלבל עליהם סדר שבת
ותפילותיה ,סעודותיה וזמירותיה .הרגיש הבעש״ט שנלקחו ממנו
כל השגותיו ,עטפתו קטנות־המוחין ,ולא ידע בשל מה עשה

לו אלקים ככה.

כיון שיצאה השבת ,ניגשה אליו אשת המוכסן וגילתה את
הסוד — :זכור נא ,רבי ,שבשנה פלונית הייתי משרתת במעונו,

ואני יתומה בלא אב ואם ,והייתי מוכת־שחין בראשי ,ופעם

בערב שבת כאשר רחצה וחפפה הרבנית את ראשי צעקתי
מרוב כאבים וסטרה לי על לחיי ,ואתה רבי ישבת מנגד ולא
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מחית בה .נתעורר ,איפוא ,במרום קטרוג גדול על שנכשל ב״לא
תענון" ונחרץ דינו לאבד חלקו בעולם־הבא.
כיון שגדלתי ונשאתי לאיש ,צדיק נסתר ,נודע לנו דבר

הגזירה והתפללנו להקב״ה שיכופר לו ,ונתחלף דינו להשבית
שמחתו שבת אחת ,שהיא מעין עולם הבא  -ועכשיו שהפרנו
לו אנחנו עצמנו שבת זו ,חלקו שמור ומובטח לו ,בעולם

שכולו טוב...

ממינימח הנצח
סיפר רבי מאיר קרליץ ,רבה של לכוביץ׳ — :יום אחד היינו
יושבים כמה רבנים ליד שולחנו של רבי חיים־עתר מוילנא,
גדול הדור ,כדי לדון בעניני ציבור .לפתע התפרצה פנימה אשה

אחת ,התחילה להלום באגרופיה על השולחן ,וזעקה:
— אם לא אקבל מן הרב מכתב־המלצה אל קופת ה״צדקה

גדולה" ,אנפץ מיד את כל הרהיטים בחדר...
ניסה רבי חיים־עוזר להרגיעה .הושיט לידה כמה זהובים

שהעלה מכיסו והשתדל להשקיט את רוחה ,לפייסה בדברים,
אבל זו הוספיה לגדף ולקלל אותו באין מעצור .גערו בה כמה

מן הנוכחים על חוצפתה ,אולם רבי חיים עוזר היסה אותם
ואמר:
— הניחו לה ,הלא זו אלמנה...

מספר המאותת הגדילים
מובא בספר מעשים על הגאון ר׳ ישוא-ל מסלנט זצ"ל —

רגיל היה בנסיעותיו להתארח אצל יהודי כפרי הגון אחד .פעם
אחת בסורו לכפר יצא היהודי המאחר הנ״ל לקראתו לאמר

לו בשמחה :רבי ,יכול כת״ר ליטל את ידיו בשפע מים רבים
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בלי מדידה וצמצום יש לי ב״ה כבר אמה עברית בבית״שוזיא

עוזרת לנו ועושה כל העבודות הקשות של מזון ומים וכו׳ על
זה ענה הרי״ס בו במקום :אין בדעתי ואין מרצוני להתעשר

מכפיפות כתפיה של יתומה עלובה( .עפ״י משאחז״ל מי שנוטל

ידיו בלי צמצום ,במדה גדושה הריהו מתעשר).
*

וכגון הנ״ל רגיל היה לומר על אלה שאינם חסים מלעורר

 -לפני לכתם לסליחות בלילות  -את שפחתם העברית שתחמם

להם מים לשתות טיי להנאתם בכדי שיוכלו אח״כ לומר סליחות
בהשתפכות הנפש .אלה עוברים על לאוו מפורש כל אלמנה
ויתום לא תענון .כי כידוע עפ״י רוב היו היתומות והאלמנות

נשברות עבור ככר לחם וחיי שפחות לבתי הבע״ב .והרי״ס
כדרכו בקודש היה תמיד תובע את עלבון העלובים.

*
בעוד שבתו בסלנט ,קרה פעם שלא יכול להיות נוכח

בשעת אפיית המצה השמורה שלו ,שהיה כאמור ,מדקדק בה
מאד בהידורים מיוחדים תלמידיו ,שקיבלו עליהם את ההשגחה
במקומו ,ביקשוהו לתת להם הוראות  -באלו הידורים להיזהר

ביותר .ר׳ ישראל צוה אותם להיזהר ,בעיקר ,לא לצער את
האשה העוסקת בלישת הבצק ולא להאמיץ בה  -תוך זריזות

וזהירות המצוה  -למהר בעבודתה ,באשר היא אלמנה עלובה
ויש בזה משום לאו "לא תענון"" ,אין כשרות המצות שלימה

 -הוסיף ר׳ ישראל בהידוריהן שבהלכות פסח לבד ,כי אם עם

דקדוקיהן גם בדיני חושן משפט.
*

בזמן עלות ניקאליי הראשון על כסא המלוכה ברוסיא
השנתה  -היחס אל היהודים לרעה והרבה גזירות ניתכו עליהם,

יצאה אז פקודת "הרקרוטים" האכזרית הידועה ,שהיו חוטפים
ילדי ישראל ומוסרים אותם למלכות לשם עבודת צבא ממושכת.
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בחלקה של העיירה סלנט ,מקום גידולו של ר׳ ישראל,
נפל  -לתת ילד אחד לצבא ,ועיני ראשי הקהל התחילו לפזול

לעבר משכנות הדלים כמנהג הימים ההם .למזלה ,נקלעה אז
לסלנט אלמנה עניה ,שהיתה חוזרת על הפתחים ומנגנת בתיבת־
נגינה כרגיל בסביבה ההיא ,בלויית יתומה הקטן ,שהי׳ מאסף

את הפרוטות שהיהודים בני רחמים היו זורקים לה .ממוני
הקהל שמחו על המקרה ,חטפו את הילד מידי אמו ,שינו את
שמו לשם אחד מילידי המקום ורשמו אותו לעבודת הצבא
לשם מילוי חובתם למלכות .זעקות האלמנה העניה הגיעו עד

שמים .דעתה נטרפה עליה .היא מרטה את בשרה ,תלשה את

שערותיה ,התרוצצה מבית לבית ,דפקה על דלתות גבאי העיר
ואיש לא שם לב אליה.
באותו זמן ,הזדמן לרבי ישראל לבוא לסלנט לביקור לשבת.
־קהאשה בראותה לפניה איש נשוא פנים ,נפלה לרגליו והתחננה
ילדה .ר׳ ישראל הקשיב לסיפור דבריה ,הרגיע
שיציל את

אותה  -וביקשה לבוא לאחר שבת .בליל שבת ובשבת בבוקר,
הלך ר׳ ישראל לבית הכנסת להתפלל ולא סיפר עם איש
מאומה בענין זה .אחרי תפלת שחרית ,באו כל נכבדי המקום
לאכסנייתו של רבי ישראל למסיבת קידוש .אחרי שקידשו על
היין ,קם פתאום ר׳ ישראל ממקומו בקצף נורא והתחיל לנזוף
במסובים על השערוריה במעשה החטיפה ולכנותם בשם גנאי

רוצחים ,גונבי נפשות וכו׳ בהיותו מכיר את ראשי הקהל ,פנה
אל כל אחד מהם באופן אישי ,לאחד אמר" :הרי צדיק אתה
וקושר מטפחתך על הצואר בשבת כדי לא להוציא אף במקום
עירוב ,ואילו לעבור על הפסוק "גונב איש ומכרו מות יומת"
לא איכפת לך?" לשני אמר" :הרי אתה מחזר אחרי הידורי
מצוה ומדקדק בקלה כפי תמורה ,ואילו למסור נפש מישראל

לשמד מותר?" לשלישי אמר" :הרי אתה מדקדק במצה שמורה

 ובאתרוג מהודר ,ואילו לעבור על הלאו "כל אלמנה ויתוםלא תענון" שיש עליו מיתה בידי שמים ,אין אתה חושש?" וכן
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לרביעי וכן לחמישי .הקהל נדהם ונבהל מפניו ולא יכלו לפצות

פה לענות אותו .ר׳ ישראל קפץ בחמתו ,כאילו הכישו נחש,

תוך זעקה מרה שאסור להימצא בחברת פריצים ,עזב בבהלה
את הבית ובאמצע יום השבת עזב את העיר.
השמועה הזאת עברה מבית לבית ומהומה רבה נפלה בעיירה.

נזיפתו הצורבת של ר׳ ישראל ,גאון וצדיק הדור ,ובריחתו
מהעיירה  -העליבה אותם עלבון נוקב ויורד עד תהום הנפש.

גם ראשי הקהל האחראים בדבר הכירו בעוותתם ,ולא ראו
אחרת לפניהם כי אם לשחרר את הילד החטוף ולפייס את ר׳

ישראל ,אולם ,לא נמצא איש בכל העיירה שהי׳ לו העוז ללכת

~י

בשליחות זו ולהסתכל בפני ר׳ ישראל עד שר׳ אליהו מקרטינגה,
שהי׳ באותו מעמד ,קיבל עליו את התפקיד הזה אחרי חיפושים
רבים ,מצא את ר׳ ישראל תועה בין ההרים שבתחומי העיר

שקוע במחשבות נוגות .ואחרי שגילה לו ר׳ אליהו ששיחרו את
הילד הנחטף ,נאת ר׳ ישראל אז לשוב העירה.

מכחכי חמץ חיים דוגמא מדרכי אבי זצ״ל
ע .היה נזהר מאד מלענות קשה להעניים המסבבים אף
שהם מרגיזים לפעמים בדבריהם ביראו מפני לאו דאלמנה

ויתום לא תענון ,לפי מה שביארו חכמינו במכילתא דה״ה לכל
המעונין ואפילו ענוי מועט כדמבואר שם.

עד .היה נזהר מאד ומזהיר תמיד מלצער אלמנה ויתום ואמר
כי יש לפחוד מאד מהתראת תורתנו בזה וסיפר לי גיסי הר״מ

שליט״א ששמע ממר אבי כי בימי נעוריו קרה בעירנו באלמנה
שדרה בבית אדם פשוט ומתוך עניה נשארה חייבת לו משכר
דירתה ואמר לגרשה מדירתה ולא חפצה לצאת שהיה אז ימי

חורף מה עשה הסיר את הגג מדירתה ורעשו עליו העיר על
המעשה הרע הזה בימי הקור אמנם לא שם לב לכל דבריהם

והוא עשה את שלו וגירש את האלמנה בתוקף ימי החורף
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וסיים אבי בסיפורי אנכי שמרתי את העובדא בלבי עברו כמה
שנים אחר הנבלה הזאת ולא קרה דבר וחשבתי לפעמים האם

אפשר עס זאל איהם אפגיין גלאט (שזה יעבור לו למישרים)
בדבר שהקב״ה אמר וחרה אפי וכו׳ אמנם אחרי עבור כעשר
שנים נשמע בעיר כי פלוני הנ״ל נשכו כלב ואחר איזה ימים
החל לנבוח ככלב כי היה הכלב שוטה וארכה מחלתו איזה
שבועות והלך לעולמו.

מספר לשכנו תדרשנו
בתוך מעשים  -אלמנה זקינה וגלמודה שהיתה גרה בשכונתו

של מרן הקהילות יעקב זצ״ל שברה את הרגל ,והיה צורך לטפל
בה לתקופה מסויימת ,אחת השכנות אשה צדקנית התנדבה לקבל

אותה אלמנה בביתה לאותה תקופה ,בעלה שהיה ממקורביו

של מרן סיפר לפי תומו למרן על כך ,מרן התפעל מאד מגודל
נדיבות לבה של האשה הצדקנית והגיב על כך :שמעתה אפשר

לשלוח אליה לקבל ברכות שבודאי יתקיימו ברכותיה מאחר והיא
מתעסקת במצוה רבה זו בטיפול ואירוח באלמנה המסכנה.
באותו זמן באה בתו של מרן תחי׳ להתברך ממנו על איזה

ענין שעמד על הפרק ,מרן לא היסס ואמר לבתו שתלך להתברך

מאותה אשה צדקנית שברכותיה בודאי יתקיימו.
נערה שהיתה לנה אצל אותה אלמנה התארסה בשעטו״מ,
אבי הנערה ממקורביו של מרן .בא לבשר לו על אירוסי בתו
עם ת״ח מצויין ,מרן אמר לו :אתה יודע מדוע זכתה בתך לחתן

ת״ח משום המצוה הגדולה שהיא מקיימת עם אותה אלמנה.
כשנודע לו על דבר אלמנה צעירה שבנה מתקשה בשידוכים,
אמר מרן למקורביו :שמי שיעזור וימצא שידוך לבנה של האלמנה

הרי הוא קונה לו בזה עולם הבא על ששימח את לבה של
האלמנה.
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מרן היה מייעץ לאלמנות (גם בגיל מבוגר) להנשא בזיווג

שני.
מרן החזון איש היה נוהג להשכים לפתחה של אמו האלמנה

לשאול בשלומה ,יום אחד אמרה אמו לבתה (הרבנית פשא
מרים קניבסקי ע״ה) מדוע החזון איש לא בא היום? כששמע

החזון איש על כך רץ מיד כנער לקראת אמו לשאול בשלומה.

וכבר כתב הגר׳א באגרתו :וגם באתי לבקש מאשתי שתכבד

את עמי כמה שכתוב בתורה ,ובפרט לאלמנה שעון פלילי מאד
לצערה אפילו בתנועה קלה.

ספד והערב גא משפסים
אלמנה שמבקשת משכניה שלא יעזבוה לבד בימי ההפצצות.

שאלה — בחודש טבת תשס״ט ,כשמאות תיצי מוות נשלחו

מידי יום מרצועת עזה על ידי אויבינו ימ״ש אל יישובי הדרום,

שאול נשאל מו״ר שליט״א בשאלה חמורה ביותר ,עד שהחליט
שלא להכריע בה אלא לאחר התייעצות עם שנים מגדולי דורנו.

הנה בימי המלחמה ,רבים מהתושבים עזבו מתוך פחד
ואימה את בתיהם ששמשו מטרה לבליטטראות האיומים ,ונדדו

למקומות אחרים שהיו שקטים .ומעשה היה בבניין בו דרו
עשרה משפחות ,והחלו בעלי הדירות לנטוש את הבניין בזה

אחר זה ,עד שנותרו רק שתי דירות שטרם עזבום בעליהם
 -בדירה אחת דרה אלמנה זקנה (שמטעמים שונים לא יכלה

לעזוב את המקום) ,ובשניה ,משפחה שהחלה בהכנות לקראת

׳היציאה לגלות׳ .והנה ,מבחינה האלמנה כי שכניה האחרונים

מתארגנים לקראת עזיבת המקום .פנתה השכנה אל בעל הדירה
בתחנונים" :אנא אל תעזבוני לבדי ,אני נורא פוחדת להישאר

בודדה ויחידה בבניין ,ובפרט בשעת האזעקות וירי הטילים"...
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מיהר השכן אל מעונו של מו״ר ,ושטח בפניו את השאלה:
היאך עלינו לנהוג במצב שכזה ,האם מותר לנו לעזוב כדי
להציל את נפשנו (שהרי ׳חייך קודמים׳) ,או שמא עלינו להיעתר
לתחינת האלמנה ולהישאר עמה?

תשובה — השיבכ* מו״ר שליט״א :טוב יעשו שכני האלמנה
אם ישארו עמה ,כי ׳צדקה תציל ממוות /ואין לך צדקה גדולה
מזו ,להישאר בצוותא עם אשה גלמודה המבקשת זאת .והרי

אומרת התורה (שמות ב״ב ,כ״א-כ״ג) :כל אלמנה ויתום לא
תענון ,אם ענה תענה אותו כי אם צעוק יצעק אלי שמוע

אשמע צעקתו ,וחרה אפי והרגתי וכו /והרי מרה טובה מרובה
ממרת פורענות ,ומכלל לאו אתה שומע הן ,ששכר טוב וחיים
",טובים שמורים למי שמשכיל להרנין לב אלמנה ומצילה מיגון

ופחד .ונאמן הוא בעל הגמול ,דיין אלמנות ,שישלם שכרו של

השכן בכל טוב.
אולם ,אם השכנים לא מסוגלים להתגבר על פחדם ,אינם

חייבים להישאר ,מאחר ופחד גדול יש בו חשש סכנה ,והמג״א
סי׳ קנ״ו דיין לדברי הגמרא במסכת שבת_(לג ):וכו׳.
לכן נראה ,שאם השכנים נתקפים בפחד גדול אין עליהם
חיוב להישאר .אך אם ישכילו להתגבר על פחדם ,נאמר עליהם

אשרי משכיל אל דל ,ביום רעה ימלטהו ה׳ (תהלים מ״א ,ב׳) -
צא ולמד למה זכתה רות המואביה כשלא השאירה את חמותה
לנפשה ,אלא גמלה עמה חסד ונשארה עמה .ושכר מעין זה

צפון לכל מי שהולך בדרך זו.
והוסיף מו״ר לספר :שאלנו את השכן" :האם עבור משכורת

של עשר אלף דולר לכל יום היית נשאר בביתך?" ,השיב הלה:
"עשר אלף?! אפילו בעד חמשת אלפים הייתי נשאר" ,"...אם כן",

כא .תשובה השיב הגאוז רבי יצחק; זילבערשטייז שליט״א
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סז

אמרנו לו" ,די לך יקירי כי עבור כל יום תזכה במאה אלף."...

..והוספנו להראות לו את הנאמר במשנ״ב (בסימן קנ״ו
ס״ב)" :והעיקר שיתבונן בעצמו מה הוא הכרח האמיתי (של

ההשתדלות בפרנסה) שאי אפשר בלעדו ,ואז יכול להתקיים בידו
שיהא מלאכתו עראי ותורתו" עיקר׳ ,ובשער הציון (סק״ג) כתב:

"וכדי שלא ירמה אותו היצר ,יתבונן אילו הוא היה מתחייב
לזון את חברו ולהלבישו לפי ערכו ,מה היה אומר אז איזה דבר

הוא הכרח" .וכשם שבדברי השער הציון מצינו "מודד׳ לעניין
העיסוק בפרנסה ,כך גם כאן קיים "מודד׳  -אילו עבור ממון
רב היה נשאר ,ראוי שישאר אף עבור האלמנה.

על כל פנים ,אם היה מוגדר המצב כ׳שכיח היזיקא׳ ,כמובן

שניתן לעזוב וללכת למקום מבטחים ,שהרי במסכת פסחים
(ח׳ ):מבואר ,שאף ששלוחי מצוה אינן ניזוקין ,במקום שההיזק
מצוי  -יש לחשוש.

וכאשר הציג מו״ר שאלה זו לפני הגאון רבי נסים קרליץ
שליט״א ,השיב ,כי הדבר תלוי במרת הבטחון של השואל ,אם
הוא בעל דרגה גבוהה של אמונה ובטחון  -ישאר עם האלמנה,

אך אם אינו בדרגה הזו יכול לעזוב את המקום.
מו״ר הציג שאלה זו גם לפני הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן

שליט״א ,בעל ׳אילת השחר׳ ,והשיב :אם בשביל בנו שלא

ישאר לבד היה נשאר ,מותר לו גם להישאר בשביל האלמנה
המסכנה הזו .והוסיף בעל ׳אילת השחר :,לרבינו אלחנן וסרמן
זצ״ל הי״ד ,היה דרכון לצאת מגיא ההריגה אלא שבנו המצוין

נפתלי בונם ,שבר את רגלו ,והחליט רבינו אלחנן שלא לברוח

ולהשאיר את בנו לבד ,ובסוף נספה על קידוש ה' ,הרי שמותר

לאדם להישאר במקום סכנה ,ולא להשאיר את בנו לבד ,וכן
מותר לנהוג כך גם ביחס לאלמנה.
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פרק ג
הלכות של הלאו דאלמנה מתום לא תעמן
א .בל המצער אלמנה או יתום עובר בלא תעשהנב
שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון:
ב .כשמצערם חייב מיתהכג בידי שמים ,ובכל מקום
שעובר בלאו חייבים במיתה בידי שמים:

ג .לאו זה הוא בכל מיני עינויכד בושה הכאה-וכר:
ד .עובר בלאו בין בעינוי מרובה בין עינויכה מועט:
ה .אם האלמנה או יתום הם קטניבר עובר בלאו:
ו .אם הצער הי׳ על ידי בתבכז או רמז עובר הלאו:

כב .יש מחלוקת כין הראשונים אם אלמנה ויתום הוי לאו אחד או שני לאוין עיין פרק א׳
כג .עיין פרק א׳ דיש מחלוקת בין הראשונים אם החיוב מיתה בידי שמים הוא כמו שאר
חייבי מיתה בידי שמים ועיין לעיל מאור החיים דבשאר אדם עובר בלאו ואינו חיוב מיתה
בידי שמים.

כד .בכל אדם יש לעיין אם הלאו דוקא בצער הנפש ועיין מה שהעתקתי בספרי שערי אונאה.

כה .מכילתא  -וכל אחד צריך לשער מהו עינוי מועט וכיון דכמעט אי אפשר לידע בבירור
מהו נקרא עינוי מועט צריך ליזהר בזהירות מאד שלא לעשות איזה דבר דשייך להיות עינוי
להם ,ואם יש לו ספק אם זה נקרא עינוי מועט אסור דספק דאורייתא לחומרא בפרט דבהם יש
חיוב מיתה בידי שמים ועוד דאפשר דנקרא ודאי עבירה דעובו־ בלאו ע״י פשיעה כמו שכתבנו
בשם הח״ח זצ״ל בסעי״ק ח׳ (משערי אונאה).
כו .ילפינן זה מדיני אונאת דברים דמהיכי תיתי לחלק בפרט דהכא כתיב "יתום" ובדרך
כלל הם קטנים ואלמנה מצויר שנתקדשה ע״י אביה כשהי׳ קטנה ומת בעלה ואם היא יתומה
נמי אם עובר שני לאווין עיין בפרק א׳.

כז .זה נלמד מדיני אונאת דברים הל׳ ה׳ דמהיכי תיתי לחלק.
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ז.

סט

אפילו אם אינו מבוין לצערם רק אמרו דרך

שחוק וקלות ראש אף על פי כן עובר הלאוכח כיון

דיש להם צער:

ה .אם אומר לאלמנה-או יתום איזה דבר שאחר
כך יצטער עובר בלאוכט אפי׳ אם עכשיו אין להם צער:
ט .אם מצערם על ידי שמראה להם פניםל רעים
עובר בלאו:

י .בשעה שישראל אחד מצער חבירו מותר
להמצטער להשיב גמולו בראשו וכו׳ ,עיין בדיני אונאת
דברים וצ״עלא אם אלמנה או יתום מצער אם מותר
לענות בשעת מעשה (ועיין בסעי״ק ל״א):

ייא .אם צריך להוכיח האלמנה או יתום צריך לדבר
דברים רבים שלא לצערם ,ואם אי אפשר בענין אחר
לפעול מותר לצערם ,ביון דבוונתו לתועלתלב ,אבל

צריך ליזהר מאד ומאד ולחקור בשבע חקירות אם
כה .זה ג״כ נלמד מדיני אתאם דברים
כט .זה ג״ב נלמד מדיני אונאת דברים

ל .זה נלמד מדיני אונאת דברים אבל שם בסע״ק י׳ כתיב ודוקא אם מראה פנים רעים
ואפשר דלגבי לאו זה עובר אפי׳ הי׳ פנים רעים מכבר וצ״ע.
לא .דאפשר דההיתר לענות בשעת מעשה הוא דוקא לגבי לאו דלא תונו אבל בלאו זה עובר
אפילו בשעת מעשה בפרט דיש חיוב מיתה בידי שמים וצ״ע ואח״ב ראיתי בספר ממעינות נצח
שמביא מעשה מהח״ח זצ״ל אמרו עליו על ר׳ ישראל מאיר הכהן בעל החפץ חיים ,שהי׳ נזהר
ונשמר מלהרים קולו אפילו על עניים סתם ואף בזמן שהרגיזו והציק לו חנם באמרו מתיירא
אנכי מפני האיסור כל אלמנה ויתום לא תענון ,לפי שנדרש פסוק זה במכילתא לרבות כל אדם
שהוא מעונה אלא דיבר הכתוב בהווה ,אבל כבר אמרו חז״ל בבא בתרא ק״ל :אין למדין הלכה
מפי מעשה.
לב .זה נלמד מדיני אונאת דברים עיי״ש.
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באמת צריך לצער ,דהיצר מטעה את האדם ומראה
לו היתירים כדי שיצערם ,וילכדנו עי״ז ברשת של
עבירה זו ,ורואין כמה פעמים שאם יש לאחד שנאה
על הכירו רודף להוכיחו כדי לצערו ,והאחר רואה דאין
כוונתו לתועלת ובאים למחלוקות גדולות ואם יש לו
שתי כוונות א) למצוה ב) לשנאה עיין בדיני אונאת
דברים:
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משפטים כב ,יה—כ
>1כ׳׳מ נט ,ב.
ב )4 .חגיגה ה ,א.

)2

[רפט.
אמת פ״ו.

)3

סוטה לו,

וגר לא תונה ול־א תלחצנו פי גרים
זהייתם »וךץ מ?וים (כב ,כ)
א) וגר לא תונה ולא תלחצנו ,פר״ש
מפני שסודו רע .י״מ מפגי שסורו של המענה
בשחבירו אינו צועק עליו ,אבל כשחבירו
צועק עליו אז העונש מפורש לסי שאין לו
עוזרים וסומכים .וי״מ שסורו רע לשון" ,סורי
הגפן נכריה" ,בלומר שרשו ונטיעתו רע ,וזהו
שאמר במקום אחר* שמא יחזור לסורו.
 )1ירמיה ב ,כא.

)2

קדושין יד ,ב.

“ )tfוגר לא תונה ,לסי שאינו יודע ענייני
הארץ דבר קל לאנות אותו .כי גרים הייתם
"-ומן הדין אוהבים זה את זה וכן המנהג ,כמושאמרו רבותינו■ שלשה אוהבין זה את זה,
הגרים והעבדים כו׳ ואע״ס שזבח לאלהים
אחדים* ,כיון שנתגייר ,הכל מחול( .ריב״ש).

)1

פסחים קיג ,ב.

)2

הסבר סמיכות הפסוקים.

ג) לא תונה בדברים׳ ,שהרי בממון
כת׳* "לא תונו איש את אחיו" ,והוא
הדין לכל ישראל אלא שדיבר הכתוב בהוה
שיכול להונות את הגר במעשה אבותיו
ועל מעשיו בגיות* .ולא תלחצנו ,לעשות
מלאכתך לסי שהוא בלא גואל ,כדכת׳" 4וגם
דאיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים",
כלומר מעבידים אותם .כי גרים הייתם .כמו
שמפורש לפנינו* ואתם ידעתם את נפש הגר
כי גרים הייתם .ולפי שצרתו מרובה עונשו
מרובה( .רשב״ם; א׳ .)284
 >1וכן ביונתן! "לא תקנטין במילין" .וברש״י
ובמכילתא מסכתא דנזיקין פי* י״ת! "לא תונו
 )2ויקרא נה יד .וכן בספרא בהר
בדברים״.
פרשה ג ד! "אל תונו איש את אחיו ,זו הנייח ממק".
וכן ברש״י שם )3 .עיין ב״מ נח ,ב )4 .לעיל ג,
ט )5 .לעיל כג ,ט.

ד) וגר לא תונה ,צ״ע למה על אונאת גר
כתב בלשון יחיד ועל אלמנה ויתום בלשון

רבים דכתיב לא תענון .ותמ״ה דאונאת גר
עיקר לזכרים כי גרים הייתם והייתם בעבודה
א״כ אחר עצמכם אתם יודעים ,כל אלמנה
ויתום לא תענון אחר אנשים ואחד הנשים
אע״ס שאינכם יודעים ,אם יחרה אפי והיו
נשיכם אלמנות וידעו כמה קשה העלבון
להן כי היה קשה לאלמנה אחרת ,ובניכם
יתומים נהי ראתם לא תדעו בניכם ילקו
ולהכי אמר אם ענה תענה אותו ולא אמר
אותם בלשון רבים כראם׳ לא תענון משום
דעונש אלמנה יהיה מפורש בה בעצמה אבל
היתום באדם עצמו ולא יהיה רק בבניו ולהכי
אותו על היתום כסי׳ רש״י׳( ,א׳  ;284הם׳ ;40

לי׳; מי• .)15
)1
ה) וגד לא תונה ,זובח לאלהים יתרם,
רבי שיחיה.

וגר לא תונה מה ענין זה לזה ג״ל זה
הגר זובח היה והניח ע״ז ובא לחסות תחת
כנפי השכינה אל תונה אותו ,א״נ נ״ל לפי
שדבר הכתוב שמקטרים לשדים חזר ואמי־
שלא לדחקם בשבועה שנאמר ולא תלחצנו
והשדים נקראים גרים על הארץ שנאמר
הארץ נתן לבני אדם• ולא לשדים< .ר״א).
 )1תהלים קטו ,טו.

ו) וגר לא תונה ,גר יתום ואלמנה סמך שאק
להם עזר .בוהיה עקב עשה■ משפט יתום
ואלמנה ואהב גר ,ובתרי עשר בזכריה* כתי׳
"ואלמנה ויתום גר ועני אל תעשקו",
וביחזקאל* "ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו
בלא משפט" ,אלא כאן הוצרך גר לסמוך
[אל] ע״ז 4ואחר כך אלמנה המגדלת היתום,
אבל בוהיה כי תבוא כתי׳ ארור מטה משפט
גר יתום ואלמנה לא תענון בעצמיכם< .א׳

.)268
 )1דברים י ,יח.

)2

ז ,י.

 )3כב .כט.

 )4חגיגה

ה ,א.

ז) וגר לא תונה ,סמך אתר זבת לאלהים,
אם היה כומר לע״ז ונתגייר ,לא תונה
אותו לא תאמר לו אתמול היית עובד ע״ז
ועכשיו באת לחסות וכו׳ .וגר לא תונה,
במ״ח׳ מקומות הווכר הגר בתורה כנגד
מ״ח פעמים ע״ז בתורה .ואברהם בז מ״ח
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ןרצ£

שנה’ בשפירש מע״ז ,הוא היה בן מ״ח.
ר״א ל״ו^עמים׳ הוזכר גר בתורה כנגד ל״ו
צדיקים והוא שקול בהם .כל אלמנה ויתום
לא תעגון ,כל אלמנה ,כל לרבות אלמנות
חיות כגון שהלך בעלה למדינת הים ,ולרבות
גרושה וחלוצה שהן בלא בעל לא תענון,
תענו לא נאמר אלא תענרן רמז על האומות
שלא יענו את ישראל שהן נמשלו לאלמנות
ויתומים .ולכך כת׳ תענון אם ענה ס״ת המן,
שרצה להרוג את כל ישראל ולכך כת׳ תענון.

).(946 *X
 )1ב״מ נס .ב במ״ו מקומות.
פ״א.

)2

פסיקתא רבתי כא

וגר לא תלחץ ולא תהיה לו כנושה וילך עם
הגר לפנים משורת הדין ולא יעמיד עצמו
על דין תורה( .סמ״ג ק«—ק«>.
יא) וגר לא תונה ,שלא ללחוץ הגר
דכתיב וגר לא תונה ולא תלחצנו .והוא
הדין לישראל ,ורוצה לומר בממון כגון שאק
עושה עמו לפנים משורת הדיף( .סמ״ק מציה
«).
)1ובסמ״ק מצוריך :הג״ה וגם כל שאר הלאוין
שנאמרו ביתום ואלמנה והגר כמו כן הוזהרנו לישראל
תכירו אלא הוצרך הכתוב להזהיר עליהם טפי משום
שהם תשי בוחן .עד כאן מצאתי.

ת) וגר לא תונה ,לה׳ לכדו וגר ,לומר גר יב) וגר לא תונה ,אעפ״י שאמרתי זובח
שמקריב קרבנות לגבוה אין לומר בשביל י  ,לאלהים יחרם ,גר אעפ״י שזבח להם בגיזתו
שעבד ע״ז אין מקבלין הימנו סמך ע״ז ’ לא תונוהו על מה שעשה כיון שנתגייר כי
לגר .מ״ח פעמים הזכירה עליו תורה בע״ז .הכל מחול לו .מר׳ יצחק בר׳ יוסף <הגן).
סמך גר לאלמנה ויתום שאין להם עזר .כאן
הקדים גר לאלמנה ובהיה עקב אלמנה לגר
לפי שהוצרך כאן לסמוך ע״ז לגר .ואלמנה
המגדלת יתומים ובניכם יתומים אם כסף,
פל אלמבה וזיח^ם לא תעבץ <בב,
בעק רבית( .לו׳ .)108
כא)
ט) וגר לא תונה ,בהונאת דברים שלא
תאמר לגר ,הפה הוגה בתורה ואתמול היה
א) כל אלמנה ויתום ,שלא לענות יתום
נושק ע״ז ,היום ילמוד תורה ואתמול היו
ואלמנה מפני שנפשם שפלה עד מאד ורוחם
נושרין מפיו נבילות וטריפות( .ב׳־פ .)243
נמוכה ואף על פי שהם בעלי עושר אפילו
י) וגר לא תונה ,בפרשת משפטים כתוב אלמנותיו של מלך ויתומים של מלך מוזהרים
וגר לא תונה ולא תלחצנו ובפר׳ קדושים אגו עליהם שנאמר כל אלמנה ויתום לא
כתוב וכי יגור אתכם גר בארצכם לא תונו תענון .ואף על פי שפירש רבינר שלמה שהוא
אותו כאזרח מכם יהיה לכם ולגר הגר אתכם הדין לכל אדם אלא שדבר הכתוב בהווה
מפרש בפר׳ עד כמה׳ בזמן שקיבל עליו כל לסי שהן תשושי כח ודבר מצוי לענותם
התורה כולה כאהד מכם לא תונו אדתו ויש מכל מקום אני אומד שתפש אלמנה ויתום
ספרים הרבה שאינו כלל שם בפרוש עד מפני הברית הכרותה להם שכל זמן שהם
כמה אלא כך הוא שם גר שבא לקבל עליו צועקים על מעניהם הן נענין שנאמר על זה
דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין כי אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו
אותו ,האונה את הגר אף בדברים עובר בשני ונאט׳ אבי יתומים ודיין אלמנות בד״א בזמן
לאוין משום לא תונו איש את עמיתו ומשום שעינה אותן לצורך עצמו אבל עינה אותם
וגר לא תונו והאונה אותו כממון עובר משום ליישרם בדרך טובה הרי זה מותר ואף על
אל תונו איש את אחיו ומשום לא תונו ומה פי כן ינהגם ברתמים יותר משאר כל אדם
שאומ׳ בפרק הזהב’ שעובר בשלשה לאוין אחד יתום מאב ואחד יתום מאם נחשב יתום
כולל כל הלאוק יחד וכן אם לחצו בממון עד שיגדל ולא יצטרך גדול להטפל בו אלא
תניא בפרק הזהב שעובר משום לא תלחצנו עושה צרכיו כשאר הגדולים( .סם׳׳ג סי׳ ה!
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משפטים כב ,כ—כב
ב) כל אלמנה ויתום ,מאחר שהתחיל
לדבר בעניים׳ נקט כל אלמנה ויתום< .בוד׳

 178ן ה־׳ו! פר׳ )441
 )1בה״ז ובפר׳  8ענוים.

ג) לא תענון ,נו״ן יתירה כלומר אם תענה
אותם אפקוד על נשיך נ׳ שלך וכל יתר
כנטול דמי( .רא׳־ם! וו׳ .)260

ד) לא תענון ,כמו׳ "למען ענותו
בסכלותם" .ודיבר הכתוב בהווה .נרשב׳־ם).

)1

לעיל א ,יא.

ה) לא תענון ,ריבה הכתוב גו״ן לומד אפי׳
שאר אדם( .הט׳  !45ב׳יט .)243

ו) כל אלמנה ויתום ,שלא לענות אלמנה
דכתיב כל אלמנה ויתום לא תענון .שלא
לענות יתום רכתיב ויתום לא תענון .אבל
להוכיחו שרי ,ומכל מקום צריך להוכיחו
""”בלשון רכה יותר משאר בני אדם׳( .סמ־ק

מצדה פה—.)10
 )1ובסמ״ק מצוריך! אחד יתום מאב ואחד יתום מאם
נחשוב יתום עד שיגדל ולא יצטרך גדול לטפל עמו
אלא עושה צרכיו כשאר גדולים אפילו הם בעלי
עושר אפילו הם אלמנותיו ויתומיו של מלך מוזהרים
אנו עליהן במה דברים אמורים שעיגה אווום לצרך
עצמם אבל עינה אותם לישום ליסרם בדרך טובה הרי
זה מותר ואף על פי  pינהלם ברחמים .לס״ג.

ז) אלמנה ויתום לא תענון ,הזהיר הכתוב
בפרשת ואלה המשפטים כל אלמנה ויתום
לא תענון פי׳ לא יעגה אותם לא באונאת
דברים ולא בדברים רעים ודבר זה אפי׳
ככל ישראל אסור ולא הוצרך הכתוב להזהיר
עליהן אלא לעבור עליהן בב׳ לאוין( .יראים
השלט קסב).

אם ענה תענה איתו פי אם צעק
יצעק אלי  vmyאשמע צןג?ןתו
(כב ,כב)
א) אם ענה תענה אתו ,מילחא באפי

[רצא;
נפשה היא ,כלומר אם רוצה לענותך תענה
אותו ואז תתענה .כי אם צעוק יצעק אלי,
יש לפרש כי זה לשק דילמא וה״ק שמא אם
ראוי הוא ויצעק אלי שמוע אשמע צעקתו,
ואם אינו ראוי לא אשמע צעקתו ,שמוע
אשמע צעקתו ,פ״ה גיזם ולא פי׳ עונשם
והוי כמו לכן כל הורג קין .וא״ת והלא
פירש העונש דבתריה דכתיב וחרה אפי בכם
י״ל דהיינו כי צעק אל הקב״ה אבל כי לא
צעק אל הקב״ה מן הענוי לא פי׳ מה דינו,
והשתא הוי דומיא רכל הורג קין( .ה״ז! רי-ד;
ר״א! א׳

!284

הם׳

!40

לי׳! טי־

;15

ד־ז! אמ׳׳ג! פע-ר

בשם טהו״י :בקיצור עוד׳  ! 118בשינוי בק״ט  !669/2א׳
19 ! 2344׳  !441ב-ט  !243א׳ .)214

ב) אם ענה תענה אתו ,כלומר ,אם רוצה
אתה להתענות אזי תענה אותו ואז תתענה
ו״אם ענה" מילתא באנפי נפשה הוא .אם
תענה אותו ,ואד תתענה אתה ,כיצד" :כי
אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו"
(ריב״ש).

ג) אם ענה תענה אתו ,פי׳ רש״י גיזם
ולא פירש עונשו .ומקשים העולם והלא כת׳
אחריו מיד וחרה אפי והרגתי אתכם .אלא כך
יש לפרש לפי השיטה שבסוף פ׳ החובל.,
תניא נמי הכי אחד הצועק ואחד הנצעק משם׳
שנ׳ וחרה אפי והרגתי אתכם אחד בלשון
רבים שנים במשמע ,אלא שממהרין לצועק
יותר מן הנצעק .ור׳ שמואל 2מם׳ בע״א ,אחד
הצועק ואחד שאינו צועק במשמע ,כלומר
מסברא נענש בין אותו שהעני צועק עליו,
בין אותו שאין עני צועק עליו ,כיון שמזיק
לעני ואינו מחזיר לו עבוטו .אלא להכי כתיב
שמוע אשמע צעקתו שממהרין לצועק יותר
ממי שאינו צועק .והשת׳ לתאי׳ גי׳ בפי׳
האי אלא שממהרין לצועק מקר׳ דכי אם
צעק יצעק אלי שמע אשמ׳ צעקתו ,א״כ על
הצועק קאי וחרה אפי והרגתי אתכם ,לוט׳
כשאשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי אתכם,
אכל על שאינו צועק לא פי׳ כלל עונשו כ״א
אם ענה תענה אותו זהו גיזום אבל עונשו
לא פי׳ כלל( .מהר״׳ס ב״ב! פא׳ .)810

)1

ב״ק צג ,א.

)2

שם תוד״ה אוזר.
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[רצב]

ד) אם ענה תענה אתו ,פירש״י גיזם
ולא פירש עונשו כמו״״לכן כל הורג קין.
ו$״ת איך לא פירש עונשו והא כתוב וחרה
אפי והרגתי אתכם וכו׳ ויש לומר דר״ל דלא
פירש עונשו היכא דלא צעק המעונה ואותו
עונש שפירש בפסוק זהו דוקא כשצועק .א "נ
ה״פ לא פירש עונשו של צועק דוקא עונש
איכא לצועק היכא ז־איכא דיינא בארעא
כדאמרינן בם׳ י החובל בהכירו דהמוסר דין
על חבירו נענש תחלה ולכך פירש״י לא
פי׳ עונשו של צועק מפי מורי ה״ר שמואל
הכהן( .ה״ז :הפירוש הראשק בשם חזקוני בריב-א! וט׳

 :S3 :21א׳  :65ב״ט  ;190א׳ .)260
 )1ב״ק צג ,א בתום׳ שם ד״ה אהד פי׳ הר׳ שסואל
כהפירוש הראשק הכא וכפה״ג אינו ר׳ שמואל הכהן
דהכא.

ה) אם ענה תענה אתו ,פר״ש גיזם ולא
פי׳ עונשו .ומקשין העולם והלא פי׳ כדכתיב
והרגתי כו׳ .אלא כך הפי׳ גזם ולא פי׳ עונשו
של הצועק כדאמר׳ הצועק דין על חבירו
הוא נענש תחלה ואותו עונש אינו מפורש.
וי׳׳מ ולא פי׳ עונשו של המענה כשהכירו
אינו צועק עליו ,אבל כשחבירו צועק עליו
אז העונש מפורש שנ׳ וחרה אפי .וי״מ גזם
ולא פי׳ עונשו ,כי מיד הפסיקו בנתיגח טעם
והיה כי יצעק אלי ,ומיד לאחר שפי׳ וכתב
הטעם והיה כי יצעק אלי ,פי׳ עונשו של
המענה וחרה אפי( .ם*זan :׳  :45א׳ .)2344

 )1ב״ק צג ,א.
ו) אם ענה תענה ,פרש״י גיזם ולא פירש
עונשו ,אבל אם צעק יצעק וחרה אפי בו כי
אין לו אב זולתו( .רי״ם),
ז) אם .ענה תענה ,תענון ענה תענה ,כנגד
גר יתום ואלמנה .וכן צעק יצעק צעקתו.
לשון רבים לא תענון ,ענה תענה לשון יחיד,
מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה׳ עינה
אחד כאילו עינוי כולם .כל הפסוק כפול,
ענה תענה צעק יצעק שמע אשמע ,על שם
אחד עינוי מדובה ואחד עינוי מועט’ צעק
יצעק צעקתו ג׳ תפילות ביום י< .א׳  :268ה«׳

.)45
 )1שבועות לט ,א )1 .מכילתא )3 .ברכות כו ,ב.

ח) אם ענה תענה ,קשה למה כתב בלשון
יחיד והדד כת׳ לשק רבים והרגתי אתכם,
ר״ל כשאחר יענה ואחדים לא ימחו בידו
גם הם ייענשו( .א׳ .)274
ט) אם ענה תענה אתו ,פירש רש״י מקרא
קצר גיזם וכו׳ .וקשה הא כתיב והיו נשיכם
אלמנות וגו׳ .ולפי נוסחא אחת שמצאתי
כתוב בקצת פירושים כלומר סופך ליטול
את שלך ,למה אם צעק יצעק אלי וגו׳
והיו נשיכם וגו׳ .יקשה טפי דמשמע כי
על ידי העינוי אי אפשר שלא יצעק ויקבל
עונשו של העינוי והוא העונש האמור אח״ב
ממנו .יש לתרץ כי ע״כ אתי אם ענה תענה
להגזים ולגלות לנו שום עונש שאינו מפורש
בפסוק מאי לאו הכי לים׳ קרא כל אלמנה
ויתום לא תענון כי אם צעק יצעק אלי שמוע
וגו׳ אלא ודאי בא לומר כל אלמנה ויתום
לא תענון ,כי אם ענה תענה אותו ,יבא לך
שום עונש אם לא צעק ולא פי׳ העונש
אמנם אם תענה אותו בענין שיצעק אלי
שמע אשמע .שמע אשמע צעקתו ,פי׳ רש״י
הרי מקצר קצר גיוס ולא פי׳ עונשו .כמו
לכן.כל הורג קין ולא או׳ כאן אם ענה תענה
אותו לשון גיזום .וקשה שהרי פירש עונשו
בהדיא בפסוק שלאחריו והרגתי אתכם בחרב
וי״ל כי אותו קרא קאי אשר אחריו כי צעק
אלי ושמעתי צעקתו והרגתי אתכם ,ומזה
שלא צעק גיזם ולא פי׳ עונשו של צועק כי
גם הוא נענש מפני שעבירה על ידו ,והיינו
שפי׳ כי אם צעק יצעק אלי אחד הצועק
ואחד הנצעק נענשין אלא שממהרים לצועק
מן הנצעק( .ויר׳ .)4
י) שמע אשמע צעקתו ,שמע הסר ו׳.
שמע ,אם שמע לדברי תורה אשמע צעקתו
וכת׳ מסיר אזנו משמיע תורה גם תפלתו
תועבה .1ד״א שמע כת׳ ,אם שמע לצעקת
דלים גם אשמע צעקתו וזהו אוטם אונו
מועקת דל’( ...מ״ג !.)183
 )1משלי כח ,ט.

 )2שם בא ,יג.

יא) אם ענה תענה ,אחת עינוי מרובה
ואחת עינוי מועט׳ ד״א עגה תענה ,אם
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משפטים כב ,כג

[רצג;

ענה תעגה ,אם תענה אותו לסופו שתהיה
מעוגה .ד״א עגה תענה ב׳ רמו שהאומות
עינו את ישראל ב׳ פעמים .ענה תענה ס״ת
ה״ה ,אם אתה מענה אותו כאילו אתה
עובר על י׳ דברות תענה אתו ,אתו כת/
כאילו אתה מענה את השכינה אתו ,אם
צעק יצעק ,הכל כפול ב׳ עינויין ב׳ צעקות
ב׳ שמיעות .ד״א ענה תענה כלפי האומות
כמו שכתבנו הכל כפול כנגד שהוזריבום
ב׳ פעמים .תענה ב /אם ענה תענה" ,אם
"".תענה את בגותי ,רמז כאילו אמר לאומות
אם תענה את ישראל שהם בנותי .עגה לית,
כי אם צעק אלי ,שצעקו להקב״ה בגלות
בבל כמה שמצינו בדניאל ובעזרא ובנחמיה
ובאנשי כנסת הגדולה שצעקו" .1צע״ק" ,קץ
 ע׳ ,לקץ ע׳ שנים שמע אשמע צעקתו .שמעהסר ,רמז אס שמע לצעקת דל או אם שמע
לתורה גם אני אשמע צעקתו וזהו שמע
אשמע צעקתו .וזהו "אוטם אזנו״י מזעקות
[דל] ,ועוד כת׳ "מסיר אזנו משמוע תורה גם
תפלתו תועבה" .4ד״א שמע חסר ,אחר שמ״ע
שנים שנחרב בית ראשון וגלו ישראל וצעקו,
ווהו אשמע צעקתו ,צעקתו של ישראל.
צעקתו ,קץ עתו ,ועת קץ .י״ב תיבות בפסוק
כנגד י״ב שבטים< .א׳ .)946
)2יומא סט .כ.
!)מכילתא.
יג )4 .שם כת ,ט.

)3

משלי כא.

יב) שמע אשמע צעקתו ,הכא לא
נאמר 1כי חנון אני לפי שמן הדין אשמע
צעקתו< .ה ;40 '9א' .)284
 )1מפירוש רשב״ם לפס׳ נו .והשוד .ריב״ש וריב״א
שם כשם ר׳ משה מקוצי.

ד^ךמ א$י וסד^י א^ם פחרב
והיו נשיכם אומנות ויכניסם יתמים
(« ,כג)
א) וחרה אפי ,י׳ תיבות ,כנגד י׳ הרוגי
מלכות .והרגתי אתכם סמך לאם כסף תלוה,
לסי שמכרו את יוסף בג׳ כסף לכך הלוו

עליהם שנהרגו י׳ הרוגי מלוכה* ובניכם
יתומים סמך לאם כפף תלוה ,שבעון רבית
יהיו בניו יתומים שכת׳ ביחזקאל* בנשך נתן
וגו׳ לא יחיה.
 )1מדרש משלי א ,יג.

2

יחזקאל ית ,יג.

ב) וחרה אפי ,מדה כנגד מדה .ו״׳אם
ענה" שהוא כמו :אם אתה רוצה להתענות,
כמו* מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה
לאבד ,וכו׳ ואומר כך ,כדי להזהירו על
כך ,וכאן נמי כדי להזהירו ,והרי מקראות
קצרים כזה ,ואיכא למימר מדקרינן" :אם
עגה תענה אותו"* ולא ענה תענה ,כמו אם
שמוע תשמע* צעוק יצעק ,ואף איכא לפרש:
רזה כי אם צעק יצעק ,כמו "דילמא" והכי
קאמר :שמא אם הוא ראוי ,ראם צעוק יצעק
אלי שמוע אשמע צעקתו ,ואם אינו ראוי
לא אשמע ,ומשום הכי כתב כי כי שמא
ו״דילמא" אחד מארבע לשונות( .ריב-ש).
 )1ב״מ כט ,ב )2 .רצ״ל בסמיכות תעה אל "אותו"
משא״ב ב׳שמוע תשמעי שהוא חוזר על השומע בכפל
מילים ,אבל ענה מוכרח .תענה אותו עוגה תעה על
אותו הנעה ,לא על המענה )3 .לעיל טו ,כו.

ג) וחרה אפי ,אפי בגיט׳ מלאך ,מלאך
האף .והרגתי אתכם בחרב רמז על הרוגי
מלכות שבעבור עינוי הרין נהרגו .י׳ תיבות
בפסוק כנגד י׳ שנהרגו .ד״א כלפי האומות
מדבר שינקום את ישראל מהם .ד״א והרגתי
על אודות ביטול מצוות .והרגתי תרי״ג,
והרגתי ,תורה י״ג ,בי״ג מידות התורה נדרשת
ועל ביטול התורה שנדרשת בי״ג מידות
נענשין .והיו נשיכם אלמנות ,אלמנות חיות,
וכן ובניכם יתומים ,לא ממש יתומים שאין
ב״ד מניחים אותם לירד לנכסי אביהן .לכך
יתומים חסר ,לא יתומים ממש! .א׳ .)946

ד) נשיכם אלמנות ,פי׳ אינו ר״ל אלמנות
שמתו בעליהן ממש אלא קללה אחרת היא.
ומה היא הקללה שילכו בעליהן בארץ מרתק,
ולכך קרי להן אלמנות שלא יהא לה עדים
שיוכלו להגשא וישבו עגונות ובניכם יתומים
שלא יוכלו לירד בנכסי אביהם( .ו7״ד :סר* .)447

ה) נשיכם וגו׳ .מרה כנגד מרה( .רשב״ס).
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הקדמה
מס שידוברט .וכבודו פס שא יעמוד
 PF,באיש לא ממיר .הן כל אלה ידי עשתה.
מן על הראשונים .במשמרת למשמרת ,ולא
לפנות אלי בתקנהי יכול מראש לעוגה
ו ,שלא להפיל קנאה ותחרות גס כיעל בלי מי
^♦מ&בובעו ומס כ׳ מאוסה ערלת ההקפדה שנסקנאו
♦יה *גידים .והגם מעמיס בתלונת קליפת השום
!והקדימה .ואיחור .נמנו וגמרו חכמים ואמרו
המדפיס כי פוב ויפה אשר פרי מעלליו יאכל
יסדו ,ויאמרו למר שסיקותא יפה מדבורא.
אני מליו שמים וארן כי בגלל הדבר גבר עליו
ט0ת הפנים .ושעף ועבר וירא כי לא יכול לו לכל
ושישה כפפו .להיות משבח מוריד עליו דמעות אותו
 ,הלא דבר הוא לאיש זקן שקנה חכמה ,ודמעותיו
»11מ ,מעיניו כפתי זויות נצבות .וזבות מים חיים
כה אראה בנחמה ואולי נתעורר אגב מדא
לג״עופא .ואגב אורמק על מין ערכו ובוכה
מיז לביס אבותיו ,ראה מעשה וחגר כל יקר
08״ והווה שככה לו הגא מפיו יצא לקמה אזני
סבאת זה לעומת זה .ומה יעשה ונפשו חשקה
שלא •מל עשוהו .הנה כי כן הרי אני לשמו
שח את דרטהם בשירים  .והלל בדילוג.
& כלם נזכרים בזכירה א .,והיפה הרומס
 5swפצדה בדבר הסמוי מן העין ובמקום שיש הלול
מלל כזה .אין מלקים בכבוד להדב יהיו עוד.
 sGapfeפוגעים בו ,וסיס זס שלום במרומי קרח
האלם  .מס פלמים עדת סחכמיס תמימים
כחצי גוק העגולה בקהלה זו .וכן רבים
> שרים מעניה נכבדי הארץ .הס המריקים
ונשא לבם אתם לקרבם אל המלאכה .שלום
יטה צו עמהם כי חלקו אמרה נספו לעשות כדת המס
מהיותה קשורה בנפש איש ואים ואח כל ונוכחת מוכרחת.
מלויה בדעת אחרים איננו שליט ברומו להיות עומד
במי שסלע .מיק ומלוה אומו במאמר מתהפך כעדו
עליו בהשמר סן ואל עטר ולשנות את
הפקידו .וק לא יעשה סדר הבדלות כאשר לא הוא
 99מונה שבחם ובלתי נקראים בשם העצם והמאר

* הסכטס

ר♦

ט שהילסו

ה

ובזאת יאוחר לו האנשים .בבאו דרך כל ולא דרך חלק
צעוה״ב .נדרך זו אין לו ממול בלי ספק וכמסחפק
בהכרחי .כה אמר אל הכלג כלו מהמשיבים עמו.
החביבים והנעימים תמים תהיה משכרתם .מפלימה
להם ולבניהם .ואחריהם ילאו זרע ברך ה׳ בבני בנים
ובכלל בטם בטח יעשו חיל ועיניהם רואות וכלוח וחתני׳.
דשנים ורעננים אל שלשים ואל רבעים לנוכח יביעו.
וזאח הברכה תהיה ערוכה בהל יוצאי חלציהם ושמורה
ארוחח תמיד ובכלל הברכה אח אשר עדן לא היה בפועל
מצא לעזרתה לו שעתיד אליו ליחן אח חפן צבט כדין
או אס כסף ילוה למועלח ויפו* כח ממגרת הנשארת
עומדת להנשא לשעל הדפוס כן יטרך גבל במקנת
כספו .לו מזן במשך הזרע נתן עיניו אשר הונף ואשר
הורם ממנו .בפרוע פרעות דרך משא ומתו בשחר
ממיל מלאי לכיסו גם ברוך יהיה כל העם מקצה .על
של ברכה על ראשו ימול אפי׳ משב ובעל שלום יהיה
לו ט בשרירות לבו ילך ואני מרס אכלה לדבר לעח כזאח
אבא ואראה בקול מבשל ואומר ט ככלוח נפן יד הקשה
להרב המדפיס .תחצינה כל אלה המנויים הנזכרים
שמורים במוניהס לצאת ולבא וליראות .את פע פנים
הרי הם כפנים פלו עמדו בפיני לובשי צורה למשרה
וצורות צורותיהם בלימודינו ושנותינו בהם ע׳ ישע עדיו
בחותמיו אז תשמח נשמח כל חי חברך ברכת המוציא
והמביא פעולה זו המעולה ליהודים סימה אורה כי
גחגדלבקול גדול עצום ורב האי גאון .א״כ אפוא למה
זה אנכי בא נדרך ארוכה ואמה עיף ויגע ולא ירא
להלאוח אפ האגפים מגשים .הלא לחנם הלך לבי אחרי
עיע מפני שהוא מימיט נאדר בכח גדול .למשגיחים
בבס קול דברים מחוך אש דחו .וראו כל נפר יחדיו.
שלא פקעה שמשו במעלית אחז מלהאיר על הארן
ולדרים ט קרן אור פני משה כפני ממס .ומנגה נגדו
לכל בניישראג היה אור בסושטתס ואתם הדבקים בה׳
אמח חותמו .הנני שולח לכס אח מלאכי רצה לחמם
ט כל מטאיתצמחימח מזון .הוא הדבל ברוך אומר
ועושה ונמחום בספר .היא המוחם הגדול ליהודים

™ תורת משה:
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הקדמת הרב המחבר
רהש

צבי בקרבי לני לבי הומה רצוא ושוב ימפלא
 •3קול צי קול אלי באמור אלי מי שמך לאיש
שלעת ולא איש .השמת לבך לפרש טס הגדול והנורא.
אי יוצא בשיירא עם מפרשי המרה ודעחך קצרה אי
בטח אימא קרא ואיגעיח אימא סברא .צרה כמכנירה
אל תהי מכם בעיניך  vbהאלסים ירא ושים כס נגד
עיניך כי העטר במים אדירים שוטפים ותחלץ חושים
הגפים אצים לפרש כאשר יפרש השוחה לשמת אדירים
פפברי ים יבעתוך .והייח כשוכב בלב ים .וכלחכמחך
תתבלע תפסח בכד ותסיים בחבית של שייעיס עוגיס

ומשומיס לחתור היבשה ונא תמצאנה:
רומי בקרבי עמדה ודברה בי לאמרמי אתה הר
 1הגדול לפט כל יודעי דת ודין .יושט על מדין
הלא ידעת אם לאשמעח אלהיעולסה' דבר ויקרא.
זאת ההורה אש מפיו תאכל גחלים הקענים עם הגדולים
ט ה׳ אלהיט אש אוכלה תורה צוס לנו .אש דת לנו
ממוך האש רשפי אש ט הלא כה דברו כאש .ומי זה ילך
במו אש ולא יכוה כויה סחת כויה שלהבה יה דבאחר
דזיקיקין דנור ובעורין דאשא מאן עייל •ר נסחא לשמן:
ושום שכל והבן מי חכם ויבן חכמח אלהיס מפלאות'
סמים

אה

לא
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הקדמת הרב המחבר

שמיס דעיס  .ומה נסאסה עשה כי לא צמדת מכמה
ולא ה לק לך מינה והלא תכלס ט האמנם אלס .פעמיה
שאתה מתעלס מכס המשב ממשה מושב מראשית אחרית
מל כן קדמתי להעיר לך אזן בשפה ברורה דרך קצרה
אשיב
ט אין בלשוני מלה כי לך דומיה גמלה:
אל לבי ידעשי לבי ידעתי כי במר אנט מאיש ולא בינת
אדם לי .אך אמנם הלא לאסונה .ט הנה כשטס עדי.
וסהדי .כי לא הלכתי בגדולות ונפלאות ממני .לדבר
ולומר כרבי עקיבא אני אפרש ט אטה נאה דורש כי
אל אלהים ה׳ הוא יודע וישראל הוא ידע .כי לא
מנתי מלאכתו לכך ט מנעורי גדלני כאב עסק התלמוד
'מרבה בישיבה .יוצא ובאבהוייושאבייורבא עדמובה
הלילה עיק והיום הלכה בקול מחצצים חצי השועה הבין
שמועה בבקר בבקר ואחריו אל הפוסקים עד בא השמש.
ואל שואל כענין להשיב כהלכה ולא לבי הלך לעשות
קבע מדרשותופשעים .זולתי אשר הקרה ה׳ לפני אל
ה׳ ויארלי .לעת מצוא ממחה מההלכה ביום הפשיט
מדי שנת בשבתו .יבא אלי העם לדרוש להם על סי
המורה מקראי קדש אשר יקראו אותה במועדם פרשה
ופרשה במרב יום שבת אשר נחמי אל לבי אף רומי
בקרבי לדרוש ולמור בנועם מילין .להטן אח אשר
יטאו וימן להם המלך הקדוש דבר יזם ביומו פט מבואה
ואהי כמלקס שבלים .מספיח קציר הלא מצער כי קצור
קצר מגל שכלי .ולפי מגל זו מגל זו ושבח זו שבת זו.
הן מעט אשר מנן לי ה׳ ברוב חסדיו .ומדאגה מדבר
סן הלקע יעשה שכמה .המלתי על ספרי הזכרונוח
דבט הימים הנוראים  .והיה עם לבבי לשוס שכל.
הבין .והעמיק הלהיב בכל כלליה ופרסיה ויהי ט ארכו
הימים וימצא כחוב כל דבט המורה הזאת וידי משה
כבדים כבדו מזוקן סרדות ומלאות ומאורעות רעות.
ולא עצרתי כח להשיב ידי על כל דבר ודבר .לצרוף בכור
טגיו ולהסיר כל בדיליו .מל כן אמרתי סוב מעע אשר
היה לפר פירושים ודרושים כאשר המה וטה כאשר
יניח ה׳ לנו מעצמו ומרגזנו .שד נשוב לדרוש ולמור
לברר וללבן ולהוסיף לקח כיד ה׳ הטובה .לנפש תדרשנו
מהדורא אחר מהדורא .קמיימא .מציעפא .ונחריחא.
כי אמרתי יש לי חקוה  .יחנן ה׳ ויניח לנו מרגזנו
זמעצבון בני עמנו ט יבא מהר צר ובכל צרתיה לו צר
אולי ירצה ויחליצנו וירצה נא במעחנו ואפנה ואשנה
ואשלש’כל אמרתי .הלא בספרתי ואשיבה ידי על כל
דבור ודבור אשר שם משה להגיף אותם מגופה כשלש
עשרה נפה ואשלח לאשר אשאיר במסד אל לעיני כל
ישראל .אך אמנה למן טוס אפר נמתי את לבי לעשות
הדביקתנו הרעה מבמה פנמה מפכה יינה אף
ערכה שלחנה ימים של שנה לא שלוע ולא שקענו ולא

זאת

ק

גחנו צרות צרורות טרונטש משגבוח אשה אל אמתה
לעס מרפא והנה בעמה אז אמרתי הנה כאט נימים
מה קצי ט אאריך במי .ומט אעשה הדבר הקשה
המהדורות אשר אמרתי יטו למאותס ט יודע אלטם
כי עמה־ורא הזאת עפיטבימי מרסי סכל אשר דרוש
דרש משה ומן אז מדלתי מלכהוכ הגדלתי הוספתי על
כל קין וקוץ פרטם ושושנים .פנים מפנים שנים.
ועל כל עניןוענין באותו עכין .על שפמי טספט עדי
עדים להתפאר כחתן יכהן פאר .אשר לא כטב בספר.
ועל הדין ועל האמת ועל המורה ועל העמדה .עם
השסקיס עם הצבור .הייתי כמשיב ט לקיים כל דבר.
ואחנה את לבי יכתטן מלי בעם בחל ושמית .למען
ילמד ס אשר ה' ימן חנו בעיניו .גס ט אין ט למכמיס
למס ולא לנבונים עישר:
 1שנית ט רבים מקשיבים העמיקו מילין על ספר
בדיו .מי יקום בקהל ככל עיר ועיר מדינה
ומדינה לדרוש להם טלי דמעלו מבשר ואומר ט שלי
שלי .ויש טבח ומכר לכל שבר בכסף שכלו .שמה
סטרה בפרט של חברו .אשר לא עמל ט .ולא גדלו
לכן אף על זאת פקחתי עיני .ט אמה יראה הרואה
האמת מט שאמרו .וגזלה ישיב אשר בזדץ דברו ושב
ורפא ל! .ואס לא מעלה ארוכה אל התוספת .אשר
לא כתוב בספל .אומר די על העיקר עד הנה דברי
בית שער המצונה  .אשר מחת כל השמים וזה שער
השמים "יאזינו"השמים "ותשמע"הארץ .אטאוהמטא
די עבד עמי אלהא שלאה .אשר הנחני בדרך אמת
לקחת את בת המלך הקדוש למשה שרשה .אכן הראשה
לרשת ענה .וללקוש לקע שבלי גן עדנה .וימן בפי
מורת פיו אגיד לעמו .יראי ה׳ ומשבי שש .כי מה
אני כי יבא אלי העם לדרוש ולפרוש להם .על ט ה׳
ימנו בני ישראל .ועל סי ה ,יסש למסעיהס מאט
לשומעיהם ט לשיט סער כדה אל השוקת .הם מגישים
אליה והיא מוצקת .וחקטן זאת בעיני ה׳ .ושד הוסיף
הפליא עד אבא אל מקדשי אל במגלת ספר כשב עלי.
ואתחק אל ה׳ יפן ברחמיו ממקומו .זיתן חנו בעיני
עמו .לשטס בצמא אס דבריו .ולהשתעשע במאמריו.
ויחשב להם לצדקה .והיה שכרם בעוסקים בספר מאור*
ביאוט טרה אורי הנחמדים לפניו .לט ועיניו ט אגק
זכו ישתכח ליכעמלי .כי אוטתי אלה בקרט לה׳ סמה
ט אני ושלי שלו .וכל אשר עשיט .הוא טה ששה.
שדיע דבריו למשה .על כן ביה שש .אשר אקרא לז
שברה לי יתדו .שם המשרש ושם המפרש .וא«ד
ואוסר אני
קראתיו בשם האומר וששה
טרם הטגי .יהיו לרצון אמט ט והגית לבי לפניך ה׳
צורי וטאלי;
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מכל העמים  .להיות צו לעש נמצה  .מתז הנח< ע»ץ
גייס אל השרים ורוממנו מכל לשון ,ליקראפ&ועליה,
מה שלא עשה כן לכל גוי ושרף ומלאך .זק בסר קיא
אומנו .ואינו כבוד מלך מלכי המלכים **י״עכד כנו
בכורו לעבדיו .וזה אומרו בלשי צה׳ לבדו .כי ?וש אלהיט
ואין זולתו:
כ  nj*Iלא חוגה ט׳ .אל מאמר נא ישרס;5' .סכל כך
מאוסה היא הע״ג כל ■ששם המגנה שש מי
שעבדה גס אחר שנתגייר  ,לחמר נו אתמול עבדס ע״ג
וכיוצא בזה .לזה סמך ואמר וגר לו תונה שהיא אונאת
דברים .וכי תחדל מזה גם לא תלה׳נ׳־ו ,כי הלא גס אתם
הייתם בארן מצרים .כי שס עבדתם ע״גושסנתניירמס
וכאשר לא מאסך ה׳ על שעבדת ע״ג ,מלתת לך תורתי.
גס לא ימאס בגר הזה .כי כמוהו כמוך .כי גר שנתגייר
כקנון שנולד דמי ,וכאשר הזהרתיך בל תזכיר לגר רעתו
הקודמת .אני מזהירך בל הגרוס לזכור היתום ואלמנה
מונה שהיחה לכל א׳ מהש .לדאג על איבודם אם חצר
למו .וזהו שסמך כל אלמנה וגו׳ ,כאשר יתבאר:
כא כל אלמנה וימה וט׳  .הנה אומרו כל הוא
לרבות אלמנה עשירה כנודע ולערן הסטטס
וערן כשל העינוי והצעקה .וגס שאין באומרו ענה תענה
שוס גזירה  .זולת הערות אחרוש למבק .יאמר הלא
הזהרתיך בל תזכיר אח הנר .רעותו שקדמו הנר מזהירך
עמה שאט׳ לא מעשה באופן  .שאלמנה ויתום תכרז
מובחספחלסולמוויצשערו .כי בעגוהך האלמנה .תזכור
אלוף נעוריה .והיתום את אביו .כי זאת אומרת אוי׳
לי .כי לולא משרתי עמרת בעלי .לא ענני אדס .
והיתום אומר אויה לי .על אבי .כי לעת כזאת היה
בעזרי .ושמא תאמר האם לזולה ב׳ אלה .אוכל לענות.
על כן בא ואמר מה שיחדתי אלו .הוא להודיעני כי אם
ענה מענה אותו .כי עינויים כפול( .א) העינוי אשר
לכל אדם( .ב) שזוכר כל א׳ אשר משר לו .שזו זוכרת
מות אישה .ומחמרמרש עליו כאילו אז מת .ונכפל עינויה
ואומרת  .הן לו היו כמוני לא עיניני .וכן היסוס בוכה
גס על אביו נמצא כי אס ענה לא א׳ הוא .כי אס גס
מענה אומו .שהוא עינוי כטל .מהו תענה אומו .וכן
אס צעוק לא צעקה א׳ בלבד מהיה .כי אם גס יצעק ־
שהוא מל ,והוא כי האלמנה תצעק צעקה על מציאות
העינוי .וגס צעקה על מום אישה .באומרה אס היה
אישי .לא יערבטאלה אל לבסלענוסר.ומה סשע
אישי מהאיש הרע הזה  .וצועקא על משפמיו ישב׳ .וכן
היתום יצעק על שברו .ועל יתמותו .על הדרך הלזה.
וגם אני שטע אשמע שמי שמיטת .על העינוי ועל
הזכרס חסרונם  .ועל העינוי אמר והרגתי אחכם .כי
אף מבלי אלממח ויתומות .ראוי לכך כל המענה .ני
וקבע אש קובעיהם נפש  .ופל אשר הזכרת לאלמנה
אלמטתה  .אחרי השכח המש מלב .יהיו נשיכם אלמנוס.
שהוא אלמנות בלתי נשכח.כט שאמרו ז״ל (במכילתא)
ינשאולטלס .שלא
בלי עדים על מיתס בעליהן
חשכח אצמטמה  .לשמם אשר הזכרתם השטח  .ועל
אשר הזכרת אם היטס ישמוט  .יהיו בניכם יתומים.
נזכר יחממום להם תמיד  .שלא יורידוס (נכסי אביסס.

מי

.וצא

כפו שאמרו . ftנמצא שאף בגדולתם לא תעמויסטתס.
מלה כנגד מדה  .ופל כן יימדפי לךאלו .להודיעך.
שאץ שנשםשוהלעיט הזולת .לא פיומר;לזולס.גם
רמז כ* אס צעקוט׳ שמוע וט׳ .לומר ט גם שהמוסר
לק נענש תחלה  .על בלט לכתו ללד שלמטה .בימומיס
לא כן .ט אס צעק יצעק אלי ולא לב״ד שלמטה .
כמדובר .ט אבי יטמים ודין אלממח אט בייחוד ולא
יאשם הצועק לאביו .או לדיין המיוחד אליה:
כפף מלוה אה עמיוכו׳ .הנה אם זס .קיימו
וקבלו רז״ל (ב״מ דףעי׳א) שמא ודאי .ואפשר
דאפקי בלשון אם בשום לב אל מלם אש .שבאומרו אס
העני שהיא מיוסרת  .צומראל תימלמלהצווסעדמהיה
בעל זהב אלא גס אם כסף יהיה לך ,מלוה אח עט.
זע?׳ זה מזכה .שאותו שהוא אס הפני .שהואהקב״ה
כי יעטד לימין אביון  .יהיה עמך ויפשירך :
ידוע ט ההלואה גלולה שבצדקות  .ועל הצדקה
נאמר (משלי י״ט) מלוה ה׳ חוק דל  .ט אליו
יתברך מלוה .מי שחונן אס הדל .וזה יאמר סס .דע
כי לא מהיה לעט הנזכר מושה .ט אס לה׳ .וזה אומרו
לו .שהיא מלה טוסרס  .אך הוא לומר לו .הוא שלא
תהיה כטפה .כלומר כי אס צזולמו .ומא ה ,ימברך
לעד .וע״כ לא משימון עליו נשך .אססשיך אומו .כי
אם לה׳ אשר לו הכסף ולו הזהב אשר הלויס  :שיעור
הר אש העט .שהוא מי שמא עס העט  .הוא ה' שעומד
לא תהיה לו לה׳
ליטן אביון .מא עמך .ואע״ס
הנז׳ כטשה  .אע״ס שלפי האמת אמה טשהבו.טמלוה
ה׳ מונן דל .וגס לא משימון עליו יתברך נשך  .כי מה
שחשיך לדל אסהכמשיךלו • במה שאתה טשה ט ימב׳:
הסטטת אמרוז׳ל ט עינוי אלמנה וימס .מא
ע״י הרבית בסצטרכס ללות .ולפי פשוטו יאמר
הלא על דבר העיטי אמרתי  .כל אלמנה ויתום שהוא
בין עטים בין עשירים  .ט זה ריבה הכל .אסר הנס
זה הוא בעינוי .אך לא בלבד מתחייב לבלתי עטת .כ״א
נם לרחם ולהטיב  .וזה בגדולה שבצדקו׳ .שהיא
ההלואה .כאפר מנאס הרמב״ם בהלכות מסטח עטים.
שמונה מ׳ טניס .וזה גדולה על כלן .ובזה לא אפוס
לך העשיר כעני .כ״א כסף חלוס את העני שמא קודם.
וש״ס הלא טובלי להלוות לעשיר .פאבטתבפרטן מלעט
כי אין לו מה להשיב .וימשך כי תחת אהבתי אשנאמ.
וגס הוא אלי • משא״ה אס לא אלונו שיתקיים בט ואהבת
לרעך כמוך  .לז״א שמע בקולי איעצך .מל הא ,אל סרנה
להלוות לו מזהנך .רק כסף שלוה  .ולא תדאג כאשר
בזהב  .ואל יקל בעיטך העט לבלתי המשיט .כי דע
איפה .כ״א הוא עני .מא עמך .כי עט משוב בעיני
כמלך  .כי אל זה אביט וט׳ ־ .או יאמר את העני וט׳.
שידמה אל המתב כל נכסיו לאחד מנטו .שלא עשהו
אלא אפוטרוטס .שאומדן דעת הוא .שלא יניס אס כל
השאר רקטם  .נמצא חלק כל א׳ כסקדון אצלו .כך
הוא יח׳ העשיר את א׳ .הימכן שהניח את הפאר טקס.
והלא גס הם בטו .אלא אטטרוסוס מינהו .לזון אס
הדלי׳ ומלק הדלים אצלו .טדף על מלקו .וזה יאמר
אס העט עמך  .כי מלק העט שמא רטי סאת .מא
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וע״פדרכו
במה שלא
וטח אל זה.לז״א הנה מאשה ה׳ עם היות
שאני אוכל ומה
אתה אוכל .והראיה ט מחכאדרממנאאחם אוכלים ט כוון עניןמי הקדימני ואשלם (איוב סי'מ״א)כי תחלה
הלא כמשפנו מלק המזבח שנמשה נוחר ונפסל אחר טמן לכס קציר ארצכם.ואח״כ תעשו המצוהוהיא לא מכלה
זמנו .כן מה שתאכלו אתם הנה ט קודש יחשב .וז״א
והנה סח לעט דרך כטד יהיה סבה שהעני לא יגטב
טוס זבחכם יאכל ומממרה והנוחר כו׳ ואס האכל יאכל למלא נפשו כי ירעב .כי הלא הוא אפשר יאמר סוב
כו' פטל הוא ט׳ ואכליו כו׳ט אח קדש ה׳ מלל הנה לו בעניי אמסור בחשך בתי׳ בסתר שלא יראני האד׳ מלהסט׳
לחלות פני עשיר שיתן לי פאת שדהו בידהו או שני שבלים
כי נם חלקכם אשר מאכלו כקדש המזבח יחשב:
ט  pywtftyמ׳ .אמרו ז״ל בפסיקתא פ׳ ראה לקט ופרט הכרם .ולפעמים יבוש חנם כי ילך עד בעל
י
 isפסוק עשר מעשר מ׳ שאומר השדה וישיבנו ריקם באומר הי יתן לזולתו .ויהיו סבה
מחצה
לו
נוחן
שדהו
למוך
אטם
המוריד
הנה
הקב״ה
לגנוב .נמצא העשיר מסייע בגניבה שגונב הרש .וע״כ
או שליש או רביע ואינו מועיל לו כלום כי מה שחורש וזורע סמך ואמר לא תגנוט לשון רביס :כלומר כי בדרך הזה
אס לא הייתי אני משיב הרוח ומוריד הנשם ומוריד המל שאמרתי אתה והעני לא שנובו ואם לא הן עשיר ורש
מה היו מעשיו מועילים .נמצא שאני עושה הכל ואעפ״כ חגנובו .ואמר כי ע״י בייש את העני יהיו נגררים שטת
איני כואלכאריסכו׳ .וע״ז יאמרפה הנהמהשלמיס שנחמם רבים .א׳ כי יגטב איש ועובר על לא חגנוט וע״י הגנבה
לי מחנה ודורון נתחי לכס אח הרוב לאכול משולחן נטה מבע הנגנב את הנחשד .אם הוא אמת שבר הנתבע לא
והיה ראוי לפ״ז שגם אתם מרוב חטאות שהכל ממני תכחשו .ואם הוא שקר שבר הנגנב צא תשקרו .הנה נא
תחנו לי הרוב בעד עניי עמי ואיני תובע מכס רק שיורץ .להם שני לאוין אלו טרם עמוד בדין כ״א בינך ובינו וזהו
לא מכלה פאת שדך מ ,ולקט קצירך הנושר מהמוצר ופרע איש בעמיחי שהיא בינו לבינו ומזה ימשך עוד עד טטא לב״ד
כרמך שכלם קלי המשיטח לפניך .ולא יעלה על רוחך ט וישבע לשקר וזהו לא חשבשנאו ששרהעניןשגסהב׳לאוין
משלך אתה נותן לעני או ט מאסתיו מסת לו למס כאשר הן הס ג׳כ בב״ד .אלא שאומר הנה בלא תגטט ובלא תכחשו
נתחי לד .ט גס בני הוא כמוך .אך הוא כי מלקו הוא ובלא תשקרועדיין איןזהכ״א איש בעמיתו שהוא שיחטא איש
במטאת׳ולזטחך מנתי לחת לו חלקו מתחת ידיך .כמפורש לאיש ועדיין אין חלול כביד ה׳ באמצע .אך ימשך מזה
אצלנו על פשק(בפרשממשפטים) אס העני עמך ובפסוק גס הנוגע אל ה׳ וזהו ולא תשבעו כו׳ ונמצאת מחלל אש
(פ׳ בהר) וחי אחיך ממך .וזהו החילו בלשון רבים
אלהיך .ולא חלילה וחס שהשם מקבל חילול ופגם
באומרו ובקצרכם וצאתו בלשון יחיד באומר לא מכלה ט׳ .מלילה .כיהנה אני ה׳ בהוייתי מקודם כי לא שניתי רק
קך היא ממחלה אמר לשון רבים לומר קציר ארצכם של פגמח בנפשך שפצית פה נגד כבוד שמו יתברך .כטדו ית,
בעל השדה ועני והגר ט מהכל הוא לפי האמח כי חלקם במקומו שמד.וזה ומללת את שם אלהיך אני ה׳ :או יאמר
שם .ומה גס כי דרך העשיר להעמיד קוצרים שכירים ומללת כו׳ .מה שכתוב אצלנו על פשק לא תשא כו' שלא
עני וגר .ועל בעל הטח והקוצרים אמר ובקצרכם אח קציר אמר לא משבע .וגם לא אמר לא ינקה ה׳ אלהיך כאשר
ארצכם .ואמ״כ אל בעל הטח אמר צא סכלה כו׳ לכן החל .אך כי ה׳ מכנה אלידוש עליך שנקרא ה׳ אלהיך.
אהה בעל השדה לא חילה כו׳ בשביל העני הנכלל עמך צא תשא ומסלק אח ה׳ אנהיך מעליך כי אז לא אלהיך
בתחצת הפסוק וחזר ואמר מעזוב והיה די יאמר לעני אקרא כ״א ה׳ בלבד וזהו כי לא ינקה ה׳ .וענין זה יאמר
ולגר יהיה .אך כיוון סן מאמר נא ישראל אס הכל שלך פה איני אומר וחללת אח שם ה׳ אלהיך רק אמר הנה
למה ממרצה במועט כזה לענייך לז״א לא מכלה כו׳ .מתחלה ה ית ה׳אלהיך אך עתהסלקת שם אלהותו מעליך
והוא כענין דן המוריד אריסין טל נכסי אשתו במסכת ע״י שבועה זו נמצאתי אני ה׳ בלבד ולא נקרא ה׳ אלהיך.
כתוטתדףע״טע״ב) שאס אכל גרוגרות א׳ דרך כמד וז״א וחלצה כר אני ה׳ או יאמרענין רבי שמואל בר נחמני
מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל .הנה כי גם שהוציא (בבא בחרא פ׳ הספינה דף ס״ז) ג' נקראו על שמו של
הוצאות רבות יטכה הכל על גרוגרות אמס על שאכלה דרך הקב״ה צדיקים ומשיח וירושלים צדיקים דכתיב כל הנקרא
כטד שניחן לו p.הדבר הזה כי כל מה שתצמחחי ונחמי נשמיט׳ .ובזה יאמר אפילו אם צדיק אתה שאני נקרא
לך כל תטאמך וכרמך וזיתיך איני שואל ממך רק פאה ה׳ אלהיך אס תתחלל בשבועת שמר לא מקרא ה׳ כשני
ושטלת הלקע .אך בזאת שיטה דרךכטד שלא תכלה
 .ככל צדיק כ״א אני ה׳ לבד ולא אחה:
תעשוק ש .,הנה אמרח• לך מפרנס אס העני
פאת השדה ומקח בידך הלקט והפרט למש בידיך לעני כי ע
יתבייש רק שמניח הפאה והלקט והפרט והס ילכו כלוקמיס
בחנן• לו דרך כטד ואס לא תעשה כן מתרגשות
משלהם דרך כבוד .וז״א תעזוב אותם כי אני ה׳ אלהיכם כמה עבירות כאשר .שד אני מודיעך כי בהעלי׳ עיני׳
כתוך כעני והגר  .לכן סמן לו מפלי ודרך כבוד :או מלתת לו ממטחי אשר נמתילהם אשר לא עמלו בהם מבא
קרוב לזה כי רצה הוא יה׳ ללמד מה רב טוב מסן בסחר לעשוק שכר שכיר שעמל ט .וזהו שסמך לא תעשה וכו׳
אשר לא יטש המקבלה .וזה מאמרו יס׳ ראה נתתי לכס ומזהימשךלעטרגסעללאסגזול בפרהסיא ש״מלא אעשוק
חנואמכם בלמי נרגש שאתם מקבלים .רק כאלו הוא רק אעכב בידי פשלש יום או יומים .לז״א לא מלין
קציר ארצכם משלכם אם שאני נחמי לכם את כל .כן גם פשלס שכיר וכו׳ .ט אס כה תעשה אתה גורס עבירות
אתה הזהר מלהתראות כאלו אתה נותן לו .רקתניחהפאה רטת .א׳ ט בלכת הדל לביש בידים רקניות ובטחו אין
וצקטושללוחוהסילהואח״כ ולקטו אמר הסתלק הבעלים .למס לאכול והאשה וילדיה תפאנה עיניהן אל ידיו להריק
וששר הכתוב בקצרכס אעלה עליכם האלו הוא קציר ארצכם להם ואין כל מאומה בידו אז ימן אס קולו בבכי וקרא
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ממימי עמו היום מלאכה כי ריקם בל יממה לו מום דבר רע בכעסו .כי הנס אני ה׳ להצילו:
............
................
..
האיש אסר
ואמר ארור
עליו או יאמר בשום לב אל אומרו לא מעמוד על דם רעך
שלחני בלע ולא חמל עלי ועל אשתי ועל בני .על כן •141
אני מלוה ואומר לא מקלל מרש וכו׳ .ועלסעשיר הוא ולא אמר לא יומס רעך וכיוצא בוס .אך יאמר דע לך
אומר ולפני עור לה מחן מכשול שאס יאמר לעשיר למה אתה הרכיל שלא מעמוד ותחקיים על דם רעך המומת
מעפה כה לשכירך העני ואל שכרו ישאו נפשם הוא ואשמו כי אמס מהרג על שהסיביס מימחו .וגם שאומרו לא
ובניו הלא זאח ישיב העביר מהעשיחי .הלאלא לעשק מעמוד הוא לאו בפני עצמו .מדאפקיה בלשון זה כיון
כוונתי ט הנה מהר מהן ויבקש לו היום ויפרע מחר מאשר גסענין האמור* ואחר צוותו יס׳ אל הרכיל .מצוסW
אמן לו ולמה יקללני הפועל .ע׳כאני אומר לך העשיר ןהמ^5ואו«יאם האמנת לדבר לא השנא אס אחיך בלבבך
כי נס אתה לא מקנה כי הלא ולפני עור לא מחן מכשול !הוא אשרנאמר עליו .כ״ב הוכח אומו אולי ימנצל ואחיך
לבא לכלל כעס ולכלל סעות כזה .שימר אפו ויקללךולא הוא .וגס שכיח אש הרכילעמימךשלא יבאלך ברטלוס.
הסרק הדל אני עושה כחס עליו .אי מבלחי היוח לי מה ואם נאמד שאומרו את .מרבה אס ש שנאמר עליו יחזור
למס לו מבלי בכרך .רק בחמלמי עליך כי הנה ויראס האת אל אומרו הוכח ועמיתך אל אומרו שטח ואם אחר
מאלהיך ממי שהוא אלהיך שהוא מדס הדין .שיקרא שם ששכיח אס מי שנאמר עליו אם שקר שה הדבר ט מכיר
אלהיך עליך .מה שעתה א גי ה ,בעל רחמים שהשפעסי שהמצלוש אמת הלא מרויח ט לא משא עליו חטא החשד .
עליך סוב .כי בקצוה אהשך הביסה ויעשיר השעל והורש ואס המס היה הדבר לא מקום לשלם רעה ולא מס.־ר
אהה  .ושד עבירה אמרה ממשך מהלן פעולת שטר .לאמר איט כמוך שהצרת צי אט אטיב לך ט הלא ואהנס
והוא כי ארר עטר ישם יעמיד אש בעל הביס בדין לרעך כשך ט הלא רעך הוא בזה ט לא יבצר כי גס
באומרו הבא שנרי ובעל הביח אימר גההיאז ממעמד אמה חטאת לזולתך .כאשרמסא שא לך .ולא ממסון
גס הדיין לחטא יעבור על לא מעשו של במשפנו כו׳ .והוא כי יהיו טקטס וטסרים לך .ועשה עש ק נם אמה .ואש
אפשר יעטר הדיין בהטוס אל אמד  pהצדדין .או יאמר ירחה בשניך ט צדיק אמה ולא מסאס לאיש ט מין זולתך
בלטטהק ט איש עשיר ממד שלשה אוארנעהזוזיס פחסאס לו אהה .הנה אני ה ,ט לא יבצר ממך שחטאת
להחסיר לחם רעב .ויעה לומר ט חרפהרעבהביאאה! לי1^-ל!1יערבלך אס הייהי טקס וניטרלך ]:אריאמר
העני לבא בעלילה על העביר .ואפברטבהשךהוא  :לא סשנאאסאמיך מאו^ר מתייחס לזזהיך .אל משחף
ויזכה אח העשיר ויעשה של במשפט .סו יתהפך הוא יצה״רעסיצה״ס לשנאו מחמת שנאה וכיוצא בה .ת״א
טיאמרהיסכן ערב לטאיש רש להעיז פניו נגד העשר .בלבבך בשני בימי״ן .ואס לא כשר הוא להמייחס לאחיך
שכח וכו׳ .כ׳א איט אחיך הוא עמיתך.
אם לא בהאמח אש רק שטרדות העשיר בעשרו השטמסו יע׳׳כ אמה
האמה ויעבור על לא משא פני דל .או יעשה דרך שלישי ולא משא עליו מסא על ערר חך עליו :או יאמר הוטמט
ט הוא המסמפח .מי מהם הוא הטוען שרך ע״כמה כאופן נאוס ופיוס ולא מבייש אוש ברבים וכיוצא בזה פן
הוא ששה מחייב אח העשיר .ולבל יקפיד מהדר פני יענהעזוס ויאבד על ידך .והוא משוב «לט על פשק
עביר ומכנדוהרנה ומזנה אשהרש כדי לצאת ידי שניהם( .משלי כ״ד) אוסר לרשע צדיק אמה וט׳ שמא אומר
והנה על הא׳ הוא אומר לא תעשו עיל במשפט .יעל הב׳ לרשע צדיק אמה .הוא חנישש ויקטסו עשם וט' .אך
אומר נא משא פני דל .ועל הג׳ אומר ולא מהדר פר לשטשם ינעס ט אם רשע הוא ואם שטסט לומר רשע
גדול מ׳ :והנה עד כה דברתי על הנמשך מהלןפעולס אתה יענה עזות ויקללך ואשמח שגרמת לולהרשיע .לכן
שביר פהלוך ילך ובכה ודובר כרה נגד האיש השר עבה ינעם למוכיח לומר לי צדיק אחת .סך לזוח שפמים הרחק
עמו ולא נמן לו .אך אין כל זה רקמהשעל בלמי דן ממך וכיוצא בדרך פיוס אז לשטחים מבא ברכסשב.
אה בעצ הביח לכף זכות באמור אליו כי אין לו משס למת ט כל איש טוב יברכם ט בהחטלוס החזירוהו לס סב בל
לו בכרו ביומו .ע״כ אמר עשה זאחאיפה בר  .בצדק יצר לשביס ונס ימינו טה ט המש עמס קול שוס וקלון
הבשס עמיתך .הוי ק חוש לכף זטה וכן פירשו ז״ל עתה באמור לו צדיק אהה שפסים ישק הרשע ההוא וסחס
(שנת קכז) אומרו בצדק וכו׳ .והניאו מעשה דתירקטם השיבו דברים רעים משיב דברים נסחים .כענין מס
כמפורש שה .ואמר עשה זאת איפה בני והנקה מטא על הסנצלוש ולומר ששד נא יביא עצמו לכל הדימה לטעור.
ידך כל הלהוין הנזכרים .ודע בחס לא העבה ק שד ועל זה אחשבה טונה שרת ה׳לסקנט בעצס שבס זו.
תוסיף לגרוס שעטה נדילומ^.ה והכעלא_חלנ£כ^ באומרהתוטחאש עשהך .באופן שלא משא עליו מסא
.וט׳  ,והוא כי הלא מכתך לבייץ ושכר פשלמך אין אהך ! שלא יענה לך עזות ותשא עליו חטא ט נרמס לו להיוס
ומקלל חרש כמדובר שמקלל ותאמר כהיעפה לו אלסיס■) משיב רעה ממס סובה .ואם עשית כן ויענה עזוס לא
לעשיר וכה יוסיף בעניי ודלוחיטהצא אס פניי ויניע מקום ולא מסור וכו׳ .ואס קבל ושב לשפ&סך ונעשה
כפי ראה וריקם שלחני .ועל הדרך הזה ימלא פיו קללות רעך ואהבת לרעך נשך וע״י כן אני ה׳ .ושא בשרשת
נגדו .הלא ישמע השמעוהלוך ילך רכיל אלכעשיר ההיא? נס כמבט ט ארז״ל (במ״ר פרשת במדבר) שבאומרו
לומר לו מה עשית לפלוט שכ״כ מארר ומקלל ומגדף היה ואט שא וטס דיט ט מלס אני שא הב״י
אוחך .ע״כ על האיש השומע מזהיר ואומר לא מלך רכיל שא שם הרחמים כאשר כמבט ראיה ממדבר רבה.
בעמיך ט הלא סעשדעצדסרעך .וזשלאסעשדעל) ובזה יאמר על ידי פה שואהבס לרעך כמוך מדס
רעך קיהרגטהמקבלהרטלוס .ואלמאמרכילשסן אט נעשים ה׳ הא רמשם כאשר אמה מממלא רחמים
אל גדוצס מטה זו
שמיס סטין סגנה הדבר למען השמר המקבל מפונמן על זולתך  $ 1ירמוז טעם
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הלכות גביית מלוה '־ מ־ש
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(כב) חייב למודל היינו נעה הצורך דלעולס אץ חיוב עליו למודל לקנעח
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גזנר דנח,נ
אף לעגל אמינתא דלחמא אי עביד ממי:
צדקה נמ'( :כד) שאל דברים וט׳ מיין חומים מ״ש בזה ואם בשעה שהיה ממשכן היס מחזיר מחרישה ביום כמש״ל אבל לפי מש״ל דה״ל אן £בנלי אוכל נפש
יש לומר כמ״ש בעה״ה דעבר וחבל ובפרה לפמ״ש דבלילס
עשיר ואח״ב נעשה פני מחויב להחזיר דעל כל פנים עכשיו צריך למשמן ועיין מומים :ניחק לעשה
לא&ומי הרמב׳ם
חם מדעמו וטי זהו לאפיקי
(כה) אם
לחבול. 1כלי___ a
שהר1 -״.
___
י
הרמנ׳ם
____ ג״כ
מחרישה אם כן
דס״ל כלי אוכל נאש א&ילו בשעה הלואה
:
לו
שמהדרין
השיעור
לו
שישאיר
ובלבד
למשכנו
מותר
נפש
אוכל
יא
אפור וקס״ל דלא דכהיב יחבול ואין הבלה
לק״מ ובירושלמי מבואר להדיא אס
אלא נהוח שלא בשעח הלואה ועיין הומים :יב אם הוא בעצמו משכנו (3כ) חייב להחזיר לו אא״ב הממשכן (ע) גזבר כן צ״ע להקל באיסור תורה( :י והיינו
(נו) אלמנה וכחב כסמ״ע ה־ה גרושה והם•)
הקד׳ או נזבר עניים .ו והיינו דוקא כלי אוכל נפש דמי נמו השליח נ׳ד דוקא כלי וט׳ עיץ מש״ל בזה בסעיף
נקב ה״ה פנויה ועיין הומים כי ס׳ו להוסיף
ולשנום קוצו של יו״ל מההורה דוקא אלמנה ז אבל אם משננו המלוה (נד) שאר דברים אף י• 1י.נ
דעובד :נצחו מ׳מ מה שע;ה י״ר פ״ש בס״ק י״כ :ז אבל אם
עשוי ואין צריך להחזיר לו  .שישלם לו
ולא אמרח זולתה( :נו) כלא בשעת הלואה יג (כה) אם מדעתו מסר לטלוה או לשליח בית דין בלים שעושין בהן משמו המלוס שאר דברים וט׳ יש
^לאטקי מדעה הדמב״ס דפנירא ליה דאף
להבין מאין הוציא רמ״א דין זה כי
אוכל נפש מותר לקחתם :
בעח הלואה אין ליקח המנה משבץ קמ׳ל
דלא דנל הבלה הכתוב  .נקרא היינו שלא יד («) ח אלמנה כין שהיא עניה בין שהיא עשירה אין טטשכנין מה שנרשם השובת ישב״א מה שכתב
בשעה הלואה ועיין הומים מ״ש בדברי
אותה(«) ט שלא בשעת הלוואה ואפילו שליח בית דין( .נח) ואם נ״י דכי דקיימא לן בתמורה לכ״ע אי
_( : tgggaנח) ואם וטי בפ׳ב כיינו נפש
עכר
עבד מהלי כיינו היכי דהתורה להקו
הצורך
לעשה השב השיבם וכן ברי״ו לא
כתב רק אי תפס תפס אבל בדברים שאין בהם החזרה אס  pלא קאי עלה השב תשיבם ואם כן הדרן לכללא אי עביד לא מהלי .דהא לא שייך עלי׳
השב תשיבם .ואולי סברת הרשב״א דאס כן לימא איכא בילייהו בדברים פאק צורך להחזירה לרבא צריך להחזיר ולאביי א״ 5להחזיר ועדלא מכלי הני ש״מ
דככל בכלל אי עביד •מהלי והיינו כיון דחזיקדהתורה אמדה בדבלים שיש בו צורך להחזיר דמהלי מעשיו וא״צ להחזיר רק בעת הצורך ש״מ ד־עת התורה
דבזה יהיו מעשיו קיימים ואם  pמיני׳ במקום שא״צ להחזיר דגם  pמעשיו קיימים דהא חזילן דנילוי דעת התורה דבזה הלאו מה דפביד יהי׳ מהלי ואס
כן בכל דבר בזה הלאו אפילו בדבר שאק בהם צורך החזרה אהלי מעשיו:
1ר1ה ברמב״ס מבואר ג״כ דאק לוקה וט״ז חמה המפלה למלך למה הלא בחבל עשיר למה לא ילקה הא לא נימק לעשה דאי; בו מצות החזרה ול״ל
הואיל ולאו ליתק לעשה במצוה שיש בו החזרה אס כן תו ליכא בי' מלקות כלל דנהפוך הוא דרמב״ם כתב יחיד שעושה תמורה לוקה ולא ניתק
לפשה דכתיב והי׳ הוא ותמורתו קודם הואיל וציבור לא ניתק לעשה דציבור הממירים אק תמורה׳ חודש וכרי להיפוך דאס בצד א׳ לאו לא ניתק לעשה
אף בדבר דלימק לעשה לוהה .ובאמת מה שהקפה מעשיר היה מקום ליישב לנראה אם בשעה שחבל היה עשיר ואח״כ לעפה הלוה עני חייב להחזיר סוף
כל הוף עכשיו כרי נצרך צמשטן והיא שמלתו לעורו במה יכסה וכן לפי דברי ר״ש דאמר אלמנה עשירה ממשכנין אבל לא פלי׳ דמשימה שם רע
בשמני׳ אם היחה בשעת מכטן עשירה ואמר כך עלי׳ אק חייב להחזיר דעדיין יש מצא' שם רע בשטלי׳ חט דברי תוספתא והוא בירושלמי ג״כ רש״א
אלמנה טלי׳ אין ממשכלין אבל עשירה ממשכנק ואק מחזירק לה מפלי שמשיאה שס רע בפכנוהה ומדבר השה לכאורה בעשירה בלא״ה אין כחזירין
כדכתיב ואס עלי הוא וט׳ ומה צורך טעם שמשיא׳ שם רע וט׳ אבל לפמ״שניחא דמיירי אם אחר כך ירדה מנכסים מ״מ אק מח׳ירק דא״כ חזר הדבר
להשיאה שם רע בשכנותיה וזהו כוונתו עשירה ממשכצק ואין ממזירין ר״ל אס העצי אחר כך  .ולפ״ז לק״מ דאף בעשיר הרי בנדר ציתק לעשה דכל
שעה הרי עומד להחזיר קאי אס יעני ואס  pהרי עליו חיוב השבה ומרי בכלל ציחק לעשה משא״כ בתמורה בציבור שהמירו שא״א לפול׳ לבוא
' להלל ניתק לפטה דבציטר לשלם אין משרתו קודם כפיר אמריק דלא הוי ניתק לעשה ונק״כי .אך ־איך® מספיק בחובל דברים שאק בהס תורת
מזרה כגון תבל אוכל לפש טסי׳ ואם כן במ לא שיך נימק לעשה ואם כן הקושי׳ במקומו מה ליה לדמב״ס לפרש דלוקה בהו עכ״ס  .ולכן צריך לומר
בקושי׳ משלה למלך דיש לחלק בין ניתק לעשה לליתק לעשה דודאי ניתק לפשה דמוא ממילא שפיר אמרינן כמו בתמורה לחומראדהיאילדבצימר להא אף ביחיד
לוקה ולא קשה איך יתכן לומר לו קום ועשה וילקה דהא אק אלו צריכין למעשהו דממילא הוא וממורתי קודש וקדשהו שמיס  .אבל במקום דצריך לומר
קום ועשה אס כן א״א לומר דילקה דלא יתכן לומר לו קום ועשה ולהלקותו וע״כ דאק בלאו זה מלקות ואס כן אמרינן להיפוך אף גבי מקום דאק בו
קום עפה אין בו מלקות דאק לחלק הלאו לחצאק או טלו מלמות או כולו פעור ולכן כאן היכא דאמריק קום החזיר אי אפשר להלקותו ואם כ; בכל
דבריהם אק כאן מלקות אף במקום דלא שייך קוס עשה וסברא הלזו לחלק בין ניתק לעשה דתשרה לפאר ניתק לעשה כתבו מש׳ מולק דף פ״א ד״ה הלח
וכו׳ דכמבו דהך דהשרה לא הוי ניתח גשר דבלאו מעשיו יהי׳ מא ותמורתו חודש ע״ש והדברים לטניס כמ״ש אבל עכ״ 5מ״ש דאס העשיר והפלי
למחויב להחזיר אמת כמ״ש בירושלמי^ ח אלמנה וכתב כפמ"ע ה״ה גרושה והט״ז .מסיה ה״ה פנויה  .ואלי אומר תס יוסיפו לחגו לאו*ל!;Si־ ויה
 yש־מב בתורה אק קן ואף אלי אומר באשה שאלך בעלה למד״ה והיא גלמודה אין למשכנה דכ״ש דאתה משיאה שס רע בשכנות׳ והיא בעולת בעל.
" אבל ח״ו לשנות קיצוכליו״ד ממה כנאמר בחורה כי העיקר הוא כי אלמנה דמעת׳ על לחי' בונה על שברה עד בעו״ה מרבן בית תפאדתילו נדמה לה.
ועיין ברמב״ן ס׳ משפטים ואלמנה לא מעטן דכתיב דחס המולה על אלמנה וקרוב ה׳ לנשברי לב ולכך סבירא ליה ת״ק בכל אלפנה אין ממשכנק
ור״ש סביראליהאס pאף לא לוריד לנכסים אלא במש! אק לט לחוס רק םעי׳׳כ מפיאה עם רע בשכנות׳ ובזה הבכה ואל מתן פוגתלרמפי׳ כי באתה
לפ״ר ח״ו ובזה מאוד היה כתורה מה כל צער ויגק אלמנה אבל ח״ו למהיף ולכנות ומכ״ש בגרושה שהתורה אמרה מ מציא רשעה מתוך ביתו איך
ממשכלק
למס ור״ש לא הוציא הפסוק ממשמעות רק כתוב בגד אלמנה דמשמע פני׳ כאי; לה כי אס כמצתה לשרה ובאמת דעת ריא״ז דוקא בגדים
וטכ״פ אק לזוז ממשמשת הפסוק ות״ולמסיף דבר שלא קבלו חז״ל ודרשו בי״ג מדות המקובלת להם ורוח ה׳ נוספה בתרבס ועייו ש״ר סק״א
גכפת הצואה והרמב״ס כתב אף בשפת הצוואה תסור ורבו החולקים עליו והביא המ״מ ר6יה לדברי המוצקיה ־דכא ר״ש כבירח ליה העפה מפני
שמשיאה כה רע וט׳ וזה לא יתכן בעת הלואה דליכא נכי׳ דק חזרה ואם  pמדר״ש נשמע לת״ק דבהא לא יחלקו .וצריך לומר לדבריו דמה דהחליע
דבעת הלואה לא שייך החזרה הא כתב להדיא ואס חבל מחזיר 3ע״כ והיינו בעת הצורך כמ״ב הסמ״ע וכמש״ל וגס כיק דליכא מלקות רק בשנאבד או
נשרף ש״מ דנימק לעשה דהפב תשיבם .וצריך לומר הייט מאיל ואסרה המרה מבלי למבול והוא עבר אמימרא דרחמנא והיה שורת הדק דלא יהני
כלל וחס המרה להחזיר בעת צורך להשבה אבל אלו לא אסרה המורה מהכ״ת לומר ט דק השבה וא״כ היא גופיה קשיא לא יאסור ההורה ואף השבה
לא הצטרך ולא יהיה מצאת ש״ר בשכנות׳ זכו כוונת המ״מ  .אבל עס כל זה לא בליר לי דבריו דלדעת הרמ״ה והביאו רמ״א העיף מ דבעדב אסור
לחטל כלי נפש שמע מינה דהבירא ליה כא דממעטיק מלבימ דאתה נכנס לביתו של ערב רק בהך לאודלא תבוא וט׳ אבל הך לאו לא תחבול דחיס
וט׳ אינו משע׳ ומל על ערב ואס הן ה״ה לאו דלא תחבול בנד אלמנה דמ״ם כיו! דלבימ אק ממעט כל הלואות ואם  pעדיק הקופי׳ .לר״ש דסבירא
ליה משוס מצאת ש״ר אס אלמנה ערב שתר לדעת הטור אות נו״ן דלית ביה השבת עבוט דהאליכא בה חזרה ולת״ק אסור והרי כאן מחלוקת חדשה .
ושד אכה החייבת לחברתה לר״ש שתר  piכן המגל באמה לר״ש שהר דבכל אלה לא שייך מצאת ש״ר ולת״ק אמר והרי כאן מחלוקת חדשה  .אלא
ברור דכל זה הכל מד פלוגת׳ דרמב״ס בפי׳ המשנה נתן טעם לת״ק דמ״מ לא ישכן שיש בו איזה קטט ועסק בענק משטן ויש מצאה ש״ר או שאר
טעמים ואם  pזהו שאמרו עשירה הרצון שאין צריך להחזיר וככל בכלל יהיה ערב יהי׳ בשע׳ הצואה הכל נכלל בכלל עשירה טק שאין בו דק החזרה היינו
עשירה וריש אמר דווקא .מני׳ היינו שיש בה דין חזרה וממנו מקיש לכל שאין מ דק חזרה שמד וה״ל כאלו אמר להדיא דת״ק הביראליה כל שאין ט דק
חזרה ג״כ אין ממפכנק ור״ש פליג דוקא יש ט דק חזרה והכל מד וזה ברור ודברי המ״מ איט ברורים לי כי הנ״ל קשיא ליה אמנם גס בדברי הרמב״ס
בפ׳ הנ״ל דכתב הטעם מפני שלא ימלט שיקרה ט קטע ועסה ויש בו מצאת ש״ר יש ג״כ להבק כא אמרו «מ׳ דר״ש מא דריש מעמא דקרא דמשמע
דלת״ק ליכא טעם .וכבר עמד בזה הלח״מ והקשה דבגמ׳ מדמה חומו להך דלא ירבה לו נשים וט׳ .ונראה דסבידא ליה לרמב״ס דפי׳ הפלוגתא אי דרשינן
טעמא דקרא או לא ודאי אין דבר בלי מעם רק זה הכלל כשב הרמב״ם בספרו השרה כי הטעמים ברוב מצות יתק שיש דברים שלא יחול עליהם
הטעם רק הכל הולך אמר הרוב ואם שייך הטעם ברוב אק להשגיח במעומו אך ®ו למאן דלא דריש אבל מאן דדריש טעמא דייק ביה ואס יש דבר
פלא חל ט העעם אף הוא יוצא מהכלל ולא יש pעליו לגזור :ולכך ® הטעם שנתן הרמב״ם דלא ימלט פיסול בו הקמט זה איט בכל הנשים ומשכנות
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לחברך .כל לשון גר אדם שלא נולד באותה מדינה אלא בא ממדינה אמרת לגור שם( :כא) כל אלמנה ויתום
לא תענון .הוא הדין לכל אדם אלא שדבר הכתוב בהווה לפי שהם תשושי כח ודבר מצוי לענותם( :כב) אם
ענה תענה אתו .הרי זה מקרא קצר גזם ולא פירש ענשו ,כמו לכן כל הורג הין ,גזם ולא פירש ענשו אף
כאן אם ענה תענה אותו לשון גזום ,כלומר סופך ליטול את שלך למה כי אם צעק יצעק אלי וגו:,
תורה
^כתוב במקומות הרבה .רבי שמעון בן יוחאי אומר הרי
^"וא אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ב) ,וכי מי גדול

מי שאוהב את המלך או מי שהמלך אוהבו ,הוי אומר
מי שהמלך אוהבו ,שנאמר ואוהב גר ג)( .מכילתא)
*אוצרהחבמח;
כ> שופטים ה ,לא .ג) דברים י ,יזז.
ל״ו מקומות תשב כ״מ שהזהירנו על הגר והם כ״ו מקומות וכל
מ״ע ול״ת שכלל הגר עם ב״י והם עשרה מקומות סה״כ ל״ו ,ע״ב.
ובדק״ם שי״ג בל״ג מקומות ,ובמ״ח מקומות ,וכ״ה בתנ״י ויקרא
ב ,מ״זז מקומות ,וביראים סי׳ נ :3בג׳ מקומות .ובתום* קידושין ע:
בכ״ד מקומו* וכ״ה בחנון מצוה לג .ובמגוה״ט אלנקוה זז״ד ע׳ 322
בל״ו מקומות ,ושם  323בכ״ח מקומו* וראה בתו״ש לעיל חלק י־י*
ע׳  26ממדרש חדש.וחט״ו עמ׳__47מחנחומא ישן ,וספרי בהעלותך ם״כ.
ובמנוה״מ אלנקוה ח״ד עמ׳  159ממדרש משלי ,וילקוט המכירי
ישעיה  .214והמשך המאמר במכילתא שם :הביבין הגרים שבכל
מקום הוא מכגן כישראל .נקראו בגי ישראל עבדי* שנאמר (ויקרא
כה ,נה) כי לי בני ישראל עבדי* ונקראו גרים עבדים ,שנאמר
^&עיה1 ,ו 0 ,לאהבה את שם ח להיות לו לעבדים« נקראו ישראל
£מ!רתי* שנאמר (שם סא ,ו) ואתם כהני ד׳ תקראו משרתי אלהיבו

יאמר לב* וגקראו הגרים משרתי* שנאמר (שם גו ,ו) ובני הנכר
הגלוים על ד׳ לשרתו ז נקראו בני ישראל אוהבי* שנאמד (שם מא,
ח) (ואתה ישראל עבדי יעקב וגו׳) זרע אברהם אוהבי ,ונקראו
הגרים אוהבי* שנאמר (דברים י ,יח) ואוהב גר ז נאמר בישראל
ברי* שנאמר (בראשית יז ,יג> והיתד ,בריתי בבשרכם ,וגאמר
בגרים ברית ,שנאמר (ישעיה נו ,ד) ומחזיקים בבריתי« נאמר
בישראל רצון ,שנאמר (שמות כח ,לח) לרצון להם לפני ד /ונאמר
בגרים רצון ,שנאמר (ישעיה נו 0 ,עולותיהם וזבחיהם לרצון על
מזבחי! נאמר בישראל שמירה ,שנאמר (תחלים קב* ד) הגה לא
ינום ולא יישן שומר ישראל ,ונאמר בגרים שמירה ,שנאמר (שם
קמו ,ט) ד׳ שומר את גרים! אברהם קרא עצמו גר ,שנאמר (כראשית
כג ,ד) גר ותושב אנכי עמכם < דוד קרא עצמו גר ,שגאמר (תחלים
קיט ,ים) גר אנכי בארץ ,ואומר (דד",א בם ,טו) בי גרים אנחגו
לפניך ותושבים ככל אבותינו כצל ימינו על הארץ ואין מקו*
ואומר (תהלים לט ,יג) כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי .תביבין
הגרי* שלא מל אברהם אבינו אלא בן תשעים ותשע שגי* שאלו
מל בן עשרים או שלשי* לא היה גר יכול להתגייר אלא בפחות
מבן שלשי* לפיכך גלגל המקום עמו עד שהגיעו לתשעים ותשע
שני* שלא לנעול דלת בפני הגרים הבאי* וליתן שכר ימים
ושני* לרבות שכד עושי רצונו ,לקיים מה שנאמר (ישעיה מב,
כא) ד׳ חפץ למען צדקו יגדיל תורד ,ויאדיר« ובן אתה מוצא בארבע
כתות שהן עונות ואומרות לפני מי שאמר והיה העולם ,לד׳ אני,
שנאסר (שם מד ,ה) זה יאמר לח אני וזה יקרא בשם יעקב וזה
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[שעב] כל אלמנה ויתום לא תענון ,אין לי אלא
אלמנה ויתום שאר כל אדם מנין תלמוד לומר לא
תעגון דברי רבי ישמעאל .רבי עקיבא אומר אלמנה ויתום
שדרכו לענות בהן דבר הכתוב( .מכילתא)

יכתוב ידו לח ובשם ישראל יכנה! לח אני ,ואל יתערב בי חט*
וזד ,יקרא בשם יעקב ,אלו גרי צדק ,וזה יכתוב ידו לח ,אלו בעלי
תשובה ,ובשם ישראל יכג* אלו יראי שמי* ע״ס ובמדרש תחלים
מזמור קמו :ח שומר את גדים בו׳ כך אמד הקב״ה טובה גדולה
צריך אגי להחזיק לגר שהגיח משפחתו ובית אביו ובא אלי לכן
אני מצוד ,עליו ואהבתם את הגר ,וגר לא תונה וגד ,לכך נאמר
[שעק בלק״ט :רבה הכתוב נו״ן
ח שומר את גרים ,ע״כ.
יתרה ,אפילו שאר אד* דברי ח ישמעאל .רבי עקיבא אומר כל
אלמנה ויתום שדרכן להיענות בהם דבר הכתוב .זה שאמרו רז״ל
(שבת יא ).תהת ארי כו׳ ולא תחת יתום ואלמג* מפני שדמעתן
מצוי* ע»כ .ובזי״ר פי׳ דדרשת ח ישמעאל היא מדלא כתיב :לא
תענון כל אלמנה ויתו* ש״מ דלא תעגון מרבה כל אד* וכ״כ
בבה״מ .והשב״י הקשה עליו ,וראה גור אריה כאן .ובפי׳ רביגו
מיוחס בחב :לא תענון ,הגו״ן יתר ,והוא לתפארת המליצה ,ע״כ.
וראה להלן אות שעג ,שפז .בסמ״ג לאוין ה :ואע״ס שפירש רש״י (בם׳
משפטים) שהוא הדין לכל אד* אלא שדבר הכתוב בהווה ,לנד שהן
תשושי כת ודבר מצוי לענות* מכל מקום אני אומר שתפש אלמנה
ויתום מפני הברית הכרותה להם ,שכל זמן שהם צועקים על
מעניהם הן נעגין ,שנאמר על זה :אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע
צעקתו ,ונאמר :אבי יתומים ודיין אלמנו* ע"* ועיי״ש לאוין קפ
ובסמ״ק סי׳ פו ובהגהות שם .והרש״ל מפרש שהספ״ג חולק על
פירש״י ,ובם׳ יסל״ם על הרמב״ם האריך בביאור לשון הסמ״ג,
ובדינא דחיי פי׳ דהסמ״ג מפרש כן לשון המכילתא :שדרכן ׳ליעגות
מן השמים׳ .ובשבות יהודה כ׳ לשון ׳שדרכן׳ אינו מחוור ,ויפה
כוון שבן בילק״ש (דפוס סאלוגיקי ויגציא .ועוד ובדפוסים הרשים תקנו.
הגי׳ כמו כמכילתא) הגירסא .שדרכו ליענות" .ונראה שכן היתד ,גם
גירסת הסמ״ג .ולכן פירש כן שדרכו של מקום ליעגות ליתום
ואלמג* ומלשון המכדרשב״י לקמן שעג ראיה לגירסא זו— .
ברש״י כאן מפרש ע״ם תרוזייהו וב׳ המפרשיזם שלרש״י לא פליגי
ר״ע ור״י אלא משמעות דורשין איכא בינייהו .וברמב״ם הל׳ דעות
פ״ו ה״י :חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפגי שנפשן שפלה
למאד ורוחם נמוכה .אע״ם שהן בעלי ממון ,אפילו אלמנתו של
מלך ויתומיו (ראה להלן אות שעד ),מוזהרים אנו עליה* שנאמר
כל אלמנה ויתום לא העגון .והיאך גוהגין עמה* לא ידבר אליהם
אלא רכו* ולא יגהוג בהן אלא מגד! כבוד ,ולא יכאיב גופם בעבודה
ולבם ברברים קשים ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו .בל

תורה שלמה ־ יח משפטים ב כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ עמוד מס 104תודפס ע״י תכנת אוצר תחכמו:
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שמות כב משפטים
תירה

~~{שעג] כל אלמנת ויתום ,איז לי אלא אלמנה ויתום,
מנין לרבות כל אדם ,תלמוד לומר כל — לא תענון,
אם כן למה נאמר אלמנה ויתום ,ממהר אני ליפרע על
ידי אלמנה ויתום יתר מכל אדם ,שהאשה קובלת לבעלה,
בן קובל לאביו ,אבל אלו אין להם למי שיקבלו לו אלא
לי בלבד♦ (מכילתא דרשב״י בתי״א)
!שעל] כל אלמנה ויתום לא תענון ,ר׳ יוסי אמר
למה אוהב אלהים יתומים ואלמנות ,אלא שאין עיניהם
תלויות אלא בו ,שנאמר אבי יתומים ודיין אלמנות ,לכך
כל הגוזלן כאלו גוזל להקב״ה שהוא אביהם שבשמים

המקגיטן או מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן או אבד ממוגן
ה״ז עובר בלא תעשה וכ״ש המכה אותם או המקללן .ולאו ור.
אעפ״י שאין לוקין עליו .הרי עוגשו מפורש בתורה ,והרה אפי
והרגתי אתכם בחרב ,ברית כרת להן מי שאמר והיה העולם שכל
זמן שהם צועקים מהמם הם נענים ,שגאמר כ« אם צעק יצעק אלי
שמע אשמע צעקתו ,ע״כ .ונראה מדבריו שר״י ור״ע פליגי ופסק
כר״ע .וכ״מ בומב-ן בהשגות לסהמ״צ לאוין רנו ,שמונה אלמנה
ויתום לשני לאוץ .וצ״ל שאפילו לגד שיטת רש״י סובר ר״י שעיקר
קרא נאמד לאלמנה ויתום ומנו״ן יתדה מרכין שאר כל אדם.
גהרמב״ם בסהמ״צ ל״ת תו מונה אלמנה ויתום לא תעגון בלאו
אחד ,והרמב״ן בהשגות כתב שנמנים בשני לאוין :שהרי חלקן
מכתוב באמרו אם ענה תענה 'אותר ,ע״ב .כלומד ,שלא כתבה
אותן .ועי׳ בלב שמת שם .ולקמן אות שעג מאוה״ח .וכהדרש של
ר״י נראה מלשון סדר אליהו רבה פכ״ז (פכ״ט) עם׳  : 144כך יהא
אדם רחמן על ישראל בכל מקומות מושבותיהן ,רחמן על עניים
ועל אביונים ועל דלים ורשים ,על יתומים בזמנן ועל אלמנות מל
מקום ,כדי שלא תהא אשתו אלמנה ובגיו יתומים ,שנאמר כל
אלמנה ויתום לא חענון וגר ,ע״כ .וראה לקמן אות שעח .וביראים
מימן גד :כל אלמנה ויתום לא העגון ,פי׳ לא יענה אותם לא בהונאת
ממון ולא בדברים רעים ,ודבר זה אפילו בישראל אסור ולמה
הוצרך להזהיר עליהם ,אלא לעבור עליהן בשני לאוין ,ע״כ .וביראים
־־עם תועפות ראם הנדפס מכת״י הגירסא :לא באונאת •דברים" ולא
בדברים רעים .ובסהמ״צ להרמב״ם לאוין רגו :והאזהרה הזאת
כוללת שלא יענה אותם לא במאמר ולא במעשר" אבל ידבר עמם
דברים טובים ורבים ,ויתעסק עמם בעסק ויחנו להם להיות בטוב
שמחים ,ויכוין ההפלגה בזה כלו ,ומי שיקצר בדבר מזה הנה עבר
על זה ,וכבר התבאר העונש על לאו זד» והוא אמרו יתעלה והרגתי
[שעק לעיל אות שעב ולקמן אות שעד" ולהמכילתא
אתכם ,ע״ס
דרשב״י הלימוד הוא ממלת ׳כל׳ המיותרת ודורשה על כל אדם.
ובם׳ התנוך כאן :ודרז״ל והיה כי יצעק אלי ,בן קובל לאביו,
אשד ,לבעלד" אלמנה ויתום אלי ,ושמעתי כי מגון אני ,ע״כ .ונראה
שכוונתו למכדרשב״י הנ״ל .ובס׳ התנוך כאן הסמיך על לאו זה
כל מד ,שנאמר בגם׳ מדיני יתומים שב״ד חייב למנות אפוטרופוס
ולטעון להם וכר עיי״ש במג״ח .ואולי הסמך של החנוך הוא על
המלה לא תעגון ,לשון רבים ,שהכוונה ג״כ לב״ד .וכ״מ מדברי ר׳
מיוחם שב׳ :לא תענון ,כל עגוי שבמקרא לשון צער הוא ,כלומר,
אל תצערם בדין ,שלא תעלים עין מהם כעגין שנא* יתום לא ישפוטו
לשעיר ,זב כג^ וראה להלן אות שעת .ובחזקוני כאן :לא תעגון.
מצוה זו כתובה בלשון רבים מה שאין כן בכל הדיגין הכתובים
בפרשה זו ,לסי שכולם פושעים בם אפילו אותם שאינם מקניטים,
שהרי רואין הם עלבונם ושותקים ואים סוהין ,ובן הזכיר העונש
בלשון רבים וחרד ,אפי והרגתי אתכם וגי /ע״כ .וראה להלן אות
שפב בביאור .ויש להעיר ממדרש תהלים םרשה יג :כל אלפנה
ויתום לא העגון ,א״ר ברכיה מעשה היד• בחסיד אחד שהיה דורש
כל אלמנה ויתום לא תענון ,אלמנה אחת שמעה אותו אמיא לגביר"
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והוא כועס עליו ,שנאמר וחרה אפי והרגתי אתכם וכר.
[שעה]

(שמות רבה ס״ל ה)
כל אלמנה ,אפילו אלמנתו של מלך( .מדרש הגדול)

[שעו] ויתום ,אהד יתום מאב ואחד יתום מאם ,ועד
אימתי גקראין יתומין ,עד שיעמדו לעצמן( .מדרש הגדול)
[שעי] לא תענון .אם ענה תענה ,מכלל שנאמר אם
ענה תענה .יכול לא יהא חייב עד שיענה ויענה,
תלמוד לא תענון ,אפילו ענוי אחד ,אם  pלמה נאמר
אם ענה תענה ,לחייב על כל עגוי וענוי.
(מכילתא דרשב״י כתי״א)

אמר לה זילי השתא ובתר בן אתיא׳ א״ל אי לא דשמעית יתך אזמר
בל אלמנה ויתום ,לא אתיחי לגבך ואת אמר לי וילי ואתיא .כס^
אמרה כנסת ישראל רבש״ע לא באנו אצלך אלא סמוכים מה שכתובי
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כי לא לנצח ישכח אביון ,ואח מנשי יתנא ,ע״כ .וברות רבה פ״א—
ב :ר׳ יוחנן מייתא לה מהכא׳ והכמה המסכן בזויה ,וכי חכמתו
של ר״ע שהיה מסכן בזויה היתד ,ז אלא מהו מסכן מי שהוא בווי
בדבריו .כגון זקן יושב ודורש לא תטה משפט והוא מטה משפט.
לא חקח שוחד והוא לוקח שוחד ,בל אלמנה ויתום לא תענון
והוא מענה אותם .וכ״ה בילהמ״ב משלי לב ,ומיכה ו ,יא .ונראה
מדבריהם שדרשו הקרא לא תעגון מיידי בדין ומשפט .וברבה״ו
כאן :כל אלמנה ויתום לא חעגון ,נראה הא דקי״ל בה״מ סימן טו
מקדימין דין היתום לדין האלמנה ,והוא מהרמב״ם סרק כא מהל׳
סנהדרין ,כבר כ׳ הרמב״ם טעמו בצדו שנאמר שפטו יתום וריבו
אלמנה ,ור״ל דבמשפם יש להקדים היתום ,ע״כ .וראה בפנים יפות
כאן .ובאור התיים על פסוק כב כתב :אם ענה תענה אותו .צל״ד
למד ,הוצרך לומר תיבת אלתו ולא הספיק באומרו אם תעגד ,וגר
והדבר ידוע שחוזר אל הסמוך ,ונראה ע״ם מה שאמרו במכילתא
בסטוק לא תענון אין לי אלא יתום ואלמנה שאר כל אדם מנין ת״ל
לא תענון ,ע״כ .ולפ״ו יש אזהרה גם לשאר כל אדם מלא תענה לוה
אמר הכתוב אותו פי׳ אותו שמוזכר בפי׳ הוא שעונשו נשיהם
אלמנות ובניהם יתומים אבל המענה כל אדם אין עונשו כל כך ,ע;»
[שעד] ילהמ״כ תהל
ראה מ״ש לעיל אות שעב מרמב״ן בםה״מ.
y
ח״ב קכה ובילה״ט זכריה  ,64הוא ע״ש ר׳ יוסף .תהו כהדרש
במכדרשב״י לעיל אות שעב וע׳ מש״כ הרמב״ן ורביגו בחיי לעיל
[שעה] כל ריבויא הוא .וכן הוא בכת״י אור האסלה
אות שסו.
ובמדרש החפץ :כל אלמנה ויתום לא תעגון ,בל אפילו אלמנתו של
מלך ויתומיו אסור להקגיטן ולהכאיב לבן .ולעיל אות שעב בביאור
לשון הרמב״ם :ואפילו אלמנתו של מלך ויתומיו .וב״ה בס׳ התנוך
כאן .ובסמ״ג לאוין  nובהגהות הר״ף לסמ״ק סימן פז .וברמב״ן:
וטעם כל אלמנו־" אפילו עשירה ובעלת נכסים ,כי דמעתה מצויה
ונפשה שפלה ,ע״כ .זכ״ב רביגו בחיי .ובחזקוגי :כל אלמנה ויתום,
שום אלמנה ויתום .דוגמא לא תעשה כל מלאכו־" וכל תמונה.
הזכיר הגר שאין לו כח ואחר כך הזכיר היתום והאלמנה שהם
ישראלים שאין להם כה ,ע״כ .וראה ספרי •הרמב״ם ומכדרשבי׳י"
טי׳ א־ב .ובמג״ת כאן ב׳ יאפשר גם גרושה הוי בכלל לאו זה כמבואר
[שעה ברמב״ם פ״ו
בהו״ס סי׳ צג לעניו לאו דהובל בגד אלמגה.
מהל׳ דעות ה״י :אחד יתום מאב אהד יתום מאנב ועד אימתי
נקראים יתומים לעגין זה עד שלא יהיו צריכין לאדם גדול לד,סמך
עליו ולאמנן ולהטפל בהן ,אלא יהית עושה כל צרכי עצמו לעצמו
כשאר כל הגדולים ,ע״ס וכ״כ הסמ״ג לארין ח .ובהגהות הר״ף לסמ״ק
סימן פז .ויש להעיר מלשון סדר אליהו רבא לעיל בביאור אות
[שעז] לעיל אות
שעב .וראה בס׳ •הרמב״ם ומכדרשב״י" סי׳ ג.
שעגב ולהלן שעה _ .לחייב כר ,לכאורה נראה מלשון המכדרשב״י
דתייבין מלקות על לאו דלא תעגון ,אבל אין זה הכרח דיש לומד
,
הפי׳ :חייב ,היינו כידי שמים .ולעיל בביאור אות שעב הבאתי שיטת
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תורה

[שעח] אם ענה תענה ,אחד עינוי מרובה ואחד עינוי
מועט .דבר אחר רבי אומר אם עגה תענה .מגיד
שאינו חייב עד שיעשה וישנה• בבר היה רבי ישמעאל
ורבי שמעון יוצאין ליהרג ,אמר לו רבי שמעון לרבי
ישמעאל ,רבי ,לבי יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג,
אמד לו רבי ישמעאל לרבי שמעון ,מימין* לא בא אדם
אצלך לדין או לשאלה ועכבתו עד שתהא גומע כוסך או
עד שתהא נועל סנדלך או עד שתהא עוטף טליתך ואמרה
תורה אם ענה תענה ,אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט,
ובדבר הזה אמר לו ,נחמתני רבי .וכשנהרגו רבי שמעון
ורבי ישמעאל אמר להם רבי עקיבא לתלמידיו ,התקינו
ד) ישעי׳ מ ,א .ה) שם שם ב.

0

שבעל

צ

פה

עצמכם לפורענות ,שאלו טובה עתידה לבא בדורנו מתחלה
לא היו מקבלין אותה אלא רבי שמעון ורבי ישמעאל,
אלא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם ,שפורענות
גדולה עתידה לבא בדורינו וסילק אלו מבינותינו ,לקיים
מה שנאמר הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי
חסד נאספים ואין מבין ד) ,ואומר יבא שלום ינוחו על
משבבותם הולך נכוחוה) ,ולבסוף ואתם קרבו הנה בגי
עוגנה זרע מנאף ותזנה ו)( .מכילתא)
[שעט] ענה תענה ,אחד המענה גופן במלאכה או לבן
בדברים ,או יכול אפילו ללמדן תורה וללמדן אומנות,
תלמוד לומר תענה( .מדרש הגדול)

שם שם ג.

^־.רמב״ם שאין לוקין על לאו זד .,ובס׳ התנוך מצוד ,סה כתב לבאר
הטעם :לפי שאין העינוי דבר מסוים כדי להלקות עליו ,כי לעולם
יוכל המענה רשע לטעון בשקר כי מן הדין עינם או לטובתם,
השי״ת שבותו לבבות תובע צערם והרי עונשו מפורש בתורה שנא׳
והרגתי אתכם בחרב ,ע״ם ובהגהות מ״ל תמה על טעם זה ,וכתב
טעם אתר ,כיון דמשכחת לה לאו בלא מעשה ממילא אין לוקין אפילו
עבר עליו במעשה .ועיין בסנ״ח  &vויש מהאחרונים שסי׳ לפי
שענשו מפורש בתורה והרד ,אפי וגו׳ בעין חיוב מיתה בידי שמים.
ראה לקמן שצא ,הטעם למה לא מנו אותו רבותינו בכלל חייבי מיתה
[שעת] דורש כסל הלשון ענה תענה .ובסדר למשנה
בידי שמים.
מפרש שאות הגו״ן שבסוף מלת תעגון אתיא להורות דמוזהר
אפילו על ענוי כל שהוא .ובפי׳ רביגו מיוחם :אם עגה תענה ,אפילו
עינוי מועט ובל שכן מרובה ,ע״כ .ובבעל הטורים :לא תעגון,
בנו״ן לשון רבים אם ענה תענה אותו לשון יחיד לומר אחד עגוי
מרובה ואחד ענוי מועט .ד״א לומר שכל ישראל ערבין זה בזה
שאפילו אם ענד .האחד כאלו עגה [ענו] כולם .ענה תענה צעק יצעק
שמע אשמע הכל כפול לומר הבל במדד ,שתעשה לו אעשה לך ,ע׳׳כ— .
רבי אומר כר .בילק״ש ובכת״י וביל׳ המבירי ישעי׳  216לא גרים
אומר .וראה לעיל אות שעג ,שעז ,ולהלן שעט ,שפא — .כבר הי׳
אבות דר״נ נ״א פל״דו ,נ״ב פמ״א ובנוססות דף עה ,מסכת
שמחות פ״ח (הוצאת היגר עם׳ קנג^ סדא״ר פ״ל עם׳ קגג .בשינויים
שונים .לפי גירסת המכילתא צ״ל מה שהביאו מעשה זו כאן שזה
הוא המשך להדרש המבואר לעיל אות שעב דבל אדם בכלל לא
תענון .אמנם להנוסח בסדר אליהו רבד ,שם :וכשתפסו את רשב״ג
ור״י כהן גדול להריגה היה רשב״ג בוכה כו׳ ,או פעמים שישבנו
לשפוט אח הדין ולא שפסנוהו באמת ,ובאו עדים והעידו בפנינו והן
גתתייבו מיתר" ואנו נכנסנו לבית המרחץ וגסגיגו לאכילה ושתיה,
ובאו יתומים ואלמנות לתבוע פרנסתן ואמר להן שמש  pxהשעה
שגויר -בוא וראה כמה גדול עונשו של דבר שנאמר כל אלמנה ויתום
לא תענון אם עגה תענה אותו כו׳ ,ע׳׳כ .ולפי גירסא זו מבואר
שהסיפור נוגע לקרא שלפנינו .ועי׳ ברות רבה ג—ו .ורש״י סוטר ,מז:
ומהגירסא באבות דר״ג נוסת א׳ וב׳ מבואר שעיקר הסיפור נסמך על
המשנה באבות :חרב בא לעולם כו׳ על ענוי הדין ,מעשה ברשב״ג
ור׳ ישמעאל שהיו יוצאים ליהרג ,והיה רשב״ג בוכה .א״ל ר״י,
רבי ,מה אתה בזבה והלא בשתי פסיעות אתה נתון בצד אבותיך
כו׳ (כמם* שממות שם הגי׳ :אתד .גיתן בחיקם של צדיקים בו׳>

מימיך לא באת אשה לשאול לך על נדתה והאיש על נדרו כו׳ שמא
לא הניחו השמש ליכנם ,א״ל בץ ישן בין סועד מצרה היה השמש
כל אדם בל ימנע מלהבנס כו׳ ,עי״ש .ובנוסח א׳ מסיים :ועליהם אמר
הכתוב (להלן כג) :וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב .ועיין בהערות
ש* ובמס׳ שמחות שם מובא כל הנ״ל בץ הסיפורים על עשרה
הרוגי מלכות ,וראה בתוספתא עתיקתא עם׳  62ובהוספת למדרש
[שעם] ברמב״ם הל׳
עשרה הרוגי מלכות בסוף סס׳ אצילות.

דעות פ״ו ה״י :בד״א בזמן שעינה אותן לצורך עצמו אבל עינה
אותם הרב כדי ללמדם תורה או אומנות ,או להוליכן בדרך ישרה
הרי זה מותר ,ואע״ם כן לא ינהוג בהן מנהג כל אדם ,אלא יעשה
להם הפרש וינהלם בנחת וברחמים גדולים וכבוד ,שנאמר כי ד׳
יריב ריבם ,ע״כ .וכ״ב בסמ״ג לאוץ ח .ובספר התנוך כאן .וסמ״ק
סימן פז .ובספורנו כאן :לא תענון ,אם ענד ,תענה אותו ,אם
בשתענה את היתום תהיה כוגתך לענותו בלבד .אבל אם תענהו
ליסרו ולהיטיב לו אין זד ,אלא גמילות חסדים ,ע״כ .וב״ב בלק״ם
נאגארה :ואפשר לפרש שתחלת פסוק זה הוא מקושר עם הכתוב
הקודם והסי׳ זה שאמרתי והזהרתי אל חענון ,במה דברים אמורים
כשהיד ,הכוונה לתכלית עינוי בלבד ,אבל עינה אותם הרב כדי
ללמדן תורה או אומנות או להדריכן בדרך חצרה הרי זה מותר.
ובזה יתורץ ג״כ ענין כפל ענה תענה ,רוצה לומר ,שיהיה העינוי
לכוונת עינוי בלבד .וברש״י כאן :הרי זד ,מקרא קצר כו׳ .וברמב׳ץ
כ׳ עליו :ואיננו נכון וכר ,והנבון בעיני שבמלת כי ,יאמר אם
עגה תענה אותו רק אם צעק יצעק אלי בלבד ,מיד אשמע צעקתו
איננו צריך לדבר אחר כלל .כי אני אושיענו ואנקום אותו ממך.
והטעם כי אתד ,לוחץ אותו מסגי שאין לו מושיע מידך והנה הוא
נעזר יותר מכל אדם בי שאר האנשים יפרחו אחרי מושיעום
שיושיעום ואתרי עוזרים לנקום נקמתם ואולי לא יועילו והצל לא
יצילו .וזה בצעקתו בלבד נושע בד׳ וינקם ממך ,כי נוקם ד׳ ובעל
חמה .ויבא כענין הזה בכתובים רבים ,ע״ב .וביתר ביאור בגור
אריה כאן :לי היה נראה שהכתוב הוא כפשוטו וכך סי׳ הכתוב
אס ענה תענה ,רק כשהוא צעק יצעק אלי אשמע ,ולשון כי משמש
בלשון אלא ,שהוא אזזד משימושי כי ,ובא לומר שמיד שהוא צועק
נענה .ראה לעיל אות שסד .ובמורמי מתרץ קושית הרמב״ן על
רש״י ,והראשונים בבעה״ת הד״ז .ריב״א ,פירוש הרא״ש ,כת״י
מהר״ם מרוסגברג ובכת״י מושב זקנים ,פענח רזא ,הביאו פירש״י
שהעונש המפורש בקרא הוא לצועק אבל אם לא צעק לא סי׳ דינו.
ובהד״ז פי׳ :אם ענה תענה אותו ,מילתא באפי נפשה היא .כלומר,
אם רוצה (לענותך) [שתתענה] תענה אותו ואז תתענה .ואינו מובן.
זתקנתי עפמי׳ש בבכור שור :אם רוצה אתה שתתענה אתה [אזי תענה
אותו] ו״אם ענה" מילתא באננזי נפשה היא ,אם תענה אותו ,ואו
תתענה אתד״ כימי :כי אם וגו׳ — .שלשת המאמרים הנ״ל אות שעד"
שעו וכאן ממדרה״ג ומשם במכדרשב״י הופמן אינם במכדרשב״י
כת״י אפשטיין ,והעורך לא הביאם אפילו בהערות ,משום שלדעתו
מקורם מד.רמב״נ 4והנה אלה המאמרים מובאים ברמב״ם בקיצור
ולא בסגגון של לימודים מקרא ,אמגנז המאמר שלפגיגו הוא בסגנון
זמ״ל מובהק :או יכול אפילו ללמדן כו׳ ת״ל תענה .ואם נאמר
שמקורו של המדה״ג הוא הרמב״ם והוא שסגנן הדברים בלשונו
הוא .הרי זה זיוף גמור .ובבר כתבתי בכמה מקומות בספרי שאין
לנו שום יסוד לחשדו בכך .והיות שבלל גדול הוא שהרמב״ם לא בא
לחדש הלכות ולדרוש פסוקים מדעתו במקום שאינו אוסר מפורש
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.קד

אם־צעק יצעק אלי שמע אעמע

אם

תורה

אוגקלוס
!:ן5ל ,מד .’5ק?לא

שבעל

יונתן בן עתיאל
»ליכזן ??לד .קך9י ?מע «א 1W

פה

[שם] [אם ענה תענה] ,ד״א ,אם מענים אתם את
הדין ,לסוף נשיהם מתענות־ בבתי דינין אהרים
ובניהם מתענין בבתי דינין אחרים( .מכילתא דרשכ״י כתי״א)

אני ליפרע על ידי שהוא צועק יותר ממי שאינו צועק.
והלא דברים קל וחומר ,אם כשהיחיד צועק על היחיד,
שמוע אשמע צעקתו ,כשהרבים צועקים על אחת כמה
וכמה .ומה אם מדת פורענות מעוטה כשיחיד צועק על
הרבים כך ,מרה טובה ,ורבים מתפללים על היחיד על
אחת כמה וכמה( .מכילתא)

!שפב] כי אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו,

[שפג] כי אם צעק יצעק אלי ,יכול לא יהא חייב עד
שיצעק ויצעק ,תלמוד לומר צעקתו ,אפילו צעקה אחת♦
אם כן למה נאמר כי אם צעק יצעק ,לחייב על כל
£
צעקה וצעקה( .מכילתא דרשכ״י)

שמסתבר לומד או "ידאה לי" ,כמו שבארתי כספרי "הרמב״ם
והמכדרשב״י" עט׳ מב .ולכן ברור שהרמב״ם לקת הדברים מאיזה
סקור חז״ל שלפניו ומאותו המקור שאב גם מדרש הגדול .ומכאן
ראיה למ״ש בכ״מ בספרי שלפני בעל מדרש הגדול היה עוד מדרש
מז״ל לשמו״ר .ובספרי הנ״ל סי׳ א—ג בארתי ג׳ הלכות הנ״ל.
ן־שפ] הוספתי בתתלת המאמר המלים :אם ענה תענה ,כי לדעתי
מ״ש :ד״א כו׳ זה קאי אתחילת הפסוק ,לרמז בהמלים עגה תענה
עינוי הדין .אם ענה ,כלומר אם אתם תענו הדין ,חיענשו מדד .כנגד
מדה ,שלבסוף נשיכם מתענות בבתי דינין .ובפירוש ר׳ מיוחס:
והיו נשיכם אלמנות ,מדה כנגד מדה ,זהו פשוטו .וכ״כ הרשב״ם
והספורט־ והחזקוגי .ובספר החינוך כאן :והרי ענשו מפורש בתורה
והרגתי אתכם בחרב ,כלומר מדד .כנגד מדר" שתהיינה נשי המענים
אלמנות ובניהם יתומים ,שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו .ואם
9קבה היא המענה — תמות׳ ואישה ישא אוזרת שתענה בניה ,ע״כ.
וברבינו בחיי כתב :וחרה אפי .מדת הדין שהיתר .מכה במצרים
הדי להוציא אתכם שהייתם גרים .ואמר זה כנגד הגר שהזכיר.
ואמר והיו נשיכם כנגד כל אלמנה .ובניכם יתומים כנגר היתום
הכל מדד .כנגד מדד" וכל זמן שאתם נזהרים בהם ומדממים עליהם,
מדת הדין תתהפך לרחמים ,שהרי מדד ,סוכה מרובה ממדת הפורענות
ובזר ,תאריכו ימים אתם ובניכם .וברמב׳ץ :ואפר ענה תענה אותו
על כל יהיד מהם .על כן כתיב אתריו והיו נשיכם אלמנות בעונש
[שפא]
האלמנה וצעקתה ,ובניכם יתומים ,בצעקת היתום ,ע״ב.
לעיל אוח שעו /לקמן שפג ,שפז ,מעניו זה בוהר ת״א קמח:
וצלוחא דמםכגא איהו צלותא דקיימא קטיה דקכ״ד" ותכר תרעין
ופתתין ,ועאלת לאתקבלא קמיה ,הה״ד והיה כי יצעק אלי ושמעתי
כי חנון אגי .וכתיב שמוע אשמע צעקתו ,ע״כ .ראה לקמן אות
תמה .ובתיב״ע כאן :בצלוי קדמי וגו׳ בקל צלותיד" ולקמן אות
שפד מבואר שאפילו צעקה לכד כלי תפלה ג״כ מועלת .עוד שם
זח״ג ס :.וזי לאינון הייביא דגרמי האי ,כד אתער מלכא לאשגתא
בעלמא על קלא דפסכני ,רחמנא לישזבן מנייהו ומעולבנייהו ,כדין
כתיב שמוע אשמע צעקתו ,שמוע אשמע תרי זמני ,הד לאשגהא
בקליהון וחד לאתפרעא מן איגון דגרמין לו האי ,הד",ד ושמעתי כי
הנון אני .וחרה אפי וכו׳ ,ע״כ .ובז״וז רות עז :מפני קלקול הדין
רעב בא לעולם ,בכל זמן אינו בא אלא בעון ראשי העם וכו׳ ואי
תימא אם הגדולים הוסאים כו׳ הקב״ה גא להרוג העניים בשבילם,
אלא העניים כר קרובים אליו וכשהרעב בא לעולם הם צועקים
אליו ,והקב״ה שופע להם ,ומעיין על העולם ודן לאותם שגרמו
צער זה על העניים כו׳ כדכתיב כו׳ ותרה אוד והרגתי אתכם בחרב,
הוא כפול כי כפל הענוי והצעקה והשמיעה .ויתכן לפרש בזד" כי
ע״ס וברבינו בתיי כאן (ראד ,לעיל שם) :כל לשון הכתוב הוד.
דרך בגי העולם שהם עלובים באיזה דבר שיהיה שיסרחו אתרי

מושיעים ועוזרים .והיתום והאלמנה הם הלושי הכת איך להם
לעוזרים ולכך לא יכסחו באדם ,כי אם בהקב״ה שהוא עוור ומושיע
”ומגן ,ובעבור זד .הם נעזרים יותר מכל אדם ,כמ״ש (משלי כג) כי
גואלם תזק הוא יריב את דיכם אתך .ומפני שדרך הבריות לענותם
תמיד כל היום לכך כפל הענוי ע״כ[ .שפב] בת״ג אצל רתש״ד,
הגי׳ :כשהיחיד צועק על רבים .בראב״ע בפיה״ק :לא חענון בלשון
רבים כו׳ משפט הרואים את העינוי וההדישו כמשפס המענה על כן
כתיב והרגתי אתכם .וראה ספרי דברים סי׳ כז .ולק׳ שפה ,ולעיל שעב
בספר חסידים סי׳ קל עמ׳  : 62ממהרין להפרע מן האדם כשצועקין
עליו ,מאשר לא יצעקו עליו שנא׳ (דברים סו ,ס) וקרא עליך אל
ד׳ וגו׳ וכתיב אם צעק יצעק אלי שמע אשמע ,שאם לא צעק
פעמים שמאריכין לו ,שאם עשה שום זכות כדי לשלם לו כר,
אבל כשתוכע עלבונו אין מדת הדין ממתנת להאריך וכר ,ע״כ.
[שפג] ברב״ה כאן :היה ראוי שיאמר ענה תענה אותם ,ליתום
ולאלמנה שהזכיר ,ואמר אותו להזהיר שלא לענות אהד מהם פעם
אחר פעם ,שאם יעשה כן כי אם צעוק יצעק אלי ,כלומר כשיצעק
אחד מהם אלי שמוע אשמע צעקתו של כל אהד ואחד ,וכן כל צעק|4
וצעקה של כל אחד ועל כן הוצרך הכתוב לכפול הצעקה והשפיעה
"־"־כדי ליתן שמיעה על כל צעקה וצעקה .וכן מציגו חלקי השמיעה
ומדרגותיה כפי הצעקה והצער שיש לו בצעקתו ,והוא שכתוב
(תר,לים לט) שמעד ,תפלתי ד׳ ושועתי האוינד" הזכיר בתפלה שאדם
מנענע שסתיו לשון שמיעה ,והזכיר בשועה שמצטער יותר וצועק
לשון האזנה שהוא הטיית האוזן וגדול ,משמיעד" ובדמעה היוצאה
מתוך הכנעה וצער גדול יותר הזכיר אל תחרש והוא הפקת רצונו.
ותבין מזה איך הקב״ד ,מדקדק בנתיבות השכר למדוד לכל אחד
כמדתו .ודומה לזה תמצא במדרש (איוב לג) אם יש עליו מלאך
מליץ אתד מני אלף כלומר זכות אחד מני אלף חובה .או יאמר
שמוע אשפע צעקתו שמוע שאשלם לו ההמם שעושה לו חברו,
אשמע שאני נפרע מטי שעושה לו החמס ,וזהו כי יצעק אלי
ושמעתי כד .וראה לעיל אות שפא ולקמן שפה .ובמו״ג ח״א פמ״ה

[שפא! ענה תענה ...שמע אשמע ,אם ענה תענה,
צעק יצעק ,שמע אשמע ,כולו כפול ,ללמדך שאין
הפרגוד ננעל בפניו♦ (תגתומא משפטים י)4
יכול כל זמן שהוא צועק אני שומע ,ואם אינו צועק
איני שומע ,תלמוד לומר שמוע אשמע צעקתו ,מכל מקום.
הא מה תלמוד לומר כי אם צעוק יצעק אלי ,אלא ממהר

ובפי׳ האברבנאל שם ,ושמיעה האמורה כאן ,כוונתו להודיע על

ענותגותו ית׳ ששומע לצעקת הצועק וpבלר .,וראה במו״נ שם
פמ״ה .ולקמן תמה .ובלק״ט נאגארד ,כתב :וכפל הצעקה והשמיעה
אפשר לתרץ בענין אחר ,כי אפשר שהוא צועק מצער העינוי אבל
לא שהוא צועק עליו אל ד׳ ,ורצה הכתוב לכלול כל צעקה ,וה״ק
כי אם צעק אפילו שלא יצעק אלי ,או יצעק אלי שמע אשמע וה
ווה ,ולכן כסל גבי׳ השמיעו•" ע״ס וראה להלן אות שסד־ד" ובמשך
הכמה מפרש כפל הלשון :כי אם צעק יצעק אלי ,ולהלן הוא אומר
כי יצעק דבהשבת העבוט העונש מפלוני יעשיר והמלות יעני ,אבל
כאן העונש והרגתי אהבם כר ואין בעל הרתמים פוגע בנפשות
תתלה ,ומסתמא בתהילה העטשו בפמוט ,ולבסון* כי לא שב העגישר

תורה שלמה ־ יח משפטים ב כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ עמוד מס 107תודפס ע״י תכנת אוצר מחכמת
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(כג) והיו נשיכם אלטנות .ממשמע שנאמר והרגתי אתכם איני יודע שנשיכס אלמנות ובניכם יתומים ? אלא הרי
זו קללה אחרת שיהיו הנשים צרורות כאלמנות תיות שלא יהיו עדים למיתת בעליהן ותהיינה אסורות להנשא
תורה

שבעל

פת

!שפד] כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו,

הטוב או מדת הפורענות ,הוי אומר מדת הטוב מרובה,
ומה מדת פורענות מועטת ,היחיד מתפלל והמקום שומע
תפלתו ,מדת הטוב מרובה ,דין הוא שהיחיד מתפלל והמקום
שומע את תפלתו( .מכילתא דרשב״י)

להקב״ה יותר מתפלה ואנחה דכתיב כי אם צעק יצעק
אלי שמוע אשמע צעקתו( .זהר ה״ב כ).

[שפז] שמע אשמע צעקתו ,ברית כרת להן מי שאמר
והיה העולם ,שכל זמן שהם צועקים מחמס הם נענים
שנאמר שמע אשמע צעקתו( .ילקוט אור האפלה כת*י)

צעקה שצועק ואינו אומר כלום .אמר רבי יהודה
_^זילכך גדולה צעקה מכולן שצעקה הוא בלב הה״ד צעק
®יבם אל ד ,ז) .צעקה וזעקה דבר אהד הוא ,וזה קרובה

!שפה] שמע אשמע צעקתו,

לא כשם שאני שומע מזה

אני שומע מזה (מכילתא דרשב״י)

 ]wjשמע אשמע צעקתו ,אבא אידן איש צירן
משום רבן גמליאל מניין שלא יאמר אדם איני
שאתפלל על בית המקדש ועל ארץ ישראל" תלמוד
שמוע אשמע צעקתו" וכי איזו מידה טובה מרובה

אומר
כדאי
לומר
מדת

[שפח] אם צעק יצעק ...והרגתי אתכם ,אמר רבי
יצחק אוי לו לצועק יותר מן הנצעק .תניא נמי הכי
[אם צעק יצעק אלי גו׳] אחד הצועק ואחד •מצעק במשמע
(וחרד ,אפי והרגתי אתכם שנים במשמע) ,אלא ממהרין
לצועק יותר מן הנצעק (כדאשכחן בשרה)( .בבא קמא צ)4

ז) איכה 3״ יה
בגופו" ולכן אמד כי אם צעק יצעק ,פירוש צעקות הרבה ולא
[שפד] שצועק
הועיל ,אז והרגתי אתכם וכף ודו״ק ,ע״כ.
להקב״ה אע״ס שאינו אומר כלום ,וכלישגא דקרא :צעק לבם אל
ד׳ וכן כאן יצעק אלי .ובאע״ז :אם צעק יצעק אלי ,היתום יתכן
^והיה קמן ולא ידע לוכד כמו האלמנה .ובכו הקמת אות כיפורים
מג ן גם כל הצועק ומתפלל מתוך צרת החמס שיעשה לו חברו,
השי״ת שומע צעקתו .הוא שכתוב  1והיה כי יצעק אלי ושמעתי
[שפד"] רד״ה בהערות :יותר אגי שומע
כי חנון אגי« ע*כ.
מצועק .וכמ״ש במכילתא ,ע״ה ואין צורך" כי יש לפרש עפמ״ש
הרבינו בחיי כאן מובא לעיל אות שפג :מלקי השמיעה ומדרגותיו•"
כפי הצעקה והצער שיש לו בצעקתו ,ע״כ .ולפ״ז הפי* שתלוי במיג
הצעקה ,באותה מדרגה היא השמיעה .עוי״ל עפמ״ש רבעה״ת בהד״ז:
בי אם צעק יצעק אלי ,יש לפרש כי זה — לשון דלמז 4וד״״ק שמא
אם ראוי הוא ויצעק אלי שמע אשמע צעקתו" ואם אינו ראוי ,לא
אשמע• צעקתו ,ע״כ .וכ״ה בבכור שור ובחזקוני .ראה לעיל אות
שעם .ובכת״י רמזי רבינו יואל :שמע אשמע צעקתו ,שמע הסר
וא״ו ,אם שמע תשמע לדברי תורה [אשמע] וכתיב (משלי כח) מסיר
אזנו משמוע חורה גם תפלתו תועבה .ד״א כתיב חסר וא״ו אס
שמע לצעקת דלים ,גם אשמע צעקתו ,וזהו אוסם אזגו מזעקת דל
[שפח לעיל אות שפב ממכילתא.
גם הוא יקרא ולא יענה ,ע״כ.
ובסגנון אחר במשנת רבי אליעזר פ-ג עם׳  :50ד״א במה הן
צריכין לזכרו ,בתפלותיהן ,אומרים רחם ?ל עירך ועל היכלד ועל
ציון .היה ר׳ נתן אומר מניין שלא יאמר אדם איני מתפלל על בית
המקדש שיבנה ,ועל גלות ישראל שיתכנסו ,ועל המתים שיחיו,
ת״ל אם עגה תענה אותו ,וחרה אפי והרגתי אתכם ,וכי איזו מדה
מרובה ,מדת הטוב אם מדת הפורענות ,הוי אומר מדת הסוב
מרובה ומדת הפורענות מעומד" והרי דברים קל וחומר ,ומה אם
מדת הפורענות ,שהיא מעוטה ,כשהיחיד צועק על הרבים הקב״ה
שומע תפלתו והבית חרב והעם גולין ,קל וחומר כשהיחיד מתפלל

על הבית שיבנה ועל הגליות שיתכנסו ועל המתים שיחיו שהקכ״ה
[שפז] מקור דבריו נראה שהוא לשון
שומע תפלתו ,ע״כ.
הרמב״ם הל׳ דעות פ״ו ה״י :כרית כרת להן מי שאמר והיה
העולם שכל זמן שהם צועקים הם נענים ,שנאמו :כי אם צעק
יצעק אלי שמע אשמע צעקתו ,ע״כ .ומסגנון לשונו נראה שהוא
ממקור מדרש חז״ל ומובא גם בפי׳ ר׳ מיוחם ובחינוך באן .ראה
לעיל אוה שפא .ומה שהעיר במנ״ח שמלשון הקרא תענה אותו
משמע דאיתום לחוד קאי ,כבר נתברר לעיל אות שם־פג מלשון
הרמב״ן ורב״ח שהפי׳ אותו היינו כל אתד מהם .ועי׳ לעיל אוח
שפד .ובכת״י מדרש החפץ :צעק יצעק ,שמע אשמע צעקתו ,אמד
אלמנה ואחד יתום ואפילו אחד משאר בגי אדם" כל זמן שהן
צועקין מחמס הן גענין ,אלא שדבר הכתוב באומללין שבבני אדם,
שהן ברוב געלבין לפי שפלות לבן ודעתן ,ע׳*כ .ראה לעיל אות
[שסח] הוספתי
שעב ,ובמדב-ר פ״ה מובא בילהמ״ב משלי ע׳ לב.
בפנים המאמר אם צעק יצעק ע״ם גירסא מכת״י בדק״ם .ומ״ש
רש״י כאן — שנים במשמע ,מבואר בן גם בכת״י פי׳ עה״ת למהר״ם
מרוטנברג כאן :בסוף החובל תניא ,אהד הצועק ואחד הנצעק
משמע ,שטר והרה אוד והרגתי אתכם ,לשון רבים ,שנים במשמע
כף .ובתורת חיים כאן הקשה על פירש״י :ותימא ,דהא האי קרא
גבי אלמנה ויתום כתיב ,דרישא דקדא כל אלמנה ויתום לא תענון,
וא-כ לא על הצועק קאי׳ דגבי אלמם־ .ויתום לא שייך למימר והיו
נשיכם אלמנות ובניכם יתומים ,ועור קשה דהא נצעק פשוט טסי
מן הצועק ,דפשטא דקרא בנצעק איירי וא״ב איפכא מיבעי ליד"
אחד ד״גצעק ואתר הצועק במשמע וכר ,ע״ס ובתום׳ ב״ק שם
מבואר שלר״ש היתה גירטא אחרת וע״ס מתורצות קושיות הג״ל:
אומר רבינו שמואל דבספרי מתגי בע״א :אחד הצועק ואחד שאין
צועק במשמע ,פי׳ בין אותו שהעני צועק עליו ,בין אותו שאין
העני צועק עליו שניהם נענשים עליו (מטחברא) [מסברא ,חום׳ ר״ם]
כיון שאין מחזיר עבוטו ,זה כמו זד" אלא להכי כתיב שמוע אשמע
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[מסם) וחרה אפי ,ר׳ ישמעאל אומר נאמר כאן הרון
אף ונאמר להלן חרון אף׳ מה להלן עצירת גשמים
וגלות שנאמר וחרה אף ה׳ בכם ועצר את השמים ואבדתם
מהרה מעל הארץ") ,אף כאן עצירת גשמים וגלות ,ומה
כאן חרב אף להלן חרב( .מכילתא)
[ fewוחרה אפי ,נאמר כאן חרי אף [וחרה אף ה ],ח)
ונאמר להלן חרי אף ,מה חרי אף האמור להלן חרב
אף חרי אף האמור כאן חרב ,ומה חרי אף האמור להלן ם)
דבר וחיה רעה ,אף חרי אף האמור כאן דבר וחיה רעה,
ומה חרי אף האמור כאן עצירת גשמים וגלות ,אף חרי
01
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אף האמור להלן עצירת גשמים וגלות ,נמצינו למדים
שכל מקום שנאמר חרי אף ,חמשה מיני פורעניות הם:
חרב ,וחיה רעה ,ודבר ,ועצירת גשמים ,וגלות.
(ספרי עקב פי׳ מג)

[שצא] והרגתי אתכם בחרב ,וכי המקום הורג אותן,
אלא מביא עליהן מי שהורג אותם בחרב• (מכדרשב״י)
[שצב] והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים ,ממשמע
שנאמר והרגתי אתכם בחרב ,איני יורע שנשיכם
אלמנות ובניכם יתומים ,ומה תלמוד לומר והיו נשיכם
אלמנות ובניכם יתומים [אלא אלמנות ולא אלמנות] ,כענין

ט) ויקרא כו ,סז־כב.

צעקתו והרה אמי (בגליון שם דלהכי כתיב והיה כי יצעק אלי ושמעתי
שממהרין כר עי״ש) שממהרין לצועק יותר ממי שאינו צועק .ולפי
גירסא וו לא נסק משרה ,כמו שפי׳ הקונטרס לטי גירסת הספרים׳
ע״נג וברש״ש שם כתב ,שט״ס בתום׳ וצ״ל כמכילתא כמקום כספרי,
והוא המכילתא לעיל אות שפב (ראה מאמרו של רי״ג אפשטין
כתרביץ שנה ו׳ ספר ג׳ עם׳  112שכמה מהראשונים קראו למכילתא
דד׳ ישמעאל ספרי עיי״ש ולפ״ז אין ס״ס כתוס׳> ובסמ״ג עשין ע"
כתב :ורבינו שמואל גורם :אוי לו לצועק יותר ממי שאינו צועק,
1כן הוא במכילתא ,ע״נג ומבואר שיש לו גי׳ אחרת גם כראש
המאמר כמו בטוף המאמר ,אוי לו לצועק יותר ממי שאינו צועק
כו׳ אהד הצועק ואחד שאינו צועק אלא שממהרין לצועק יותר ממי
שאינו צועק .וראה ספרי דאה פי׳ קיו ,תצא פי׳ רעם .וגירסא וו
ביותר ביאור בדאב״ד מובא בשסמ״ק :אלא שממהרין לצועק,
בלומר על ידי הצעקה מפד,דין עליהן הפורענות .והאי דקאמר יותר
מן הגצעק ,יותר משלזו היה צועק עליו ,אע״ם שמענה את הברו.
ונראה לי דלא גרסינן ליה בברייתא (כוונתו להמלים ׳אלא שממהרין
מן הנצעק׳) והאי דקאמר ר׳ יצחק :אוי לו לצועק ׳יותר׳ מן
מצעק ,מפני ששניהם ליקין ע״י הצעקה והוא לא נושע ,נמצא
עומד בעגויו וגם הוא לוקה עם חברו ,שלא אמר הכתוב והושעתי
אותו ,ואס לא היה צועק וסובל או שהיה מבקש רחמים מלפני
במקום שיושיעהו מיד המציקין אוחו או היה מושיעו ולא היה לוקה
עם חברו ,ע״ס (ובהי׳ הראב״ד על ב״ק שנדפסו מהדש איתא רק
עד המלים :לוקה עם חברי) .והמאירי שם כ׳ :כל המוסר דין
מכרו והוא שצועק עליו להקב״ה שיקה נקמתו ממנו שמלו,
ויש לו דיין בעיר שאם יודיע לו הענין ,יעשה לו בסי הראוי ,וזה
מתכוון להענישו ביותר ,ראוי הוא ליענש תתלה על עונותיו ,והוא
שאמרו אוי לו לצועק יותר מן הגצעק ,וכן אמרו אחד הצועק ואחד
הנצעק במשמע ,ר״ל במשמע של והרה אוד והרגתי אתכם ,ע׳׳כ.
וכעי״ז בפי׳ הרא״ש בהד״ז מוסיף :ה״ם לא פירש עונשו של
צועק ,דוקא עונש איכא לצועק היכא דאיכא דיינא בארעא כדאמרינן
בס׳ ההובל בחברו והמוסר דין על הברו נענש תחלה ,ולכך פירש״י
לא נד׳ עונשו של צועק ,מנד מורי ה״ר שמואל הכהן ,ע״כ.
[שפס] במכילתא דרשב-י הו״א ,הגירסא בהיסך :נאמר באן הרון
אף כו׳ מה הרון אף האמור כאן חרב ,אף להלן חרב .מה חרון אף
האמור להלן עצירת גשמים וגלות ,אף הרון אף האמור כאן עצירת
גשמים וגלות ,ע״ס ובאבות דד״ג נב ס״א :ויתשם ר מעל אדמתם
באף ובחמה ובקצף גדול (דברים כט ,כז> באף זה החרב ,שנאמר
והרה אפי והרגתי אתכם בחרב .וראה לעיל אות שעה ותו״ש וישב
סל״ט—קיז ,ולהלן בביאור אות שצ ,שסג ובנד׳ ר׳ מיוחס מביא
לשון המכילתא ומוסיף :למדנו שעל ענוי יתומים ואלמנות ועל
ע״ז ,הרב ועצירת גשמים וגלות באין לעולם וכו׳ .ובתוה״ט :ותרה
אפי .הרב המורה (ח״א פל״ס כתב ,כשתחפש בכל הכתוב לא תמצא
חרון אף וכעם בבורא רק בעדן ע״ז .וכתוב זה סותר דעתו (ראה
[שצ! לעיל
מפרשי המודול ע״ס וראה זהר ח״ג קל* וד׳ח עד>

שפס .ובמדרש הגדול כאן :וחרה אפי .ד״א נאמר כאן אף ונאמו(}
להלן (ויקרא כר ,סז) אף [אני אעשה ואח] מד .אף האמור להלן
דבר והיה רעה אף אף האמור כאן דבר והיה רעה .נמצאנו למדים
שבכל מקום שנאמר הרי אף המשה מיני פורענות :דבר וחרב
והיה רעה ,ועצירת גשמים וגלות ,ע״כ .ועי׳ לק״ם דברים יא ,יו.
[שצא] במדרש הגדול הגי׳ :וכי המקום הורג אותן ׳בחרב׳ .ויש
לבאר הדרש עפמ״ש הרמב״ן כאן :והעונש הזה לא מנו אותו
רבותינו בכל חייבי מיתה בידי שמים בברייתא דאלו הן שבמיתה
השגויה בסנהדרין .והטעם שאין זה מיתה כמיתת בגי אדם בידי
שמים שנאמר בהם ומתו בו כי יחללוהו ,ולא תמותו ,אבל ענש
בכאן שיהרג אותם בחרב אויב או במלחמה ירד ונספה בלא הודעה
והיו נשיהם אלמנות לעולם ובניהם יתומים לעולם ,ע״כ .וכעי״ז
כ׳ הרסב״ן שמוח פכ״א—כט מובא לעיל סכ״א אות תקלח ,עיי״ש.
ובמשך חכמה כ׳ :ורמב״ן כתב משום דכתיב שיהרגם בחרב מלהמד.
וכו׳ ויעוין תוספתא סנהדרין פרק י דיליף ר׳ יהודה דהמנשק
במיתה ביד״ש ,דכתיב והכרתי כו׳ ימות בחרב יהוא כו׳ ודו״ק,
[שצב] כבא מציעא לה :רבי אליעזר אומר ממשמע שנאמר
ע״כ.
והרה אפי והרגתי אתכם ,יודע אני שנשותיהם אלמנות ובניהם
.
יתומים ,אלא מאי ת״ל והיו נשיכם וכר ,מלמד שנשותיהם מבקשות
““לינשא ואין סניהין אותן (בכת״י תימן ,אור האפלה ומדרש החק£
ועוד יש הוספה :ולא עוד אלא שגשותיהן מבקשות כתובתן ואיג^
.
נותנים להן .וראה בהשגות הראב״ד הל׳ נחלאות ס״ז ה״ג) ובניהן
רוצים לירד לנכסי אביהן ואין מניחין אותן (שילכו בשבי ולא
ידעו בניהם אם חיים אס מתים ויהיו נשיהם אלמנות לעולם שאין
ב״ד מניחין אותן ליגשא ,ובניהם כיתומים שלא ירשו מנכסיהם
ושתי קללות הן אהת של הרב ואחת של שבי — רש״י) ,ע״כ.
ובכח״י מדרש החפץ ומעין גנים :אין ב״ד מגיחין אותן למכור
נכסי אביהן .וראה תום׳ יבמות קמו :ושטמ״ק ב״מ שנ 4ובמהרש״א
בח״זג ובמכדרשב״י כתי״א :והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים,
וכי אין אנו יודעים שכשיהרגם בחרב נשיהן אלמנות ובניהם
יתומים ,אלא נשיהן יושבות ומשמרות בשביין (כמדרש הגדול:
כשבויין) ואינן יכולין להנשא ,ובניהם יתומים שהיו יושבין ומשמרין
בשביין (שם :כשבויין) ואינן יכולין לירד לנחלה ,ע״כ .ובאבות
דר״נ גו״א פל״ה :ממשמע שנאמר והרגתי אתכם בחרב אני יודע
שהנשים נעשו אלמנות ,אלא אלמנות ולא אלמנות ,שלא ימצאו להן
עדים להתירן להנשא ,כגון ביתר ,שלא נמלט ממנה נשמה להתיר
אשת איש .וממשמע שנאמר והיו נשיכם אלמנות אני יודע שהבנים
יתומים ,אלא יתומים שאינן יתומים ,שיהיו נכסיהם עומדים בחזקת
אביתם ולא יהיו מגיהין אותן לירש ולישא וליתן בהן ,ע״ס (בהגהות
הגליון של אבדר״ג שבידי ,העיר על
כת״י מבעל ׳צפנת פעגת׳
לשת ׳שלא נמלט ממנה נשמה׳ :הזיגן דע״א במלחמה מעיד ,ע-כ.
עי׳ ש״ע אהע״ז סי׳ יו סעיף לג ובנו״ב דפסקו לחומרא כשיטת
הרי״ף והר"* דעו• אמד במלחמה אינו נאמן רק באומר קברתיו,
ומפשטות הלשון של אבדר״ג :שלא גמלם סמנה נשמה נראה ,שאם
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ובניכם יוזמים :פכדאם־פסף!

תלוה את־עמי את־העני עמך

אונקלוס
אך?לן .ובמכון ^9ין:כי אם בספא
תתיף בעמי .לעמא ךעמך• לא תהי

יונתן בן עוזיאל

0יכ1ן ארקלן ו«יכץ  :JWני אץ
 *wהחיף ל?©י :ת זזן:א ךז9ו לא

ירושלמי :אם כמפא תוזפון לעמי ית מסכינא דעימכון לא תהוון ליד .מרי חוב
דחיק לא תשוון עלוי לא שערין ולא רבייא.

ר ש " י
והבנים יהיו יתומים שלא יניתום נית דין לירד לנכסי אניהם לפי שאץ יודעין אם מתו או נשנו( :כד) אם

בסף תלוה את עמי .רני ישמעאל אומר כל אס ואם שנתורה רשות חוץ משלשה תה אתד מהן :את עטי.
עמי וגוי עמי קודם ,עני ועשיר עני קודם ,ענייך ועניי עירך ענייך קודמץ ,עניי עירך ועניי עיר אחרת עניי
עירך קודמין ,וזה משמע אם כסף תלוה את עמי תלוהו ולא לגוי ולאיזה מעמי את העני ולאיזה עני לאותו
שעמך( .ד״א את עמי שלא תנהג נו מנהג נזיון בהלוואה שהוא עמי :את העני עמך .הוי מסתכל בעצמך
תורה

שנאמר ותהיין צרורות עד יום מותן אלמנות היותי).
ובניכם יתומים ולא יתומין ממש ,אלא שאין בית דין מניהין
אותם למכור בנכסי אביהן בחזקת שהן קיימין ,והרי דברים
קל והומר ,ומה אס כשלא תענזן את הדין לא יהיו נשיכם
אלמנות ובניכם יתומים ,כשתעשון את הדין על אחת
כמה וכמה ,וכן הוא אומר משפט אמת שפטו כ) ,ואומראמת ומשפט שלום שפטו בשעריכסל) ,ואומר כה אמר
ה׳ שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבואם),
על אהת כמה וכמה שאין נשיכם אלמנות ובניכם יתומים,
וכן הוא אומר למען תירא את ה׳ אלהיך לשמור ג) וגו/
ואומר ולמדתם אותם את בניכם ם) ,ואומר למען ירבו
ימיכםע) ,ואומר כי בימי העץ ימי עמים) ,ואומר לא
יגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברוכי ה׳ המה
וצאצאיהם אתם צ) ,ואומר ויהי כחול זרעך וצאצאי מיעיך
במעותיו צ•) ואומר מי יתן והיה לבבם זה להם ק) וגו /ואומר
כאשר השמים החדשים והארץ החדשה ר) וגו /ואומר

שבעל

פה

ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאם ה׳ ש) ,ואומר
ואני זאת בריתי אותם אמר ה׳ רוחי אשר עליות) וגר,
על אחת כמה וכמה שתאריכון ימים בעולם הזה ותראו
לכם בנים ובני בנים ותזכו להיי העולם הבא( .מכילתא)
[ש«] וחרה ,...גדול מדת הדין ,שתהלת הפרשה הזאת
מתהילה בדין ובסוף גמר בעונשה .וכן הוא אומר:
אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכסא) ,ואומר משפט אמת
שפוטו ב) ואומד שמרו משפט ועשו צדקה ג)( .לקת סוב)

[שצד !,וחרה אפי ...אם כסף תלוה ,...כל מי
שמלוה בריבית ומתאוה לממון ,ולא ידע כי הסר
יבואנו ,הקב״ה קופץ עליו ומאבדו מן העולם ,מה כתיב
למעלה מן הענין ,וחרה אפי וגר ,אימתי אם כסף תלוה
את עמי( .תנ״י משפטים ה)
!שצו] אם כסף תלוה את עמי ,רבי ישמעאל אומר
כל אם ואם שבתורה רשות ,חוץ מזה ועוד שנים,

י) ש״ב כ ,ג .כ) זכרי׳ ז ,ט .ל) שם ח ,טז .מ) ישעי׳ גו ,א )1 .דברים ו ,ב .ם) שם יא ,יט .ע) שם שם כא .פ) ישעי׳ סה,
כב .צ) שם שם כג .צ•) ישעי׳ מוז ,ים .ק) דברים ה ,כו .ר) ישעי׳ סו ,כב .ש) ישעי׳ גם ,כ .ת) שם שם כא .א) זכרי׳ ח ,טז .ב) שם
ז ,ט .ג) ישעי׳ גו ,א .ר) ויקרא ב ,יד.

גמלט יכול להעיד ,ולזה נתכוון ,אבל המחמירים יכולים _£פוש
שיעיד אם יאמר קברתיו ,או לענין דיעבד דאם נשאת לא תצא).
ובפי׳ ר׳ מיותם :וכן בניהם מבקשים למכור בנכסי אביהם ואין
ב״ד מניזזין אותן בחזקה שהיו קיימין ,למדנו שאין מורידין קרוב
לנכסי שבוי ולא לנכסי רטושין ,ע״כ .וברבה-ז :ולעניות דעתי
נראה שכד מפרש הרמב״ם (פ״ז מהל׳ נחלאות) סוגית הגמרא
(יבמות קיז) בדרשת המקרא ,דאילו כפשטיה תקשה שאין זה מדת
הדין שמעגה את האלמנה ואת היתומים ,אף שלא ציער ועיגה כ״א
האלמנה לחוד ,למה ילקה בשתים ,וכן איפכא בציער ועינה יתום
למה תהיה האלמנה שלו בצער ,אלא ע״כ מוכרח לומר דלצדדין
קאמר ,אם ציער אלמנה תהיה אלמנה לבד מעוגה ,ואם יתום יהיה
היתום לבד מעונה ,והיכי משכחת לה ,ע״כ צ״ל דאם הדין שהאלמנה
תהיה מעוגה ,לא יזדמן לה היתר ,כגון שיטבע במים שאל״ם,
והיתומים יורדין לנחלה ואינם מעונין ,ובעינוי יתום הוא איפבא,
שהאלמנה לא תהיה מעוגה שיהיה לה היתר ע״י עכו״ם מסל״ח,
ותטול כתובה וכדומה לזז 3והיתומים מעונין שהרי אין יורדין
לנחלה כ״א בראיה ברורה .כן נראה דעת הרמב״ם .וכ״כ בפי׳ עיון
[שצג] במו״ג ח״ג
יעקב בב״מ שגג וראה במשך חכמה כאן.
פכ״וז :ועוד צותה התורה להאמין קצת אמונות שאמונתם הכרחית

בתיקון עניני המדינה ,באמונתנו שהוא יתעלה יחר אפו במי
שימרהו ולזה ראוי שייראו ויפחדו ממרות בו וכו׳ ,ופעמים תהיה
האמונה ההיא הכרחית להסיר העול ,או לקנות מדות טובות כאמונה
שהשם יתעלה יחר אפו על מי שיעשוק כמו שאמר וחרד ,אפי
והרגתי וכו /ע״כ .וראה זהר ה״ג קלח .ולעיל אות שעז ,שעח ,שעט.
ובמדרש תנאים דברים עמ׳ פג :הא למדת שהמונע מן הצדקה נקרא
חוטא ובו׳ ולא עוד אלא שגורם לחרב לבוא לעולם שגא׳ כל אלמנה
ויתום לא תעגון ,אם ענה תענה אוחו ,ותרה אפי והרגתי אתכם
[שצה!
בחרב ,דיין למונעי צדקה שגורמין לחרב לבוא לעולם.
בתגתומא אות יג :כך כל המלוה את חברו ברבית סוף שנצרך
לבריות ,שנאמר ולא ידע כי חסר יבואנו .מה כתיב למעלה מן
העניו :אם ענה תענה אותו כו /מד .כתיב אחריו :וחדה אפי

והרגתי אחכם וגו׳ .אימתי אם בסף חלוה ,ע״כ .והבוגד ,לסוף
הפסוק :לא תהיה לו כנושה לא השימון עליו נשך .וכעי״ז בבעה״ט
באן .ובכת״י 3״מ לא׳ מן הראשונים עד,״ח :והרגתי אתכם בחרב
וסמיך ליה אם בסן? לומר שמכרו את יוסף בב׳ כסף .ונהרגו עשרה
הרוגי מלכות .עי׳ תו״ש חי״ז אות שית ,תשל .ולעיל אות רפו.
[שצו] ראה תו״ש יתרו ס״כ—תקמו ,פכ״א—תקמו ,מדרה״ג כאן,
מדרש הגאים דברים עם׳  #2וברש״י יתרו כ—כב :הרי אם זד .משמש

תורה שלמה ־ יח משפטים ב כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ עמוד מס 110הודפס ע״י תכנת אוצר־ החכמה
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היוד והלמד והפא.

או ילםת« בערבי קובא וכלשון רבותינו 2לפת זו

חזזית מעריה.
היוד והלמד והקוף .ילק פשט ויעף* אכל הילק.4
היוד והמם .הים אני אם תניף על ימים יסדה® זה ידוע ולמדתיא
כלשון הערב אלים אלבהר •ושרשו מלשון העבריתב (ובלשון ערב קורין לים

בחר) .ים ודרום 7ימה וקדמה 8ידוע .אשר מצא את הימים במדבר• פירש בו
רבינו סעדיה [אשר הרכיב] פרדים וראיתי רב שרירא ז-ל שפירש כדניאתא® 1ימים
ובלשון ערב בגאל ודעת התרגום בו זולת זה.
היוד והמס הכפולה .ימים וארבעה חדשים 11ימים תהיה גאולתו12
>
מימים ימימה 13בכל שנה וכמהו ויהי לימים מימים* 1כלומר לשנה אתר״שנה
והראיה על שימים הוא שנה 0בימים תהיה גאולתו אמרו אח׳יכג ואם לא יגאל
עד מלאת לו שנה תמימה .13אבל אמרו וכעת צאת הקץ לימים שנים• 1הוא
מחוסר מן ימימים כי ימים עיט תמים וכמו שקבוץ תמים תמימים כן ראוי ,להיות

קבוץ ימים ימימים.
היוד והמם והנון.

אם השמאל ואימינה” התאחדי הימיני• 1כבר נזכר

ג
בספר אותות הרפיון.
היוד והמס והריש .ובכבודם תתימרו•* אמר בו התרגום תתפנקון; .
'היוד הכפולה והנון .ויין לנסך ’0יין נסיכם 21הוא שם מיוחד
__ .
למשקה הענבים___________ .״
היוד והגון וההא .עני ואביון דענד 22,ואיש לא יונה•• כבר נזכר כספר
אותות הרפיון ואני אומר כי מן הענין הזר• והאכלתי את מוניך את בשרם54
והביא ר׳ יהודה בענין הזה העיר היונה  56והמלה הזאת אצלי תאר על דמיון פותה
אין לב•• ואפשר שתהיה פועלת .ומן הענין הזה אצלי נינם יחד •7והוא-פעל
עתיד קל ע״מ ונירם אבד חשבון .58ושם ר׳ יהודה יהיה מנון 59מהשרש הזה
והענין הזה ואמרנו אנחנו בהשגה שהיוןתו] מענין ולניני ולנכרי 30ומשרשו יותר
ראוי וזאת סברתי .וסן השרש הזה שני בני יונה■ 3כיונים על אפיקי מים••; ______
היוד והנון והחת .לא הניח איש ד לעשקם•• 3ויניחהו בגן עדן” ויניחהו ׳""
אל החמור 34וינח את נבלתו בקברו•• וינח לפני י׳י 38הניחו לכם למשטרת37
(והנח אותו לפני י*י «8ועתה הניחה לי• 3אפרים הנח לו 40להניחו במדבר)41
ומה שלא נזכר פועלו יגענו ולא הונח לנו• 4ענין הכל עזיבה ותרפה .ויש לנו
בהונה לנו דבר אחר כבר זכרנוהו בשער ההבלעה מספר הרקמה 43ונזכר אותו
 bב?( וקראתי.
ד צ״ל אדם.

ב בע ושרשו בעברית ימא.

נבע אמרו יטיס ת׳ ג׳ ואחר כך אמר.

1ויקרא כב כב2 .בכורות מא11 .נחום ג טז4 .יואל א ד 6 .איוב ז יב • .תחלים
כרב’ .דברים לג בג8 .ברא׳כח יד 9 .שם לו כד10 .חולין ז 11 :ש״א בז ז12 .ויקרא
כר .כט18 .שמות יג י14 .דה״ב בא יט14 .ויקרא כה ל10 .רה״ב כא •ט .י' כרא׳ יג ם.
21דברים לב לח22 .יחזקאל יח יב.
•’ יחזקאל בא בא19 .ישעיה סא ו 10 .במדבר טו ז.
 23שם יח ז24 .ישעיה מט בו24 .צפניה נ א 20 .הושע ז יא .י 2תחלים עד ח 28 .במדבר
בא ל 22 .משלי כט בא 30 .בראי בא בג81 .ויקרא ה ז 32 .שה״ש ח יב 82* .חחלים קח יד.
 88ברא׳ ב טו 34 .מ״א יג בט83 .שם יג ל30 .ש״א י כה ” .שמות טז בג 88 .שם טז לג.
43למע  246רקמה .146
19שם לב י40 .הושע ד יז41 .במרבר לב מו 42 .איכח ח ה.
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הכינוי והקבוץ יוניה  .או יהיה שרשו יום ויהיה התש | משגה א’ ).אסר רבי יהושע לא שמעתי אלא שלשית .אסרו
תמוה הנח והראיה קטצוחו כי כל ים קמוץ זולתי !ם סוף  .לו מה הלשון שלשית ז אמר להם בך שמעתי סתם  .אטד
®ם וענין אחר מזה השרש אשר מצא את ה;מם במדבר (בראשית בן עזאי אני אפרש ,אם אתה אומרשלשית ,שלישית לאחרות
לו ,כד•) ,והם הפרדים כי הם מהרכבת שני מינים הטום כטנין ,וכשאתה »וטר שלשית בת שלש שנים  .כיוצד► בו
והחמוד  .ובאטרו אשר מ?א פירושו ברעהו מצא ,כי היה כחם רבעי אמדו לו מה הלשון רבעי ז אמד להם כך שמעתי
רועה החמורים וחשב בדעתו שירכיב הסום על החמודה סתם  .אמר בן עוג►* אני אפרש ,אם אתה אומר רביעי,
והוא הועיא זה הטין בעולם  .ואמרו רבותינו ז״ל (פסחים רביעי לאחרים כטנין ,וכשאתה אומר רבעי מן ארבע שניכם,
נד ,ע’א )".ענה פסול היה והביא פסולין בעולם ,כי בן 3כעון ונתחבר שט העצם מטנו ואביו קרא לו מימין (בחחשירת מימין
לה ,יה ,).פירושו כן ימין  .ולפי שהימין נכבד וחביב עד־*
אחיו היה שבא על אמו והוליד ממנה ענה .
י^עיל
אם השמאל ואיהנה (כראשית יג ,ט ,).בנח היו״ד  .הארס ,מהשמאל והקטן שבמים חביב על האדם יותר קראו
וטשטאלים
מימינים
.
ימין
לצד
אני
אלך
פירוש
*
בנימין ,כלומר בן ימיני ,חביב ונכבד על־ . ’1ונתיחשו בני
(רברי הימים א׳ יב /ב ,).בנוע היו׳ד התאחד* זזימיני (יחוקאל שבטו אליו פעם עם השש המלא כמו בך;טיני (שמואל א׳
כא ,בא ,).נחה היו׳ד ־ ובאה אל״ף נעה תמורת הירד בטלת & כא ,).ועם הימין לבדו כמו איש ;מיני (שם ט ,ב. ).
כי יאמינו וכי תשטאילו (ישעיה ל ,בא . ).והרתאר  iונקראות פאו־ז הדרום ;טין כי הי4ה לימין האדם בעת פניו
י9יו ופנה אדיה אל ה;מין (יחזקאל א ,י ,).ואפנה על ;טין או ?למורה ,כי פארת המורח חקקא^נים במו שנקרא ר־זמעדב
עלשטאל (בראשית כד ,מט ,).כלומד צד הימין .ובן אחור  .צפון רטין אתה בראתם(תהליט פט ,יג . ).וכן
חותם על יד ;טיבי (ירמיה כב ,כד ,).כי ישית אביו יד ;מינו כתוספת הי׳ו הימן אלוה טתי^ן יבוא (חבקוק נ ,נ ,).תימנה תי$ן
(בראשית מה ,יז ,)-ותחז יד ;טין יואב (שמואל ב* כ ,ט ,).ומזרחה (דברים נ ,כד .).וכן נקראת דחם נגב ונסמכה אל
יד צח הימין ,ועין ;טיגו כהה תכהה (וכריה יא X•’’ ,בנקוד תימנה נגנה תימנה (שטות כו ,יח . ).ואף על פי שהכיל
לכם כל עץ ;מין (פומואיל א׳ יא ,ב ,).עין הצר הימין ,אחד כמו אדמת עפר (תיאל יב ,ב ,).מטיט היון (תהילים
על ירך ;מיניו (שופטים ד ,טו ,),ירך צרו הימין ,שוק ד^טץ מ ,נ .).או ילתוספת ביזחור כי תימנה יותר לשון מבוג►־
(ויקרא ו ,לב ,).שוק 3דו הימין או הימין תאר לשוק  .וכן מנגבה  .וכן קרמה מורחה (יהושע יט ,י ,).4והצפיר השעיר
שים ;מינך על ראשו (בראשית סח ,יה ,).היל הימין .וכנה (דניאל ה ,כא.).
היד בלשון זכר כמו והנה יד שלוחה אלי והנה 3ו טנלת י^ף ובכבודם ?.ת;טרו (ישעיה סא ,ו ,).אמר מ החתים התפעל
ספד (יחוקאל  pט ,).יכתוב ירו לי’י (ישעיה מד ,ה ,).וכן
תתפנקון .׳ויר־זכן בו שהיו״ד תמורת אלד אמר
נצב ;מינו כצר (איכד־ז ב ,ד . ).או ירצה לומר יד ימינך מענין וי׳י וןאקירף היום (דברים כו ,יה; ,).תאמרו כל
כילוטר יד 3דך הימין כמו יד ימינו .ועומן ימינו יקרא פועלי און (חהלים 3ד,ד .).ופירוש תתיטח תתנרלו ותתחממו.
(משיל* כו ,טו ,).נפרשנו עוד בשרש צם!  .ולפי שהכה״ ,גבן יתאמת■ t
הה► בעד ימין מה הכה בימין וימינם ;טין עוקר (תדזלים עךן ולא תונו איש את עמיתו (ויקרא כה ,יו ,).הונו הפעיל
בך (יחוקאל כב ,ז ,).והאכלתי את טוג;ך (ישעיה
קטר ,יא ,).כחם וגבורתם שקר  .ורבי לדדונים פירש אותו
לשק שבועה מן הערבי ),לפי שאמר אשר פיחס דבר שוא מט ,בו .).ומן הפעיל הקיל העיר ה«ונה (צפניה ג ,א,).
אמר ושמעתם שבועת שקר  .והתאר עוד בטיט • קמוצה מפני הרב ה?ינרה (ירמיה מו ,טו ,).מפני חרון וךיונה (שם
י$ף ויקרא עזם דדמני יכין (דברי הימים ב׳ נ ,׳ ,)4את אצכעו כה ,לח .).ועל דעת רבי יונח ני;ם יקר (תהליס עד ,ח).
^-־^-מגית (ויקרא יד ,טז ,).ועל כהן ידו ה;קנית (שם יו־ יעל משקל ניךס{ענין~הר.ונאה ידוע והוא ענין~קהח~םמון"
יר ,).וכתב רבי יונדז כי בא בן קמוץ להבדי?־ 1בינו ובי] ^אחריטבררך מקק וממכר או בזולתו שלא מרעת או מדעת .
כמו ולא יונו עוד נשיאי אה עמי ץ’ח1ק^למתחז;)ךכ־לוב
הטחיחש א 4שבט בנימין איש ;חיני (אסרתר ב ,ה).
שמא?־*1׳  jשלא יקהו נחלתם בחזקה ,ובן לדזו־בהנם טאהזתבש (שם
וכן כותב רכי יהודדת ונהגו כמנהג מן שנמידל * *

בקמץ הט״ם נם כן מפני שוה לעומת זה ,ואף על פי שבשמאל׳ ( סו ,יה .).וכן תרגם יונתן לא ינסון למסבהון מאחסנתד־זון.
אין צריך הבדלה  .ויפה כתבו .וכן מ3אנו כטשנדת כעני י וכן והאכלתי אח בוניך חתם ית טנסייך ,וכן נינם יחד ,הרב
וו ההבדלה בן שתי ענינים באמרם במשנת פרה (פרק ראשון !),היונה ,העיר היוגה  .ואמרו רבותינו ז׳ל (בבא מציעאנח,
ן ע׳ב ).כי יש אונאה בדברים ווהו שאמר הכתוב וגר לא תונה
dextram petiil, ad dextrsm se convertit,
)ג ( iשטות כב ,כ ,).לא תינה בדברים ולא תלחצנו בממץ ,שלא
dextran! exleadit jurandi causa, juravil. Hina
יאמר ילגר וניר מעשיך הראשונים ,וכן אם היה בן נחם
jaa jarandui.
| לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך ,וכן אס היה ישראל בעל
 ,pjiQimaוהס)
יע^»«יה «*»• fcf־ <oj, if־
י*־'
׳י’־''5

(־יל)?,

כy<- joJm 1)6/

?• /
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יסף

ומוכה לא יאמר לו וב ~,טעשיך וד«ע  .והבי» רבי  ww)jו ,בו ,).ובוי^ד אבנים יקרת (ט4כיסא׳ ז,
יהודה בוה השרש ובוה ד־,ע :ץ ואחרית ‘,יהיה ;ינק (משלי זואר מני :סר בציץ אבו (ישעיה כה ,סז ,).והוא
.
פט ,פ ,).ומנץ •הר ש-צה מש־׳פ ?• V
!לא מכר מעלו והיכל י־׳י לא ן$ד (ע;רא  ,3ו.),

בא•) ,י מר.פע 4הנוסף  Wטו$ד (ישעיה 3מ « ,).הראעזון
ה^ל וןךן לא מיה ״יאיים י*ע־2ץם (דברי הימים א׳
®עול"ISודשא דגוש יי* ,או יחיה החממן פעול*
מהחי מן עדו (5וא«יח ב ,טו ,).מ;יח? לב□ והוא שם והשני ׳E
לסוערת (שמות טז ,מ ,).מה לסט י״י (שמואל א׳ קבה ,),והשני הדנוע ©ס נטו■ עכוזב רבי יהודה  .ואין מעש ?לטת
an

(®ןח בגדו אצלה עד בא אדניו (כראשית לט,טו,),ןה3התיו שהשיג עליו דבי יונח לומר ששניהם ®נולים זטה טעם לעני
עלאדמתו(ממיה כו ,יא ,).ועתה הניחה לי (שטוהלכ״י ^.פעולים באחד? רק הנכון ני האחד ®נול והעני עם  .וכן
אפריש ק?ח*לו (הושע ד ,יו ,),לותיהו במדבר (במדברלב ,ביי הלוט הלוט (שש כה ,ז ).האחד שם והשני פעול .ושלא
ך,פעל  , pyוש״א נזכר פיעלי יגענו לא הונח לנו (איבד ,ה ,ח ,).גוב־ פועלו מטנו הוסר מת-יי(.עומ  4יא .).וחמס אל
וחניקה מום על טכנתה (ובדיה ה ,יא ,).והשם ורחם 9ק)ם ןם1ד המזבח (שמוה כט ,יב,™ ,).ת >«ד (חבקוק  4י.)4
מנה  mwוזם* אמית סביב (יהוקאל «» ,יא ,),פירוש המקום ומשויק הוא ,יסד המעלה טבבל (עורא ו ,ט ,).ובה׳־א הנקבה
וזממח מדלגנומד כלומר שהניחו אומו «יד שיחיה ה8ר המש :סודתזיבהדרי קרש (תחליש מד ,א).״ וטעקל אחר!*W9
אצית סכע .
1לל«י « tfפק»  M»aכדרך דזסטוכינש עד הטפחות (מלב-ם א׳ ז ,ט) .ומשקל אחד n>t?rw
אמתי כי הטוגה עום בלומד מקום ההנחה ,ענק הגל עזיבה (ישעיח ל ,לב ,},מיידיות העלעות (יחזקאל טא,ח,>.וכחולש
ומא קדוג לעגין |נוףה  *3הערב ריב. -מניהו מלהתעסק בו ותרהט מוסדי הרי□ (רבדים לב ,כב ,).ובקבוק הנקכוח
וכן הרבי המרת הנה היא נח במקושש ואגן למוסריות (•דמיה גא ,ביי) ,מ“וסדיות «ת*טיס (שמואל
הוא  toמהדבר
*~Fr3W
 TJtor.ntSW.1ן?» מהו » ,פ כן ימה סוה השרש והענק  *31כב ,ה ,),ומפעל ג1ןדו יהד (תהלים ב ,ב ,),ןהן^ךבס
נחת מיג מלא נף ;חת (קהלה ד ,ז ,).דברי הגשים קנהרת יהר עלי (שש לא ,יד . ).ואף על פי עאילו קרעים בענק
*3סעיפ («
יו ,),ויהיה נחה מן ;(ה במקל *חת מן העצה והסוד גם כן כמוהם י9ךדנ עה כי בו ?:
*:ה< דעת כן ;רע  .וגן ינחת שלחנך מלא ד*ן
לו ,יו ,).מה השרש ופירושו טח שמונה■
את בירת
יהד על עפר נחת (עם יז ,מ ,),חצה לומר
:יו כמו שכתוב דחן דוד
מתחים על עפר ,או יהיה כמו נרד טרהרנום וירד ונחרת * Xדלשלטה בנו אח הבניה האולם (מם א׳ כה ,יא ).ולא ימלטו
טהענץ הראשון כי בנללו הגש ,ני העצה והשוד ^rwa
ומימשו כולנו יחד גרד על עפר ל■
 mlדןקת הלב ביים (ישעיה ס ,טד) ,ראש פתמס יינק כיסוד לכרן ,
על כשר אדם לא ייסך (שממ ל,־לב ,).חשד
ל (איוב ב ,ש ,).באשד ישא האבץ את ה<ק (כמדבר י^ך
|5עיל יא ,)< ,והפעל הכבד ותקהו דבש טסלע (רברעש לב,
הפועל בל־ביר הסך השמן על בשרו לא •ישן מזה
VuSi

להתיק את בני

י ,)4ותינק לך את הילד (עמת ב ,ח,).
(מילגיש א׳ ג ,בא ,).והינקהו לי (שמה ב ,ט ,),אשה

י

ס$ןת (שש ב ,ז .).יתע .

.עק־־או הנמעות הילדות ה:-ות

:׳קקות 3מ ?מקתא הילד יתק׳ רעיל גטנק לפניו (ישעיה

» ,).3 .ילכו ייינקייתיו (חעע

תיקה דא* ינוקדו קטף

-ר ,ו,).

(יחקאל יע ד. ).

ומשקל r,K״

את

השען ,וכן ף♦*□ באדון (ב־אשית  pמ ).חבי המשיכש «
ויהיה יסף ו«ך בעניו אחד  .ועור‘אמדו המדקדקים שהוא
כביו יוסך והיא מלא מכי־ ®עלו משיש סון ,וכן ג־״־שו ויישם
מ־׳ץ כבו ויושם .
ולא ;סף עוד לדעתה (ב־־אשית לח ,כ ,)?.ולא
יסף
?ער□ >תליו עוד (שם ה• ,ני) )$5: ,על
* *( woדברי ה-מים ב׳ ט ,ו ,).קול גדול
^*ימועה
ם ן^כ ,).3פי־ייש ולא יסף עוד קול נדוד1
כסהו .ויתנבאו ילא ^פו (במרבד יא ,כה ,).פיריש 841

;קד ארץ על מכוניה (תחלים קר ,ה. ,).ייסדקיך
י^ך
בספימש (ישעיה גך ,יא. ,).יציר להוכיח ;סרתיו
(חבקוק א ,ע) ,ני ח1א על יטיס יסדה (תדרים בד ,ב,).
החלו דזערסות לת)£ד (רגיי היטינש ב'׳ לא ,ז ,).ברגש ים® עוד להתנבאות כצו שאמרו רבותינו רל (שנהדדין ה,
נפעל «ידר .והנפעל והיבל
(ישעיה סד ,בה ,).לנץ היום עא ).מלא דשבאו אלא אוהו דר׳־ם בלבד ,והמתתם היסס
$על הוסךה (שמות ט ,יח ,).הד’.א רפה  .והפעל הכבד יקרת לעירן אה״ ,עתתם הא •:שק ,ולא פשקו ,אס יקסים אנחנו
עז (תחלים ה ,ג ) ,מ בן יסד המלך (^שחר א ,ח ,).ידי (דבריכם ה ,כב ,).הנני ילסף ע?• ישיר וישעיה לח .ה,>.
ורבבל יסדו הכית הזה ;-,כי־יה ד ,),» ,בבכיו • ;יסדקרה הנני ייוסף להפליא את העש (שש כט ,יד .).ודנמעל
נס הוא על שנאינו (שמוה א ,) • ,ו:־וש$ח נחלתן(גטדבד
 4~:והפעל הכבד
 ’) Owesi* XU, tO,לו ,ד ,).יש טפ*י וניוסף עוד (כמל־
;■S

^תקמא

ענה

עמת-ענה

תקטב^

"עמית ע3ןףן ועל נכי ,עשיתי (זכריה יג ,ז ,).ונחש !נעטיתיו .טשרוהיה ומגנה אף היא חשיב אמריה לה (שם)  .ויש
(ויקרא ה ,כא).׳ ואל אשת ^טיו־ןף (שם יה ,כ /.לפרש תעננה לשק רבות ובא ועוין בחי® כ°ו עיני הךןייןד׳
ע?ה חבר  .לעשת העצה יסירנה (שם נ ,ט ,).ילנכתהעצה בה*) ופירוש תשיב *־•זמריה לה לוה הפירוש לעצמת .
וקול האומנים לעש^ם (יחזקאל ג ,יג ,).לנכחנש .והלמ׳ד לא ,ענו העם אתו דבר (מולכים א ,יה ,בא•) ,הענק הזה
בהס לשטוש כלט׳ד לנכחז׳ לעדו  .ובלא לס׳ד השירוו־ז; הוא השבת הדיבור ברוב  .רש שהיא תקלת הדבור כסו
כל עטת שבא (קהלת ה ,טו .).וקשרו מלת (ל עם עמת רען איוב הת^שק (איוב  3ב ).ואשרת טת ענה י*
ךנהי)  .והנכק מה שכתב מ (ירמיה כג ,לה ,).כה תאשר אל הנביא מה ע(ך י״י (שס
על דרך הארמית ^קל-זינה
הגאון *־הבן ניאת כי לעמת לא יבא מבלי ו־זלמ׳ר כ« בג ,לו ,).ועני-ע ואשרת (דברים בו ,ה ,).ושמואל ראה את
למען קולא תחסר ממני הלט“ד ,ובי״ת בעבור ,וכל עטרת שאול וי״י ענהו (שטיאל א׳ ט ,י ,)4כלם ;.ענו ויאמרו
שבא הב"ף ב״ף הדמיון והלמ׳ר מן לעטרה והיה ראוי להיות אליך (ישעיה יד ,י .).והשש כי אין קענה אלהים טע(ה
מלה אחת כלעמת ונפייד כמו הרבה מן הנדבקים שנפרדו (מיכה  ,)4 3והדומים להם  .והנפעל הרב דברים לא נמעל
כמו ולאסורים פקח קוח«) שהם שתי מלת יענינם מלה ;.ענה (אייב יא ,ב ,).אני י״י נענה לו בי (יחזקאל יד ,ז. ).
אחת .ובחולם לעטות אחד החלקים (יהזקאל מה ,)4 ,כמו פירוש כעבור שמי *<ף על פי שהוא אינו ראוי , .נעןיקתי
לעטת ,וכן שבעות ימים מצות יאכל (שם מה ,בא ,).כמו לו בה ברב גלוליו (שכן יד ,ד ,).כלומר אף על פי שהוא
בא ברוב נלול־ו *■זני ׳’י נענתי לו  .וקד .כתוב בה״א ואין
שבעת ימים •
״ענן pp
בעב הענן (שמות ים ,ט ,).ונראתה הקשת 3עןן הה״א מפיק  .ובמקצת ספרים בא קרי ,ועל כל פנים פיוזשו
(בראשית ט ,יד/. ,).ענן בבד על ההר (שמוח יכ 3באיל״ף  .וכן אמר התרנו□ אנא י״י משחאיל ליד .במסריה
מו ,).ענן גדול ואש מתלקחת (יחזקאל א ,ר .).והפעור 1דאהי למתבע  .אכל לדעת החתום בא דבק עם נעניתי
?על הדנוש ממנו ק״ענניע^ו על הארץ (בראשית מ ,יד ,).והויא לו ,ולפירושינו דבק עם ברוב בלוליו♦ ונענה ונעניתי ענינם
לעיונן קל  .טעונן וטגחש * (דברים יח ,י .).ימעיומים לא יהיו  jנעתר ונעחררתי .ועיר אבאר הענין הוה בשר® עוער .
לד (מיכה ה ,יא ,).בברהדרשתים בשר® עדן בענין עונה • והפעל הנוסף ורוח מבינתי.יענני (איוב כ ,)3 ,והוא עובר הפעיל
ודם ענב תשתה השי• (דברים לב ,יד ,).ק,ע$בים לשנים פעילים רצונו לומר יכריחני לענות  .והשם אשר לא
ענב
במדבר (הישע ט ,י ,).ידוע  .ואת ענק• נזירך  jשצאו מעקה (שם לב ,נ ,).ומי״י מענה לשון(משלימו,א.).
(רקי־א בה ,ה /.הדנש לתפארת .ובתכי הדומ-ם לו כקילק |תזני[אחר קרוב לוד .קסני^שקר ענה באחיו (דברים יט ,יח,).
/לא תענה ברעך ער שקי»4מותכ,טי•) ,וענתה בי צדקתי 1
הדקדוק»)*.
והתענגתם מזיו כבודה (ישעיה סו• ,א ,).והתעןגוו (בראשית ל ,ל ,)3וי*יענה ב• (רות א ,בא ,>.ישמע אל
התפעל jgp
על רב שלום (תהלים לו ,יא ,).ןתה_ענג בדשן ;ךענם (תהלים נה ,כ ,).פירוש יענה בם  .וחטאותנו ענת״׳י
נפשכם (ישעיה נה ,ב ,).והתענג על י״י (תהלים לו ,ד ,).בנו (׳שעידת גט ,יב ,).פירוש כל חטאת וחטאת ענתה בנו.
?על שהתענג ומרך (רבריכז כח ,נז . ).והפעל הכבד הנוה וענה גאון ישראל בפניו (הישע ה ,די ,).כהשי בפני .ןענה
ענג והאענגה (ירמיה ו ,ב . ).יתשפש בהיכלי ענג (ישעיה (איוב טו ,ח ,).אבן מקיר רתזעק וכפיס מעץ יעג^ה
ועעניג י 3נד . ).ובתוספת חייו לא נאוה לכסיל תענוג (משלי י (חבקיק ב• ,א ,).פירוש יעיד עמה כילזסר הנמים יעיד עם
מ ,י ,).אהב״ בתענוגים (שיר השיריכם ז . )4 ,והקבוץ! האבן כי נם הוא מנזלה ,כולם ענין עדור־ז  .וענק אחר
בלשיין נקבות ותענוגות בני האדם (קהלת ב ,ח ..).והתאר!קייוב לו ותען להם מרים (שמוח טו,נא, ,).עני לי׳י בתודה
^ןהענגטאד ’(ובריס כח ,נד ,).הרכה בך והעננה (שכם‘(תהליכם קמו ,)4 ,עלי באי.,ענו לה (במדבר בא ,יזי),
׳®?גיה כה ,נו ,).ענין ההשתעשע־ה והנעימות בהנאת הנפש .

ן*
(״׳ *)4

 .ועקת איים באלמנותיו (ישעיה יג ,כב ,).וענתה שטה כימי

 ^pאענדנו עטרות לי (איוב לא , )4 ,ענדם על' נעוריה (הישע ב ,יו . ).והפעל הכבד מעני; זה למנצח פעל
! על מחלת לענות (תחלים פח ,א ,).כרבם הסר עט לה,
נינרתיך (משלי ו ,בא ,).עגין קשייה .
מה ענה י״י (יי־מיה כ 3לה) ,הען כל תעם (ישעיה כז ,ב ,).קול .ענוה אנכי שמע (שטוח לב ,יח,).
(שמיה כד ,נ, /.ענני׳ י*י,ענני (מלביםא׳ יה,ל ,)4ענין הכיל הגבהת הקול בשיי  .רש באבל ,והיא יענה
הכשות שיותיה רןעננה (שיפטיבש ה ,בנ ,)4פירוש ייגחת ,איים באלמנותיו  .ובן ברברי י־בוהינו ויל (שוער קטן סמן
________ שילישי משנה ח .דף בה ,ע״ב ).מעניה *יובל לא מטפחרת
) Danielis 11. 1?.י
ול*ז מפוגנית ושיד־שו הענוי שכולן עינוה
באחת rva\ .
------------------------------------------f
) Jeaaias LXI, f.י
מכלול נח ,ע׳א )»
«) SOeto VH, JO.
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^תקסג

ענה

ענה

תקטר}

ומנין סקור מפעל הקל אין קול .עגות גבורה ואין קול
ענזת הרימוה (®מות לב? יח ,).פירו® לא צעקת המנצחים
במלחמה ולא צעקח המנוצחים* .וי® לפר® גם כן מוח
הענין וכפיס מעץ ;.ענגה ,כמו ®אמר (®ם) כי •אבן מקיר
תזעק ,חמר והכפים יצעק עמדת כי נם הוא מגוד־יה  .וי®
לפר® נווה בי שטע י׳י אל ע(י_י־ (כראשית טו ,יא /.כלומר
אל צעקתך בי ra־ ’fsמחוך עניה צעקה לאר*  .וכן דעת
אנקלום שחרגם ארי קבל יי צלותך  .ואם היה עניו עוני
היה אומר ראה ולא קוטע  .וכן מוה הענין הידר כררכים
\ענח (ירמיה כה ,ל|. ).וענין זיזחר עגה בדרד כדר
( 1חהלים קב ,כד /.עניתי בצום נפשי (®ם לה ,ע /.ויענף
| וירעבך (רבדים ח ,)4 ,אס ענה ו1ענת אתו (שמוח כב ,כב .).ענע( 1שם ב ,כ ,)4עסק רע להתעסק בו וכעס עסקו .כי
ןאע$ה את זרע דוד לטען זאת (מלכים א׳ יא ,לט• /האלף בא החלום כרב עמן ( pi oatס) ,בעסקים מפנים רבים*.
פעל רפה .ושלא נזכר פעלו טוב לי כי עניתי (תהליםקיט,ע’א /.וכתב  .אדוני אבי דל מזה לב צדיק יזזמז היענות (משילי
אשר לא ת<גגה (ויקרא מ ,כט .).והמקור ממנו את כיל טו ,כה ,).ופירוש על אשר הקרים וטהורים אמרי נעם (שם
זמות( 1תחלים קלב ,א .).ויזו הוא שם כפלם זלות טו ,כו ,).אמר לב צדיק לענין יהנה ויחשוב להוציא ('!ah
לבני ארם (שם יב ,ט ,).תחם וה בהולם עיין הפעל ווה ולא ידבר בלא ענין .והוא שם בפלס פגות קריס* /למנות
ומפעל בשורק .וההרזפעל ובי התעניוק בכל אשר התענה אבי ימינו*) ,שהוא כטז למניז ימינו ,וכן לענות כמו לעגין.
כו . ).והנפעל נגס והוא נענה (ישעיה גם זה הבל ועמן רע (קהלת ר ,ח /.רוצה לומר ענין איש
(מלכים א׳
נג ,ו ,).ונפש .נע;ה תשביע (שם נח ,י .).לענה מפני רע כי הוא פתוח והוא סמוך  .והמסורת עליו ליח פחח .
(שמודה י ,נ ,).משפטו להענות  .והפעל הקל מטנו לפי והביא רבי יוגה נענין זה כל פעל י׳י לטענדזז* (משלי מ,
דעתי אני עניתי מאד (תהלים קטז ,י . ).וכבר פירשתי ד ,).כלומד לענין שהוא רוצה בו .ויתכן לפרש למענהו
פסוק זה בשר® ?זב  .וי® לפר® טוה ןענה גאון ישראל בעמדו .ופיר® .רבי יונה הוא עמן רע (קהלה א ,י,)4
בפניו (הושע ה ,ה .).וכן חתם יונתן וימאן־ יקר ישראל ואינון ידענות בו (שם) ,כי האלהים ?ענה בשמחת לכו (עכו
הזן .ובן מזה העוין;.ענו כי אין רעה (זכריה י ,ב /.עריצים?;.נח ה ,יט ,).וענותף תרבג• (חד,לים יח ,לו ,).ענין ההשגחה .
(ישעיה כה,ה,),טקולם לא יחת ומהמונם לא;.ענה (שם לא,ד
הגאון
ואפשר שיהיה טענה בשמחת לבו םענין עדות.
.׳״
וכן טרם »חענה אני שנג (תחלים קיט ,סו ,).פית® טרם רכי יצחק «בן ניאת ו*ל כי פיתש עני ן ולענוח בו
?ל 0 /ל** הכנעי והייתי חוטזח שוגג הייתי כי לא והייתי פונה אל
הכמה בי״ח ^0קייזיי בוי יטטגו?®מועף תרכני עזרתך
טעותך ואל אמרתך ולא הייתי מתנם על לב מוכרם ,ועתרה ורצונך  .וטמנו כל פעל י׳י למענהו למען חפצו ורצונו אשר
כשראיתי שחטאתי בהפנחקי לבי סאסרתך נכנעתי ושנתי לשמור הוא הסיבה והעילה והחפץ  .והביא רבי יונה אענה *-ז
אמרתך ולזכור אוחדה תמיד כדי שלוא אהיה שוגג באתרה השטים והם יענו את הארץ (הושע  pכ ,)4והארץ $ענה
סמצותך .ואפשר להיות בגין הפעיל מזה ישמע אל יןןנ3ם (שם את הדגן (שם כ ,כ ,)4ותסייענו את יזרעאל (שם/כענין
עני נה ,כ .).והתאר ויד עני ואביון לא החזיקה (יחזקאל טו ,הבונה  .ועל דעתי שהם מענין הראשון שהוא השבתהדבור.
מט ,).קענוים והאביונים (ישעיה מא ,יז ,).עטה סערה ופירוש ןחענה את השמים כי מרוב העצר אח חשטיט
עמת (שם גד ,יא .).והשם ,ענות עני (חהלים כב ,כה .).והשם כאילו הבז ישאלוהו המטר והוא ימטיר אותם והם יענו אם
*’ עני עוד לחם עצי (רבדים טו ,)4 ,נקרא כן על שם שנחענו הארץ כאילו הארץ תשאלם המטר והם יחנו המטר ,והארץ
מיצרים  .כי על זח בחרת ?עצי (איוב לו ,כא ,).ופירוש תענה את הרנן כאילו הם ישאלוהו שחוציאם כי עמדה ימים
רבים שלא הוציאה אותם ולא עשתה פיחת ,והם יענו את
הפסוק  pהשמד אל חפן אל און (שכם) כלומד היה
לדהשטר שלא חפנה אל און ולהצדיק עצמך ולהרשיע דין זרעאל כאילו עטק יזרעאל ישאל על עמדו הרב כמה יטיס
רושם מ על זה כהרת מעני כלומר על וה הפנית ל*י«ן ואחר שירכה הדגן והתירוש והיצהר ירכה הישוב  .זכן
זלהצדיק עצמך כהרת יותר מלענות טלפני י״י ולומר י’י הצריק והכסף ;.ענה את הכל (קהלת י ,יט /.כאילו כל צרכי האדם
ואני ועמי הרשעים  .וכן על וה הדרך יחלץ עני ן$יצ
(שם לו ,טו /.בלומר הנכנע מפני השם בהכנעתו יחלץ אוחו
>) Bmeh. I.X1II, 17.
ויצילהו מצרתו שהוא ס55ןנין שאפר למעלה (שם לו,י)4
>) Paata. XC, <».

וחנפי לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם .והשם במשקל
אחר קמתי מתעניתי (עזרא ט ,ה . ).וקרוב ?1-עגין הזד־• $ע4ית
ענו מאד (במדבר יב ,ג ,).יאכלו ענוים וישבעו (תחלים ?V
י־)׳ וממ¥מו»
(°י®*
כב ,מ .).והשם עקב
תרכני (תהלים יח ,לו .).ומוח הו״ו וע#ןזתרבני(שםואל
ב' כב ,לו .).ומשקל אחר ועטה־צדק (תחלים  pmה ,).ענןה
ענינם שפלזח רוח .ממה העניו עני ורכב על חמור(זכריה
 joי .).וכן תרגם יונתן ענותן ורכיב על חמרא  .וכן
והשארתי בקרבך עם עני ודל (צפניה נ ,יב .).וכן חתם
יונתן עם ענותן ומקבל עולכן ?\ .עכין *־■מער קוא ע3ו־ רע
נתן אלודס לבני האדם לענות בו (קהלת א ,י *, )4ובעם
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עפא  -עפר

ענה  -עסס

ישאלו לכסף והכסף ימלא את הכל  .ומזה כי האלדהימ י ע^א טבין עפאים יתנו קול (חהלים קד ,יב ,).דהאל׳ף^עקאים
ישאלו
נווה והיו־ד נעה ,הם הסעפים .וכן בארמית אתרו
טענה בשמחת לכו (שם ה ,יט ,).כלומר כי הוא רוצות י
בשמחתו וטומן לו .והוא פעל יוצא לשלישי ,כי האלהים מענה' ע?:־ (דניאל  ,4יא ,).ע?:ה ספיר (שם ג ,ט .).ויש לפרש
והדנן זדתתירוש והכסף והזהב יענוהו למלאת חפציו  ,וענין עפיה עליו והוא הנכון לענין הפסק .וכן מבין עפאים מכין
טענה אחר כבחצי מענה צמד סדה (שמואל א׳ יד ,יד .).ומשקל ’ העדיים .
ה?ו '67י 10עפל עקל ובחן (יסעיה לב ,יד ,).עקל בת ציון (סיכה עפל
מענית אחי האריכי למעניועם (תהל’ם ?כט׳ • 0

ד ,ח ,).וסבב לעקל ויגביהח מאד (דברי הימים
החורש בשורים בשיעור שירצה כי ואחר כך יחוור ויעשה אחר!
כמוהו וכן ער שיחרוש כל השרה ובלעיו שלי׳ו י)  .וכן בענין ׳ כ׳ לב ,יד ,).ובחמת העקל בנח לרב (שם בו ,נ ,).מקום גבוה
’׳*עוקד ,אחר באסרם לסתי ע1נוןם (הישע י X•' ,האחד עונד ,בפלס 1ומבצר  .ומזה דעקל? לעלות אל ראש ההד (במדבר יד ,הפעיל
ץמר•) ,פירוש הגביהו לב וחזקוהו לעלות אנ1ריישירו״ןבלע'ז<).
ס1אה והוא רמו לשה ,הממלכות אפרים ויחידה .
ענן^(7ף סרס"ועגף (מלאכי ג ,יט. ,).ועקפיה ארזי~אק ומזה עור הנה עפלה לא יסרה נפשו בו (חבקוק ב ,ד ,).פעל

(תהלים פ ,יא ,).אבל .ענפכם תתנו (יחוקאל לו,יי ופירוש הפסוק פירש רבי אחי רבי משה יל פירוש נכון.
ח ,).לא נגזר מענף אבל הוא משקד* אחי כאשר פירשתיו אומר כי נפש הרשע שלא ישרה בעצמו ואין לה בטחון ואמונה
.,ענקה-כשער השטוח במקומו’) .והתאר פרידה .וענקה (שםיט,י .).כשם יתעלה עפלד ,כלומר שטה עצמה 3ע0ל ובטבצר ,אבל
הצדיק הבוטח מיי באמונתו ובכטחונו יהיה ולא יצטרך לשום
והענין ידוע .
ענק (עק באחד ,ענק מצורניך (שיר השירים ד ,ט. ,).וענקים עצמו בעפל ומבצר  .ויבא אל העקל ויקה מידם ויפקד
* לגרגרתיך (כושלי א ,ט . ).ובקבוץ דהנקבוות בבית (מלכים ב׳ ה ,כד ,).פירוש למקום נכוה ד־זר או
ולבד מן !־ענקיות אסר כצוארי גמליהם (שופטים ח ,בו ,).נבעה חוץ לעיר והפקיד בבית שהיה שש הכסף וחליפוות
הוא .חילי תלוי בצואר ויבא תחת הגרון  .לכן,ענקתטיו :השמלות .ויונתן חתם ועל לאתר כסי ,תרגם אותו כמו אופל,
נאוה (חהלים עג ,ו ,).כילומר שמו הנאזה ענק לצוארונם .ומזה עפולים שאנחנו קורים טחורים שהוא כינוי לתחחוניות*.
הקעיל ואעניק ותעניק לו (דברים טו,יד ,).רוצה לומד מענהו ושים  •jgjpעקר מן האדמה (כראשית  pז ,).ברזל מעפר "עקר
יקה (איוב כח ,ב ,).עד אסר דק לעקר (דברים,
על צווארו כענק הרווות חרוזות מן הדגן והתירוש והיצהר .
ענש ןענסו אתו מאה כסף (דברים כב ,יט ,).ו«ענס ט ,כא ,).ואסליך את .,עקרו (שם) ,וראס עפרות חבול
את הארץ (דברי הימים ב׳ לו ,ג ,).ויין,ענוקזים (טשילי ח ,כו ,).ועקרת זהב לו (ו-ויוב כח ,ו ,).פירוש
יסתו (עמוס ב ,ח ,).גס ,עניוש ילצדיק לא טוב (משלי ד־זעפרוח שיוקח מדגם הזהב • או יקרא הוהב השחוק עפר
נפעל יו ,כו .).והנפעל ופתיים עברו ,ונעגסו (שם כב ,ג ,).זענס כמו שכתוב ואשליך את עפרו ,כמו שאמרו רבותינו ו’ל (עבודה
:ע?.ס (שמוח כא ,כב ,).ענינט חיוב מבוי נתינת הטמון .זרה מד ,ע׳א . ).וכן דתאפר נקרא עפר מעקר סי־פת
ואפשר שיהיה ופתיים עכרו ונענשו חיוב נתינת הנפש ,כלומד החטאת (כמדבר יט ,יו .).עקר ,א!ךטה ,ארץ ,תבל
הטיחה כמו שנשתטשו רבותינו ויל הרכה בוה הלשון באסרם ארבעתם ענין אחד ונסמכו זה לוה כמו עפרות #בל ,אדמת
(שבת קמט ,ע׳ב ).דמעניש וקטיל וזולת זה הרבה  .ועד־י עפר (דניאל יב ,כ ,).על®?,ר ארץ (עמום  Pי•) ,ואף על
הדרך הוה פירשו הט (ברכות ו ,ע’א ,).נם ענוש לצדיק פי כן יעז הפרש ביניהם מעט ,כי עפר יקרא הרק ברוב pi
אדמה כמו שאמר ואדמה על ראשו«) ומעט נוכרה האדמה
לא טוב .
 gppןעפו#ס ויסעים (מלאכי ג ,נא ,).ענין ד,דחסה עלהדק .וזארץ ותבל יש ביניהם הפרש מעט כי וי#־ץ ד,-יא
והכחישה פרטרייץ בלע׳ו •)  .וסוד ,נקרא עסיס כלל הכל ישוב ומדבר ,וחבל כלל על הישוב  .וכן הדברים
ימפו התרים עסיס (יואל ד ,יה ,).וכעסים דמם יסכרון הדקים יכונו בעפר כמו שאמר וידק לעקר (מלכים ב׳ בג,ו,).
(ישעיה מט ,כו ,).מעסים דמני* (שיר השיריםח ,גם) ,הוא ונסא את יעקרם (שם בג ,ד ,).ויסלך אח "עקר־ (שסכג,
ו .).והפעל הכבד הנילקח טמנו (עקר בעפר (שמוג-ול נ׳ קעל
המשקה היוצא על ידי הסחיטה והכחישה .
טז ,ע .).מאס תם עקדת (ירמיה ו ,כט ,).צללו בע^ית עקרת
( >) Gall, oiUotf sulcus. Mercer, epud Sant. Pagain.שמות טי ,י ,).הוא האבר בתרגומו .ואמרו שנקרא כן על
שילין , i. e. ItaL toko. Codd: .שולכי legit
שם האפר כי כל המחכות יאכילם העפר ויפחתו בהיותם בו
מכליל קסא ,עיא  .דברקם ...אמל ענפקם חתנו )«
יחוקאל לו ,ח ,).אינו מגזרת עוף כי היה לו לומר(

onconragear cxeitare, cor, aaiaua conflnnare.

 •,ענקקם נשוא ופתח אלא ממרת ארץ׳ ??.ו
premere (fj.

.
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*) f. Samuelia IV,

Q

אחת -און

אחים $ןןןן ומלאו בתיהם אחים (ישעיה יג ,כא•) ,היא חיה
הנקראת בלשון רבותינו ז*ל (בבא בחרא כב ,ע’ב).
נטירה ,שטה בלשון לעז מארט־ורו•) .ויש אומרים שהוא חיה
־!"יי!?™!
שלועזין לה פור*ןן«) .
אוי לך סדאב (במדבר בא,ל ,).ובתוספת היאאזיה־־לי
ארה,אוי
(תהלים קב ,ה•) ,והיא מלת קריאה המר והאבל ,וכמו
שהיא בלשון הקדש בך דרך כלשון הלעו לומר בן על הצער (!. )0
אייל $ןן^ אויל הנביא (הושע ס ו /.ועם יז״ד היחש כלי רעה
איילי (זכריה יא ,טו ,).ובמלים כחסר לב ימותו
אולת (משלי י ,)40 ,ענינסשיטה ,שוטים* .ואולת בידית תהרסנו
(משלי יר,א ,).פירש אשת אולו /כי אילת שם דבר ולא שם
תאר .וכן אילת אדם תסלף דרכו (משלי יט . ). 4 ,וירזכן
־־"׳־־‘““להיות השם והתאר משקל אחד ,ויהיה אילת בידיה תאר,
כפלם עוךת׳ ואף על פי שזה הירק זזה פתה הכל אחד
במשקל ,ומלת אולי נכתבנה בשרש אילה •
אס און בידך הרחיקהו (איוב  wיד ,).בי לא יצא
׳ מעפר אץ (איוב ה ,ו • ).וההתפעל מטנו ויהי העם
ואפעל
(ימתאנייט (במדבר יא ,א•) ,טה :תאצן אדט חי(איכהנ,לח•),
וחאנים ענין שקר  .ומזה הענק והשרש מאנים הלאע (יחוקאל בד,
יב ,).בלומד הוגיעה עצמה לעשות השקרים ,ובא הענין הוה
על דדך העוה נלאו (ירמיה ט ,ד ,).ותנה העין במלח
מחשבות אינך ירמיה ד ,יד ,).במו עולתה ועולמה פעם
נהה פעם נעה  .וכתב הקבס רבי יעקב בן אלעור ו’ל מוה
הענק ,ותוחלת א>יפ אכרה (משלי יא ,ז ,).תאר ,אזן ,אונים
»
בפלס ט־וב טז?ים • וענק אקר ורהכם עמל (און (תהלים
 ,8י /.וטסמיע $ון מהד אמרים (ירמיה ד ,טו ,).ובית אל
יהיה לזקן (עמום ה,ה ,).ענין עמל ויגיעה מער ,וקרוב הוא
לענק ראשון • ויש טפרשים בית אל יהיה לאון ,כמו לאין.
ויש לפרש כמו זה ורהבם עמל ואון ,כמו שאמר כי נז חיס
מעופה ,וכן יתפרש תחת אץ ראיתי אהלי כו^ון (חבקוק
ואזנו בשרירי בטנו (איוב ט ,מו ,).כי
 4ו• ).
הוא ראשית אנז (דברים בא .ק /.ולאין אזניס עצמה ירבה
(ישעיה  ,0כט ,).ענק כח ואימק\וענין שלישי לא אכלתי
')?אני מטנו (דבריםכו,יד ,).ותקרא ׳£זטז( *yftrpבראשית
לה ,יה /.אלוה יצפון לבניו אזניו (איוב בא׳ יט ,).זבחיהס
בלוזם אזנים (הישע ט ,ר ,).ע*:ו אד ואבל • רש מפרשים
מוה ויהי העם בטתאננים ,מה יתאנן אדם חי .וטוב הוא
שיהיה אלוה יצפון לבניו אזכיר (איוב בא .יט•) ,מענק כה,
כלומי הנול והעשק שעשה בבתי .ידיו תשבנה א;ינז (איוב
כ ,י .).אך עשרת• מצאתי אזן לי (הושע יב ,ה ,).כמו
הון כחלוף אל׳ף בה׳א .ויתכן כמוהו רדיו תשבנה אונו.

אה

•מרמנייא

<( It. mariora; Gall, wtarfre; voter, edd.

 ,.in recent eddפירק ’( Vtw.fmrm, fuirtt (Roqaef.(.
• Med. tat — fan.סורק eodd. et veter. edd. ®elius
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אוץ-אור

אוץ ולא ז«ץ לבא (יהושע י ,י ,).4לא אץתי מרועה
אחריך (ירמיה יו ,טז ,).ופירוש וה הפסוק אכתוב
עוד בשרשטן• ואץ ברגלים חוטא (משלי יט ,ב /.והנגשים
אצים (שטוחה ,ע•)• והפעל הכבוד האיצו המלאכים (בראשית ו^עיל
יט ,טו ,).אל תאיצו לנחמני (ישעיה כב ,ד /.כלם והדומה
להם ענק מהירות .וענק שני כי $ץ לך הר אפרים (יהושע
יו ,טו ,).כלומר 8ר ורחוק ,ונוטה לו עגין ו־נגשים אצים,
וקרובים הם לענק הראשק ,כי הממהר דוחק את השער• ,
אןך הבקר אזר (בראשית מד ,).4 ,ולילה אזד בעדני
(חהלים  jefyיא ,).פועל עבר ,הולךןאזר (משד*
ד ,יח ,).בינוני בלומר הולך ומאיר ,ראו נא כי אזרו עיני
שמואל «• ■ד ,כט ,).וישב ידו אל פיו ותאז־נה עיניו (שבש
א׳ יד ,בז■) ,קומי אזרי (ישעיה ס ,א • ).והפועל הכבד הפעיל
האירו ברקיו תבל (חהלים 8ז ,ד ,).ראר את הלילה (שמות
יד ,ב•); ,אר יי פניו אלץ ויחנך (במדבר י׳ כה),׳ ’ Xפניו
ט•).
אתנו סלה (חהלים סז ,ב ,).מאירת עינים (שכם
ואשר הוא פוע? ,-עומד מהכבד ,והארץ ןזזדדה מבכורו
(יחזקאל מג ,ב•) .והנפעל (אזר אתה (תהלים עו ,ה• /האר נפעל
להם בחברון (שמואל ב׳ ב ,לב•) .והשם באזר פני מלך אזר
חיים (משלי טו ,טו ,).ואזר פני לא יפילון (איוב כנ^כד,).
הקרא אלהים לא״ר יזם (בראשית א ,ה /.אזר זרע לצדיק
(תהלים צו ,יא ,).שד צדיקים ישטח (משלי ע ,ט ,).על־
כסום כסה אזר (איוב לו ,לב•) ,ר?,ו .עליה קטפגיע ,באילו
בעננים כסה האוד ,שלא יראה וי8ו עליה על השמש במפגיע,
כלימר ציד .על השמש להסתר מבני אדם כשטפגיע בה
העבים ,שהם כאילו מנעו בשמש והסתירוה .אי זה הדרך
ישכך־אזר (איוב לח ,ים•) פירש הנאק רב סעדיה על מקום שיש
בארץ שהוא אור כל השנה חוץ מיום אהד ,והפכו מקים אחר כלו
חשך חוץ מיום אחד ,וזהו והשן־אי זה מקומו .טן האור עד מחצית
היום (נחםיהח,ד»),פירוש מן הביך ,בלומד מתחלש האור .והקבוץ
לעושה אזךיםגדזלים(חהליםקלו,ס.ובה’אהנקבהליהודים היתה
אזרחןאסתיו^טגץובתוספוח ם"ס את הטאזר הגדל (בראשית א,
טז,).כל־מאזךיאוד בשטים אקדירם עליך (יחזקאל לב,ח9 /.א'*ר

ובקבוץ הנקבית את־־שני הסארת (בראשית ח ,סז •) ,כלם
שהם מענק זה ענינם ידוע ,שהוא מלשק אורה • רש בהם
שהם משל על רוב הטובה ,כמו אור צדיקים ,אזר זרוע
לצדיק ,ליהודים היתה אורה ,והדומים להם  .וכן החשך
על רוב הצרה  .ויש אומרים בי נגור מענק זה את האורים אוריש
ואת התמים (ויקרא ה ,ח•) ,וילא נתבהר אצלנו מה הס
׳^1ריק
האורים והחוטים ,בי ידמה לפי הפסוקים ,שהם דבר אחי
זולתי אבני החשן  .ורבעו שלטה פירש שהוא בתב שט
המפורש שהיד ,נתנו בתק נפלי החשן שעל ידו היה מאיר
את ׳־ברץ ומהמים את דבריו ,ולא נודע האטת  .וענק שני
ולא תאירו מזבחי חגם (מלאכי א׳ י ,).פירוש ולא תלהיבז,

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

א

;קמא

עגה

עמת — עבה

■

תקטב^

דורתיה תעגנה אף היא חשיב אמריה לה (שם)  .ויש
עמית ^ןןן ועל נבי ,עטיתי (זכריה יג ,ז ,).וכחש 5עטית'ו
תעננה לשון רבות ובא הנו׳ן בתש כמו עיני תראיקה
(ויקרא ה ,כא ,).ואל אשת ,עמיתך (שם יח,כ/.
) ופיחש תשיב ו־-זמריה לה לוה הפירוש לעצטד־ז .
:ן1ה חכר  .לעפות העצה •סירגה (שם ג ,ט? ,).־1נכח העצה .
וקול האופנים לעמתם (יחזקאל  ,1ינ ,).לנכחט .והלט׳ד 1לא ענו העם אתו דבר (טר*כים א ,יח ,בא ,).העניו הזה
כהם לשטוש כלט׳ד לנקחיו׳ לנגדו  .ובלא למ׳ד השיחות זוא השבת הדיבור ברוב  .ויש שהיא חתלת הדבור כמו
כל עטת שכא (קהלת ה ,טו .).וקשרו סלח קל עם עמת יןען איוב הח-ושק (אתב  4ב ).ואמרת מת ענה י׳י
■ ?wawUדרך הארמית קל־־קבל־דנה ■)  .והנכון שה שכתב מ 'ירמיה כנ׳ לה ,).כה תאמר אל הנביא מה עקך י*י (שט
הנאון אבן גיאת כי לעמת לא יבא מבלי ותלמיד כסו  4:לו ,).ועני #ואמרת (דברים בו ,ה ,).ו׳צטואל ראה את
למען ש7־*א תחסר ממני הלט׳ד ,ובי׳ת בעבור ,וכל עמת ׳וזאול וי״י ענד,י (שמואל א׳  joיו ,).כלם?.עני ויאמרו
®^סבא הכ״ף כיף הדמיון והלם־ר מן לעטרת והיה ראוי להיות אליך (ישעיה יד ,י .).והשם בי אין מענה אלהיט מענה
מלה אחת כלעמת ונפה־ כמו הרבות מן הנדבקים שנפרדו (מיכה  jז ,).והדומים להם  .והנפעל הרב דברים לא נפעל
כמו ולאסורים פקח קוח«) שהם שחי מלוה וענינה □לה :ענה (אייב יא ,ב ,).אני י*י נענה לו בי (יחזקאל יד ,ז. ).
אחת .ובחולש לעטות אחד החלקים (•הזקאל מה׳ ז ,).כמו פ־רוש בעבור שמי »<-ף על פי שהוא אינו ראוי . .נעקיהתי
לעפת ,וכן ׳צלעות ימים מצות יאכל (שם מה ,כא ,).כמו לו בה ברב גלוליו (שט יד ,ד ,).כלומר אף על פי שהוא
/
\
_________________________
_
__________
j
•
ימים
שלעת
(
בא ברוב בלוליו »ני י׳י נענתי לו  .ובה כתיב בה״א ואין
ן«ת
כעב .הענן (שמות יט ,ט ,).ונראתה הק׳צת בעקן הה’א מפיק  .ובמקצת ספרים כא קרי ,ועל כל פנים פירושו
(כראשית □ ,יד ,).וענן כבד על ההר (שמוח יט ,בא׳ל״ף  .וכן אמר החתום אנא י״י משחאיל ליד• ממוחה
טו ,).ענן נדול ואש מתלקחת (יחזקאל א ,ר .).והפעור* ךאתי למתבע  .אכל לרעת הרתרנום בא דבק עם נעניתי
0םנו {.ענני עןן על האיץ (בראשית מ ,יד ,).והוא לו ,ולפירישינו דבק עם ברוב נלוליו .ונענה ונעניתי ענינם
$עונן קל  .מעונן ומנחש * (דברים יה ,י ,).ומעוננים לא יהיו  jנעתר ונעחררתי  .ועיד אבנתר הענין הזה בשרש עתר .
לך (טיבה ה ,יא ,).כבר פירשהים בשרש עדן בענין עונה • והפעל הנוסף ורוח מבינתי.יענני (איוב כ ,נ ,).והוא עוכר הפעיל
ודם ענב ת׳צתה המי (דברים לב׳ יי•) ,קעקבים ! לשנים פעילים רצונו לומר יכריחני לענות  .והשם אשר לא
עקב
במדבר (הישע ט ,י• ,).דוע  .ואת ענבי נדרך ! מצאו מענת (שם לב ,נ ,).וטי׳י מענה ל׳צרן(משליטו,א.).
(רקיא כה ,ה ,).הדנש לתפארת .ובתכני הדומם לו בחר*ק וענין אחר קרוב לוה הענין שקר ענה באחיו (דברים יט ,יח,).
לא תעקה ברעך עד שקי־ (שמות כ ,טו ,).ןענ#ה בי צדקתי
הדקדוק *) * .
והעענגעם מזיז כבודה (ישעיה סו• ,א ,).והונענגו (בראשית ל ,לנ).׳ וי׳י ענה ב• (רוח * aבא ,).ישמע אל
תתפעל jw
על רב שלום (תחלים לו ,יא ,).ןתתענג בדשן ךענם (תהל־ם נה ,כ ,).פ*רוש •ענד ,בם  .וחטאותנו ענ#ה
נפ׳צכס (ישעיה נה ,ם) ,והתעקג על י( ,,תהלים לו ,ד ,).בנו (׳שעירה נט ,יב ,).פירוש כל חטאת וחטאת ענתה בנו.
פעל מהתענג ומרך (דבריכם כח ,נד . ).וו־זפעל הכבד הנוה ועקד ,גאון ישראל כפגיו (הישע ה ,ה ,).כח׳צי בפני :.עקה
ענג וה&וענגה (ירמיה ו ,ב . ).יהשט בד־ייכלי ענג (ישעיה (איוב טז ,ח ,).אבן מקיר רתזעק וכפיס מעץ.ןענקרת
וןענוג ע ,כר . ).ובתוספת תי״ו לא נאווה לכסיל “ענוג (משלי ) (חבקיק ב ,יא ,).פירוש יעיד עטה □־־*וסר הכפים יעיד עם
מ ,י ,).אהבה בתענוגים (שיר השיריט  ,1ו . ).והקבדן  iהאבן כי נם הוא מגולה ,כולם ענין עדזרת  .זענץ inw
בלשין נקבות וותענוגות בני האדם (קהלת  pח ..).והתאר !קי־וב לו ו״,ע; להם מריס (שמות סו ,נא, ,).עני לי’י כתודה
ןך!עננ מאד (דברים כח ,נד ,).הרכה בך והענגח (שט ‘(תהליכם קמו ,ו ,).עלי באי־,ענו לה (במדבר בא ,יו,).
׳^" כה ,נו ,).ענין ההשהעשעיות והנעימות בהנאת הנפש .
 ,ועקה איים באלטנותיו (ישעיה יג ,כב ,).וענתה סטה כימי
על
ענדם
אענדנו עטרות לי (איוב לא ,ו,).
! נעוריה (הישע ב ,יו . ).והפעל הכבד טענין זה ?1מנצח פעל
! על מחלת לענות (תדתלים פח ,א ,).כרט חסי עגו לה
ג־נרתיך (משלי ו ,כא ,).ענין קשייה .
מה עקה י*י (•ימיה כנ ,לה) ,ויען כל העם ’ (ישעיה כז ,ב ,).קול ע)3רת אנכי עזטע (שטות לב ,ירו,).
(שמירת כר ,נ, ,).ענני׳ י׳י ,ענני (מלכים א׳ יח,לו ,).ענין הכי־* הנבהת הקול בשיי־  .דש באבל ,והיא ועקר,-
חבטות שיותיה #עננה (שיפטיכם \ז ,כט ,).פירוש דינחת  ,א'י'ם באלסנותיו  .וכן ברבר' •־סר־זיגו יל (טוער קטן סרק
שילישי משנה ח .דף בח ,ע׳ב ).מעטה *אבל לא סטפחודה
>) DanieHs II. «.
ול» מקוננת ופירשו הענר שמלן עתודה כאחת  .ומוות
________
ז
*) Jesaiaa LXl, 1.
מכלול נח ,ע’א («
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כתבתי דקדוק הטלות האלה כחלק הדקדוק בשי־ש רום י).
רלטם והוזאר יטין י״י ריועטה (חהלים קיוו ,טו . ),והשם במשקלו
רוממה ר1מ?ממ.אל_.כגרונם (שם קטט ,ו ,).האחד מטנו חיטטה
1
.
י  ’ 1יי אח״חז»54נ!12
וכל הענין הוה והגבהה  .ורבי יו?ה חלק ב־גיים ואץ צורך
כי הפרשת דבר מדבר הגבהה היו .*-וכן וכסילים מרים
קלון ,מגביה וטכיא עליו הקלון  .וכן מריס א ולוה
טנביה ומביא עליו האולת  .ואפשר שיהיה נגור מענין ודה
אימון לארטלן על טשפטו ישב (ירטיה ל ,יח ,).לפי שהוא בנין
גבוה נקחה כן  .וכבר הביאוחיו שרש בפני עבטו ז$רם.
ךאמלת לאמות וגביש (איוב כח ,יה /.אבן מהאבנים היקחח  .ויש
קוחלס^
מפרשים אותו כמו
ךץ^ ופעיני משה רע (בטדבר יא ,י ,).ורע בעיניו
ב:בב~( -משלי כד ,יח).׳ ורעה לך זאת (שמואל ב׳ יט ,ח,).
רע ורעה עינך (דברים טו ,ט . ).והתבהר כדבר הרע הזה
(שם יט ,כ ,).רע עין (משד *1בג ,ו ,).ורעים לא נתקו
(ירמיה ו ,כט ,).ורעה לא תמצא בך (שטואל א׳ כה /כה.).
והקכרן לא תהיה אחרי רבים לרעיה (שמוח בג ,ב ,).כלומר
לעשודז רעות  .גס את הרעות למדת את דרכיך (ירמיה
רע ב ,לב ,)-פירוש הנשים הרעות  .והשם רע מעלליהם (הושע
ט ,סו ,).אין זה כי אם דע לב (נחמיה ב ,ב . ).וגאין
להפריש בין ענין זה לענין רבות זרע*ת צדיק (תהלים לד,
כ ,).להציל לו מדעתו (יונה ד ,ו ,).כי רעה שחבא מאח
ה4תדם או רעדת שחבא לו מזיגת השם ירתברך הכל־ 1רעה
הקעיל אין הפרש ביניהם  .ודתפעל הבכי הרעו מעלליהם (מיכה
ג ,ד ,).הנם על האלמנה אשר אני מתגורר עטה הרעלרן
(מלכים א׳ מ ,כ ,).ולנביאי אל וערעו (תהילים קה ,טו,).
לא ייטיב י* ולא תדע (צפניד־ז א ,יב ,).ו!ערע לעשות
(מלכים א׳ יר ,ס) ,למה הרע^ם לי (בראשית מ ,ו,).
*) מכלול קכא ,ע’ב :עתה ארומם נתב רבי יהודה מה
השרש ואמר כי משפט הרי״ש להדגש ועקרו ^תר1טם
בפלס אתבונן .ורבי יונד־ז כתבו מפעלי הכפל
ממין נפעל בהשלטת אוחיותיו .ושתי הדעות נכונות
בו .נם יחכן לומר שיהיה ממין התפעל מפעלי
הכפל .גם כן כתב רבי יהודה מזה וירטו הכרובים.
חרטו מר־זוך הערה  .והנכון בהם היותם מפעלי
הכפל או ממין נפעל או ממין התפעל  .כי אין דרך
האותיות המרובעת בנחי העי״ן להיותה נופלת כמו שזכרנו
במלח תדמי (ירמיה טח ,ב ).אלא אם כן היא נו״ן
ותהיה עם נוין ררבווז שיכבד על הלשון לקרוא שלשה
נתין כאחת ואז תפול כמו בנוח ה גויס תקוננה
(יחזקאל לב ,טו ).אותה .
*) Hl»p. eoral eoralliom (Pliaiaa B. N.) Vide ■apra

.לגס

peg. 177, a. nd.
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תרצוי)

; ואם הרע תייער (שמואל א׳ יב ,כה .).וירעו אתנו (דברים
כו ,ו ,).בטי לנו .הגף ומרע (ישעיוח ט ,טו ,).טרע
טקשיב על שפת און (משלי יו ,ד ,).כי מרעים יברחון
(חהלים לו ,ט . ).זרע טרעיס (ישעיה א ,ד ,).אינו אומר
מרעים על האבות אלא על המים כלומר זרע שהם מרעיכש
ומים משחיתים מעלליהם  .וכן בענין דלות הנוף והשתנות
הפנים ודעות תאר מאד (בראשית טא ,יט ,).רעות הטראה
(שם מא ,ד ,).מדוע פניכם רעים נשם מ ,ז .).בכל ארץ
מצחם ^רע (שם מא ,יט ,).ולא הייתי רע לפניו (נחמיה
ב ,א ,).פירוש עד היום לא הייתי רע לפניו אלא שמח וטוב
לב והיום בשרגיגה גיגוחי נך שאלני מדוע פניך רעים  .כלם
ענין רעדת וידוע הוא  -ועניו אחר חתקעו לא !)ייעו
(במדבר י ,ז ,).י,ריע אף יצריח (ישעיה מב ,ינ).׳ ותריעו
והדיעותם (יהושע ו ,י ,).לרע העם (שם ו ,כ ,).דמה
תריעי רע (מיכה ד ,ט . ).ושלא נובר פעלו מהדגוש
ובכרמים לא ירנן לא ,ירעע (ישעיח טז ,י . ).והשםפעלל
ותקעתם תרחנה (במדבר י ,טז ,).ווע־זעח בעת צחריס וערועה
(ירמיה כ ,טז .).והשם במשקל גיגהר לטות תריעי רע .רע
טיבה ד ,ט .).יגיד עליו רעו (איוב לו ,לו ,).את קול העם
ברעדה (שמות לב ,יו . ).ופירוש יגיד עליו רעו כי הרעם
יגיד ויודה על הגשם  .וההתפעל !וזרועעו אף ישירו התפעל
(תהלים סה ,יד ,).עלי פלשת התרועעי (שם ם ,י ,).כלם
ענין תרועה שהיא השמעת הקול בתרועה לשמחה ז-זו לאבל
כמו לטח חריעי רע ,ותרועה בעת #הרים  .ואמר
יתרועעו אף ישירו ,על השבלים כאשר משב בהם הרוה
וטחח^זה דוה באילו הם נזתרת״יים ומשילים 1 .ו»ץ~אקר"איש־רעים להתרועע (משלי יח ,כד ,).יעף וי־ע אכיך(שם
מ ,י .).ותכרו על חע3ם (ייגיוב \ j(jo ,נכתב בו הירד
עיין הפעל  .לך התרפס ורהב רעיף (משלי ו ,ג /.והתיג
כחוב בירד אולי הוא לרבים וכבר פירשנו אוחו בשרש
רהב  .וכן ונתתי לרעיף (שמואל ב׳ יב ,)*< ,כחוב בילד
וענינו ליחיד  .ועוד זיוני עתיד לכותבם בשדש רעה .מנץ .
ויגהר תרעם בשבט ברזל (תהלים מ ס) ,ן7רע ברזל
ברזל טצפון ונחשדת (ירמיה טו ,יב ,).פירוש חיחע ברול

ונהשח ט#פון בדול ,כלומר ברול ונחשת הוא נבודכנזיגצר
.הירזע בדול שלהם  ,הלא אם הם חוקים יבא להם יותר חוק
 ,מהם לשבחם ולכחתם : .רע כבירים לא חקר (זיגיוב לד,
נד ,).שן רעה (משלי כה ,יט ,).והוא פועל עומדpi ,
רעו עטים וחתו (משלי יא ,טו•) .והנפעל רע :יזע כי נפעל
ערב זד (משלי יא ,סו /.ורעת כסילים .ירוע (שם יג ,כ.).
וההתפעל רעח התרעעה הארץ(ישעיה כד ,ה ,).ותעה מלעיל
כי הה׳א נוספת והוא מקוד .כלם ענין שבר .ולפי דעתי כי ודת
הענין כולו מפעלי הכפל  piבלשק רבותינו ז׳ל (בכא קטא ל ,עא).
בכותל רעוע שנו .מפולח שאמרו בריאות ולא רעועות,
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נ® אכה י”י כי אני עברך (חהלים ק® ,טו ,).והם ששה
על פי המסורת והו>~ 1ענין החינה ובקשה .ופעמים בילשון
הודעה נ« ?(א חטא העם הזה (שמה  fibלא ,).שההורה

אין אנס (אסתר א ,ה ,).אק סכדתת והלשון הזהו
ידוע ונהוג בדברי רבותינו ו״ל הרבה(ת«דהדףה,ע'א.).

אודך י׳י כי אנפת בי (ישעיה יב-« ,נ ,).פן '.אגף
■ותאבדו דרך (תהליכו  fiיב.).

וההתפעיל נם בי התפעל

^י^על חטאחם ,אנה יי כי אני עבדך ,הודו לו על חסדו שעשה התאנףי“י (דברים א ,לו ,).ענין נעם .ואף הואטוההשרש אף
והענין ,ובהתחברו לכנויכז אפו ,אפי ,א?ף בדגש ?1-הסרון
ע® בעבור שהוא עבדו .
תאנ;ת א{ךן ;ואנו הדינים (ישעיה ים ,ה ,).ואנו ואבלו הנדן .ועוד נכהבנו בשרש אף בפני עצמו .האנן־ לטינה א$ה
פתחיה (שיש כ ,ני .).והשם תאמה ון;3ה (ויקרא יא ,יט ,).שם עוף .ואמרו רבותינו זיל (חולין ס^עיא,).
אניח
?®ל (אינה ב ,ה ,).ענץ אבל  .וענין אתר והאלהיס אנו—■ לידו אנפה זו דיה רגזנית .
התפעל (שמוה כא< ,נ . ).והתפעל כי התא^ת הוא לי (מלכים ב׳ א^ה ובכל ארצה.ןאנק הלל (ירמיה נא ,נם) ,באנק הלל
תאנה ה ,ו . ).והשם כי תאנה הוא מבקש מפלשתים (שיפטינש
(יחזקאל נו ,טו .).והנפעל הנאנחים ו־נאןקים (יחזקאל שעל
ת^נוז יד ,ד . ).ומשקל אהד דןאנתה טי •שיבנה (ירמיה  fiנד fi ,).ד ,).האנק דם (יהוקאל כר ,יו ,).ולרוב הפעולה שב
^בי עניו נרם הדבר וסבובו  .מנין אהד בדי תלך בו אני שיט הפועל נפעל .וכן הנדברים בך (יחזקאל לג ,ל .).והשם בכי
(ישעיה לג ,כא ,).אחת לעולתו שנים תבא אני תרשיש ואנקה * (מלאכי ב■ ,נ ,).כלם ענין צודוה וצעקה והוא הפוך אנ^ף
נשאת זהב וכסף (מלנים א׳ י ,נבב) .ובלשון ונר וןני הירם מן ונאק נאקות הלל (יחזקאל ל ,כר .).ופירוש האנק דם
אשר נשא זהב מאפיר (שם י ,יא .).ועם ה־א הנקבה טהאנק דום ,כאילו נחמר טצעוק דום ,ני האבלינש אחריכו
ו!ן(;ה והאנת־ת השבה להשבר (יונה א ,ד ,).ולרבה אני;־ת אנה צועקינש ואתה תרום  .וכקב רבי יונה ונוו־כנו כלשון העברי

באנקה שני ענינים ,האחד הוצאת הנשימה והשבחה והשני
הוצאתה בלא השבחה ,והוא מד ,שאמר יאנק הלל (ירמיה

(איוב  fiנו ,).ענינם ספינה .

נפעל אגח פה נאנחה בהטד( ,יואל א ,יה ,).נאנחו כל שפחי
לב( ישעיה כר,ו ,).ןאטז עם (משלי כנ 1נ ,).ןתיזנחו נא ,ב ,).כי החלל לא ישיב הנשימה אבל מוציא אותה .
אןדוה בני ישראל (שמוה ב . ).13 ,והשם ונסו ינץ ואנחה(ישעיה והאבקה והכה (ויקראו יא ,ל ,).שרץ ,ואפשר שנקרא כן
לה ,ו ,).ענינם המאה הנשימה מפני הדאנה שושפיר■) בלע״ז .לפי שצועק תמיד ,ופירשו רכינו שלמה בבריא‘) בלע״ו .

כולל לכל that

אנדש כחציר ימיו (תהלים קב טו ,).שם
אנחנו אנחנו מעלנו באלהינו (עור>~ 1י , )□ ,מלרה מורדת ע7־י
בני אדם .ופעמים פדט ואתה אנוש כערכי (תהלים
המדברים בעדם .ופעמים נגרעה האל־ף ,בני איש אתי■ נהנו
_ _____(בקאסיק מב .יא .).נךגופשענוומרינו* (איגרת ג ,מג • ).נד ,יד .).ולשון רבים כולל פרטים אנשים .ופעמים הבא מלת
והנה אדני נצב על חומת אנך (עמום ז ,ז /.פירושו נשים במהש ולא יתפרש באי וה ענין הם ,אבל ?־1פי ענץ
אנך

אנך

בחל• וכן יקרא בלשון ערבי אניף) ברגשה הכיף|!,הפםוק יתפרש כ® כלם אנשים
ופירושו חומה בנויה כקו פדה ובמשקלת הנושפנכ ובידו אנך ן גר הם גדולים או פחותים כשפירש לנו בסוף הפסוק ראשי
(עמום ו ,ז ,).סשקלת הבדיל ,ני כן עוש;ם מסקלתמהעהרת'1בני ישראל הטה ידענו כי רצה לומר אנסים גדולים .ובל
או המייל ששוקל בה הבי.אי(ייצהלוטר פייזםבי;’ /הנמלים אנך !מרבית ביתר ימותו אנשים (שסואד־ א׳ ב ,לנ).׳ ‘-זוזי-

(במדבר יג ,ג ,).לא ידענו

(עמום ו ,ה ,).פירוש משקלה אנך ,ייפה פי־ס רבי יונה העניו שאמר מהיות זקן בביתך ידענו ני רצה הומר אנשיכש
בהנני שם אנך בעני! ושמתי טשפט לקו וצדק־למשקלת בחורים ,זקן בא באקשים (שמואל א' ק,יב ,).אנסיבוקנים,
(ישעיה נח ,יו .).ופירוש לא אוסיף עור עבור לו (ע® Dו ,זרע אנשים (שמואל א׳ א ,יב) ,אחר שאמרה ונתתיולייי
ח ,).לא אוסיף עוד עטר על עונותיו כי אפקרנם עד-“-ו :ל ימי חייו

רצחה לומר ורע אנשים כשרים שירעבש נכון

במשפט

כי באנך המשפט ובקו הרין בתששוט ויזותכו

~:™Tי אנ{י האל

(בראשית סו ,ג ,).כמו אני---------- ----------- .

‘) Hisp. eaupirar; Prov. ntpira■ (Boyaef.); IL
nipfrart (mparej,
S a
>) __ )1 (in ieticia forma taut■■ ■on dageaioto
reperilot) plumbum aive nigrum, aire albnm,
Boatram Zam.

לברכה וראויים לתתשלי־י .ואפשר שתהיה אינוד ,מזר .השרש אשה

והדגש לחסרון הנו״ן והראוי אנשה ,וכן הקבוץ אשת
(יחזקאל כמ מד .).ונבר כתבנו איחס בשרש איש ,ולנקבות
הזמת

) Prov. Mevre et ttfcre; It. deeere; Hisp. l>efre.ג
־Levit. XI, 30: textua de rep

* autem laudatos for-דב* סלכיה

nostrum Biker.

 exprimeie vuk.: ricerra, aoair. Viper.כ2ח* tasse

>) IL fMm, plnmbnm, perpeudiealam, plttttbewn.

הריפו Rasebt 1. e. non habet hoc verbum sod:
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tilibus loquitur, de quorum genere 00a est castor,
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הגלוי

7

יש רקב בבשר ואפי׳ בשם כרכתי׳ ושם רשעים ירקב (משלי י ז) ,וכת׳ זכר
צדיק לברכה ,אחרי מותו ינרל וכרו בכל רור ודור ונוסף כמו הברכה שטוסיפ׳
בדבר ושם הרשעים יאבד מיד כמו הרקבון שיכלה הבגדים וד,אילנו׳ :ומה שאמ׳
רבנו לרפאות מחץ מכת; מנחם בענין הדבק שלא אט׳ משול בבשרים כמו משול
בבני אדם או על בני אדם ,ואט׳ הנה נמצא כמוהו חסר הדבק מושל עמים
(תהלים קח כ) ,לסי ראות עיני יותר קרובים לעזרתו שלחו כר מושל ארץ
(ישעיה כזו א) ,מושל בגבורתו עולם (תחלים סו ז) ,ולא אט׳ על ארץ ,על עולם,
ולא בארץ ולא בעולם ,ווה ידוע לכל מבין כי הפועל שהוא כמו שם התאר כמו
מלך יתכן לחברו בלא אות דבק׳ ,כמו מלך ארץ ,מושל ארץ ,של ארץ ,טושל
עטים ,אך משול בשרים שפת׳ משול בני אדם יראה מדבריו משול בני אדם
בחיים ,לכן פתרו׳ הנכון בה הוא לא נאוה לכסיל תענוג ,ויותר קשה עבד מושל
־־על שרים ועל שלמונים ,אך על כני אדם כמותו ובני ביתו יתכן למלוך ולמשול,

וצור יעמידני פן אכשל כשול :ואני בנימין אביא עוד ראיה לחבור דרך הזוג,
תהומות יכסיומו (שמות טו ה) ,יכסיומן היה לוט׳ ,אך בעבור או הראשון אט׳
השני ,וכן מוצאיו ומובאיו (יחזקאל מג יא) ,מבואיו היה לוט׳ כפתר׳ הרב ,אבל
בזוג מוצא׳ אמי מובאיו ,וכן כשפחה כגברתה (ישעיה כד ב) ,בגברתה היה לומ׳׳
שכל תיבה שסופה מפיק היא או סופה מ״ם או וי״ו או ירד לא תפתח כי׳ף
שבראשה ,כמלכם ,כמלכו ,כמלכה ,כמלכי ,כדרכו ,כדרכם ,כדרכה ,כדרכי ,וכן
בכל עשרת הכנוים ,אבל בעלילת כשפחה כנברתה ,וכן צאנה וראנה (שיר נ יא),
צאנה כדרט מן שב שבנה ,רד רדנה ,אבל מן ראה היה לום׳ ר^ינה ,בנה
בנינה ,קנה קנינה ,וחברם דרך הזוג .ופתר׳ וכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב,
על הכנים הוא שהן זכרו ושמו אחיי מותו ,כמו שאמי הנביא לסריסים שאין להם
בנים כי לא יולידו ,ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות
(ישעיה נו ה) ,כי הבנים והבנות ימותו ואותו שם לא יסוף נצח ועל חנניה
מישאל ועזריה שהיו סריסים בהיכל מלך אומי מקרא זה ושם ויד שבבית ובחומות
זהו שאמור בעזרא על ידו בנו (נחמיה ג ב) ,פלוני ופלוני ,צורי יעמוד לימיני

______ ____
  ___ __ —_------ --------------------יסובבני יסלטני:ה .אנך( .עמום ז ז) ,סתר מנחם כמו שכר ,מן נאספו עלי נכים (תהליסלה טו),
והטלה גרועה אל״ת .ודונש השיב'עליו ואמ׳ כי ענינו מן קו המדד,
(ירמיה לא לט) ,אמרתי אני מלה זו לא תקחנה סברה ,כי היא יחידה ולא יתכן
שתהיה משורש נכים ולא מענינו ,כי אל״ף אנך שורש ,ונכים ונכה רגלים (ש״ב
ד ד) שני שרשים ,נכים בשקל כנים אתם (בראשית מב יט) ,מתים ,והיו כל
זרים (מלאכי נ יט) ,לצים (תחלים א א) ,כלם מהטופי עי״ן ,ואם היה נכים
משורש נכה רגלים היה נכים קמוץ הפייה בשקל כלים רוים דוים ,ונכה רגלים
מהטופי למ״ד בשקל דוה לבנו (איכה ה יו) בסמוך ,ובמוכרת דוה נכה בקמץ,
ונם לא יתכן לסתרו מן נכאים (ישעיה טז ו) ומן נכאו מן הארץ (איוב ל ח)
כדברי רבנו ,כי האל״ף בהם שורש ,ונם לא להיות אנך מלה הפוכה ולפותרו
נצב על חומות שבר ,כי מה ענין ובידו שבר ונפץ ,כי השבר אינו המשבר כי
אם הנשבר ולא כלי המפץ לשבר החומה כאשר אמרו^־לכן יתכן כי פתרונו "של" 1
/אנך קו כמי שא׳ דונש ,וכה פתרון אשר אם׳ עמוס הנביא ,הנה הוא על חומת!

A
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ספר הגלוי

אנך ,הומה ישרה בנויה בקו ,ובידו אנך קו המדד ,למוד להם מדד ,במדה ,והנני
שם אנך בקרב עטי ,אני אשים קו בתוך עמי שאמוד להם במפעליהם מדד ,במרה,
_ ____________וסתר ,זה נכסף מכל כלי המרה:

ג~נדב0ץ.

(עורא ו~רץ~כדברי דונשגדבכין טורים ,נדבכי׳ תאכן גלל תלתא~
כדברי רבנו ונדבך דאע חדא (שם) ,והוא'נודע ביהודה:

ז .קרת( .משלי ח נ) ,חפש רבנו ומצא שהוא קריה ולא קורה בראיית שני
פסוקים עדים נאמנים לכל חכמה מבינים ,בטוב צדיקים תעלו קריה
(משלי יא י) ,בברכת ישרים תרום קרת (שם יא יא) ,והיה לו לשם ולתפארת
שם עולם לא יכרת ,וכמוהו על גפי מרומי קרת (משלי ט ג) ,ופת׳ על נפי
כמו יניפו הדלתות (נחמיה ז  ,pשהוא יפגרו ,ומה טוב בור ,דברי הגאון רכנו
סעדיה שאמי כי על גבי חרשו חורשים (תהלים קכ§_ 0ועל נפי ועל נוי מן
ואותי השלכת אחדי נויך (מ*א יד ט) ,נף גב גו ,כי שלשתם ממוצא בומ״ף
המתחלפים לפרקים ,והנה דבריו דברים צדיקים:
ח .כידודי אש( .איוב מא יא) ,אמרתי מלה וו לא תקחנד ,פברד .בי אין לה
דמיון ,לכן תפתי לפי ענינה ,ואם הכ׳יף שורש כאשר אמרו
משקלה קיטור[ ,ואינו] כיור בעבור כי כיור מהנרגשים ,ואינו כידודי אש בכ״ף ידודי
בלא כ״ף ,כמו עתיד לכידור (איוב טו כד) שהכ״ף בו שורש ועניינו כעניין כדור
אל ארץ רחבת ידים (ישעיה כב יה) שהכ״ף בו שטוש ,ודבר וד ,מפיגו לא ימוש:

ט .לשדי( .תר,לים לב ד) ,פת׳ מנחם מן ואת שדוד (ירמיה ד ל) ,ודבריו
אינם נשמעים למבינים וידועים ,כי הלמ״ד שורש כדברי דונש,
ודומהו לשד השמן (במדבר יא ח) ופתרונו לפי עניינו כמו דשן שמן ,והאמנם
יפלא בעיני על אשר פתר רבנו לא נם ליחה (דברים לד ז) כמו לחיו ,לא ברח
יפי לחיו ,והוא כן לא יתכן ,כי להד ,כמו ליחתו ,וכה פתרונו ודתו ,לא קרהו
מקרה כוקנים שיבש ליחתם ותכהינה עיניהם ,כי הוא לא כהתה עינו לוקנתו ולא
יבש ליחתו .ונס מלשון ערב הוא יבש ,שכך הם אומרים יבש הלחם נס אל
כבו ,גם על דרך הדקדוק לא יתישבו דברי רבותי׳ לפרשו מן לחי ולחיו ,כי
יו״ד לחי לא תפול לעולם בכנוייד,ם באוסרו לחייו לחייך ,והנה לחה הד",א במקום
וייו ד,כנוי ,כמו לחו בוייו ,וכאשר יוסר הוי״ו ישאר לח ,כמו מן דעו דע ,רעו
רע ,ומן לחי הידד בו שורש לא יאמר לחו ,ולא מן צרי צרו ,שבי שבו ,יפי
יפו ,חרי חדו ,כי אם מן לחי לחיו ,ולא לחה מן לחי ,צריו ,יפיו ,שביו ,צריו,
ויתכן לאמר דע מן אשא דעי (איוב לו ג) ,וכן אם יפול עץ (קהלת יא ג)
נוכל לומר שהוא מן עצה (ירמיה ו ו) ,על משקל דע מן דעה ,והכונן להתבונן

שמועה מסי מורה ריעה:
י .חרוץ( .תהלים סח יד) ,שמעתי הקול קול יעקב כקול שדי אכן מנחם מה
היה לו לחלק לשון חרוץ לשש מחלקות ,וכלם כחלק אחד יפתח
לשון חתוך כמו כלה ונחרצה (ישעיה י כק ,ועמק החרוץ (יואל ד יר) מקום
שחותכין שם הדין ,ויד חרוצים תעשיר (משלי י ד) ,החתכים ביושר סחורתם,
ומורג חיוץ (ישעיה סא טו> מענינם ,דף שחותך התבן ,חריצי החלב (שיא יו יח),
חתיכות שעושין מן החלב כמי חמאה או גבינה או דומה לו ,ואו תחיץ (ש׳יב
ה כד) תחתוך ותחכה ,לא חרץ לבני ישר׳ לאיש את לשונו (יהושע י כא) ,לא
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;lit/

אטתחת

אנה {...אנה

תרנוסו ?1שא ,עיב ומדמי) נקוש  pהוסן
של אחר והדס משתחל  nanלנטות בלם•
מיג ער ש1ךעתד .ולס-ו שרשו ■p, ,aw
מניית .עמר נם על ומנת ה6לונ ונשנא
לתאי ותעל יודה  itהלילי .ימנו; ולרש•׳
והמורם נמר ספנו הפזל ו;5ש ומן• (שמות
י נ״או נפי מ!י8י» אי !•* .*5וא־ב וזר

עד־אנת טאנוזם לשטרEx 16,28 ...

הן שכבתי אפש את־אבי On 19,34
ואלהי אביכם אטש יאטר אלי

01131,29
את־עניי...ראה אלחים ריבת אפש

On 31,42
אודדםי נמת ...ראיתי אמש 2a 9,26
 ...אמש שואת ופ(2את Job 30,3
 n---------א9ן ){ v.טת :--------

א?1תקת

130

עד־אנה ינאצגי העם הוה
ועו-אנח לא יאמינו בי Nu 14,11.
st1,28
אנה  1אנהנו עלים
Jo« 2,5
אנה ר,למ האנשים
עד־אנה אתם מתרפים Jos 18,3
אנה תלך ומאץ תבוא Jud 19,17
28 2,1
ויאפר דוד אנה אעלה
ואני אנה אוליך את־תרטתי 2813,13
ויאפר איש ושיחים אנה נפל 2B 6,8
והיה ני יאטרויייך אנה נ2א jer 15,2
jer 47,6
ער־אנה לא תשקטי
Ez 21,21
אנה פרך מעדות
Hab 1,2
ער־אגה » שועתי...
Zaoh 2,6
(אמר אנה אתה תלד
אנה המת מולכות את־האיטח

Zaoh 5,10

3K

האנסים

8נ;ה

ולאגן ,וכן הוראת מסית וגנוריס
הפעל הוד.

ואנו ואבלו פתחיה
ואנו הךנים ואבלו...

(0
הנאפים
הנאנחים והנאנקים על..

Jes 8,26

Ez9,4

Jes 19,8
impr. n$ijl
Ez 21,11
ואתה בךאדם האנח

.maeror, luotus

ת*ונח 2 impf.

...והיתד ,תאניה ואניה  Jes29,2בשברון פתנים ובמרירות תאנה
ו;רב בבת־יהודח תאניה ואניה
Ez 21,11

Thr 2,5

Conf.
^אגה]^אנה

3 impf.

׳ /ובמשל רשע יאנח עם )Prv 29,2 (ra

a•.

obvenire, aoeidere facere.
נר* גלגול וקבוב הדני ,ותשר לרעד■; וטעם
{?!קר .סנקש תאנה ועלילה .השמים קורק
במשלי ל»־ץנ{ה או לא-ןאוד-

והאלהים אנה לידו

!<גיאנחו .ן

ויאנחו בני־ישר4י מך־העבדה Ex 2,23

Ex 21,13

saccus.
ער-אגה » תשכחני נבח
gemitua.
שרשו {תת ונקר• נן  panוסתות ומייעל
Ps
13,2
את־פניךטמני
תסתיר
!
עד־א׳
ןן»גה Pu. 3 impf.
Jea 35,10
נמו ינון ואנחה
. won 91ויווי משני צדחד
עד־אנה אשית עבות בנפשי
jea 51,11
לא־יאנה לצדיק כל־און  Prv 12,21סו'נון ואנחה
תשים בטי אמתחת הקטן  On 44,2עד־אגה! ירום איבי עלי Ps 13,3
עד־אנה  1תהותתו על־איש p» 62,4
™ממי
תאני■ •/
ג^תחת
עו-אנה! תשימון קנבי למלין
: Ps 91,10יכלו ביגון ועי ושפתי בא' Ps 31,11
לא־תאנה אליך רעה
ר?נא הנביע באמתחת כניפן

Job 18,2
Job 19,2
 Gn 44,12עו־אנה אניון נטשי
BiO.pa.pt.
אנה הלך דוךך היפה בנשים
 235,7וקולא׳ דבקה עבפי לבשריPa 102,6
באמתחתי suff.
 lant6,1כי־טתאנה הוא לי
אנה פנה דורך...
:י־לפני להפי אנחתי תבא Job 3,24
ונם הגה באטתחתי  Gn 42,28 ...והסגנים לא ירעו אנה הלנתי
Job 23,2
די בברה על-אנחתי
?^נד׳
Seh2,16
אמתחתו
occasio.
ןאני׳תי
והנר־תזא בטי אמתחתו On 42,27
אנד...,ןאןה
לטי ת•׳ גווה גם ?ואים חלאת תתוקאל רד
אנחתו מטך לא־נסתרה Ps 38,10
והנר ,כסף־איש בטי אפתחתו
"כ שנן ת״י 9םקי{’| •)יוולזעב
אנה אלך מרוחך
 On 43,21ואנה מפניך אברת
 Ps 139,7כי־ת ,הוא־פנקש מפלשתים Jud 14,4
ושים כסף־איש בטי אטתהתו On 44,1
יגעתי באנחתי...
Jer 45,3
ויורידו איש את־אטתחתו ארצה
מאנה]5ואנן/ה»#.
ןא?ה
׳נעתי באנחתי...
Ps6,7
ויפתחו איש אמתחתו  On 44,11אי־פזה באת ואנה תלכי On 16,8
occursua, coitus.
לטי־אתה ואנר .תלך
 On 82,18מדי מסרש על שאשת רות כתנים ,וסדי * [fWjJא1ד$י pt. suff.
pi. cs. rtimQlt
ואנה מעוט כבודכם
; Jes 10,3רון* וקרוב לשרש אגר •Un .ולירק סן ואה י־רבות אנחתי ולבי לויThr 1,22 :
פלא את־אמתחת האנשים אכל
איפה לקטה חיום ואנה עשית
הב ,בלומר נר יובל להשיבה מקבת מרוצתה;
On 44,1
 luth2,19ולדעת השדונים ענינו יחוס לתאות המשגל
WW׳
 pmל1
ן (נוונסמ) ,דתנן
לפרש נרה נס האניס ריוצקאל
אט^ינו suff.
jea 21,2
ל-אנחתת ד.קי»י:
סנוסאוו הומה; ו״ג JifjJB
וסיכי־ך־ם
I
ן»{ד,
ונפתחה את־אטתחתיגו י  On 43,21ולא־תצא ושם
 v. pronom.----- ^Jjer2,24א;תנו -------
משם אנה ואנה ... As2,86תאנתה מי ישיבנה
אשר מצאנו בטי אמתחתינו  On 44,8ביו□ צאתך והלכתאנחואנה2,42פ1
2a
לא־הלך עבדך אנה ואנה 5,25
•אטז
coll. dassis; rMg navis.
באטתו{תעו
הוראתי בלי ונסו שנקראו
נעוסת
gemere, lamentari.
על־דבר הבםן» ד?.ב באטתחתינו
אבא
Gn 43,18
קרוב לאנה הא־  ranלאנק ,וסז כלל נדרל האניות {לי  miוגם תקר ,וק שם הבל* נם
ah quaeao 1
כלה״ק :ככל מקום *אתה גמא אות אחה סן בלשון אשורית; אבן בלשון נוצרית הישנה
םי-שם כספט באטתחתיט Gn 43,22
On
50,17
אחיך
©שע
גא
שא
אגא
נמצא שם וה מיוזד לססינד.
 tnvnמחזקת כמכמא מובן סזה נם  pihד&זזלר,
אנא הטא העם הוה...
אטתהתיכם
 Ex 32^1כנראה סן מעלים* ,yn :רב ,כיב* ,רף ,ונס אניחירם..,הביא םאפיר1B 10,11
אנא » הושיעה נא
צוף ,ועוד ארמוז ע״ז לעת .mbs
כי אני תרשיש למלך בים
 ...המשב בטי אטתחתיכם  On 43,12אנא רי הצליחה נא
Ps
118,25
 ^Ni.3psrf.f.^j[nעם אני מידם אחת לשלש שנים
אנא אדני האל הגדול
San 9,4
 Joel 1,18תבוא! אני *תרשיש1B 10,22 ...
באטתהתיכם
 Neh 1,5מה־נאגחה בתפה
אנא יי אלמי השפים
אנא יי תהי נא אונך־קשבת  Neh 1,11נם־היא נאנחת ותשב אהוד  Thr 1,8בל־תלך ט אני־«ן:ט jes 33,21
נתן ■לכם טמפון באטתחתיכם
On 43,23
{אנתי pi.
מ»י
-----ן1תח ------------- eonf.אנה
 Jea24,7ואני עשת המלך שלמה 1B9,26
נאנחו בל־שמחי־לב
ובר־נא:..
»
אנה
2B20A
)אןר»  )-אן
? abi? quo* quandoאנה » זכר־גא...
Jes 38,3
»נח •>f
אנה וא}? quouaquel .1ד־א{ה אנה * ?ל־נא נאבדהJon 1,14 ..,
 Ex 21,12וישלח חירם באני את־עבדיו 1E 9,27
על־פה אתה נאנח
אנה * הלוא“וה דבריJon 4,2 ...
huo at illuo.
Pa 116,4
אנה * מלטה נטשי
»«זיז ■/
ויאפר דוד שאול ...אן הלכתם
 1810,14אנה » כי־אני עברך Pa 116,16
שמעו כי נאנחה אני  Thr 1,21וימצא אניד 1 .באר ,תרשיש Jon 1,3
^Job 8
עד־אן תמלל-אלה
Prv 30,19
ררךאגית בלב־ים
גן^ןהים pi. m.
*1נה] ןאט3^/.^.
כהניח גא׳ בתולתיה גופת Thr 1,4
lugere, lamentarL
ואני אנה אני בא
Jon 1,4
 On 37,30קריאה של צער ,אנינות יאבל ,וקרוב לאנח כל־עמה נא׳ מבקשים לחם  Thr 1,11ותאניה חשבה לה?בר
אנחתי 31^.

״{£

בימינז

485
דרום או ע 4ונועם ענה תיסגר כסו אדסת
נסר .ובן קר™ סזודו .השבעים ®׳נח ושקע
ריהושעי״נראל ססוק נ־ ,ונימק■ נדו ״0
קורק;  niסאתרתיסנד.

'
w?.:.
את־אפרים ביימממל ישרייGn 48,13
אחר בימיני ואחד בשמייו Jad 16,28
אשר תחיקתי בימיני
Jos 15,1
... jes 4s,1נגבה טק«ה תימן
Zach 9,14
נשבע » בימינו ובירחי ן1יי  Jes 62,8והלן במערות תימן
ביי הית י הקסם ירושלם Ez 21,27 ,וינהג בן1וו תימן Ps 78,26 ..
עשח עש...ותדרי תמן ^ ׳ Job8,8
עודי עמון ובואי תימן ־׳ 0ant4,16
1B2,18
ותשב לימינו- = ...
לב חכם לימינו ולב במיל לשמאלו

׳'

... Ecall0,2יעאו אל־ארין התימן Zaoh6,6
לסיט!
 Dts3,2יקדש כנפו לתימן

?W׳
מימינו אש״דתלטו

וכל-הנברים מי׳ ומשמאלו 2818,6
למר עליו מי׳ ומשטייו1B22,18 ...

• ילסי5ו י
es4s,6

...וביד־יטינם השוקרות Jud 7,20

וימינם מלאה שחדPs26,10 ...
?8144,8.11נ
וימינם ימין שקר י
י?1יגם,{1

.

וחמים ...מימינם ומשמאלם

י

..

:

Job 39,26

אמר לעמון סני ולתימן אל־תכלאי

.י?ל{ם

י־׳••-

**J

Ex 14,22.29 .

(יוזינה
ירח ליתד תשלחנח ויי להלמות עמלים

Jud5,26
<יסינמ׳

אוץ■ ימים בימינה...־Prv 3,16 ,
^^-[).COTK
•deztotf ftnttnUit
רקם את׳־העטוד הימני 1B 7,21
ושכבת על־ערך הימיני Ez4,6 1m
ויקרא שם־חיטיני יכין20118,17 ...
...ועל־תנוך און בניו הימנית
•..חגל־בחן ידם הימנית
ועל־בהן רגלם הימנית Ex 28,20
ויתן על־תנון■ און־אהרן הי׳ LeT 8,23
ועל״בהן ידו הימנית;
ועל־בהן רנלו הימנית^'

,,

Lev 8,28.14,14.17.25.28

אהאלגסי .תתיגיולריאניע “  1A1pwתוט איש את־עטיתו Lev 25,17.
וב־ת הסורי והירוניסום ,ויית  ppeiw• 4וגר יתום ואלמנת אל־תטJer 22,8.
חהיטיר טי אלהים ...־׳fer2.11 ■.
י{1ז.ןי!-3
? HUh. 2 impf.pl. VUJiniולא־יוט עוד נשיאי את-עמי ^Ez45
ך,ת:טר[
7סי^ת==!8ד-
Jes61,8
ת׳
ובכבודם
נויסתאקלו
חיל
;
,ינק]
&----- rור  oontן • pr.גג ----- V.
sugere; tnuul perfrui all k.ןהיט^י •^fB. impv. «t
qua re.
י
הוראתו ירונר( ,הרשיהו; מנארוה  pהשעיה
"».נ ישדר .יו "ג; דקעקס נל-שד קש
palpare fteere.
jes 60,16
לי מגוויה ולטי דקרי קאישד p ,עשש .וינקת סלבטים...
הניחת אתי והיטשני את־חעקו׳ים

}ימ8ם ;: #1$.ר׳
* ' ■ Jud 16,28 ■:"3
.qobL
ובנמל שוםן< כבוד טיס ויי jes 66,12

 saevire, violenter agerefיי;?[

*'iw. pi

 ;violenter traetare, opprimereמה־שדים כי אינק

Job 3,12

.eloere e possessione
מתימן כל-אדין הכנעני  Jos 13,4ענק עשק והונאה! ונא ;עסה' !»^ e*r orוי]סי3קי/,/,ש״*8׳
ואלוה מתימן יבוא . sju Hab8£ ,...ואחי 0־ סושליהס ולר״ק  pנק ונם■  , .ושד מלכים תינקי jes 60,18
(ואולי יש לגרוס נסדרם ווי .ןיןס ;*" Xיריד.
מה לאו לי הסששאו ססני "יי! (ילד*
3 impf.
זוטת׳ תחת אשרות הממנה  Jos 12,3ולהשנדם; ססני stfil 3ןי1למ (הנוסוסו קיב
Job 20,16
אא! אש־מתנים יינק■ -
טמאת מכ נקנח ססריה ונח״) ,ושאר 1
תיטןה
תייר™ .רני! מעו או נןאית(mem ,0
2
^ 'pt:י "
 Ex 28,18 1יונה נסשסער .יש ™סרק לשרש  mגס
למאת נגבה תימנה
למען תינקו ושבעתםJes66,11 ...
ואהריווויהיה עגון דסשלי.
על עלע המשכן תימנה Ex 28,85 -
למאת(ו)ננב(־)ת׳ Ex27,8.38,23.38,9ממני חרק היונה וממני חרון אמו
 Jer 25,88 ’: .דמי[ w
דגלמחנחראוק ת׳ לעבאחם Nu 2,10
Dt 83,18
על ירך המשכן תימנה;  Nu 3,28ממני הרב היונה  Jer46,16.50,18 .כי שמע !מים יינקו
ונסעו תטחטת התנים ת׳"  Nu10,6הוי מוראו! ומקלה חולד היי Zeph 8,1
Ei.3perf.f.HgyQ
Ez21,2
שים מגיך דרך תימנה
י{1ים )pi.«!.(1
 .מיניקה בנים שדה On 21,7
ומאת נגב תימנה
ואתמאת־תימנת גנבה  Ez47,18הלעג השאננים.הבון.לנאי .יונים
 ,הירקון. 3
ועל נבול נד יי־מאת נגב ת׳ Ez 4848
'Ps 1284’^tV'«rf I.-1
נם־תנין תלעו שד ה׳ טריחן Thr 4,3
וסיטןה
))ינס 1 impf.pl.mtf. W'4 (-
ימה ועמגת ותימנה ונמרחה  Dt 8,27אמדו בלבם נינם יחי. .־Ps74,8 .
ותטה דברה מינקת דבקה Gn353
ה(1ך! St. 3 per/.
Hi.pt. pi.
ימן[
Ex2,7
אשהמינקת מךהעבוית
Ez 18,12
; id dextram se eonvertereעני ואביון הונה
dextrauti.
ואיש לא חוגה־■־* Ez 18,16 '.׳ ?מיוזמי
סעל עי שהשסיעין ,דש נו םעק שרם
ותנגב...אתו ואודנאקתו 2811,2
3pj. qm
■86
והוון אתו ואת־טיגקתו במדד המטות
נשקי קשת ם׳ וטשמאלים באבנים .יתום ואמנה הוט בן (גיא( Ez22,7
״ יו״ " ■'!2012341
.־»־־■  Oh1 12,2ועני ואביון הוט" .חי• ־ B82248
י ■  - *SW9י
אם־אש  1לחמין ולהשמיל  2814,19מו^ים] טינוד •pt. pt. «tf
את־רנקח אחתם ואת-נד Gn2448
והאכלתי אומי אודבשדם jes 48,26

ויחן״-על־תנוך אונם הימנית:
ועלדבהן ידם הימנית י י > ־:
 גמלים מיניקות ובניהם שלשים■*Hf
ועל־בהןרגלם הימנית '׳;! Lev 8,24התאוזדי ה׳ חשימיהשטילי jtex 21,21
על־תנוך און המאחר הימנית
'6032,16
£ולאיקת״.לחונתםםאתותם46,18ע
־־ • y
׳ Lev 14,14.17.25.28
"יא"*1
וטבל הנהן את-אעבעו תי׳Lev 14,16
l
והוד ,הם באעבעו הימנית Lev 14,27אם־תשטאלואימנה״• 3n 184.
 . -■rונר לא־תונה ולא תלהעט  Ex 2240ותיומלכיםאמגיןושרותיהםטיגיקתיך
•
Jes 49,23
־> 4
...אל־נחן* הבית הימנירל״ ?) 1B6.8י5ויגי  )-ס5וןויטapt 1׳ !
׳», . *»a44.. . -
•ל
■< • .י י • -׳. ■ ■■ 1
נתן מכתן* הבית הי«ית §18.7;39
 .. .מזגגן״^מ
ויעמדו...מכתף הבות הי! 2B11,11.כי תאמיט וכי תשמאילי res 804r
$י(יק inf. a.
עטך •י«ב...לא:תוננו' Dt23,17.
ירדים מתחת מכתף.הב׳ הי •« •*>•»* Ez 47,1 .סי9ו ימנ?ת« ,מ
ואקם בבקר להיניק אודבני 1B 8,21
מקבים טךהכחן• הימנית״Ez 47,2 ,
3 i/uyttf. njl' ,
W,ףזי^קהי - imper.f. mtf.
Ez18,7
ואת־הים נתן מכתן*חיי4,10א 20ד^קי^יר*  Hi.3perf.interrog.תיש לא יונה...
ו.ין5ד>..מכתן»הבית היי 20h 23,10
]הי<י?ןי

■&יטן5/םן V-.

-

] .־ימר

......... 4

 wmmutare, pennutare; BSh.וכי־יטר אתן■ נר...לא תונו אתו

וווינקהולי

...

Ex2,9

 18,1,83י
impf. mtf.
oeuia alieuius oocupare; ah -plaga australis; ventusaustra
' " ' glorlart’?-יאמר  a־ -
Ils.
?25,14
25
,
אל-תוט איש את-אתיו
וינקהו דבש ממלעDt 82,18 .,.
. 3

.יעז
V

902

,..למען משפטיך י'י
 P8 97,8למענכם שלחתי בבלה Jes 43,14
ויושיעם למען שטו...
 Ps106,8לא למענכם אני(־)עשה Ez 36,22.32
P8109,21
עשה־אתי למען שמך
געו
P8119,11
למען לא אחטא־לך
P8119,71
למען אלמד חקיך
propter, quia, eo quod.
•..למען לא'אבוש
 P8119,80רשמים קווין ביחזקאל "נ "נ! למען אשר
לא מיי ל^.ז יחיא *"־מרן לא .ידעי■
P8119,101
למען אשמר דברך
לטי־אתי ורעי ארברה־נא P8122,8 ...ייאשרעשיתאת־הרבר הזדOn 22,16 .
Nu 11,20
למען בית־» אלהינו P8122,9 ...יען כי מאסתם את־יי
למען לא־ישלחו ...בעולתה ידיהם

יען לא־האטנתם בי להקדישני

Ps 125,3
כי־עטך הסליהה לט׳ תורא P8130,4
P8143,11
לטעךשטך יי תחעי
למען תלך בדרך טובים Prv 2,20
למען סור משאול מטה Prv 15,24
למען תחבם באחריתך Prv 19,20
Job 19,29
למען תדעון שדין
Job 40,8
תרשיעני למען תצדק
והאר פניך...למען אדני Dan9,17
למען תחזקו ואכלתם״Esr9,12 .

Nn 20,12
Dt1,36
יען אשר מלא אחרי י>
יען אשר מלא אחרי יי Jos 14,14
יען אשר עברו...את־בריתי Jud 2,20
1S 15,23
יען מאסת את־דבר יי
יען אשר לא־הלכו עטי 1030,22
י׳ אשר שזית את־הדבר הזה 1R 3,11
יען אשר היה עם לבבך1R8.18 ...
יען אשר היתה-זאח עטך 1R 11,11
1R 11,33
יען! אשר עזבוני...
1R 13,21
יען כי מרית פי »
י׳ אשר הךמתיך מתוך העם 1R 14,7
יען נטצא־בו דבר טוב 1R 14,13
י׳ אשר עשו את־אשריהם 1R 14,15
י׳ אשר הרימתיך טן־העפר 1R 16,2
יען אשר אמרו ארם1R 20,28 ...
י׳ אשר לא־שמעת בקול יי 1R 20,36

למען שכור הוא למען אירא...והיה להם

לשם רע למען יחרפוני Neh6,13
למען חירשו את־האר׳ן10h28,8 ...
לנו ייראוך ללכת בדרכיך 2Ch 6,31
ובא.,.למען שמך הנדול 2Ch6,32
למען ירעו.,.אח־שםך 2Ch6,33
למען הקים יי את־דברו 2Ch 10,15
לט׳ הברית אשר כרת לדויד  2Ch 21,7יען שלתת את־איש תרמי ט;ד
1R 20,42
2Ch 25,20
. ..למען רוחם ביד
למען ;חזקו' בתורת «
 2Ch 31,4יען התטכרך לעשות הרע 1R 21,20
1R21,29
למען ילכדו את־העיר  2Ch 32,18יען כי־נכנע מפני...
י׳ אשר־שלחת מלאכים2R 1,16 ...
למען הכעיסני בכל מעשי ידיהם
 2Ch 34,25יען אשר־הטיבת לעשות 2R 10,30
2R19,28
יען התרגזך אלי...
יען אשר עשה מנשה2R21,11 ...
ולם׳ ספר שטי בכל־הארץ  Ex 9,16י׳ אשר עשו את־הרע בעיני 2R 21,15
ולמען תספר באזני בנך Ex 10,2 ...יען רך־לבבך ותננע2R 22,19 ...
Jes 3,16
 Dt4,40יען כי גבהו בנות ציון
ולמען תאריך ימים...
 Dt5,16יען כי-יעץ עליך ארם רעה Jes 7,5
...ולמען ייטב לך...
 Dt6,2יען כי מאם העם תזהJes8,6 ...
...ולמען יארכן ימיך
Jes 29,13
למען ענתך ולמען נ&תך  Dt 8,16יען כי נגש העם הזה
ולמען הקים את־הדבר jot 9,5 ...יען מאפכם בדבר הזה Jes 30,12
Jes 37,29
 Dt11,9יען התרנזך אלי...
ולמען תאריכו ימים...
ולטי ילמדו ויראו את■״ Dt 31,12 ...,יי משח יי אתי לבשר ענוים Jes 61,1
...ולט׳ ירושלם אשר בחרתי  1R 11,13יען קראתי ולא עניתם Jes 65,12
Jes 66,4
,..ולמען ירושלם העיר  1R 11,32יען קראתי ואין עונה
למעני ולמי דוד עבדי  2R 19,34.20,6יען דברכם את־הדבר הזה Jer 5,14
למעני ולמען דוד עבדי  Jes 37,35י׳ עשותכם את־כל־הטעשים Jer 7,13
Jer 19,4
ולמען ירושלם לא אשקוט  Jes62,1יען! אשר עזבני...
 Jer44,8יען אטרכם את-הדבר הזה Jer 23,38
ולמען היותכם לקללה
ולמען שמך תנחני ותנהלני  Ps31,4י׳ אשר לא־שטעתם את־רברי Jer 25,8
י׳ אשר עשו נבלה בישרז> Jer 29,23
יען אשר אתה' שלחתJer29,25 ...
?יטעני >s
י׳ אשר נבא לכם שמעיה Jer 29,31
לם׳ ולמען דוד עבדי 2R 19,34.20,6
יען דברתי זייהם ולא שטעו jer 35,17
למעני ולמען דוד עבדי Jes 37,35
Jer35,18
אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני יען אשר שמעתם...
Jer 48,7
כי יען בטחך במעשןך
Jes 43,25
Ez 5,7
יען הטנכם מן־הנוים...
למעני למעני אעשהJes48,11 ...
Ez5,9
...יען כל-תועבחןך
Ez5,11
יען את-טקדשי טמאת
,?W
יען אשר לא־יראה לעיןEz 12,12 ..,
Dan
9,19
נקרא...
לט׳ זיהי בי־שטך
יען דברכם שוא וחזיתם כזב •Ez 13,8
Ez 13,22
יען הכאות לרצדיק
הלמענן; inierrog.
Bz15,8
...יען מעלו מעל
הלטענך תןזב ארץ
Ez 16,36
 Job 18,4יען השפך נחשתך...
Ez 16,43
יען אשר לא־זכרתי...
למענכם
Ez 20,16
יען במשפטי מאסו...
 Dt3.26יען משפטי לא־עשוEz 20,24 ...
ויתעבר יי בי למענכם

*

!W

?יעז
Ez21,9

יען אשר־הכךתי מטך...
...יען ך,זכרכם עונכם
יען ך,ןכךכם בכף תתפשו Ez 21,29
Ez 22,19
יען היות כלכם לסגים
Ez 23,35
יען שכחת אותי...
יען טהרתיך ולא טהרת Ez 24,13
Ez25,3
יען אמרך האח...
יען טחאך יד ורקעך ברגל Ez 25,6
יען אמר מואב ושעירEz 25,8 ...
יען עשות אדום בנקם נקם Ez 25,12
יען עשות פלשתים בנקטה Ez 25,15
יען אשר־אטרה צר...האח Ez26,2
יען נבד ,לבך ותאמר אל אני Ez28,2
יי תתך את־לבבך כלב ייהים Ez 28,6
יען היותם משענת קנהEz29,6 ...
יען אמר יאר לי ואני עשיתי Ez 29,9
יען אשר גבהת בקומה Ez 31,10
אם־לא יען היות צאני  1לבד Ez 34,8
יען בצד ובכתף תהדפו Ez 34,21
יען היות לך איבת עולם Ez35,5
י׳ אמרך את־שני הנויםEz 35,10 ...
י׳ אמר האויב עליכם האה Ez 36,2
Ez36,6
יען כלטת נוים נשאתם
Ez 36,13
יען אמרים לכם...
יען אשר ישרתו אתםEz 44,12 ...
Hos8,1
יען עברו בריתי...
לכן יען בושסכם על־ךל Am 5,11
יען מה נאם יי צבאות
יען ביתי אשר־הוא חרב Hag 1,9
י׳ אשר לא־זכר עשות חסד Ps 109,16
Prv 1,24
יען קראתי ותמאנו ..י

נענה X
Jes 53,7

ננש והוא נענה...

 •/נענה
Jes 58,10

ונפש נענה תשביע

)לוזעלת =) לעלת inf. cs.
עד־טתי מאנת לעי מפני Ex 10,3
ענה Pi. 3 perf.
ע׳יד אשר־ע׳ את-אשת רעהו Dt 22,24
על־דבר אשר ע׳ את־תמר2013,22 ...
ואיש את־אהתג״ענה־בך Ez 22,11
ענה בדרך כהו קצר ימי Ps 102,24
כי לא ע׳ מלבו ו;גה בני־איש Thr 3,33

ענה suff.
ולו־תהיה לאשה תחת אשר ענה

Dt 22,29
עליו! 2 perf.
Ps 88,8

 ...וכל־טשבריך ענית

עניתלי suff.
צדק משפטיך ואמונה ע׳ Ps 119,75

עני5נו
שטחנו כימות עניתנוPs 90,15 ...

עליתה
לא־תתעטרבה תחת אשר ע׳ Dt 21,14

גצן ס

יען ביען שטוח ושאף אתכם Ez 36,3

1 perf. 'TfVSl

Ps35,13

...עניתי בצום נפשי

גמויבטמ

ועלונך suff.

יען וביען במשפטי מאסו Lev 26,43
יען וביען הטעו את־עטי  Ez 13,10וענתך לא אענך עוד
Nah 1,12
נ*.834מענה >] ex 21,10 ▼.וןגנתד
ענו 3 perf. pi.
 nןננה] ן1ניתי 1 per/.
ואת־פילנשי ענו ותמת
 laborem conferre in rem, laטמאת הנדה ענו־בך borare; afflictum, depressumענו בכבל רגליו...
 esse; Ni. opprimi, submittereנשים בציון ענו...

Jud 20,5
Ez 22,10
Ps 105,18
Thr 5,11

se; Pi. opprimere, vim afferre.
בעינית חוראתו חיות שמל ומשעבד־ י־נ נישזךד.
.ל*א ר .ענד ,וחנ״ג גוום :גע אי ;נע

...אני עניתי מאד

ועבדום וענו אתם...
 Ps 116,10וענו אשור וענו־עבר

Gn 15,13
Nu 24,24

ועניתם 2perf.pl.
לענות inf. cs.
הוא  1ענין רע...לענות בו  Ecd 1,13ועיאת־נפשתיכםLevie,31.23,2732
Nu 29,7
ראיתיאת־הענין...לענותבו Eocl 3,10ועניתם את־נפשתיכם

ענה[ )pt.pm^K.a
בת־עטי לאכזר כיענים במדבר Thr 4,3

ענינו 1 perf. pi.
...ענינו נפשנו ולא תדע Jes58,3

מענה] מענ.יןו pt.pl. suff.
אענה 1 impf.
והלכו *ירך שחוח בני מ׳ Jes 60,14
Ps
119,67
טרם אענה אני שננ...
הנני עשה את־כל־מעגיך Zeph 3,19
יענה 3 imp/.
...וטהטונם לא יענה

ענה inf. dbs.
 Jes 31,4אם־ענה תענה אתו...

;ענו 3 impf. pi.
יענו כי־אין דעה...

ע3ה]3ע;יתי3
נעניתי עד־מאד...

Ex 22,22

ענות cs.

 Zach 10,2יום ענות אדם נפשו

Jes 58,5

לצלת

 Ps 119,107נל־נדר...לענת לפש

Nu 30,14

W5

למען ענתך לגסתך...
למען ענתך ולמען נסתך

Dt8,2
Dt8,16

...ובמה תאמר לענותך

Jud 16,6

לענותן־] לענותך

ענתו
למען ענתו בסבלתם
Ex 1,11
מיום ענתו את תמר אחתו 2813,32

לענעוו

...ובמהגוכללו ואמרנו־,ולע׳ Jud 18,5
ותנלה ..,ותחל לענותו Jud 16,19
ולא־יםיפו בגי־עולה לן׳28 7,10 ..,

ענה] ועני imper. pi.
אוציאה־גא אותם וע׳אותםJud 19,24
1 impf. rtgify
וא׳ את־זרע דוד למען זאת 1B 11,39
אעבך

וענחך לא אענך עוד

Nah 1,12

תענה £ impf.
אם־תעגה את־בנתי...
אם־ענה תענה אתו...

On 31,50
Ex 22,22

sm#.

ו-וע^ני
אל־אחי אל־תענני

2813,12

תחשה ותעננו עד־מאד

Jes 64,11

ויעננו

suff■ W
יתרו פתח ויענני

Job 30,11

ויי וירעבך ויאכלך את־חטן Dt8,3
רעגל‘
וישכב אתה ויענה
,..ויענה וישכב אתה

On34,2
2S 13,14

...ובן־עולה לא יענגו

Ps 89,23

ויענם ויתנם ביד שמים

2B 17,20

גיענם
3 impf.f. suff.
ותענה שרי ותברח מפניה On 16,6

י

הענ 2 impf. pi.
תענו את־נפשתיכם Lev 16,29 .■ .
!מעני

כל־יימנה ויתום לא תענון Ex 22,21

 ,י

Thr 1,9
 P810,12ראה * את־עגיי...
 ...אל־תשכח עטים
_י,יע«« •<«
וירעו אתנו הנחירים ויענונו  Dt26,6תאות עגוים שמעת *  P810,16וכר־ע׳ וטרודי לענה וראש Thr 3,19
יאכלו ענוים! וישבעוP8 22,27 ...
?ענני
יענה[ P».tperf.'1yw
.ידרך ענוים במשפט
On 29,32
 P825,9כי־ראה * בעניי
Ps 119,71וילמד ענוים דרכו
טוב־לי בי־עניתי...
P8119,50
 P8 34,3זאת נחמתי בעניי...
 ...ישמעו ענוים וישבחו
 P869,33לולי...אז אבדתי בעניי Ps 119,92
ראו ענוים ישמחו...
pt. «*W
 Ps147,6בע׳ הכינותי לבית־* (1Ch 22,14)13
ננע סכה אלהים וטענה Jes 53,4מעודד עטים *...
. ..יפאר ענוים בישועה P8149,4
ענותו inf. suff.
...ומחונן עניים אשריו Prv 14,21
זכור־* לדוד את כל־ענותו  P8132,1מוב שפל־רוח את־עניים Prv 16,19 ...את־ע׳ ואת־עמלנו ואת־לחצנו Dt 26,7
לטה...תשכת ענינו ולחצנו P8 44,25
ועניים
מענה 3 impf.f.
<גב;ד
Ps 37,11
נל־הגפש אשר לא־תענה  Lev 23,29וענוים יירשו־ארץ...
On 16,11
כי-שמע * אל־עניך
מענה] מענם Hi. 2 impf. suff.
.נ>ןל?נוים
Prv3,34
ומחטאתם ישוכון בי תענם ... 1B 8,35ולעניים יתן־חן
Job 36,15
יחלץ עני בעניו
•מחטאתם ישובון כיי ת׳ 2Ch6,26
) q.עמי  (etענוי cs.
ן(ני,ה
ד^ענה Hith. 3 perf.
בקשו את־* כל־ענוי הארץ zeph 2,3
זכרה ירוש׳ ימי ע׳ ומדוריה Thr 1,7
1B
2,26
 ...בכל אשר־התעגה אבי
בקום ...להושיע כל־עי־ארץ P8 76,10
התעלית 2^/.
ענ;ם
ל#ר־
וכי ה• בכל אשר־התענה1B 2,28 ...
Ex 4,31
 ...וכי ראה את־ענים
והוכיח במישור לעני־ארץ Jes 11,4
?inf. cs. nWintf
fMg
ם״.להתענות לפני<4הינו» E8t 8,21
-afflictns, miser; pauper, ege
afflietio, miseria, aerumna.
ע»ם דפיה ,וי״ם עפו צעקה עני ,וממס ולא -nus; mansuetus, mitis, mo
ולהתענות
.destus
מה אה הפלהם1 .נה«י והשבעים.
...ולהתענות לפני ויתיך Dan 10,12
הסירי קורא משדה י׳ ל׳ )*8ה ,נלוסי at,
לא־בזה ולא שקץ ענות עני P8 22,25
 pt fbלהשבעיס פענין סענה (ואולי יש לגרוס
התענה] ןך»ע£י imper. f.
«;י ושנהיה) ,וריה״ל גורם ,*;38,שם סקוס
שובי...והתער תחת ידיה On16,9
.עני
(נתגרה י”א ל״ב); ובאסת גס היא נענהוה

.יתענו

,יענה 3 impf.
ומשפט וויב־צדקה לא יענה Job 37,23

יענ 3 impf. pi.
ובאשר יענו אתו כן ירבה,״ Ex 1,12
עטך * ידכאו ונחלתך יענו P8 94,5

903

ועטים

3 impf. pi.

afflietio, miseria.

על משקל הלי ותלי; ,ך וצרי .י*ג באיוב •'
ומעונתיהם יתענו ...
 P8107,17סרו ותה עניי« ,ליו פ״ו טזוניו ה־ ק8ןיו.
Ex 3,7
ראה ראיתי את־עני עמי
■{2
תאכל־עליו מזנות לחם עני Dt16,3
... animus demissus, modestia,את־עני ישרוי טירה מאד 2B 14,26
Jes 48,10
 ... mansuetudo, dementia, irpavבחרתיך בטר עניwoj.־o#po0׳■njs, T<nr«1
Ps 88,10
עיני דאבה מני עני
Ps 107,10
נגועה ווה והנמה ) ,tmjnשנפפפזש ,כרלדע ... ,אסירי עני וברזל
Prv 31,5
העראנלאספונג); בהרדל בם זןותנות ,ובדב׳א וישנה דין כל־בני־עני
.עניוות
Job30,18
יאחזוני יטי־עני
בקשו־זודק בקשו ענוה Zeph 2,3
Job30,27
קדמני יטי־עגי
Job 36,8
ולשני כבוד ענוה  Prv 15,33.18,12ןלכדון בחבלי־עיני
עקב ענוה יראת *
 Prv 22,4אני הגבר ראה עני בשבט עברתו

]’»טי׳] יי׳

בארץ גניגרן ,וגם בנוסה קרסו; להשבעיס
פהורגפת שם »» ;Aהשבעים קורין כיחזקאל
י״ח י״י פןעל (או 5ןדן) ה' סעגי (ע' פסוק חי);
י״ג מכריה י־אד לןזנעגי הצאן ,וכן בפסוק
י״א  •aggjמאן השסריס אתן ,ובוזהלים ע״ד
י״ס :היה יקן ,ופקביל אל ועדן .בקצה

ספרים באיוב כ“ד ד־ ?עי כתיב׳ ? ’:?Kי*•
Dt 24,12
ואם־איש עני הוא...
לא־תעשק שכיר עני ואביון Dt 24,14
ביומו תתן שכרו,..כי ע׳ הוא Dt 24,15
28 22,28
ואת־עם עני תושיע
 ...רנלי עני פעמי דלים Jes 26,6
ווי־זה אטט *1־ע׳ ונכה רוח Jes 66,2
Jer 22,16
דן דין־עני ואביון
ויד־עני ואביון לא החזיקה Ez 16,49
Ez 18,12
 Thr 3,1עני ואביון הוגה...
)זןענ!ת =) ןענוה* cs.
וחרא את־ע׳ אבתינו במצרים  Neh 9,9כטו־לאכל עני במסתר Hab 3,14
P845.5
על־דבר אמת וענוה־צדק
והשארתי בקרבדעםע׳וךלZeph3,12
Zaoh 9,9
עני ורכב על־חטור
Ps 10,2
אם־ראה תראה בעני אמתך  181,11בגאות רשע ירלק עני
וימינך תסעדני ועי תרבני Ps 18,36
...יארב לחטוף עני
, ?Wט^ד •?ער
יחטף עני בפשט ברשתו Ps 10,9
.WJ
Ps14,6
אעלה אתכם מעני מצרים Ex 3,17עצת־עני תבישו...
28
ותתןליםנןיש?ך וע׳ ?רבני 22,36
וישנב אביון מעוני P8107,41 ...כי־אתה עם־עני תושיע Ps 18,28
כי על־זה בחרת מעני  Job 36,21לא־בוה ולא שקץ עטת עני Ps 22,,25
.ג>ןגניו?^,ט
Ps34,7
 Thr 1,3זה עני קרא ו* שט?
גלתה יהודה מ&גי...
modestus, mansuetus, afflictns,
Ps 35,10
מציל עני מחזק מטנו
ענני
miser.
Ps 37,14
להפיל עני ואביון...
והאיש משה ענו מאד Nu 12,3 ...את־עניי ואת־יגיע כפי On 31,42 ...ואני! עני ואביוןPs 40,18.70,8 ..,
Ps69,30
פ־הפרני ויהים בארץ עניי  On 41,52ואני עני וכואב...
Ps 74 21
 Ps9,l4עני ואביון יהללו שמך
)^ענוים , q. (of.ענוים  pi.ראה עניי משנאי
Ps 82*3
 ... Ps 25,18עני ורש דזצדיקו
ויספו ענוים ב* שמחה Jes 29,19 ...ראה עניי ועמלי
Ps 86’1
 P8 31,8כי־עני ואביון אני
יען משח * אתי לבשר ענוים  Jes 61,1אשר דאית את-עניי,..
Ps88'16
 Ps 119,153עני אני ונוע מנער
 Am2,7ראה־עניי וחלצגי
...ודרך עטים !טו
 P8 9,13קובע קלון וראה עניי  Job 10,15וירדף איש־עני ואביון Ps 109.16
לא־שכת בעקת עניים
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